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Den kommende Sæson 
i . .. 

Danmark og Norge 
vil fra 

A/s KINOGRAFEN's 
UDLEJ N l NGSBUREA U ER 

faa en Mængde . ' 

.stort, g\imrtn d t nybtdtr, 
der o"eralt "il "æhhe stor Opsigt! 

l 

. . . . Foruden den store OLAF FØNS-SERIE, 
hvorpaa der hver Dag arbejdes med stor 
Energi og mægtigt Apparat og hvoraf 
allerede de første store Film er færdige, 
har "A l S Kino grafen" sikret sig betydelige 
Serier af virkelige Slagere fra AmerikC!-s 
og Italiens bedste Filmsselskaber. 

Henvend Dem derfor til "Kinografen «, 
for at faa disse gode Film i den kom

mende Sæson! 
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W s• Østerbrogade 33 Røbenba"~ ill 
[EJ .l o r a m a 'Celdon 7047. 'Celegram-Jldresse: Bioram a. t:J 

Den lille Heks. 
Kinematografisk Problem Lystspil. 

...- 5 Akter. 80 Afdelinger . 

-- Amerikansk Kunstfilm. --

11 Det er fuldendt Kunst, som den billedskønne 

Miss VIOLET MERSEREAU 
her viser os. Fra først til sidst fængsles vi 

af den lidtnærkede Komedie, der fremfør·es af 

Atnerikas allerfineste Kunstnere. == 

Filmen er opført 14 Dage i Aalborg. 

III , Glimrende amerikansk Reklamemateriale. 

rn ....- Udlejes paa moderate Betingelser. 
[EJ m 

L 
En sikker Succes i enhver By. m 
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ELFELT 
HOFFOTOGRAF 

ØSTERGADE 24 
TELEFON 425 



FILMENS ADRESSER 
Udlejnings{orretnlnger. 

AJS Fotorama, Vimmelskaftet 47. Tlf. 93. 
AJS Dansk svensk Films, Vimmelskaftet 36. Tlf. 6433. 
AjS Kinografen, Frederiksberggade 25. (Tillige Fabrik). Tlf. 7606 og 7626. 
AJS Bioram a, Østerbrogade 33. Tlf. 704 7. 

Fllmsalg. 
Scandinavi~n F~lm Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10,240. 
Transatlanhc Film Co. (A. E. Gee), Farvergade 2. Tlf. l l ,212. 
AJS de Giglio. Italia, Vestervoldgade 10. Tlf. 2858. 
Ove Davidsen (Messter), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co., Vester Boulevard 46. Tlf. 10,858. 
Rothenborg, Hambrosgade 4. Vitagraph. 
L ' He~bie!·, ISlands Brygge 19. Gaumont. Tlf. Amg. 1128. 
Pathe freres (dansk-fransk A/S) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
M. P . Sales Agency Ltd., Blegdamsvej 128. Tlf. Øbro 2274 y. 

Fllmtltler. 

-

Crone FilJ?s Co., Købmagergade 62 - 64. Tlf. Byen 7727. 
Record Film Co. (Harald O bel), Lille Strand vejs Sidevej 4. Tlf. Hellerup 440. 

Kopiering, Optagelser, Titler. 
Maskiner. 

Pathe freres (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17 . Tlf. 8012. 
Dansk Kinematograffabrik. Reparation af Maskiner. Vesterfælled vej 6. Tlf. 1636. 

Baggrunde. 
Telegr.-Adresse : Maskinperfect. 

AJS Jacobsens Krystalvæg (spar 33--50% Lysforbrug), Vesterbrogade 3. Tlf. 9186. 
Bogtrykkerier. 

Emil Kristensen, Nørregade 30. Tlf. 4345. 
Kopiering. 

Crone Films Co., Købmagergade G2- 64. Tlf. Byen 7727. 
Bl l letter. 

Ferslew & Co., St. Kongensgade 24. Tlf. 470. Specialfabrik for Billetter, Ruller 

Foreninger. 
og Blokke. 

B~ografe~erforen~ngen for Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. 
BwgrafeJerforenmgen for København og Omegn, Victoriateatre t. Tlf. 10,353. 

VentliatJon og Opvarmning. Altid frisk Luft. 
Axel Ludvigsen, cand. polyt., Vestergade l 2• Tlf. Byen 7569. 

Elektricitet. Kino-Scandia, Frederiksberggade 17, Tlf. 8012. 
Elektriske Anlæg, Modstande, Omformere. 

Forsikring. Aktieselskabet Dansk Assurance Compagni, Ved Stranden 16, København K. 
Telefon 12,180. 

gør opmærksom paa, at "Filmen" s Trykkeri nu atter er 

J. Jørgensen & Co., Krystalgade 16, København K. 
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N o r disk Films Kompagni. 

Nordisk Films Kompagnis Aktier har i den 
~idste Tid været en Del vigende paa Forlyden
det om, at Aarsregnskabet ikke vilde blive su:1 
"Llll sticrt som ventet, hvilket man sutte i For-· "' ., 
hindeise med betydelige Kurstrtb, der var lidt 
paa Valuta. Dette Forlydende bekræftedes, idet 
der udsendtes følgende Meddelelse om Am·,s

r<:>s ullatet: 
Paa et Onsdag afholdt Bes tyrelsesmøde i 

Aktieselskabet Nordisk Films Koinpagni ved
log man at indstille til Generalforsamlingen , at 
der af Aarets Overskud, der efler et i Am·ets 
Lob paa fremmed Valuta lidt Kurslab af ca. 
l ,750,000 Kr. udgør 622,142 Kr. afshives pan 
diverse Konti 194,225 Kr. og udbetaies Aktio
nærerne et Udhytte af 7 pCt. paa de gamle Ak
lier og 3Yz pCt. paa de nye Aktier med 420,000 
Kroner. 

Som det vil S('S udhetales der nltsna lwn 
i Udbytte 7 pC!. paa de gamle Aktier og 3 V~ 
pCt. paa de ;1ye Akt ier. Man havde almindeligt 
indtil for lemm elig nylig ventet, nt der vild!' 
hliw udbetalt 10 pCt. paa de. gamle Aktier og 
:1 pCt. . paa de nye Ak li<'r. · Resullalet er altsaa 
noget ringere end forventet. Som det vil ses 
Pr imi dlertid det l{urstah, som navnlig den sid-
te Tid har bragt, ogsa~1 ganske ouProrclentlig 

betydeligt, ikke mindre end l % Million Kroner, 
saa Resultatet maa maaske endda i disse saa 
':anskelige Tider siges at være bedre end virkc
hg bra nchekyndi"e hnvde tu rdet lro oa føl!:!e-. b ' t_} ... ", 

hg megen Ære værd. 

Film og Pantomime. 

Denne Sommers kunstneriske Tyngde
punkt ligger - bortset fra. mulige k ommende 
Friluftskomedier - upetinget i Tivoli, men det 
er ikke det ·nye Tivoliteater, der bærer Prisen 
hjem, men det gode gamle Pantomimeteater. 

Der er for en ivrig Teatergænger, der i An
renes Løb maaske er bleven en Smule træt af 
de kendte Skuespilleres Jagt efter Virkning og 
Succes, noget velgørende ved at se disse primi
tive Forestillinger, hvor det a:mdelige Tempo 
ikke e.r forceret frem, og hvor tilsyneladende 
nlt kun gaar ud paa at glæde og fornøje. 

Thi ved Pantomimerne mangler de irrite
rende Momenter ganske. 

Der er ingen kendt eller ukendt Forfatter 
til Komedierne , der er ingen Tendens eller Ret
ning; der er kun lattervækkende Karalderistik, 
der er Urldmen i al dramatisk Kunst. 

Hvem de optrædende er, aner man ikke, 
en herlig Ting, der paa alle andre Scener er 
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siaaet over i sin Modsætning, saaledes at alle 
Tilskuerne ved, hvem den og den Skuespiller
inde er forlovet med eller skilt fra. Der er 

·intet Program fyldt med Annoncer og ingen 
Garderobe a 25 Øl'e og en Sllf Dame, der hæn
ger en vaad Paraply op af ens nye Frakke. 

Harlequin og Columbine, der i Tidens Løb er bleven 
til Asta Nielsen og Psilander. 

Der er slet intet ydre Apparat. Tæppet gaar 
bare op, eller det er jo netop det, det ikke gør, 
det gaar ned som paa det antikke græske Tea
ter, og saa spilles der løs og enhver maa sa<~ 
faa ud af det, hvad han vil. 

Der spilles paa Pantomimeteatret i Tivoli 
paa en Traditi'On, de1: er langt sikrere og bedre 
end den, det kongelige Teater praler med, thi 
ingen af de gamle Pantomimer er skrevet ned, 
men overleveres fra Fremstiller 1il Fremstiller. 

Det, der præsteres, er internationul Hol
berg-Komedie i primitiv Form, og Publikum, 
der bestaar af smaa og store Børn, morer sig 
udmærket. Men naar man ser paa disse Pau-

tomimer og tænker paa, at af dem er »E t Du!<
kehjem « fremgaaet, gyser mau uvilkaarligt ti l
bage for SLyrken af Udviklingens Lov. 

Men medens man staar og ser paa, og naar 
der er gaaet en Dnmehat for Pjerrot som en 
Sky for Solen, kan man faa den Tanke, at disse 
gamle Maskeradekomerdier, der er saa nær ved 
det centrale i al Komedie, jo egentlig maaLte 
kunne fornyes paa helt moderne Vis. 

Hvad om man strøg Ordene i et Dukkehjem 
og andre Dramaer og lod dem frems tille mi
misk? Men Herregud, tænker man saa, det er 
jo netop det, Filmen har gjort! 

Filmen er paa en Maade en fornye t Re- . 
naissance for Skuespillet, der i moderne For
fatteres og Instruktørers Hænder var bleven en 
Nuancernes Kunst til Skade for de store Linier. 

Filmen søgte at gaa tilbage og atter knytte 
Traaden med Fortidens Dramaer. 

Og det Baand maatte knyttes en Gang, el
lers var den . dramatislke Kunst endt i en Haand
bevægelse og en Betoning. 

En god og vis Gud har nægtet Pjerrot og 
Filmen Talens Brug. 

Man bliver saa dejlig primitiv i sine Følel
ser, naar m an staar foran Panton,imeteatret, 
man tyer atter tilbage til den gamle Fordring 
om, at Kunst enten skal føre til Latteren eller 
Graaden. Smilet er dramatisk Dekadence, thi 
den , der først har lær t at smile, klarer sig med 
dette Mellemstandpunkt og naar fremtidig hver
ken til Latteren eller til Graaden . 

Det er disse to Poler, al dramatisk Kunst 
ligger imellem, og den gamle Pantomime og 
den moderne F ilm nrbejder, skønt rundne af 
den samme Rod, hen mod hv sin Pol; Panto
mimen vil Latteren, Filmen Graaden. 

Men Pantomimen gaar mod sin Død, og 
Filmen vil blive dens Arvtager. Den vil over
tage Maskekomediens ældgamle Ret til Tronen 

det dramatiske Rige. 

Damehatten er fors;unden, og man vender 
a tter Blikket mod Pjerrot deroppe. 

I en Skydedekoration forenes Harlekin og 
Columbine, medens der brændes et Rødlys af 
i Kulisserne, og saa falder Tæppet. 

,._~ 

P THE ~~ 
TRANS-ATLANTIC FILM Co. A/s 

NYHEDER 

• "Den gyldne Edderkop" 
(Louise Lovely) 5 Akter. 

"Sorgens Bæger" 
(Cleo Madison) 5 Akter. 

(Ella Hall) 5 Akter. 

Et PPOgPa:m. :med T.-A. Film. betydeP fuldt Hus. 

l Forlang disse. Films hos Deres Udlejere~ 

~ DIREKTØR A. J. G E E Telegr.Adr.: ~ 
Telefon: d 2 11 TRANSCOFILM CENTRAL 11,212 Fa:rve:rga e 

~~~----------------·-----------~~ 
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Børnene raaber, at Pjerrot skal komme 
frem og sige noget, og lidl efter følger han vir
kelig Kaldelsen. 

Eva fristede Adam, og han aad af Æblet. 
Børnene frister Pjerrot, og han tnler. Af det 
første Fejltrin opstod den menneskelige Kultur , 
af den sidste »Et Dukkehjem «, og se, her foran 
Tæppet ler Pjerrot ikke som før paa Scenen, nu 
smiler han! 

Den Dag, Filmen begynder at tale, er og
saa den inde paa den gale Vej, suavist som al 
primitiv Kunst er baseret pna en Sans og ikke 
paa to. 

Jens Loclzer. 

Filmens F ar er. 

Al der i de forho ldsvis faa Aar, Fi lmen har 
eksi•slerel, er omkommet en h el Del Mennesker paa 
forskellig Maade under Optagelse af Fil~n , er en 
ke nd'l Sag - en Filmør gaar ·Ofle paa Line mel lem 
Liv og Død - , og den Dristighed, som fi lmende 
Skuespillere og Instruktører ud folder , er stadig sti
gende. · i·<:;; 

Al del er farligt al springe af el Tog, naar del 
kører med stærk Fart, er en kendt Sag, og den , der 
skal udføre Voves tykket, kende r Faren derved og 
lader sig som oftest betale i pas.sende Forhold, men 
i d'isse mærkelige Tider, hvori vi lever f.or Tiden , 
op·slaar· der nye Farer, som ikke før eksisterede, og 
SOil'JI ingen har Lænkl raa, og for leel en Dag lær te et 
lil'l e Selskab af danske Filmsskuespillere pludselig 
en af den1. al kende. 

Med· Gunnar Sommerfcidt som Instruktør og 
Carlo Wielh som Hovedkraf t var et lill e Selskab fra 
.\Jordisk Films Co. laget til Gøleborg for der al gaa 
ombord' i el Barkskib og optage nogle Scener om 
bord uneler Sejladsen til en ell er anden norsk I-Javn. 

Man havcire paa Forhaand udvist den Forsigtig .. 
h ed at skaiTe frit Lejde baad e fra lysk og engelsk 
Side, men alligevel formede Turen sig yderst dTa
s lisk og ganske ·særlig for en af de optrædend e. 

I Gøtehorg gik Selskabet om Bord i et dansk 
Sejl skib , og straks eft er stod del for fuld e Sejl ucl i 
Ka ll egaL Dagen eft er, da man ikke havde Land i 
Sigt e, cl!nkkede pludselig en Lysk Undervanclsbaacl 
op og signalerede, at Kaptajnen siraks maatle 
komme om Bord. Kaptajnen lod sig derfor ro over 
Lil U-B~taden , hvor den unge Kaptajnløjtnant med
delle, at der fandtes 4 finske Matroser om Bord' paa 

Sejler en .og blandt Filmsgæsterne en Neger, der var 
amerikansk Borger, og disse 5 skuld e straks brin
ges .over paa U-Baaden. 

Med· den Besked vendte Kaptajnen tilbage til 
~il Skib, og der blev stor Sorg ombord,. 

Ikke mindst Nege1en, der havde Kone og flere 
Børn i_ København , jamrede. Han havde a ldrig 
Lænkl s1g, at han ved at filme for Nordisk Fi lms Co. 
skulde komme i lysk Fangenskab. 

Gunnar Sommerfeldt er imidlertid en rask uno 
Mand og _ikke tabt bag af en UndervandsbaaciJ, 0~ 
han lod s1g derpaa sammen med de 5 »Fanger " ro 
over til U-Baaden, hvor Mandskabet stod paa Dæk
l,el med Revolver i Haand, klar til al skyde enhver 
ned, der muligvis med en Ham1dgranat vi lde øde
lægge Baaden. 

Sommerfeldt ·forhandlede nu med U-Baadens 
Fører, der viste sig at være en elskværdig ung Mand , 
og han bad· mindeligt om at faa Negeren fri. 

'I 22 Aar havde Negeren boet i Danmark, men 
var gans.ke rigtig endnu amerikansk Borger, m e
dens hans Kone var dansk. 

Det lykkedes virkeNg al blødgøre den Lyske 
Officer, og lid't efter roed·e Sommerfel'dit tilbage med 
s·in Neger, og Skibet drejede aller ti l, medens Under
vand's·baaden dykkede ned, medlagende de 4 finske 
Matroser. 

Næste Dag, da der filmedes p·aa Kraft ombord 
paa Sejleren, slog pludselig en Granat ned i Vande l 
fa'a Alen fra Skibet. 

Et Øjeblik efter kom der en til , og lid t efter 
susede en imellem Masterne. Skibet drejede nu bi 
og satte en Baad i Vancl'e l, men der va r ingen 
U-Baad' at se. Den laa 2 Mil borte og skød paa Ski
bet, og dia man endelig fik Øje paa den , varede Ka p
tajnens Rotur over til den flere Timer. 

Skibet fik d10g Lov at sejle, men næste Dag cluk
ked e atter · en U-Baad op ved Siden af det , og de t 
vi•Sle sig at være den , d'er havde taget de fins·ke Ma
troser ombord. U-Baaden spurgte , hvorfor der va r 
rendret Ku_rs, og da den havd e faa e t del a t vide. sej
lede den bort og ønskede god Rejse. 

Men nu øn.skede Filmern e at komme hjem, og 
Kursen blev sal mod Land. 

Nu er alle velbeholdne i J{øhenhavn igen , og 
mnn h:=~r god Tid Iil at tænke paa. hvorfra rlen lvsk(' 
U-Raads Chef Yidsl e, al der var 4 finske Matrose r 
omhorcl , og at den ene af Filmerne var amerikansk 
Borg~r. 

• 
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~ALDEMAR 
l PSILANDER 

Psilander! Din nobla, din strålande bild 
Begeistringens brannoffer krafver, 
ett offer, som brinner med »blussende 

Ild<< 

och upp till en krona sig hafver. 

Du harlige Dansk!, ifrån Grekland en 
ymp, 

som vuxit dig stark ut i Norden, 
var attling du val ut af sagans Olymp, 
från Gudarnes hemvist på jorden? 

H var stod din a forfaders vagga en gå og? 
Hvem var du i tidernas tider, 
då sagan var sanning och lifvet en sång, 
ej uppfylldt af afund och strider? 

Hvar stod val i blomstring den hoga 
kultur, 

i hvilken du arfvedel agde? 
Hvar lopte din utvecklings bana, och 

hur - ? 
Din lott sjalfva Gudarne vagde. 

Ty manlighet, skønhed, begåfning 
och kraft 

forenade, arfvet dig skankte,j 
sa rikligt ett mått, som val få det 

ha' haft, 
nar kiarast som stjarnor de blankte. 

»Filmene har lige siden Valdemar 
Psilanders Død modtaget Mindedigte 
om den verden sberømte Filmør , og 
ganske særlig fra Sverig. 

Vi giver i Dag Plads for et af de 
smukkeste af dem, skrevet af en kendt 
Svensker, der dog ønsker at være ano
nym. 

Det gaf dig ju dartill beharskningens 
makt 

och sinne från sjiHfviskhet renadt. 
I karlek till kansten du stod i kontakt 
med dem, som dig skatten forlanat. 

I salljus låg vagen du stormade fram 
med sprudlande frojd genom varlden, 
mer kunglig an ornen på fjallryggens 

kam: 
ett fyrverkeri blef den farden. 

Likt »romerska kulan« mot bojden du skot, 
spred stjarnor och svann ut i natten. 
Din rosiga saga i tystoaden slot. -
H vi afstod så brådt du från skatten? 

Dig hyllning skall hinna från 
frammande bygd 

med vindarnes susning, dig sofver, 
dar ljufligt du slumrar i lafkronors 

skyg d 
med himmelens pall spand uppOfver. 

Sof stilla och drom tills den morgon 
ses gry, 

då kallel!:en åter skall ljuda 
till lif och till handling, då rollen 

blir ny, 
som tillvaran ager att bjuda. 

--~ 
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A/S. Palads.teatret har afhol(l1 ordinær General
forsamling. 

Overretssagfører A. Hothenborg fr emlagde 
Regnskabet , der udviste en Indlægt af 387,606 Kr. 
og en Udgift af 283,402 Kr. , altsaa et Overskud af 
104,201 Kr. Heraf faar Aktionærerne 99,000 Kr. 
eller 18 pCt. , og i Tantieme uddeles 5179 Kr. 

Til Bestyrelsen genvalgles Overretssa~fører A. 
Rothenborg. 

Det for lyder med Bestemthed, al der er truiTe! 
Overenskomst mellem Sverig og Danmark om Le
ve ring a.f ;,yensk E lektricitet til København i den 
kommende Vin ter. og at der i den Anledning vil 
blive lagt flere nye Kabler mellem de to Lande. 

Del ventes, at Østrig n u vil ophæve sit Indfør. 
setsforbud for Fi'lms. 

Amer ikanerne er raske Folk, Der er i disse 
Dage i Amerika udsendt en s-tor Fi lm. der hedider 

» Fjenrden ,i Landet « 'og viser en lysk. meksikansk , 
japansk Invasion i U. S, A. Fi lm en er sa l op med 
stor Virkning og gør naturligvis sit til a l skabe en 
krigerisk Stemning i Landet. 

Jack London's Enke har fo r en Sum a f 500,000 
Doll ars solgt Retten til at fi lmatisere de af hendes 
afdøde Mands Romaner, der endnu ikke er overført 
til Film. Det er el nyt F irma ved Na vn : >> Jack 
London-Films Co. «, der har købt Enere tten. 

Biografteater-Billetter: 
m ed Firm a m ærke efter eget Valg i H efter a 500 Stk. 

5 Billetter pr. Blad - dobbelte eller 
tredobbelte-nummereret fra l -500 eller fortløbende 

. t il l 00,000 

M i ndste O r dre 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Stykker med en Sats .. . .. Kr. 6,00 
2!>,000 - to - . . . . . » 1?,00 
50,000 - h·e - . . . . . » 22.00 

100,000 - fire - . . . . . ,, 40,00 

l Blokke a 100 Stykker, Format 5x 12 cm . 
10,000 Stykker med en Sats ... . . Kr. 7.00 
25,000 to - . . . . . » 17,00 
50.000 - tre - . . . . . • :-n,oo 

100,000 - fire - . . . . . » 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 100 pr. Oplag. 

Forsendes mod Halvdelen af Beløbet ved Ordrens Af
gh•else, Hesten pr. Postopkrævn ing. 

Billetlabrik A. Brand li. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

r;;:===~::===:;l 
~ ERNEMANN ~ 
Q Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, Perforer- ~ 
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Mægtig 
Sukces ., 

'\ 

-Pigen fra Mentmartre 
I Del: U n der Paris Broer. · 3 Akter 

" li' Del: Cirkus-Attraktionen. 3 Akter 

r 
Mægtig G,.~,' 
Sukces \ ·-.&: 

Aldrig før sete Sensationer! 

~~~~; H'ø m u,n o u l U s 
l Del:~; Mari.d,en uden Sj,æl. 6f,Mete~ l . 

l " ' II. Del.: Bogen . med Hemm.el~gheaen . ., 4 ~kter 
med Olaf Fønss som Homun,culus! ~, 

De øvrige Dele udkommer i Begyndelsen af næste Saison. 

Et lndl~g. i Verd~ns Arl;lejde fo~ , eQ s?alig ,<?g v~rig Fred. ; .· ' 
amenkanske Flaade medvirker 1 denne Film, der· er ·ganske storSiaaet 

1 . ' 

Scener som aldrig før sete! 1 

r 
' ( 

\l 

Alle er Kinografens Eneret! 

Kan derfor kun lejes fra ,· 
l ' 

' ' ' 

Åls KINOtJRAFEN, ·, , 
, FREDERIKSBERG.GADE ,KJNOGRAFENS FILMS BUREAU 

KØBENHAVN BERGEN 
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TELEGRAM-ADRESSE: " 

PATHEFILMS, KØBENHAVN 
· · . TELEFON. 1 
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CENTRAL 3803 
. t r ' . ",. , ' ""r 1 t 
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' ' .l "'.. l r f f j 

. . ~ . ! ' ' . ' t . 

. \'j kan: , levere.·.·· , , , , ·· 
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. J • 

J ' 
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· . neg~tiv , og .. P.C?Sitlv .. 
. ' " -~ .l \ l ~ f . ·, /~ l • ·~ ' 

l ' '( 1't J { ., f. { , 

·.·· .· RAAFII..!M · · 
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DANSK-FRANSK 
AKTIESELSKAB 

• l 

-~F~EDERIKSBERG .ALIJE 40 _· 

\ ' l • 
KØBENHAVN V. 
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' . 
" : ,~ • . l '1 ' 

~ "- ~ ' ' ·---: TRYKT uos J. JøRGENsEs & Co (IVAR JANTZBN) ' • 
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