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DET ·SORTE SKIB 
Kinematografisk Sensationsdrama i 3 Akter - -60 Afdelinger 

. AF ALF NIELSEN 

Dansk Film (med Eneret for Danmark) 
Rollerne udførte af 

Hr. Adolf lensen, 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 ~eles i 2 Stk.) Leveres ogsaa i andre 
Sammenstillinger. Paa Lager føres Condensatorer l-15 mm. Conden
satorlinser, Størrelse 115 mm i Plan Convex, samt dobb. Plan Conv-ex og 
Minicus, de to sidstnævnte (af hvilke den ene er dybt hulsleben) giver 

I!J samlet en mindst 33 Lys mere end de alm. anvendte. Foruden anbefales 
Filmlim, Objectiver. 

Forsyn Dem medens der forefindes Lager til gamle Priser, nye, - ~ 
Varer vil, om de overhovedet kan leveres i en overskl.lelig Fremtid, blive _, ; 
meget fordyrede paa Grund af de kolossale Forsendelsesomkostninger. · 
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et ubestrideligt Faktum 
at intet andet Udlejningsfirma her i Landet kan tilbyde sine Kunder 
tilnærmelsesvis saa 111ange og saa gode og sikre Slagnumre 

som vi. Vi skal blot nævne følgende: · 
' ' l 

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 .Slag:f).ummer. Messter. 

Stormfuglen De Ulykkelige 
E~estaaende Lilli Bech Film. 1 Verdens mest kendte Film. Pathe. 

Desuden kan vi anbefale 

vor. glimrende Krigsfilms Serie. 
Aldeles enestaaende her i Landet. 

· DAnSK SVEnSK PlbiYIS 8/s v·~~:~~~'!fv~E~.s&, 
~ !TELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAF~LM. l d 

Det Biograf-Teater, . der sikrer sig Kinografens 
::::::: nye Trækkere, sikrer sig selv gode .Kasser! == 

Kun hos Kinografen faas de nye Sukces'er: 

Ford Sterling FilDlene: 

f DOSBEL T ILD. . . DYND BADET. 
Lystspil. (Folk sidder i ustandselig ·Latter). . Komik-Film. 

I begge : Ford Sterling 1 Hovedrollen. 

DETEKTIV KELL Y. 
Sidste nye ·Detektivfilm med nye Sensationer. 

2 Akter. 

DEN HVIDE HEST. 
--

Cirkus-Film med Toni Sylva i Hovedrollen. 
3 Akter · 

SMUGLERENS DATTER 
og Republikanernes Oprør mod Monarkiet. · Storsiaaet Iscenesættelse! 4 Akter. 

BDRGKIEbDEREftS PIYSTERIUPI. DEn hEVEnDE PIUPIIE. 
'Dansk Kinograf-Film ~ Fineste danske Skuespillere. Sensations-Skuespil (forbudt for Børn}. 
Optaget ved en kendt dansk Herregaard. 3 Akter. 3 Akter. 

ELSKO\JSBI\RNET -===:...___ 
Dansk Kinograf-Film. Den smukkeste og mest betagende danske Film som endnu er 

fremkommet - 3 Akter. 

· K I NOGRAFE. NS Jllange K.rigs:fllDll Enesiaaende Serier fra Vest
~========::5:'5::: og Øst- Fronterne! Sidste ny : Franskmændenes Frem· 

· rykning og Kamp med Fjenden! 

Fra Smuglerens Datter. 

l'langø andrø Slagørø mød Enørøfl 

AJs Kinogralen 
Frederiksberggade 25. 

København. 

Filial i Norge: 

.Kinografens Bureau, 
Bergen. 



Pris 

FILMENS DATTER 2 Kroner 

Carl Muusmann er Specialist paa Artistomraadet, og han samlede 
Artistromaner er i Aar udsendt i et Kæmpeoplag paa 55,000 Eksempl. 

Samtidig har han skrevet en ny Roman j, samme Genre: 

Originalt 
Udstyr FILMENS DATTER. 230 

Sider 

Det er en paa samme Tid rørende ~g spændende Fortælling om 
)) Den lille B-ose•, d~r filmede i )) Barnehjærtet«, saa at hun fik hele Ver
den til at græde. 

Pris 
2 Kroner faas 1 

riiwiL KRISTENSENS BOG TRYKKE~ . ~ 
. . • 11 

j, 

NØRREGADE 30 KØBENHAVN K. 

HURTIG LEVERING BILLIGE PRISER 
88 , • TELEFON 4345 gg 
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CLICHEER. 
BI BOW -JENSEN's 

REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 

TELEFON .4708. 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT 
CVt>CVtl & CL! CHEF ABRIK CVt>CVtl 

FARVERGADE 8 
TELEFONER : CENTRAL 4740 & 4760. 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 

NR. 3 • 
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Sandheden, som den er. 

Ak, om Filmen hav-de eksisteret for 100 Aar 
siden i den store Napoleons Dage, hvad havde 
vi da ikke nu kunnet søge frem af Arkiverne. 

Hvor -ofte rhar man ikke hørl dette Udbrud 
i Biografteatrene i en Pavse, naar der vistes Bil
leder frem fra en eller ande t eksotisk Krig i Syd
afrika eller Tripolis eller fra de vor Bevidsthed 
saa fjerntliggende Balkanstater. 

Thi den .store evropæiske Krig, saadan som. 
den rasede over Jorden for 100 Aar siden, den 
oplever jo ingen af os! 

Saadan fortsattes Hjærtesukket - maaske 
dog med Tilføjelse af et lille forsigtigt, assure
rende: Gud være lovet! 

Og saa kom Verdenskrigen alligevel i det 
Ilerrens Aar 1914, og vi oplevede den alle. 

Men hvad faar vi at se af den? 
Hvad vi havde faaet at se, hvis Filmen h avde 

eksisteret tmder den .store Napoleon, det ved vi 
saa nogenlunde. 

Vi kai1 slutle det af de Malerier, som han 
har ladet udføre af sig selv og sine Bedrifter, ·og 
af hvilke det mest eventyrlige er hans Ridt over 
Alperne paa en fyrig Striclshingst. 

I Virkeligheden red han paa et lille Mulæsel, 
der blev trukket af en Fører. 

Det gør ham saavist ikke mindre, men han 
havde nn med si1~ .sto~·e Menneskektmdskab den 

Opfattelse, at man aldrig skal vise Storheder i 
Neglige: 

Det er galt nok, al en Kammertjener skal se 
En i den Situation. 

Det store Publikum skal duperes, ellers kan 
det let tage Skade paa sin Beundring. 

Men nu til Dags ser man vel mere demo
kratisk paa Tingene! 

I Fredstider - maaske til dels, i Krigstider 
er Synspunktet det samme som i gamle Dage. 

Krigstider synes i det hele Laget kun at for
andre sig lidt. 

Man havde dog aldrig tænkt sig, at Censuren 
vilde gribe ind med saa haard en Haand, ikke 
b,lot i de krigsførende Lande men ogsaa i de 
neutrale. 

Sandheden har alLi-d været ilde hørt og ilde 
set, og det gode levende Billede, der er opLaget 
af en samvittighedsfuld Operatør, det er Sand

hed. 
Sandhed i langt højere Grad end alle offi

cielle Kommuniquer og private Krigskorrespon
dancer. 

Ikke at man helt unelertrykker Sandheden, 
men vi faar kun den 'præparerede Sandhed 
eller den stykkevise Sandhed. 

Naar vi ser levende Billeder, der er optagne 
fra de forskellige Fronter, springer det i Øjnene, 
at der er Optrin, som tydelig nok er beregnede 
paa at give Publikum et Indtryk af, hvor lempe
ligt man gaar frem mod den civile Befolkning, 
og hvor godt man behandler sin fangne Mod
stander. 

Men ved Siden af at Sandheden er præpa
reret, hvad i Virkeligheden er ensbetydende med, 
at den ikke længere er Sandhed, er den tillige 
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stykkevis. Den er ikke, hvad Juraen kun anser 
for Sandhed - den hele, den fulde Sandhed! 

Vi har set mange udmærkede, interessante 
og storsiaaede levende Billeder fr.a Krigen, og 
Filmen har atter en Gang dokumenteret sig som 
den uvurderlige folkelige Oplysnings- og Kultur
bærer. Men hvad er der ikke bleven kasseret af 
Billeder, ·Som har været oplagne af Operatører, 
der var lige saa uforfærdede og koldblodige som 
nogen Militærhelt? 

H vor har det ikke skam·et disse Mænd i 
Hjærtet, naar de saa Hundreder af Meter, hvis 
gribende Sandhed de havde tilkæmpet sig med 
Li ve t i Vove, ubannhjærtigt bliver kasserede af 
den militære Censur? 

De militære Myndigheder har ·dog sikkert og 
forhaabentlig opbevaret disse enesiaaende .docu
ments humain i deres Arkiver, men foreløbig er 
de i hvert Fald bleven regnede for at være for 
farlige for en civil Befolknings Blikke. Dog selv 
gennem disse Billeder, som vi ikke ser, ser vi 
alligevel. 

Vi har gennem den det bedste Bevis for, 
hvor gyselig Sandheden om Krigen er. 

Overfor den maa Menneskenes Øjne tilhyl
les, for at de vedblivende skal kunne se rødt! 

Carl M uusmann. 

Ford Sterling. 

Lidt om amerikansk Humor. 
Da "Transatlan tic << fik f·ast Filial her i Kø

benhavn, blev Landet pludselig beriget med en 
ny Komiker, Amerikaneren Mr. Ford Sterling, 
hvis ejendommelige Maske man nu ret hyppigt 
ser paa det hvide Lærred. 

Før den Tid saa vi kun fransk, tysk og 
dansk Komik, og .af disse tre Arter var den 
franske ubetinget den bedste, den tyske den for
færdeligste. 

Men med Ford Sterling Filmene stilledes 
man ph;dselig overfor noget g·anske nyt: den 
nationale amerikanske ·humoristiske Film. 

De før·ste Film af den nye Art, der forevistes 
her i Landet, gjorde ikke Lykke, man fandt 

aldeles ikke, at den springske Amerikaner var 
mors·om, snareie fuldkommen sindssyg. 

Men siden har Ford Sterling vundet Terrain 
ogsaa her i Landet, og Grunden Lil, at de første 
Film slog fejl, var simpelthen den, at Publikum 
først skulde lære .at forstaa denne nye Form for 
Humor, der er den franske ret fjærn, og ·som 
virker ved de modsatte Midler. 

Ford Sterling Masken. 

Den amerikanske Hmnor hører de senere 
Am·tier til. F01: den Tid var Amerika grav
alvorlig og yderst kedelig, men da modnedes 
endelig det nye Lands nye Humors Form og 
satte sig en herlig Frugt i Mark Twain. 

Den amerikanske Form for Vid er skabt 
af Landets store og vilde Forhold, den haarde 
Kamp for Eksistensen og det altid vaagne Blik 
for Livets store og smaa Realiteter, som denne 
Kamp har udviklet hos Folket, og medens for 
Eksempel fransk Komik, som den i sin grpvere 
Form afspejles i Filmen, beror paa de Situatio- , 
ner, som Personen føres ind i, og de logiske 
Følger, som denne Situation føi.·er med sig, vir-

THE 
TRANS-AT.LANTICFI LM C o. 

• 
e 
e 

Telefon 
CENTRAL 11,212 

~~ 

OF LONDON. 

NYHEDER 
Kamp med Custer. 

2 Dele. - Spændende. 600 Meter. 

Cate Waters som Detektiv. 
Moderne Drama. 600 Meter. 

Øje for Øje. 
Drama. 290 Meter. 

--------------------------------------------------------
Kærlighed og Frokost. 

2 Dele. 600 Meter. 

(FORD STERLING.) 

P ord Sterling som Skuespiller. 

REPRÆSENTANT A. J. GEE 
FARVERGADE 2 
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ker den amerikanske Humor netop ved det 
umotiverede, det ulogiske, og ved at lade alt det 
ske, som man netop ikke venter vil ske. 

Man forstaar derfor godt, at et Publikum, 
der gennem Aar er vænnet til den franske 
Form, maa have Tid til at gøre sig fortrolig 
med den amerikanske og ikke overvindes ved 

første Gang. 

Ford Sterling, som han virkelig ser ud. 

Den amerikanske Hmnor har imidlertid for
længst vundet sikkert Fodfæste i Europa takket 
være Tegnekunsten. »Knold og Tot« har lagt 
den gamle Verden for sine Fødder, og i alle 
Lande er der opstaaet Tegnere, der var paa~ 
virket fra Amerika - her i Landet har vi jo 
for Eksempel Storm-Petersen. 

Mark Twain behøver man slet ikke at t ale 
om i den Forbindelse, han ligefrem vristede 
Munden op paa Europa og tvang ·os til at le. 

Men den amerikanske Film savnede vi, og 
nu er den altsaa ogsaa kommen til, og der er 
ingen Tvivl -om, at den vil blive populær. 

I Ford Sterling har den nye Retning en ud-

mærket Repræsentant. Han er en virkelig be
gavet Komiker, umiddelbar og uhyre frodig, og 
noget af det allermærkeligste ved denne af det 
ganske Amerika forgudede Mand er hans Ud
seende. Vi bringer her to Billeder. Eet a[ 
Ford Sterling, som han virkelig ser ud, og eet 
af den Maske, han altid optræder med. Er det 
ikke forbausende, at disse to Billeder er af den 
samme Mand? Var der nogen, der havde tænkt 
sig, at Ford Sterling saa saadan ud? Og var 
det muligt, at den private Person vilde se san
dan ud, hvis han havde været Komiker af den 
europæiske Skole? Hertil maa man .absolut 
svare nej. Synet af den virkelige Ford Ster
ling er i høj Grad forhausend e. De to Hoveder 
har intet med hinanden at gøre, og Ford Ster
ling er _altsaa til det yderste amerikansk baade 
i s in Virken og i sin Væren, thi som før sagt, 
det uventede og Modsætningen er Grundpiller 

i Amerikas Humor. 

Skuespilleren og Filmen. 

En Udtalelse af Emmanuel Larsen. 
l det sidst udkomne Hefte af ,, Tilskueren « an 

stiller Magisler Emmanuel Larsen nogle Bet.ragl
ninger -over Skuespillerens Liv i vore Dage. 

Magisteren beklager den moderne Tids Uro, som 
ogsaa gaar ud over Skuespillerens Fritid og berøver 
ham ".de stille Timers Selvfordybelse<< , der i saa høj 
Grad er nødvendige for hans Kunst. 

>> Skuespillens værste Fjende er dog Filmen,« me
ner Hr. Larsen, og han paapeger, at "Filmen «, be
nyttet paa rette Maade, kunde blive lil Gavn for 
Skuespilleren, men at den nu som Regel kun frem
kalder daarlige Egenskaber, fordi Skeuspilleren i 
Almindelighed ikke lager sit Arbejde ved Filmen 
alvorligt nok. 

Hr. Larsen fortsæiler: 
>Det gælder for Sk uespilleren at sli ppe 'Saa nemt 

over det som muligt, saa hurtigt som muligt og tjene 
saa meget som muligt. Og derved lægger han selv 
Spiren til den Ødelæggelse, der viser sig, naar han 
vender tilbage Lil sin Kunstnerevnes rette Hjem. "Fil
men« har ikke som Konkurrent direkte ødelagt el ler 
truet med at ødelægge Teatret; det er en ganske fejl
agtig Tro, hvormed Teatrene kan søge at besmykke 
et muligt Nederlag, men »Filmen « har ødelagt Te
atrenes levende ·og kostbare Materiale. Skuespil-

.---- --~· l 1 
l 
l 

l 
l 
l 

TELEGRAM-ADRESSE: TELEFON: 

P A THEFILMS, KØBENHAVN CENTRAL 3803 

DANSK-FRANSK 
AKTIESELSKAB 

PATHE FRERE 
Vi 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-

Desuden: 

Circa 30,000 Meter statscensurerede Films, _Dramaer, komi

ske og Naturbilleder som e(absolu(nye for hele Danmark~ 

Bemærk vor ny Adresse: 

Frederiksbergatte40 
København v. 

l 
l 

l 
l 

_l ·--- __ ..:. 
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leren møder paa "Filmen « og aner i mange Tilfælde 
slet ikke, hvad han skal spille. En Instruktør, der 
- uden Fortrydelse ell er Forklejnelse - ofte intel
lektuelt slaar adskilligt under Skuespilleren, søger al 
forklare ham Rollens Art og Indhold, Scenen gen
nemgaas og s·pilles, og fraregnet de langs•ommelige 
kinotekniske F-orberedelser tager del hele en saare 
ringe Tid. Ha'lve Timer er højt regnet. Skuespil 
leren har da tjent sine Penge og gaar hjem. 

Paa Teatret derimod møder ham Genvordigheder 
af en helt anden Art end bare det at maatte vente. 
Denne Sagfører f. Eks. , der paa »Filmen «, udstyret 
med den traditionelle Mappe, træder ind hos Kli 
enten , gør nogle undskyldende Bevægelser, trækker 
paa Sk.u lclrene, et Øjeblik er bøs og ærgerlig, for 
straks efter at smile venligt og gaa med el prote
gerende Klap vaa Skulderen - det hele altsaa af
gjort i en Haandevencling -, denne ,Sagførers Rolle 
er paa Teatret, det rigtige Teater, sandsynligvis ud
s tyret med lange Scener, med en Uendelighed af Re
pliker, der skal læres udenad, nøjagtig indstuderes 
og stemmes sammen med Medspillerens; der fm:
langes omhygeglig Flid ·og grundig Udarbejdelse af 
Rollens Karakteristik , ikke blot i de udvendige Drag, 
men endnu mere hvad hele dens Baggrundsliv an
gaar. Og for al denne Stræben faar Skuespilleren 
hyppigt kun en Brøkdel af, hvad »Filmen « yder ham 
for det samme Tidsrum. Er det saa - desværre 
- mærkeligt, at Skuespilleren meget hyppigt bliver 
fornærmet paa Teatret over den Tid, det stjæler fra 
hans »Filmen «; er det mærkeligt, at han fører 
Film-ArbeJdets Form over paa Teater-Arbejdet og 
bliver skematisk, konventionel, manieret, udvendig; 
er det mærkeligt, al han i sin Ærgrelse over det 
Slid , Teatret forlanger af ham, bliver sjusket i sit 
Arbejde, doven? .Man maa .huske paa, at Skuespil
leren som .Barn af sin Tid saare let smittes af den 
Opfattelse, han møder overalt: al det først og frem
mest gælder at tjene Penge; Pokker staa i Kunsten , 
- Pengene først! Enhver, der som Instruktør har 
skullet arbejde med et stort Teaters Personale, vil i 
de senere Aar ikke have unclgaaet at lægge Mærke til 
en Mangel paa Arhejclsiver, der stammer fra, al der 
hag Teatrets Vægge ·stod en Frister og lokkede; og 
kun Skuespillerens ene Øre var vendt mod de skraa 
Brædder. medens det anclet og lyclhøreste stadig var 
vendt udefle~; for at fornemme Fristerens Kalden. « 

l 

CENSURLISTE. 
14. December 1914. 

2572. Krigs-Nyheder. 168 m. Eiko. Rød. Na
turb. 

2573. Krigs-Nyheder. 168 m. Eiko. Rød. Na
turb. 

2574. Ansigtstyven. 768 m. Dania Bio. Rød. 
Drama. 

2576. Ansigtet bag Ruden. 909 m . Dania Bio. 
Rød. Drama. 

2577. Baskervilles Hund. 1341 m. Vilascope. 
Rød. Drama. 

2578. Baskewilles Hund. 1339 m. Vilascopc. 
2579. Krigsnyheder. 183 m. Topical. Rød. 

Nalurb. 
2580. Krigsnyheder. 183 m. Topical. Rod. 

Naturb. 
2581. Krigsbilleder Serie 7. 152 m. Messter. 

Rød. Natmb. 
2582. Smuglerens Datter. 1243 m. Aquilla. Rød. 

Drama. 
2583. Krigsberetninger fm Ves/fronten. 137 m. 

Messter. Nalurb. 
2584. M essters Krigsugerevue. 137 m. Messter. 

Rød. Naturb. 
2585. Manicuredamen. 565 m. Vitagraph. Rod. 

Lystspil. 
2586. Herberg for H]emlø~e. 309 m. Nordisk. 

Rød. Lystspil. 
2587. Før Kampene begyndte om Antwerpen. 

142m. Topical. Rød. Naturb. 
2588. Antwerpen fomn Bombardementet. 193 

m. Topical. Rød. Naturb. 
2589. En beveeget Bryllupsnat. 215 m. Nor

·disk. Rød. Lystspil. 
2590. Damen fra Natcafeen. 1202 m. Vitascope. 

Gul. Lystspil. 
2591. Avistæppeme. 180 m. Dansk-·svensk. 

Rød. N aturb. 
2592. Perlen fra Palais de dance. 884 m. Vita

scope. Rød. Lystspil. 
2593. Krigs-Nyheder. 237 m. Eiko. Rød. Na

. turb. 
2594. Krigs-Nyheder. 237 m. Eiko. Rød. Na

turb. 
2595. Avistæppeme. 179 m. Dansk-svensk. 

Rød. Naturb. 
2596. Franskmændenes Fremrykning ved 

Marnefloden. 158 m. Dansk-svensk. 
Rød. Naturb. 

2597. Strandingen i Vesterhavet. 977 m. Nor
disk. Rød. Drama. 

2598. Palads-Teatrets Verdensspejl. 193 m. 
Gaumont. Rød. Nalurb. 

• • • • • • 

••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

THE KINEMA TOORAF 
AND LANTERN WEEKL Y 

ÆLDSTE OG .. 
LEDENDE FAGAVIS 

240 SIDER - - -- - SPECIMEN FREE 

13.000 EKSEMPLARER UGENTLIG 

9, TOTTENHAM STREET, 

TOTTEnHAM COURT ROAD. Lonoon, w . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • ••••••••••••••••••••••• '-.J'-.J'-.J~~~V'VVV!::I 



28 o FILMEN o Nr. 3 

2599. Ugeuuue Nr. 37. 198m. Gaumont. Rød. 
Naturb. 

2600. Kugleregnen. 145 m . Topical. Rød. 
Natur b. 

2601. Krigen i Nord franhig. 1sle Del. 144m. 
Nordisk. Rø.cl. Naturb. 

2602. Krigen i Nordfmnkrig, 2den Del. 160 m. 
Nordisk. Rød. Naturb. 

2603. Krigen i Nordfmn krig, 3die Del. 124 m. 
Nordisk. Rød. Nalurb. 

2604 . Krigen i Nord fm nkrig, 4-de Del. 131 m. 
Nord isk. Hød. Naturb. 

1605. Krigen i Østpreussen , 2den -Del. 80 m. 
Nordisk. H ød. N atm b. 

2606. K r igen i Øslpl'Cussen, 3d i e Del. 90 111. 

Nordisk. Hød . Na turb. 
2607. Dr. Lucas el. Kampen om Faraos Ring. 

918 m. Skandia. Hød. Drama. 
2608. Slægten. 907 m . Dan mark. Gul. Dram~. 
2609. Krigsb illeder og andre Verdensbegiuen

heder. 190 m. Ga umont. Hød . Nalurb. 
2610. l Niagams Skum lwiruler. 455 m. Vita

graph . Rød. Drama . 
26 11. Ungdommens fagre Drømme. 616 m. 

Vilascope. Hød. Dram a. 
2612. Badesledets Dron ing. 292 111. Nordisk . 

Rød. Lystsp il. 
2613. 11/esster Uge N r. 5. 134m. Messler. Rød. 

Naturb . 
2614. Mess ter Uge NI'. 5. 134m. Messter. Rød. 

Natur b. 
2615. Auis-Tæpperne. 176 m. Dansk-svensk. 

Hød. Nalurb. 
2616. Den hvide Hes t. 885 m. Vitascope. Hød. 
2617. Kr igsbilleder Serie Nr. 8 . 116m. Messter. 

Hød. Naturb. 
2618. Krigs-Nyh eder . 176 m. E iko. Rød . Na

Lurb. 
2619. Krigs-Nyh eder. 176m. Eiko. Rød. Na

turb. 
2620. Lænket t il F]enden. 653 m . Barker. Rod. 

Dr ama. 
262 1. En Pok kers Tøs. 905 m. Luna. Rød, 

Lystspil. 
2622. Gennem Kamp t il Se,i r. 713 111. 01·disk. 

Hød. Drama. 
2623. O m bord i en engelsk Dreadnaught. 11 O 

111. Topical. Rød. Nat urb. 
2624. Detektiu Kelly . 746 111 . Mess ler. Hød. 

Drama. 

Alle Steder fra -

Undervandskinematografien har længe været 
kendt, men har ikke hidtil haft .større praktisk 
Betydning, men nu har Ingeniør vVilliamson fra 
Norfolk i U. S. A. konstruei·et ·et Apparat, som 
muliggør Filmsotagelser paa ret store Dybder. 
E~ særligt Skib er blevet udrustet og et stort 
Mclalrør, der fra Skibet ];:an sænkes ned paa 
Havbunden, og som Operatøren kan Lage Plads i, 
r ummer egentlig den hele Henunelighed ved den 
nye Opfindelse. I dette Hør er der en Glasrude 
forneden og bag ved denne staar OpLagerappa
ralet. Samli·dig med Høret sænkes en Betleetor 
med en elektrisk Lampe paa 1000 Normallys. 
H vad denne nye Opfindelse kan komme til al 
be tyde -er ikl• e godt at -sige, men ef ter fas le Foto
grafier der er vist, hvor man ser dristige Svøm
mere dykke ned p.aa Havbunden, har man Lov 
til at vente sig meget. Et nyt Ak tieselskab er 
dannet for at udnytte Opfindelsen og der gaar 
na~ppe længe før vi faar et Drama at se, der ud
spilles paa den virkelige Havbund. 

Biografteatrenes Publikum husker sikkert 
en dnu 'Løjtnant Rose, hvis Krigsbedrifter og 
Eventyr , man paa det hvide Lærred fulgte med 
stor Interesse. 

Foruden at være en populær Filmsskuespiller 
er Løj tnant Rose, dei· i sit Privatliv hedder Mr. 
N01·gate, Officer i den engelske Marine, og i den
ne sidste Egenskab har den unge Mand, der paa 
F ilmen stedse uden Frygt h ar kas-tet sig ind i 
alle Farer og Eventyr, nu være t med, hvor det 
vi1'kelig gik løs, og hafL Lej lighed til at vise Mod 
og Snarraadighed for at redde si t Liv. Løjtnant 
N 01·gate var nemlig om Bord paa »Hoque «, da 
den boredes i Sænk af en tysk Torpedo. Om 
denne Begivenhed udtaler han selv Lil et engelsk 
Filmsblad. Den første Følelse, efter at Tor
pedoen havde ramt, var at Skibet bævede i alle 
Fuger og et Øjeblik efter mærkede jeg, at vi be
gyndte at synke. Mine Kammerater kastede 
Klæderne og afventede, hvad der vilde komme. 
Ingen Baade var· rede og jeg beslutlede at svøm
me for fil L iv og søge at undgaa den forfærde-

DAN lA BIOFJ LM KOMP. Afs 
Tel. 11198 • 111 99 • 11200 KØBENHAVN Telegr.·Adr. "Greatdane" 

® fremsti ller kunstnerisk udførte Films af enhver 1\rt ® 

DRAMAER NATUROPTAGELSER 

SENSATIONSFILM VIDENSKABELIGE oG 

LYSTSPIL INDUSTRIELLE FILM 

HOVEDKONTOR: NØRREGADE 241. 

OPTAG ELSESTEATER: HELLERUPVEJ 72 
FABRIK OG KOPIERANSTALT: KØBENHAVN V. 

FOR ALLE BIOGRAFTEATRE 

THE ORCHESTRIANO 
FORENER I ET INSTRUMENT 

KLAVER, ORGEL OG HARPE. 
Dette smukke Instrument kan med Lethed spilles af 

enhver Klaverspiller. Det har kun et Klaviatur og Klaver 
eller Orgel kan spilles hver for sig eller paa en Gang. 
Orglet har 12 Registre og gengiver Violin, Violoncel, Fløjte, 
Picolo , Obo, Clarinet og Bassun. Forenet med Klaveret 
er Harpe, der kan bruges efter Ønske som Harpe , Guitar 
eller Zither. * D et bedste og billigste Apparat i Verden, 
leveres frit i enhver Havn. Katalog med Betingelser sen
des gratis paa Forlangende. 

MURDOCH, MURDOCH & Co., 
HATTON HOUSE, HATTON GARDEN , LONDON, E. C . 

[f;JcT;LEFON 425 

HOFFOTOGRAF 

TELEFON 4;; oli5] 
c c 

ELFELT 
ØSTERGADE 24 

TELEFON 4;' "~] 
88 

!~ T~LEFON 425 
o o 
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lige Sugning, der maalle opstaa, naar Skibet 
sank. J eg sprang ·derfor overbord men jeg hav
de ikke syømmet ret 'mange Minutter, før en 
mægtig Bølge ·slyngede mig tilbage mod Ski
bet. Dette var i Færd med at synke og det 
stærke Lufttryk frempressede en Vandmasse vel 
20 Fod i Højden. Dem1e Bølge Log mig med 
sig som en N oddeskal og det blev min Hedning, . 
thi nogle Øjeblikke efter sank Fartøjet og ·j 'd et 
de fl es te af Mandskabet. 

J 
at sælge til, har nu i Filmen faaet en ny Kunde. 

. I Nærheden af Fort Lee i Staten New Jersey i 
Amerika oprettedes for nogen Tid siden en dra
mati·sk Skole, der havde til Opgave at lære vilde 
Dyr Filmskunstens, Hemmeligheder .. 

Bygningen, der rummer denne aparte Skole; 
er ganske lav og ligger midt i en Skov, og den· 
.forestaas af en fransk Dyretæmmer. Midt i, 
Byg11 ingen findes Atelieret, hvor Billederne op-· 
tages. Gang paa Gang maa Dyrene prøve, før.: 

) 

Medens jeg svømmede omkring i Vandet saa de lærer at gøre de rigtige Bevægelser til de rig-
jeg »Cressy « nærme sig. Men ogsaa den skul~d_e tige Tjder og ofte maa man benytte sig af smaa: 
dele »Hoque «s Skæbne, og jeg troede nu at alt --- SRedighecler. Nam~ det for Eksempel gælder om: 

'- · .-v,v ! l 

flaab var ude. Men før mine Kræfter var al- at holde en Bjørn paa en Træstamme smører1 
deles opbrugt kom vore egne Torpedojagere og, man denne ind med Honning. En anden ·Gang 
som ved et andet Under, ·blev jeg r~ddet s~unn1en skal en Ræv:sprin:ge ud af Vind'uet, hvorfor man: 
med nogle andre. ieg havde da svømmet om i holder en Høne frem, som den kun kan naa 
to og en halv ·Time, m en nogen Skade . h;ar jeg · ge1mem. Vinduet 
ikke taget. · Nu har jeg haft Ferie, og jeg har Da det her er Dy'rene, der ·er ab·solut de vig-
spilet en 11y Rolle i Løjtnant Ros.e~ Serien. « . tigs~e, siger det sig selv, al Sk.uespillerne maa 

ulejlige 'sig til Fort Lee, h vor Dyrene er vant til 
at op træde. Handelen med vilde Dyr, der før i Tiden 

l\Lin ,havde de zoølogisk e Haver og Varieteerne . 

KB C D RO· PIL PI C o. 
--

LIL~E STRANDVEJS SIDEVEJ 4. TLF. HELRUP 440 

ATELIER UDLEJES FILM OPTAGES · 

--- - .. ··~ 

=~ 
N ·GAUMONT • 

'r '! . ' 

Agentur for Skandh1aVie·ri. ·-· ··· · 
ISLANDS BRYGGE 19. 

Orii nogle . Dage: 

AKTUALITETEN NR. 38. 
~. \ . . 

218 METER. 

t 

)'rogram .Jo afgaaef fra )~a ris: 

Haanden, der kvæler. 
Drama. -- 940 Meter. 

LILLE JEANNIE 
Sentimental. - 273 Meter. 

Smykkeskrinet fra Toledo._ 
Komedie. - 600 .\1eter. 

DEN .MINDSTE. 
Kom~die. _.:_ 275 Meter. 

N aar Konen vil styre. 
Komisk. - 100 Meter. 

LE GOLFE DE ST. TROPEZ. 
Panorama. - 110 Meter. 

... { 

.· 

------------------~--~--~· 
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I Christiania Bladet »Tidens Tegn « retter Dr. Al
fred Eriksen i en •Kr-onik et Angreb paa Biograf
teatrene, hvis Programmer er danske. Plakater dan
ske. Breve der forekommet: i Stykkerne danske. 
•• Tarvelig dansk, avskyelig Dansk «, siger Hr. Erik
sen, »baade i Retskrivning, Ordforraad og i den hele 
Sprogtone «. 

Han skriver senere følgende: 
»Jeg har længe været klar over, at der findes nep

pe noget folk, som har saa meget av nationalt skry t 
og driver afl'ektaHon med rosemaling og national
dragter og bondedialekter, men hvor den nationale 
følelse e,r saa svak og forkrøblet. Eller tror nogen, 
al svenskerne vil finde sig i, at der i aarevis blev 
budt dem kinematografbilleder med dansk tekst? .. « 

De norske Kinematografer' tjener sa~ godt, at 
de ikke har Lov til at undd1:a'ge sig den lille Udgift, 
som det vil medføre at faa norsk Retskrivning og 
Sprog i Programmer etc., .. Af Hensyn. til ·de mange 
Børn, som besøger Kinem!ltograferne, maa der ogsaa 
kræves norsk Hetskrivning, erklærer Forfatteren 
sluttelig. __ _ 

Paa den internationale Udstilling for Boghaand
værk i Leipzig fik Firmaet Ernemann den højeste 
Pris i sin Klasse. 

Biograltøatør· Billøttør 
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 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Stykker med en Sats . . ... Kr. 6,00 
25,000 - - to - . . . . . " 12,00 
50,000 - tre - . . . . . , 22,00 

100,000 - fire - . . . . . » 40,00 

l Blokke a l 00 Stykker, Format 5 X 12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats ..... Kr. 7,00 
25,000 - - to - . . ... " 17,00 
50,000 - tre - . . . . . » :n,oo 

100,000 - fire - . . . . . " 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forsendes mod Halvdelea af Beløbet ved Ordrens Af
givelse, Resten pr. Postopkrævning. 

Billetlabrik A. Brand li. 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/ Sid~ Kr. 30 1/ Side Kr. 15 1f8 Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., for 
26 Gange 20 pCt. 

2 
' • ' 

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

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

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

. . 

K INOGRAF,EN 
' .l '\ l 

optager - trods de urolige Forhold-. stadig nye, 

'store gode Film 1-

Ajs etses1:ea·ter i Hetlerup, Strandparksvej. 
(Det største i Skandinavien.) · · 

Udgivelsen af Aarets ~anske :film er begyndt og vir. fortsættes 
i SB.isonens Løb. 

- ~ 

Foruden disse kan vi tilbyde det bedste af Udlandets Frembringelser. 
. / 

København. 

Hovedkontor:~ Frederiksberggade 25,, ~øbenhavn. 



l ' 

Trykt hos J . JerJ(enaen 4 Co. (Ivar Jantzen) Ka.benhavn. 


	Filmen_3_1
	Filmen_3_2
	Filmen_3_3
	Filmen_3_4
	Filmen_3_5
	Filmen_3_6
	Filmen_3_7
	Filmen_3_8
	Filmen_3_9
	Filmen_3_10
	Filmen_3_11

