


l 
l 

TELEGRAM-ADRESSE: 

P A T_HEFILMS, KØBENHAVN 
.... 

DANSK-FRANSK 
AKTIES·ELSKAB 

PATHE 'FRE 
l . . 

filmsudlejning og Salg 
al PalhB Apparater 

' 

VIMMELSKAFTET 47 
. KØBENHAVN K. 

·-~--~--~--~~~--~--~~ 

[@ BIORAMA 
(S. NIELSEN) 

ØSTERBROGADE 33 
KØBENHAVN Ø. 

DANMARKS ÆLDSTE OG BETYDELIGSTE 
UDLEJNINGSFORRETNING. 

ENEUDLEJNING 
AF 

FILMFABRIKKEN ·SKANDINAVIENS 

OPTAGELSER. 

NORGE 

FILIAL: KRISTIANIA, 'AKERSGADEN 20. 

FILIALER 

HOLLAND 
AMSTERDAM ROTTERDAM 

NIEUWENDIJK 30. -HOOGSTRAAT 357· 

mæ:ææ=:=:=::=:=:=:=:~ 



... 

KINOGRAFE 
TELEFON 7606-7626. 

FREDERIKSBERGGADE 25 • KØBENHAVN 

Salg og Udlejning af Film 
Egne Optagelser. Monopol Films. 

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

:: Clicheprogrammer :: Plakater :: 
Fotografier. 

Af vore sidste store Sukceser fremhæv 

Fan to mas. 
Spændende Drama i 4 Akter. 

Pigen fra Bjerghytten. 
Amerikansk Drama i 2 Akter. 

LØVEJÆGERE /l. 
Storsiaaet Drama i 2 Akter, spillet af franske Skuespillere. 

Professor Ferstens System. 
Drama i 2 Akter. 

.Guldets Slaver 
• · ffi Drama i 3 Akter. 

~-(~~~~~~~~~~ 

.~==· ... ==-·- -==- -- -~~·:1 

øioøraløiørø, dør vil liønø Pøngø • 
i døn kommøndø Sæson, 

bør straks sættø sig i Forbindølsø mød os. 
~<18 .~80 De kan begynde <f&~~ ~80@ 
ro ~~ Sæsonen m.ed ~<J'~ ~ 

følgende Slagnumre ~ 
Den største Sukces, der nogen- Glimrende Film med 

sinde er set. Bassermann i Hovedrollen. 

en · en 
Spansk Elskov. ~ Panamakanalen. ~ 

Sidste nye Asta Nielsen Film. æ Overordentlig stor Sukces. æ 
~8§®&88§®§B8~Bv9§®§Bv8~B8§®§B8§®§B~ 

Alle vore egne 

=== Clara og CaPlo 11\Tieth Film.s ==== 
Lilly Beck FilJDS samt alle 

Paladsteatrets udmærkede Film.s 

udlej er vi med garanteret Eneret. 

Alene fra Paladsteatret, .Nordens fineste Billedteater, vil der frem
komme en Mængde af brillante Films, der i Forbindelse med Paladsteatrets 
glimrende Reklame vil sikre vore Kunder den pekuniære Sukces. 

DANSK SVENSK FILMS 1/s 
VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. • 

:LEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFIL: ~ 



Biograf~eater-Billett 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk. _ 5 Bu. 

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

Mindste O:rd:re 5000 Stk :r. 

10,000 Stykker med 
25,000 
50,000 

100,000 

e en 
to 
tre 
fire 

Sats . , ~ Kr. 
)) 

)) 

)) 

6,00 
12,00 
22,00 
40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 x 12 cm. 
10,000 Stykker med een Sats . . . . . . . . Kr. 7,00 
25,000 to . . . . . . . . . » 17,00 
50,000 - tre . . . . . . . . . 31,00 

100,000 - fire . . . . . . . . . 53,00 
====Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 p r . Oplag. ==== 

Forsendes mod Halvdelen af Beløbet ved Ordrens Afgivelse, R esten pr. Postopkrævning. 

Billet:fabrik A. B rand G. :m. b. H. 
H asselbrokstrasse 126 H amburg 23. · 
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OTTO JENSEN 
TAPETSERER-DECORATØR OG MØBELETABLISSEMENT 

' . 

ANBEFALER SIG MED UDLEJNING AF 

MØBLER· GARDINER· TÆPPER M. M. 
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CLICHEER. 
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REPRODUKTIONS-ANSTALT 
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TELEFON 4708. 

o FILMEN o 233' 

. Film og Videnskab. 

1. ·følges slaar igennem (naar del Il nvl ot ' . . 
• 1toriseres. Det er den Lov, der 11 l og a L . • 

lt nvt Verden har set, og Filmen 
r for a J ' 

. haft den samme Bane at gennemda ogsaa 

o ·cb]jkket kan man vel sige, at den 
or J l" A . . 
d . ·1" paa Mellemstac 1et, u tonsationen ø t•r . o < < . 

na•rmcre en Forfølgelsen, der mere og mere 
h n. til den om 5 Aar vil være ganske for-

del. 
1 naa al faa Filmen autoriseret og alment 
ffiriclt anerkendt som den betydelige og 
n. ke uundværlige Faktor i vort Liv, den 

maa altsaa være Maalet for alle dens Ven
og man er da ogsaa naaet et Stykke der
imod, om end ikke saa langt, som man 

d • Lm· al haabe og vente efter den Til
tning, Fi lmen har haft i de sidste 2 Aar. 

(,runden Lil, at det blaa Stempel har ladet 
l nogl'l længere paa sig ved denne Opfin
. t•nd Tilfældel har været ved andre Op
l t•r, der for længst er fri for al Modstand, 

maa k t• at so g e deri, at de er begynd t i Vi
kaht•n for at ende i del folkelige, medens 
en er begyndt lige det modsatte Sted. 
h· Ting, der har haft en uhyre praktisk 

dning og hvorom det skulde synes ind
tit•, al alle straks maatte indrømme, at her 
IIlan overfor noget udmærket, har maattet 

Autorisation, indtil det viste sig, at Vi-
kaht•n ogsaa havde Brug for den, og først 

ft~ dt•n paatrykt Prikken over i'et. 
lim og Videnskab har jo hidindtil ikke 
aa 11H'gct at gøre med ·hinand en men der an ('J T . , 1 nvl om, at de vil faa det i Frem-

ilml'n beay dt · S . , o n e sm eJl·sgang blandt de 
·'la ser d -1 · · ' en v1 slutte den - hvis den da 

nogensinde slutter - blandt de faa, i Forsker
nes lille Skare. 

Professor Stirling, en meget kendt Viden
skabsmand i Tyskland, har saaledes i disse 
Dage kastet alt andet til Side for i Fremtiden 
ene og alene at beskæftige sig med de Fæno
mener, man kan klargøre ved Hjælp af de 
levende Billeder. Han har gjort en Række Stu
dier over Bevægelser, der ellers foregaar saa 
hurtigt, at de er umulige at følge, og ligeledes 
over andre, der er saa langsomme, at man ikke 
faar Øje paa dem. Hvad den første Del af disse 
Observationer angaar, da har man før hørt om, 
hvorledes det var muligt at se Kuglen forlade 
Bøssens Munding, og andre Ting af samme Art; 
men om de uhyre langsomme Bevægelser har 
der ikke før været Tale, og det er Professor 
StirJings Ide, at ma:n kan følge dem - først 
optage dem paa en Film, og dernæst gøre dem 
tydelige ved at sætte Farten op, naar de vises 
frem. 

Kinematografen og Mikroskopet er naturlig
vis ogsaa bleven sat sammen, og ogsaa •her har 
man naaet gode Resultater. Bakteriers og Cel
lers Liv viser sig paa denne Maade langt tyde
Iigere for Øjet, og i Studiet af dem vil man i 
Fremticlen ikke kunne komme uden om de le
vende Billeder. 

Disse Ting forekommer maaske mange ret 
ligegyldige - Filmens Folk er hastige og ser · 
mes t paa de ·store Træk - men de har dog 
sikkert deres Betydning for Filmen selv. , · 

Det er godt nok, at Sejren er vundet blandt ' 
Masserne, Sejren hos Videnskaben er dog ikke 
at foragte, ~hi det store Folk holder ikke af 'at 
faa sin Dom underkendt fra den Side. · ·:_ 

E.-H.-J. 
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Ritta Sachetto. 

Dette Billede af den skønne Italienerinde 
burde rettelig have været at finde i »Filmen «s 
forrige Nummer, men vi naaede ikke at faa det 
med. 

Man kan ikke forlange af en smuk og berømt 
Dame, at hun baade skal være elskværdig og 
præcis, og da Filmsdivaen var det første i saa 
høj Grad, er det egentlig ikke at undres naar vi 
først modtog dette Billede efter at Bladet var 
gaaet i Tryk k en. 

I Uheldet .er der imidlertid el Held. 
Vi skrev sidst en Artikel om den store Lig

hed, der er opdaget mellem Ritta Sachetto og 
vor egen Ebba Thomsen. 

Va.r dette Billede kommeL i det N 
egenthg skulde have været i ha d L .... ,, ... a ... : 

. ' v e æ e 
haft den Lejlighed, de nu har n m 

l
. . . 

1 
, 1 at dr 

men 1gnmg Ime lem de to Run 1 • . s nermde 
Nu vil man andet Steds i Blad t r. 

lede af Ebba Thomsen ~aa kan e find 
' ~ ' man 1 

og udtale sig. e 

Film i Østen. 

Filmens Sejrsgang i det fjærne Ø ten 
efter alle Solemærker at dømme, ikke 
mindre end i Vesten. Japanerne har 
længe været klar over, at denne nye 
rummede uanede Muligheder, men og 
neserne kommer med, og del ene 
aabnes efter det andet i det himmelsk 
. Fra et Land som Indien har man ikk 

noget videre angaaende Filmens Kamp r, 
trænge ind ogsaa i dette uhyre Land 
store Befolkning, og dog kan der beret 
skillige interessante Ting herfra. 

Biografteatrene der har først og 
den Fordel, at deres Film omtrent intet 
Det Inelierne faar at se, er kun gamle 
der først har været forevist Europa rundt, 
det varer vel næppe saa længe, før F·--···1·;·~

stiger ogsaa der. 
Er det let at skaffe Film i Østen, er 

Gengæld uhyre svært at skaffe de 
Operatører. 

Det er omtrent umuligt at opdrive n 
nist, Operatør eller Recitator (en saadan 
der meget til de levende Billeder), og d r 
en god Levevej aaben for mange, der har 
ved at klare sig her i Europa, men er i 
til at udføre et saadant Arbejde. 

I Indien lønnes en god Recitator, d 
Engelsk, ofte med 3- 400 Kroner om 
den, og de derværende Blade er t•ndda 
af Avertissementer efter den Slags Folk. 

At Japan er det Land, der med 
Forstaaelse af Kinokunsten er læng t 
i Østen, siger sig selv, og det er der næ t 
lukkende amerikanske Films og 1\(,.,,,~ ... -. 
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Japan 
eJ· er ogsaa 2 Filmsfabrikker: 

Film Co. « og »The Imperial 
J panese · , . 
a Deres Billeder, som Pathe freres 

eo.•. det europæiske Marked, er som 
frem paa ukke og næsten altid kolorerede. 
meget sm . . 
. taøes der ogsaa Film for Tiden, 

l Jal11 op o . S l k b d det dog et europæisk e s a , er 
her er Sansen for levende Billeder er end

r bag, og ' 
. ge i dette Land. 

ret rJO meøet snart vil komme med og blive 
t ø ten o . · 

. Aftaøer for Europas Film, er der 
Ølø.'gl•g o . 

T,·ivl om, og at der for Tiden er gode 
t tjene der ude for driftige Mænd, der 

e/lidt til Film, er lige saa sikkert, om de 

1 
ke Filmsblade ellers staar til Troende. 

-r-

Den ny Censurordning. 

Det forlyder med stor Bestemthed, at den ny 
urordning for levende Billeder kan ventes 
IOde i denne Maaned. 

aar mmi ved, at man i Ministeriet har 
t over 2 Aar til at faa den færdig, og at de 
Cen orer forlængst er udnævnt, og har haft 
ejen<k>mmelige Stilling at være Censorer 
al have noget at censurere og uden at vide, 
hvilke Regler der skal censureres, har man 
ke Lov til at tvivle paa, at det virkelig er 

ede de høje Herrer i den røde Bygning at 
dette Arbejde færdigt. 
Erter hvad vi erfarer fra bedste Kilde, er 

te da heller ikke Tilfældet det Barn der ven
til Verden den lOde de~ries er ikke fuld-

' • men det overdrages de 3 Herrer Cen-
at udarbejde hvad der mangler. 

t~r~e Smøleri, Uorden eller Ligegyldighed 
•ge bestemt hvad der er Skyld i denne 

ken T'd . • en ud er svært - maaske er det en 
mg af alle 3 Dele - er sjælden set her i t'· og det er sørgeligt at se, med hvilken 
egenhed man .fra Myndighedernes Side he
r denne store Industri og NæringsveJ· som 

uo . . ' mtvistehgt er bleven her i Landet. 

Det var paa Tide, om man fik Øjnene op for, 
at Filmens Mænd er for gode og skaber for store 
Værdier i Landet til at man kan negligei·e dem 
paa en saadan Maade, som her er sket, ved 
ganske roligt at trække et saa vigtigt Spørgsmaal 
som Bestemmelserne om Censuren ud i en 
Uendelighed. 

Vinstue viden. 

Hr. Redaktør! 
Jeg og Halvorsen - det er ham, der nu i 8 

Aar har skyldt mig 83 Kroner __:_ sad i Aftes paa 
Vinsluen og spillede vor sædvanlige Domino, da en 
af Herrene ved det andet Bord siger, at det trækker. 

Saa hørte jeg lidt. .efter deres · Diskussion om 
Træk i Almindelighed, ··og sa.a · siger en af dem -
han er Filmsmand -, at det m.inder ham om en 
Historie, som vor ganske Filmsverden Jer af for 
Tiden. 

Jeg log straks 3 Brikker op og passede, og det 
blev jeg til Halvorsens store ·Glæde ved med, og . 
lyttede til, at jeg kunde have noget at fortælle Dem 
i Dag, Hr. Redaktør. 

>> Træk, « sagde Manden, •nej, saa skulde I sku 
ha' set Træk forleden Dag, det var noget andet 
end denne Pjat Sommerbris, det var saadan, at det 
krilrede en koldt mellem Tæerne, skønt man slet 
ikke kunde mærke den . . .• 

»Ku' man ikke mærke den, « sagde en af de an
dre, >> hvor kunde du saa vi:de, at den var der? « . . . 

»Det ku' jeg vel nok, dit Trug, - det var jo paa 
en Film. 

Det var et mindre Kompagni, der havde optaget 
Filmen, og den spillede i de højeste Kredse. 

Det var i Grevjnde von Kragenhjelms Salon, og 
den var vældig elegant. Møblerne var lejet hos en 
Møbelhandler, der skulde have dem igen Klokken 2. 

Det var alt sammen saare kønt, men Billederne 
var jo optaget i fri Luft, hvor det hele var stillet 
an, og det blæste 3-4 Kilo Vind, eller hvad de nu 
maaler det tynde Stads i. 

Det kan jo ikke nægtes, at det prægede Grev
indens Salon. 

At det røg med tørret Hestepære, gjorde i og for 
sig ikke noget, det kom ikke med paa Billedet, og 
kunde ikke ses, før Heltinden fik det i Øjet, men 
værre var det med Gardinerne i Vinduet og Bord
tæppet. 

Der var et Sus i dem, saa en Isbjørn kunde 
blive forkølet , og midt i .alt det sad Grevinden og 
sjæled(!. 
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Da saa Filmen var færdig og sat sammen og 
blev rullet af, v.ar man jo nok klar over, at den 
gik ikke. 

Der maatte gøres noget! 
Filmens Folk er raske, og saa har de til Tider 

saadan nogle udmærkede Ideer. 
Der gik 8 Dage, saa blev Filmen rullet af igen , 

og nu havde man klaret Situationen. 
Trækken kunde ikke fjærnes, uden at man tog 

hele Filmen om; den eneste Udvej var at forklare 
den, og Instruktøren var jkke saa lidt stolt over at 
havde fundet Udvej.<< ... 

"N aa, hvordan klarede de den saa? << kom det 
utaalmodigt fra de andre. 

",Udmærket; de havde bare indlagt en Scene, 
hvori Grevinden faar ondt og beder dem aabne el 
Par Vinduer! 

At det ikke var nok med l, var man saa levende 
klar over, og i Skriften i Filmen kom der derfor 
til at staa et Par, efter at man først havde været 
"stærkt for at skrive 3 eller 4 .... « 

Resten druknede i Latter, og jeg hørte ikke 
1mere. 

Jeg synes, det er en Historie, De maa kunne 
bruge, Hr. Redaktør, og det er mig en Glæde al 
kunne .bringe Dem den, selv om Halvorsen nu kun 
skylder mig 82 Kroner og 90. 

Deres ærb. 
-·- .~en. 

Censur i Norge. 

Den 24de Juni vedtog Odelstinget det af Re
geringen fremsatte Lovforslag om at oprette en 
Censurkomite paa 3 Mand, med Myndighed 
over alle Film, der skal forevises i Norge. 

Lovforslaget forudsætter, at Kommunerne, 
hvis de ønsker det, kan indføre . Kinematograf
monopol. 

Dette Lovforslag, der sa::r øjensynligt er skabt 
over svensk-dansk Mønster, har vakt betydelig 
Modstan Ø i. Norge og ikke 1~1indst i Filmskred~e. 
Den Myndighed, der herved gives de forskellige 
Kommuner, menes i høj Grad at rumme en Fare 
for Kinematografiens sunde Udvikling, og der 
er da ogsaa straks indvarslet til en Række Pro
testmøder i den Anledning. 

Ganske ejendommeligt er det at se, at kun 

Socialdemokraterne stemte samlet for 
den blev vedtaget med 50 Stemn · 

. ler tnoct 
medens de~ andre Parher var meg t 

e st:erkt 

Berlinerbrev. 

Berlin er endnu Filmens By, selv om 
komme1~ go

1
{d
1
t med, og Filmens Mænd er Ved at 

en sær •g asse, der har sit bestemte K 
feer og Spisehuse. vartet 

Den øvre Del af F riedri chstrusse _ naar 
naaer op mod Numm er 240 - er fyldt med 

I alle Huse har Filmen hj emme fra 
K vist og de H.estau rationer , der ligger her 
k et med » Strimmelmænd «, Berlinernes ny~ :: 
n el se fo.r dem, der h ar med Film at gøre. 

København er for Tiden ogsaa stærkt 0 
Filmen - det er for øvrigt det ganske Euro 
men det er paa en anden Maade end her i 

I København filmer alle, her handler all 
Film. 

Største Delen af de Nega ti ver, som de mindre 
ske Filmsfabrikker tilvirker , laves for de ty 
køberes Regning, og man kan være sikker 
største Delen af For tjenes-ten havner i ...,.._ .. _,_, ___ .. 
ikke i Danmark. · 

Naturligvis filmes der ogsaa her - i Gaar 
lede saaledes 2 nye Kompagnier - men det 
ikke den Opsigt som hjemme. 

Levende Billeder ved h øj lys Dag er nu en 
mel SpØg i Berlin, de er forlræll'elige og maa 
sig godt for Tivoli i Eftermiddags limernc, m 
Lenlet holdes i for høj P ris . 

. Der forlanges 6,000 Mark pr. Apparat, 
man fra E ngland kan faa et lige saa godt 
for 1,000. 

For Tysklands store Forfattere er der 
en gylden Tid. Alle Film sf:1brikk~r vil 
torenfilms.«, og, er man en Hanplmann 
mann, opnaar man let 50,000 Mark for 
at lade en af sine Bøger omarbejde. 

Noget ganske ny.t, og noget der siges al 
endnu større Betingelser fo r a l gøre sig, er de 
der viser afdøde Berømtheders Liv og Levned 

Det er ikke nogen _dram a tisk Handling i 
Film - ud over hvad der var i vedkommend 
- de virker rent kronologisk som Persone 
levendegjorte Memoirer . . 

Den Tid vil sikkert loomme, hvor et 
pagni vil henvende sig til enhver, endn~e 
berømt Mand og engagere ham til at sp 
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l man kan have et sanddru Bil
Filmen, a 

paa en Gang er død. 
paar han 

1
an dog ·ikke naaet endnu, men 

" l er n . a Ian., 1 Jade en anden fremstille den store 
. •s med a . 

• noJC dl del lader sig gøre. 
d .aa go . d O}Jslaaet en ganske morsom Næ-

·r dei ve d f' · T"d J)t•r c k Jte i Samfundet, er ør 1 1 en 
. for en e 

,·rJ . 11·Jsmilet af de stnre Indtægters Gud-
"kke vaJ 

kc 1 • den at ligne en stor afdød. 
del e1 . 

t . og Wagners Liv er for ganske ny~1g bleven 
R•rh~rdf 'l O" der har i den Anlednmg være t 

l l • l !11 , " ' apll t ol oennem del ganske Tyskland fm at 
nd Ja., " der lignede den døde Tonedigter. 

a...L> en Person , 
.,...~ y·1 af samme Art er under Optagelse, og 

ndre I m . T" b 
"l'lskabers Kontorer er 1 denne Id estormet 

af Personer, der ligner ·Bismarck, Napoleon, So
fokles og Schiller, og haaber at blive rige ad denne 
Vej. 

De aller fleste maa gaa igen med uforrettet Sag, 
men er Ligheden virkelig slaaende, er den abSiolut 
Penge væt'd. 

Tysklands Biografteatre gør stadigt udmærkede 
Forretninger og der er her intet der tyder paa, at 
Interessen for at .se levende Billeder, er i Aftagende 
hos det store Publikum. 

Naa, dette er vel ikke noget specielt for Berlin, 
de fleste Lande kan vist endnu trygt sige med Cilian: 
• Ligedan hos os .. .. « 

Ph . 

Asta Nielsen danser! 

Billede fra .Spansk Elskov«. 
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"Filmen"s Noveller. 

Den gamle Have. 

Den gamle Have! 
Jeg standser paa en Villavej udenfor et 

gammelt Hus, der smykkes af Efeu~ og ser ind 
gennem Rækværkets Tremmer og falder i Tan
ker .. ... 

Hvor synes den lille nu, den gamle Have, og 
hvor var den dog stor! 

Man kunde næsten gaa vild i den naar man 
kom helt om bag Huset, hvor den skæve Guld
regn stod - og hvor er alt dog !forandret. Er det 
store Kastanietræ virkeligt det, jeg plantede en 
Gang? 

Der er skudt meget nyt op, men alle de gamle 
Træer er der endnu. Baade Pæretræet og Blom
metræet, der stod saa tæ't ved hinanden, at man 
k unde sidde deroppe og spise Pærer og Blommer 
paa en Gang. 

Og mit eget Hyldetræ, der hælder ud over 
Vejen er. der ogsaa. Der sad jeg oppe, godt 
gemt af Bladene, og smed ·Smaasten i Hovedet 
paa dem, der kom forbi . En Gang tabte jeg en 
hel Haandfuld ned over en af de bhia Gendarmer 
- aldrig i mit Liv har jeg været saa rædsels
slagen. 

Og der er Kroketpladsen, hvor vi skubbede · 
til Kuglerne og .sagde, vi var gaaet igennem 
Buer:q.e,naarvi bevisligt var ,gaaet udenom, hvor
for det hele endte i vild Kamp og Uorden, og der
henne er den lange Gang, hvor vi begravede døde 
Rotte~· og Kanariefugle, ja selv ert Skilqpadde 
fandt sit sidste Hvilested der, der gik vi nødigt 
alene efter at det var blevet mørkt. 

Og den store Græsplæne ligner sig selv endnu. 
Græsset staar daarligt i den, hvilket kommer af, 
at der bor en Muldvarp neden under den, den 
æder B.ødderne over. Der havde han, der ejede 
Vi!laep. før os, en latterlig enøjet Snegl, gravet 
Sø, og købte levende Fisk, som han saa slap ud 
og fangede igen paa Krog. I hans Tid var 
der ogsaa en mægtig Mur omkring hele Huset og 
hver Dag gik -han og tjærede den, at Drengene 
kunde faa deres Tøj ødelagt, naar de kom for 
nær. 

Og der i Kirsebærlysthuset 
Plæne, saa jeg en freinmed Ma dVed . . n,solll 
havde set to Ga~ge før, og som slet 
morsom, kysse mm Søster _ at hun 

Ak Busse, du er stor nu, 0 ., J h 
meriteret Direktør baade her 0! do an 

. d f' M b er, nø gyn t at aa ave, ·men kan du h k.." 
bærlysthusel _- den Gang? us e i 

O? overalt i de1l.n,e sollyse Have gik 
og mild, og der var Sol ove1· hend 
hendes Øjne, og hun klappede 0~ 
Unger paa Hovedet, og lo med os naar • 
os og skændte paa os naar vi gjorde vt 
og Iod os gemme vor GræmseJ i hendes 
græde ud der. 

Og der ligger Faders Atelier » 

men «, der malede han store Billeder og 
saa saa nemt ud, men Mor sagde, at det 
slet ikke, og der er Pæretræet jeg faldt 
da jeg stjal »den modne Pære «. Saa 
oven i Købet paa »Sissestolen « og min 
Bror kom og holdt et længere F 
hvad Tyveri føi·te til og saa meget 
for han vilde selv have stjaalet Pæren. 

Og Mr er Skuret, hvm; yor gamle 
Killinger -_ Mor sagd,~ ganske vist, at 
noget Snak, men »Busse« troede det og 
var hendes saa hun maatte jo vide det. 
. Hu~ elskede Mis over alt i Verden 01 
altid rundt med den. 

Stor og grim var Mis og paa Ryggen 
den en stor bar Plet, som bestandigt ble 
men vilde man tale ondt om Mis skuld 
gøre det paa Afstand, for »Busse« var 
ældre og ikke til at spøge med ..• 

H v er Aften Klokken 8 lukkede hun 
ligt Mis inde i Vaskekælderen for at 
skulde komme i daarligt Selskab om 
ved Jul .og Fødselsdag fik den Nattegn. 
laa Busse vaagen den ganske Nat og fulgie 
Tankerne. 

Hun gik i det hele taget meget ille~DD• 
Kattens Skyld, og selv var jeg ikke altid 
mod Mis, som jeg burde være, og saa kom 
og jeg i Totterne paa hinanden, og jeg fl 
Iene, og saa syntes jeg at min Ære 
jeg alligevel var efter Mis, og saa .. tt,...øiN 

Internat. 
bichtbild·Kopier
oøsøuschan m. b. H . 

.8 E R L I N ·S. 6 1 
Bergmann-Strasse 68. 

Telegram-Adr.: Telefon : 

"Lichtkople" Berlin Morltzplatz. 13 209 

LV~ ~ 
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. - JÆ 
~~========~~~~$~~~~~=========~ 
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Princip. Vi giver nøjagtig Anvisning til Opførelsen og sætter 
Forlangende Operatø~erne ind i Brugen af Kunstlys-Belysning. 
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. . n)lid aør og paastod, at jeg var_ styg 
Pt"el " 1:> 111 • 0

1 0 a det var slet ikke sandt, jeg bare 
Kat en o 

l 
i Halen og spurgte om det .var Cen-

b (en . d .d . 
uaar den saa mjave e VI ste jeg, at der ttaJen og G 

Forbindelse ... 

r. "1. ban~te for alle Dyr og særligt for Rot-
1s ""' c: u 

· · Bttsse satte en Rottefælde ind til den i 
Id 11" 

kekælderen, at de ikke skulde gøre Mis 

et. 
Engang laa Mis paa Lur etfer en Solsort, 

fik den naturligvis ikke, men efter den Tid 
-:ppede Solsorten, der boede -i Kastanietræet, 

hver Gang Mis kom i Haven, og Busse græd 
e modige Tam·er, fordi det ækle Dyr ikke 

undt' Jade Katten gaa i Fred, men allid skulde 

ra'ngt' ad den. . 
aa fi k Mis som sagt Killinger en Dag, og 

F r agde, at det kom der af at lade den gaa ud 
paa Fud elsdagen, og Busse græd først, men syn

t•twre al det egentlig var ganske morsomt, 
m n da hun næste Dag skulde se til Killingerne 

der en stor sort Kat hos dem og vores Mis 
d i t•n Krog og saa slukøret ud. 

aa legede vi med de smaa og tog dem med 
i .'luen, men da vi havde den lille graa oppe, 

r lignede Mis mest, løb Moderen med de andre 
kom ikke tilbage efter den sidste. 

aa salte Busse vores Mis til at passe den, 
men det gik slet ik•ke, og Mor sagde, at det var i 
n Orden, den Slags var Konens Piiater oo vi· 

o ' o 
r hange for at den skulde dø, men saa fandt 
nr. paa - hvad Mor dog kunde finde paa -

t \t . ku lde give den hendes gamle Muffe, der 
r hind og sort udenpaa ligesom dens eoen Mor 
lægge en Patteflaske med Sut paa inJeni. '- ' 
Om Daoen di·ak d M ff o en u ens Mælk og om 
lh•n naar Fl J· '' as ~en var borte sov den inden i 
n og den lrivedes udmærket. 

---
k ja, Tiden er oa t B 

1 ~r . t>< ae , og usse er stor og har 
n · 

1

1
8 per~tatteL af en Mand og den lille oraa 

. uc nnsesse u M" . . t> 
r dt•n b . ot> JS er død - jeg tror det 

ate Plet pa R 
~r G a y g gen der bred te sig _ 
. lildeL lever endnu. 

Her i denne a l 
· e oam e Have har vi leget været 

' grædt oa . bl . ' 5 er evet. gode 1gen og alt som 

vi blev større stirrede vi mere og mere ud i den 
store forjættede Verden. 

Og nu staar jeg her og kigger ind i min Barn
doms Have. 

Træerne er . voksede til, Huset har faaet en 
anden Farve, og Blommetræet er væk, men det 
er dog den gamle og nu - ja saadan oaar alting 
i Ring her i Verden - nu synes jeo t>næsten at 
det forjættede Land laa der inde pa: den anden 
Side Stakittet. Jean de Franc e. 

Babel . . . 
- - Man vilde bygge el Taarn, rier skulde rage 

ind i Himlen og gøre Menneskene Gud lig .... 

- Og de byggede i Aar, og Taarnel sl eg og 
sleg, Tusinder slæbte sig Lil døde, men Værket vok

sede, og voksede, op over ·Skyerne og truede Him
melens Hvælving .... 

Da sendte Jehova Splittelse~s Engel over Men
neskene, der gav dem . fremmede Tungemaal, og der 

opstod ilendelig babel eller Forvirring. Arbejdet 

ophørte, og Tidens skarpe Tand jævnede Taarnet 
med Jorden . . 

Siden da var der babel i Verden Folket 
i Syd forstod ikke FolkeL i Nord, og det ~ar umu

ligt at samle den hele Menneskehed i nogen Ting. 

Men tilbage hos enhver blev den ubetvingelige 
Mening, at det Taarn skal hygges en Gang _ det 
der rager helt ind i Himlen. ' ' 

Men det tusindtungede Dyr - bahel _ lever 

endnu, Folkene kunde ikke meddele sig direkte til 

hinanden, derfor blev der ingen Enighed, derfor 
blev der intet Taarn . 

Men nu er Filmen deri 

Den spænder over den ganske Jord , taler med 
samme Tunge til alle Folkeslag, forstaas af dem 

alle. Den vil dræbe babel den vil sprede 
Oplysning og binde Mennesk~ne sammen i eeL 

uhyre Bundt, den vil faa dem til aL tage fat paa 
Byggeriet igen. 

. Og da vil Tal,lrnet rejse sig, Kulturens, Oplys
nmgens og Forstaaelsen~ T.aarn, _og det rager h elt 
ind i Himlen . . . . Fantomas. 
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Filmsprimadonnaer. 

For ganske faa Aar siden var Ebba Thomsen 
den store Offentlighed ubekendt. 

Hendes private Venner vidste, at den unge 
Dame havde meget dramatisk Talent, og svor til 

hendes Fane. 
Saa kom Debuten · paa det Ny Teater, og 

straks var man i Teaterverdenen klar over, at 
her var der n_oget man kunde bruge. 

Teaterfolk har dog ofte svært ved at lade 
Handling følge paa en Tanke, og da Filmens 
Folk er hurtigere i Vendingen, blev det dem, der 
sikrede sig den unge Skuespillerindes Talent. 

For »Nordisk « har Ebba Thomsen spillet en 
Række store Roller, og har siaaet sit Navn fast 
i Filmens V er den. 

Det forlyder nu at hun i den kommende Sæ
son atter vil betræde de skraa Brædder, men 
man tør vist alligevel gaa ud fra, at hun ikke 
derfor siger Filmen Farvel. 

Et Rygte og et Dementi. 
Som man sikkert vil huske hl 

. . ' ev d 
nogen Tid Siden meddelt i Dacrblad 

t> ene, al 
var lykkedes »Nordisk Films Co. « at 
den meget populære tyske s 
Henny Porten til Selsl<abet for den 
Saison. 

Kort efter forlød det, at det paa Ba is 
var lykkedes 1Kompagniel at slutte en 
Kontrakter m ed tyske Agenter om fa t 
gelse af saa og saa mange Kopier af de 
Henny Porten spillede i. 

Dette lød altsammen saare godt, man 
blot ikke regnet m ed den kvindelige u 
hed. 

Da det smuj<ke Scenebarn skulde 
sin Kontrakt, havde hun ikke Lyst at 
Valby og foretrak at filme i Berlin ·hos 

Da man ikke efter tysk Lov - maa ke 
ler ikke efter dansk - kan tvinge nogeq 
a t gøre noget, vedkommende ikke vil, 
>> Nordisk « nøjes med de 34,000 Mark, der 
fastsat som Bøde i Tilfælde af Kontraktb 
og saa tog Rygtet fat. 

Det hed sig, at alle disse Kontrakter, 
var sluttet paa Basis af Henny Porten, nu 
ugyldige, og at Selskabet vilde sælge 
færre Kopier i det kommende Aar - der 
nedes fra 27 til 54 - og at de tyske 
maaske endda kunde kræve Erstatning. 

Dette og meget mere fortalte man over 
ganske By. 

Vi har derfor henvendt os ·paa »N 
Kontor og har forelagt Direktør ,frost, 
Rygtet fortalte, og fik af ham den 
Erklærina at Henny Portens Navn ikke t>• 

nævnt i nogen Kontrakt angaaende 
Kopier, og at , der overhovedet aldrig var 
ført Navne i disse, og at det hele var 
ganske ud af Luften. Henny Porten havde 
nogen Tid siden sluttet Kontrakt med 
uden Hensyn til, at hun en Maaned i 
havde sluttet med ,, Nordisk «, og var 
bleven nødt til at betale de 34,000 Mark. 

· · t · den Det var hvad der var positiV l 

Historie. Resten er taabeligt eller 
Snak. 
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Om Filmskomedier. 

. 
1
.1 Stadiahed modtager Forespørgsler v· n J b • 

'
1 ·J les en Film skal udarbeJdes, og hvad 

]J,·oJ ec • . . 

l 
· dehold e har vi fra ,, N o r disk Films 

ka Hl ' . 
kaffel os denne Opsknft. . 

('.o.• l l\IantJskript bør være maslunskrevet 
Ethvcr • . 

. h,·ert Fald skrevet med en tydehg og let 
ttr 1 . 

i•' Jlaandsknft. 
t~kkc l s Handling ma~ nedskrives i. korte, 

rt' ·Billeder i den Rækk~følge, som Forlatteren 
r ta·nkl sig dem fremstillet paa Lærredet. Der 

8 
hoj~t være 2 a 3 Hovedpersoner, hvorom 

Handlingen drejer ~ig, og Forfatteren bør alti.d 
rgt• for, al der er 1 hv~rt Fald .en Person,. h. VIS 

hne Publikum kan følge og faa Sympati for. 
t•nkel, ligetil Handling uden for mange og 
Iore Sidespring er at foretrække. 
~·orhrydelser, saasom Mord, Tyveri, Veksel-

falsk o. l. maa absolut ikke vises, men kun an-
tydes. - - \ 

Handlingen skal foregaa i Nutiden og spille 
blandt det gode Selskab. Stykker, der spiller 
blandt Smaakaarsfolk og Bøl'l.der, antages ikl<e. 
Ridderstykker, historiske Stykker og nationale 
Stykker heller ikke. 

Det er ikke tillad t at skrive noget nedsæt
tende eller ufordelagtigt om kongelige Personer, 
Øvrighedspersoner, Præster eller Officerer. 
Nihilism.e, Anarkisme o. l. maa ikke benyttes. 

Der maa i enhver Film være et eller andet 
særligt virkningsfuld t -:- og fremfor alt originalt 
- Trick, som kan skabe Fihi1ens .Clou. 

Honoraret retter sig efter Manuskriptets 
Værdi . For store Dramaer betales sædvanligvis 
ca. 75-100 Kr. For Lystspil ca. 50-75 Kr., og 
for komiske Stykker ca. 25- 35 J{r. Ekstra 
gode Manuskripter Il enoreres efter nærmere Af
tale. 

Staal=Projektøren 

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

fri, giver usædvanlig klare Billeder. "IMPERATORu 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. 

HfiUR.eRnfmllnU R.G.DRfSDfrl. 170 
Højeste Udmærkelser for Gengivelses-Apparater: 

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

Kino-Udstilling i Berlin 1912: Byen Berlins Medaille. 
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Næste Gang vi skal have Valg herhj emme, vil Fil 
m en maaske komm e til at spille en lignende Rolle 
i Valgkampagnen som den for nylig gjorde i Am erika. 
Der optog man før s t Billeel er af sin egen Kandidat, 
og dernæst lod man en Skuespiller frem stille 
JV[.oclkandidaten og viste dem frem for Vælgerne. 

Kanelida len saas tal end e venligt Iil en gammel 
Arbejder. Han klapper en lille Pige paa Hovede t og 
giver en Dreng en 2 Øre til en Sukkerstang. Han 
laler m ed Minister en , der inlei·esser et lytter til hans 
Tale og sluttelig giver ham Ret. Han afslaar m ed 
Afsky at lade sig bestikke og ses sluttelig i en idyl
lisk Familiekreds. 

Modkandidaten derimod giver en Gadedren g eri 
End efuld , viser sig døddrukken paa Gaden , Lager R e
turkommission , prygler sin Kon e og ses i Finalen 
bes ti ge Skafottet. · ' 

Del er ingen dam·lig Ide ! 

- s 

' . 
Hala d,slealre r sætter i Dyrskueuge;1, efl er talri ge 

Opfo rdringer , a ll er >> Quo vadi s« paa Programmet og 
giver i cletle Tidsrum ·2 Fores lillinger daglig. 

Frankrigs nye P r æsicl enl , Monsieur Poincare, er 
en m odern e Mand. Und er sin sids le Hejse Lil 'Lon
don , ha r h an været ledsage t af lo Operalør er , der 
t:ejslc paa Stalens Regning og op-tog levende Billeder · 
a f h ele Turen . · 

I en a f de sydli ge Sta ter i Am erika faldt en lill e 
Dren g ud af e t Vindue fra 3die Sal og slog sig ihjel 
mod Stenbroen . · 

Uh eldigvis optog m an i kort AJ's land derfra le
vende Bill eder , ud en at .de to Ting dog havde noge t 
m ed hinancl en at gøre. 

_F olk , der ilede Lil , troede imicllerlid , a t Foto
grafen havd e lokk el Barn et til at springe ud fo~; at' 
fa a d el m ed ,Jlaa BiiJ.edet, og da han m'en i Køpe t var 
Neger , hængte de ham i Raseri paa nærmeste Lygte
pæl. 

Blandt _» Berlingske Tidende «s An 
denne : noncer 

Bekendtgørelse. 
P aa given For~nledning henleeles 

heden paa, at det zlcke eJ' tilladt at 
nogen af Kommunens Kirker eller .

0
Pdtage 

b . I ette 
elræcl e Ktrkerne eller Kirkepladserne 

Samty~d::e fra veclk,ommende Sognepræ'st i 
k elt Tilfælde forud er indhentet. 

. , Det samme gælde1; med Hensyn Iil Kinr.•-·--" 
1 Kommunen . Tillad else i saa Hense d 
enkelt Tilfælde indhentes hos Sognc~n de 

.1 1 bl' . aa et og VI mn 1ve g1ve t, hvor det ikke k 
H ensyn et Lil Stedels Fred eller and an 
H ensyn vil blive kriCnkede ved Olllagrie 

G. f' S c sen. Jento ·te ogneraacl , den 26. Juni 1913 
H. Parkov. · 

Filmen s laa·r aldrig stille. I disse Dage h 
fessor J. H. J enkins ved Pennsylvania l' ar 
gjort e n Opfind else, hv·orved del er muligt at 
ter e de levende Billeder over paa el Lærred, 
endogsaa meget langt fjærnet fra 
ratet . 

Efter længere Tids grundig OverveJelse 
giver dette unge Ægtepar deres respektive 
som agtværdige og afholdte Lærerfolk i den 
Søstad * * * for at vie deres Liv til Filmen. 
de hver is~r føler Anlæg og stor Interesse 
Spørgsmaalet er derfor nu- hvilket 
Selskab vil nu engagere dem. Tilbud 

· modtager »Filmen«s.Kontor, Nørregade 3l 
havn, under Mrkt. : »X«. 
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Tiden i Færd med at optage 

. 1 ar Byr aade t !adel indrette en Kino
l oulhP

01
h
1 1 

. Uge gra tis vises Billeder fra V.e r -der ver . 
h\l1r 1 E <>ne sam tidig med a t der h oJ.C) es r '111011'( e t> , 

r< om de E<>ne, m an faa r at se. 
J\onft•rence t> 

~ ~ ~ 

Jt•g !roede, din Kone vilde film e -? 
Ja, del havd e hun ogsaa tænkt paa , m en da 

an fik al vide, al ingen kunde høre, hvad hun 
e. ht"slcmlc hun sig om igen . 

Fabrikanter. 
Videnskabelig dannet Herre, som 

l er kend l med Optagelsesteknik og alle 
Laboratoriums-Arbejder, ønsker straks 

eller senere passende Stilljng. Billet 
mrk.: »F. 368. cc til Haasenstein & 

l Vogter, Dresden. 
.... 

TUTEIN & KOCH 
RERRODUKTIONSANSTALT &·crJCHEFABRIK 

FARVERGADE 8 .. TELF. CEN. 8747 
&o§>EhBr /~Jan. !Df~CN!! 
Telefoner: Cen.47404-47tl0. 

~ 
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Imperial Bioscope Syndicate Ltd 
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Model: "Sirius 1913" 

Garanteret Garanteret Nøjagtig Udførelse. Strømbesparende. 
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Om kort Tid udkommer p~a "Filmen"s Forlag en 

Kino-Adresse-Bog 
for Skandinavien. 

eholdende Adresser paa ::.::::===--
ALLE UDENLANDSKE FILMSFIRMAER, AGENTER 

OG KINOBLADE SAMT ALLE SKANDINAVIENS 

BIOGRAFTEATRE, FILMENDE SKUESPILLERE etc. 

En saadan Bog er aldeles uundvrerlig for ·FUmsfolk. 

Pris 1 Krone. 

- -- Prænumeration modtages paa vor· Redaktion. ;;_·· · .....;;;....;.._ 



De der interesserer sig for , .. 
Kinematogra phte 

holder 

LICHTB I.LD-BOHNE 
Abonnement Mark 2 pr. Kvartal 

Inserat 15 Pf. pr. Linie. 

Redaktion og Forlag 
Berlin S. O. Michaelkirchstrasse 17 

Læs 

THE BIOSCOPE 
led end e cine t.n a togra fi ske F agavis i England. 

Abonnement 14 Shilling om Aaret. 

Adresse: 8~ Shaftesbury A ven u e, 

London W. 

-
Das Lichtbild-Theater. 
Tidsskrift for Kinemåtografi . 

. bedste Kinoorgan . i , Tyskland. 
To -Bilag 

n Filmsindkøberen" O" o nFilmsmærket« 
uundværlig for F ihusJej ere. uundvær1ig for Theaterej~re. 

Abonnement : Mark 4 pr. Kvartal. 

Adresse: Dresdnerstrasse 34-35. Berlin 8.14. 

Det ældste og mest udbredte Kinoblad 
paa Kontinentet 

er 

Kinematograpbisc·be Rundschau, 
de østrigske Kinobesidderes officielle Orga!l. 

Wien VI. Gumpendorferstrasse 24. 

'. 

La Cinematografica Italiana ed 
ledende Filmsblad i Italien. 

Pris: B Shilling om Aaret, 

Udgiver: Prof. Gualtiero j. 

Via Cumiana 31, Turin. 

,,Tbe Kinematograpb and Lantern 
trykkes i 13500 Eksemplarer. 

Bedste Avertissementsblad for 

Adresse : Tottenham Street 
Tottenham Court Road, 

London W. 

THE CINEMA 

Postfri hver Onsdag. - 12 Shilling pr. 
Det eneste Blad, der kan sætte Dem i 

Film sfolk i de forenede Kongeriger og 

Skrevet og r edigeret af Fagfolk. 

CINE=J~OURN 

==== 30 rue Bergere, Paris. 

Det først~. Ugebla d for 
i Frankr ig. 

Pr Aar· Abonnement: 12 Francs • 

Dansk · . Kinograf . Films 
Hovedkontor : Optagelsesteater .: · 

25, Frederiksberggade 25. ~ Strandparksvej Hellerup. 
Telefon ,7606- 7626. Tlf. Hellertip 1283- 1336. 

Optagelse og Fabrikation af Films 
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PALADS · TEATRET --

Nord-Europas største Biograf' TeateP. 
Intet andet Biograf Teater i Verden. kan byde sit Publikum saa enestaaende Bek ......... .,_ 

. Der for~findes1 saaledes stor elegaht Promenoir, Restaurati<m, Ventesale, 
Orkester7Concerter under Anførsel af Herr Kapelmester Fr. Schned 

Solister: .Violin; Herr M:a:rius Hansen. Harpe, Frk. Kjeldskov. 
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Trykt hos J . Jørgensen & Co. (M. A. Hannover) København. 
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