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er Hmerihas populæreste film 

spiller og ber i Danmar~ {er ban snart 
l 

tigesaa populær. 

/ Alle Douglas Fqirbanks Films har været store. 

" Sukcesser her i Landet, og de Films vi har 

paa Lager med denne Kunstner i Hoved

ro,llen vil yderligere, .(astslaa Sukcesen. 

Hvad Bladene skriver om Douglas Fair
banks i "Urskovens Søn", Metropolteatrets 

· sidste Sukces: 

Berlinske Tidende. 
... Amerika nernes yndede Filmhelt, 

Fairbanks, der selv synes en Naturens Søn, 
et Vidunder i al Idræt udfører Hovedrollen. 

. .. Douglas Fairbanks e1;· ogsaa i sa·a
da11ne OmgiYelser den ideale He~t. H;adklat
rer som et Egern, springer som en Mynde 
og er dristig som en Løve. Og Publikum 
følger ham med Spænding og Sympati. 
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StuartWebbs=Filmene 
overgaar til 

Kinografen 
Den nye Stuart Webbs-,Serie 1917-1918 er 

i Følge Kontrakt m ed Fahriken O'Vertaget for Dan

mark og Norge a f A/S Kinografen. 

Den nye ,Stuar t Wehbs-Serie er hedre end no

gensi·nd'e før. 

Olaf Fønns=Filmens 
Sejersgang 

Den Film, hele Slad·en l·al·er om i denne Tid, 

er >Gengældel sens Ret «, der illu omtrent en Maaned 

har trukket fuldt Hus til alle For-estillinger i 
Kinograf en. 

Alle er enige om , al det er et dansk Mes ter

værk , der saavel i Spil som Udstyr og Fotografi 
slaar all tidligere. 

Olaf Fønss, Clara W i el h, Robert Schmidt, 

Gudrun Bruun og Cajus Bruun gør stor Lyk~e i 
denne Aartes Film-Begiveiiihed. 

Kinografen 
har sikret sig en Række ny Carmi-Film 

1917-18 . 

Den enorme Lykke, Maria Carmi, den · skønn·e 

og mesterlige Film-Kunstner inde, har gjort, ogsaa 

i Skandimavien, har be Yirket, a l Kinograf·ens Film

bureau har købt E nerelle·n for D-anmark og Norge 

til en Række ar de lJedste Carmi-Film. 

I nogl e af disse spiller Canni s·ammen med 

Aage Fønss, en Bro·der !il vor berømte Olaf Fønss. 

Med Camera 
ved Fronten 

hedder den ny autentiske Optagelse ,af Krigen paa 

nært Hokl. Den er j 3 Akler og ejes med Ener,et af 

Ai S Kinografen. 

5te (sidste> Del af 
"Homunculus" 

udkommer i Begyndelsen af December. 

Fatty i Biografteater 
hedder den nyeste og morsomste Fatly-Fihn. Ene

retten ejes af Kinografens Filmbureau. 

"Du skal ære .... " 
Saa.lecl·es hedeler den næste af Kinografens Olaf 

Fønss-Film. Den udgi v•es i en nær. Fremti.d. 
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VIKTORI~ATERETS 
STORE SUKCES 

EN TRUSEL FRA MØRKET 
"Blue Bird" Kunstfilm. Optaget i U. S. A. 

(Broadway Stars) 

Drama i 5 Hitter, 8o Hfdelinger. 

Amerikanske Kunstnere fra de ledende Teatre i New=York i Hovedrollerne. 

PERSONERNE: 

Helen Urmy .... . .... ... ... .... Dorothy Philipps 
Arline, hendes Datter . . . . . . . . . . Viola Smith 
Jenny Cupps, hendes Barnepige Evelyn Se l bie 
Oliver urmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frank Whitson 
Edmund Stafford . . . . . . . . . . . . . Lon Chaney 
Ralph Kelton. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jack Meilhall 
Billy Cupps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J a y Belase o 
V ærten . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ed v ard Brown 

I HOVEDROLLERNE: 

Helen Urmy: Dor·othy Philipps. 
Dr. Stafford: Lon Chaney. 

Under en Uvejrsnats knitrende Lyn og bragende Torden indledes dette 
storsiaaede Skuespil, der uafbrudt holder os fængslet ved sin rige, menneske-

u lige Kraft og sin storsiaaede Skildring, spændende imposant og enestaaende m 
m bygget op. 

m Filial i Norge "Biorama", Rosenkrantzgade 4, Kristiania. m 
~E~ . [!]~ 
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~ JOHN OLSEN & Co. ~ 
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f:l Raadhusladsen 4 7, 4, Telef. 10858. S 
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; London: ! 
e Oxford House, Oxford Street 9 - 15, London W. æ 
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- FILMENS ADRESSER 

Udlejnlngs{orretnlnger. 
AjS Fotorama, Vimmelskaftet 47. Tlf. 93. 
A/S Dansk svensk Films, Vimmelskaftet 36. Tlf. 6433. 
AjS Kinografen, Frederiksberggade 25. (Tillige Fabrik). Tlf. 7606 og 7626. 
AjS Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. 
Skandinavisk Film Central, Jernbanegade 8. Tlf. 4443. 

FJimsalg. 
Scandinavien Film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10,240. 
Tran satlantic Film Co. (A. E. Gee), Farvergade 2. Tlf. 1l ,212. 
AjS de Giglio. Italia, Vestervoldgade 10. Tlf. 2858. 
Ove Davidsen (Messter), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co., Raadhusplads 47 4• 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. . . 
Films Aktieselskabet »N ordstjenen « (Repræsentanter for første tyske Filmsfabn-

kanter), Studiestræde 45. Telef. 12,767. 

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

Telegr.-Adresse: Maskinperfect. 
Baggrunde. 

A/S Jacobsens Krystalvæg (spar 33~50% 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. 
Foreninger. 

Biografejerforeningen for Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. 
Biografejerforeningen for København og Omegn, Victoriateatret Tlf. 10,353. 

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

C. P. LAURITZEN & Co. 
VESTERBROGADE 30. TLF. 2808 

~: EN6ELSK SKRÆDDERI HERREEKVIPERIN6 ;,:1 
•III MODERATE PRISER 
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Den store Filmsbrand. 

Som ganske kort meddelt, udbrød der den 
17. Oktober paa en hidtil uopklaret Maade Jl.d 
i den af Hr. Karl Geyer ledede Kopierfabrik i 
Berlin Neukoln, ·hvor Skaden beløber sig til 
over l Million Mark foruden de .kunstneriske 
VæPdicr, der gik tabt ved mange ganske nye 
Negativers Brand. Det nøje Antal af brændte 
Negativer kendes endnu ikke, men der tales 
om 170, hvoriblandt mange fra den lige slut
tede Optagelsessæson. H vis der ikke findes 
gode Positiver, hvorefter et Dobbeltnegativ 
kan .fremstilles, vil Branden naturligvis faa en 
stor Indflydelse p-aa det tyske Filmsmarked i 
Aar, hv.or der allerede i Forvejen herskede be
tydelig Knaphed takket være Indførsels.forbu
det. Efter de foreliggende Oplysninger kan 
man danne sig følgende Billede af denne 
Brand, der har sat Sindene i Bevægelse i alle 
Filmskredse VeDden over: 

Klokken 3 om Ef·termiddagen blev Brand
væsenet tilkaldt til Gey•ers Fabrik, hvor der 
var opstaaet Ild i den under Gaarden belig
gende, stærkt paJ;J.sredc Staalboks. En høj Stik 
flamme 's1og op !gennem Kælderens Tag og an
tændte hele Bygningen, der udelukkende brug
tes til K.opierfabrik . 

Fabrik.ens Indehaver søgte a t skaffe Ro 
bl.andt de ·ophidsede Arbejdere ou opfordrede 
all n u 

e I at forlade Lokalerne i Ro ad Bagtrap-

pen, men denne, der var af Jern, var allerede 
delvis bleven ufarbar, og der •opstod da en vild 
Pianik. Nogle af Arbejderne steg op paa Hu
sets Tag, andre, særlig Kvinder, sprang ud af 
Vinduerne og blev med svære Kvæstelser bragt 
paa Hospitalet. Andre K vinder blev ligeledes i 
stærkt medtaget TiLstand bragt under Pleje, 
efter at Brandvæsenet havde bnagt dem ned fra 
Taget, hVlorpaa det lykkedes at blive saa no
genlunde Herre over Ilden. 

I Staalboksen, der blev fuldstæ~dig øde
Jagt, befandt sig betydelige Dele af May-, 
Decla-, Osald->Film-Selskabernes Produktion, 
ligesom Værker fra Frankfurter Film Go. For 
»Union « brændte 31 Negativer fra forrige Sæ
son, ,hvoriblandt den kendte Wegener-Film 
>> Yoghi «. Firmaet Geyer havde kun forsikret 
~or 300,000 Mark, men >> Dec1a << har desuden 
privat haft sine Film forsikrerede. 

Hvorledes det har været muligt for Uden 
at opstaa og faa et saadant Omfang, forstaar 
man endnu ikke. Straks efter Branden gik der 
Rygter om, at den vilde bevirke, at visse Fir
maer helt maatte standse sin Virksomhed og 
særlig nævnede man, at >> Bayerische FHmv-er
triebs-Gesellschaft«, der udsender Mia May- og 
Joe-Deebs-Filmene, ikke var i Stand til at ud
sende disse Film, men dette ,skal bero paa en 
Misforsta:aelse, og Udsendelsen 1af disse Film 
vil altsaa blive fortsat. 

H vad angaar det •tekniske Spørgsmaal, 
som denne Brand opkaster, .erf,aær vi fna fag
mæssig Side følgende: 

En ·Selvantændelse af Filmsmaterial·e, som 
man først gav Skylden for Branden, er efter 
alle tidligere Erfaringer fuldstændig udelukket. 
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I hdligere Aar blev dette officieH prøvet baade 
i TyskLand, Frankrig og Amerika, idet man 
udsatte Film for Solstraaler og Varme fra Baål. 
Den virkelige Brandaars1ag kan derfor efter det 
tekniske Anlæg kun være en Kortslutning. 

Hvad angaar den retslige Side af dette 
højst interessante Brandtilfælde udtal~r en be
rømt tysk Jurist omtrent følg.ende: 

Branden i Geyers Kopiering,sanstalt har 
været et meget haardt Sl,ag for store Dele af 
Tysklands ,Filmsfolk, og det vil derfor være 
af almen Interesse næ1mere at belyse de ved 
denne Brand opstaaede juridiske Forhold. 
Hvilke Krav kan nu Firmaer, der overgiver 
deres Negativer til Fremstilling :af Kopier til 
en Kopierfabrik stille i Tilfælde af Negativer
nes Ødelæggelse ved en Brand? Bestilling paa 
Fremstilling af Filmskopier er juridisk set en 
almindelig Arbejdskontrakt Bliver Negativerne 
i stadig Forvaring hos Kopierfabriken til frem
tidig Levering af mulige Kopier, foreligger der 
desuden en F·orvaringskontrakt. 

En F<abrik bærer dter tysk Lov Risikoen 
til Arbejdet er afleveret, men er dog ikke an
svarlig f·C?r en ·tilfældig Ødelæggelse af det af 
Bestilleren leverede Stof. 

Foreligger der nu her ·et saadant Forhold? 
Tilfældet er ingenlunde helt klart, men 

efter den i Filmsbranchen fremherskende Me
ning pautager K·opierfabriken sig dog 1absolut 
en Er,statningspligt ved Kopierarbejdets Over
tagelse, og i lignende Retning har Berlins Han
delskammer da ogsaa udtalt sig .allerede tidli
gere, naar Tilfældet var om Brand af enkelte 
Film. 

Men et nyt og kompliceret Spørgsmaal er, 
hvis 1Fa:briken altsa.a bliver dømt til at ·erstatte 
Skaden, hvor stor en Sum, der da kan fordres. 

Skal den mistede Gevinst ogsaa erstattes? 
Det skal den utvivlsomt, og drejer det ,sig 

om !helt nye Films, maa Erstatningen være saa 
stor, at en ny Film af samme Art .kan fremstil
les derfor, men hvis Negativ·en allerede delvi!l 
var udnyttet, stiller Sagen sig noget anderle
des, og der sk,al da kun ers·tattes, hvad der mu
ligvis endnu .kunqe være bragt ud af F.ilmen, 
hvilket er ·et meget <elastis·k Begreb. 

Branden i Neukoln vil utvivlsomt give An-

ledning til en lang Række Processer, og det 
kan vist desværre forudses, at disse vil bringe 
Hr. Geyer betydelige Tab. 

En god Ide fra Norge. 

Det hænder af og til, 'hvad der ikke skal 
hænde, nemlig at Filmbureauerne faar Filmen 
tilbage fra deres Kunder i ·en Tilstand, som se
nere gør den mindre vel egnet til videre Bort
leje. Filmen har faaet Stri1ber, Perfor·eringen 
·er sprængt, den er kørt skævt, saa den hopper 
af under Forestillingen, eller den har faaet an
dre varige Men, som gør, at den hurtigst maa 
kasseres som udygtig til videæ Tjenes te. 

Hvad gør saa Udlejningsbureauet? 
Udlejningsbureauet klager. For Udlejnings·

bureauerne er mærkelig nok som Forretninger 
flest. De ser først og fremmest paa Filmen som 
deres egen Ejendom, som noget, de skal tjene 
Penge paa, og naar de faar en sprængt Film 
hj·em, er de ikke det mindste mere henrykt 
end en Mand, smn f:aar til Gaards en sprængt 
Hest. 

· Men naar Klagen kommer rette Vedkom
mende i Hænde, hvad saa? 

Jo, saa klager han ogsaa . Først til Udlej
ningsbureauet og fortæller , at han ikke kender 
noget til Affæren, og saa til sin Maskinbetjening. 
og spørger, hvordan dette hænger sammen. 

Men saa - saa klager Maskinisten. Og 
da faar de alle Besked. 

Der foregaar aldrig noget galt ,j Maskin.en. 
Det kan hænde ellers i Verden, men i Mas•kin
rummet i en Kinematograf - aldrig! For at 
bevise dette, ·sender Mask.inbetjeningen i Tiil
fælde af Klager, Udlejningsbureauet en Skri
velse, og denne gaar da sædvanligvis ud paa 
følgende: - nemlig, at Filmen ved Modtagel
sen var saadan og saadan, at den var ,stribet i 
den og den Akt, at den var sprængt baade her 
·og der, og :at den i.kke er blevet det mindste 
Spor værr·e under v .edkommendes Behandling. 
Saa følger en Forsikring <om, at Maskinisten 
og hans Assistent er villig.e til .at aflægge Ed 
paa dette, samt de to Undenkrifter. 

~-------------------------------~~ 
THE 

TRANS-ATLANTIC FILM Co. A/s 

NYHED E 
i MS 

Jalousie 
(Drama) 5 Akter 

Konkurrenter 
(Lystspil) 5 Akter 

Alice Selskab • 
l 

(Komisk) 2 Akter 

Paa Landet 
(Komisk) 2 Akter 

H r. Fuller Pep 
paa nye Eventyr 

l 
(Humoristisk Tegning) 

Et PPogPam. 111ed T.-A. Fil111 betyde:P fuldt Hus. 

l Forlang disse Films hos Deres Udlejere..: 
Telefon: 

CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 
Farvergade 2 11 

Telegr.Adr.: 
TRANSCOFILM 

~~-------------------------------~~ 
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En menneskel<ærlig Mand i et Udlejnings
bureau foreslaar, at man skal lette Maskinbe
tjeningen i disse Tilfælde. H vorfor ikke lade 
opsætte et trykt Skema, som i ethvert Maskin
rum skulde findes i tilstrækkelige Mængder, et 
Skema for den gængse Form for disse Und
skyldninger, hvor man kunde tilføje, hvad der 
skulde siges og stryges af disse Forsikringer 
baade paa Ære og Samvittig1hed og under Eds 
An·svar? Maski-nbetjeningen vilde da i alt væ
sentlig slippe med at slmive deres N avne un
der. 

Man kunde ogsaa gøre, hvad der er gjort 
paa en norsk Kinomatograf. Der er indført en 
Maskinprotokol, en Slags Journal for Maskini
sten, hvor han til enhver Tid har at indføre, 
hvad der ikke er i Orden. Kører han en Film, 
som der er noget i Vejen med, saa noteres det 
straks. Han meddeler, hvad den fejler. Og han 
maa gøre det øj eJblikkelig med det samme, 
han bemærker det. Hans Klage bliver saa i 
Journalen underskre~et af Kontoret, som un
dersøger Sagen. Dermed er Maskinistens An
svar Por den Ting ude af Verden. Men -kom
mer der en Klage over noget, som ikke staar 
i hans Protokol; hvis han altsaa faar en Be
skyldning, som han ikke straks kan svare for 
ved at henvise til Journalen, saa er det altsaa 
noget, son1 er kommet til senere, og Maskini
stene har Ansvaret derfor. Er det ikke l{om
met til ·senere, saa har i alt Fald Maskinisten 
været uopmærksom, da han første Gang kørte 
Filmen igennem. Han har da ikke lagt Mærke 
Lil Fejlene, ikke ført dem til Protol\.'Ols. Da 
kan han heller ikke rbevise, at Fejlen ·ikke er 
kommet hos ham, og han faar da finde sig 
i at ·have Ansvmet. 

Hvad tjener Chaplin? 

Næsten 4 Mill. Kr. pr. Aar. 

De v,ildeste Rygter er altid i Omløb med 
Hensyn til, hvad de store Filmstj·erner faar i 
Gage. For de flestes vedkommende er Gis
niugerne sædvanligvis overdrevne, men der 
findes ogsaa Tilfælde, hvor selv Publikums 

Fantasi og evenlydige UnderhaandsmeddeleJ
ser ikke mægter at .svinge op i de Tal, som 
alligevel er tørre Fakta. 

Hvad Oaplin anga.ar , saa har der b.aade 
været talt og skrevet meget om 1hans fyrstelige 
Indtægter, men Fejlen var altid den, at naar 
man fik Anledning til at konstatere, hvad han 
oppebar for ·sit k omiske Talent, saa var han 
allerede oppe i meget mere end man troede . 

N u har s el v Chaplin overgaaet sig selv 
med, hvrad der gælder Gage. 

For kort Tid siden underskrev han Kon
trakt med et nyt Filmselskab - >>First Natio
nal Exhibitors' Circuit << - for den kommende 
Sæson, og han skal her indkassere en Gage af 
1,075,000 Dollars, altsaa henved 4 Millioner 
KPoner. Dette er den største Gage, som saa
vidt vides nogensinde er tilbudt noget Menne
ske. 

Beløbet er 670,000 Dollars større end det 
h a n oppebar i Aar i >>Mutual Film Co.« 

For denn e Sum skal Chaplin spille i 8 
Films, som all e bliver2-Aldere. Han faar frie 
Hænder med Hensyn til Optagelserne, og 
man rhar beregnet, :at han kaiTimer til at bruge 
2 Maaneder paa hver Film, saa hans Enga
gemen t ,stækker sig altsaa over 16 Maraneder. 
Den berømte Komiker agter i denne Produk
tion at yde noget, som ,J,igger over alt, hvad 
han tidligere har præsteret. H vis en F ilm efter 
at den er fæi'dig ikke viser .sig a t vær·e saa god 
som ventet, vil Ohaplin stmks lade den øde
lægge og .gøre det hele om igen. Han vil denne 
Gang slaa et Slag for sit kunstneriske Ry som 
Filmkomiker. 

I den si.dste Tid h ar misundelige Sjæle 
paa mange Maader forsøgt at s·kade Chaplin 
med ondskabsfuld Kritik, f.ortæller >> The Mo
ving Pictur·e World <<. Blandt andet er det fra 
enkelt Hold fremholdt, hvor ·Skammeligt det 
er, at en ung, frisk Mand, som han ikke mel
der sig til Tjeneste i Hæren. Bladet h ævder, at 
den geniale Komiker gør Verden og sit Land 
langt større Nytte og Glæde paa den PJads, 
hvor rhan nu er, end ved at tage Geværet paa 
Skulderen og udsætter sig for de tyske Kugler. 
I Tider som dis,se er de Mennesekr, som kan 
f.aa Folk til at le en Stund, glemm e de Ræds-

FOTORAMA 

Carl Alstru p Oscar Stribalt Lauritz Olsen 

Valdemar Psilander Gunnar Tolnæs Ebba Thomsen-Lund 

Gudrun Houlberg Else Frølich Karen Sandberg 

Henny Porlen Francesca Bertini 

Lad Dem ikke narre bort fra disse 
kendte Ansigter l l 

Det er dem, Deres Publikum vil se 

FOTORAMA 
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ler, som hærger Verden, Menneskehedens 
·sande Velgørere. 

Kan nogeri K.omiker faa Latterdøren paa 
v,id ·Gab, saa er det Chaplin. Skal man maale 
ham som Kunstner efter h ans Evne til at 
trække Folk ·til Huse, ·er han ikk·e alene Ver
dens højest gagerede Mand, men og.s,aa deils 
størst") Kunstner. Enten han spadserer paa en 
Strandpromenade, flytter Piano eller hvad han 
end foretager sig, er han lige ubelalelig morsom, · 
·og skal 1han nu blive endnu bedre, er han vel 
værd sine fire Millioner om Aaret. 

Filmen drager 

I. 

H vad skal jeg gøre min Kone vil til 
Filmen! 

Hun er sød, det ved Gud, hun er , og hun 
har Ævner, store Evner i den ædle 'Kogekunst, 
og nu tror hun, .at Kunst er Kuns t, ·og nu vil 
hun til Filmen. 

Hv1ad skal man gøre? 
J eg ·elsker min Kone, ·hun elsker vores to 

dejlige Børn, Ægteskabet er altsaa saare ha r
monisk, rmen nu ·vil 'hun spille Komedie -
Herre •Gud, det kan hun jo gøre her hjemme, 
det gør alle Koner , jeg k·ender. 

Det kom forleden Dag. 
Hun saa en Film p.aa Paladst·eatret , og saa 

sagde hun: 
- »Peter, den Rolle føler jeg, at jeg og5aa 

kunde have spillet. Læg Mærke til , at Astrid 
Holm, slet ikke spiller Komedie, men taler 
ganske naturligt, ikke Spor ,af Skab~ri - det 
·er den stor·e Kuns·t. << 

Jeg gav !hende Ret , det gør jeg gerne, naar 
det ikke drejer sig om vigtigeroe Spørgsmaal -
det ·skulde jeg aldig have .gjort. 

· J.eg ved ikke, om det kom af, at j-eg .saU.e 
igennem, at vi tog lige hjem efter Forestillin
gen, men da vi sad ved vort beskedne Aftens
bord (Leverpostej og Ost - hvad Nutidens 
Mennesker . dog spiser af Leverpostej!) erklæ
rede hun bestemt: 

- »Peter - jeg vil til Filmen, ellers fo r
•Sumper mine Evner! « 

J.eg har aldrig før været ud fo r , at min 
lil~e Kone forsumper. Somme Tider har hun 
været daarlig gift, men forsumpet har hun al
drig fø r. 

Derfor sl•og jeg det h en og sagde: »Smag 
paa Leverpostejen, mm Ven, den er virkelig 
ualmindelig god. « 

Det skulde jeg aldrig have gjort. 
Hun saa paa mig med et fjærnt Blik og 

sagde : 
»Ser du ikke, Peter, a t Leverpostejen er 

som et Symbol pUJa h ele mit Liv! Jeg har spist 
Leverpostej hver Dag i al den Tid, jeg har 
været gift. Du har maaske ikke lagt Mærke til 
det, men det har sandelig j ~g . « 

(I Parentes bemærket h ar jeg selvfølgelig 
lagt Mærke til det, men holdt min Mund, da 
det jo var min Sip'af.sommelige lill e Kone, der 
opvartede med den, m en det sagde jeg ikke, 
,hvilket for Kendere viser, a t jeg ikke ·er en al
mindelig Torsk af en Ægtemand.) 

Min Kone fortsatte i den h øje S til : 

>> Peter , jeg vil ikke spise Leverpostej Re
sten af m it Liv. Astrid Holm har sikkert haft 
det som jeg, en skønne Dag er hun vaagnet til 
Besin delse om si t Kald, hun har forlad t Assiet
terne og er sprunget op paa Scenen - du .ser 
se lv m ed hvilket Resultat. « 

K vinden slutter a ltid sin e U dtalel,ser med 
en Kendsgerning, som ikk·e k an bestrides, og 
dermed betragter hun alle sine Udtalelser som 
retfærdiggjorte. 

»Peter« - fo rtsatte det søde lille Væsen 
- »hvis du holder af mig, giver du mig Lov 
at prøve. Jeg skal nok passe Huset og Bør
nene, samtidig med, a t jeg lær·er F ilmskun
stens Begyndelsesgrunde. Nægt mig det ikke 
- lav ikke noget »Dukkehjem « ud af disse 
Stuer! « 

Hvis der er noget, som ingen moderne 
Mand •tænker paa, saa er del visselig at lave et 
»•Dukkehjem« ud af en 5 Vær·el,sers 'Lejlighed 
m ed ti~hørende moderne Bekv·emmeligheder, 
men jeg indsa.a pludselig, at ·denne Sag var 
langt alvorligere end jeg med min delvis logi-

.-:::============= FOTO R AMA 

VIKTORIA TEATRET's 
SIDSTE SUK CES= FILM 

MEGET MORSOMT OG 

FIKST 

PSILANDER 
LYSTSPIL FREMKOM

MER SNART I PANOP

TIKON TEATRET 

tsFO TORAMA, 

ELINOR GLYN'S NAVN 

ER KENDT OVERALT 

OG HENDES BØGER 

LÆSTE AF TUSINDER 

AARHUS & KØBENHAVN 

FOTORAMA 
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Nu er vi beredt ==-
Hosos-og kun hosos-kan De nu leje følgende Slagnumre, 

der alle har gjort stor Lykke i København 

Tritby Drama i 5 Akter efter Georg de Mauriers 
berømte Komedie 

Damen fra natcafeen 
Ivan den grusomme 

Lystspil i 4 Akter 

stort historisk Drama 
optaget af >>Cines« 

(W orld Cinemas største Succes) 
5 Akter med Clara Kimhall Young l bandflygtighed 

Hn Pokkers Tøs 
Dutdets fristetser 

Lystspil i 5 Akter med 
Violet Mersereau i Hovedrollen 

World-Film i 5 Akter 
og Prolog 

Elsies Huentyr Lystspil i 5 Akter 

5 Akter, lnletice i Hovedrollen Peggy Hyland 

og om· kort Tid kommer 

MadaiDme Tallien 
det største af det største b, __ P_a_s_p_a_a_,_n_a_a_r_d_e_n_k_o_m_m_e_r_f_f_l __ ~ 
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ske Tankegang havde fattet, og jeg rettede mig 

i Stolen og ·sagde: 
_ "sludder, min Pige, vil du lade være 

med at skabe dig, skal du faa en ny Kjole af 
mest anvendt Art, men vil du ikke spise god 
dansk Leverpostej til Maksimalpris, saa vil jeg, 
Fanden gale mig, heller ikke, og gaar du til Fil
men, saa gaar jeg paa Variete, at du ved det! « 

Det skulde jeg aldrig have gjort! 
Hun gik ud a.f Stu·en, og lidt .efter hørte 

J
• e a Sov·ekammerdøren smækk e - den frygte
. o 
lige Slutnings-eff,ekt paa et moderne Dukke-

hjem. 
J eg S<ad tilba.ge, røg mig en Cigar og 

tænkte paa, at jeg skulde have ofret en Soupe 
paa Paladshotellet, saa havde jeg nu ikke sid
det i det, som jeg gør. 

Mer Tælleapparat. 

FiLmsteatrene staar i Øjeblikket i Tælle
apparaternes Tegn. Intet Teater, der ønsker 
det fulde Netto-Udbytte, kan undlade at an
skaffe Tælleapparater, hvil<ket jo til Evideru er 
godtgjort Gang paa Gang gennem Beregninger, 
som enhver Teaterejer ·er i Stand ·til at foretag·e 
paa faa Minutter. 

Men Spørgsrmaalet om, hvilk·en Konstruk
tion af Tælleapparater, man skal købe, er af 
den ,allerstønste Betydning. Der er j Øjebli'kket 
flere Typer fremme, der er anvendelige, om 
end ikke alle lige godt. 

De meget komplicerede mekanisk-elektri~ 
ske Apparater har deres Berettigels·e j de særlig 
store Teatre, hv·or det ikke kommer saa nøje 
an paa Driftsudgifterne. Men i de smaa Tea
tre, navnlig i Provinserne, hvor Teaterejerne 
eller en af rhall!s Paarørende som oft.est sel:v 
staar for Kassen, gælder det om at rfr a et Ap
parat, der først og fremmest danner Grund
laget for 20-Procents-Beregningen a:f Forlystel
sesskatten, samtidig med at Apparatet giver 
den fornødne Kontrol. · 

Et saadant Apparat er Bjørnbaks, og det 

opfyld,er i Virkeligheden alle de Betingelser, der 
kan stilles til det. Apparat ser saaledes ud: 

Sandsynligheden taler for, at Tælleappa
ratet inden ret længe vil være anskaffet af de 
fleste Biogr:afteatre i Provinsen, som derved 
mang.e Gange orm Aaret indsparer det Beløb, 
Apparatet koster. 

Hos Barberen. 

Del er >Sjæld ent, at »Eks lr.abJa.det « beskæftiger 

sig med Film, men naar del finder Sted, sker det 

som Regel paa humoristisk Maade: 

Vi gengiv·er her en Artikel ·om Filmskolen, der 
n.alurlig·vis ogsaa kan ses fr.a denne Side. 

Værsarti', Hr. 
Det æ ,a<Jivel majet, saa Filu.nen har gr·ehet om 

sig. Den ene Biograf eJter den •anden .skyder .i Vej
ret. Og det er ikke .almindelige Udhuste,_ de bøgger. 
Det æ PaJ,adser med A>rkædier aa .Kapitæler. Hæhæ, 
navnlig Kapitæler. Det slw' der s'gu til. Del æ 
ikke none man bøgger med før.sle Prijoritet i .al
mindtelig I-Ij emmesparebøsse. 

Man lw' natodigvis forsta.a, .at det æ nødven
digt, at ·der bli 'r noen Ti<lg.ang a' R·onstnere inden
for det Fæg. 

Det ka' jo ikke nyll e noet, al del æ de •Samme 
Frikadeller, der .sviner Lærredet til i al'le Tealr·ene. 
Der ska' jo være li,dt Afv·eksling i'en, som Aben 
sa'e, ·da ·den forlovede sig med El·ef.anten. Den æ 
der F.iant i. 

De ·Ska' se, Hr., d e l æ nok en Fidus , Fønss og 
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Herte/ ·og h am Kombeck h ar lave t m ed ·den Films
skole, som a ' de .a.abner h er d•en l. 

For Kvinderne æ jo loss•ede! Naar det bar•e 
æ noet med Film, .sa.a æ ·de ikke til a' .slY're. 

D-et vil ska,de Kogeskolerne en D el, Hr. Naar 
en ung Dæm e gaar m ed Hovedel fuldt aff Romæ
ner og Narres ll'eger , og_ F<amilien søn 's, a ' .de t æ 
sondt, a t hun kommer lil .a læ re noet, .saa .ska l de 
se hende komme paa FilmsskoJ.en. Moren h oJ.d<er 
natodigvis m ed hende. Hun æ jo osse ·e t F ruen
timmer. <Som Regel da. 

Herregud, na·ar Barn el nu h r,r lidt Romanlæk 
i sig og har Ly.sl til a o·plræde paa Lægen et, <S·aa 
vi1de det da være Synd a l nægte .hende d en For
JfØjelse. Og .m ed det Ansigt, hun har, lm' ·hun maa
ske bli'•e en Ver·den sstj<erne, lisem hinde Asla Niel
.,;en Gæ d. Det :maa man osse lænk·e paa. Hun ka' 
nllaaske komnte til a a hjælpe sine gamle -Forældr<e, 
hvad hun ved Gud i Himlen gerne v,iJ,de, h vi hun 
kunde, d el søde Barn. Sikk·e her Sier ud. Trænger 
du ikke til baade Sokker og Maneh ellinne-d - for 
slet ikke a tale om mine CJ1emiss,er. 

Saa er han ·d-en , Hr. Den æ der .ikke a' stille 
op med. 

Kogeskolen æ .strøg•et a Programmel, ·og Films
Akad•emiel for vi-der ekomne Krukker vedtaget. 

Det bir et s tort Onever sil el del. ·Der bir Vanilj-e 
i'en, naar d er er none Meler Erol·ek , som Føn ss 
sætler i Scene. Saa v.il de nok anesammen <S•piHe 
Hovedr-ollen: Det var ikk•e rigtig, del .der; d er var 
ikke nok Hengivelse i'en , Hr. Fønss. La' vo s ta . 
den ,scen e en G-ang Iil. J e' ka' gøre .det maj-e t bedr-e. 

Ham Herte! æ nalorligvis Uosje·nt i .Skaarkefa
get. Han lær-er d em , h vor dan ode ska' s<e skævt lil 
et Pengeskav og f.aa en f remmed H er 'es Sed ler med 
Desagio . . paa op under Najlene. 

Saa ligger de og -drømmer om Natlen om 
I'e1ms Frøken Cæmi!La Siv.erts·en i Hovedrollen. Den 
æ ·der Bul'er i. 

Kor nbeck faar vist ikke saa mange E lev•er . 
Han har jo ikke s .: a m ajet Marsj.epan i Mask,en. 
Han li·n er m ere saa dan hen a ' .en Værts.husholder 
fra Prov.insen a ' . . 

E n a dem, som a der ·pe•r sonlig sørger for , at 
Gæs-terne forlader Lokal-et, naar d e æ bJ.eet »træ tte «. 

Hans Spesjalilet æ vel Sp.ionf~get. Det vær
k·er j-o OSISe morælsk n y lligt a ku' lylle ved Spræk
k<en og kigge ·igennem Naajlehul'let .pa·a de riglige 
Ste-der. Sa•a'·en Lærdom æ ikke a ' pulte i Sup p·e
g•r Y'den. Det maa Herre n være en Kender a ' . 

Naar Sjem est-er·et æ forbi , tør G·eneraldirektø
r en ikke belæste By.se ll-e l yderliger e. Heklæger , 
Frøken! J eg tvivler ikke o m , .at <De har Evner ; men 
der gaar .s'mænd .saa mange tælenlful.de .Folk og 
V·enter .a ' komme til. 

Vi er æltfor mangel 
Men vi har fr•esten· en Film liggende, som a 

der h edder »F rihæreindens Hordetime eller da 
Skorsten en væltede «; -der ska' vi bruge en lille 
sk·eløj et Dame til ·a l kure paa Enden ned ,a' en Lyn
afl,eder. Det m aa være no'el for Dem. 

Saa er der P :mek i'en. 
Hun -sku r enok ikke være Stafæsj-el 
Hun h ade gaa•et paa Føn ss' 1Kon sjerv,atorium 

for s tumme Narreslrajer. Hun vil·de ha' 14,000 af 
de .stærke. Ikke et Slav mindre. Hvis . a' General
di r-ekløren havde set h en de med F øn ss i >> F ru Etels 
Fald eller F inger-aftrykket paa Bl'us•elivet«, viJ.de 
. han vis l h a' behændle l h ende n o et an derledes --

A·ar k, Ungdommen er tns,set, Hr. l 
Naa, .faar de ikk·e Lov ti l at film·e pa.a en r egtig 

Beogr.af, k·a ' de jo a ltid h en ølle -det, som a ' de har 
lært, andre Steder . Kunciskæber er jo ald rig · .a' 
Vaj en . 

De ka ' j-o lytte v•ed Dør.ene, n abbe Penge i 
T all erkenrækken og gi deres Bidrag til .Slægt·ens 
Forøgelse ved a' omgaas ligefr em t J111ed 'en fremmed 
I-Ier '·e i »P rins Wilh-elm «. 

De H errer F ønss og Her t1e! og Kornbeck vil 
si-d-de der es S por i ællsaa del .stumme Aa-ndsliv til 
35 <Kroner for 80 Timer . Den æ der Knas i. 

Mange Tak, Hr. Farvel, Hr. F ar vel og mange 
Tak. 

5421. 

5422. 

5423. 

5424. 

5425. 

5426. 
5427. 
5428. 

5429. 

5430. 
5431. 

5432. 

5433. 

Skalk. 

CENSURLISTE. 

15. Novbr. 1917. 

Ugerevyen Danmark VII. H.ød. Natur
billede. 113 m. Nordisk. 

Som i en Drøm . Rød. Skuesp. 1-tOO 
m. \Vorld. 

Vore egne Krigere. Rød. Naturb. 30 m. 
Nordisk . 

Vore egne Krigere. Rød. N.aturb. 30 m. 
Nordisk. 

Hotel Paradis . Rød. Skuesp. 1788 m. 
Nordisk 

Et Skud i Natten. Rød. Skuesp. 1454 m 
Flygtningen. Rød. Skucsp. 1463 m. 
Infelice ell. En Kvindesk æbne. Rød. 

Skuesp. 1365 m. World. 
Knold og Tot gifter sig. Rød. Komisk. 

294m. 
Cafe Babel. Rød. Komisk 285 m . 
Kærlighedens Nat. Rød. Skuesp. 775 

m. Mes-ster. 
Niggerdrengen »Sammy« som Jæger. 

Rød. Komisk. 158 m . Transatl. 
Interessante Bzilleder frd Opfindelser-
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5434. 

5435. 

5436. 

5437. 
5438. 

5439. 

5440. 

5Hl. 

5442. 

5443. 

5444. 
5445. 

5446. 

5447. 

5448. 
5449. 

5450. 

5451. 
5452. 

5453. 

5454. 
5455. 

nes Bog. Rød. Naturb. 279 m . 
Tran satl. · 

Fru Evas Ægtesk ab. Rød. S·kuesp. 918 
m. Luna . 

Gissem and paa Frierfødder. Rød. 
Komi.sk. 324 m . Da nia Biof. 

Chaplin som Tapetserer . Rød. Komisk. 
594 m . 

Det unge England. Rød. Naturb . 157 m . 
Ugerevyen Danmark V III. Rød. Na. 

turb . 100 m. Nordisk. 
Ugerevyen Danmark V III . Rød. N:a

turb . 100 m . Not~disk . 
Kongerevuen ved Linaa. Rød. ~aturb. 

100 m. Fotoram a. 
Den blaa Domino III . Hød Skuesp. 

945 m . 
Med Camera ved Fronten . Rød. N::~ 

h mb. 784 m . 
ElverhøJ. Rød. Skuesp. 970 m. Scan

dinavian . 
Bornestudier. Hød. ~aturb . 153 m . 
En Re}se i Alperne. Rød. Naturb. 

136m. 
Knold som Spaamand. Rød. Komisk. 

293 m. 
New Yorks Mysterier IV. Rød. Skuesp . 

1077 m . 
Livselix ir. Hød. K.omisk . 267 m . 
Den mystiske Magt. Rød. S·kuesp. 1437 

m . Messter . 
Livet er lwardt. Rød. Ly.st sp . 350 m. 

E ssanay. 
Hans n ye Mo'er . Rød. Skuesp. 1107 m. 
Am ors HJælpetropper . Rød. Lystsp. 

1025 m. Nordi.sk. 
Den blaa Domino TV . Rød. Sku esp . 

1083 m. 
En Pokkers T øs. Rød. Sku esp . 1449 m . 
Plukning af Appelsiner i Algier. Rød . 

Na tu rb . 105 m. 

Filmssko len. 
Undervisning i Filmens Tek

nik, Enkelt- og Sammenspil -
Plastik - Fægtning - Maske
ring osv . 

Blandt Lærerkræfterne: de ud
mærkede Filmskunstnere 

Olaf Fønss 
og 

Aage Hertel. 
Skolen begynder l. December. 

U n dervisning 5 Dage om U gett 
4 Timer daglig -- ialt 80 Timer 
maanedlig for et maanedligt Ho
norar af 35 Kr.- Lokale: Fre
deriksberg ABe 11, Nyrups 
Lokaler. 

Indmeldelse hver Dag paa 
W ebers Hotel, Vesterbrogade 
11 -- Kl. 12-2 og 6-8. 

Svend Kornbeck. 

················· ..................................................................................... ~ .................................... . 
: ' f \ 

, 

BjØ RN BAK'S DA NSK E 

P ER SON-TÆLLEAPPARAT 
ER DET B ILLIGSTE, NEM MESTE, SOLIVESTE OG M E ST PRAKTISKE 
KAN BETJENNES AF ET BARN OPSTILLES U DEN MONTØR 

BENYTTES AF MANGE BIOGRAFTEATRE l PROVINSEN 
SKRIV TIL 

BJØRNBAK'S FABRIK FOR DANSKE PERSON-TÆLLEAPPARATER 
• TELEFON 107 RINGE TELEFON 107 ·. : ~ . ······································ ............................................... ~ ..................................................... ·· 
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Del nye Brandtegulali.v f.or l{øbenhavn træder 
i R r afl _l s te December . 

En Suckomlinow-Film er a llePerle udkommen i 
Berlin. Den viser Forhol'd·ene ved Verdensluigens 
U ctbrud i Petrogr·ad, og .man ser ha a-de den fon·æ
ct eriske Krigsgminisler, Rasputin og Kejser Nikolaj 
11. Film en egner sig næppe for Enlcnlelandene. 

Det ny Palacl.slea ler , der ventes aabnet en Gang 
i December Ma-aned, vil s·om Aabningsfores tming 
vise Svenska B-iogra'fte terns nye Storfilm: »Bj.erg 
Eyvind og hans Hu stru «. 

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 fortløbende 

til 100,000 

Mindste Ordre 5000 Stk. p r . Sats. 
10,000 Stykker med en Sats .•.•. K1·. 6,00 
2!1,000 - to - • , , • • » 12,00 
50,000 - tre - • • • • • » 22,00 

100,000 - fire - . • • • • » 40,00 

1 Blokke å 100 Stykker, Formll.t 5x12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats • . .. Kr. 7,0U 
25,000 - to - • • • • • :t 17,00 
50,000 - tre - • • • • • , 31,00 

100,000 - fire - • . • • • » 53,00 

Yderligere Trykforandrins;er Kr. 100 pr. Oplag. 

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

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

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
~~ Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, Perforer-
(} maskiner og alt Tilbehør. 

~ K l N 0-SCASNrDI Aag:r ;::~:~~~;rB;::;:::~;r." KØBENHAVN ) 
() --------------------------~'® tØJ<:::::>~~~~_____......_..,...__..--...,..-....,.___._..._,_____..... ~ 

ANNONCEPRISER: ' /1 Side Kr. fiO. ' /2 Side Kr. 30, ' ;, Side Kr. 15, 1/
8 

Side Kr. 8. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland : 8 Kr. om Aaret. - Udland: 10 Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 40 Øre. 

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

Udkommer circa den 1. og 15. i hver Maaned. - Udgivet og redigeret af Jens Locher. 

DANMARK! NO ROE! 
,' 

Opfør KINOGRAFENS 
1ste Kl. Programmerl 

\1 

Olaf Fønss-FUm! 
Dansk Kinograf-Film! 

Andre danske Film! 
E·rna Morena-Film! 

Carmi-Film! · 
Stuart Webbs-Film. 

Frasc.arolis Artist-Filn1 !· 
Hornonculus-Film! 

Frantz Hofer-F Hm! 
Sagnareli Apache-Film! 

Stors"laaede .italienske Udstyrs-Film! 
· aertini-Film! 
,, Alwin Neuss-Film! 

' ' l 

· Store· a'merikanske Film!< 
' f 

\ . 

l 

' ~ystspil-Fi l m! 
Chaplin- & Fatty- ·Komik~Film! 

Dansk Industri-Film! 
' Aut~ntiske Krigs-~ilrp! 

Natur- & Dyre-Film! 
S kriv til . l. 

KINOGRAFEN Å/s 
Danmark: Frederiksberggade, KøPenhavn. 

Norge: Kinografens Films Bureau, Bergen. 



·--- ' ' ---· 
l 
l l ~ 

l ' 

TE~EORAM~ADRESSE: 

PATHEFILMS, KØBENHAVN 

l 
' l 

l 

TELEFONi · · 1 
CCENTRAL '3803 

J 

-, DEN STORE .,SENSATIONSFILM 

' ' . . . 

"NEW YORK MYSTERIER" 
;;, 

l 
l 
l ' 

' 
l ' 

.l ' ' 

. AF PIERRE DECOURCELLE , 

ER LEVERET AF 

· _ P ATHE F RE RES ' , 
l l l > f ' e 

\ 

DANSK-FRANSK 
AKTIESELSKAB 

f 

FREDERIKSBERG ALLE 40 
• \ r 

; ' CKØBENHAVN v. \' 

·---' THVKT Hos J . JøRGENsEs & Co (!v.R JANTZEN) 


	filmen_3_1
	filmen_3_2
	filmen_3_3
	filmen_3_4
	filmen_3_5
	filmen_3_6
	filmen_3_7
	filmen_3_8
	filmen_3_9
	filmen_3_10
	filmen_3_11

