


Hos Kinografen 
Aktieselskabet 

kan De leje med Eneret: 

de store gode danske Films 
og Udlandets bedste Træffere! 

3 )) 

Adrianopels Hemmelighed 3 Akter 
d 3 )) 

Den store Cirkusbran 

De sorte 13 
· U n der 2 Flag 

Livet for et Kys 

To Rovdyr 

3 Akter 

2 
2 
3 U n der Møllevingen 

Dødsklippen (Bornholm) 3 
4 

)) 

)) 
Den lille Dronning 3 

Fantomas Il 
Oceandamperens Undergang 4 " 

og mange flere! 

:!tl!ltltltlt.Jt 

Sidste ttyhed! 
Schillers 

Røverne. 
Det berømte 

Skuespil1 

3 Akter. 825 M. 

oc~~oc~~~ Af Scllillers Røverne. 

En Klasiker· 
Film 

Alle vil sel 

Flere 
Hundrede 

Medvirkende 

A/s KINOG~A~1~~og7626. 
Hovedkontor: Fredenksberggade 25, . . 

Eneret: 

København B. 

r · Vi udlejer med Eneret ., 

• Paladsteatrets og Viktoriateatrets Films • 
Begynd det nye Aar med et af følgende Slagnumre. 

Quo vadis, Hvor er Coletti, 
5 Akter. · 4 Akter. Vitascope Lystspil. 

p 0 mpejis sidste Dage, Eva, 
5 Akter. 4 Akter. Henny Porten Monopolfilm. 

De Dødes Ø, Spansk Elskov, 10 
4 Akter. Dansk. 4 Akter. § 
For evigt, Fædrenes Synd, ~ i 
3 Akter. Dansk. 3 Akter. 1 ~ .§ 

Scenens Børn, Dødedansen~ 1 ~ 5 .~ o 
3 Akter. Dania Biofllrn. (Gyldendal.) 3 Akter. Z ø. 

Katastrofen i Dokken, Stem.m.eretsdam.en, ~ 
4 Akter. Dansk. 5 Akter. J < 

Blodets Røst, Den gale Kom.tesse, 
(Ragna Wettergreen). Egen Optagelse. Henny Porten Lystspil. 2 Akter. 

Den Anden, Co-wboy og Millionær, 
Bassermann Monopolfllm. amerikansk Lystspil. 2 Akter. 

Sm.uglePne, Den sorte Bande, 
Clara og Carlo With Monopolfilm. Dansk Monopol. 3 Akter. 

HjærtedoktoPen, Lille Lolotte, 
glimrende dansk Lystspil. udmærket Gaumont Monopolfilm. 3 Akter. 

Tango FebeP, Det blodige Fort, 
brillant Lystspil m. Tango. 2 Akter. Monopol. Amerikansk Monopolfilm. 2 Akter. 

Sa111t 1n.ange flere Sen.sations-Nyheder. 

Idet vi takker alle vo.,.e Kunder for det svundne Aar ønsker vi 
dem alle 

Et godt og glædeligt Nytaar. 

DANSK SVENSK FILMSifs 

TELEFON : CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. m 
Il VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. • 

•r = J•~ 



B i o g r a f t e a! ~i~e:e~s! !t!.e !!_e r 
med Firmamærke efdterbbeglet~ e~l:r tredobbelte-nummereret r Blad- 0 e 

letter P . . fortløbende fra 1-500. 

Mindste Ordre 5000 Stk:r. 

kk med een Sats . 10,000 Sty er Kr. 
25,000 to )) 

tre 
50,000 fire . . . . . 

)) 

6,00 
12,00 
22,00 
40,00 100,000 2 

a, 100 Stykker, Format 5 x l cm. 
I Blokke Kr. 7,00 

10,000 Stykker med een Sats . » 17,00 
to 

25,000 )) 31,00 
tre 3 00 50,000 - _ fire » 5 ' 

100,000 - r Kr 1,00 pr. Oplag. ==== . 
Yderligere Trykforandringe • . J Resten pr. Postopkrævmng. ==== d Ordrens AfgiVe se, d Halvdelen af Beløbet ve Forsendes mo 

· b ·k A Brand G. m.. b. H. B .llet:Ca PI • 
1 126 .. Hamburg 23. Hasselbrokstrasse ·· 

~CEMIL KRISTENSENS BOGTRYKKE 

c 

NØRREGADE 30 KØBENHAVN K. 

HURTIG LEVERING TELEFON 4345 

FILMSTITLER • • PROGRAMMER FARVETRYKTE PLAKATER 

CLICHEER. 

BI BOW -JEN.SEN's 
REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 

TELEFON 4708. 

~~~.G'CJ~~........-._._~~I...J'....)j.~ .,..._c~fts 
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Lov og Ret. 

og paalagde Filmsindustrien og dens Mænd en 
meget betydelig Skat. 

Man vil ai1detsteds i Bladet finde det An
dragende, som Biografejerforeningen i Køben
havn er indgaaet med til Ministeriet i Anledning 
af den ny Censurforordning, og det Svar, der 
er bleven Resultatet af denne instrængelse. 

Dette er jo egentlig ikke overvældende, men 
kan jo i enhver Henseende o&·saa kun betragtes 
om midlertidigt. Denne Sag maa finde en for

nuftig Ordning om ikke før saa om et halvt 
Aars Tid, .naar man har bedre Oversigt over. 
den ny Lovs Virkninger. 

Der var i Forvejen foregaaet det, at Landets 
Biografejere var indgaaet til Ministeriet med et 
Andragende om at faa den lokale Censur op
hævet og faa Censuren - om en saadan skulde 
opretholdes - samlet under eet. 

Man hedes her straks lægge Mærke til, at 
denne Lokalcensur var et Onde - og til dette 
Onde var overalt knyttet en Afgift -, der blev 
forbundet med et Gode, som vedkommende 
havde opnaaet, nemlig en Biografbevilling, og 

Den ny Lov! Ved en Fejltagelse løb dette 
Ord i Pennen, og det var maaske egentlig en 
'Od Ide at vende sig fra Ministeriets Svar og 
e lidt luermere paa den Basis for det hele Po
tyr, hvilket er den ny Lov, e11er for at nævne 

Tingen ved dens rette Navn : den ny Forordning. 

Thi der foreligger 'jo netop ingen L~:JV, men 
~ un en af Ministeriet udsendt Forordning, og 
~!te Forhold er dog maaske et Par Betragtnmger værd. 

Det har aldrig før været os bekendt at man her i L d ' 
k an et kunde paa1ægge Skatter og af-
ræ\'e Afgifter, uden de var hjemlede i en eller anden Lo . 

li lev . v, og paa denne gode Bevidsthed har 
D et 

1 
Tryghed indtil det Herrens Aar 1913. 

IJd a skete der det mærkelige, at Ministeriet endte en F d . . . . . 
oror mng, der tog sig Lovskraft 

altsaa var en af de Betingelser, der var ved 
Bevillingens Udstedelse. 

Et saadant Forhold var ganske sikkert i 
Overensstemmelse med, hvad Lov og Ret er, og 
vilde man ikke gaa ind paa det, kunde man 
ikke opnaa nogen Bevilling. 

Saa samledes denne spredte Censur paa en 
Haand her i København, og Institutionen i 
Bredgade blev til ved førnævnte Forordning. 

Provinsdirektørerne slap altsaa for denne 
Afgift, og da man paa højere Steder ikke giver 
en Pære bort uden at faa et Æble i Stedet, be
stemte man, at der skulde betales saa· og saa 
meget pr. Meter for de Films, der blev censu
reret, og glemte ved samme Lejlighed ganske 
at lægge Mærke til, at det hele Forhold havde 
ændret sig. 

Fra at være en ubehagelig Betingelse for 
en Bivi11ings Opnaaelse blev det nu til en Skat: 
der blev paa1agt en lndustrivare, der dermed 
fordyredes med 4 Øre pr. Meter. 

At dette ikke lader sig øre blot ved en mini
steriel Forordning, skulde synes soleklart. 

Myndighederne, der ved eller burde vide, at 
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der- er noget, der hedder Filmsudlejningsforret
ninger, gik ud fra, at naar de blot krævede vist 
pr. Meter, kom Biografteatrene nok til at betale 
det, enten paa den ene eller den anden Maade, 
men glemte ganske, at de aldeles ingen Ret har 
til at paalægge en Handelsvare en Særafgift el
ler til at kræve en vis Afgift pr. Meter for at 
give Tilladelse til, at Varen forevises her i 
Landet. 

.For Bevillingshaverne kan de forordne dit 
eller dat, en fast .Afgift for at censurere deres 
Program, men derudover strækker deres Myn
dighed sig absolut ikke. 

Der kan ikke rent administrativt lægges 
Skat paa de Drikkevarer, som en Beværter -
der ogsaa skal have Bevilling til at drive sin 
Næringsvej - serverer i sit Lokale, og det er 
faktisk det, man har gjort med ·Filmen. 

En nøjere ·Prøvelse af Ministeriets Skridt i 
denne Sag vil sikkert føre til et for det offent
liges Kendskab til Lov og Ret meget lidet smig
rende Resultat, og en saadan vil utvivlsomt 
finde Sted i en nær .Fremtid. 

E.-H.- J. 

Chancer-

Naar man i d et Herrens Aar 1914 sidder og 
skuer tilbage gennem Tiderne, er det sørgeligt at se, 
hvor mange betydelige Mænd det ikke er lykkedes 
at naa tilnærmelsesvis saa nieget i deres .egen Tid, 
som de vilde have naaet, om de havde levet nu. 

Store Muligheder .er skabt og atter uny ttede 
gaaet i Graven, Tiden og Fordommen har siaaet 
dem ihjel, og Spot og Sladder er vokset over deres 
Grav. 

Filmen, der først har ført Retfærdigheden ind 
i Livet, har gjort det umulige muligt og har givet 

enhver levende - han være sig armløs, benløs 

normal - Chance for. at naa frem til Laurbær 
Guld. 

Mange gode Mænd er i Fortiden - ikke 
h er i N orden - gaaet i en alt for tidlig Død 
Udførelse af, hvad vi i Nutiden vilde kalde et 
men Forskellen paa nu og da er blot den, at de 
hine Tider uvægerligt døde af det, uden at 

derfor blev pensionsberettiget, m~dens den 
nu slipper fra det med Livet og endda faar en 
Sum udbetalt. 

Ak, hvorfor Bersærkerne ikke nu! 
de ikke have faaet for Numret med at bide i 
dene! Sandelig, om Nordens Kæmper var 

Lil Verden nu til Dags, de ha.':: de ·da drevet 
langt videre end til en fugtig Høj ved Lejre 
i Thy. 

Men ogsaa de af voTe P.orfædre, der ikke 
lukkende beskæftigede sig med at faa Tyren til 
falde ·Og brøle, har lidt under, at Filmen 
ikke var opfunden. Henrik Harpestreng, der 
bekendt udgav 2 Stenbøger, en Kogebog og en 
bog, har aldrig faaet disse ypperlige Værker 
om til Film med indlagte Sensationer. 

Jeg ved ikke, om der lever Efterkommere 
Henrik Harpestreng, men er det Tilfældet, maa 
ærgre sig over de 20,000 Kroner, der der er 
fra Familien. 

En Mand som Korfits Ulfelt, om hvis 
evner Videnskaben netop lige for Tiden udtaler 
med m egen Skepsis, var fuld af Film. 
var han født i en Tid, hvor man ikke forstod 
endsige Film, og de smaa Spion-Numre, han gik 

satte i Scene til Danmarks Skade, skaffede 
kun evig Spe, Spot, Skam og 
Graabrødre Torv. 

Havde han levet nu, havde 

men med Hr. Hampen og sat en stor Sp.ionfilm 
Den vilde have interesseret den hele Verden 
tagen netop Svenskerne, der ikke kan lide 

"Hjertedoktoren". Soo Meter. 
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noget, og der kunde sælges et Utal af Kopier af 
den, ikke mindst i Rusland. Filmsskuespillerinder. 

Einar Tambeskælver, der rejste· med det Num

mer med at skyde Æblet af sin Søns Hoved (der 
var forøvrigt en Snor i Æblet, og Ungen var ikke 
hans, men en, der var kommet tilløbende), fandt 
kun liden Begejstring i sin Samtid. 

Det trak ikke Hus herhjemme, og Amerika var 
endnu ikke ·opdaget. Sulten tvang ham til Slut til 
al æde Æblet, og saaledes ude af Stand til at udføre 
;\lumret døde han .af Tarmslyng, graahaaret og 
tandløs. 

ru til Dags var det gaaet ham ganske anderledes. 
Forst til Varieteen ·og siden til Filmen. Alene Nav

net paa Plakaten vilde trække, og som indlagt Sen
ation i en af Hauptmanns Hamaner var Æble-

scenen fortræffelig. Man kunde jo lade det gaa galt, 
saa Drengen fik Pilen i Øjet og lade en Kvinde volde 
del af indeklemt Kærlighed, som nu til Dags Sæd er. 

Buge hin digre - Datidens Stribalt - havde 
straks faaet godt Engagement hos • Nordisk «; nu 
gik det ham mindre heldigt, han stak af med Aktie-
elskabet »Jomsborg«s Kasse, og ane slog Haanden 

af ham. (Maaske var det ikke ham, der rendte 
med >Jomsborg«s Kasse, men ellers passer det, thi 
han fik begge Hænder hugget af). 

Erik Glipping, der havde St. Veitsdans i Øjnene, 
kunde næppe have drevet det stort videre, end han 
gjorde, og Mordet i Finderup Lade var dog bleven 
forbudt af Censor Nicolaysen. Ivar Benløs derimod 
vilde - med den armløse Hr. Unthan i frisk 
Minde - have gjort en god Figur paa Film og 
havde været en udmærket Mand til at springe af 
en Automobil i fuld Fart og lignende Numre da 
h . ' 

am Ikke kunde brække Benene, og havde Ivar 
Hvit feldt forhandlet med et Filmskompagni, før han 
røg ' Lf ' 1 

u ten i Køge Bugt, havde hans Sønnesøns 
Sønnesøn nu ikke vær et Forkarl i Himmerland 

Ak . 
' ~Ile disse Stormænd fødtes for tidligt, og 

deres Kister v.ar ikke forgyldte. Fantomas. 

Bodil Ipsen. 

Dagmarteatrets fejrede Primadonna - den 
eneste unge Skuespillerinde med et virkelicr . o 
stort scenisk Talent, vi ejer for Tiden - har 
iJ?.dset, at ogsaa Film el). bød hende U d vikling 
og interessante Opgaver. 

Det er en Glæde for alle Filmens Folk, at 
hun har givet sig i Lag ogsaa med den nye 
Kunstform, og man har Lov til at vente sig 
meget af de Film, hvori hun medvirker. 

"Lo Specialista per le malattie di cuore". Soo Meter. 
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FORENINGSLIVET 
Vi crencriver her det Andragende, som Køben-

o o 'l l\lr' . havns Biocrrafejerforening indgik med h '.11111-o . 
steriet, og i Følge dermed Ministeriets Svar. 

Til 
Justitsministeriet. 

I Anledning af den d. 5te Juli d . A. udsendte 
Bekendtgørelse til Vejledning for den for hele 
Landet gældende Biografcensur tillader U d val
aet i Biocrrafteaterforeningen sig herved at fore-
t> o ' 
slaa efterfølgende Spørgsmaal underkastet en 
fornyet Drøftelse og Overvejelse. 

A. Børn under 16 Aar har ikke Adgang til 
visse Forestillinger: 

Under hvilken Form tænker man sig, at 
Biografejerne skal kontrolere Forholdet - over 
eller under 16 Aar? 

Dette Forbud er saa godt som uigennem
førligt. I bedste Tilfælde vil det give Anledning 
til hyppige Fejltagelser, der vil fr emkalde en 
berettiget Ærgrelse hos Publikum og aldeles 
ikke vil yde nogen Betryggelse i den tilsigtede 
Hensigt, hvorfor man formener, _at Beste~~el
sen » . • . . maa forvente, at den givne Bevlllmg 
fratages ham. « er alt for rigoristisk i sin Be-

stemmelse. - . 
Man henstiller, at det nuværende System. 

med Advarsler eventuelt Bøder kan være til-

strækkeligt. 

B. Censureringen. 
I) En Tidsfrist. 

Der maa fastsættes en Tidsfrist, indenfor 
hvilken Censureringen maa være tilendebragt, 
da en regelmæssig Tilførsel af Film er en uom
gængelig Eksistensbetingelse for Teatrene, der 

som · oftest s·e · sig tvungne til at forny 
Program to ·Gange ugentlig, hvorfor man 
Stadighed maa låæve Tilstedeværelsen af et 
strækkeligt Antal censureret Film. 

II) Autorisation. 
Bestemmelsen : Enhver Bevillingshaver 

til enhver Tid have Beviserne for de 
o. s. v. -, synes at maatte kunne ordnes 
h en, at et Autorisationens Stempel paa selve 
men maatte være tilstrækkeligt. 

III) Den bortklippede Film. 
Det fornødne i, at den bortklippede 

slwl forblive i Censurens Værge, kan paa 
Maade indrømmes. 

Det drejer sig her ofte om ret 
Værdier, der er ganske værdiløse i 
Makulaturbunke, medens den i Ex~n·•·•~ ·~-A> 

har sin absolute Værdi. 
Bestemmelsen, der antages at være en 

Sikkerhedsforanstaltning, opnaar ikke den 
sigtede Virkning, idet man maa erindre, at 
crativen altid vil blive i Fabrilwntens ( 
t> 

rens) Eje. 
Klausulen, der saaledes intet opnaar 

Censuren og kun betyder U d gift for 
ren, søges annuleret. 

C. A fgift en. 
Den fastsatte Afgift af 4 henholdsvis 2 

pr. Meter synes at være ganske . 
sig høj, idet til Sammenligning tjener, at l 

rige under samme Forhold erlægges 2 og 1 
og er ganske fritaget for Afgift af nogen 
for Reklamemateriale samt at flere 
af samm e Film ber,egnes til halv Pris. 

I Tyskland er der ikke _nogen Afgift,. og 
alle andre Stater svares der, saavidt vides, 
ler ikke nogen tilsvarende Afgift. 

Der formenes at ville .blive 
mindst 25,000 Meter Film + de forbudte 

El especialista del Corazon" · 
" 

Soo Meter. 

En vigtig Begivenhed i Filmsverdenen 
»The Transatlantic Film Co. Ltd. ofLondon« har aabnet sine 

Kontorer i Farvergade 2 11 hvor alle Filmsudlejere der ønsker 
at sikre sig et godt og afvekslende Program fra Uge til U g e vil 
finde et enestaaende Udvalg. 

Man bedes lægge Mærke til, at de Films der forhandles af 
»The Transatlan tic Film Co. L td.« er Films fra »Universal 
Film Manufacturing Co. of Amerika«, et Firma, der raader 
over ubegrænsede Hjælpekilder. 

Ingen Film, den være nok saa stor eller spændende ligger 
over Firmaets Evner, hvis dets Kunder mener at have Brug 
for en saadan. 

Intet andet Filmsfirma i Skandinavien kan tilbyde Dem 
saa afvekslende et Udvalg af Billeder, fordi intet andet Firma 
kan skaffe de verdensberømte »Universal-Films«. 

Hver Uge vil De her finde netop hvad De behøver og 
»The TransatJantie Film Co. Ltd.« er stedse rede til at skaffe 
Dem netop de Films som De søger. Alt hvad vi ønsker til 
Gengæld er, at De aflægger os et Besøg i Farvergade 2 n, for 
at overbevise Dem om, at vi ganske særligt er i Stand til at 
forsyne Deni med de Films, som vil behage Deres Publikum 
og skaffe Dem en god Fortjeneste. 

Gør Dem det til Regel at besøge vort private T e a ter i 
Farvergade 2 idetmindste en Gang om U gen, thi kun vi for
handler de berømte Mærker »Nestor«, »Frontier«, »Chrystal«, 
»Gem«, »Victor«, »Rex«, »Bison«, 101, »Joker«, »Povers« 
og »lmp«. 

A. J. GEE 
AGENT FOR 

THE TRANSATLANTIC FILM CO. LTD. OF' LONDON 

ADRESSE: FARVERGADE 2n 

TELEGR-ADR.: TRANSCOFILM. 
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Uge, hvilket udgør ca. l Mill. 300,000 Meter 
aarligt og heri ikke indbefattet de stadig op
dukkende Selskaber, der vil forsøge at faa de
res Produktion afsat her i Landet. 

Ovenstaaende Tal er beregnet efter · de nu
værende Udlejningsforretninger og vil saaledes 
indbringe en Sum af ca. 45,000 Kr. aarligt. 
Dette »Statsteater« vil blive en af de mest lu
krative Forretninger her i Landet. Til yder
ligere Sam·menligning tjener, at den foresiaaede 
Afgift svarer til 6 Gange Tolden. 

D. Indspillede Film. 

Hvad forstaas ved indspillede Film? Er 
Artist-, Gymnastik- og Sportsopvisninger at be
tragte som aktuelle Film, samt saakaldte »le
vende Aviser « fremstillende Begivenheder fra 
»Jorden rundt « uden konstrueret Handling. 

E. Reklamemateriale. 

Der nedlægges Protest imod at store ofte 
dyre Plakater, hvis Pris kan variere fra l til 
50 Kroner, samt de altid dyre haandmalede 
Billeder skal fremskaffes in duplo, en altfor 
urimelig dyr Fordring, der kun tjener til For
øgelse af Makulaturkamrets Indhold. 

Gadeplakater af enhver Art er og bliver for 
Øjeblikket censureret gratis af Politiet. 

Denne Skat paa Reklamemateriale søges 
strøget ud fra den Betragtning, at det synes 
uberettiget at paalægge en iforvejen stærkt be
lastet Erhvervsgren nye og store Byrder. 

Alt, hvad der indleveres af Reklamestof 
samtidig med . Indlevering af Film til Censur, 
bør være afgiftsfri, idet en lignende Afgift er 
ganske ukendt overfor andre Grene af Produk
tion her i Landet. 

København, den 3. September 1913. 
Claes son, 
Formand. 

Foransiaaende Skrivelse blev overleveret Ju. 
stilsministeren af Foreningens Formand, Direk. 
tør Claesson, og Foreningens juridiske Konsu. 
lent, Overretssagfører Munch-Petersen. Justits. 
minister Zahle stillede sig meget imødekolll. 
mende overfor vor Henvendelse og henviste 

08 
til at forhandle med Censurkommissionen. Paa 
Ministerens Foranledning har der derefter fun. 
det et Møde Sted med denne, og blev der fra 
dennes Medlemmers Side lovet al Imødekolll. 
men overfor Foreningen ved Gennemførelse af 
Censuren. 

Fra Justitsministeriet er der indløbet føl. 
gende Svar paa vor Henvendelse: 

I Skrivelse af 3. September 1913 har Ud. 
valget i Biografteaterforeningen fremsat forskel. 
lige Spørgsmaal og Ønsker vedrørende den ved 
Justitsministeriets Bekendtgørelse af 5. 
1913 paabudte Censurering af Lysbilleder 
m., idet Udvalget bl. a . har udbedt sig 
ning om, hvad der i nævnte Bekendtgørelse 
staas ved »indspillede << Films, samt besværet 
over Bekosteligheden af den i 
paabudte Forholdsregel, at der af hver 
klarneplakat skal indleveres et Ekstr~v·" '""'"~''"' 
til Opbevaring paa Censurens Kontor. 

Foranlediget heraf skal man til 
Efterretning meddele, at der ved .. · .• u''P"'"'"~ 
Films forstaas saadanne, der er optagne 
Tildragelser, der udelukkende eller væsentlig 
sat i Scene for Optagelsens Skyld. 

Med Hensyn til Afleveringen af 
eksemplarer af Reklameplakater skal man 
næst udtale, at forsaavidt disse maatte 
haandmalede eller af andre Grunde ikke 
til mekanisk Mangfoldiggørelse, vil 
af et tydeligt Fotogrfi være tilstrækkelig, 
om man ved Skrivelse af Dags Dato har 
Censorerne i Kundskab. 

"Le specialiste des maiadies de coeur''. 
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Billede fra »Store Claus og Lille Claus«. 

Iøvricrt giver d f . . o en ornævnte Sknvelses Ind-
hold 1kke for T'd J . . . 

. . 1 en nshtsmmisteriet Anled-
nmo bl at f t · I'Jf o. ore age VIdere, idet man doer skal 

f
' ol Je, at Størrelsen af den ved Bekendtcrø:elsen 
as satte Afcr ' ft ·1 f . 0 

l ol VI m·bhve uforandret saa 
ænoe ma 'J k . ' 0 n 1 < e har mdvundet E f · noclvendi . . r annger, der 

Til 
.\dr. 

ggør en Æ ndrmg I saa Henseende. 
Z ah le. 

T rolle. 
Udvalge t i Biografteaterforeningen 

Hr O · . verretssagfører Munch-Petersen. 

Nørregade. 

. Som Følge af et andet af Foreningen ind
~Ivet ~udragende til Justitsministeriet modtog 
Foremugen følgende Svar: 

I Ani d ' f . e mng a det med Københavns Pol'f 
Sknvelse af 3 d M (6 ) . I IS 
A d · · · 561 hertil tilbagesendte 

n ragende, hvori Forenin~>en for B' f 
t t . · · t> wcrra -
ea ei eJere I København og Omegn ved Ko. -

asseso · Cl ngs 
I aesson anholder om at B 'Il' . at d . . . , evJ mg hl 

liVe. BIOgrafteater tillige maa give Ret n 
at forevise Artistnumre og lade udføre I 

,.Der Herzdoktor". Boo Meter. 
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numre, skal man til behagelig Efterretning og 
videre Bekendtgørelse meddele, at del ansøgte . 

ikke kan bevilges. 

Vi skal hertil kun bemærke, at Sagen ikke 
dermed er lagt ben, men at Udvalget om nogen 
Tid, naar man har bedre Oversigt over Censur
afgiflens Virkninger, atter agter at forelægge 

Ministeriel Sagen. 

Vore Billed teatre. 

Det er et før hørt Ord, at Journalistiken kan 
føre til alt. Den har ført adskillige til Filmen, 
deriblandt C. C. Christensen, Nakskov. Efter 
at Christensen i over 15 Aar havde været ved 
Bladvirksomhed først Medarbejder ved 
»Aarhus Stiftstidende«, saa Redaktionssekretær 
ved » Vestlollands A vis« i N ak skov, derpaa 
Ritzaus Bestyrer af Filialen i Odense, Redaktør 
af »Thisted Amts Dagblad« og sidst Redaktør 
af ,, Nakskov Folkeblad« - fik han for 6 Aar 
siden en Biografbevilling i Nakskov, h vor han 
byggede et af Provinsens største og smukkeste 
Theatre, som han siden selv har ledet. Film-

. virksomh eden tager sin Mand helt og saaledes 
ogsaa i dette Tilfælde. Efter at Christensen 
havde arbejdet sit Theater frem til en smuk 
Position, forpagtede han Jernbanegades Bio
graftheater i Nykøbing f., som ban ogsaa slog 
pænt op i Løbet af ca. halvandet Aar. Nu er 
dette Theater solgt og drives af en anden, men 
det skyides Christensens Energi og Arbejde, at 
det fra en ringe Begyndelse blev et godt Aktiv, 

der kunde sælges for 40,000 Kr. 
Christensen h'ar taget levende Del i Arbej

det for at samle Landets Biografejere om de 
mange fælles Interesser. Paa Mødet i Aar cl. 
28. Oktober i Fredericia valgtes han, skønt fra
værende paa Grunel af Sygdom, ind i Bestyrel
sen, hvor han som gammel Journalist var saa 
at sige selvskreven til Sekretær-Posten. Den 
nye Sekretær, der er 42 Aar gl., haaber at kunne 
være med til at føre Foreningen frem til at blive 

C. C. Christensen, Nakskov. 

et virkeligt Værn for Biografejernes 
Vaagen og livlig, som ban er, og 
Forbindelser skulde det synes, som han 
mange Chancer for at naa dette Maal. 

Med Kameraet i den evige 
Af J. Allgeier. 

- - Tungt lastet stod vort 
skib »Løvenskjolcl« den 21. April ud af 
hjems Havn, og Kursen blev straks sat 

Spitzbergen. 
Vort Maal var om muligt at bringe 

til den Schrøcler-Stranz'ske Ekspedition, 
l< æmpecle en fortvivlet Kamp mod det 

hjertige Polarklima. 
Nattel'l mellem den 27. og 28. April 

vi den første Drivis, netop som vi i 
anede Spitzbergens kæmpemæssige 

toppe. 
Nætterne forvandledes mer og mer 

evig Dag, og kort efter viste M"n,,.. ,, ,.v,u 

for vore undrende Blikke, og jeg 
Optagerapparat klar til det kommende 

LYST'SPIL I 2 AI{TER 

ENORM LATTERSUCCES. 

r= l Næste store 
Sensation: l~ 

MIRZI 
SENSATIONS

DRAMA 

l 3 AK'TER. 



Deres Optagelses-Atelier 
er forældet og uøkonomisk indrettet, 
naar De bruger andre Optagelam
per deri end de i alle større Films- 1!17.:!'!'~.,_._-' 

fabrikker anvendte verdensberømte 

"Jupiter-KinolamperH paa Stander 
"Jupiter-SpeciaJ .. DækkelamperH 
"Jupiter-HaandlamperH "Jupiter-Haandiampe . 

(Spitzbubenlamper) 
"Jupiter-SoleffektlamperH med ca. 1Z,DDD hys 

8 Guldmedalller. Prima Referancer. 
Leverandør til samtlige større Filmsfabrlkker. 

»Jupiter-oækkelampecc "Jupiter" Elektrophot G. m. b. H. Frankfurt a. Main. 

DET GRAFISKE INSTITUT TUTEIN & KOCH 
BROLÆGGERSTRÆDE 11. TLF. 2514 
BOGTRYKKERI .,, STENTRYKKERI 

PROTOKOLFABRIK 

LEVERANDØR TIL BIOGRAFTEATRE 

•• 

REPRODUKTIONSANSTALT &CLICHEF 

F ARVERGADE 8 "TELF._CEN. 8747 
C!NiJ Efter /~Jan. /913 C!NiJ 
Telefoner, CenJJ7?JO&i760. 

@.§) 

• De ane:rkendt bedste og paalideligste 

Theater·Staal· Projektions· Piaski 
Garanteret 

flimmerfri og 
lydløs Gang 

Model: "Sirius 1913" 

Nøjagtig Udførelse. Strømbesparende. 
Højeste Ydeevne. Største Lysudbytte. 

saavel som Spare-Omformere og Dynamoer fabrikeres kun af 
Si:rius Elekt:ricitetsselskab nt. b. H. Leipzig. 

• •• 
Overslag over komplet Indretning og Prisliste gratis. 

Præmie: Wien 1912. Berlin i912. 
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lsle Maj naaede vi gennem en isfri Rende 
Ot>n 1 ordkyst, hvortil intet andet Skib i en 
Mt>nneskealder har haft Held til at slippe ind 
paa denne Am·stid. . 

~,ende Hytte og vore Hunde tog her den første 
l ørn med de høje Isskruninger. 

tilb H_erved b_Iev ~ameraet naturligvis ikke ladt 

Her var der umaadehge Ismasser, og den 
hele Dag næsten uden Afbrydelse fæstede jea 
Ji .. e herlige Ismasser, der belystes af Polar~ 
olen gullige Skær, til det ilende Filmsbaand 

1 ,, her stoppede Isen os ogsaa for første Gana: 

age, end Ikke I en forryaende Sne t · d . . o s onu var 
Jeg et forude~, og i en saadan naaede vi Hyt-
ten, den nordligste paa N ordostlandet o a l . 
hen Schrøder-Stranz med sine 3 y ' b lVOI-
fø t \.aiumerater 

rs . maatte være naaet om d . bl 

\'i Jaa i Læ af Mosselbai indesluttet af mæ;. 
li •e I masser, og herfra foretog Dr. Biehier 
\'illinger og Graetz en Skitur til Treuenbergba; 
for al lilbyde to af Schrøder-Stranz Ekspeditio
nen .Medlemmer, Dr. Rave og Riidinger, der 
paa dette Sted . ventede paa Frelsen, Hjemtur 
rnt'd · ~øvenskJold « . I Erkendelse af Umulig
lwden 1 at fortsætte Efterforskningerne efter 
'rhroder-Stranz indvilligede de i at slutte sig 

Iil o. 

- Himlen blev nu mer og mer overtruk
kt•n, og en Storm brød ud og slog vort Skib løs 
•• r I en. 

Stormen drev Motorskonnerten af Sted med 
lur Fart, og ofte truedes vi alvorliat af t 

1 t ·kk . d f B b s ore 
~ Cl' er a ølgerne kastedes mod Skibet. 

. 3 Dage ventede vi i den rasende St . f 
,. lap f b' d orm, ør 
f . ., or I et af alle Polarfangstskibe saa 
r~ lede Stræde mellem N ordøstlandet og V t 
Jlllzbergen. es -

aa fortsatte vi Turen mod N ord . D . . . 
drr alte bl I llVIS, 

r er even rolig, og fik kort efter ØJ'e 
l aa en Isbjørn . 

Rask blev en Baad . . 
an Irenaend R gJort klar, og efter en 
•mkrin; R e otur naaede vi ind til Paldsen 
lljurnen ne~~søen, og efter en hidsig Jagt blev 
det 'lf u d agt, efter at den først havde gjort 
n kuctt le en Sælhund. En anden Bjørn ble v 

og efter en tim I J for varede . e ang agt, hvor den 
'ort til B ::g paa et Stykke Drivis, endelia 

t . y e og bragt om Bord b 

adig nordl ' · 

frelste. ' e va1 even 

Hytten selv rummer sørgelige Minder thi 
her dø_d~ i 1907 3 Mand af en Overvintrln s-
ekspedition paa Grund af Skørbug. g 

. Nu begyndte vi at udsende Ekspeditioner for 
at lede efter de savnede. 

Den første Slædeekspedition til Rijpbai brød 
op den 9de Ma· d v· · 
F J un er Illmger og Graetz's 

ørerskab. 

Le_deren af den hele Ekspedition Lerner 
Dr. Biehier og jeg drog af Sted paa Ski og med 
tungt lastede Slæder forspændt 5 Hunde f 
naa Extreme-Huk. or at 

Pinsesøndag befandt vi os over 3700 Kilo
m~ter borte fra Hjemmet og omgivet af den 
evige Is. Ved Extreme-Huk droa Dr B' hl v·II· b • Ie er 

~ m~er og Graetz videre for at afsøge Kysten' 
VI. befandt _os nu ved det Sted, hvor Schrøder~ 
Sti anz fornge A ar blev ladt flb 
Det fr I age paa Isen. 

øs 24 Grader, og om N atten Iod j e 3 

V
I-lunde lægge sig over mine Fødder som Ieve~de 

armedunk e. 

. Uden at have set det mindste Spor af dem 
VI søgte, drog vi i Snestorm tilbage til Skibet' 
efter_ at vore to Afdelinger atter havde sam: 
let sig. 

V A~dre Slædeekspeditioner blev foretaget paa 
ests~den for ogsaa at afsøge de 2 andre V!nter

hyttei , der kunde komme i Betragtnina 
de gav heller intet Resultat De 'd t' men 
Slædeekspedition udførte Gr~etz o~ J·seig sale store 

d o o ene oa 
naae e 160 Kilometer frem. b 

lange Fai·t . Igere bar vort kun 21 Meter 
ØJ os n . 

t\1 ~Ordl·a ' I VI naaede den faste Iskant 
Frt•mtr"'n' p paa NordostJandet, hvor al videre 

"' gen med SI 'b 

I alt blev der foretaget Slæde k .. 
over 600 In e speditioner 

. I ometer, der gav os den sørgeliae 

at indesluttedes o et var ~mulig, og samme 
Fo . det af mægtig Skrueis. 

r at Sikre Eks d. . 
llf•t strak f pe Itionen blev et Proviant-

s Ørt til d 6 TT' J en n.I ometer borte lig-

~Jshed, at Schrøder-Stranz og hans· Fæller ik~e 
lavde naaet det frelsende L d s d . an , men efter al 
an synhghed var omkommen i Isskrunin

gerne. 
(Fortsættes.) 
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6827 
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Egen Fabrik. 
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Flere Tal -·-

Der f1pdes for Tiden ca. 60,000 Filmsteatre 
Verden. 

Til at begynde med var Frankrig det Land , 
der talte de fleste Billedteatre, men nu gaar Ame
rika i Spidsen, !!,vor Byer paa 300,0000 Indbyg
gere gennemsnitlig har 70 Billedteatre. Hvad 
Fabrikationen anga_,ar, førte Frankrig ogsaa til 
at begynde med, men Amerika tog hurtigt Teten 
ogsaa her og leverer nu over Halvdelen af alle 
de Films, der fabrikeres . 

Hvad angaar Udgifterne til de store Films, 
da er disse ogsaa sat enormt i Vejret. 

»De tre Musketerer« kostede ca. 400,000 
Mark at fremstille, »Antonius og Kleopatra « 
320,000 Mark, »Pompejis sidste Dage« 300,000 
Mark og »Hamlet « 200,000 Mark. Filmen om 

Dronning Victorias Regeringstid har kostet ~ 
Million og der er udbetalt 149,640 Mark i G • a. 
ger og 25,000 Mark til Kostumer og Parykk 

Selv om Amerika laver de fl este Films, er :; 
dog lykkedes England at gøre sig til Hoved. 
sædet for Filmshandlen, og ca. 80 Procent at 
alle J ordens Filmskøb afsluttes gennem E~ 
land. 

Næsten hver Dag i denne Tid grundes de 
F

. r 
et 1hnsfirma enten her eller der. Alene de 
første 8 Maaneder af 1913 grundedes der ikke 
mindre end 349 nye Selskaber med en samlet 
Kapital paa over 38 Millioner Mark. De tilsva. 
rende Tal fra Aaret forud var 236 Selskaber 
med over 20 Millioner Marie For Filmsideer 
som man for 5 Aar siden kunde købe for 10 
eller 5 Mark, betales nu gennemsnitligt fra 40-
200 Mark. 

~F3· s ,"... IF3> s l' l"" ,,__,, s 1'1'1' l ,__,, s PPI• 1&3! s l' PI' IF3! s l' l"" 

Løsnet for enhver Biografejer bør være en 

Ernemann Maskine 
Den eneste Maskine, der 

@ virkelig tilfredsstiller. @ 

Haves stadig paa Lager og kan ses i Virksomhed hos 

Kino-Scandia, Frederiksberggade 17, Tlf. 8012. 

~F3> '" 1'1"1' lE'<• '" 1° ,. l' IF3> s ,.,. " l ,__,, s l' l'" IF3> '" 1'1"1' 
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Ragna W etter green. 
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To Premierer. 

Julen i Aar - medens dette skrives har vi 
endnu 1913 - har bragt os to Premierer, der · 
begge var imødeset med en vis Spænding. 

Anden Juledag skulde »Atlantis « gaa for før
ste Gang, og samme Dag aabnede Edisons 1a
lende Film sin Mund i Paladsteatrets Sal, der 
er bleven omdannet til Biografteater. 

Hauptmanns Roman er jo i sig selv ikke 
særlig spændende, og hvorfor man har valgt 
netop denne Bog til at udføre dansk Filmskunsts 
Svendestykke over, er ikke let at sige. Thi det 
er jo nemlig det, man har forsøgt med denne 
Film. Det er den største og besværligste, man 
har udført her i Landet, og den viser den dan
ske Filmsindustris tekniske Højde, og som saa
dan indgyder den Respekt. Fotografiet i denne 
Film er saa godt, som det kan blive i vort nord
lige Klima, og Skibssan1menstødet er fortrinlig 
sat i Scene. Skal man anke over F ilmen, maa 
man nødvendigvis bide Mærke i dens første og 
sener e Afdelinger, der er altfor b lottet for Hand
ling. Det er, som om alle Anstrængeiser har 
været koncentreret om Filmens Midterpar ti, 
hvor man har naaet det ypperlige, medens man 
i Begyndelsen ligesom samler Kræfter til denne 
Kraftprøve og i Slutningen puster ud oven paa 
Strabadserne. Fejlen ved denne Film er utvivl
somt Hauptmanns Andel i den. Den være sig 
stor og den være sig meget ringe - vi har hørt 
begge Dele hævde- saa er det utvivlsomt For
fatter ens. Skyld, at den ikke er lyld<edes helt. 
Det er og vil altid blive en Fejl, at tage en Bog, 
der ikl{e er skrevet som Film, og lave den om 
til Brug for den nye Kunstform; find en Filmens 
Gerhard Hauptmai:m og lad ham skrive en »At
lantis«, der er en virkelig Film. Det, man her 
har forsøgt, er at blande Literatur og Film sam
men, og de kan næppe blandes. Det, der skal 
frem, er Filmsliteraturen, og den vil ogsaa 
komme. 

Her har man forsøgt. at følge Handlingen i 
en Bog, der - set fra et Filmssynspunkt -
ingen Handling h ar , og fordi Forfatteren havde 
et berømt Navn har man ment at burde bevare 
saa m eget som m uligt af Bogen i F ilmen , h vil-

kel absolut har været til Skade. Der mangl 
derfor Fart over Dele af Filmen, h vilket er B~ 
gens, altsaa Hauptmanns Fejl, m en hvor FU. 
men slaar sig løs og hæver sig over Bogena 
skrevne og døde Ord og virkelig tager fat Pat; 
det levende Liv, der skabtes n oget virkelle 
godt - maaske det bedste, der er skabt her 
hjemme i den Art. 

»Atlantis << var der for baade noget af en 
Skuffelse og noget af en Overraskelse; den be. 
tød- saa synes det os - en Sejr for Filmen og 
et Nederlag for den Literatur, der lader sig 
købe og tror a t kunne gaa over i F ilmens Tje. 
n es te. 

At det Publikum, der i denne Tid Aften efter 
Aften fylder Paladsteatret, ikke er kommen for 
Hauptmanns Skyld, er vist ogsaa ret givet, men 
som Prøve paa dansk Filmskunst er den ogsaa 
vel værd at se. 

Hvad Edisons Kinetofon angaar , da er den 
Opfindelse, der ligger til Grund for den, sik 
kert m eget betydelig og vil, naar den stedse for 
bedres, en Gang føre til store og mærkelige Re. 
sultater. Allerede som den nu er og her fore. 
vises, er den udmær ket. Det ubeh ageligt skrat 
tende ved Grammofonen er næsten borte, OS 
Billede og Tale er aldeles samtidigt. At der Pat' 
denne Maade vil kunne skabes ypperlig Kuns~ 
maa nu anses for givet, m en noget andet er 
a t de talende Numre, der forevistes i 
leatret, næppe har været af de bedste, der 
at faa, og maask e ogsaa nærmest maa 
som Prøver paa Masldnen s Evner og tjener 
at sætte de herværende Operatør er ind i 
ret indviklede Teknik. 

Den talende Film vil utvivlsomt naa en 
sition i de kommende Aar, men vil næppe 
den stumme Film for nær, ligesom denne 
for Scenekunsten vil finde sin egen Plads, 
ledes at Filmen s stumme Muse i Fremtiden 
have en talende Søster. 
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J{inemalografien gaar r?sk fremacl. Microcine-

graflen er lænrgst et tilbagelagt Standpunkt og 
1nalo . , d' h' 

k r t Tid vil » Cmemaro 1ograp 1en « ogsaa være 
0 111 o 

def.Vanskelighederne ligger i a t faa X-Straalerne t il 
"øre ti lstrækkelig Indtryk paa F ilmsbaan det, naar 

~~~~e løber med den Fart, som det skal. . 
Disse. skal dog være overvundet af en tysk V1-

l kabsmand Dr . Desconer , der er naaet til at op-c en. ' 
1 gc 6 Radiofotografier i Sekundet, h vorved det gø-
r~·s mulig! al vise H jerteslaget, Knoglernes Bevæ
gelser og lignende paa F ilm. 

Paa Sandringham Slo t fej redes fo.r nyligt Dron
ning AlexandJ·as Fødselsdag og ved d enn,e Lejlighed 
forevisles for første Ga ng en Film, visende den en
gelske Hærs daglige Liv i . Kasernen og ved Manøv
rem e, hvori 25,000 Mand deltog. 

Filmen vil senere blive brugt Lil Hjælp· ved 
lh·ervning af Rekrutter. 

At der nedlægges selv r et mærkelige Ting i en 
Bygnings Grundsten - m an husker Guldpladen i 
Frihedsstølten - er ikke n oge t nyl, m en det er dog 
l'ist alligevel noget ganske u set, at man n eel lægger en 
Film deri. 

Ved Grundstensnedlæggelsen Iil et amerikansk 
~luseum, som Præsident W ilson overværede, blev 
han kinematogra fe ret unel er h ele }\ores tillingen , og 

denne blev siden gemt en Blikrulle indmuret i 
Bygningen s Fundament. 

I P aris er m an i disse Dage i Færd m ed at rejse 
et Monument for Kinematogrnfien s Opfinder, 
Franskmanden Marey. · Ma~·ey naaede til a t tage 48 
Billeder i 72 Sekunder. 

Den tyske Kejser h ar i disse Dage for første 
Gang over været et rigtigt Slag, idet m an har fore
vis t ham F ilmen »Med Kam er aet i Slagfronten «, der 
viser a uten tiske Billeder fra den gr æsk-bulgar ske 
Krig. 

Express-Filmtitel g. m_. b. H. 
Største Specialfabr~k 

for T itler paa fremmede Sprog. 

beuering paa Bestillingsdagen. 
Friedrichstrasse 12, Berlin S. W. 48. 

Tlf. Moritzplatz 388. 

HOFFOTOGRAF 

ELFELT 
ØSTERGADE 24 

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

EnGELSK SKRÆDDERI. HERREEKVIPERinG. 
MODERATE PRISER. 

MODELLER UDSTILLEDE I STUEN OG PAA l. SAL. 
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En fransk · A:vis har .'lpurgt sine Læsere, om hvad 
de ansaa for Nutidens 10 største Vidundere. 

Den Besvar.else, der opna.aede Flertal, lød sa.ale
des: 

Den traadløse Telegrafi , Aero-p lanet, X-Straa
le,rne,. · Automobilet, Cinema tographen, Jernbetonen, 
Fonographen, den elektriske Lampe, Dampturbinen 
·og den elektriske Sporv.ogn. 

A/B. »Svens.ka Biografteatre « ha r i Visby oplaget 
Zolas »Miraklet « i Film med Clara. og .Carlo· Wieth 
i Ho.vedrollerne og Victor Sjøstrøm som Instruktør . 

Dette Firma har i denne Somm er optaget 25 
Films· -- hvoraf nogle a ll erede har været vist her 
i Byen - og har erhvervet Retten til Ibsens V ær ker. 
"Per Gynt ~ bliver saa lecles optaget for Tiden , deraf 
en Del Scener i Ægypten . · 

........ 

l New Yo; k er" 'der aabnet el Biogrart ea ter i h vis 
Foyer Mødre kan a fl evere deres Børn , der saa bliver 
passet, medens . Forestillingen varer. 

Kondensoi''""!.Lins.eP, 
Mærke: " Unzerspringbaru~ meget besparende. 

· Intern. Fllmtitel-Fabrlk 
A. Lindenzweig 

Berlin S. W. 48 Friedrichstrasse 27/F. 
Tysk Korrespondance. 

"Pompejis sidste Dag 
og andre Lejefilm. 

~·•~·••• fflE 
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