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Opsigtsvækkende ~ 
~ jVyhed! l 
De nye danske Olaf Fønss=Film 

er idag solgt med Monopolret for Dan

mark og Norge til A/S Kinografen. 

Foruden vore udmærkede Olaf Fønss-Film, optagne 

paa vort eget Optagelsesteater, og hvoraf vi har 

nogle, der endnu ikke er udkomne, vil vi altsaa 

kunne levere vore Kunder de 

JO nye store Olaf Fønss-Film 
der i denne Sommer optages af Astra Film, og som 

alle vil blive store, glimrende Slag-Nr. 

Alle, der ønsker at si~re sig Aarets Begivenhed, 

henvender sig derfor til 

Afs K l N O G R A F E N 
KØBE N HAVN OG BERGEN 
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Sommerprogrammer 
Lette og korte, til Sammenstilling af saadanne Programmer finder De neden

staaende en Samling af aldeles glimrende amerikanske Farcer fra de bedste Special
fabriker paa dette Omraade, samt til Supplering de spændende Jernbanefilm fra · 
Kalem Co. De ere alle sikre Successer. Udlejes paa meget "moderate Betingelser. 

AMERIKANSKE FARCER 
Charles Chaplin Film (2 Akter) 

Chaolins Oolevelser oaa Landet Chaolin som Filmsskuesoiller Chaolin som uheldig Ægtemand 
Chaolin oaa Frierlødder (hans bedste Film) 

Billie Ritchie Film (2 Akter) 
Billie i Kamo med Flammerne Billie som Jokey Billie oaa Maskebal 
Billie som Fange Nr. 999 Billie contra Svigermoder Billie oaa Glatis 
Billie i Filmoensionat Billie som Filmorimadonna 

Giv mig en Automobil 
Et Bedrageri 

Benzin og Kærlighed 
Motordjævelen 

Billie Ritchie Film (l Akt) 
Billie som Redningsmand Billies store Match 

Amerikanske Farcer (2 Akter) 
· En Tragedie i Badehuset Faers rare Drenge 

Luitens Røvere Stodderbaronen 
Hvordan man bliver Filmorima

donna 
En Boksekamo med Forhindrin· 

ger 
.Hotel Forvirringen 

Familiens Yngste 
En kongelig Drøm 
En munter Dag 
Taarer og Solskin 
.Jason oaa 1\rigsstien 
Den smukke KammertJener 
De tre Gevinster 

De uheldige Malere (l 71! Akt) 

Amerikanske Farcer (l Akter) 
Næsten en Skandale Et mærkeligt Eksoeriment 
Svenden mister Pigen Giitermaal oaa Kredit 
Hans Valg Den afslørede Skønhed 
Et ufrivilligt Bad Det uheldige Brev 
Den lalske Tiger En Tur i Maxim 
Kæltringen og Ridderen 
Kun en Bondeoige 

Europæiske komiske Film (l Akter) 
Pio og hans Venner 
T ølle l helten 
Tandlægens Hændelser 

Politiets Overmand. Livseliksiren 
Peters travle Dag En Ooiumsdrøm 

Amerikansk lernbanefilm Med den berømte amerikanske Jernbanedronninng, 
den udmærkede Skuespillerinde Helen Holmes i Hovedrollen. (l Akter) 
Drama oaa Staalskinnerne Det aikobiede Tog Paa Flugt ior Livet 
Kvindemod Overlaldet oaa Loire Point Sta- Rædsiens Bro 
Pigen oaa Broen eller tion 
Et dumdristigt Kuo Farefulde Sekunder 
samt det overordentlige spændende og nervepirrende 3 Akter 

Hvad en Kvinde tør vove. 
Til samtlige 2 og 3 Akter forefind~s saavel Plakater som Programmer. 

[!] s 
filial i norge Bt. oram a Rosenltranhgade:J. 

Kristiania · 

G~:==::==::=:==::=:=:=:=:=:=JB 

bliver næste Sæsons populæreste Films! 

PARAMOUNT-MACK SENNETT'S 
er uden lige og bør sikres Deres Teater i Tide! 

PARAMOUNT-MACK SENNETT 
ER DE ALLERNYESTE! 

Mack Sennett Films, hvortil vi har Eneret 

for Skandinavien i Følge Overenskomst med 

Famous Players Lasky Corporation. 

/s SKANDINAVISK FILMS=CENTRAL 
Telf. 13801 Jernbanegade 8 Tlgr.: W o ridfilm 
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Udlejningsforretninger. 
A/S Fotorama, Vimmelskaftet 47. Tlf. 93. 
A/S Dansk svensk Films, Vimmelskaftet 36. Tlf. 6433. 
A/S Kinografen, Frederiksberggade 25. (Tillige Fabrik). Tlf. 7606 og 7626. 
Biorama, Østerbrogade 33 (Søren Nielsen). Tlf. 7047 . 
Skandinavisk Film Central, Jernbanegade 8. Tlf. 13801. 
Skandinavisk Films Union, Hambroesgade 4. Tlf. 4411. 

Fllmsalg. 
Scandinavien Film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10,240. 
Transatlantic Film Co. (A. E . Gee), Farvergade 2. Tlf. 11,212. 
AJS de Giglio. Italia, Vestervoldgade 10. Tlf. 2858. 
Ove Davidsen (Messter), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co., Raadhusplads 37 4• Tlf. 10,K58. 
L'Herbier, 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. 
"Famous Players Lasky Corporation, Ny Østergade 7 2. Tlf. Byen 4913. 
Films Aktieselskabet »Nordstjenen« (Repræsentanter for første tyske Filmsfabri

kanter), Studiestræde 45. Tele f. 12,767. 
Skandinavisk Kino, Vestervoldgade 91, Telefon 12,921. 

Maskiner. 
Pathe freres (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Alle 40. Tit. 3803. 
Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17. Tlf. 8012. 
Dansk Kinematogratfabrik. Reparation af Maskiner. Vesterfælledvej 6. Tlf. 16:16. 

Telegr.-Adresse: Maskinperfect. 
Baggrunde. 

A/S Jacobsens Krystalvæg (spar 33-- 50% Lysforbrug), Vesterbrogade 3. Tlf. 9186. 

·Bogtrykkerier. 
Emil Kristensen, Nørregade 30. TIL 4345. 

Billetter. 
Ferslew & C o., St. Kongensgade 24. Tlf. 4 70. Specialfabrik for Billetter, Ruller 

og Blokke. 
Tælleapparater. 

Elektrisk Bureau, Nørrebrogade 148. Telf. 45~3. 

Foreninger. 
Biografejerforeningen for Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. 
Biografejerforeningen for København og Omegn . Formand: Dir. C. C. Christensen, 

Victoriateatret, Tlf. 10 353; trætfes i Reglen Kl. 1-3, privat Nørrebrogade 34, 
Tlf. Nora 1599. - Kasserer : Dir. Christensen, Vesterbrogade 180, Tlf. Vester 
4704 ; trætfes i Reglen Kl. 4-6. - Dir. Wandahl, Sortedamsgade 11 , Tlf. 
Nora 2725 x. - Dir. P. Lindenborg, Ny Vestergade 21, Tlf. Byen 7864, t rætfes 
i Reglen Kl. 11 1/ 2 - 1. 

Elektricitet. Kino-Scandia, Frederiksberggade 17, Tlf. 8012. 
Elektriske Anlæg, Modstande, Omformere. 
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Den 30. Juli Igi8 

holder Biografteaterforeningen for Provinsen 
Generalforsamlring p[~a Østergades Hotel i Aar
hus (F'Ol'samling,sbygningen). 

S~iden 1911 har det været en aarlig tilbage
vendende Fest, som dels ved Forhandl-ing og 
dels ved muntert Samvær har !interesseret Pro
vinsens Bi'ogrwfmænd ,saa stærkt, at Tilslut
ningen hvert Aar har været i Stigning, et glæde
Li gt Faktum, da Organisation sikkert i Frem
tiden vH være af den allerstørste Betydning for 
de danske Biografer. Ligesaa i Aar haaher vi 
paa stor Tilslutning; det er jo ingen travl Tid 
for vore Folk, og Aanhus er godt beliggende for 
vor iøvDigt stærkt lindskrænkede Trafik, og da 
.Jyderne, der eller's har lang Vej til Øerne, faar 
nemt i Aar, vil de nok møde hver en. Sjæl
lænderne og Fynboerne finder ogsaa nok Skibs
lejlighed eller en Staaplads i Toget, det er dog 
kun en Gang aarlig, at Vli. holder Generalfor
samling. 

Hvis nogen har noget paa Hjertet, der bør 
r-ettes, beder jeg disse sende os Forslag over 
Sagerne saa betids, at vi kan faa det paa den 
trykte Dagsorden, der sendes Medlemmerne; 
derved undgaar man bedre Situationer, 'SOm vi 
havde i Fjor angaaende Pr-isforhøjelserne. 

Til den festlige Del har A/S Fotorama ind
budt samtlige Deltagere, ogsaa Damer, til Mid
d ag med paa:følgende muntert Samvær. Vi 

mindes alle, der deltog i den sidste Aarhus
generalf>orsamling, hvor pragtfuldt og festligt 
alt var arrangeret fra Fotorama's Slide; jeg er 
s1ikker paa, at der ogsaa .fra dette Selskabs Be
styrelse og dets Direktør vil være Ønsker frem
me om stor Deltagelse (ogsaa Damer) til denne 
Middag, dog tør man ikl{e fra nogen Side nære 
Forhaabn~nger om, at Festen vil overgaa eller 
komme paa Højde med den sidste, dertil er For
holdene for vanskelige, og alene Madspørgsmaa
let har ,siden den Gang faaet saa stor Ind
skrænkning, at der umuligt kan præsteres en 
Di to. 

Jeg kan kun meddele Medl-emmerne, at 
F1otorama meget gerne, og saa v.idt muligt, øn
sker at vide, hvor mange Deltagere der bliver 
til Middagen, og de dertil udsendte Blanketter 
bedes derfor snarest returnerede i udfyldt Stand 
til A/S Fotorama, Aarhus. 

Vi har allerede modtaget Forslag angaaen
de fejlsendte Film ; skulde der ikke være flere, 
der har Ideer, ,som ønskes behandlede. 

Til Slut gør jeg opmærksom paa Lovens 
Paragraf 6, hvori staar, at en Bestyrer af et 
Teater maa for at afgiv-e Stemme møde med 
shiftlig Fuldmagt. 

Christian Sørensen, 
Svendborg. 

Fmd. f. B. F . P . 
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Et Svar og et Gensvar. 

Vi har fra Hr. Vermehren modtaget efter
følgende Indlæg ledsaget af d Brev, hvori der 
ytredes Tvivl om det nu ogsaa vilde finde Op
ta:gelse i >> Fri l men «. 

Vi .skal dertil gøre ·opmærksom paa, at en
hver, der under Na.vn lindsender en Art·i•kel 
F.ilmsfol'hold vedrørende, altid vil faa denne 
optaget i Bladet, selv om vor .Sympathi ligger 
den og dens Forfatter aJ.dr,ig saa fj.ernt. 

Svar til Hr. Oluf Jensen, Helsingør. 

I Deres Artikel li >> Filmen « for 1ste Juli 
·d. A., fr emkommer De med et Referat af A/S. 
Hafnia Filmskompagnis Generalforsamling. 
Dette Referat er fuldkommen korreld, kun med 
den, ganske vist ret betydelige Forskel, at De 
mener, at Referatet er >> til,sendt « Pressen. Heri 
tager De n eml.ig ganske Fej!l, idet Referatet er 
refereret paa selve Generalforsamlingen af de 
tilstedeværende Referenter. 

H v.ad hele den øvrig·e Artikel angaar, da 
former denne sig som et Angreb paa mlin Per
•son; et Angreb, som foruden at dets Indboild 
paa mange Steder er ganske ufol"lstaaeligt, har 
en saadan Form og er holdt i en saadan Tone, 
at j.eg :ikke agter ·det Umagen værd, at beskæf
tige mig nærmere med det, for saa vidt som det 
dr-ejer sig om min Person. 

Noget andet er hvor Deres Angreb ogsaa 
søger at ramme den Sag, for hvilken jeg ar
bejder .. 

F1orsynet har hidt·il ~sparet mig for at have 
noget med Dem per.sonl•igt at gøre, men mmi 
kan, ved at læse Deres Artikel, ikke undgaa at 
se, at Deres Angreb er dikteret af den sureste 
Misundelse o·ver, at det ikke bliver Deres Teater , 
som ·kommer til at forevise Skolefil.m i Hel
singør. 

Det fremgaar ligel·edes tydcljgt af Derc.s 
Arbikel, at De ikke hører til den Kategoni a l' 
Biografteaterejere af hvilke vi kan vente nogen 
Hjælp i vor Kamp imod den daarlige, smagløse 
.og skadelige Film; men her er jeg i det lykke
Lige T·ild'ælde at kunne udtale, at De heldigvis 

ikke befinder Dem i Overensstemmelse med 
langt det store Fl.erta l af Deres KoUeger Lan
det over; thi jeg har, under mrine mange Sam
taler med disse, hørt de mest uforbeholdne Ud
taleLser om K v aliteten af mange af de Film 
som D'Hrr. har maattet fremføre, fol'di de ikk~ 
fik andre. 

Deres BeskykL111ing .imod mig for at under
grave Deres Stand, tager ogsaa ganske tydeligt 
Sigte paa at komme >> Hafnia«s Arbejde til Llivs, 
og jeg skal derfor kun, idet jeg bestemt tilbage
viser denne Beskyldning, meddele Dem , at jeg 
i alle mine Foredrag har fremsat det Spørgs
maa:l - hvem bærer Skylden for de dam·lige 
og skaddige Film - samt at jeg har besvaret 
dette Spørgsmaal saaledes - den, der skriver 
dem, dem, der laver dem, og dem, der tillader 
dem. 

EncJiwdere skal jeg oplyse Dem om, at jeg 
samt~dig, tydeligt og klart, saaledes at det var 
umuligt at tage fejl arf mine Ord, har erklæret, 
a t Biografteater.ejerne ikke bærer nogen Skyld, 
da en stor Mængde af disse til mig har udtalt 
deres 11.~delte Sympati for vort Arbejde, og er
klæret, at de saa langt fra at ønske at spille 
daarlige Film, i•kke ønskede noget hellere end 
kun a~ spille gode Film. 

Jeg spørger derfor kun - hvem er det, som 
undergraver Deres Stand? os som killn arbejder 
for at hæve denne, idet Vli søger at gøre Filmen 
til det den fortj ener at vær-e: nemlig en smuk 
og god Kunstart ; eller den, der mi.stænke1iggør 
dette vort Arbejde, og sa.aledes søger at spænde 
Ben for den og dem der arbejder i den gode 
Sags Tjeneste? 

Dette Spørgsmaal indanker jeg trøstigt til 
Besvarelse af Danmarks Biografteaterejere. 

Naar man arbejder i en ideel Sags Tjene
ste, og derfor af og til maa gaa 1imod Strøm
men, maa man være forberedt paa, at der før 
eller senere rettes Angreb pa.a En; men .saa
danne føler jeg mig virkeliig gansk.e hævet o·ver, 
særlig naar der i Angrebet benytbes saa usøm
melige Vaaben, som at plukke en Mands Fore
drag itu, og fremføre enkelte Sætninger, som 
Helhedsvirkning af dette, hvorved di~se faar en 
ganske fejl Betydning. 

Endnu kun et med Hensyn til Skolefihnen! 
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Det har forbavset mig, at De har kunnet frem
sætte noget saa taabeligt, smn at >> Hafn~a« kun 
er i Be:o;iddelse af 5-6 S~lw lefilm; thi selv om 
De virkelig v·ild.e tiltænke >> Hafnia«S Ledelse en 
,saadan Mangel paa sund Sans, at tden VliJ.de for
søge at tage en saadan Gerning op uden at haNe 
et tilstrækkeligt Oplag af Skolefilm liggende, 
saa er det dog a t vise Skoleailltoriteterne en ret 
vidtgaaende Mangel paa Respekt, naar De for
udsætter, at disse ikke v1il forlange Garantier 
for Tilstedeværelsen af et passende Oplag. 

Jeg tror ikke, at De har haft Hdd med 
Dem i Deres Bestræbelser for at angribe mig og 
mlit Arbejde, og naar det forholder sig saaledes, 
saa er Grunden hertil , at Deres Angreb er dik
teret Dem af Misundelse, eller om De hellere 
vil af Brødnid, og at Deres Sympati, i Modsæt
ning til Deres KollegePs, er paa den daarlige og 
skadelige Films Side. 

København den 9. Juli 1918. 

N. Vermehren. 

Til den an tagelig redaktionelle Ti!tsl utning 
til Hr. Oluf Jensens Artikel, skal jeg kun be
mærke, at der i alle de Film, som >> Hafn~a « 
hidtil har fremv1ist, sanvel som i alle de mange 
Film >> Hafnia « har købt, ikke findes det aller
fjerneste, ~som paa nogen Maade opfordrer hver
ken til Uærlighed eller bil Usmdelighed. 

D. S. 

Hertil svarer H r. Oluf Jensen: 
Saa mange var Or.dene! Og hv·is man nu 

.skulde tage dem alvorligt, .saa maatte man jo 
tro, at Hr. Vermehren var den forfulgte Uskyl
dighed, og at hans Muldvarpearbejde for d 

Aar siden var dikteret af pur Kædighed til 
Danmarks B~ografejere. Den Gang talte han 
Moralens og Sædelighedens Sag, da var det den 
opvoksende Ungdom, der skulde vogtes paa, nu 
er det altsaa os staldwls Biografejere, hans Øm
hed gaar ud over. Og lig.esom den Gang, da 
han lod Forsynet og K·irken spille med for rlen 
opvoksende Slægt, rækker han ogsaa denne 
Gang Armene imod det Høje og takker Forsy
net, fordi det hidtil har sparet ham for at have 
noget med undertegnede at gøre. 

Det er virkelig komi sk, at se Hr. Ynrneh
ren vende Blikket opad, hvergang han skal 
tale ·om Films og om Modstanden ~mod >>·den 
gode Sag.« . Hvordan var det egenHig med Fa-
11isæeren? Han vendte ogsaa Blikket opad og 
glædede sig over ikke at være som en af disse 

Toldere. 
Vend Blikket nedad igen, Hr. Farisæer, at 

ikke Ilden fra Skyen skal blænde det! Hvor 
tør De egentlig dri,ste Dem til, uden noget som 
helst Kendskab til min Person, min Karakter, 
nllin Teaterlede!tse og mine Sympatier, at ud
slynge Beskyldninger om, at mit Indlæg er dik
teret af den sureste Misundelse, a.f Brødnid osv. 
osv.? Hvor tør De f·orudsætte og fastslaa, at 
]{lun lave Instinkter og Motiver ligg·er til Grund 
for Angrebet paa Dem ? 

Nuvel, Deres buddi.serede Gasbomber sk al 
blive besvarede, og De skal faa at vide, hvorfor 
De angribes. De har søgt, uden at Illogen h~r 
haft Bud efter Dem, at trænge Dem frem som 
F.j lm s-Reformator. Nu tal·er De om Biograf
ejerne, der lider under at •skulle fremvåse daar
lige Films. Søgte De Biografejerne, da De i 
Fjor tourn erede og kom til Helsingør, og her 
ganske privat inviterede en Del Mennesker 
sammen og for disse, der hidbil aldrig havde 
taget Skade paa Deres Sjæl af Filmsopv•isn~nger, 
udbredte Deres Anskuelser for. bagefter at tage 
Kollekt? De indlegede Deres Foredrag med et 
Angreb paa mit Teater. Da jeg - selvfølgel·ig 
med Fm~sæt - ikke var indbudt Hl Mødet, hvor 
jeg ellers nok skulde have giv-et Dem raat for 
usødet, har jeg min v .iden fra Tilhørere, hvtis 
Paalidelighed er hævet ·over .enhver Tvivl. De 
udtalte da med Pathos Deres Indignat-ion over 
udenfor >> Biografen « (altsaa mit Teater) at have 
set en .Plakat, der reklamerede f.or ·en usædelig 
Film, og til det Teater &endte Folk .deres Børn! 
- Og ·saa g.ik Lirekassen . 

Den Film, som jeg den Gang havde paa 
Programmet, var netop en moralsk Film. Den 
lærte den unge Pige, at n:tar hun indlader sig 
i et forkert Forhold, saa gaar det henide galt. 
Det var altsaa et aldeles uberettiget Angreb; 
men De skulde jo have et Udgangspunkt for 
at vække Indignation , og dertål kunde mit Pro
gram brug•es. Lidet anede . De dengang, at 
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Nemesis vilde ramme Dem, naar De engang D 1 
e ta er om at vente Hjælp i Ka:m 

selv skulde prøve Kræfterne. Jeg lovede mig . d d d l" F" pen 
l uno e a ar 1ge 1Im s. H v em har hest lt 

·se v at følge D.em paa Deres videre Km·stog, til D t"l a et em a at være Fører i en saadan Kamp , d 
De løb Stagen i Livet. Og det gjorde De i Køge. · f B" ' en -
Derfor tillader jeg mig nu, da De skulde til at s:Jge or I'Ografejerne, hvis Vel nu ligger Dem 

d saa stærkt paa Sinde? En Kamp, der med Fil-
>> re de M·oralen« for anden Gang i Helsingør, 

men~ nuværende høje Standpunkt synes aldeles 
at tage tril Genmæle. - Maaske De nu forstaar h ""l B" ensigv" øs. wgrafejerne har deres Organa· mit Angreb paa n em. . sa-

D bon , og i_ndenfor denne kan vi jo nok gøre 
. et drej.er sig ovedhovedet ikke for mig M 

om at faa Tålladelse til at fremvjse Skolefilms· v_ore emn?er gældende, hvis det :skulde vise 
H , s1g nødvendligt overfor Outsidere, som vilde for-

elsingørs Biografteater behø·ver ikke de smaa t · df 
Biindtægter. (F'Orøvrigt taler De med en uk1æ- ~:f~s~ m øre en slet Smag og . forargende 

delig Suff:isance om Deres Fr:emvi•sning af Sko- D 
l fil . H 1 . . e neds_atte ved Der_es Foredrag i Helsingør 
e 1 ms I e smgør, som om det var en afllJ·ort t T t 

v 11111 ea er 1 det offenU1ge Omdømme. Sladre-
Sag. D.en betalende Part - Kommunen - har t k · 

·søs rene om 1 Aktiv:itet - har De set, at der 
vel og:saa et Ord at skulle have sagt.) Mit forevises usædelige Films i Biografen? Er det 
>' Vagt i Gevær << gjaldt mine Kolleger Landet "kJ f · 1 {·e rygtehgt, som den pæne Mand Vermehren 
over, at de, der betaler de høje Skatter, ogsaa f t Il 1 I D 
k l or æ er. -. eres Svar vover De nu at paa-

s a have de kommunale FoDdele fremf:or Dem 
t D H , staa, ~t lnln. S ymp_ a thi er paa de daarlige og 

ne op em, err Verm ehren, s-om ikke fortJ"e- k d I F 1 s s a e 1ge ~ ms 1de. H vor kan De :paastaa 
n er det; thi Den~s Adfærd har, efter hvad d er det ? Spørg den øverste Po1itim nd" h d . 
refereres andet's Steds fra , været v:istnok ens singør, og De vil faa at vid/ h lg ~dl H_el-
overalt. . . , < , vor e es Jeg 
··-------------- dnver ·filt 1 eater. Spørg min FåJ,m:sJev.erandør 
i •. ~~ ................................... :=======-----. ............................ .6 ' ........ --. .............................. ============== 
" u " . 
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DAGSORDEN 
til 

Biografteaterforeningen for Provinsens aarlige 6eu~ralforsamling 

i Aarhus den 30. Juli 1918 Kl. 10 Fm . 

Generalforsamlingen afholdes paa Den folkelige Forsamlingsbygningen, Østergade. 

I. 
II. 

III. 

IIII. 
v. 

Formanden aflægger Beretning. 
Regnskabet fremlægges. 
Bestyrelse søger Generalforsamlingens 
Bemyndigelse til efter Andragende at 
uddele Understøttelse til Uddannelse 
af Foreningens Medlemmer og deres 
Folk paa teknologisk Institut. 
F o r fa tterafgiften. 
Indkomne Forslag: 
Indsendt Forslag fra D'hr. W. Jensen 
og Sieg & Jensen, Frederikshavn, 
om Erstatning ved fejlsendte Films. 
(Kontrakt med Udlejningsfirmaerne.) 
Fru Jensen, Skive foreslaar at Prisen 

og De vil faa at vide, hvilke Films der ikke 
ønskes ,sendt til mit Teater. Spørg mit Publ:i
kum, det største Biografpublikum i Helsingør, 
om KvaLiteten af mine Programmer. Spørg 
endelig Alle og Enhver, der igennem 25 Aar 
har kendt min Pen som Kritiker, om det var 
Skønh ed og Kunst, jeg søgte, eller hvad andet. 
Spørg, ·inden De drister Dem tH at fælde nogen 
Dom . 

Anderledes m ed Dem. Det .er ikke mig, 
der ·har ønsket at blotte Dem ; De har besørget 
det selv. J.eg ønskede blot at konstatere Deres 
Nederlag ; jeg ønskede Oprejsnin~ for Deres An
greb paa mit Teater og samtidig at advare mine 
Kolleger imod Dem. 

Deres Pral om de mange Skolefilms og 
an dre Films, De ligger 'i nde m ed, kan De spare 
Dem. De Stykker Films, .som De har købt hos 
Herr Partsch og h os Herr Søren Nielsen, im
ponerer ikke mig. Og alt deres øvr·ige Præk 
skal jeg lade ligge. 

Til Slut kun el Par Ord Lil mine Kolleger 

for Børneforestillinger under ingen 
Omstændigheder maa sættes lavere 
end den ordinære Pris der tages til 
Forestillingen i paagældende Uge. 

VI. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. De 
afgaaede ere L. Klem, der som Sup
pleant er indtraadt i Stedet for M. 
Bahr, og P. Dalgaard. 

VII. Valg af Revisor i Stedet for M. Pe
tersen, Horsens og J. Jensen, Vejle. 

VIII. Valg af to Suppleanter. De afgaaede er 
Petersen, Odder, og L. Klem, Slagelse. 

X. Valg af næste Aars Mødested. 
XI. Eventuelt. 

Chr. Sørensen, 
Svendborg, Formand. 

Landet rundt, ·der har været udsat for samme 
Medfart som Helsingøns Biografteater, da Herr 
Vermehr.en var ude f.or at samle Mønt. Herr 
V ermehren har i Moralens og Sædel1ighedens 
Navn prædiket den h ellige Krig imod os og 
har siaaet Kapital d.eraf. Den vil_ han nu frugt
bargøre ved at smyge sig ind i Kommunerne 
og forskaff·e :sig et Prærogativ paa at levere , 
>> Skolefilms«, som vi selv kan lev.ere langt bedre 
end han. Han paastaar, at hans Agitation ikke 
gjaldt B~ografejernc, men Filmen, der i Fjor 
ikke var værre, end de FHnisnumre, han lavede 
i Køge. M en i sin Virkning ramte hans Agita
tion os - jeg har Erfaring derfor. Nu ønsker 
han Velvillie hos dem, det gik ud over, de111, 
der uden hans A1ssistance kun ønsker at bringe 
Publikum :det bedste og kun ønsker at arbejde 
i den gode Sags Tjeneste. Glem ikke, naar han 
kommer, Sentensen om >>Ulven i Faareklæder«. 

H elsingør, i Jul-i 1918. 
Oluf Jensen. 



Vigtig Meddelelse 
til Biograf- Teatrene l 

Ved en Overenskomst mellem Skandinavisk Films-Union 
og A/S Kinografen, vil Kinografen - foruden sit eget store Lager 
og sine egne nye Film- fremtidig ogsaa udleje de Film, Skandi
navisk Films-Union har sikret sigi 

Vi vil altsaa i kommende Saison kunne levere Teatrene to 
absolut l ste Klasses Programmer hver Uge! 

Vi anser denne Ordning for overordentlig fordelagtig for 
Biografteaterejerne, og beder d'Herrer snarest sætte sig i For
bindelse med os. 

De T e a tre, der sikrer sig Leverancen fra os, vil- med Ene
ret - kunne vise deres By: 

De nye danske Olaf Fønss-Film l 
De nye Henny Porten-Film I 
Bedste amerikanske Slagnumre I 
Fox-Filmi Broadwest-Filml 
Pragtfulde italienske Film I 
Joe Deebs-Filmi 
Mia May-Film! 
Bedste Natur-, Industri- og Komik-Film l 

etc. etc. etc. 

Som sædvanlig vil vort Reklamematedele blive det mest 
virkningsfulde I 

A/s KINOGRAFEN 
KØBENHAVN BERGEN 
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Den forlængede Spilletid. 

KØBENHAVNS MAGISTRAT, 
5. Afdeling. 

Købenihavn, den 4. Juli 1918. 

Herr Overretssagfører Munch-Petersen. 

Man tillader sig herved at meddele Hr. 
Overretssagføreren, at Indenrig.sministeniet un
der 2. ds. har tUskrevet Københavns Magistrat 

saaledes: 
»l det med Magistratens Skrivelse af 2·!. 

f. M. 5. Afd. (Jr. Nr. 419/1918) tilbagefulgte 
Andragende har Overretssagfører Munch-Peter
rsen som juridisk Konsulent for Biografteater
foreningen for København og Omegn anholdt 
om, at det - uanset Beste~melsen i § l i 
IndenrigsmiUiist.eriets Bekendtgørelse af 13. Ok
tober 1917 om Begrænsning af Forbruget af 
Lys og Brændsel i Butikker, Restauranter samt 
Forlystelsesanstalter m. v. - maa tillades de 
under den nævnte Forening hørende Biograf
teatr.e i Sommermaanederne at holde aabent til 
Kl. 101

/ 2 Aften. 
Det fremgaar af Sagen, at Magistraten har 

anbefalet, at Andragendet imødekommes paa 
Betingelse af, at hver enkelt Teaters Kvartals
Forbrug af elektrisk Strøm ikke ove11stiger 40 °/o 
af Forbruget i det efter Belysningsvæsenets Skøn 
nærmest ti1svar.ende K vartal i Aaret 1916. 

I denne Anledning skulde man til Efterret
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenst
lig melde, at den ansøgte Tilladelse herved med
deles paa den fornævnte af Magistraten for.e
slaaede Betingelse.<< 

Herom beder man Dem give »Biograftea
terforeningen for København og Omegn<<S Med
lemmer Meddelelse, og man har herfra under
rettet Politidirektøren om den af Ministeriet 
meddelte Tilladelse. 

Cl1r. Christensen. 
- --- ----

J. Topsø-Jensen. 

Filmfabriken "Danmark". 

Der er nu afholdt ekstraordinær General
forsamling i Aktieselskabet Filmfabriken >>Danmark<< 
i Anledning af Bestyrelsens Forslag om Tilvejebrin
gelse af ny Kapital som en Betingelse for Selska
bets fortsatte Drift samt om forskellige deraf føl
gende og andre Ændringer i Lovene, der paa Grund 
af manglende kvalificeret Majoritet ikke kunde ved
tages paa den ordinære Generalforsamling den 25. 
f. M. 

Overretssagfører E. Rode dirigerede, og Besty
relsens Formand, Overretssagfører Lachmann, fore
lagde paany Forslaget under Henvisning til sine tid
ligere Udtalelser. Som det vil erindres, gik Besty- · 
reJsens Forslag ud paa, at den oprindelige Aktie
kapital nedskrives til Kr. 125,000, og at der udsfe
des nye Aktier til Beløb Kr. 125,000 som Præfe
rence-Aktier, der ved Udbyttefordeling faar forlods 
Ret til et aarligt Udbytte af 6 pCt. Disse Aktier er 
fast overtagne og indbetales med Halvdelen kontant 
og Halvdelen senest den 2. Januar 1919. 

Formanden anbefalede Forslaget til Generalfor: 
samlingens Vedtagelse. 

Fra Aktionærside opfordrede Kontorchef Trier 
til at stemme for en Likvidation af Selskabet. Ak
tionærerne havde i 5 Aar forgæves ventet paa Ud
bytte, og det nu fremsatte Forslag kunde maaske i 
Fremtiden blive en Styrke for Selskabet, men i Øje
blikket saa det nærmest ud som en Svækkelse. Det 
vilde sikkert være at foretrække nu at faa et po
sitivt Udbytte, og Bestyrelsen havde jo stillet 25 pCt. 
Dækning i Udsigt, fremfor at vente paa det uvisse. 

Forskellige Aktionærer sluttede sig hertil, hvor
efter Formanden udtalte, at Bestyrelsen selv vilde 
tilraade Likvidation, hvis dens Forslag om Aktieka
pitalens Nedskrivning og Udstedelse af Præference
aktier ikke vedtoges. Det maatte imidlertid staa 
Aktionærerne klart, at Bestyrelsen umuligt kunde 
udtale sig med Bestemthed om Likvidationens Re
sultat, og af tidligere Udsagn i saa Henseende kunde 
kun fremgaa, at m ere end 25 pCt. vilde der i hvert 
Fald ikke blive Tale om. Formanden ønskede slut
telig - uden at det skulde opfattes som nogen Art 
af Paavirkning - at henlede Aktionærernes Op
mærksomhed paa, at de nye Aktier ikke vilde kom
me til at indtage nogen Præferencestilling med Hen
syn til Selskabets Værdier, thi hvis man alligevel se
nere hen besluttede sig til at likvidere, vilde disse 
være at dele ligelig mellem alle. 

Man gik derefter over til Afstemning med det 
Resultat, at Bestyrelsens Forslag vedtoges med 668 
Stemmer, medens 150 Stemmer afgaves for Likvida
tion. 

Foruden den heraf følgende Ændring af Love
nes § 2 vedrørende Aktiekapitalens Størrelse ved
toges en Række formelle Ændringer i Lovene af 
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Hensyn til Aktieloven, ligesom Bestyrelsen bemyn
digedes til at foretage saadanne redaktionelle Æn
dringer, som maatte blive forlangte af Aktieselskabs
Registret. 

Ved en Overenskomst er der i disse Dage sket 
den Ordning, a t A/S. Kinografen, foruden sine egne 
Film, ogsaa fremtidig vil se sig i Stand til at udleje 
alle det nye Firma »Skandinavisk Film Union« til
hørende Film. 

Vi henviser iøvrigt til omstaaende Bekendtgø
relse herom. 

~ ~ ~ 

De ny Olaf Fønss-Film. Den nye Olaf Fønss
Serie 1918-19, der i denne Sommer optages af 
Astra F ilm i Hellerup, er i disse Dage, all e solgte 
til A/S. Kinografen med Monopolret for Danmark 
og Norge. 

Som det her i »Filmen « har været meddelt, 
havde forskellige danske Skuespillere og Filmin
struktører faaet gode Engagementer ved forskel 
lige tyske Filmsselskaber. Blandt andre skulde 
Hr. Hjalmar Davidsen og Robert Dinesen have 
været rejst syd paa, men af dette bliver der nu in
tet , da de tyske Myndigheder har nægtet at ud
s tede Pas til de danske Filmsfolk, hvilket er saa 

meget mere besynderligt, som de svenske Skuespil
lere, der var engageret til Tyskland, alle har faaet 
Pas. 

Ny t Lektorat. Universitetet i Californien har 
opr~tte~ et Lektorat for Fil~nsmanuskrip~skrlvning. 
I Tivoli-Operahuset er der mdrettet Auditorier for 
dette nye Fag. Der vil blive baade Morgen- og Af
tentimer. Det er Meningen hovedsageligt at benytte 
de store Filmsucces'er som Studieobjekter. Tillige 
vil flere berømte Filmsskribenter forestaa Undervis
.ningen samt holde Foredrag. 

~------------------------------------

ELFELT 
HOFFOTOGRAF 

ØSTERGADE 24 

T E L E F O N N R. 4 2 5 

''"'C> _____________ ~---------------------------------~~~0 l ~--;R-&~giVfAe N N ~ , 
\) Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, .. Perforer-

~
\ maskiner og alt Tilbehør. 

Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. 

9---.. Kl NO-SCAN DIA 8 FREDERIKSBERGGADE 17 8 KØBENHAVN o 
@)~......_,.___.-._____..._.,_... ~~~~ 
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Den 15. Juli udgiver vi 
r 

Et Spil om Kærlighed. 
Et storartet V reddeløbs-Skuesil i 5 Akt. Optaget i England. .. 

D en 22. Juli 
~ 

udgiver vi atter en ny 
. f 

' ' 

-Olaf Fønss-Film: 
, ' 

Fangen fra Erie County Tugtbuset 
Skuespil 'i 4 Akter.' Forfattet og iscenesat af Fritz Magnussen med 

' f ' 

Olaf Fønss 
Gudrun 

( 

Brun n 
Peter Maliberg 

Hugo Brun n 
Alfred Cohn. 

A 
s KINOGRAFENS 

' 
KONTORER: DANMARK - KØBENHAVN. NORGE BERGEN 
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