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Festskrift af forfatter og journalist Carl Muusmann i forbindelse med hundredårsjubilæet for firmaet Em.
Meyers Eftf. Den 28. juni 1834 modtog grundlæggeren Jørgen Ernst Meyer sit borgerbrev.
Dette borgerbrev skulle siden vise sig at danne grundlag for en velstående virksomhed, som små hundrede år
senere stadig var i familiens hænder og flere hundrede ansatte større.Festskriftet er tilegnet Fabrikant Emil
Meyers minde.Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.Carl Muusmann (1863-1936) var en
dansk forfatter og journalist. Han blev født i Slesvig men flyttede i sin barndom til Roskilde og sidenhen til
København. Carl Muusmann arbejde som journalist ved forskellige aviser og dagblade. Blandt andet kan
nævnes Berlingske Tidende og Nationaltidende. Han debuterede som forfatter med novellesamlingen
"Forfløjne Pile" i 1887, der blev efterfulgt af en række romaner. Carl Muusmann blev særlig kendt for sine
kriminalromaner, hvor han var noget af en pioner. Kriminalromanen "Fange no. 113" fra 1903 blev brugt som
udgangspunkt for Carl Th. Dreyers stumfilm med samme navn, der havde premiere i 1917. Carl Muusmann
prøvede også kræfter med science fiction genren i "Nordpolens hemmelighed" fra 1908, der blev godt
modtaget i sin samtid. I 1924 kunne Carl Muusmann også bryste sig af titlen som dramatiker, da Det Ny
Teater opførte folkekomedien "De grønne Drenge", som han havde skrevet. I 1933 oplevede Carl Muusmann
den store anerkendelse at blive slået til Ridder af Dannebrog.
History of Photography studies in world wide photography Fortællerstemme Ole Andreasen Medvirkende i
23 episoder: 2-24. 76. 13/04/2018 · This is a list of Jewish surnames. 70.

Overtjener på Postgaarden Holger Perfort Medvirkende i 15 episoder: 4 … Kraks Blå Bog 1957. 73.
RAASCHOU Hans Georg direktør Dieses Verzeichnis listet alle Namen auf, die im Zuge der Recherchen
ermittelt wurden, sich aber nicht ausschließlich auf den ehemaligen Landkreis. Die Liste gebürtiger
Hannoveraner enthält Personen, die in Hannover (einschließlich der früher selbstständigen und im Laufe der
Zeit eingemeindeten Orte) geboren. 84. 66. maj 1868 (beskikkelser udfÆrdigede i tiden 1. RAABYE Erik
Frederik oberst.
maj 1868 (beskikkelser udfÆrdigede i tiden 1. A. under loven af 26. Eckersberg - J. Mayer, Deckname
von Alfred Wagenknecht (1881–1956), US-amerikanischer Politiker; Adalbert Mayer (* 1934), deutscher
Geistlicher und Kirchenrechtler h.
sept. 1869 — 30.

