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Salg og Udlejning af Films 
Egne Optagelser. Monopol Films. 

Altid stort Reklamemateriale. 

:: Clicheprogrammer :: Plakater :: 
Fotografier. 

Udlejes med Monopol ======= 

De sidste store 
Asta Nielsens Succes'er 

samt 

Den store Verdenssucces 

Kaptajn Scotts sidste Sydpolsekspedition. 
Evigheds-Dokumenter 

L
• ·· fra Sydpolen. ·· 
. ·[~====~~~~~~~~=========~·· 

Som Sæsonens største Succes'er fremhæv~s: 

Hvem var Forbryderen? 
Detektivkomedie med Hr. Psilander i Hovedrollen. 

"E N H O F I N T R I G E" 
1 

Hovedrollen den norske Skuespillerinde Frøken Gerd Egede Nissen. 

"Strejken paa den gamle Fabrik." 
Med Frøken Ebba Thomsen og Hr. V. Psilander i Hovedrollerne. 

"Klør Knægt" eller "for Broderens Skyld." 
Den største Succes i Tyskland i indeværende Sæson. c. 1200 Meter. 

Udsendt af Vitascop, Berlin. 

--·--
Af vor Serie store Lystspil bør De sikre Dem følgende : 

"Tag Dig lidt af Amelie." 
Enestaaende fransk Lystspil. - - - Eclairs Fabrikat. 

"VOR TI DS DAME." 
Dansk Lystspil med Fru Clara With og Hr. V. Psilander i Hovedrollerne. 

" P R O F O R M A" 
Kær l i g hed er en løjerlig .... 

I Hovedrollerne Fru Clara With og Hr. Gunnar Helsengreen. 

Als "FOTORAMA" 
AARHUS - KØBENHAVN - KRISTIANIA 

A;B SVENSKA FILMS KOMPANIET. St. Vattugatan 7, STOCKHOLM. 
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r. 12 
~ 

JUlEN træder med dette NummerJ. ind i 

en ny Fase. 
Fra al være starlet og ledet af A/S >>Kino-

. Bladet nu overgaael i andet Eje og 
(t>JI ('l G ' 

11 
i Fremtiden _ ud en noge1~ særlig Fo~·bin-

d Jst• med nævnte Firma - l.Jene alle FJlms

ftrnull'rs Interesse og omtale alt, hvad der har 

m 1 de Ievrneie Billeder al gøre. 
Jkn udmærked e Modtagelse, Bladet fik 

trak \l'd sin Tilsynekomst, giver grundet Haab 

om. at dl', der arbejder i den ny Industris Tje

lt'. ~a:l\'cl om del s tore filmsinteresserede 

Puhlikum, uneler Bladets nye Form vil ·stille 

l'ndnu mere velviligl overfor det unge Fore-

t>ndt•. 

Filmen « vil ogsaa i Fremlielen blive holdt 

n ll'l og livlig Form, med mange Billeder, 

mn den vil bringe saglige Ar tikler fra vore 

~ r lt• Filmsautoriteter. 

Bladet vil allid staa aabenl for indsendte Ar

hkll•r. omhandlende speciell e Filmsforhold, lige

m vor Opmærksomhed i Fremticlen vil være 

l rkt n•ttct paa Provinsens Biografer og de ofte 

l ht•. m•rlige Forhold , hvorunder de arbejder. 

Ær b. 

Redakl ionen . 

Hos V aldernar Psilander. 

Den danske Costello. 

Man maa gøre sig klart, al af alle danske 
Skuespillere er Hr. Psilander den mest verdens
kendte. Og det kan han takke Filmen og sit 
gode Ansigt for. 

Naar han i Overskriften til disse Linjer kal
des den danske Costello, saa skal det gerne ind
rømmes, at det maaske virker lidt trivielt med 
alle disse Sammenligninger, som Filmen for
anlediger: Kinokunstens Duse, Danmarks Mi
stinguette (Emilie Sannom) o. s. v. Men hvor
for ikke jævnføre ogsaa Psilander med en uden-. 
landsk Berømthed, ovenikøbet en af dem, hvis 
Navn F)lmen har skabt . ... paa samme Maade 
som den har draget del herligt internationale 
Navn Psilander ud af den relative Ubemærket
hed, i hvilken det befandt sig, før Film-Æven
lyret for Alvor begyndte herhjemme. Tilmed 
er der en . decideret Lighed mellem den berømte 
Amerikaner og hans danske Kollega, baade i 
det Y d re og i begges velsignet rolige Maade at 
filme paa. 

Med den Opgave al faa el Intetview i Stand 
har jeg ringet til Hr. Psilander, der svarede mig 
som saa: 

- Jeg er meget optaget i disse Dage. Vi 
lager for Tiden en Film, som kræver, at jeg 
skal i Vandet. Jeg ved ikke, om det bliver i 
Morgen eller i Overmorgen. Men De forstam· , 
al jeg vil være mest tilbøjelig til at tage lige 
hjem i Seng ovenpaa den Historie. . . . Paa den 
anden Side vil jeg nødig sige .N ej, naar det er til 
Filmsbladet Saa vi maa jo se al finde en Løs
ning. 

Delle lykkedes efter nogen Forhandling. Og 
Dagen efter modtog Psilander Intervieweren i 
sit imponerende Hjem paa Hjørnet af Værne
damsvej og Frederiksberg Alle. Der er en 
greveligt udstyret Hjørne-Salon, som i Elegance 
langt overgaar alt, hvad jeg i Øj,eblikkel kan 
erindre af Ole Olsenske Film-lnleriører. Og 
her sæller vi. os paa hver sin Side af Arbejds
bordel, som staar midt ude paa Gulvet. 

- Naa,, har D~ saa været i Vandet? 
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- Næh, endnu ikl<e. Derip1od har jeg væ
ret ude at købe mig et Par lange Gummistøvler, 
som jeg vil have paa under Benklæderne, den 
Dag det bliver. Heldigvis er det paa lavt Vand. 
Jeg skal spille en Redningsscene. Men· selv om 
det maaske ikke kommer Lil at tage sig synder-

ligt farligt ud , er der dog en Risiko for en Ge
neralforkølelse, som man selvfølgelig ·helsl und
gaar. 

- Hø.r, De maa jo føle Dem som en sand 
Filmens Pamfilius, P.silander? Den Karriere 
drøm~e De ikke om at gøre, da De hegyndle paa 
Filmeriet, vel? " 

- Dertil vil jeg svare Dem, at jeg straks fra 
første Færd var klar over, at der maatle ligge 
en stor Forretning i del. Jeg ræsonnerede nem
lig som saa: Da ikke alle Slm espillere spiller lige 

god Komedie, vil de heller ikke alle fil 
godt. Nogle maa allsaa blive de bed ~e 
for ~em bliver. de~· ingen Grænse m. II.st~· 
mul1gbeder : .. snnpellhen fo rdi Budgettet 
bære, hvad mtet enkelt Teaterbudget kan 

- Men hvordan bar De Dem ad med 
blive en af de bedste? 

- H vad jeg har naael, h ar jeg i første 
gang naaet ved a t holde min Pris. De vect 
om Lrent, hvordan Situationen saa ud for 
da jeg for 3 Aar siden forlod Dagmarteatret 

- Tænk, er del kun 3 Aar siden ? 

- Ja, del er del h ele! - J eg var 
a t komme frem. J eg havde haft bærende 
ler i >> Ærtehal n1«, >> Bcii'lifaciuss kærel « og • 
hjelmen <<. Og jeg var ogsaa engageret 
Christmas. Men da Forholdene saa udv 
sig saadan, at jeg kunde indse, jeg ikke 
faa noget at gøre, gav jeg mig til al se mig 
efter noget andet. Det fr istede mig at 
Basse-Fønss, der allid har interesseret sig 
min Stemme, sagde, a l jeg havd e Helt 
Og paa hans Tilskyndelse fik jeg nogen 
dannelse hos Forchlwmmer. Men jeg 
jo leve ... i al Beskedenhed. Saa Lilbød 
mig ved P.anoplikonlca lret, som dengang 
des af Rosenørn og Fru W ieth . J eg filmede 
al begynde med for 25 Kr. pr. Dag. For sa 
Pris lod jeg mig engager e af Nordisk Film 
Saa en Dag, da Johemnes Poulsen ikke 
kunnet komm e, lilbød man mig en Rolle, 
sl'-lllcl e have spi ll e!. >>Ja, men del er en H 
rolle, saa vil jeg have 50 Kr.! «, forlangte 
- og fik del. Siden fordrede jeg denne 
Et Par Gange gik man ud en om mig, men 
længe kom der Fasthed i Forholdene. 

- Hvad hed den førs te F ilm , De spilled 
hos Ole Olsen? 

- Det var >> Foran Fængslels Port «. 
fihnede jeg i Aarhus, bl. a. sammen med 
N ielsen i >> Den sorte Drøm _«. 

- Og hvad synes De selv er 
har gjort? 

- Del er lidt svært at sige. 
nævne Hovedrollen i >>De t dunkle 
en Mand, der mister Huk ommelsen og 
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. sin e Oplevelser) som en 
, Roman ovei . . 

rh·t•r en .. der har interesseret 1mg n~est. 
lt' opga, cr , . Menina om Rephkkens 
' l er Deres o JI,·ac 

e i Filmen? . 
p\t'ndcl . t Skøn skal man s1ge en l-: elle 

Efter 1111 1 d L'l A . . Resten maa over a es 1 n-
ri 'l)ld-:kel <<-

]\rn r~ . Udtryk · 
, o" ØJnenes . 

1 ttl- ~ l t aer vel mange VIdnesbyrd om , 
De moc ao d . F . 

- ll Verden over .. baa e J otm 
D •r J;: enc cl l p· l t' l O" Tilbud fra udenlan s -:e 'Ir-

f Ur«-''~' . . . o 

mnt•r? J· .
1
-0 il · k c undgaas, smiler P si-

l 'l del , an . ' . 
- · '' som oflc er adresseret Lil Det 

l 1 ·r 13 revene, . . 
nt t · ·ler 1·e" ikke tale om. De dreJer 

•· l Teater, gtc . o . D . 
" . ]l' d om det samme: Det er amct, 
i næ. ten a I . a . f' 

. , . L Folo'"'rafi eller en Auto0 ta . 
thr un~kct c o . 

0 " De lader dem p m es ? 
.J:..., svarer aldrig. Dedmod har jeg 

~ T"d komm en ta•nk l paa , naar jeg synes, l en er 

1
.
1 1 

•l ,11 1
.c..., yj] lade Fotografier og Postkor l 

l(l,• .o cl d' 
lllh' til de forskellige Hovedstæder, saa e, el 

hnr Ly~l, kan købe dem , paa sa~mne Maadc 
om ,,; kan købe Billeder af Max Lmder, Henny 

Porll' ll o. s. v. 
_ ~ren nu Tilbudene? Svarer De hel ler 

akkt• paa dem? 
Del ligger ikke for. Jeg er kontraktlig 

bundt•! til Ole Olsen l l/2 Aar endnu. Og jeg 
l'r uh wc tilfreds ved al arbejde for Nordisk 
Film .. Co. Man føler, at det er et højtanskrevet 
Firma, for lwilket det ingenlunde· al~ne gælder 
Pt•ngene. De kan jo sige Dem selv, a l Ole Olsen 
tulm:l'J'kcl god t kunde tjene store Penge uden a t 
IIl' lra•hc sig for at lægge Niveauet højere op 
... om nu ved Købet af J-fauptmanns Arbej

dt>r dlrr Forsøgene paa a~ faa Lov til _at films
dramatisere Ibsen. Han har ogsaa vist sin Ine 
l rt . t' for Tilvejebringelsen af et Film-Mitseum. 

.h•g er ved at tage Afsked, da en Grammo
fon af usædvanliae Dimensioner fanger min t> -
Opnul'rksomhed. · 

\'il De ha' en Plade? spørger Psilander 
Irak.-. 

O" cl Øjeblik efter smælder Carusos fæno
mt•na lt• Italienertenor mod mine Tromme
hindt•r. 

- Vi andre samler paa Frimærker. I-lem 
samler paa Slotte! bemærker Psilander. 

- Saa vidt 'i:!r De · ikke kommen endnu! 
- Nej, forelØbig har jeg nøjedes med at leje 

en Vil la i Klampenborg og bestille mig en Bil. 
- Hvad mener De forresten om Kombina

tionen af Filmen og Grammofonen? 
- Den er jeg ikke saa begejstret for. Thi 

den gør det af med Filmens Internationalild 
... selv om rnan fik Optagelser paa de tre 
Hovedsprog. Og den lader heller intet Spille
rum aabent for Folks Fantasi . . . og det er og 
bliver noget af det, der efter min Mening be
tinger Fihnens Virl{ning og dens MisS'ion over
for del s tore, umi-ddelbare Publikum. -

Niels Th. Thomsen. 

Censuren. 

I disse Dage venles den nye CensurordJ1ing, 
der i Filmskredse iniødeses med den· aller stør
ste Spænding. Hvor-dan det nye end· bliver, 
værre · end det oamle System kån det umuligt t> . 

være, hviJket dog ikke er e111sbetydende med, at 
Fremtiden forto.ner sig i lutter lyserødt. . _ 

S·om den aamle Censurordning var i Pro-
o -

vinse1i. var dim jo nemlig noget af det mest ' ian-
vittige, man kan tænke sig. · 

bet var aldeles vilkaarligl, hvad de lokale 
Myndigheder forbød eller - lod passere, og be
klagede Biografteaterejeren sig, stødte han straks 

paa Truselen om Fratagelse af Bevilli1~g:n .... 
Rundt omkring i Lanelet har PohtJbelJen

tene siddet oo censureret ganske egenmægtigt . t> 

efte r Principper, som kun de kender - og som 
i Reo-len var forskellige for hver enkelt - og 
beste~nte, J{vad man kunde taalc at se, og hvad 
man vild e have Skade af at se. 

En saaclan Ordning var naturligvis aldeles 
vanvittig og vil om nogle Aar blive betragtet 
som en af de Børnesygdomme, den unge Film 
var hæmmet af i sin Opvækst, men dog ret hur

tigt kom ud over. 
H vorelan Censuren vil forme sig i Enkelt

h eder vides endnu ikke, kun det ved man, at 
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det vil blive en Cen tralcensur for h ele Landet, 
saal ed~s at V·Ore fortræffelige Landbetjen te vil 
bl ive lette t for en Del af deres brydsomm e Ar 
bejde. 

Kongelig Skuespill er Chris tian Zancrenber« . o o 
s tges a t være udse t til de t nye E m bede og som 
han s Medcen sor er nævn er m an Kommunelær er 
Nikolajsen og Hr. \ iV . Madsen, den nuværende 
Cen sors Sekretær . 

At m an i Hr. Zangenbe1·g h ar fundet en for
7 

dom sfri Man d, der vil kunne <røre crocJ Fyldest . o o 
i E m bedet, er der næppe Tvivl om. At Valge t 
er . faldet paa h am, vil kun blive hils t m ed Til
fr edsh ed , ikke 1i-i incl st fordi man ved , a t Hr. 
Zangenberg genn em sin Søn h ar ha ft L ej - · 
ligh ed til a t sætte sig ind i F ilmsindus trien s 
F onhold. Om Hr. W . Madsen vieles i Films
kredse ikke s tor t ancle t end al han vis t n ok er 
J ur is t og .har virket und er P . A. Rosenberg, h vil
ket maa siges a t være en udm ærket For skole. 
Tilbage er saa kun Hr. Nicolajsen , m en h an s 
Udnævn else vil - om m an virkelig gør h am til 
Medcen sor - blive m ødt m ed den skarpes te 
P r oles t. 

Hr. Nicolajsen h ar paa Frcd erik~berg, h vor 
han virker som pædagogisk Cen sor , 1huseret vær
r e end den enfoldigs te Betjent i Rødovr e. 

E fter de m est taabelige og sn erpede P rincip
per har han Gang paa Gang lag t sig im ellem og 
ofte vær et ude i de t r ent la tterlige. 

Det har i Dagspressen vær e t fr emhævet a l 
en litterær Person b urd e h ave Sæde i cle~me 
Censurkomi le. L ang t rimeliger e var det om en 
Filmsmand blev anbragt der , og aldeles me
ningsløs t er de t i h vert Tilfæld e, a t Kommune
lærer Nikola jsen kan komme paa T<ale i denne 
Forbindelse. 

Man skal dog ikke m a ne Fand en p~·a Væg
gen , H r . Nicola jsen er , da dette skrives endnu 
ikke udnævnt og indtil da vil vi vægre' os ved 
a t tro, a t de t vil ske. 

Lille Interview. 

_Rygtet siger, at Leo Tscherning sk 
og mstruere. al 

Siger han dermed Danma rk 
0 Farvel? g det 

Han svarer selv: 
»Nej, det er foreløbig kun f 

m>aanederne, men hvad der kan 1. or 
'd · . ' onune ve man JO Ikke. • 

»H vordan gik det til ?·« 
»En af M es s ters Agenter kom op n . 

J mig, og 
ordn ~d e vi de t. Jeg 
de l o r Hesten 
have ha.ft nogle 
Skuespillere med 

»Men?. · 
» · · . men 

blev fo rfærdet 0 . ver 
Pn ser, de forlangte 
danske Fi1!~1 ssk 
re er fo.r Ticlen de 
betalle i Verden .• 

"H vad mener 
som Instrukt ør om 
Angreb, der er 
kommen i A 
Betales der fo r lidt 
Films komedier?. 

»Nej, · der betales god t for en Film _ naar 
d_ue r. Christ.ma s fik for nylig 500 Kr . for en 
VIst pr. solg.t Kopi - det kan blive circa 1000 
ner ialt for 2 Dages Arbejde. 

Naar Hr . Ussing kun faar 50· Kroner saa er 
fordi h::m ikke forstaar at skrive en un' 1Sk.o mtedl 

,hvad endnu kun de færreste g.ør, og derfor 
en sto.r Del af de Filmskomedier, der købes her 
ogsaa fra Tyskland. « 

>> Hvad skal De nu udren e hos Messter ?• 
»Lære Tyskerne at filme og sætte Lyslspn 

Scen.e. Sagen er , at de danske Skuespillere er 
dygtigere end man aner her , og særligt Iil Film 
de enestuaende Betingelser . 

For det første fordi deres Temperament er 
!igere og fordi store Udt.ryksformer ofte bliver 
r?diske, naar Ordene mangler , og for det andet 
vr en Fejl, der her bliver en Fo.rcJ.el. vi har 
Skole. Vi er ikke indterpet med ldassisk 
har ingen ·traditionelle Bevægelser, som vi først 
arbejde os fri af . . . 

nemo. 
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Filmssensationer. II. 

Ihorledes man fremstiller et troværeligt Billede af en for skrækkeL Neger. 

En ny Ide. 

l>t>r er i disse Dage t1cr i Byen bleven s ta rte t 
n~ t Filmsforelagende, hv is Virksomh ed ikl<e 
ar lll'l almindelig ArL. 

l'l.kahcL, der har taget Navnet »Record 
m Kompagni«, leeles af den kenelle S kue
llt•r Harald Obel og Ernst Diellmer , en 1kke 

rt• kendt Fotograf fra Sverig. 
DPt L'r for st og fr emmest Meningen a t s tarte 
Po iti,·fabrik , udstyret med de sids te Opfin

r. der kan konkurrere nred Tyskl and. H eri 
dog intet særlig mærkeligt, da der i disse Dage 

tar teL ikke mindre end 3 nye Fabrikker af 
Art men man har ogsaa andre P laner . 

Dl'r optages her i Byen en Del F ilm af Folk, 

der ikke h øret' til de s tore F ilmsselsk aber , m en 
h ar n ogle Penge og ønsker a t optage en enkelt 
F ilm . 

De sælger da som Regel Negaliven til T ysk 
lan d og gaar der ved glip af den s lore Fortjenes te, 
som der er ved Salge t af Positiver. 

Disse Menn esker vil det n ye Compagni hjæl
p e. Der kan de leje Optagelsesappar a ter , Foto
graf, Skuespillere, T ea ler og alt, hvad der h ør er 
til og sluttelig faa P ositiverne lavet. 

Record- Compagniel vil n aturligvis ogsaa selv 
optage F ilm og h ar købt Linds Optagelses tea ter 
i H ellerup. 
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Filmens Mænd. 

III. 

Direk tør for »dansk-svensk Films-Aktiesel
skab « Sofus ~Madsen, er en af Fi lmens al ler før
ste Pionerer her i Landet. 

. Aller:de i 1898 begyndte han med levende 
Billeder I Tivoli og optog saaledes sammen med 
Fo~ograf Elfelt Billeder fra Tivolis Fødselsdag, 
der om Aftenen under sto r Begejstring blev vist 
frem paa Pantomimelea tre!. Senere har . Direk
tør Madsen ledet Biografteatret i Aalborcr aet ,,a· l.· . fl b o < 
I .. ere Aar Formand for BioO'rafteater eJ·cr.for-

. . b . 

en mgen I Provinsen, ind ti l han indtraadte i. det 
dans k-svenske F ilmsselskab som Direktør . 

Spansk Film -

Jeg havde i nogen ·Tid omgaaedes med 'Pla
ner om at tage en lille Tur ti l Hobro . . Saa vilde 
Skæbnen, at jeg tilfældigvis traf en Mand der 
~1avde været i Sevilla - og . han raadede' mier 
mdtrængende ti l meget hell ere at rejse · den'\ed~ 
Og han begrundede sit Raad ved at give sig til 
at tale om sorte ØJ'ne - om Hoftet· Ø og ren-

.Midt under SLJ·erncrn c p og almct·nc 
M a t' i q u i La. 

- Dans! - bad je"' h ende . 
'l' l F b paa ys '' • ransk og La tin _ S · . · -- pansk 
.J eg mærkcl!gt nok ikk e paa a t tiltale 
Og maaske var det der fo r htl 'kk , n t · ·c 
mig. 

J cg p røvede paa al i11u s lrcrc, hvad 
men te, men saa troede hun .11 1·eo ' '- b var 

- Jeg elsker dig! - sagde jecr. 0 
gø.re del tydeligere, lagde jeg I~aancfen 
HJær let og slog Øj nene tilbedend e mod 
melen. 

H u n begynd te in teresseret a 1 følge min 
?ærder - - men fors tod aabenbart 
t1'ke et Muk af det hele. 

- J eg vilde give al Verd ens 
a l faa Lov ti l al kysse dig! - forsikrcd 
Men da der var adski11ige Menn esl< er 
os, vil de jeg ikke kompromittere hende 
nøjedes med at unelers trege mine Ord ' 
slynge min ene Arm om en smækker 
stamme, lægge min Kind tæ t og øm t ind til 
og lade min anclen Haand glide h en over 
ken i inderlige Kærtegn. 

Hendes Minespil blev m ere og mere 
seret, men endnu fors tod hun ikke. 

- Kunde jeg blot faa h ende med ud 
paa Guaclalquivir! - tænkte jeg -, saa 

·opgaven inaaske blive letter e! 
Og resblu t rev jeg e t P m store P a 

af · en. Busk og bevægede dem i Luften 
Aarer for at gøre hende min Mening l,noc<r oi"'"D 

Der begyildte: at glim te ·li dt F01·s taaelse 
i ·hendes Øjne. Og da jeg _ i min tleii!CJlnru 
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t 
et - o·av mig til at klappe 

bli'·e fors aa o l l t ·at i }lænderne, nandede 1un ettet 
a.e harn llo 

1 
t ene Ord - Cinematografo! 

cfdC b] Ol t e . f' l t d sn,. 
1 

ad mia og Jeg u g e me , 
dnkede 1L111 0 

. . . n·ærtebloclet banke 1 mme Fin-
jeg tollr J 

id er. PI za de San Fernando var der 
'dl p·ta a ' 
1 ' 'l' ·æsJ· ur Lid l længere borte var 

l hd l < ' . t r ' 
1 1 

Stykke hvidt Lærred mellem 
l Jl<l'll< t e . li' . ncll 0111 knng stod Rækker af 

t>tek· og lll . 

a.r. 
1 

J3illeder ' - tænkte jeg foragle-
Ll'H'll< c . 

11
tc)·o al have nogel langt mere 

Jt•l-( JllC . ' 

dt• tilgodc. 
· 1 ·<IC set el Par af Numrene, venelle 

Dn ,.1 Ja' . 
n i~ 

11111 
imod mig med .et glad Smil, pegede 

• 1 ·t'ITcdcl o" sagde 1gen det mege t lange 
pli·' •• ' " . 
1 Cincmalogra[o! 
();l log jeg Hænderne for Ansiglcl og græd 

t rli••t. - - Almægtige Gud! Hun havde 
t, j

1
·g 'ilde se levende Bil1cder! 

Lidt efter lidt fatlede jeg mig - og 
Jutlt•tlt' ~aa a l udnytte Situationen paa beds te 

dt•. Og ganske blidt lod jeg min Arm gli de 
hrntlcs Liv og vilde bøj e mig mod hende. 
h·n del viste sig al være langl fra mørkt 
,j ad midi i den l'risk e Luft), og til Mari-

guilas Skrig føjede de bagveclsiclclende, der 
havde bemærket min Manøvre, deres fo rargede 

U d brud og Trusler. 
Jeg forsøgte at gyde Olje paa Ophidselsen 

med beroligende Smil og Skulcler lrækninger, 
men de tog det for udæskende Haan. 

Efter to Uger~ Fo_rløb bl e~' jGg .- ved den 
danske_' Kon;;uls I{jælp - løslad t. Og efter 
hans Raacl rejs te jeg strax hjem. 

Da jeg stod paa Vamdr up Stalion og hørte 
de første elanske Ord igen, gled Navnet Hobro 
s lrax gennem min .Iljærne. Og jeg besluttede 

uden Tøven a:t tage derop. . 
Jeg kendte Se.v·illa. -- Nu vilde jeg ogsaa 

kende Hobro - for med Helfærdighed a l 
kunne dømme de lo Byer imellem. 

Og min Retfærdighedssans lod mig ' gaa saa 
vid l, at jeg forelagele en dansk Marie de samme 

· Opfordringer og Bekendelser, s'om jeg havde 
ben y l t e l overfor den spanske Mariquita. 

Jeg brugte nøjagtigt de samme Vendinger. 
Og jeg mærkede paa all, hvad Marie gjorde, at 
hun fo rstod dem og fandt dem rimelige. 

Og da vi tilslut var i BiografleaL.ret --
Ak Gud! Det taaler ingen Sammenligning! 

Den sor te S lok. 

Fra Hassermannfilmen : Albert Basscrman n , Paul Linda u og ?11ax Mack. 
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En k endt h erværende Journalis t og Forfatter , der 
har .skrevet en ~ække Romaner og Fortællinger med 
l\1oLIVer fra Arhst:erden en, h ar i disse Dage solgt 
rl en samlede Ret h l ·deres Fi lmaliserin o ti l No d' l· 
l~ · J ] t> » r IS , 
' I ms wmpagni «. 

E t godt Eksempel paa den i Udlandet saa be
rømte danske Filmskunst og den ikke mindre be
rø mte ela ns ke Iscenesættelse. 

I Paris h ar mak i· cJ isse Dage b eayndl Bycrnin"en 
f l B. f · " " " n e wgra lea ter, der kan r um me 4000 Personer. 

. Om Hr . ~icotaisen , der længe har cen sureret de 
F.Jlm , der vi stes paa Frederiksber a, ver ser er der 
b land t fil~ sin t.eresshede adskillige p~cl sige Historier. 

Hr . N1 colajsen, d er er Kommunelær er ved Siden 
af, er en meget s treng Mand og vogter n øje over , 

a t der ikke ses noge t paa det 1 . 
man ikke h ar godt af at se. 1VIde 

Ogsaa Kysset er han en Mod l 
om h an ikke kan forbyde alle Filn~ ancJer af, 
udtrykker der es F ølelser paa d ' hvor de 
M d f f enne ret aa e, ·or ølger han det dog efte 
t.aaler blandt andet ikke at _, kr bedste 
t , u~ yq~ 
erne. En Biografteaterdirektør d 

ny flol P lakat hængt ud fil{ ' elr 
. , saa edes 

nægtet 1 fø lgende P aaskrift : · 
»Maa ikke vises, kysser Nico·] . U.]sen • . 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONS ANSTALT & CLICHtF 

FARVERGADE 8 o TELF. CEN. S 
~E/ter /~Jon. 1913 ~ 
Telefoner: Cen.4740 (r -97ti0. 

~ . 

3 00 
Kinema 

i alle mindre 
faas ved a t benytte vor 

Triplexbræn 

Lilbeck, 

ANNONCEPRISE R : Paa ·Bagsiden O" Siden f. r fi ~ 
halv Side 30 Kr. pr.· Gan". Rabat fo l· ~3 ~g e" e~ O e~sten 20 Øre pr. mm: Paa andre Sider 16 Øre. 

ABONNE MENTSPRiS. o a n.,e p t ., for 26 Gange 20 pCt. Spaltebi·edde 85 mm. 
· Indland : 4 Kr. om Aaret - Udi d · 8 K 

F O RELØBIG R E DA'K . . an · r . om Aaret. - En l<elte Numre 15 0 1·e. 
; T ION OG E KSPE DIT ION: NøJTegad e 31'. Tlf .. 3353. 

Udko mmer den l. og l !i. i hver Maa necl. - Udgivet od I'ed igerct a f Jens L ochen. 

. f4 b e kk Opm ærksomhed h enledes paa mit ko-•tn'I·S a rt ern es l?.ssalc LageJ• af Møbler , passende t i~ l J .A A Fllmsoptagelser , her findes alt baade 1 

. 
1
,
0 

Lou is den XV l 's, C hr. den VII I' s, fra nske og engels!< e Fa<;o ner , lwrt sagt a lt , og da j eg 
a.øaisance, HoJ,o 'Specialitet kan jeg udlej e t il billigs te Pris og da min e Lagre stadig skifter i Faconer og 
.... 1 t til en • 
bal' gjort 'e 

1 
det at gøre et Forsøg. 

anbefa es 
!arter { Adelgade 29 og 31, Telefon 7361. Citygade 20 (Dansk l H. tf Ek dltl l 

e Lagre er: Møbelindustri), Tlf. 8585. Vesterbrogade 89, Tlf. 8882. Uf g Spe OD. 
IØ rteres med egen Befordring som ikke beregnes yd erligere. W, Bis choff. 

Alt transpo 

EMIL KRISTENSENS BOGTRYKKE~~ 
NØRREGADE 30 

HU RTIG LEVERING 
TELEFON 4345 

KØBENHAVN K. 

BILLIGE PRIS E R 
oc o c 

~!VE~DØR TIL DE FLESTE BIOGRAFTEATRE l DANMARK,~~ ~8ll 

Staal=Projektøren 

IMPERATOR 
fortrinlig 'Konstruktion , omhyggelig U dførelse, letløb ende, lydløs , fl immer
fri , giver usædvanlig klare Billeder. niMPERATOR .. S Overlegenhed er 

anerken dt over hele Verden. Ved An skaffelse af ny Proj ektør bø r m an 
foretrække niMPERATOR« fo r at være s ikker paa at faa det bedste 

F orevisningsapparat . 

Katalog, Prisliste og Overslag beredvillig til Tjeneste. 
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Højeste Udmærkelser for Gengivelses-Apparater: 

Intern. Kino-Udstilling i Wien 1912 : Stor Guldmedaille. 
Kino-Udstilling i Berlin 1912 : Byen Berlins Medaille. 



PALADS-TEATRET 

N OP(d-EuPopas støPste BiogPaf T eateP. 

Intet andet Biograf Teater i Verden kan byde sit Publikum saa ene

staaende Bekvemmeligh eder. 

Der forefindes saaledes stor elegant Promenoir, Restauration, 
Ve~tesale, Thesalon. 

Orkester-Concerter under Anførsel af Herr Kapelmester 
Fr. Schnedler Petersen. 

Solister: Violin, Herr Marius Hansen. Harpe, Frk. Kjeldskov. 

•••••••••••••••••••••••••••• •••••• • • • FERD. E. SØRENSE/V & Co . 
• TELEF. PALÆ 1234. DR. TVÆRGADE 55. • TELEF. PALÆ l 

• ELEKTROMEKANISK VÆRKSTED . 
• 
• REPARATIONER AF KINOMATOGRAFAPPARATER 
• • 

ALLE SYSTEMER. 

RESER""'vEDELE PAA LAGER . • ••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

C. P. LAURITZEN & Co. 
VESTERBROGADE 30. TLF. 2808. 

EnDElaSK SKRIEDDERI. HERREEKVIPERIR 
MODERATE PRISER. 

- -- MODELLER UDSTILLEDE I STUEN OG PAA l. SAL. 
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I den kommende 
• Maaned ---· 

udgiver vi saa mange absolut oplagte Succes'er, 

at det vil være fordelagtigt for Dem straks at 

sætte Dem i Forbindelse med os. Der er endnu 

to Maaneder tilbage af denne Sæson, hvor der 

kan tjenes mange Penge, naar De blot har det 

paa Programmet, som Publikum forlanger. Det 

:. :. :. :. :. kan De kun faa hos · · · · · ..... . .. '. 

Afs FOTORAMA, 
AARHUS ===== KØBENHAVN ===== KRISTIANIA. 

AfBSVENSKA FILMS KOMFANlET 
--ST. VATTUGATAN 7· STOCKHOLM.==== 

ansk Kinogr~f · · .films 
Hovedkontor: 1 Optagelsesteater: 

' 1 

Frederiksberggade 25. <:> Strandparks;Vej Hellerup. 

Telefon 7606- 7626 . 
Tlf. Hellerup 1283- 1336. 

,' 

øtsø og Fabrikation af Films 
=== Elegant Iscenesættelse. 

Af de sidste Successer fremhæves: 

EN KVINDES 
ÆRE 

PJBRRDTS 
KI6RblliHBD 

BRISTEDE 
STRENGE 

' ; . 



1 ( 

,, 

Vi udlej~r: med .. Eneret 
Paul Lindaus berømte Kinoskuespil 

DE·N · A·NDEN 
· Drama i $ Akter med Tysklands største nulevende 

Albert Bassermann . 
· · i .Hovedt~qlleJi. ·· ,~ 

c 

Denne Sæsons allerstørste Succes. ' Længde ca. 1800 Mtr 
( 

Desuden" \ 

FOR ~ F/E:DRELA.NDE 
'r . 

Stort .nationalt Filmsskuespil i 3 Akter . 
.. 

KenØte danske Kunstn,ere i Hovedrollerne samt en Mængde 
. k! ! 

danske· Kunstfilms og alle 'bedre udenlandske Fabrikers ' . 
.1( 

'" .{ \.. " ' f\ .. ~ 

"' -~ · Danske Biog:Pa:feje~e 
~ bør i egen Interesse :forlange Tilbud fra 

' 
Fra denne Sæson har vi knyttet de udiD,ærkede K 

l 

' ' Clara og· Carlo Wieth 
l ; ' 

. ' 
· .ti_l vor~ Selskab. 

' . . 

DANSK SVENSK 'FILM 
J 

' TrYkt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover) KøbenhaVn. 
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