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SKOLEBLADET

Kunst.
(Sluttet).

VORE LÆRERE III.

Hr. Høeg.

Der stod engang i et Blad: „Lad Spækhøke
rens Bydreng og Barberlærlingen gaa paa Kos- 
morama“ og i Parantes tilføjet: „eller hvis 
du kan, saa søg ogsaa at drage dem bort fra 
denne Smags- og Sjælefordærver“ — Men en 
Mellemskoleelev! Og en Gymnasiast!!

Vi ved jo alligevel allesammen meget godt, 
at det, der bydes os i Biografteatrerne, ikke har 
det mindste med Kunst at gøre.

(En meget enkelt Gang kan der være noget, 
der er værd at se). Men ellers? Hvad er det, 
der vises os?: Sentimentalt Sludder, barokke 
Løjer, bloddryppende Dramaer, slibrige, pikante 
Scener og uskyldige Skuespil, der ikke er andet 
end velmenende Vaas (ja maaske ikke engang 
saa meget). — Og det er Kunst! Og at se det 
er Aandsnydelse!

Nej og atter nej! Ligemeget om saa den 
bedste Skuespiller udfører Hovedrollen. — Og 
det hele gaar kun ud paa at tjene Penge.

Bort fra Biografteatrene! Ød ikke Tiden 
bort der!

Er det selv det mest „uskyldige“ Stykke, du 
ser: den Tid og de Penge, du ofrer paa Biograf-
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teateret, kan dog bruges paa en langt bedre 
Maade.

God Kunst er der da andet Steds at se, og 
der gives jo ogsaa noget der hedder Bøger.

Saa hører det vel til Undtagelserne, naar 
nogen mere gaar i Biografteateret?

Jon.

Skolebladets Redaktion bedes venligst op
tage følgende:

John Keats.
„Man maa forbauses“ — tænkte jeg, da 

jeg i sidste No. af Skolebladet (No. 8) læste en 
velskrevet Artikel af en „16-aarig“ om den en
gelske Digter.

Artiklen røbede et nøje Kendskab til Keats 
Liv og Værker (ikke mindre end 5 nævnes, 
nogle endog med Citater).

Da jeg i min Egenskab af „Klassiker“ ikke 
beskæftiger mig med Engelsk som Skolefag, 
kan min Uvidenhed m. H. t. Keats maaske 
undskyld'es.

Da Artiklen imidlertid havde vakt min In
teresse, søgte jeg foreløbig ved Hjælp af Bings 
Litteraturhistorie, som jeg havde ved Haanden, 
at raade Bod paa denne min Uvidenhed.

„Man maa forbauses“! — Det viste sig 
nemlig snart, at Artiklen om John Keats i Skole
bladet var en nøjagtig Udskrift af Just Bing: 
Europas Litteraturhistorie, dog ikke saa nøj
agtig, at man kunde opfatte det som en tilsigtet 
og aabenbar Udskrift til Glæde for dem, der 
ikke er i Besiddelse af ovennævnte Bog. Der 
er jo ikke en eneste Hentydning til Bing; og 
Underskriften alene forekommer mig Bevis 
nok til at afvæbne denne Formodning.

Jeg gav mig imidlertid i Lag med en lige
frem Sammenligning mellem de to Skrifter om 
Keats. Det viste sig da, at ikke mindre end 40 
Linier af de 90, som Artiklen udgør — de to 
citerede Digte og den, saa vidt jeg kan se, helt 

selvstændige Slutning fraregnet — er omtrent 
ordret Citat efter Bing.

Et forandret Verbum hist og her eller anden 
Ordstilling afvæbner saavist ikke denne Be
tegnelse.

Jeg tillader mig at anføre et Eksempel:
„Den 16-aarige“ skriver (eller rettere cite

rer) : „John Keats var Søn af en Vognmand i 
London — bør det ikke mindes at Norges finest 
begavede Lyriker, Sigbjørn Obstfelder, var 
Bagersøn fra Stavanger — og blev tidlig ud
dannet til Farmaceut.“

Navnlig Referencen til Sigbjøm Obstfelder 
bragte migi Forundring over „Den 16-aarige’“s 
Kendskab ogsaa til norsk Digtning.

Just Bing skriver imidlertid: „John Keats 
var Søn af en Vognmand i London — maa det 
ikke mindes, at den norske Nyromantiks finest 
begavede Lyriker, Sigbjørn Obstfelder, var Ba
gersøn fra Stavanger? Han kom i Apoteker
lære, og ...........“

Endnu et Eksempel:
„Den 16-aarige“ gør Georg Brandes sin 

bedste Kompliment i en Bemærkning om den
nes Oversættelse af Keats Ode til Høsten, 
hvilket Brandes sikkert vilde være ham meget 
taknemlig for, hvis han ikke tidligere havde 
hørt de samme Ord om den samme Oversæt
telse:

„Den 16-aarige“ skriver nemlig:
„Kun en Georg Brandes kan gengive et 

Vers af hans Ode til Høsten“.
Just Bing skriver: „Der skal hele en Georg 

Brandes’s Sprogkunst til at gengive et Vers af 
Vers af hans Ode til Høsten“.

Endnu 11 Eksempler kunde gives.
Paa Basis af disse Undersøgelser forekom 

Underskriften „den 16-aarige“ mig noget vel 
udfordrende.

Med Tak for Optagelsen
Poul Werner,

III G.
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NB. Artiklen lider desuden af nogle kedelige 
Trykfejl.

Shelley optræder saaledes under Pseudony
met: Shilby og Carlyle har den noget usædvan
lige Endelse: „Car—hyle“.

Til Hr. „Bænkebider“.
Da Redaktionen læste Hr. „Bænkebiders“ 

Svar paa Opfordring om Støtte, følte vi os i 
allerhøjeste Grad opbyggede og ventede i stør
ste Spænding paa den Støtte, Hr. „Bænkebider“ 
saa bestemt lovede os, saa snart han havde 
faaet Holger Danskes hullede Vanter paa.

Men — vi blev grusomt skuffede — det 
viste sig, at de omtalte Huller i Vanterne aaben- 
bart var for store, thi den lovede Støtte „drys
sede“ ud gennem dem, og vi opfordrer derfor 
Hr. „Bænkebider“ paa det allermest indtræn
gende en anden Gang at faa dem stoppet før 
han lover Støtte, og det vilde i hvert Tilfælde 
være „hensigtspraktisk“ for ham, at faa dem 
stoppet nu.

Endvidere har vi med dyb Beklagelse læst 
om den store Kvide, Hr. „Bænkebider“ kom i, 
da han skulde lære at „svinge Træbenet“. Det 
gjorde os overordentlig ondt at erfare, at vi ved 
vore „mange“ Danseannoncer bragte den 
„varme“ Hr. „Bænkebider“ i en saadan Si
tuation, at det overgik hans „bløde“ Forstand, 
at finde det rette Sted, hvor han bedst 
kunde lære at „svinge“ sit „Træben“. — 
Vi gør ham i den Anledning vor dybeste 
Undskyldning og skal til Gengæld for hans 
store Hovedbrud give ham et godt og velment 
Raad: Ring op til de forskellige Annoncører 
og tag saa Undervisning hos den, der er billigst, 
thi det gælder jo om at spare i disse dyre Ti
der. —------- -

Derimod var det ikke Beklagelse vi følte, 
da vi læste Hr. „Bænkebiders“ „meget“ dra
matiske Skildring om Farerne ved at være Re

daktører; nej, vi følte den volsomste Bestyr
telse og tænkte straks, at det var bedst at takke 
af, og lade andre overtage Redaktionen. Vi 
trøstede os dog snart med, at det ene Skud jo 
var faldet i det „fjerne“ Vesten, — det lader i 
det hele taget til, at dette Ophold i det „fjerne“ 
Vesten, har taget haardt paa Hr. „Bænkebiders“ 
vist ikke stærke Nerver — og at det jo ikke er 
alle, der er saa lette til at blive „skudt“ i 
skønne Stemmer paa Centralen, som Hr. „Bæn. 
kebider“ lader til at være det: — Og saa at „gri
ne“ i halvfjerde Uge ovenpaa en saadan re
gulert „Skoldetur“. Manden maa jo være gal.

Heller ikke var det lutter Glæde vi følte, 
da vi læste om Hr. „Bænkebiders“ bedrøvelige 
Formuesomstændigheder efter at hans Redak
tørgerning var endt: gik det os paa samme Vis, 
havde vi rigtignok ikke lyse Udsigter. Derimod 
var vor Glæde uudsigelig, da vi fik at høre, at 
Hr. „Bænkebider“, hvad vi sandelig ikke tro
ede, havde saa megen Fornuft, at han kunde 
finde paa at tage gratis, med den „første Passa
gerbaad“, og at han havde Mod og Mandshjerte 
nok til at give sig til at skrælle Kartofler. — 
Hans abnorme Sindstilstand viste sig dog snart 
i Behandlingen af „Toflerne“, hvilken var mil
dest talt idiotisk! Han kunde jo have tjent store 
Penge ved f. Eks. at sende dem til Tyskerne, 
der sikkert var blevet glade ved dem.

Lønnen lod heller ikke vente længe paa sig 
og Hr. „Bænkebider“ skildrer med vældig 
Stolthed om: „hvorledes den gik med en Panser 
til Nytorv“ og hvorledes: „han plantede sine 
fem smaa Flyttemænd li’e under Hjælmen.“

Vi vil her tillade os at foreslaa Hr. „Bænke
bider“ en anden og mere fredelig Anvendelse 
af „Flyttemændene“.

Krig har vi saamænd mer end nok af, og 
en anden Gang kunde det jo tænkes at „Flytte- 
mændenes“ krigerske „Dragelser“ vilde for
skaffe deres Ejermand et længere ufrivilligt 
Ophold paa Nytorv eller i „Vestre“.
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Vi mener derfor, at det vilde være bedre om 
Hr. „Bænkebider“ knyttede „sine“ Flyttemænd 
om et Penneskaft med en ordentlig Pen og til 
Skolebladet skrev en rigtig, god Artikel; den 
vilde næppe faa lignende Virkninger som før, 
og Hr. „Bænkebider“ vilde derved vise, at han 
mente det alvorligt med den Støtte, han talte 
om.

Hr. „Bænkebider“ sluttede derpaa med en 
kraftig Opfordring til at trække Holger Dan
skes gamle Vanter paa.

Til denne Opfordring slutter vi os af vore 
ganske Hjerter; dog vil vi endnu engang op
fordre Hr. „Bænkebider“ til at faa dem stop
pede; skulde det imidlertid vise sig at de ikke 
var værd at stoppe, kunde Hr. „Bænkebider“ 
jo passende henvende sig til os, vi skal da med 
Glæde vise ham et Sted, hvor han kan faa et 
Par ny til en billig Pris.

Red.

Københavnerne er et mærkeligt Folkefærd. 
Alt kan bringe -dem ud af Fatning. Alt interesse
rer dem. To Hunde, der slaas paa Vesterbro, 
en fuld Mand, der skændes med en Kælling 
og andre dagligdags Ting bringer dem en sand 
Nydelse. For nogle Dage siden fik jeg ude paa 
Bylowsvej et Bevis for min fremsatte Paa
stand.

Bringselen paa en svær Trækhest sprang. 1 
Løbet af faaMinutter var der samlet et stort 
Opløb om denne gamle uinteressante Tildra
gelse. Kusken følte sig som Midtpunktet for 
det hele og var i straalende Humør. Hesten 
skulde spændes fra. Hvorfor skulde Kusken 
gøre det Arbejde og have Æren af at betjene 
en saa mærkelig Hest. Selv han betragtede den 
med et vist Anstrøg af Ærbødighed; thi en 
Hest, der bliver betragtet af saa mange Menne
sker, er dog nok værd, at man viser den lidt 
mere Opmærksomhed, end man plejer. En 

tjenstivrig Gentleman i elegant Udhaling giver 
sig til med højstegne Hænder at spænde Krik
ken fra Vognen; han vilde rimeligvis næppe 
ellers røre ved en beskidt Arbejdshest med 
Spidsen af „Politiken“. Det siger jo altid noget, 
for hint Blad udmærker sig ellers ikke ved at 
være af de særlig formfulde. Kusken, der maa- 
ske ellers er et meget høfligt Menneske, udvik
ler sig i forbausende kort Tid til en sand Tyran. 
Han svarer overlegent paa de Spørgsmaal, der 
bliver stillede ham og hans ny Sindstilstand 
kulminerer da han med en flot Gestus beder 
en ældre, aristokratisk Herre med Monocle i 
Øjet til at stikke over til Urtekræmmeren efter 
noget Sejlgarn. Nu kan man jo ganske vist 
ikke sige at denne Aristokrat satte sit Nivaue 
særlig højt, naar han ogsaa standsede for at se. 
I et Opløb kan det nemlig ikke nytte at man 
vil være fin paa det og vente, at man ikke kan 
blive tiltalt af alle og enhver. —

Men Situationen forandrede sig pludselig, 
da en Gadefejer bemærkede, at Hesten var 
overanstrengt. En Dame, der lige var kommet 
til raabte straks, ildrød i Kammen, at her fore- 
laa et groft Dyreplageri, der burde anmeldes 
til Politiet. Da de yderste Kredse hørte dette, 
var det, som hørte de netop det forløsende Ord, 
de saa længe havde ventet paa. Et Par Drenge 
styrtede under Udraab som: Poliløjser, Strudsen 
og Gadepanser, her er Arbejde! af Sted hen ad 
Gaden.

Sludren gik hurtigt og man fik efterhaanden 
de mærkeligste Forestillinger om, hvad der 
egentlig var sket. Den store, kraftige Hest blev 
i de hurtigt dannede Historier til en forhutlet, 
elendig, mishandlet Krikke; en Dame løsrev sig 
med møje fra den fængslende Forsamling for 
at ringe til „Hestens Værn“. Selv de, der tyde
lig kunde se Hesten, opdagede ikke at den var 
sund nok, nej, alle kunde de magelig se, at den 
var overarbejdet. En lille, bitte Dreng bemærke
de, at Læderet var meget daarlig i disse dyre Ti
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der. Et Par nærstaaende hørte det og faldt hurtigt 
ud ad den ophidsende Stemning; de hviskede 
det videre og et Øjeblik efter vidste hele Ho
ben, at det var Krigen, der havde gjort sig 
gældende. I Løbet af et Par Minutter var Mæng
den spredt og tilbage stod den mildest talt sluk
ørede Kusk. Netop i dette Øjeblik viste sig paa 
begge Sider af Bylowvsvej et Par Betjente med 
Blyanter og Lommebøger i Hænderne. De saa 
naturligvis forbausede ud, da de ikke kunde 
regne ud, hvorfor de var tilkaldt — Selvfølge
lig grinede de ad det københavnske Publikums 
lette Sindelag, og det samme gjorde jeg, da jeg 
igen besteg min Cykle for at køre hjem.

Men saa slog det mig, at jeg jo ved denne 
Kritik af Københavnerne jo havde kritiseret 
mig selv. Havde jeg nu ikke i et helt Kvarter 
staaet og gloet paa et gement Opløb, og i al den 
Tid godtet mig over mine Medmenneskers Nys
gerrighed?

Ja, der kan man se!
Kikkerten.

Fra Skoletimen.
Geografi.

III. Mellemskoleklasse har Georgrafi med 
Hr. Jacobsen, og Drengene synes naturligvis 
at de har det allersværeste i hele Bogen for. Om 
Hr. Jacobsen er den almindelige Mening, at 
han saamænd kan være meget rar, men han 
forlanger alt ordret som det staar i Bogen, og 
det mener Drengene er alt for urimeligt.

Vor gamle Ven, Peter, der, som vi ved, ikke 
er helt fri for at være lidt doven, haabVr af sit 
ganske Hjerte ikke at komme op; og han har 
temmelig godt Haab, for han var oppe sidst. 
Dog, Skæbnen er jo lunefuld, Hr. Jacobsen lige
ledes, og — Peter skal høres som No. ,2.

„Har do læst noget i Da’“ spørger Hr. Ja
cobsen og fortsætter, ,,ka’ do fortælle lidt om 
Limfjorden og Limfjordslandene?“

Peter, der haaber, at Kammeraterne vil 
hviske, fremstammer frækt et „Ja“, skønt han 
ikke havde forberedt sig det aller fjerneste paa 
det. Kammeraterne er imidlertid ikke i Humør 
til at hviske, og efter et Par Minutters Forløb 
sendes Hr. Peter hen paa Plads med Ordene: 
„Do Klo’rian, gaa ned og sæt dig — to“.

Da III. M. nogle Dage efter igen har Geor
grafi har Peter, belært af det sidste Uheld, læst 
vældig paa det hjemme, og han er sikker paa 
sit 6-Tal. Han kommer ogsaa op, bliver hørt i 
Laaland, det hele gaar storartet, og han glæ
der sig allerede over sit letvundne 6-Tal. Men 
— o Ve, Hr. Jacobsen beder Peter pege paa 
Byerne, og han tager da Fejl af Rødby og Ny
sted. Imidlertid har Hr. Jacobsen fordybet sig i 
en Avis og lægger ikke Mærke til Fejlen, og 
Peter haaber allerede paa at han er sluppet over 
det; da udbryder en af Kammeraterne: „Det er 
forkert, Hr. Jacobsen“. Jacobsen drejer sig gna
vent om, og udbryder: „Nej — det er ikke 
Rødby; Byerne skal do kunde, — s-ja, saa maa vi 
jo rette dit 6-Tal til et pænt lille 4-Tal“.

Med den Besked maa Peter yderst forbitret 
begive sig paa Palds, idet han lover sig selv 
med det første at tage grusom Hævn over 
Sladrehanken. Da Klokken ringer, gaar han lige 
bag denne ud ad Døren, og da han et Øjeblik 
tror sig ubemærket, benytter han Lejligheden 
til at give ham et ordentlig Nakkedrag og et 
Spark i Bagdelen. Da lyder et vældigt „Klask!“ 
Peter bryder ud i et vældigt Vræl og en vred 
Stemme raaber: „Hvad er det med 1 to?“ Det 
er Hr. Sørensen. Han har staaet paa Gangen og 
iagttaget Peter, og da han er i daarligt Lune, 
falder han over de to ulykkelige, og gennem- 
prygler dem. Oven paa den Historie gaar Pe
ter højst forbitret ned ad Gangen, lovende sig 
selv, aldrig at læse mere.



Side 6 SKOLEBLADET Nr. 9

Fodboldkampen mod Birkerød Kostskole.
Vi jog af Sted fra Skolen med Hr. Buch ved halv 

tre Tiden og var saa i Birkerød lidt før halv fire.
Vore Spillere klædte sig straks om, saa Kampen 

begyndte lidt i 4.
1. Halvleg:

Vi havde det meste af Spillet, skønt Kostskolens 
Spillere gennemgaaende var større end vore. Ja, een 
havde endogsaa „Fuldskæg", men var alligevel kun 
14 Aar.

Efter 15 Minutters Forløb fik Birkerød Kostskole 
deres første og sidste Maal.

„Bøvs", „Balle“ og „Jones“ spillede som sædvanlig 
fortræffeligt. Vi vilde utvivlsomt have vundet, hvis 
Banen havde været noget bedre; men den var: „Det 

kønneste Landskab med Bakker og Søer", og der var 
saa fedtet, at Spillerne gled hele Tiden; men første 
Halvleg endte med 1—0 for Birkerød, hvilket de 
kunde takke deres udmærkede Maalmand for.

2. Halvleg:
1 Begyndelsen sløjede vore Spillere af, og Fjenden 

havde nogle gode Angreb, som vore gode Bakker alle 
klarede. „Bøvs“ kunde desværre ikke spille med de 
sidste 20 Minutter, da han havde faaet en Senefor
strækning i det højre Laar.

Men nu begyndte det at blive mørkt, og de sidste 
15 Minutter kunde man næsten ikke se Bolden.

Nu tog vore Spillere sig endelig sammen og gjorde 
nogle heftige Angreb, og „Jones“ var saa heldig at 
faa Bolden i Maal ikke 2 Minutter før, der blev fløj
tet af, og Kampen endte saaledes med 1 Maal mod 1.

M. Amnitzbøll, 4 M. A.

Til Læserne!
De ærede Indsendere af Artiker til „Skole

bladet“ bedes skrive Artiklerne i Manuskript
form d. v. s. kun beskrevet paa Papirets ene 
Side. Red.

Brug

BARNÆNGENS 
BLÆK

til Skolebrug og til Privatbrug.
Faas hos enhver Bog- og Papirhandler.

SIGNETER, DØRPLADER, PERFORÉRER
Numeratører.. Haandtrykkerier, Brændejern.

købes i Aar bedst hos

Harald Børgesen,
Sportsforretning,

Tlf. C. 689. 28, Frederiksberggade 28. Tlf. C.689.

— Mit illustrerede Katalog gratis. —

DUKKETEATRE
i mange Størrelser fra SVs—100 Kr. 

Dekorationer å 12, 20 og 35 Øre Arket.
Ca. 30 forskellige Komedier. 

Danske Billeder å 12 Øre, paa Pap 20 Øre. 
Modelkartons Paaklædningsdukker

15 Øre Arket 10, 15 og 35 Øre pr. Ark.

Carl Larsen, Regnegade 2 
Telefon 3753. (Hj. af GI. Mønt). København. 

Skolens Boghandler gennem mange Aar.
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HUSK! Til Skolebrug anbefales: HUSK!
Sømandsdragter........................................................................... 10—16 Aar Kr. 25,00
Stortrøjer...................................................................................... 16—16 „ „ 20,00—22,00
Hammondbenklæder................................................................. 10—18 „ blaa „ 10,00—11,50
Knæbenklæder............................................................................ 10 16 „ „ 5,25
Vindjakker.................................................................................... 10—18 „ „ 9,00

do. imprægnerede......................................................... 10—18 „ „ 12,00
do. do. .............................................................................. Olskind „ 14,00—16,00

Regnfrakker til Ridebrug............................................................................. do. „ 14,00—26,00
Cycleslag.......................................................................................................... do. „ 9,50—12,50
Rygsække............................................................................................................................ „ 3,25

Spejderkorpsets Munderings- og Udrustningsdepot,
Nørregade 14. København K. Telefon 3186.

L. HAALS Ballet- og Danseskoler, 
Henrik Rungsgade 214. — Telf. Nora 3563. 
Undervisning for Voksne-Begyndere.

Hold og Enetimer.
Rutine-Hold for Voksne med Kendskab til aim. 

Dans. Danseskole-Hold og Ballet-Hold for Børn. 
Plastik-Hold for Damer. Skolens Lærerinde:

Fru Agnes Nyrop-Christensen. 
Undervisningslokaler: 

Sortedams-Palæet, Dosseringen 87. 
„Gimle“, Grundtvigsvej 14.
H. C. Ørstedsvej 69 (Ballet-Hold).
Valby Byggeforenings-Lokale.

Program tilsendes og udleveres i Københavns Kiosker.

Mest velsmagende

Hjemmelavede Konfekt
(hver Dag frisk) 

faas i 

Konfektureforretn. »Øbro«,

Poul Holm 
Silkegade 11. 
Leverandør til alle 

Sportsforeninger 
og Skoler.

Gymnastikdragter 
Løbe- og 

Svømmedragter 
Bryderdragter 

Støvler og Sko 
billigst hos

Poul Holm
Trianglen 4.

Telefon Øbro 1205 x.
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Skoletasker /. Tornystre 
Rygsække og Bogmapper

købes billigst i

"O C

C3 OJO 
uo c Lædervareforretningen

GI. Kongevej 119.

Preisler. Telf. Vester 4029.

SKOLEBESTIK
fra

Cornelius Knudsen,
Købmagergade 15.

b£> 
æ O

BØRNENES BAZAR
Frederiksborggade 21.

Dukke-

Legetøjs- og

Sports-Magasin.

KØB B^RNLTpj
hos
N.IHJORDP

Axel Duckert
26 Gothersqade26

Stue, 1ste, 2 den og Elg.
Grundlagt 1855

Alle Slags Habitter
i største Udvalg.

EMIL WIENE’S 
BOGHANDEL 

Østerbrogade 23 
(Hj. af Ryesgade).

Telefoner- 5029' --------- Grundlagttelefoner. 12029 1876.

Smørrebrødspapir. .’.
Stilebøger til alle Skoler.

TONAFIX PAPIR
er det bedste selvtonende Papir.

Saavel Begyndere som den viderekomne 
Amatørfotograf kan ved Hjælp af Fixerbad 
alene eller med et Saltforbad fremstille de
herligste Billeder i forskellige Toner.

Faas i alle gangbare Sorter, Størrelser og 
Postkort hos enhver Fotohandler og hos Videre
forhandlere af fotografiske Artikler, i Pakker 
å 50 Øre og 1 Krone. Postkort 50 Øre pr. 
10 Stk.

Brug TONAFIX til Feriebilleder.
Køb kun danske Industrivarer.

Emulsions-papir-Fabriken „MERKUR“ 
— Carl Poulsen — 

København — Valby.

Redigeret af Aage Bech og Herbert Graessler. — Redaktion og Ekspedition: Rosenvængets Allé 16 
I. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach).


