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Sel" i Sommertiden 
faar de Ceatre stort Besøg, der opfører følgende 

en estaaende gode film: 

Pigen fra Mentmartre 
Det store romantiske Skuespil i 2 Dele, hver paa 3 Akter 

I Hovedrollen: Hesperia! 

l. Del med Undertitel: 

Under . Paris Broer 
Glimrende Apacheskuespil i Paris. 

2. Del med Undertitel: 

Cirkus-Attraktionen 
Flot Cirkus-Skuespil i Amerika. 

De to Dele opføres i to paa hinanden følgende U ger 
..- San~ler overalt fuldt Hus! -.J 

I Spionklør. Stort militært Skuespil. 4 Akter. Dansk Optagelse. 
Hovedrollerne : Poul Velander, Nathalie Krause, Susanne Friis. 

Homunculus l og Il. (Olaf Fønss). 

G u l d pli e n. Aldrig før sete Sensationer 4 Akt. 

Kampen for Freden. Stort KrigsskuespiL 5 Akter. 
Den amerikanske Flaade medvirker. 

Alle ejes med Eneret for Danmark og Norge og udlejes af 

A/s KINOGRAFEN 
KØBENHAVN BERGEN 
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rn s• . Østerbrogade n Røbenba"~ rn 
[E] . t o r a m a 'Celefon ' 7047. 'Celegram-Jidresse: Biorama. 1:::] 

Den lille Heks. 
Kinematografisk Problem Lystspil. 

r.- 5 Akter. 80 Afdelinger. 

-- Amerikansk Kunstfilm. --

l 

Det er fuldendt Kunst, som den billedskønne 

Miss VIOLET MERSEREAU 
· her viser os. Fra først til sidst fængsles vi 

af den udtnærkede Komedie, der fremføres af 

Amerikas allerfineste Kunstnere. == 

Filmen er opført 14 Dage i Aalborg. 

Glimrende amerikansk Rekla1nemateriale . 

...- Udlejes paa moderate Betingelser. ~ 

JØ!e{bn. 
72,865. 



FILMENS ADRESSER 
Udlejningsforretninger. 

AJS Fotorama, Vimm elskaftet 47 . Tlf. 93. 
Aj S Dansk svensk Films, Vimmelska ftet 36. T lf. 6433. 
AjS Kinografen, F rederik sbergga de 25 . (Till ige Fa brik ). Tlf. 7606 og 7626 . 
AJS Bioram a, Østerbrogade 33. Tlf. 7047 . ' 

FJimsalg. 
Scandinavien Film Agency, Kon gens Nytorv 8, Tlf. 10,240. 
TransatJantie Film Co. (A. E. Gee), Farvergade 2. Tlf. 1l ,212. 
A/S de Giglio. Italia, Vesten ·oldgade 10. Tlf. 28M~. 
Ove Da vidsen (Messter), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co ., Vester Boulevard 46. Tlf. 10,858. 
Rothenborg, Hambrosgade 4. Vitagraph. 
L 'Herbier, Islands Brygge 19. Ga umont Tlf. Am g. 1128. 
Pathe freres (dansk-fra nsk A/S) Frederiksberg All e 40. Tlf. 3803 . 
i\1 . P . Sales Agency Ud. , Blegda msyej 128. Tlf. Øbro 227 4 y. 

Film titler. 
Crone Filr_ns Cci., Købmagergade 62-64. Tlf. Byen 7727 . 
Record ~~l!~1 Co. (Hara ld Obel), Lille Stra ndvejs Sidevej 4. Tlf. Hell erup 440. 

Kop~enng, Optagelser, Titler. 
Maskiner. 

Pathe freres (da nsk-fra nsk A/S), Frederik sberg All e 40. Tlf. 3R03. 
Ernemann , Kinoscandia, Frederiksberggad e 17 . Tlf. 8012. 
Dansk Kin ematogra ffa brik. Repara tion af Maskiner. Vesterfælledvej 6. Tlf. 1636. 

Baggrunde. 
Telegr .. -Adresse : Maskinperfect. 

AJS J acobsens Krystalvæg (spar 33 -- fiO % L ys l"orbrug), Vesterbrogade 3. Tlf. 9186. 
Bogtrykkerier. 

Emil Kri stensen, Nørregade 30. Tlf. 4345. 
Kopiering. 

Crone Films Co., Købm agergade G2-64. Tlf. Byen 77 27. 
Billetter. 

Ferslew & C o. , St. Kongensgade 24. Tlf. 4 70. Specialfabrik for Billetter, Ruller 

Foreninger. 
og Blokke. 

R~ogra fe~ erforen~ngen ~or Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. 
BwgrafeJerforenm gen for København og Om egn, Victori a teah·et. Tlf. 10,353. 

Ventilation og Opvarmning. Altid frisk Luft. 
Axel Ludvigsen, cand . polyt. , Vestergade l 2• Tlf.. Byen 7569. 

Elektricitet. Kino-Sea n dia, F rederiksberggade 17, Tlf. 8012. 
Elektriske Anlæg, .Modstande, Omformere. 

F{!rslkring. Aktieselskabet Dansk Assurance Compagni, Ved Strand en 16, København K. 

gør opmærksom paa, at "Filmen"s Trykkeri nu atter er 

J. Jørgensen & Co., Krystalgade 16, København K. 

T~lefon 12,180. 
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~ MEDLEMSBLAD FOR ~ æ FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN æ 
~ OG FORENINGEN AF BIOGRAFTEA TEREJERE I PROVINSEN ~ 
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N R. 16 • FREDAG DEN l. ]UNI 1917 : 5. AARGANG 

············ ......... : ..................................................................................................... ~ .................... . 

De amerikanske Films. 

Der er for Tiden en Mængde Agenter [ r a 

de il ska ndinaviske La nde i Ame rika fo r a t søge 
at erhve rYe de ameriknnske F ilms fo r den kom
mende Sa ison. 

Før i Tiden saa vi næsten kun Vitng rap·h 
Bill eder som Repræsentanter for nmerik:lll sk e 
Films, og Amerika interesserede sig lom snare 
lidt for de 3 smaa La nde, der ku n kunde ta ge 
:l Kopier og endda betalte en ret daa rlig P ris 
ror dem. 

Men nu h ar Situationen ændrl'l sig. Vi 
har opdaget Amerika, og Amerika ha r opdaget 
Skand ina vien, og Følgen er b leven , at de gode 
a meri kanske F ilms h ar h oldt si t Indtog paa 
vo r t Marked. 

Og Amerikan erne k an jo lave Fi lms. Den 
nye Kunstfo rm s raskes te T ilbeder er utvi;-l so mt 
Am erikan eren, og desuden h ar han haft den 
Fordel frem for s ine europæisk e Kolleger, a l 
der ikl' e er næ r saa m egen forælde t Kultur 
i hans Land, der kun tjener til a t ligge nye 
F rrmbrin gelser til Besvær. Der stod i Am erik:t 
ingen Ka mp mell em F ilm og Scene, fo rdi Sce
nekunsten i dette Lan d ogsna va r ny, og Film em; 
Fol k gi k derfo r ligesom m ere aabenlyst ti l 
Værks og Jwh øvede ikke, som i Europa , :-.t 
skam me sig over sin nye Virkso mh ed . Det va
rede hell er ikke 3 A: tr for Sku esp illern e der
ovre var klar over , :tt det at film e ikk e var 
en let og indbringendf' Bibeskæfti gelse, m en 
et .-\ rbejde ligeso m alt and et. m anske endda et 
.\ rbejde, der krævede lan gt m ere Teknik end 
den gam le Scenekun st og følgeligt ogsaa kræ-

vede m ere intenst Arbejde. Den am erikansi<e 
F ilmsmand stod frit , og ltan blev m eget hurtigt 
Profet j sit ege t Land. 

I Amer ika er der in gen , der ser fornemt 
n ed paa F ilm en. Alle h ar forlængst a nerkendt 
dens store kun stn eri ske og kulturelle Fortrin·, 
og Pn saglig og forstanende F ilmskritik er op
staae t, den alle ::mdre Lnnde endnu savner . 

Inte t a merikansk Blad tager overlegent paa 
en god og betydelig F ilm. Den vejes og vur
deres paa ganske sa mm e Maade som et Teater 
slyld'e og spi ses ikl'e ~•f m ed nogle faa Linier i 
Pn Rubrik fo r : Spor t, F ilm og Variete. 

De, der skaber de am erika nsl<e F ilm s og 
gør det saa godt , har altsaa h ele de res eget 
Land bag sig. De ved, a t der er Sy mpa thi for 
deres Bestræbelser i alle Lej re, og at deres Værk 
ikke vil blive forringe t af en hoven og u fo r
sta~wn de Kritik . 

Og dr rfo r er den am erikansl<e F ilmsm anct 
sa a frejdig og han s F ilm s saa fr iske og man 
dige . 

For den ::imerikn nske F ilm er m askulin , 
so m de n ilali enskP er deeideret feminin . . Dd 
Pr en sund og livsvæl<kende Lære, disse F ilm 
spreder ovrr .Tord Pn, der taler højt om Am eri 
kas Fremti d og Maal. 

Det sids te Aa r har , ta kket væ re ogsaa Ycr
den s l~:ri gen , hragt dt> a merikan ske F ilms store 
Sejre i Eu ropa og ikke mind st i Sl;an d in av ien, 
hvor de stør ste Sejre vel nok er vund et i Sverig. 

T rian gel-Film med D. vV . Griffith so m Top
fi gur før te Slaget an og vandt all es Hj erter. 

Og Am erikan c1:ne kendte deres Besøgelses
tid , de arbejdede for fu ld Kraft haade hjemnw 
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og ude og udnyttede V crdenskrigens store Mu
ligheder. 

Det var der ogsaa andre Firmaer, der gjor
de, men det var ikke dem alle, der havde en 
Stormagt i Ryggen , og de amerikanske Fabrik
ker tog Føringen og har holdt den under Krigen. 

Og efter Verdenskrigen begynder Filmskri
gen mellem Europa og Amerika, ligesom i saa 
uhyre mange andre Grene af Verdensindustrien. 

Paa Forhaand maa Europa syn es stærkt 
handicappet, ja, der er vel i det h ele taget af 
europæiske Fabrikker kun een, der staar virkc
lig rustet, nemlig Nordisk Films Co., thi baade 
Pathe og Gaumont har lidt uhyre ved Krigen 
og har næsten ganske indstillet Virksomheden, 
men Kampen vil dog sikkert blive haard, og 
dens Udfald kan ikke paa Forhaand ses. 

At Amerika kom med i Krigen til sidst, 
skadede sikkert Landets Filmsindustri i Kam
pen efter Krigen, og om Danmark faar Lov til 
al beholde den Fred, vi hidtil har kunnet prise 
os lykkelige over at eje, vi l Nordisk Films Co.s 
Førerskab for de europæiske Fabrikker sikkert 
ikke være til at rokke, nu da dette Selskabs 
Kapital er bragt op paa virkelig inl creuropæisk 
Størrelse. 

Amerika har i denne Krig for sin Films
industri den uhyre Fordel, at det nitid vil kom
me til at føre Kampen i Fjendens Land. For 
de europæiske Films at gøre Invasion i Am erika 
er nemlig ret haabl øst, thi alle Teatre ejes af 
de store Filmsselskaber, og de lader kun enkelte 
fremmede Films slippe ind og aldrig en hel 
eller halv Produktion . Amerika har altsaa alt 
at vinde og intet at . tabe, thi deres Hjemme
marked i U. S. A. er saa stort, at de har alle 
Udgifter og en god Fortjeneste sikret der. De 
amerikanske Fabrikker kan altsaa levere deres 
bedste Films i Europa til en m eget billig Pris, 
hvis de vil, og der ligger den stør;te Fare for 
de europæiske Filmsselskaber, der skal have en 
god Pris paa · deres eget »Hjemmemarked«. 

Det kunde jo maaskc sanledes paa For
haand se ret haabløst ud for Europas Fabrik
ker, men de vil dog sikkert klare sig, thi Sma
gen i Europa er europæisk som den er ameri
kansk i Amerika, hvilket vil sige, at de am eri-

kan ske F ilmstru ster, der ejer Biografteatrene, 
ikke kunde have arbejdet de europæiske Films 
ud, .h vis ikke det store Publikum havde mes t 
Sy mpathi for de Films, der skabtes i Landet 
selv. 

Filmsudviklingen har for Tiden sin ameri
kanske Periode, so m den har haft sin europæi
ske -denne sidste m ed Underafdelingerne, den 
fransk e, den danske og den italienske - og den
n e varer kun til en Tid, n emlig til de europæiske 
Fabrikker tager sig sammen og atter faar Tag 
om det store Publikums Hjerte. 

Og for yderlige re at si kre sig, er de euro
pæ iske Fabrikker ogsaa gaae t over til at skafi'e 
sig Herredøm met over saa mange Teatre som 
muligt og faar derved en fast Basis for sin P ro
duktion. 

Nordisk Film Co.s Overgang Lil virke lig 
Storfabrik betegnes i Virkeligheden n·d Ole Ol
sens kloge Køb af lyske Teatre , og uden disse 
og den Ud lejn ingsforretning, Firm aet startede i 
Tyskland, havde det sidste vanskelige Aar sik
kert været meget svært at komme igennem . 
Pathe og Gaumonl har paa deres egen Maadc 
monopoliseret d<' fransl'e Biografteatre og ha r 
deres Hygstød der, men de har omlrent intet 
kunnet fabrikere under Krigen og har derfor 
været nødt til at føre Fjenden ind i deres eget 
Land og vise en stor Mængde amerikanske 
Films. 

Hvornaar Verdenskrigen ender, er der in
gen, der ved, men et sikkert er det, at den store 
Filmskrig, den største, denne Industri har set, 
vil begynde umiddelbart efter, og Kampen vil 
b live haard og langvarig. 

Og de europæiske Fabrikker vil sikker t 
nærme sig hinanden, thi E nighed gør stærk og 
indbyrdes Krig i Rælikerne er det mest ødelæg 
gende af alt. 

Det vil altsaa sige, at efter Krigen skal enten 
Ole Olsen en Tur til Paris, eller Charles Pathe 
til København - vi tror at det sidste bliver T il 
fæld et, og da gaar Nordisk Films Co . ind i sin 
n.ces te store Fase. 

• 
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~ THE 
TRANS-ATLANTIC F l LM C o. 

1::~ 
~ 

0 
• 
,æe~ 
~ Red Feather ~ 

~æB~ 

NYHEDER 
"Pigen lra Dansesaten" 

(Brownie Vernon) 900 Meter. 

,,Alice sladrer'' 
(Alice Howell) 300 Meter. 

~,Kærlighed og Usanhed" 
300 Meter. 

,,Uskyldig Dømt'' 
(King Baggot) 1,500 Meter. 

,,Ambrosia'' 
(Ella Hall) 1,500 Meter. 

Et PPog:Paltl nted T.-A. Fil111 betyde:P fuldt Hus. 

Telefon: 
CENTRAL 11,2.12 

Forlang disse Films hos Deres Udlejere. 
DIREKTØR A. J. G E E 

Fa:rve:rgade 2 n 
Telegr.Adr.: Å 

TRANSCOFILM ~ 

~~~------------------------------~~~~ 
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Kursus for Filmsoperatører fra 
Provinsen 

paa Teknologisk Institut 11 .-23 . Juni incl. 

Saafr eml el lil s lræ kk e li gl .\nlal Dellager e m el
der sig, er de i T ekn1olog isk In s tituts Hen sig t a t o p
rett e og i Dagen e fra 11 . Juni Iil 23 . samme Maa
ned a l gennemføre el Kursus fo r Fi lmsopera tø rer 
fra hele Landet. 

Som bek endt afho l·dt In s titut e t ifjor el Kursus 
fo r Operatør er fra Køhen.havn og Omegn . Kursu se t 
med en E ksam en , som ·de 18, cLer inds till ede sig, 
all e bes to d. Del e~· denn e Und ervi sning, on an agter 
a t ge ntage, men lil'r ell·e lagl for P rovinse ns Opera
lø rcT. 

Und ervisninge n, der J'o rcga a r In-er Dag m el
lem 8- 12 saml 2- 5 omfatt er saavel praktisk og 
teo reti s k Elektrot eknik so m praktisk og teo retisk 
F ilms lekn i.k , ]{a lkl ys m. m. Unrl cnisningen fore
gan r paa Te kn ologi sk Ins titut m ed Besøg paa for
s·kellige B iogra fl ea tre i Kjobenhavn . . 

Fo r al gi ve Dellagem e Ad g-an g til a t dokumen
l<' re de l Ma al a f Kunds ka ber, cl e har erhver ve t, en
d·er 1\:ursuse t m ed en E ksamen, so m cle t s taar en
hve r De ll age r frit fo r at ind stil le sig til ell er ikke. 

Børn og Biograf. 

I Sverig staar der for Tiden en stærk Strid 
mellem Pædagogerne og F ilm ens Folk, og Stri 
dens Genstand er endnu en Ga na : Børn O" Bio-

h ~ 

graf. 

De t lader til at være et Spø rgs maal, der en 
G~mg maa løses og ikke blo t kan skydes ud, 
m en Pædagogerne skyder unægtelig langt over 
Maalet, naar de ganske fordømm er Børns Beson 

b 

i de moderne Biograftea tre. Rent bortse t fra, 
a t Børn ved at se leven de Billeder i al Alminde
ligh ed opdrages og udvikles mindst li lle saa m e-

~ u 

get, s.om ved a t læse en Bog, kommer den m o-
de rne Pædagogik m er og m er til det Stand
pu nkt, a t det gaml~ Princip med at h olde alle 
skadelige Momenter bo rte fra Barnet m aa falde 
bort, fordi det er u muligt a t p rak ti serc allerede 
A a r 1917, og at m an derfor tvæ rti mod bør tage 
fa stere paa disse F ænomen er og lade en ·Forkla
ring følge dem, der neutrali serer deres mu]i ae 

b 
skadelige Indvirkninae r OC' deri o·enn em aiver 

v b b b 

dem Værdi som almindelige nye E r faringer. 

Deiltage re. ·der h cs laar den n æ nti e Prøve, og so m 
paa beh øri g l\1aade dokum enter er, al de har været 
l fj æ l per i el Biogra ft ea ters Oper a tørrum i minels t 
2 Aar saml have fyldt 22 Aar , m odlager yderligere 
c: E ksa men sbevi s, underskrevet a f T eknologisk In 
s titut s Direkt ør og fir e Cenw rer, hvora f den ene er 
Vi·cebrnndchefen i J{ øbenha vp. 

.-\ dga n gskort til Kursuse t b e: a les .forud med Kr 
30,00, der indseJ11des samm en 1nerl det udfyldt e Ind~ 
meldelsesskema gennem Opera tø rens nuværende 
Principal. 

Kurs.usei tager s in Begy nd else Mandag d. 11 . 
Juni m. 10 Fm . om va rer til L ørdag d. 23 . .Juni 
incl. (eventuelt Sønldag, hvi s E ksam en ild' e er af
s lu ll·et for enkel tes Vedkomm end e). · 

E ft er J\Iodtagelse n af Indm eldelsesskema og lle
l ~·h e t I\.r. 30,00 fr em se111cl es omgaaend e Adga ngs kort 
III Kursu se t. der tillige tj ener so m Kviltering for det 
m odtag ne Beløb. . 

Tekn ologisk lns lilul anYi sl' r Logi og Kost ti l 
mocl'ernt Pri s (2:Y:i :l 3 I\:r. ·pr. Dag) i Nærhede n af 
Tn s litule l. 

Gunnar Gregerscn, 
Di rekt ø r. 

l ngcni ø r Iiva l d Fenger. 
In spekt ør . 

Det h er skitser ede P rin cip er sikkert det, 
cl er hører de kommende Tider til , og m ed det 
kan den m odern e F ilmskun s t saa udm a?rket gaa 
i Spænd. 

U moralske og usunde for Børn bliv~r altsaa 
kun de F ilms, der ikke er m oralske i sin Ten 
dens - Forbryder.film s, hvor de skyldige ikke 
faar de res Straf i F ilmens Slutning - og dem 
va r de r i Forvejen kun ganske faa a f, thi ogsaa 
hos de store Børn , der dann er Hovedmassen af 
det biografsøgende Publikum, find es der en vis 
p rimitiv Retfæ rdigh edssan s, der kræver, at alt 
til Slut skal anbringes paa sin re tte Plads. 

I StPdet fo r a t gaa udenom F ilmen, so m 
Pa~dagogern e nu gør - mange af dem har end
nu a Id rig været i et Biog r:lftea ter , skønt de altid 
ivrer im od dem - sl,nl de tværtimod sætte sig 
ind i den , for at hjælpe dens gode Sider ti l a l 
paa virke Børnen e og m odarbejde dens mulige 
mindre gode Momenter. 

Thi Filmen er seh · en stor Pædagog, og 
vore Lærere burde være dens Tjenere og ikke 
sæ tte sig op imod dPn m es t opdragende Frem-

f 
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N ero Filmene. 

Den italiensk e F ilm har naaet sm e smuk 
keste Res ulta ter i de store his tori ske Films fra 
Romertiden. H vad der her er ofret paa korrekte 
Dekora tioner og Dragter , er uhyre, og alt er nøje 
Kop i efter Virk eligh eden fra Oldtiden. 

I F ilm en »Nero «, der for nylig er vis t i Kø
benhavn , præsteres der desuden dramatisk Spil 
nf stor Virkning af Neros F rem stiller. Med gri 
bende realisti sk Kraft gengiver han Kejserens 

bringelse, Verden har kendt, Bogtrykkerkun 
sten og F rk. Louise Stremm es Skrivebøger ibe
regnet. 

Hvad vil det for Eksempel sige, at Kla sse 
efter Klasse fra all e københavnske Skoler ikke 
har været h enne og se en Film som ,, Quo 
vadis«? 

Samtlige københavnske Historielærere, der 
underv iser i det gaml e Roms Histor ie, kan til -

grusomm e Sind og hans vaagn ende onde Sam
vittighed ved Synet af de Kristn es gudhengivne 
Ho selv under de frygtelige Lidelser, h an lod 
cl em genn emgaa under de vilde Dyrs Kløer. -
Disse Films ejer forud en den dram a tiske Virk
ning stor kulturel Interesse, og m a n maa ha abe, 
at denne Hekonstruklion af Rom s StorhPd og 
F orfaldsperiode man blive fortsat. 

sammen ikke give deres Elever saa levende et 
Billede af Livet i Rom, som denne ene Film, og 
Interessen for de m ere tørre Fakta vil siden 
være langt letter e at faa Børnene til a t læ re, 
naar deres Fores tillinger bunder i saa god en 
Række Billeder og ikke i en tør Historiebog og 
en maaske kun en Nuance mindre tor Historie
lærer. Der ligger en stor Opgave for en mo
derne Lærer , ikk e i at himle op om Filmens 



B LUTH NER 
Kgl. dansk Hof-Pianofortefabrikant 

FLYGLER OG PIANOER 
VetdensberønJte for deres overordentlig fine Klangskønhed og store Tonefylde, anbefalet af de 

største Musikautoriteter hele Verden over. 

Enerepræsenta n t for Danmark : 

LARSEN & PETERSEN, 
Hovedudsalg: jorcks Passage, Vimmelskaftet 42. Telefon 6490. 

Nørrebrogade 49, Tlf. 6491. Østerbrogade 94, Tlf. 6493. Falkoneralle 82, Tlf. 6495. Amagerbrog. 136, Tlf. (i4!l4. 
Aarhus: Guldsmedgade 7- Aalborg: Boulevarden 11. Holbæk: Ahlgade 43. Roskilde: Karenoldsdatterstr. 15. 

Hep I æsentationer og Depoter i alle Landets Byer. 
V\...../\....1\~\,_,/\....A._/~ 
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f Biografteater-Billetter. l 
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skadelige Virkninger paa Barnehjertet, thi det 
er der nok, der gør i Forvejen, men i at føre 
Film og Skole sammen. Vi tænker ikke blot 
paa de egentlige Skolefilm, thi de vil selvfølge
Iig komme af sig selv, men ogsaa paa at føre 
Børnene sammen med den bedste af Biograf
teatrenes Kunst og gøre det under Kontrol, thi 
de to mødes jo alligevel, om ikke andet saa i 

Smug. 
Var det ikke en Ide - den stilles herved 

til Raadighed - om en Dansklærer en Dag tog 
sin Klasse hen med i et Biografteater og lod 
den se en Film og derpaa lod Børnene skrive 
en Stil om de. Indtryk, de havde faaet ved 
den nævnte Lejlighed, og derpaa vejledede de 
af dem, der ikke havde faaet noget værdifuldt 
ud af Besøget ? 

Først her.igennem lærte Pædagogerne Fil
men og dens Forhold til Børnene at kende og 
saa drog de sig den til Nytte og skadt•de ikke 
en ny og opblomstrende Kunstform. 

En saadan Stil hnr sikker t endnu aldrig 
været givet i nogen dansk Skole, og der kan 
maaske gaa Aar før den bliver det. 

Det er jo nemlig ikke det samme, hvis Sti
len hedder : >> E n Teater~ eller Biogn1fforestil
ling, du har set <' (hYad den for Resten heller 
næppe hedder), thi da har Læreren som Regel 
ikke set den Film, der beskrives, og er altsaa 
ude af Stand til at kontrollere og korrigere Fil
mens paastaaede uheldige Virkning. Nej, sam
lede maa baade Børn og Lærere derhen , først 
saa bliver Biografteatrene til virkelig sunde Op
dragelsesansta lter for Børn. 

Og den store Fejl, vore Pædagoger har be
. gaaet, ligger altsaa ikke i, at det ikke har været 
dem muligt at holde Børnene fra Biografteat
rene - man kan lettere holde levende Aal i en 
Spaankurv - men deri, at de selv har holdt 
sig borte fra dem. 

Intet menneskeligt bør være en Lærer 
fremmed, og Parolen bør derfor være: gaa først 
selv i Biografteatrene og tag saa Børnene med 
derhen - ellers gaar der nemlig alene. 

. J. L. 

5156. 

5157. 

5158. 

5159. 

5160. 
5161. 

5162. 

5163. 

5164. 

5165. 

. 5166. 

5167. 

5168. 

:1169. 

5170. 

;) 171. 

5172 . 

5173 . 

6174. 

5175 . 

5176. 

5177. ' 

5178. 

5179. 

5180 . 

5181. 

CENSURLISTE. 

31. Maj 1917. 

Bryllupsrejsen. 1045 m. Ambrosio. Rød_ 
Sk uespil. 

l Sp ionklør. 1201 m . Alhambra. Rød. 
Sku espil. 

Den nye Hu sassistent. 326 m. Triangle_ 
Rød. Komisk. 

Fattys nye Veninde. 320 m. Triangle_ 
Rød. Komisk. 

Klovnen. 1309 m. Nordisk. Rød. Drama_ 
En l\ærlighedsprøve. 1211 m. Nordisk_ 

Rød. Skuespil. 
Carl Alstrups Kærlighed paa Aktier. 870 

m. No rdisk. Rød. Lystspil. . 
Tropernes Datter. 1090 m. Nordisk_ 

Rød. Skuespil. 
Det sorte Faar. 585 m. Nordis k_ Rød_ 

Skuespil. 
Kriminalgaaden i Kingosgade. 1072 ni.. 

Nordisk. Rød. Skuespil. 
Hans rigt:ge Kone. 1065 m . Nordisk_ 

Rød. Lys~spil. 
En Fare for Samfundet. Ikke censure

ret. · Nordisk. 
Million-Dollar-Mysteriet. l. 1132 m. 

Tan nhiiuser. Rød. Skuespil. 
Trekløveret. 780 m. Gaumont. Gul. 

Skuespil. 
Lilys første 1\ærlighed. 1362 m. Tri

angle. Rød. Skuespil. 
Jungledronningens Smykke. Ikke cen

sureret. Se h wedish. 
Den evige Nat. 1030 m. Asta Nielsel'L 

Rød. Skuespil. 
Million-Dollar-Mysteriet. II. 1078 m. 

Tannhiiuser. Rød. Skuespil. 
Spillets Lidenskab. 620 m. Kalem. 

Rød. Sku espil. 
Et fremmeligt Barn. 408 m. Nordisk. 

Rød. Lystspil. 
Hendes Fortid. 865 m. Nordisk . Rød_ 

Skuespil. 
Eenannede Krigsinvalider undewises_ 

157 m. Rød. Naturbillede. 
Jerrys S lagplan. 290m. Scandinavian. 

Rød. Komisk. 
Prinsen el. Den glade Lø.itrwnt. 913 m. 

Dania Biofilm. Rød. Lystspil. 
Krigsfangernes Ankomst til Le,iren ved 
. Hald. 107 m. Kosmorama, Viborg_ 

Rød. Naturbill ede. 
Ung og forelsket. 605 m. Nordisk Rød_ 

Lystspil. 
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Direktør Stæhr, Nordisk Films Co., kunde for-
leden fejre si l 10 Aars Jubilæum Firmaels Tje-
n es te. 

Til OrienLering i Spørgsmaalet om det nye 
Kæmpeb iograft eater paa Hjørntel af Gl. Kongeyej 
og Vodroffsvej har Direktør Constantin Philipsen 
lilstill e t Pressen følgende: 

- Da Direktør Philipsen havde købt denne 
H jørlliegrund, forinden Loven om Nedrivni1~g af 
Ejendomme blev forelagt Rigsdagen a.f Regermgen, 
h:u h an faae l . Kommunalbestyrelsens Tilladelse til a t 
neelrive de Bygninger, der ligger .paa Grunden . De 
optaaes ucleluJ.<kende af Forretningslokaler m ed 

o . d 
Undlagelse af del egentlige Hjørnes led,· i h vilket er 
findes fire Beboelseslejligheder. 

Ti l Gengæld har Nævnet fordret, al Direkt ø r 
Philipsen skal frems.kaffe fir·e nye Lejlig,heder, som 
ikke maJ være ringere end dem, han lader bort
fjerne; og han har yderligere overfor Komun.albesly
relsen forpligtet s ig til al lade fire nye L ejligheder 
bygge til i Kvisletager paa E jendomme, hvis Ejere 
ikke v ilde have ladet saadanne Etager inclt·el!e af 
Hensyn til Omkostn ingerne, s·om Philipsen nu af
holder. Endelig helaler han i F raflyln ings-Erslat
ning 25,000 Kr. Iil Lejerne i ·de J-luse. som nu for-
svinder. 

Brugte Biografteater Bænke 
ønskes tillwbs, ca. l 00 Pladse•·. Pris og nærmne 

Besl;rivelsc bedes sendt til 

KINOGRAFEN. NÆSTVED. 
TELEFON 631-i. 

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

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

til l 00,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Stykker med en Sats ..... Kr. 6,00 
2&,000 - - to - . . . . . • 12,00 
50,000 - tre - . . . . . > 22.00 

l 00.000 - fire - . . . . . » 40,00 

t Blokke· a 100 Stykker, Format 5x12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats .... . Kr. 7,00 

·~5,000 - - to - . . . . . » 17,00 
50.000 - tre - . . . . . > 31,00 

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

Yderligere Trykforandringer Kr. 100 pr. Oplag. 

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

Billetfabrik 1\. Brand G. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

r;;:=;;mx~;=~ 
O Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, Perforer- () 
() maskiner og alt Tilbehør. Q 
~ Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. () 

~~=::~ 
ANNONCEPRISER: 1 f1 Side Kr. 50. 1/ 2 Side Kr. 30, 1/ 4 Side Kr. 15, 1/

8 
Side Kr. 8. 

ABONNEM.ENTSPRIS: Indland: 4 Kr. 64 Øre om Aaret. - Udland: IO Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 15 Øre. 
REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Telf. Vester 3021. 

Udkommer circa den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet og redigeret af Jens Locher. 

r , 1 ., 
1 

r OL,AF FØNSS OG CLARA WIETH i H·ovedrollerne. 

Optagelserne ~aa A/s 

fuld Gang: j'W 
\ 

Disse Film bliver den .nye ~aisons største Begivenhed. 
. l l l l.. \ f ' 

• l \. \, ' \ ' 
' \ ' ' ~ 

AJs KINOGR·AFEN 
For DANMARK: Frederiksberggade 25, København. 
For NORGE: Kinografens Film-Bureau, Bergen. 

l l 
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, TRYKT HOS J. JøRGENSES & C~. (IVAR JAN~ZE,N) 
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