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Af denne Saisons Nyheder ere udkomne: 

Frelst fra Forbryde~sens Vej . 
Kinematografisk Samfundsdrama. Fra Ka mpene mellem Arbejde og KapitaL 

· 3 Akter, 80 Afdelinger, ca. 900 Meter. 

Røsten :fra Havet. 
En Kunstnertragedie. 2 Akter, 80 Afdelinger, ca, 750 Meter. 

Blod.hcevnen. 
Kinomatografisk Drama, med meget stærk og spændende Handling . 

2 Akter, 80 Afdelinger, ca. 900 Meter. 

Den røde Hertug. 
Et Drama fra Nutiden, med et Forspil fra Middelalderen og en overordentlig 
interessant og spænd ende Handling. 2 Akter, 70 Afdelinger, ca . 900 Meler. 

Til samtlige Film, stort Reklamemateriale, amerikanske 
colorerede litografiske Plakater, Clichee-Plakater med Tekst, Pro
grammer, Fotografier m. m. 

Samtlige Film udlej es fra 

BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØ BENHAVN Ø. 



.Ejere af Biografteatre, 
der vil have en god Saison, bør i egen Intel.'esse leje Films hos 

Ajs Kinografen, København 

der, - paa .Grund af, at vi selv har . Optagelsesteater (det største i 
Skandinavien) med fast engagerede lste Rangs danske Skuespillere, 
samt fordi vi - foruden vore mange egne store Optagelser, har 
sikret os Enel'et i Danmark og Norge af de bedste franske, 
italienske og amerikanske Films, - ser os i Stand til at levere 

vore Lejere 

saa glimrende Program.m.er, 

at de modstaar enhver Konkurrence. 

Netop de Programmer, alle vil se! 

Største Reklame-Materiale medfølger! 

Glimrende Plakater! Fotografier! Cliche-Programmer! etc. 
Sidste Slagel.'e: 

Udkomne, eller udkommer om kort 
Tid: 

= Faas kun hos os. = 
Dr. Nicholson og den blaa Dia· 

man t, Detektiv-Drn m a i 4 Akter 
(Reenherg i Hovedrollen.) 

Moderkærlighed, Glimrend e Skue-
spil. 

Den Rette, Drama i 2 Alder. 
Miraklet, (Fru Psilander og Verdier .) 
Svømmeren, Lystsp il. Lattervæk-

kende. (Holger. Petersen = Gisse
mand.) 

Ildfluen. Storslaaet. 4 Akter . 
Af "Moderkærlighed « Angst, Dramn. 2 Akter. 

Manden med de 7 Ansigter! 
Afs KINOGRAFEN Skuespilleren, Kunst-Drama. 

Fantomas, I. - 11. Del. Spændende. 
København. Krigens Rædsler. KrigsskuespiL 

Hovedkontor : Frederiksberggade 25. Livet paa n ~eorg Stage«, (Natur.) 
Telefon 7

6
0

6 
og 

7626
. Den store Ct~kusbrand. (Seemann.) 

Stor Sensation. 

Flere i Arbejde. 

r •Der tjenes Penge paa vore 

LI 

Quo V a d i S er en kolossal Succes; overalt 
. hvor den kommer er der fuldt. 

Asta Nielsen Filmene 
er si k re Træffere. 

Alle Europas og Amerikas bedste Frem= 

bringeiser leverer vi vore Kunder. 

Danske Films i stort Udvalg 

P a Iadstea trets 
sidste Nyheder. 

Søg straks Forbindelse med os. 

DANSK SVENSK FILMS Ajs 
• VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. • 
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Biografteater-Billetter 
1 

med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk.- 5 Bil-
6 letter pr. Blad - dobbelte eller tredobbelte-nummereret 6~ /';}fA fortløbende fra 1-500. ~ 

10,000 
25,000 
50,000 

100,000 

Mindste Ordre 5000 .Stkr. 

Stykker med een Sats . 
to 

Kr. 
)) 

tre » 

fire . . . . . . . . . » 

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 pr. Oplag. ==== 

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

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

ADELGADE13 ADELGADE 13 

OTTO JENSEN 
TAPETSERER - DECORATØR OG MØBELETABLISSEMENT 

ANBEFALER SIG MED UDLEJNING AF 

MØBLER· GARDINER· TÆPPER M. M. 
TELF. PALÆ 321 TIL BILLIGSTE PRISER. TELF. PALÆ 32 1 

CLICHEER. 

BI BOW -JENSEN'5 

REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 

TELEFON 4708. 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
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Filmens Sejre. 

Filmen har Syvmiles tøvler paa for Tiden. 
. Der gaar næppe en Dag, uden at man hører 

om, al nu har Filmen ogsaa erobret den eller det, 
stadig lyder der om nye Sejre. 

Filmen har især kastet sig over ·Litteraturens 
Store og Scenekunstens Bedste, og ingen staar 
imod, naar Spolen sættes i Gang og maler Guld 
i Skødet paa de, der før fordømte Filmen og al 
dens Væsen. 

Med Basunstød meldes det, at nu har Haupt
mann givet sig og nu filmer Caruso. 

All e erkender Sejrene og bøjer sig for den 
fremadstræbende 1Kraft og Filmens Folk bliver 
stolte og triumferer Gang paa Gang. 

Og er saa alle disse Sejre mon saa store og 
betydningsfulde for Filmen selv, som man maa 
formode af det Ry og Gny der gaar af dem? 

De stille Folk i Filmen, og de, der virkelig i 
Filmen ser en ny og ejendommelig Kunstform 
vil maaske i deres s tille Hjerter mene nej. 

At det er .Sejre er sikkert nok. 
Litteraturen og Scenekunsten begyndte med 

at spotte og true, nu er de revet med, Filmen var 
dem for stærk. 

Men det er ikke nok at sejre, og faa alt Folket 
til at undres, der skal vindes noget ved samme 
Lejlighed, og det Skridt, man er naaet længere 
frem, skal gaa i den rigtige Retning. 

Man har altsaa draget Lilleraturen og Scene-

kunsten med ind i Filmen, vel at mærke Litte
raturen før Filmen eksisterede, der er skrevet 
uden Hensyn til denne, og Scenekunsten, der er 
udviklet efter Love, der gælder for Ordet og alt 
hvad der tilhører de skraa Brædder. 

Men er dette nu monstro rigtigt? 
Er det rigtigt at alliere noget nyt og egenartet 

111ed noget gammelt -og aldeles væsensforskelligt? 
Vil man ikke altid blive nødt til at hugge en 

Hæl og klippe en Taa for at Filmen kan faa den 
Guldsko paa, som i saa mange Aar har passet 
Litteratur og Scenekust ? 

Der er d e, der mener jo, og som med Hoved
rysten ser paa, hvorledes Filmens Folk søger til
bage i Stedet for frem. 

Thi Filmen er noget for sig. 
Det kan ikke siges for lidt og det maa slaas 

fast før Filmens virkelige Sejersgang kan be
gynde. 

Filmen har ingen · Forbindelse med den 
Litteratur, der var skrevet før den blev til, den 
maa skabe sig sin egen Litteratur og de t kan 
den gøre. 

Scenekunsten bør heller intet betyde for den, 
og det er sil{kert et Fejlgreb, naar man for Nem
heds Skyld har taget Skuespillerne fra Teatrene 
og har ladet dem filme. 

Film er Film og Filmen vil faa sin Digter 
saavel som sine Fortolkere. 

Saa længe det er den gamle Scenes Kræfter, 
der udøver den nye Kunst, vil dens ganske spe
cielle Egenskaber ikke komme frem, der skal 
nye Folk til, Folk, der er gaaet til Filmen og 
i k k e først til Scenen. 

Der er maaske derfor ingen særlig Grund til 
at glæ des, hver Gang man hør.er om, at nu er 
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den eller den af de gamle Kunstarter s Stormænd 

bukket under for Filmen. 
For de, der venter paa den nye der skal s~, a

be~ er der maaske netop Grund til Bekymrmg 
f o/ at han, naar han endelig kommer , ikke skal 
blive r egnet for Pr-ofet i s it ege t Land. 

EA1. -J. 

En ny Filmsstjerne. 

Betty Nansen. 
En ny Stjerne siges at være ved a l s laa op 

paa F ilmens Himmel. Det har man h ørt om 
saa ofte i denn e T id, at m an er bleven skeptisk ; 
man vil se del, før man tror deL 

Da del sagdes, at Betty Nansen der var be
gyndt a l filme, h avde præsteret noget hen mod 
det beds te af del beds te, var man dog paa For-

haancl rede til at tro det. Denne udmærkede 
Skuespillerinde har altid b esiddet Evnen til at 
skabe sig om, og hvorfor skulde hun saa ikke 
oasaa vide at finde F ilmens T eknik ? o 

Fruen siges endda at have skabt noget .gan-
s ke nyt paa den nye Kunsts Omraade, noget 
hen mod d en intime Film, og er det sandt -
og som sagt, vi er jo ;111 ~ paa Forhaand , rede 
til at tro det - er F ilmen dermed rykket sin 
Fuldkommei;gørelse et s tort Skridt nærmere. 

Censureri og Biografteatrene. 

N aar man tager den udsendte Bekendtgørelse 
i Haanden, der giver de fremtidige Regler for 
Censurering og Fremvisning af levende Billeder, 
er jeg s ikker paa, at alle Teaterejere saavel som 
Filmsudlejere og Fabrikanter vil blive h øjst for 
bavset ved at se hvilke bjærghøje Forhindringer 
de dertil bestaltede har formaaet a t opstille. 

Naar vi Teaterejere for ca. 2 Aar siden ind
gav Begæring om Stalscensur var Aarsagen en 
hel anden, end h vad Resullalet ifølge Ministeriets 
Bekendtgørelse nu udviser; vi tænkte os ikke en 
Lov, der i mange Henseender virker forstyrrende 
og i enkelte ganske ødelæggende, m en haabede 
paa at 'faa en fæll es Bestemmelse, der gjaldt hele 
Landet for F remvisning af levende Billeder, en 
Bestemmelse, der ophævede alle de m angeartede 
Forhold, der eksisterede rundt om i Provinserne 

saavel som i København. 
Skuffelsen er derfor stor , naar man ser Be

kendtgørelsen, der vrimler af Forbud og Regler, 
der vistnok i Masser af Tilfælde aldrig kan over
holdes, og som nemt kan forvolde store øko
nomisl'e Tab for Teatrene saavel som for Fa-

brikanterne. · 
Jeg tillad er mig a t anføre nogle af Vanskelig-

hederne. . dl 
Der staar t. E ks. al .naar en · Film er forbu 

for Børn, gælder Forbudet unge Mennesker ind-

Stadig paa Lager 
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til 16 Aar. Endvidere staar anført, at en Inde
haver af Bevilling til Forevisninger af Biograf
billeder, som handler i Strid med ovensiaaende 
Forskrifter eller som tils teder Børn uneler 16 Aar 
Adgang til Forestillinger, hvor der forevises Bil
leder, der kun er godkendte til Forevisning for 
Personer ·over 16 Aar , maa forvente, at Bevil
lingen fratages ham. Pol i Lie t fører Tilsyn m ed 
a t Bevillingshaverne holder sig foranstaaende 
efterrettelig. 

·Denne Bestemmelsee -er altfor ham·d og søn
derlemmende for Teaterejerne, alle ved jo, hvor 
Jetsindig Ungelommen omgaaes Sandheden naar 
det drejer sig om at konstatere Konfirmations
alderen og værre vil del maaske endog være al 
konstatere 16 Aars Alderen, og hvis en Mand af 
den Gr und blev frataget sit Erhverv, sin Ind
Lægt, og maaske af sam me Grund blive anset for 
a t være en lovbrydende P erson, vilde Straffen 
s laa i et grueligt Forhold til Forbrydelsen. Unge 
Mennesker tager det nu engang ikke saa nøj e 
med en lill e Nødløgn, naar den Slags Interesser 
skal fr emmes. Bille tsælgeren kan jo fornuftig
vis in tet vide ·Om Publikums Alder. 

Derfor maa denne Bestemmelses .fjernes, og 
vi her i Provinsen kan ikke forslaa, h vorfor der 
fares saa haardt frem mod Biograferne, naar der 
i Teatre, Varieteer og ved Opførelse af Revuer 
gives Børnene Adgan g. Biograferne er dog altid 
sti ll e og rolige Etablissem enter, hvor alt foregaar 
i Ro og Orden. 

Et anclet Eksempel er Rekl amema teriale t, det 
fordyres ved de nye Bes temmelser aldeles over
vældende, ja en alm. Chlicheplakat paastaar man 
skal paalægges en Afgift af 10 Øre, om det 
er rigtig synes ikke at fremgaa af Loven , i all 
Fald er der stærk Uenighed om Maaden, hvor
paa man skal forstaa Afgiften af Plakater og 
Reklmnemateriel, derimod fremgaar det tyd eligt 
af Loven , at F ilm kosler 4 Øre pr. Meter i Cen
suromkostninger for indspillede Billeder og det 
halve, altsaa 2 Øre, fo·r Naturoptagelser. 

Det er, saa vidt jeg ved, langt over, hvad 
der noget Steds betal es for Censur af Film, og at 

vi Biografteatre tilsidst kommer til at opkræve 
og&aa denneAfgift er dervel ingen i Tvivl om. Da 
vi for 2 Aar siden fik Forlystelsesskatteloven, der 
kræver 20 pCt. af Indtægten , synes Censurprisen 
ogsaa: for høj l il, al vi nu yderlig skal paalignes 
denne Afgift, i alt Fald kan Byer paa 5-6000 
Indbyggere vanskelig bære st ørre Afgifter paa 
Biograferne end de i Forvejen har. 

At Fabrikanterne af F ilm vil faa mege t van
skelige Forhold at arbejde under kan jeg tænke 
m ig, m en jeg er ikke kend t tilstrækkelig m ed 
Fabrika tionen til at afgøre, hvor stor en Gene 
det vil være, dog burde det være en Industrigren 
tilladt at arbejde under samme Forhold som Ud
landene, i Særdeleshed da Danniark er et lille 
Land m ed en meget stor Films ucl førs el, en Ucl 
fØl·sel, som bringer mange Penge hjem og hvor
·ved en Masse Mennesker tjener deres Behov. 

Lad mig til Slut haabe og udtale Ønsket om, 
at en Forhandling .med de Paagældende vil fjerne 
en Del af Vanskel ighede rne. Vi havde jo s iadig 
haabe t paa, a t der i Censurkommissionen vilde 
blive ansat en virkelig praktisk Biografmand, 
naar dette ikke er sket beder vi den ansatte Kom
mission dele Sol og Vind lige, vor Stilling til alle 
andre Forlystelser er snart saa s tærkt belas te t, 
at Budge ttet ikke længere kan holdes. 

.Og til sids t dette: H vorfor s taar I B iograf
teaterejere saa køligt overfor d e to Organisa
tioner, meld Eder hos dem, bliv Medlemmer og 
lad os i F ællesskab prøve paa a t fjerne Stenen e, 
der bliver lagt paa vor Vej. Hvis el god t Sam
arbejde for 6 Aar sid en var sat i Gang havde 
m eget været anderledes, m en bedre sent end 
aldri g. 

I nær Fremtid vil der bli ve kaldt til et større 
Møde i P·rovinsforeningen, hvor vigtige T ing vil 
være til Drøftelse, mød da alle som en og jeg 
Lør love, a l vi kan skaffe bedre Kaar for Bio
gr aferne, naar vi hj ælpes ad. 

Chrislian Sørensen, 
Svendborg. 

Stadig paa Lager 
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En Søn af Tiden og Filmen. 
En lille Passiar med en ung Mand, 

der optager Film. 

Arvid Wetterberg er 21 Aar, . lyshaaret og 

Film helt igennem . . . 
Det første og det andet · kan alle se; og det 

Lredje mærket man, naar man har været lidt 

sam·men m ed ham. 
)) Jeg maa tale om Film, << siger han, - o.g 

saa taler vi · altsaa om Film: 
Vi begynder med de sidste Frembringelser , 

og vi ender ·ved hans eget Liv, og det kan vi 
saa roligt, thi han er den b edste Type paa, 
hvordan en ung Mand skal være for i en Alder 
af 21 Aar al naa til at maatte tale om: Film. 

Fra han var 14 Aar har han sørget for sig 
selv, og han har været alt muligt ... 

Lidt Snedker og 3 Uger Mejerist, Instru
mentmager, Skuespiller og Annonceagent for et 
Afholdsblad, noget paa et Kontor og noget 
mindre paa et Lager, altid Stillinger, hvor han 
ikke hørte til, men hvorfra ban altid tog noget 
med, indtil hans Kundskaber og Erfaringer 
havde naaet netop den Grad af .Sammensæt
ning, som skaber den ejendommelige Type, 

Filmsmennesket er. 
Da Filmen koni, var han klar over, at det 

var netop den, han ubevidst havde søgt efter 
baade hos Instrumentmageren og paa Scenen, 
og saa kastede han sig over d en. 

Da >> Panoplikon lealret « begyndte at lage 
Film, var han med der, og saa blev han ·skue
spiller ved )) Nordisk «. Derfra kom han til 
)) Skandinavisk-russisk Handelshus « som Re
gissør og havnede saa hos Vinkel, hvis prø

vede Krafl han nu er. 
Saadan ser hans Filmsbane ud, betragtet 

paa Afstand, men ·ser man nøjere til, runnner 
den ejendommelige Enkeltheder. 

- Jeg har spurgt ham, hvilke Egenskaber 
en dygtig Operatør skal have, og med straalende 
Øjne har han svaret mig: 

)) . . . Han skal være ung, fræk og ligeglad 
med sig selv. Man skal ikke være bange for at 
staa foran paa et Lokomotiv i 70 KilomeleTs Fart 
eller ligge ovenpaa Vognene med et Reb om Li
vet eller for at staa en Time i Vand til Halsen 

i 5 Graders Frost. 
Og aller først skal del allid staa ham klart, at 

del vigti gste af alt er Kassen, og at man selv 
først kommer i 2den Række. 

Saa skal man være hurtig, dertil Gymnast 
og noget af en Skuespiller, Skønhedssans skal 
man have og Hiltej:>aasomhed og ikke Spor af 
Respekt for Pigtraadshegn, Opslag med Forbucl 
eller guldtressede Kasketter «· ... 

- Nu er min Filmsnianel i Aande, og jeg 
tier ganske stille, og Filmen snurrer i ham, me
dens jeg lytter og bicler Mærke ... 

Stadig paa Lager 
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- )) V ed Bramminge, hvor jeg var ovre, 

vilde d e ikke lade mig komme til, men jeg ma
sede paa med min Kasse, ocr da inoen saa n~icr 

t> ' b . ''" 
j umpede jeg op paa en af de væltede Vogne. 

.Straks kom der en lille Mand - del var 
Minisler Hassing Jø1:.gensen - og sagde, al jeg · 
skulde komme ned. Jeg drejede naturligvis 
roligt videre, og saa sendte han en Jærnbane
mand op efter mig, men han fik Finarene til 

. t> 

sig - ikke saa underligt, for jeg traadte ham 
over d em. Skæld.t Bælgen fuld blev jeg, da jeg 
kom ned, men hvad betyder det! Det kom jo 
ikke med paa Filmen. 

Da Aller.s Papirfabrik brændte, var jeg og
saa med; del var et stortarte t Syn, og jeg kom 
op paa en høj Mur, d er stod endnu. 

Der.fra fik jeg de herligste Billeder, men saa 
skred Muren sammen, og jeg faldt ned fra 
tredje Sals Højde - udenat Kassen kom det 
mindste til! 

Og en anden Gang, det var den Gang med 
Tyren! Kan De huske, De skrev, at Fotografen 
hang i Sikkerhed paa et Plankeværk, medens 
Skuespilleren drillede Tyren? Det va1~ nu ikke 
helt rigtigt, for det var mig, der drejede Kassen, 
og jeg var _skam midt inde i det hele og hop
pede rundt, og af og til hjalp Tyren mig med 
n t flytte Apparatet « . . . 

- Han bliver ved, og jeg husker det alt
sammen; thi det giver et godt Billede af en ung 
Mand af den Art, Filmen kan bruge. 

M-n. 

Vore Billed teatre. 

I. 

Søren Nielsen. 

Søren Nielsen vistnok Filmsbranchens Ne
stor, er født 1ste April 1853 i Risby paa Sjæl-
land. . 

Faderen, der var Hønsekræmmer, lod først 
den opvakte Dreng hjælpe til i Forretningerile og 
her fik den vordende Filmsmand sin første oom
mercielle Uddannelse. 

Senere prøvede Søren Nielsen forskelliot men t>• 

hans deciderede Handelstalent kom først ri oti ot t> t> 

frem, da han blev Billetgrosserer og ·samlede de 
13 Konkurrenter i een Forretning. 

Forlystelseslivet har i det Hele taget altid 
været Søren Nielsens Felt. Det er saaledes ham 
der ordner Grundlovsfesterne i Søndermarken: 
Invalidefesten i sin Tid var ogsaa hans Værk -

· og kort efter at Ole Olsen havde siaaet sig op 
paa Film, begyndte ogsaa han paa dette sidste 
nye. 

Odenses 4 Biografteatre slog han, sammen 
m ed Direktør N. H. Nielsen, sammen til 2 - et 
Eksempel, der siden er fulgt mange Steder i 
Provinsen og siden fik han, sammen med Hr. 
Gee, Teater i Aalborg. I Holland var han Med
stifter af et Selskab, der byggede Billedteatre, og 
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alt i alt er Søren Nielsen i Øjeblikket E jer og 
Medejer af 16 Biograftea tre, h vo raf Palads
tea tret i Chris tiania er .det sid ste, der er kom 
m et ind uneler hans Dom æne. 

Filmsf~brikken »Skandin avien «, som han 
har s tarte~, er under hans Ledelse ogsaa vokset 
op til en be tydelig Virksomhed, og da pan for 
n ylig paa ; sin 60 Aars Fødselsdag mod tog en 
Adresse fra sine samtlige Undergivne, saa m an , 
a t disse beløb sig til næs len 100 Personer. 

Her i Byen er Søren Nielsen Indehaver af 
»Biorama «, Øs terbros størs te Biograftea t·::!r . 

Den talende og levende A vis. 

H ver Mcn·gen , naar jeg faa r min Av is, ærgrer jeg 
m ig. 

De kære Blade bliver ved Gud ogsaa værre og 
værre, og de t bliver sna rt saaclan , a t m an nøjes m ed 
a l lade Aviskonen give sig et kor tfa tte t Resume a f, 
hvad der slaar i de t Pap ir, hun r ender rundt m ed. 

Jeg kender i a lt Fald fl er e, der er begynd t a l 
læse A vi ser paa denne Maa cle, og det er rimeligvis 
derfra man har faae t Ideen til »den lalende Avis «, 
der fo r Ticlen er a t høre paa >> Sommerlys t«. 

Ideen ligger a llsaa i Tid en , og at vm-e Aviser hø r 
omformes kan de fl es te vist snart blive enige om . 

Ved de Artikl er vore unge J ournalis ter ved denne 
Lejligh ed fremsagde var der før st og fr emmest den 
Behageligh ed, at Overskrifterne manglede. Vore Avi
ser er ellers for Ticlen ved a t blive lulter Over
skrifter , h voraf den ene er af en end nu mere irrite
r ende Ar t end den anden og aller værst er nu de, 
de r afsluttes m ed et Spørgsmaals legn. 

»E r Dronningen af Spanien f ru gtsommelig? « 
slaar der m ed s tore Typer , j a, h v.or i al den Verden 
skal dog jeg vide de l f ra! Det h ar irritere t mig m an
gen .Gang og k·ommer nok til at gøre det en r um 
T id endnu. 

»Den talende Avis « er altsaa ubetin get en For
bedrin g af den , vi er va n t til a t faa i Haan clen, 
m en m edens m.an sad og h ør te paa den , kom m an 
j o unægtelig til a t tænke paa, h vor lan gt bedre 
det vil blive, naar vi en Gang naar t il den leven de 
Avis. 

Da vil denne blege Yngling i Kj ole og Krysan
Hlm forsvinde, de levende Bill eder vil tage fa t, og 
da vil man, selv kunde se, hvad der er sket i 

l 

Verden siden i Gaar uden at faa det spæe t op m ed 
»Øh ø'er « og >> Æ h æm'er «. 

Den levende Avis er Maa lel, og Gud ved om 
det er saa fjernt! 

Man vil slippe for a t læse en lang og inclgaa
encle Beskrivelse af de t sids te Bank r øveri. Thi 

· m an vil faa de t h ele at se, rekonstruer et paa selve 
Stede t. 

Og medens jeg sad paa »Sommerlyst« og h ørte 
paa den Lalende Avis, m edens jeg tænk te paa den 
levend e, slog de l plud seligt ned i mig, a t de t ideell e 
na turligvis var den talende og levende Avis. 

Avisern e vi l bli ve delt i lo Dele: den levende · Del 
og den Del, de r baacle er Ieven ele og lalencle. 

I den fø r ste Afdeling vil m an fin de alle Dagens 
Begivenheder, Ting, der er ske t og derfor bør ses 
og ikke h øres. l den anclen Del derimod vil man 
fi nde a lt de t un clerh oJ.cl encl e .Stof, Kronikken og 
P e li ta rtiklerne. 

Naar en J ournali st i Fremticlen skal intervi ewe 
en Mand, tager h an sin Opera tør m ed og vandrer 
hen til h ans H us. 

Man ser d'Herrer m ødes, og alt, h vad de siger, 
op tages samti cl igt paa en Valse, h vilkel giver det 
id eelle Interview og forhindrer all e Misfor slaaelser 
og Dem entier . 

Dette vil være en st.or Ting og spare mange 
Folk for Æ rgrelser. 

Ha r der den foregaaende Aften været Premiere 
paa et Stykke paa del kongelige T ea ter , ser og hø
r er man endv idere en Scene ell er t o af de lle, spil 
le t a f den Sku espill er , Blade t fan dt bedst, og som 
der ved in ds till es til yclerli gCI·e Folkeclom. 

Delle h ar den store Fordel, a t m an slipper for 
a l læse en 1\rilik, der oft e er fa r ve l af per s.onlig 
Anli parti . 

H vor m an fø r læs te en Kronik, ser man nu 
ved kommende trine fr em og fr emsige den , hvilket 
vil m edføre, at m an ikke vælger sine Kronik ører 
blo t eft er de t, de skriver , m en ogsaa efter den 
Maacle, de fo rslaar a t fr emfø re de t paa. 

En stor Fordel vil de t bli ve, a t m an i Frem
tielsavisen ikke ga nske efter Beh ag ka n beskyld e 
F olk f or at h ave sagt ell er gjort de t ell er det. 

Skaf Bevis ~o r de t, vil man sige, >> la d os se 
ham gøre det ell er h øre ham sige del, kan I · iklw 
de t, er det h ele altsaa bare Ond sind og Løgn .. . « • 

Alt saaclan noget k an m an komme til a t tænke 
paa, naar en bleg, un g Mand m ed svag Stenune 
a fl everer en god P etitartikel paa en cl aarlig Maacle. 

F antomas. 

Stadig paa Lager 

K l NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENH AVN. 

L. ___ E_R_N_E_. _M_A_N_N_o_P_T_A_o_E_R_A_P_P_A_R_A_T_E_R __ ----! 

Alstrup. 

?J· 
Nu har v 1 h aft Fo tog ra fi af Fredrik Buch og 

Siribolt her i Blade t, og vi s tod ne top og var i 
Færd med at sende Alstru p >> til Kliche «, for har 
vi h aft de lo andre, m aa vi jo nødvendigvis have 
den tredje med. 

Vi havde all erede m aa ll ud, h vor h øj og h vor 
bred han skulde være, da Pos limde l lw m ind af 
Døren m ed et Brev fra Yokohama og et fr a Nak
skov. 

Uden a t ænclse de l japanske, der muligvis in 
deh oldt en interna ti onal Sensa ti on , greb vi s traks 
de t an de t, thi belært a f ti cl li gCI·e E rfaringer ved vi, 
al i Breve fra Na kskov er der Tegninger . 

· Det va r der ogsaa denne Ga ng - der var en 
Tegning af Alstru p. 

Vor yngste Medarbejder 'erklærede ganske vist, 
at den va r ikl<e saa god , som den vi i sin T id fi k 
a f Psil ancler , m en ha n blev straks sa t til a l læse 
del japa nske Brev, h vor eft e r h an lav ganske still e. 

Vi lagde Fo tografi et bor l og sendte Tegn ingen 
til Kli ch e og synles dermed , a t vi h avde gjort en 
sto rartet Forretning, h vad vi i Virkel igh eden ogsaa 
har. 

Thi havde vi haft el vellignende Portræ t af Al
s irup i Bladet, skul de vi uvægerli g ogsaa h ave et 
af Schrøde r, der er den sids te i det muntre Fir-

kl øver , m en saaclan . som denne Tegning -er lavet, 
l igner den lige saa m ege t den ene af de Hen'er , som 
de n anden , og vi h ar saalecles siaae t to F luer med 
el Smæk, uden a t vi dog derfor ag ter a t sen c]e dob
be lt Honorar til ·Na kskov. 

,,Filmen''s Noveller. 

Alderdom. 
E n Historie fm et yrøn/andsk Hundespand. 

N ukacleia blev gammel. 
Og Gisgas, der var hans Kone, va r lige saa 

gammel, men hun følte sig ung. 
Den n ye Gen era tion var saa utroligt tyk

pelse t og Nukadeias Tænd er slog ikke længer 
Lil , og saa skete en Dag d et, som maatte komme, 
den fik Pr ygl af P ologe, der saa blev Span
dets »Bas« . 

Ingen af de a ndre Hunde lagde ~ig mere 
for Nukadeia, den var færdig, og Duadok og 
>> lille Pige j'ra Krakr oertosok « kom ikke mere 
og slikkede den om Munden , og det var det 
enes te, der forsonede Gisgas m ed Situa tionen . 

Men iøvrigt var det hende ganske umuligt 
a t faa ind i sit sortspættede Hoved, a t hun vir-' 
kelig skulde være blevet gammel. 

Thi Gisgas var ubetinget Spandets kloges te 
H und , og tillige den m est ondskabsfulde. 

Var Slæderemmene ædt over , eller savned es 
der et Par Kamikker , vilde m an ved en øjeblik-· 
kelig Opera tion have fundet fældende Beviser 
i hendes Indre, skønt hun udadtil for stod a t 
bevare den m es t uskyldige Mine af Verden , og 
havde Slædekøreren tabt sin Pisk og endelig 
efter uhyre AnstrængeJser faaet det trækkesyge 
Spand til a t staa, va r hun den førs te til at lægge 
sig ned, m en næppe var den uheldige Ku~k 
gaaet tr e Skridt tilbage, før hun fo'r op som et 
Lyn , og saa løb hele Spandet - og l~usken bag 
efter . 
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Andreasen~sLaclunann 
LitoemfiskAnstalt-Hesiemøllestræde·6 

København K Telefon, 4070 

ÆGTE A. & L. SAMLERMÆRKER 
Til Dato leveret over 8 Millioner i ca. 175 Dessin. 

Garanti-Mærke FILMSPLAKATER 
d t .l Nordisk« - »Kinografen« og »Dania Biofilm«. Leveran ør l » . 

rr=- c. P. LAURITZEN & Co. 
VESTERBROGADE 30. TLF. 2808. 

EnDElaSK SKRIEDDERI. HERREEKVIPERinG. 
MODERATE PRISER. 

MODELLER UDSTILLEDE I STUEN OG PAA l. SAL. 

Internat. 
. biGhtbild·Kopier-

oøsønschan m. b. H. 

BERLIN S. 61 
Bergmann-Strasse 68. 

Telegram-Adr. : Telefon : 

"Lichtkopie" Berlin Moritzplatz. 13 209 

E11estaaende Tilbud! 

Benyt Lejligheden! 

Biografejere, se her! 
Vi vil i Dag give d'Hrr. Biografejere et Tilbud, som endnu ingen anden Ud

lejningsforretning her i Landet er fremkommet med. 

Den ny Censurordning træder som bekendt i Kraft 1. Januar, efter hvilken 
Dato intet Billede maa forevises, som ikke har Censurens Stempel. 

Vi ·har paa det nuværende Tidspunkt allerede ladet censurere over 20,000 

Meter Films, saaledes at vi, naar den Tid kommer, ligger med et stort Lager, der 

s traks kan stilles til vore Kunders Disposition. Inden 1. Januar lader vi censurere 
ca. 100,000 Meter. 

En stor Del af vore ældre Billeder, alle i fortrinlig Stand, udgørende ca. 300,000 

Meter, har vi dog besluttet ikke at lade censurere, da Censurafgiften for disse vilde 

beløbe sig til ca. 1 0,000 Kr., men vil udleje dem delt i 3 Serier A, B, C til hen
holdsvis 30 Kr., 22 Kr., 15 Kr. pr. Program for 4 Dage. 

Vi gør opmærksom paa, at mange af disse Billeder endnu aldrig har været 
fo revist i Provinsen . 

Det er da et ganske enestaaende Tilbud, vi her gør Dem, i hvert Program er 
mindst 1 koloreret Billede. 

Vi beder Dem nøje gennemse omstaaende Programmer. Hver Maaned for
nyes hver Serie. Hvert Program løber kun et bestemt Antal Uger. · 

Benyt derfor Lejligheden. Se paa omstaaende Programmer, bemærk Priserne 

og meddel os omgaaende, hvilken Serie og hvilke Programmer De . ønsker at 
abonnere paa. 

Telegram-Adr.: Patbefilms. 
København. 

Skynd Dem! 

Dansk-Fransk Aktieselskab 

Pathe Freres. 

Dansk-Fransk Aktieselskab PATHE FJtERES. 
København K. Vimmelskaftet 47. Telefon: 

Central 3803. 

j l 



SERIE A. 
Serie koster i Leje: Hvert Program i denne 

for 4 Dage 30 Kroner. ~ for 7 Dage 45 Kroner. 

Reklame-Plakater og Fotografier beregnes ikke. 
Fragten frem og tilbage paahviler Lejeren. 

Program Serie A l. 

l. De Ulykkelige, l. Del . 

2. Rouen . Kolorit Natur . 

3. Romeo som Kunstmaler. Komisk 

4. Pathe journalen . . . . 
Plakater til 1 og 3 

Program Serie A 3. 

l. De Ulykkelige . 3. Del . . 

2. VendeJby fanges. Komisk . 

3. Miss Banola. Kolorit Variete 

4. Pathe journalen . . . . . . 

Plakater til 1 og 2. 

800 

110 

155 

ca. 150 

c a. 1215 

750 

240 

80 
ca. 150 

ca. 1220 

Program Serie A 2. 

l. De Ulykkelige. 2. Del 

2. Fritz som 4de Mand. Komisk . 

3. V esubie Dalen. Kolorit Natur . 

4. Pathe journalen 
Plakater til l og 2. 

Program Serie A 4. 

1. De Ulykkelige. 4. Del 

1· 2. Pathe journalen . . . 

Plakat til l. 

800 

190 

85 

c a. 150 

ca .. 1225 

. . 1100 

ca. 150 

ca. 1250 

Da Filmen »De Ulykkelige « i alle 4 Dele, ca. 3500 Meter, udgør en hel Film, 

udlejes disse 4 Programmer kun følgende efter hinanden; skulde De allerede have 

forevist en eller flere af de mindre Films, er vi gerne villige til at ombytte dem 

med andre. 
Bestillinger effektueres i den Orden de indløber. 

Skynd Dem! 

Dansk-Fransk Aktieselskab PATHE FRERES. 
København K. Vimmelskaftet 47. 

Telefon: 
Central 3803. Telegram-Adr. : Pathl!films. 

København. 

SERIE B. 
Hvert Program i denne 

for 4 Dage 22 Kroner. ~ 

Serie koster i Leje: 

for 7 Dage 33 Kroner. 
Reklame-Plakater og Fotografier beregnes ikke. 

Fragten frem og tilbage paahviler Lejeren. 

Program Serie B l. 
1. Nick Winter kontra Bankieren. Drama 250 
2 . Barberens Kone. Lystspil . . . . . . 240 
3. Pligt og Kærlighed. Kolorit Drama . . 185 
4. Paris. Kolorit Natur . . . . . . . . 250 
5 . Kammertjenerens Skarpsindighed. Kom. 145 
·6. Pathe journalen . . . . . . . ca. 150 

Plakater til l og 3. 

ca. 1220 

Program Serie B 3. 
l. De tre Sultanind er. Kolorit Komedie . 300 
2.' Ungdomsbrøde. Drama. . . . . 415 
3. Vendelbys Anbefaling. Komisk . 225 
4. Udflugt til Dinan. Kolorit Natur . 125 
5. Pathe journalen . . . . . . ca. 150 

Plakater til l og 2. 

ca. 1215 

Program Serie B 2. 
l. Den underfundige Zigeunerske. Drama 985 
2. Et genstridigt Lys. Komisk . 115 
3. Pathe journalen . . . . . . . . ca. 150 

2 Plakater til 1. 

ca. 1250 

Program Serie B 4 . 
l . Den Elskede. Kolorit Drama . . . . 805 
2. Farver-Datterens Kæreste. Max Linder. 

Komisk . . . . 260 
3. Pathe journalen . . . . . . . . ca. 150 

Plakater til l og 2. 

ca. 1215 

Bestil 1 eller 2 af disse Programmer eller alle 4, som De selv ønsker. Skulde 

De allerede have forevist et eller andet af ovenstaaende Billeder, saa er vi villige 

-til at give Dem andre. 

Bestillinger effektueres i den Orden, de indløber. 

Skynd Dem! 

Telegram-Adr.: Patbefilms. Dansk-Fransk Aktieselskab PAT HE FRERES. Telefon: 
København. København K. Vimmelskaftet 47. Central 3803. 



SERIE C. 
Hvert Program i denne Serie koster i Leje: 

for 4 Dage 15 Kroner. - for 7 Dage 22 Kroner. 

Reklame-Plakater og Fotografier beregnes ikke. 
Fragten frem og tilbage paahviler Lejeren. 

Program Serie C l. 

l. Charley Colms. Detektiv-Drama . 795 
2. Udflugt i Kabylien. Kolorit Natur . 85 

3. Vendejby som Tjener. Komisk 225 . 

4. Pathe Journalen . . . . . . . . ca. 150 

Plakater til l og 3. 

ca. 1255 

Program Serie C 3. 

l. En fattig ung Piges Roman. Drama . 1050 

2. Pathe Journalen . . . . . . . ca. 150 

2 Plakater til l. 

ca. 1200 l 

Program Serie C 2. 

l. Kina-Vinen. Max Linder. Komisk . 395 
2. Indiansk Stolthed. Kolorit Drama. . . 285 

3. Versailies-Paladset Kolorit Natur . 190 

4. Primroses Tyveri. Komedie . . . 220 

5. Pathe journalen . . . . . . ca. 150 

Plakater til l og 4. 

ca. 1240 

Program Serie C 4. 

l. Borgerne fra Calais. Kolorit Drama . 640, 

2. Max duellerer. Max Linder. Komisk . 235 

3. London. Natur . . . . . . . . . 175 
4. Pathe Journalen . . . . . . . . ca. 150 

Plakater til l og 2. 

ca. 1200 

Bestil 1 eller 2 af disse Programmer eller alle 4, som De selv ønsker. Skulde 
De allerede have forevist et . eller andet af ovensiaaende Billeder, saa er vi villige 

til at give Dem andre i Stedet for. 
Bestillinger effektueres i den Orden, de indløber. 

Skynd DemY 

Dansk-Fransk Aktieselskab PATHE PRERES. 
København K. Vimmelskaftet 47. 

Telefon : 
Central 3803. 

Telegram-Adr.: Patbefilms. 
København. 

Dansk Kinematograffabrik 
Telefon : 

VESTER 1636. 
VESTERBROGADE 107 C. Teleg.-Adr.: 

MASKINPERFECT. 

Reparationer af Maskiner. 
Salg af alle Slags Reservedele samt nye og brugte Apparater. 

Skriv efter illustreret Katalog. 

r~~VIIL . KRISTENSENS BOGTRYKKE;I1! 
ro ~ 

li 

NØRREGADE 30 KØBENHAVN K. 

HURTIG LEVERING BILLIGE PRISER 
l 
gg TELEFON 4345 gg = 00 

1lo_g 
8888 

FILMSTITLER • FARVETRYKTE PLAKA1 ER • PROGRAMMER 8888=~0] 

~ w~ ~ 
(1 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. 

~~·~$~~~~~- ======~== 



IIIIIIIII . Udgaa• bve.- Uge. 

1111 ~ ~~~~tux::b:r::,::::.:: 35 
PBO:JEKTIDN Berlin N. 65. 

3000 
LYS 

Kinematograflys 

i alle mindre Byer 
faa s ved at benytte vor 

Triplexbrænder. 
Uafhængig af 

Gas- og elektriske Ledninger. 

Anerkendt Konkurrent 
til Buelampe. 

Katalog K gratis og franko. 

Driigerwerk a 

LU.beck, Tyskland 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Billedplakat~r i 
• $" • 

: .a.or ••• • 

!.: Biografteatre:.:.: 
Vi har det største Lager af Plakater 

rede til øjeblikkelig Forsendelse. 

Katalog 
paa 

Forlangende. 

Tusinder 
af 

smukke Plakater 
paa 

Lager. 

Betingelser: 

l nternational 
Postanvisning 
med Ordren. 

Postpakker 
Fr. 1,75 

pr. 2 Kilo 

No. 5130 ..• 1m X 2m 30 Fr. 1,25. 

Skriv paa fransk eller tysk. 

STAFFORD &. Co. L td. 
NETHERFIELD, NOTTS ::ENGLAND. 

• b • k kan spare Tusinder Fl.lDl.s~Fa Pl. er ........ aarligt 

.//----------........., paa Bygningsomkostninger og Leje af d et dyre Glas-Atelier ved 
at indrette et rent Kunstlys-Atelier efter vort nyeste 
Princip. Vi giver nøjagtig Anvisning til Opførelsen og sæt~ er paa 
Forlangenele Operatørern e ind i . Brugen a f Kunstlys-Belysmng. 

IL....V ___ __..,/ 

Aufriss 
eineR Aufna hme -A teliers . 

. . .. Jupiter Elelektrphot. G . m . b. H., Frankfurt a . M. 

Eneste Specialfirma paa Kunstlysets Omraade. 

Repræsentanter og Lager for Skandinavien 

. . . . 

HEINRICH & POULSEN, KØBENHAVN 

ERNEMANN STAAL-PROJEKTØR "IMPERATOR" 

Saa vankede d er naturligvis af Pidskeskaftet, 
naa r hun a tter blev indfange t, m en e t Øjeblik 
efter, n aar m an troede, a t I-Ijærnen var lærskel 
ud af Skallen paa .hende, hejsede hun atter H a
len paa hel Stang og var kaad og uregerlig. 

At Nukadeia var leveret, var Gisgas ikke 
længe om at blive klar over. Den laa hele Da
gen i sin Kasse og sn ærrede hver Gang Polage 
g•ik forbi, ledsag.et af sine lydige Slaver , og bl ev 
ikke mere tage t m ed paa de s tore Ture, hvor 
de t gæld er om at holde ud. 

Imidl ertid indtraf der en glædelig Begiven
hed i Familien, der for en Tid forjog alle sørge
lige Tanker fra den faldne Dronnings endnu 
ungdomsfriske Sind , idet Amiagok, Gisgas' yng
ste Datter , for før s te Gang fik H valpe, hvorfor 
Gisgas skyndte sig h en til h end es Kasse for som 
Moder og erfar en Kon e a t bis taa m ed Raad 
og Daad. 

Men straks ved den fø rs te Tilnærm else blev 
hun modtaget af en kraftig Knurren, der fik 
hend e l.il at sætte sig paa Halen af F orbavselse. 

»Næ, det var dog det stives te! H er kom 
man til sil eget kødelige Barn for at være hjælp
som og elskværdig, og saa blev man m odtage t 
paa den Maad e. « 

Næ, der var ingen Piete tsfølelse i Ungdom 
men m ere, og Gisgas luskede gna ven tilbage til 
sig selv - - nu havde hun saadan glæde t sig til 
en H valp til Afveksling med den megen tørrede 
Fisk. 

. . 
Paa Vejen hjem saa hun sil Snit til a t bide 

>> Kroianak «, der h alvl tilsnee t laa og sov i Læ 
af en Kasse, og eft er saaledes a t have berolige t 
sig noge t, krøb hun a tter ind Lil sin sørgend e 
Ægtemage. 

Kroianak hylede op, men der var ingen , der 
inter esser ede sig for dens Vrælen , og saa h oldt 
den na turligvis op. og krøb atter samm en i 
Sneen, med ens den fu.nderede paa sin egen sør 
gelige Lod . 

Kroianak var nemlig en Gang for all e blevet 
udnævnt til Spandets >> Prygelkmibe << . 

Blev »Binatok« og »Nonoge« uenige om el 
eller and et, og var Kampen aller ede saa smaa t 
begyndt, skete det som Regel, a t de s trid end~ 
Parler en edes om at fald e o ver f(r oianak og give 
den, hvad man havd e tiltænkt hinand en. 

Alle de andre greb n aturligvis m ed Begejs t
ring denne Lejlighed til a t hvæsse Tænderne, 
ja selv »lille Pige fr a Krakroerlosok « dris tede 
sig til at bid e den i H alen , hvilk et er det højeste, 
en saadan lille Pige, der staar en e i Verden, 
kan tillade s:ig. 

Kroianak h avde ·derfor altid mindst 5 ell er 
6 dybe Bid paa sin r admagre Krop, og den ene
s te Grund til , at dens H erre lod den leve, var, 
at dens Skind ikke du ede til n oget som helst, 
hvilket maa betegnes som det laves te Stand
punkt, en grønlandsk Hund kan naa. 

H vad »A miagok« angaar , der pludseligt saa 
sig som F orsørger af 5 sm aa latterlige Hunde
hvalpe, saa var hun n ærmes t und erlig ved Si
tuationen . 

Noge t saa mærkeJ.igt var der ikke overgaaet 
hende før. 

Hun var i Gaar blevet lidt dam·lig, og lidt 
eft er laa hun der m e!l nogle smaa klynkende 
Væsner, der r ev og sled i h ende og ikk e en Gang 
havd e rig tige Øjne. Hun h avde haft den s tør
s te Lys t til a t spørge Gisgas til Raads i denne 
mærkelige Sag, m en en indre Stemm e raadecle 
hende derfra, og for før s te Gang i sit Liv h avde 
hun snerret a f s·in egen Mor. 

Amiagok kendte h end e og huskede, hvorelan 
det var gaaet m ed Da ianli s H val p e. 

Mærkeligt nok følte hun ikke selv Trang til 
a t smause i H erlighederne, skønt hun tydelig t 
mind edes, hvor delikat Daiaruts havd e smagt, 
og disse her var dog virkelig langt s tørre og 
kønnere. 

A miagok laa og blev m eæ og m ere a ngs t 
for den kendte m ødren e Sn edigh ed og grundede 
paa, hvorledes hun skulde sikre sit Afkoms 
Eksistens. 

Det farlige Øjeblik var , naar hun gik til El-
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ven for at drikke, b are paa de t Øjeblik kunde 
al t blive sørgeligt forandret, og i h ele to Dage 
a fh oldt hun sig fr a at drikke af Fryg t for 
Gisgas, der gudhen givent ]aa i sin Kasse og a f 
Omsorg for de sm aa h av·de et vaagent Øje m ed 

Amiagok . 
Paa den tredj e Dag blev Amiagoks T ør st 

gan sk e ulideli g, og den s Øjne stod den ud af 

Hovedet a f lutter Spekuler en . 
Men den fjer de Dag fandt hun en delig. p aa 

Raad 0 rr viste sig sit sn edige Ophav værd1g. 
I-Iunb fik pludselig Medlidenhed m ed Kr oia· 

naJ• der laa 0 a frøs der k asseløs i Sn een , og 
, , b s·u 

inviter ede den til a t m æsk e sig m ed de oJ c e-
h oveder , hun ikke selv gad æde, og tillo d den 
a t tage fast Ophold i Bar selkassen s ydr e ~m~ , 
h vori aennem Vejen til det indre n ødvend1gv1s 
maat~e gaa, og der eft er gik hun r oligt .og lang
somt n eJ til Vandet, uden at forhas te s1g, sk ønt 

Tørsten r asede i h endes Indvolde. 
Næppe saa Gisgas Datter en gaa til ~lven , f~r 

hun som god og kærlig Bedstem oder h stede s1g 
til Kassen .fo r a t tage Vare paa de sm aa, m en der 
laa Kroianak i Indgan gen , og ved Gud - Gisgas 
banelede eller s aldrig, m en dette h er var dog de t 
utroli crs te _ ved Gud om ikke den Lus viste 
Tænd~r af h ende Gisgas! N ukadeias Kone! 
der selv m ed sine r esterende T ænder vilde va:r e 
i Stand til at kvase h vert Ben i d en s ynkelige 
Krop , om den ikke h avde haft den ypperlige 

Stillina i Hullet til Kassen . 
Sl:kør et travede Gisgas tilbage til sin egen 

Kasse, og m eden s hun 5likkede N ukadeias S.aar , 
ajorde hun op m ed sig selv, at ogsaa T1den 
~avd e tage t paa h ende, og den ~1 y Slægt var 
ved at vok se h ende over H ovedet 1 enhver H en -

seende. 
J ean de France. 

Filmsskuespillerinder. 

Ellen Aggerholm. 

Alt fo r læn ge h ar vi savnet Fru Aggerholms 
smukke Hoved i den hjemlige Kunst. London 
Jokkede m ed Udsigten til .de svimlende Gager, 
m en Danm ark krævede sn art sin Veninde til 
bage. Der s tod en kort Kamp m elle.m Londm~ 
og København , og .saa sejrede den s1dste. . Th1 
Fruens berømte Smilehuller er saa dec1derel 
dan ske, at al T vivl om , h vor hun egentlig hø
r er hj emme, dermed m aa tte ophøre. 

F ilmen n yder nu ogsaa godt UJf Tilbageerob
r ingen og vil i den komm ende T id sikkert kom
m e til at aør e det endnu m ere, ·og London kan 

1-1-aae i Veb]·v iser en efter den smukke Dame, eller 
' bb . d 
de derovre kan gaa h en og se den kommen e 
Aaaerholm-F ihn - det smager dog altid af Fugl. 

b b 
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Optagelse af Film. 

Det er j-o nu allerede nogle Aar siden, Fil
men begyndte sin Jordomsejling, og meget eT 
i den Tid naaet som, som man fra først af i 
Filmsindustrien aldrig h avde drømt om. 

F ilm en h ar naael en stor Udvikling i alle 
Henseender, den er bleven opdaget som god 
Gengivelse af Kunst i Skuespil i pædagogisk 
saavel som paa del vidensl;.abelige Omraade, 
korl sagt FHmen er anerkendt som Fakta, og 
hvis den i Dag blev fjernet fra Jordens Over
flade, vilde kolossa)e Summer være ødelagte, 
men saadan er Forholdel jo heldigvis ikke. 
Verden .har anerkendt Filmen, og Publikum 
har med Forhanselse se t paa alle de forskellige 
Tricks, der har været indlagt i de m oderne 
Film og spekuleret sig graa Haar til for at for
s laa Mystikl{en i det foreviste. 

J eg mener derJor, at Fabrikanterne i det sid
ste Aars Tid har gjor t noget galt, naar det ikke 
bliver forh indret, a l Pressen ret ofte sender Be
skrivelser ud, der 11øjagtig indeholder Beretning 
om, hvordan en F ilm laves, og naar man endda 
nøjedes med al give en nøgtern F rems tilling 
af det særlige i en Film, kunde Meddelelsen 
være mindre farlig for Biograferne, m en det 
gør Pressen ikke, vi bar gentagne Gange her 
ude i Provinsen set noget af det dyreste, der 
endnu er fremstillet af F ilm, omtalt i Bladene 
paa en ironisk og latterliggørende Maade. 

Til E ks. Atlantis-Filmen hvor en eller anden 
Journalist har forespurgt ved Nordisk F ilms
kompagni om det ikke var svært at fremstille 
en F ilm af den Art og S tørrelse. Svaret :bliver 
givet delvis benægtende da Skibssammen stød og 
den Slags i Filmen naturligvis ikke er ægte, 
men kan foregaa i en Vaskebalje, og mere af 
samme gode Slags. Nej, F ilmen maa ikke gøres 
latterlig fra Fabrikkens, Pressen s eller de age
rende Skuespilleres Side. Vi ved jo nok, at der 
fra Teaterdirektørernes Side gøres, h vad der 
}{an gøres, for at ødelægge, n aar der fremstilles 

en virkelig god Film og de l er derfor ogsaa vor 
Pligt, alle der har med Fremstillingen a l gøre 
saavel \ som Biografteatr ene, a l værne Filmen 
mod at blive udtraadt paa .den Maade, som 
h er · anført, F ilmen taber allfor meget i Publi
kums Omdømme, ved at der tales n edsættende 
om dens Fremstillingsmaade. 

Alt ved Teatrene er jo Illusion , del være sig 
Sku espil saavel som F ilm, og det vilde ogsaa 
Yed Skuespillene være aldeles ødelæggende, hvis 
Bladene anmeldte et Skuespil , h vor alt pilles fra 
hin anden og omtales paa lignende Maade som 
Film er bl evet det i den sidste Tid. 

J eg har paa Teatret set højmoderne Spi·se
stuestole i »Fru Inger til Øs traat «, og i et an
det Skuespil, der førte os 500 Aar tilbage i 
Tiden, op lraad le en Munk m ed fuldt ud mo
derne Snør·est øvler ; saa brister Illusionerne, og 
del h ele la tterliggøres, derfor maa vi af Bladene 
og F ilmens Folk forlange al der værnes om 
Industrien og vore Interesser og k ræves Respek t 
for F ilmen, der dog, naar alt kommer til all, 
ses af langt flere Mennesker end nogen anden 

Kunstart. 
Altsaa udlever ikke FiJ.men til Ironien, men 

værn om den alle Steder, h vor den bliver 

trængt. 

FORENINGSLIVET 
De, der med Spænding h ar ventet paa at se et 

ResuHat af det pa:a :sids te Generalforsamling 
nedsatte Udvalgs Arbejde, k an vi meddele at Ud
valcret nu h ar afsl ulte t sine Møder og indsendt 

o 
en Adresse til Ministeriet, hv·ori der protesteres 
mod fl ere af den nye Censurordnings Bes tem
melser. Ligeledes h ar man udarbejdet el An
dragende, der kræver Rel for Biografteatrene til 
mellem de .levende Billeder at fr emvise enkelte 

VarietenUinre. 
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Et Overgreb. 

I de all er sidste Dage ·er der paa Frederiks
ber.g sket noget, der h ar vakt den stør ste For
bavselse og Harme blandt alle Biografejere, idet 
de lokale Myndigheder har fo.rbudt Direktørerne 
Magensen og Frandsen, der har Biografteatre 
henholdsvis i Falkoneralle og paa Langelands
vej , at fremføre Varietenumre sammen med de 
levende Billeder. Da Foreningens Formand i 
den Anledning søgte Politiassistenten blev han 
uhøfligt modtaget, og en Forklaring har man 
endnu ikke faael, men det forlyder at det er 
nogle ældre, h ellige Damer, der synes at have en 
stor Roll e i det offentlige Liv paa Frederik,sberg, 
der h ar faaet Forbudet sat igennem. 

Dette er naturligvis ganske meningsløst og 

eRnemRnn 
Optagelses 
Apparat 

saa m eget mere forunderlig t, som den Bevilling, 
lworefter disse blandede Foreshilinger var lov
lige, .gjaldt til lste Marts 1914. 

Dette har man dog intet Hensyn taget til og 
vi skal kun .for yderligere at fr emhæve de m ær
kelige Tilstande, der h ersker paa F rederiksher a O> 

an føre, a t man ikke har ment at burde næg te 
»Kæmpebiografen «, der giver nøjagtigt samme 
Slags Forestilling, at vise Varietenumre. 

Model B aaben 

Beregn en Gang de mange Fordele 

Model A m ed Kopier Mekanisme 

som et pr ivat Optagelses-Apparat kan bringe Dem: En stor Reklame et 
vel_bes~t Hus og stor · Gevin st~. Det bedste Drama, de interessan t~s te 
Re:Jsebilleder, blegner mod en Film, hvorpaa Publikum ser sig selv, Venner 
og Bekendte . . Vort Normal-Optagelses-Apparat Model A og B er kon
strueret specielt for saadann e Optagelser og uhyre enkel at behandle 
Om ønskes overtager vi Frem]{aldelsen og Kopieringen af Filmen. 

Prisliste og Overslag gratis. 

HelnR.eRnfmllr1r1 R.G. DRfSDfr1. 17 O. 
Forevisning af samtlige Ernemanns Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Perforermaskiner o. s. v. hos Scandia, Frederiksberggade 17. 

---------------~------------------------------
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Hvad kan der dog ikke h ænde en paa Gader og 
Stræder i det Herrens Aar 1913! 

De, der forleden Dag botaniserede ved »Faste 
Batteri « paa Amager, eller de, der var ansat derude, 
saa pl udselig et mærkeligt Syn. 

Hen ad Vejen kom det m ærkeligste Op.tog, man 
læn ge havde set. Soldaler i mærkelige Uniformer 
m ed Anne og Ben bundet ind i m ægtige Bandager, 
Office rer i fantastiske Dragter , Vogne fyldt med 
sam·ede, løse H.eserveben, der blev strøet omkring, 
og meget mere. 

Al Skydning paa Batteriet blev brat indstillet og 
all e s tirrede vildt paa del m ærkelige Optog. 

Ingen forslod et Ord før en klog Mand u dtalte 
Ord et: »F ilm<<. 

I-Ian havde Ret, del var F ilm , og naar der i • 
F r emliel en m øder en et m ærkeligt Syn, bør man 
altid forsøge med det lill e Ord . 

Men det blev bedre endnu. 
En Karel med røde Kuske tonede frem , og i Vog

nen sad ikke Land ets Dronning, m en Bettu Nan sen, 
der skul de u d og fr emstill e en af .sine bek end te 
Grædescen er ved Synet af Bandagerne og Reserve
benene. 

»Film !<< sagde Officerern e n u i en vred Tone, 
»hvem h a r givet dem Lov til a l bru ge Hans Maje
slæ t Kongens røde Livre? « 

Og de h avde Re t, det var der sikkert ingen Lier 
havde, men Kongen er en libera l Mand, der ikke 
kommer farende. 

Og h an film er da for Res len selv . . .. 

Del n1eddeles os, at Scandia, F r ederiksberggade 
17 , Ernemanns h erværende H.epræsen tant, har ladet 
Navnel Kino-Seandia anmelde til F irmaregistret 

løvrigt aabner samm e Firma i en n ær Fremtid en 
stor Udstill ing i Lokalerne ovenpaa, hvor man, n aar 
man ønsker en Kinomaskine, vi l kunde se samtli ge 
Ern em:mns Pr1ojektører, Optag·erapparater , Perfqrer 
og Kopi er-Maskiner i fuld Virksomhed. 

Vi skal senere komme tilbage til denn e Udstil
ling. 

Morderen , med kunstnerisk Stolthed , efter at h ave 
myrdel en Lygtetænd er i 2d en L ønningsklasse samt 
dennes Kone og 5 ukonfirm erede Børn: 

>> Sikk en en Film! « 

Paladsteatret opfører for T iden en ny Asta Niel
sen-Film, »Fædr.en es Syn d «, der h ver Aften samler 
et stor t og interesser et P ublikum. 

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Perforermaskiner og alt Tilbehør. 
Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver . . --- -
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A/S . The Ca penhagen Fi lm Campany Ltd. afh ol
der eks traordinær Generalforsamling paa Selskabets 
Kontor i Fa rvergade 2, i København , Lørdagen den 
G. Sep tember 1913, Eflerm . 1(1. 8 m ed følgende Dags
o rd en: l. Bere tning om Selskabets tidlige re Virk
somhed. 2. Se lskabels fremt idige Virksm11h ed. 

Adgangskort lwn , imod Forevisning af Aktier, af
hentes paa Selskabels Ko n tor til Onsdag den 3. Sep
k mber inklusive, hver Dag Kl. 1- 4. 

Alen e i Maj Maan ed blev der i England startet 
og indregistreret 59 nye Biografteatre. 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT. &: CLICHEFABRIK 

FARVERGADE 8 " TELF. CEN. 8747 
(fNi) Efter JE!lJan. J!J/J(fNi) 
Telefoner: Cen.4740td760. 

@\§) 

Expres-Films Go. 
G. m. b. H. 

Freiburg ifør. (Tyskland) 

k øber eller overtager til Edition k u n 

Første Klasses . Negativer (Drama er og 

H urner esker ). 

l Tyskland er der i disse Dage bleven "rund et et 
• b 

Akllesels],ab til Udnytleise af >> Atlanta .< . 

Den dans ke Fi lm og de danske F ilmssk uesp ill ere 
er endnu i høj Kurs i Udlandet. 

Ma rie Bertelsen fra Aarhus T ea ler er saaledes 
bleven engager et Lil >> Conlinental Fi lm Co. « i Berlitl 
og Eva Rolhe Li l ,, Wien er Kunstfilm Ges. « 

Filmsulykker 
· :forsilires 

hos Preben I. Rist, 
Bredgade 27 .. København 

-- Telf. 991. --

DET GRAFISKE INSTITUT 
BROL ÆGGERSTRÆDE 11. TLF. 2514 
BOGTRYKKERI * STENTRYKKERI 

PROTOKOLFABRIK 
LEVERANDØR TIL BIOGRAFTE ATRE 

Kondenso.P-Linse.P, 
Mæ rke: "Unzerspringbar", meget besparend e. 

Intern. Filmtitel-Fabrik . 
A. Li rtd en zweig 

Berlin S. W. 48 Friedrich strasse 27/F. 
.Tys k K orrPspond ancc. 

AN NONCEPRISER: 1/ 1 Side l\ L 50, '/. Side Kr. 30, ' l, Side K t·. 15, ' / Side Kr. 8. Rabat for 13 Gant:c 10 pCt. , fdr 
26 Gange 20 pCt. - . " 

ABO NNEM E NTSPRIS : Indland : 4 Kr. M Øre om Aaret . - Cd land : S l\ r. om Aaret. - Enkelte Numre 15 Øre. 

RE DAKTION OG E KS PEDITION: Nørregade 3 1. Tlf. 3353. 

Udkommer den ) . og 15. i hver Mllanccl.- Udgivet ·af Jens Lochcr. I ·Reda ldioll cn : V. Gliickstadl og J. Locher (ansvarh 1) . 
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Guldhornene. 

En historisk-romantisk 
Film. 

Det gæld er i Filmbranchen 

endnu mere end andre Steder 

a t Stilsta nd er Tilbagega ng. 

F ilmens Folk · tør aldrig 

h vile paa de vundn e Laur

bæ r, bes tandigt maa der sæl

tes nye Maa l og besta ndigt 

bør der brydes nye Ba ner 

for den un ge Kunstform, der 

endnu ikke har fundet sit de

ciderede F elt og derfor bør 

prøve alt. 

»Guldhornen e«, som F ilmfabrikken »Dan

m ark << udsender om kort Tid, er de t beds te Be

vis paa, a t denne Fabrik ved, hvad F ilmen kræ

ver og s tedse er rede til a t prøve det nye fo r a t 

kunne vælge det beds te. 

Filmen er skreve t af P alle Rosenkrantz, der 

m ed sin snarraad ige Fantas i og sit Tutinerede 

litterære Haanctelag sikkert vil naa fr em til en 

frem skud t Plads blandt vore hj emlige Films

sluibenter. 

F ilmen er før s t og fr emmes t dansk og den 

rummer foruden en spændende Hanaling, der 

fo rtæller H istoi·ien om., h vorledes de to berømte 

Guldhorn, der fandtes i Jorden , blev stjaalel fra 

Kuns tkamret og smeltet om , en Række histo

ri ske Bill eder , der viser Livet h er i Danmark i 

Oldtiden, Renæssancen, Roco

coen og Empiretiden. 

Gennem Tiderne snor Hand

lingen om Guldhornene sig 

og man ser en Række for

trinlige Optrin fra svundne 

Tider , som endnu ikke har 

været set paa nogen dansk 

Film. 

E n spinkel Kærlighedshi

storie Anno Domini 1802 er 

Filmens Forgrund og under 

denne aabner Baggrunden sig, 

og paa en skyet Himm~l toner 

Oldtidens Aser og Vikinger 

fr em. Dem OehlenschHiger 

sang om , dem Guldhornene 

man ede frem fo r hans Syn, da hans Tanker 

fæs tede sig ved deres Forlis. Brede, vide Strande 

uden Mennesker , h vor H jorte græsser og vilde 

Hes te stormer frem , Hav og Skov o.g kun gan 

ske faa Mennesker , m ens Guder endnu gæs ter 

Jorden og griber i Mennesker s Skæbne. 

Og ud fr a Billed er af de enkelte løses saa 

Sagn om Vikinger og Vikingefærd og Drab og 

Blod om bræn dende Offerild og 

Træll e, der slæber Vand . Un 

der Sang bl ev Guldhornene til 

og paa deres gaadefyld te røde 

Sider læses Sagn om Valhal s 

Guder ! 

Og und er den spinkle H ancl

l in g ser vi Renæssance tict en 

la ngsomt vikle sig ud fra Old

tidens Sagn m ed r ig his torisk 

Beretning om Kong Chris tian 
den fj erde og hans Mænd , om 

Guldhornfunde t og om E lver

høj. Men paa Vejen fra hin 

Tid til E mpiren s trejfer vi 

saa d et andet Guldhorns-

fund, Paryktidens Grever og 

Grevinder i den sirlige Ko

med ies til s taar fr em , og dæm 

pet lyder den fr ansk e Me

nuet m ellem de klippede Hæk

ke og · Buske, in d til Klang::m 

for stummer og det gaar , so m 

de t skal gaa i ethvert god t 

Eventyr , Svenden vinder sin 

Pigelil mellem Roser! 

Filmen er der fo r først og 

fremmest n a tion al eller - for· 

en s tor Dels Ved kommen de i 

alt Fald - sk andinavisk, om 

man vil. 

Den repræsent~rer n oget n y l, 

og den fører an i Bes træbel

serne fo r a t komme væk fra de nu gamm el

kendte Dramaer og udny tte det ri ge F ilmstof, 

vt h ar i vor Hi storie, og som sikkert vil faa 

e t stort Publikum bande her o.g i Udlandet. 

Vi bringer n ogle Fotografier visende de 4 

Tidsrum, der skildres i denne udmærkede 

Film. 
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'THE BIOSCOPE 
ledende cinema tografi ske Fagavis i England. 

Abon nement 14 Shilling om Am·et. 

Adresse: 85 Shaftesbury Avenue, 

London W. 

Das :··. [ichtbild-Theater. 
Tidsskrift for Kinematografi 

bedste Kinoorgan i Tyskland. 
To Bilag 

»Filmslndkøbereit « og »Filmsmærket« 
uunclvæ r li :! for F il mslcjcr c. u undvæ rl ig: for Thea te1·cj ere. 

A bonn ement : Mark 4 pr. Kvartal. 
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Det ældste og mest udbredte Kinoblad 
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er 

Kinematographisch(!Rundschau, 
. de østrigske Kinobesidderes officielle Organ. 

Wien VI. Gumpendorferstrasse 24. 
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Pris: 8 Shilling om Aaret. . 

Udgiver: Prof. Gualtiero ]. Fabri. 

Via Cumiana 31, Turin. 

,,Tbe Kinematograph and Lantern Weekly" 
trykkes i 13500 Eksemplarer. 

Bedste Avertissementsblad for Filmsfolt 
Abonnement 13 Shilling aarllg. 

Adresse: Tottenham Street 9- 11, 
Tottenham Court· Road, 

London W. 

THE CINEMA 
News and Propertygazette. 

Hovedkontor : 30 Gerrards Street, 

London W. 
Postfri hver Onsdag. - 12 Shilling pr. Aar. 

Del enes te B lad, der kan swllc Dem i Forbindelse m ed · 
Film s/'olk i de (orencde R ongeriger og Rolonierne. 

Skrevet og redigeret af Fagfolk. 

CINE=JOURNAL 
G. DUREAU, Direktør. 

=== 30 rue Bergere, Paris. ==== 
Det første Ugeblad for Kinematografi 

i F rankrig. 

Abonnement : 12 Francs pr. Aar. 
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' . 

' -- PALADS TEATRET 

' 

No_:rd-Eu:ropas ~tø:rste ~iog:raf Teater. 
Inte_t1andet Biqgraf Teater i Verden kan nyde. sit Publij{um saa enestaatmde ,Bekv~mmeligheder. 

· D~r forefindes saaledes st9,r elegant ' Prom~noir, Resth.uration, Ventes~le, Thesalon. 
Orkester-Concerter under Anførsel af Herr Kapelmestert Fr. Schnedler-Petersen. 

. Solister: Violin, Herr Ma~ius Hansen. Harpe, Frk. l{jeldskov. 
\ 

OPTI\GE'~SE :1\F , 
FILM 

... 

RBCDRD.fiLPt.Co .. ' t 

' 

' . 
· FREMKI\LDEL:SE LANGEB·ROGADE 6· .. 

' . AF 
~~ 1 TELEFON; BV~N 2.670 y . 

l ' ~ 
~1 ~ J ·. tiEGI\TI\7ER OG. 

' 

\POSITIVER 
' ". 

f. ,• ' / ')lt ,. \ 

j' l . ..... ~-.... ~ 
~ y J '~ 

FILM.SVIRI\GE: · 
,., 

, o' 

J FILMSTITLER 
' ~ ' "' 

. 7 

1i'ykt bos J . Jørgenoen & Co. (Ivar Jantzen) Købenbavn. 
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