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FILMFABRIKKEN 

S KANDINAVlE·N 
De sidste Nyheder ere: 

Den sorte Malia. 
Kinematografisk Folkekomedie. 

3 Akter. 100 Afdelinger. tlOO Meter. 

Den Dødes Forbandelse. 
Kinematografisk Drama fra Artistverdenen , 

' . 
2 Akter. 70 Afdelinger. 900 . Meter. 

Mara-O n g a 
eller 

K ampen om Testamen t et. 
Kinematografisk Folkek~medie. 

2 Akter. 70 Afdelinger. 900 Meter. 

Til s~mtlige Film. stort Reklamemateriale' amerikanske 
colorerede litografiske Plakater, Clichee-Plakater med Tekst, Pro
grammer, Fotografier m. m. ~ 

Yderligere Nyheder under Forberedelse. 

Samtlige Film udlej es sammen med de bedste Film fra samtlige 
Verdensfabrikker fra 

l ØSTE~O!A~ 3!1 A ~!vN ø. 
"'_ o:~ _ Telefon 7047. 
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Hos 

Aktieselskabet KINOGRAFE 
kan De leje m.ed Eneret: . 

· de store gode danske Film~ 

"For· 
bandølsøn" 

Dansk 
Kinograf-Film. 

960 Meter. 

Drama i 3 Akt. 

af 

Agnete Blom. 

Optaget i 

kendte danske 

Natur

omgivelser. 

Eneret: 

Udlandets bedste Træffere t -

Edith P silander og E . Zangenberg i » Forbandeb etH<. 

Om faa Dage: 

Fantomas III 
Endnu 

mere mystisk 

end n ogen

sinde førl 

Eneret: 
Kinografen. 

I nærmeste 

Tid: 

Glimrende 

Lystspil l 

AJsKINOGRAFEN · 
Hovedkontor:· Frederiksberggad~ 25, I . Telf. 7606 og 7626: 

København B. 

r ·l Vi udlejer med Eneret;;; ... l., 

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

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

pompejis sidste Dage, Eva, 
5 Akter. 4 Akter. Henny Porten Monopolfilm. 

De Dødes Ø, Spansk Elskov, 1 0 
4 Akter. Dansk. 4 Akter. § 
For evigt, Fædrenes Synd, :s ø 
3 Akter. Dansk. 3 Akter. 1 ~ .§ 

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

K atastrofen i Dokken, Ste~n:rneretsdamen, ~ 
4 Akter. Dansk. 5 Akter. J < 

Blodets Røst, Den gale KoJDtesse, 
(Ragna W ettergreen). Egen Optagelse. Henny Porten Lystspil. 2 Akter. 

Den Anden, Co"W"boy og Millionæ:r, 
Bassermann Monopolfilm. amerikansk LystspiL 2 Akter. 

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

Hjærtedoktoren, Lille Lolotte, 
glimrende dansk Lystspil. udm.ærket Gaumont Monopolfilm. 3 Akter. 

Tango Feber, Det blodige FoPt, 
brillant Lystspil m. Tango. 2 Akter. Monopol. l · Amerikansk Monopolfilm. 2 Akter. 

Sam.t m.ange flere Sensations-Nyheder. 
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TELEFON: 

.ROQUEtTE 
4000 

J. DEBRIE ======]Forbindelser 

KONSTRUKTØR, . i alle Lan~~~u 
111 RuE .ST ~MA UR 

TELEGRAMADRESSE: 
DEBRICINE 

PARIS PARIS 

Optagelsesapparater · 

Perforermaskiner. 

Kopiermaskiner. 

Forsøgsmaskiner. 

Børstemaskiner. 

Stempelmaskiner. 

Farvemaskiner. 

Spoler af alle Metaller. 

Huset grundlagt 
1900. 

Leverandør 
til 

Verdens største 
Firmaer. 

"LE PARVO" 
OPTAGELSESAPPARAT 

med indlagt Magasin 
indeholdende 120 meter Film. 

Det bedste, det stærkeste, 
det mindste, det letteste. 

Vægt kun 6 Kilo. 

Apparater til F.Jærn. 
· fotografer'ing. 

Forstørrelses
apparater. 

Sokler. til Perforer
maskiner. 

Rammer. 

Store Guldmedalje 
og · Æresdiplom 

paa 

den internationale 
Udstilling 

i 

London 1913 

!?CEMIL KRISTENSENS BOGTRYKKERI 

o 

NØRREGADE 30 KØBENHAVN K. 

HURTIG LEVERING BILLIGE PRISER 

TELEFON 4345 

FARVETRYKTE PLAKA1ER • PROGRAMMER FILMSTITLER • 
De 

CLICHEER. 

Bl BOW -JENS E N's 
REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 
l 

TELEFON 4708. 

l 
~ 

MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 

········ ·.···················. ·········· ~······ · ···· ··· · ············.··········· 
NR. 8 : SØNDAG DEN I. FEBRUAR 1914 : 2. AARGANG • 
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Fri Næring. 

Indviede Hoveder, der har Forbindelse med 
,orl Justitsministerium, vil i disse Dage vide, 
al man i den røde Bygning omgaas med almin
dl'lige Planer om at give Biografnæringen fri, 
da man efter Sigende er led og ked af det evige 
\'rov! af de, der søger Bevill inger, og Beklagel
l'rnc fra de, der ingen opnaar. 

Hvorvidt dette har noget paa sig, er vi des
l:t'ITc ikke i Stand til at afgøre, men det paa
laas fra enkelt Side med stor Bestemthed, og 
om Bevis anfører man, at Christmas's Bevil-

ling - stadig efter samme Forlydende - kun 
hil'\' givet, fordi Næringen docr vilde blive crivet r· o o 
n, og det da ikke spillede nogen videre Rolle; 

om han fik en Bevilling et Par Maaneder før. 
Hvis det virkelig er med denne Motiverina 

o> 
a.t IIlan har givet den famøse . Bevilling .paa 
! rods af lidiigere Løfter da kunde Ministeren 
J•l let 1 f . . · ' · · . · 

lave Ollegnet sig med Hensyn hl den 
lll'lrdni d' 

~ ng, Isse Maaneders Forsprincr kunde h·tl'e 1. . o 
' ' sær 1g naar man ikke samtidiat meddelte 
l(\ . u ' 

~Il: ænngen ret snart vilde . blive givet fri for 
C"hc.. De, der mttligvis allierede sig med Hr. · r1sl rna · · 
fil 's og bandt' .sig for et længere Aare-aa] kund d 
li 1 ' e a saare let brænde sig ret føle-

. og en saad L' l . f og \' an Igegy dighed or andres Ve 
el hør man ikke tiltænke vort Justitsmini-

sterium og derfor betragte Sagen som ret tvivl
som. 

Men viser det sig nu alligevel, at de, der 
tror sig bedre underrettede, havde Ret, og Næ
ringen bliver givet fri til den kommende Ok
tober, hvad V·irkning paa Filmsforretningen 
her i Landet vilde dette da have? 

Er et Bevillingssystem, hvor Myndighederne 
har Haands- og Halsret over Bevillingshaverne, 
nu saa stort et Gode, at det absolut er at fore
trække? · 

Den fri Konkurrence er et Handelsprincip, 
der overalt mer og mer staar sin Prøve. Hvad 
der er levedygtigt og rentabelt, trives 'vel under 
dets Scepter, · hvad der ikke er det, lader sig 
ikke holde kunstigt oppe. 

Maaske vilde der baade i København og 
Provinsen blomstre en Del flere Biografteatre 
frem, end der var Trang for, men de overflø
dige vilde i Løbet af meget kort Tid se sig 
nødsaget til at lukke, og Publikum hurtigt 
faa netop de Biografteatre - baade de Arter 
og det ,Antal -, som der var Trang for. 

Maaske kunde det synes, åt det for de be
slaaende Biografteatre kun vilde være en Fare, 
der vil paaføre dem en muligvis skarp Konkur
rence, men vi ved, at mange af Filmens Folk 
- og deriblandt ogsaa netop Ejere af de nu 
eksiste:i·ende Billedteatre - ser anderlede~ . p:i~ 
Spørgsmaalet. · 

I andre Lande har man snart del. ene, snart 
det andet, og Filmen ·selv synes at trives lige 
godt baade her og der. 

Vi har i Dag her i >> Filmen « bragt dette 
Spørgsmaal paa Bane, ikke for at udtale vor 
Mening eller tage Stilling til Sagen, men for · at 
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faa en Diskussion i Gang om dette Emne: hvi~
ket kan have sin Betydning, hvis det virkelig 
skulde være sandt, at man i Ministeriet havde 

Saaen under Overvejelse. 
b Vi vilde derfor sætte Pris paa, om Landets 

Bioara feJ· ere saavel som andre af vore film s-
t> • • S aen interesserede Mænd vilde udtale sig om ab . , 

og "Filmen«s Spalter vil i den kon~mende ~Id 
stedse staa aabne for Drøftelsen at dette Pr o-

bl em. 

En Filmsberømthed. 

The Transallantic Film Co., der har l~vet 
Københavnerfllial; vil i de kommende !Ider 
vise os en Ræl;.ke amel'ikansl;.e Skuespillere, 

der længe har været berømte i Verdens øvrige 
Lande, men som endnu er nye for os . . Vi præ
senterer foreløbig i Dag Mr. Augustus Carney, 
kendt under Navnet Alkali Ike. 

Forhandlinger med 
Pathe. 

Monsieur Pathe i København. 

I Anledning af det Cirkulære, de 4 U 

har udsendt, l~ar der i den senere Tid 

ført Forh andlinger mellem Pathe freres' 

værende Kontor og Hovedkontoret i Paris, 

for at kunne se Sagerne paa nærmere 

h ar Monsieur Charles Pathe sidste Torsdag 

lagt Københ avn et Besøg. 

Som man ved, nægtede 

fi rmaer at leje ud sammen med Patht\ og 

har da i de t franske Firmas Hovedledelse 

vejet, om man for Danmarks VedJJ;.ornmenCII 

ikke før skulde gaa over t il at sælge 

Herom h ar . der i de sidste Dage 

en Række Forhandlinger, under hvilke 

til bød a t sælge sine almind elige Films til 

Pris af 60 Øre pr. Me ler stigende Lil 80 

og 1 Krone for de store F ilms. 

Disse Forhandlinger er dog 

da F irmaet ikke men te at kunne gaa 

de 4's Fodring om at fo rpligte sig til i 3 

kun at sælge til dem, og efter hvad vi 

aa ter Pathe nu at for tsætte sin U 
t> 1 

garanterer dennes Bestaaen i alt Fald h 

toher. 

Nr. 8 
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Judith! 

Vort Billede er hentet fra den store ameri
kanske Udstyrs Film, der i pragtfuldt iscene
alll' Billeder genfortæller Mythen om Judith 

ng llolofernes. Filmen befinder sig for Tiden 

Filmens Fremtid. 

Kinokunsten befinder sig paa Afveje! 
Gud være lovet, at der er andre end jeg, 

dt•r kan se det, og at mange af Filmens Første
ma•nd. er af samme Mening, saa at man har 
1:0

'. hl at haabe, at de levende Billeder slutte-
h' \' il vende t'lb ·1 · · l' 0 F l age b sm oprmde Ige pgave. 

or det første er største Delen af, hvad man 
nu e · B' . · r 1 • 10graferne, ikke andet end et Opkog 
paa de n gtige Teatre. 

Dette havde tidligere da Bioaraferne kun rt·•nede , b 

'
,_ llled en Entre paa 20-30 Pfennig sin 
...·rettigel ' se, da man paa denne Maade for en 

( 

her i Byen, hvor den har været · forevist Pressen 
og vore ·Udlejningsfirmaer, og .der forhandles 
disse Dage om Salget for Skandinavien. 

billig Penge ·fik se en god S~uespiller ved Ar
bejdet, selv om det var stumt. Akkurat lige
som man for nogle Mark køber en Grammofon
plade af Caruso, medens ·en Billet til personlig 
at høre den korpulente Herre koster ·en For
mue.·, 

Nu for Tiden, da man for en god Plads i 
Biografen (i Tyskland paa de fornemste Bio
grafteatre) maa erlægge sine 5 Mark, gør man 
klogere i selv at høre Skuespilleren end i at 
nøjes med hans stumme Spil. 

En endnu daarlige Indflydelse paa de le
vende Billeder maa de lange Films og de saa
kaldte Forfatterfilms s·iges at have haft. 

Før var Kinoernes store Fortrin det, at man 
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enten her eller der kunde fordrive en halv 
Time ved at se paa saa og saa mange Meter 
Films, som man netop havde Behov for. Men 
nu - - nu maa man helst i Kjole eller Smo
king sidde paa sin Plads i 2 eller 3 Timer og 
stirre paa det belyste Lærred. Dette kan en 
Europæer ikke holde ud i Længden, og hvad 
Asiaterne angaar, der i Parentes bemærket som 
Kinotilskuer betragtet er meget langt fremme, 

Fremstillingen af Hændelser, som ikke kan . VI-

ses mellem Teatrenes Papkulisser . 

er de da ogsaa længst ude over det Stadium. 
Den Mening, at den lange Film er en Uting, 

sejrer da ogsaa mer og mer paa alle betydelige 
tyske Biografteatre, der atter vender tilbage til 
det brogede og blandede Program. 

Og saa Filmsforfatternel 
Det levende Billedes Teknik tillader nu en 

Gang ikke større Finesser, og - Haanden P,aa 
Hjærtet - enhver Besøgende i et Biografteater 

. maa indrømme, at han i de fleste Tilfælde ikke 
begriber, hvorfor Helten, der stolprer rundt 
paa Lærredet, egentlig foretager sig alle de 

mærkelige Ting. 
Skuespillere, som blot ved deres Mimik kan 

sige alt, er sjældne. 
Men det er ikke nok, at man vender tilbage 

Lil de korte Films, men U d viklingen her gaar 
samme Vej, som den er gaaet i Troperne. 

Derude, hvor. der ikke findes Teatre eller 
andre Forlystelsesanstalter, har Filmen natur
ligvis sit rette Hjem, og der blomstrer denne 
moderne Celluloidplante med en Frodighed, 
som enhver europæisk Storstad maa forundres 
over. Allerede for en 6-7 Aar siden var Ja
pan, Kina og Indien oversvømmede af Biogra
fer, og de bedste Films sendtes derover, thi der 
gjordes store Forretninger, og man kunde be
tale godt for virkelige Nyheder. 

Den literære F ilm var naturligvis straks 
umulig, men ikke engang de korte Films har 
kunnet holde sig, men maa nu støttes med an
dre Ting, og i h ele britisk Indien er nu samt
lige Biografer forandret til Kinovarieteer, th i 
det falder i Virkeligheden Menneskene svært i 
timevis at se paa en lysende Flade, uden at 

Nerverne svækkes. 

Heinz J( ar l H eiland. 

Vi har laant disse Udtalelser fra )) Der Rine. 
malograph «, og selv om vi ikke er enige med 
deres Forfatter, har vi ment - ligesom vor ty. 
ske Kollega - , at hans Betragtninger ikke var 

uden Interesse. 

Hvordan jeg filmede Vesuv! 

Efter et engelsk Filmsblad gengiver vi her 
nogle Udtalelser af Mr. M. Burlingh am, der for 
ganske nylig har optaget Vesuv-Krater i le-

vende Billeder. 

Ved Foretagendets Start mødte jeg enorme 
Vanskeligheder, thi om Krateret fandt der be
standig Eksplosioner Sted. Da vi var halvvej 
oppe, blev de 2 Italienere, der ledsagede mig, 
næsten kvalt af de udstrømmende Dampe, og 
vi truedes paa alle Sider af Lavaen og Asken. 

Ideen til at optage Vesuv Krater i levende 
Billeder fik jeg, da jeg erfarede, at Professor 
Madralla havde haft Held til at trænge ned i 
det nye Krater, der dannedes i Juli 1913. 

5 Nætter havde jeg nu tilbragt paa Vesuv 
Top, tilbringende Dagene med at studere For
holdene. Endelig den 21. December , Aarets 
korteste Dag, blæste det næsten ikke, og al 
Røgen trak samlet bort og lignede en mægtig 
Champignon. Vi besluttede nu at stige ned. 
J eg sendte min Ledsager Sannino ned til Re 
sina efter et Tov, men til min F orbavse! e 
vendte han tilbage med Sejlgarnsstumper. Jeg 
sacrde doer intet for ikke at forskræl(ke mine 

o o 
Ledsacrere ocr vi steg 600 Meter ned i Krateret 

o ' b 
uden Sikkerhedstov. Pludselig indhyllede et 
Vindstød os i en Røgsky, der brød ud af eø 
Revne. Det var et farligt Øjeblik, thi vi led 
forfærdeligt af Varmen foruden af Mangleli 

paa ren Luft. 

Lykkeligvis vender Kinematografien nu roer 
og roer tilbage til sit egentlige Maal, nemlig til 

Vi lagde os ned og vovede næppe at 
I 20 Minutter saa vi intet, og Italienerne 

The Trans=Atlantic TIMES "kommer" 

nyhed! 
The 

"Tran s-At lanti c 
TI M E S" 

udkommer hver Uge og er 
sammensat af de bedste og 
mest interessante Begiven
heder fra Amerika og Eu
ropa. The Trans-Atlantic 
Times vil sikkert blive 
mere . populær end nogen 
anden ugenlig Journal, og 
De vil handle klogt i at be
stille den. 

Optagelser af alle 

købes af Trans-

Telegramadr. : 

Transcofllm. 

Telefon: 

Central 11,212. 

• 
Biografejere 

Læg Mærke til dette. 
Hvis De vil have fuldt Hus 
hver Dag, saa se at faa 
Deres Program sammensat 
af Films fra disse 10 Verdens 
bedste Films Mærker. Ethvert 
_enkelt af disse Mærker er en 
Garanti for lste Klasses Fo
tografier. Spændende Indh. 
og stor Tiltrækningsmagt 
Forhør hos Deres Udlejere 
om Films fra disse verdens
berømte Mærker. 

aktuelle Begivenheder 

Atlantic F ilm Go., Ltd. 

HE 
RANS-ATLAN TIC 

l M ES. 
llA.NS-ATLANTIC FILM Co. Ltd. oCLondon 

Farvergade 2". ----- Repræsentant: A. J. Gee. 

c 
(1q 
(D 
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vende om, men jeg forestillede dem, at vi rime
ligvis vilde lide mindre af Røgen længere nede. 

færdeligt Opholdssted. Man kunde ikke und. 
lade at tænke paa Helvede, og under os hø t . r e 

Vi klatrede saa ned forbi Revnen, hvorfra 
Røgen udgik, og kom til det egentlige Kraters 
Rand. Vi steg yderligere 71 Meter ned, og vi 
saa nu . den glødende vulkanske Masse, der 
maaler en Varme af 600 Grader, og var 
den kun et Par Meter fjærn. Det var et for-

v1 Lavaen boble og brumme. Jorden gynged 
under os, og hvert Øjeblik kunde ·vi vente ~ 
blive opslugt af det glødende Lavahav. a 

Vi tog dog en Del Meter Films og vendt 
atter tilbage til Resina i god Behold. e 

(f C. P. LAURITZEN & Co. 
.. VEST~RBROGADE 30. TLF. 2808. 

EnDELSK SKRÆDDERI. HERREEKVIPERtnli. 
MODERATE PRISER. 

MODELLER UDSTILLEDE I STUEN OG PAA t. SAL. 

Deres Optagelses-Atelier 
er forældet' og uøkonomisk indrettet, 
naar De bruger andre Optagelam
per deri end de i alle større Films
fabrikker anvendte verdensberømte 

"Jupiter-Kinolamper" paa Stander 
"Jupiter-Speciai-Dækkelamper" 
"Jupifer-Haandlamper" "Jupiter-Haandtampe" 

(Spitzbubenlamper) 
"Jupiter-Soleffektlamper" · med ca. 1Z,DDD Lys 

8 Guldmedalller. Prima Referancer. 
Leverandør til samtuge større Fllmsfabrikker. 

»Juplter-Dækkelampe" "Jupiter" Elektrophot G. m. b. H. Frankfurt a. Main. 
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og andre Lejefilm. 

Katalog 

gratis. 

THR 

Betingelser : 

Kontant 

ved 

Ordrens 

Indsendelse. 

Postpenge: l Fr. 75 pr. 2 Kilo. 

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

Vore Billed teatre. 

P. Dalgaard, Fredericia. 

f d
Biografdirektør, Telegra.fist p Dalaaard er 

O l i R' ak b' · o 
1892 

10 ø mg den 7. Juli 1877 og blev i 

1 ansat ved Telegrafvæsenet i Ringkøbina 
lvorfra han i 18 . o, 
Skan . . 95 blev forflyttet hl Fredericia, 

D
elmavJens største Telegrafstation 
a Filmen · · 'T' l . · 

.,.1 'd 1 sm 1c km.n frem, fik Dal-
"' a, s trak I om s nteresse for den nye verdens-

spændende O fl 1\o P mdelse og har arbejdet ved 
srnoram · F . . 

Etabr a l redenem omtrent fra dette 
Issements O . t l f fllen f pie te se, ørs t som Bes hTer 
ra l ste M · " ' aJ 1913, hvor han sammen med 

s.vogeren, Telegrafist Henning Schouw, købte 
1 eatret som dets Medejer og Direktør. 

D~~gaard, der lige fra første Færd har til
l~gt F.tlmen den store Betydning, den nu har 
vis t sig at have, har ogsaa gjort et stort Ar-

bejde for ~rovinsei1s Biografejerforening. Han 
var .med t1l at starte den, og han har siddet 
og Sidder stad ig i dens Bestyrelse, hvor Kassen 
er ham betroet. 

I Fredericia er Direktør Dalgaard en meget 
kendt og skattet Mand, og i Fi lmskredse er hm~ 
det ikke mindre. c 

FORENINGSLIVET 

Anden ekstraordinære General:. 
forsamling. 

Københavns Biografejerforening afholdt 
On~dag den 28. ds. Kl. 8 sin anden ekstra
ordmære Generalforsamling paa Centralhotel
le!, og Medlemmerne havde -aivet tah·iat Mød 

T'l D' . o o e. 1 Il'lgent valgtes Direktør Frandsen, og 
denne gav straks Ordet til Formanden, Direk
tør Claeson, der aflagde Beretning om Bestyrei-
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Dansk 
K in em a t o g r af f a brik 

Vesterbrogade 107 C. 
Grundlagt 1906. 

Telefon: Vester 1636. • Teleg.-Adr. : Maskinperfect. 

REPARATIONER 
AF MASKI.NER. 
Salg af alle Slags Reservedele 

samt nye og brugte Apparater. 

=========== Skriv efter illustreret Katalog. =========== 
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sens Virksomhed siden sidste Generalforsam

ling. 
Direktør Sørensen, Svendborg, der paa sid

ste Generalforsamling her i København havde 
udtalt sin Harme over de 4 Udlejeres Cirku
lære, havde stærkt skuffet den københavnske 
Forening. Direktør Skaarup havde først været 
bortrejst nogle Dage og var efter sin Hjem
komst syg. Tirsdag holdtes Bestyrelsesmøde, 
~g til dette ventedes Dir. Sørensen, men han 
udeblev, og vi søgte ham alle Vegne. Han 
fandtes endelig i Scala, og Kl. 10 om Aftenen 
fandt Mødet Sted, hvor det meddeltes Bestyrel
sen, at Provinsens Mænd samme Formiddag 
ved et Møde var gaaet ind paa de 4's Betingel
ser. Dermed var Benene slaaet fra Bestyrel
sen, der havde troet paa et Samarbejde. 

Onsdag havde Bestyrelsen endelig haft 
Møde med Udlejerne - Dir. Søren Nielsen var 
dog ikke til Stede -, hvor det meddeltes, at 
København kunde faa de samme Betingelser 
som Provinsen, men at Bestemmelsen om, at 
de ikke vilde leje ud sammen med Pathe, ikke 

kunde ændres. 
Da Bestyrelsen saaledes var kørt fast , agtede 

den at nedlægge sine Mandater til Fordel for 
andre, der maaske kunde opnaa mere. 

Dir. Gli.ickstadt talte ikke som Bestyrelses
medlem, men af Interesse for Sagen. Han 
f and t ikke, at Sagen var afgjort In ed, at Pro
vinsen havde bøjet sig. Udlejerne kunde ikke 
undvære København. Desuden troede Taleren 
at kunne meddele, at der i en nær Fremtid 
vilde opstaa et stort nyt Udlejningsfirma. Dette 
var ikke Bestyrelsens, men privates Værk. 

Dir. Fønss foreslog, at de Afstemninger, der 
skulde finde Sted i Aften, burde være hemme
lige, og at der iøvrigt ikke burde findes Ud
lejere i Foreningen, og foreslog disse eksldu-

vinsen havde man -nu en Ordning med, og dens 
Forening havde allerede nu haft den Nytte 
deraf, at den havde faaet 100 nye Medlemmer. 
De 4 vilde ikke bøje af alene, men var villig 
til at forhandle paa et rimeligt Grundlag. Foto. 
rama vilde ikke have noget med Pathe at gøre, 
og dem formaaede dog ingen at røre ved. Der 
burde ikke hvirvles mere Snavs op om denne 
Sag, man burde tænke over Stillingen udadtil, 
og Bestyrelsen burde ikke gaa. 

Dii·igenten ønskede at vide, hvad de 4 for
stod ved at leje hos Pathe, og oplæste derefter 
et Cirkulære, som Provinsforeningen havde ud 
sendt til sine Medlemmer efter al have sluttet 

Overenskomst med de 4. 
Dir. Fønss sagde, at han altid h avde klaret 

si'"' o-odt med Pathes Billeder. At der foruden 
d:n e> Overeneskomst, de 4 havde offentliggjor~ 
fandtes endnu en, følte Taleren sig overbevist 
om. Den burde fremlægges, at man 
se, om der ikke var truffet _Bestemmelser 

Priserne ogsaa. 
Dir. Hindenburg oplyste, at den gamle 

litivedtægt, som skulde bortfalde ved den 
Censurs Ikrafttræden, aldeles ikke var 
det, i hvert Fald il{ke i Hellerup. 

Dir. Madsen henvendte sig til Dirigenten 
erklærede at Biografejerne var frit stillede, 
kunde ta~e Billeder, hvor de vilde. Gik de 
Pathe, blev de blot, naar de kom tilbage, 
det for længere Tid. løvrigt beldagede han, 
man havde kritiseret, hvad Pr · 
havde forelaget sig. Naar de var gaaet ind 
Ordningen, kunde det jo tyde paa, at den 
god, da de vel bedst selv havde Forstand 

deres egne Ting. 

rlerede. 
Dirigenten oplyste, at delte ikke kunde ske 

i Aften da Ekslusionen ikke stod paa Dags
ordene~, hvad Lovenes § 10 fordrede. 

Dir. Madsen (Dansk-Svensk A/S.) kom der
efter ind paa den Paragraf i det udsendte Cir
kulære, der havde voldt det hele Postyr, og er
ldærede, at den kom man ikke udenom. Pro-

Dir. Fønss lyste atter efter den 
overenslwmst, der var mellem de 4. · Den 
enskomst, Provinsen havde faaet, var t 
yærst mulige. Desuden fordrede Taleren, a 
edsvorent Udvalg fik Lov til at se Un 

trak ten. 
Dir. Madsen havde for sit 

intet imod, at Overenskomsten 

Dir. Fønss ankede over, at der i . . . e 
komsten med Provmsen vor holdt viSS 

ST AAL=PROJEKTØREN 

I M PERATOR 
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 
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Katalog, PrislisfB og DvBrslag bBrBdvillig fil TiBnBsfB. 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

! 
HeiOR.CRnfmllnU H.G.DRfSDfU. 170 ~ 

Højeste Udmærkelser for Gengivelses-Apparater: ~ 
!~tern. Ki~o.-Ud~tilling i W ien 191 2: S tor Guld m edaille. 111r... 

Kmo-Uds ttllm g 1 B erlin 1912: Byen Berlins M edaille. ~ 

~ 
~ 

Samtlige Apparater fo_revises gratis for Interesserende hos 

KINO-SCANDI·A ~ 
FREDERIKSBERGGADE 17, KØBENHAVN. ~ 

~ o ~ 
···~TTTYTTTTTTTTTTTTTTTTT~TTTTTT 



132 
o FILMEN o 

aabne, for Eksempel , Rønne. Hvad laa der 
bag · ~ed for :R~i;nes Vcdkom~1ende? 

Dir. Petersen (Gl. KongeveJ) oplyste, at det 
var ham, der havde faaet Bevilling i Rønne, 
hvortil største Delen af Forsamlingen derefter 

lykønskede ham. · . . . .., 
. Dir. Fønss formulerede derpaa sit For.sla::" 
der ·gik ud paa, at det henstilledes til UdleJerne 
at melde dem ud af Forenin_gen. 

Dirigenten ønskede dog, at den ny Besty
relse valgtes først, og flere Medlemmer bragtes 
i Forslag, ligesom den gamle ~esty~·else gen
tacrne Gancre opfordredes til at stille s1g paa ny, 

b o . d 
hvad den dog bestemt vægrede sig ve . 

Efter en Pause paa 10 Minutter genoptoges 

d S et o"' Dir Fønss Diskussionen om enne ab, b · 
foresJoetes som Bestyrelsesmedlem og valgtes 
ved de~ paafølgende Afstemning med 9 af 13 

Stemmer. ' 
Dir. Fønss: Jeg modtager kun Valget, hvis 

Dir. Gliickstadt bliver i Bestyrelsen. 

Dir. Hindenburg val~tes _ derefter Ined 10 
Stemmer af 13 til Bestyrelsesmedlem, og -eft 

f 
. er 

at .Bestyrelsen havd e kon ereret mdbyrdes, be.. 
sluttede bir. Frandsen og Dir. Gli.ickstadt at 
blive, og dermed var den ny Bestyrelse fuld 

tallig. 

Dir. Fønss' Forslag om Udlejernes Udtræ. 
delse af Foreningen sattes derefter under Af 
stemning og vedtoges med· 10 Stemmer af 14. 

Den afgaaede Formand bad derefter den 
B~styrelse om at tage _sig af . Spørgsm aalct 0111 
'Strømbesparing v.ed Transforn~ato~· er, h vorpaa 
Forsamling~n takkede Dir. Claeson for det ud 
mærkede Arbejde, han havde ydet 

(alle rejste sig) . 

Dir. Christoffersen tak}.;;ede derpaa 
VenJicrhed, han havde mødt i den Tid, 

b n·. 
havde siddet i Bestyrelsen, og mgenten 
vede da Generalforsamlingen Kl. 10,45. 

Giv os i Dag. 

Paladsteatrets sidste N y hed med Hilda 
Borgstrøm i Hovedrollen er .en mindst lige saa 

stor Taaresucces som Magnussens 

Dagmar teatret. 
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~ 
Paa Hovedet. 

eskene er 'ikke til al blive kloge paa. 
Menn ~ 1 grunder noget ud og træffer J< orholdsregler 
~e . og bag efte r vi l ethvert fornuftigt Væsen 

dt're tel,paa al det, de har gjort, umulig kan være 
værae ,; ' . . 
' "l'ter en fornuftig Overvej ~ l se af hvad Art næv,J;rt e 

Ul'' kan . . . . 
O" saa har de, der her 1 L1vet er udset Lil at sætte 

. "ne 1Jaa Plads, en forbavsende Evne til at sætLe Tm"e ' " aa Hovedet, og det saa alle andre kan se, at 
deJII P 
de staar omvend.t. 

Filmen har JO for Eksempel affødt Censur, og 
den har atter affødt Filmen, den Film, vi faar Lov at 
e i Biograferne. 

Man maa ikke se dit paa Film, og man maa 
'kkc se dat, for det kan virke skadeligt, og hvert 
: nd har sin bestemte Mening om den Ting. 
_a Et er dog alle enige om, -og det er, at Filmens 
lur ·le Fordel og Berettigelse er den, al den gen
•in•r del levende Liv, saadan som det virkelig er 
~g i de Omgivelser, hvori del leves. 

Det staar fast , men ikke desmindre nægter man 
1ore Dele af del <laglige Liv Lov til at vise sig 

paa Lærredet. 
Man maa efter de nyeste danske Traditioner ikke 

r en Mand ligge paa Jorden. Han kan være død , 
fuld eller gal, og det maa man ikke se. Det er 
uhyggeligt, men Livet er ikke allid hyggeligt, og 
Filmens Berettigelse ligger jo i at det, der vises, er 
andt og ikke Løgn! 

Og se nu til de senere Tiders Røv.e rier. 
En ung Mand slaar en ung Pige i Hovedet og 

ruver 20,000 Kroner fra hende. Det maa man gerne 
la· e om i Aviserne, men man maa ikke se det paa 
Film, thi det er umoralsk. Paa Filmen vilde imid
lt•rtid den Fyr, der lavede det, uvægerlig blive fan
l(t't i de senere Billeder, og Filmen vilde allsaa i 
\'irkeligheden være saare moralsk, da alle Menne
krr jo alligevel ved, at den Slags Ting sker og de 

paa Filmen ser Straffen følge. 

Umoralsk og usund vilde den kun være, hvis 
Fyren ikke blev fanget, men den Film gaar j.o ikke i 
Biograferne, men spi ll es for Tiden af Politiet og 
følges opmærksomt af hele Landet. Det er umo
ralsk og det burde forbydes . 

Her er der nog,et, der staar paa Hovedet, det 
kan vi alle se, men Ræsonnementer hjælper ikke. 

Det nytler ikke, at man f.01·klarer, at naar saa
dan et Røveri er begaaet var det eneste rigtige og 
moralske, at der i sam tlige Landets Biografteatre 
blev forevist en Røver-Film , hvor det gik den unge 
Mtnd saare ilde, og at det maaske kunde bøde paa 
den Skandalefilm, der lige har gaaet paa Nørregades 
Polilistation, og som maaske har givet andre Lyst til 
at prøve den ufarlige Spøg. 

Ak, vi ved del nytter ikke, men paa Hovedet 
staar det nu alligevel og det bliver det vist ved med, 
inrllil det endelig en Dag faar Overballance. 

.J ens. 

Med Kameraet i den evige Is. 
Al' J. Allgeier. 

(Fortsat.) 

Over 5 Uger laa vort Skib ved Iskantens 
Rand, indesluttet af Pakis paa alle Kanter, da 
der takket være en kraftig Sydost opstod en 
voldsom Skruning. Vore Hunde kom derved 
i en ret farlig Situation, men det lykkedes os 
dog at faa dem ombord, og jeg selv; der mel
lem Isblokkene - som. var i ustandselig Be
vægelse - optog Bilieder, slap ogsaa op paa 
vort frelsende Skib. Mægtige Isblokke hæved
des højt i Vejret og styrtede sammen med et 
Brag, og jeg fæslede det alt til Filmsbaandet. 

DANSKE BIOGRAFTEATEREJERE 

-

I PROVINSEN opfordres til uopholdelig at indmelde 
sig i Foreningen for Biografteatrene 

IND.SKUD 10 l(r. - AARLIGT KONTINGENT. JO Kr. 

Intet selvstændigt Biogr~fteater maa staa uden for Foreningen. Indmeldelser 
kan ske til Bestyrelsesmedlemmer eller Formanden for Foreningen, 

CHRISTIAN SØRENSEN' SVENDBORG BIOGRAF. --
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Skumringen tog til, og det Øjeblik nærmede 
sig, hvor vi maatte være forberedte paa at for
lade Skibet, hvis Isen skulde knuse det. En
hver pakkede sit nødvendigste sammen, og jeg 
sørgede naturligvis først og fremmest for at faa 

Fi lmen med mig. 
Skibet knagede og bragede, men endnu 

modstod det Isens Tryk. Vi laa nu ganske 
gemt mellem mægtige Ishøje, og Isen pressede 
sig ogsaa ind under Skibet og hævede det højt 
i Vejret, hvilket blev Grunden til vor senere 

Undergang. 
Saa faldt det i med Storm, og Isskruningen 

øgedes, saa Skibet gav sig i alle Fuger. Vi sti
vede af overalt indenbords, men alt truede med 
at bryde sammen, og vore Nerver blev stillet 

paa en alvorlig Prøve. 
Med et lød der et Brag. Vi befandt os alle 

paa Dækket, og det blev straks efter konstate
ret, at vi havde faaet en Læk agter ude ved 
Maskinrummet, der straks fyldtes med Vand. 

Vi var nu nødt til at forlade vort Skib. 
Med mit Apparat og mine faa Sager, jeg 

kunde have med mig, klatrede jeg over Ræ
lingen for at optage Skibels sidste Minutter. 

Provianten blev i største Hast bragt ud paa 
Isen, ligeledes de 3 svære Skibsbaade, af hvilke 
Ekspeditionens Redning nu afhang. Skibet 
sank nu mer og mer, men holdtes endnu · oppe 
af de underliggende Isflader. En Sprængning 
i Isen lod det med eet synke ned i sin oprinde-

l ige Stilling. 
Skønt vi havde Brug for al den Arbejds-

kraft, vi kunde faa, til at faa Godset i Sikker
hed, blev jeg dog ved mit Camera og_ optog 
slore Dele af den vanskelige Bjergning. 

Endelig efter store Anstræi~gelser befandt vi 
os med fast Grund under Fødderne. Langt 
ude saa vi vort gamle Hjem, der trængtes mer 
og mer af Isen; mon vi vilde faa dets Under
gang at se? Stadig lod vi holde Vagt i vor 
Lejr for at passe paa Skibets Tilstand. Ved 
Siden af Teltet, hvor jeg sov, stod Apparatet, 
Dag og N at klar til Optagelse med paaskruet 
Teleobjektiv. Paa tredje Uge holdt det gode 
norske Tømmer nu ud. 22. Juli brød en ny 
Sydost ud og satte atter Isen i voldsom Bevæ
gelse og dannede kort efter en isfri Rende. 

Denned var vort Fangenskab til Ende, thi Reri. 
den gik mod Syd. Vi brød op fra Lejren 
alt blev bragt til Baadene, 'der var forsynet ~= 
Skier nedenunder. Isen var yders t slet og daar. 
lig farbar, og det var et uhyre Arbejde Ul 
bringe Baadene med hele vor Udrustning til det 
aabne Vand. Jo nærmere vi kom Vandet, de. 
sto daarligere blev Isen, og vi gik hvert Øjeblik 
gennem det ofte tynde og usikre Dække. Efter 
25 Timers uafbrudte Anstrengelser naaede vi 
Renden, og Lasten fordeltes nu for Alvor i Baa. 
dene, og medens en bitterlig kold Sydost blæ. 
ste, begyndte vi Sejlturen mod Syd. Vor Baad 
var under Transporten bleven læk, og hvert 
Øjeblik maatte vi øse. Ogsaa andre farlige 
Momenter bød Sejladsen paa, th i mægtige Is
stykker truede os hvert Øjeblik. 

Paa Kryds og paa Tværs gik vor Vej gen. 
nem Isen i Taage og Sne, men Fastlandet 
naaede vi, og dermed var den foreløbige Fare 

ovre. 
Her traf vi den officielle Hjælpeekspedition 

under Nordmanden Staxrud, der for at afsøge 
Nordlandet havde ventet paa en Rende i Isen 

i 6 Uger. 
I Treubergbugten laa endnu Schrøder-

Stranz' Ekspeditionsskib >> Herzog E rnst«, som 
Staxrud havde bragt fri af Isen ved Hjælp af 
Dynamit. Over Drivisen, der Aaret før havde 
hindret »Herzog Ernst << i at naa ud og derved 
var bleven Aarsag i de 3 Medlemmers Død 
naaede vi det H u s i Treubergbugten, der var 
opført af den svenske Gradmaalingse 
tion, og hvor Rave og Dr. Rudiger fra 
der-Stranz Ekspeditionen overvintrede. 

Vi gik nu ombord paa "Herzog Ernst «, 
. efter en forceret Rejse gennem vor gamle 

kendt, Renden i Isen, naaede vi frit Vand, 
Hjemrejsen over Havet laa os aahen. 
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Sa,·oia-Filmen »In hoc signe vinces « har i disse 
()al(<' ,·æret f'or-evisl Paven i Vaticanet. Det er den 
~ndl'll Film den katolske Kirkes Primas har set. 

J Rollerdam har der hidtil været 3 Biografcen
·•l'l'i'. nu er der ansat 6 til, da de oprindelige ikke 

kan o,·crkomme Arbejdet. 

l 1912 udførte de forenede Stater for 268 300 
Iranl'S til Japan , England for 196,400 francs,' og 
1\,kJand for 6, 700 francs. 

,\ , : » ~ansk Biograf-Kompagni<< har nu faaet 
nlf(t 'm Sidste store Film i Udiandet - det for
t~dt•r, a~ der ~r afsat ca. 100 Kopier - og vil an-

r aanec atter begynde sine Opta-la~t·lig 1 AjJ 1! M J 
~..J,r r. 

Vi har fra Firmaet Heinrich Ernemann mod
tag~l Katalog over deres Hjemme-Kinoapparat »Ki
nox"' der har den store Fordel at kunde sættes til 
enhver Lyskontakt og al vise Normalfilm. Ap a-
ralel koster kun 250 Mark. P 

Et tysk Filmsblad stinede for kort Tid siden sine 
Læsere det Spørgsmaal, hvilken filmende Skues il
ler eller Skuespinerinde de regnede for Nr. l. ~a
det m.' over 1600 Besvarelser og vor hjemlige Psilan
d~r gJk af med Sejren. Han fik 382 Stemmer Asta 
Niels-en 271 , H~nny Po-r ten 258, Max Linde!: 193, 
Suzanne Granelms 152 og derefter J·oiil Ca. Cl . v· <W L ' < l ewlng, 

lo'oo arsen, Wanda Treumann o. s. v. 

Et pudsigt men fmøvrigt ret kostbart Uheld . d· 
traf d v· . . c 

111
· a » JclOJ .. O. << optog »Samson <<. En Fucrl kom 

fra det fJ'e · · o Ine s.vævende hen over Himlen, og da Fil-
men senere blev vist frem saa det f . T'l 1 al d 1 ' < o r 1 s <uerne 
< .e es ud som ~m det var en Flyv-emaskine, der 
vai kommet med paa Binedet fra før y .· t' T' d . 
D ] d . l \.l1S I I. 

a c er me vu <ede. 500 Statister og Billedet maatt~ 
lages om, var det .JO un ægtelig en Fugl der h avde 
fo.rstaaet al gøre sig kostbar. ' < 

· Komplet Lager af samtlige 

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

Perforermaskiner ·og alt Tilbehør. · ' 
KI_N __ Q_ .. Største Lager ~f Kemikalier og Kino-Farver. 

-SKAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

PRISER: ' / Side K. 50 ' . ABON 26 Gange 20 p'et. L • l. Side Kr. 30, Il. Side ({r. 15, I/, Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 Ct 
NEM ENTSPRIS. p ., for 

R.EDAKTION OG E . Indland: 4 Kr. 64 Øre om Aaret. - Udland: 8 Kr. om Aaret. l KSPEDITIO - Enl,elte Numre 15 Øre. 
dkommer d N: Oninsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. 

en l og 15 · 1 . . l 1Ver Maaned.- Udgivet af Jens Loclur. I Redaktionen . V. Gliickstadt og J . Locher (ansvarh.). 
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' \.,.r Fremkal~ping af Negativer~ og .Positiver. 

OPTAGELSE AF ALLE SLAGS FILM. . ~ : \ 

l . 

· H.urtig Ekspedition. , lste Klasse 

Direktør · H~ OBEL~ 
r , \. .. 

P ri v a. t Telefon : Helrup 292-x . 

Trykt hos J. Jørgensen & Co . (Ivar Jantzen ) København . 
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