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Sæsonens største Films-Begivenhed! . 
Optaget a,f ·Nordisk Films C o. ' ,.\ 1 
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" ' l . ·~ . . -
Forfattet af Sophus Michaelis ·og Ole Olsen. 

, , : Iscenesat ·af Holger Madsen. 

Faar Premiere i Paladsteatret . 
i • den 22. Febr. 1918 • . 
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, Films, ,de b~dst~, der endnu har været fremme, og , 
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g:J K u Jt u rf ti m e n n l Y S O P • Største FiJm,Sukces endnu l v 
Opført i København 164 Gange for udsolgt Hus til forhøjede Priser. 
Opført i Aalborg 11

/ 2 Uge i det store Palæ-Teater for udsolgt Hus til forhjede Priser. 
(Der skrives til os: - Der var li gefrem Panik for at komme ind .) 

Idagudkom 

den ny 

Carmi-Film: 

KUNST
RYTTERSKEN 

i et Forspil og 3 Akter 

af 

L. Heilbom-Kørbitz 

med den berømte Maria Carmi i Hovedrollen. 

Af Kinografens O laf-Fønss-Fihn: 

Gengældelsens Ret. Stormende Sukces overalt! 

Du skal ære Udsendt i disse Dage! 
l 

L / æ gen, (Pesten). Udsendes om kort Tid! 

Og stadig vil den ene Suk:-ces afløse den anden! Udlejes kun af 

A/s KINOGRAFEN's FILMBUREAU 
KØBENHAVN OG BERGEN 



r [i~ . . Øst~rbrogad~ 33 Røb~nba~~ ø., 
[!J l o r a m a 'Cdefon 7047. 'Celegram-Jidresse : Biorama. I!J 

li 

Naar Fristelsen lokker 
Drama i 3 Akter. l Hovedrollen: 

MARIA WALCAMP 
den smukke amerikanske Filmsprimadonna 

PERSONERNE: 
Muldoon 
Anita, hans Datter . . Maria Walcamp 
Fru Muldoon · 
Jimmy Bugan 
Clarence Burton 
Walton 

amerikansk effektfuldt Folkedrama, rigt paa Spænding og Sensation. 

Maria W alcam p 
viser os paany i denne F ilm s il Ta lent i en ny Fase. - I-ler er h un den muntre, .le tsind ige 
Kvind e f1·a Fm·s taden, sna r t tvær , snart ove rgive n og munter , følelses fuld , alt id i Bevægelse. 

Med dyb Troskab giver F ilm en os Indblik i de Kredse, hvori de n fo regaa r, og de enkeile 
Typer ere t r ufl"ne paa en P r ik. Hvor gr ibes vi ik ke af den gamle Ko nes s mertefuld e Blik , nan r 
hun ser paa sin Da tter, og h vor fi nt er ikke den ga mle Ma nds bekymrede Hold n ing teg net. 

Paany maa · vi beund re Amerika nern es s ikre og <1 ldrig svigtende Teknik . 

Filmen er udgaaet fra "The TransatJantie Corporation" og fremstille t af Fi r mae t 
,,Biso n'·. Fi lmfabrikationen i Amerika er jo kolossa l, og dette Fore tage nde beskæ fti ge r ut all ige 
Mennesker. En h el By (Uni ve rsa l City) er vo kse t o p i Ka li fo mie ns s kønn es te Eg ne, og her 
er a lt, hvad Hjertet begær er med Hensy n til Fil moplagelse og Tek nik . - Ma rokk c:nske lJ ycr , 
kines iske Pagoder , japanske T heh usc, Palm er og dejlige Skovs træ kn inge r, Bjerge og Søer , Me
nageri er med vilde Dyr o.s.v., o.s.v . og et Uta l a f Ateli ers, hvo1· der optages Mængd e1· a f Fi lms. 

Maria Walcamp ha1· arbejde t læ nge fo r "Tra nsa ll anli c", hun er kendt for sil cncsilw-
end e Moct . Hun og Helen Holmes e1· vel nok Amerikns- modigste Sku esp ill erinder, og hu n .er 

~ 
ligesaa saa s muk som h un e1· mod ig, hu n ser ligesaa s torartet ud i e l lase t Drcngekost um e, 
som i den r a ffinerede Verdensda mes Gra nd-To il ette, og hun s ty rer sit ege t Auto med Iigesan 
s tor Færdigh ed, som hun tumler s in Bi dehest 

B S 
~ilial i norge Bt. oram a Ro.s~nltranhgad~:J 
J Kristiania 
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" 11 ~~ (fh. John Olsen & Co.) 11 

" 11 n Raadhuspladsen 37 Telefon 10858 ~~ 

" 11 " -•• •• 
U KØBENHAVN 11 

n u 
n 193 Wardour Street Times BuHding l! 
n London . Broadway li 

11 Now M 11 

n R epræsentant for de bedste 11.denlandske n 
~~ IIII , Filmsfabrikker. 

H 11 =================================================== 

~ l~ 
-

LIMFJORDS 
~ ØSTERS ~ 

- HAR ALDRIG V ÆRET 
i 

l 

BEDRE END I AAR -l 
l 

l 
l 

l~ ~ 



- FILMENS ADRESSER 

Udlejnlngs(orretnlnger. . , , . t. 

A/S Fotoram a, Vi m melskatlet 4 7. I 11. J3. . , , . . 
A/S 'Dansk svensk Films, Vimmelskaftet 3?. . Ilt. 64~3. 
AjS Kinografen, Frederiksberggade ~5. (Til lige Fabnk). 
A/S Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. 
Skandinavisk Film Central, J ernbanegade 8. Tlf. 4443. 

Tlf. 7606 og 7626. 

FJ/rnsalg. 1 8 'I' If 10 240 Scandinavien Film Agency, Kongens Nytorv , · , · 
TransatJantie Film Co. (A. E. Gee), Farvergade 2. Tlf. 11 212. 
A/S de Giglio. Italia, Vestervoldgade 10. Tlf. 2858. 
Ove Davidsen (Messter), Hambrosgad

4
e 4. !If. 4~11. 

John Olsen & Co., Raadhusplad~ 47 . TH. 10,8t>8. 
Rothenborg, Hambrosgade 4. V1tagraph. , 
L'Herbier Islands Brygge 19. Gaumont. fif. Amg. 1128. . 
Pathe fre{·es (d ansk-fransk A/S) Frede.riksberg Alle 40. Tlf. ~803. 
M. P. Sales Agency Ltd., Blegda~nsve.J 128. Tlf. Øbro. 2274 ) · 

1 Famous Players Lasky Corporatwn, Ny Østergade 12 -. TI,f. Byen 49 3. . . . .· 
Films Aktieselskabet »Nordstjenen « (Repræsentanter fo.r tørsdte 4tJske1' r~:.m;~a~~r 

kanter), Studiestræ e t>. e e . , . 

Maskiner. 'flt 3803 
Pathe freres (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Alle 40. · · 
Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17. Tlf. 8012. 
Dansk Kinematogra ffabrik . Reparation af Maskiner. Vesterfælledvej 6. :nr. 16:16. 

Telegr.-Adresse: Maskmperfect. 

Baggru~1;·.Jacobsens Krystalvæg (spar 33-- 50% Lysforbrug), Vesterbrogade 3. Tlf. 9186. 

Bogtrykkerier. 
Emil Kri s tensen, Nørregade 30. Tlf. 4345. 

Billetter. ?4 Tlf. 470. Ferslew & Co., SL Kongensgade ~ . Specialfabrik for Billetter', Ruller 
og Blokke. 

Tælleapparater. 8 'l'elf. 45:1.3. 
Elektrisk Bureau, Nø rrebrogade 14<. 

Foreninger. . . . I:>rovinsen Formand Chr. Sørensen, Svendborg. -
Biografejerloremngen for ' · t TI f 10 3t>3 
Biografejerforeningen for København og Omegn , Vietonateatre . · . , • • · 

Elektricitet. Kino-Sean dia, F rederiksberggade 17, Tlf. 8012. 
Elektrisl<e Anlæg, Modstande, Omformere. 

Mll l llf'lllrllutlllllllllllllll;lllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllltliiiiiiUIJIJIUIIIIllllnllllllllllllllllltiiiiUlllllllll lliiiiiUIIUIIIIHitliNUIIIUIIIINII(IIUIIIIU lllllJUII ' ~llllflllltllllllllt:liiUllllllllllltlllliiUIIIUIIllllllltiiiiUIIJUIIIIIHIIl lll tllllllllltllll : llllll llll l lllllllllliiiii1111111Hllllt l i · ~~ r Biografteater-Billetter i 
l m:;:;~~m ~i::::: i ::k:e 2::5::; ~;~i~·:,;,::lb:::::~.~~;,~~;,~ ~;~;;, ;,~,~~;:~:.··~ 
~ 50.000 55.00 Forlang Tilbud. st. Kongensgade 24. Kbhv. K. 1 
= 100.00 Telefoner Palæ 470 og 1820. ; i 100.000 ,.} 
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~ FILMEN l 
G~D MEDLEMSBLAD FOR ~ 
~ FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN ~ 
~ OG FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I PROVINSEN ~ 

········ ·········:······································ ........................ ············ ························ ···:····················· 
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Lidt om 
"Dansk Films Samfund". 

Af nogle mindre Annonoer i Dagbladene og 
en Jet 5pøge.fulld Arti'k·el samme Steds, er Offent
li~hoden bleven gjort bekendt m ed E ksis tensen 
af noget, der hodder >>.D.ansk ,F.:lnJ<s Samfund e . 

Nogen nærmere Bes·ked om dette Sam fund 
har man ikke f:u~d, og .de fleste !har vel heller 
ikke ment, at det var Umagen værd at søge Op
ly n'inger om del. 

For de, der selv er inde i Filmsbranchen L 

Danmark, •stiUer Sagen , ig naturligvis ·noget an
derledes, 'idet man her :kke k·an vær·e tj-ent: med 
•San1.f.und «, der muligvis kan .skade Filtnens Sag 
i 1·idere Kredse •og bringe Fil:rnens Kunst i Misc 
kredit, og der har derfor bl:mdt Filmsf·olk været 
en v:s Nysg.errig.hed med Hensyn til den nye 
Forening, dens Maal og Midler, og de Mænd, 
der mener, a.t kunne lede den. 

Vi skal i den Anl•edni:ng .mf•try k<kre For·enin 
gens Interimslove, ·de er n emlig gode at faa For-
sLand -af. De lyde~ som følger: · 

l 

Paa en d. 25 ~ Januar 1918 ·a,fho.ldt General
fo rsamli ng, Jwor rd 'Hrr. Assistent E. Jeppesen, 
l·:orretningsfør.er H. Jakobs.en og Assistent Lmi
l'l ls Jørgensen var tilstede, beslut·tede man nt 
lifte et Interes'Sentskab ;under Navnet: 

>> Dansk Films Samfund «. 

§ 1. 
D. F. S .. s FormnaJ •er at samle alle FiJms

interesser·ede .Damer og Herrer i et Samfund for 
saavel ved Fremvisning af ,Fil~ns, l•edsagede af 
belærende For-edrag af kendte Mænd indenfor 
F•ilmsindustri<en S10.m ved selskalJeJ.ige Sammen
komst-er , at giv•e Medl•emmerne Lejlighed til ind
gaaende a t stifte BeJ,endtskab med Filmen. En·d
vider.e støtte og hjælpe alle filmsinteress erede 
Skruespiller.e saavel som Stal~ster, rforbedre disses 
StiUing g•enncm Møder, og ved et af Samfundet 
udgivet Filmsblad sø.ge at faa direkte Konta kt 
med alle, ·der enten ·dir·ekte ell er indirekte m.aaHe 
have Forbindelse rned •Filmsindustr!·en . 

Bladet vil ·ikke alene onhl.a·tte PaginteresS1er, 
.men tillig.e ogsaa være det .førende Blad med 
Hensyn li! Nyh eder fra h ele Filmsver:denen. 

S·amfundets kunstnerisk'e Konsu1ent vi l gen
Item allerede nu knyttede rFor.bindel•s<el' være 
Medlemmerne lJehjælpelig.c ved eventuelle En
gagem ent·er bande rh er og i Udlandet. 

Endelig vil Sa·mfundets kunstneris l< .. e Kon
su lent være Lil Disposition ved Bearhej:deJ.se af 
Filmsideer og Manuskri.pter, og p.aa denne Man
de hjælpe ~led lemmerne at faa <d~.sse .3ff'sat. 

Direktionen gn ranterer mindst l Sa,Inmen
kom sl: m:aan edJ.ig. 

§ 2. 
Bcstyrcl-s·en bestaar af ·ovennævnbe 3 Herrer, 

som udgør Dir·ektior11e n , og er enes te Indehavere 
og som Fr1lge ·deraf r neste Ansvarshavende. 

Direktionen· paatag•er ,si;g fo r d et indkomne 
Kron li n gen t at opre th olde Kontor og Telefon. V cd 
OpPingni•ng til Kontor·et er Samfundets kunst
neriske Konsulent til Tjenest•e med Oplys11ing·er 
·af enhver Art ingC>n.for Pilmsindllstricn. 
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§ 3. 
Genera.l,forsaml•ingen afho ldes 2 G-an ge a.ar 

lig h enholdsvis i M.arbs og September Maan ed. 
Indvarsling til GeneraHorsamling s·k er ved 

Av·ertering i D agbladene: Politiken, Berlingsk e 
T'1dende og de Ferslewske Blad e m ed mindst 

8 Dages Varsel. 

§ 4. 
E kstra;OI'dinær Generalfo r samling kan fmde 

Sted, saa ofte Direktionen ,finder d et u ødv·endigt, 
eller na.ar mindst I-I.alvdelen ruf Medlremmel' ne 

st emmer .derfor . 

§ 5. 
Enh v·er Dame 'og He rr.e k an u ans·c.l Stilling 

optages i Samfun det m od et Indskud a f Kr . 2,00, 
og . vil d et m annedlige Kontin gent .an:drage 

Kr. 1,50. 
D:rektionen forbeh older sig dog R<et til efter 

eget Skøn a t exkludere et Medlem , d er m en es 
a t vææ Samfundet uvedkommende. 

Kontingen bet erlægges m.aanedsvis f.o rud og 

opkræves gennem Samfundets Km1tor . 

§ 6. 
Undla der et Medlem at b etale Kontingentet 

inden d et før·st aniol<dte Møde i ·en Maaned , be
trag ter Direktionen Medk mmet som udtraad t og 
ny t Indskud m aa erlægges ved sen el"e Indmel-

delse. 
E r d Medlemskort bortko mmet, b eta les et 

nyt med 50 Øre, h vorefter det bortkomne m or-

tifioeres. 
F ly tnin g m aa omgaaende m eddeles Kon-

toret. 
Saaledes vedtaget paa Genera1f,or samlin ge n. 

Københ avn , den 25. J anruar 1918. 

La11rits Jørgensen, 
Formand. 

I Direktionen : 

Erik Crone, 
Direktør 

EHer a t tbave læs t ovens laaend~ 1ka:n det jo 
næppe un dgaas, at Filmen s ,Fo\lli. !n ed en vis 
Spæn d: ng vil se den vi•dere U.dviklil1g ail' »Smn. 

fundet«. 
D>et fø r st e, man n aturligt spørger <ml., er: 

hvem er d'Herrer, ·der pluds·elig h ar faaet ·saa 
vældig en T rang til a t gavne F ilmetis Sag her 
i Landet og tør <p a.alage .sig :at d anne en For. 
ening, so m P ilm·en og dens Kunst maa J,aane 

Navn til ? 
Hr. Assistent J ørgensen be~egnes som For. 

mand, :men hvad Hr. J ørgen sen er ud over netop 
at være F ormand, faar m an ingen Oplysning 
om. I »Direktion en « sidder Hr. E . J eppesen, 
der angives at være "Assistent v·ed Akts . Scan
.Oinaviæn Film Ag.en.cy «, 1nen i n ævnte Firma 
k en der ,m an paa en af :o.s s tillet ForeS>pørgsel 
.ikke n oget t il noge:n Assis tent i Firmaet. Hr. 
J·eppesen <er Opera tør i nævnte Firma, hvilket 
naturligvis er •sam··e fortræffeligt, men h vorf•1r 
sm yk:ke Loven e m ed en ·fa lsk Titulætur ? Er 
ma.ask e .F ormanden Hr. J ørgensen »Assistent 

.paa samme Maa·de? 
Hr. Direktør E rik Cron e, der er en meget 

•nng Mm1'd , vil være ·en Del af Filmsbr unohen 
lJeken.dt. fr a det nu vis l nok afdøde »Baltic Film 
Go.« Hr. Cro.ne har siden ·startet noge t, der 
b edder »The C...hrone F ilms & Tr.ading Compan 
Lbd. << , 1n en h vad d ette er fo r en Forretning, og 
om d en eik s·i·sterer uden paa Br·ev•papiret, har 
vi inge n Erfaring om. E ndelig opføres der en 
Hr. H . Ja kobsen som F orretningsfØrer. Hvom 
Hr. J akobsen er , h ar vi h eller i·kke br.ag t i Er· 

J'aring. 
Delte er altsaa de H erPer, .der træder fren\ 

for Off•entligheden og lav·er s tor Forening til 
Filmens Gavn. H avde d et ikke været ret rime
ligt, mn et P ar a f F ilmeris k endte Navne var 
æ præsentere t i Bestyrelsen fo r ·en saad::Ul f or 
ening, eller vil m an m aask e <helst undgaa en 
·h ver ,Indblanding fr a en saadan S i,de? 

Der ·tales i Loven e n o·get o m Samf.unde 

E. Jeppesen, 
Assisten t ved 

AJS Scandinavian Film 
Agency. 

Th e Chrone Films & Tradipg 
Company Ldt. 

»kunstnerisk e Konsul-ent << , der vil ba:ade dit ol! 
da. t, men h vem er denne indsigtsful·de Herre. 
han m a.a dog i h vert Fald være en Autoritet, ~ 
alle kender , og h vis Dyg tigh ed er almindelil 

H. Jakobsen, 
Forr etningsfør er. 

sk attet. 
Begyndelsen af § 2 er saar•e uklar . 

FOTORAMA 
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Henny Porten vil Deres Publikum altid samles om! 
har Henny Porte~-Serien, og Erfaringen siger Dem, 

Fllms er og bliv.er Kassesty kker J 
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iffN'NY .. -
A/s PO T ORAM A 

KØB E NHAVN 

FOTORAM A 

Kun vi 
at disse 

AARH US 
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vil del sige, at 'ovennævnte 3 Herrer udgør ' Di 
æktionen « og er eneste Indehavere og Ansvars
~havende? Hvad er .d'Hrr. Indehavere aP Er 
det af Samfundet, som jo kun Medlemmerne kan 
.eje, eller er det af 1\.assebeholdn~ng.en, som. dog 
,ogsaa rettelig -ejes af Medlemmerne ? 

For det indkomne K·ontingent paulager Di-
rektionen sig at opretholde Kontor og Teldon. 
Det er ikke meget, der love:s for et Beløb af 
1,50 Kr. om Ma,aneden plus 2 Kr. .j Indskud, men 
det bliver mindre endnu, naar man ,erfarer, at 
Samfundets K'Ol1 Lo r falder sammen med ,, The 
Crone Films Co. «s l{,ontor, nemlige Lille Kon
gens-gade ~3, og at Udgiften til Forening-en s 

Kontor saaledes er lig med Nul. 
Udtalelsen om, at Samhu11dets kunstner iske 

Assistent vil være til Tjeneste ved Opringning 
af Selskabets Kontor, lader i denne Forhindelse 
ane, a-t d{onsulenlen « er Hr. Cl'One i egen Pe r-

son. 
§ 4 er og·saa affattet stærkt i »Diæktionens « 

Favør. Sa:a· ofte den ønsker det, k:an 'der afhol
des Gener:a1forsaml.~ng, hvilket :altsaa vil s-ige, at 
den l{an trætte Mcdl,etmnerne ved ge ntagne Ge
neralforsa,mlinge r for derp-a a endelig, n a-a r der 
ikke Jnøder mere end et Par paal1delige, at tage 
en hvilken som helst Bestemmels-e. Ligeled-es 
er ·Dir.øldi:onens H-et ~il at eksklu-dere ethvert 
Medlem, »der menes at være Sa,mfnndet uved
konunende « a[ en fu lcbtændig ·naragtig ·og bol-· 

sehevichisk Natur. 
Vi vil selv overlade vor·e Læsere at dr.age 

de yderligere Sluh1inger af de her fremdragne 
Oplysninger, men vi h'or næppe, at v·i siger for 
meget, naar vi spaar det ny >> Films-Samfund« 
en lige .saa krank Skæbne som vis.se usunde 
F-ilmsfabrik'ker, der i sin Tid dukkede op og 

atter for.sv:antdt mød et Krak. 
Li~hedsP'unkterne er i hvert Tilfælde stærU 

iøjnefaldende. 

Sessue Hayakawa. 

En japansk Ibsenskuespiller som filmer. 
Ma'l1ge paas laar a-t han er VePdens største 

SJkuespiUer. Han er i aH Fald en s•jælden Fugl i 

Fi1mverdenen, og ban har i fuldt Maal sin Ih 
ces 'ejendommelige Evne til at finde dramatiske 
Ucltryksmi,dl>er, som bær-es af en næsten for.fær
,((ende Intens,itet. Han er Japarner til Finger
spidserne og li ge ind i den ga::~~deful>de Sjæl , m en 
ban hor ik1kc i et P:1;pil'lms og ga-ar i·kke klædt 
slYm Billederne paa de smaa japansk~e Tekopper 

viser det. 
Han er helt almindelig at se paa. Rigtig-

. nok N .. 'Præs,enterer han Orienten :pa-a F ilm, men 
han bor i en moderne Villa og k læder .s;g efter 

sidste a:merikan~ke Moder. Og hvad mon ·hans 
H jem lands Guder vilde .sige, naar de fa ar at 
vide, at han ejer en lille ·engelsk Bulldog, som 
hedder »Shoki«? Hvilken Blasf,em i! For 

Sh oki paa Jæpansk hetsder Undergang og er 
desuden Navnet paa en af Landets mange Gu-

der. 
Sessue Hayakawa er nu en ,1neget k enrll 

Filmkunstner. Han har spillet i en Ræl<.ke 
Fi}ms. Hans H. y flyver foran ham; men tiHwds 
for, at han nyder Anseelse s·o-nl en genial Oti 
stærkt egenartet Kunstner, er han ik-ke ~se lv for
nøje t med de første stoæ Boller, han -skabt>e for 
Filmen og for hvilke han har faaet saa mange 

Lovord. 
Roller som .dem jeg havde i >> Taif,un «, '• Gu-

dernes Vrede « ·og »Den gule Dæmon« lom ·s,elv
følgelig vær-c mor,somme at udføre, ·men de er 
ikke æg~c - <de er aldeles :iJkk~e i Overen ss tem
melse med vjrkelig japansk Tænkesæt, fortalte 
den mærkelig-e Krun.stner en Intervi,ewer, som for 
nogen Tid siden besøgte ham for et amerika nsk 

Fihnbla:cl. 
Saadanne Roller som de, jeg nævnte, giver 

Publikum et f.a1sk BlUede :af os Japanere. 
Hvorelan lider Ja,panerne fremmed clrama-

li,sk Literatur? 
Vi s)'lnes meget godt om den. Det vil sige, 

Yi lider især den alVIorlige Genre. Japanerne bry
der s;g -kun Helt om europæiske ·og am·erik,anske 
Ko.mecl~·er og Lystspil, i-ld{e -enga'l1g Shakespares. 
Det kommer vel af, at Lystspillenes Udtryks
m id ler og T:ankegang,en i Satiren l-igger vor 
Hace fjernere end 'det -sjælelige Indhold i Tra· 
ged i-erne. Hussiske Dramaer begynder a t faa 
et s~ikkert T,ag i det ja'panske Publikum , og 

r.· 
l 

har paa Lager 
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ligeledes viser Sma:gen en T·endens i Retning af 
fransk dramatisk Literatur. 

Lider japanske Scenekunstner·e at optræde 
i udenlandske Drama·er ? De •en:gdske for Eks

empel ? 
Jeg silmide m ene det. D.e faar Anledning 

til derigennem at ·Skabe .sig nye Udtryksm'dler. 
Ellef's •er nemlig .de j.æpa:nske Skuespill ere 
bundne i gammel Tradition , hvori vor Scene
kunst .er stagneret, en Tradition, som forbyder 
K·unstneren ved Hjælp af Bevægelser og Pla
stik at udtrykke noget. Man har l;gesom kun 
Ordene, og dette bevirkm·, at vi i Japan ·ikke saa 
let faar Anledning til Karakteristik paa Scenen 
som Udlændingene. 

De har jo indl'ørt fl ere amerikanske og eu-. 
ropæisl<·e Skuespil i Japan? 

Det •har jeg. Lig·esom }eg har introduceret 
j ~tpans·k Scenekunst i Amerika, har jeg ogsaa 
spillet a meri'ka ns·ke og engelsk•e Skuespil i mit 
J-Ij emland. J•eg bar i Japan .spillet Hovedrollen 
i » Tn.'fun « og jeg har opfød Ibs·en og Sha'ke
speare der. Det er forrest en et Punkt af ·en Y i·s 
psykologisk Inteæsse, a t naar jeg i Japan spil
ler ·en Rolle i et euro·pæisk eller amerikansk 
Stykke, saa maa jeg spille .den paa Engelsk . 
Hvis jeg benytter mit eget Sprog, m'ster jeg de 
fremmede Udtry.J-.smidler, .som jeg har tilegnet 
mig i Amerika, og Præstationen ibliv·er japansk. 
Men da de fl es te dann ede Japanere nu er for 
trolig m ed det engel·ske Sprog, .saa gør det ikke 
andet, ·end at ForestiH;ng.en bliver bedre rpaa 

den Maade. 
Sy 'n es ;man om Filmen i Der•es Land ? 
Kinematograferne er .særdel•es godt besøgt. 

Og m ed Hensyn til, hvad Publikum synes bed·st 
om, ,sa:a er det først og fremmest d en amerikan
ske Film. Men vi br.u:g.er i Japan sjælden Tekster 
i Filmen. 1 Stedet ,for staar •en Mand v·ed Si
den a,f Billederne og fremsiger •en v·ersificeret 
Tekst. Naar h an ,skal fremsige Kv.ind ern es Re
pliker , syng.eT h an i h øj rFaloet. 

Seriefilms. 

Seriefilmen, som vi :for nogle Aar siden læ
s:le mn i amerikanske ·Fi1msblade har nu holdt 
sit Indtog ogsaa hos os og 'har vundet en deci
deret Sejr og.saa h er i Landet. 

Ideen er amerikansk, og læng·e ry·s l.ede man 
paa Hovedet af den 'herhjemme, m edens Sverig 
og Norge og ganske særlig Finland var hurtige 

til at prøve den. 
Dm1mark holdt i det hele taget hcnge 1paa 

korte F ilms, der j•o ogsaa .passer bedre til m in
dre Teatre, m en Udv iklingen af Filmsindustrien 
i de store Lande tvang ogsaa o:s til at købe de 
lange Films, og alt som Teatrene ogsaa i Pro
vins·en bygges større og s'tørr.e, blev disse F ilms 
mere og mere naturlige ogsaa for os . 

.SePiefilme:n prøv·ede vi førs t t il aUer sidst, 
men den har vi nu ogsaa prøvet, og flere af 
samme Slag.<; følger sik1kert ·el'ter. 

Seriefilmen ~v.arcr jo gan s1<e til den i . Avi
serne .saa y nd eide Fetdlcton, og ligesom mange 
Mennesker købte - og maas'ke endnu køber -
Loui·s de Moulins Revy og nød .saa og saa man
ge Lini er Rædsel om Ugen, nyder man nu 
ugentlig d vist Antal Meter af en Serid1lm, 
gyser m ed Hellinden og vi•ser Mandighed med 
Helten. Seriefilmens geniale Princip hunder i 
den KendsgePning, at naar Publikum fø rst har 
fa.ad Interesse for vi·sse Personer, vil d e langt 
hell ere ibl<ive vod med a t følge d em end stifte 
Bekendtskab med nogle nye. Foreløbig er der 
kun lavet Serier a f Folk.elwmedieart, .endda af 
den aller skrappes tr, men der er jo in gen Gnmd 
U a t tro , at det vil blive derved. 

Der er noget, der ~hedder »So.lslra.a lefo rtæl
linger «, og di·s.se saare n ydelige og meg.et sen
timentale Historier h ar vundet stcr Yndes t, og 
følgelig kan der ogsaa laves Seriefilm over den 
Slug,s Ideer, visende unge Pigers Liv fra Kon
firmationen t'l Brudes,kamlen. En Seriefilm af 
den Art er allePede lavet og avertePes nu i de 
amerikanske Filmsbla<de. Den h edder >> Eva " 
og visr en faUi:g ung Piges Kampe og F ri<stelser 
indtil hun kommer i den eneste rette Havn . 
Filmen er i 8 Afdelinger, hver ·paa 4 Akter, og 
der bem ærkes udtrykkelig i Annoncerne, at det 
ikke er nogen Fol·kekomedie m ed Forbrydelse, 
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Skurk(' og Helte , men en a lmindelig Hislori..: 
om e<n ung Piges Liv i New York. 

Ogsaa t~l komiske Frem.bringelser maa Se
riefilmen egne sig, og her ligger maaske et al' 
dens aUer bedste Felter. D-er er ·sikkert far~ 
Mennesker i Danmark, der i Dagbladet ,, Køben
havn « ikke en eller fle-re ·Gange i deres Liv har 
læst en Ar.tikcl af Scr~en »Madam Hansen og 
Madam Petersen «. Diss•e Artikler, der sikkert 
a~drig .faar E nde, har vundet el meg·et betyde
ligt Publikum ved .stadig at omhand le den sam
me ·komiske Arbejderfamili-es Liv og Levned, og 
en •saaodan !ode er jo ·i Virkeli~he.den rgc til at 

omplante paa Film. 
F·amilien Ham;ens Hændelser kunde si k-

kert dramatiser.es og serv·eres hele Verden over 
med en Dosis . om U gen, naar den rett·e Forfat
ter, Skuespiller og Instf'UJktør fik fat i dem, og 
her laa i Virk.eligheden ·en udmæPke'l Opgave 
for en Humorist, bhi paa ·denne Maade blev der 
Lejli~hed til virkelig en Gang at gengive Dag
li glivets mange komi•ske Træk, der kun altfor 
sjælden t er vist paa F ilm , hvor man altid an

vender grotesk Romile 
At endelig den belærende Seriefilm en Gang 

vil komme til, er der jci næppe Grund til at 
•tvivl.e 'Paa, saaledes at man i Fremtiden vil 
følge en populær Forelæsnings-Ser:c, for Eks
empel ·over Dyr'Cformer -eller græske Mindes
mænker fra Oldtiden, hvor aH vis·es i Bi.Jleder 
m-ed fm·klarende Tek·ster; men er man føn;t 
inde paa det Gebet, er der slet ingen E nde, san 
naar ·n1.an dir·ekte til den levende S·kolebog, og 
saa er det næppe os, men vore Børn, ja manske 
vore Børnebørn, der har Ordet. 

Engelske Propagandafilms. 

Lloyd George opfordrer den populære Forfatter 

Hall Cæin e til at skrive en Film, som forherliger 
de Allieredes, særlig Englands Krigsmaa l. 

Filmens Betydning som Agi tationsmiddel 
bliver mere. og mere aabenbar. Der gives intet 
bedre Middel til at faa det h ele Publikum i Tale, 
og man faar det i Tale paa en Maade, saa man 

ikke kan lade v:t'l'l' al l:egg(' Mærk(' til, hvad dPr 

siges. 
Amerikanerne har for længe siden indset 

Fi lmens Værdi som Tale~:ør for politiske og so
eiale Anskuelser og Films som Thomas Inec's 
»Civili sation og den voldsomme »Under Ned
gangens Tegn « har sikkert paavirket Tankegan
gen hos F lerta llet af Tilskuerne. Vi faar ganske 
utvivlsomt herdter at se en Mængde Propagan
rlafilms. Dramaer, hvis Tendens _gaa r i Retning 
af at forherlige de forskellige Landes Stilling til 
de store Spørgsmaal i Verdensudviklingen , eller 
son1 angriber ForhQldene i det sociale Liv, kom
mer fra nu af til at høre til de faste Fo reteelser 

indenfor Filmens Verden. 
Nu skal ogsaa England for Alvor lave Agi

tationsfilm. Der er rigtignok allerede tidligere 
optaget en Del Dramaer, som har vist det mæg
ti ge Ørige fra den Side, som det ønsker, at det 
selv og andre skal .sre .det. Men endda var der 
ikke kommet den Fart i Tingene som ønskelig 
kunde være, hvorfor der nu fra officiel Side er 
fremkommet Ønske om at forfærdige en Rækk<• 
Films i det Ø j em ed at vise det engelske Folk 
og den øvrige Verden en filmdram atis·eret Frem
sti lling af de I.deer, for ·hvilke England er gancl 

i Krig. 
Den, som har faaet Opfordring til at slaivP 

disse Films, er ingen mindre e11d Hall Caine, og 
han har faaet Opfordringen fra selve Lloyd 
George, som allerede forlængst har haft Øjnene 
aabne for Filmens fortræffelige Egenskaber som 
Agitationsmiddel, fortæller >> Kinematograph 
Weekly «. Det sandsynlige er, at der bliver skre
vet en Fi lm , en Kæmpefilm, hvor Hall Caine, 
som den populære Forfatter han er, fører Ordet 
og har den hele Rontrol over Udviklingen , men 
hvor ogsaa andr·e !{lommer ·med som Medarbej
dere. Den berømte Roman:~orfartter har i alt Fald 
selv udtalt sig i den Retning. Han mener , al en 
Film af ·de D-imensioner, s-om den, der er bestilt 
af >> National War Aims Commitee « gennem For· 
steministeren, vil kræve et saa stort Apparat og 
være saa alsidig i sin Handling, at det vil være 
gunstig om flere arbejder sammen paa den . Han 
mener ogsaa, a t den bør optages af fl ere af de 
en gelske Filmsfirmaer i Samarbejde, saaledes at 
et F lerta l av disse Firmaer kan faa den Glæde 

r:/s SKANDINAVISK FILM=CENTRA~'=l 
JERNBANEGADE 8 (CIRKUSBYGNINGEN) KØBENHAVN B. 
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................ , ........................................................................................................... . 
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d ·it til demw kolosst.tl\' nationale Film . ' l v (' s . ' 
'
1 

• 1 ·varet for Filmens Ide, dens Indhold og \len :"ns 
· J'terære Værdi falder paa Hall Caine selv. dens I . . . 

1 V'll' han visl kan tage m ed Ro. De af fl r1.llS ' · ~· 
. Romaner som er optaget paa l< 1Im , har l •JilS c ' 1

.' 1 ·a fortræffelige for Øjemedet. 
\'IS Sit> 

5629. 

56:10. 
5631. 
;1632. 

6633. 
5634. 

5635. 

. )636. 

. )637. 

. )639. 
564-0. 
;)fi4 1. 

.i6+2. 

.)()4-3. 

. )6++. 

CENSURLISTE. 

15. Februar 1918. 

Skønheds-Idealet. Rød. Komisk. 300 m . 
K a lem. 

Fra Sigdul. Rød. Naturb. 117 m. 
Gjende (Norgej. Rød. N.aturb. 117 nL 
Fra Sl(lgei ved lzonzo. Rød. Nat:urb . 

205 111. 

Fanden i Nødden. Rød. Komisk. 180m. 
Sidste Nut j'ra Vestj'ronten . Rød. Na

turb. 214 m . 
Hvem var den Skyldige ? Rød. Skuesp. 

1402 m. 
E/ter Stormfloden pna Vestkusten. Rød. 

Naturb. 112m. P.otorama. 
Fattus M arerid t. Rød. K10m is k. 488 m . 

Key.stone. 
Storstadens Fristelser. Rc'1c1. Lystsp. 

581 m. Keystone. 
lvladame Tallien. Hø<d. Skues·p. 1892 m. 
Carmen. Gul. S1ku esp. 1409 m. 
?neriens Sherlo ck Holmes. Rø•d. Lystsp. 

556 m. KeystonE'. 
Et (;ircus-Eventyr. Hød. Lystsp. -HiO 

m. Keys tone. 
En Lukkepeer. Rød. Lystspi.l. 1398 111. 

Nordisk . 
Mens JuleMokkerne ringer. Høcl. Skue

spil. 4-9\:l 111. Dania. 

0645. Vestens Børn. Hød . Skuesp. 1461 m . 
Nordisk. 

5646. Macistes' Drøm om Krigen. Rød. Skue
spil. 1172 m. Itala. 

5647. Hjertekrigen paa Ravnsholt. H.ød. Lyst
spil. 957 m. Nor1disk. 

5648. iV/anden fra del ukendte. Rød. Skuespil. 
1351 m. 

5649. 

5650. 

h651. 
5652. 

5653. 

5654. 

5655. 

;){i56. 

5657. 

fi658. 

5659. 

5660. 
5661. 
5662. 
5663 . 

5664. 

5665 . 

5667. 

Helten Billie i Kamp m~d Flammerne . 
Rød. Komisk. 552 m. 

Panopta I . Rød. Skuesp. 1409 m. 
Danmark. 

Krigen i Luften. Rød. Nahurb. 484 m. 
Et Besøg i Reims under Kugleregn. Rød. 
Na~urb. 160 m. 

Ugerev yen Danmark Nr. 18. Rød. Na
turb. 121 m. Nordisk. 

Ugerevyen Damnark lVr. 18. Rød. Na
turb . 121 m. Nordisk. 

Hendes il1oders Løj'te. Rød. Skuesp. 
987 111. Nor.disk. 

Mands Filje. Rød. SkueSip. 1919 m. 
NoPdisk. 

Kejser Rar[ ved Fronten. Rød. Naturb. 
110 m. Sascha. 

Ugerevyen Danmark N r. 19. Rød. Na
turb. 110 m . Nordisk . 

Ugerevyen Danmark Nr. 19. R>)d. Na. 
turb. 110 m. Nordisk. 

Aktie]obberne. Rød. Komi·sk. 186 m. 
90 Duge. Rød. Skuesp. 1250 m. 
Barnets Drøm . Rød. Sikuresp. 775 m. 
Indlud dig aldrig med Fremmede. H.ød. 
. Skuesp. 2414 m . 

Den italienske Sø- og Luftflaade i Virl;
somlzed. Hod. Naburb. 826 m. 

1\'ew Yorks Mysterier VIJT. Rød. S.lm•esp . 
925 m. Pabhee. 

Fra den .miste on·ensiv paa lzonzof'ron
ten . Rød. Naturb. 202 m. Sa·soha. 

En rigtig Røverhistorie. Rød. Komisk. 
303 m. Wtngraph. 

FINSKA FILM AGENTUREN 
Indehaver: R. S. GRUNER 

l HELSINGFORS, FINLAND 

l ~ 

Eneste Special-Firma i Finland for Salg af Film og kinematografisk Tilbehør. 
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5668. Oberstens Tjm er. H11d. Sk ·!lte .~p. :304 
m. J(,aJem. 

iJ6ti9 . Ugerevyen Dannwrf..: N r. 20. Jh,d. Na . 
turb. 100 m. Nordisk. 

z,670. Ugerev yen Danmark Nr. 20. Bod. Na
turh. 100 m. .N-ordisk 

Med dell e Nummer af »Fi lmen « følger c l fan·e
try kl lndl a>g fra Mester-Film i Berlin. 

'" ~ '" 
»Filmen << har faa el Bre,· fra Alfred L ind i 

Schweiz, hvori han meddeler, al han, har s tarl e t si l 
ege t F irma under Navn el »Sensalional F ilm « i Gc-
Il CY('. 

"J eg har nu drevet den af i 2 Aar. « slutte r Bre
vet, >>In en nu ska l der faneme ogsaa lages fa t. San 
snart jeg faar en rolig Time. ska l j eg skrive Dem 
nogl e interessant e Linie r om Filmsvæsnet i Schweiz! « 
Vi gltedei· os til heggc Dele. 

'" '" ~ 
Der er nu a nkommen en s tø rre Sending ameri

kanske Film s Lil Norge med Danmark som endelig t 
Bestemmelsessted. Den s tore Film »Birrl of a na
ti on « er ihlandt dem. 

Forleden er der bleven a nmeldt e t nyt Selskab 
Lil Københavns Hancl elsrcgis1er , n emlig' »E lec t ri ca l 

Fono-Film -Company «, cl cr har a usal si n Kapi tal 
en rund Million i Akti er paa 1000 ]{r. 

Om Selskabe ts Kapital o plyser Firmaregi 
følgende: 

120,000 Kr . e r Vederlag for en 
30,000 Kr. er Vederl ag for Arbejde, og 
er - Friak ti er. 

Biografteater 
søges til Købs el ler Leje ell er eventuelt 
Bevilling, hvor et nyt Teater kan opføres. 

Billet mrkt. »Biograf« modt. »Filmens« 
Ekspedition, Odinsvej 4, København V. 

Et Biografteater 
ønskes til Købs ell er Leje. Eventuelt søges 
Pladsen som Bestyrer af et saadant. 

Louis Overgaard, 
Vil la Nøddevang, Lyngby. 

Nye eller brugte Teaterbænke 
købes. 

Nørregaard, Amagerbrogade 164. 

Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, Perforer
maskiner og alt Tilbehør. 

Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. 

17 GJ KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER : J /1 Side Kr. 60. J/" Side Kr. 35, ' i, Side Kr. 20, ' /, Side K1· . 12. 

ABONNEMENTSPRIS : Indland: 13 Kr. om Aaret. - l.'dland: 10 l{ r. om Aaret. - Enkelte Numre 40 Øre. 

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

Udkommer ci rca den l. og 15. i hve1· Maaned. - Udgivet og redigeret af Jens Locher. 
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