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Teaterjammer. 

. cralt crælder det først og 
del gaar o< ' "' S . l .l 

al finde noget at kaste k y c en ·aar 
rtntnH'~I om 

a. . . 1'id ikke altid saa let, men 
l \"ll' 1 Sin . 

Drl r '. 1. LJ·e der kun har fnstet en 
l . , n h "C e a ' d re Jjtl o . denne Saison , hvor den rø e 

rank Skæbne 1 • arv:'e eleneliere Huse, har 
h•Jr lvsl over mc "' "' 

L Ir .' - . 1 fL Svaret paa rede Haand. 
ld'nn~ straks lU kl 1" · 1 • ød elæa crer Teatret, træ · 'er 

D l t•r Filmen, c et c "'"' • 
e 1 Kunst 0 cr over 1 Gøglet!! 
lk fra den goc e . "' . . ·l · -
lhilken herlig Blandmg af Digt og Vn ,e 

hr<~~ 
1
. 

1 1 er det al de københavnske 
\'1rkt' 1"1cc ' 

f ."'le flestes Vedkommende har haft en 
alrt• Ol ( . . o .rr D'cr.t at del 
l rli•• ~kl s~liSOn , men Lø",n o", 1", ' 
t ... • 

l ilnwn, der er Skyld den . 
lan hehøYcr saamænd ikke at gaa saa .lang~ 

r ·'' tinde Grunden , spørg blot efter Liget / 
n dncles llus, der finrler man det nok. \ l 
r i dt•nm• Vinler sel det ene Stykke komm e 

t•fh•r del andel. Forhaandsreldamens store 
kani.nH' bliver aller og alter sat i Gang, men 

nwgl'l hjælper del. Stykkel gaar et ~ar 
n t' for derefter al vise sig til halve Pnser 

ugm• .\finer , el nyl Princip, der dog ikke 
r hafl den forvenl ede Virkning. 
O (irunden til den Række Nederlag, Tea
r kan notere, er ene og ·alene at søge hos 
lrt•np selv , der for Øjeblikkel er saa langt 
l', om kobenhavnske Teatre nogensinde har 

r l. 

IIll strides om, hvorvidt Film· og Kunst 
nngt•l al gore med hinanden, men et Spørgs-
1, llt•r er langt mere n ærliggende og langt 

t rt• at besvare, lader man ligge. 
H.1r Ilet, der præsteres paa de fleste af vore 

lh•atre, noget med dette Begreb at gøre? 
nar man har set det Busekisteri, der har 
t frt•mført her og der or1 som paa For-
l < ' t> 1 t•r -.ikker paa al faa Kunstens hlaa Stem-

el blot fordi der ikke ties stille, hvilket dog 
~01~1 Recrel vilde være en sand Velgørelse, selv 

b . . 
om det er et Syngestykke, det dreJer Sl·g om, 
maa man erkende, at dette Pjank er ganske 
utjenligt til Føde for voksne Mennesk.er. 

Den, der i sidste Instans sk,al afsige Dom-

men er Publikum. 
Det er jo dog for det man spiller, del man 

vil paavirke. . , 
Qcr Dommen er fældet med al ønskelig 1 y-

deli·g~ed, hvoreft~r alle vedkommende sig klogc

li o en ha v er at rette. 
"' Et Bevis for, at der ·godt kan skaffes Folk 

til et Teater, har vi foruden i det kongelige :re
ater, i Svenskernes Gæstespil paa Fredenks-

berg. 
Del var oprindeligt bestemt, at der skulde 

spilles 6 Aftner, men de 6 blev til 45. 
Først kom der ingen Mennesker, de andre 

herværende Teatre havde skræmmet Publilwm, 

0
o man vovede sig ikke ud i Alleen. Saa ryg

l:des det, al der blev spillet virkelig god 
Komedie, og da blev Gæstespillet en stor Succes: 

Man kan allsaa godt faa KQbenhavnerne l 
Teatret selv om man spiller Strindberg, endda 
paa sv~nsk, naar man bare .gør det tilstrække-

l i a a od t. . 
. "' ;, ort Pub li k u m er som bekend t yderst kn-

t.lsl· O" man fanaer det ikke ind ved at frem-
. '"' b c:: t'> • 

føre Repriser, der er hjulpet paa ved at give 

dem en slet Udførelse. 
Medens aamle Syngestykker fra vore Bed-

steforældres"' Tid gik for halve Priser og Huse, 
der maa skrives med endnu mindre Brøker, har 
Paladsteatret kunnet faa udsolgt til dobbelte 

Priser til >> Quo vadis << . 
Hvor kan det nu være? 

Ja brincrer man de Erfaringer, man har ho-
c ' "' s let af det svenske Gæstespil, er Grunden nll saa 

den, at det man ser her, er bedre. 
Oa det er virkelig bedre. 
D~t, der er skabt i denne Film, er det yp

perste, den nye Kunst hid,indtil har frembragt: 
For hver Dag, der gaar, tøler man, at. de, del 
slaar i Filmens Tjeneste, rastløs arbeJder paa 
at gøre det, de frembringer, bedre og bedre. Der 
er en Bestræbelse i Filmen, der er en Forslan-
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else af, al det man udretter kan gøres endnu 
bedre, der er et Maal i den hele Sag. 

Og derfor bliver det Kunst, og derfor træk
kes Menneskene derhen. 

Thi Kunst er ikke noget, der kommer, naar 
man skriger paa den. 

Medens Teatrene arbejder uden Maal og 
Plan, stadigt gribeneJe i Bunden for om mulicrt 

t> 

ved et Slumpetræf at finde det, Folkel vd se, 
og skrigende paa sin Ret, som Kunstens eneste 
autoriserede Fortolker, og derigennem ødelæg
gende sig selv og a l sin Hel ti l al eksistere, ar
bejder mægtige Kræfter Dag' efter Dag paa at 
gøre Filmen fuldkommen. 

Det er delte Arbejde, der giver Respekt, og 
dette Arbejde, der skaber Successen den D" rr 

' uh 

det ophører, og Filmen incltager det Stand-
punk t, Teairene nu har valgt, og kun hyler og 
pukker paa sin Ret, den Dag er F•ilmens Sejrs
log endt, og dens bedste Venner maa erkende 
at den selv skabte sig sit Nederlag. ' 

E.- H.- .J. 

Filmskrigen i England. 

I England er der i cl isse Dag udbrudt en 
mægt~g Krig. Det drejer sig om inte t mindre 
end Hegemoniet i den enQ"e]ske Fi lmsverden oo· 

.._, ' n 
Slaget staar mellem Verdensfirmaet Pathe tre-
res paa den ene Side og »Association of Ren
lers «, »Association of Filmmanufac lu re rs << oo· 

"' >> The Association of Exhibilor « paa den anclen 
Side. 

Pathe, der har Fi l i a ler over hele V er den sæl
g~r ikke mere Film, m en har overalt Ucllej
nmgsforretning i stor S til. 

I England er dette dog ikke gaael af uden 
svære Rivninger, og de lre førnævnte Sammen
slutninger har nu fundet hinanden· og paa et 
Møde blev det besluttet at erklære Palile Krig. 

Biografteaterejerne maa m1 vælge. Vil de 
have Billeder fra Palhc faar de ~ngen fra Rin
gen, og vil de have fra Rine-en faa r de inoen 

LJ ' b 
fra Pathe. 

Hvad Udfald Kampen vil faa c . d . <, I et 
ganske umuligt at udtale sier 0111 1

. 
o , ør 

Møde, der . fineler S led l 7. MaJ· og l · 
• • < ' l VIS 

tater vi senere skal komme ind paa. 

Filmsprimadonnaer. 

Fru Lilly Bech. 

Hurtigt kom Fru Lilly Bech frem. 
Slag erobrede h Lill s•ig en 
blandt vore filmende Sku esp ill erinder og 
lede den ene store Filmsroll e eft er drn 

N aar de Lyske Fil magen ler taler om d 
ske Skuespillere, siger de : >> Asla Niel en 
mere Talen l, men Lilly Bech er smuk 

Vi her hjemme, der har se t F ruen i 
Lea tre t, find er hende baade meget 
In lentfuld. 
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Filmen "s N ovelier. 
" 

Den gladeste 

. ..,fuld Mand drog ud fra Ribe - han 
)~Il ~Ol o . 

len "ladeste 1 Verden. 
ildt' ~c t t> 

' 
1 1 

traf mange glade Mennesker. Unge 
(}•< Hll . . . 

~"1 1 ,1 "ik aocll, P1gebørn, der skulde giftes, 
:\)•t•J1( (l o o . 

' 
1
. tiet· fik Tile-ivelse, m en om mgen af 

k\ h tgt', v 

l . le 11·111 si"e: han er den gladeste. 
lt'lll Ul t ' t> • 

•• • 11c1rtc han en Dag om en ung Mand 1 

••••• 
l l . ,11 som del var gaael saa rent oven ud 

,] '" )~l , 

Jll'ldigl. 
Fra en fnllig Knøs :var han bleven Kongens 

1111 1 hel roede Mand, og n~~ ha v de han hold L 
Jlr\'llup med den skæresLe P1ge, man kan tænke 

1 
,~ ))atter af Landels riges le Mand. 

Jlam maa jeg se, « tænkte Manden fra Ribe, 

, ])('g:n sig af Sled. 
Paa Vejen mødte han en gammel Kone, der 

lir l'll Bunke J{yas, all for svær for hendes 

unit• Ryg. 
Jhem er hun ?« spurg te han Kroværten, der 

lod i ~in Dør. 
.\a. det er en ulykkelig gammel Kvinde, der 

har t•l utaknemmeligt Skarn af en Søn, som nu 
r komme l højt paa Slraa og ikke mere vil se til 
m gamh• l\Ior, der lever i Slid og Ulykke.« 

.'aa kom han Iil den store By og ved Slottet 
ar dt'r ~lor Trængsel. 

Dt•n l~·kkelige 1mge Mand var netop i Au
dlrn ho~ Kongen med sin dejlige unge Kone, 

nu Irrengie Folk paa for at se dem komme 
llhag<'. lian maa rigtignok være crlad " saacle 

Fmk. l:l ' l:l 

.Ja, han maa være den gladeste i Verden, « 
dt• d<• n sorgfulde, da han saa ham sidde i 
lll'n i en pragtfuld Uniform ved Siden af sin 

Kone. 

Tro ikke det, « sagde en gammel Mand ved 
n · ide, >> den aller gladeste fineler du en Ti

Dl \'t•j herfra, og det er en gammel Kone, cler 
\rr af al sanke Brænde i hans Skove. « 

Rlbe.Hrem er hun da? « spurgte Manelen fra 

n,., t'r hans Mor! " 

.Jean de France. 
-------

Kinoplastikon. 

Der fandt for nogle Dage siden en Premiere 
Sted i Scala Teatret i London, ved hvilken Lej
lighed der blev fremført en hidtil uset Form for 
talende, levende Billeder. 

Numret gjorde mægtig Lykke og den Opfin
delse, der laa til Grund , sagdes ganske at ville 
revolutionere de levende Billeder. 

Hvad var da det mærkværdige man. saa? 
Naar Tæppet gaar op, ser man en almindelig 

Teaterdekoration med Bagtæppe, Sidekulisser 
og Sætstykke, fo~·estill end e en Have i Rokoko
l i den. Man hører Sang udenfor Scenen og kort 
efter kommer en Del Personer ind . Det er imid
lertid ikke Skuespillere af Kød og Ben, men le
vende Billeder, der uden den hvide Skærm, der 
ellers alt~ d skal til, bevæger sig fri t paa Scene
gulvet. 

Det er et Kor af Bødkere, og de giver sig nu 
l il at hamre løs paa en Tønde, der stod paa Sce
nen, medens en af dem synger for og en ung 
Dame ses halvt i Skjul bag en Busk. 

At Billederne talte voldte ikke saa stor Be
gejstring, det har man hørt saa ofte før, men 
dette, al Persmierne tilsyneladende havde Form 
og klm,de slaa og hamre løs paa en veritabel 
Tønde og bevæge sig hid og did mellem Sæt
stykkerne vakte Sensation. 

Alle Blade skrev lange Stykker om det nye 
Fænomen og London lalle næste Dag ikke om 
andet. 

Hvorelan det gik til begreb man ikl<e, men 
der er fremkommen mange Gisninger, der var 
mer eller mindre langt ude i Fantasien. 

Det hele gaar dog vist saare naturligt til; Bil
lederne optages et Sted , hvor der er indrettet ak
kurat den samme Scene som paa Teatret. Det 
er de samme Kulisser, der staar paa samme 
Maacle i Forhold til hinanden. Ntt kommer 
Skuespillerne ind paa Scenen. og begynder at 
hamre paa Tønden, merlens den unge Pige, der 
lytter til, viser sig i Kulissen. Alt dette optages i 
levende Billeder og paa Negativen bortskæres nu 
ligesom naar en Film skal koloreres , det, man 
ikke har Brug for. Al Dekoration skæres væk 
og Personerne blive alene tilbage. Saa stilles 
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Dekorationerne op i Scala og Billederne projek
teres ind patt dem. Rimeligvis m ed slor Lys
styrke og maask e m ed en eller anden Nyindret
ning til Hjælp. Man ser nu disse Personer be
Yæge sig og finel er at de tilsynelaelende har 
Form, hvad de naturligvis ikke har. 

S tort anclerledes er det næppe, det man har 
sel i London, og om del har den store Betyd
ning, som det straks blev slaae t op til, er maaske 
tvivlsomt, da der jo lnm kan forevises Ting, der 
er optaget i en Dekoration og alle Naturbilleder 
derfor er banlyste. - r. 

Filmskarakteristik. 

Hele Jorden over laver de Film! 

I sin Tid var del Midgaardsormen , der spænelle 
om Jorden, nu er del Filmen , nye Filmskompagnier 

skyder fr em ikke blol her i Danmark, men over den 
ganske Jord - vi film er alle for Vorherre. 

Spanierne filmer paa Spansk, Tyskerne -paa Tys l• , 

men Gud ske Lov, all del overflødige, all Ævlet er 

forsvundet, der er ikke blevet andel tilbage end 

Kærnen , det rare internationale Skelet. 

Et N øgleben er el N øgleben i alle Lande, og 
Film er Film. Filmen er international , og endelig 

er det lykkedes at skabe noget, man kan le over 

baad e i Madrid og Arehangelsk - før har det allid 

være l saadan, a t de l man græd over del ene Sted , 
lo man over del andel. Del er en s tor Ting, og naar 

det en Gang foranelr es er del store i Filmen forbi . 

Saa bliver den jorclomspæncl encl e Orm skaarel i 

Stykker og fremtræder betydelig mere pauvert som 

Aal i .Gele a la fran~;ais og made in Gennany. 

Film er altsaa Film baa.cl e her og der - og dog! 
Ja, dog er der Forskel. 

J eg tænker ikke paa, al Kinesern e gnider Næ

serne mod hinanden , medens vi, der er m ere !'rem
skredne, kysser. Man s]{al ikke være smaalig, men 
Forskel er der nu alligevel. 

Jeg har i et fransk Blad fundet disse tre Tegnin 

ger, der viser Film fra 3 forskellige Lande, og jeg 
synes virkelig Tegneren har l'aael l'al i noget karak 

teristisk . 

Gud bevares, Billede rne er la"el j)·. 
t> ·la den 

Filmsslrimmel, der ligesom Circusmaneg 
. en er 

ag l! g ens over den ganske J ord 111en I~ 
' ·orskel 

allsaa dog. er 

Først -e r her den franske Film. 

En vistnok afdød dansk Klass iker, dt•r nu 
kend es i Slwlerne, hvor man kan ris ikere at 

op i ham , har sagt de bevingede Ord: en 

man kender straks paa el, jeg ved ej hvad . 

Gud , hvor han har kendt den franske Film 
Fransk Film er ikke til al Lage Ft•jl af. 

noget over den, som ikke kan laves andre 

Saa er der den engelske Film. 

l den engelske Film - der for Resten e 
lidl herhj emme - savner man allid Whiskyen 
Himler m ed ædl e, overjordiske ){ ,·inder. OID 

følges af lave og hysteriske Mænd . Klogl'ligt er 

aldrig en Flaske med e t eller andel formildtnd 

en engelsk Film , lhi saa vi lde Mandfo lkt•nc 

hen lad e del fjolied e Tøsebarn være, og sætte 
og f ::t a e l f01:nufligl Glas. og SiW blev der jo ·Jet 

Film ud af del hel e. 
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ll·e I"]Ji k for den en!Zelske . BiJICClc er sa< J v 

Dt•llt rære t atnerikansk havde man se l 
J nlc den ' , 

løJ. Hl . 
1 

edenunder s likke Hovedel ind og 
rr't Sa en n 

Jt'ren ' 
. JloJcl Kæfl! • ,. 

bl'· . . der den elanske I· Il m! 
~ndt'h!( et 

Dt•l danske Kys er nu verdensberøml og Ameri

ntrnt• misunder os denne Udholdenheds -Record. 
Dt'l t•r i Sandhed ogsaa forbløfl'ende, hvad der 

lt·rt'' i den H.elning. 
Dt•l dansk e Filmskys er gennemsnillig paa 3 V:2· 
t r. ug Tilskuerne laber ganske Vejrcl , medens del 

Del er del, der har gjort den elanske 

Fur haHil' vi del danske Smør, de danske Æg og 
Rundt'r~ llandskcr. Nu er del danske Kys kom

til. ug dl'l er ikke del mindsl h oldbare. 
Jens. 

Filmsimporten i Amerika. 

Dt·r er i disse Dage fra >> Department of Tre
i Washington ud sen dt nye Bestemmel

angaaendc TmporL af' F ilm og Beskyltelse af 

Da di .. l' Bes temm elser sikkert vil int eressere 
r 'n~·e Filmsfolk, der eksporterer til Ameri
l'lll-{l\t•r vi her Bestemmelsens Hovedpassus 

Dl dt•n er ucls li (' . . . 
'um: 

ene ra del amenkanske Mtm-

\ pil·at<'d cop' f fil . h' h . J o a m 1s w 1c con stilntes 
r an 'lctu J ' a copy or a substantial repro-

duelion o l' a Jegall y copyrightecl film proclnced 
and importel in violation of the rights of th e 
copyright proprie ler. Colleclors will admit im 
porled films concerning which some parly in in
Lerst alleges an aclverse copyright orwhere th e 
aclverse ckaim amounls to nothing more than 
allegalion of infringem enl of copyright. In such 
cases the claimanls if. representalions are nol 
danied by the importers or il' thecollecto r is sa
lisl'i ed Lhey do infac t sonslilule piralical copies 

as above definecl. 
Collectm·s will dctai11 films covered hy lhe 

preceding regulation and reporl the facts lo Lhe 
depai'Lmenl for inslruclions. « 

Som man ser er Bestemmelserne re t stren
ge, og del vil absolut være ldogcsl , hvis man 
haneller m ed Film paa Amerika, førslat lade sit 
Firmamærke indregistrere, og saasnarl en Film 
er færdig, ekspres og af nærmes te Vej, sende en 

Kopi derover. 

En Kino-Adressebog 
for Skandinavien vil, som i sidste Nummer med 
delt, om kort Tid udkomme paa »Filmen «s For

lag. 
Filmsvirksomheden er i de sidste Aar og ikke 

mindst i Danmark vokset enormt og en Bog 
rummende Adresserne paa alle Filmsfolk i 
Skandinavien er nu ganske uundværli-g. 

Man har da ogsaa Kino-Adressebøger paa 
Tysk, Engelsk, Fransk og Italiens],, og at der 
ocrsaa h erhJ'emme er virkeli!:! Trang til en saa-t) • tJ ..._ 

(lan Bo rr viser de talriQe Prænum era tioner, vi b' ( J 

allerede har mod ta-get. 
Da de t imidl ertid er i all es Interesse, at de 

Adresser, der findes i Bogen, bliver saa korrekte 
som muligt, og Bogen virkelig bliver kompl et, 
beder vi alle Biografteaterejere i Danmark, Sve
rig, Norge og Finland, ligesom alle Filmsagen
ter , Filmsforfattere og Filmsskuespillere om al 
opgive os deres Adresser. 

Vi kan da korrigere vore List er, og Kino
Adressebogen vil blive en Bog, som alle Films
folk maa have ved Haanden. 
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F ilmens Mænd. 

VI. 

Ingeni ø r Christian, en af F ilm en s før ste Pio
ner er h er i Land et, og Direktør ved A/S »Kino
grafen « fra træ der i den aller n æ rmes te Frem 
Lid sin S tilling ved d elte Firm a. 

Født 1881 bl ev h an poly teknisk Kanelid a t 
som Bygn ings ingeniør 21 Aar gamm el og h avde 
siden de fø r.s te Entreprise r ved J ord arbejde ! 
paa den n y Banegaard , ligesom h an udførte 
s tørre Ban eanl æg i Sver ig. Han fik dog snart 
Interesse t:or F ilmsvirksomhed og s tartede i 
1906 A/S »l\ inogr a fen «, i h vis L edelse h a n siden 
h ar h a ft Del. Man k a n d og sikkert gaa ud fra, 
a t Ingeni ø r Chris lia n ikk e dermed siger F ilms
b ran ch en Fa r vel. 

Verdensnyheder . 
Canaclct. 

Sansen for levende Billeder Cl' 
111 . . eget 

1 de lte Land . Af dels 8 Millioner I 

~esøges de 2000 Biogr~f leat r e, LandeL ejer 
lrg a f 600,000, der aar!Jg l ofrer ?O iV ']l' ' 

' - ·u roner 
Ia rs paa d enn e Forn ø jelse. De t er 1 
. . · IO\ 'ed 

Jt.gs l am enk a n ske Films de r vises 1 . , . , ( l' ll 
p~t·Jsk c Produk ti on har k un ringe Jndpa .. 

E ngland. 

De fl es te amerikansk e Fi lm sscl ska ller 
gynd er nu al bygge Oplagelses lea lre i 
>> Vitograph « lagde for og vi l i Frem lidPil 
ha lvt engelske og h alv! a merikanske 
lere. 

I Albert H a ll •i Lo ndon , h vor der t•r· 
til 25,000 Menn eske r viser mnn i denne 
»Quo vaclis « til Priser , der va ri erer fra J Iil 
Kroner. >> Chin es «, der h ar op lage t dennp 
h a r solg t E n ere tten fo r E ngland fo r dt•n 
Li ge Sum a f 7,500 Æ. 

D et engelsk e Kongepar besaa forl l'dt•n 
>> T h e Nord W es tern Ra il way «, ved hvilken 
ligh ed, der blev taget levend e Bill eder , der 
m e Aften var a l se i London. 

I Re tning af Hmtigh ed har Ga umonl 
Rekord en . 

Prinsen og Prinsessen af Teck ]){'søgt 
Dag Scala T eatre t i London. Gnumoni 
Ankom st en til T eatre t og kun 1 T ime eft er 
den s Prinsep arret endnu var i T eatret, 
di sse forevis t der. 

I L øbe t a f d en sidste Uge, er der i 
aabne t 15 n ye Riogra fteatr e, iøvrigl f 
m a n en mind re U d sti lling for F ilmsind 
L iverpool . 

Frankrig. 

Ved en Kino-Fes t, der h a r fundet Sted i 
r is, pi·æs id er ede selve Min is terpræsidenft•n 
th ou , h vor a f man kan lære de frnnske 
d igh eder s Syn p aa Filmsind ustri en . 

Ogsaa i P ari s aahn es der stadigt nye 
gra fteatre. I Juni vil der saaledes bli\'e 
3 Kæm pebiogr afer , h voraf den ene kan 
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~ . 
[·er den anden 4,500 og den tredJe uoo ~tenn es' , 

000· . ·J ·eder 11 11 i Paris en s tor Kinoud -
:\(tll tot Jet 
• ' . 1 1at skal overgaa den s ids te i Lon -• 1• ,, der aJ o 

hl Jll,... .
1
e Ln mic re Pa th e og Gamnont e r 

don. Jlerrerr ' 
()d tillingens Ledere. 

F i l m s p a s s i a r. 
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Tyskland. 

Chines ha r n n købt s it and e t Biografien-

r ht'r. 
l'nder ~ame l " Neue Film Ge~ell sch a ft « c.r 

Af Bø rn og ful de Folk ska l man h øre San dh eden , 
nllsaa log j eg mi g pan a l udsp ørge e l Medlem af · 
den Un gdom , der i saa s læ rkl Ma::d sø?er B~~·g r a f -t , 
Iea 1 rene, fo r a l h øre, ,Iw a d m a n m ener 1 de lu eds c;, ,, 

· 1· e Da''C ar unde t e t nyt F tlmkompagn r, h r 1 ( !SS ' o O • • 

udl'n har alle Ftlmsdn·ektører , Oper a tører , 

og h vilke F ilm man h els t vil S•e. . 
» Naa , var der noget ved det,« spurgte Jeg en af 

cl f•m , der k om ud efte r a t h ave set en As ta Nielsen 
Din"ralt eal r rcjere og andre F ilm sin teresserede 
ltnnl'l en Forening til Vare lagelse af F ilm en s 

(nh'w ·ser . 

F ilm ? • 
- ,, Na j ! - det var bar Pj ank . de vil h ele Tiden 

kysse, og d er var ikke none i Uni fo rm !« 
Siden lraf jeg en lill e Fyr. de r h av de sc l en am e

ri kansk Cowbo.yk omedie. 
1 FriPdrrichs trassc er der n u nabn et e t n y l 

llin••raflea ter, del er Nummer 15 i den Gn dc. Ha ns Øjn e s lraa lede og de r vilde sikk ert gaa el 
ell er an del i Stykker , in den h an k om hjem . 

• 

V erdensmand. 
,, va r del godl ,« spurgte jeg? 

LJ?Y""~ ~ 
THE GERRARD FILM CO., L TD. ~ 

FILM HOUSE 

GERRARD STREET, LONDON 

ENGLAND 

Køber Negativer med Eneret 

fra 6oo Meter og opefter. 

Første Klasses Referencer og 

Garantier. 

Telegramadresse: GERAFILM LONDON. 
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»T ja n gi var de t saa, de r ed , og der var en der 
fa ldt af H es ten , m en Slaget paa Trommen kom for 
~ (~ 11 l. « 

>> Kunde ciu l ide at væ re en af dem , d er r icl e r 
paa de Yi lcl e Heste? « 

»Næ, jeg komm er der ikke, det er kun paa Bi l
lPdet det ikke gør ond l, m en der var noget andel 
j eg ma je t gærn e vilde ... « 

"J-Ivad er deL?« 
»J eg v ild e gærne vær e den , der slaar paa Trom

n1 en · ... « 

- r. 

K o n g e n o g D r o n n i ng e n m ed Følge over
værede for nogl e Dage s id en Foresl ill ingen i Palaci s
lea lr eL 

Sen er e komplimentered e .Kongen Direktør Phi
li psen for de t smukke Loka le og .d en u dm ærk ed e 
Fores till ing. 

S l o r m a g a s i n e r n c Verden over h ar allirl 
haft d en Ambi tion, a l man kunde faa a li ing i d eres 
Forretnin g. I e l s lorl amerikansk Varehus kan man 
nu ogsaa l;øbe F il ms. 

I mange af d e par isiske TeaiTe vises der nu 
lrvrncle Billerler i Mrllemaklerne. 

•• 

F il men kan bruges Iil ·de m ærkeligst T' 
For nylig fandt der i England en e 111g 

u lykke Sted , hvorved en hel Del Persone
1
• ko 

e ll er mindre til Skade. 111 

Blandt disse sidste var en ung Mand 
lag.de Sag mod Konipagn ie t. Ha n m ødte 0~ ~~han 
med 2 Krykk er , m en lable dog sin Sag d 
vej sse lskabels _Sagfører lod fr em vise en Fil n~ 
ved d en sidste store Spor tsfes t, h vor 1)a n n

1 
' 

• an aa u nge Mand vind e et 500 Meter Løb. · 

Ros tands » Ørneungen « vi l 
levende Billeder. 

Statistikken vise r i all Fa ld for 
lnncls Vedkommend e, :1 1 si·den de t er bl evel t•n 
Fo lkefor lys te lse at gaa i B iogra ft ea trene l' r 
dighccl cn aftaget. 

l F r a n k r i g har 32 E jere af Mrs terja 
indgivet en Ansøgning Ii l Begeringen om 
Bestemm elser l'or Fi lmen , da den skader den 
Kunst. 

Skuespi ll er Ah n fc kii -Hønne 
d er ikke l'ør har film et, er for 
Iil F il ms fahr ikkcn »Danmark «. 

• De anerkendt bedste og paalideligste 

Theater·Staal· Projektions· Piaskin 

• • • 

Model: "Sirius 1913" 
Garanteret Garanteret 

Nøjagtig Udførels e. Strømbesparende. l G g flimmerfri og gnist øs an • 
lydløs Gang Højeste Ydeevne. Største Lysudbytte. Stor Virkning 

saavel som Spare-Omformere og Dynamoer fabrikeres kun •f 
SiPius ElektPicitetsselskab 111. b. H . Leipzig. 

Overslag over komplet Indretning og Prisliste gratis. 
Præmie: Wien 1912. Berlin i9f2. ---------
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Glasgow . ·afteatere j er - B J o g J • . 
L n d fø]"endc BI e v. 

r for! e en . " 
10,u"f; s·., 

J)ear .n .. d l , u ae samm en 1ned en Ven over-
. " l SI S e o . , f 

J)a J<'o t'JJ' 11 a i Deres Tealer kom VI a en Fores 1 J " 
rc·ch' en . ælle os ·paa de b eds te Pladser, skønt 

J e td a t s, f 
Ftjllage " B'lle l til de næstbedste . Jeg har der or 

1 J;.un ha,·dc 
1
1 

der udgør Forsk ellen , efter Deres 
11

, 11 Belobe , 

-
Films købes 

d Eneret for Frankrig, Spanien og 
roe 'k Sydamen a. 

Sala 38 bis Hue Vivienne, Paris. juan • 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT & CLICHEFABRIK 

FARVERGADE 8 "TELF. CEN. 8747 
!!N!JEfter ! lliJan. 1913 &--Ø 
Telefoner' Cen. 4740 tr"17fi0 

!fN!) 

V i h e n v i s c r til nedensiaaende Annonce fra 
He inri ch & Poul sen, der ru1bcfaler sig med »Jupiter
Lampen «. E t Fabrikat, der overalt i Filmsverdenen 
har vundet meget s tor Anerkendelse. 

3000 
LYS 

Kinematograflys 

i alle mindre Byer 
faas ved at benytte vor 

Triplexbrænder. 
Uafhængig af 

Gas- og elektriske Ledninger. 

Anerkendt Konkurrent 
til Buelampe. 

Katalog K gratis og franko. 

Dragerwerk- o 
Lti.beck, Tyskland 

Ved Films-Optagelser i 

Fabrikker, Bjergværker, Sale, Teatre, Kliniker, Sygehuse etc. ·· 
kan der kun blive Tale om den berømte 

Jupiter-Kinolampe 
. i nemme Transportkasser uden .Indpakmngsmatenel. 
Nem Montering! Let at anbringe! Stor Ydeevne! 

Bøjeligt Kabel, indsyet i Læder. Tilladt overalt. Altid paa Lager. Oplysninger og 
Anvisninger for alle forekommende Kino-Optagelser ud fra aarlange, rige Erfaringer. 

Illustreret Prisliste over »Jupiter«, Elektrophot. G. m. b. H., Frankfurt a. M. 
Eneste Specialfirma paa Kunstlysets Omraade. 

REPRÆSENTANTER OG LAGER FOR SKANDINAVIEN 

HEINRICH & POULSEN, KØBENHAVN 

ONCEPRISER: Paa Bagsiden O" Siden før o o· efter Teksten 20 Øre pr. mm. Paa andre Sider 1G Øre. For en 
halv Side 30 Kr. pr. Gang. Rabat fo1· 13 Gange 10 pCt., for 2G Gange 20 p_Ct. Spalteb•:edde 85. mm. 

El EMENTSPRIS: Indland: 4 Kr. 0111 Aaret. - Udland: 8 Kr. om Aaret. - E nkelte Numre 15 ØH~. 
ØBIG REDAKTION OG EKSPEDITION: Nørregade 31. Tlf. 3353. 

Udkommer den 1. og 15. i hver Maaned. - Udgivet og redigeret af Jens Locller . 



EMIL KRISTENSENS BOGTRYK 

NØRREGADE 30 KØBENHAVN K. 

HURTIG LEVERING 
TELEFON 4345 

FILMSTITLER • F ARVETRYKTE OMSLAG • PROGRAMMER 

Om kort Tid udkommer paa "Filmen"s Forlag en 

Kino-Adresse-Bog 
for Skandinavien. 

Indeholdende Adresser paa ======--
ALLE UDENLANDSKE FILMSFIRMAER, AGENTER 

OG KINOBLADE SAMT ALLE SKANDINAVIENS 

BIOGR.AFTEATRE, FILMENDE SKUESPILLERE etc. 

En saadan Bog er aldeles uundværlig for Filmsfolk. 

, Pris 1 Krone. 

--- Prænumeration modtages paa vor Redaktion. 

·-
Fo r 

bør Biografejerne sætte sig i Forbindelse med 
vort Firma. Vi vil fremkomme med de Films, 
som Folk vil se og som giver Penge i Kassen. 

Ogsaa i denne Sæson 
kan der endnu tjenes Penge, hvis man har de 
rigtige Ting. Forsøg med Sæsonens største 
===== virkelige Succes ===== 

:: Paul Lindaus berømte Kinoskuespil :: 

[§] DEN ANDEN[§] 
med Tysklands største Skuespiller 

Albert BasseriDann i Hovedrollen 

eller et andet af vore store Slagnumre. 

Forlang Offerte. Forlang Offerte. 

DANSK SVENSK FILMS Afs 
VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. • 

TELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. m 
•r: = ).~ 
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HOFFOTOGRAF 

EL FELT 
ØSTERGADE 24 

TLF. 425 

r~ Internat. 
hichtbild·KDPiBr· . ~ _ Største 

æ Leveringsdygtighed Gøsøllschalf m. b. H. 
~ til l 
~ Kopiering, ffi . <:]![> 

l Fremkaldelse, ~ B E B L 1 N s. 61 

\]• • ~ Bergrnann-Strasse lragerlng. æ . . 
. r#' Telegram-Adr. : Telefon: 

Lichtkopie" Berlin MorltzplatL 13 
8§®§88§®§8~ ~___· " --1 

Dansk · KinOgraf Films; 
. r~ 

Hovedkontor : Optagelsesteater :· 

25 F ederiksberggade 25. ~ Strandparksvej ~ellerup. 1 , r . 
Telefon 7606-7626. , Tlf.' Hellerup) ~ 283-1336. 

oøtagetse.) og fabrikation af f,ilms 
Glimrende Fotografi. ==· Elegant Iscenesættelse. 

Af de sidste Successer fremhæves : 

EN KVINDES. , · 
\ ÆRE . 

- -'------'---'--( \' ,_.;.__:_____J_;...:___---, 

PlØRKETS. , · · · P JERRUTS . 
GERitlftGER KIEØLIDHED 

BRIStEilE 
StREN"GE 



< ( 

PALA.DS TEATRET. 
har sikret sig Eneretten til Opførelse af Quo vadis i ...., ..... .LU..U.CLIL• 

Verdens største Filmsucces. 

\ 

OPTI\GELSE 1\f 
'fiLM RBCDRD·FILPI --

l 

> ' 

FREMKI\LDELSE LANGEBROGADE 
AF ' ' · 

TELEFON BYEN 2670 y ' 

tiEGI\TI\7ER OG 
POSITI\7ER ' ' 

" 

FILMS\71RI\GE .. 
FILMS Tl'rtER l • 

' l ' ' 

Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover) København. 
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