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Vi mødermed 
- til kommende Sæson -

n ====== Dansk Kinograf-Film! 
U - Udmærkede danske Skuespil og LystspiL -

11 ------11 ------
11 ====== 
11 ====== n-----u------
11 ====== 
11 ====== n-----u------
n====== 
11 ====== 
11 ====== n------11. ------.......................... .. ...,...,...,...,...,..., 

Bertini-Film! - Den verdensberømte Franziska Bertini l -

Alwin Neuss-Film! 
Lydia BoreHa-Film! 
Hilda Borgstrøm-Film! 
Stribolt-Lystspil! 
Zangenberg-Sensationsfilm! 
Leda Gys-Film ! 
Hanna Weiss-Film! 
Ny Sherlock Holmes-Film! 

- MesterYærk i Film! -

Dauglara-Film! - Storsiaaet Iscenesættelse! -

Ny, opsigtsvækkende Cirkus-Slager! 
En "Lusitania"-Film! 
En Mester-Bokser-Film! 11 ------11 ------

11 == == == Et storsiaaet Krigsskuespil, 
- Højst interessant! -

der vil vække Opsigt! 
2000 Medvirkende. n 

11 ====== 
11 ====== 
11 ------11 ------
11 ====== 
11 ====== 
11 ------11 ------

Ny morsomme kolorerede Gaumont-Lystspil! 
Vanvittig grinagtige Billie Ritchie-Film! 
En Række høj-interessante Industri-Naturfilm! 
Dansk Provins-Film ! 
Ny autentiske Krigsfilm fra Fronterne! 
Gaumonts Uge-Revu. 

11 EthvePt Teate:P, der i kommende Sæson vil have fulde Huse, 

~~ sikrer sig derfor Film fra 

11 
11 
11 
li 

A/s KINOGRAFEN 
København og Bergen. 



[§)~ · l.[_ ].l ~l§] 

r 
• 

BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33 . KØBENHAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

~DORA~ 
Drama i 3 Akter ®1 so Afdelinger 

efter Tennysons berørn.te Digtning af sam.m.e Navn. 

Optaget af det bekendte amerikanske Firma A M E R l C A N B l O G R A P H. 

I Hovedrollen: 

----ELISABETH REA------
Amerikas skønneste Skuespillerinde. 

Lige saa skønt, fint og menneskeligt, Tennysons Digt er, lige saa fint virker 
Filmen, der nøje gengiver den store Digters uforglemmelige Stemning og Skildring 
af det menneskelige Hjerte. 

PERSONERNE : 

Allan, en Gaardejer . .. .. .. . . . . 
Mortiner, hans Broder . . . . . . . . . . . . 
Dora, dennes Datter .. . .... . . . . .. . . 
William, Allans Søn ... .. . .... .... . 
Mary Morrison, en Tjenestepige . .. . 
Luke Blomfield . . . ..... . .. . .. . . . . . 

Jack Drummer 
Charles Martin 
Elisabeth Rea 
Jack MuHhall 
Gretchen Hartmann 
Franklin Ritchi e 

Glimrende amerikansk Reklamemateriale. 

Projectør Kul 
føres paa Lager i prima Kvalitet (Underkul uden Væge) i Størrelser 

Overkul20-200, 18 - 200 og 16-200 mm. Underkul12 - 150, 12- 125 og 14- 150 mm . 
Paa Lager forefindes stedse Condensatorlinser, Condensatorer, 

Objectiver, brugte og nye Maskiner, Lamper, Reservedele. 

FILIAL i NORGE: 
AKERSGADEN 20 

TELEGR.-AD R.: BIORAMA 

KRISTIANIA 
TELEFON 16945 

1 
• 

rrr]t 
,.., 

har i 5 Uger trods Sommervarme, været en mægtig 

Sukces for Palads Teatret, i City Biograf og i Aalborg 

siaaet alle hidtidige Kasserekorder. 

< De bør sikre Dem denne Film. > 

"CIRCUS lN"OLFSONS SIDSTE 

GALLAFORESTILLING" 

HÆVnErtS rti\T. Den nye Benjamin 
Christensen Film. 

er Slagnun~re af Iigesao høj Rang, 

Desuden kan vi tilbydes vore nye svenske Film, 

Alstrup og de ørvige Dania Biofilm samt 

CHAPLIN FILM Verdens bedste morsomme 

Films. 

Forlang Tilbud! 

TELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. 

~ -· J~ 
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J udleJnlngsforr-e-tn-t!!~MENS ADRESSER . ! 

: 

A/S Fotora m a, Vimmelskaftet 4 7. T l f. 9R. 
A/S Dansk svensk Films, Vimmelskaftet 36. Tlf. 6433. 
A/S Kinografen, Frederiksbeq~gadP ~5 . (Tillige Føhrik). T lf. 7606 og 7626. 
A/S Biorama, Østerbrogade 33. T tr. 7047. 

Fllmsalg. 
Scandinavian Film Agency, Kongens Nytorv 8, T lf. 10.240. 
Transatlantic F ilm Co. (A. E. Gee), Fanergade 2. T lf. 11.212. 
A/S de Giglio Itala , Vestervoldgade 10. Tl f. 2858. 
Ove Davidsen (Mess ler), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co., Vester Boulevard 46. Tlf. 10 ~58. 
Rothenborg, Hambrosgade 4. Vitagraph. 
L'Herbier, Islands Brygge 19 ~ Gaumont. Tlf. Amg. 1128. 
Pathe freres (dansk-fnmsk A/S) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
American Film Agency, L ld ., Skoubogade l. Tlf. 10631. 
M. P. Sales Agency Ltd ., Købmagergade 22. Tlf. 10909. 

Filmtitler. 
Baltic Fi lm Co., A/S, Husumgade l. 
Record Film Co. (Harald Obel), Li lle 

Kopiering, Optagelser, Titler. 
Maskiner. 

Tlf. 11.323. 
Strandvejs Sidevej .4. Tlf. Heh·up 440. 

Pathe freres (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17. Tlf. 8012. 
Dansk Kinelllatografl"abrik. Reparation af Maskiner. Vesterfælledvej 6. 

Baggrunde. 
Tl f. 1636. Telegr.-Adresse: Maskinperfeet. 

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

Emil Kristensen, Nø rregade 30. T lf. 4345 . 

Kopiering. 
Baltic Film C o., A/S, Husumgade l. Tlf. 11.323. 

Billetter. 
Ferslev & Co., St. Kongensgade 24. · Tlf. 470. Specialfabrik for 

Foreninger. 
Billetter, Ruller og Blokke. 

Biografej erforeningen for Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. 
Biografej erforeningen for København og Omegn, Vestervoldgade 110 2 (2-4). 

Telf. Byen 1240. 
Ventilation og Opvarmning. Altid frisk Luft. 

n Axel Lqdvigsen, cand. polyt., Vestergade 1 2. Tlf. Byen 7569. ~ t Elektricitet. Kino-Scandia, Frederiksberggade 17, Tlf. 8012. t 
~ Elektriske Anlæg, Modstande, Omformere. ~ 

~~~~~·~~~====================================~·~~ 

BLOTH NER 
Kgl. dansk Hof-Pian ofortefab r i kant 

FLYGLER OG PIANOE R 
Verdensbe rømte for deres overordentlige fin e Klangskø n hed og srore To nefyld e, a nbefalet a f de 

største Musikautoriteter hel e Verden o v e r. 

En erepræsen tant for D an mark : 

LARSEN .& PETERSE N, 
Hovedudsalg: Jorcks Passae, Vimmelskaftet 42. TelefOI) 6490. 

Udsalg: 
Nørr ebrogade 49, Tlf. 6491. Øster brogade 94, Tlf. 6493. Falkoneralle 82, Tlf. 6495. 
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FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I PROVINSEN 

·· ···········································~·························· . . . 
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. Generalforsamlingen. 

Biogra fejer foreningen for P r ovinsen a fholdt 
Tirsdag den 25. Juli sin aarlige Gen eralfor samling 
i Studenterfor eningen i København . 

Der var m ødt ca. 60 Med lemmer, og e l'ter at 
man havde hil s t paa hinanden , aabnedes Møde t og 
Direktør Christensen , Næs tved, valgles til D ir igent 
og gav Ordet Lil Formanden , Chr. Sørensen , der 
dcrpaa a fl agde Ber etning om de t forløbn e Aar. 

Ministeri et h avde en Gan g sendt Bud efte r F or
eningens Formand og h av de, da h an var kommen 
til Stede, m ed a l øn skelig Tydeligh ed gjort h am op
mærksom paa, at e fter al der va r ind kommen yder
ligere Klager fra de n ye Bevillings ha ver e· i Ho lbæk 
og Aalborg ove r , a l de ikke kunde faa F ilm , fordi 
Foreningen s L ove n ægtede dem Optagelse, al saa
ledes fik det ikke Lov Lil a t gaa læn ger e. Bes ty rel
sen lukkede derfor o p for de to T eatre, og saaledes 
havde m an undgaaet den truende Lyn s lraal e fra det 
mege t vr ede Mini sterium. 

Forman den kom derpaa ind paa en Omta le af 
Dan sk Skolefllm , som han betragtede som vær ende 
prakti sk ta lt a fd ød , og saaledes ufarli g fo r Biogra f
branch er) . 

l Aa re ls Løb va r Overretssagfør er Munch -Pe ter
sen bleven knytlet til For eningen som fas t jur idisk 
Kon sulent, og m an h avde fra Dan sk Assuran ce Co. 
frem sk affet et , som m an syntes, u dm ærket Tilbud 
om god og billig Assurance for Biogra fteatre. As
surancen gjaldt baade for Løsøre og ogsaa for den 
Film , der sad paa Maskinen , som de t a ltid h avde 
været umulig at faa noge t andet Selskab t il a t as
surer e. Den n ye Au ssu ran ce, der oven i Købet var 
meget b illig - kun 5 pC t. P ræmie - h avde da og
saa faae t stor Til slutning og der var allerede tegn et 
fo r 150,000 Kr. i det Selsk ab. 

'Bestyr elsen h avde desu den udarb ejdet , og til 

Ministerie l indsen d t den Skala , som den fandt Be
vi llingerne i de danske P r ovinsbyer burde fordeles 
efl er , og den saa saaledes ud : 

Byer m ed 10,000 In dbyggere 
20,000 
28,000 
34,000 
40,000 
50,000 

l Biograf 
2 
3 
4 
5 
6 

Forman clen omtalte derpaa de P lan er , Bes ty
relsen h avde h aft om a l sta rte en Ud lejni ngs fo rret 
ning. Ma n h avde i den Anledning u dsen dt n ogle 
Cirkulærer til Med lemmerne, m en en stor Del 
af disse var stra ks bleven sendt vider e til Direkt ø r 
Skaarup, h vad de r na turligvis ikke var Meningen. 

. Sagen h avde ikke vundet vider e Til slutn in g, og m an 
h avde derfor lagt den h en. 

AarH h avde brag t to F ilmbrande, h vor For
eni n gen s egen Bran dka sse h avde baaret Skaden. F ru 
Jensen i Ski ve h avde faaet 175 Kr ., og Kosm or am a 
Esbjerg 368 Kr. 07 Ør e. 

Hvad an gik en n y Overen sk om st med Udlejerne, 
havde Bestyrelsen vær e t i København i J anuar sam 
men m ed det n edsa lte U d valg, men Resulta te t b lev 
negativt . Der forh an dledes om en Over en skom st , 
hvor Foreningen s Medlemmer fo r plig tede sig til kun 
a l leje F ilm. h os de 4 Udl ejer e, m od a t disse kun le
verede til )\fedl emmer - enh ver n y Bevillingsh aver , 
skulde dog ku llde b live Medlem. Men e fter den Om 
gang, For'man,den h avde faae t i Ministeriet for den 
gamle Overenskom st, øn skede m an dog fø r st at h øre, 
om Mini steriet vilde till ade en saadan n y Ordning. 
Dette bl ev dog a ldrig til n oge t, da lJ d lejerne kom 
med Vanskeligheder , da m an vilde sende Muneh 
Peter sen til Ministeriet m ed For espør gslen. 

F r a Fo toram a havd e Bestyr elsen modtaget et 
T ilbud om 1370 Kr . som Censurafgift fo r Aar et. 
E t detaill er et Regn skab var det dog af fler e Grunde 
umuligt a t a fgive. F r a Kinogr a fen var der kommen 
Meddelelse om , a t Censurafgiften h avde givet Sel
skab et Un der skud, og fr a Dan sk-sven sk F ilm A/S. 
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var der aldeles ingen Meddelelse eller Regnskab 
kommen. 

Endelig omtalte Formanden den Forhøjelse af 
Priserne paa Tryksager , som Udlejerne i en An
nonce i »Filmen «, der omdeltes ved Mødet (,,Fil
mens Nr. 20) bragte ti\ undernes Kundskab. 

Eft.er at Gottlieb Eriksen havde foreslaaet , at 
man takkede Direktør Skaarup for de 1370 Kr. , op
stod · der ·en livlig Disku ssion om, hvor Skylden for ,_ 
al Bestyrelsens og Udvalgets Forhandlinger med Ud
lejerne om en Overenskomst var blevne resultatløse, 
rettest burde lægges. · 

Direktør Sofus Madsen h ævdede herunder, at 
Mødet LVinter havde været saadant, at han frem
tidig ikke m ere vilde være med , undtagen han fik 
Garanti for , at der laa en alvorlig Mening bag. Man 
skiltes fra Mødet med den Aftale, at han skulde gaa 
ned i Ministeriet m ed den udarbejdede Forespørg
sel, men siden havde han aldrig hørt noget til den. 

$chmidt, Vejle, hævdede, at Grunden til at dette 
ikke blev til noget delvis var den, at Udlejerne ikke 
ønskede at Munch-Petersen skulde sendes med i Mi
nisteriet, medens 

Formanden, Chr. Sørensen , gjorde opmærksom 
paa, at der ikke forelaa noget vedtaget Forslag. Des
uden vilde han ikke gaa i Ministeriet og spørge om 
noget, som han kort i Forvejen havde faaet den tyde
ligste og ubehageligste Besked paa. 

Engelstoft, Køge, fandt, at Repræsentationsudgif
t.erne havde været for store i Forhold til Am·ets Be
sullaler , men han blev imøclegaae t af Dirigenten, der 
jo sideler i Bes tyrelsen . Bom blev ikke bygget paa 
en Dag, og de to Opgaver man havde : at skaffe 
'bedre Levevilkaa•· og bedre Film for Medlemmerne, 
var m ege t store. Biografejerne burde have mere 
Bet Lil a t bestemme h .;,acl Film, de vilde vise, m en 
T~mken om egen Udlejningsforretning var endnu 
ikke moden. Titleren havde absolut ønsket, al For
handlingerne om en Overenskomst forblev nega tive 
og oplyste endvidere, al han vidste, at naar Krigen 
var forbi , vilde Ministerie t lovgive paa Bevillingsom
raadet Man burde derfor passe paa Bevillingern e og 
vise gode Film, thi der rejste en Mand rundt i Landet 
og agiterede paa Møder imod daarlige Film. 

Sofus Madsen erkl ærede derpaa , al det jo var 
Publikum, der bestemte, hvad Film de vilde se. Fra 
del lill e Danmark kan man ikke indvirke paa de 
store Filmfabrikers Fahrikalion. 

Formanden omtalte derpaa de Bestræbelser , 
som Hafnia-Film havde gjort sig, ved at sende en 
Agitator Lanelet rundt, som besøg te Byernes Hono
i·a tiores og fik dem til at tegne sig som Medlemmer 
i Selskabet. Agitationen var farlig , og de havde faa el 
mange Aktionærer, men naar de skillede m ed, at de 
havde Biografejerne med, var dette sikkert forkert. 

Dirigenten lod derefter foretage Afstemning over 
om man skulde tage imod de 1370 Kr. fra Fotorama, 
h vilket vedtoges. 

Kassereren aflagde. derpaa Begnskab, der god
kendtes og ligeledes for Brandkassen , der viste en 
Kassebeholdning paa 1683 Kr. 9 Øre, hvorpaa der 
holdtes Frokostpause. 

Efter Frokosten , der var .fortræffelig, og som 
forløb paa bedste Maade, kom m an ind paa For
slage t om Billetprise rnes Forhøjelse · og Direktør 
Herskind talte for en saaclal). Tiden var , efter hans 
Mening ah solut inde nu , dog var han en Modstan
der af, som foreslaael, at tredele Salen, h vad . Priser 
angik. 

l<aptajn Blichfeldt , VibQrg, fandt at 40 Øre var 
for m eget, saa skal Staten bare have de 10. Af de 
10 Øre, der lægges paa faar Staten jo de 5. Prisen 
burde være 35 Øre. l øvrigl burde Bestyrelsen ar
bejde for en procentvi s Skal eller man burde gaa 
oYer til Tælleapparater, som Loven tillod. 

Franck, Korsør, var en Madstander af al For
højelse, og Gottlieb Eriksen, Banders, ligeledes , me
dens Formanden var for en Forhøjelse. I Svend
borg udstedte man ·Billetter ; men afregnede paa 
Skema og saaledes burde man se at faa det overalt. 

Pasgaard meddelte, at han altid ,havde taget 
50 Øre og ~vare t procentvis S.l, a t , nu tog' han 60 Øre 
pr. Billet. 

Poulsen, Løkken, vilde have en Pris for store 
Film, og en naar der forevi stes smaa. 

En Del andre Talere havde Ordet for kortere 
Udtal elser , saaledes C. C. r. hristensen, København . 
(for en Forhøjelse), 1\ och, Kerteminde, (imod) , .Jen
sen, Middelfart (ligeledes imod .), og man vedlog der
paa en af Kaptajn Blichfeldt stille t Resolution af 
følgende Ordlyd: 

>> Forsamlingen beslutter , a t en eventuel 
Forhøjelse af Billetpriserne udsættes indtil en 
Bevision af Forlystelsessb t len har f\]nclet Sted, 
og a t Bestyrelsen opfordres til at arbejde for . 
at denne bliver 5 Øre Billellen indtil 50 Øre, og 
hvi s dette er umuligt da en procentvis Beskat
ning saa lav som mulig og i alle Tilfælde ikl<e 
m er en 20 pCt. af Bruttoindtægten -;-. Skat. « 

Derefter kom man ind paa Spørgsmaalet : For
bryderfilm. 

Schmidt, Vejle, indlcdede og hævdede, at For
bryderfilmene havde skadet mege t og blandt andet 
givet os Censuren. Han ønskede en Besolution ved
lage t om, at de danske Biografejer e selv var misfor
nøj ede m ed den Slags Film. 

Derimod talte. Sofus Madsen, der mente, at 
man ikke burde vedtage nogen Resolution , da man 
ikke burde give andre Vaaben i Hænde ved selv 
at erklære, at det var galt fat m ed en . Det samme 
m ente Direktør . Skaarup og forskellige andre, og ved 

THE 
TRANS-·ATLANTICFILM C o. 

NYHEDER 

0 
"Den blaa Iris" 

(i 6 Episoder) 

Spændende orientalsk Serie Drama. 

3,500 M e ter. 

'' 
EFTERAAR" 

(V i o l e t M e r s e r a u.) 
5 Akter. 

"Hendes uartige Øjne'' 
300 Meter. 

..- Et Program med T.-A. Film betyder fuldt Hus. '-.J 

Forlang dissø Films hos Dørøs Udløiørø. 
Telefon 

CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 
FARVERGADE 2" 

Telegr.-Adr.: 
TRANSCOFILM 

~~------------~------------------~~ 
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Afs temningen forkastedes Resolutionen med 2 Slem
mer imod mange. 

Man drøftede derpaa , h vad Slags Film man h els t 
vilde have, og S clJjødt, Kallundborg, erkl ærede, a • 
han ønskede belærende F ilm, Naturbill eder og ko
miske Billeder, som Palhe i sin Tid leverede; m edens 
l•ru Jensen, Skive, slog fast, a t det var Kærlighed, 
m an vilde have, og da baade Schjødt og hun havde 
været gift, kunde de vel blive enige om, at Kærlighed 
m a a lte d er til. 

Man kom derpaa ind paa en Omtale af Bladet 
»F ilmen «, og Dalgaard, Fredericia , Herskind, Nykø
bing, Franck, Korsør, og fl e re havde Ordet og udtalte 
sig rosende om Bla det, som man derpaa vedtog a t 
gøre Lil Medl em sblad, medens man blev enig om, 
al Medl emmerne, som hidtil , selv skulde betal e Abon 
nemente t paa Bladet. 

Derpaa reviderede man Lovene saalecles, at der 
i Paragraf l kom til a t slaa, at gamle Medl emmer , 
der sælger der es Teater, kan blive i Foreningen som 
pass ive Medl emmer mod a l betal e de t gamle Kon 
tingent. Det vedtoges derpaa at ansælte Indskud Lil 
10 Kr. og at forh øje Bes tyrelsens Diæter til 12 Kr . 
pr. Dag. Helt n y t var desuden en Voldgift, som å er 
skal n edsættes et Udvalg til a t bes trid e, og som der 
paa Medlemmerne skal være unelergivet i den •s ind
byrdes Stridigheder . 

Da Klokken nu n ærmede sig de 5 - Midelagen 
var sal til 51

/ 2 - log m an fat paa Valgene, m ed det 
Resultat, at Bestyrelsen genvalgtes, og Peters en, Hor
sens og Jensen , Vejle valgtes Lil Revi sorer m ed h en
holdsvi s 21 og 16 Stemmer , m edens Enge/stof!, Kø 
ge fik 9 Stemmer. Derpaa genvalgtes Suppleanter , 
og man vedtog a t holde n æste Aar s Gener alforsam
ling i Svendborg. 

Middag og Aften. 
Klokken 61

/ 2 spill ede Musikken op, og Medl em 
m erne m ed Damei: gik ind til det festligt dækkede 
Bord, hvor de t m ærkeligt nok lykkedes alle at faa 
Plads , skønt kun ef Faatal havde tegnet sig til F æl
lesspisningen. 

Forsamlingen talte nu ca . 200 P ersoner , hvor
iblandt mange Da mer. Udl ejernes Fruer , Direktør 
Partsch med Fru e og · Da tter , Udlejningsforretnin
gernes Kontorper sonale og som særlig indbudt Over 
r e tssagfører Munch P eter sen. Værten klarede sine 
Pligter fortræffeligt - hvad Menuen bød paa , har 
jeg ærlig talt gl emt, m en den var lang og god -
og lange og gode var ogsaa Tal erne - nogle var 
end då godt lange - og de Sange,. der i overvældende 
Antal r ykk ede frem. Der blev holdt mange Taler 
ved Bordet, og alt, hvad der ved en saadan F est 
kræver sin Tale, blev be tænkt m ed en saadan. Fru 
Chr. Sørensen førte Ordet for Kvinderne, der nu r yk 
ker frem i vort offentlige Liv, og Koch fra Kerte
minde holdt adskillige Taler , der all e mer eller min-

dre mundede ud i en Lovprisning a f den skønne By 
paa F yen, der kan laale a t ses fra alle Kanter -
selv i F ugleper spektiv. 

Middagen sluttede før st sent og all e begav sig 
derpaa over i Tivoli , h vortil Udl ejerne havde ladet 
uddele Billetter , og Kl. 9 samledes man hos Nimb 
for al afslulle Dagen ved en festlig Sammenkomst, 
hvor Udl ejerne var Værter . 

Her kom Stemnin gen snart op cg kulminereclf' ,. 
da Schn edl er Sørensen starlede en Konkurrence for 
det bedste n ye Navn til de 4 Udl ejer e. Det haglede 
nu m ed m er ell er mindre ham-rejsende Navne, hvor
af vi citer er nogle af de, der vakle m est Jubel: »De 
4 Djævle«, »Gentlem entyven e«, »Abraham , I sak og 
Jacob «, »Tro, Haab og Kærlighed «, »Vampyrerne «, 
»Menneskevennerne « osv. osv. 

Da Smørrebrødet var spi st og Kaffen drukket, 
r yddeel es Salen , og Dansen begyndte, m edens de 
mindre mobile holdt sig til Whiskyen , der nu kom 
frem paa Bordene. 

Da Pianisten blev træ t, overlog Direktør Parlsch 
hans Roll e og vi ste stort Talent for smægtende 
Valse, m edens Direktør Hinding overraskede ved- at 
spille sjældent kønt paa Mundharmonika . 

Særlig dette sidste nim ede F ænomen satte Hu
m øret op, -og F eslen slutLede først ved Firetiden. 

Film-:-Helten a cheval. 

Axel Matlsson . - Skuespilfer og Hippnlog. 

Hvad vilde den danske F ilm være uden Axel 

Mattsson '! Vi behøver vel n æppe h er at præsentere 

den høje, slanke og blonde Direktør - dertil er 

han for godt kendt fra de Hundreder af danske 
Film, hvol'i han har m edvirket. 

Oftest til Hest. Mattson , som er fast engageret 

hos »Nordisk «, har n emlig i Tidens Løb uddannet 
sin egen »Specialitet « indenfor P ihn-;Branchen. Saa

snart de t gælder et ell er andel vanskeligt Tric til 
I-Iest, ringes der til Ordrup 822. >> Københams Ride
stald «. Hr. Ma ltson paalager sig alt til Faget hen

hørende. Med en r entud kam æleonaglig Forvand
lings-Evne forpupp er den smarte Direktør sig, snart 
i K vincleklæder , snart i e t Mandskostyme, der gør 
ham delvi s ukendelig. Han har m ed kort Varsel 

overlaget >> HolleT« for saa celebre Film-Duser som 
!Wa Sach etto, Else Frøli ch , Clara Wieth m . fl. , el ler 
re tter e: han er traaclt Lil ne top i det Øjeblik , da 
Hollen krævede, at de paagældende skønne Aktricer 
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skulde sætte deres .dyrebare L iv paa Spil under e t 

eller andet halsbræk kende Ri dt . 
Saa kom MaUson . I en F art er han m askere t, 

kos tym eret, forvandl et Lil sm ægtende Oladiske, dæ

monisk Araberhøvding, schneidig P oliti-Officer ell er 
· hvad som helst.. Og han gaar paa med en Iver , saa 

at F ilmens Sukces paa Forhaand er sikre t! 

Mallsson i Rilla Sac/lellos Drug!. 

Axel Mattson kan alt. Man har set ham ligge 

»m ause-todt « med sin I-Iest , styrtet efter det død

bringende vilde Ridt. Men bedst husker vi ham 
som elegant GenUe~nanry tter i Spidsen for K:;tval 
kaden af. Damer og. Herrer. I saadanne Roller er 

han i sit Es. Og da smelter F ilm-A ktøren paa ha r
monisk Maade sammen med Mallsons AILerego , den 
kyndige Hippolog og Befordrer af den flotte og 

sundhedsbringende Ride-Sport. 

- ---: .Kommer De ud til Klampenborg en af 
disse skønne- E ller sommer-Dage,- sa a bøj omlrent 

ved Fru May Hennings Frilufts-Biograf gennem den 
lange Alle ind til Direktør Matlsons Hideskol e, der 
ligger paa Gl. Bell evues E nem ærker . En hel Idyl! 

Der er en luftig Park, herlige Sta lde med Plads til 

de 24 Ara)Jere :-:- hvoraf fl er e har Yunclet fremra

·gencle Sejre paa den n ærli ggende Galopbane. Her 

er Hønsegaard og en lille Sø og las t not leas t en 
rigtig Manege, hh)r B'egyndere kan faa den førs te 

L,eklion i Hidesporten.. M.allsons Elever tæll es før s t 
og fremmest inqenfor 'f:ealerfolkels Hækker. P silan

der og alle de ø.vrige Film-Helte og Hellinel er har 
lært hos ham, ricl eT paa hans Heste. Men • ved Siden 

lært hos ham, ricler paa han s Heste. 
_Forøvrig t har· 'deri d riftige unge Direktør s tore 

P laner for Vinter -Sæsonen . . . hvori de best aar, 
tør vi endnu ikke r øbe! Men saa meget er givet, 

a t den fa shiona ble Ridespo rt i København vanske
lig· vil hmne tænkes al faa · en k yndigere Vejleeler 
end Axel Ma ttson , Film-Helten og Forvandslings

K unstneren a cheval. 
.Jockey. 

Fribilletter. 

Hvem der er Fader . til Teatren e, ved jeg 
ikke, m en Fribilletten h ar Fm1den sk abt! 

Thi der er intet, hverken: daarlige Stykker 
eller daarlige Skuespillere, eller dam·lige Styk
ker m ed daarlige Skuespillere, der gør T eatrene, 
Biograftea trene og den dramatisk e Kunst saa 
m egen Skade, som de ulyksalige f ribilletter . 

Typen paa en Mand med .Fribillet er føl

gende : 
En gnaven H erre, der kommer midt i fø r

ste Akt og .gaar m ed m egen Larm midt i sidste, 
en streng, kritisk , af Teaterindtryk overni.ret 
Per-son , som end ikke Æ rkeenglen Gabrid i 
Spidsen for et Englekor kunde aflokke· Bifald, 
en plaget Sj rel, der ærgre r sig over Program
pengen e, og efter Stykket e'r rasende ovei·, a t 
han i det h ele tage l gik d~ t:h en , og Dagen efter 
fortæller alle, at det er en ræds om Film , ha n 
ha r set. 

Netop saadan ser · han ud, vi kender ham 
alle, og hvad der er det all er v.ærste, en nieget 
stor Del af os er ved at blive ligesom han. 

Thi d en samme Mand, hvis k ønne Kontra 
fej vi lige har set, saa , før han stif-tede Bek endt
skab m ed en JournaJ,ist, saaledes ud : 



• A.s·BJ\LTIC·FILMS. 
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Bal tic Filn1.s C o. A/s 

Kopieringsanstalt og Titelfabrik. 

/ Kontor: Jagtvejen 4 7 Fabrik: Husumgade 1 

Il 

~ Telegram-Adresse' BAL TICFILM 

gg=:gg 

Telefon: CENTRAL 11.323 \ 

88=:88 

Ir C. P. LAURITZEN & Co. 
.. - - ·---···· 

VESTERBROGADE 30. Tlf. 2808. 

EnDElaSKE SKRIEDDERI. HERREEKVIPERtnli. 
MODERATE PRISER 

Il MODELLE'R UDSTILLEDE I STUEN OG PAA 1. SAL. 

~=-==================~ l. 

HOFFOrfOGRAF ELFELr --· 
ØSTERGADE 24. TELEFON 425. 

- ·- ' 
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Filmens Mænd. 

Holger Bindestreg Madsen. 

Filmen har ført nye Folk frem paa nye Baner. 

Holger Madsen, der var en dygtig Speciabkuespilll'r 
_ Maske-Madsen kaldte man ham - fandt sil Livs 

. præterea censeo« i Filmen (andre finder del i al 
samle paa gamle Mønter, spille frit fra Bladet, eller 

\ 
:? 

Holger-Madsen. 

Nlu lighederne for de veslindiske Øers Opkomst), og 

han har siden skabt sig en smuk Stilling af den nye 

Vej. 
Holger Madsen blev Instruktør hos "N ordisk 

Films Co. « - Bindestregen blev forgyldt. 
I-Jan er en meget dygtig Instruktør, og han s li 

der i del som cl Bæs t, og ogsaa i. hans nye Arhcjdc 

har Bindestregen - Bindestregen er Holger M.s 

Symbol - fulgt ham, han elsker logisk Sammen
hæng i Film og vaager nøje over den røde Traad. 

Holger Madsen er en kulliveret Mand. lian 
ejer ·ikke som Lind, der ogsaa er Dansker og dertil 

rorhenværende Snedkersvend, Evnen til pludselig al 

skabe noget epokegørende nyt, lave en Verdensfilm, 

der imponerer i alle Lande. 
Men en fin kulliveret Film er han Mester for 

- han gaar aldrig over Bindestregen. 
Der er gaaet Stordrift i den danske Filmsindu

stri og Holger Madsen sæller ca. 20 Film i Scene om 

Am·el. Det er i Virkeligheden. for meget, men del 
er ikke for meget for Holger Madsen. Han er den 

personificerede Energi, han er fuld af Film - Ty
pen paa Bindestregen m ellem et gammeldags Skue

spil og de nye Tiders Filmsm.ænd. 

4423. 

±-!24. 

4425. 

.f.L!26. 

4427 . 

L!428. 

4429. 

4430. 

Jens . 

CENSURLISTE. 

15. August 1916. 

Kyllinger. 47 m. Pathe. Rød. Natur
billede. 

Synderindens Datter. 1094 m. Celio. 
Rød. Skuespil. 

Manden med Arret. 882 m. Vilagraph. 
Gul. Drama. 

fluorledes Sagnet om Baskervilles lirmel 
opstod, L 790 m. G-Film. Rød. 
Drama. 

Hvorledes Sagnet om Baskervilles J-lund 
opstod, IL 787 m. G-Film. Rød. 
Drama. 

flaanduærkerdagen i Viborg. 89 m. Fo
torama. Rød. Naturibmede. 

Blandt New Yorks Bondefan gere. 893 
1p. Selig. Rød. Drama. 

Kapta]n Groggs vidunderlige Re]se. 175 
m. Schwedish. Rød. Komisk. 



ALHAMBRA FILM 
ADMINISTRATION: 

REVENTLOVSGADE 32. TELEFON 9920. 
TELEGRAMADRESSE: 

"HAMBRABIO- KØBENHAVN" 
STATSTELEFON 46. 

.__~._. ..................... ~ ............ .... ...................................... .__ .... ..... 
OPTAGELSESTEA TER: 

Ester'svej 14. Hellerup. 

Telefon: Helrup 213. 

•• n n n n 

KOPIERFABRIK: 

Mælkevej. København F. 

Telefon: Godthaab 589. 

Med en Stab af kendte danske Skuespillere n SKANDINAVIENS FØRSTE KOPIER-

ANSTALT FOR MASSEPRODUKTION. optages hvert Aar: 

DRAMAER 

SKUESPIL 

SENSATIONSFILM 

LYSTSPIL 

KOMISKE FILM 

Specialitet: 

ORIGINALE IDEER 

FULDENDT ISCENESÆTTELSE 

TEATRET 

udlejes med eller uden teknisk Assistance. 

MANUSKRIPTER 

af enhver Art købes. 

n 
~~ Vi paatager os: 

PERFORERING n n n n n n n 
li n 
li n n n n 

KOPIERING 

FREMKALDELSE 

FILMTITLER 

etc. 

Nyest~ og bedste Maskiner. 

Præcisionsmaalemaskine. 

Korteste Leveringstid. 

Billigste Pristilbud. 

For Filmsforetagender uden Fabrik, afslutler 

vi Kontrakt for Behandling af hele deres Pro-

n duktion. 

n Forespørgsler besvares omgaaende. 

'YsALHAMBRA F l LM 
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H31. 

H32. 

-1-133. 

4434. 

H35. 

H36. 

4437. 

4438. 

4439. 

4440. 

4±42 . 

4-!43. 

4444. 

4445. 

4446. 

-!447. 

1448. 

H49. 

4450. 

4451. 
4452. 

H 53. 

H&4. 

4455. 

4456. 

4457. 

Havnymj'erne. 585 m. Kay.stone. Rød. 
Lystspil. 

Pligtens Offer. 1241 m. Trans-atlantic. 
Rød. Drama. 

Taarer og Solskin. 295 m. Trans-allan
tic. Rød. Lystspil. 

Naar Dagen svinder. 106 m. Kalcm. 
Rød. Naturbillede. 

Farefulde Sekunder. 295 m. Kalcm. 
Rød. Drama. 

Hvad var det han hviskede. 311 m. 
Vitagraph. Rød. Lystspil. 

Gemmonis Uge1·evue Nr. 25. 182 m. 
Gaumont. Bød. Naturbi1J.ede. 

En Søns Kærlighed. 993 m. Nordisk. 
Bød. Drama. 

Snwablink j'ra danske Provinsbyer. 258 
m. Kinograf. Bød. Naturbillede. 

Smuglerboadens Hemmelighed. 957 m. 
S.shwedish. Rød. Drama. 

X paa Muren. 1090 m. Union. Rød. 
Skuespil. 

Slaget ved Somme-Floden. 292 m. Gau
mont. Rød. Naturbillde . 

Nationaltest i Paris . 161 m. Gaumont. 
Rød. Naturbillede. 

Alarm ved Fronten . 133 m. Gaumont. 
Rød. Naturbi.Uede. 

Stormangreb paa Dixmuiden. 148 m. 
Gaumont. Bød. Naturbillede. 

To Medbejleres Kamp. 283 m. Vita
grap.h. · Rød. Skuespil. 

Gaumonts Ugerevue Nr. 26. 127 m. 
Gaumont. Rød. Naturbillede. 

Nissaaen og dens Vandfald . 85 m . Nor
disk. Rød. N aturbillede. 

Hønseopdræt 72 m. Gaumont. Rød. 
N a tur billede. 

Løbsk Automobil. 92 m. Pathe. Rød. 
Komisk. 

VItus. 1930 m. G.aun1ont. Gul. Drama. 
Selskabsdamen. 1010 m. Nordisk. Rød. 

Drama. 
Vampyrerne eller Blodbrylluppet 1358 

m. Gaumont. Gul. Drama. 
Vampyrerne X. Irma Veps Bryllup. 

1362 m. Gaumont. Gul. Drama. 
/(æmpebmnden paa Godthaabsvej den 

4. August 1916. 95 m. Baltic. Rød. 
N atur.hillede. 

/(æmpebranden paa Godtlwabsve.i den 
4. August 1916. 90 m. Baltic. Rød. 
N alunbilled e. 

Chaplin som Skmebrækker. 589 m. 
Kaystone. Rød. Komisk. 

4458. Arvetanten. 686 m. Gaumont. H.ød. 
Lystspil. 

4459. Ægteskabsannoncen. 376 m. Schwedish. 
Rød. Lystspil. 

'1460. Fanget aj' Londons T-Ia,ier. 1335 m. Gul. 
Drama. 

4461. Grevinde Clam. 966 m. Nordisk. Rød. 
Skues,pil. 

4462. En Æresowejsning. 788 m. Nordisk. 
Rød. Skuespil. 

4463. Gaumonts Ugerevue Nr. 27. 141 m. 
Gaumont. Rød. Naturbill cde. 

4434. Barnets Beskytter. 302 m. Vitagraph. 
Rød. Skuespil. 

4465. Paa den smukke Flod. 95 m. Gaumont. 
Rød. Naturbillede. 

Charles Chaplin er :ved at 
blive svært populær over hele 
Skandinavien. Den lille Films
komiker er storartet, men man 

skal vænne sig lidt til ham, og 
det har man aabenbart allerede 
gjort. En Mand til bør dog 
omtales, og det er ham, der 

sætter disse Film i Scene, han 
er lige saa dygtig, men lille 
Charles løber med hele Æren. 

Vi gør herved opmærksom paa, at Medlemmer 
af Biografejerforeningen i Provinsen fremticlig i 
"Filmen « vil kunde faa indrykket Annoncer angaa
cnde Køb og Salg, led ige Pladser og lignende for en 
'Pris af l Krone pr. Annonce. 

Firmaet »Scanclinavian Film Agency « er bleven 
omdannet til et Aktieselskab. Aktiekapitalen er paa 
650,000 Kr. Direktørerne Scavenius, Greg01·y og 
Christensen er stadig Ledere af Selskabet. 

~ ~ ~ 



FINSK/\ FILM 1\GENTUREN 
Indehaver: R. S. GRUNER. 

HELSINGFORS, FINLAND 

Eneste Special-Firma i Finland for Salg af Film og kine
matografisk Tilbehør. 

Biografteater-Billener 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk 

5 Billetter pr. Blad - dobbelte eller 
tredobbelte-nummereret fra 1- 500 eller fortløbende 

til 100,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Stykker med en Sats ..... Kr. 6,00 
25,000 - - to - . . . . . " 12,00 
50,000 - - tre - . . . . . > 22,00 · 

100.000 - - fire -- . . . . . » 40,00 

I Blokke å 100 Stykker, Format 5 x 12 cm. · 
10.000 Stykker med {m Sats . .. .. Kr. 7.00 
25,000 - - to - . . . . . ,, 17,00 
50,000 - - tre - · . . . . . » :n,oo 

100,000 - - fire - . . . . . " 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forsendes mori Halvdelen af Beløbet ved 01·drens Af
givelse, Hesten pr. Postopkrævning. 

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

1 lille Motor. 
l lille Motor til at !trække Maskine n 

ønskes. Brugt eller ny. Pris, Styrke elc. 

Biografen, Hadsund. 

Maalemaskine . 
En brugt, komplet Maalemaskine købrs. 

Billet mærket »Mnalemaskine~ mod tages 

»Filmen « Odinsvej 4. 

Komplet Lager af samtlige · 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Perforermaskiner og alt Tilbehør. 
Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. 

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENH AVN 

ANNONCEPRISER: 1 / 1 Side K1·. 50, ' /, Side Kr. 30, 1/ 4 Side Kr. 15, ' /. Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt. for 
26 Gange 20 pCt. ' 

ABONNEMENTSPRIS: Indland: 4 J{r. 64 Øre om Am·et. - Udland: 8 Kr. om Aaret. _ Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. 

Udkomme!' den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet og redigeret af .lens J.ocher. 

DANMARK! NQRGEl 

. , · ' . ' .· . . · ~ 

' -~· . 
Ajs Kinografens Optagelsesteater ved Stranden i Hellerup. 

Forlang for kommende Saiso·n: · 

Kinografe·ns danske ·Pilin! 
Kinografens storsiaaede Monopol-Nyheder 

i franske, amerikanske og italiens:ke Slagere I 
r .,. .. ' ... ... 

...-Husk, at Kinografens· Reklame-Materiel er det bedste!.._ 

Coulante Lejevilkaar!_ 
'- l 

, Forlang vort 'Katalog! 

'X KINOGRAFEN 
-

Film-Fabrik. Film-Udlejning. 
' . ' 

For Danmark: KØBENHAVN. F o r Norge: BERO EN. 
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