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DANSK-FRANSK 
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PltTHE FRERE 
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Vf-har paa Lager: · ' 

' Circa . 70,000 · Meter statscensurerede Films, Dramaer, 

Lystspil, komiske, Naturbilleder, Rejser, Sport etc. etc., 
' . 

. kun forevist i København og i enkelte Provinsbyer - - - : 

-Desude-n ·: 

' ' 

Circa 30,000 Meter 'statscensuterede F,ilni~, Dramaer, komi

ske og Natur~illeder som er absolut nye for hele Danmark. ' 

Vi bor ·nu: 

~:...- iiPre_der.iksbergaiiØ IO. 
København V. 
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BlORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø! 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

Saison 1914- 15. 

DET SORTE SKIB 
Kinematografisk Sensationsdrama i 3 Akter - 60 Afdelinger 

AF ALF NIELSEN 

Dansk Fil~ (med Eneret for Danmark) 
Rollerne udførte af -----------, 

Hr. Adolf Jensen, Hr. Alf Nielsen, Hr. C. l. Lundkvist, 
Hr. Lindgreen, Hr. Spirati, 

Fru Marie Dinesen, Frk. Abrahams (Søster til Fru Aggerholm.) 

Cliche Plakater, haandmalede og store litografiske Plakater, Fotografier. 

Tilladt for Børn • · Længde ca. 700 Mtr. 

En Film med interessante Exteriører fra Sølivet. 

Stort Lager af 

fineste Projecteur Kul 
No. l . . 2 3 4 

Overkul mm 16/230 16/200 16/120 16/200 
Underkul mm 12/230 , 12/135 12/125 12/165 

(Sæt No. l Underkullet kan deles i 2 Stk.) Leveres ogsaa i andre 
Sammenstillinger. Paa Lager føres Condensatorer 115 mm. Conden
satorlinser, Størrelse 115 mm i Plan Convex, samt dobb. Plan Convex og 
Minicus, de to sidstnævnte (af hvilke den ene er dybt hulsleben) giver 
samlet en mindst 33 Lys mere end de alm. anvendte. Foruden anbefales 

1!1 Filmlim, Objectiver. EJ 

Forsyn Dem medens der forefindes Lager til gamle Priser, nye j 
Varer vil, om de overhovedet kan leveres i en overskuelig Fremtid, blive 
meget fordyrede paa Grund af de kolossale Forsendelsesomkostninger. 

[§)~~~· El r=:=================:::~ ~[§) 
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et ubestrideligt Faktum 
at intet andet' Udlejningsfirma her i Landet kan tilbyde sine Kunder 
tilnærmelsesvis saa Jnange og saa gode og sikre Slagnumre 

som vi. Vi skal blot nævne følgende: 

Den hvide Slavehandel 
De sidste Aars allerstørste Sukces. 

Fylder Aften efter Aften Palads Teatrets mægtige Lokale. 

Skibsdrengen Præsten 
Sikkert Slagnummer. Gaumont. Sikkert Slagnummer. Wieth-Film. 

Zigeuneren Rafael. Tyrol i Vaaben 
Sikkert Slagnummer. Dansk. Sikkert Slagl'lummer. Messter. 

Stormfuglen De Ulykkelige 
Enestaaende Lilli Bech Film. 1 Verdens mest kendte Film. Pathe. 

Desuden kan vi anbefale · 

vor glimrende Krigsfilms Serie. 
Aldeles enestaaende her i Landet. 

u DArtSK SVEnSK PlbiYIS 8/s v~~~:~~~'!rv~E1.36' [b !TELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. l J] 

Det Biograf-Teater, der vil tjene Penge, 

lejer de Films, der trækker Hus! 

Kun hos Kinografen faas følgende nye, virkelige Træffere: 

Borgkælderens Mysterium. 
Dansk Kinograf-Film. 3 Akter. Hovedrollen: Fru Psilander, Fru Oda 
~ostrup, Herrer Sophus Erhardt, Zangenberg, Malberg, samt den sven
ske Kunstner Aug. Wehmer. 

Den levende Mumie. 
Sensation. 3 Akter. Ny Hollandia-Film. Storartet Fotografi. Aldrig før 
sete Sensationer. (Forbudt for Børn.) 

l dobbelt Ild. Lystspll. Amerikansk. 

Publikum sidder i ustandselig Latter. 

Tyve~Konku:rente:rne. 
Lystspil om Gentlemen-Tyven og »Sorte Hendrik «. 

)) Borgkælderens Hemmelighed«. 

Elskovsbarnet. 
Dansk Kinograf-Film. 3 Akter. Den smukkeste og 
mest betagende Film endnu! Hovedrollen : Frk. 
Schou fra Dagmarleatret , Hr. de Verdier, Fru 

Rassow, Bewer, Fru Psilander o. fl. 

Disse og mange flere ny Slag-Numre har Kino
grafen absolut Eneret for Danmark og Norge ! 

Kinografens Krigsfilm T Saavel de tyske 
M_essters Krigs- U g e-Revner, som engelsk r og franske 
Film fra Krigens Front indgaar til Kinografen straks 
de udkommer. 

"Is Kinogralen 
Frederiksberggade 25. København. 

Filial i Norge : 

Kinografens Bureau, 
Bergen. 
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CINE=JOURNAL 

G. DUREAU, Direktør. 

==== 30 rue Bergere, Paris. ==== 

Det første Ugeblad for Kinematografi 
i Frankrig. 

Abonnement: 12 Francs pr. Aar. 

Det ældste og mest udbredte Kinoblad 
paa Kontinentet 

er 

Kinematographische Rundschau, 
de østrigske Kinobesidderes officielle Organ. 

Wien VI. Gumpendorferstrasse 24. 
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VESTERBROGADE 30. TLF. 2808. 

EnDELSK SKRÆDDERI. HERREEKVIPERtnli. 
MODERATE PRISER. 

MODELLER UDST:LLEDE I STUEN OG PAA l. SAL. 

HURTIG LEVERING BILLIGE PRISER 
gg 
PC 

FILMSTITLER • FARVETRYKTE PLAKATER • PROGRAMMER gggg: ~o~ 

CLICHEER. 
BI BOW -JENSEN's 

REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 

TELEFON 4708. 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT 
ve>ve> & CLICHEF AB RIK ve>ve> 

FARVERGADE 8 
TELEFONER: CENTRAL 4740 & 4760. 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
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Gustav Wied og Filmen 

I Sommersæsonen 1912 begyndte de første 
vage Anelser om den litterære Film at spores. 
Fra Tyskland, men navnlig Frankrig og Italien 
var der importeret enkelte . levende Billeder, der 
i Udførelse og gennem deres Forfatternavne ind
tog en Særstilling. En Bølge af ny og herlig 
Filmkunst gik over Verden, dens Dønninger naa
ede forholdsvis hurtigt vore Kyster. 

Mit daværende Firma var - tilgiv mig min 
Ubeskedenhed - et Firma, der aldrig frygtede 
de nye Baner, og da vi fra Udlandet mærkede, 
at Litteraluren var begyndt at bemægtige sig Fil
men, lukkede vi for en lille Tid vor velassorterede 
Sensationsbod, hvor raske Mænd og K vineler gik 
paa Line, og Løver og Tigre brølede, og hen
\'enclle os til Gus lav \Vied gennem en Mand, der 
stod ham nær. 

Det var slet ikke saa let at interessere Digle
ren for Filmen, men omsider blev der dog af
slutlel en Overenskomst af hvilken »Slægten << 
blev Iil, en Gengivelse i Ievenele Billeder af den 
berøm te Roman . 

For denne Dramatisering, der i all væsentligt 
,·ar lagt i min Haand, fik Gustav vVied el efter 
dansk e Forhold meget betydeligt Honorar, og 
efter megen Korrespondance og megen Snakken 
frem og tilbage blev Optagelserne sat i Gang. 

Det var en ganske morsom, omend ikke sær
lig let Opgave, der blev stillet mig her, »Slæg
ten << lignede saa lidt andre Film. 

Som Regel koncentreres Spil og Handling i 
del levende Billede om een, højest to Personer, 
og rundt om denne eller disse grupperer saa 
Sn1aarollerne og .Sensationen sig, men i »Slægten << 
var der mange Roller, der hver for sig krævede 
Alburum og Plads i Solen. 

Det var først og fremmest »den gamle Naade << , 
hendes forkuede og arveligt belastede Søn, den 
unge Baronesse og hendes lidt almindelige Elsker. 
I anden Række, men dog paa saare vigtige Po
ster indenfor Dramaets Struktur, stod Karen, den 
ulykkelige, forstyrrede Pastor Mascvani, og den 
vidunderlige »Stasia << . 

At faa saa mange Hovedagerende føjet ind i 
den tynde dramatiske Ramme, der var givet 
»Slægten << , var en stor Vanskelighed, og hertil 
k01~1 yderligere, at Romanens Form og Ide blev 
krævet opretholdt af Digteren i en Grad, der næ
sten lmeblede Skuespillerne og Instruktøren. 

Ikke desto mindre gik jeg til Arbejdet med 
godt Humør, for der var jo alligevel mange Chan
cer, der tydede paa, at det interessante Eksperi
ment kunne blive en god Forretning. 

I Udlandet, særlig Tyskland, stod Guslav 
Wieds Stjerne i Zenith, og det lovede jo et glim
rende Resultat for den første »\Viedfilm << . 

Til at optage Billedet havde jeg Jul. Folk
mann, vel nok vor største Kunstner, eller Trold
mand, indenfor Genrefotografiel, og til de største 
og vanskeligste Roller havde jeg gode, kultive
rede Kunstnere. 

Det hel e gik samn ænd ogsaa ganske glat, da 
vi fik begyndt. Wied havde selv udpeget og in
strueret den Skuespillerinde, der udførte »Sta
sia << S vanskelige og uhyre fordringsfulde Rolle. 

Del var Fru Bircheroed-Schiwe, der skabte 
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denne karakteristiske Figur og ydede en Præsta
tion, der ved sin gennemførte naturalisliske Kunst 
næsten log Vejret fra Publikum; alle Bladene be
rømmede Fruens Spil - og del var n1ed R,elle. 

Som den gamle Naade var Fru Jonna Neiien
dam fortræffelig, der var Bredde, Frodigh ed og 
Kraft over den gamle Enkebaronesse og glim
rende Udtryk for Ski kkelsens Malice og sma:.t 
N ederdrægligheder. 

Fru Neiiendam blev den Sløjfe, der bar Loft 
og Tag i Slægtens gamle Slot. 

Værdig ved hendes Side stod Hr. Rasmus 
Ollesen som hendes Søn, Slægtens sids te van
trevne Skud . 

Der var baade brutal Kraft og stupid Dum 
hed over Hr. Ottesens Gengivelse af den sløve 
Landj unker , og i Dramaets første Al'l var der en 
vis Besidderglæde over Kone og Gaard, der vir

kede. 
Udmærket virkede ogsaa det stumme Spil, der 

afspejlede Drankerens H vileløshed og Melankoli 
i de sidste bevægede Scener, men gennem h ele 
Filmen savnede man maske en Forklaring af den 
rent erotiske Betagelse, der havde ført Baronen i 
Ægteskab med den forfinede, utro Alvilda. 

Den unge Frk. Carla "Nhiller kæmpede ham·dt 
og bravt i den unge Baronesses Rolle, som Filma
tiseringen havde ødelagt. 

" Tied var selv fornøjet over Billedet, da det 
blev forevist ham ved en Privatforestilling, han 
ønskede' at indføje sin morsomme Selvbiografi, 
som vi anfører her, i Teatrets trykte Program. 

Selvbiografi. 

Jeg er født let og hurtigt den 6. Marts 1858. 
Konfirmeret: 1873. 
Boghandler : 1874. 
Dumpet til Studenlereksam en : 1880. 
Paa Sagførerkontor: 1881. 
Dumpet paany : 1882. 
Huslærer: 1883. 
En Dag paa Blaagaards Seminarium: 1884. 
Student: 1885. 
Cand. phil.: 1886. 
Timelærer: 1887. 
Digter: 1889. 
Pebet 1.1d: 1890. 

I Tugthuset: 1891. 
Gift: 1896. 
Avlet Børn, dernæst bygget Hus, og vil om

s ider dø elskel og savnet den 12. April 1927 . 
Æ rbødigst 

.Gustav vVied. 

Gennemgaaende fik >>Slægten << en god Kri tik, 
og i København og Ros kilde gjorde Filmen megen 

Lykke. 
I Norge og Sverrig havde Billedel en beskeden 

Sukces, i det øvrige Udland slet ingen. 
Der pustede nemlig Censuren Livels Aande ud 

af alle Dramaels Mennesker, og der blev kun en 
kedsommelig Samling fotograferede Skuespillere 
tilbage, der gik omkring og foretog sig ingen 
Ting i nogle nette Stuer. 

Wied erfarede ikke Filmens Vanskæbne. For 
mig var det ikke morsomt, men der er tidt me
gen Tragedie i en F ilm-Instruktørs Liv. 

Og det er næsten altid saaledes, at der, hvor 
man virkelig har sat et Arbejde ind og følt, a l 
man har udført en Bedrift, der skuffes man mesL 

Gustav Wied saa sin Film to Gange i >> Victo
ria teatret «. Hans sidste Brev til mig lød saaledes : 

Kastellet, 
Roskilde. 

Kære Hr. Gli.ickstadt. 
For anden Gang har jeg i Dag set >> Slæg

ten<< . . Nu ved jeg allsaa, jeg er Digter. Gud

faderbevares. 
Deres 

G. W. 

Naar Filmdramaet >> Slægten << nu vaany fore
lægges et dansk Publikum, vil det sikkert samle 
den samme Interesse om sig som før. 

Det er i Ondt og Godt en værdig Afspejling af 
den store Roman, de typiske \Viedske Eroter og 
Fauner tumler sig i Film en som i Bogen, og dri
stige, realistiske Optrin veksler m ed fine og sen
tim en tale Scener. 

V. Gliickstadt. 

~~--------------------------------~ 
THE 

TRANS-ATLANTIC FILM Co. Ltd. 

e 

• 

OF LONDON. 

NYHEDER 
Klokken 3 præGis Billy's ferie 

(Ford Sterling) 

300 Meter. 300 Meter. 

-----------------------------------

En gammel Kludedukke 
300 Meter. 

Det tavse Vidrie 
600 Meter. 

Paa det sidste Trappetrin 
300 Meter. 

Et Midnatsbesøg 
300 Meter. 

So l straal e r n e~ 
300 Meter. 

REPRÆSENTANT A. J. GEE 
FARVERGADE 2 11 
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"The Copenhagen Film C o." 
for Sø- og Handelsretten. 

Sø- og Handelsretten har i disse Dage afsagt 
Dom i en Sag angaaende det sørgelig berømte' »Co
penhagen Film C o.«. 

Det var en af Aktionærerne i >> The Capenhagen 
Film Co.«, ]{unsthandler Billy Jacobsen, som havde 
laget for 4000 Kr. Aktier i Selskabet i Tillid Lil Pro
spekte ts rige Løfter. Aktierne var k~bt hos Veksel
lerer Johann es Henriques, der forestod Emissionen; 
og saa s tort var Begæret efter Filmsaktier, at Kapi
lalen - 250,000 Kr. - tegnedes paa faa Timer. 
Dette skete den 9. April. Allerede den 6. September 
vnr Sclskabet kørt fast , og i November samme Aar 
gik det , som bekendt, fallit. 

Overretssagfører By r dal førte Sagen for Kunst
handler Jacobs en imod Højest ere tssagfører Harboe 
paa Johannes Henriques' Vegne. 

Efter et lill e Mellemværenele meJI.em de Lo Sag
førere - Høj·esleretssagfører Harbo e krævede afsagt 
Beviskendelse for , at Vidneførsel var nøclv·enclig -
fik Overretssagfører Byrdal Ordet paa sin Klients 
Vegne, og han proeeclerede paa Tilhagebe taling af 
de 4000 Kr. paa Grundlag af Prospektet, der inele
holdt positive Urigtigheder. 

Han skildrede først Primus motor i Sag·en: Di
rek tør Oscar Emanuel Natlwnson, der i de sidste 7-
8 Aar havde ernæret sig af et lill e Biografteater paa 
Gl. Kongevej. 

Nathanson vilde udvide Virksomheden, Banken 
va r villig til at gaa med. Nu udarbejdedes en fan
las li sk Kalkule, hans Aktiver blev overdragne det 
nye Aktieselskab, han 5elv blev Direktør, og Pro
speidet blev udarbejdet . 

Hr. Brydal gennemgik nu dette Prospekt, som 
afgiYer Grunellag for hans Paastancl om Tilhagehe
laling af det indsimelLe Aktiebeløh. 

Han h æYcl ecle, at dette Prospekt kun var egnet 
l il grovt at vejlede Publikum. 

Hvad va r Hr. N.s Erfaringer? Han havde i 7 Aar 
haft det lill e Biografteater, som ikke kunde give 
ham Ud kommet, og hans »kinomalograflske « Inel
sigt her havde ingen som helst Betydning for Publi
kum . Man tænkte selvfølgelig i denne Forbindelse 
paa Fi/msfabrikationen. Det var den , der havde 
gjort Ole Olsen li'! Millionær, og det var den , som 
Pubiikum interesserede sig for. Men N. havde jo 
ikke oplaget en enes te Film selv ; det var Fotografer, 
der gjorde det for ham. Han havde aldeles ingen 
E rfaring her, efter som der ialt kun var optaget 3, 
heraf enelog de Lo var fremkaldt paa en ande1;s 
Værksted. Og naar det hedder, >> det kan saaledes an
føres, al den sidst fabrikerede Film indbragte i Lon
don 24,000 Kr.« , var det atter en grov Forvansk
ning; thi det lod En ane, at man saa tilbage over en 

hel Række Films, et aarelangt Arbejde, ligesom Folk 
maalte tro, at de 24,000 Kr. var Fortjeneste. Hvad 
Interesse havde ellers Tallet, naar man ikke kendte 
Udgiften. 

Værre endnu er det, naar det h ed i Prospektet 
>> Og ved Udnyttelsen af de af Hr. Nathanson op'naa
ede, gunstige Forretningsforbindelser « .. . Her gav 
man det Udseende af, at N. havde faaet Indpas paa 
del international e Marked, knyttet Forbindelse m ed 
de store, verdenskendte Firmaer, ja, at man h er 
havde .et selvstændigt Grundlag for et god t og sik
kert Udbytte. Det var aller ·en grov Forvanskning. 
I den Vidneforklaring, som N. h avde afgivet til Fre
deriksberg Birk, havde han tilstaaet, at han ingen 
Forbindelse havde med >> Eclips « i Berlin udover 
den, a t han havde solgt en Film til del, og N. anede 
end ikke, hvad det Londoner-Firma h ed, Lil hvilken 
han havde solgt Filmen. Dette med de >> Opnaaede, 
gunslige Forretningsforbindelser « var altsaa en ny 
Usandhed. Det havde da ogsaa vist sig, at Selska
bets Kurator ikke havde kunnet faa en eneste Film 
a.fsat i London . 

Hr. Byrdal, som derfor gik over til Vidneførslen, 
r easummerede Lil sidst sine Klagepunkter og ned
lagele Paastand paa , at Veksellerer Johann es Hen
riqu es tilbagebetalte Kunsthandl er Billy Ja cobsen 
det ov·ennævnte Beløb. 

Retten frifandt imidlertid de indstævnte. Det 
maatte vel indrømmes, at Prospek tet ikke var helt 
korrekt, men det fandtes dog ikke saa meget afvi
gende fra Sandheden, at der kunde paulægges Be
s tyrelsen Erstatningspligt. 

Sagens Omkostninger ophævedes. 

PATHE-MASKINE 
NÆSTEN NY - SÆLGES MEGET 

BILLIGT. 

ROYAL TEATRET. 
AABOULEVARD 11. KØBENHAVN. 

VENTILA TOR. 
EN VENTILATOR I BRUGBAR STAND 

ØNSKES TIL KØBS. STØRRELSE SAMT 

OPGIVELSE AF PRIS SENDES TIL 

»FILMEN.« 

Nr. 2 

C en· 
sur 
Nr. 

2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
:.!512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
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2531 
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2542 
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2545 
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CENSURLISTE 
1914. 

Filmens Titel 

Billeder fra Krigsskuepladsen ........ . 
)) 

Krigs-Nyheder .. ..... . .. .. ... ... . ... . 
)) )) 

Kritikens Magt ..... . .... . . .. .. . .... . 
Den fortabte Søn ................... . 
Det store Spejderstæyne .. ..... . ..... . 
Krigs Billeder . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
Et Folk i Krig ..................... . 
Amors Genistreger el. Anna fra Ebeltoft 
Dr. Gar-el-Ha ma. III ... ... . ..... . .. . . 
Kejserdømmet Indien under Vaaben .. . 
Mikadoens Krigsmagt ............. . . . 
Det sor te Skib. . . .................. . 
Messters Krigsugerevue. 2 ........... . 
Cazas Svoger .... . .. ... . ........... . . 
Ti ti er uartig . .. . .. ...... ......... .. . 
Et Fornuftægteskab .... ... . ....... .. . 
Den stjaalne Fløjte ................. . 
Krigens Ugerevne ................... . 
Carl Alstrup som Skomager .. . ...... . 
Fra Kampene i Belgien ............. . 
Et Vindstød . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Bartetyper fra Algier . . . . . . . . ....... . 
Skabelsens Photo·Drama ........ ... . . 
Messters Krigsugerevue . ............. . 
Hvor Millionhæren har været. . . ..... . 
Over Afgrund en . . . . . . . . . .... ... . . . . 
Krigs-Nyheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

)) )) ...................... . 
Stormfuglen . . . . ................... . 
Skuddet .. .. ....... ...... . .. . . 
Krigens Rædsler .................... . 
Pengeskabets Hemmelighed .. . ... ... . 
Atnerikansk Rytteri og Feltartilleri .. . . 
Den levende Mumie .............. , .. 
Kniks og K n ak paa Eventyr . .... .... . 
Andalusien ... .. . . ......... . ...... . . . 
Cyklekorpset paa .Jaya .. . ........... . 
Indiens Pilgrimsstad , Benares ........ . 
Wiesbaden .... .... . . . ........... .. . . 
Snogen ....... .. . ...... .. ........... . 
Strandingen i Vesterhavet .......... . 

Længde 

Meter 

176 
176 
158 
158 
611 
551 
325 
116 
380 
363 
992 
183 
148 

,676 
126 
198 
143 
318 
157 
153 
188 
159 
292 
110 

2878 
125 
205 
717 
164 
164 
300 

1307 
930 
413 
703 
310 
834 
174 
86 
99 
95 

110 
131 
908 

Firma 

T.npical 
)) 

Eik o 
)) 

Ambrosio 
Lu bi n 

Mutuscap 
Nordisk 

)) 

Topical 
)) 

Dania Biograt 
Messter 

Patbe 
)) 

Vitagraph 
Con tinental 

Messter 
Nordisk 
Lubin 

Vitagraph 
Eclair 

Messter 
Topical 
Film a 
Eik o 

)) 

)) 

Dansk-svensk 
» )) 

Messter 
Cines 
Se lig 

Hollandia 
Pathe Freres 

» » 
)) )) 

» )) 
}) )) 

}) )) 

Nordisk 

Dom 

Rød 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Hvid 
H ød 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Gul 
Rød 

)) 

)) 

.)) 

)) 

» 

17 

Art 

Naturb . 
)) 

» 
)) 

Drama 
)) 

Naturb. 
» 

Drama 
Lystspil 
Drama 
Natur b. 

» 

Drama 
Naturb. 
Lystspil 
Komisk 
Drama 

Lystspil 
Natur b . 
Lystspil 

)) 

» 

Natur b . 
Drama 

Naturb. 
)) 

Drama 
N a lur b. 

)) 

)) 

Drama 
» 

» 
Naturb. 
Drama 
Lystspil 
Naturb. 

)) 

» 
)) 

)) 

Dram a 
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Cen
sur 
Nr. 

2649 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
:.!556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
2569 

25.70 
2571 

Filmens Titel 

Millionrovet .............. . ......... . 
Knap og Hægte .. . .................. . 
Forfulgt af Minderne .. ..... .. ...... . 
Billeder fra Tyskernes Besættelse a f Lowen 
Krigs-Nyheder ............. .. ..... . . . 

)) 

London under Krigen ........... .... . 
Ai:da ................... ..... ....... . 
Den store Synderinde ............ .. . . 
Dippys Drøm ..... ....... ... ..... . . . . 
Winkys Assurancepolice ....... ..... . . 
Breidahl Spiser Søm .......... . . .... . 
Messters Uge-Revue Nr. 3 ........... . 

» )) )) » .......... . 
Son1merflirt ...... . ................. . 
Sl~abelsens Photo-Drama . ... ........ . 
K~msleren, kaldet » De'n sorte Panter« . 
Bankhvælvingens H em melig~1ed .... .. . 
Antverpen i Tyskernes . Besiddelse .... . 
Borghvælvingens Mysterium ......... . 
Engelske Marinesoldaters Landgang og 

Angreb ............................ . 
Krigs~Nyheder . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . l 

» )) .............. ....... .. 

Lidt om Gaumont - 1-

Hvordan gaar det de franske Filmsfabrik
ker i disse Krigens Tider? 

Har .Krigens Lue brændt dem af, er Perso
nalet indkaldt, ·er Raa<materialet til at ~kaffe? 
Spør.gsmaalene trænger sig frem, og fra Udlan
det kommer intet Svar, ihvert Fald ikke .gen
nem de faa Filmsblade, der endnu udkommer. 

Saa meget desto bedre er det derfor, at Yi 
i vor Midte har en Mand, der kan give lidt Be
sked, Gemmont-Selskabets herværende Direktør, 
den nu i København saa populære Monsieur 
L'Herbier. 

Der har gaaet aUehaande Rygter om Gnu
mont-Fabrikkerne i Tyskland og Frankrig, m en 
Monsieur L'Herbier kan heldigvis afkræfte dem 
alle og erklære, at Gaumont allerede nu er ved 
al rejse sig af V er·densruinerne som en ny Fugl 
Fønix. 

Længde 

Meter 

903 
226 
582 
210 
1R7 
187 
88 

397 
968 
166 
166 
252 
119 
131 
290 

945 
1146 

131 
1078 

132 
255 
255 

Firma 

Messter 
Nordisk 

Vitagraph 
Topical 

» 
)) 

)) 

Hollandia 
Messter 

Bamforth 
Vitasc.ope 

M es s ter 
. » 

Norrlisk 

Kinografen 
Tivoli 
Hubert 

Kinografen 

Urban 
Gaumont 

Dom 

Rød 
)) 

)) 

>> 
)) 

)) 

)) 

>> 
)) 

)) 

(( 

)) 

>> Faste « 
Rød 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

l )) 

Art 

Drama 
Lystspil 
Drama 
Naturb. 

)) 

)) 

)) 

Drama 

Komisk 
» 
)) 

Naturb. 
)) 

Lystspil 
LysbilL 
Drama 

)) 

Naturb. 
Drama 

Naturb. 
)) 

)) 

Hver Dag, siger Monsieur L'Herbie1:, mod
tager jeg Post fra Paris med de bedst mulige 
Underretninger. Gaumont genoplager nu hele 
sin Virksonr.hed, og dens uforstyrrede Virksom
hed er sikret. 

H vad der i d en nærmeste Tid særlig vil bli
ve lagt Vægt paa· er aH, hvad der i Ordets egen t
ligste Forsland er Aktualiteter. Af deJ;Jne Arl 
ligger m eget allerede parat og vil kunne fore
vises e t skandinavisk Publikum i Løbet af kort 
Tid. 

Hver kommende' Uge vil da, ligesom i sin 
Tid , regelmæsiigt bringe, sit faste Program. For 
at skabe ·de bedst mulige Aktualiteter fra den 
store Verdenskrig har Gaumont udfolde t en 
storsiaaet Virksomhed, og Selskabet har jo de 
bedste Forbindelser, og hele Krigens Ræds·~l vil 
afspejles i vore Krigsfilm. 

Begivenhederne i Frankrig har vi jo lige pan 
Livet, og her vil de faa de franske Generaler at 
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se, zuaverne, Turcos, de hærgede Byer, Slag
markerne og Stil.Iingerne .... 

Monsieur L'Herbier er bleven ivrig, og det 
smuktklingende franske Spr·og strømmer fra 
hans Læber og maler rde Gamnontske Films 
brillante Egenskaber, saav·elsom Stoltheden over 
den tapre franske Hær, der kæmper ved Aisne, 
thi før Monsieur er Gaumonts Repræsentant, er 
han ægte Franskmand. 

Wagners Liv og Levned. 
En filmatisk Fremstilling. 

Paladsleatr·et er ikke bange for de nye Veje! 
Mange store og gode Film er gaaet over Palads

teatrets Lærred og den Wagner Film, der forleden 
havde Premeire og vandt stor Anerkendelse i Dags
pressen , slutter sig paa en værdig Maade til de fore
gaaende. 

Tanken at vise en berømt afdøels Liv og Levned 
hører absolut til Filmskunstens bedste. Filmen vil 
mere end blot fornøje, den har sin kulturelle Mis
sion , og der er ingen Tvivl om, at Fremtiden vil se 
andre Film af lignende Art. 

Wagner-Filmen er tysk og baade Instruktører og 

Skuespillere er gaaet til Arbejdet med den største 
Ærbødighed for det afdøde Geni, ligesom alle histo
riske Fakta paa det ·nøjeste er overvaaget. 

Wagner og Mathilde Wesendonc. 

Man har haft Held til at finde en Skuespiller, der 
har en forbavsende Lighed med Wagner, og som sam
tidig agerer sympatetisk og stil.færdig. De andre Rol-

Wagner og Cosima v. Biilow. 

TELEFON 4;5 o~li 
DO 

HOFFOTOGRAF 

ELFELT 
ØSTERGADE 24 

J 
~~CJo T:LEFON 425 TELEFON 4:5 "8~ 
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ler er ligeledes godt besat og Mathilde W esimdonc, 
Wagners Tilbedte, til hvem han skrev >> Tristan og 
Isolde «, s.pilles af en ·.Skuespillerinde, d~r netop er i 
Besiddelse af den klassiske Skønhed, som Wagners 
Elskede besad. 

Ind mellem de skiftende Billeder lyder Wagners 
Musik, blandet med Toner af de Musikberømtheders 
Værker, som Wagner kom i Forbindelse med. 

Filmen har gjort stor LyJ{ke, og den fortjener 
det, thi Filmen er hermed naaet et Skridt længere 
frem mod den almindelige Anerkendelse og Agtelse. 

Stellan Rge, der i de sener e Aar har været In
struktør ved forskellige tyske Filmssels1wber, del
tager paa tysk Side som frivillig· i Krigen . 

De ty&ke Filmsblade bringer Rygter om at baade 
Gaumont og Pathes Fabrikker i Paris er bleven 
sprængt i Luften af ·de 'militære Myndigheder, da de 
laa i Skudfcltet. Rygterne er sikkert grebet ud af 
Luften. 

De sidst ankomne tyske Filmsblade bringer en 
Opfordring til alle patriotiske Filmsfolk om i Frem
tiden ikke at vise. franske . og engelske Film. De 
fornødne Dramaer mener Bladet sagtens- kan leveres 
af de tyske Fabrikker, væne er det med de korte 
Naturbilleder og de komiske Films. 

Biografteater-Billefter 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk. 

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

til 100,000. 

Mindste Ordre ~000 Stk. pr, Sats. 
10,000 Stykker med en Sats ·. -... . Kr. 6,00 
25,000 - - to - » 12,00 

: 50;()00 _ - _ - tre - .· . . . . , 22,00 
100,000 · _ - fire - . . . . • » 40,00 

· I Blokk{\ a · tOO Stykker, Format 5 X 12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats .. . .. Kr. 7,00 
25,000 · - to - . .. .. _. n 17,00 
50,000 - tre - ... -- . . ,, :n,oo 

100,000 - fire - . . . . . » 53,00 

Yderligere 'Trykforan.dringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forsendes mod Halvdelen af Beløbet .ved Ordrens Af
. giveise, Resten pr. Po~topkrævning. 

Billetfabrik R. Brand D. m~ b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, · Kopiermaskiner, 

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

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: 1 {
1 

Side Kr. 50, 1 /
2 

Side Kr. 30, 1 / 4 Side Kr. 15, 1
/ " Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., for 

26 Gange 20 pCt. 

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

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

Udkommer den 1. og 15. i hver Maaned.- Udgivet af Jens Locher. I Redaktionen: V. Gliickstadt og J. Locher (ansvarh. 

Dø store gode 11aDskø-Film 
der optages af Afs KinografeiY, med sin Stab af kendte danske S~espillere 

" kan De leje alene hos 

Aj8 'KINOGRAFEN 
\ 

' Hovedkontor: Frederiksberggade 25, København. 

~· ' 

Aj s Kinografens Optagelsesteater i Hellerup, Strandparksv:ej. 
(Det største i Skandinavien.) 

- ' 

Foruden de mange gode danske Film, kan vi tilbyde Dem Udlandets bedste 
Monopol-Film l 

Ajs KINOGRAFEN 
KØBENHAVN. 
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