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Kunst og Kinematografi. 

Der har i den seneste Tid i Dagspressen 
· Strid om, hvorvidt man kunde tale 

taaet en . 
K S

t i Forbindelse med de levende B1lle
um un 

F l!· fra alle Lejre har været fremme paa 
der. 0 ~ . 

Ocr drabelicre H ug er bleven sk1ftet. \rena-en, b b 

· Peter Nansen stred for Kinokunsten, Knut 
Hamsun stillede sig paa hans Side, medens an-

l 
hvoriblandt Hr. Julius Magnussen, bedy-

t re, ld · 
d at de levende Billeder ikke var og a ng re e, < · • • 

vilde blive andet end Billeder, og mtet havde 
med den sande levende Kunst at gør·e. 

Hr. Magnussen fremførte mange besnæ
rende Beviser og troværdige Paastande, og der 
er j 11cren Tvivl om, at hans Artikel hos det store 
Publikum, var den, der · gjorde mest Virkning. 

Hvor interessante de Betragtninger, der der i 
blev gjort gældende, end monne være, er det 
dog ikke disse, der har størst Interesse, men 
langt snarere del, at Svælget mellem Kunst og 
Ikke-Kunst, Scene og Biografteater, . her for før-
le Gang ikke blev anbragt paa det traditionelle 

Sled, hvor Billedernes Stumhed staar mod de 
kraa Brædders Replikker, men langt inde i det 

gamle Teaters Domæne. 
Dette er utvivlsomt rigtigt. 
Man har ganske sikkert ikke Lov til at sige, 

al det, der vises i et Biografteater, ikke er 
Kunst, fordi Ordene mangler, medens det 
Pjank, der ses i Centralteatret, kan smykke 
ig med denne Betegnelse, blot fordi Handlin

gen er lilsat Ord. 
Hr. Magnussen er saaledes konsekvent og 

· løcler alt sligt ned fra Parnasset og lukker sig 
inde paa det kongelige Teater, hvor >>Hvo som 
el ker sin Fader « og >> Hans eneste Kone « re
præsenterer den sande og gedigne Kunst. 

Vil man ikke erkende, at kun det højere 
kuespil har Krav paa at kaldes Kunst, men 

hævde, at ogsaa Folkekomedien har Lov til at 

smykke sig med dette Navn, kan man imidlertid 
ikke bestride Filmens kunstneriske Værd. 

N aar Frederik J ens en er genial, naar han 
spiser Rødgrød paa Nørrebro ~ og det hævdes 
jo stadig-, er Lehmann det ikke mindre, naar 
han vælter om mellem' Gibsfigu,rerne. Man kan, 
som l-Ir. Magnussen, henvise alt dette til Gøglet, 
men vil man ikke det, maa man slippe Filmen 
med op paa Parnasset. 

Men er denne noget bornerte Fastslaaen af, 
hvad Kunst er, som Hr. Magnussen fremsætter, 
ikke ganske for.kert. · 

Kunst er ikke noget for Feinsmechere, no
get, der kun kan ydes og nydes i det fineste 
Teater. 

Er den sande Kunst ikke bred og virker paa 
det jævne Individ ? 

Har . man ikke , snarere Lov til at gaa saa 
langt ned, at man siger, at det er Kunst, der 
kan faa det primitive Menneske til at græde 
og le? 

Fordi dette ikke er Kunst for en begavet 
Teat.erskribent, kan det godt være det for en 
Maskinpasser paa >> Titan«. 

Sender man Maskinpasseren hen at se 
>> Hans eneste Kone«, vil han utvivlsomt er
klære, al det et noget rædsomt Sludder, fordi 
han ikke forstaar et Ord af det hele, medens 
han vil føle sig -oplivet og faa Tankerne sat 
i Svingninger ved at se en naiv Filmskomedie 
her eller der . 

Begge Parter vil · altsaa kategorisk Iunine 
sige, hvad der _iklre er Kunst, og hvad der er det. 
Deres Meninger er absolut modstridende, og der 
er derfor en Chance for , at de begge har Uret, 
og at Sandheden, Kunsten og Filmen ligger 
sammen i Midten. 

E. - H. - .1. 
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Et Interview 
der ikke var noget Interview - med en 

Filmscensor, der ikke er Censor. 

Kongelig Skuespiller CJu. Zangenberg træk
],er sig om kort Tid tilbage fra Scenen paa 
Kongens Nytorv, et Faktum, man bedes bide 
Mærke i, da det har Betydning for det følgende. 

I herværende Dagblade stod forleden at. 
læse, at Chr. Zangenberg skulde være Films
censor, naar den nye Censurordning kom , og 
følgeligt maatte man gaa ud fra, at det var der
for, Hr. Zangenberg trak sig tilbage. 

Da man nu i Filq1skredse ser hen til den 
nye Ordning . .Iped' stor Spæwling, og med 
ikke mindre Spænding . v~nt~i· paa de nye 
Mænd, der skal lutandhævde den , var intet na
turligere, end at jeg heg::tv mig til Hellerup, hvor 
Chr. Zangenberg residerer, for at bede den 
kendte Kunstner fortælle mig lidt om den nye 
Censurordning, sin Udnævnelse, og lwad der 

nu ellers kunde siges om de Del 
ef!hver Journalist have oJ'ort e. Det 
• . o , og 20 

q_ver ~/befandt jeg mig i de t p . 
p~a tCarolineve} _.----- ragtfnlde 

Men her mødte der m ig en 
Jeg modtages overstrømmend 

af Hr. Zangenberg, bliver anbrag~ · 
Højsæ:le fra Sam~ø og faar a t vide: at 
deles 1kke kan bhve noget af det 

Ulll t'rloi-

- Kære De, jeg . er ald~les ikke 
ved ikke, om jeg bliver det · 0 rt b . . , o egn her 
hvor A v1serne har faaet den Meddele] e 

Som Følge deraf bortfald t alle 1 O l · c e P ysmnger, som detle Interview sk Id 
'dh. . n e m e oldt - hv1s der altsaa havde 

" '"'ISll' .... 

Interview -, og selv om de t ikke 
min Vished om, at Chr. Zangenberg 
udnævnt til Filmscensor en Tin ;, 

' -t" 
vidst i de sidste 5 Maaneder, forandrer det 
paa Artiklen her . 

J eg maa gaa udenom aU e S ,.,,.,.~'"'ft·ft• 

kan ikke spørge om, h vad m in Vært vil 
ja end ikke om, hvad han muligv is kunde 
sig Muligheden af at gør e, h \'i s han o. s. v. 

Det besværliggør jo i høj Grad min 
men jeg gik dog ikke lomhænde t bort. 

- Vi kommer nem lig ind paa H 
- Herren maa vide hvordan -, og Chr. 
genberg er straks l"y r og F la mm e. 

- At deL virkelig er nødvendigt -
han - al forbyd e Damerne a t sidde med 
skyttede Naale i . Sporvognen! Herre Gud, 
for komme med Forbud, den Slags 
jo saa herligt sig selv . 

Den nye Filmscensor, der ikke er 
erklærede straks, at der ikke kunde være 
om, at jeg fik nogen Udtalelse om hans 
til Film eller Censur, og jeg lovede, 
skrive noget, som han m ul igt maa tte ... u • .~~ ...... , 

at sige om dette Emne. 

Jeg har holdt m i t Løfte, 
staar intet om alt det, der burde have 
men kun en lille Udtalelse om noget 
saa fjernt som Haltenaalene i Sporvognen. 

Ingen vil kunne beskylde mig for at 
røbe t, hvad man muligvis tænker paa i del 
Ministerium, og alle - og derimellem 
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l 
,,ilde have troet, _ al jeg gik 

se v - • 
rnuerg a L flad bort efter en totall mis-

l ()" no."e 
rt' "' 

U k pedition. . 
krl E s a'orde jeg Ikke. 
~• del oJ · :nrn oa 1wad skal .Jeg 

Jeg havde jo 
egentlig med 

ti urnanlene, o 

? 'Id vJ· de 0 a det, alle Filmsfolk 
·ect Vl e ' b 

prl. J "'. . hvorledes den nye Censor 
··l ,-,de, var, . . 

r ' 1 • Hverv. Om han v1l se formelt 
foltie stl L op ' a fare frem med Forbud og o-

Tin"ene 0 "' 'l '11 · ] 'b "' S . ahed eller han v1 sh e stg 1 e-
fulde l t en" , l' 

11esJ·eJiot paa de menneske 1ge 
l ,": tage men , o 

tn · . . la ikke Oplysning om dette med 
O" hk Jeg c 

"kt•lirt Tydelighed ? l øn. t> •· · 'l M d .,. . ·luLLe fra Næse ll un , ,an man 
1\'lll man s 

' 
1 

tte fra Hattenaal til Film og saa b e-
,., . u < 
' . -

10 
aldeles ikke at slutte mere. 

hoH'f nl<l n . < • • 

l) 
· ., Lo" Afsked m ed kongehg Skuesp1l1er 

a Jl'~:~ o 
hr. Zangenberg, var jeg ganske klar over, at 

d r aldeles ikke kunde være Tale ~m nogel In
ogsaa, at det aldeles 1kke behøve-

J.. L. 

Edisons Kinetofon. 

Talende Billeder. 
."um bekendt har Thomas A. Edison allerede i 

ogrn Tid beskæftiget sig med Konstruktionen af 
n Kinetofon •, Apparatet som skal kunne frem
hllt• lalende levende ,Billeder. Hovedvanskelig-

hedl'n har hidtil været den at f.aa Lys og Tonebøl
rnt' Iil al korrespondere nøjagtigt med hinanden; 
l Ynt'' nu som om Edison virkelig har naaet et 

lnt•rl Fald foreløbigt tilfredsstillende Resultat, idet 
han har undfanget den geniale Ide at optage to Bøl

amlidig. og da de af ham konstruerede Appa
nlt'r t'r aa fine .og følsomme i Optagelsen som 
l nkt• kan. synes del virkelig som om Problemet 
r lo t. 

1- o r nogle Dage s·iden blev Opfindelsen for før-
1" Gang demonstreret i Edisons private Labora

torium i Slewellyn i West Orange o" en MedarbeJ·-
r d , o 

,.t' Cl slort New Yorker Blad fortæller føl-
Ddt' om den interessante Begivenhed. 
l, bMan fører os ind i den lille Demonstrations

vor vi skal opleve Vidunderet. Hr. M. C. 

Hutchinson, Edisons Chefingeniør og Repræsentant, 
forklarer os , .at vi har Kinematografapparatet i Ryg
gen, medens Fonografen er anbragt bag den _hvide 
Lærredsflade foran os; de to Apparater staar 1 For
bindelse med hinanden ved elektriske Traacle. I 
dette Øjeblik kommer Edison selv ; Lyset slukkes 

og saa gaar det løs. 
Vi ser paa det hv.ide Lærred el almindeligt Væ-

relse; i Hjørnet til venstre staar der el Bord, hvo~
p.aa er anbragt en Mængde forskellige Sager; hl 
Højre er anbragt et Flygel og i Baggrunden fører 
en Trappe .op til en Dør. Herfra kommer nu en 
sortfrakkel Herre gaaende: han gaar frem i For
grunden og vi ser ham i fuld Legemsstørrelse. 

Og nu sker del vidunderlige! .. ? 
Herren aabner Munden, og fra Lærredet lyder 

de t til o~: ,, Ladies and · GenHemen! - · Det gør til 
at begynde med et n æs ten uhyggeligt Indtryk al 
høre dette Billede l.a le. Men den sortfrakkede Mand 
fortsætler med lydelig skarpt akcentuerelt Røst, og 
fortæller om den nye vidunderlige Opfindelse. Vi 
srr paa hans Mund, og skønt vi e1 .. forl?eredl der
pa.a, forbavses og overraskes vi dog over! at Mund
bevægelserne svarer nøjagtig til de Lyde\ vi hører: 
vl ser Læberne lukkes sammen ved m 1og rundes 
ved o o. s. v.; kun Hvislelyde vil ikke rigtig lykkes , 
og ogsaa' r kniber det med. . . ,; 

Efterat Manden har endt sm Tal~, j lager han 
fra Bordet et Horn og blæser en lystig ~elo"di der
paa. Saa kaster han en Tallerken paa· Gulvet, s.~a 
vi hører den gaa i Stykker. H an sætter; en FløJte 
for Mundep, og ved et skarpt · og geime~trængende 
Fløjt hidkaldes en anden Mand og lo Damer . 

- Den sidsL ankomne Mand sætter sig ved Pia
noet, den ene Dame lægger en Violin Lil Bette, og 
medens de spiller, synger den anden Dame: »Den 

sidste Rose «. 
Nu . viser sig pludselig en Musiker i pragtfuld 

Uniform; han blæser et militært 'Signal , som hidkal 
der to Hunde, der højt gøende farer rundt .i Værel
set. Alvorlige og muntre Scener drager f-orbi Øje 
og Øren, og sluttelig har vore Sanser vænnet sig 
saaledes dertil , at vi vilde finde del una turligt, hvis 
Fonografen skulde svigte, og Manden lukke Mundt'n 
•op og i uden Lyd . - -

Hvis dette Referat er rigtigt, kan vi jo snm- 1 
yente de talende Billeder, men der er jo unægte
lig en Chance for , at de11 amerikanske Journalist 
har smurt lidt vel tykt paa. 

Sligt har man j.o set før. 
Tonny. 
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Et af de nye-

Der er siden >> Filmen «s sidste Nummer saa Da
gens Lys startet saa mange nye Filmskompagnier, 
at det er ganske umuligt at faa interviewet alle de 
nye Mænd, der dermed er traadt i de levende Bille
ders Tjeneste. 

Jeg har dog været saa heldig at træffe Direktør 
O. E. Natlwnson, m en han kan jo egentlig ikke kal
des ny, han har været Fi lmsmand i de sidste 7 Aar. 

Fra sin Ledelse af Biografteatret paa Hjørnet af 
Ørstedsvej og GI. Kongevej har han Erfaringer for , 
hvad Smagen kræver, og de 2-3 Film, han har op
taget og solgt i England har lært hain, hvorl ede~ 
Filmen skal væ:re for at gøre sig paa Verdens 
markedet. 

De t nye Selskabs Kapital er 250,000 Kroner, og 
det er Meningen at optage 18 til 24 F ilms om Aarel. 

Som Instruk tør er antaget den ken dte Filmsmand 
Hr. Velander, ligesom 35 Skuespillere er knyttet fast 
til Foretagendet fra næste Sæson . Arbejdet begyn
der lste Maj, men hvor Optagelsesteatre t kommer 
Iil at ligge, vides endnu ikke med Bestemthed 

En Filmsjournalist slider sig op i disse Dage og 
faar ikke Tid til at gøre noget or den tlig færdigt , 
før han maa til det næs le. Derfor bliver disse Med
delelser noget lakoniske, men man skal faa flere en 
anden Gang. 

-nem o. 

Filmsmuseet 

Egentlig før end m an turde have 
det historiske Filmsmuseum bleven n 
lighed herh jemme. 

1 

Ved et Møde paa de t kgl. Bibliotek 
f~rleden beslutte_t ~t oprette et Filmsarkiv i 
bmdelse med Brbhotekets nationale 
Jing under Tilsyn af Overbibliotekar 
Lange og med Bistand af forskellige 

Efter at Tanken førs t var rejst og 
Ole Olsen havde lovet den sin Støtte, er 
Stil hed arbejde t paa dens Realisation og d 
skellige Muligheder er blevet overvejet. 

Det har koste t nogen Strid at blive eni 
hvor det nye Arkiv skulde have hjemme. 

Det har saaledes baade været fremført, 
det burde knyttes til F rederiksborg 
saavel som til Rigsarkivet. 

For Frederiksborg kæmpede Musæet 
servator, Magister Amdr up, og hævdede, 
nationalhistoriske F ilms vilde være en 
For tsættelse af Museets Samling af danske 
træ tter. · 

R.igsarkivar Seclwr ønskede derimod at 
det norske Rigsark ivs E ksempel, og · 
Afdeling for Film i Arkivet, men ved 
mentschef W eis og Grev Brockenhuus 
Mellemkoms t vedtoges det at vælge del kgl. 
tek . Foruden hos Direktør Ole Olsen 
Ideen vundet stærk T ilslutning hos 
E lfelt, der paa det Møde, h vor Arkivet ble 
tet, lovede at skænke sin Samling af h 
Film, der vil blive en af F ilmsmuseets 
piller. 

Der findes heribland t Billeder fra de 
Fredensborg Dage, Christian IX's 
andre Begivenheder, der altid vil have 
l nteresse. Til de nødvendige Frem v 
apparater gav Direk tør Ole Olsen strak 
Kroner. Bladet Politiken skænkede en 
nulevende berømte Mænd , som Bladet 
Dage har ladet optage, m ed ens Hr. El 
vede at virke som Arkivets tekniske 

De nærmere Former, under hvilke 
skal virke, er naturligvis endnu ikke 
men vil blive vedtaget i den nærmeste 
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Planer fremme, hvoraf en gaar 
fl&e . 

Der er b . foranstaltes ugenthge Fore-
l der ør 

pc1 paa, a f Museets Film, medens der fra anden 
jnger a t Filmen bør gemmes og kun 

jde holdes P~~~ ~or særligt interesserede. 
re tilgænge lo 

Et interessant Spørgsmaal er det desuden, 
hvor længe Film kan holde sig uden at skades 
af Tidens Tand, men Løsningen af dette og lig
nende hører Fremtiden til. 

Filmssensationer. III. 

Den unge Helt Hr. Nullerup springer lynsnart op paa Frokostbordet og griber paa sin 
ll g Grev Hjælpeløs' Automobil, der styrter nedj fra Fjældskrænten, samtidig med at han be
ll)'tter denne sjældne Lejlighed til at erklære Frk. Kielerich sin Kærlighed. 
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Filmens Mænd. 

IV. 

Direktør Constantin Philipsen har altid væ
ret en Foregangsmand , der ikke var an O's t fo r , 
at give sig i Lag m ed det nye og uprøv:de. · 

Han var saaledes den før ste, der . viste le
vend e Billeder fr em h er i Byen (i det nu væ
rende »Kosmorama «) og er nu Direktør for. 
Pal ads tealrel og nævnes desuden som ·· Med
stifter af e t nyt stort F ilmskompagni. 

Oversigt. 

S~m del vil være de fl es te bekend! , er der i 
de sidste Dage sta rtet saa m ange nye F ilms
kompagnier, at det k an være sv~rt a t fin de 
Rede i dem, og en Oversigt over de n y tilkomne 
Selskaber og de Mænd, der leder dem , er der
for sikkert paa sin Plads. 

Vi n ævner dem i den Orden , hvori de bl eY 
bek endt for Offentligheden : 

A/S Filmsfabrikken Danmarie 
Million Kroner. Direktører: d'Hrr. 
Kiihle og E. Chris tensen . 

Kapital Y2 
Gliickstad t, 

Record-Film Compagnie. Direktører : H . 
Obel og E. Dittmer. 

A/S Dansk lJiograf-Kompagni Kapital 
Million . Direktør C. Rosenbaum. ' 

The Capenhagen Film Co. L tcl 1' . 
' ., \apiial 

Million. Direktør O. E . Nathansohn. 
. A/S. Dansk Filmskompagni. Kapital lf? 

hon. Direktører: Albinus Larsen oa Pete. N~ MU 
o I ansen 

Desuden er yderligere 3- 4 Selskaber 
der Dannelse. un 

Om Filmskomedier. 

Del hænder r egelmæssigt hver Uge 
1 ' a VI 

mod tager Breve fr a Læsere, der ønsker al vide 
hvorledes en Films~_omedie ska! skrives for at 
være saaclan som l' Jim skompagnierne vil ha 
den. 

. Paa Spørgsmaalen e om , hvad Filmskome
dJCrne skal indeholde for at være en sikker 
Salgsvare, er det ikke let at give noget Svar. 

En Kom edi e m ed en klar og s tærk Handling 
· udstyret I~ ed n ye Tricks og · Fiksh eder vil dog 
næs ten alhd vække Inter esse,. hvis den ikke af 
andre Grunde er uantagelig. 

Ganske særligt k an det tilraades de film 
s ki-ivend~ at passe paa' Ce~suren. 

· Den tyske Ceii.sur er m eget s.treng, og da det 
·€r et m eget betydelig~ Minus at faa en Film for 
budt i T yskland, er Kompagnierne bleven for
sigtige, og antager ilød ~gt Film, :der er for langt 
ude. . 

Som Eksempel paa, hvor meget den tyske 
Censur er skærpet, kan det nævnes, at det nu 
ogsaa er forb'!Idt at . se en Tyv rn.askere sig i for 
bryderi_s.k Hensigt. Man maa godt se ham være 
m askei·et n~en selve Forvandlingen er det for
budt at vise. Man skal i det hele tacret være o 
m eget forsigtig m ed a l sætte for megen For-
brydelse ind , der er d en tysk e og svenske 
Censur ikke til at spøge med. Bedst kan 
det tilraades at skrive Lystspilfilm, da det i Vir
keligheden er det, alle Selskaber for Tiden helst 
vil have. 

' Angaaende det .rent tekniske om 
en Filmskomedie retteligt bør sk~ives, 
siges dette : 
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Nr.13~~====~==~~~============~===================== 
~ l' 'J·k Manuskripte t for omstænd e 1gl! 

Gør J' e · · . 'k]·e mere end h øJSt n ødvend1gt, antyd 
SkriV l ' 

d 
a lad Instruktøren om Resten - han 

. faa Or Oo 
1 ' d om paa Filmen. 
(aver okg. e Filmen ud i Roller, som n ogle spør -

c\t s TIV 
· de skal crøre er absolut forkert, man 

om 0 ' ••er. k · re F ilmen i nummererede Billeder , 
, n s J'J\ 
,.a . n kort fortæller, h vad der sker og :m -
h,·on ma . 

J vad Tekst der skal VIses . 
forer, 1 ' l d J I . Bedst kan det maaske ti raa e~ um at s.u ·t-

oversicrt og sende denne md . Saa ser 
n• en o . . 

straks om Stykke t kan bruges, og 1 bekræf-
man f' F 'l l · 1' t 

l Fald sættes en a · · 1 ms wmpagnt els as e 
lt•nc e . . 
Folk Lil at udarbeJde F1ln~ en , h vac~ han natm-
• • J1ar Jan ett bedre Be tmgelser for at kunne ftg\'1. < o . 
••un• end de fl este andre. Man faar da sm Be-
~aling for Id een og r isik erer ikke al ødelægge 
drnne gennem en da:.ulig U clførelse. 

(folder d e, der skri ver Filmskomeclier, sig 
di~se Forskri fter, som Yi h a r faae t ved H enven 
,h·lsr hos d r n l ilrrære Konsul en! hos en her -

\'ærende F ilm sfabrik , efterrettelige, er der al 
Chance for a t Filmen vil tilfredsstille alle Par-
ter . - I'. 

Om kort Tid aa bnes der i Covent y Stree t i Lon
cton et Biogra fteater , der i Pragt vil overgaa all e 
andre. Grunden a lene h ar kostet over 2 Millioner 
Kron er og den n æste Million er gaaet m ed til Byg
ningen. Der er P lads til 900 P er son er og der ser 
ver es under Fores tillingen. 

I E ngland ernær er ikke mindre end 10,000 Per
son er sig ved Klaver spil i Biografteatrene. 

Staal=Projektøren 

I-MPERATOR 
fortrinlig Konstruktion, omhyggelig Udførelse, letløbende, lydløs, flimmer

fri , giver usædvanlig klare Billeder. »IMPERATOR "S Overlegenhed er 

anerkendt over hele Verden. Ved Anskaffelse af ny Projektør bør man 

foretrække »IMPERATOR" for at være sikker paa at faa det bedste 

Forevisningsapparat. 

Katalog, Prisliste og Overslag beredvillig til Tjeneste. 

HetnR.eRnfmllnU R.G.DRfSDfr1. 170 
Højeste Udmærkelser for Gengivelses-Apparater: 

Intern. Kino-Udstilling i Wien 1912 : Stor Guldmedaille. 

Kino-Udstilling i Berlin 1912 : Byen Berlins Medaille. 



182 o FILMEN o 

V.i gør opmærksom paa, a t del beroede paa en 
F ejltagelse, naar der i sidste Nummer af >> Film en « 
s tod, at det nys liftede Record-Film Compagnie hav
de ovedaget Linds Optagelsesteater i H ellerup . Det 
er Hr. Linels Fabrik, Langebrogade 6, del nye Fore
lagende h ar sikret sig. 

~ ~ ~ 

For de af vore Læsere, der ikke havde Lejlig
hed til at se sidste Nummer , gør vi opmærksom paa, 
a t Bladet »Filmen «, der før har været ejet af A/S. 
N.inografen, nu er overgaaet i andet Eje og i Frem 
Liden vil blive drevet som fælles Filmsblad . · 

~ ~ ~ 

Der sæ lges stadig flere og flere Programmer i 
vore Biogra ftea tre. For ·Øjeblikket er Forholdet det, 
at der her i Byen gennemsnitligt sælges et Program 
Iil 5 Øre for hver Kron e der sælges Billetter for . 

~ ~ ~ 

Under de sidste fransk·e MariJ1eøvelser lykkedes 
det m ed P.athe-freres Tele-Objektiv at tage fortrinlige 
Billeeler af Skydeøvelsern e paa rn Afstand af 8000 
Meter. 

Den ber ømte Forfatter Jack London, der n . 
er vendt hj em fra de polynesiske Øer, hvor han ~lig 
opholdt sig i over 2 Aar, hj embringer ·et stort A IIl 
Films, der :viser de Vildes Sæder og Skikke h Illa} 

ibland t ogsaa Kannibalismen fineles repræsentere~~r-

»- Men saa sa'e jeg osse: Gu' gør jeg ej , sa'e 
jeg, j eg siger op til den lste og gaar til Filmen ic ... 

PALADS-TEATRET 
N OPd-EuPopas støPste BiogPaf' TeateP. 

[ntet andet Biograf Teater i Verden kan byde sit Publikum saa ene

staaende Bekvemmeligheder. 

Der forefindes saaledes stor elegant Promenoir, Restauration, 
Ventesale, Thesalon. 

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

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

t83 
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~ 
. r i disse Dage bleven opla ge t en yders~ 

Der e F ' l 1 der h ar den størs te Interesse fOI 
. teressanl J n , 
111 J· J en. 
\'idcns dl J . let m indre end en Øes F ødsel, de l er 

D l er 111 • . • 
r f paa levend e Billeder. Øen bleY III 

k les al aa . 
lyk ·cc llem Venezuela og Trimcl acl under el 
1 Ha,·el 

11
U

1
elb . td O" en m orli g Fotograf havde Held 

k sk c 11 , o 
nd ·an _, 1 SJ'ælcl n r Naturscene paa mege t nært 

Nr. 13 

3000 
LYS 

Kinematograflys . l opla"e u e i . td a " 
fiol d. i alle mindre Byer 

• 

• l 

faas ved at benytte vor 

Triplexbrænder. 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT & CLICHEFABRIK 

FARVERGADE 8 <> TELF. CEN. 8747 

Uafhængig af 
Gas- og elektriske Ledninger. 

Anerkendt Konkurrent 
til Buelampe. 

Katalog K gratis og franko. 

<?NY Efter / E!!. J an . 1913 <!NY 
Telefoner: Cen. 47?JO &?J7tJa 

~ Dragerwerk o 
LU.beck, Tyskland 

Telegr.-Adr.: 
"Fotografi" 

anbefales den verdenskendte 

"J U PIT ER" 
Kunstlyslampe, 

der anvendes af alle Fabrikker 
af Betydning i Europa. 

• • • 
Prospektus paa Forlangende! ----

--, ,o Eneforhandlere for Skandinavien: 

• • 

H . • h & Poulsen re1eroner: et n rt C Kontor: Centrall428 l 

l 
IIII 

Fotografiske Artikler : 
:: :: Kjøbenhavn K. :: :: lager: " 8728 • 

•••• • ••• -
ANNONCEPRISER : Paa Bagsiden og Siden fØr og efter Teksten 20 Øre pr. mm. CPaa SanfreJ Si~~r 1~ ~! 

halv Side 30 !{1- r Gan« Rabat for 13 Ga nge 10 pCt., for 26 Ga nge 20 P t. pa e Jre e a · 
ABONNEMENTSPRIS: -l~diand : "'4 Kr. om Aaret _ Udland: 8 Kr. om Aaret . - Enkelte Numre 15 Øre. 
FORELØBIG REDAKTION OG EKSPEDITION: Nørregade 31. Tlf. 3353. 

Udkommer den 1. og 15. i hver Maaned . - Udgivet og redigeret af Jen s Locl!er. 

For en 
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Bliithner Flygler og Pianoer , 
Ksl.-kgl. Hofpianofabrikant 

Phonola-Pia noefog Phonolae 
anses af de største Musik-Autoriteter for at være det bed-t 

Klaverspil-Apparat, som findes . s e 

A. H. G EISLER sen. 
Kgl. Hof-Pianomagasinet, St. Kongensgade 27 r. Telf. Palæ 336x. 

TLF. 425 

HOFFOTOGRAF 

EL FELT 
ØSTERGADE 24 

TLF. 425 

EMIL KRISTENSENS BOGTRYKKE 

NØRREGADE 30 KØ BENHAVN K. 

HURTIG LEVERING BILLIGE PR 

TELEFON 4345 

LEVERANDØR TIL DE FLESTE BIOGRAFTEATRE I DANMARK. 

_.:1 . -
Vi udlejer med Eneret 
Paul Lindaus berømte Kinosku.espil 

DEN ANDEN 
Drama i 5 Akter med Tysklands største nuleven.de Skuespiller 

Albert Bassermann 
i Hovedrollen. 

Denne Sæsons allerstørste Succes. Længde ca. 1800 Mtr. 

Desuden 

F OR F/EDRELANDET 
Stort nationalt Filmsskuespil i 3 Akter. 

Kendte danske Kunstnere i Hovedrollerne samt en Mængde l. Kl.s 
danske Kunstfilms og alle bedre udenlandske Fabrikers Fabrikata. 

Danske Biografejere 
bør i _.egen Interesse forlange Tilbud fra os. 

\ 

Fra denne Sæson har vi knyttet de udmærkede Kunstnere 

Clara og Carlo Wieth 
til vort Selskab. 

DANSK SVENSK FILMS AJs 
VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. 

l 
' l: 
l : 

l: 
i. 
l' 

• 

1!1 •• 
; LEFON : CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFIL: J 
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"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 TIDS DAME." 
Dansk Lystspil med Fru Clara With og Hr. V. Psilander i Hovedrollerne. 

" P R O F O R M A" 
Kærlighed er en løjerlig .... 

I Hovedrollerne Fru Clara With og Hr. Gunnar Helsengreen. 

AJs "FOTORAMA" 
. -

AARHUS - KØBENHAVN - KRISTIANIA 
AJB SVENSKA FILMS KOMPANIET. St. Vattugatan 7, STOCKHOLM. 

ansk ·· Kinograf 
~ 

, l (). 

Optagelsesteater : .... Hovedkontor~- · 

25, Frederiksberggade ~25. Strandparksvej Hellerup .. 
" Tlf. Hellerup 1283- 1336. , ' ' 

\ 
Telefon 7606- 7626. , 

' ' > 

l 

e ·>og Fabrikation al PUms . .. 

( 

~ 1 ,.: 

Af de sidste Sizecesser fremhæves: 

EN ,KVINDES 
l \ 

"' ÆRE 

MØRKBT-S 
GBRttinliBK 

' ( 

PJBRRDTS 
KÆRLiliHBD 

-BRIST,EI)E 
STRENGE~ 

., 
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