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• N·EGATIVER 
af spillede Films og < 1 

'\ 

NATUROPTAGELSER 
købes 

l 

SALG 
af KQpier for hele Verde~ 

·overtages ·af 

SCI\nDinAVIl\n-FILP1·1\li6nCY 
KONGENS NYTOR:V . 8. 

TELEGRAMADRESSE: SCANDIAFILM. 
' 

BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

HBnSIIiTBn HELLIDER PJIDLBT 
K i nematcgrafisk Sensationsdram a. 

Bioscope, Berlin. 

4 Akter - 30 Afdelinger - 1100 Meter. 

Stort Reklamemateriale. (Paladsteatrets Maj Repertoire). 

En spændende Film, der holder Tilskuernes Interesse fast fra 
Begyndelsen til Slutningen. Flugten fra den gamle Klippe Ruin. 
En Flugt for Døden. Fra Kæmpebroens Højder og i Flodens Dyb. 
Kærlighed og Kamp med snedige Forbrydere. 

--- Monopolfilm. ---

En Sensations Aktualitet 

PBTRDbEUIYISBYBn nDWDRDSSIJSK 
SORTEHAVET. 

Under Bombardement af Tyrkerne. Byens vældige Naftabeholdere 
sønderskudte og omsluttede af et vældigt Flammehav. Optaget og frem
vist med )) Den store russiske Gerreralstab «s Tilladelse. 150 Mtr. 

Byen CZENSTOCHAU i russisk Polen. 
før og efter det russisk e Bombardement. 

Filmfabriken Skandinavien's Monopolfilm 
--- udlejes til moderate Priser. ---

m · 



; f';~lv l Sæsonens 11 •. Gi m :;t! 
. bringer vi virkelige Slagnumre frem. 

Den trætte Frederik 
Frederik Jensen i .. Hovedrollen. 

:NAPOLEON. 
. · Fra Kron~ngen . til St. Helena. 

· Optaget af · Pate freres Paris. 

Uden Sammenligning langt den bedste Napoleon Film der er frem
kommet. Optaget paa de historiske Steder. 

En af de mange • • • 
Sæsonens bedste Lilli .Beck-Gunnar Tolnæs Film. Overhovedet den 

bedste Kunstfilm i denne Sæson. 

Læs vor Annonce i »Filmen« for l. Maj, og De vil se, at vor 
Leveringsdygtighed er uovertruffen. 

===~=== 

. DAnSK SVEnSK PILIYIS ø;s Vln1K~~~~~':[v~~. 36' :[b, (TELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. ( td 

KINOGRAFEN 

KØBENHAVN. 

En Latter·Sukces: 
Paladsteatrets Repertorie. 

Programmer, der kan trække 
Hus, selv i Sommertiden, 
lejes fra KINOGRAFEN • 

KIRURGI OG KÆRLIGHED. 
Farce i 2 Akter 60 Afdel. 

med Amerikas 
mo.rsomste Film- Komiker 

BILLIE RETSCHIE" 
i Hovedrollen. 

Gør stor Lykke i disse Dage 
i Paladsteatret, København . 

f.- Vi har flere glimrende 
Latter-Programmer I 

Af andre Nyheder fremdrages : Af »Kirurgi og Kærlighed". 

Den dræbende Gt.ft Drama. 3 Akter. · Clara Wieth 
• Verdier og \:Viehe i Hovedrollerne 

--- Dansk Kinograf-Film. ---

De 100 Dage. = Napoleons sidste 
Storhed og Fald. = 

iØ"'" Denne Napoleon-Film, der ikke er en ældre, nu atter fremdraget Film 
men ganske ny, er ubetinget den bedste Napoleon-Film i Verden . Storsiaaet og 
pragtfuld! 600 Personer medvirker. Sigurd Trier spiller Generalen. Italiens største 
Kunstner Mazanti spiller Napoleon! = Eneret: Kinogra fen : = 
GQLEM Menneske eller Dæmon ? Paladsteatrets store Sukces. 

4 Akter. Eneret : Kinografen. 

DB . 7. hømmølighødsfuldB Kassør. H~~~re~~(e~!tog~-:l;:~~ion. 
Danske Spejdere paa Nat-Manøvre. Kinografens Optagelse. 

Dg mange flere udmærkede Nyhedørt - Rimelige laeJB·Vilkaar hos 
A/s KINOGRAFEN, ::øøb::!!:?;::. 



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

EnDELSK SKRIEDDERI. HERREEKVIPERinli. 
MODERATE PRISER. 

MODELLER UDSTILLEDE I STUEN OG PAA 1. SAL. 

~-

1\ntikke Møbler 
Speciale: 

Gamle Mahogni Chatoller. 

Stort U d valg. 

Møbelforretningen Ørstedsvej 43. 
Tlf. Nor.a 1138 x. 

Maskinskrivning. 
Manuskript afskrives hurtigt 

og billigt. Billet mrk. 4598 mod
tager Sylvestre Hvids Bureau, 
Nygade 7. 

TUTEIN & KOCH 
TELEFON 425 TELEFON 425 

: --· aoFFOTOGRAF 
...... ~ . 

ELFELT 
ØSTERGADE 24 

TELEFON 425 TELEFON 425 

REPRODUKTIONSANSTALT 
<Yc><Yc> & CLICHEF ABRIK <Yc><Yc> 

FARVERGADE 8 
TELEFONER: CENTRAL 4740 & 4760. 

DPERATØRFDREnUtGEn 
anviser 

dygtige Operatører 

. r~~IJIL KRISTENSENS BOG TRYKKE~~ 
NØRREGADE 30 KØ BENHAVN K. 

. J HURTIG LEVERING TELEFON 
4345 

BILLIGE PRISER 
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Øjet som kinematografisk 
Apparat. 

Natur og Videnskab har altid gaaet Haand 
i Haand, eller rettere sag t, den sidste er jo kun 
cn Afglans af den første, kun visse Gaader, hvis 
Løsning den sindrige Menneskehjerne har vidst 
at aflokke Naturen, 

Hvad er Telefonen andet end en plum p 
Ertcrligning af vort Øre, og hvad er den fo to
grafiske Proces anclet end et Forsøg paa at gen
skabe den, der foregaar i det menneskelige Øje? 

SærJig interessant er en Sammenlign in g 
mellem Øjet og de kin ematografiske Fænome
ner, da disse frembyder store Ligheder, og vi 
skal her nndersøge disse lidt nøjere, 

»Objektivet « j det m enn eskelige Øje bestaar 
nf to Linser , der Jigger foran hinanden. Den 
ene er Krysta l Linsen, medens den anden dan
nes af Øjets forreste Kugleafsnit Foruden gen
nem disse brydes Lyset ogsaa af Øjets Vædskcr ; 
rlog ladrr Straalernes ofte yderst komplicerede 
Gang i Øjet sig sammenfatte, som om det 
drejede sig om Straalebryclning gennem en gan
ske almindelig Linse, Den F lade, der opfan~;er 
Billedet af den ydre Verden, kaldes som be
krndt Ne thinden, P::ta den opstaar fOl·mind
skede om vend te Billeder , og det er Resultatet 
af en uhyre indviklet Proces, naar man a lligevel 
ser all, som de t har Plads i Naturen. 

Nethind en danner Endepunktet for Syns
nerven, og naar man unelerkaster den en mikro-. 
skop isk Un_dersøgelse, _øjner man talrige pur
purrøde Smaalegemer, der straks blegner, naar 
Døden indtræder. Dette Synspurpur undergnar 
Jifadig kemiske Forandringer, naar L}rsstraa
lerne rammer det," men i Mørket samler den 
røde Farve sig igen, og det er denne, der i Øjet 
svarer til Kemikalierne, der i det almindelige 
Fotografi maa 'anvendes paa Pladerne for at 
gøre Lysvirkningerne synlige, m edens Nethin
den svarer til selve den fotografiske Plade. 

Som bekendt optager man paa Film en en 
Række Billeeler lige efter hinanden, og ganske 
det samme er Tilfældet med vort Øje. Hvis 
Nethinel en nu var indrettet ganske som den fo
tografiske Plade, vi ld e Øjet, straks efter at det 
var begyndt at " fotografere «, give et -forvirret 
og sammentlydende Billede, og det var da et 
gnnsl\e ubrugeligt Apparat. 

Øjets vise Indretning heslaar nu deri, at 
Kemika lierne, altsaa Synspurpuret, bestandigt 
fornyer sig, hvilket i Virkning kan sammenlig
nes med det løbende Filmsh:-~ancl. Forskellen 
paa Øjets Optagelser og dem, det kinemato
grafiske Apparat udfører, er dog betydelig . 
Først og fremmest 'skiftes Pladerne i Øjet ikke 
rykvis som i ,Kinoapparatet, tvært imod er For
nyelsen af Synspurpuret i Ordets egentligste Be
tydning flydende og fortløbende, For det an
det kan Øjet ikke fiksere og fastholde de talløse 
Bill eqer, det optager, men ethvert Billede gaar 
straks tabt, selv om man lukker Øjnene og ikke 
optager noget nyt Billede. Fornyelsen af Syns
purpuret visker jo alt ud , og holeles Øjet ·aabent, 
fortrænges det g::~m l e Billede straks af t nyt. 
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Denne stadig og jævne Fornyen af Synspurpu 
ret bevirker altsaa, at Billederne gaar naturligt 
over i hinanden. Kaster man en brændende 
Tændstik fra sig, ser man imidlertid en lysende 
Bue, som om Tændstikken samtidig befandt sig 
paa flere Steder, og det lader altsaa til, at gamle 
Billeder ikke strak s forsvinder, naar de nye ind
træder. Øjet er utvivlsomt et uhyre snedigt 
konstrueret Apparat, hvis Fejl netop tj~ner til 
Formaalets Fuldstændiggørelse, og denne bri
stende Evne hos Øjet til straks at kassere de 
gamle Billeder bevirker, at man ikke ser enhveT 
Bevæg·else momentdelt Alligevel gives der 
Punkter, hvor Fotografiens kunstige Øje yder 
mere end Naturens Mesterværk. Vi har alle
rede paavist, at gamle Billeder ikke opbevares. 
Har man set noget smukt, kan man kun ved 
Hjælp af Erindringen drage det frem for sit 
»indre Øje«. 

Et andet interessant Punkt, hvor Mekanik
Jwn staar over Naturen, er Stjernefotografi. 
Naar man retter et fotografisk Apparat mod 
Stjernehimlen og sørger for, at det mekanisk 
følger Himlens Drejning, saa kan man efter 
lang Eksponering til Slut ogsaa faa ganske lys
svage Stjerner paa Pladen. Eksponerer man 
dobbelt saa længe, saa fordob les denne Virk
ning simpelt hen, thi den kemiske Virkning 
staar i ligefremt Forhold til Tiden. Det men
neskelige Øje vilde imidlertid, selv om det i 
timevis ubevægeligt stirrede efter den samme 
Stjerne, ikke se mere, end hvad det straks saa, 
thi de mange smaa Indtryk summeres jo ikke. 

Men i det store og hele er Øjet selvfølgelig 
det uopn aaelige Maal for al Fotografering, selv 
om Fotografiet er opfundet ganske uden Stu
dium af det menneskelige Øje. 

Filmens Højsæson er inde. 

Naar Teatrene slutter, tager Filmen kraftig fat. Her ser man Filmsfabrikllen .Danmark . med Stab paa Bornholm. 
Fra vcustre til højre ses Al!nf'eldt Rønne, Maleren Hjarn e, Fru Thilde Fønss, Gudrun Houlberg, Ricard Jensen, Direktør 
r.liickstadt, Schyberg, Fotograf Juncker-Jensen, Rasmus Ottesen, Thorleif Lund. Den unge Mand med den fine ]{asket 

er den nys udnævnte Ballet-Danser Witzansky og ved hans og Kull'ertemes Side staar E llen Tegner og 1\.ai Lind. 

THE 
. 

T RANS-ATLANTICFI LM C o. 

NYHEDER 
Hans Moder. 

(3 Dele) 900 Meter. 

Den genfundne Duldaare. 
(2 .Dele) ,600 Meter. 

H en d e s ~ M til ioner. 
(Billie Ritchie)· 2 ·Dele. 500 Meter. 

r...- Et Program med T.-A·. Film bety~~r fuldt_ Hus_. -,. 

TRE TRANS-ATLANTICFILM eo~ A/s 
Telefon 

CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. ··J~ ·G E E 
F ARVERGADE . 2 Il 

. Telegr.-Adr.: 
TRANSCOFILM 
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Lille Berlinerbrev. 

Berlin, i Maj. 

Del er ret almindeligt, at fremmede fra neu
trale Lande, der har besøgt Berlin nu i Krigens 
Tid, vender tilbage højst forbavsede over, at 
Tysklands Hovedstad næsten ganske ligner sig 
selv og synes fuldstændig upaavirket af Krigen. 
Naturligvis ser man flere Soldater end eller s --:
dem har der nu for Resten da aldrig været 
Mangel paa her i Berlin -, og man ser en Del 
saai·ede, men det daglige Liv i Forretninger og 
Restauranter pulserer ganske, som om der ikke 
var inclkadt flere, end der ellers er. 

Dette er maaske meget rigtig. Saadan kan 
det se ud, men er det monstro ikke ofte den 
tilrejsende, der havde ventet, at det skuld e være 
endnu mere forandret og i sin Skuffelse finder, 
at her slet ingen Foranelring er sket? 

Thi naturligvis er Berlin ikke den samme 
B~· nu som før. Det ses maaske ikke sa.a meget 
lige i det ydre, Handelshusene er stadig de 
snmme udefra set, men prøv en Gang at se Tin
gene lidt nærmere efter i Sømmene, kig ind i 
Unndelshusene, saa skal man nok mærke 
Krjgen. 

Lad os nu for Eksempel se pan Filmshrnn
chen, for at tage en af de mange, og den, der 
interesserer dette Blads Læsere mest. 

Før Krigen havde Tyskland jo en blom
strende Filmsindustri, - hvorelan gaar det den 
IIU? .T a, der laves stadig F ilm i Tyskland, men 
'' u n meget lid t af det eksporteres, og kun me
get lidt egner sig ogsaa til' Eksport. Utallig8 
1\r igsdramaer, forherligende de tyske Vaaben, 
har set Dagens Lys, men ud over Tyskland og 
Østrig-Ungarn har disse Billeder jo in gen 
Værdi. Det eneste Land , der m ærkelig nok 
endnu aftager en Del fra de tyske Filmsfabrik
ker, er Rusland - med Skandinavien som Mel
lemmand -, ellers er det kun lidt, der kan af
sættes. 

Men er det galt for Filmsfabrikkerne her, 
saa er det skani heller ikke godt for Biograf
teatrene. Egentlig Filmmangel h nr her vel il' k e 
været, skønt al Tilgang fra Frankrig er stand-

set, og skønt der heller intet kommer fra Ame
rika, men det har stedse vist sig vanskeligere 
og vanskeligere at skaffe korte Films. Frank
rig leverede jo før i Tiden langt Hovedparten 
af Naturbillederne og sammen med Amerika 
nlle de komiske Films, og paa den Slags er der 
for Tiden stor Mangel i Tyskland. 

I den senere Tid har der ogsaa været følelig 
Mangel paa Operatører til at vise Billederne 
frem. Alene i Berlin er 65 Operatører ind
kaldte, og da Politiets Forskrifter med Hensyn 
til hvem, der maa vise levende Billeder frem, 
er meget strenge her, er det svært at faa dem 
erstattet. 

Foranlediget af et derom indgivet Andra
gend e har Berlins Politimester dog, saa længe 
Krigen varer, tilladt at Personer i Ald eren 
18-21 Aar ogsaa maa arbejde som Opera tører. 
m en dertil er føjet den Betingelse, at ved kom
mende mindst et Aar har været Medhjælper hos 
en retmæssig Operatør. 

De herværende Biografteatre har i de senere 
Tider og·saa lidt stærkt under Censuren , der 
stadig strenges, hvori særlig Professor Brunner 
er kyld. Takket være hans Virksomh ed er 
det nu næsten umuligt at skaffe gode Film , der 
ikke er forbudt for Børn, og paa Børn ene maa 
netop nu meget baseres. 

Det eneste Lyspunkt for Biograferne har de 
tyske Billeder fra Krigsskuepladserne været. 
De gik udmærket i de første Mnaneder, men har 
nu for en stor Del tabt deres Tiltrælmingskrnft. 

Som man ser, er nit ikl' e helt ved det gamle 
her i Berlin. Biografteatrene ligger end nu paa 
de samm e Steder og straaler i det elektriske 
Lys, men for Ejerne ser det ikke altid slet san 
strnalende ud. 

H. R. 
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Miss Kellermann. 

I Paladsleatt·et forevises i 
denne Tid en Film med Titlen: 
, Neptuns Datter «, hvori den 
berømte amerikanske Svømmer
ske og Kunstudspringerske (hvis 
man kan bruge det besværlige 
Ord) Miss Annette Kellermann 
kreerer Hovedrollen. 

Foruden at være den Dame 
i Verden der mest af alle er 
som en Fisk i Vandet, har Miss 
Kellennan n ogsaa andre For
trin , lworiblandt de ydre ikke 
hører ti l de mindst bemærkel
sesværdige. 

Den amerikanske Miss ska l 
cfler kyndige Landsmænds Si
gende være, hvad man kalder 
uforholdsmæssig velskabt, og 
oYer den ganske Klode, hvor 
, Nepluns Datter « kommer frem, 
reklam eres der da ogsaa først 
og fremmest med 
Miss'ens pragtfu lde 
Former. 

Ogsaa herhjeinmc 
er det gaaet saadan, 
og paa store Gade
plakater s.er man 
an givet den skønne 
amerikanske Dames Forhold, ell er som der slaar: 
xMaal , der næsten o,·ergaar det utrolige «. Derpaa 
komm er følgende Sammenligning mellem Miss'en 
og lo andre ve ls iwble Damer, nemlig Venus fra 
r.J ilo og Frk. Diana fra Eph es: 

A n nette Ven us Diana 
Kellerman n fra Mi lo f1·a Ephes 

llojde 164,6 164,6 164,5 
Hoved 54,1 54,1 48,3 
Na kke (I Tnls) 32 31 ,6 28 
Brys l 84,1 83,9 88,9 
Liv 66,5 66 68,9 
Hof! er 96 96,5 94 
La ar 56,4 57 ,1 61 
Læg 38 38,5 38 
Ankel 19,6 18,8 20 ,3 
Overa rm 30,3 32 38 
Underarm 28,9 24 27,9 
Haandled 15 15 15,2 

Der er fra . anden Side gjort opmærksom paa, at 
Ve 1~us fra Milo som bekendt mangler Armene, og 
al 'san"me Dames La ar ', og Læg·gc hell er ikke vil 
være helt nemme a t manle, da de er omgivet af 

el Stengevandl, men sligt skal man ikke hænge sig 
i, del hele er opmaall i Amerika, hvor man sikkert 
har opfundet nye Meloder for den Slags ogsaa. 
Værre er del, al selve det nulevende Fænomen Miss 
Kellermann, selv om hun er i Besiddelse af de an
førte Maal , m eget vel kan være i Hesiddelse af Yn
digheder af en saadan Art, at man absolut bør 
rnade Damen fra at vise sig uden alle Modens Tu
sind Hjælpemidler og frem for alt ikke i klassisk 
lng.enling. 

Saaclan som Robert S torm-Petersen har frem
stillet Damen, kan hun nemlig se ud, selv med de 
1\faal , der er angivet. Hvor slore hendes Fødeler 
er, staar der ikke noget om, hv•or korte hendes Arme 
er, l'aar man h eller ikke al vide, man \Ced i det h ele 
lngcl kun , al Damen er 164,6 cm høj, den egentlige 
Fordeling kan man fo retage, som man vil , og slreugt 
luget allsan ogsaa saaledes som vi her har gjort. 

Jens. 

Fra Biografejerforeningen 
i København. 

Paa Opfordring af Forretningsfører Mikkel
sen, Arbejdsmændenes Forbund, henstiller Be
styrelsen følgende: 

at Overenskomstens Bestemmelse om Ar
bejdstid m ellem 7- 12 Aften fortolkes saalecles: 

der lønnes med 5 Timers Lønsats eller med 
et Tillæg af 50 Øre pr. Dag, dersom. m.an fore
trækker at aflønne Funktionærerne efter den 
Tid, de virkelig har været beskæftiget. 

Forsaaviclt de ærede Merllemmer ikke tiltræ
der dette Forslag, er det Forretningsfører Mik
kelsen's Hensigt at rejse en Konflikt. 

Bestyrelsen anbefaler Forslaget til Vedta
gelse, dels for at undgaa nye Stridigheder, men 
navnlig fordi den foreliggende Fortolkning 
aabn er U d sigt til Besparelse. 

Eventuelle Indsigelser maa være Formanden 
i Hænde senest d. l. Juni 1915, da Bestyrelsen 
ellers betragter denne JJ-<:ndring af Overenskom
sten som tiltra aclt af samtlige Med lemmer. 

København, cl. 22. Maj 1915. 
P. B. V. 
Claesson. 

= 
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CENSURLISTE. 
31. Maj 1915. 

Den trætte Frederik. 1165 m. Palads
'Teat. Rød. · Lystsp. 

De 7 hemmelighedsj'ulde Kasser. 610 m. 
.Selig. _Rød. Drama . . 

Mystica.' 957 m. Savoya. Rød. Drama. 
Bubi paa Strejftoy. 150 m. Gaumont. 
· Rød. Skuesp. 
Fra Dyrenes Børnehave. Unge Kalle. 
• 83 m. A. B. Rød. Naturb. 

For Barnets Skyld. 730 m . Danmarl~. 
Rød. Drama. 

Hilleder j'ra Holstebro. 93 m. H.od. 
· Naturb. 
En dobbelt Fejltagelse. 294 m. Vita
. ·graph. Rød. Lystsp. 
Han vandt ved List. 310 m . Vitagraph . 

Rød. Lystsp. 
En Pokkers Dreny. 155 m. Vitagraph. 

. Rød. Lystsp. 
Hvad Slotssøen gemte. 1179 m. Messter. 

Rød. · Drama. 
Zigeunerblocl. - 725 m. Nordisk. Rød. 

Drama. 
KøbenJ!aun ved Nat. 406 m. 13iorama. 

Gul. - Lystsp. 
Coste/los Kone. 300 m. Vitagraph. RøJ . 

Drama. 
Fra Kristiania til Bergen. 133 m. Pa

the Freres. H.ød. Naturb. 
En styrkende Kur. 346 m. Pathe Fre

res. Rød. Lystsp. 
Livets M ølle eller Chej'ens Forbrydelse. 

314 m. Vitagraph. Rød. Drama. 
Messters ugentlige Beretning Nr. 8- 128 

m. Messter. Rød. Naturb. 
Gaumonts Ugereuue Nr. 14-. 145 m. 

Gaumont. Rød. Naturb. 
Gaumonls Ugerevue Nr. 14-. 70 m . 

Gaumont. Rød. Naturb. 
Neptuns Datter. 1731 m. Trans-Allan

tic. Rød. Drama. 
Hans Vens Ære. 500 m . Vitagraph. 

Rød. Drama. 
En Hestesko bringer Lykke. 260 m. 

Vitagraph. Rød. Lystsp. 
Lysten styret. 681 m. Nordisk . Rød. 

Lystsp. 
Houmod staar j'or Fald. 641 m . Nor

disk. Rød. Lystsp. 
Den lille Clwuffeur. 644 m. Nordisk. 

Rød. Lystsp. 
Max som /(ok. 315 m. Pathe Fren~s . 

Rød. Lystsp. 

3243. 

3244. 

3245 . 

3246. 

0247 . 

3249. 

3250. 

~251. 

~252. 

~253. 

~254. 

~255. 

~256. 

3257 . 

3258. 

3259 . 

~260. 

:1261. 

3262. 

3263. 

3264. 

3265. 

3266. 

3267. 

3268. 

3269. 

Skoj'orsaaling. 155 m. Pathe Frer(~s . 
Rød. Komisk. 

En veldresseret l-lund. 182 m. Pathe 
Freres. Rød; - Komisk. 

Seringslwm i Forindien. 95 m. Rød. 
Natur b. 

Ægtemand -i Knibe. 397 m. Danmark. 
Rød. Lystsp. · 

Sonet Skyld. 975 m. DaJ1sk-svensk. 
Rød. Drama. 

Fortidens Forbandelse. 766 m. Dansk
svensk. Rød. Drama. 

Legekammeraterne. 682 m. Dansk-
svensk. Rød .. Drama. 

Italiener-Blod eller Skuffet K ærlighed. 
354. m. Savbya. Rød. Dram a. 

1. og 2. Feltartilleriregimenis 4-0 og 2{> 
Aars Jubilæum i København 17. Maj 
1915. 92 m. Nordisk. Rød . Naturh. 

Firmaets St'olthed. 1248 m. Vitascop. 
Rød. Lystsp. 

Firmaels Stolthed. 1248 m. Vitascop. 
Rød. Lystsp . 

Dorothea vil J-iave Stemmeret. 304 m. 
Vitagraph. Rød. Lystsp. 

Gudernes Tilgivelse. 291 m. Vitagraph . 
Rød. Drama. 

En Abekats Kærlighedshistorie. 181 m . 
Pathe Freres. Rød. Komisk . 

Raundalen. 110 m. Nordisk. Rød . Nn
turb. 

l-evemændenes natlige Runde. 127 m. 
Pathe Freres. J-Ibid. Lystsp. 

Gaumonts Uyereuue Nr. 15. 105 m. 
Gaumont. Rød. Naturb. 

Gissemand paa Tændstikfabrikken »Glø
de/ri «. 144 m . Dansk-sven sk . Rod . 
Naturb. 

Gissemand paa Tændstikfab rik k en »Glø
defri «. 144 m. Dansk-sven sk . Rød. 
Naturb. 

Mellem Himmel og Jord. 292 m . Trans
Atlantic. Rød. Lystsp. 

Amor i ·Hospitalet. 291 m . Sterling. 
Rød. Komisk. 

Gmunonts Ugerevue Nr. 15. 105 m. 
Gaumont. Rød . NatuTb. 

Den hvide Rytterske. 647 m. Nordisk 
Rød . Drama. 

Klæder skaber Folie 627 m . Nordisk. 
Rød. Lystsp. 

Millionæren i Røverhænder. 670 m. 
Nordisk. Rød. Lystsp. 

Gaumonts Ugereuue Nr. 15. ·102 m. 
Gaumont. Rød. Naturb. 

>> Politiken «s Pinsetur til Ebeltoft. 160 
m. Fotorama. H.ød. Naturb. 
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Urban Gad . Asta illielsen. J{aj Holberg 

3270. Nnftens Datter. 898 m . Danmark. Gul. 
Drama. 

:127 1. Billeder j'm ffjorring oy dens Garnison . 
185 m . Rød. Naturb. 

327 2. Skil øb i l\.arpateme. 125 m . Pathe Fre
r es. Rød ~ Naturb. 

3273. Hvis er Bukserne. 161 m. Pathe Freres. 
Rød. Komisk. 

3274. Den sidste Dans . 1570 m. Pasquali. 
Rød. Drama. 

Paladsteatrets nye Grund. 

Lejemaal med Kommnnen. 

Den 15 . April næste Aar udløber Lcjemaa lct 
for den gamle I-Iovedbanegaardsbygning, hvori 
Paladsteatret er installeret. 

Borgerrepræsentationen har i · et lukket _ 
Møde tiltrandt et af Magistraten anbefalet L eje-

maal med Aktieselskabet »P a ladsteatret«. · Det 
er det Lejemaal, som var paa Tale i Fjor, men' 
som blev udskudt paa Grund af Krigens Ud
brud, - blot at Vi lkam·ene nu er noget æn
drede. 

Paladsteatret lejer fra 15. April 1916 en 
Grunel paa det gamle Banegaardstcrræn, ved 
Vesterfarimagsgade, imellem de to Viadukter 
hen til denne. Lejemaalet gælder for 25 Aar . 
Lejen er det første Halvaar 6000 Kr. og stiger 
efterhaanden, sanledes at den am·lige Leje bli
ver 30,000 Kr. 1{ommunen sl•al yderligere hnve 
20 pCt. af Selsl~abets eventuelle Bruttoindtægt 
ved Fremleje af Arealer eller Lokaler, som det 
ikke selv benytter. 

Teaterbygningens Udseende skal godkendes 
af Magistraten. 
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Nordisk Films Co. 

10 Procent. 

P~1n ~t afholdt Bestyrelsesmøde i Aktiesel

skabet Nordisk Films Co. vedtoges det, efter de 

sædvanlige Afskrivninger, at fors laa Gene.ral

for samlingen at udbeta le et Udbytte til Aklio

nære~·ne paa 10 pCt. med 200;000 Kr., samt flt 

afsk rive 300,000 Kr. paa Etableringskontoen. 

t . 

i .. 

l 

Ved Raab.ferg-Mik paa -Vestkysten bliver for Ti
den byggel en mægtig ægyptisk Pyramide og OlF 
sti·llet en plasli·sk Sfinks. af : et lignende ko1oss::).lt-'" ·. 

·Omfang. Det er Friluftsdekoratio ner til en stor 
· orieJiUilS.k' Fil m, >> Sfb1ksens Søn«, som ·Norqisk 
,Film sk·o.mpagni . vil Jade. s-pilLe og . ?Ptage derovre .. 

Fihnen, der bliver den største og kostbareste, 

som er blevet frems.tlillet herh jemme efter »Atl 
tis «, skal iseenesæltes af Hr . Robert Dinesen an. 
Hr. Aage Herte/ skal spille Hov-edrollen. ' og 

FILM-OPERATØR FORENIN GEN 

Kontor : Nørrebrogade 46. 
København N. 

Kontortid 9-11 og 5-7 

Blogralfeater· Billetter 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk 

5 Billetter p r. Blad - dobbelte eller 
tredobb elte-numm ereret fra 1- 500 eller fortløbende 

til 100,000. 

Mindste Ordre 5 000 S t k. pr. Siats, 
10,000 Stykker med en Sats . .... Kr. 6,00 
25,000 - to - . . . . . " 12,00 
50,000 - tre - . . . . . > 22,00 

100.000 - fire -- . . . . . » 40,00 

I Blokke a 100 Stykker , Format 5 X 12 cm. 
10,000 Stykker m~d en Sats ..... Kr. 7,00 
25,000 - tO> - . . • • . )) 17,00 
50,000 - tre - . . . . . » :n,oo 

,10q,ooo - ~re - ..• :_ . :: 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

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

BUletfabrik · A. Brand G. m. b. H. 
'Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Kompl~t Lager af samtlige 

IlF· ERN;EMANN -.. 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

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

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEP RISE R : 1 / 1 Side Kr. 50, 1/ 2 Side Kr. 30, 1/ 4 Side Kr. 15, 1 / 8 Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., for 
26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSP R IS: Indland: 4 Kr. 64 Øre om Aaret. - Udland: 8 Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG E KSPEDITION: Odinsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. 

Udkommer den 1. og 15. i hver Maaned. - Udgivet af Jens Locher. I Redaktionen: V. Gl~ckstadt o~ J. l,ocher (ansvarh.). 

l. 

Nye, ) 

•. 

Film-Manuskripter købes. 
Filmfabrikken Afs Kinografen (Hoved

" kontor ·· Frederiksberggade 25) ~betaler -for 

sto~_~,: gade danske 
\ . 

gode Film.-Ma~uskripter fra 300 Kr. til" 
højere Priser: Svar t a 2 Uger; efter -Ind-
leveringen. , 

' (l 

)' Film 
1- ',. 

optages . stadig a{_Afs KINOGR'AFE,N.· 
' ~ 

. ' 

\ l 

./ 

"'· - '· \ ·r r . · 
Ajs Ki'nografen~s . store Opt~gelsesteatet v~d Stranden i HeUerliP· 

l ' l ."a-' 
,. ' 
( 

' ·' . ' ) ,". . . 
Meq aJle vore< »Dansk Kinograf-Film« samt med alle vore ridmærkede 

Monopol-Film af · U diandets bec,lste Frembringelser, 'levere vi vore Lejere glim· 
rende Reklame l · ~· · " " ' , 

' ) 

~· '{ 

. , AJs . KIN-oGRAFEN .1 

Køb·enhavn.J 1' Hoy~dkontor: F~rederiksbergga~de '_25. 

Norge.· Kinografens Bureau, . Bergen. l 

\ (' f ' 
"' ·' 

\ 
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~ TELEGRAM-ADRESSE: r TELEFON: 
l 

l P ATHEFILMS, KØ,BENHA VN .- ~ - , ' CE"NTR.AL 3803 
r 
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... · kan ·'leVere · ·.' · . ~ 
' 

, negath~ _og-", pOsiti·v . 
~ • ,l ~ \ l " ~ 

\ ' 

·' ·., ·.·:.· .,.· RAAFILM· · 
f 

\ 

\ ;: .. ' l l 

' \ ' 
) ' ' ' 

PATHF>.FRERES · . 
' . 

! 

' f 

o ' ' 

DANSK-FRANSK 
AKTIESELSKAB 

' ' / 

' 

FREDERIKSBERG ALL~ 40 
.,. 

Kø:aENHA VN V. 
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