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m SKANDINAVIEN m 

Sidste Nyheder: 
DU SK:.AL .ANGRE 

Drama, c a. 7 50 Meter. 

DET MODERNE BABYLON 
Folkeskuespil, 700 Meter. 

MANDEN FRA M.ØRKET 
Folkekomedie, ca. 740 Meter. 

MØLLERENS DATTER 
Skuespil, ca. 900 Meter. 

KÆRLIGHED STÆRKERE END DØDEN 
Drama, ca. 750 Meter. 

Til samtlige Film stort Reklamemateriale, amerikanske 
colorerede litografiske Plakater, Clichee-Plakater med Tekst, Pro-
grammer, Fotografier m. m. 

Yderligere Nyhed~r under Forberedelse. 

Samtlige Film udlejes sammen med de bedste Film fra samtlige 
Verdensfabrikker fra 
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Biografejere! 
Vil De have virkelig gode Films, - de Films Publikum vil se, -

det, der giver fuldt Hus, - da henvend Dem snarest til A/S Kinografen, 
hvor De vil kunne leje glimrende Nyheder paa coulante Betingelserl 

Sidste Slagnumre: 

Den røde Klub. 

Forbandelsen. 

Gidslet. 

Stats h e m m el i g h ed e r. 

Næshorn-Jagt 

Lovens Haand. 

Mystisk Sensation. Danske Skuespil-
lere. Enesiaaende Sukces! ! ! . . . . . . Eneret : Kinografen 

Spændende Drama. Dunske Skuespil
lere. Glimrende Kunst. Forbudt 
for 13ørn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eneret: Kinografen 

Røver- og PolitiskuespiL Danske Skue-
spillere. Iscenesat af Martinius 
N i el sen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eneret: Kinografen 

Udmærket Spion-Film. I Hovedrollen 
Costello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eneret : Kinografen 

i Afrika. Naturopt. fra Schumanns 
Ekspeditionens farlige Jagter . . . . . . Eneret: Kinografen 

Ny Detektiv-Film. Nye Tricks. Spæn-
ding fra først til sidst ........... . Eneret : Kinografen 

og mange flere n Træffere« ! Stadig ny! 

Bedste Reklame·Materialel --

"/s KinDiiRI\FBn 
Film-Fabrik · Film-Udlejning. 

HOVEDKONTOR: 

Frederi ksberggad(_2 5. 

KØBENHAVN 

* * Telefon 7606 og 7626 . • * 

Af >>Gidslet«. 

r:· . 
• Vi har F .ilms 

., 
:fop enhveP Smag. 

~Asta Nielsen Films. Henny Porten Films. GJ') 
~ Carlo og Clara Wieth Films. Danske Films. !:Æ 

Egne Optagelser alt. Rang 
med glimrende anerkendte Kunstnere i Rollerne. 

Stort Udvalg i Monopolfilms fra 
Verdens bedste Fabriker. 

Er Deres 
Omsætning for lille, skriv da straks. 

DAN-SK SVENSK FILMSA/s 

• 
l 

• VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. · • 

L:LEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: . DANAFI::~ 
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>Jupiter-Loftslampe < · 

Deres 
Optagelsesatelier 

er forældet og uøkonomisk indrettet, hvis de anven
der andre Kunstlyslamper end de i næsten alle 

større Fil111s(abrikker indførte verdensberømte 

»jupiter-Kino-Lampe« paa Stander 
»jupiter-Speciel-Loftslampe« 
»jupiter-Haandlampe« (Spitzkube-

lampe) 
»jupiter-Soleffektlampe« med ca. 

12.000 Lys. 

8 Guldmedalller. Prima Referencer. 

. ,,JUPITER" 

»Jupiter 
Haandlampe« 
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• · Elekfrofofogr. Geselisehaft m. b. g. H. , • 
l .: Frankfurt a. M. 1. Braubochstrasse 24. . l 
l Leverandør til alle større Fabrikker .Jnt~iter-S?lefl'ektlampe« ~ed 11 l >Jnpiter-Kinolampe« paa Stander • Frembygmng uden Matskive 
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FILMSTITLER • FARVETRYKTE PLAKATER • PROGRAMMER gggg o:OII 

CLICHEER. 

B IB OW -JENS E N's 
REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 

TELEFON 4708. 

MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN ......................................... , ................................... . 

• • 
NR. 12 : ONSDAG DEN l. APRIL 1914 : 2. AARGANG ......... , ...................... , ................. , ............... / ... : .......... . 

Lidt om en god Film. 

Der fandt for faa Dage siden en ret sen
sationel Filmspremiere Sted paa Metropolteatret 
i København . 

Filmen var dansk og hed >> Det h emmelig
hedsfulde X«, og den fik en stor Publikums
succes. 

Endnu mere begejstret blev dog Fagfolk 
over det, der her var præsteret, ikke mindst, for
di Successens Fader var en »homus movus «, der . 
her med et Slag røg op i første Række af vore 
Instruktører , ja overfløj dem alle. Benjamin 
Chrislensen var kendt som Skuespiller og Vin 
grosserer , men ingen vidste, at han kunde lave 
Film. 

Han var for nogen Tid siden ansat ved et 
anclet herværende Filmskompagni, men der vid
ste man ikke, hvad for en Kraft man ejede.' Han 
tilbød dette Kompagni diomne Film·, som nu er 
bleven den største danske Verdenssucces, vi 
endnu har opnaaet, men der brød man sig ikke 
om den, og Benjamin Christensen gik da til 
•Dansk Biograf Co. «, blev dette Selskabs Direk
tør og optog dem denne Film. Han havde slue
vet den, han instruerede den, han spillede en 
Hovedrolle, og han rejste endelig Europa rundt 
med den, og fik den fordelagtigt afsat. 

Og det bevistes altsaa med eet, at det 
slet ikke var saa vanvittigt, da Folk i . sin Tid 

strømmede til fra alle Kanter og satte deres 
Penge i· Filmsaktieselskaber. Der kan udmær
ket tjenes Penge paa Film endnu, mange Penge 
endda, de undersøgte blot ikke, om de Folk, der 
skulde lede de nye Foretagender, forstod sig 
paa det, de gav dem af med. 

Ejendommeligt er det, at det er en hel ny 
Mand, der med et Slag viser sig som saa dreven 
en Filmsfremstiller. Thi denne Film er, foruden 
den fortrinlige og spændende Handling, den 
indeholder;. isceiJ,esat med en saadan' Raffinert
hed, at det .· in::ta forbavse. 

Men denne 'Instruktør er ikk kommet so
vende til det gode Resultat. 

Der er Billedei.·: der ei· taget om baade 8 og 
9 Gange;: og :enhve~ lille Ting er saa nøje gen
nemtænkt, : som· aldrig før paa nogen Film. 

Der er Belysninger i denne Film, der slaar 
Gaumonts berømte Silhuetbilleder, der er Triks, 
der sætter de velkendte i Skyggen. 

Der er alt, hvad der skal være i den ideelle 
Folkekomedie, og Filmen er fuld af nye Effek
ter og Virkemidler. 

Vi skal nævne et lille Træk. 

Krigen bliver erklæret, og man ser Office
rerne i Krigsministeriet modtage Meddelelsen. 
Hermed vilde de fleste Instruktører lade sig 
nø:je, men her er der indlagt et ganske kort Bil
lede, der viser en umaadelig Menneskemasse 
paa et af Byens Torve, hvorved man faar det 
rette Indtryk af de bevægede Tider. 

Dette Billede var Instruktøren klar over, at 
man maatte have med, men hvorledes pludse
lig faa samlet en stor Menneskemængde? Man 
overvejede at lade to Mænd yppe Kiv med hin
anden paa Raadhuspladsen, komme i Slagsmaal 



186 o FILMEN o Nr. 12 

og skyde med Revolver, men det vilde næppe 
give den forønskede Massevirlming. 

N e top som man var ved at fortvivle med
deltes det, at der den og den Dag vilde blive 
sluppet 100 Brevduer løs paa Raadhuspladsen, 
og der fik man Billederne fra, thi Pladsen var 
sort af Mennesker. 

Benjamin Christ~nsen. 

At gennemgaa alle de Nyheder, der fmdes i 
denne Film, er umuligt Den er ca. 2000 Meter 
lang og trætter ikke et Minut og ei· overalt fyldt 
med raffinerede Paahit. · · · · 

Den har forskaffet Kompagniet Guld og ·sin 
Instruktøi· Ære, den har gjort di=m danske Film 
endnu mere berØmti Udlandet, og den har skaf
fet Benjamin Christensen et meget stort Tilbud 
fra Amerika. 

Han tog imidlertid ikke imod det, men ar
bejder roligt videre herhjemme, og hele den 
danske Filmsverden venter med Spænding paa 
hans næste Arbejde; J. L. 

Biograf og Telegraf. 

Den berømte Opfinder af Billedtelegrafien 
Professor Korn i Berlin er for Tiden sammen 
med sin Assistent Dr. Glatzel beskæftiget m ed 
Problemet: Filmstelegrafi, og denne sidste er 
for ganske nylig fremkommen med nogle h øjst 
interessante Udtalelser om de Resultater, man 
er naaet til. 

Naar det drejer sig om at telegrafere eJ1 Film, 
maa hvert Billede overføres for ~ig, og det tager 
derfor endnu længere Tid end den almindelige 
Billed telegrafi. 

Det første praktiske Forsøg med overhove-· 
det at overføre Billeder af telegrafisk Vej ·gjor
des af Professor Korn i 1902, og i Tiden 1904-
1907 Øgede han Afstanden og gjorde 'Tideii, der 
fordredes, kortere. 

Der findes to Metoder, Fototelegrafi og Tele
autografL Den første er baseret paa visse 
Egenskaber af det hos Berzelius opfundne sole
num, den anden opfandtes 1843 af den skot
ske Videnskabsmand Bain. 

Denne sidste Metode har Korn forbedret, og 
almindelige Billeder er det fuldstændigt lykke
des at overføre selv over meget store Afstande. 
Ved de første Forsøg paa at overføre Filmsbil
leder, lykkedes det at overføre 4 Smaabilleder 

. paa 12 Minutter. Disse telegraferede Billeder 
blev reproducerede paa en almindelig Film og 
kunne forevises paa almindelig Vis. 

20 Billeder krævede altsaa en hel Time for 
at overføres men optages paa lidt mere . end et 
Sekund, saa endnu har Sagen ikke større prak
tisk Værdi. Der arbejdes dog ivrigt af de to 
Videnskabsmænd, og de har lovet, at man inden 
kort Tid skal kunne telegrafere levende Billeder 
ligesaa hurtigt som de optages. 

"Den Fremmede". Circa goo Meter. 
"Zigo" •. LCi:rca 1000 .Mete:r.J 
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En Debut. 
Giver dette Billede os Løsningen paa Films

spørgsmaalet i de kommende Tider? 
Vi mener ikke, om Brevduer herefter vi l 

være at finde i enhver bedre Film, thi det vil 

de forhaabentlig ikke, men er Hr. Spiro ikke 
Fremtidens Løsen? 

Vi mener heller ikke, at vi til næste Aar paa 
alle Film skal møde disse Træk, men at den 
kendte Sanglærer har vist Vejen ved at tage 
K~nkurrencen op med de professionelle Skue
Spillere, og dermed har tilført Filmen nyt Blod. 

Er Skuespillernes Tid forbi i Filmen? 

Vi har sagt det før: Kunstneren bør ikke fin
des foran Optagerapparatet, men bagved. Vil 
det menige Folk blive de kommende Tiders 
mest eftertragtede Aktører? . . 

Derved gaar en Figur aldrig igen, der skabes 
stadig noget nyt, Publikum trættes aldrig ved 
Gentagelserne. · 

· Dog vi skal ikke lægge Stjerne for Skuespil-
lernes Fremtid i Filmens .Tjeneste, men i »Det 
hemmelighedsfulde X« har Lægmanden repræ
senteret ved Hr. Spiro vundet en smuk Sejr. 
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Den Fremmede. 

Vi bringer her et Billede af "Danmark «s 
sidste Værk, der v~ser et af Filmens mest dra
matiske Momenter. 

Poul Gregers og Gudrun Houlberg, der nu er 

Tilføj els er og Rettelser 
til Medlemslisten af Provins

biografteaterforeningen. 

Aalborg: Fotorama, V. Jørgensen. 
Brørup: Biografen, I. P. Nielsen. . 
Helsingør: Kosmorama, C. A. Petersen; Bw-

f O J ensen. Helsingør Folketeater, gra en, . , 
Christensen. 

Jyderup: Biografen, Buckh~ve. 
Præstø: Biografen, Bankdirektør Christensen, 

Næstved. 

et saa godt sammenspillet Elskerpar, som no
gen Filmsfabrik kan ønske si~, bæ~·er ogsaa 
denne Film og virker ved et stilfærdigt og ro
ligt Spil. 

Søvind: Biografen, Vandmester P . Andersen, 
Slotsgade 18, Horsens. 

Viborg: Fotorama, E. Michelsen. 
Randrup: Biograf, J. Jensen. 
Skive: Kosmorama, Kjær, Aabybro, udgaar af 

Medlemslisten. 

Alle Forandringer vedrørende Medlemsli~t~n 
bedes venligst meddelt P. Dalgaard, Fredencia. 

Der Fremde''. Circa goo Meter. 
" "Zigo". Cirea 1000 Meter. 

THE 

TRANS-AT-LANTIC FILM Co. Ltd. 
==::::::=:::::· · OF .LONDON. ==== 

NYHEDER 
·"Præstens Sønner" . 

. ' . " ' ~ ' 

(2_ ·Dele). . Meget spændende Drama. 

"Shon the Piper" 
(2 Dele). · Skotsk .Æ~entyr. 

"Hvem dræbte Olga Carew?" 
Sensationelt Drama. 

"Tb e naredevil Mountaineers" 
(2 Dele). Moderne Drama. 

"Værelse Nr. 12" 
Lystspil. ---

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

.ALLE .FILMS PAA EASTMAN STOCK. 

THE -TRANS=ATLANTIC FILM Co. Ltd. 

Telefon 
CENTRAL 11,212: 

OF LONDON. ==== 
REPRÆSENTANT A. J. GEE 

FARVERGADE 2 11 
Telegr.-Adr.: 

TRANSCOFILM 
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Hos Robert Dinesen. 

Gennem Billardværelset fører Robert Dine
sen mig ind i sin smukke Dagligstue og byder 
mig Plads i en Armstol med Gobelinbetræk. I 
denne Salon, der forener Hjemmet·s Hygge med 
stilfuld Elegance, udtaler Hr. Dinesen sig med 
venlig Imødekommenhed om en Række For-
hold, der vil interessere indenfor Filmens og 
Teatrenes Sfære. 

Robert Dinesen, der nyder stor Anseelse 
blandt sine Standsfæller og ikke mindst beun
dres for den forretningsmæssige Dygtighed, 
hymmed han har forstaaet at forvalte sit Pund, 
er en Mand med egne Meninger. Jeg mærker 
det straks paa den Sikkerhed, med hvilken han 
besvarer mit indledende Spørgsmaal om Fil
mens Forhold til Skuespilkunsten. 

- Jeg tror, udtaler han, at man staar sig 
ved at holde Film ·og Teater helt ude fra hin
anden. Det er nemlig to vidt forskellige Ting. 
Teatret har sin Teknik, Filmen sin. N og le 
Mennesker har scenisk Talent, andre Film
talent ..... 

- Og ofte er de bedste Skuespillere de daar
ligste Filmere, indskyder jeg. 

- Hvilket kun beviser Rigtigheden af, hvad 
jeg hævder: At Film og Teater ikke kan paral
leliseres. 

- Mener De dermed, at Filmen ikke har 
noget med Kunst at gøre? 

- Jeg ·mener, at Filmen kan være og navn
lig: kan blive Kunst. 

- Er vi da ikke allerede ude over Filmens 
Barndom? 

- Næppe; husk paa, hvor mange Aarhun
dreders Udvikling, der ligger forud for de andre 
Kunstarter, vi kender: Litteraturen, Malerkun
sten, Skuespilkunsten. Er det saa ikke for ti.d
ligt ~t f::»lrlp nogen endelig Dom om Filmen, der 

endnu kun er en halv Snes Aar ·garhmel. Jeg 
tror paa Filmen. Hvis jeg ikke gjorde det, vil
de jeg opgive den. Tro ikke, at det er Pengene, 
der faar mig til at sværge til dens Fane; jeg kan 
tjene lige saa meget som Skuespiller, ved Tour
neer og Gæstespil. 

- Det er navnlig Instruktionsvirksomheden, 
De i den senere Tid :har helliget Dem? 

-Ja, og den interesserer mig overordentligt. 
Den Tid er forbi, da Skuespillerne betragtede 
Filmen som Legeværk og kom ud og gøglede 
nærmest for at tage de Penge med. Nu arbejdes 
der paa Filmen lige saa alvorligt som paa noget 
Teater ·og ofte langt mere intenst. Og det er 
interessant at se, hvorledes der ved faa og en 
kelte Udtryksmidler kan skabes en ·stemning, 
som griber os selve under Prøverne. - J eg har 
taget 13 Billeder i Dag. Naar det gaar højt, kan 
vi naa op paa 20. Saa De forstaar, at der maa 
bestilles noget. 

Lad mig tilføje, at Filmens ydre Vilkaar er 
jo fortræffelige. Vi har de bedste -Skuespillere, 
vi kan faa, at arbejde med; anerkendte Forfat
tere skriver for os; og hvad Dekorationerne an
gaar, saa er de ofte saa gennemførte, saa .solidt 
opbyggede, saa komplicerede, art vi er helt kede 
af det, naar de skal rives ned igen . Paa .Film 
kan man ikke nøjes med malede Sætstykker. 

Jeg tænker i Øjeblikket specielt paa en bril
lant, fuldstændig virkelighedstro Grubedeko
ration, der har været anvendt under min Op
tagelse af »Midnatssolen, « en Filmatisering af 
Laurids Bruuns bekendte Roman. Denne De
koration i Forbindelse med det hele Tilbehør af 
originale DragteJ.: og Rekvisiter, som jeg selv 
havde fremskaffet ovre i Hoganås, vilde' være 
blevet en Sensation paa ethvert Teater. I det 
hele taget gælder det, at hvad der skal til, de t 
skal til. Da jeg i samme Film havde Brug for 
30 Negere og ikke kunde faa dem her i Byen,_ 

"II Benefattore Sconosciuto". Circa go o Meter. 
"Zigo". Cirea 1000 Meter. 
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tog jeg ned til Hamborg, hvor jeg fik dem skra
bet sammen. Og saa filmede vi der i nogen Tid. 

. . . . Der er noget frisk og fornyende over 
Arbejdet paa Filmen. Det kan efter min Me
ning kun komme Skuespillerne og derigennem 
Teatrene til Gode. ·Og den udmærkede Direk
tør, vi ude paa »Nordisk Film« har i August 
Blom, kan ikke noksom paaskønnes for den hu
mane og kunstneriske Aand, i hvilken han leder 
Arbejdet. Det erkendes ogsaa fra alle Sider in
denfor Skuespillerverdenen. 

- Naar De nu gaar til Dagmarteatret, hvad 
saa med .Filmen? 

- Jeg havde ikke ladet mig engagere af Hr. 
Hofman, hvis der ikke - ved ImødekOJllllllen
hed fra begge· Sider - var koinmen et Arrange
ment i Stand, ved hvilket jeg kunde genoptage 
min Teatervirksomhed uden at opgive Filmen. 
Jeg indrømmer i denne Sammenhæng gerne, at 
der for en Filmer kan komme det Øjeblik, hvor 
han længes efter at høre sig selv sige eh Replik 
igen. løvrigt er det blevet saaledes •ordnet, at 
naar jeg spiller Komedie, filmer jeg ikke. Thi 
som jeg sagde Dem ved Begyndelsen af vor 
Samtale: Film for sig og Teater for sig! 

Niels Th. Thomsen. 

FORENINGSLIVET 

Generalforsamling i Københavns 
l . Biografteaterejerforening. 

Mandag den 30te -Marts afholdtes i Cen
lralhotellet den ordinære Generalforsamling, og 
efter at Formanden, Dir.. Gliickstadt, havde aab
net Mødet valgtes Dir. Frandsen til Dir-igent. 

Formanden aflagde derefter Beretning og 

omtalte de Forhandlinger, der havde været ført 
med Udlejerne. 

29. Januar havde der været Forhandlinger 
Gang med Pathe og ogsaa med Dir. Madsen, 

og den 30te var Dir. Popert fra Stockholm og 
Direktøren for Pathes Filial i Berlin kommen 
hertil. Mellem disse 2 Herrer og Udlejerne var 
intet opnaaet, og først da henvendte de sig til 
Foreningen. 

Her opnaaedes dog heller intet Resultat. 
Alt havde siden ligget hen, indtil det for 8 

Dage siden skete, at Dir. Partsch klagede til 
Politiet. Der var ligeledes i Paris indgaaet Klage 
fra Firmaet Pathe, og dette havde resulteret i, 
at Politidirektøren her i København havde ud
sendt en Skrivelse til nogle Biografteatre inde
holdende disse tre Spørgsmaal: 

I. Viser De Pathefilm i Deres Teater? 
II. Hvornaar og hvorfor ophørte De dermed? 

III. Hvormeget aftog De siden 1ste Januar 
1914 fra Pathe freres? 

Bestyrelsen holdt da Møde og gik til Politi
direktøren. 

Man fik det Indtryk, at dette meget let kunde 
føre til fri Næring, og da Bestyrelsen formente, 
at dette vilde være meget uheldigt, bad man 
Overretssagfører Munch-Petersen forfatte en 
Skrivelse til Politidirektøren. 

(Denne Skrivelse oplæstes derpaa.) 
Formanden kom derpaa ind p.aa Transfor

matorspørgsmaalet, der længe har været ver
serende og oplæste følgende Skrivelse, der var 
indløbet til Foreningen. 

Københavns Magistrat, 4. Afdeling. 

København, den 10. Marts 1914. 

Hr. Overretssagfører Munch-Petersen. 

I Skrivelse af 27. Januar d . A. har Hr. Over
retssagføreren meddelt, at Biografteaterforenin-

"Der Fremde". Circa goo Meter. 
"Zigo".ECirea 1000 Mete1'. 
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gen er af den Formening, at Betalingen for 
Elektricitet til Fremstilling af Lysbilleder bør 
beregnes efter den nedsatte Takst for Elektrici
tet til anden Anvendelse end til Belysning. Hr. 
Overretssagføreren har samtidig udtalt, at saa
fremt Magistraten fastholder det af Belysnings
væsenet hævdede Standpunkt, at Forbruget skal 
betales efter Taxten for Lyselektricitet, vil For
eningen søge Domstolenes Afgørelse af, om dette 
er berettiget eft~r de for Tiden gældende Betin
gelser af 29. Juli 1913. 

Magistraten skal i den Anledning bemærke, 
at Kommunalbestyrelsen, der frit bestemmer 
Prisen for elektrisk Strøm fra de kommunale 
Værker, har ønsket at give det Forbrug, der 
finder Sted jævnt fordelt over en større Del af 
Dagen, en gunstigere Stilling end Forbrug, der 
benyttes til . Belysning, fordi Leverancen af 
førstnævnte Elektricitet er fordelagtigere for 
Kommunen end Levering af Belysningselektri
citet 

Da Biografteatrene hovedsagelig kun er i 
Virksomhed i den mørke Del af Dagen, falder 
deres Forbrug efter Tanken med Bestemmelsen 
ikke ind under Forbruget til den lavere Taxt, 
men efter Magistratens Formening falder For~ 
bruget heller ikk.e ind under Ordene i Punkt 2 
i Taxtbestemmelserne af 29. Juli 1913. 

Det afgørende maa være, til hvilket Øje
med Strømmen anvendes, og i Biografteatrene 
bruges den efter Magistratens Anskuelse til Be-. 
lysning. At Strømmen ved Hjælp qf en Motor 
med Dynamo af Hensyn til Teatrenes . specielle 
Brug af den maa transformeres til Strøm af 
lavere Spænding, forandrer ikke dens· Benyttelse 
til Belysning. Magistraten maa derfor fastholde 
det af Belysningsvæsenet tagne Standpu~kt II,led 
Hensyn til Beregning af Betalingen for Elektri
citetslevering til Biografteatrene. 

(sign.) Marstrand . 

Herefter var der ikke andel at gøre end at 
forsøge Sagsanlæg, og det burde være et af By
ens mindre Teatre, der anlagde Sagen. Over
retssagfører Munch-Petersen var tilbøjelig til at 
tro, at en saadan Sag vilde vindes. 

Kassereren, Dir. Hindenburg, fremlagde der
efter Regnskabet. 

Til Revisorer valgtes derpaa Direktørerne 
Kristoffersen og Lindenborg, og man gik saa 
over til Lovændringerne. 

Dirigenten foreslog visse Ændringer i Para
graf 2, hvorefter forhenværende Biografledere 
ogsaa efter, at de var udtraadte af denne Virk
somhed, kunde være aktive Medlemmer. Dir. 
Lindenborg fremkom med et Modforslag, der 
ogsaa indeholdt den Bestemmelse, at Udlejerne 
kunde være passive Medlemmer af Foreningen, 
dog saaledes, at de kun havde Adgang til Mø
derne efter særlig Indbydelse. 

Der afgaves 11 Stemmer, hvoraf de 5 var 
for Dirigentens Forslag og de 6 for Dir. Lin
denborgs. 

ba der til en Lovændring kræves 4
/ 5 af Stem

merne, bortfaldt altsaa begge Forlsag. 

. Man vedtog derefter enstemmigt at forandre . 
§ 7 dethen, at: »Foreningen afholder Sammen
komster, saa ofte Forholdene kræver det«, og 
ligeledes enstemmigt i § 8 at tilføje at ogsaa 
den ekstraordinære Generalfors'amlin~( har den -· 
højeste Myndighed i alle Anliggender. 

Dir. Lindenborg fik derefter Ordet og an
befalede Foreningen at faa sluttet en Overens

. komst med de 4 Udlejere i Lighed med . den, 
Provinsforeningen havde opnaaet. 

Kaptajn Fønss var ikke stemt herfor og 
mente, at ~et straks vilde føre til den frygtede 
fri Næring. 

Formanden henviste til Politidirektørens 
Skrivelse, og meddelte, at Politidirektøren hav-

. "La balienfaissance de l'inconnu". Circa goo Meter. 
"Zigo". Cire a 1000 Meter. 

l 
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de udtalt, at der var 3 Løsninger mulig. Sagen 
kunde afvises, eller der kunde gives BevilUnger 
til saadanne, der vilde vise Pathebilleder, el'ler 
den fri Næring kunde endelig indføres. 

Dirigenten foreslog, at man søgte at faa »de 
4« til at forlige sig med Pathe. 

Efter en kortere Pause indballoteredes Fru 
Hennings, der personlig var til Stede med 10 
Stemmer mod ingen, hvorefter man gik over 
til Valg af Bestyrelsen. 

Ved Afstemningen faldt 2 Stemmer paa Dir. 
Claeson, 3 paa Dir. Lindenborg, 4 paa Dir. 

Frandsen, 7 paa Dir. Gliickstadt, 7 paa Kl!lp
tajn Føn~s 1

og 4 paa Dir. Kristoffersen. · 
Dir. Ctaeson, Frandsen, Gliickstadt, Krist.of

fersen og Fønss ønskede dog ikke Valg, og man 
enedes tilslut om at indkalde en ekstraordil:iær 
Generalforsamling om 3 Dage, indtil hvilket 
Tidspunkt den gamle-Bestyrelse lovede at blive 
siddende. 

Formanden foreslog derefter· at vælge Dir. 
Claeson til Foreningens Æresmedlem og samt
lige Medlemmer sluttede sig hertil ved at rejse 
sig op, hvorpaa Dirigenten hævede Mødet. 

Fra Atelieret. 

Som man maaske husker, ble:v det for nogen 
Tid siden forbudt at filme paa de danske Baner. 

Herren og Generaldirektør Ambt maa vide 
hvorfor, vi andre ved ikke, hvem det kunde ge-

nere, IIJ.en Forbuddet, kom, hvorefter alle haver 
sig at rette. 

Skal der optages en Scene; hv·O:J," :Personerne 
stiger til Togs, maa de danske Filmere derfor 

........................................................................................................................................ ~ 

STAAL=PROJEKTØREN 

IMPERATOR 
fortrinlig Konstruktion, omhyggelig Udfø
relse, letløbende, lydløs, flimmerfri, giver 
usædvanlig klare Billeder. »IMPERATOR«S 
Overlegenhed er anerkendt over hele V er
den. Ved Anskaffelse af ny Projektør bør 
man foretrække »IMPERATOR« for at være 
sikker paa at faa det bedste Forevisnings-

apparat. 

Katalog, Prisliste og Overslag beredvillig fil Tjønesfe. 

· HernR.eRnem~nn R.G. DRfSDfU.17 o 
Højeste 'udmærkelser for Gengivelses-Apparater: 

Intern. Kino-Udstilling i Wien 1912 : Stor Guldmedaille. 

Kino-Udstilling· i Berlin 1912: Byen Berlins Medaille. 

Samtlige. Apparater .forevises gratis ,for Interesserede hos 

KINO-SCANDIA 
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J. D E B R l E CONSTRUKTØR 
Forbindelse i alle Lande. llelegramadresse: 

111 rue St. Maur, Paris. DERRICINE PARIS. 

"PE PRRVD" Optagelsesapparat 
Højeste Præcision. 

Indeholder 120 Meter Film i indre Magasin. 
Lille, let, stærkt, praktisk, fikst, 

= ethvert andet Mærke overlegent. = 

UNIVERSALFOD MODEL 1914 
panoramisk og verticalt. 

Eneste Konstruktion med præcis Mekanisme, 
fri for alle Rystelser. 

Absolut Soliditet. Let at transportere. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ! == Plakater == E • • • 
• fur • • ••• ••• • · ··s· ft t • • • : •.. : togra ea re : ••• : 
Det bedste af det bedste. 

Katalog 
gratis! 

_.~u~_. •. 

Betingelser : 
Betaling 

med 
Ordren. 

y ........ 

Postpenge: t Fr. 75 pr. 2JKilo. 

45 cts. pr. Styk t m X 75. 

STAFFORD &. Co. Ltd. 
NETHERFIELD, NOTTS ::ENGLAND. 

Biograltøatør .. Billaftør 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk. 

5 Billetter pr. Blad - dobbelte eller 
tredobbelte-nummereretfra 1-500 eller fortløbende 

til 100,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. p r . S ats. 
10 000 Stykker med en Sats . .... Kr. 6,00 

• 25;ooo - - to - . . . . . " 12,00 
50,000 - - tre - . . . . . • 22,00 

100,000 - - fire - . . . . . » 40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 x 12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats ..... Kr. 7,00 
25,000 - - to - ..... » 17,00 
50,000 - - tre - . . . . . >> 111,00 

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

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 -pr. Oplag. 

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

Billetlabrik A. Brand G. m. b. H. 
. H·asselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

~ • "DEN FREM M EDE" 
DRAMA I 3 AKTER. 

NÆSTE STORE 

SENSATION: 

"ZIGO" 
DRAMA I 3 AKTER. 

• 
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tage en lille Tur til Malmø, hvor :man stiller sig 
mere imødekommende -overfor den r~ye I~ldu

stri, hvis de da ikke fore trækker at bhve hJem
me og blæse Hr. Ambt en Ge~eralm~rsch o~ 
tage Kunsten til Hjælp. Vort Bil~ede viser .her, 
hvorledes man ogsaa kan klare srg. Det er la
aet i »l{inografen«S prægtige Atelier i Helle
~up, og man ser, hvor nydelig en II Klasses 
J{ up e man har bygget op. 

Filmsstafagen bestaar jo ikke mere af el 
Par Pinde og et Stykke Lærred, der skal fore
slille en Grevindes Salon, med Møb~erne male.t 

D T .d · f r·bi .. og nu ofres paa Lærredet. en 1 . er o _ , ~ · 
der et meaet stort ArbeJde og Ikke faa Pen;:,e 
paa at gør~ alt saa naturligt som muligt. 

Sæderne i denne Kupe er polstret op, og den 
er i det hele taget en nøje Kopi af en af Stats
banens. Bag . ved er anbragt et Vandretæppe, 

. som drejes, medens Optagelsen finder Sted, og 
derved opnaas det, at man tror, Toget kører. 

Stærke elektriske Lamper sender deres Lys 
ned over Sceneriet, og Optagelserne bliver saa 
naturlige, at Generaldirektør Ambt, naar han 
om kort T id ser Filmen, vil bande og skælde, 
fordi en af hans Underordnede nu a_lligevel_ har 
givet de forbandede Filmere Lov hl at slippe 
ind paa hans Enemærker. 

Paa de ungarske Statsbaner har_ man nu_ l~det 
konstruere en Vogn m ed . indlagt BJ·ograf, hvO!, de 
rejsende kan sø.ge Adspredelse for Køreturens Ens
formighed . 

D b erømte franske Bokser Carpentier har er-en -
1 kl · t at den bedste Maade at drive det t1 noget ære, . . 

1 med sin 1Boksning, er ved at lade sig opta?e 1 e
vende BillE-der , og derefter studere de FeJ l, man 
selv har gjort. 

I Sverig er de levende Billede~ i ri~eli~t Maal taget 
i Brug under de senere Dages Valgagitati-On. 

Der er saaledes startet en For.svarstourne m ed 
Film. Der besøges ialt 650 Pladser i Landet. ~ondc
to,get og Studentertoget vises, og Ji.geledes B1lleder 
fra Hær og Flaade. 

D engelske Armefilm har gjort Fur.or e i Eng-
land .~~ har ,slaaet enh ver Record i Retning af Masse
tilstrømning. 

Norsk Kinematograffmbund har fornylig ved et 
Møde i Kristiania, hvor 30 Biografer ~ar repræsen
terede, vedtaget at udelukke 'filmsudleJerne af deres 
Organisation. 

I Sydafrika tillades det ikke ~e •sorte Indfødt~ at 
besøae Biograferne, fordi den hv1de Race ofte bhver 
til L~ller i Film af komi-sk Art, og dette menes at 
kunne skade Respekten. 

. FILMEN"S 
'' . l 1 ste Aargang 

(1- 24) 

faas indbundet i stift Bind. 
Kun 4 Kr. frit tilsendt. 

Filmens Ekspedition, Odinsvej 4, København F. 

• 1 • e Kr 15 ' / Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., for. ANNONCEPRISER: ' /, Side Kr. 50, '/, Side Kr. 30, /, Sid . ' • 

26 Gange 20 pCt. . . :_ Udland: 8 KJ•. om Aaret. _ Enkelte Numre 15 Øre. ABONNEMENTSPRIS: Indland: 4 Kr. 64 ØJe om Amet. 

Od" . 4 Tlf Vester 4021 og 3353. ) 
REDAKTION OG EKSPEDITION : msveJ . . d kt" . V Gliickstadt og J . Locher (ansvarh. 

Ud · t f Jens Locher I Re a w n en. . Udkommer den l. og 15. i hver Maaned.- gJve a . 

OM KORT TID UDSENDER 

COSMOGRAPH 
EN STORARTET KUNSTFILM 

PAA DET DANSKE MARKED. EN SANDFÆRDIG GENGI
VELSE AF EN EPISODE I ENGLANDS HISTORIE: 

"E DUARDS BØRN" 
BEARBEJDET EFTER WILLIAM SHAKESPEARES VÆRK 
AF HR. PAUL D 'IVOI FRA »LA SOCIETE DES AUTEURS 
DRAMATIQUES DE PARIS (( OG PRAGTFULD ISCENSAT 
AF MAITRE ANDREANI OG DE FØRSTE KUNSTNERE FRA 

COMEDLE FRAN9AISE. 

LÆNGDE AF DEN FØRSTE FILM CIRCA 1200 METER. 

FARVEPLAKATER 260 x 200 - IJO x 200 - IOO x 140 • 

IO FOTOGRAFIER I8 x 20. 

COSMO·GRAPH 
RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE. PARIS. 



Komplet Lager af samtlige . 

lir ERNEMANN .__, 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

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

KI NO-SKAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

f? C. P. LAURITZEN & Co.~ 
VESTERBROGADE 30. ·TLF. 2808. 

EnliEbSK SKRIEDDERI. HERREEKVIPERinli. 
MODERATE PRISER. 

b-- MODELLER UDSTILLEDE I STUEN OG PAA l. SAL. ---

DET GRAFISKE INSTITUT: 
BROLÆGGERSTRÆDE 11. TLF. 2514 
BOGTRYKKERI * STENTRYKKERI 

PROTOKOLFABRIK == 
LEVERANDØR TIL BIOGRAFTEATRE 

TUTEIN . & KOCH 
. REPRODUKTIONSANSTALT 

<Vc><Vc> & C LI CHEF AB RIK <Vc><Vc> 

FARVERGADE " 8 
TELEFONER: CENTRAL 4740 & 4760. . . .............. ~ ........ ~~----~~._ ............... ~. 

l . . • • . '· . -• De anePkendt bedste og paalideligste • 

Theater·Staal· Proje~tions ·Maskiner 
Model: "Si:rius 1913" . 

Garanteret Alle Tandhjul og 

fl. f . Nøjagtig Udførelse. Strømbesparende. Axler beskyttede ved 
t mm er rt og Højeste Ydeevne. Største Lysudbytte. Indkapsling, derfor saa 

lydløs Gang godt som uopslidelig. 

saavel som Spare-Omformere og Dynamoer fabrikeres kun af 
SiP~~s Elektricitetsselskab :m. b. H. Leipzig. 

Overslag over komplet Indretning og Prisliste gratis. 
• ------ Pl'æmie: Wien 1912. Bel'lin 1912. ------ • ........ ~ ........................................ _ .. 
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De store gode danske Film 
der optages af Afs Kinografen, med sin Stab af kendte danske Skuespillere 

. kan De· leje alene hos ' 
( 

AJs KIN06RAFEN.-
Hovedkontor: 'Frederiksberggade 25, København. 

. ' 

/ 

Aj s K~nografens Optage(Isestea'ter i Heiter~p, Strandparksvej. 
(Det størst e i Skandihavien ,) . . . 

)r 

Foruden de mange gode danske ~Film, kan , vi . tilbyde · Dem U diandets bedste · 
" Monopol-Film! . 

____:~-~Skriv ~fter vort Katalog!~~.;..:_-
~~~ ... 

Afs KINOGRAFEN 
KØBENHAVN. 
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Fr.a 1. · April etdnin \ Fal;>Yi~ flyttet "' fra Lange.bro• " 
! ' ' ' " ' ' ' ' l ""' l ' .. '' '' : 

.:!c_ 

gade 6 til 11 Iii"lle Strandvejs Sidevej Nr?. 4 11
. " • t· 

' ' " ' 1 ~ ,, ;< 

J~g . t±llad~r mig ~amtid~g. at 'meddeLe, at je~ har 
· r , ,, . . , '": , ");' 

.udvidet Fabrikk~rt betyd~ligt ~g . fremiidii ~{l v~re i 
; '.i. . J ~ ') , , /',)_ ,'' ' { , , :r ~ ::~;o: : 

Stand ti.l a} ~unne tilbyde. et, v.dmærke.t Atelier m~ d cfJu.:. 

pi ter,lamper' sincukke Dekorat:.ioner og gb\de Paaklæd,nin~s:- ~ 
"':>< • , • ' ,r \ ;... . ::( ' ~ ~ r· · · 

værelser, . samt ,. a t j e'g :;;om hid t iL paat:;~.ger .mig ,Fotogra-

i~}~dk a~ ~lle ySlag~ · Film, Pre~~~ldning~ Kopie~{~g Per

, fo ~ering og ' Filmstlt~~r · i . ~~ukke Farver. 
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Tryk; no.s J Jøt·gensep & Co . (Ivar ,Janh:en ) l).øbenhavn. 

H. OBEL , ; 
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