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DiNKÅVIEN 1 
Sidste Nyheder: 

DU S:K:.AL .ANGRE 
Drama, ca. 750 Meter. 

DET MODERNE BABYLON 
Folkeskuespil, 700 Meter. 

MANDEN FRA MØRKET 
Folkekomedie, ca. 740 Meter. 

MØLLERENS DATTER 
Skuespil, ca. 900 Meter. 

KÆRLIGHED STÆRKERE END DØDEN 
Drama, ca. 7 50 Meter. 

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

Yderligere Nyheder under Forberedelse. 

Samtlige Films udlej es sammen med de bedste Films fra samtlige 
· Verdensfabrikker fra 



FOTORAMA =========~ 

i 
• PlliBn fRI\ . HIDI\LliDfYRBT • 

Vil De have Folk i Deres Teater, da 

Enestaaende Sensationsdrama i 3 Akter. er der kun en Vej at gaa -- De maa vise 

de bedste Films, der er at skaffe. 

Til ae bedste Films maa særlig 

Nordisk Film Co.s store kunstnerisk ud-

førte Billeder regnes og dem kan De kun 

faa hos: 

A/S. F O T O R A M A, 

København - Aarhus - Kristiania. 

Ca. 1125 Meter. 

I Hovedrollen: 

Frk. SANNOM ® Hr. GREGERS 
• • 
L.~~~-~ FOTORAMA =========::::!..! 



Udkommen er: 

"Prins for en Dag" 

"Min V en Levy" 

"Den fjerde Dame" 

Dette enesiaaende Firkløver -

AL STUP, STRIB OL T, LA URI TS OL

SEN og FREDERIK BUCH- er fast 

engageret af "Nordisk Films Co.", 

og det er med disse fremragende 

Komikere i Hovedrollerne lykkedes 

at skabe en Række urkomiske Films, 

hvis Mage ikke noget andet Films

kompagni i Verden kan opvise. 

Disse Films, der overalt i Køben

havn som i Provinsen vækker stor

mende Jubel og giver fulde Huse 

Uger i T ræk, som de »Slagere« de 

er, bør D e sikre Dem til Deres Tea

ter ved snarest muligt at henvende 

Dem til 

AJs FOTORAMA 
København - Aarhus - Kristiania. 

Udkommen er: 

,,Stemmeretskvinden'' 

"Tøffelhelten" 

"En· nydelig Ægtemand" 



r.::========= FOTORAMA ========== 

Stuart Webbs Serien 
Den mest spændende 

Detektivserie, der nogensinde er set. 

III. 

-c Spøgeriet hos Professoren ~ . ~ < o = Detektivroman = o > 
~ . 
~ i 3 Akter, 6o Afd~linger.: > 

Dennei Serie bør 

De sikre Dem, 

noget mere spæn

dende , nervepir

rende, overrasken

de og effektfuldt 

kan ikke tænkes. 

FOTORAMA ========== 

, 

r~:dre end nogensinde Cø:, 
m

1 

bliver vore Films i den kommende Sæson. • 

III Af Slagnumre som De kan begynde Sæsonen med skal vi l blot fremhæve : 

SKIBSDRENGEN 
Paladsteatrets store Sukces. Den smukkeste Film der endnu er set. 

PR/ESTEJV 
Egen Optagelse. 

Enestaaende Sukcesfilm med Carlo og Clara Wieth i Hovedrollerne. 

MIRAKLET 
Egen Optagelse. Overordentlig smuk Film med Carlo og 

Clara Wieth i Hovedrollerne. 

Ogsaa i Aa:r har vi Eneret paa alle 

Asta Nielsen Filrn.ene. 

Desuden fren~kommer vi med en Række glim
r ende Films af egen Optagelse samt Udlandets 
b edste Frembringelser. 
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Thealer·Staal· Projektions· Plaskiner 
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Model: "Sirius 1913" 

aran ere l Nøjagtig Udførelse. Strømbesparende. Axler beskyttede ved 
G t t - ;J Alle Tandhjul og 

flimmerfri og Højeste Ydeevne. Største Lysudb_ ytte. Indkapsling, derfor saa 
lydløs Gang godt som uopslidelig; 

saavel som Spare-Omformere og Dynamoer fabrikeres kun af 
SiPius ElektPicitetsselskab :m. b. H. Leipzig. 
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Præmie: Wien 1912. Berlin J9t2. -------- • 
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Gaar Filmindustrien en vanskelig 
Tid imøde? 

Et Par nøgterne Betragtninger . 

Fi lmen og alt, hvad F ilm ens r r, ha r i de s ids te 
5 Aar bes kæftiget Offentligheden langt mere end 
godt er, og den Tid, hvor denne Industt·i fik den 
fornødne Arbejdsfred, er desværre forbi og kom
mer næppe igen. 

Aviserne i a lle Lande - m esL for Hesten i det 
lille Danmark - har anset Filmsepoken for 
godt Stof og Fjlmsi nduslr•ien og Bladenes Abon
nen ter, der lod s•ig lokk e af det Nonsens Bladen-2 
skrev, kom tjJ at betale Gildet, lhi A viserne kan 
man jo en Gang efter vor daarl ige Lovgivning 
ikke faa fat paa, skønt alle de Læsere, der op
hidset af Bladenes daglige og Laabelige Med
delelser om Filmens Guld har sat deres Penge 
til , burde have H.egrcskrav hos den syvende Stor
mag t. 

Men Filmen er jo nu en Gang blev-::m almi n
delig Samtaleemne, og li ge saa mcgel som 
A~v i serne forherligede Haussen er de n u med Lil 
a l -s tøtte Baissen, Lhi hvad Vej d~L gaar er disse 
ganske ligegyldigt, Skriget og Skraalet er for 
dem det vigtigste. 

Og nægtes kan det jo ikke, a t den hjemlige 
F ilmsindustri for Tiden s taar i Baissens Tegn, 
og det var derfor maask~ her Stedet til a l se lidt 
paa denne Bevægelses Bcr eLLigelse. 

Filmen er jo en saa belydelig V crdensopfin
dclse, at det er aldeles givet at dens Virkefelt i 
Fremtiden kun kan udvides og I-Iaussen var føl
gelig den eneste berettigede Bevægelse i Fm·bin
delse med Film. 

Men desværre har man i de sidste Par Aar 
gjort meget for aL forkludre, den store Ide og el 
af de s tørs te Uheld , der mødte den unge Film 
var det, al der gik for Lidlig og for megen Speku
la t,ion i den . 

Filmen er f'Or Tiden overkapi tal iseret und 
tagen lige i Amerika, hvor man endnu kan for 
rente de Summer, der slaar i Industrien. 

Men om deL ganske Europa gælder det, at 
Kapitalen j alt for udstrakt Grad har kastet sig 
over Filmen . 

F ilmen skulde være Europas Alaska , Guld
lande L h vor man blev rig paa æventyr!ig Maadc, 
og nogle fand t virkelig Gul d m edens de aller
tleslc kun mistede, hvad de havde. 

Her i Danmark gik vi ikke Ram forb i, og 
regnet Lil de nuværende Kurser paa Filmsak tier 
kan man jo regne at der i det sids te Aar er sat ca. 
4 Millioner Kroner Lil paa Filmsaktier. 

De Selskaber, der gik i Stykker, hovedsage
lig t paa Grund af en næsten forbryd erisk Selv
Lillid h os de HeLTer Direktører i Forbindelse med 
en lige saa stor Portion Dumhed og Uvid enhed , 
skal ikke her om tales, men de endnu eksiste
rend e Sclskaber og blandt dem særli.g Nord isk 
Fi lms Co . som det størst ~ vil vi be tragte nog-2 L 
nøjere. 

Der fikseres for Tiden mege t med A k tierne i 
Nordisk og de senere Tid-er har set e t Prisfald 
paa d isse Aktier, som er ganske enesLaaende. 

D :: t er vis tnok den almindelige · Mening, at 
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delle Selskab ikke mindst nu i Aar har givel for 
stor l el U d bytte. Direk L ør Ole Olsen, der bold l 
paa den mindre Dividende, er utvivlsomt cl~n i 
Selskabels B'eslyrelse, der var mest paa den ·s1kre 
Side, selv om det naturligvis kan hæveles m ed 
Vægt, at selv om Selskabet ikke blev konsolid er et 
hævde Ak li·onærerne inte t al heklage sig over, da 
de jo havde faael Aldiekapitalcn igen ved de 
s Lore Dividender, der var udhela l L. DeLLe gæld er 
dog selvfølgelig kun de første Aktionæ rer, m en 
hvor nwnge er der igen af dem ? De Ban ker, 
der slotlede disse Aktier og ikke mindst Di·s
kon Lobank en, var med til a L spænde Forvent
ningen om at delle Papir vilde naa op mod de 
500 pCL. og ved de 300--320 omsalle vistnok de 
fleste af de gaml e Aktion ær er deres Aktier , der 
nu gik over paa mindre Hænder - en slor Del 
incleha ves af vore yngste Bankfunk Lionærer, der 
ikke lør sælge til den nu herskende lave Kurs , 
o<' som med deres 1800- 2000 Kroner i Gage 

b • 

ni:e ppe heller har Raad til al afvente de mullg 

lysere Tider. . 
Ole Olsens store Bedrift i sin Tid laa 1 de 

Kontrakter, han fil. opretle t med Agenterne Ver
den over. 

Nordisk havd e fundet paa, at man i Biograf
teatrene ligesom i de rigLige Teatre skulde 
møde Lil beslcmle Tider, og se en stor Forestil
ling, og Nordisk indførte de fasle Skuespillere, 
slog Psilander fast og Ole Olsens Ud enlanels
r ejse blev derfor et sand t Trium flog. 

Den Gang bl ev de berømte J(ontrakler slut
tede, da lwnde man sælge Film~n ubeset og over
alt fik Nordisk n etop de Agenter , drr kunde sælge 
noget og som havde Kapital ·i Ryggen. 

En Del af disse Katrakter gik i Stykker sidste 
Aar, bhi Overproduktionen af Film har været 
k•olossal, og samtidig er uta1lige Biografleatre i 
Hovedlandet Tyskland gaael under. 

Paa di sse Ting ll\·iler Baissens Berelligelse, 
men der er derfor ingen (inmd Iil Hl lro, ::t i ,·n rl' 
l·'ilmskompagni er ,·j] g::t::t til Gnlllde. 

Pa~he og Gat1monl giHr mrlkm R o;.; 1:2 pCi. 
og herimellem bør sikkert det sunde Udbytte af 
F,ilmsa k ti er søges. En meget stor Del a f den 
Kapital, der her i Europa har været tilført Fil
m en , Yil i den kommend e Tid trækkes borl eller 

blive afskrevet og da vil de sunde Ticler - kom
me igen, kan man ikke sige, thi den Tid der ~)lev 
givet 60 pCt. var i Virkel·igheden heller 1kke 
sund, ogsaa naa Fil men , der har en slor og abso-
lut solid Fremlid 1for sig. E. H. 

Linsesystemet ved et Apparat til 
Fremstilling af levende Billeder. 

Kronglaslinsen som har den større Krumning 
og følgelig Jwrterc Brændvidde, bryder Sll'aa
lerne mere, men den concave FJ.int-Linse bryder 
dem tilbage i samme Forhold, saa al de naar til 
Brændpunktet som hvidt Lys. 

Da jeg nu har forklaret Grunden til e~1 fejLfri 
Linses Anvendelse, lad os saa betragte Fig. 8. l 
denne fremstilles Objectivlinserørel ved O. Da 
vi nu rforslaar, al en Linse har el ubegrænset An
Lal conJ·uoerende Brændpunkler har jeg vis t 

b • 

Punkterne A- B og C- D . Et Ob_Ject anbrag t 
ved A vil have Brændpunkt ved B ; m edens paa 
samme Tid e t Object ved C vil have Brændpunkt 
v~d D. Antager man nu , al vi aller anbringer A 
med Samlelinserne; saa vil de have Brænelpunkt 
ved .B i Fig. 8 og ved Punk t O i Fig. 6. Lad ?s 
be lra..,.Le C som Filmen i Fig. 8 og CC som Fil
men ? l?ig. 6, sa vil C i F ;g. 8 have Brændpunkt 
ved D og CC have Brændpunkt ved Skærmen, 

som svarer Lil D i Fig. 8. 
Af dette kan vi slutte, at naar B.s Brænd

punkt i Pig. 8 er ri gtigt, saa vil D have Brænd
punkt overensstemmende hermed. 

Fig. 8. 

[ l:ig. ti rc.[)L"<l'SCII IL'I'l'l' de Jlllllklcrrde Linier 
·· · l [· ·[ 1··· ~o:.illliC·I·lll'('r i H' f0 1' f' IHI [• lg'lll'\' 11 :ti ,\'S 'l' C-i {:' Il 1,1 ·'' ·' . 

dc 11 .,.'1'11' ,,.,'ll lll' lll OhjecliYiiiiSrll. Lvs liniernr ;\ l· 
fren~~l:lle~ den obje~live SLraale (jeg har ikk e 
visl Brydningen af denne SLraale af den sim~l~ 
Grund , al d et l il Dato ikke har været mig mul J ~ 
m ed Held al fotografere den sel fra Siden . MJil 
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. K·ilde til Tegningen set paa den Maade er Bøger, 
der handler om Optik, af forskellige Profes
sorer). Linierne A-D i Fig. 6 svarer til Linierne 
C-D i Fig. 8. Der hvor Linierne A-D og A-F i 
Fig. 6 mødes, er Brændpunktet for ~-F og det 
indbildte Brændpunkt for A-D. Derfor: 

Hvor Linierne A~F og A-D i Fig. 6 mødes, 
V'il Biledet være i Brændpunktet under den bedst 
mulige Belysning. For at fremstille denne Virk
ning er F-ig. 9 tegnet. 

fl 

Fig. 9. 

Lad os antage, at vi havde en Kombination 
af ,Samlelinser med Ma fjærnt et Brændpunkt, at 
Punkt A i Fig. 8 var et eller andet Sted foran 
Samlelinserne, saa vilde et Brændpunkt for dette 
særlige conjugerende Brændpunkt blive den 
Lystaage, som altid er fremherskende faa Tom
mer foran en Samlelinse, Fotografi Nr. 6 blev 
taget ved Punkt O, Fig. 6 med en revnet Samle
linse i Montevingen. Læg Mærke til, hvorledes 
Revnen er i Brændpunktet ved dette Punkt. Den 
store Ring af svagere Lys er de objective Straa
ler. Naar disse Lys·straaler samles i et Brænd
punkt og skærer hverandre ved O, naar de et 
indbildt Brændpunkt, der hvor de Straaler, der 
danner D og F i Fig. 6 mødes. Derfor: 

Hvis den svagere .Del af Lyset bringes helt til 
Brændpunkt ved Hjælp af Kombinationen, faar 
man eladig Belysning ved Skærmen. 

Af dette udleder vi følgende Regel: - En 
Samlelinse Kombination, som er altfor lang for 
Objectiv-Linsen, giver dog en svag Belysning ved 
Skærmen. 

Lad os igen betragte Punkt A Fig. 8. Denne 
Gang antager vi, at A er Bue~yset. Denne Til
stand kan bevirkes ved at Samlelinsekombi
nationen er for kort; saa kort i Virkeligheden, at 
de 'konjugerende Brændpunkter ere Buelyset og 
Punkt B i F'ig. 8. I Stedet for at !have Samlelin
sernes Brændpunkt ved B, har vi nu Buelysets. 
Dettes indbildte Brændpunkt vil komme til at 
mødes med Lysstraalen A-F i Fig. 6 ved Skær-

men, ligesom i det forrige Tilfælde, men vi have 
nu et Bileide af Buelyset paa Skærmen. 

Af dette udleder vi følgende Regel: - En 
SamleJ.inse-Kombination, som er altfor lang for 
Objektiv-Linsen, gi'Ver en svag Belysning ved 
Skærmen. 

Lad os igen betragte Punkt A, Fig. 8. Denne 
Gang antager vi, at A er Buelyset Denne Til
stand kan bevirkes ved at Samlelinsekombi
nationen er for kort; saa kort i Virkeligheden, at 
de konjugerende Brændpunkter er Buelyset og 
Punkt B i Fig. 8. I Stedet for at \have Samlelin
sernes Brændpunkt ved B, har vi nu Buelysets. 
Dettes indbildte Brændpunkt vil konnne til at 
mødes med Lysstraalen A-F i Fig. 6 ved Skær
men, ligesom i det forrige Tilfælde, men vi har 
nu et Billede af Buelyset paa Skærmen. Af dette 
udledes følgende Regel: - En Kombination af 
Samlelinser med en Brændpunkts-Afstand, der 
er alt for kort til at passe sammen med Objec
tivet vil give os stærkt Lys ved Skærmen. 

Hvis man vil lave et nyt Apparat og ikke 
kender det nødvendige Brændpunkts-Afstand fra 
Samlelinserne, k;m man tegne sig til den paa 
følgende Maade: - Lad os antage, at den bage
ste SamleJ.inse har 6" Brændpunkts-Afstand. Jeg 
tager dette som et Standard-Maal, da jeg ønsker, 
at den bageste Samlelinse skal have saa kort 
Brændpunkts-Afstand som muligt, som vist i 
Fig. 4. 

Grunden hertil er, at den bageste Samlelinses 
eneste Bestemmelse er at rette de skraa Lysstraa
ler og gøre dem saa nær paralelle som muligt, 
naar de naar Forsiden af Linsen. Virl(ningen er 
V'ist i i Fig. 313. Naar en Samlelinses Brænd
punkts-Afstand er den Afstand, der gennemløbes 
for at samle paralelle Straaler i et Brændpunkt, 
ønsker vi til bageste Linse en saadan, ·som vil 
bringe disse paralelle .Straaler til den forreste. 
Naar man tager i Betragtning, at den forreste 
Samlelinse skal modtage paralelle Straaler, be
høver man til forreste Samlelinse en, der har en 
saadan Brændpunkts-Mstand, at den kan bringe 
disse Straaler til et Brændpunkt paa det pas
sende Sted. I Fig. 6 har jeg vist den objective 
Lysstraale skærende i Centret af Objectivlinse
Røret. N aar dette er Tilfældet, lad os saa be
tragte dette som det optiske Center for Linserne. 



·o FILMEN o Nr. 19 

Maal rru fra dette Punkt til Blænderen. I det 
Eksempel, som jeg vil anvende, maaler jeg den-. 
ne Afstand til 6 Tommer. Tag nu et Stykke 
Papir og afmærk et Punkt saaledes som vist ved 
O i Fig. 10. Lad dette Punkt ~orestille Linsens 
optiske Centrum. Træk i en Afstand af 6 Tom
mer fra dette Punkt en Linie, som svarer til 
Linien B-B, Fig. 10. Denne betegner Stillingen af 
Blænderen. Afsæt ·nu 15/16 af en Tonune (eller 
Tykkelsen af Blænderen, som kan .variere lidt). 
Punkterne C og D i Fig. 10 er disse Punkter. 
Træk saa med en fuldstændig lige Lineal to Li
nier. En fra O til C og en fra O til D. Forlæng 
nu disse Linier saa meget som muligt. Skær nu 
disse Linier med en Linie~ BB i en saadan Af
stand, at Maalet mellem Skæringspunkterne er 
nøjagtig 4112' Tomme. De 41fz. Tomme er Dia
meteren af Samlelinsen. I det Eksempel, jeg an
fører, er denne L•inse 261!2: Tomme fra Punkt O, 
men for Nemheds Skyld og for at gøre Farida
ringen tydeligere, vil jeg i denne Artikel regne 
med 26 T·ommer. Da det er umuligt at faa en 
Samlelinse med en Brændpunkts-Afstand paa 26 
Tommer, maa man finde en anden Kombination 
som har samme ækvivalente Brændpunkt som 

o. -f "t 
+-------~--Æ6~"------------

Fig. 10. 

Kombinationen af 6 Tommers og 26 Tonuners 
Samlelinser, idet man stadig maa passe paa, at 
den bageste Samlelinses Brændpunkts-Afstand 
bliver saa kort som mulrigt. Hvis vi bruger Reg
len, som anvendes 1for at finde Kombinationens 
ælwivalente Brændpunkt, vil vi se, at F1 = 6 og 
F2 = 26 og 6 X 26 = 156, hvilket divideret med 
6 + 26 giver 47/ 8 Tomme; trækkes Afstanden 
mellem Samlelinserne, 3

/ 8 Tomme, 'herfra, faas 
41!2. Tomme, hvilket er Kombinationens ækvi
valente Brændpunkt. 

Vi maa finde en Kombination med et ækvi
valent Brændpunkt, men maa anvende en Front 
Samlelinse med saa stor Brændpunkts-Afstand 
som muligt. 

Af Eksemplet faas: F1 = 71f2: og F2 = 91jz' og 
71!2! X 91!2! = 71, hvilket divideretmed 71fz + 9%, 
giver 4%; herfra trækkes J,4' Tomme= Mellem
rummet mellem Samlelinserne. Resultatet bli
ver altsaa. 41fz, Tomme = det samme s·om det 
ækvivalente Brændpunkt for Kombinationen. 

(Fortsættes.) 

Fru Aggerholm. 

Vi bringer her den smukke Fru Aggerh olms 
Billede, og det er os en Glæde at kunne med
dele, at den talentfulde Skuespillerinde ikke har 
taget alvorlig Skade af det Uheld, der ramle 
hende forleden. 

Under en Optagelse paa »Nordisk << faldt en 
Bjælke ned og ramte Fruen i Hovedet og frem
bragte et stærkt blødende Saar. Naturligvis fik 
man sig en alvorlig Forskrækkelse i Livet, men 
heldigvis viste det sig snart, at hun ikke vilde 
faa varig Men af det passerede. 
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Den nye Berlinercensur. 

Den 10. Juni dette Aar sprang der pludselig 
en Bombe i den berlinske Filmsverden, idet den 
allerede nu saa berygtede Censurrufgiftforandring 
da saa Dagens Lys. 

Der har ogsaa her hjemme været talt en Del 
om denne nye Afgift og dens mulige Følger, og 
det er fra flere Sider bleven paastaaet, at denne 
nye Byrde var umulig at bære og at al Films
virksomhed i Berlin maatte standse. 

Dette er dog sikkert noget overdrevet, selv 
om Afgiften er stor, men naturligt er det, at 
baade Fabrikanter og Biografteatre paa For
haand erklærer .sig ude af Stand til at yde mere 
end de berlinske Myndigheder allerede har pres
set dem for . 

Berlins Filmsdistrikt er jo betydelig større 
end det samlede danske, og kan v.i 1her bære en 
Censurafgift af 4 Øre pr. Meter, vil Berlin sik
kert ogsaa kunne bære deres Alfgift, selv om de 
berlinske Teatre gennemgaaende nok er spændt 
haardere for end de danske. 

Lad os imidlertid først lade Tallene tale. 
For Censurering af de første 100 Meter be

tales der efter den nye Takst 5 Mark og 2,50 
Mark for 'hver paabegyndt 50 Meter. 

Saaledes maa der altsaa for en Naturopta
gelse paa 50 Meter betales 5 Mark i Censuraf
gift Da det ofte sker, at der i Tvskland kun 
sælges 2 Kopier af et saadant lille Naturhillede, 
kan man altsaa regne, at Fabriken faar ca. 100 
Mark ud af Tyskland, hv·oraf de altsaa maa al 
med de 10 til Censuren eller 10 pCt. Dette 
Eksempel, som vi finder i et tysk Filmsblad, vil 
selvfølgelig ingen større praktisk Betydning faa, 
men naturligvis kan Fortholdet stille sig saa 
uheldigt. 

At det er store Summer, der paa denne 
Maade vil tilflyde Berlins Politikasse, er der 

imidlertid ingen Tvivl om, thi Censorernes Ar
bejde indbringer efter den nye Takst 50 Mark 
pr. Time. 

Hertil kommer desuden, at der til hver Film 
· skal løses et Censurkort a l Mark. 

Saaledes ser altsaa Tallene ud, og alt i alt 
vil Afgiften pr. Aar beløbe sig til godt og vel 
en Million Marie 

Dog, den største Fare ved denne nye Ordning 
maa søges ikke saa meget lige i Berlin som i den 
Vej, der hermed er vist for de 23 andre preus
siske Byer, der faktisk, naar de vil, kan følge 
Trop, saaledes at den Censurafgift, der skal be
tales i Preussen, bliver støne end hele Filmens 
Værdi. Tænker man sig yderligere, at de 25 
Forbundsstater indfører de samme Bestemmel
ser, vil Censurafg1ften langt overstige Tysklands 
Filmsindustris samlede Omsætning. 

Men derhen vil det selvfølgelig aldrig 
komme. 

Det tyske Politi kender sikkert det gamle 
Or.d om den slagtede Ko, der ikke malker, og 
den Protest, som de tyske Fabrikanter og Tea
terejere brygger paa, vil ·sikkert ikke blive uden 
Virkning, thi Tyskerne plejer ikke at være sene 
til at støtte deres egen Industri. 

Hvem der kommer til at bære Afgiften, er 
endnu ikke godt at sige, men Rimeligheden taler 
jo for, at alle Parter enes om den, og bliver 
denne Prøveballon, som Politiet her har afsendt 
- thi for andet anses den nye Censur ikke -
ikke sluppet løs og sejler hen over hele Tysk
land, er der næppe Grund til at nære større 
Ængstelse i den Anledning. 

-r. 

"Il Faro d'Hidalgo". Circa I I25 Meter. 
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Repræsentant A. l. GEE, Farvergade 2", København. 
. Telefon 11.212. Telegr. : Transco:ftlDl. 

T et 

Projektions-Apparat: 

PATHE, MODEL 3 
Pris med automatisk Ildbeskytter . . . . . . . 
Pris uden automatisk Ildbeskytter. . . . . . . 

(Objektiver beregnes ekstra) 

egram-Adr.: Pathefilms. 
København. 

Dansk-Fransk Aktieselskab PAT H E F R E R E S . 
København K. Vimmelskaftet 47. 

Kroner 290 
Kroner 270 

Telefon: 
Central 3803. 



Pathe-Apparat: 

'' 
ST JERK'' 

Pris uden Objektiv . Kroner 340 

" Stærk" ligner Pathe Model 3, men er bygget betydel ig stærkere. Samtlige Tandhjul 
er fremstillet af Staal og bredere Udførelse. Alle Lejerne er forsynede ~ed Bøsninger. Mal

teserkors og Excenterskive er lavet af hærdet Staal. 

Pathe-Apparat: · 

"ENGELSK MODEL" 

Pris 

med Brandskærme 

Kroner 350 

(Objektiv beregnes 

ekstra) 

Dette Apparat er me
get stærkt bygget og let 
at haandtere. Lejerne er 
forsynede med Bøsninger. 

Dansk-Fransk Aktieselskab PAT HE FRERES. Telefon: Telegram-Adr.: Patbefilms. Dansk-Fransk Aktieselskab PAT HE FRERES. 
København K. Vimmelska:::ite:_:_t _:4.:_:_7· _ _______ ..;;c;;:.:en~tr;.;;;a.;..l ,;;.;38;;.;;0,;;.;3·---·-.. --::Ko~b:en~b~av~n;_. ____ _ København K. Vimmelskaftet 47. 

Telefon: 
Central 3803. Telegram-Adr.: Patbeiilms. 

København. 



Staal-Pro j e k ti o ns a p p a r a t et 

Telegram-Adr.: Pathefilms. 
København. 

'' 
. ~ 

PATHESKOP" 
med faststaaende 

optisk Akse 

Pris , med Brandskærme 

Kroner 560 

(Objektiv beregnes ekstra) 

Dette Apparat, "Fremtidens 

Kinematograf", tilkendtes paa 

Udstillingen i Berlin G u 1 d

Medaitten. 

Hele Mekanismen, som er 

fuldstændig indbygget i 2 let 

aftagelige Kapsler, arbejder næ

sten lydløs, giver de mest stille

staaende og flimmerfrie Bille

der. Meget let Betjening. Fast 

Vindue. 2 Oljekamre. Ingen 

Kædetræk. 

Dansk-Fransk Aktieselskab PATHE FRERES. Telefon: 
København K. Vimmelskaftet 47. Central 3803. 
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Medens vi venter-

Bliver den ny Filmscensor en Dame ? 

Vi venter stadig paa den ny Filmscensor, og 
vi kan utvivlsomt komme til at vente en aod 

t> 
Tid endnu. 

For en Maanedstid siden ventedes Professor 
Riis Knudsens Udnævnelse :hver Dag, men der 
skete intet, og tør man tro et Forlydende, vil 
der heller intet ske i denne Sag, rfør den ny 
Grundlov er i Havn. 

Man skulde ikke synes, at Film og Grund
lov havde noget videre med hinanden at aøre 5 , 

men det har de nu alligevel, thi Minister Zahle 
skal før Landstingsvalget rhave udtalt, at hvis 
den ny Grundlov blev til Virkelighed, vilde han 
udnævne en kvindelig Censor. 
, Som man ved :har en stor Del politisk in

teresserede K vinder erklæret sig for Modstan
dere af Kvindernes Val!tret i denne Omcrann 

u 5 0' 

fordi de med den tilhørende Valglov ikke vilde 
faa noget at sige, og ingen Kvinder faa irl.d i 
Tingene. Som et lille Plaster paa de ophidsede 
Gemytter har Ministeriet saa fundet paa at give 
Censorposten til en K vinde, og vi maa derfor 
efter al Sandsynlighed forberede os paa en saa
dan Begivenhed. 

Vi har før her i Bladet mediteret over dette 
Emne, og skal derfor ikke nu komme nærmere 
ind paa det, men kun atter slaa rfast, at en ung, 
fornuftig K vinde paa den ledige Censorplads er 
kun af det gode, men skal Embedet besættes med 
en hysterisk ældre Dame, som det er at frygte, 
maa vi absolut protestere. 

Dog, lad os vente med at fyre vore Kanoner 
af, til vi 1har et mere br.stemt Maal at rette dem 
mod. 

Med de allerede eksisterende Censorer var 
der derimod maaske Grund til at rette ikke helt 
uvæsentlige Bebrejdelser, thi Filmscensuren fun-

gerer ærlig talt kun yderst middelmaadigt lige 
for Tiden. 

Censor -- Nikolayseu"-- har Ferie, -- ~gd~t~ 
er der naturligvis ikke noget at sige til. 
Filmscensuren, der altsaa nu kun forestaas af 
Hr. Lundby, arbejder derfor med reduceret 
Kraft og :holdes kun aaben fra 12-1, ja der 
har været 2 Dage i Træk, :hvor Institutionen 
i Bredgade var helt lukket, saaledes at ingen 
kunde faa Film censureret. Følgen er bleven, 
at flere Biografteatre har maattet opføre ucensu
rerede Films, og at Censuren under Haanden 
har givet sin Tilladelse dertil. . 

Dette er selvfø·lgelig et ganske uholdbart 
Standpunkt, der meget let kan trække Konse- · 
kvenser efter sig, som ikke er helt behagelige 
for Censurinstitutionen. 

N aar d' Herrer Censorer hæver Gage, bør de 
ogsaa udføre det Arbejde, de betales for at ud
føre, og har den ene Ferie og er den anden op
taget i sit Ministerium, kan man ikke i den 
Anledning lukke Butikken i flere Dage og i de 
andre kun ·holde aaben en Time. 

Tilføjelser og Rettelser til Medlemslisten. 

Østeraas Biograf, Aalborg: A. I. Gee, Kbhvn. 
Bregninge Biograf pr. Ærøeskøbi~g: Fru An

ckarfeldt, Marstal. 
Dunkær Biograf, pr. Ærøeskøbing: Fru Anckar-

feldt, Marstal. 
Eiby Biograf: S. Kroglund, Middelfart. 
Nørreaaby Biograf: S. Kroglund, Middelfart. 
Hotel Prinsen Biograf, Roskilde: Chr. Sørensen, 

Svendborg. 
Skørping Biograf: Petersen, Nordjydsk Biograf, 

Aalborg. 
Ringsted Biograf: Kær, Skive. 
Østbirk Biograf: J ensen Sommer, Horsens. 

~,La hija del torrero de Hidalgo''. Circa I 125 Meter~ 
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Cen
sur 
Nr. 

2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 · 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2179 
2180 

2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 

o FILMEN o 

CENSURLISTE 
7. Juli 1914. 

Filmens Titel 

Broder V en centi .... ..... ........ ... . 
Chr. Schrøder i Biografteater ..... .. . . 
Middelfart og Omegn ......... . ... .. . 
Jernbanerejse i Norge ...... . ... ..... . 
Lokomotivsammenstød .. .. .. ... ..... . 
Italiensk Landskab . . . . . . . . . . . . . ... . 
Sæder og Skikke paa Ceylon ..... . .. . 
Af Forfængelighed ... . ......... .. ... . 
Badeliv i Øresund ... . .. . .......... . . 
Kapsvømning . . ............. . ...... . . 
En original Ide ..... . . .. ...... .. · ... . 
Den engelske Flaade paa Reden ..... . 
En rædsom Nat . . ...... . ........... . 
Mælkedrengen paa Sjov . . .. ..... .. .. . 
Spøgeriet hos Professoren .......... . . 
En Gæst fra en anden Verden ....... . 
I Auvergne .... .. ...... .. ..... . ... .. . 
Vendelbys Onkel .......... .. ....... . 
Kampen for Lykken .. . ..... . .... . : . . 
Gift Dem aldrig med en Sagfører .... . 
Pathe Journal Nr. 277 A ............ . 
I Junglen paa Halvøen Malakka .. ... . 
Den livstrætte Leo ...... .. . ......... . 
Gaumants Ugerevne No. 27 . .. .... .. . . 
Erkehertug Frantz Ferdinand og Her-

tuginde Sofie .... . ..... ...... .. · . . . 
Den hollandske Prinsregents Ankomst. 
Gift Dem aldrig rped en Sagfører .... . 
Baltiske Spelens Aabning ... . ........ . 
Henley-Regattaen . ..... ... . .. . .. .. . . . 
Den fjerde Dame .... : . . . . . . . ....... . 
Perlen .... . .. . .... ..... . .......... .. . 

Længde 

.Meter 

249 
140 
116 
76 
42 
53 

110 
579 
126 
139 

97 
42 

290 
168 

1070 
873 
101 
268 
297 
640 

78 
119 
308 
211 

152 
80 

640 
82 
90 

691 
884 

Firma 

Dansk-svensk 

)) 

)) 

Eclair 
Vitagraph 
Nordisk 
Danmark 
Britania 

Danmark 
)) 

Continental 
Nordisk 

Pathe Freres 
)) 

Edison 
Gaumont 

Pathe Freres 
)) 

Gaumont 
)) 

Danmark 
Record 

Gaumont 
Pathe Freres 

Topical 
Nordisk 

Vitascape 

Dom 

Rød 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

Nr. 19 

Art 

Skuespil 
Lystspil 
Natur b. 

» 
)) 

)) 

)) 

Skuespil 
Naturb. 

Lystspil 
Nalurb. 
Lystspil 

)) 

Drama 

Naturb. 
Lystspil 
Drama 
Lystspil 
Natur b. 

)) 

Komisk 
Naturb. 

Lystspil 
Natur b. 

Lystspil 
)) 

,, La fille du p· hare d'Hidalgo". Circa I I25 Meter. ill 
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DIUtSK KlftEMATDiiRAFFABRIK 
TELEFON 

1636. 

VESTERBROGADE 107 C. 

TELEGR.-AD R.: 

MASKINPERFECT. 

Det bedste, hurtigste, ældste og mest paalide

lide Værksted for Reparation af Kinoapparater. 

Skriv efter vor nye illustrerede Prisliste. 

Ben~ærk. 

For første Ga'ng vises her paa Mødet vort nye 
Projektionsapparat. 

Maskinen er helt igennem konstrueret efter de 

mest moderne Principper, med stort Malteserkors 

(i Oliebeholder), lydløs Gang, stor Brandsikkerhed, 

optiske Akse faststaaende, uopslideligt, 

Dette Apparat, der fuldt ud er paa Højde med 

de bedste eksisterende, koster ca. det halve af en 
Ernemann-Maskine. 

Tag Maskinen i Øjesyn, og De vil straks se de 

betydelige Fordele dette Apparat byder Dem. , 

®L·~~~-------------~~============= 
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Næsten for meget. 

At Filmen vil blive Fremtidens Avis er der næppe 

nogen Tvivl om. 
Hvad der saa sker , vil det blive optaget i Film 

og vist frem paa Gader og Stræder , m en endnu er 

vi jo ikke naaet saa vidt, selv om vi m aa siges at 

være kommen ganske godt m ed. 
Vi h ar h aft Lejlighed til at gøre os b ekendt m ed 

en fransk F ilm, der til E fteraaret vil fr emkomme 
paa Markedet , og det der h eri præsteres var ikke 

lidt - n æsten for meget. 
Den sørgelig b erømte Calmette-Affair.e, hvor Ma-

dame Cailliaux skød »Figaro •s Redaktør paa hans 

Kontor, vil endnu være i fr isk Minde. 
Den vakte naturligvis en m ægtig Opsigt h ele 

Verden over og delte Frankrig i 2 Lejr.e, der paa det 

kraftigste b ek æmpede hinanden , der gik Politik i 
Mordet og nu, - ja det lyder n æsten utroligt, - nu 

er der ogsaa gaaet Film i den. 
Hvis m an har studer et sine Aviser godt og gjort 

sig bekendt m ed Gaston Calmettes og Madame Cail
liaux Udseende vil m an, af de to Billeder fra den nye 

Film, som det er lykkedes os at faa fat i , se, at de 
opt rædende P ersoner ganske ligner Dramaets virke

lige Udøver og Offer , m en ikke nok h ermed, nej 

Møblerne i den myrdede Redaktørs Kontor har man 
laant til denne Film for at alt kan blive saa natur
tro som muligt, og vidst e man ikke det var ugørligt, 
skulde m an tro, at de og.saa h avde form aaet selve 

den r<evolverskydende Dame til at gøre det h ele om 

igen. 

Sagen er jo endnu ikke slutte t, men hvad Udfald 

den saa faar vil F ilmsfabrikken altid vær,e paa den 
sikre Side, thi m an har ladet optage 2 Slutninger, 
den ene hvor Madam e frifindes, ·den anden hvor 

hun dømmes, b egge af stor dramatisk Virkning. 

Af vore 2 Billeder viser det en e selv.e Mordscenen, 

m edens man paa det anden ser de Skydeøvelser, 

Mordersken afholdt for at være sikker paa at ramme 

sin Fjende i d et r ette Øjeblik. • 
Man skulqe ikke tro, at en saadan Film kunde 

tillades, og det er vel ogsaa et m eget stort Spørgs

maal om den bliver det - den burde de·t i alt Fald 

il<ke. 

Snap-Schotts. 
Smaaiagttagelser fra Land og By. 

I. 

Skolerne er i Byen. 
Overalt, hvor man kommer paa Gader og Torve, 

ser man dem færdes, stimlet hid fra alle Landets 
Kanter, for at sættes ind i de Mysterier, Storkøben
havn rummer. 

Ocr allerede efter den første Dag staar Øjnene 
o o d 

paa Stilke og viser ligesom et Manometer det m re 
Tryk, og Hjernevindingerne snor sig i For~ af et 
m ægtigt Spørgsmaalstegh , som den ulykkelige Læ
r er m ed sin Viden . gør sig al mulig Umage for at 
lægge i naturlige Folder . 

. Dog ·saadan gaa:r det ikke dem alle. 
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Jeg ha r i de scner.e Dage s luderet Ar tern e og skal 
her fr emdrage Eksemplet - lill e Oline. 

pellhen revne, og derfor Lager hun del a llsammen 
som nogel, der slel ikke a ngaar hende. 

J•eg ha r fu lgt h ende f ra Sled Lil Sled. Vi betrag
Lede samliel ig Hes ten paa Kongens Nylon ' . Oline 
havde aldeles ingen Sa ns for dens E jenclomntelig
heder, og bed re gik det ikke m ed Raadh ustaarnet. 
Hell er iJ;. ke da den velunderretlede Lær.er fo rl alle, 
al om clcl Taa rn ha vde Nervø i s in Tid kryd
se !, a ffi ce rede del Oline. Med PegcOngeren dyb t be
grave! l Munde11 , so m hun aabenbn rl op l"nl lede 
som en nnlurli g Skede fur delle lns lrumen l, saa hu n 
sig de l hel a n uden nl lade sig impo nere. 

Kun en Ga ng saa jeg Olines Øjne straale i Be
gejs tringens Glød og F ingeren fl yve a f Balgen m ed 
el. Svup, og del var , da en Mand paa Vesterbro kom 
trækk ende med en b roge l Ko. 

»Nej se, 11 ej se, « raable Olin e og hen ledede i sin 
Begejstring all e cl e nærn crend cs Opm ærkso mhed paa 
Dy re l, »den er ple ll cl li 'som den nye K vie til vor l. « 

Og de l b liver sikker! del, hun hu sker beos! fra 
~ i n Tur Lil Slork øbcn havn . 

Heller ikke Byens Farer kunde sælle h endes Sind 
i Bevægelse. 

Automob ilern e ka n Lrulle og bruse saa gall, de 
vi l, naa r Skol en plu dseligt lammer al F mrdsel ved a t 
føle Trang Li l a l bclragle nogel fra den a nclen Side 
af Gaden; Holtehalen af en Haa rpi sk, der hænger 
Oline ned ad Halsen, sæller ikke sine P endul svlllg
ninger op fo r det. 

Sagen er, a l Olines SLlllde In sllnkl siger hende, at 
lw is hu n skulde beundre nll det nye, vilde hun sim-

"Glaukar"-A nas tigmat 
F:3,1 

Kino-Objektiver for l. Kl.s Teatre. 
Den mest sandfærdige og fuldkomne Gengivelse af 

Kinobilledet. Straalende skarpe Billeder. 

A c h r o m a t. D o b b e l- O b j e k t i v 
for Kino-Projektion og fast Projektion. 

F ortr inligt, meget ydelsesdygtigt Objektiv i 1m a Udførelse, brugba 1· i alle 

Teatre og til alle Baggrundsstørrelser. 
Katalog gratis. 

E mil Busch .1\.- Optisk 
G., Industri, 

Katalog gratis. 

Ratheno~. 

J ens. 
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Filmkritik. 

Den spirituelle tyske Forfatter og Journalist 
Georg Hermann har for faa Dage siden i »Ber
l iner illu str irle Zcitung « offentliggjort en megcl 
bidende, men desværre ogsaa meget bere tLi get 
Satire over forskellige Forh old indenfor F ilmen . 

· Først og fremmes t lager han fat paa de i 
enh ver Film forekommende Breve, og man 
kommer ikke ud en om, at disse ofle er ræd
somt afl"a ttede. 

Som Eksempel kan de tte t jene: 

»Til Direk tionen for Cilybanken. 
Vær saa god a l udbetale min Nevø 3 Mil 

lioner, og er jeg med de bedste Hilsner Deres 
Grev Luxheim. « 

De adelige Navne er altid haabløse, og de 
Summ er, det d rejer sig om, er altid alt for store, 
og desuden daarlige i stil is ti sk Form! 

Bed re er det ik ke med de AYisnol ilser, man 
ser paa F ilm. Den Meddelelse, det dreje r sig 
om, sæ lles _ m ed en ganske anden Sk rifl -
ind i et almindeligt Dagblad, og midl imdlem 
hes ind ige Meddelelser læser man: 

»Firmae t '.Va rens t:lro DoGholder er 
fl yg tet med Pengekassen. Han har medla
ge t all e Firmaets Penge, deribland t ogsaa 
den smukke Datter Maries Medgift, saaledes 
a l hnn nu man blive Spill elærerinde «. 

Hvem har nogensinde se t en saadan No lils 
i e l Blad, og hvopfor laver man dem saaledcs? 
Vi h ar jo dog all e set en Avis, og ved, h vord:m 

de r skrives. 
E nd elig er der denne Titel: 

»J eg forlader dig for s tedse, sørg for vort 
Barn, din dybt ulykkelige 

Edith.« 

Nede i Hjørnet tilhøjre s taar desuden : P o
m ont fr eres, 11 B Serie 8«, h vilket ødelægger 
Illusionen, om en saadan maatte være opstaael. 

Mod de fors kellige » Ugejournaler « r eller 
Georg Hermann ogsaa sin Pen, og stedse træf
fer han det rette. Først ·ser man ikl'e andel 
end Røg, Bjælker og Mursten m ed denne Tekst: 
>> Detroit (Michigan) . Her i Byen r aser en rv old
son1 Ildebrand << . 

Herregud, Røg er Røg over h ele Jorden og 
ganske særlig paa Film. · 

Paa det næste Billede ser man et langl Tog 
marcherende Mennesker m ed Titlen: >> Santiago 
di Campoolella. St. J osefsfesten fejredes her 
med stor Pragt «. 

Dernæst formuleres en Del direkte Spørgs-

maal: 
»H vorfor skriver Folk stedse Breve paa 

F ilm? « 
"J-Jvodor sla a r de om sig m ed Millioner? « 
"Hvorfor er Perso nerne altid enten Millio

nære r eller kun Ej ere ruf en Symaskine? « 
>> Hvorfor gaar al Kærlighed i saadan en 

Fart? « 
Paa det ene Billede ser den k ønn e Kammer

p ige den un ge Løjtnant, paa det n æste har h un 
et Barn. 

>> H vorfo r redd er de s tørste Slyngler allid Iil 
Slul e t Barn ud af e t brændende Hns for selv 
al omkomme i F lammerne? « 

>> Hvorfor har alle Mennesker en Tj ener, der 
s tedse bringer Visitkort paa en Sølvbakke? « 

Paa alle disse Spørgsm aal er det ikke •saa lc l 
a l give Svar, men sikk ert er det, at den her 
rejs te Kritik ofle træfl'er Hovedet paa Søm me!. 

"Das Madehen vom Hidalgo-Feuer". Circa rr25 M. 

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111 Ulf 1111111111111111111 III lilllilllUl IIIIIII m IIIIIIIIIIIII m 11111111111111111 IIIIIII ~ 
==-- . = ::::.-- = 
l Nordisk ~ --- -l Kinematograffabrik ~ - -- -- -
~ Gl. Kongevej 15a. B. ~ - -- -- -- -- -= = - -= RepaPationeP, · Udlaan og Fab:rikation == 
--= == := afsaavel Reservedele som complette Apparater og Ma- == = = skiner til Optagelse og Fremvisning af levende Billeder. 

- -== -- -
§ lt ltltll ltltltlt ~ ----- ------ --- ----Hurtigste Egen ~ 

Retj~ing. fabrik. ij 
-------------------- 1. Klasses G ::: ---

-;; Kræfter. Hltid ~ . -- -
~ ~ leverings- ~ 1 Største dygtig. ~ 
_ lager. = 

-- -- -= == == = - -- -
~ ~~~~ ~~'):~ ~ - -- -s == "":..:: TELEFONER: 6873 ~ 6827 - Godthaab 1462 y. 

- -= IYiaskinBr som lllustrationBn, BgBt Fabrikat, hauBs stadig paa hagBr. = 
lluunnnnnuunnnnuuuuuununnnuunmnuuunuuuunuuuuuuuuuuuuunuuununumuuunun; 
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···································: • • i == Plakater == : 
: for ••• : • ••• • •• :.:.: Biografteatre : ... : 
Det bedste af det b.edste. 

Ha tal og 
gratis! 

Postpenge: l Fr. 75 pr. 2 Kilo. 

45 cts. pr. Styk l m X 75. 

Betingelser: 
Beta ling 

med 
Ordren. 

STAF FORD &. Co. L td. 
NETHERFIELD, NOTTS ::ENGLAND. 

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 l 00,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Stykker med en Sa ts . . ... K1·. 6,00 
25,000 to - " 12,00 
50,000 tre - . . . . . > 22,00 

100,000 fire - . . . . . » 40,00 

1 Blokke a 100 Stykker, Format 5 x 12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats o o o o o KI·. 7,00 
25000 to - " 17,00 
co'ooo tre - o o o o o )) :n ,oo 

1~0' 000 fire - . . . . . " 53,00 

Yder;igere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forsendes mod Halvdele n af Beløbet ved. 01·drens Af
givelse, Hesten pr. Postoplu·ævmng. 

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

Filmsvan vid. 
Moderne Groteske. 

Efter at W il Iiam Coddy med sin genial e Opfin
delse de t se lvvirkende Luft-, Varme- og Køl eanl~g , 
havd ~ udli gnet Tempera ltmen, og Aarstid.erne derfor 
ikke m ere eksisterede, v a r der kun f a a Verde ns-
spørgsmaal af Betydning tilbage. . 

Den m ekaniske Arbejder, konstrueret af Almm
nium der forbandt manuel Dygtighed m ed en utro
lig Udholdenhed, havde længe eksis teret. K~psel
n æring for Mennesker fandtes ligeledes , Ho_sp1Laler 
eksisterede ikke længe re, Lhi alle Sygdomsspirer var 
fo rl ængst udryddet, og Lægerne havde begaae l ~elv 
morel , og eft er den Tid døde Folk overh ovedet Ikke. 

Saa Lraadte Staten Lil og fastsatte ved Lov den 
m enncskelig.e Levelid Lil 125 Aar. De, der ha:d_e 
naaet denne Alder , blev smuldret h en m ed Elektnci
Let ogsaaledes undgik ma n den truende Overbefolk
ning. 

AlJi oeveCvoksede alle Byer kollossa lt, og Norm en t> 
v:1 r 3 Millioner Indbygger e. Hus,ene havde gennem -
snitlig 55- 60 Etager og var forsynet med ~lyv~s la
Lion Radios lalion og Forbinelelse m ed UnderJOrclisk- , 
Høj: og Luftbane, all e Forretninger og Forlys telses-
lokaler h oldtes ua fbrudt aahne. . 

Aviser fandtes hell er ikke m ere, hvert 5 tc Mmul 
m edd eltes den sids te Nyhed , m en de fl este Menne
sker inl eresserecle sig a ldeles ikke for at læse. ~en 

s idslc Romanforfalle r vislc·s i J eru s:1 lcms zoolog iske 

Have. 'l' il -
Saalcdes var Verd en naaet til en udm ærket 

sla nd , og det kunde væ re saa re godt om ikke en Syg
dont havde grebet den. 

Det var Filmsvauviclet! . . 
Kaspar Lund fra Haparancla , der r egnedes for ~111 

Tids kl oges te Mand , ha vde eft er inclgaaencl e Studter 
erkl æret den for uhelbredelig, Lhi e l Se rum va r del 
ikke mulig al konstruere. 

Syadommen y trede sig derved, a l Personen 
viste ~n uovervindeli g Trang Lil panlomimi~ke Be
vægelser og kun beroligedes under Biog ra ltea~rets 

SLraalevirkning, m en derfra var de syg~ h ell er 1kk.e 
Iil a l d rive, de blev der Maanecler, An r, Ja nogle søt 
gelige Individer var født derind e og kom først ud , 
naar de i 125 Aars Alderen slæhles. ud. . . r 

Saa indretlede man endelig el Bwgraflcatcr 1 h æl
deJ,en af a ll e Huse, at m a n straks kunde br.inge de 
Syge Lindring. H ele Gader forfaldt 1~il. denne Lasl 
og Dag og Nat var der uafb i:ucll ForcsLIIImg. . . 

Filmen rull ede us lnndsellg t genn em A p pal atetnc, 
Lil Armen gik af paa Alluminiumsopcratør en og en 
n y maa LI c h entes fra Magasinet. 

Jean Morni er og han s Ven Ivan befandt sig endnu 
kun pna Sygelommens Begyndelsess lad~um. 

E n A flen forelog de en A u tomoh11Lu r gennem 
Byen og besluttede kun al gøre Holdt ved hvert 
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JOOde Biografteater. Ivans 249 H. K. susede af Sted 
hen over Parketasfalten. 

»Ex lrablad - -! Malta- Tripolisbroen styrtet 
sammen!« 

"Det maatle komme mente Ivan. »Pil1erne var 
ku n af Jernbeton. Hvorfor bruger de ogsaa et saa 
for ældet Materiale.« 

De holdt. Et mekanisk Alluminiumsmenneske 
oav dem Billet, og anbragte dem paa en Stol. 
"' »Præsidenten af Asien afholder 14de Juni en 
Tropperevy i Bombay «, m eddelbe Parlografen m ed 
skrattende Stemme. Man, skrev nu den 15de Juni og 
Publikum hyssede: »Afslutning! Svindel! Nyt Pro-
gram! « . 

Pludselig stod der paa Lærredet: >> Brosammen-
slyrtning.en ved Malta • ! . 

»Pjank, « m ente Ivan, »radiolelegrafisk Overfø
relse. Kom! « Automobilen tog a tter Fart. 

»Ekstrablad - -! 21 Udgav:e. Det første Spade
slik Lil Tunuden gennem Jorden blev i Dag gjort ved 
Jiittersborg.« 

Alle Biografteatr·e var nu overklistre t med Plaka
Ler fra Brosanunenstyrtningen. 

Atter var de i et Teater. 
Man klippede Filmen over. »Nyt Program, det 

første Spadestik til Jordtunnelen «, og Porlografen 
meddelte, at dette tekniske Kæmpearbejde uden Af
brydelse vilde blive vist i Radiofihn. 

Tusch fra Orkes tret, trrr - - -
»Præsidenten af Europa gør det første Spade

slik «. 
De omkringsiaaende spærrer Munden op, det be

tyder Hurra. 
Ti springer til. Præsidenlen forsvinder i Mass·en. 

Femogtyve springer Lil. . Saa Hundrede, Tre tusind. 
Ollelusind. E ll evctusincl, Hunclrcdtusincl. Man kan 
il·ke mere tæll e dem. Forvirring. Kari1p. Der gra
ves. Jorden fl yver tilvejrs som Taarne. Jorden pu
sles ud i Havet . Nye Lande opslaar. 

Ivan saa paa sit Ur. 
>> Nu har de gravet i en Time. I 24 Gange 24 Ti

mer kan d~ være færdig med Australien, Bernhard 
Kellennann er slaaet.« 

»Bernhard Kell crmann? « 
»Kan du ikke huske ham, der byggede E uropa

Amerika Tunnelen .« 
Arbejde. Gra ven. .Spr ængning . . . Nyt Land 

Nordsøen. 

(Sluttes.) 

Kunsthandler Billy Ja cobsen, København , købte 
efter det nu fallerede Copenhagen F ilms Co.s (Dii,ek
tør Nallwnsen ) sidst udsendte Prospektus til Akti-e
kapital-Udvidelse for 4000 Kr. Aktier. 

Hr. J acobsen føler sig · nu brøstholden, da han 
gaar ud fra, at Selskabet all erede paa det Tidspunkt 
var klar over, at ·det var insolvent, og han betegner 
derfor lnclbyclelsen til Aktietegning som falsk Pro
speklus i Lighed m ed det, Grundejerbanken udsenel le 
ved sidste Aktie-Emission. 

Gennem Veks·elerer Johann es Henriques har han 
nu indgivet Klage til Sø- og Handelsre tten, og h er 
verserer Sagen for Øj·eblikket. 

:Hele det meksikanske F elttog - hvis man da tør 
bruge denne Betegnelse om de Myrderier, der har 
fundet Sted m ellem d e forskellige meksikanske Ban
elers »Generaler« - er bleven optaget paa Film af 
Tyskeren , Dr. Hein og vil snart komme paa Mar
kedet. 

Foi"fatlerne af F ilmsmanuskrip ter i Tyskland har 
stad ig klag,et over, at deres Ideer blev brugt af Fir
maerne, skønt de havde faaet Manuskriptet returnc
r et som uantaget. Retslig Forfølgn ing i den Anled
ning er som Regel en Um uli ghed, m en nu agter man 
a t prøv·e et andet Middel. 

Naar Manusluiplet har være t h ele Vejen rundt 
og har vist sig usalgbar sendes et Sammenelrag af 
Manuskriptet til samtlige Fabrikker med Meclclcl clsen 
om a t de alle har modlaget e t saaclant, derved m e-

, o l ner man at de forhindres i a t bruge det, da de 1k ":.! 

kan vide' om ar.drc ogsna vil benylle Ideen. 
Om det ny tler nog.et synes dog ret tvivlsomt. 

"The gir! from the Hidalgo-light". Circa II25 Meter. 
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Ritta Saccetto filmer for Tiden hos »Nordisk«, og 
samtidig har «Kinografen« ogsaa faaet en smuk 
udenlanelsk Skuespillerinde h er op. Damens Navn 
er Frau J\1/ izi J\1/athe fra Budapest, og Fruen siges at 
vær·e den aller skønneste i det paa skønne K vinder 
saa rige Ungarn. 

- Naa saa du har filmet !! 

Den store amerikanske Filmstrust, der har cu 
Aktiekapital paa 500 Millioner Dollars, giver i Aar 
et Overskud paa 75 Millioner. 

I England er startet et nyt Filmsfirma, der le
verer Film gratis til Biografteatrene, naar disse til 
Gengæld forpligter sig til at vise en Annoncefilm i 
hver· Forestilling. 

' ' 
FILMEN''s 

1ste Aargang 
(1-24) 

fa as ind bundet i stift Bind. 

Kun 4 Kr. frit tilsendt. 

Filmens Ekspedition, Odinsuej 4, HBbenhaun U. 

Komplet Lager af samtlige 

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

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

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: 'i, Side K1·. 50, ' /
2 

Side Kr. 30, ' /• Side l{I'. 15, 1 /
8 

Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., for 
26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland: 4 Kr. 64 Øre om Aaret. - Udland: 8 Kr. om Aaret.- Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. 

Udkommer den L og 15. i hver Maaned.- Udgivet af Jens Locher. I Redaktionen: V. Gliickstadl og J. Locl1er (ansvarh). 

Vigtigt~ 

for Biografteatrenel 

Det meddeles herved, at Aj S Kinografen til 

den komme nde Saison vil begynde Udgivelsen af en 

Række, i Sommeren ogtagne, store gode dans k e Film 

med spændende, tiltrækkende og smukke Motiver, 

op tagne dels i Kinografens eget store Optagelses

Ate lier, dels omkring i Danmarks skønn este Egne , 

og indspillet af godt kendte og afholdte danske 
Skuespill ere. 

Foruden disse danske 11 Tip-Top 11 -F i lm, har Ki 

no grafen sikret sig Enere tten til en Række af Ud 
landets bedste Slagere. 

I de Byer, vi ikke er fast repræsenterede , 
ønske vi disse ekstra gode Programmer foreviste , 

hvo rfor vi bede D'Herrer Biografejere , · ogsaa i 

de res egen Inter e sse, snarest henvende sig til os. 

Ærbødig s t 

Aj S K I N O G R A F E N 

Film-Fabrik. Film-Udlejning. 

Ene re t : Dansk Kinograf Film. 

Enere t : En Række franske, i t a li anske og amerikanske Slagere. 

Endvidere: Gaumont, Pathe freres, Paladstea ter-Fi lm etc. 

Frederiksber ggade 25. Tel efon 7606 & 7626. 

l 
l 
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* L* 
-~SKANDINAVIAN FILM AGENCY ~ 

l 

KØBENHAVN K. KONGENS NYTORV 8. 
Telefon: Central10240. Telegr.-Adr.: »Scandiafilm«. 

Eneforhandling for Skandinavien af 

de verdenskendte "BROCKLISS" 
Kinematograf-Maskiner. 

~ 

PROJEKTIONSMASKINER 

--====-- FILMS-MAALEAPPARATER --====-
FILMS-SPOLEAPPARATER 

BEDSTE OG BILLIGSTE KLAPSTOLE 

KINEMATOGRAF-KUL 

ELEKTROMOTORER === MODSTANDE 

AL T TILBEHØR TIL DRIFT AF 

BIOGRAFTEATRE. 

FORLANG 

§Ml 11 U IIIIIIIIIII III U JIIIIIIIIIII U IIIIIIIIIII IIIII U IIIIIIIliiiiii U IIIIIIIliiiiii U IIIIIIlUII III IIIIIIIIIIIII lU IIIIII U JIIIIIIIIIII ~ - = == l = - = 

l SKHnDiftHUIHn FILM HHEnCY i - ---- = 
§å KØBENHAVN K. KONGENS NYTORV 8. §§§ 

== Telefon: Central10240 Telegr.-Adr.:» Scandiafilm«. _ 

:- FILIAL-KONTORER: 

~ ~ (2) (2) LONDON W. 7, Liste Street. (2) (2) ~ 

-==-=-==:~ ~o <2) <2) BUDAPEST V. Arpad-u. IO. <2) <2) ~o -=-=:=§ 
~ ST. PETERSBURG: Puschkinskaja Uliza 19. ~ 

:= ~ REPRÆSENTANTER I: ~ == 
~ ~ STOCKHOLM ® KRISTIANIA (2) ROM ~ - ~ 
- -= . BERLIN (2) PARIS (2) NEW YORK = - = - -- -- -

Køber Udnyttelsesretten for hele Verden af 

~ NEGATIVER af ~ 

= _ Spillede Films, = 
- -
~ Naturoptagelser, ~ 
~ Aktualiteter og æ 
= == 
§S videnskabelige Films. ~ 
~ ~ 

§§§ BEDSTE AFS/ETNJNGSMULIGHEDER E§ - == i Køb af gode brugte Films samt Filmsaffald. ii 
= = = == ~ SKANDINAVIAN FILM AGENCY ~ -s:: == .......... -
~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 H 11111111111111111111111111111111111 i 



JPtøreB~~f#Ø3~æ~~~ 
; Annoncer til Udlandets Filmsblade ~ 
~ - modtages paa »FILMEN «s Redaktion, Odinsvej 4. ~ 

'~!)J/CJ~B9~B9§@§B~ ~æ!J&B8æ!J&B8æJJ&BW 

De, der interesserer sig for 

Kinematographie 
holder 

LICHTBILD-BOHNE 
Abonnement Mark 2 pr. Kvartal 

Inserat 15 Pf. pr. Linie. 

Redaktion og Forlag 
Berlin S. O. Michaelkirchstrasse 17 

Læs 

THE BIOSCOPE 
ledende cinematografiske Fagavis i England. 

Abonnement 14 Shilling om Aaret. 

Adresse: 85 Shaftesbury A ven u e, 

London W. 

Das Lichtbild-Theater. 
Tidsskrift for Kinematografi 

bedste Kinoorgan i Tyskland. 
To Bilag 

»Filmsindkøberen« og »Filmsmærket« 
uundværlig for Filmslejere. uundværlig for Theaterejere. 

Abonnement: Mark 4 pr. Kvartal. 

Adresse: Dresdnerstrasse 34~35. Berlin S. 14. 

Det ældste og mest udbredte Kinoblad 
paa Kontinentet 

er 

Kinematograpbische Rundschau, 
de østrigske Kinobesidderes officielle Organ. 

Wien VI. Gumpendorferstrasse 24. 

La Cinematografica Italiana ed Estera 
ledende Filmsblad i Italien. 

Pris: B Shilling om A a ret. 

Udgiver: Prof. Gualtiero ]. Fabri. 

Via Cumiana 31, Turin. 

"Tb e Kinematograpb and Lantern Weekly'' 
trykkes i 13500 Eksemplarer. 

Bedste Avertissementsblad for Filmsfolk. 
Abonnement ta Shilling aarllg. 

Adresse: Tottenham Street 9-1 1, 
Tottenham Court Road, 

London W. 

THE CINEMA 
N ews and Propertygazette . 

Hovedkontor : 30 Gerrards Street, 
London W. 

Postfri hver Onsdag. - 12 Shilling pr. Aar. 
Det eneste Blad, der kan sætte Dem i Forbindelse m ed 

Filmsfolk i de forenede /(ongeriger og J(olonierne. 

Skrevet og redigeret af Fagfolk. 

CINE=JOURNAL 
G. DUREAU, Direktør. 

==== 30 rue Bergere, Paris. ==== 
Det første Ugeblad for Kinematografi 

i Frankrig. 

Abonnement: 12 Francs pr. Aar. 

D.e store gode danske film 
der optages af A/s Kinografen, med sin Stab af kendte danske Skuespillere 

kan De leje alene hos 

Afs K:INØGRAFEN 
Hovedkontor: Frederiksberggade 25, København. 

Ajs Kinografens optagels'esteat;;.i Hellerup, Strandparksvej. 
(Det største i Skandinavien.) 

\ 

\ 

Foruden de mange gode d;1nske ·Film, kan vi tilbyde Dem U diandets bedste 
Monopol-Film 1 

Afs KINOGRAFEN 
KØBENHAVN. 
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'felegi:amadr.: 
DESRICINE 
~ ~ARIS. 

J. DEBRIE KONSTRUKTØR 
(SERVICE ·F.) 

, Stor 
Guldmedalje' og 

PAR l S 
p~r~e~P/~~-

111, Ru E st MAUR; Katalåø- sendes 
. . '? 1 · grabs paa 

Forlangende. 

~-· ,. 

' LE PARVO'' ,, " 

Klar --til a rug. .-

----- --=F=--=--=-= 
~ 

NOTA. ' 

Bemærk . at Objektivet 
l 

er fastgjort til Appara-
. tet med 4 Staalskruer. 

Kassen er saaledes kon-
strueret, at man• stedse 

11 kan se Raafilmen. :II l i -~ 

Forbindelser i alle Lande. 

nahonale 

l 
·udstilling i 
London 1913. 

Optagelsesapparat 
for Professionels. 

" Højde 19 cm 
Bredde 14 cm 

Længde 26 cm 
Vægt 6 Kilo 

Med 2 Magasiner til 
ialt 120 Meter Film. 

.Dets ringe Dimen
sionei· gør det egnet 
til Teatr~, , Reportage, 
Sørejser, i · Bjet'gegne, 
ved Flyvning, til vi
denskabelig Bn;tg etc. 

, Fuldstændigt 
kinematografisk 

Materiel. 

( 

LILLE STRANDVEJS 'SIDEVEJ 4~ TLF. HELRUP 440 
' . 

f/<\ <\ . 

ATELIER UDLEJES FILM OPTAGES 
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