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LEON GAUMONT 
GENERALD.IREKTIO~E~ fQR HELE SKANDINAVIEN 

' . ALBERT. L'HERBIER , , {: 

ISLANbS ~ BRYGGE 19. KØBENHAVN, B. 
c ' TELEFON: AMAGER ·tt28. 
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JVIeddelelse fra Kinografen! 

Adoree Viiiany 

Lystspil i 4 Akter. Med den berømte Kunst-Reform-Danserinde 

Ado:ree Viiiany 
i Hovedrollen. Optaget af Kinografen! 

~ Denne Film er forbudt for Børn! -.m 
. Udlejes med E nere t : l

~~ 

i Danmark : A /S KINOGRAFEN, Køben havn . 

h~ For Norge bedes Fotespørgs ler rettede til Kinografens Bureau, Bergen. 

~~ 



[!] 
1"""1 

BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

~, f' a t I =den nærmeste Fremtid:~ ' , 
udsender vi følgende første Klasses Slagnumer: 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

Skyldig - ikke skyldig 
eller 

Under Dødsenglens Skygge. 
Kinematografisk Drama i 3 Akter, 80 Afdelinger. 1100 Meter. 

Forfatlet og iscenesat af Herr Aage Brandt. 
(Viktoria Teatrets Repeloire). 

I Hovedrollerne: 
Frk. Luzzy Werren, Herr Hermann Florentz, Herr Henry Knudsen, 

Herr Oscar Nielsen (det kgl. Teater). 

En gribende Tragedie fra Dagens Liv, en interessant Skæbne s~ildres. Et 
Spil af Tilfældigheder griber ind i et Menn_eskes Liv, kuldkaste!· hans. Sjælefr~d og 
fremkalder en Krise i hans Liv, hans rolige Løb forvandles hl en nvende Strøm 
af Sorger og Kampe. 

Saisanens Sensation kon~mer 

'fJ//r General Villa 1110 
Den meksikanske Oprørsgenerals Liv og Levned i levende Billeder. Fortalt 

af Genera 1 Villa se l v til en amerika ns k Journalist og efter dennes Beskrivelse 
fremstillet i Film. 

En en estaaende farverig Virkelighedsskildring, mere spændende end en Roman, 
i en præglig Ramme af skønne meksika_nske ~andskabel: ~g ejendommeli~e Inter!eur~ 
- rig paa Effekt og glimrende Spændmg. Scener ere hidels optagne 1 Meks1ko 1 

og ved de af saavel Reger~ngs-Tropl?er so1~1 af General _Yillas Sold~ter ødel_agte 
Landsbyer, med General VIllas spe~Ielle Tilladelse. I Filmen medvirker et Ikke 
ubetydeligt Kontingent af Grneral VIII~s egne Soldaler med Kanoner. . 

Optagelsen og Udførelsen af Filmen er beset og godkendt af GPneral VIlla 
personlig. . . . . 

Monopolet for denne u sæd van hg mteressante Film er for en betydelig Sum 
erhvervet for Skandinavien af Biorama. 

L~ngde ca. 1300 Meter. . . 
Til denne Film forefindes del mægtigste ReklamematenaJe der en leveret 

til nogen Film og frem:<>tillet me? ægte ameril~ans Smartnes. Uagtet de store 
Udgifter udlejes denne Film dog bl moderate Pnser. m 

Filial :f o :o Norge: m 
Biorama, Akersgaden 20, Kristiania. Tlf. 16945. Tlgr. Biorama. /JA 

~~~ 

KUinDBJIBiiERnES DVERIYIAnD 
En i bogstavelig Forstand enestaaende Film i 5 Akter. 

Denne Filn1 bliver Sæsonens store Sensation. 

Mestertyven. 
Lili Beck . Egil Eide Film. 

Hans Hustrus Fortid. 
Glimrende Lili Beck-Film. 

Hævneren. 
Svensk Monopol-Film. 

Hans Faders Brøde. 
Svensk Monopol-Film. 

Helt mod sin Vilje. 
Svensk 3 Akts Lystspil. 

Skomager, bliv ved din Læst. 
Svensk 3 Akts Lystspil. 

Skibe, som mødes. 
~ 

Egil Eide, Lili Beck-Film. 

Landshøvdingens Datter. 
Lili Beck Monopol-Film. 

l Prøvens Stund. 
Victor Sjøstrøm Monopol-Film 

judaspenge. 
Egil Eide Monopol-Film . 

Katteslugten. 
Hermann Sudermanus berømte Værk. 

Fem Nætter. 
Victoria Cross' berømte Roman. 

Undervandsbaad 27. 
Spændende ital. Monopol-Film. 

Den indtagende Enke. 
Amerikansk Monopol Lystspil. 

Frøken Hovmod. 
Tysk Monopol Lystspil 

Syndens Frugt. 
Udmærket »Cines« Monopol-Film. 

--==TUNNELEN==-
Paladsteatrets mægtige S u k ces. 

===~=== 

01\rtSK SVEnSK PILPIS ,./s v•n~K~:~~~~~~E~.3fi, 
~ JT:LEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFIL:· J d 
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JOHN OLSEN & C0 · 

JIOH~OH'h: 
LONDON: 

Cranbouru Chambers, 
Cranbouru Street. W. 88 

ROIIEHrArEH'h: 
KØBENHAVN: 

y.JI . Gl. Strand 40. 

Ilpo,n;ama lfHHeMaTorpa<f>HqecHHX1> 

• JieHT1> H31> caMbiX1> ooJibillHX1> • 

• aHrJiiHCHHX1>, 

HTaJibHHCHHX1> 

lf>aopHH1> ,ll;JIH 

•• illBeUiH, 

aMepHHaHCHHX1> • 

H cppaHUY3CHHX1> 

fOJIJiaH,n;iH, ~aHiH, 

HopBeriH, PocciH • • 

H <I>HHJIHH,ZJ;iH. 

Salg af Films for Holland, Skandinavien, Finland 

og Rusland, fra Englands, Amerikas, Italiens og 

Frankrigs største Filmsfabrikker. 

88 88 88 

06paTHTØCb HØMBAnBHHO KD H3MDl 
Sæt Dem øjeblikkelig i Forbindelse med os. 

l . FILMEN 
i MEDLEMSBLAD FOR 

~ 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
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Filmtolden i England, 

Som bekendt indførtes der for nogle Maa
neder siden en Værditold paa 33 pCt. paa a l 
fndførsel af Film til England, men indenfor 
den engelske Fi lmsbranche hersker der natur
ligvis megen Misfornøjelse med denn e nye Be
stemmelse, der af ledende engelske Fagmænd 
:m es for i lige Grad betydningsløs 'og ufor
nuftig. 

Hverk en som Statsindkomst, Beskyttelse for 
den engelske Industri, Regula tiv i det flnansielk 
Forhold mellem England og Amerika, ell er som 
Beskyttelse mod Almenhedens Udgifter til For
nojclse uneler J(rigstiden, vil den nye Lov blive 
til Gavn. Den vil kun øge Besværlighedern e 
for den engelske Filmsbranche og virk e som 
d m elfærdigt Paalæg paa Menigmand s For- , 
nojcl sc, skriver "J(inematograph and Lantern 
Wcckly «. 

Tlvnd særlig angaar Statens øgede Indtæg
ter af denne Told skriver Bladet: 

I de først e 8 Manneder af 1915 beløb Vær
dien af de importerede Films sig ti l ca. 
15,192,000 Kr. Reeksporten udgjorde ca. 
1.646,000 Kr. , ln-orved Nettoimporten r educere
des til 13,536,000 Kr. Efter sam me Proportion 
sktllde Importen for h ele Aaret udgøre 
l9 ,800,000 Kr. og Tolden beløbesiatil 6 480 000 r o , , 
H. , hvilket er det gunstigste Resultat, Staten 

knn opnaa. 

Men herfra maa, drages Omkostningerne ved 
Toldens Udøvelse, Lønning af en ny stor Stab 
af Vurderingsek.sperter og Udgifterne under 
Overgangst·iden, der er uadskillelige fra enhver 
ny Told. 

Men et langt vigtigere Resultat, som den nye 
Told vil afstedkomme, vil sikkert blive de For
andringer, som Branchen vil undergaa i sine 
Bestræbelser for at undgaa Virkningerne af 
Tolden. 

Den vi l først og fremmest bevirke, at der 
importeres. mere Negativ end før i Tiden i Ste
det for Positiv, og disse Negativer vil blive nn
sat ti l den lavest mulige Pris. 

Det er umuligt ganske nøje at ansætte den 
Værdi, en Importør bør ansætte en Negativ til , 
so m sjæld ent er solgt helt og holdent, og som 
desuden som Regel er importeret af Fabrikkens 
Agent for at b li ve tilbagesendt, naar det nødven
elige Antal Kopier er taget. 

Sikkert er det i hvert Fald, at »Værdien « Yil 
blive ansat lavere, end Tilfældet før har være t, 
da de r paa Grund af manglende Told ikke fand
tes Grund til at undervurdere Filmen. 

Da. et stort Anta l Kopier behøves af en Film , 
Yil Importen sikkert b live en hel Del ændret, 
og Lurendrejer iels Dage er komne, ligesom alle 
den kemiske og optiske Videnskabs Hjælpc
kilder vil b live udnyttede til at omgaa den nye 
Told. 

Og disse Anstrængeiser vil sikkert krones 
med Held. 

I Stedet for at importere en værdifuld N e
gativ, vil man sende en god Positiv, hvoraf der 
saa tages en Negativ, hvoraf der atter kan tages 
saa mange Positiver, som der behøves, der i 
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Kvalitet er næsten tunulig at skelne fra de ori
ginale Positiver. 

Alt dette gør, at man ikke paa langt nær 
lwn beregne, hvad Tolden vil indbringe med de 
nuværende Tal som Grundlag. 

Sluttelig gør Bladet opmærk,som paa, at 
Tolden kan komme til at øve den mest betæn
kelige Virkning paa hele Filmsbranchen i Eng
land, da den nye Byrde meget let kan flytte 
Verdensmarkedet for Films fra England til et 
andet Land, hvilket atter vilde have en lam
mende Virkning paa Filmsindustrien i England. 

Det ny Biografteater 
i Nykøbing F. 

Direktør Herskind i Nykøbing paa Falster 
har for ganske nyligt ombygget sit Teater, der 
nu sikkert er et af Provinsens aller flotteste. 

Da det maaske kan interessere andre at 
høre lidt om Forholdene i det ny Biografteater, 
har vi bedt Direktør Herskind give os nogle 
Oplysninger, som vi herved lader gaa videre: 

Teatersalen er 35 Alen lang og 12 Alen 

bred. Væggene er holdte i en gullig Schamrot
tone, hvortil de hvide Pilastre med Kapitæler 
staar ualmindeligt smukt. 

Der er 22 Stolerækker hver med 10 Sæder, 
2 brede Gange langs Siderne og dertil 3 Tver

gange. 
Den synlige Del af Gulvet, belagt overalt 

med røde Løbere. 
Et 4 Mands Orkester (Klarinet, Violin, 

Cello og Klaver) under Ledelse af Musikdirek
tør Melchiorsen sø1:ger for den musikalske Del 
af Underholdningen. 

Ventesalen er 22 Alen lang og 71
/ 2 Alen 

bred. Farven paa Væggene er gullig chamois 
med alt Træværk i en smuk blaagraa Farve

tone. 
I Ventesalen forefindes Chokoladekiosk, 

Billetkiosk og i den mellem Ventesal og Teater
sal værende Forhal et smukt Toiletrum (W. C. 
og Haandvask), der i Mandshøjde er beklæd t 
med hvide Fajancefliser. 

Magelige polstrede Kurvestole og Sofaer 
indbyder Publikum til Hvile og paa smaa fikse 
Kurveborde er henlagt de nyeste Uge- og Dag

blade. 
Imellem K nrvestolene er opstillet ..:__ paa 

nogle høje Kurvestandere - ~mul,ke store Phø
nixpalmer. 

Gulvet i Ventesal og Forhal er lagt i r ød-

ligt Terraszo. 
Den store smukke Svingdør i Hovedind

gangen er lavet af fuld Teaktræ, der er isat fa
cetslebet Spejlglas. 

Fra Teatersalen fører 2 Reserveudgange 
lige ud i det frie, og Hoveduelgangen fra Teatret 
til Hovedgaden er en bred fnldt cementdækket 
Gang. 

Teatret er beliggende i Østergad e, Byens 
HoYeclfærdselsaare, Byens C en L rum , hvorfor 
Teatret da ,ogsaa har faaet Navnet "Central

Teatret «. 
Teatret kan uden Overdrivelse kaldes Pro

vinsens største og smukkeste Biograf-Tea ler. 

THE 
TRANS-ATLANTICFI LM C o. 
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NYHEDER 

HOBART BOSWORTH 
i 

"THE SCARLET SIN" 
(Broadway Feature) 

i 4 Akter. Ca. l ,200 l\1eter. 

7 O Afdelinger. 

Belærende og spændende. ... ... 

THE TRANS-A TLANTICFILM Co. A/s 
Telefon 

CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 
FARVERGADE 2'' 

Telegr.-Adr.: 
TRANSCOFILM 

~~~----------------------------~~ 
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Filmbrancl).en i Rusland. 

I del amerikanske Filmblad "The Moving Pie
lure World « finder vi følgende Beretning fra R u s

land: 
I Lighed m ed mange andr·e Grene af Kulturen, 

træng te Kinematografen langt senere fr.em i Rus

land , end i det øvrige E uropa. 

For ca. 15 Aar siden , da de levende Billeder alle
rede spillede en s tor Roll e i alle andre civiliser ede 

Lande, og der allerede b etragtedes som en anerkendt 

Institution , var Ryg let om dem kun naaet til Rus
land , og det berettedes, a t der eksisterede et Vid

under af den Art. 
De første Biogr.aftealr·e i Rusland aabnedes i Pe

lrograd og Moskwa for omlrent 14 Aar siden samt 

i \V.arschaw, Odessa og Kiew. 
Firmaet "pathe freres « fik straks en slor Betyd

ning i Ru slanel og aabnecle en Filial i Petrogracl, og 

dens Omsætning siges a l være bleven ti dobblet pa·a 
et eneste Aar, hvilkel foranl edi gede "Gaumonl « og 

"Cin es « Lil at følge E ksempl,et. 
Biografteatrene blev m ere og m ere po pul ære og 

voksede snart i Størrelse og Pragt, og samtidig steg 

E ntreen , der i Begyndelsen var fr.a 10 Iil 15 Cenl s 

l il en DoUar eller derover. 
Derpaa spredtes Tea irene over det uhyre H.ige, 

Lil der nu næsten ikke finel es en Flække, h vo r der 
ikke vises lev.encl e Billeder. Til for ga nske kort Tid 

siden , imporl er edes all e F ilm fra Udlandet, og den 

hj emlige lnduslri ma nglede ganske Initiativ. 

I Moslnva og P etrograd opstod dog nogle Film

fa~rikk er , m en de h avde ingen Erfa ring og lavede 

daarlige Billeder. 
Manuskripterne blev ganske vist skrevne af gode 

For fa li ere, men egnede sig ikke for Indspilning. De 
nu alt for lange og slill es taaende og fo rtabte sig 
allicl i psykologiske Betragtninger. Dette forklarer 

rlel Faktum, at alle udenlandsk e Film modtages med 

sto r Begejstring. medens P ublikum lod h aant om de 

indenlandske. 
Pathc, Gaumont og Cines begyndte nu og.saa at 

optage Film i Rusland , med gode russiske Skues pil

lere, og dem er der m ange af i Rusland , der nægtede 

at op træde for de r ussiske Firmaer. 
Indtil for kor t Tid siden var de russiske Skue

spi li er e h oYeclsageligt an s a t ved tyske Firmaer, der 

havde trængt de franske slærkl ud paa det russiske 
Marked. 

Alligevel forlsæUe de nationale Forbindelser, m en 

Udlændin gerne holdt stadig TeLen. 

Tysk·erne Timan og Reinhardt, der var h enholds
vis Gines og Gaumonts Repræsentante r, .slog sig plud

selig sammen , og grundlagde en stor Filmfabrik i 
Moskwa. 

De begyndte m ed en r et ringe K a pi tal, men for

tj ente paa 3 Aar en m ægtig Formue og udvidede 
Forretningen Lil et Kæmpeforetagende. 

Clwnshonkoff & Co., li geledes i Moskwa, som før 

lej ede Film ud, blev den næste som fulgte E ksemp
let. Delte Selskab har kun eksi ster et i 4 Aar, m en 

havde allig.evel sidste Aar m ed Salg af russiske Film 

en Omsætning paa 3 Millioner Dollars. 
Rusland har for Ticlen ca. 1 O Film fabrikker, og 

Antallet stiger stadig. 

Black and White. 
(En lille Humoreske.) 

Negerfø reren, der forn ylig gæs lede Københav n, 
har efl er Hjemlwmslen Lil s in egen Ø i dansk Ves l
inelien starlet ·en Avis, h vo r ha n i Kronikken bland t 
andel ski ldr,er sine Oplevelser h er i København. V.ed 
e l ua lmindelig h eldigt Træf er del os muligt at bringe 
denne i fejlfri Oversællels·e. 

Som enlwer NegeT med Agfe lse for sig selv levede 
j eg her paa St. Croix i den mest absolutte Arbejds
løshed med mine 11 Koner, og saa paa de stakkels 
Jn·ide, som gjorde sig de m es l forlviY!ede Anstren
gelse r for at bestill e noge t uden Hensyn ti l Solen 
og skønt det enest·e drikkelige indenfor l\Iiles Om
kreds var en Citronsommerfugl. 

Der var utvivlsomt ikke nogen Magi paa Jorden . . 
der skuld e h ave faa et m.ig til at fo rlade denne mi n 
],ære Ø. hYis ikke YOr Guvern ør . der har to Efter
navne skøn t man sinlide synes, eet var nok i d-en ne 
Yarm e, pludselig, havde fundet paa al indfør e euro
pæiske Skikke paa vore rare Øer. der dog i enhve r 
Henseende staar langt hø.ir·e end Europa, hvor ma n 
kun har een Kone, skønt Temperaturen der, ikke er 
nær saa h øj . Da han sendte hver af mine Husfrue r 
et Par MolTediser so m nogle ældre Damer af hans 
europæiske Bekendtskab ha vde strikket. øg da ha n 
blandede sig i mine Retligh eder som fri Mane! og 
fordrede at j eg ikke maalle leve af min Nabos Sul'
kerør, skønt disse er langt bedre end mine egne, be
sluttede jeg at foreta ge den lange Rejse til Dann'lark 
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for al erfare, hvad Meningen var , og hvad jeg ople
,·ede p~t a denne Tur skal jeg nu m eddele h er i dette 
Blad, der frem tidig vil udkomme hver Na t, dog ikke 
naar Temperatu ren er over 40 Grader Reomur. 

Ankom111en til Københa vn m ed mine 11 Koner 
visle del sig mnuligt at find e et Værelse m ed 12 
Senge. 

J eg sagde, a t j eg til Nød kunde klare mig m ed 
11 , men da det højeste Antal, der fandtes var 10, 
byltede jeg den ene Kone bort mod en h øj H at og 
el Stykke Tyggegummi. 

Næste Dag besøgte jeg Misler Brandes, der ·er en 
meget rig og m ægtig Mand, a ll igevel lugtede han 
ikke særl ig af Spiritus. 

Hans Kone Ya r ikke hjemme, hvorfor jeg for
ærede ham 3 a f m.in c for stra ks al ,·ise, al jeg h:1~ ., e 
Levemaade. 

Vi lalte læng·e sa mmen, og han lovede mig saa 
megel , a l jeg ikke kan hu ske del ha lve, og hYor ska l 
ha n saa kunde det ? 

Da jeg gik fra ham lwm vi i Trængsel og da j eg 
kom hjem, hawle j eg l<tlll 9 Koner. Den ene maa 
:illsaa v:ere bleven horl e i Trængs len e ll er ogsna ha r 
Minisler Brnndes alligevel beholdt h end e. 

Jeg log m.ig ikke Tabel vider e n ær, hendes 1-Iæn
(.l er og Fødder vnr for smaa , men Næseringen jeg 
forærede hende paa Forlovelsesdag.en havde na tur
ligvi s en vis Værdi. 

Da jeg saaledes havde sørge t for J eres Vel , mine 
kære Medbrødre, beslullecJ.e j eg al. sørge for mig selv 
og se mig om, i Byen. 

Jeg kan g·læde .Ter med at Moden med at sætte 
slore Fjer i Halten ogsaa er naaet Iil E uropa, dog 
r r del: der Kvinderne, der smykker sig med denne 
udprægede mandl ig,e Prydelse. 

l del hele taget spill er Kvinderne en s lor Rolle i 
Danmark. Jeg va r i det kongelige Tea ler med mine 
Kon er om Aftnen. De spillede et Stykke, der hed 
»Opera« og en dejlig fed Dame der hed >> Brunn« 
skønt hun var h vid skreg h ele Aftnen skønt h endes 
~Iand ikke gjorde hende noge't, det Fj~l s. Naar han 
Jkke saa det, gjorde hun sig lækker for en anclen 
Herre. Det morede mine Koner voldsomt a t se paa , 
men _de ved, at del kan ikke ny tte al forsøge paa 
at sp11Je Opera nted mig. 

, l Tea_Lre t J_nistecle jeg yderligere e t Par Koner og 
en gav Jeg s1den Lil en fattig Mand, der bad om 
noget. 

A . Al Ting i Københa vn var m ege t dyrt. Der var 
gw paa 5-Ør·es Kager, der kos lede 6 Øre oa Sn"Lør

ret var ikke til at betale. Saa anecl j ea mfa ind i 
Maga · d o o o 

< nne, et er li ge saa godt. 

Efter. 14 Dages Forløb havde jeg ikke flere Koner 
de den Sidste gav jeg til Dronningens Indsamling, og 

andre stak af og m elell e sig paa Operaskolen -
og saa tog jeg hjem . 

For en af min e Koner ha vde jeg købt en lille 
Trykpresse, det var en god Forretning, der er budt 
mig del femdobbelte her. 

Aage Brandt. 

Vi bringer h er el Billede a f Aage Brandt, Ins lru k
l(1r ve cl Film fabrikk en >> Skandinavi en «. 

lir. B randt, der er Elev af Dr. l{a rl Manlzi us. 
m erlvirkede i en Række Aa r hos Direktør E mi l 
vVulfl' paa Frederiksberg Tenter, senere ·paa Central

lea lre t og Casino. l den· S·enere Tid har han ude
lukke nde h el lige t sin e Kræ f'Ler Ii l Filmen, først so m 

Optrædend e og nu so m Instruktør for Skandinavien 

og har ha n som saa rlan iseenesal en Hække af s l or~ 
Folkekomedier og Dramaer. 

Foruden a l væTe Instruktør e r Aage Brandt og
sna en habil F ilmfor fa tl er. Til E ksempel er han 

Forfatter l il det i Viktoriateatret opfør le Drama : 
Skyldig ikke Skyldig, der, som bek.enclt, gjorde be
tydelig Lykke . 

E n Gang imeHem vender jo de gamle Minder 
f ra ~eatret tilbage og Lysten til Scenen, og at Hr. 

Brandt ikke har glemt sin tidligere Metier, viste hans 
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Optræden i den nye >> Scenisk Samfund «, hvor han i 
Professor Ber nhardi havde den Ære at spill e sam

m en m ed sin tidli ge re Lærer Karl Mantzius. 

3727. 
:5728. 
:5729. 

3730. 
;n31. 

an2. 

:.n:s3. 

:3735. 

3736. 

3737. 

3738. 

:5739. 
3740 . 
3741. 
3742. 

3743. 

3744. 

3745. 

3746. 

3747 . 

3748. 

3749. 

3750. 

3751. 

CENSURLISTE. 

13. Novbr. 1915. 

Hævn eren . 97 e m. Swedish . Rød. Drama . 
Tyvepak. 248 m. Nor disk. R ød. Lystsp. 
En anden Mands Kone. 3 10 m . Vita-

graph. Rød. Dram a . 
Harejagt 96 m. Rød. Naturbillede. 
Gaumonts Ugereuu e N r. 38. 121 m . Gau

mont. Rød. Naturbillede. 
Gaumonts Ugerevu e N r. 38. 121 m . Gau

mont. Rød. Na lu rbillede. 
Det var kun en Drøm . 205 m. Vita graph . 

Hvid . Drama. 
E n Aften i Snolderød Vari ete. 568 m . 

Fan s-Atlantic. H. ød. Komisk . 
Hjertet, der brast. 980 m . Biorama. R ød. 

Drama. 
1\lfesterty ven . 908 m . Swedi sh. R ød . 

Drama . 
De gamle Drenge. ~3 m. Record . Rød . 

Sk uespil. 
J.andslwmpen Danmark mod Suerrig. 

66 m . Rød. Naturhillede. 
Ka tteslugten . 1702 m . P agu. Rød . Drama . 
Zirli. 832 m . Kinog ra f. Rød . Drama . 
Ebbe og Flod. 868 m. Selig. Rød. Dram a . 
Jagten eft er Diamanten . 1100 m . Milano. 

Rød . Drama. 
Sergen t Jims H est . 280 m. K. .B. R ød. 

Drama. 
Gaumonts Ugereuue N r. 39. 108 m . Gall 

mon t. Rød. N aturbi ll ede. 
Gcwmonts Ugerevue N r. 39. 108m. Gmt

mont. Rød. Naturhill ed e. 
L ø.itnan t Vovo lw ls . 11 68 m . Messter . 

Rød. Dr ama. 
En Va ndgan g. 245 m. Nordisk. Rød. 

Lystspil. 
Lykkedrømm e. 823 m. Nordisk . Rød . 

Drama. 
L ykkedrømme. 832 m . Nordisk . Rød . 

Drama. 
Greven a f Monte Christa . 253 m. Rød . 

Skuespi l. 
Motiver fra Skaan e. 87 m. Rød . Natur-

billede. 

3752 . Carl A lstrups ](ærligh ed paa Aktier. 
860 m . 01·d isk. Rød . L ystsp il. 

3753. ]{/ædt som Pige. 318 m . Vitagraph . Rød . 
Drama. 

3754. Den fede Ungm øs Hjertesorg ell er Da 
Digteren blev magnetisk. 295 m . Vita
graph. Rød. Komisk. 

3755. lis . Maj. Kongen af Belgien og clen tran
ske Præsident llos de franske Armeer. 
235 m. Ga umont. Rød. N aturbillede. 

3756. Fra Lotlu·ingen til Vogesern e. 184 m . 
Gæumont. H. ød. Naturbillede. 

3757. l Egnen ved Nancy. 1.78 m . Gaumont. 
H.ød . Naturbillede. 

3758. Bønnnns Magt. 646 m. Gaumont. Rød . 
Sk uespi L 

3759. Lidenskaben s li/agt. 830 m. Danmar k . 
Rød . Drama. 

3760. V en us uneler Masken. 1040 m. Luna. 
Rød . Dram a . 

3761. Slørdanserinden . 1185 m . Kinografen . 
Gul. Lystspil. 

37()2 . Bunny pcw A fma gringskur. 505 m. Vi
tagraph . Rød. Lystspil. 

:3763. S ynelens Dalter eller Pigen j"ra Baggcwr
clen . 1249 m . Nord isk . R ød. Drama. 

3764. Frk. Hovmod . 935 m. Messter. R ød. 
L ystspi l. 

3765. Gulelgrovern e i Alaska . 2598 m . Seli g. 
Gul. Drama . 

0766. Lanclslløvclingens Døtre. 1098 m. Swe
dish . Rød. Drama . 

3767. N ick Carter Romanens Offer . 586 m. 
Vitagra ph . Hød . Drama. 

3768. Rensdyr i Biergene paa clen svensk- nor
ske Grænse. 90 m . Vitag raph. Rød . Na
turbillede. 

:37119. Peter vecl Søen eller V iolinkassens kost
bare l nclhold . 13-i m E clipse. R ød. Ko
misk . 

R770 . lnclbruclet hos Bankieren ell er Nattens 
T ildragelse. 580 m . Vitograph . Høcl. 
Drama. 

:n 71. Gaumonts Uyerevue N r. 4.0. 1.10 m. Gnu
mont. Rød . Naturbi ll ede. 

3772 . Gwzmonts Ugerevue N r. 4.0 . 110m. Gau
mont. Rød . N::~turbi ll ed e. 

~~~ 
Annoncer til Udlandets Filmsblade J 

modtages paa »FILMEN«s Redaktion, Krystalgade 16. 

::,~~-=""-../~~(M" ~~~~~ 

Læs G GI HO L LANDSK OST-IN DIEN l 

THEBIOSCOPE 
ledende cinematogra fisk e Fagavi s i England . 

Abonnement 14 Shi lli ng om Am·et. 

Ad resse: 85 Shaftesbury Avenue, 

London W. 

De, der interesserer sig for 

Kinematographie 
holder 

L ICHT BILD-BOHNE 
Abonnem ent Mark 2 pr. Kvartal 

Inserat 15 Pf. pr. Linie. 

Redaktion og Forlag 
Berlin S. O. Michaelkirchstrasse 17 

"Tbe Kinematograpb and Lantern Weekly '' 
trykkes i 13500 Eksemplarer. 

Bedste Avertissementsblad for Filmsfolk. 
Abonnement 13 Shilling aarllg. 

Adresse : Tottenham Street 9- t 1, 
Tottenham Court Roa d, 

L ondon W. 

THE CINEMA 
News and Propertygazette. 

Hovedkontor: 30 Gerrards Street 
London W . ' 

Postfri hver Onsdag 12 S·h.ll" A D t · - l mg pr. ar. 
e eneste B lad d k . . . , er a n sætte Dem z Forbzndelse m ed 
Fzlmsfolk i de foren ede Kongeriger og Ko lonierne. 

Skrevet og redigeret af Fagfolk. 

~ 
DE K I NEMATOGRAAF 

z Ledende Orga n for ilmbrnnch en m ed Korres p onte nt e1• 

< 
m ·er hele Ve1·de n . 

~ 
Amsterda m Holland 

Æresdiplom: f irst inte rn a ti onal Cinc nw togruph Exibi tion 

~ Ol y m p ia . Londo n Hll3 . 

o Aarsa bonnem ent .. . . .. . .. . .. Il. (ho lla n dsk ) i .50 

= 
P røveehsem phu· .. . .•. . . . . . - 0. 20 
Annoncer pr. Li n ie . . . . . .. . . . - o :w 

l GI HOLLANDSK WEST-INDI EN • GI 

La Cinematografica Italiana ed Estera 
ledende Filmsbla d i Italien. 

Pris: 8 Shilli ng Otn A a ret. 

l 
Udgiver: Prof. Gualtiero ] . Fabri. 

Via Cumiana 31, Turi n. 

Det ældste og mest udbredte Kinoblad 
paa Kontinentet 

er 

Kinematographische Rundschau, 
de østrigske Kinobesidderes officielle Organ. 

Wien VI. Gumpendorferstrasse 24. 

Das Lichtbild-Theater. 
Tidsskrift for Kinematografi 

bedste Kinoorgan i Tyskland. 
To Bilag 

» Filmsind køberen " og »Filmsmærket" 
uundvæ rlig fo r Fi lmslej ere. uund, •æ rlig for l hea terej e1·e. 

Abonnement: Mark 4 pr. Kvartal. 

Adresse: Dresdnerstrasse 34~35. Berlin S.14. 



26 o FILMEN o Nr. 3 

Ifølge en i September Maaned del:le Aar trufTen 
Ge neralforsamlingsbes lutning. m eddeler vi Dem h er 
ved, al Foren ingen fr a Oktober F lytteda g i Aar, har 
indrettet sil eget J{onlor Ves tervo ldgad e Nr. 1102

. 

Kontoret holdes ind til Yider-e aabenl hver Efter
middag mellem Kl. 2- 4. og den Dame, der er ti l
s iede, er in s tru eret om al sæ ll e Dem i telefon isk 
Forbinelelse med Forening-ens Forma nd e ll er Næst
formand , naar De maa lle ønske det. 

Foren ingskontorels Telefon nummer - som vi 
b eder Dem notere - er Byen 124-0, der kan dog kun 
find e Opringn ing Sted i Kontortiden : Kl. 2- 4. 
Bi ograftea terejerforeningen for København og Omegn , 

Claesson , 
p. t. Formand. 

~ ~ ~ 

Be k e n dtgørel s e 
om Bevilling til at drive Biografteater i Brønshøj By. 
Da et Biografteater Lænkes oprett-et i Brønsh øj By, 

opfordres herved de, der In aa lle ønske at erholde den 
til a t drhe et saadant T eater fornødn e Tilladelse, til 
h erom at indgive Ansøgni ng inden den 1. Decbr. d . A. 
Ansøgningen stiles til undertegnede Politid irektør og 
skal indeholde Oplysning om Ansøgeren s Kvali fika
tioner i pædagogisk og kunstnerisk Henseende samt 
om hans økonomi ske Forh old . Ansøgninger , der er 
.ældre end l . Oktober d. A. , maa fornyes for at kom
m e i Betragtning. 

Personlige Henvendelser er unyttige og fm bedes. 
Køben h avns Politikammer , d. 13. Novbr . 1915 . 

Eugen Petersen. 

T UTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT 
<Vc><Vc> & C L I CHEF AB RIK <Vc><Vc> 

FARVERGADE 8 
TELEFO N ER : CENT RAL 4740 & 4760. 

Biografteater .. Billettør 
m ed Firmamæ rke efter eget Valg i Hefte r å 500 

5 Billetter pr. Bla d - dobbelte eller 
tredobbelte-nummereret fra 1- 500 eller fortløben 

til 100,000. 

M i ndste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Stykker med en Sats .. . .. 1\r. 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 . . . .. Kr. 7.00 

25,000 - to - . . . . . " 17,00 
50,000 - tre - . . . . . » :n,oo 

100,000 - fire - . . . . . » 53,00 

Yderliger e Trykfora ndringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

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

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

Komplet Lager af samtlige 

_.. ERNEMA-NN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

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

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISE R : 1 /
1 

Side Kr. 50, 1/
2 

Sidt! Kr. 30, 1/ 4 Side Kr. 15, ' /, Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., 
26 Gange 20 pCt. · 

ABONNEMENT S P R IS: Indland : 4 Kr. 6<1 Øre om Aaret. - Udland : 8 Kr. om Aaret . - Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG EKS PEDITI ON : Odinsvej 4. T lf. Vester 4021 og 3353. 

U dkomm er den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet af Jens Locher. l Redaktionen : V. Gliickstadt og J. Locher (a nsva 

..- Kinogralen udsender den ene Træller etter den anden ! 

Næste store Slag-No. 
·so,m Kinografen udsender 

bliver: 

Fortsættelse af den en estaaende Sukces: 

Dr. Nicholson og den blaa "Diamant 
(Fortsættelsen bliver dog selvstændig) · 

Egen Optagelse 
' ' 

.samt den ny 

Charl9tte' Wie'h~·B.e·reny-Film 
r ' l 

Egen Optagelse --

og Thomas P. Krags sidste Værk! 
' . 

Egen Optagelse. -, - . 

De Teatre, der vil sikre sig vore store sikre Træffere, 

bedes sætte ~ig , i Forbindelse med os. 

l 

Afs. KINOGRAFEN, København og B~rgen. 
l' 



TELEGRAM-ADRESSE: TELEFON: 

P A TH-EPILMS, KØBENHAVN CENTRAL 3803 
i 

Vi.-.. · - ' 

. ' 

kan levere 

. negativ og. p·ositiv · 
' 

RAAFI·LM "· · .; 
' ' 

x . 

PA THE . FRl~:RES~ 
' 

/ DANSK-FRANSK 
. . AKTIESELSKAB · 

FREDERIK-S-BERG ALLE 40 
' .. 

, KØBENHAVN V. ,' . 

Trykt hos J . Jør,tenSE"n et Co. (Ivar Jantzen) København. ~ 
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