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Springet fra Balkonen 
American ·Elite Film 

Enesiaaende Udførelse. Scenerier af hidtil ukendt Pragt. 
For Første Gang i Film. New Vorker Scenernes yperste Kunstnere. 

Amerikas smukkeste Skuespillerinde og bedste Karakterskuespiller i Hovedrollerne. 

Marin Sais & Thomas Ungham 
Den Filmkunst der her ydes er ingensinde overgaaet. 

Indkøbt med Monopol for Skandinavien. 4 Akter 100 Afdelinger. 
Mægtigt amerikansk Reklamemateriale. 

En Kvindes Lidelser og tragiske Skæbne fremstillet med Storstaden New York som Ramme 
om en Række ·scener af uforlignelig Skønhed og Kraft. 

CHAPLIN 
Hans Oplevelser paa Landet. 

Ustyrlig morsom lste Rangs Chaplin Film. Udført af den · nye Fabrik. 
2 Akter. Stort Reklamemateriale. 

Verdensfilmen NANA SAHIB 
Det indiske Oprør 1857." 

Denne gigantiske Film gaar nu sin Sejersgang i Provinser og overalt sættes Rekord 
i Indtægterne, uanset at det er julemaaneden. 

l Deres egen Interesse bør De sikre Dem denne aldeles 1 s te Klasses Træffer. 

' 5 Akter 120 Afdelinger ca. 1400 Meter. 

Hver Uge indtræffer store amerikanske Monopol Film 

Fremtiden tilhører de amerikanske Film 

FiliaL for Norge 

Biorama Rosenkrantsgade 4, Kristiania. 

S omme-Slaget. 
Verdens interessanteste Film. Optaget af engel

ske Fotografer med utroligt Mod og Dødsfbragt 

ude i selve Kamplinien. 

Opførelsen af denne film ·i Metropolteatret er over

været af H. M. Kongen, Prinserne Valdemar, Aage og 

Axel; desuden af Officersskolen, Kadetskolen og det 

største Publikum, der endnu har overværet en films 

Opførelse i · København. 

Enestaaende- Imponerende- Overvældende. 

~~--------------------------------------------
2. Juledag Premiere i Palads-Teatret paa et aldeles ene

staaende amerikansk T riangle~Drama , 

De 7 smaa Engle. 
Overordentlig charmerende 4 Akter, iscenesat af Ver

dens bedste Instruktør, D r. W. O r i f f i t h. 

TELEFON : CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM 
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O - FILMENS ADRESSER - g = . . D D Udlejningsforretninger. _ 
= A/S fotorama, Vimmelskaftet 47. Tlf. 93. O 
D A/S Dansk svensk films, Vimmelskaftet 36: . Tlf. 64~3. = 
Q A/S Kinografen, frederiksberggade 25. (Tilllgt; fabnk). Tlf. 7606 og 7626. g 
= AiS Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. ·. · 0 
D ~~~ = D Scandinavien film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10,240. . O 
= TransatJantie film Co. (A. E. Gee), farvergade 2. Tlf. 11 212. . 'O 
D A/S de Giglio de Italia, Vestervoldgade 10. Tlf. 2858. , _ 
r:1 Ove Davidsen (Messter), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. \.g 

. M John Olsen & Co., Vester Boulevard 46. Tlf. 10,858. n 
D Rothenborg, Hambrosgade 4. Vitagraph. . U 
= L'Herbier Islands Brygge 19. Gaumont. Tlf. Amg. 1128 0 
D Pathe fre~es (dansk-fransk A/S) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. = n American film Agency, Ltd., Skoubogade 1. Tlf. 10631. g 
~ M. P. Sales Agency Ud., Købmagergade 22. Tlf. 10909. O 
g Filmtitler. . n 
n Baltic film Co. A/S Husumgade 1. Tit. 11,323. u 
~ Record film C~. (H~rald Obel), Lille Strandvejs Sidevej 4. Tlf. Hellerup 440. O 
D Kopiering, Optagelser, Titler. = 
= k. o g Mas merPathe freres (dansk-fransk AIS), fred~riksberg Alle 40. Tlf. 3803. [ ~-
""" Ernemann Kinoscandia, frederiksberggade 17. Tlf. 8012. . . 
~ Dansk Ki~ematograffabrik. Reparation af Mas.kiner. Vesterfælle~yeJ 6. g = Tlf. 1636. Telegr.-Adresse: Maskmperfect. · · O 
D Baggrunde. · = D A/S Jacobsens Krystalvæg(spar33-500/o Lysfor brug), Vesterbrogade 3. Tlf. 9186. g 
= Bogtrykkerier. O 
D Emil Kristensen, · Nørregade 30. Tlf. 4345. = 
= o D Kopiering. -n Baltic film Co., A/S, Husumgade 1. Tlf. 11,323. g_ 
u Cr011e films Co., Købmagergade 62-64. u• = o D Billetter. -= ferslew & Co., St. Kongensgade 24. Tlf. 470. Specialfabrik for 0 D Bill~tter, Ruller og Blokke. = 
= D n ·Foreninger. . . . ,... s db -M Biografejerforeningen for Provmsen, formand Chr. ~ørensen, ven org. 0 
D . Biografejerforeningen for København og Omegn, Vestervoldgade 110 2 (2-4). = 
D Telf. Byen 1240. O 
· = Ventilation og Opvarmning. Altid frisk Luft. D 
D Axel Ludvigsen, cand. polyt., Vestergade 1 z. Tlf. Byen 7569. = 

O Elektricitet. Kino-Scandia, frederiksberggade 17, Tlf. 8012. g 
= Elektriske Anlæg, Modstande, Omformere. O g Forsikring. Aktieselskabet Dansk Assurance Compagni, Ved Stranden 16, D 
D København K. Telefon 12180. _ 
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RIDNING 
DYREHAVEN 
AXEL MATTSON 
- TELF. ORDRUP 822 og 801 -

Aktieselskabet 

D a ns k As s u r a n c e Gom p-agn i 
Ved Stranden 16, Rtøbenhavn K. 

Telefon 12180. 

Absolut billigste ASsuranceforretning for 
Biografteatre. 

fordelagtigste forsikringsbetlngelser. _l 

FILlilEli 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I PROVINSEN 

Nr. 6. il 
MANDAG DEN l. JANUAR 1917 11 5. Aargang. 

Ingen kommunal Biografdrift 
i Kristiania. 

I Norge har Kristianias Kommunalbestyrelse 
nedsat et Udvalg til Undersøgelse af Beti

meligheden af, at Kommunen selv· overtog al 
Biografdrift i Byen og Betænkningen er nu 
afgivet. 

Da denne ogsaa har Interesse her i Landet, 
aftrykker vi den her efter Norsk Kinomatograf
tidende: 

»Flertallet mener, at Spørgsmaalet om Kom
munen.s Overtagelse af Kinematografvirksom
heden i Kristiania udelukkende bør behandles 
ud fra Hensynet til Sagens samfundsmæssige 
Side, Hensynet til en mulig øget Jndtægt for 
Bykassen kan efter dens Mening ikke berettige 
Kommunen til at tilrive sig Monopol paa en 
Bedrift af denne Art, der er oparbejdet af pri
vate gennem meget Arbejde og med store 
Kapifaludlæg. 

At de ·private Kinematografejere bør betale 
en rummelig Afgift for den Særstilling, deres 
f orretninger indtager ved den kommunale Kon
cession, der sikrer dem mod altfor generende 
Konkurrence, er man enig i, og hvis Kommu
nens vedkommende finder at denne Indtægts
post for Bykassen bør øges, har man den Ud
vej, som er benyttet af andre Kommuner, at 
forhøje Afgiften. Det vil jo altid være en sikker 
Indtægt, medens det eneste sikre man kan sige 
om et kommunalt Kinematograf-Monopol er, at 
det vil være forbundet med betydelige Udlæg 
og betydelig Risiko. 

Det som da først maa bringes paa det rene 
er: har den private Kinematografdrift her i Byen 
hidtil udviklet sig paa en Maade at den af 
ideelle eller moralske Grunde bør forbydes, og 
dernæst, hvis dette besvares benægtende: er 
der Ulempe ved denne Bedrift,. som ved kom
munal foranstaltning kan og bør fjernes? 

Angaaende det første Punkt henvises til, 
hvad Magistraten anfører i sin Betænkning af 
30. August 1915, at »Politiet har paa Opfor
dring udtalt, at det ikke har haft noget at ud
sætte paa Kinematografforestillingerne«. Selv 
om man herimod vil indvende, at Politiet ved 
denne Udtalelse formentlig lægger særlig Vægt 
paa Publikums Optræden og Ordenens Opret
holdelse i Lokalerne og deres Arrangementer 
og er mindre nøjeregnende med, hvad der 
forevises paa Tæppet, maa den dog tillægges 
megen Betydning, da jo Politiet er den kom
munale Myndighed, som stadig følger Virksom
heden paa de forskellige Kinematografteatre 
og kontrollerer Programmet over forevisnin
gerne og passer at alle film, som opføres er 
godkendt af Statens filmkontroL 

Man finder efter dette at maatte hævde at 
Kommunens Overtagelse af al Kinematograf
virksomhed ikke kan siges i sin Almindelighed 
at være paakrævet af samfundsmæssige Grunde. 

Af de fremlagte Oplysninger ses der, at de 
smaa Anlæg i Byens Udkanter gennemgaaende 
frister en kummerlig Tilværelse, paa samme 
Tid som disse har det største Børnebesøg: 
man kan vel ogsaa gaa ud fra, at Billederne 
her ingenlunde er mere afpasset ind i de store 
Etablissementer, og at den mindre heldige 
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Pallvirkning derfor er forholdsvis størst paa . _opstille nærmere Beregninger over, hvad Kom~ 
disse Steder. munen vil tjene mest p'aa, et kommunalt Mono·"" 

Hvis nu Kommunen sløjfede alle eller de pol eller Afgift af de private Forretninger. Man . 
da~rligste private Kinematografer i disse Strøg vil dog fremhæve som sin Mening, at ligesom · 
og selv indrettede smukke, lyse og tiltalende Filmskunsten næppe vilde have naaet det Punkt; 
Lokaler med nye og gode films, ligesaa god h vor den n u staar . i vor · By med Hensyn til 
Musik som i de bedste Centrum, og med et Lokaler og Udstyr under et komf11unalt 
udsøgt og vekslende Program og dertil en Monopolsystefl1, saaledes vil den ogsaa bedst 
Entre som ikke var dyrere end den, der nu fremtidig udvikle sig som en privat Forretning 
betales i de gammeldags og tarvelige Smaa- under kommunal Kontrol«. 
teatre, vilde man kunde udnytte Filmskunsten Mindretallet in-dstillede: ·· 
paa den bedste Maade og man vilde kunne »Kommunen bør overtage al Kinematograf-
skabe Lyspunkter af god og munter Adspre- drift i Byen«. 
deJse i de Strøg af Byen, som i saadan Maade Ved Afstemningen i Kommunalbestyretsen ved-
er sørgelig forsømt. toges Flertallets Indstilling med 12 Stemmer 

Med det Grundsyn som ovenfor er udviklet, mod 9 (Socialdemokraternes.} 
har man heller ikke fundet det nødvendig at 

Vore Provinsbiografer. 
vi bringer i Dag et Billede fra Gørlev nye 

Biografteater, som Direktør Cilius Petersen 
har ladet opføre. 

Teatret er godt beliggende paa en af Byens 
bedste Pladser. Bygningen er 32 Alen lang 

. ' ' 

' ~ ·' . 

og 9 Alen bred og rummer c a. 150 . udmær.kede 
Siddepladser. Salen er smukt dekoreret. . · , 

Salen maaler · til Lofteet 6l/2 Al. o·g er.., ud
mærket ventileret. Bygningen har · kqstet · .ca. 
10,000 Kr. at opføre, men saa -er · Gørlev : ogsaa 
i Besiddelse . af et Biografteater:, som mang~ 

Byer maa misunde den. . . 

THE 
T R A N S-A T LA N T l C f l L M C o. A/s -

NYH'EDER· --
0/FTERMAAL 

Moderne Drama. 

5 Akter. 

DETHVIDE AR 
l ndianer Drama. 

4 Akter. 

En Bortforelse pr. Motorbaad. 
l Akt. 

JE~ HAR ~ERES NUMMER 
l Akt. 

Ile- Et Program med T.-A. Film betyder fuldt Hus. ~ 

f orlang disse films hos Deres 

Telefon 
CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G EE 

FARVERGADE 2 11 

Udlejere. 

TRANSCOFILM 
. ' ' 

Telegr.-Adr~: 

--------------------~-------------------
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O en e ral f o rsan1l i n g. 
Paa den ekstraordinære Generalforsamling i 

Københavns Biografejerforening vedtoges føl

gende: 
Overenskomst 

mellem 

Biografejerne i København og Frederiksberg 
og Film· & Biograffunktionærernes Afdeling i 
Arbejdsmændenes Forbund for København og 

Omegn. 

§ l. 
Lønnen for Operatører fastsættes efter følgende 

Skala: 
pr. Uge 

Arbejdstid fra 12 
l 
2 
3 
4 

Middag til 12 Aften, Kr. 46,00 
. 43,13 
- 39,1 o 
- 35,65 
- 32,20 

. 5 
6 

- 31,05 
- 29,90 

Disse Lønsatser er ogsaa gældende paa Søn- og 
Helligdage, hvor Arbejdstiden er fra Kl. 4 Efter
middag. 

Operatørernes Uddannelsestid er 2 Aar og han 
lønnes efter samme Forhold med 2/3 og derefter 
aflønnes han med 3/4 i samme forhold, saalænge 
han arbejder som 2. Mand i Maskinrummet. 

for saavidt at 2. Manden ikke uddannes til O
peratør, aflønnes han efter den Lønskala, som er 
gældende for Kontrollører. 

§ 2. 
Lønnen for Kontrollører fastsættes efter følgende 

Skala: pr Uge 

12 Middag til 12 Aften, Kr. 31,05 
l Eftermd. - - - 29,90 

Arbejdstid fra 

2 - 28,75 
3 - 27,60 
4 26~5 
5 - 24,15 
6 21,85 

Disse Lønsatser er ogsaa gældende paa Søn- og 
Helligdage, hvor Arbejdstiden er fra Kl. 4 Efter
middag. 

§ 3. 
Reserver, der kun arbejder paa enkelte Dage. løn

nes med 75 Øre mere pr. Dag. 
Lønninger, som var højere ved denne Overens

komsts Afslutning, maa ikke reduceres. 

Lønnen udbetales om fredagen. 

§ 4. 
Arbejde udover den i §§ 1 og 2 nævnte Ar

bejdstid betales med l Kr. og 15 Øre pr. Time til 
Operatørerne og med 69 Øre pr. Time til ·Kontrol
lørerne. Der betales henholdsvis 60 og 35 Øre for 
hver paabegyndt 1/2 Time. 

§ 5 
Alle fast ansatte funktionærer, hvis Mødetid be

gynder fra Kl. 12 til 4, erholder ·en ugentlig fri-
dag, for saa vidt Mødetiden Jigger fra Kl. 4 til 7 
erholder vedkommende funktionærer en fridag 
hver 14. Dag. 

§ 6. 
Naar Mødetiden begynder efter Kl. 6 Aften be

tales Operatørerne med 75 og Kontrollørerne med 
55 Øre pr. Time. · 

Den mindste Betaling for en Vagt er 4 Timer. 

§ 7. 
Opsigelsesfristen er gensidig med 8 Dages Var

sel. 
§ 8 

Alle Operatører og Kontrollører, der uafbrudt 
har været beskæftiget ved et og samme firma i 6 
Maaneder erholder 7 Dages Sommerferie med fu ld 

,. Løn mellem 15. April og 15. September. 

§ 9. 
Stridsspørgsmaal mellem begge Parter er under

givet den mellem Arbejdsgiverforeningen og fag
forbundene gældende Norm. 

§ 10. 
Denne Overenskomst træder i Kraft den l. januar 

1917 og er gældende indtil den fra en af Siderne 
med 3 Maaneders Varsel opsiges til Ophør, dog 
tidligst til Ophør den l. januar 1918. 

Kjøbenhavn, den l. januar 1917. 

Desuden vedtoges det at give enhver funk
tionær over 18 Aar og som har været ansat 'i 
6 Maaneder og er Medlem af fagforeningen 
25 Kr. i Julegratiale. Det vedtoges derpaa i en 
Skrivelse til funktionærernes Bestyrelse at be
tone, at den vedtagne Overenskomst kun var 

at betragte som et Dyrtidstillæg. 

FOTORAMA =-=-=======~ -

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• l \ 
• VI HAR EN FILM, HVIS NAVN OG • • • • INDHOLD VI IKKE VIL . RØBE END- • • • • • • NU, MEN SOM VIL VÆKKE MÆGTIG • • • • SENSATION, NAAR DEN FREMKOM- • 

<( • • 'TI • • 
~ • MERl • o 
<( • • -1 • • a: • PAS PAA DE KOMMENDE FILM I • o 
o • • :0 • >>VIKTORIA TEATRET«. - DEN VIL • 1- • • )> 

o • V ÆRE DER INDEN LÆNGE11 • s: 
'l. • • LL • • ,)> 

• '. • • Afs. FOTORAMA • • • • KØBENHAVN & AARHUS • \ l •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FOTQRAMA 
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Naar De læser 
En god Titel 

har stor Betyd n i n g. 

»Politiken«s Annoncer hver Mandag over nye Film 

Lægger De Mærke til En god Plakat 
at Afs. Fotorama, København og Aarhus, forsyner har større Betydning. 

' -
<t 

Nr. l Viktoria-Teatret ." < 1-tj 

::?! o 
~ o 

-1 ~ <t o < 
En god F i l m o a: . ~ ~ o 

Nr. 2 Vesterbros Teater :IJ o > )> ~ a;: 1- o o 3: ~ har størst Betydning. > 
LL )> 

Nr.3 Panoptikon-Teatret 

Nr. 4 Kosmorarna En god Leverandør 
Nr. s Københavns Biografteater sørger for alle 3 Ti n g. 

med store, nye Films hver eneste U g e 1 

Al s F O T O R A M A, København og Aarhus. 
l 
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. S· 
lste Slagnummer: 

2det Slagnummer: 

<( 

:E 
<( 
a: 3die Slagnummer: o 
1-o 
LL. 

4de Slagnummer: 

S te Slagnummer: 

FOTORAM A 

• ·[IV Op':.·. 
Pigen fra Palls. 
Schnedler-Sørensen Film i 4 Akter. 

Spillet af Karen Sandberg m. fl. 

Nordisk Films Co.s store Sukces. 

M a l k e p i ge-Ko mtesse n. 
Aldeles ubestridt "Panoptikon T eatret"s største 

Kassestykke. Kolossal Begejstring. 

Spilles af Clara Wieth, Ose. Stribolt, Seemann. 

Jack Londons Soulven. 
Millioner af :Mennesker kender hans Bøger, derfor 

vil Filmatiseringen af den blive set af ALLE. 

Arsene Lupin . . 
Frankrigs mest berømte Kriminalroman. 

Har fyldt "Vesterbros Teater" til Trængsel i Aarets 

daarligste Uge: JULE-UGEN. 

·Natte n s D a t t e r 
blev paa "Victoria Teatret" et mægtigt Tilløbsstykke. 

EMILIE SANNOM er baade smuk, dristig og 

bedaarende. 

"11 o 
-i o 
JJ 
)> 

s: 
)> 
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Skriv op: 
6te Slagnummer: 

7ende Slagnummer: 

S n de Slagnumn1er: 

9ende Slagnummer: 

10ende Slagnummer: 

Henny Porten Filmene. 
Navnet Henny Porten er nok til at . fylde Deres 

Teater. Hun er Publikums Yndling. 

.Hvo; · som elsker sin Fa'r 
er en af de · Films, Nordisk Films Compagn,i 
vil faa mest GJæde af. (Skuespil 3 Akter). 

.l 

H o t e l Paradis 
- af . Nordisk Films Compagni - fremkommer 

om ganske faa Uger og vil blive en Attraktion. 

Den er. nobel, spændende og formfuldendt. 

Telefon-Damen. 
Nr. 2 i Schnedler Sørensen-Serien. Ogsaa med 

Karen Sandberg. En fremragende Film. Kom

- mer om meget kort Tid. 

En Kristen af Hall Caine. ~ 
Udkommet i 2 Dele, hver paa 3 Akter. Er et 

af Filmsindustriens største Pragtværker. 

FOTORAM A 

l 
l. 

'. 
·, 

'· 

,· 

' l 

l · 
"11 · o 
-i 
O · 
:0 · 
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3: 
)> < 
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Skriv oJl: 
• ',·v •' 

• D SSE TI • 

ISLAGliD . .. RE ' 
··< •' . ' 
' :;E .. < 
.· ~ 

.i o 
· ~ 
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'· ~ 

>; 
'l 

' 

', 

' l 

som yderlige.re forøges med 

mange andre i Løbet af 1 a 2 

Maaneder. · Fa as kun ·· hos 

A~ F toran1a, 
Aarhus København 

1. 
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Benjamin Christensen · er vendt 
r . 

hjem fra Amerik~r . 
~,·'~:~_::·r . 

Benjamin Christensen har været i · Amerika og 
sælge "Hævnens Nat'', og nu fortæller hån: 

_ f ilm, siger Benjamin Christensen; er · nu 
den tredie største Industri i Amerika . . Kun Olie 
og Staal staar over den. Det var .det første, 
jeg fik at vide, da jeg kom i Land i. New York 
_ og den, der fortalte mig det, tilføjede: Saa 
De kan jo nok Jorstaa, k.ære ~B,enjamin Chri
stensen, at At\11en kanerne tkke pehøvet at ,gaa 
til Europa for at blive forsynede - ·· og ·· det 
hører da ogsaa til Sjeldenhederne, at Age.nterne 
her overhovedet køber. en udenlandsk film. 
jeg blev noget hed om Ørene ved · disse -Ord 
og sagde til mig selv: Her maa gøres noget 
ekstraordinært - hvorefter jeg lejede Strand, 
det største Biograf-Palads · i New Y år k - det 
rummer 3500 Mennesker - og indbød Pressen 
og alt, hvad .der betyder noget indenfor .ameri
kansk Film til 'at se "Hævnens Nat" blive rullet. 

- Der kommer 12. eller 13 Mennesker, sagde 
mine ,Bekendte b land t New Yorks Filmsfolk 
Der 'kom over 3500. Man kender nemlig Det 
mysti$ke X derovre, og Amerikanerne har aaben
bart ·været interesserede i at se noget mere af 
samme Mand. Under ForeS'tillingen, der led
sagedes af et glimrende - 50 Mands Orkester 
sad jeg angst og bange sammen med mi~ 
gode, danske Ven, Dr. Wilson, der opofrende 
havde taget Arrangementet paa sine Skuldre, 
paa den allerbageste R~kke i Teatret, og efter
l~aanden sotn Fi lmen rullede forbi paa det 
fJ.erne Lærr~d ~n der dy q Tavshed, tør jeg . nok 
stge, at mtt Ltvs mod 'Sank mere og mere · ~ 
og jeg vild~ knap tro mine egne Ørerf, da et 
bragende Bifald brød løs efter .det sidste Bil
lede, hvor store John gaar ind i Evigheden -
o&" fl ere Filmsagenter ·, 'kom .d_erpaa hen ' til. 

. m tg med d~res Kort, hvcirpaa der efter ameri
kansk Skik yar trykt disse forjættende Ord: 

- Our firm is interested in your p'icture. · 
f Jeg havde den G læde, at det 'øverste Udvalg · 
or New Yorks Fi lmscensur, -- der i Parantes 
~emærket er uhyre frisindet og ·fornuftig -
~dbød mig' til at vise Filmen for en snevrere 

1 
rJgs af kendte New York-Folk. Blandt de 

F~ udte var ogsaa Chefen for Sing-Sing
d ngsel.et, Thomas ... M ott "Osborne - . en ejen
re~mn:e l~ Skikkelse, en født Milliardær, der of-

stt lj.tv paa at mildne Amerikas Fæn osels
væsen, og som nu har faaet Anledning "'til at 

' l 
føre sine humane Ideer ud i Livet som Chef · 

· f'or State"rnes .~tørste Straffeanstalt. Dagen efter . 
Forestillingen modtog jeg et Brev fra ham, i .·~ 
hvilket ·hqn bad mig komme og vise Fangerne · 
Fi.lmen - for,' at de af den kunde lære, hvor
ledes et forældet og grusomt Straffesystem kan , 
fordærv~ og ødelægge en Mand, saa han fuld- ., 
stændig' gaar tabt f01: det borgerlige Samfund. , 
Et Par Dage efter drog jeg da - ledsaget af . 
et Par af Filmscensurens Folk - ud paa en 
af mit Livs · mærkeligste Ekspeditioner. · 

Sing-Sing ligger en god Times Rejse fra 
. New York - op .ad Hu.dson River.. Da vi fik 

Øje ·paa Fængselets efeuklædte, næsten idyl
liske Mure, sagde mine Ledsagere til mig: 
Alle - naar lige Chefen undtages - der er 
irzdenjor de Mure, er Fanger, men de ser fuld
stændig ud som vi andre - og vi maa over- ·· 
hovedet ikke lade os mærke med, at der er 
noget ekstraordinært ved dem. Ved Porten 
blev vi modtagne af. en jovial, velklædt Herre, 
der præsenterede sig som Mr. Geo. W. Thomp
son, Fonnand for Sing-Sings Forlystelseskomite . . 

- Han er selv Fange! blev der hvisket til mig. 
Efter at Fangerne havde spist deres Middag 

i en Kæmpe-Spisesal, der var indrettet 'fuld
stændig som en Restaurant med smaa, hygge
lige Borde, samledes de i Fængselets Biog~af
Teater. Programmet lød paa "Hævnens Nat" 
og en Chaplin-Film. Hver eneste Aften. vi~es 
der en ny Film i. dette Biografteater, ; som man 
rolig kan kalde det mærkeligste paa hele ·jor~ 
den. En Fange satte sig til et Piano, en anden 
stemte en \fiolin. Vi begyndte at "rulle" Fil- : 
men - de syntes at være uhyre interesserede, · 
og da "Hævnens Nat" var til Ende, rejste en 
yngre, elegant Type af en Fange sig og takkede , 
i udsøgte Vendinger for Underholdningen Qg , 
fremhævede, at Filmen havde interesseret dem, · 

. dels fordi den handlede om Fængselsforhold, 
dels fordi den lærte dem udenlandske · Forhold ' 
at kende. Særlig interesseret havde han per
sonlig været i 'de gamle; danske Herregaards- . 
Interiører. · 

jeg ·tror aldrig, jeg komnier til at opleve en 
mærkeligere Forestilling. De næste to Maane
der gik med Forhandlinger med de Selskaber, 
der ~nskede at købe min Film. Det endte med, • 
at Vttagraph erhvervede Opførelsesretten - og 
den 29. januar har den Premiere paa det for- · 
nemme Rialto- Teater, samtidig med, at den 
sendes ud over hele Amerika i 40 Kopier. .... Da . 
vor Kontrakt var i Orden, blev jeg invitere.t til ·· 
Middag hos Direktøren for Vitagraph, Mr:. Sm!th, . 
en glimrende Forretningsmand og :en :ge~ial '· 
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Filmstekniker, en destingveret Gentleman ikke 
ulig vor danske filmskonge Ole Olsen: Sam
men med Mr. Stewart W. Blackton og den lige 
saa elskværdige som elegante Mr . . Reader 
havde han startet. Det var i 1896- ~- nu ejede 
de et Selskab, hvis Aktiekapital var paa 25 
Millioner Dollars og var desforuden i Besiddelse 
af Privatformuer, der løb op til Millioner. Gen
nem alle Omskiftelser var de blevne ved med 
at være Perlevenner. 

jeg tog ikke hjem, da jeg havde solgt "Hæv
nen s Nat". Jeg var nemlig blevet opfyldt af 
Forundring over og Beundring for amerikanske 
Film og satte mig ned paa min Hale for at 
lære af dem. Jeg kunde forr·ælle i Timevis om Ame-· 
rikanernes films, og om hvor højt de staar -
og hvorfor de gør det, men det vil mere blive 
en Tale for fagmænd end for Publikum. jeg 
vil bare sige dette: l Amerika tager Instruktø
rerne Film alvorUgl og bliver selv taget alvorligt. 

Polititilsyn ved Biograftheatrene. 

Da der næsten hver Uge hos mig bliver 
spurgt. Er det lovligt at kræve Politiafgift 

for Biograftheatrene, skal jeg i Bladet lade op
trykke, hvad der staar i Ministeriets Cirkulære 
af 29. December 1913 angaaende denne Sag. 

Efter at Cirku læret har g jort rede for en hel 
Del Cencurbestemmelser staar der. 

Sluttelig henledes Opmærksomheden paa at 
ligesom Betaling for Polititilsyn kun maa for
langes, naar det findes nødvendig at lade Poli
funk tionærer overvære Forestillingerne, saaledes 
maa det fordrede Beløb ikke overstige, hvad der
kan anses for en passende Godtgørelse for Til
stedeværelse af et saadant særlig Tilsyn. 

Der maa altsaa kun tages Betaling for ydet 
'-:agttjeneste af Politiet altsaa, hvis der ikke 
fmdes Politifunktionærer i Embedsmedfør ved 
Forestillingerne er det ulovligt at opkræve 
Politiafgift . 

Det bliver i alle Tilfælde Politimesteren der 
skønner om en saadan Politivagt er nødvendig, 
men Ministeriet gør dog som før nævnt op
mærksom paa at Betalingen ikke maa overstige, 
hvad der kan anses for passende. Dette til 
Underretning for vore Medlemmer. 

Til Slut ·ønskes et ·glædeligt Nytaar fra 

Bestyrelsen 

og Christian -Sørensen, fmd. 

Brandforsikring af Løsøre og 
. EjendO'mme hvori der drives 

B i o grafth eatre. 

Som formand for vor forening har jeg mod
taget Opsigelse fra Dansk Assurance Com

pagni om at alle deri tegnede Løsørepolicer 
bliver annulerede efter Haanden som betalte 
Præmier udløber. 

Aarsagen er at Dansk Assurance Compagni 
er indtraadt i Tarifselskaberne og da alle deri 
s taaende forsikringsselskaber for Biografteater
nes vedkommende skal forsikres til en meget 
højere Præmie, er vi . ogsaa der bleven Hus
vilde. 

Det fremgaar af Selskabets Skrivelse at der 
vil sikkert blive taget kraftigere fat med Hen
syn til Præmierne og det er vist ret sandsyn
ligt at vi bliver præsenterede for en Præmiebe
taling . af 25 _ Of.o pro Mille, hvilket er alt for 
meget naar man tager Betragtning at der næsten 
ingen Ildsvaade sker ved film. Det sidste 
Aar har saa vidt mig bekendt ikke kostet 
Selskabet Dansk Assurance Compagni en Øre. 

l midlertid opsagt er opsagt og Bestyrelsen 
maa se s ig om efter en anden Brandforsikring 
uden for Tarifferne, det lykkes sikkert ogs(;l.a 
og vi beder Medlemmerne om ikke selv at 
tegne forsikring idet vi kan naa en meget 
billigere Præmie haaber vi, ved fremdeles at 
staa samlede. 

Jeg har Løsøreforsikring tegnet igenndm 
forening fo r ca. 300,000 Kr. og det er derfor 
Bestyrelsens Mening at lade disse .overgaa til 
et andet Selskab saasnart ske kan, uden Ul~j
lighed for Medlemmerne, der vi l selvfølgelig 
senere blive meddelt hvad vi har foretaget os 
i Sagen. 

Chr. Sørensen. 

Ven tilation og Opvarmning · 
af Biografteatre. 

--Altid fri s k L u f t. 
Moderne og økonomisk. 

AXEL LU DVIGSEN, cand. polyt. 
Vestergade 1. København . Tlf. Byen 7569. 
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Flygler 
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• BLUTHNER • 
Kgl. dansk Hof·Pianofortefabrikant. 

O g P •1 
a n o e r Verdensberømte for deres overordentlig fine Klangskønhed og store To ne

• fylde, anbefalet af de største Musikautoriteter hele Verden over. 

Enerepræsentant for Danmarie LARSEN & PETERSEN, 
Hovedudsalg: Jorcks Passage, Vimmelskaftet 42, Telefon 6490. 

• Udsalg: Nørrebrogade 49, Tlf. 6491. Østerbrogade 94, Tlf. 6493. Falkoneralle 82, Tlf. 6495. Amagerbrogade 136, Tlf. 6494. 
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Finska Film Agenture n. 
Indehaver: R. S. GRU N ER. 

HELSINGFORS, FINLAND. 

• 
Eneste Special-Firma Finland for Salg af Film og kinematografisk Tilbehør. 

- lt::::lllt::::lllt::::lllt::::lllt::::lllt::::llllt::::lllt::::lllt::::lllt::::lllt::::lllt::::lllt::::lllt::::liiCIIICIICIICIICIICIICIICIICIICIICIICI-

0 . . c 
o c 
= c 
~ JOHN OLSEN & Co. ~ 
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~ Import og Export al Films. ~ 
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4801. 
4802. 

4803. 

4804. 

4805. 

4806. 

4807. 

4808. 

4809. 

4810. 

4811. 

4812. 

4813. 

4814. 
4815. 

4816. 

4817. 

4818. 
4819. 

4820. 

CENSURLISTE 
6. januar 1917. 

Oijtpilen. Rød. Drama. 1016 m. Nordisk. 
julen har bragt. Rød. Skuespl. 615 m. 

Vitagraph. 
Hittebarnet i Forbryderens Vold. Rød. 

Drama. 1005 m. Vitagraph. 
Ul/ Larsen kaldet Sø-Ulven. Rød. Drama. 

1861 m. Bosworth. 
Malkepigekomtessen. Rød. Lystspil. 

993 m. Nordisk. 
Billie Ritschies store Match. Rød. 

Komisk. 282 m. Trans-Atlantic. 
Billie Ritschie paa M aske bal. Rød. 

Komisk. 555 m. Trans~Atlantic. 
Eneboerens Hustru. Rød. Skuespl. 919 m. 

Schwedish. 
Da Charleys Baby forsvandt. Rød. 

Lystspil. 319 m. Selig. · 
Toms Eftermiddag som Barnepige. · Rød . 

Komisk. 248 m. Selig. 
Langs Vieye Flodens Bredder. Rød. 

Naturbl. 301 m. Selig. 
En 5000 Dollars Bortførelse. Rød. 

Lystspil. 120 m. Selig. 
Billie Ritsclzie er uheldig. Rød. Komisk. 

549 m. Trans-Atlantic. 
Der var engang. Rød. Skuespl. 340 m. 
Den levende Mumie. Rød. Skuespil. 

795 m. Schwedish. 
Askepot. Rød. Skuesp. 1032 m. Asta 

Nielsen. 
En stor Kanonfabrik. Rød. Naturb. 

88 m. Cines. 
Prætoria. Rød. Naturb. 91 m. Athica. 
Bob, Sejerherre i Brydekampen. Rød. 

Komisk. 151 m. Pay. 
Adriaterhavets Perle. Rød. Naturb. Na

turb. 135 m. Eclipse. 

4821, 
4822. 

4823. 

4824. 

4825. 

4826. 

4827. 

4828. 

4829. 

4830. 

4831 . 

4832. 

4833. 

4834. 

4835. 

4836. 

4937. 
4838. 

4839. 

Den hvide Gift. Rød. Drama. 872 m. 
Digteren og hans Elskede. Rød. Lyst
spil. 837 m. 

En jul i Krigens Aar. Rød. Skuespil, 
520 m Vitagraph. , 

Ogsaa en Baron. Rød. Komisk. 303 m. 
Vitagraph. 

Oaumonts Ugerevue Nr. 45. Rød. Na
turb. 184 m. Oaumont. 

Pigen jra Palls. Rød. Skuesp. 1399 m. 
Nordisk. 

Kejser Franz Josefs Begravelse. Rød. 
Naturb. 230 m. Messter. 

Kejser Franz Josefs Begravelse. Rød. 
Naturb. 230 m. Messter. 

Den røde Stribe. Rød. Drama. 1459 m. 
Urb. Gad Film. 

Hvo som elsker sin · Fader. Rød. Drama. 
1011 m. Nordisk. 

Naar Storken kommer. Rød. Lystspil. 
452 m. Triangle. 

De fransk-eng. Armeer ved Somme. Rød. 
Naturb. 112 m. 

De serbiske Tropper rykker ind i Serbien. 
Rød. Naturb. 142 m. 

Prins Arthur af Connaught hos Armeen 
ved Verdun. Rød. Naturb. 122 m. 

Arsene Lupin eller M anden der ikke lader 
sig fange. Rø.d. Drama. 1996 m. 
London. 

Eti frygtelig Hurlumhej. Rød. Komisk. 
267 m. L-Ko. 

Taberg. Rød. Naturb. 95 m. Nordisk. 
Fa'ers rare Dreng eller Den store Kata

strofe. Rød. Komisk. 540 m. Trans
Atlantic. 

En Opiumsdrøm. Rød. Komisk. 256 m. 
Trans-Atlantic. 

4840. Oaumonts Ugerevue Nr. 46. Rød. Na
turb. 143 m. Oaumonts: 

0oooooaooaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooQ 
g ~ 
o o 
o o 

l Biografteater-Billetter. l 
o o 
o o 
g med Firmamærke i Blokke a 250 Billetter, 3 dobbelt-nummererede 1-100.000 eller g 
o o 
g højere. Leveres i 4 Farver. g 
o o 
g 10.000 Billetter i Bl. a 250 Kr. 11.50 C. FERSLEW & CO. g 
go 25.000 25,00 Dansk Arbej'de. D

0
° Specialfabrik tor Kontrolbilletter i Ruller og Blokke. 

go 50.000 42,50 Forlang Tl'lbud. St K d 24 Kbh K og . ongensga e . v. . 
g 100,000 75,00 Telefoner 470 og 1820. g '= . a ooooooooooooaaooooooooooaoaoooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooaooo~ 
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2 gode Films. Man skal altid ha ve Ø jnene aabne fo r 
det nye og gode, der viser sig paa Filmens Himmel og 
ikke lade sine Evner til at dømme sløve af det m eget, 
man mellem A ar og Dag har set. Filmen "D e 7 smaa 
Engle «, der for Tiden gaar paa Pal adsteatret, iscenesat 
af Verdensberømtheden Griff_ith, er en ganske fortræf
felig Film, der tilfulde viser, paa hvor hø jt et Tiin den 
amerikanske Filmkunst for Tiden staar. 

7 henrivende Børn spiller i Filmen og gør det ald eles 
fuldendt, hvilket naturligvis alt bør skrives paa Inst ru ktø
rens Regning. Der er Fart. Skønhed og Handli ng i denne 
Film og fremfor alt: l nstruktion, Filmkunstens Alfa og 
Omega. 

D en anden Film, der er noget ud o ver det almindelige, 
er Schnedler-Sørensens nye Film: »P igen fra Pall s «, de r 
absolut staar højere end det meste af, hvad dan ske Fi lm
fabriker præsterer for Tiden, naar lige undtages Ben jami n 
Christensen. Med "Pigen fra Pall s << indføres den novel
listiske Film, i den danske Fabrikation, hvilket kun er 
godt, thi man er ved at trættes af de mange D ra maer. 

Schnedler-Sørensen, der i nogle Aar har været fjernet 
fra al Filminstruktion har med denne Fil m g jort en smuk 
Begyndelse paa sin atter genoptagne Løbe bane. 

<!J 
A/B. Svenska Biograft eatern i Stockholm har udvidet 

sin Aktiekapital fra 1/2 Million Kroner til 1 Million. 

ø 
I Tyskland har Myndig hederne i Følge det tyske Fi lms

blad »Licht-Bild-Biihne « stærkt overvejet at lukke alle 
Biografteatre. Det er naturl igvi s Loven om den 
civile Mobilisering, der har a ffødt den Slags r i gori ~ 
stiske og for den tyske Filmindustri ga nske ødelæggend e 

Lyster, m en der er dog vel et stort Spørgsmaal, om det 
kom mer længere end til Tanken . 

<!J 

Dorrit Weixler, den unge all erede ret berømte tyske 
Fil mssKuespillerinde, er afgaaet ved Døden. Der var over 
hende ops1aaet en særlig og meget tiltalende Art af Lyst. 
sp il, hvori hun spi ll ede den skælmske unge Pig e med 
meget Talent. 

Mary Pickford, den berømte amerikanske Filmsskue
spill erind e , har forladt >> Famous P layers «, fo rdi hun flun 
havde 18,000 Kr. i Gage pr. Uge. Hend es Ma nd, der fil
mede samme Sted, havde 3000 Kr. om Aaret. 

B i ografteater .. B i li etter 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefte r a 500 Stk. 

· 5 Billetter pr. Blad - dobbelte ell er 
tredobbelte-nu mmereret fra 1- 500 ell er fort løbende 

. til I 00,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. S a ts , 

IO.OOO Stykker med e n Sats .. . .... . Kr. 6,00 
25 ,000 to - . . . . . . . >> 12,00 
50,000 - t re - . . . . . . . . >> 22,00 

100,000 - fire -- ... . . . .. " 40,00 

l Blokke a 100 Stykker, Format 5 ;< 12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats .. .... .. Kr. 7,00 
25,000 - to - . . . . . . . . » 17,00 
50,000 - tre - ....... . » 31,00 

I 00,000 -- fire - . . . . . . . . » 53,00 

Yd e rligere Trykfora ndringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forse nd es mod Halvd elen af Beløbet ved Ordrens Af
givelse, Re5ten pr. Postopkrævn ing. 

B i li e tf a b r i k A. 8 r a n d G. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Komplet Lager af samtlige 

- ERN EMANN .. 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Perforermaskiner og alt Ti l behør. 
:m~m::m~m::mHm: Største Lager af K e mi k alie r og Kin o - F arv e r. :mHn:: :l liHt::::mHm: 

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKS BERGGADE 17 e KØB ENHAVN 

ANNONCEPRISER: 1/t Side Kr. 50, 1/2 Side Kr. 30, 1/ 4 Side Kr. 15, 1/s Side Kr. 8. R.abat fo r 13 Gange 10 pCt. 
for 26 Gange 20 pCt. · 

·ABONNEMENTSPRIS: Indland : 4 Kr. 64 Øre om Aaret. Udland: 8 Kr. om Aaret. - Enkelte N umre 15 Øre 

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

Udkommer den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet og redigeret af jens Loc!zer. 
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v.il , bringe opsigtsvækkende 

\ 

fta 
\ ' ' l 

\ -..... 

inø. .g :cøf~n · ~~~· 
~ ' 

F i l m f ab ri k. Filmudlejning. Filmteater. 

_.. Den 8. J~nuar udkom_me.r det, allerede 

Forhaand Pressen saa meget 
,_ 

omtalte store Film-Værk: 

H'o·m u ·n. c u l:u s 
' med Olaf Fønss i den største H,dvedrolle, der endnu 

• -f 

er skrev,et i Fitm. 

De,nne Fi.lrn bliver e11 . Begivenhed! 

Ejes med EnQret af Ais Kinografen~ 
' 
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