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I DEN KOMMENDE SÆSON VIL VI MERE END , 
NOGENSINDE FØR. HÆVDE VORT PRINCIP: 
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en Samling afCræfferesom trodsSommeren "il hunde fylde 
Deres Ceater, og som udlejes til meget moderate 'priser, og 
som "el og mærhe alle er.i aldeles ypperlig og Tottrin lig Stand 

Guldkværnen · 
Dansk Optagelse. 3 Akter, 80 Afdelinger 
I Hovedrollen Luzzy W erren - Maria Vid al 

Ansigtet i Spe j let _ 
Amerikansk Sensationsdrama i 2 Akter. 

Tysmørkemændene 
. ' Dansk Optagelse. 4 Akter, 100 Afdelinger 

I Hovedrollen Luzzy Werren - Maria Vida-l 

.. ' 

Da ~omben sprang · . . : 
Grotesk burlesk Film Farce 3 Akter. I Hovedrollen Billie R1tschie 

H ' T" Amerikansk Drama i 2 Akter ævnens 1me I Hovedrollen Violet Merserau 

Amerikansk Reddet fra Undergang; . . . Sensationsdrama 

D · t · f l Italien~k Drama fra . . en S ore amme Kunstnerverdenen i 3 A.kter 

Den kvindelige 
En forfærdelig ·Nåt ' Italiensk Sensations Drama 

i 2 Akte1· 

BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33 , 
. KØBENHAVN Ø. 

· TELEGRAM~ADRESSE: BIORAMA 

TELEfON: 7~47 . 

Drømmen om Krigen Amerikansk Drama i 3 Akter . . . 
De ;korsikanske Brødre Efter Aiex~n;e:k~;mas Roman 

Sheriffen fra Arizo-na Amerikansk Drama i' 2 Afdelinger . . •, 
Den sids·te· Dans Gribende Drama fra Kunstnerlivet, italiensk 

4 Akter 

Den· kvindelige Smuglerske 
'.- . . . -

Amerikansk Sensationsfilm 
i 2 Akter 

H d K • d · t Storsiaaet Sensation, Jernbanedrama i 3 Akter va en VI n e ør vove I Hovedroll. Jernbanedronn. Helen Holmes 

Den . skæbnesvangre Diamant 
' ' 

Kolosal italiensk Sensationsfilm 
3 Akter 

Ved direkte Indkøber i New York har jeg erhvervet en stor Del 
amerikanske storsiaaede Film, hvoraf en Del er arriveret, en ·Del 

undervejs. I August er de parate til Udsendelse. 

Kino- Teatrene 
Danmark • 

l 

og Norge 
der sikrer sig 

A/s KINOGRAFENS 
nye, prægtige store . Film 1917-18 

sikrer sig samtidigt stort Publikum og store Kasser! 

Aarets Begivenhed bliver den store Olaf Føn ss

Række. De første 4 Film er nu færdige og den 5. 
i fuld Gang. Der arbejdes stadig videre. Stor Stab 

af de bedste danske Skuespillere. Det bliver hver 

for sig Film, Alle skal se. De skønneste, danske 
Film endnu. 

Af andre store gode Film vil Kinografen end

videre levere glimrende amerikanske Træffere, en 
Serie Erna Marena-Film, Carn'li-Film, nogle store 

opsigtsvækkende italienske Sensationer, Fortsæt

telse af Homunculus-Serien, som alle venter paa 

med Længsel, en Kulturfilm i 5 Akter, der vil blive 

. Samtaleemne i hver By, og meget mere! 

Afs 'KINOGRAFEN 
For Danmark: København B. 

For Norge: Kinografens Filmsbureau, Bergen. 



Vi har høbt filmfabrih~n 

D a n m a r h"s '' . 

produlttion 
for d~n homm~nd~ Sæson 

ogltan le\1ere \1ore Runder 
de mest sensationelle 
danslte Rassestyltlter, 
som Sæsonen "il bringe. 
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DAnSK SVEnSK PILPIS ø;s vtro:.~~~~ø:Ji'll36. 
~ TELEFONo CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSEo DANAFILM. ~ 
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l JOHN OLSEN & Ca. l 
~ København: ~ 
~ ~ 
~ Vester Boul:::d:~ ~elef. 10858. ~ 

~ ~ i Oxford House, Oxford Street 9 - 15, London W. a 

i ~ ~ 
s æ i Import og Export af Films. i 
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ELFELT 
HOFFOTOGRAF 

ØSTERGADE 24 
TELEFON 425 



- FILMENS ADRESSER 
Ud/ejningsforretninger. 

AJS Fotorama, Vimmelskaftet 47. Tlf. 93. 
AJS Dansk svensk Films, Vimmelskaftet 36. Tlf. 6433. 
A;S Kinogr~fen, Frederiksberggade 25. (Tillige Fabrik). Tlf. 7606 og 7626. 
AJS Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. 

FJ/msalg. 
Scandinavien Film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10,240. 
TransatJantie Film Co. (A. E. Gee), Farvergade 2. Tlf. 11,212. 
A/S de Giglio. ltalia, Vestervoldgade 10. Tlf. 2858. 
Ove Davidsen (Messter), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
J oh n Olsen & C o., Vester Boulevard 46. · Tlf. l 0,858. 
Rothenborg, Hambrosgade 4. Vitagraph. 
L'Herbier, Islands Brygge 19. Gaumont. Tlf. Amg. 1128. 
Pathe freres (dansk-fransk A/S) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
M. P. Sales Agency Ltd. , Blegdamsvej 128. Tlf. Øbro 2274 y. 

Filmtit/e r. 
Crone Films Co., Købmagergade 62 - 64. Tlf. Byen 7727 . 
Record Film Co. (Harald Obel), Lille Strandvejs Sidevej 4 Tlf. Hellerup 440. 

Kopiering, Optagelser, Titler. 
Maskiner. 

Pathe freres (dansk-fransk A/S). Frederiksberg Alle 40. TH. 3803. 
Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17. Tlf. 8012. 
Dansk · Kinematograffabrik. Repara t ion af Maskiner. Vesterfælled vej 6. T l f. 1636. 

Telegr.-Adresse: Maskinperfect. 
Baggrunde. 

· A/S · Jacobsens Krystalvæg (spar 33--50% Lysforbrug), VesterbrogHde 3. Tlf. 9186. 
Bogtrykkerier. 

Emil Kristensen, Nørregade 30. TIL 4345. 
Kopiering. 

Crone Films Co., Købmagergade G2 - 64. Tlf. Byen 7727. 
Billetter. 

Ferslew & Co., St. Kongensgade 24. Tlf. 470. Specialfabrik for Billetter, Ruller 
og Blokke. 

. Foreninger. 
Biografejerforeningen for Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. 
Biografejerforeningen for København og Omegn , Victoriateatret Tlf. 10,353. 

Ventilation og Opvarmning. Allid frisk Luft. 
. Axel Ludvigsen, ~and. polyt., Vestergade l 2• Tlf. Byen 7569. 

Elektricitet. Kino-Sean dia, Frederiksberggade 17, Tlf. 8012. 
Elektriske Anlæg, Modstande, Omformere. 

Forsikring. Aktieselskabet Dansk Assurance Compagni, Ved Stranden 16, Københllvn K. 
Telefon 12,180. 

.. -------:-.-.-. ........ --. ............ -.............................. .. ~ ........................................... .., .............. ...,..., .......... ,.... ...... . ...... .-: .... ..,...,...,...,..,...,..,...,...,...,..................................... .. ----------------------- .. 
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C. P. LAURITZEN & Co. 

VESTERBROGADE 30. TLF. 2808 .. •• 
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MODERATE PRISER 
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CD FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 0'5 
® OG FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I PROVINSEN ® 
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. . . . . . ···································· ............................................................................................................ . 

Entreen 1 

Provinsens Biografteatre. 

For at underrette og tildels retlede Med
lemmerne i vor Forening, særlig disse., der slet 
ikke har været ved nogen af de to Generalfor
samlinger i 'Svendborg d. 17. Juli eller i Odense 
den 31., eller for dem, som kun har været med 
til den ene, vil jeg give en Fremstilling af det 
passerede, da den sidste Tids Frugtbarhed af 
Cirkulærer søger at bibringe os alle en For~ 

slaaelse af, at det, der skete paa disse Møder, 
baade var ulovligt og skadeligt for vor Stand, 
det var jo netop det modsatte, at Forslagsstil
lerne havde tænkt sig med at søge en højere 
Pris for Biograf-Entre indført, ens for alle 
Teatre i hele Provinsen. Paa Generalforsam
lingen i Svendborg blev der fra et Medlem stil
let Forslag om at forhøj e Mindsteprisen til 40 
Øre for Voksne og 20 Øre .for Børn. Efter en 
Del Diskussion gik Forslaget ud, idet der blev 
hævdet, at det var en Lovændring. Straks tog 
Forslagsstilleren Initati'V til at samle 26 Under
skrifter paa Kravet om at afholde en Ekstra
generalforsamling i Odense den 31. Juli med 
Forhøjelse af alle Billetpriser paa Dagsordenen. 
Mødet i Odense var lovlig indvarslet og Dags
ordenen udsendt ca. 12 Dage før dets Afhol
delse, altsaa i god Tid, til at alle Medlemmer 
kunde skaffe sig Underretning om, hvad der 
skulde foregaa , hvilket jo forøvrigt ogsaa ldart 

fremgik af Dagsordenen, der var tilsendt hver 
Adresse. 

Ved Generalforsamlingen i Odense blev der 
straks ved Mødets Begyndelse foresiaaet 40--'-45 
Øre og 50 Øre som Mindstepris for Voksne, og 
efter at Dirigenten var gjort opmærksom paa, 
at det var en Lovændring, der skulde foregaa, 
satte han Forslaget: >> Skal Entreen forhøjes i 
alle Provinsens Biografer ?« under Afstemning. ' 

Hei·for stemte 34 for og 10 imod; det var 
allsaa . vedtaget med tilstrækkelig Majoritet for 
at 'Være Lov. 

Efter dette kunde man drøfte Forslagene 
40-45 -eller 50 Øre som laveste Entre for 
Voksne. Resultatet blev, at Forslaget 50 Øre 
blev taget tilbage til Fordel for 45 Øre, og over 
40 og 45 blev· der taget Afstem.ning, der ved 
Optælling viste 27 oprakte Hænder for 45 Øre 
og 14 do. for 40 Øre. 

Der blev fra Hr. Ka:ptajn Blichfeldt, Vi
borg, forlangt skriftlig Afstemning ; men langt 
den største Part af Forsamlingen protesterede. 
Ligeledes protesterede Kaptajn Bliehfeldt mod 
Afstemningens Lovlighed i Henhold til Bestem
melsen 3

/ ,., af de mødte Medlemmer. 
Denne Protest kunde som Følg.e af, at Ge

neralforsamlingen ved Mødets Aabning med 34 
Stemmer mod 10 havde vedtaget at forhøje En
treen , og indsætte en ny Paragraf i Loven om 
dette Spørgsmaal, ikke tages til Følge. 

Hvad nu? 
Dagen efter har nogle Teaterejere været' 

samni.en i Odense og der vedtaget at udsende 
e t Cirkulære, hvis Opga'Ve det var at skabe en 

Stemning for 40 Øres-Entreen, saa vidt jeg har 
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erfaret, fordi man paa Grund af Forlystelses
skattebestemmelserne kun kunde forhøj e Re
serveret til 60 Øre. Cirkulæret var ret godmo
digt, m en udtalte dog ·en Frygt for at for.h øj.e til 
45, og Grunden til, at det i det h ele taget blev 
udsendt, var sikkert, at man vilde skabe en 
Stemning for 40 Øres-Prisen. 

Cirkulæret havde en F ejl, at det va r a no
nymt. Senere har jeg talt m ed to af T eater 
ej·erne, der h ar været m ed til d ets Udsendelse, 
og begge h ar udtalt, at de ikke øn sker Sagen 
ført videre. 

Cirkulære Nr. 2 blev udsendt af Kaptajn 
Blichfeldt og havde den Mission at pege paa 
formentlige Ulovligheder ved Generalforsamlin
gen og samtidig 1protester e mod Forh øjelsen . 

Kaptajn Blich fe! d t kunde paa Gen eralfor
samlingen slet ikke gaa med til nogen For
højelse og manede hele Tiden til at blive ved 
de 30 Øre; i Cirkulæ ret m enes dog 40 Øre at 
være en rimelig Pris. 

Til de tre Klagepunkt-er , d er e r anført paa 
Cirkulæret , vilde jeg gerne tilføj•e : 

Punkt I. 
Vedtag•elsen er fuldt lovlig, idet der er taget 

Afstemning paa, hvorvidt F oreningen skulde 
forhøje sin Mindstepris. Der blev afgivet 34 
Stemmer for og 10 imod. 22 Stemmer for dette 
Forslag havde været nok til at føre d et videre. 

P unkt U. 
.Skriftlig Afstemning blev forlangt af Kap 

tajn Blichfeldt, hvorimod, saa vidt jeg kunde 
skønne, h ele Generalforsamlingen pmtesterede. 

Punkt III. 
Stemmeafgivningen over F orslagene 40 eller 45 
Øre skulde være foregaaet paa ulovlig Maade 
af Folk, som ikke er Medlemmer af Forenin
gen. Dertil vil j-eg gerne have Lov til at oplyse, 
at det 'altid h ar været Kotym e, a t Bestyrelsen 
indbød til Gen eralforsamlingerne, og at de fra 
Teatrene sendte Repræsentanter blev godkendte 
uden Legitimation . E r der sket F ejl i saa Hen 
seende, beklager jeg d et , m en jeg er dog gan ske 
sikker paa, at Resulta tet h avde blevet F lertal 
for de 45 Øre. -

Kaptajn Blichfeldt animerer m ed stærk e 
Henvisnin ger til Ulovligh ed, Overrumpling, stor 
Nedgang i Besøget og m eget ande t Medlem mer-

ne til at protestere mod Vedtagelsen ved at an
sætte en Mindstepris af 40 Øre. 

J eg vil b ede alle Medlemmer om at efter
komme, hva d Flertallet paa Generalforsamlin
gen har vedtaget. Det er en Nødvendighed. Et 
nyt ·Cirkulære er udsendt fra Redaktør Larsen, 
Herning, hvorpaa han samler Under.skrifter 
(20) til at fordre en ny GeneraLforsamling af
holdt. 

Man fristes til at spørge : hvorfor i Alver
den mødte Hr. Larsen da ikke p aa nogen af 
de nu afholdte Møder og talte for sine Anskuel
ser ? 

Vi, der i Øjeblikket er valgt til at arrangere 
disse Møder, har dog o gsaa andet a t b estille end 
at lave Generalforsamlinger . Og h~ad vilde det 
saa n ytte? Thi . selv om 40 Ør.e kunde sættes 
igennem ved den næste, ·er jeg lige saa sikker 
paa, at man straks vilde forlange en ny Gene
ralforsamling a f 45 Øre-Tilhængerne, og saa
led es . vilde det fortsættes. Derfor beder jeg Hr. 
Larsen , Herning: lad ikke m ere Støv hvirvle op 
om denne Sag; Vedtagelsen er god nok; 45 Øre 
er kun en r imelig Pris, og naar Skatten fra
drages, bliver der kun 35 Øre tiLbage til os selv, 
en Entrebetaling, som selv Labri vilde forarges 
over i sin Virksomhed. 

Naar der tales saa m eget mn, at 45 Øre er 
for stor en Pris, for st aar jeg det ikke, thi alle 
vi, der i snart fl er e Aar har taget m eget s•tørre 
Priser, h ar jo dog ogsaa en Erfaring, og min 
Erfaring er d enne, at en ordentlig Entre giver 
et ordentligt Publikum og h øjner h ele Forret
ningen ; store Priser har aldrig givet smaa Kas
ser h os mig. Mange P ublikummer har da og
saa h er udtalt deres Forhan selse over, at For
h øjelsen ikke er indtm adt for lang Tid siden. 

Det burde være en Skam at være Inde
haver af stor e nye T eatr.e m ed alle mulige For
bedringer · og Komfort og saa h olde Billetpri
sern·e paa 30 Øre. 

Det er gan ske vist udtalt i et af Cirku
læ rerne, at m an ved a t ·ansætte en Pris af 45 
Øt e vilde berøve en stor Part af Befolkningen 
Adgang til T eatrene. Lad os være enige om, at 
det er for ·at tjene P en ge, vi driver Teatrene, 
i alt Fald alle, der h ar dem som Hovederhverv, 
og de, der driver Biografer som Bierhverv, kan 

THE 

TRANS-ATLANTIC FILM Co. A/s. 

NYHEDER 

Deres første Arrestation 
1 Akter. 

Forelsket i en Brandmand 
1 Akter. 

Sommer Pensionærer ~~ 
~#Million 

1 Akter. 

Dollar Katastrofen 
2 Akter. 

Barnets Magt 
(Dorothy Philips.) 5 Akter. 

Et PPog:ra:rn med T.-A. Film. betyde:r :fuldt Hus. 

forlang disse films hos Deres Udlejere. 
\ Telefon: DIREKTØR A. J. G E E Telegr .Adr. : J 
~ CENTRAL 11,212 Farvergade 2 11 TRANSCOFILM ~ 

~~---------------------·------------~~~ 
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MEDDELELSE FRA 

SCAN Dl N A VIA ILM AGENCY!s 
Gennem vore Indkøbskontorer i New York, London og Rom har vi indkob. betydeligt Antal store Slagere, hvoraf de følgende er paa Vej og ventes at ville an

komme i den allernærmeste Fremtid: 

l S E LI G • • • • •18 store Femaktere. 

_ l MUTUAL• • • •110 Dramaer med Mary Miles Minter. 
. 2 Helen Holmes. 

2 Marguerite Fisher. 

l VQGU E • • • • •110 komiske Enaktere. 

l HORSLE~ 10 nye lerry Films. 

l TWEEDELO UM 110 En<~ktere. Enesiaaende Lattersukces. _ 

l THANHQUSER 115 slore Dramaer i fem Akter med Florence la 
,_ ________ _._ Badie, Gladys Huletteog Frederick Warde, 

Amerikas største Shakespeare Skuespiller. 

r-1-IW_A_N_•_•_•_•_•_•_Is Dramaer i 6- 7 ~lder. 

_l ART-DRAMA .l Hele Produktionen med nye Films~jerner. 
repræsenterer det nyeste og bedste af den 

J ae k London. Af denne Forfatler bringer vi 3 meget betydelige Films. 

[MILANO • • • •l "Hans Majestæts Garde", 5 Akter. 
. "Moderen", 5 » 

"Uden Skyld", 5 » 
IC:'l 11 "c· ammen , 5 )) 

samt videre 5 store Films. 

l C INES • • • • •l ~,Malombra" med Lyda Borelli. 
'-· ________ __._ "Bryllupsmarchen" med Lyda Bore/li. 

(Efter Henri Batailles berømte Skuespil, som ventes opført 

paa Dagmarteatret i den kommende Saison.) 

,,Fabiola" med Elonora Duse, Italiens berømte

ste Skuespillerinde. 

"Kærlighedens Offer" med Maria lacobini li 
samt en Abefilm i Genre med den kommende store 

Sukces »Den lille Haands Aftryk «. 

l~ASQUALI• li •l ,,Millionærens Kæreste" i.5 Akter . 
... --------!1. "Lanseneren fra 14. Regiment" 5 Akter, 

l 
samt 3 andre store Films. 

Filmsproduktion. [ECLI PSE l • • • • Tre af de bedste "Suzanne Grandais Films" 1!1 

1!1~· l RG•EX-BEACH •l Bearbejdelser af tre af denne poTp~ære5Forf~t1ters ~:dste etc. etc. ~ 
. Bøger. Endnu bedre end " ne polers og ~ 
"lernbanekongens Søn". I.Yied disse Films er ethvert Teater sikker paa Sukces i den kommende Saison. 

æ==============================~~==============================JI!I 
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vel nok sælge Billetter 5 Øre billigere, men det 
tj ener til liden Ære for disse , at der fra den 
Side lægges andre Hindringer i Vejen for fuld 
Udnyttelse af den engang valg~e Livsnæring. 

Tilsidst kun dette : I-lusk, at det ikke er Be
styrelsen, de .har rejst denne Sag, men :at den er 
fre mkommen fra Medlemmerne. J•eg gør op
mærksom derpaa, fordi jeg 1hnr fa·n.et enkelte 
Breve, blandt de mange, der er pna Grænsen af, 
hvad man som fornuftige Mænd k:an sluive til 
hina nden, og hvori man forsøger at skælde Be
styrelsen ud efter Noder. 

I Byer, hvor man allerede har forhøjet Pri 
serne, har jeg haft mange Udtalelser for, at 
Forhøjelsen virlwr til Gavn og Glæde. Hold der
for fast :p:aa de 45 Øre; det er vedlaget pan vor 
Generalforsamling· i Odense d. 31. Juli 1917 og 
bør fastholdes. 

Svendborg, cl. 14. August. 
Chr. Sørensen, 

F md. 

Vi aftrykker h er nogle a.f de udsendte Er
ldæringer. Den af Kaptajn Blichf.eldt udsendte, 
kan vi dog ikke :bring.e, da den il(ke er bleven 
Bladet tilsendt og det ikke har været os muligt 
a t faa fat i den. · 

Til Medlemmerne af 
Foreningen af Bicgrofteaterejere i Provinsen! 

En Del Medlemmer, der var forsamled e i 
Odense Dagen efter den ekstraordinære Gene
ralforsamling, f·øler sig ved nøjere Eftertanke 
fast overbeviste om, at vi ved Beslutningen om 
de 45 Øre som Mindstebilletpris har foretage t 
et mildes t talt uheldigt Skridt. 

Sagen er, at der under de udtværede og 
trættende PoPhandlinger ganske ·blev overset, at 
der ved denne Pris bliver en altfor lille Forskel 
paa den 60 Øres Pris for reserverede Pladser, 
som ifølge det tossede Skattesystem absolut 
man være den ·eneste fornuftige Pris for disse, 
idet vi ved at forh øje til 70 Øre faar Skatten 
paa 20 Øre og altsaa faktisk ikke faar en Øre 
mere til os selv. Men 15 Øres Forskel i Prisen 
er altfor latterligt lidt ; vi mener , at der vil gøres 
meg.et ondt dermed, idet vi maa tage hele vor 
Indtægtsforhøjelse fra dem, der h a r daarligst 

Raacl til at betale, et Forhold, som absolut ikke 
bør finde Sted , og som heller ikke vil foregaa 
uden Ubehageligheder. 

Selvom de 45 Øre er vedtaget ved General
forsamlingen , er der dog endnu Tid til at faa 
den forhastede Beslutning ændret; for silde bli
v.er det, naar vi S·enere bliver tvungen til at gaa 
ned igen. Lad os h ellere straks erkende vor 
Fejltagelse og i Tide søge den rettet. 

Send straks vedlagte Brev i underskreven Stand 
til Formanden, Chr. Sørensen, Svendborg, 

og lad os overlade ham at faa Sagen ordnet, 
inden de t er for sent, og lad os saa alle, der kan 
det, anskaffe Tælleapparat, saa er de 40 Øre 
saamænd en meget god Forhøjelse foreløbig. 

* 
Hr. Direktør Chr. Sørensen, 

Svendborg. 

Undertegnede, de r ved nøj ere Eftertanh.e 
føler sig fast overbevist om, at den paa den 
ekstraordinær e Generalforsamling vedtagne 
Mindstebilletpris af 45 Øre er overordentlig 
uheldig, særlig i Belysning af den lille Forsk•el 
mellem den og Prisen for reserverede Pladser , 
som af Hensyn til det urimelige Skattesystem 
absolut kun kan være 60 Øre, anmoder Dem 
herved indstændig om som Foreningens For
mand at tage kraftigt fat i Bestræbelserne for at 
faa Mindstepris,en fastsat til 40 Øre, inden det 
er for silde, idet jeg vil anse en af Forholdene 

· fr emtvungen Nedsættelse af Mindsteprisen som 
værende yderst upeldig. 

Med særdeles Agtelse 
• •••• o •••••••••••• • o •••••• •••• 

* 
BIOGRAFTEATERFORENINGEN 

FOR PROVINSEN. 

Til Medlemmerne of 
Biogroj"teoterforeningen for Provinsen . 

Bestyrelsen for ovennævnte Forening til
lader sig i Anledning af det af nogle Medlem
mer uds,endte Cirlnllære at gøre opmærksom 

paa: 

>> At Generalforsamlingen i Odense den 
31. Juli 1917 vedtog, at Prisen paa Billetter 
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til samtlige under vor Forening hørende 
T,eatre fra 15. August d. A. skal være mindst 
45 Øre for Voksne og 20 Øre for Børn «. 

Vi henstiller paa det alvorligste, at denne 
respekteres og efterkommes, idet vi tillige gør 
opmærksom paa, at al Organisationsarbejde 
ophører og umuliggøres ved slige Foranstalt
ninger. 

Endvidere finder Bestyrelsen Anledning til 
at vi intet foretager os med Forslaget, der ano
nymt er tilsendt Foreningens Medlemmer. 

Om Forhøjelsen vil jeg gerne sige: Lad 
ikke Nervøsiteten tage Overhaand hos Eder, I 
gode Biografteaterejere; at der er Medlemmer, 
som synes, at Springet er farligt, kan man vel 
ikke forundre sig over, men jeg er ganske sik
ker paa, at paa mindre end en Maaned har alle 
hørt op med at protestere mod Priserne. For
holdene bliver for os dyrere for hver Dag, der 
gaar, og. ingen kan med Rimelighed bebrejde 
os den ringe Forhøjelse af 15 Øre pr. Billet. 

I Svendborg fm,højede vi voæ Priser til 50 
og 65 Øre for Voksne og 20 til 30 Øre for Børn 
allerede ,Fredag den 3. August, og jeg taler 
Sandhed, naar jeg kan meddele, at hverken i 
min Kollegas eller i mit eget Teater har der 
lydt Røster om for høje Priser, end ikke en 
eneste Protest, ligesom vort Besøg i Personantal 
har været fuldstændigt normalt for Dagene, der 
er gaaet, siden vi satte Entreen op. 

Lad dette være et godt Eksempel, læg Kol
legialiteten til Grund for et godt Samarbejde i 
hver By, og hjælp alle til at bygge op i Stedet 
for at nedbryde, hvad man med Møjsommelig
hed i flere Aar har samlet; den udsendte Skri
velse har sikkert ikk'e haft den Hensigt, men 
den har alligevel skabt Uro paa Prisomraadet. 
Vi kan jo dog ikke gaa fra Generalforsamlings
beslutningen i Odense den 31. Juli med nogen 
lovlig Grund . 

Svendbor~, den 9. August 1917. 
P. B. V. 

Chr. Sørensen, 
Formand. 

År · Filminspelning Konst? 

Hvad Svenskerne mener! 
Bast man går i sitt lugn, kommer deim a 

olidliga ovisshet ofver en: Ar filminspelning 
ko n s t eller ej? 

Ae k, huru sorglos ar in te manniskan ! 
Gång på Gång har hon skjutit den frågan ifrån 
sig - af feghet och njutningslust - och irra t 
från den ena biograflokalen till den andra. Men 
behjartade man finnas , hvilka åter och åter 
blanda varningens ord i den galanerade utro
parens locktoner. 

Etiskt ar biografen langesedan affardad -
min gud, huru många foresUilningar om dagen 
skall man nodgas ge, nar den blir affardad 
afven estetiskt! Alia aro vi ense om, att den 
forråar manniskomas sinnen, uppamnar bråd
mognad hos de unga ooh barnsligbet hos vuxet 
folk, ooh ar en farlig konkurrent till teaterri, 
hvilken i jamforeise med biografen numera na
stan anses sori1 en from stiftelse; att den ar 
alltfor fantastisk, och att de unga flickorna sitta . 
dar i morkæt med sin alskade. Nu undrar jag 
bara, om det inte nar allt kommer omkring, ar 
biografen som forrråat de manniskornas sm
nen, hvilka borjade på med varldskriget. Ha 
dessa man flitigt besokt biografen eller ej? 
Huru stor skuld i elandet har Henny Porten? 

Inte for att jag missunnar Magnusson hans 
millioner, men jag tror, att det finns en liten 
smula konst med i filminspelningen - och a tt 
sedan afven reproduktionen på den hvita duken 
kan ge konstnarliga intryck. Jag tror, att en 
manniska framfor kameran med blicken, med 
roPelsen, med ansildet och gestalten kan ge ut
tryck åt gladjen och sorgen - uttryck, hvilka 
kunna lysa 'upp och forklara och ha en sk,on 
form , liksom dansen kan det, liksom sldde
spelaren kan det afven de ogonblick, han inte 
talar. 

En teaterforestallning ger i hvarje moment, 
hvarje detalj konstnarliga intryck - på en bio
grafforestallning ·bli de i regel annu glesare -
men det galler i båda fallen att kunna ta emot 
dem, som bjudas. Att inte forbise det som finns 
for det, som icke finns - · ar det inte o.fver 
hufvud taget dari all mojlighet till lycka och 
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gladje ligger forborgad ? J ag har af en ameri
kanska filmskådespelarskan Lilian Gish glimt
vis fått intryck af en sjjal i kan1p mera Jefvande 
och gripande an hvad våra skona divaroster 
ibland lyckas åstadkomma under en hel afton. 
Och Asta Nielsen har ~emellanåt fått mig att 
skratta ratt hjartligt - invartes . De ljudande 
skratten på biografen synas mig for egen del 
nåstan lika genanta som applåderna - kunde 
man inte som Reinhardts fokhop i Spoksonaten 
applådera ljudlost? Daremot fann jag det my
cket napet, då en ung flicka beråttade, att hon 
brukade rodna, nar Olav Fonns såg på henne 
från duken. 

Måste del inte for restne gora ens hjarta 
godt, att se alla dessa manniskor for en stund 
glomma sina egna sorger och modor for detta 
ogonblickets blandverk - och så veta, att det 
inte behoft kosta dem mer an trettiofem ore. 
Då jag på . en Ingeborg Holm-forestallning såg 
alla de tårade ogonen omkring mig, måste också 
jag bli rord ofver, att det manskliga medlidan
det likval ar så nara till bands, att det Joekar 
fram tåårar ofver ett portratt, som har det be
kymmersamt. Jag har heller aldrig markt nå
gon sofvande på bio -· trots morkret. På Sil
kesstrumpan daremot har jag t. o. m. hort en 
herre snarka. 

Och om man nu bara inte kallade denna 
konst skådespelarkonst, utan någon ting an nat, 
hvad som halst, som Veckojournalen skulle få 
hitta på genom en priståflan, så kan jag inte 
forstå, hvarfor den inte kan få beta konst utan 
att detta behofver gora någon manniska for
~u·gad, m an må vara hur utmarkt skådespelare 
som helst. Ty det får ju lof att finnas andra 
konster an teatern. Och en oljemålning kan 
inte heller tala. 

Det verkliga felet med biografen, kantnarligt 
sedt, synes mig alltså ligga dari, att de, som 
spela film , aro skådespelm·e ett fe] hvilket 
emellanåt - for alla parter - mycket Iilmar 
en lycktraff. 

Att gå från teatern till filmen ar naturligt
vis inte att illustrera evolutionslaran. Man går 
från ett fullm·e u ttrycksmedel till ,ett torftigare. 
Men att for några sommannånader, medan man 
hvilar stiiml;landen, spela in ett par filmer -

in te ar · det synd mot kmistens Helga And -
naturligtvis under forutsattning, att man får 
mycket val betalt. Fast man har Goethe lig
gande på divansbordet, ar det ju inte skamligt 
att meta aborre. 

Vi ska också komma ihåg, att det finns ·en 
h el del folk vid teatern, som kommit dit genom 
att gå in i galen di:irr och s~eran hlifvil sittande, 
ooh till hvilka man skull e saga: <)m din tunga 
ar dig till forargelse, så ryck henne ut! Det 
finns en filmartist från svensk teater, som visst 
på sina håll anses mycket vardefull. Hvar 
gång jag ser honom, tackar jag gud att jag inte 
också bchofver hora honom. 

Men naturligtvis ska det en gång bli så, att 
manniskoma utbildas direld for filmen. Jag 
tycker mig minnas, att Stiller sagt, att han så 
mycket som mojligt vill undvika aktorer for 
filmning. Ser han på en restaurant eller på 
gatan 'en maniska, hvars ansikte speglar hennes 
sjal, och som samtidigt har vackra gångklade~:, 
går han bara fram och lamnar henne rollen. 
Jag har redan setten boxare och en inkasserare 
på hans filmer. For dem var det ju andå en 
slags evolution. De togo sig forresten bra ut. 

Filmskolar måste emellertid inrattas har 
som utomlands. Forst och framst borde det 
finnas sådana i samband med hvarje dofstum
institut. Redan detta att biografen i:ippnat et 
nytt verksamhetsfalt for dessa olyckliga och en 
ny mojlighet tilt Forstroelse synes mig som en 
lillfyllestgorande motivering f,or dess existens. 

J ag tror också att dessa filmskolar skulle 
åstadkomma långt farre familjetragedier an 
h vad Dramatens elevskotor gjort. Ty hvilken 
vasen tlig ingrediens i foriildrakarleken ar icke 
den ekonomiska omsorgen, och det svindlande 
filmgaget ar naslan lika sakert som en vinst i 
danska klasslotteriet Den intenationella rykt
barbeten ar ju dessutom litet for mer an den 
i svenska landsorten och det skulle kunna 
handa att man blefve svarmor åt en arkehertig. 

Komme det så verkliga filmdramatiker, 
hvilka skrefve sina stycken med kannedom om 
filmningens resurser, icke ett ogonblick lam
nande ur silde begransningen i de uttrycks
medel, som stå framstallaren till buds och sam
tidigt komme ihåg att konsten bor afslOja icke 
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endas t skild ra - j a, d å .b eh o fd e v i k a nha nda 
en vack er d ag inte s tå i ko fo r a tt komma in 
p å bio. Att go ra film af F a u s t for e fall er tika 
onadig t som att gore op er a af d en - m en knap 
p a st myck e t m era profan erande. Vi få i b å d a 
fa llen lika lite t d e l a f l<all an s andli aa inn eh å l l .. o , 
10ra t. o. m. na s ten lika lite t d e upptradandes 
ord - m en i r egel fo r s tå r m an battre h vad e n 
filmsk å deSip elare m en ar an en op er a sångare. 

Helge Wahlgren. 

Biograf-Bekymring. 

))Mine Børn lever saa at sige af 
Biografteatre!<< 

Ved ~et Mød e, som Aalborg Amts Sogne
r aad sforemng holdt forl ed en , drø fted e m a n og
saa S1pørgsmaale t : Bø rn og Biografteatre. Vi 
gen giver efter »Aalb. Amtstid. << føl gende Udta
lelser: 

. ~ærer D a lgaard talte imod Biograflea t ren e 
l S~ahon sbyern e. D et virked e i h øj Grad d emo
r a li serende og n edbry d ende p a a Børn en e a t se 
p a a all e d e R æ d selsbilled er , d er fr emvises . 
Flere Børn k an ikke sove om Natten , saa n er 

vøse er de bleven . 

Stiftamtmand Brun: J eg h a r fem B ørn, og 
de lever saa at .sige a f. Biogr a fteatren e . D e har 
se t alle d e Morddra m aer og Ægtesk absdra maer 
der eksi s ter er i alle Byens fem Biografteatre: 
Og j eg ·har ikke opdage t, at d e t har virke t d e
moraliserende paa mine Børn. D e er efter 
h a anden bleven saa sløved e overfor · a lle d e 
»forfærdelige « Ting, d e ser , a t d e gaar sporlø~ t 
h en over Hoved ern e paa dem. D e er skam ikke 
bleven n ervøse og sover udmæ rke t om N atten . 

Hr. Dalga a rd sva r ed e ikk e p a a den kra f
tige Sa lut. 

Den ekstraordinære Generalfor
samling i Odense. 

Præcis Kl. 5 aabnecle Formanden Mødet paa 
Grand Hotel og l 'dagnus Petersen valgles til Dirigent 
og gav derpaa Ordet ti l J<ock, Kerteminde, som gan: 
ske kort anbefal ede en ForhøJ' else af Billetpr1'se · 
J
:> • 

1 
rne. 

. n sen Jurcle dog sættes op til 45 Øre. 
F~rmanden meclcl elle, at der til ham Yar kom

men _I· m·~lag baacl e om 40, 45 og 50 Øre som Mincl
s ~ e~ns,_ Ja , nogle ~ Led e~- va r der allerede Biograf
ej ein~ Imel_l em tru !l en Altale om al forh øje til 50 Øre. 
En l•orhø.J else var en natur lig og nødvenel ig Ting 
man behø,·ecle bare at lænke paa, at Elektricitete~ 
mange Steder var sat 5 Gange op. Gollieb Eriksen 
Randers, var klar over , a t den s tod paa ForhøJ'els ' 
I . e, 
~1en :ar personlig en Modslaneler deraf. Hvis man 
for~lø.J ec~e , b~1rcle man dog forh øje i 2 Tempi for ikke 
a t Jage J ubhkum væk. Desuden fandt han , at der ved 
de_n paa t~nkte Forhøjelse gik for stor en Del i Ud
leJ erne~ l\.asser_. Taleren opstillede nogle Beregni nger , 
som SØ 0 Le at v1se dette, og Konklusionen var at han 
mente Udlejerne kun burde have 20 pCt. ~aar e 
Forh øjelse indtraadte. ' n 

~olwns en , Helsingør, s tillede F orslag om en Re
~uler_mg af Fores l illinge rnes Længde i Forhold til Bil
Jelpnsen. 40 Øre pr. Time va r maaske passende for 
11 f z Times Fores tillinger skulde Prisen altsaa ~ære 
GO Øre. 

Formanden oplæs te derpaa en Del Breve, der 
' :a r komn~en til h am fr a Medlemmer , der ikke kunde 
komme hl Stede, og han spurgte, om disse havd~:~ 

S t emn~ere t , hvad Generalforsamlingen benægtede. 
_ D u·eklør Hincling, Kinografen, anbefa lede i sit 

Brev s tæ,~·kt den paatænkte Forhøjelse, og de t sam
me va r 111fældet med næs ten alle Brevskriverne kun 
Peters en , Silkebor_g,_ pro teslerede mod ei1 Forhø,jelse. 

Dahl, Freden ?Ia , talte cl erpaa for Forhøjelsen, 
der burde sæ ttes L1l 45 Øre, hvorpaa So fu s Madsen, 
dansk-svensk , fik Ordet, og gav Dahl sin Til slutning. 
Man burde gøre alt for snares t al faa Tælleappa
rater og 20 pCt. Skatlen indført, og her burde Be 
sl?'rels_en strenge sig an , thi Lovens Ord var jo i 
\ Jrkeh gheclen klare nok . Til Gotlieb Eriksen udtalte 
Taleren, at en Forhøjelse af Filmslejen var aldeles 
nudvenclig, thi det kunde ikke betale sig at levere til 
de smaa T-ea tre Lil de nuværende Priser. Filmen maa 
betales, naar Udlejerne modtager den. Den var ste
g,en ca . 50 pCt. i Pris, hvortil kommer 28 pCt. i Fragt 
og Assurance. Man havde her i Landet de mindste 
Bil~etpri ser i Verden. En bedre Lejlighed til a t for
h øJe, end den nuværende, kom aldrig, og Prisen 
burde være 45 Øre for Voksne og 20 Øre for Børn. 
Formanden oplyste, at m,an i Ministeriet var uvilli" 
L!l under Krigen at røre ved Forlys telsesskatten, hvor~ 
bl Sofus Madsen replicerede, at der jo heller ikke 
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behøvedes nogen Lovændring for a t faa 20 pCt. 
Skatlen gennemført, men blot en Hes pekteren af den 
værende Lov. 

Ka ptajn Blichfeldt, Viborg, var imod enhver 
Forhøjelse .netop nu .· Svære Ticler stod for Døren , 
ja, maas l~e blev vi direkte berør t a f K r igen . H vi s 
Prisen nu blev sa l op, vilde Lovgivningsmagten tro , 
at vi ingen Lempelse behøvede i F orlys telsesskatten , 
naar den skal rev ideres. Der burde nedlægges en 
Pro tes t mod F orhøjelsen, selv om den talte for 
døve Øren. Forholdene i Byerne var alt for for 
skellige til at man kunde have fælles Bes temm.elser . 
Jensen , Middelfart , var for Indførelse a f Timebeta
ling eller maaske Meterbelaling. . 

Direktør S kaamp talt e for Forhøjelsen, der var 
baade rimelig og nødvendi g. Taleren polemiserede 
clerpaa mod de a f Gotli eb Eriksen ops tillede Bereg
ninger. En Pri s . efter Time ell er ~e ler var umulig 
at ge nnemføre. P ri sen burde være 45 Øre og 20 Øre 
for Børn og ingen Børnefor es lillinger udenfor Spille
Liden. Schmidt , Vejle, bad Forsa mlingen lage Hen
syn til Sm.aa lea trene. Ligesom So fu s ll1 acl sen havde 
sag t, at det var kedeligt a ltid al høre om Ufreden i 
Skive, saalecl es y ru· det ogsaa kedeligt a Il id a t h øre, 
a t Udlejerne ikke tj ente noget. 

Forskellige Talere havd e nu Ordet for at anbe
fa le de Lo Priser 45 Øre og 40 Øre, og der raabtes 
nu paa Afslutning. 

Der slemtes derpaa først om der overhovedet 
skulde foretages nogen Forhøjelse, og dette vedtoges 
med 34 Stemmer mod 10. Derpaa s temles om Mini 
mum sprisen skulde være 45 Øre eller 40 Øre. For 
de 45 Øre s temte 27 , fo r 40 Øre 14. 

Formande1~ omtalte derpaa et F orslag, der var 
fremsendt til Bes tyrelsen fr a en Annoncemand , der 
ønsk,cde al f'aa Lov til at lægge et Omslag med 
Annoncer paa , om Biografteatrenes P rogrammer . 
Han vilde give E jer en 1 Øre pr. Omslag o-g Forenin 
gen 100 Kr. om Aa ret pr. Teater , hvor Om slagene 
fandtes, men ef'Ler en livlig Diskussion, h vor der 
viste sig megen Modsland i F orsamlingen mod dette 
Forslag, der nemt bragte Biografejerne i Strid med 
de lokale Aviser , vedtoges det med s tor Majoritet a t 
afbryde Forhandl ingerne med den paagældencl e 
Man d. · 

Derpaa h ævedes Generalforsanti lngen , der hav
de været haacl e lang og tra ng, og Deltagerne indlog 
en god F ællesmicldag, hvor Stemningen snart blev 
den bedste. 

Uneler Mielelagen valgles Magm1s Petersen, Hor
sens, Lil a t vær e Foreningens Cen sor ved teknologisk 
Instituts Eksaminer , og senere forevi sles der i Salen 
nogle a f Hr. Topp optagne ganske enesiaaende F a r
yefoto gra fl er , de~· gjorde umaadelig Lykke. 

Brugt Piano købes 
n aar d er kan byttes . m ed e l Sæ t gode 

Kalklysa pparaler, d e r ved Vindelektricite t 

bliver ledige o m kort Tid . Tilbud mrk . 

>> Piitno« modlager Bladets Kontor. 

5273 . 

5274. 

5275. 

5276. 

5277 . 

5278 . 

5279 . 
5280. 

5281. 

5282. 

5283. 

5284. 

5285. 

5286 . 

5287. 

5288. 

5289. 

. 5290 . 

5291. 

5292 . 

5293. 

5294. 

CENSURLISTE. 

Drømmen om Guldet. 1665 m . Union . 
R ød . Slmesp . 

H vem dræbte Domm eren '! 888 m. Vita 
g rahp . R ød. Skuep s . 

En Noturens Søn . 610 m. Vitagr a ph. 
R ød . Skuesp . 

Nole.x pressens Hemmelighed. 1022 m. 
Alh a mhra. R ød. Sku esp . 

Jerry som Don Juan . 268 m . L. -Co. 
R ød . Komis k. 

J(unslner/Jlod . 1027 m. Messter . Rød. 
S k u esp. 

J\loja. 1081 m . R ød . Skuesp . 
Noar Skibet synker. 835 m . R ød . Skue

s pil. 
Kvinden fra det d øde S lot. 1534 m. 

W ebbs . R ør . Skuesp . 
Kvinden fm Østen og Mand en fra V e

sten . 599 m . R ød . Skuesp . 
Mr. Jack søger en T~ontordame . 304 m. 

Vitag raph. R ød. L ys tsp. 
Den nøgne Sandhed . 1119 m. R ød . 

Skuesp . . 
Juv elmysteriet paa Grand Hotel. 598 m. 

R ød. Skuesp. 
Hans Hustru Danserinden . 863 m . K a 

lem. B ød . Skues p . 
Delektivlwnden. 867 m . Thanhauser. 

Rød. Skuesp . 
Dronningens Se kreto'r. 1194 m . Messter. 

R ød. L ys tsp . 
H . P. - hænger paa'en . 479 m. Nor

di sk . Hød. Lystsp . 
J erry og de retske Coboys. 295 m. L-Co . 

B ød . Lystsp. · 
De am erikansk e Tropper ankommer til 

Frankrig . 223 - m. Gaumont. Rød. 
Na turb . 

Det dansk e Tavsclskabs Hingste. 91 m 
KinograL Rød. Na turb. 

Krigens Annaler. 112 m . Gaumont . 
R ød . Naturb. 

Jerry paa Skovtur. 281 m . L -Co . R ød. 
L ys tsp . 
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>> Homunculus « IlT faar Premiere i Kinografen 
den 27. August. Dens Undertilel er denne Gang: 

>> Hvad er Menneskekærlighed «. 

Frøken Alma J-Jinding, den fra Nordisk kenelle 
unge Filmeuse, er nu engageret Iil at spille den kvin
delige Hovedrolle i en ar de slore Olaf Fønss-Film , 
der f. T. oplages af Kinogr11fen. 

Kai klyslam p e. 
l Sæt Maskiner med Jernstativ, med 

Kalklyslampe og alt Tilbehør er billig 

til salgs. 
Palmebiografen 

Tranebjerg, Samsø. 

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 100,000 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. S~ts. 
10,000 Stykker med en Sats .•.•. Kr. 6,00 
211,000 - - to - .• ·, • • • 12,00 
50,000 - tre - • • • • • • 22,00 

100,000 - fire - . . . • . » 40,00 

l Blokke å l 00 Stykker, Format 5 x 12 cm. 
10,000 Stykl{er med en Sats ..... Kr. 7 00 
25,000 - to - :. 17

1

00 
50,000 - tre - : : : : : • 31;oo 

l 00,000 fire - . . • • . • 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 100 pr. Oplag. 

Forsendes J?Od Halvdelen af B~!øet ved Ordrens Af
grvelse, Resten pr. Postopkrævning. 

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

t~C>~C>e><::><::><::>~<:><::::>C>~=CO~~<::> ~e 

~' ERN!EgiV{AeNN ~ 
~ Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, Perforer-
~~ maskiner og alt Tilbehør. (~ 
() Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. () 

~~ KINO-SCANDIA [!] FREDERIKSBERGGADE 17 [!] KØBENHAVN ~~ 
L;;J<:::><:::::><::::>C>C>~~~~~~~~~~@ 

ANNONCEPRISER: 1/ 1 Side Kr. 50. '/e Side Kr. 30, 1 1, Side Kr. 15, 1f
8 

Side Kr. 8. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland: 4 Kr. 64 Øre om Aaret. - Udland: 10 Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 25 Øre. 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Telf. Vester 4021. 

Udkommer circa den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet og redigeret af Jens Locl!er. 
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