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' , Skuespil i 5 Akter af SelDl.a I:;agerlø:f. 

Iscenesat af Victor Sjøstrøm. Optaget af A;s Svenska Biografteatern. 

Er den største film-Sukces der til Dato 
er, set i Sverrig. Paa 6. Uge fylder den 
Stockholms største og fineste Billedteater 
"Qøta Kvarn''· · Teatret er udsolgt til alle 
Forestillinger allerede _ ved Middagstid. 
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I Løbet af kort Tid udkommer fra samme Firma: 

Sigurjon$on: 
Bj~rg €j"ind og hans fjustru. 

· 6usta\" €sniann: Hl~xand~r d~n . Stor~. 

Husk · vo_re uforlignelige 
,, TRI AN Q LE- PI LM". 
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Cla l'a \\ ' iel ii Ol af Fønss. 

En mægtig Sukces 
blev Opførelserne af de ny danske 

OLAF FØNSS FILM! 
r.- Hele den københavnske Presse udtaler sig i enstemmig rosende Begejstring! -.1 

. .. .. det var et Mesterværk .. , . . · 

..... D et skal straks siges, at der i Retning af overdaadigt Udstyr og effekt
fulde Raffinement er, in tet er sparet ... . . 

. . . . • disse Film staar fuldt paa Højde med de bedste amerikanske ... . 

. . . . . Fineste Kunst ... Bedste danske Skuespillere .. . Aarets Begivenhed ... 

Til Jste Film: " Gengældelsens Ret", Folkeskuespil i 5 Akter (Jl/2 
Time), der i disse Dage opføres i Kinograf en, er der overordentlig 

Tilløb. Udsolgt til alle Forestillinger til forhøjede Priser. 

Udlejes kun af 

A/s KINOGR-AFEN 
København~ F or Norge: Kinografens Film.-Bureau, Bergen 



r s~ . . Østerbrogade 33 Røbenba~~ Ø., 
1!J . l o r a m a 'Celefon 7047. 'Celegram-Hdresse: Biorama. 1!J 
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SKUESPIL I 5 AKTER AF JOHAN LUDVIG HElBERG 
FØRS·TE GANG OPFØRT PAA DET KGL. TEATER D. 6. NOVBR. 1828 

Tilrettelagt og iscenesat for kinematografisk Opførelse. 
af Teaterdirektør Sigurd Lomholt og Instruktør Aage Brandt. 

Musikudtoget ved Hr. Castella. ••• 3 Akter 80 Afdelinger. ••• Optaget i Sommeren 1917. 

PERSONERNE: 

Christ ian den Fjerde, Konge af Dar.mark ............. ...... . 
Erik Walkendorll', Herre til Højstrup paa Stevn s ..... . . .... . 
Elisabetil Muuk, halls Mynd ling .. . ........... .. . ..... . . 
Albert Ebbcsen, kongelig Lensnw nd paa Tryggevælde ....•... 
Poul · Flemming } H · . · K o· F 1" Heilrik Rud ol mænd 1 o n,., ens ø ,.,c .. ... .... .... . 
Karen, en Bondekone paa Tryg·gevældc .... . .. . ... . . . ..... . 
Agnete, hendes Datter ....... .... . ....... .... ...... . .. . . 
Bjørn Olul'sen, Hushovmester paa Højstrup . ... ... .... . .... . . 

~~~[~~~~, .C~l .. ·~ ~~~~: . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Hr. Fritz Boesen 
- Knud Lang 

Fck. lngebOTg Persson 
Hr. Herma n Florrntz 

f - Hans Egede-Budtz 
t - Hjalmar Rondtscn 
Fru A1 nanila Lund 
Frk. Lilv Jansc11 
Hr. Kl e1iz 

- J(nud Lang 
- · !lage Brandt 

Fru Walkendorll' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frk. Ca rla Miilk!' 
Bønderfolk, Hol'm ænd , Pager, Riddere og Damer. 

El vcrkong·en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hr. Sigurd Lcmliolt 
Elverpiger. 

Handlingen foregaar i Trygg·evældc og· Stev ns Herreel er ptta Sjælland. 

IlA NSE: 
Bondedans. Solo: Hr. Jo hn Anderson, Det kg·l. Teaters Ballet. 
Børnedans 
Menuet 
Børne-Solo Arrangeret ni' Frk. Stald Cl1ristcnsen. 
Elverda ns 

Komponisten Kulilaus :\1usik til >Elverhøj< C l' saa henrivende, at man altid og altid med Glæde h øret· 
disse i Sandhed ægte danske Toner. Ile er alle Børn af den skønne dans~e Natut· og har dennes 1\olorit 
og Tone. Om » Elverlløjs o Stemning gælder træffende de Linier, hvormed Heiberg karakteriseret· den dansl;e 
Folkevise: 

Paa Engen livile de Taager graa 
en Vandrer stirrer med Skræk derpaa, 
bleg skinner Maancn i Aftenstllnden, 
m en Dansen den gaar saa let gennem Lunden. 

Men naar Elverdansen er ophørt ligger atter det festlige Landsl;ab der i Maanens Lys,' snart viger 
Taagerne, Morgenen dæmret·. !{væp;et brøler i den aarle Morgen, (jemt borte høres en rullende Lyd, det 
er det friske salte Hav det· slaar mod Stevns høje Klinter. Dagen er brudt frem. 

l:l Storsiaaet haand111alet Reklalllelllateriale. l!l 

m Filial i Norge "Biorama", Rosenkrantzgade 4, Kristian:J·a. 
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LIMFJORDS 
~ ØSTERS ~ 

- HAR ALDRIG V ÆRET 

BEDRE END I AAR-

~ ~ 



- FILMENS ADRESSER 

Udlejnlngsforretnlnger. 
AjS Fotorama, Vimmelskaftet 47. Tlf. 93. 
AJS Dansk svensk Films, Vimmelskaftet 36. Tlf. 6433. 
AJS Kinografen, Frederiksberggade 25. (Tillige Fabrik). Tlf. 7606 og 76:26. 
AJS Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. 
Skandinavisk Film Central, Jernbanegade 6. 

Fllmsalg. 
Scandinavien Film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10,240. 
TransatJantie Film Co. (A. E. Gee), Farvergade 2. Tlf. 1l ,212. 
A/S de Giglio. Italia, VesterYoldgade 10. Tlf. 2858. 
Ove Davidsen (Messter), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co., Vester Boulevard 46. Tlf. 10,858. 
Rothenborg, Hambrosgade 4. Vitagraph. 
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. 

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

Telegr.-Adresse : Maskinperfect. 
Baggrunde. 

AjS Jacobsens Krystalvæg (spar 33-f>O% Lysforbrug), Vesterbrogade 3. Tlf. 9186. 

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

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

og Blokke. 

Forenlnget. 
Biografejerforeningen for Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. 
Biografejerforeningen for København og Omegn, Victoriateatret. Tlf. 10,3f>3. 

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

FINSKA FILM AGENTUREN 
Indehaver : R. S. GRUNER 

HELSINGFORS, FINLAND 

~ 

Eneste Special-Firma i Finland for Salg af Film og kinematografisk Tilbehør. 
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NR. 2 : TORSDAG DEN l. NOVEMBER 1917 ! 6. AAGANG . . . . ························ ........................................................................................................................ . 

Lidt mere om Film og Kunst. 

Hvordan Verdens berømteste Films-lnstnzktør 
Grilfilh arbejder. 

I en forega~1ende Art i kel her i >> Filmen -, 
har jeg omtalt den kunstneriske F ilms lJd
vildi•ng •og Fremtidsknur ud fra ·den Opfattelse, 
al Filmen hidtil i noget for høj Grad er behand
let ·som Skuespil, og i altfor høj Grad er instru
eret af Folk, der kommer fra ,Teatret og derfor 
søger at anvende de sceniske Love altfor ensi
digt paa ·den. Medens ,Filmen i Virkeligheden 
mere er Fortælling, Fortællin g i Billeder i Ste
det for i Ord, og derfor giver den fantasifulde 
og f.ors.taaende Forfatter og hans uundværlige 
Kompagnon, Instruktøren, der har de samme 
Egens-kaber, en ganske anderledes mangfoldig 
Række Virk·emidler, end den af Rampely-set 
blændende Teatermand. Jeg kan derfor ikke La
de være at pege tpaa et karakteristisk Eksempel, 
der vis·er henimod den Opfattelse. Der har netop 
paa Metropoltea.tret i København ~aaet ·en Film, 
»Den lige Vej « der er iscenesat af den nu ver
densberømte amerikanske Instruktør, Griffith, 
en Mand, der er bleven kendt Verden over, fordi 
han netop er gaaet sine egne Veje, har Sprængt 
de gamle Rammer og brudt med ·den altfor 
snævre af Teatret paavirkede Filmtradition. 
Filmen selv, Grundhandling·en i den, var der 
sandt at sige ikke stort v·ed, den var lige saa 
langt fra Vir.k·eligheden og det levende Liv som 

de 999 af 1000 andre Film, den var en Maga 
sinhistorie efter de traditionelle engelske og 
amerikanske Forbilleder, ikke ·en virkelig Dig
ters forsiaaende Beretning ·om rig.tige Menne
sker. Det var Beretningen ·om et Ægtepar, der 
i deres Ungdom har været langt ovre .paa den 
anden Side af Lovens Grænser . .flan bliver få,n
get og udstaar sin Straf, hun slipper og bliver 
ikke opdaget eller røbet af 1Banden.s andre Med
l·emmer. Og m edens han soner sin 1Brøde, føde1: 
hun ham et Barn, ·en »dejlig lJnge «, der !'ører 
dem tilbage til »den lige Vej «. Han bliver en 
dygtig og anset Mand, de lever et lykk·eligl Fa
milieliv i gode Kaar, omgivne af h enrivende 
Børn. Da opdager en af hans tidligere m edsky l
dige, hvem han .er, og under Trusel oin, at han 
vil angive Hu truen, saa hun vil blive fængsiet 
og straffe.t, tvinger han - ikke saa lidt usand 
synligt! - Manden til at være sig behjælpelig 
ved ·et Indbrud i en Vill·a, hvor Hustruen og 
Børnene tilfældigvis opholder sig den N at. Me
dens Manden er optaget af at bryde Pengeskabel 
op, trænger Tyven ind i det Værelse, hvor Hu
struen sover, kmnmer i Kamp med !hende, saa
rer hendes Barn alvm·ligt ·og bliver overmandet 
af Manden, der har hørt Støj-en og iler til og be
frier Hustruen i Overværelse af de andre tililen
de Husbeboere, der ikke fatter nogen Mistannke 
til ham, men tror, han tilfældigt er komm et i 
rett-e Tid til at fr-else sin Hustru. Den ·Ov·er-man
dede Tyveknægt, der ser Lejlighed til a t undvige, 
beslutter at hævne ·sig v-ed at sky.de Manden og 
bliver dter en Kamp ·kastet ned fra en Altan. 
H vorefter alt ender i Herlighed og Glæde. Som 
man ser en Magasinf-oPtælling og ikke noget 
Digterværk! Meri den ·er fortalt, ,som den skal 
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fmtælles, de t er ikke nogle for tløbende Scen er, 
de r er jaskede igenn em paa b edste Maade. Be
givenhederne •er detailer ede ud i en Grad, m an 
hid til ikke h a r .se t i en ·F ilm h erhj emm e, og som 
ganske bryd er med d e hidtil i dansk Film a n
vendte Metoder, men netop er i Overensstem 
melse m ed F remgan gsm aaden i den ·skrevne 
Fortæ lling. Scenern e i So·veværelse t er ikk·e fo
tograf.er.ede af en sløv Fotograf, medens de to 
Agerende uden a t vide, h v·em -de fo restiller , og 
hvad d er egentlig foregaar , a ut·om atisk lystrer 
en In struktørs gn avne Replikker : ».Saa tag nu 
fa t i \h ende «, >> De maa virkelig se lidt for skræk 
ket ud , ·F røken «, Ja, kil videre, smi-d h ende 
derover osv.! Billedern e 1skifter u a fbrudt , som 
FortæUeren bere tter om en Ting ad Gangen og 
saa gaar til ·det næste, ·griber en kara kteristisk 
E nkelth ed, for at ven de tlba ge til n oget, h an 
a llerede b ar beskæftiget sig m ed. I Scenern e i 
Sovevær·elset ·ser ma n •snart h ele Værelse t, snart 
T yveknæg•ten , snart Hustruen i Sengen , saa e t 
Glimt af Manden , d er nedenunder arbejder ved 
Penges.kabet, saa Barn et, der sover , saa Tyven , 
1saa •h endes Hoved, saa Kampen m ellem de to, 
og saa - h vad ing·en Instruktør h ar forsøg t før 
- m en n etop , sk ønt det .ikke h er er lykkedes 
godt, vis·eT d en nye, fortællende Meteode: De t·o 
Kæmpendes An11i gter midt under Kampen , først 
h endes ængstelige, spørgende, frygtende det 
værs.te, ·saa h an s skumle, onde. O g saa skiftende 
igen, fornyet Kamp, Mandens Studsen ;· h ans Li
sten sig op wd Trapperne, atter de to , <Barnet, 
H usbeboerne, d er vaagner og samies •og lytter 
osv. E fter gamm eldags F ilmprincipper ·en for
virret Blanding af en Masse usammenhængende 
T ing udpenslet s·om aldr ig fø r . I Virkeligh eden 
en Ber-etning i Billed er, der gaar frem efter sam 
m e Principper s·om Novelle- ell er H.om anf·orfat 
teren bruger , uden a t Læseren , der er vant til og 
fortrolig m ed den paa dette Omraad e, i mindste 
Maad ·e .studser over det ·eller m ærker Springen e, 
men n etop dann er sig den tilsigtede Opfattelse af 
Begivenh eden , uvilk.aarligt selv samlende .all e d e 
enkelte Ting til en Helhed: De b egyndte K ampen 
- 1h an saa ind i h endes ·ængstelig·t spørgende 
Øjne - ·og der tændtes et o ndt Glimt i h ans -
m en Lyden af d eres K amp var trængt ind til 
Manden, h an studsede og lytted e - ·og i Sen gen 

r ejste Barnet fo rskrækket Hoved et! - Saaledes 
fortæller 1nan , naar man skriver , Billede e fter 
Billede, skiftende og .springende og dog gansk e 
na turligt og fl ydend e. Saaledes •skifter Billeder 
ne ganske paa samme Maa:de, n aa r man f.or.tæl
ler i F ilm , og selv o m det endnu a f ·og til vil vir
ke •overraskende ·og fr emmed, og Virkningen hi.s t 
og her kan forfejles og glippe, saa vil d e virkelig 
•dygtige F~lmforfattere og de virkelig dygtige 
F ihninstrnktører snart lære at beregne og bruge 
der-es Virkemidler og sn art kunne fortælle lige 
saa fl ydende som »Ordet«s Fortællere. Og vi 
vil i F r emtiden ·se F ilmskuespil , d er <i gansk e 
anderled es Grad end de hidtidige, tro ds m egen 
Sprællen m ed Arm e og Ben dog altfo r stilles taa
ende Dramaer , fortæller ·os h ele Hisror,ien . Men 
F ilmskuespil, der fordrer en gansk·e anderledes 
Ag tpaagivenh ed fra ,Forfatter og In struktør s Side 
for d e hundrede .smaa E nkeltheder , ·en gansk e 
anderledes Fors·taaelse af Væsentligt og Uvæ
sentligt, af k•arakteristisk værdifuldt og vær<di-
løst. Alfred N ervø. 

Tælleapparater. 

E n ·nødvendig F ølge af F•orh øjelsen af Bil 
letpri serne vm at komln e bort fr a >> Billetsys te
met«. At beta le 10 Øre i Afgift af 45 betyder 
jo, a t m an i Virkeligh eden svarer 10

/BD ·eller 2
/ 7 a f 

Nettoindtægt-en i Skat, hvilket svarer til n æsten 
30 pCt. 

M-ed andr·e O nd : Differencen i Skat af 1000 
Personer beregnet h enh oldsvis efter Bill etsys tem 
og for Tælleappa rat udgør 1000 X 10 Øre --;-. 20 
pCt. af 375 Kr . eller 25 Kr. (375 Kr. er Netto
indtægten af 450 Kr. ) H erefter k an jo enh ver 
Biogra fej-e r udregn e, h vad Billetsystemet koster 
h am aarlig. 

Der vil form entlig h erefter ikke gaa mange 
Maaneder , inden ethv-ert Biograftea ter i Dan 
. ma rk er fo rsynet med .et Tælleappa rat , og .alle 

·d e Biogra fejere, d er ikke aller-ede h ar a nsl;. affet 
et saadant, er optaget af Pla n er om h vorledes 
A'})p.ar at·et sk al anbring·es og hvilket Syst em , der 
bør vælges. 

Tælleapparater har jo hidtil ikke været al
mindelig anvendte ved F orlys telsesansta lter . 

~., 

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

NYHEDER 
,.~ 

~Red fealher ; D e n 
~~, 

røde Krystal 
(Herbert Rawlinson) 5 AHer 

"B,B · v 
,B,B 
v 

De tre Gudfædre 
(Drama fra Vesten) 5 Akter ' 

Bag ved Linierrie 
(Meksikansk Drama) 5 Akter 

Ros i es Ranch o 
(Gale Henry) 1 Akt 

M r. Fuller Pep 
(Humoristisk Tegning) 

Et Prog:rarn. med T.-A. Film. betyde:r fuldt Hus . 

Forlang disse Films hos Deres Udlejere. 
~ Te lefon : DIREKTØR A. J. G E E Telegr.Adr.: J y CENTRAL 11,212 Farvergade 2 11 TRANSCOFILM ~ 

~~~~----------------------------~~~~~~~~ 
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Straks man b egynder at tænke om .Sagen, er det 
vel navnlig eet, der dukker frem i Erindringen, 
nemlig Apparatet ved Indgangen til Tivoli. Og 
her møder man allerede den første Vanskelig
hed, idet man indser, at det egentlig er to »Møl
ler«, nemlig een for Voksne og een for Børn -
medens »Stamgæsterne « slet ikke gaar gennem 
nogen Mølle, men simpelthen gennem ·en uspær
ret Indgang, hvor der staar en Kontrollør , lige
som ved hver af Tælleapparaterne. 

Det var :;tltsaa en Streg i Regningen i .Form 
af tre Kontrollører, hvis Gage vilde .sluge h ele 
Skattebesparelsen. Man kommer saa i Tanker 
om, at Besøget i Ens Biograf jo - desværre -
ikke er saa overvældende ·s·om i Tivoli , og at een 
Kontrollør maaske kunde passe baade de to 
Tælleapparater og en fri Indgang for Partout
kortene. Altsaa begynder man i Tank·er•ne at 
arrangere med Sagerne. Man stiller først Kon
trolløren i Midten med et Tælleappanat paa hver 
Side. Den >> frie « Indgang anbringer man langs 
Væggen til en af .Siderne·. Imidl•ertid kommer :saa 
L Eks. en Fader med 3 Børn og skal igennem 
Apparatet til højre, og betaler der alle Billetter
ne. Kontrolløren lukker tre Gange af for >> Bør
nemøllen « og to af de rigtige Børn og et forkert 
gaar igennem. Faderen bliver staaende midt i 
"Voksenmøllen « og protest·erer, og medens 
KontPolløren er travlt beskæftiget · med at an
holde det forkerte Barn, spadserer Berettigede 
og Uberettigede roligt gennem den frie Indgang. 

Nu har man j·o ganske vist fm -Billetsyste
mets Tid to ·Funktionærer til sin Raadighed. 
Man kan lade Kontrolløren passe den ene og 
Kasserersken den anden Mølle. Det vil være en 
Udvej , men ·det medfører den Vanskelig.hed , 
at der s.aa ikke er nogen til ·at tage mod de 
Mærker, der giver Adgang til reserveret Plads. 
Thi sua·danne Mærker k·ommer man til at bibe
holde, hvis man ikke vil stille en tredie 
Mølle op. 

Imidlertid er der fremk•ommet en ny Type 
Tælleapparater, der er saaledes indrettede, .a t 
baade Voksne, Børn og Fribilletter passerer gen
nem samme Mølle, medens der allig·ev·el bliver 
talte lj)aa ·hvert sit Tælleapparat. Henned lettes 
naturligvis Kontrollørens Overblik i høj Gmd. 
og det vil ikke være nødvendigt at have mere 

end en Person ved Apparatet, selv i Tilfælde af 
at der forefindes mange forskellige Billetpriser. 

Kontr.ollen ved disse Apparater er tilsyne
ladende lige saa gode, som naar der anvendes 
flere Møller, thi foi· hver Billetpris findes et me
get tydelig mærket Haan'dtag, sanledes aL Jen 
Betjenende vil løbe en meget stor Risiko ved 
l-Ut ben lyst .a t b enytte Haandtaget >> Børn «, n a ar 
en Voksen gaar gennem Apparatet. 

Desuden lever-es disse Apparater -med sær
lige K•ontl'olanordninger, •saa som en Klokke der 
lyder, naar Haandtaget >> Børn « benyttes, og Lys
skilte, der .automatisl< tændes ·og- viser den er
lagte Entre. Som et Kuriosum kan nævnes, at 
der leveres elektriske Tællemekanismer til disse 
Apparater, saaledes at Direktionen paa sit Kon
tor ved Skrivebordet paa nogle smaa Tal kan 
følge Bill tsalget i Billetkontoret. V cd et An l mg 
af denne Art, der allerede har fungeret tilfreds
stillende i flere M.aaneder, er Tællerne anbragte i 
et Kontor, der ligger i en hel anden Bygning 
end Teatr-et! 

Det kunde se ud som om den Type af 
Tælleappurater, h vor alle Pers·oner g nar gen nem 
samme Mølle, har Fremtiden for sig. Systemet 
er 1patentanmeldl og Fabrikationen overdr.aget 
Aktieselskabet >> Motor « (Ma ribo), der mod sil 
Lager af Automohilstaal og sine moderne Ma
skiner forhaabentlig vil kunne fremstille Ap
paraterne i uopslidelig Kv.alitet. Forhandlingen 
er overdraget >>Kino-Scandia «. 
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N aar man har et Filmselskab 
som Nabo. 

Af et Brev fra en amerikansk Dame. 
Kær-e Mabel! 

Du har bedt om fi l fa a lidt a t høre fra os. D ;~ 

bekl ager Dig over min langvarige Tavsh ~ d . Ka'n~, 

Du skal faa lidt al vide om , hvorda n vi har dPI , og 
Du vil for staa, a l n a ar man leve r som 1\1 ab ) t d -: l 

Optagelsestealer , da faar man ganske andre Ting al 

lænke paa , end al skriv·e Breve til sin e Venner. 

Være Nabo til ·el Filmsforetagendei 
Har Du ncg·en Gang lænkl Dig, hvad det vil 

sige? Vel ·h ar Du kansk·e læs t lange Beretninger 

om F·ilmsskuespiller e, .deres Instruktører , om hvor 

·dan man lav·er Film, om de store .Samlinger af vilde 
Dyr,, som bruges, om de Farer , Filmsoplageiser oft e 

før-er m ed sig, o g ·om de event yrlige Summer , som 

ofres; men hvad del for almindelige, skikkelig·e Bor

g•erfolk belyder al have •e t Filmsselskab lige ove r 
Gaden , det har Du sikkert aldrig læs t om, og jeg 

k•an for sikre Dig , at Du ikke kan gør·e Dig •en Ane lse 

om del. Nu ·skal Du høre: 
Som Du ved, er baade Thomas ·og jeg gansk·e 

almi11delige Folk. Ingen •i Fa mili en har nogen 

Gang haft Anlæg og Lys t for .Sc·enen. Vi har •i Fa

mili·en ikke en Gang •en l;:vindelig Politi ~er ! .Selv en 

S kil smisse kan v·i ikke ros·e ·OS af. -
Vi , min Mand og jeg, vi lever for vort Hj em , 

vi gaar i Kirk e og hoJ.der af at leve et still e og enkelt 
Liv. Vi elsk•ede del, er kanske Pigl•iger-e, for nu -

siden vi fik F ilm en som Nabo - ·er del h ele J'or 

andr·et. 
Del græskl ædte Jord foran Hu set findes ikke 

m ere. »Topsy<<, vor Kat , gaar ikke længer e paa 

F ugl efangst m ell em Blomsterne derude og Græs
hopperne synger ikke om Aftenen . · Larm , Hamm er

slag, skingrende Mandsrøster og iltre T•ilraa.b lyd er 
nu hver [lag fra Pladsen - fra Morgen til Aften. 

,, Filmen << er flytlet ind . Ikke langt ude ligg•er Glas 

lea1.r•et, ltvor der a rbejdes hver Dag, og andre Steder 
hyggeT de heJ.e Huset op. hvor Væreils ern e fuld:l møb

ler ede og me·cl den ene Væg ud e griner lige ud mod 

os, som •er Publikum. 
Du skulde bare ane all d el, vi her faar al se. 

Store Slag udkæmpes for vore Øjne. Røgen fra SJ.ag
feltet .cJriver J.ige ri Næs•en paa os og bringer Taarer 

i Øjnene, Pariserapach er generer sig ikke for a t be
gaa de f.orfæ rdeligst e H. øverier , og sommetider van 

dr·er lange Procession er a f a lvorlige Præs ter ud fra 

dystre Klostermuroe, som næs te Dag r·ives ned for al 

give Plads f.or el Palad s, el Slumkvarter, el Cirkus 

ell er Ho veelgad en i •en Landsby. Vi faar 1w er Dag ·e l 

Kur sus i vor Tids uhyggelige Evne til i en Fart al 

smøre en Fac;acle op. 
Vor Veranda er den fin est·e "Orkes terpla ds < j 

V•erden. Berømte Direktør-er , Instruktører og "Stj·er 

ner << arbej.cler for os h ver Dag. V·i har den allerbecl 
sle Anledning t-il at s tudere ·dem paa nært Hold i 

Egenskab af gode Naboer. 
Og saa alt det, ·som hænder os! 
Hva d sig·er du for E ksempel til føl gende? E n 

Eftermidelag kommer gamJ.e Tante Hor~ensia paa 

Besøg . Gammeldags som hun er, ser hun m ed For

agt og Afsky paa ·cl·el "letsindige << Liv derovre paa 
den ancl en Side - hvilket dog ikke forhindr er h ende 
i stadig :H titte over paa vor Nabo Filmen. Under 

Kaffen l•agde Thomas og j.eg mærke Hl, at v.ort J.ille 
Selskab paa Verandaen blev G·enstancl for almindelig · 

Opmærksomhed fra FiLmsbyen derovre, og tilslut 
vovede en a f Instruktørern e sig op til os med en Bøn: 

Tante Horlensia var a kkurat den Typ e, man i læn 
gere Tid hav.cJ e ledt ·eft er . Om v•i lr·oecl·e, hun viJ.cl e 

lade sig formaa til al være med i en Film ? 

Hav·de hun vær·el ung og smuk, ha vd e hun na

turligvi s taget imod del som en 1\ompliment. Men 
som du ved ·er hun gammeldags, snerpet og har 

Ørehat, og enga ng for m ange Herrens Aa r siden var 

hun •ivrig i al modarbejde T·eatre t i sin Fødeby. Og 
hun skul·de film e! AJ.clrig •i Verden !! Hun vilde r ejse 

hj·em i en Fart, hvilkel vi srelvfølgelig ikke kund·e for

hindre, lig·e saa lidt kunde vi have noget An svar for. 
at ·en F•ilmfotograf havde laget Opstilling udenfor og 

forevi get "Typen <<, da hun m ajestæ l·isk sejlede ud 

g·ennem Haveporten 
En Morgen hændte del mig, al jeg ventecl·e min 

Frisørelame NI at vaske mit Hra ar. Jeg var i Neglige, 

hav.de uclslaaet mit Ha ar og gik ned i el V æreise i 

før ste Etage for al modtage Damen. Da hørte jeg en 
besynderlig Lyd ved VindueL Skræksl•agen · rullede 

jeg Garoclinel op og saa ud - og ganske rigtig, der

ude ·staar to af de værste Bandritter man kan se for 
sin e Øjne. De •er netop i Fær.cJ med at bryde ind i Hu

set. J eg slaar med Haarhør sten paa Vinduet; men 

d e frækk·e Kæltring•er la ger intet H en·syn til det. I 

- FOTORAMA 

Billeder fra AJs Fotorarnas store 
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,,NEW YORKS MYSTERIER'' 
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En Succes uden Lige 
har de amerikanske Film haft i den senere Tid, ikke blot i 
Amerika, men overalt, hvor de vises. 

Vort Firma var det første, der begyndte at udleje de store 
amerikanske Slagnumre i Skandinavien, og at vi har haft Held 
med os, takket være denne vor Fremsynethed, kan vort Firmas 
kolosale Fremgang bevise, en Fremgang saa stor, som ingen 
anden skandinavisk Udlejningsforretning kan opvise Magen til 
i saa kort Tid. 

Vi begynder nu at indføre disse amerikanske Films i Dan
mark, og er sikre paa, at de ogsaa her, skal blive en stor Succes. 

Vi har altid haft vor Opmærksomhed henvendt paa kun 
at føre det bedste, og at de amerikanske Film er de bedste be
vises derved, at næsten alle Filmsfirmaer i Skandinavien paa 
det sidste er begyndt at anstrænge sig for at faa dem anskaffet. 

Ved at sætte Dem i Forbindelse med vort Firma, kan De 
skaffe Dem det bedste som Filmsmarkedet byder paa. 

Vi arbejder efter helt nye Principper, og vi øver intet som 
helst Tryk paa vore Kunder. Ønsker De Frihed og gode Kaar, 
bør De vælge os til Deres Filmsleverandør. 

Verdensmarkedet byder nu kolosale Masser af gode Films, 
og Tiden er derfor inde til at bortkaste ethvert Formynderskab. 
En Filmleverandør kan ikke længer tiltvinge sig Kunder. Vær 
ikke bange for Filmmangel, vi har et meget stort Lager af virke
lige gode Films. 

Spørg ej Deres gamle Filmsleverandør om, hvordan vore 
Films er, thi da faar De sikkert et daarligt Svar. Hvis De ikke 
selv kan faa Lejlighed til at se dem, saa brug en upartisk Person 
som Raadgiver. 

De kan trygt stole paa os, vi skal hele Sæsonen levere 
Dem et førsteklasses Program. 

Gode Films i Forening med redelige Forretningsmetoder 
skal De altid finde hos os. 

SKANDINAVISK FILM CENTRAL 
JERNBANEGADE 6, (CIRKUSBYGNINGEN). ~ 

._- Leverandør til »World Cinema• Circus Variete. --.J 

----
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Sirde l for siger den ene g.nns ke gemy llig l: »Godmor-

gen, Fru e, haaher De h ar sov·r l ~od l ·i N:t l. « . 
Paa de ll e Tidspunkt va r .J eg kommel 1mg a r 

Skrækken, og j rg spurg l·e rasend e hvad de h an:le 

i vor l Jlus a l gøre. 
_ Kære Frue, siger den en e og saa paa m i g 

med lo v·akre brune Øj ne. Vi har jo faael Tilla·clelsc 

til .a l bryde ind h os Dem ·i Dag. 
_ E r De gal , sva rede jrg . .Jeg ska l v.as ke mil 

IJaar, ·saa De maa gø re lndhrn.fl cl ande l Sled. 

-· Desværre umuligt, Frue. All e de 0\Tige Bi ilc 

der i FoiJmen ·e r lage l om k ring T-fu se l h er, saa vi 

bliver n ok nødl Iil a l gø re ln·dbrurkl e l hos Dem. 

Koanske Vinduel Iil Sa lonen vil p.asse Dem bed r·c? 
_ ,\Il righ l. B ryd ind , lwor De vil, ha re ikke i 

de ll e Værelse h er , sva rede jeg, og dermerl va r de l 

i Or.rlcn. Del er rar l, nl ·in gen virkelige Tyve bc

nyll cr sig af F ilmen og gø r orrlenilige lnclhrud. 

En anden Ga ng fik v•i Besøg n[ en In slrukl ø r. 

som sku lde iseen esælt e •en komi·sk F ilm. 

- .Jeg beder und sky ld e, sagde han. Men m aa 

j•eg faa Lov Lil a l lade en Dreng ri·cle ind i Deres 

Have og op ad Trap pen og saa hare ind i E nlreen ·l 

Saa skulde Selska bet. m ed mi n Tilladelse , l:we l'n 

nøjagtig Kopi af Vær els·ern e i før ste Etage ovr·e paa 

Tea lrel. 

J•eg ga1· T ill adelsen , og lo Dage sener·e blev 

Thom a·s og jeg invil er.e l over paa Teal rel, eft er al 

Drengen i vikl Farl h avde Pedel op acl Verandatirap

pen, saa Hovmærk erne s laar der ·end nu. Vi kom 

som sagl ind 1 T•eatret, hvor Ri.cJningen skuld e forl

sæ tl es. Og lænk dig Iil , Mabel , der fandl vi sim

pellhen hele vorl Hus! Væ r·e lscrne, Møblerne, Bil 

lecle rn•e- all. .Jeg gispede ordentlig a f Forhauselse. 

Saa b egy ndte d·el. Hel·e Lejligheåen b lev r edet søn

der og sammen . Gud, hvor jeg var glad , da jeg kom 

hjem og fandt alt paa P Ja.ds. Det va r n æs l•en som et 
Marerid l. 

Filmen har snarl slug l os med Hud og Haar. 

Du ved , al vi ej-er e l [-Jus •i Nærheden af del , hvor 

vi hor. Før lejede vi ode l ucl l·il -s till e, roli ge Folk 

som vi selv. Men nu bor der naturligvis Fi lmsfolk 

rier ogsaa. .For nogen Tid siden lej-ede vi del ud ~il 

en Famili•e mød »Temperament «. Det er ·i all Fald 

del, de selv pans locl nl lide af. Men de vnr ikke 

nog('l for os! .J.eg husker go cll . al vi •en Na l vaagne.de 

ycd al en Kv inele r aa hl e: »Du myrder mig! Du 
myrder mig, .dit brutale Bæst! l« 

'f:homas var s lrnks i Kl roclcrne for a l r ecl.de Frnen 

·lin.lmcre l. Men rla han k om de rhen nk •han d·en Por

klnrin g, al Parret , som ·haHi e være t o rd enlli ge Sku e

. pill ere vod Tealrel , var va n l Iil .Sh akespea re og cler

l'or sn vnede Heplikken naar de sp ill ede for F i·lmen . 

Om Na ll en , n aa r de prøved e FiLmsscen ern e. lng.de de 

der for Ordene ind , saa del va r i·kk e noge l a l hryrlc 

s ig om . De l var ha re l'or n i f'a:1 >> SY ing pna de l«, 

sagde dr . Kan være. Men jeg sy nl es de øve de sig 

sYæ rl o fl (' paa de Scen er , og vi , som er a lmi.nd eli ge 

dod eli gr Menn esk er. hvis Sjæle ikk e er anlngl f:H· den 

s lore Kun st, vi sagde dem o p, da vi heller·e vilde 

sove c m Nn ll cn. 

Børn i Noho lage l er slærkl rl'lerspurgle. Smaa 

Unger, so m se r godl ud og har del som de ·derovre 

kald er Tnlenl, belal·er de slora rl e l fo·r . AL Forældre

'H' ol'le ikk·e er eni ge i dell e Spørgsmaa1 er jo il<ke 

saa rnrl. Men so m Hege l hævdes ·del Synspunkt, a l 

l3ø rn ikk e har noge l ondl nf del , og sa.a •knn der jo 

sa.m les el Fon·d , de sen ere kan stud ere Jor ell er ud

dann e sig paa a ncl en Maa·de. 

Nu er Du vel snar! ked a.r all de lle om ·F ilmen . 

Det er ·bare en Side til jeg vil fæs l·e mig ved , og det 

er "Voves lyk:kern e« . 

Del er virkelig farl igt mange Gange ni film e. 

Man har fortnit mi g om Filmsselska•h er, so m har 

lnvcl Sensalion ern e til Specialilel og som har sil eget 

Hospital. Del h ænd er n æs len ikke at ·del staar 

lom l! 

E n af vore gode Venn er i >» F ilm en « skuld e for korl 

Tid si·den vær e! m e.d i en Scene, h vo r han bundet til 

cl Træ skul·cl e pi skes a r en Mand fra den ophidsede 

Mængde. Før de gi k i Gang, bl ev han .udstaflere l 

med Va l. og P.apir uneler Klæderne, der, ·hvor man 

sku lde slaa ham. Scenen hlev taget lige udenfor Ve

randaen , saa jeg oven·æ recle ·del hele. Han vred 

sig, skreg og har sig snaledes ad. a l de l vnr l':od l nl 

se paa. Del snn svær! æg te ud . Og ved Du hva·d 

jeg sen ere fik ni vid ('? .To , Sla gen e .fald! ligesaa ·ofle 

·der. ·h vo r ha n ingen Besky ll eise h avodel Manden , 

som s log ham og som var en stor Filmsskuespi ll er , 

gik saa.dnn op i Rollen , a l han brugte al Kraft , og 

glemt e, h vor vor Ven var hes,kyll('l. Derlil kom . at 

man ikke h av de lag t Mærk e Lil en MyreLue ved Foden 

af Træel. De smaa Dyr vrimlede paa ham : m en han 

maall e h old e u·cl Iil Scen en vn r færdig: men da lwsvi

m ecl c h an ·ogsna . 

.Ja, ja - Pibnen er noget for sig selv. Vi saa 
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paa den m ed ForskrækkeJ.se, -da den -kom ind i vo re 

fr edeli-ge Omgiv-elser ; m en nu kan vi ikke undvær e 

.den længere. De t vilde blive alLfor tomt e fter 

·den --

Med kærlig Hil s-en 

N ico line. 

N y e Bevillinger? 

Der spøger for Tiden noget h er i Køben
havn, ·der h edder: d en pæ dagogi·ske •Bevilling. 

Det er visse Folk, d er s taar radika le og so
cialdemokratiske Kredse nær, der er ude efter 
Benet, som man har gi ve t et smukt Navn, m en 
som :alligevel ikke er af særlig alm en Betydning. 
Det er disse Herr-ers Menin g at opre tte nye Bio
gr.a fteatr·e, der fra 10- 3 skal vise pædagogisl~e 
Films -og d en øvrige Del af Dagen være •almin 
delig Biograftea ter , og Maddingen er , ISOm man 
ser , sat g·odt paa, m en Krogen er dog alligevel 
Ly·delig nok. 

·F or det første •er d er jo jldw m egen Mening 
i, at Børnene slwl v.andre fr.a deres Siwler h en 
i disse Teatre f.or at se belærende Films. Den 
Vej , Fr-emtiden vil væ lge, fører naturligvis de r
hen , .at enhver Skol·e har sit eget Forevi-snings
rum og Apparat, og vil man endelig gan dPn nye 
og ubekvemm e Vej , sa.a slam· d er jo i .Forvejen 
rige li gt med Biograftea·tre, d er er tomme h ele 
F-ormiddagen. D et nye Proj ekt har da ogsaa 
mødt en Del Modsta nd i Læ r·erkr.edse og find er 
forh aabentlig h ell er ikk e Støtle andetsted s. 

Den første danske Filmsskole. 
Som man ven, li gger Nor.di sk Films Co. for 

Ti-den omlrent h eiL s till e; kun Hr. Laur. La·ur·il zen 

arbejd-er m ed et P a r a f ,Selskab ets I<01nik er e: D 'J-Jrr . 

Cha plin.s og Fattys ·hes lancli<g m ere •pa a.gaaende I< o·n 

klurrence maa jo imød egaas. Al Film ~kompagni e l a f

skedigede n æs·len all e s·in e <Sku es pi·ll ere i E ft ersom 

m er en, har m edført en .Rækk e Sagsanl æg. Men del 

ha r l~llige m edført , al el Par a l' .c]'J-lrr . har ka ste l. 

s ig over nye -og -dog bes lægtede Opgaver. Hr. Svenc( 

Kombeck og Hr. H erte/ har •b eslulle l i ·Forening m -ed 

Hr . Olaf Fønss a l oprell e en El ev·skole for kom

m end e Filmører og Film øser. Den nødvendi.ge Ka-

pi la l er a ll er-ede skafTet til Veje, og ·sid·sl i November 

·begynder m an paa Uncl e1wisningen -u-de i St. .Andreas 

Ord en ens Loka ler i F.r ederiksber g. All e. 

De l r e H errer vil a lle m edvirke som Lær ere. 

Men desuden vil der til Uncl ervi sni·ngen :blive knyl

l·e l Speciali s ter i Plastik , Dan s, Fægtning, Bok.sn:ing 

og Mas<kering. Der v il bli-ve Und ervisning fem Gan ge 

om Ugen , og Kursus'et ender , naar F ihns.sæs-onen Lil 

F oraar·e l begynder. 

Men hvorleeles lær er man andr·e at filme ? 

- Det .gø·r jeg, si.ger ,J-Tr. H ert e!, ved fø r st at 

læ re dem a l spill e Komedie. J eg v:il som 'Grundlag 

h eny-ti e a l.mincl elige drama liske Scen er ; jeg har jo 

f. E ks. Ma sse r i Hovedel ·fra min E levli·d ved Del 

kongelige T eater . Og b ageft er -oversæ ttes, om jeg saa 

maa s ige den dmmati.ske Fremstilli-n g til. Film. 

- Pla sti·k s:p-iner en overordenllig Roll e ! ·inclsky

rl•er Hr. Kornheclc Og i lige -saa høj Grad !Mas-kerin 

gen . 

F·ilms-Elevsl(-oler find es overa ll i Verden , som 

oft es t i -cri-rekl e Forbi-ndelse m ed d·e ·s tore Ver-den s

firmaer. l den første -danske El evs kol e paa Films

omraa·del vil Undervisningen ende med ·en afs-lttl

len.cl e Prøv·e, Ii l ·hvilk en ·de fors-kelli.ge Filmsd:irek

lører in-d1bydes. Men den afs lull encl·e Prøve form er 

sig l·ill ige som en Opt agelse af' Films, og Kop i·er af 

di,sse vil bli ve sendt rundt Iil P.ilms.se],s.kæberne. En 

Kandicla-1. lør da m aa !>ke siges fø rs t al •h ave bes-laa·el 

Eksa,men, naa r han <paa Grundlag a f denne Kopi har 

opnaael Engagem ent. Me n .Selskaberne , siges paa 

ForJ1aa nd al være villi ge Iil al »a ft age «, hvad -der 

du er. 

De l film sinl eres·s·ercde Publikum v·il m ed na tur

li g Nysgerri ghed im ødese de fø rs te Hestdial er a r de l 

nye F oretagend e, lwis •forr e lnings-m æss·ige L edelse er 

i Hænd-ern-e paa Sku·es pill erforbund e ls Fon)land , 
Ow rrels.;ag fø rer rl 'xe! .lord.-. 

En stor Filmsbrand. 

Den verden skend l e Film.s Kopi eringsf abrik 

»Kino ·Kopi-er Ges .«, Berl<in , N-eukoln, er i di sse Dage 
n ed<bræncll. 

Hd-en ops l-orl - uforkl a rl·ig l. hvor.dan - i •Films

bok sene. og der brændt e ·i .all Negativer Iil en Vær·cli 
af ove r 1 Million Marie 
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For den ty.s•ke Fi lmsindustri ·er dette et haardl 

Slag og fo r Fabri.ken be tyder ·del el m eget al·v-orl·ig.t 

T ab , da F ilmene kun va r assurer-et for ca. 300,000 

Mark. 
Hvo rl edes det ·er gaae l m·ed d e forskellige dan -

sk e Nega ti ver , der va r de poneret h os •F abrik-en, v (>d 

man end·nu in lel om. 

Ogsaa et . F ødselsdagsvers. 

T «E ks lrahl a del « f.or 27•de Oktober finder vi ,føl

ge nde virkeli g morsomme Fødselsdagsdig t Lil D-irek

tø r Frede SkaarUJI . De l a ll ermorsomste var maaske, 

al del slel ikke va r h ans F ød se lsdag,, den Da.g: 

Da F ilmen re t log Fa rt og Indpas fik 

fr a Skagen. og Lil Gedse r via Taarup 

paa Fyn , da vi ds te ogsaa P er og Poul, 

a l en af F il.mens Førs temænd va r Skaarup . 

Da Palle Hosen kran/ :: s:il Stykke !>krev 

m ed o-nd Sa tire om A.%·ess-or F!aanzp, 

saa lænid e ma n, al del -paa »Da.gmar « snar! 

h lev o•pfø rl af lir. 1/ofman og H r. Skaamp. 

Da Bel/y N ansen ha rmfuld fnøs -og lød , 

mod Scenens T rikot -Ben og Jomfru<barm r , 

saa vids ir m an , a l F r ede Skaa.nu.p log 

r l ·billigt Gr in af ni den dy re Harm e. 

Den Dag del ga ml e »Thom a:s. S. « f.or s yan.dl , 

og Na tl ens F u.gle fl øj Iil hv er s·in Hect:e, 

saa vids te m a n, a l der , h vo r Skaarup hor, 

vi ku nde eft er Gern:in.gsma,ncl-en lede. 

Il vis he le Byen 1111 ~k a I hygges om 

<fra »Na lio·na l• og ind Iil >> AngleiPrre «, 

saa er del ga nske si-kkeri ogsaa her 

lir. .Skaa mp, so m ·Opkas ter sig Ii l Herre. 

Og naa r jeg skri ve r dell e Int erview, 

om h vo relan I<øbet11ha vn s ig rask forvandl er. 

saa er ·de l om fir . Skaa rup, ved. enhnr , 

a l d isse Ve rs i f'ø rsle Hækk e handl er . 

- J eg stod so m Dt eng <h n-g Diskrn i en Bod 

og hør te Mes ter s >> Fl a de« om .mig· s•use 

og solgie Slledsk l' r , o.g ·da læn Ide jeg: 

naa r jeg hli ' r s tor, saa vil jeg ,sælge Huse, 
og der , h vo r du paa ·din e Ris og Gryn 

kan tj ene nogle faa og slidte Krone r , 

skal jeg en Gang i Kongens København 

paa min Forretning tj en e Millioner. 

Naar du har -tj ent paa Toilet-Pa-pir, 

skal jeg, naar ud i Livet man mig sender , 

faa fat paa de Papirer, jeg vil ha' 

m ed Stempler og med Segl i begge Ender. 

J eg ej ed el Sæ l Tøj , en F lip, el Navn , 

-og ·en Kasket, -den Gang jeg gik Lil P ræs ten, 

nu ejer j eg del hal ve l{øbenh:.;vn 

og lænker paa :.~ købe h~> l e h esten . 

!)386. 

5i187. 

5388. 

!)889. 

1):190. 

5391. 

5;192. 

5393. 

!)~i94, 

!)396. 
fi397 . 
f)398. 

5399. 

MOO. 

!">40t. 
5402. 
5403. 

5404. 

!)405. 
5406. 

Peter Stmple. 

CENSURLISTE. 

1. Novbr. 1917. 

Den levende Pakke. Bød. Sku eSip. 1175 
m. Uuion. 

Skuespillerindens Kærlighed. Rød . Skue
spli . 885 m . Vitagraph. 

Af Lloyd Georges Livsroman. Rød . T·eg
ning. 224 m. Seandinavian. 

De Indfødtes Liv paa Muncong Floden . 
Hød. Naturh . 125 m. .Seandinavian. 

1-Ionwnculus IV . Rød. Skuesp. 1150 m . 
Biosccope. 

F.ieldpigen. Rød. Skuesp. 1555 m . 
Nondis k. 

Mr. Meesons T estam ente. Bød. Skuesp. 
1290 m: Lueopue. · 
Lultens Røvere. Rød. Komisk. 510 m . 

Tr.ansatlan•Lic. 
Den !Jfaa Domino . Bød. S k u esp. l 013 m . 

Special. 
N ew York ved ])ag og Nat. Rød. Naturb. 

269m. 
l .Landflygtighed. RvJ•d. Skuesp. 1570 m 
])en falske Aruing. Hød. K•omisk. 322m. 
Hilfie Ritchies Kærlighed. Bød. Komisk. 

263m. L. -Go. 
Ugerevuen Danmark VI . Rød . Naturh. 

113m. Nordisk. 
Ugerevuen Danmark VI. Rød . Naturb . 
113 m . Nordisk. 
En Kvindes Offer. Rød. Skuesp. 1364 m . 
Elsies Eventyr. Rød . Skuesp . 1538 m . 
N ew York ved /)(fg og Nat. Rød. Nalurb. 

295 11).. 

Billeder fra Dyrelivet. Rød. Naturb. 
151m. 

Norsk Badeliv. Rød. N.aturb. 109 m. 
N ew Yorks Mysterier. Rød. Skuesp. 1170 

m. P a tl1 e. 
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:"> -1-07. Hendes }'em Fejl. Røcl. Skucsp. 143:3 111. 

Thanhiinscr. 
I'J 408. J\lr . .Jock som Doklor. Rød. Komisk. 310 

m . Vilagraph : 
ii-109_ F m den fJergianske J-love i Stockholm. 

Rod. Natur!>. 186 m. Svea. 
11 '!-1 O. Il endes Forl id eller l kke min Søster. 

Hød. Skues,p. 1210 m. Trianngle. 
[)411. l~ventyrcl JJ!Ut HrHichotellet . Rød. Ko

misk. 430 m . Tri.anglc. 
f>-112 . Den b/au /)o m i:;o. Hød. Skucsp . 961 111. 

!1 41 :3. 'f'heoterJ>r inscn. Rv>d. Lyslsp. 1014 m. 
Boyer. 

!1414. Kampen om Kvinden. Rod. Skucsp . 
10,25 m. Nordisk. 

!) tJ-15. Vreden. Rød . Skucsp. 972 111. 

!}--1-16. Den modige L (/ ndsbysmcd. l'hJd. Ko-
misk. 298 m. 

!)--117. F]elclpigen. Rod. Skuesp. 1 ()20 111. 

Nordisk. 
!)418. Pux Ætenw. Rød. Skuesp. 1741 111. 

!)..J-19. Policlcr i Aar. Bod. Komisk. :370 m. 
Eclips. 

fi420. Ugerevuen /)rmnwrk FlT. Rød. Nalm:b . 
113 m. Nordisk. 

Biografmaskin, 
komplet uppsattning med allt tillbehor for 

. Kalkljus eller elekt. ljus kopes strax. Svar 
med billigste pris och specificerad uppgift till 

~ugo A. P. REIMERS, 
Esløf, Sverige, StadshoteL 

Filmaffald 
købes . 

Boston -Blacking Company, 
Chr. Richardtsvej 4, København V. 

Telefon 11.510. 

Biografteater .. Billetter 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk. 

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

til 100,000 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Styl{ket· med en Sats ...•. !{,·, 6,0r. 
2n,OOO - tp - . • • • • , 1:2,00 
50,000 - tre - •••• , , 22,00 

100,000 - fire - . . . • . ~ 40,00 

t Blokke a 100 Stykker, Formnt 5x12 cm. 
10,000 Stykker med {m Sats . . .. Kr. 7,00 
25,000 - to - • • • • . » 17,00 
50,000 - tre - • • • • • ., 31,00 

100,000 - fire - . . , • . , 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 100 pr. Oplag. 

Forsendes mod Halvdelen af Beløet ved Ordrens Al
givelse, Resten pr. Postopkrævning. 

Billetfabrik 1\. Brand li. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

((; .. ...--.......--.......--....------ --......-...--...-...--................-...,--.-___.."".,............,~"--.....,........_--....--_.....-_,..-_....---....---"--.......--... .............. ...--... .............. ~., 
~~~~~~-~~~~~~~~~~~---~~~~~0 

~' ERN!EglVi"AeNN ~ ~ 
O Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, Perforer- l 
~~ maskiner og alt Tilbehør. ~ 
() Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. ) 

~~· Kl NO-SCAN DIA G FREDERIKSBERGGADE 17 G KØBENHAVN ~~ 
t®:C::::;:~<:::;:~~~~c::x:::::><::::>e;:<:::>C:~<::::>e;:<:::>~<::>~~~[l 

ANNONCEPRISER: '/, Side Kr. ;,o, ' /e Side Kr. 30, 1/ 4 Side !{r. 15, ' /• Side Kr. 8. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland: 8 Kr. om Aaret. - Udland: 10 Er. om Aaret. - Enkelte Numt·e 40 Øre . 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Telf. Vesler 4021. 

Udkommet· circa den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet og r edigeret af Jen s Loc!Jer. 

DANMARK! NORGE! . 

Opfør KINOGRAFENS 
' 

lste Kl. Programmer! 

Olaf Fønss-Film! 
Dansk Kinograf-Film! 

Andre danske Film! 
Erna Morena-Film! 

Carmi-Film! · 
Fr asearalis Artist-Film! 

Homonculus-Film! 
Frant~ Hofer-Film! 

Sagnareli Apache-Film! 
Storsiaaede italienske Udstyrs-Film! 

Sertini-Film! 
Alwin Neuss-Film !- _ 

Store amerikanske Film! 
Lystspil-Film! 
C~aplin- & Fatty-Komik-Film! 

Dansk Industri-FiLm! 
Autentiske Krigs-Film! 

Natur- & Dyre-Film! 

Skriv til 

KINOfiRAFEN Afs 
Oanmark: Frederiksberggade, København. 

Norge: 
1
Kinografens Films Bureau,~ Bergen. 



l )• 

l 
l 

. 'l ' 

- tELEGRAM-ADRESSE: 
,, . 

- TELEFON. 
" 

P A THEPILMS, KØ~ENHA VN\ l ~ ., 

. l 

CENTRAL 3'803 · 

DEN . STORE -s.ENSA_TIONSFILl)'l . ~-

"NEW 'YORl .. MYSTERIER~' 
'r 

\. ' . ' ' 
J l ' 

AF PIERRE nE ·couRCELLE \ · 
: ( 

f' \ l t 

·, .t 'ER LEVERET AF 

" 

PAT HE . F RE RES , 
' ' >' 

f ' 

l ~ 

' f 

DANSK-FRANSK, J 
l. l !) l l 

AKTlESELSKAB (, . 
· \ . FREDERIKSBERG , ALLE 4q /·. 

... ' li li 
~ l l . l ' \: \ ' . 

KØBENHAYN V. 

l l, 
'~ ~ ' ' 

TRYKT Ht'>S J. JøRGENSEN & Co .(IVAR JANTZEN) 
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