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Projektions
t apparater 

GENERALDIREKTIONEN FOR HELE SKANDINAVIEN 
, ALBERT -L'HERBIER , ~' 

ISLANDS BRYGGE 19. KØBE'NHAVN, B. 
TELEFON: AMAGER . 1128. 

Kinografen 
har sikret sig 

.- Eneretten -.. 

til 

V a mø y re r n e. 
Den enestaaende 

Attraktion 

fra Ga u mon t i Paris! 

Flere Fortsættelser lig "Fantomasu! 

Kinografens IO sidste Slagere:=== 

UndeP SkibskanonePnes Ild. 3 Akter. 

HaPnet fra Gaden. 4 Akter. 

Den faPlige Haand (Dr. Nicholson II). 3 Akter. 

Le j Deres 
F ilm hos 

I LuePnes Favn. 3 Akter. 

HveJn. ep Fabian. (Lyst). 3 Akter. 

Juveltyvene. (Aktuelt). 3 Akter. 

AlllePika-EkspPessen. 2 Akter. 

Den FPem.m.ede. 3 Akter. 

Manden i KuffePten. 1 Akt. 

I ØPnens Kløp. 3 Akter. 

A;s KINOGRAFEN Hver Uge 
København og Bergen. n Y S l a g e r e! 



BIORAMA ~, f ~ -~- ,~:::e·;~~s .Vrede" l r , 
m Enestaaende! P':agtfuldt! Fre~n~nedartet! 

EJ 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

Monopol for Danmark 

. Vitagraf Broadway Kunstfilm 

K~ptain Al varez 
Storsiaaet Kinematografis k Drama i 5 Akter 100 Afdelinger. 

Kolosalt Reklamemateriale ca. 1500 Meter 

Den mest kolosale Kampfilm som endnu er fremført 

Dødsridtet 
Filmens Clou overgaar i Spændin g alt lwad Vitagra f endnu har fremstillet . 

Den mest 

Dundrende Succes 
der endnu er opfø rt i 

Viktoria Teatret 
I 14 Dage fr a Kl. 12 hver Dag 'yar Tilstrømningen saa stor at Teatret for 

at aflede Strømmen n oget saa sig nødsaget ti l a t fo rhøje Pr isen JJaa 'Billetterne. 

Filmen gav den største Kasse der endn u har været optalt. 

Trods den meget høje Indkøbspris a f denne Film ud lejes den dog t il moderate 

Priser, saaledes a t ethvert T eater ka n faa et fordelagtigt Overskud og ikke anvende 

u hele Indtægten ti l kun Udgifter. 

B 

~ 
Filial C o :r N o :r g e: 

BIORAMA, AKERSGADEN 20, KRISTIANIA. 

lEJ Paladsteatrets store japanske Sukces 1 

Th S •t '' Guldgraverne l Alaska. 

'' 
e p o l e r s Største amerikanske Suk ces, 

. 2500 Meter . 
i 

K~mpernes Konge En Film uden Lige. 
Største italienske Sukces, 
. ca. 2000 Meter. 

To Fil1n de:r Cylde:r ethve:rt Teate:r. 

ASTA · niEbSErt PlbPJEnE ]gJ5-16 
Af disse er allerede udkommet >>Landevejens Pige« og to sikre 
Sukcesser "Den falske Asta Nielsen« og "Den lille Engels 

Bryllup« følger snart. 

"Svensk·a Biografteaterns" Serie 1915-16 
ca . 20 store 3 Akts Film der ikke behøver nogen Anbefaling. 

Vore udenlandske Detektiv Film Serier 
er prima prima og uden Konkurrence. 

"Da11mark" Serien 1915-16. 
Det betaler sig at opføre vore Films. 

===l[€]=== 

DAnSK SVEnSK PibPIS 'Y s VINK~:~~~~~~E~. 36
, l -• TELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM, J 
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- FILMENS ADRESSER 
Udlejnlngsforretnlnger. 

A/S Fotorama, Vimmelskaft~l 47. Tlf. 9~ .. 
AJS Dansk svensk Fil~s, V1mmels~aftet 3? .. Tlf. 6436. 
AJS Kinografen, Fredenksberggade 25. (TJ!hge Fabrik). Tlf. 7506 og 7626. 
AJS Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. 

Fllmsalg. 
Scandinavian Film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf.

1
!
1
0f .. 240. 

TransatJantie Film Co. (A. E. Gee), Farvergade 2. 11.212. 
AJS de Giglio Itala, Vestervoldgade 10. T~f. 2858. 
Ove Davidsen (Messter), Hambrosgade 4. flf. 4411. 
John Olsen & Co., Gl. Strand 40. Tlf. 572 & 1691. 
Rothenborg, Hambrosgade 4, Vitagraph. 
L'Herbier Islands Brygue 19. Gaumont. Tlf. Amg. 1128 .. 
Pathe fre;.es. (dansk-fran~k A/S) Frederiksberg Alle ~O . TIL 3803. 
Arnerieau Film Agenev Lid. (Arno Christensen), Mil-:kelbrygg\rsgade 18. 

J> Tlf. Byen 4746. 
Fllmtltler. 

Baltic Film Co., A/S, H usumgadr .1. 'ri f. 11.323. 
Record Film Co. (Harald Obel ), L1lle Slranc!Yejs Sidewj 4. Tlf. Helrup 440. 

Kopiering, Optagelser, Titler. 

Maskiner. Tlf 3803 
Palhe freres (dansk-fransk A/S),. Frederiksberg Alle 40. · · 
Ernemann, Kinoscandia, Fredenksh~rggat~e 17 .. Tlf. 8012 .... , , . 
Dansk KinematografTabrik. Reparation at Maskmer. V1ested.elled'.eJ 6 .. 

1
. ·t· 

Tlf. 1636. Telegr.-Adresse: Maskmpe1 ec . 

Baggrunde. d 3 Tlf 9186 
. AjSJacobsens KrystaJyæg(spar33- 500fo Lysforhrug),Vesterbroga e · · · · 

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

Kopiering. 
Baltic Film Co., AJS, Husumgade l. Tlf. 11.323. 

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

Billetter, Ruller og Blokke. 

DANIA BIOFILM: CO. 
genoptager sin Virksomhed lste Januar 1916. Der antages Personale 
fra 5te Januar. Hovedkontoret er nu Hellerupvej 72, ved Optagelses
teatret, hvorhen alle Meddelelser bedes sendt 

Tlf. Helrup 1402. 

Gode Manuskripter købes. 

l 
FILMEN 

~ 

MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENlfAVN 
OG OMEGN 
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Film og Forbrydelse. 

Efter at vi i sidste Nummer af >> FHmen « 

h n nl e imod egaaet Højesteretssagfører Henri
ques Udtalelse om Filmens uh eldige Indflydelse 
p ;1;1 visse Individer, har den Mlmlede køben 
h:l\'nske Presse beskæftiget sig m ed dette 
Sporgsmaal, der for vor hele Filmsverden har 
den aller stor s te Betyd n in g, og overal t nHJd er 
lilall en I.:raflig Pro test mod HvJjesteretssag fø
rcrcns :\Iening, som han altsaa heleligvis lader 
til al være san temmelig ene om. 

Vi aftrykker her forskellige Artikler fra 
Da;.;bladene, den Sag omhandlende. Politiken 
~k river : 

Forhandlmgerne for Højesteret i Anled
ning :1f Hovmorelet i Lægeforeningens Boliger 
har hidtil ikk e frembudt andre Overraskelser 
l'lld Aktor, Højesteretssagfør_er C. B. I-/ enriques' 
Lidtaleiser om, at de to ·Mordere er blevet op
flamm et til deres Gernin()' ved Besøcr i Biooraf-

t> b b 

teatren e. Det fremgik dog ikke en Gang af 
l l r. Henriques' Foredmg, at de to Forbrydere 
haYd e ,·æret særlier hvppi«e Gæster i disse For-t> J b 

I~·s telsessteder, han nøjedes med den positive 
l\ endsgerning, at den en e af de to Anklagede 
e/ter Morelet havde begivet sig hen i et Biograf
teater. Man kan dog vanskelig tro, at dette 
lk•sog har haft nogen tilbagevirkend e Kraft paa 
den Gernin g, der i Fanejen havd e fundet Sted. 

Hvor · Mordere tilbringer den nærmeste Tid 
efter at have øvet deres Forbrydelse, er meget 
forskellig.! ; der er endd a Eksempler pa•l, at de 
har søgt til Kirl;:er eller tilsyneladende uanfæg
tet har tilbragt en rolig Aften i deres F-amilies 
Skød; vi har d·og endnu ikke set saa:danne 
Kendsgerninger anført som Støtte for et For
langende enten om Kirkernes Nedrivning e ller 
om Fami.Jielivets Ophævelse. 

Fo1•søg paa at ville f•orklare begaaede For
brydelser ved tlen visn in g til Forlystelses! i v els 
stigende Vækst er meget gamle og er ofte ble
Yet imød eg·aaet. Det er nu Biografteitrene, der 
mna holde for ; i tidligere Tid har det til for
sk ellige Perioder været Stm~-Varieteern e, Snn 
gcrindekældrene og selve de egentlige Teatre. 
Og Jn·i s der skulde være T·ale om, at Mord paa 
Scenen kunde smitte, saa maatte ogsaa f0rst og 
fremm est Teatrene lukk es. Man Yild e i alt 
Fald ikk e kmm e tillade Opførelsen uf et St)·kkr 
som Hamlet, i hvilk et man vader i Bl·odsuclgy
<lelse. Men Hr. Henriques, som Cl: en megc1 
kultiveret Aand , vil sikkert afvise dem1'e I\:on : 
sekvens af sine Ord og hævde, at Biograf'teatrene 
rummer en særlig Fare paa Grunel af de 
mange Forbryderdramaer,· der opføi·es.· Noget 
lign ende nntydede han i sit Foredrag - men 
gnnske m ed Urette. Den Censur, der for Ti
den føres med vore Biografteatres Program, er 
O\'erordentlig virksom, og det er en. bekendt 
Sag, at Fremstilling paa Lærredet af se lYe For
IHydelsern e overhovedet ikke tillades, ligesom 
der altid sørges for, at Filmen faar en passendt:' 
moralsk Afslutning derved, at Forbryderne en
ten angrer eller straffes eller unel ert id en begge 
Dele paa en Gang - for den større moralske 
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Virknings Skyld. Det er for øvrig ikke blot 
Censuren, der her gør sig gældende, Films
Fabrikanterne selv stiiler de samme Fordrin
ger til deres Tekst-Leverandører, da de paa 
F'orhaand ved, at en Film, der paa nogen Maade 

. vil kunne angribes fra moralske Synspunkter, 
ikke vil være nogen Salgsvme nogetsteds i Eu
ropa. 

Den Hypotese, Hr. Henriques opstillede 
om en Sammenhæng mellem de to Forbryde
res Besøg i Biografteatre (hvorom han intet 
positivt vidste eller i alt Fald intet oplyste) og 
den af dem fm·øvede Forbrydelse, vidner der
for kun om, at Hr. Henriques ikke selv kom
mer i disse Teatre. Det skal vi i og for sig 
ikke laste ham for. Men det er da mærkvær
digt, at han udtaler sig derom. Vi kan i høj 
Grad give ham Ret i, at disse to Morderes Psy
koJiogi er saare gaadefuld, og at Forstanden 
staar ganske hjælpeløs overfor Spørgsmaalet 
om, hvordan det er g'aaet til, at disse to Mænd 
har udviklet sig til saa fuldkomne Forbrydere, 
som de nu viser sig at være. En dybere Ind
trængen i dette Emne vHde være meget interes
sant, og et Studium af Problemet kunde maa
ske kaste Lys over Forhold af almen Betyd
ning. Af en varmtinteresseret Kriminalist som 
Højesteretssagfører Henriques kunde man have 
Yentet et saadant Forsøg; man bliver imægtelig 
noget forbavset og skuffet, naar netop han 
tager til Takke med Biografteatrene. Det er 
hverken hflm selv helt værdigt eller den 
Skranke, han plæderer f~or - i Reglen med 
stor Dygtighed og med bedre Argumenter end i 
denne Sag. 

Endvidere har vi modtaget : 

Hr. Redaktør! 
Maaske kan følgende lille Iagttagelse have 

Interesse i Forbindelse med Diskussionen om 
Biografteatrenes moralske Indflydelse: 

Jeg overværede for nogen Tid siden i et af 
de københavnske Biografteatre en Forestilling 
med Titlen: "Faldgruben «. Heri blev der me
get realistisk fremstillet, hvorledes Dranker
lasten hos en tidligere flink Arbejder førte til 

hans lille Hjems Ødelæggelse, 
gjort ham til Morder, idet han Dileriums. 
anfald søgte at kvæle sin Hustru . 

Under Forestillingen lagde jeg Mærke til 
en yngre, arbejdsklædt Mand, der aabenbart 
var stærkt forfalden til samme Last, selv om 
han for Øjeblikket ikke syntes at være under 
Indflydelse af Alkohol. Han sad paa en Bænk 
ved Sidevæggen, ikke langt fra mig, saa jeg 
kunde nøje iagttage ham. 

Efter en Billedrække med Fortitl~n : >> Al
k-oholens Forbandelse«, hvor man s a~, hvor
ledes Hustruen søgte at vriste Brændevinsfla
sken fra sin Mand, derpaa opgav Forsøget og 
grædende kastede sig ned paa en Stol, vendte 
jeg mig om imod Manden ved Væggen . Han 
sad da sammensunken paa sin Plads og kæm. 
pecle forgæves med Taarerne, der ubarmh jertigt 
røbede hans stærke Bevægelse. Jeg tror næppe, 
nogen tør paastaa, at Styl,ket, hvori der ikke 
blev lagt Skjul paa Mandens brutale Behand
ling af Hustruen, har pauvirket Manelen i daar
lig Retning. Naar man tillige har lagt Mærke 
til, med hvilken Sympati Publikum omfatter 
"de gode << i Biografstykkerne og glæder sig ved 
»de onde«s Straf, kan Tilfældet vist ikke regnes 
for en hæderlig Undtagelse, men maa tages 
som Eksempel paa Stykkernes Indflydelse i Al
mindelighed. 

Ærbøcligst 

L. v., 
stud. med . 

Film og Program. 

Pludselig slaar det ,en , al en Ting, 

været fortr-olig med længe, og som man 

ikke ræsonnerer over, fordi den rr. bleven selvfølge

lig og uundgaaelig nødvendig, egenl.lig er uhyre 

ejendommelig, i Modstrid med alle paralel le Ting, 

og maaske ravruskende forkert! 
En Ting af den Art er Biografteatr enes 

grammer, med den deri værende GenfortælJ en 

Filmens Handling. 

~~------------------------------~, 
THE 

TRANS-ATLANTICFI LM C o. 
' 

NYHE,DER 

Samvittighedsnag 
(Moderne Drama med Wm. Welsh.) 1200 Meter. 

Kvindes Mod 
900 Meter. 

Kongelig Elskov 
900 Meter. 

Reddet i sidste Bieblik 
(jernbanedrama. Helen Holmes.) 600 Meter. 

_.. Et Progr~m med T.-A. Film betyder fuldt Hus. '-.1 

Purlang dissø . Pil ms hos Dørøs Udløiørø. 

THE TRANS-ATLANTICF~LM Co. A/s 
DIREKTØR A. J. G E E 

FARVERGADE 2 11 
Telegr.-Adr.: 

TRANSCOFILM 

~ 
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Bal tic Fil.ms C o. ~Is 
Kopieringsanstalt og Titelfabrik. 

Kontor: Jagtvejen 4 7 Fabrik: Husumgade 1 

(\ Telegram-Adresse: BALTICFILM 

li 
Telefon: CENTRAL l 1.323 

gg~gg====================,======================================================~' 88~~ 

LIMFJORDS 
~ØSTERS~ 

- HAR ALDRIG V ÆRET 

BEDRE END I AAR-
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Iod 

Tænk Dem en Gang eu Foredragsho lder, der 

Indholdel af sin Tale try kke og overrække 

Publikum yed Kassen! 

Eller tænk Dem et Tealerprogram, hvo r d el 

nYe Stykkes Indhold stod af try kt! 

· Begge Dele fo rekomm er os latterligt, men naar 

del finder Sted i Biografteatret, e r de t en naturlig 

Ting! 
Sæl nu , de r fremføres en Film, hYi s forhløf-

l'rnde Sensationer skal overraske Publikum, m en 

l' ublilwm læser del h ele i del trykte Program og 

hJi,·r r følgelig ikke saa overrasket, s.om man var 

hlcyen uden dette. 

Films-Programmet m ed forklarende Tekst op

stod i sin Tid, da der ikke var særlig megen Logik 

i Fi lmene, og da Begrebet Tiller ikke fan dtes ell e r 

i a ll Fald ofte var paa e t fremmed Sprog, m en nu 

l'r F ilmen jo en saadan , a t man saa storarte t for 

sinar den ud en at læse sig Meningen til. 

1 Tyskland er man i enkelte Teatre h egyndt al 

afsknfTc de gammeldags Kinoprogrammcr. Puhli

lalin gjorde Vnwl en Tid lang, men saa fandt man 

Hrfo rmen r et fornuftig. 

Men Hum len er jo, al Biograft eatrene har en 

ikkr helt ringe E kstraindtægt v·cd Salgel af disse 

Programmer. og aftrykte man ik ke Hand linge n i 

d<' m, hva d sinilde man saa skriv·c deri? En Holl e

liste er det jo ikkr a ltid mul ig t al stille paa Benen e. 

l Allsan er Yo rt Program , so m det nu en Gang er , 

ll'aash nlligc,·el den enes te mu lige Form for e t Kino

pl·ogmm , men sa mtidig er det , som paa ,·is t, c l m r

g<' l mærkeligt og cncs tan end e Fænomen. 

pc lit. 

Skuespiller Liebman og 
Dania Bio:film. 

Hof- og Stadsretten har paadøml en Sag, der 
\'ar anlagt af Skuespiller A ug u s/ Licbman m od A fS. 
Oan ia Biofilm Kompagni. 

Anieri n ingen Yar følgende : 
Citnnten var a f de l ndsl æv nl e bl eve n engagere t 

s~m Skuespil ler ved Selskabels Optagelser af lev.cndc 
Bll leder for Tiden fra 16de Juni 1913 til l stc .Juni 
1914 for en Gage al' 8000 1\r. , der s·kuld e udbetal es 
ham med en Tolvtedel mnan ecllig. l Kontrakten 
var det bestemt , a l Cilan lrn Yar fri la ge t for Tjenes te 

fra 1s le til 16de Augus t 1913 incl. Fra 16de Au
gust 191 3 kunde Selskabet kun forlange Tjeneste 
al' Citanlen, forsaavidt han ikke var forhindret ved 
Tj enes te paa det kgl. Teater. Citanten var forpligt-e l 
til h ver Uge at underre tte Selskabet om, Lil hvilke 
'T id 2r ha :1 va r forhindret i al møde ti l Prøve m. m. 
hos Selskal.Jet. 

Straks efter s in Ansæltelse udl'ø rte Citanten i 
5 Dage en Rolle i Filmen ,, Vi ngeskudt « fra 26de 
Juni til 3clie Juli 1913 og i 10 Dage ·en Rolle i Fil
men »L ejla « l'ra llle til 26de Ju li 1913. Efter al 
Citanten dernæst i Tidsrummet indtil 20de Decem
ber 1913 havde erkl æ ret s ig forhindre t i a t film e 
paa Grund a l' Tjeneste paa det kgl. Teater, m ed
Yirk ede han i 3 Dage i Filmen »Halskæden «, 1;1en 
d erefter havde han , der var pligtig indtil lste Juni 
J 91 4 at m edvirk·e ved Optagelsen af indtil lO Skue
spil, h ve r Gang der b lev ti ldelt ham Roll er i Films, 
svaret, at h a n var fo rhindr·et paa Grund af Teater
tjeneste; da Citanten derhos, ef ter a l Sclskabets Di
r ektø r senes t 15de August 1914 h avde anmodet ham 
om en Samtale, havde undladt at efterkomme An
modnin gen , s tillede Selskabet Udbe ta lingen af hans 
Yid cre Gage i Bero, indtil Samtalen var opnaaet. 

Citanten hævdede nu for Helten , a t denne Til
hageholdeise af Gagen var uberclligc t og paastod d e 
I nds tævnte dømte til at b e tal e h a m ha ns r ester ende 
Gage m ed 1000 Kr. - De Inds tævnte havde b estridt, 
al Citantens Teatertjeneste havde i det Omfang, som 
Ci tnn lcn angav, forhindr et ham i at a rbejde for dem . 

Dommen lød paa Frilinc~el se l'or Danin Biofil lll . 
l igesom ]"lageren tlk LoV' at betale Sagens Omkost
ninger m ed 100 Kr. 

\ ' i næg ter ikke, at det e r vor priYale i'vl ening, a t 
Hr. Li ebman haYde siaaet s ig 1·cd ikke a t lade sil 
Forhold til Dania Biofilm komm e til OITentligh edens 
Kunds knh . 

CENSURLISTE. 

14. Januar 1916. 

3904. Unge Hjerter eller Redd.?t for anden 
Gang. 677 m. Vitagraph. Rød . Drama. 

3905. Den livstrætte Th eodor. 225 m. Nor
disk . Rød. Lystspi l. 

3906. D en fortabte Snn. 311 m . Vitagraph. 
Rød. Drama. 

3907. Ti Minutter i Schwejts. 145 m. Eclipse. 
Rød. Natmbil. 



bringer stadig nye Ideer, baaret frem af vore bedste sceniske Kræfter. 
Ingen anden Fabrik byder Dem saa afvekslende Programmer og der

igennem saa mange fyldte Huse. 

Vore sidste Nyheder: 

Lidenskabens Magt 
pikant Selskabsdrama 

opført i Victoriateatret 11.-17. November 1915. 

Overfaldet i Viadukten 
Folkekomedie 

opført i Victoriateatret 25. November-l. December 1915. 

Gennem Flammertil Lykken 
rørende og sensationelt 

opført i Victoriateatret 2.-8. December 1915. 

Fattig og Rig 
Karakterfilm 

opført i Victoriateatret 26. December 1915- 1. Januar 1916. 

Elskovsbarnet. 
Sensationsfilm 

opføres for Tiden i Viktoriateatret. 

FILMFABRIKEN 
" 
DANMARK" 

KJØBENHAVN B. 

L~~~~~~~~~~ 
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3908. 

3909. 

3910. 

3911. 

3912. 

3913. 

391-±. 

3915. 

3916. 

3917. 

3918. 

3919. 

3920. 

3921. 

3922. 

3923. 

3924. 

3925. 

3926. 

3927. 

Den store Gevinst. 210 m. Swedish. 
Rød. Komisk. 

Vampyrerne. 1129 m. Gaumont. Rød. 
Drama. 

Leonce bliver Fader. 393 m. Gaumont. 
Rød. Lystspil. 

Bryllupsrejse-Kontrolløren. 914 m. Gau-
mont. Rød. Lystspil. 

Dødeligt forelsket. 224 m. Nordisk. 
Rød. Lystspil. 
Huem er Fabian'~ 850 m. Gunther. Rød. 

Lystspil. 
Det røde Alfabet. 1356 m . Alhambra. 

Rød. Drama. 
Pigen tra Varehuset. I. 1163 m. Bio

scope. Rød . Drama. 
Pigen fra Varehuset. Il. 1165 m. Bio

scope. Rød. Drama. 
Barnet fra Klippen. 1252 m. British & 

Co. Rød. Skuespil. 
Jllr . Bennes fra New York. 1355 m. Vi

tagraph. Rød. Drama. 
Houedsladen Teheran. 68 m. Gaumont. 

Rød. N aturbillede. 
Drømmen om Sønnens Fremtid. 307 m. 

Vitagraph. Rød. Skuespil. 
Juueltyuene. 933 m. Savoya. Rød. Dra

ma. 
Gaumonts Ugereuue Nr. 48. l. 117 m. 
.Gat.Imon t Rød. N aturbilleder. 

Gaumonts Ugereuue Nr. 48. Il. 117 m. 
Gaumont. Rød. Naturbilleder. 

Charles med Pølserne. 289 m. Kaystone. 
Rød. Komisk. 

Barnet fra Paris. 2225 m. Gaumont. 
Rød. Drama. 

Det unge Blod. l. 804 m. Nordisk. 
Rød. Drama. 

Det unge Blod. ll. 801 m. Nordisk. 
Rød. Drama. 

Efter Forlydende er Carl Alstrup engageret til 
Dania Biofi!m . der ligeledes skal have sikret sig Vic
tor Sjostriim som Instritktør. og Axel Rreidahl som 
lllnnuskriptkyndig Medarbejder. 

»New York Cascompany « har for nylig taget 
Fotografiet i sin Tjeneste og fremtidig blivei· Gas
maalerne ikke aflæst, men der bliver taget et Foto
grafi af den. Selskabet har ladet nogle særlige Foto
grafier bygge, hvor der over den fotografiske Linie 
er anbragt en elektrisk Lampe. Forbrugeren mod
tager saa samtidig med sin Regning et Fotografi, der 
angiver Maalerens Tal og Fejltagelser er saaledes 
udelukket. 

En Opgørelse over hvad Forlystelsesskatten gi
ver er i disse Dage fremkommen i Dagbladene. Det 
viser sig at langt det største Beløb kommer ind fra 
20 pCt.-Gruppen, nemlig 901 ,000 Kr.; heraf har Bio
grafiapparater bygge, hvor der over den fotografiske 
Linie er anbragt en elektrisk Lampe. Forbrugeren 
modtager saa samtidig med sin Regning et Fotografi , 
der angiver Maalerens Tal, -og Fejltagelser er saaledes 
svarer samtlige Provinsbyers Biledteatre. 

For Dilettantkomedier og andre Teaterforestil
linger, til hvilke der ikke er givet ministeriel Bevil
ling, er der betalt 26,000 Kr . i Skat, for Varietefore
stillinger 103,000 Kr. - deraf 78,000 Kr. fra Køben
hanl - for Baller og Maskerader 90,000 Kr. , f.or 
Væddeløb 37,000 Kr. osv. 

Der sælges her i Landet aarlig 9 Mil/ . 100,000 
Billetter til Biografteatre. Og der anvendes aarlig 
henved 10 Mill. Kr. til alle afgiftspligtige Forlystel
ser (Fortæring, Garderobe, Program, m. m. ikke ibe
regnet). Af de 10 Mil!. falder 5,8 Mill. paa Hoved
standen, 2:8 Mill. paa Provinsbyerne og l Mill. paa 
Landet. 

I den tyske By Angermunde har Magistraten of
fentliggjort følgende Advarsel: 

"net har desværre vist sig, at det herværende 
Biografteater ofte besøges af saadanne Soldaterhu
struer, der efter Ansøgning har modtaget offentlig 
Understøttelse paa Grund af Trang, og det skal i 
den Forbindelse bemærkes, at det er i højeste Grad 
dadelværdigt, naar saadanne Penge, der er givet til 
Familiens Underhold anvendes til saadanne Forly
stelser, og vil denne Understøttelse, hvis sligt genta
ger sig, straks blive de vedkonunende frataget. " 

Det forekommer os unægteligt, at den gode Ma
gistrat i Angermunde fare-r lovlig haardt frem mod 
de arme Soldaterkoner, der dog ogsaa en Gang imel
lem kunde have Lyst til en Smule · Fornøjelse, hvor 
det, at gaa i et Biografteater, dog maa siges at være 
en af de billigste. 



66 o FILMEN o 

l Amerika har et Blad for 1iogen Tid siden gjo r t 
Fo rsøg m ed at fr emst ill e en Avi s-Kino-Roman . Ny
heden bestaa r der i, at en Roman , der som F ølj eton 
o ffentl iggøres i en Avis sam tidig op tages paa F ilm . 
Hver otten de Dag vises Handlingen af Romanen f-or 
delle Tidsrum i et Biografteater , og de der er spændt 
paa For_Lsæ ltelsen kan altsaa faa den ne ved at læse 
Biadel de n æste otte Dage. 

Cirka Halvdelen a f de Fi lm, der for Tiden vises 
i F rankring eT af amerikansk Oprindelse. 

Mark Twains Fortællinger bliver nu filma ti 
ser ede af et amerikansk Kompagni. 

I Kris tiania er der i disse Dage efter Forlydende 
sla r lel et Filmsselskab . Samme Forlydende vil vide, 
a f Forfatteren Ly kk e-Seest er udset til ku nstnerisk 
Leder. 

En brugt Pathe-Lampe og en brugt 
Kalklyslampe ønskes til Købs. Billet
mrkt. »Lampe (( sendes til »Filmens« 

Ekspedition, Odinsvej 4, Kbhvn. 

TUT EIN 
REPRODUKTIONSANSTALT 
<Yc><Yc> & C LI CHEF AB RIK <Yc><Yc> 

FARVERGADE 8 
T ELEFONER : CENTRAL 4740 & 4760. 

Biogranøatør .. Billøllør 
m ed Firmamærke efter eget Valg i Hefter å 500 

5 Billetter pr. Blad - dobbelte eller 
tredobbelte-nummereret fra 1- 500 eller 1u1 LI~a oc~nu1 

til l 00,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr- S ats. 
10,000 Styk ker med en Sats .. . . . Kr. 6,00 
25,000 - to - . . . . . " 12,00 
50,000 - - tre - . . . . . , 22,00 

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

l Blokke a l 00 Stykker, Fm·mat 5 X 12 cm. 
10,000 Stykke1· med en Sats .. .. . l{1·. 7,00 
25,000 - to . - . . . . . " 17,00 
50,000 - tre - . . . . . » :n,oo 

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

, Y deriigere Trykforandringer Kr. l ,00 pr. Oplag. 

Forsendes mod Halvdelen af BelØbet ved 01·drens Af. 
givelse, Resten pr. Postopkrævning. 

Billetlabrik R. Brand D. m. b. 
Hasselbrokstrasse 216 :: 

Komplet Lager af samtlige 

IlF ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

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

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17. KØBENHAVN 

AN NONCEPRISER : '1, Side Kr. 50, '1, Side Kr. 30, 1/ 4 Side 1\r. 15, 11, Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., 
26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSPRIS: Indla nd : 4 Kr. 64 Øre om Aaret. - Udland : 8 Kr. om Aaret. - Enkelte Num re 15 Øre. 

REDAKTION OG E KSPEDITION: Odinsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. 

Udkommer den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet af Jens Locher. l Redaktionen : V. Gliickstadt og J. Locher 

1918 
Det Biografteater, der ønsker et godt Resultat af Aaret 1916, 

søger Forbindelse med AJs Kinografen, København, for at opføre de 
virkelig store Træffere, de kolossale Sukceser, der giver de fyldte Huse! 

SløPdansePinden. (Villany-Filmen) 
Den faPlige Haand. (Dr. Nicholson II) 

U nder Skibskanonepnes Ild. (Aktuelt) 
~ DødsfyPet. Sensationelt. (Koll. Pathe) 
Den franske Kvinde (under Krigen) 

H ans BPodePs Blod. (Enestaaende Ridning) 
HaPnet fpa Gaden. (Kunstfilm) 

Z il.' li. (Egen Optagelse) 
N atten s Gaade. (Egen Optagelse) 

KvindePøvePen,. (Hvid Slavehandel) 
Billedhugge:ren. (Dansk Lystspil) 

Fangen paa ZoPa. (Dansk Sensation) 
og mange andre. 

I 19:18 ti~byder vi 
en stor Del glimrende Trækkere, hverpaa vi har sikret os Eneret! 

Vi begynder med en storsiaaet Sensationsfilm »l Luernes Favn« · 
(med en imponerende Kæmpe-Brand paa Søen). Derefter følger: 
Et nyt storartet Lystspil: »Hvem er Fabion ?« , et aktuelt Drama, 
vor egen Thom.as . P. KPag Film, vor egen ChaPlotte 
Wi~he-Bereny Lystspilfilm, en spændende »Kulien-Film« og 
saa fremdeles. 

SikkeP Dem. disse enestaaende FilDl T 

Kun fra Kinog~afen,\·K~benha~ 
og for Norge: Kinografens Bureau, Bergen. 

,, 
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~ TELEGRAM-ADRESSE: > 

t l PATHEFILMS_, KØBENHAVN 
TELEFON: · 

CENTRAL 3803 
J r 

'/ ' ' t 

"' 'f " \ ' il. 

· o b s! li rundet paa Raamoterialiernes. Stigning har vi 
' , , fra 1ste Januar 1916 set os nødsaget til at forhøje 

' ' ' 

~ 

' ' 

[. 

Priserne· paa . Piaskin er og Reservedele med 15. 0/o. 
' . 

~ 

l 1 > ' 

·. Vi .. --k~ni levere · 
#.'; • \ ". \,.. l, ' 

' ~ '-

rl~ga~i'v _og positi_v 
' ' 

· · R.~AAFI .LIVI 
r .., t • , 

J ) ~ • \: 

PAT.H·E .FRERES 
/ • F :o 'lo 

DANSK-FRANSK 
,. .. ' 

' ' ' 
· AKTIESELSKAS 

r ' 

. '" FREDERIKSBERG ALLE 40 · 
, KØBENH.A. VN V. . 

----
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