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BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

MARODØREN 
eller 

USKYLDIG DØMT 
Kinomatografisk Drama i 3 Akter, Bo Afdelinger 

c:fl:J§@'&OD Udført af danske Kunstnere cNi§@'&OD 

HOVEDPERSONERNE: 

H. E. Budtz, Ella Gregers, Herm. Florentz, Lili jansen, Luzzy Werren, . 
Henry Knudsen m. fl. 

Icenesættelsen ved Hr. Direktør 

JENS TRAP W ALTHER 

Efter en fransk Ide. En smuk og gribende Roman om en stakkels 
Fange, hvis Vanskæbne vil gribe alle Hjerter. Ulykken styrter ind 
over ham og hans lille Hjem; Aarene gaar, men til Slut sejrer 
Retfærdigheden, og Lykkens Sol straaler over Fader og Datter. 

. Glimrende Reklamemateriale 

• 

• • 
FILIAL i l~ORGE: j 

AKERSGADEN 20 . KRISTIANIA 
TELEGR.-AD R.: BIORAMA TELEFON 16945 
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t - - FILMENS ADRESSER 
rv Udlejnings(orretninger. 

AjS Fotorama, Vimmelskaftet 4 7. Tlf. 90. 
AJS Dansk svensk Films, Vimmelskaftet 36. Tlf. ()433. 
AJS Kinografen, Frederiksberggade 25. (Tillige F9brik). Tlf. 7606 og 7626. 
AJS Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 704 7. 

Filmsalg. 
Scandinavian Film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10.240. 
Transatlan tic Film C o. (A. E. Gee), Fan·ergade 2. Tlf. 11.212. 
AJS de Giglio Itala , Vestervoldgade 10. TIL 2858. 
Ove Davidsen (Messler), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co., Vester Boulevard 46. Tlf. 10 H58. 
Rothenborg, Hambrosgade 4, Vitagraph. 
L 'Herbier, Islands Brygge 19. Gaumont. Tlf. Amg. 1128. 
Pathe freres (dansk-fransk AJS) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
American Film Agency, Lid ., Skoubogade l. Tlf. 10631. 
M. P. Sales Agency Ltd., Købmagergade 22. Tlf. 10909. 

Film titler. 
Baltic Film Co., A/S, Husumgade l. Tlf. 11.323. 
Record Film Co. (Harald Obel), Lille Strandvejs Sidevej 4. Tlf. Helrup 440. 

Kopiering, Optagelser, Tiller. 
Maskiner. 

Pathe freres (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17. Tlf. 8012. 
Dansk Kinematografl'abrik. Reparation af Maskiner. Vesterfælledvej 6. 

Baggrunde. 
Tlf. 1636. Telegr.-Adresse: Maskinperfed. 

A/S Jacobsens Krystalyæg (spar33- 500fo Lysforbrug),Veslerbrogade 3. Tlf. 9186. 
Bogtrykkerier. 

Emil Kristensen , Nørregade 30. Tlf. 4345. 

Kopiering. 
Baltic Film Co , Aj S, Husumgade l. Tlf. 11.323. 

·Billetter. · 
Ferslev & Co., St. Kongensgade 24. Tlf. 470. Specialfabrik for 

Foreninger. 
Billetter, Ruller og Blokke. 

Biografejerforeningen for Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. 
Biografejerforeningen for København og Omegn, Vestervoldgade 110 2 (2-4). 

Telf. Byen 1240. 
Ventilation og Opvarmning. Altid frisk Luft. 

Axel Ludvigsen, cand. polyt., Vestergade 1 2• Tlf. Byen 7569. 
Elektricitet. Kino-Scandia, Frederiksberggade 17, Tlf. 8012. 

n Elektriske Anlæg, Modstande, Omformere. n 

t Forsikring. Aktieselskabet Dansk Assurance Compagni, Hovedvagtsgade 2, t 
København K. Telefon 5350. 

0·~~--+-~~------------------------------------------~~--.--~~~ 

RIDNING 
I DYREHAVEN 

AXEL MATTSSON 
TELF. ORDRUP 822 og 801 

' Aktieselskabet 

Dansk Assurance Compagni 
HoYedvagtsgade 2, Kbhvn. K. 

Telefon 5350 

Absolut billigste Assuranceforretning for 
Biografteatre 

Fordelagtigste Forsikringsbetingelser 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEA TEREJERE I KØBENHAVN 
OG FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I PROVINSEN i 
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Filmen og dens Instruktør. 

Der var en Tid - den er da f,or Resten 
delvis endnu - hvor. man mente, a't Skuespil
leren, være sig den berømte, den dygtige eller 
den smukke, var den, der først og fremmest 
betingede en Films Succes. Derfor jagede Fil
men efter de kendte Skuespillere fra de skraa 
Brædder, og derfor opnaaede de Skuespillere, 
der allerede var bleven yndede paa Film, rle 
enorme Gager, som de sidste Aar har bragt 
dem. 

Naturligvis skulde man have -et godt Ma
nuskrip't og en duelig Instruktør samt en god 
Rotograf, men det var alligevel Skuespilleren, 
der gav Filmen Præg og skabte dens Succes·. 

Men allerede nu begynder man at forstaa, 
at saaledes er det ikke meTe, og saaledes vil det 
ganske særliig ikke blive i Fremtiden. 

Har det været Skuespillerens Tid (som det 
i »Autorenfilmenes « Tid var de berømte For
fatteres), saa tilhører den kommende Tid utvivl
somt Instruktøren. 

Det viser sig jo nemlig Gang paa Gang -
ikke mindst naar Benjamin Christensen sætter 
i Scene - at man selv til store Roller udmær
ket kan bruge Personer, der ikke er Skuespil
lere. Man vælger blot sine Optrædende efter 
de Roller, man netop skal have besat, og op
naar saaledes at faa fat i netop de Typer, man 
søger. 

Skuespillereli overflødiggøres altsaa til en 
vis Grad, men i samme Grad vokser Kravet til 
Instruktøren, thi med ham staar og falder Fil
men. 

Han skal beherske alt: Dekoration, Spil, 
Teknik, Fotografi og Virkning, - en dygtig 
Instruktør faar en god Film ud af et slet Ma
nuskript og elendige Skuespillere. 

Som Bevis paa denne P.aastand tjener dels 
Benjamin Christensen .her i Landet, dels Mac 
Sennet i Amerika. 

H vad vor Landsmand har præsteret paa 
Filmens Omraade, ved vi alle. Han er bleven 
en Verdenskapacitet som Instruktør, og hans 
Speciale er, at han kan lave alt selv, og har 
Evnen til at fa.a sine Medhjælpere til at præ
stere mere, end deres Evner i Almindelighed 
tillader dem. 

Mac Sennet, der indtil for kort Tid siden 
var Charles Chaplins Instruktør og er Skaber 
af Keystonefilmene, har en enestaaende Evne 
til at finde paa D.etailler, .og han giver dem 'til 
sine Skuespillere, der derpaa er bleven verdens
berømte ved at gengive hans Paafund. 

Det viste sig bedst, hvor meget Mac Sennet 
betød, da Chaplin forlod det Selskab, hvor han 
var Instruk'tør, og gik over til et andet. 

Det viste sig da med al ønskelig Tydeiig
hed, at Chaplin nok var dygtig, morsom til at 
udføre lattervækkende Paafund, men han var 
ganske ude af Stand til at finde paa dem, og 
den nye Instruktør ha v de altsaa heller ikke Mac 
Sennets Evner. 

Chaplin vendte snart tilbage til sit gamle 
Firma, han er aabenbart bleven klar over, at . 
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hans Ry og hans deraf følgende Gage nemt 
kunde 'tage Skade, om han blev ved at filme 
paa egen Haand. 

Fremtiden tilhører derfor Instruktøren, 
han er Manden med Dukkerne, han giver dem 

Liv og faar dem til at præstere det dygtige Spil, 
der gør, at vi ved en g.od Film saa let glemmer 
Instruktøren, der ~ ganske med Urette - kun 
saa sjældent ses paa Billederne. 

J. L. 

FILMENS MÆND. 

Alle, der har med 
Nordisk Film at gøre, 
kender Direktør Stæhr. 
Han er den sorte Sky, 
den store Bastian paa 
Fabrikken, han har den 
ubehagelige Lod at være 
den nødvendige Busse
mand ude paa Filmen. 

Som man ser paa 
Billedet har han ingen 
Øjne i Hovedet, hvoraf 
dog ikke følger, at han 
er blind og intet ser, 
thi Forholdet er jo net
op det, at han ser al 
Ting, og mest det, man 
ikke ønsker han skulde 
se, men han har faaet 
dem flyttet ned paa Fin
grene og faaet de to, 
han oprindelig var ud
styret med, omsat i 10, 
saaledes at der bliver 
et til hver Finger. 

Der staar Vaaben 
gny om Direktør Stæhr. 

Man fortæller ham 
sikkert ikke noget nyt, 
naar man siger, at han 
ikke er elsket af alle 
paa Fabrikken, men 
sagde man det modsatte, vi.Jde han rimeligvis 
bede om sin Afsked, thi da var han altsaa ubru
gelig paa •sin Plads. Men alle anerkender, at 
han er en dygtig Mand og en saadan Anerken
delse selv fra ens Modstanderes Side gør, at de 
to Parter alligevel altid kan finde hinanden. 

Lynet er jo aldrig særlig behageligt at stifte 
Bekendtskab med , men er det trykkende i Vej-

Direktør Stæhr. 

ret, kan de't virke svært forfriskende og foryn
gende paa Energien. 

D'Hrr. Skuespillere virker · ofte som en 
Slags Lynafledere, saa der trækker sorte Skyer 
sammen over Valby. 

Og saa er det altsaa Direktør Stæhr, der 
har faaet den ikke særlig morsomme Opgave 
at slaa ned . Jens. 

THE 
TRAN S-ATLANTI CF l LM 

NYHEDER 
C A/s o. t 

En anden stor Trans-Atlantic Serie 

"Terence O'ronke's Æventyr" 
(Warren Kerrigan.) 

9 spændende Episoder 
om Kærlighed og Romantik 

Hele Længden ca. 4,500 Meter 

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

Forlang dissø Films hos Dørøs Udløjørø. 
~ DIREKTØR A. J. G E E 
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Skrevet af Benjamin Christensen. 
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Iscenesat af Benjantn Christensen. 

Benjamin Christens~ns nye Film er absolut d:, 
allerbedst~ Film og absolut det allerstørste Slag- • 
nummer der nogensinde er opført 1 Danmark. 

l Hovedrollen Benjamin Christensen. 

•L DANSK SVENSK FILM Afs. VIMKMøBEELNsKHAAFvTNETK.36, TELEFoN: cENTRAL 6433. ~· 
TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. 

-~~~=~~~~~~~~-
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•COMP~KØBENHJ\VN· 

Bal tic Films C o. AJs 
-

Kopieringsanstalt og Titelfabrik. 

Kontor: Jagtvejen 47 Fabrik: Husumgade 1 

li 

~ Telegram-Adresse' BAL TICFILM Telefon' CENTRAL 11.323 ~ 
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Nr. 24 o FILMEN o 229 

Pathes Filmsfabrik i Vincennes. 

Hævnens N at. 

Endelig løb den med saa stor Spænding 
imødesete anden Benjamin Christensen Film af 
Stablen paa Paladsteatret og fik, som man kunde 
vente, en meget stor Succes. 

Der findes ikke saa faa dygtige Instruk
tører her i Landet, men Benjamin Christensen 
overstraaler .dem alle. Han er nemlig ikke saa 
lidt af et Verdensfænomen. Han debuterede 
med: »Det .hemmelig.hedsfulde X «, der gik sin 
Sejrsgang Verden over, og skaffede sin Skaber 
store Engagementstilbud fra Amerika, og han 
tortsætter nu med >> Hævnens Nat«, der i endnu 
højere Grad viser hans specielle Evner i Ren
kultur. >> Hævnens Nat « er en spændende Folke-

komedie, men der er over den dette soignerede 
logiske Præg, der hører de bedste Film til, og 
som Benjamin Christensen har Æren af at have 
sat til Højbords. 

En virkelig dygtig Filmsinstruktør - Ver 
den ejer højst 20 af den Art, hvoraf de 2 er dan
ske - skal kende hele sit Fag og gøre alt selv , 
og >> Hæv nens Nat « er kun bleven saa god, som 
den er, fordi Benjamin Christensen .s.elv er med 
i hver Detaille. Han .har skrevet Filmen, og 
han har sat den i Scene, og endelig spiller han 
clen store Hovedrone deri, og gør det paa en 
Maade, som ikke mange københavnske Skue
spillere gør ham det ·efter for Tiden. Han er 
ubestridelig et stort Talent og en typisk Brug
barhed for Filmen, fordi han er all round. 

H vad der er typisk for hans Film, er ogsaa 
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det vidunderlige Fotografi, som her i hans an
den Film er endnu smukkere repræsenteret end 
i den første. Forklaringen er, at Benjamin Chri
ste~1Sen lader tage om, og om igen, indtil enhver 
Enkelthed i ethvert Billede har naaet den mu
lige Fuldkommenhed, og paa den Maade kan 
et Billede blive optaget baade 10 og 12 Gange, 
før det ·endelig finder Naade. 

Benjamin Christensen er det forfinede Raf
finements Mand, men forstaar dog at .holde de 
brede Linier, uden hvilke det hele falder sam
men i Enkeltheder og bliver god men ubetydelig 
KJ.einkunst. Handlingen i Filmen, der fortæl
ler en uskyldig dømt Mands Historie, rummer 
store virkningsfulde Scener, samtidig med at 
der er kælet for Enkelthederne paa hidtil uset 
Vis. >> Hævnens Nat« vil blive en stor - en me
get stor -'-- Sukces paa Paladsteatret, thi bedre 
og mere underholdende Filmskunst ses aldrig 
her i Landet, og i Karen Sandberg har man 
fundet en henrivende Fr·emstillerske til den 
kvindelige Hovedrolle. 

Filmen er fotograferet af Hr. Ankerstjerne, 
der fortjener sin ikke helt ri~ge Del af Æren 
for det smukke Resultat. 

Film tyveriet. 

Vi har fra Biografejer liegelund i Hjørring 
modtaget følgende: 

Natten mellem 16. og 17. ds. blev der i det 
ene af vore Teatre »Kinografen« forøvet Ind
brud, idet Tyven eller Tyvene fra Taget er gaaet 
igennem et Vindue og derfra ind i Operatør
Rummet, hvor de har taget de 3 første Akter 
af en tysk Film, der hedder »En vanvittig Bryl
lupsnat « med Hanni Weisse i Hovedrollen -
den 4de Akt l_aa i .en lukket Spole under Maski
nen og undgik saaledes Tyvenes Opmærksom
hed. Jeg heder derfor Bladet i sit . første Nr . 
meddele dette Tyveri, for at Teatrene kan være 
adviseret, saafremt det virkelig skulde være 
dumme Mennesker, der har begaaet Tyveriet 
i den Tro, at Filmen kunde gøres i Penge her i 
Landet. 

Vore Provinsteatre. 

l Korsør Biografteater kører "Ernemann" l 
Korsør Biografteater, son1 vi her bringer 

Billede af, hører ogsaa til de af vore Provins
teatre, som godt kan lade sig fotografere og vise 
frem. Det tager sig, ·s·om man ser, helt smukt 
og stateligt ud med sin rolige græske Facade. 
De'ts Leder, Krigsassessor Franck, har aaben
bart indset, at det lønner sig at koste paa si't 
Teater, og deri har han jo sikkert Ret. V.i mod
tageT stadig meget gerne Billeder af Provins
tea'tre, dog beder vi indtrængende .om samtidig 
at faa tilsendt Oplysninger om .Rumforhold, An
tal af Siddepladser osv., da det jo utvivlsomt og
saa har Interesse for Provinsen at erfare lidt 
om disse. 

Filmsforholdene i Spanien. 

I » The Kinematog;mph and Lantern 
W eekly « finder vi følgende Interview med Se
nor Alfonso fra Barcelona, en kendt spansk 
Filmsmand, der udtalte sig om BrancefOThol ~ 
dene i sit Hjemland. 

Alle Slags Film - siger SenoT A1fonso 
kan spilles .j Spanien, men vi har en vis For
kærlighed for de, der er sat lukseriøst op. Folk 
holder af at se saadanne Films, der fører dem 
til Omgivelser, de ikke er vant til, og Lysten er 
næsten ganske forsvundet til at se Film, som 
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omhandler de prin1>itive Fm·hold i Amerikas 
» Wild \Vest « eUer amerikansk Politik. Hvad 
vi bryd'er os om, er en god, kraftig, logisk 
Handling, hvis Scener udspilles j et fremmed 
Land. Et spansk Publikum taaler ikke let 
aandelig Kos•t, saa det betaler sig ikke at sende 
os en 4-Akter, der uden Skade kan skæres ned 
til en 2-Akter, og Films, der er gjort interes
sante paa Belwstning af Sandsynligheden, har 
heller irntet Marked hos os. De vækker kun en 
Spaniers Harme. 

I-Ivis• en Film i England forbydes paa 
Grund af umoralsk Tendell's, er det ikke Uma
gen værd at sende den til Spanien. Den span
ske Censur er nemlig strængere end den engel
ske, og lader i·lltet pa·ssere, som paa nogen Maa
de kan virke umoralsk. Hos os er Biografen 
nemlig helt og holden't en Familiefornøjels·e. 
Far, Mor og Børn er alle regelmæssige Biog-raf
besøgende, og Spanierne er meget nøjeregnen
de med Arten af de Fornøjelser, deres Hustruer 
og Børn Lager Del i. Fil<m, der behandler reli
g.iøsc Emner, har ' "i heller ingen Brug for, del 
samme gælder oin ultra-h emmelighedsfulde og 
skrækindjagende Film - -

Derpaa kommer Senor Alfonso ind paa dl 

omtale det spanske Kongehus' bekendte store 
Lyst 'til at se Films. 

Sennor Alfon·so giver reg-elmæssige Fore
stillinger i det kongelige Palads i Madrid, hvor 
der er indrettet et helt Biografteater, og Konge
familien ser alle de mere betydelige Films, der 
fremlwmmer paa det spanske Marked . 

Beholder vi Psilander? 

Valdemar Psilanders - Danmarks Pisllanders 
Konlrakl med >> Nordisk « er udløben og ingen 

'ed endnu, om de lo Parter aller kan blive enige. 
Hans Ry i Udlandet er stort, særlig skal de 

r-Jslrig-ungarske Damer Yære helt vilde efter ham, 
hvilket siges ikke at være al'lagel under Krigen. 

Psilanders Gage er lige saa stor, som det sam
lede danske Ministeriums og Verden betaler ham 
langt hellere denne Sum - thi det er jo hele Ver
den, der betaler - end vi betaler vore Ministre 
som vi ikke har den mindste Smule Glæde af. ' 

Det siges at Psilander ~' il til Amerika, men ær
lig talt, vi tror del ikke, han og »Nordisk « bør blive 
sammen, det Kompagni har skabt ham , og forslaar 
sikkert bedst at udnylle hans specielle Evner. 

Ingen i Verden ],an gaa med et Par Støvler som 
Psilander, del er han bleven verdensherømt paa. 
paastaar hans Fjender: m en del. er jo ogsaa altid 
noge t. Filmen har gjort de smaa Ting slore, og 
Støvler er skam en stor Ting, ikke mindst i Øje
blikke t. Psilancler styrker sil Ry ved en vis Eks
cenl.ricilet. ·Hans Frokost bestaar saaledes ofte af 
Hejer nydl m ed Ske og derlil e l lille Glas tør Cham
pagne - sligl spredes hurligt ud i Lanelet og gør 
Gullaschbaronerne misundelige. 

P. S. 
Efler al delle er skrevel og næslen ga<~el i Tryk

ken ,, forlyder del, a l Psilander forlanger 250,000 Kro
ner i Gage pr. Aar i den kommende Tid (et ikke helt 
ringe Dyrtidstillæg), men ligeledes, at »Nordisk « un
der ingen Omstændigheder vil betale ham denne 
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Sum , ja ikke en Gang give ham de gamle 100,000, 
hvilket dog virkelig er del mindste den Herre kan 
klare sig med. 

»Nordisk « ligger for Tiden med ca. 20 Psilan
clerfilm, der endnu ikke er udsendt , saaledes at Psi
lancler, hvis han gaar til el andel Firma, vil komme 
til at konkurrere med sig selv i de næste 3 Aar, en 
inelenfor Skuespillerverdenen ny og hidtil uforudset 
Situation, der absolut er i Psilanclers Disfavør, da 
han al!saa ikke l<an frembringe »Monopol-Psilancler
film « med sin bedste Vilje. 

Derfor fineler begge Parler Yel ogsaa nok hin
anden igen. - det er alligevel ganske rart al. være 
Profet. i sil eget. Land. 

Fra Filmens Verden. 

Er ·vouestykkeme paa Film b/uf!"? 

Der ilncles ikke den Ulykke i Verden, som ikke 

Filmen har Javel om Lil Sensation, og som har ind

hragl de store Filmsselskaber en forfærdelig Masse 

Penge. 

Del er nervepirrende at se Folk !<øre sin .\uto

mobil urlenfor Fj<'ldskra·nler ; del lader sig desYærre 

ikkr benægte, at del er med ublandet Fornøjelse. vi 

iagttager Skurken som styrter a r Hesten og s la ar 

Hovedet mod en Sten med den øjeblikkelige Død Lil 

Følge, og er ikke den Henrykkelse , hvormed vi ser 

Helten kaste sig frn 1\lipperne i de fraadende Bræn

elinger for at redeJe den Elskede. rr clen kanske il<kc 

alrne sine 50 Øre værd ? 

Nu sidder De maaske en Dag i »Grafen « og ser 

noget saaclan1. Stykkel bliver godt spillcl. Illusionen 

eJ der og De henfalder i Beundring oYcr Elskerens 

Mod og Uforfærdeth ed. Saa hører De en Stemme 

hagYecl Dem, som forklarende meddeler en eller an

den Person, a l »flet foregaar ikke s l c l saadan, for

staar Du. Del er hare tricks. Ja . paa Filmen er 

del utrolig. lwad man kan bringe det til. « 

Beholder De da Illusionen, saa er De et stærkt 

Menneske. I de nesle Tilfælde vil der opstaa Tvivl 

i Deres Sjæl. og De Yil maaske komme til det Resul

tat, at det hele er noget Juks, og al De egenllig er 

grundig snydt. 

Det vil derfor maaske berolige Dem at vide, 

at de fleste Filmkatastrofer virkelig fordrer en meget 

slor Dumdristighed af de deltagende Skuespillere. 

" Særlig dristige i maskerede U ly k ker er Ameri

kanerne. De fleste Vovestykker, der forekommer i 

Films »derovrefra «, har kostet Iseenesæl teJsen uhyre 

Summer og de Medvirkende en utrolig Masse Træ

ning i Koldbloclighed og Dristighed. 

Naar en Co,vboy-Skuespiller rider efter et Jern

banetog, indhenler det og uneler Farten manøvrerer 

sig over paa Toget, saa er en saaclan Udøvelse ikke 

uden Fare. Vel er det saaclan, at Jernbanetoget ikke 

gaar med den Fart, som det tilsyneladende har paa 

Filmen; men selvout man gaar ud fra , at det frem

stillede Voveslykke ikke foregaar med Hurliglogsfarl. 

saa viser i de fleste Tilfælde Hestens Bevægelser, al 

det i det mindste foretages uneler Galopriclning. Selv 

med den Fart vil et Fejlgreb let kunne afstedkomme 

en alvorlig Ulykke. Køres en Automobil udenfor en 

Fjeldskrænt kan man selvfølgelig med Sikkerhed 

gaa ud fra , at der ingen er i det smadrede Køretøj , 

men en amerikansk Skuespillerinde, Lule vVarren

lon, indspillede for kort Tid siden paa Hawaii en 

Film, hvor hendes Bil løber løbsk og falder udenfor 

en Klippe. Fotografen arbejdede her uden Afbr~·

clelse. Lule \Varrenlon havde paalaget sig at springe 

ud af Bilen lige i del Øjeblik, den skal vippe over. 

Hun gjorde (]el, men cl. Sektmel sene re. og del havde 

va•rct den visse Død, forl~cllcr "Transallani i e Tic

view «. 

Selvfølgelig kan de fleste Tscenesæltelser godt 

Ya>re hlufT. Men Tenelensen gaar stadig i Hetning 

af al faa alL sna naturligt som mulig - ogsan Vove

slyl<kernc. Meget ofte engageres Artister, som er 

Specialister i vovelige Kunststykker, og del hliver for 

disse en Æressag nl overbyde hverandre, naar del 

gæld e1· Yirkelig fnrligc Præslationer i Filmrns Tje

neste. 

Hvad Yi ser paa Filmen er meget ofte virkelig 

halshrækkencle Yderligheder, hvor de optrædende 

svæver i absolut Livsfare, for saa Yicll som den mind

ste Fejlberegning kan have en Ulykke til Følge. 
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4541. 

4542. 
454:3 . 

-1544. 

4545. 

45±6. 

4547. 

4548. 

4549. 

LJi)50. 

4551. 

4552. 

4553. 

4554. 

4555. 

4556. 

4557. 

4558. 

t!559. 

4560. 

4561. 

4562. 

4564. 

4;)6fi. 

4566. 

CENSURLISTE. 

31. September 1916. 

Ncwr Ægtefolk keder sig. Rød. Sku•2-
spil. 281 m. Vitagraph. 

Dødskysset. Rød. Drama. 838 m. 
Ogsaa en Gullaschbaron. Rød. Lyst

spil. 915 m. 
Proteas Væddeløb med Døden. Hød. 

Drama. 1984 m. Celan. 
Pigen fra Magdalenehjemmet. Hød. 

Drama. 1442 m. Messter. 
H jertevirtuosen. .Rød. Lystspil. 665 m . 

Dania Biofilm. 
Kunstens 

1120 m. 
Skansen. 

disch. 

Tomevej. Hød. Skuespil. 
Dania Biofilm. 

Hød. Naturb. 121 m. Schwe-

Fortidens Bn11de. Høcl. Dtama. 866 
m. Milano. 

Chaplin som Fihnsskuesp1ller . B.ød. 
Komisk. 586 m. Ess.anay. 

Coral. Rød. Skuespil. 1017 m. Trans
atlan'tic. 

Sfinxens Hemmelighed. Rød. Sku~-
spil. 1138 m. Nordisk. 

Indien, Hinduernes Land. Røå. Na
turb. 242 m. 

Hænder og Fødder. Rød. Lystspil. 
3~W m. Gaumont. 

Gcwmonis Ugerevue Nr. :32. Rød. Na
turb. 134 m. Gaumont. 

Angrebet paa Fort Fcwx i Vinter. Hød. 
Naturb. 339 m. Gaumont. 

Med Englænderne i Kamp ved Sanne. 
Rød. Naturh. 148 m. Gaumonl. 

Platonisk Kærligltecl. Rød. Lystsgil. 
300 m. Vitagraph. 

Min Onkel, Generalkonsulen. H.ød. Lysl
spiL 364 m. Nordisk. 

Ruut de Zan og Spøgelset. H.øcl. Ko
misk. 241 m. Gaumont. 

Bergensbanen (Ygre-Reim e) . Rød. Nn 
turb. 100 m. Nordisk. 

IInns sidste Patron. Rød. Drama. 290 
m . A. B. 

J~'n Skilsmisse. Rod. Dr.ama. 966 m. 
Nordisk. 

/)en megen Kærlighed. Rød. Skuespil. 
350 m. Nordisk. 

Kærlighed og Skrædergæld. Rød . Lyst 
spil. 340 111. Nordisk. 

/~n nobel Føclse lsdagsgnue. Rød. Lyst
spi l. 369 m. Norelisie 

4567. Gentleman j" o r en Time. Rød. Lystspil. 
411 m. Nordisk. 

4568. Vandfald i Smaaland. Rød. Naturb. 
90 m. Nordisk. 

4fi69. Nordisk Natur i Foraarsskmcl. Rød. 
Nat~urb . 100 m. Nm-disk. 

4fi70. Trænyerud og Omegn. Rød. Naturb. 
88 m. N m· disk. 

1571. Et moderne Bogbinderuærksted. Rød. 
Naturh. 184 m. Nordisk. 

45n. '/'m:skofabrikotion. Hød. Naturb. 200 
m. Nordisk. 

"tf>?:i. J/ norledes et modeme Ugeblad blivez: til. 
Naturb. 228 m. Nordisk. 

4fi74. En Begauelse. Rød. Lystspil. 313 111. 

Vitagraph. 
457!'i. En Enkes Choncer. Rød. Naturb. 266 

m. Vi'tagraph. 
4576. Hrylluppet maa udsættes. Hød. Lyst

spil. 321 m. Vitagraph. 
45 77. Fabrikation o[ Schweizerost. Rød. N a

lurh. 334 m. 
4fi78. Pigen fra Rar'en. Rød. Skuespil. 425 m . 
4fi7~l . J-/rtltetyuen. Høcl. Lystspil. 296 m. 

l\ ays'tone. 
c(;,so. !Jmknet i Flrunmelwvet. Rød. Drama. 

9:31 m. Dania Biofilm. 

Hr. Ivan Eiby kunde den l. September fejre el 
i Filmsbranchen ret enesiaaende Jubilæum, idel han 
den Dag haYde været ansat hos "Kinografen « i 10 
Aar. (Os lJe kendl overgaas delle kun af Hr. Chr. 
Larsen hos "Bioranut «, der snart har været 11 Aar 
hos nævnte Firma.) I Dagens Anledning var hans 
Plads festlig smykket med Flng og Blomster, lige
som der kom Telegrammer og Lykønskninger. 

~ ~ .. 
Den bebudede nye Filmfabrik i Norge er nu 

hleven til Virkelighed og har faaet Navnet: "Christi
:mia Film C o. «. Aktiekapila len er paa 150,000 Kro
ner og Forfalleren Lykke-Seesl er Direktør. Der er 
all i Sommer oplaget 2 Film og en tredje er uneler 
Arbejde. 

~ ~ ~ 

BenJamin Christensen-Filmen "H ævnens Nat « 
er bleven pure forbudt i Ila lien - el for alle, der 
kender denne F ilm , ganske ubegribeligt Fænomen. 

~ ~ ~ 
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I Stockholm gik der for nogle Dage siden Ild i 
en Automobil,. der var læsset med Sække fyldt med 
Filmsaf1'alcl, og et Øjeblik efter stod det hele i Lue. 
ChattiTøren havde heleligvis Aandsnærvære1se nok til 
straks at gribe en Benzintank, drr stod paa Vognen 
og indeholdt 25 Liter Benzin og kaste den Lil Side, 
hvorved en voldsom Eksplosion blev undgaaet. Il
den var saa voldsom, at de fleste Hueler i de nær
meste I-luse sprang og tre P ersoner, hvoriblandt 
ChauiT'øren, fik større eller mindre Brandsaar, lige
som Branden afstedkom en s tørre Standsning for 
de elektriske Sporvogne, da den voldsomme Flamme 
~Hielagde Lednnigsnættets Sikringrr. Af Automobilen 
blev der ikke ret meget igen . 

»Scanclinavian Film Agcncy « her i København 
har i Stockholm opretlet en J'asl Filial, der bestyres 
ar Hr. Fredrik Anderson, forhen ansat hos »Sven
ska Biografteatern ". 

Et rigtig fint P,rosenium, malet paa Lærred 

og Rammer, ca.12 Alen bredt, samt et Maskin

hus af Gibsplader ønskes solgt inden Oktober 

Flyttedag. Til Salg slam· flere forskellige Inven

targenstande paa Grund af Flytning. 

Chr. Sørensen, 
Svendborg Biograftheater. 

Ventilation og Opvarmning 
Af Biografteatre. 

• • • • Altid frisk Luft. • • • • 
Moderne og økonomisk. 

AXEb bUDVIGSEn, cand. polyt. 
Vestergade l, København. Tlf. Byen 7569. 

Biografteater-Billettør 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter å 500 Stk 

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

til l 00,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Slats. 
10,000 Stykl<er med en Sats . .. . . Kr. 6,00 
25,000 to - 12,00 
50,000 - tre - . . . . . > 22,00 

100,000 - fire -- . . . . . » 40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 x 12 cm. 
10.000 Stykker med en Sats . . . . . I<r. 7,00 
25;ooo - to __.:_ .. . . . .. 17,00 
50 000 - tre - . . . . . » 31,00 

too:ooo - fire - . . . . . " 53,00 

Yderligere Tr,ykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forsen~les mod Halvdelen af Beløbet ved Ordt·ens Af
givelse, Resten pr. Postopkrævning. 

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

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Perforermaskiner og alt Tilbehør. 
Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. 

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: 1/r Side Kr. 50, 1/ , Side Kt·. 30, 1/ , Side Kr. 15, 1/ • Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., for 
26 Gange 20 pCt. 

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

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Tlf. Vestet· 4021 og 3353. 

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

Dansk Kinograf-Film! 

~ ~ 

A/s KINOGRAFEN· 
·-

optager atter ny danske Film, 
der udkommer 1 denne Saison! 

Sikre Dem Film fra 

A/s. KINOGRAFEN 
For Danmark: KØBENHAVN. For Norge: BERGEN. 
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DANSK-FRANSK 
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· FREDERIKSBE.RG ALLE 40 
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KØBENHAVN V. 
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Trykt hos J . Jeqtenøn a Co. (Ivar Jantr..ell ) København 
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