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BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

KRIGENS OFRE 
Spændende Scener fra Krig og Fred. 

Dansk Optagelse. 

60 Afdelinger. 3 Akter. Ca. 750 Meter. 

Krigens Ofre ere de ulykkelige, der maa bøde under den 
haarde Skæbne som Krigens Tilskikkelse bringer over Hus og Hjem. 

Flugten 
gennem Luften. 

Amerikansk l. Rangs Sensations 
Drama. 

Spændende Situationer i massevis. 

Virkeligt Bombardement fra Luftskib . 

bandsbyer sprænges i hoften. 
3 Akter. 90 Afdelinger. 875 M tr . 

En Film der kan fylde Deres 

Teater Aften efter Aften. 

(En Sukces i Viktoria Teatret.) 

Købt med Monopol for Danmark og Norge, 

• . ·' Dr. bucas • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

eller 

Kampen om Faraos 
Ring . 

Kinematografisk Folkekomedie. 

; 3 Akter. 80 Afdelinger. 1050 Mtr. 

• • • Dansk Optagelse • 
• • • I Hovedrollen 
• : Frk. Luzzy Werren. 
: Den smukkeste Filmskuespillerinde. 
• . . 

Spændende • • • : interessant Film, som er 
: sikker paa Tiltrækning. 

Til alle Fil:rn stort Rekla:rne:rnate:riel. 



~~g Plærke til følgende film~ 
som vi tilbyder til rimelige Lejepriser. 

JESU LIV OG LEVNED 
Efter Passionsskuespillere i Oberammergau. Ca. 1000 Meter. 

Døn hvidø Slavøhandøl Skibsdrengen 
Slagnummer. 2000 Meter. Slagnummer. 2000 Meter. 

De Ulykkelige Den glade Eva 
Slagnummer. 3500 Meter. Slagnummer. 1400 Meter. 

Præsten Den sortklædte Hævnerske 
l 

Slagnummer. 1600 Meter. Slagnummer. 2000 Meter. 

Stormfuglen Zigeuneren Rafael. 
Slagnummer. 1200 Meter. Slagnummer. Ca. 1200 Meter. 

En Kvinde af Folket En Pokkers Tøs 
GlimrendeHennyPorten Film. 1200 M. Udmærket Lystspil. 

Junglens Herre Døn kvindøligø Flyvar 
Enestaaende »Selig« Drama Overordentlig spænd. Spion Drama 

3 Akter. 3 Akter. 

ELENA FONTANA 
Sæsonens eneste Asta Nielsen Film . 

. <Vc> 

Med Tak for det gamle Aar ønsker vi alle vore Kunder og 
Venner et godt og heldbringende Nytaar. 

DAnSK SVEnSK PibPIS 8/s VI~~:~~~~~~E~.36' u 

nL.. -· TEL~FON : CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. '• _m 
~ ~)) 



NØRREGADE 30 KØBENHAVN K. 

~iwrL KRISTENSENS BOGTRYKKE~ 
i 

HURTIG LEVERING BILLIGE PRISER 

TELEFON 4345 

De 
FILMSTITLER • FARVETRYKTE PLAKATER • PROGRAMMER 

0 000 0 000 
0000 0000 

CINE=JOURNAL 
TUTEIN & KOCH G. DUREAU, Direktør. 

30 rue Bergere, Paris. REPRODUKTIONSANSTALT 
<Yc><Ycl & C LI CHEF ABRIK <Ycl<Ycl 

Det første Ugeblad for Kinematogr-afi 
FARVERGADE 8 i Frankrig. 

TELEFONER: CENTRAL 4740 & 4760. 
Abonnement: 12 Francs pr. Aar. 

1\ntikke Møbler Films. 
l Et indflydelsesrigt engelsk Compagni 

Speciale: 
med Hovedkontor i London , med u al-

Gamle Mahogni Chatoller. mindelig gode Forbindelser blandt Kun-

Stort U d valg. derne ønsker at overtage Films fra lste 
' 

Klasses udenla ndsk Firma, for England 
Møbelforretningen Ørstedsvej 43. eller hele Europa. Svar til c. P. s., 

Tlf. Nora 1138 x. 44 Conduit Street, 1;-ondon, England. 
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Plakatcensuren. 

I »Filmen " for d. 15. December findes Cir
kulæret af 30. Nov. Hll4 optrykt, ledsaget af en 
Artikkel, der synes mig mere parodisk end op
lysende, skønt jeg giver Artik lens Forfatter 
fuldkommen Ret i, at det er vanskelig t for os 
Teaterejere at se Nødvendigheden af flere Cir
kulærer fra Ministeriet. 

Der er nu sket saa mange Henvendelser ti l 
mig fra Foreningens "Yied lemmer , al jeg har 
ment det rigtigst i denne lille Artike l at for
tælle, h vad jeg ved i denne Sag og hvorledes 
hele Postyret er opstaaet . 

}{atastrofen er indtraadt her i S\'Cndborg, 
dog haaber jeg ikke, at nogen tror, at vi to Te
alerejere her har Lod ell er Del i det skete, det 
har vi absolut ikke, jeg nævner det kun, fordi 
jeg i et Brev forleden fik Pn kraftig Opfordring 
til at finde den skyldige og sørge for at han blev 
ordentlig taget ved Vingebenet. 

Nej, Aarsagen til Cirku læret af 30. Nov. lig
ger- sikker-t i, at Amtmanden over Svendborg 
Amt her i Byen har se t en ops laaet Clicheplakat 
l_il Foloramas Film »Endelig alene «, hvorpa a 
fandtes et Billede, hvor to nygifte stod paa 
Sengekanten og var fa lden i Søvn, m1d er Bi lle
det stod et eneste mystisk Ord: T rætie - - - . 

. Jeg var den Dag i Fredericia for For
enmgen, men stor va r min Forbavselse, da jeg 

af min Kone b lev meddelt, at Politistationen 
havde forlangt et censureret Følgeeksemplar til 
»Endelig alene «, og at vi nok havd e et saadant 
Eksemplar vedlagt Filmen, som da hun fore
viste det for Assistenten ikke havde Spor af 
Stempel. Det blev mig derefter spurgt, om jeg 
kunde skaffe et Eksemplar af Plakaten i cen
sureret Tilstand, hvilket viste sig umuligt, se
nere om jeg kund e sk:1ffe Censors Underskrift 
paa, at Plakaten havde været censureret, h vilket 
viste sig lige saa umuligt, og saa in dgik 
efter Sigende K lagen til Ministeriet. 

H.estlltatet er uden a l Tvivl det nye Forbud. 

Hvem har nu Sl, ylden for, at n oget saadant 
kan ske. Ja! det er vanskeligt at sige, Ud
lejerne paastaar, at det a ldrig har været Lov, 
endsige Skik og Brug, nt lade et Folgecksemplar 
af Clichep lakaterne stemple til Forevisning, og 
det fremgaar h eller ikke af Ministeriets første 
Cirkulære angaaende Reklamematerialet, at det 
forlanges, idet der kan nævnes Rek lamebilleder, 
jeg tror dog ikke man har været paa det ren e 
med, hvad der var det rette i dette Spørgsmaal, 
der har i alt Fald gaael nw nge Film ude i Lan
det med censurerede Clich{~p l akater, saa helt vis 
har man ikke været paa , om dette kunde und
lades. Senere skal man have sagt i Censuren, 
:11 naar Filmen og Scenefotografier var lovlige 
og censurerede maatte der intet ulovligt være i 
at sætte de samme Billeder paa Gadeplakalerne. 
Det h ele er jo for Smed al rette Bager, da Ud
lejerne nødvendigvis maa holde hele dette Cen
surspørgsmaal i Orden, og vi, der mente os 
dækk ede med at beta le vore 5 pCt., slet ikk e 
har noget som helst at anføre til Forsvar over
for Autoriteterne, bli ver Facit at vi faar Risi-
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koen og h ele det gen ~rend e Eftersyn ud en at 
være i Stand ti l at paavi sc vor Uskyldigh ed . 

F ølgerne er , at de allerOeste Steder i Dan
m ark, ja maaske i hver By, m aa alt Reklame
materi a le tran spor teres til P olitista tionen, selv 
stor e Lærredsplakater , og at intet faar Lov til 
at udgaa ti l Omdel ing eller Opk læbning uden i 
F orvejen at være god kendt. N a ar U dl ejerne 
før st faar censureret til Bu nden af deres Lagre 
vil Skaden jo være afhjulpen og alt atter blivt 
roligt , m en saa længe vi l der være Vanskelig
h eder for os ved Teatren e, hos os faar vi ikke 
Lov ti l at h ænge en P lacat op før den er aner
kendt, mig forek ommer del al Udlejerne kunde 
h ave a fv ærget denne Sag, m aaske er det forkert, 
derimod h ar jeg faaet Klager fra Udlejernes 
Side over, at Teaterejerne opklæb ede F ølgepla 
katerne m ed Statens Stempel, at det er rigtigt 
h ar jeg i nog le Tilfælde set , noget saadant maa 
selvfølgelig ikk e ske, da det umuliggør Ud
lejerne at hold e Reklam em ateria let lov ligt, helt 
bortset fra, hvad det k oster at anska ffe n ye cen
surer ede P lakater , Ud lejerne b liver ogsaa nødt 
til , hvis det fortsættes, at føre dem i Regning, 
da h ele Censurhistorien ogsaa er i. vor egen 
Inter esse i Henhold til Overenskomsten a f 23. 

J anuar 1914. 
Samtidig ben ytter jeg Lejl igh eden ti l paa 

h ele Bestyrelsens Vegne at ønske et godt Nytaar 
til alle vore Medlemmer , et Ønske, der gerne 
skulde kunn e indløses i 1915 m ed fr edelige Til
stande over h ele den nu krigsførende Ver-

densdel. 
Lad os alle haab e, at den ga mle Tid atter 

vend er tilbage, og at vore Forretn in ger , der har 
lid t saa meget unel er Krigen , ind en r et lan g Tid 
hen i det nye Aar maa gaa ind i normale For

hold igen . 
Glædeligt Nytaar! 

Christian Sørensen, 
Formand . 

Nytaar. 
Saa gik det Aar, og har der nogen Sinde været 

et Aar, der skal begraves m ed en P æl gennem Hjer

tet , saa er del da 1914 - Gud fr i os for at se det 

som Genganger 
Nu gik vi all e rundt og tr.oede, at der var Fred og 

slet ingen Fare paa F ærd e. Vi følte os aller ede som 

fæ ll es Borgere i E uropa, Dyrkere af fælles og inter

na tiDnale Passioner, og derf.or absolut sikre mod a t 

komme i Haarene paa h inanden . 
Og hvad sker ? Vips springer Filmen over paa 9 

forskellige Steder paa een Gang og nu kan vi jo se, 

. hv-ordan vi faar den sa t sammen igen . 
Den h erlige interna tionale Fi lm blev pludselig 

til intetgjort, en s tor Ide gik i Graven for de næste 
10 Aar , •og hve rt Land sv·or t il sine egne Guder, og 

n ægtede at r ør e ved en F ilm , som nogen anden Na-

ti on havde r ørt ved. · 
En svær Krise gik over de neutrale Lande og 

Filmsbranch en r amtes af den , som all e andre. 
,F ilmfabrikkern e k·ogte deres Negativer hen til 

l1edre Tider og Biografteatrene satte Lyset ned, fordi 

Magistraten satte det op. Af den Grund ·opsatte Folk 

h eldigvis ikke at se levende Billeder , og kun den bel

giske Gesa ndt havde noget at uds ætte paa Billederne 
fra Krigsskuepladsen , og Ministeriet udarbejdede 

derfor straks en ny Instruks , gældende for den Slags 
Film,, der bød at all e aktuelle F ilm førs t skulde 

gemm es i 3 Maaneder , derpaa skulde all e Ti tler byt

tes om 'for at fo rvirre P ublikum, ligesom Retskriv

ningen fra 1793 skulde bruges ved Udarl)ejdelsen , 

hYorpaa F ilm en blev klippet godt i P er f·oreringen 

og kørt bagfra ·og paa Hovedet. 
Det er vist nok hvad man kalder den »neutrale 

Syge.« 
>> Politiken « tog sig saa a f ,Sagen og arran gerede 

en Opvisning af de saal<aldte " forbudt e« Films . Fil
men var ikk e fo rbudt, Titlerne var forbudt, og de 

Titler , der vistes ved den Opvisning, var for Resten . 

t illadte, m en det blev kun en kvar t Sukces. Man 

h avde haab et, at Poli tiet vilde være skredet ind, h vor 

paa m an var gaaet h en i ·et andel Lok ale, hvor der og

saa stod en Maskine parat. Der stod i alt 11 Mand paa 

for sk ellige Steder af Byen den Dag, m en Eugen Pe

tersen h avde nok at gør e m ed den abeagtige Røver 

fra Nørregad e, ·og >> P·olitiken « viste skuffet sine Bil

leder frem . 

THE 
T RA NS-ATLANTICFILM C o. 

NYHEDER 
Kærligheden sejrer. 

3 Dele. - Moderne Drama 850 Meter. 

e Børnene. 
Comedi e. 300 Meter. 

Den hvide Indianerin de. 
2 Dele. - Drama fra The Wild West. 600 Meter. 

e Snookees Kærlighedshistorie. 
Ford Sterling Comedie. 300 Meter. 

T HE TRANS-ATLANTICFJLM Co. 
Telefon 

CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 
FARVERGADE 2" TRANSCOFILM 

T e legr.-Adr.: ~ 

~.A 
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Samme Dag aad Minis teriet gennem Censuren 

hele det la llerli ge Paabu d i sig igPn, og saaledes slut

tede aHsaa denne Kri g. 
He llig tre Kongers Af ten i Malmø va r der ikke 

mindre end 16 forskellige F irma er , der op tog i F ilm , 

og F ølgen bl ev at inge n af dem ha vde noget ud af 

de t - allsaa F otografer ne forstaas. 
I de fremm ede Landes F ilmsleatre gik det dog 

værre til paa samme Tid . 
Gaumont ·og Pathes Kon torer i Berlin blev s tor 

mel ·og en Biogra fejer i Berlin s U d kant, der viste en 

fransk Film , blev sprættet op af den r asende Mæn g

de, hvorpaa de trak 30 Meter Tarme ud af ham og 

erstattede dem m ed 100 Meter af "Barnel fra P ari s«. 
Historien skal vær e paa lidelig , Manden kom over 

det, m en h ar siden lid t af F or-døjelsesb esværlig-

h eder . 
I E ngla nd som m a n skulde synes var det Lan d 

der havde sit m es t paa det tørre, tal<ket vær e det 

m eget vaa de, der er udenom det, gik det n etop h elt 

galt for Filmsbranchen. 
Der kom ikke en Sj æl iBiagr a ftea trene og Grun 

den var, a t alt Lys i Byerne skulde være slukket 

Klokken 9, -og dette Stød kunde Film en ikke taale. 
I Rusland derimod gaar det bedre og bedre for 

Filmen . .Landet er saa st ort , at man i Sibirien nu i 

di sse Dage netv p har h ørt, at der var Kri g i Pol en , 
og da samtidig all e Madva rer blev betydelig billigere 

og Brændev inen blev forbudt , blev der mange P enge 

tilover s til at se Bill eder for. 
Aare t gaar paa Hæld . og der er ingen Grund til a t 

holde paa det. 
H vad det nye Aar , der nu sæ ttes paa Mask inen , 

indeh older ved ingen , end ikke Censuren i Bredgade, 
m en vi skal vær e glade, om det kun bliver af en 

saadan Art, a t det forbydes for Børn , thi om 1914 

kunde der kun fældes een Dom - bg den var hvid . 
Fantomas. 

Filmcensurens Virksomhed 
i Sverig. 

Vi gen giver h er - efter »Nya Sa mhiillat « et 
Interview , som en a f Bladets Meda rbejder e h a r 
h a ft m ed Censor Ber g i Stockholm. 

»-Forbudt Film - il en h ar noget af al for -

huden F rugts Tillokkelse for den Sen sations 
lystne, og en Smule se11 sa lionslys tne er vi jo alle. 
Det var derfor ikk e uden N ys·gerrighed , jeg gik 
til Film-Censuren i Kungsga tan , hvor de Herrer 
Cen sorer ha vde lovet m ig en grati s Forevisning 

a f Stedets >> Rædselskæller «. 
Men før st nogle T a l af almen Interesse ud af 

Cen suren s righ oldige stati stiske P apirer . 
I før ste Halvdel af 191 4 een sureredes 580 ,772 

Meter F ilm, et ikke ubetydeligt Antal, 58 sven
ske Mil e ller noget n ær fr a Sundsva ll til Stock
holm p1·. J ernbane. Der a f kom de 134,328 paa 
J anuar s Kappe. I Reglen b eregn er man et Aars 
Nytilførsel til 130,000 Meter pr. Maaned indtil 

den h alve Million. 
Den sven ske Film der censurer edes i første 

H alvaaret beløb sig til 94,995 Meter. At cen
surer e er jo altid en van skelig Sag, og som be
kendt var der i Begyndelsen en Del Opposition 
mod Cen suren , m en denn e for svandt hurtig, og 
nu er der h eller n æppe noget at indvende mod 
denne Institution. Man klipper m ed øvet Haand 
og ford o msfri Smag . T ager man T allen e er 32 
F ilm blevn e h elt forbudt a f 2, 144, der b ar været 
til Censur eller i Meter , 19,358 m af 580,772 
(3 ,33 pCt. ) . L ægger m an h ertil de af 89 Films 
bortklippede 5,090 Meter , bliver Antallet af cen
surer ede Meter 24,448, og den effektive Kas

sationspr ocent 4,2. 
H vad er det nu , som klippes ? P ornografiske 

og u sædelige Film yd er st sjældent, a f og til en 
Dan s eller sligt, som gaar ud over Kunstens 
Gr ænse. Nej, saa godt som al den Film, der for
b ydes rummer >> Sen sation erne «. 

J eg fik L ejligh ed til at se et _Ud valg af dem, 
og erkender at Forbudet var beføjet. Hvorfor 
skal m an for Eksempel vise et Mord p aa en Kro, 
lwor Ofret gr aves n ed i Kælder en , eller en i De
ta iller skildret H enrette lse. Nogen egentlig Nytte 
til er det h eller ikke at lær e Folk smaa effektive 
Kneb til Hotelbedrageri eller hvorledes man af 
et Vækkeur laver en veritab el H elvedesmaskine. 
At se Negre flaa levende Slan ger er ogsaa en 
Nydelse, som man godt k an r enon cere paa. 
Kunstn erisk Værd h a vde Cl erimod en Bid , hvor 
m an ser Betty Nan sen skær e Pulsam·en over, 
m en den var saa uhyggelig, at den r etfærdig

gjorde Dommen . 



54 o FILMEN o 

CARLO WIETH. 

Carl o Wieth , h vis Billede vi i Dag bringer , 
skul de længs t været i >> F ilmen «, men den Cliche 
vi havde var saa s tor. 

Vi betænkte os derfor, og imedens s teg Skue
spillerens Ry og h an Lilkæmpede sig den ene 
Sejr efter den anden , baade paa det h vide Lær
red og de skraa Brædder. 

Og nu er Clich een ikke for stor , nu kunde 

den · ikke godt være mindre, om Relf 
eller s skal -have sin Gænge. 

I »Mikkel Larsens Drenge« og »Rede 
har Carlo Wieth vundd s tore Sejre og i de 
der fra Sverrig er udsendt m ed ham i 
rollen, som for Eksempel »Præsten«, har 
ogsaa ydet et fortræffeligt Arbejde. 

c a 
a 

&t goat N ?laar øns~es alle vore Kunaer og ~orbinaelser. 

Kino=$canaia, 
Repræsentant for $rnemann 

c:rt-eaei-i~sberggaae 17. 

_A11e Filmens jlbonnenter og Læsere 

bringer vi de bedste Ønsker om et nyt og 

bedre Aaro 
Filmens Redaktion . 

. ," 

. . ~ 

~8®§B9§æ~J 

Vi ønsker alle et godt og glædeligt Nytaar. 

Fathe Freres 
Dansk fransk Aktieselskab, 

g~ 
0 0 
00 

Frederiksbergalle 40 oo 

=&:::::a:::::aøsæ~~================================================================================================88 o8~~ 

_.> 
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Vore Læsere vil i dette Nummer forgæves søge 
e fter Censurlisten, m en Skylden er ikke vor, ·hell er 
ikke Censurens. Listen var afsendt til Trykkeriet 
god Tid, men Nytaarstravlheden har taget den. 

I det tyske Blad »Bild und Film « rettes et An
greb paa de svenske Filmsfabrikker, som alle gode 
Tyskere opfordres til at boycotte, da det i Virkelig
heden er fransk Kapital. der staar bag disse F-ore
tagender. I en velskreven Artikel i >> Biografen « 
imødegaar den svenske Censurs Førstemand, Gustaf 
Berg, paa det bestemteste denne ganske grundløse 
Paasland, og viser, hv-orledes det virkelig er god 
svensk ·og altsaa n eutral Kapital , der skaber de sven
ske Film . 

Biografej er M. P. Hans en, Rønne, har nu Æren 
af at være Indehaver af Provinsens flottes te Billed
teater , del han forleelen Dag aabnede paa Klippeøen 

' unel er sine Bysbøi·ns udelte -Beundring. 
Teatret kan rumme 240 Per·soner, og Salen er 

nelstyret med stor Smag og Elegance og staar over 
adskillige af Københams Teatre. En liberiklædt Bil
le tør lager mod Bille tten · og en kjoleklædt Tj ener 

anrviser Folk Pladsern e, og i de første Dage, Teatret 
var aabent, musicerede et Orkester. 

Indbyggerne i H.ønne skal, efter hvad der siges, 
lige straks have fundet, at Teatret var alt for for
nemt, men de har hurtig vænnet sig til de floUe Om
givelser, og det er selvfølgelig ogsaa kun glædeligt, 
hver Gang der gøres noget for at smykke og højne 
vore Billedleatre. 

BiograH1at1r· Billiffir 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter å 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 . .... !{r. 6,00 
25,000 - to - . . . . . " 12,00 

· 50,000 . - ' tre 7 _ . . . . . > 22,00 
100,000 - fire - . . . . . » 40,00 

· I Blokke a ·100 ·Stykker, Format 5 X 12 cm. 
- 10,000 Stykker med en . Sats ..... Kr. 7,00 

25,000 - to - . _ .. . " 17,00 
50,000 - tre - . . . . . » :11,00 

100,000 - fire - . . . . . » 53,00 

Yderligere Trykforandringer K~. 1,00 pr. Oplag. 

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

BilleDabrik R. Brand li. m. b. 
Hasselbrokstrasse 216 :; Hamburg 23. 

Komplet Lager af samtlige 

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, ' /• Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., 
26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland:_4 Kr. _64 Øre om Aaret.- Udland : 8 Kr. om Am·et.- 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 l~novl>rh.: 

Af Kinograf en$' Træffere: 
Kino~rafens ~neret fpr Danmark og Norg~. 

·I. Januar-udkom Verdens-Sukcessen: 
r 

.-

Fantomas~ IV Hans s idste Bedrifter i ~Belgien og Frankrig 

Sherlock H·oim~es: 
Største ; Sukces·. 

'6 Akter! Enestaaende Sl::tger! 

,· 

<' Undervandsbaaden 
..... - ~- • ' f ' 

Krigs-kontrabande - Opdager-Film . ' " 

4...,.:Akter. 
{, 

-Den ~vjndelige Detektiv spiJ,lfis 
"'glinu·eiide af E114?nJensen-E:ck. 

' ' 

9.· Januar udkommer vor -egen ny store Optagelse,: 

B a'd'e h o te flet ' paa - Gr~~en . . 
En lystig E, pisode fra Skagens Badeliv. 3 Akter~. Danske 

so G t F k Skuespiller e samt 111 æs : r · Miczi Mathe! ·Wiens skønneste Skuespillerinde-! 

AJs K INO.GRAFEN 
KØBENHAVN . ·For Norge: KINOGRAf~NS BUREAU. BERGEN. 
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