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Salg og Udlejning af Film 
Egne Optagelser. Monopol Films. 

===== Altid stort Reklamemateriale. ====== 

:: Clicheprogrammer :: Plakater :: 
Fotografier. 

Af vore sidste Monopolfilms fremhæves 

Fantomas. 
Spændende Drama i 4 Akter. 

Under Iltogslokomotivet 
Sensationsdrama i 3 Akter. 

Griffard. 
Drama i .2 Akter. 

l Dødens Grotte . 
D rama i 2 Akter. 

L.c~· ~~~~~~=~~~~ 

1 den komm.ende 
Maaned_· ...-.... .M----

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 forlange~. Det 

. . . . . kan De kun faa hos :. :. :. :. :. . . . . . . . . . . 

Afs FOTORAM A, 
AARHUS ==== KØBENHAVN ==== KRISTIANIA. 

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



Biografteater-Billette 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk. _ 5 Bil 

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

Mindste. Ordre 5000 St~r. 

10,000 Stykker med e en Sats ...... Kr. 6,00 
25,000 to • o • o •• » 12,00 
50,000 tre ••••• o o •• » 22,00 

100,000 fire •••••••• o 
». 40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 x 12 cm. 
10,000 Stykker med een Sats . Kr. 
25,000 to » 

50,000 tre » 

100,000 fire 

7,00 
17,00 
31,00 
53,00 

====Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. ==== 
F orsendes mod Halvdelen af B eløb et ved Ordrens Afgivelse, Resten pr: Postopkrævning. 

Billet:fabrik A. Brand G . m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 126 Hamburg 23. 

ADELGADEta ADELGADE ! 

OTTO Jf~NSEN 
TAPETSERER-DECORATØR OG MØBELETABLISSEMENT 

ANBEFALER SIG MED UDLEJNING AF 

MØBLER· GARDINER· TÆPPER M. M. 
TELF. PALÆ 321 TIL BILLIGSTE PRISER. 

CLICHEER·. 

BI BOW -JENSEN's 
REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 

TELEFON 4708. 
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En Filmsskole. 

l n1
anoe nye Filmskompagnier, der i t'(l c e o · . 

id ·te Tid er bleven dannet her 1 Byen, har 
ikk~ kunnet undgaas, at de Filmendes _Ræk
er h!l',·en udfyldt med Fol~, der aldng før 
• t s·1cr af med dette ArbeJde, og s·om føler 
)\t' o 

ke overbevist om, at det at filme er en n. 
UD 1 •. nm alle kan. 

Dette er naturligvis en Misforstaaelse, der 
han• de sørgeligste Konsekvenser for den 
ke Film Anseelse i Udlandet. 

Til at filme hører der naturligvis, saavelsom 
1 pille Komedie paa en Scene, et vist Fond 

Evner, og en vis Rytme i Bevægelserne, men 
1 Krav efterkommes desvæi-re ikke altid 

Tiden bruges saa mange 
at det ikke er muligt at 

fFe udlærte unge Skuespillere, men Direk
r maa gribe til den Skare, der ogsaa før i 

n belejrede hans Venteværelse fo1· at søge 
tit• Is e . som Helt eller Primadonna, men 
drn Gang maatte gaa igen med uforrettet 

u gaas der mere kritikløst frem, og man 
lnrr clen·ed den Mening i det almene Begreb, 

dyt al _fllme, er noget, vi alle kan gribe til. 
derhgere at paapege at dette er forkert be

na>ppe, men derimod var det maaske paa 
al undersøge, hvad der kan gøres der-

i fik for ikke · 't 1 'd · 1 e æn!!e SI en mdrettet en ar k v 

R 
1 Læreanstalt, hvorfra Scenen kan faa 

kruller d . , en trænger hl. Denne Anstalt 
af Direktørerne for de forskellicre Teatre 

Lærerk f . 0 
• ' ræ te1 n e bestaar af vore dyoho-

ur pill o o 
"- · ere og Instruktører. · 
~ dramatisk L f 1 e æreanstalt har afhjulpet et 

11 l Savn o« . . k 
1 

' o nu mangler VI kun en 11g-
o e for de, der vil filme. 

At den maa komme er en given Sag. 
Starter der endnu blot et Par nye Films

kompagnier her hjemme, vil disse se sig nød
sagede til at gaa endnu længere ud i Periferien 
for at faa Staben . fuldtallig og en ny Skare af 
unge Mennesker, der ·ikke har Ide om at filme, 
men alle føler, at »det er noget, der er dem med
født «, rykke frem paa Arenaen. 

Disse unge burde ikke have Lov til roligt at 
·filme løs forinden de havde gaaet en fornuftig 
Skole igennem, . qer lærte dem at staa og gaa og 
faa lidt Udtryk i deres Bevægelser, ·hvilket som 
Regel ganske mangler. 

Blot paa en 3-4 Maaneder vilde det være 
muligt at bibringe dem det fornødne Kendskab 
til , :F'nmens Love og alle Parter vilde være bedst 
tjent med et saadant Arrangement. 

Vi har nu et Filmsmuseum, men vi savner 
en Filmsskole. 

Laa der ikke her en Opgave for de, der 
føhe Tanken om Filmsmuseet igennem, og vilde 
det egentligt være saa vanskeligt eller bekoste
ligt at gøre Tanken til Virkelighed? 

Jeg tror det ikke. 
Man kunde jo maaske bevæge de allerede 

nu berømte Filmere til at ofre deres vordende 
Kolleger nogle Timer om Ugen og saaledes lige
som ved den drmnatiske Læreanstalt komme 
udenom de værste Udgifter. 

De unge skulde saa ikke blot lære, hvad der 
behøves til at filme, men ogsaa optages i levende 
Billeder og have Lov til at se sig selv paa Film, 
og derigennem lære deres Fejl at kende. 

Og Berettigelsen af en saadan Skole kan 
ingen, der har set unge Filmere, være i Tvivl 
om. 

E.-H.-J. 
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Mlle Polaire. 

Vi er her hjemme saa vant til, naar Talen 
er om Kinokunstens verdensberømte Fremstil
lerinder, kun at tænke paa vor egen Asta Niel 
sen, hvis Billede det ganske Tyskland for Tiden 
tiljubler, og dog gives der ::tndre store Skuespil-

lcrinder, der er lige saa kendt og lige saa fyrste
ligt gagere t som Filmens Duse. 

lVIIle Polaire der var verdensberømt før hun 
begynd te at fih~e, har v~;11det. meget store Sejre 
i den nye Kunsts Land, men .'viser sig desværre 
alt for lidt paa det hjemlige hvide Lærred. 

Det ganske Frankrig over er hun dog uhyre 
populær og ligeledes hinsides Atlanten. 

Polaire, der er i Besiddelse af meget Tem
perament og livfulde Bevægelser, er i Filmen 
noget af Asta Nielsens Modsætninger, men har 

i h vert Fald den F·ordel frem fo 
. r vor 

SloHhed, at hun er endnu smallere om 
Ret ·er dog ingen Skam for Asta 

staa' tilbage t den Retning, thi Mile ....... ,ft •• ,,.. 
al være den Kvinde i Verden, der har d 
des te Talje.. ea 

Slut sammen. 

Forleden Aften under en 
Københavns Biografforening h~vde 
og hvor jeg var til Stede, kom det i 
Løb under Diskussion om det ikke vild 
muligt at slutte alle Landets Filmsin 
sammen i en Forening.. Tanken er 
Formening saa sund og ligetil, at den bør 
af enhver Biografmand. Der vil sikkert 
me mange forskellige Lejligheder, hvor 
let Optræden vil være en Nødvendighed 
er et ganske specielt Punkt, hvor vi som 
mand saa godt som aldrig vil kunne 
noget, men hvor vi som Forening har 
store Chancer for at blive hørte, nemlig 
Myndighederne. 

Der sl•altes og valtes jo fra disse · 
os og vore Forhold, der udstedes 
og Paabud, og Forordninger og 
masse, uden at vi nogensinde bliver 
dette ikke sker maa vi jo sige vor ""'" .. "'• 
o a ud tale vore Ønsker ind til vi kommer b 

at man finder, at der bør tages samme 
til os som til andre Fag. 

Dette kan vi dog, hvad jeg da 
hævdet mange Gange før, kun gøre naar 
træder samlede, enkeltvis er vi jo inl 

Derfor synes jeg, a t der burde 
Sammenslutning af alle Landets nm•artlll 

Bestyrere. Vi er jo i Grunden saa f~a 
denne Faatallighed burde være nok til 
os. H vis nærværende Blad blev 
Foreningens officielle Organ havde 

. l\". 'noer et Sl Samlmgssled for vore ·1eni b , J 
kunde meddele os til hinanden. eg 
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1slutning er en saa naturlig Sammei 
:ul:lll ' . behøvede at nævnes for at 

J·n bme . v· k l 1 t ·nJ·na men fra Inin Ir · -
J\ endsgei ," . 

n ud for »Dansk Foremug af om Forma . . 
de Billeder« ved Jeg JO, hvor 

f )e\·en . 
tre or nle de forskellige Interesser. 

d l er a l sai 
e 1 ·de do« kunne samle alle, nem-,. ·c J ill b 

Jøl rt. · . se udadtil. Enhver af os ved 
el Jnteres . 

. 1 or mange Gange vi har staaet 
Erfanng, w 

knvttet i Lommen, ude af Stand 
H ndt•rne J f d" 

Retfærdighed. Denne Ret ær Igkafft• o 
ulde vor Forening skaffe os, og som 

. t tr·or J·ea at den kunde gavne os r n:t'' n b' . 

fol. Mvndighederne. Det hedder JO 1 orer . . 
.• .1 al den Gud giver Embede giver 

: 1

1

1; 'Forstand ; men adskillige Biograf-
kan ,·i. 1 tale med om, at deres loka!e Myn
~r undertiden har faaet Pokkers lidt For
paa Biografteatre og disses Tarv. . 

t•k. islerer her i Landet to Forenmger, 
Dan k Forening af Teatre for levende 

r . der navnlig omfatter Jylland og Fyen, 
01 dog ogsaa har Medlemmer i det øvrige 

»Biografteaterejer-Foreningen for 
og Omegn «, der udelukkende, 
Navnet siger, har sine Med

København og nærmeste Om
lo Foreninger burde blive til 

Jo flere om at trække Læsset des bedre. 
l ikkerl blive mere end nok at gøre og 

man jo med lidt god Vilje være nemt at finde 
dt•r kan være tilfredsstillende for alle. 

nden for I{øbenhavnerne, Hr. Claeson, er 
-~un•l for Sagen og vil gerne støtte den, lad 

hørt', hvad Provinsens Folk siger. Jeg er 
paa, al •Filmen«s Redaktion gerne giver 
i Bladels Spalter for en Diskussion om 

Den er værd at tale om. 

Sophus Madsen. 

En Filmsfest. 

le ··llnd ag foretog A/S Kinoerrufens samlede 
<'n vd e · t l " . 

l · Is ve lykket Skovtur der v1stnok 
Rnr~ s ' 

rt 1 · 0111 en af de første Fi lmsfester af 
' 

1 
l' r hidlil har fundet Sted. 

Fra Optagelsesteatret i Hellerup gik Turen pr. 
Mai lcoalch til Søllerød og Skodsborg, hvor Mid
dagen indtages, og derfra aller Lil Hellerup, hvor 
Dagen slutlede med et animeret Punschesold og Bal. 

Fra de mange Viser laaner vi disse tre spotske 
og muntre Ver.s. 

Efter hvad nu til Dags man ved, 
Filmens Opfinder Sørensen hed. 
Gasfitter var han af Profession 
og Muhamedaner af Religion. 
Til Spiritus var han dog ret forfalden, 
og ofte løb det ham rundt i Skallen. 
Og det var skam heldigt - skønt Manden fik pip ; 
thi derved fandt han Fi lmens .Princip. 

Straks blev der dannet et Kompagni, 
som alle Folk satte Penge i. 
Man skulde kun bruge en halv Milliard, 
og slige Beløber tegnes jo snart. 
Og blev der Profit skulde Bestyrelsen have 
de første 300 Procent i Gave. 
Det vakte først Harme, men saa sa' man skidt, 
der bliver maaske ikke nogen Profit. 

Nu skulde man bruge de mange Krus 
og købte et gammelt Skilderhus. 
Man indsatte Ruder og stilled det op 
nede ved Søen i Hellerop. 
Fra >> Bakken « nu kom Mester Jakels Dukker, 
de filmer saa godt - og sjældent de mukke, 
de spjællet saa livfuldl, og sjæled saa ømt 
og gjorde den danske Film berømt. 

Generalforsamling i N o r disk 
Films Co. 

Den 26. i denne Maaned fandt den med ret 
stor Spænding imødesete Generalforsamling i 
det største danske Filmskompagni Sted paa 
Børsen. 

Aktierne stod Dagen før i 340, og der var 
mødt et 'halvt Hundrede Aktionærer. 

Overretssagfører Børge Jacobsen dirigerede 
og gav Ordet til Direktør Ole Olsen, der oplæste 
det trykte Regnskab, der udviser en Brutto
avance paa Salg af Films paa 1,91 ,014 Kroner. 
Hertil kommer 15,000 Kr. i Renter. Af Udgifts
poster beløber Gagen sig til 109,000 Kr., diverse 
Omkostninger 30,000 Kr. 
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Overskudet, l, 790,000 Kr. fordeltes saaledes: 
10 pCt. i Tantieme til Bestyrelsen. 
60 pCt. til Aktionærerne. 
250,000 Kr. afskrives paa Etableringskon

toen. 

161,000 Kr. overføres til næste Aars Regn
skab. 

Paa Aktivsiden fandtes opført »Diverse Be
holdninger af Raafilms, Films og Negativer« 
531,000 Kr. For Debitorer er opført 493,000 Kr. 

Der gaves Decharge for Regnskabet, hvor
efter Grosserer Gielstmp og Overretssagfører 
Børge Jacobsen genvælges til Bestyrelsen. 

Efter en Tak til Direktør Ole Olsen for hans 
udmærkede Ledelse af Selskabet forespurgte Di
rektør Emil Jensen om der ikke vilde blive af
lagt nogen Beretning, hvilket atter drev Direktør 
Ole Olsen op paa Talerstolen, hvor han udtalte 
at en saadan nemt kunde blive alt for interes
sant for Konkurrenterne. 

Bestyrelsen lovede sluttelig at arbejde ·for, at 
Selskabets Aktier bleev noterede paa Køben
havns Børs. 

Hermed sluttede Generalforsamlingen og vi 
skal kun tilføje Navnene paa Bestyrelsens Med
lemmer: 

Grosserer H. Gie/sirup, Overretssagfører 
Børge Jacobsen, Vekselerer A. F. Lamm, Gros
serer A. W. Mammen, Godsejer Carl Neergaard, 
Direktør Ole Olsen, Direktør Fr. Poulsen og Ad
junkt J. Ramm, Aarhus. 

Verdensnyheder. 

Tyskland. 

I Hagenbecks zoologiske Have i Hamborg 
er der nu indrettet et Biografteater, hvor der 
hovedsageligt fremvises leven:de Billeder fra 
Dyrelivet. 

I Berlin grundes nu den ene Kinovariete efter 
den anden, hvilket er den sidste Form for et 
Forlystelsesetablissement. 

Bassennann Filmen, der ogsaa har været 
forevist i København, er i Tyskland solgt i 88 
Kopier. 

n'ngland. 

Der gør sig her for Tiden en 
ret 

vægeise gældende Lil Fordel for 
1 

Film. Det er ikke saa sjældent a t< e 
med Indskriften: »All british Progran e 
for et Biografteater. Der er næppe T11~\' 
dette vil gavne den engelske Filmsin; 
mærkeligt nok, er re t langt tilbage. ~ 
i dette Land, hvor In ter essen for de le 
leder er saa stor, kun 6-7 smaa Fu

1111
ssellbl 

der ikke be lyder r et m eget paa Markedel 
Mr. Rober tson, den kendte S •al\cao• 

spiller, optager for Tiden Hamlet i 
Begivenhed, hvis Resulta ter hvis den 
Kinoverden venter paa med Spænding, 

Amerika. 

At Amerika, Tr us ternes Hjemland, 
vilde faa en F ilmstrus l, var noget, man 
sige sig selv, og en saadan er da nu og aa 
dannet, og omslutter de 10 største am1eribll 
Filmskompagnier eller 70 pCt. af den 
amerikanske P rodukti on . Trusten 
am·ligt 3 Millioner Fod Film eller 60,000 
meter, hvis man omsæ lter det i Positi 
denne mægtige Prod uktion svarer na 
saa enorme Indtægter. 

Der gaar ikke mindre end 800 Million 
ner aarligt ind i Biografteatrenes 
hver ny Film laves ca. 200 Positiver, for 
der ofte faas meget betydelige Priser. 

For den første Aften betaler 
100 Kwner for en F ilm , foruden hvad d 
betales pr. Meter. Delle Beløb form 
Dag med 20 pCt. og slutter af med at 
Kroner, der er Minimumspris, og dereft 
mer Filmen førs t i de smaa Teatre og 
rundt i 5-6 Maan eder. 

Amerikanerne er ikke meget for 
Film, et Billede m aa h els t 
3-400 Meter. 

Los AnO'elos i Californien er 
o . 'l t den amerikanske F ilmsindustn, H e 

findes 25 Filmskompagnier. Et ny_t f!t 

komme til i disse Dflge og har for<'l ølug 
2500 Indianere. 

o FILMEN o 209 
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Filmens Mænd. 

VII. 

Direktør Schnedler-Sørensen er, som Bil
ledet viser, endnu en ung Mand, og har dog alle
rede nu et stort Arbejde i Filmens Tjeneste bag 
sig. Han 'var sammen med Ole Olsen med til at 
give »Nordisk Films Co. « det mægtige Op
sving, det har taget, og har særlig beskæftiget 
sig med at sætte Film i Scene, en Virksomhed, 
den unge Direktør nu har genoptaget. 

Schnedler-Sørensen driver desuden Panopti
konteatret og nævnes som medinteresseret i det 
nye Biografteater, der maaske inden kort Tid vil 
rejse sig af det hensmuldrende »Parisienne«. 

Sensationernes Mand. 

Gud ved , hvor mange af de T . 
hengiven til Nydelsen af levende Bill udsmder, 
., l d J' e er her c e , er egent 1g kender Knud Bæ 

D 
. rent:::en 9 

et er maaske Ikke ret mange · 
al ler fleste haft Lejlighed til al s'e 

0
: dog 

. de ved af det. am, 
Det er nemlig h am, der udfører 11 . ' d . aede 

!IOner, . er laves 1 den hjemlige Fium<v .... ..o..;.o 

del er Ikke saa faa. 
El Filmskompagni helaler en Sku 'J 

i"J R esp• ler 
1 me en oll e, men staar der i clenn 

. d f' F e, at spnnge n e :r a 'relse~·s Taarn, nægter 
Regel kategonsk al udføre Ordren, skønt 
Kontraktbrud , og saa slaar man der 
k 'd · · og omme v1 ere, mdhl der er gaaet Bud 
Bærentzen, der straks er villig til al lave 
Nummer. 

I-Iver Gang Hovedpersonen skal foretag 
l . f . e gel 1vs arhgt, træder han i hans Sted 

som Regel slet ikke lægger Mærke Iil, 
ikke Smaaling, hvad han i Tidernes Løb 
ført. 

l Filmen »En Balloneksplosion« var 
ledes ham, der fra Ballonen lod sig dumpe 
Vandet. . 

Der laa fuldt af Molorhaade klar til at 
ham op, og Springet gik udmærket, kun 
en betydelig Fare for at falde ned i en af 
Baade, men all forløb programmæssigt. 

I en anden Film var del Meningen. at 
der forfølges, skulde køre fast med sin 
ud for Rundelaarn, og da han ingen anden 
ser køre op i Taarnet for naar dels Top var 
at h ejse sig ned i et Toug. 

Dette forbød dog Præsten, under hvem 
sorterer, og nu stod man der med AuwuJ1umae~~~o 

var særlig konstrueret til denne Tur. 
Saa klarede Bærentzen atter del hele. 

bilen blev stilJe,t op paa en Bakke ved 
strand og Hr. Bærentzen tog Plads i den. 
gøre det sværere fyldes Maskinen med 
kan antændes elektrisk, og saa giver man lip 
nen farer af Sted, og i det Bolværket 
den s tyrter ud over det, tænder han 
saa hele Vognen eksploderer om Ørene PØ 
Under :det hele blev der drejet paa Kassen, 
fik den bedste Sensation af Verden, uden at 
Menneske kom det mindste til. 

At plumpe i Vandet - 7 Fod ned paa 
Vand - pr. Motorcykle er intet for Hr. 
del har han gjor t flere Gange. Han sørger 
at der til Cyklen er befæstet en Prop og 
Snor, at man kan se, hvor man skal finde 

Internat. 
bichtbild·Koøier
oøsønschan m. b. H. 

BEBLIN S. 61 
Bergmann-Strasse 68. 

Telegram-Adr.: Telefon: 

"Lichtkopie" Berlin MoritzpJatz. 13209 

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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der uilliene Penge 
i døn kommøndø Sæson, bar skriuø straks. 

Dags Dato· har vi overtaget Udlejningen 

af alle Films, der forevises i 

Paladsteatret, København. 

QUO 
Vi udlejer med garanteret Eneret 

VAD/S. Den største Filmssucces, der 
nogensinde er set i Danmark. 

Alle Asta Nielsen Films. 

Alle vore egne Optagelser af 

CARLO OG CLARA WIETH. 
Foruden udlejer vi alle de bedste og mest udsøgte Films, 

der fremkommer fra danske og udenlandske Fabriker. 

København, den 30. Maj 1913. 

DANSK SVENSK FILMS 'Is 
VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. 

L TELEFON : CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. 

• • 
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d 
en Specialitet, Hr. Bærentzen 

saa an . . 
D

el er nu d er meget indbnngende, og del 
·er o" en . . . 

19 ,·el Slc• " at UlykkesforsJknngsprænnen 
Ulempe, 

kUD den høj som andre Menneskers . -"';i t' :l2 Gan ge saa J ens. 

Biografteaterbevillinger. 

f l der har Justitsmini-
"ftt•r lwad der or y ' . 

E . d. Da"e aennem de lol<ale Myndig-
"el 1 1sse o O . en d l over iværksat en Undersøgelse, 
er Lan e . . 

l
.
1 

Maal at skaffe oplyst, 1 hvor stor t 
har 1 ' • . . . • 

B 
"Jlin crerne ttl at dnve Bwgraftealie 

Dlfang CVI o . . . 

l
. . <~Lede eller udleJede af Bevillmgs-

borl 01 pao . . 
. . e o" saaledes ikke adnnms treres eller 

iødeh:t\ e1 n o ' . 
m ttes af disse personligt. 
ilensiglen skal efter Sigende være den, at 
nt•mforc lige saa strenge Bestemmelser med 

Hen yn til Udnyttelsen af ~iografbevillinger, 
Dl Ilt• n, der nu er gældende for Udnyttelsen af 

a·rlt' r _ og Gæstgiverborgerskaber. 
\'i har forhørt os paa højere Steder, 9m dette 
Ilt• sin Riglighed og har faael et bejaende 
r. Yderligere Oplysninger var det umuligt 

1 faa, hvilkel saa meget mere er at beklage, 
m man Laar ganske uforstaaende overfor 

Ile Skridt. 
lhad man mener at opnaa ved at fare frem 
dt•nnc Maade er ikke let at se. 
t del ikke altid er Bevillingshaveren, der 

M\er Uiograflealret, er en kendt Sag, men hvad 
tlt'l egentlig skade Myndighederne? 

Dt• allerfles te Steder har disse jo Haand- og 
rt'l over Biografteatrene, hvis Bevillinger de 

n ka. ere ganske efter Forgodtbefindende. 
Det er jo dog ganske ligegyldigt, hvem der 
er Teatret, Myndighederne henholder sig 
all id Lil den, der har Bevillingen, der saa
i allerhøjeste Grad er interesseret i, at den, 

t
1
1_river Forretningen, ikke forelager sig noget 
1"1. 

Dette er den ene Side af Saaen ocr den anden 
d . . o ' o 

n, ,\l del JO er den simpleste Sag af Verden 
om •aa Bes temmelser der forbyder at udleje 
illinrrrr D t l ' " · e 1ar man set Gang paa Gang, 

netop med Bevær lerborgerskabet, hvor der dog 
fares frem med al ønskelig Strenghed. 

Men hvorfor saa opfør e denne latterlige Ko
medie, som ikke gavner andre end saa og saa 
mange · Sagførere rund t omkring i de forskellige 

Byer ? 

Danske Skolefilm.· 

Om Filmsdramaets Levedygtighed, kan der 
maaske disputeres, men om Filmens pædago
giske Betydning og den Rolle, Filmen vil kom
me til at spille i vore Børnebørns Opdragelse 
er al Diskussion saa temmelig udelukket. 

Den geniale Opfinder Edison har allerede 
fl ere Aar arbejdet paa at fremstille pædagogi
ske Film, og mener at allerede om 10 Aar vil 
alle Skolebøger være afskafl"ede. 

Han gaar uhyre systematisk til Værks og 
er begyndt med en Række F ilms, der viser for
skellige Genstandes Tilblivelsesproces. 

Man ser f. Eks., hvorledes en Stol fra al 

være e t Træ i Skoven gennem mange Behand 
linger og mange Hænder bliver til den Stol, 

som selv de mindste kender. 
At der heri ligger en uhyre Belæring og en 

Belæring, der vil interessere langt m ere end 
Bogens døde Ord, er ganske klart. Men ikke 
blot for de aller mindste vil Filmen være af 
s tor Betydning. Alt, hvad Naturen rummer, 
kan gengives paa Film. Den zoologiske Sam
ling forsvinder og erstattes af Billeder, der vi
ser Dyrene, som de lever i de hje1n)ige Omgi
velser, ja selv langt ind i Videnskabens Land 
har Filmen vovet sig, og kan vise V ej for de 

vordende Akademikere. 
Overalt er Tanken om at indføre F ilm i Sko

lerne derfor ogsa::J. pieven mødt med den stør
s te Interesse. Grækenland er gaaet i Spidsen 
og har købt et Apparat til Fremvisning af le
vende Billeder til samtlige højere Skoler i Lan
det, og i England paalænker man noge t lig

nende. 
Det er derfor kun glædeligt, at man ogsaa 

herhjemme er ved at komme med paa dette 
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vigtige Spørgsmaal, og at man allerede er naaet 
saa langt, at et Aktieseslkab »Danske Skole
film « har set Dagens Lys. 

Det er Selskabets Mening at levere Film til 
vore Skoler og forsyne disse med Fremviser
apparater. 

Bestyrelsen bestaar af Læge Petrus Beyer, 
Højesteretssagfører Ulf Hansen, Jægerm es ter 
Ulrik Mackeprang og Direktør V. Muller. 

"Filmen"s Noveller. 

Levende Billeder -

Henri Duval traadte fra det skarpe Dags
lys ind i Biografteatrets Mørke -

Han famlede sig frem til en Stolerække, 
hvor han fandt 2 tomme Pladser, hvoraf den 
anden straks efter blev besat af endnu en Be
søgende, der var kommen ind samtidig m ed 
ham. 

Henri Duval satte sig tilbage i Stolen, og der 
faldt en behagelig Ro over ham. 

Og hvorfor skulde ·han ilj:ke være rolig. 
H v em kunde se paa ham, at han ha v de myrdet 
en gammel Kone i N ormanctiet for 3 U ger siden, 
og at han nu var rejst til Paris for at more og 
skjule sig? 

I dette Øjebli-k var han mindst lige saa ro
lig som sin Nabo, en ældre godmodigt udseende 
Mand. 

Nu log Billederne fat, og en dæmpet Musik 
hørtes ... 

Duval lukkede Øjnene for ret at nyde den, 
og da han atter slog dem op, saa han en land
lig Egn. 

Hem·i Duval genkendte straks sit Fødested 
Normandiet og skælvede .... 

Denne Vej, der løb mellem høje Bakker og 
var overskygget af Elmetræer, var det ikke 
Vejen fil Bred al? 

Og der - tilvenstre - det øde Hus gemt 
i · Haven, var det ikke Fru Ber{mices, den vel
havende Enke, som han havde myrdet? ? 

Hvad havde dog disse Parisere tænkt paa 

ved netop al vælge denne 
deres Forlystelser? 

Landskabet forsvandt, og man 
det øde Hus ved Landevejen. 

Da kommer en Mand til Syne. 
Ryggen til og lister sig hen mod B 

. uset Pludsehg vender ·han sig om oa D · 
. . ' tl u al støder et Skng. Det er jo ham selv 

der paa Lærredet, de levende Bm eder' 
hans Forbrydelse!! 

Han griber sig til Hovedet og er ved 
. . at vanv1thg. 

Han husker ikke paa, at alle · Aviser 
bragt hans Fotografi. Han mindes heller 
at han selv har læst lange Artikler, der 
skrev, hvorledes det hele maa tte være 
og V'idst ikke, at de levende Elileder er den 
ste Journalist, der kan illustrere alt, hvad 
andre A viser kun kan sige med Ord. 

Hvor skuld~ vel han som ford rukken og 
hutlet Bonde vtde, at de Scener, han nu 
sine Øjne, var bleven genskabt ved Hjælp 
Skuespiller, der havde tage t hans Maske 

Henri Duval tror kun lidt paa Gud, 
han har altid bevaret Frygten for Dj 
han støn11er højt. · 

Manden ved hans Side synes ikke at 
Mærke dertil, og selv skænker han ham 
en Tanke. 

Skælvende om i Feber genser han sin 
brydelse, som en dygtig Instruktør har 
strueret Stykke for Stykke. 

Han er nu aldeles rædselsslagen og 
ter hver Billede med · stønnende Udraab .• 

- J a - jo - saadan var de l - Hun 
- og jeg listede mig frem i Skjul af 
og jeg kvalte hende - og saa, at hun var 
- og hørte at ingen kom - og tog 
- og glemte min Stok der ved Uret-

Nu skifter Billedet. 
Hem·i Duval ser sig selv ganske nær 

get og lænket. Der er et forfærdeligt 
i hans Øjne, og han mumler bes tandig 

Atter slaar Billedet over og viser Pia 
la Greve med det sorte Skafot. 

En rasende Menneskemængde bølger 
og tilbage og1 tmer Fangen, der fø rl's frem 
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]dater. »Til Døden, til Døden, « 
kker So 

10 Ræ . den dødsdømte . . . . 
(1 truer l . . 

de o., t' Kraftanstrenge se nvet mæg Ig . 
ed en .

0 
løs fra dette Marendt og styr

. J)u ,·al Slb 

eDf1 Jaanaen. . 
mod < b <> op 0 a aauder den fnske 

·Jaar Døren b 

flan s,'. han er fri og sund. 
• -n of( folci l ua Haand paa hans Skulder .,.... 1• a<1cs en u b • 

Da .r..," d d t aodmodige Udseende Siger 

Vi møder den stedse spore
klædte H. C. Nielsen, der skri
der ned ad Strøget. 

ndrn mc e b 8 
R t· ln•rnde øs . . . 

. D 1 i Lovens Navn arresterer Jeg 

- »De forlader - -?« 
»Nej, jeg gaar til , vil j eg 

heJre sige, -- gaar til Nor
disk--« Jlt'lll'l uva , 

• •. . « 
Erneste. 

»H vor Deres Stilling 
bliver?« 

- »Sceneinspecicnl«. 
-· »Hvaba «!! 

>> Sceneinspicienl« sagde jeg - - « 
»Det er vist noget ganske nyt, og hvad fore-

d. t . ? tager saa en saadan Sceneekspe 1en s1g . ~ . 
Sceneinspici ent« sagde jeg, >> ikke Eksped1ent, det 

er belydelig lavere «. 
- »Mille pardon, men hvad bestaar Arbejdel i? « 
- ,, Ja, jeg bestemmer Dekorationerne, og ser 

Staal=Projektøren 

IMPERATOR 
fortrinlig Konstruktion, omhyggelig Udførelse, letløbende, lydløs, flimmer

fri giver usædvanlig klare Billeder. niMPERATOR«S Overlegenhed er 

a~erkendt 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.eRnfmllnn R.G.DRfSDfR. 170 
Højeste Udmærkelser for Gengivelses-Apparater: 

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

Kino-Udstilling i Berlin ~912: Byen Berlins Medaille. 
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at de kommer ,op, noget lignende jeg i sin Tid gjor
de ved Folketeatret«. 

- »Der hed det Sceneinspektør <<. 
- »Det gjorde det, ja, men man avancerer jo 

da heldigvis. løvrigt skal jeg spille med i Filmene, 
hvor det kan falde for«. 

H. C. klirrer med Sporerne og rider videre paa 
sin Morgenspaseretur - - -. 

-r. 

Et amerikansk Filmskompagni tilbød for kort 
Tid siden Sarah Bernhardt 100,000 Francs for at 
optræde i en eneste Film. Den berømte Diva var 
dog ikke lilfreds med Summen, men forlangte 
200,000 Francs, hvilket bevirkede, at Amerikanerne 
opgav Planen. ' 

~ ~ ~ 

I Tyskland er der for Tiden stærk Efterspørgsel 
efter Film skrevet af kendte Forfattere, og de Ho
norarer, der betales, er ofte meget betydelige. 

i 

Sidste Aar importerede Frankrig 37 Millionei: 
Meter Films og eksporterede 22 Millioner Meter. 

Det forlyder, at Direktør Frede Skaarup, der i 
Forvejen driver adskillige Biografteatre, omgaas 
med Planer om at omskabe Varieteen »Parisienne « 
til eL stor t Biografteater i Lighed med »Palads
teatret «. 

Udenfor et nyaabnet Biograftealer i Paris var 
der som Cerberus anbragt en Neger, der med høj 
Høst opfordrede Folk Lil at se indenfor. 

»- Kun Staaplaclser tilbage, mine Damer og 
.Herrer, kun Staapladser tilbage«, raabte han be
standigt. 

En Herre der saa, at der ikk 
. N e var denne!, spurgte egeren om de . 
· · ' · gJorde retmnger, Siden der kun var Sta 

1 k · ap ad er »A neJ «, svarede denne d L 
' • e lned serne kommer kun deraf, at Stolene ik 

endnu. ke er 

Moderne Konversation: 
•- Har Frøkenen været 

Dag? « 

F •t .C, b ekk Opmærksom hed henledes paa mit 

1 ms.a rt ernes~;;::::.:::~:,:\~.~~:~,:::':"' 
Renaisance, Rokoko, Louis den XV!'s, Chr. den VIII's, franske og engelske Faconer, lwrt sagt alt, og a 
har gjort det til en Specialitet kan jeg udleje til billigste Pris og da mine L;gre stadig skifter i Fa~øer 
Stilarter anbefales det at gøre et Forsøg. 

ne agre er. Møbelindustri), Tlf. 8585. Vesterbrogade 89, Tlf. 8882. 
Mi L • {Adelgade 29 og 31, Telefon 7361. Citygade 20 (Dansk [!i~![~~~~~! 
NB. Alt transporteres med egen ~efordring som Ikke beregnes yderligere. 
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. en Forening til Varetagelse 
Irr dann et 

Jllri t'f c Interesse. 
rorfatternes 

~ ~ ~ 

I Paris har vor be;.ømte Landsmandinde . Fru 
Charlotte Wiehe i disse Dage startet el Filmssels.kab 
Lil Optagelse af Negativer. Instruktør er Monsieur 
Gaston Rave!. 

cl Hjælp af et Stereoskop-
bl freres har. v,~ Billeder fra Seutaris · Ind -

1 1 fortnn 1ge l optage 

3000 
F ilms købes . 

t for Frankrig, Spamen og 

LYS 
Kinematograflys 

ed Enere . 
Øl Sydamenka. 

l 38 bis Hue Vivienne, Paris. IIP Saa, 
i alle mindre Byer 
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