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FILMFABRIKKEN 

SKANDI·NAVIEN 
Af denne Saisons Nyheder ere udkomne : 

Frelst fra Forbrydelsens Vej. 
Kinematografisk Samfundsdrama. Fra Kampene mellem Arbejde og Kapital. 

3 Akter, 80 Afdelinger, ca. 900 Meter. 

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

:::Sloclhcevnen . 
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 spændende Handling. 2 Akter, 70 Afdelinger, ca. 900 Meter. 

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

Samtlige Film udlej es fra 

BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 



der vil have en god Saison, bør i egen Interesse leje Films hos 

Afs Kinogra:Cen, 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, h ar 
sikret os Eneret i Danmark og Norge af de bedste franske, 
italienske og amerikanske Films, - ser os i Stand til at levere 

vore Lejere 

saa glim.rende Program.m.er, 

at de modstaar enhver Konkurrence. 

Netop de Programmer, alle vil se! 

Største Reklame-Materiale medfølger! 

Glimrende Plakater! Fotografier! . Cliche-Programmer! etc. 

Af "Moderkærlighed« 

Afs KI.NOGRAFEN 
København. 

Hovedkontor : Frederiksberggade 25. 
Telefon 7606 og 7626. 

Kontor i Norge: 

Sidste Slagere: 
Udkomne, eller udkommer om kort 

T id : 

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

mant, Detektiv-Dra ma i 4 Akter 
(Reenberg i Hovedrollen.) 

Moderkærlighed, Glimrende Skue-
spil. 

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

kende. (Holger Petersen = Gisse
mand.) 

Ildfluen. Storslaaet. 4 Akter. 
Angst, Drama. 2 Akter. 
Manden med de 7 Ansigter! 
Skuespilleren, Kunst-Drama. 
Fantomas, 1.- 11. Det. Spændende. 
Krigens Rædsler. KrigsskuespiL 
Livet paa »Georg Stage«, (Natur.) 
Den store Cirkusbrand. (Seemann .) 
' Stor Sen:;~tion. 

r•Der tjenes Penge paa vore 

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

Asta Nielsen Filmene 
er sikre Træffere. 

Alle Europas og Amerikas bedste Frem= 

. bringeiser leverer vi vore Kunder. 

Da.nske Films i stort Udvalg 

Paladsteatrets 
sidste Nyheder. 

Søg straks forbindelse med os. 

DANSK SVENSK FILMS Afs 
• VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. • 

L TELEFON : CENTRAL 6433. TEL EGRAM-ADRESSE: DANAFILM. m .[ J.~ 
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med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk. - 5 Bil
letter pr. Blad - dobbelte eller tredobbelte-nummereret 

fortløbende fra 1-500. 
M i ndste O:rd:re 5000 Stk:r. 

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

)) 22,00 
100,000 fire • • o • • o ••• 

)) 40,00 

I Blok ke a 100 Stykker, Format 5 x 12 cm. 
10,000 Stykker med e en Sats . Kr. 7,00 
25,000 to )) 17,00 
50,000 tre )) 31,00 

100,000 fire )) 53,00 
==== Yde r ligere Trykfora n dringer Kr. 1,00 pr. Oplag. ==== 

Forsendes m od Halvdelen af Beløbet ved Ordrens Afg ivelse, Resten pr. P ostopkrævning. 

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

ADELGADE13 ADELGADE13 

OTTO JENSEN 
TAPETSERER - DECORATØR OG MØBELETABLISSEMENT 

ANBEFALER SIG MED UDLEJN ING AF 

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

CLICHEER. 

BIBOW -JENS E N's 
REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 

T ELE FON 4708. 

.,. 
tB~-~~~~8~~ 

~ FILMEN l 
~ ~ ~ MEDLEMSBLAD FOR ~ 

~ FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN & 
CO OG OMEGN ® 
® •••••••••••·••••••••• • ....................................... ,. . . . . . . •.. . ... : 

: . M .A'NDAG DEN 15. SEPTEMBER 1913, ~ L A ARGANG 
NR. 23 • ' . •••••• • •••• ~ •••••• •••• ••• •••••• ~ •••••••.••••••• .•••.•• •t• •• • -.......... l •• •••••• , • 

BAg og Film. 

Man tagei; en Avis, slaar den op, og straks 
falder ens Øjne paa en Overs krift, der handler 

om Film. 
Der er i de senere Tider skrevet saa meget 

i vore Dagblade om alt, h vad Filmens er, a t det 
snart ikke mere er af det gode. 

Denne Industrigren hat. ligesom alle andre 
bedst af a t faa Lov til at arbejde i Fred og Ro, 

0 a selv om det maaske skrives af en god Vilje, 
e; det re t tvivlsomt, om de t egentlig gør Gavn 

og ikke de t modsatte. 
Der stod forleden Dag i et herværende Blad 

et In terview med Indehav er en af J espersens 
F orlag, og tør man tro, hvad der staar skrevet, 
skal Hr. Jespersen ved denne Lejlighed have 
udtalt, at F ilmen har skadet Boghandlerne be-

tydeligt. . . 
Det lyder jo saare kønt og vil s1kkert gaa 

i de fleste Læsere, der maaske vil beklage, at 
F ilmen h ar siaae t Bogen ihjel og ud fra dette 
faste Grundlag komme med mange bitre og 
harmfulde Ord mod denne. 

At dementere alt del urigtige, der siges og 
skrives om Film her h jemme, vilde være e~ 
haabløs Opgave; man maa nøjes n1ed af og hl 
at dykke ned i Havet og drage et enkelt Eks-

empel frem. 
Og lad \lS da saa blive ved dette med Bø-

gerne. 

Det er naturligvis ikke blot herhjemme, at 
man har haft Øjnene aabne for, at Filmen 
muligvis kunde rumme en Fare for den t~ykte 
Bo" 0 cr der er sikkert flydt meget Blæk l den 

::.• o 
Anledning. 

Noget af dette meget Fluidum, der er 
gaaet med i den Anledning, s?m har vær~t 
fornuftigst anvendt, er det, Panserbladet »Fi
garo « og nu senest »Borsenblatt . fur den 
deu tschen Buchhandel « har anvendt tll Spørgs

maalets Belysning. 
Disse Blade har nemlig foranstalte t en En

quete blandt alle Bogmennesker i deres respek
tive Lande for at erfare, hvordan det forholdt 
sig med Bog og Film. · 

Bladene opstillede det Spørgsmaal, om der 
solgtes færre Bøger , efter at Filmen - d~r ofte 
crenaiver en berømt Bog - er kommen tll. ::. . ::. B' 

Herpaa svarede langt Størsteparten, åt 10-

crrafteatrene ikke havde berøvet Literaluren en 
1:1 

enes te Læser. 
Dette er jo dog altid noget at imødegaa Hr. 

J espersens U d taleiser med, men en s to~· Del af 
de foresp urg te svarede ydermere: tværtimod, de 
har endda forøget Læsernes Tal. 

»Figaro« har ladet en Medarbejder hen
vende sig hos et s tort parisisk Forlæggerfinna, 
der ud a i v er berøm te Romaner saasom »N otre-

::. . l 
Dame de Paris«, »les Miserables «, »Germ1na << 

osv. osv. og spørge om Filmatiseringen og 
Fremvisninaen i alle Landets Billedteatre af ::. . B 
disse Vætker havde skadet deres Salg 1 og-

form. 
Svaret lød absolut benægtende, det havde 

tværtimod bevirket et langt større Salg af de_ 

l 
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ERNEMANN OPTAGERAPPARATER ] 
paagældende Bøger end m an ellers kunde h a ve 
paaregnet. 

Denne Kendsgerning er saare glædelig og 
ikke blot for de Mennesker , der lever af a t 
sælge Bøger , men ogsaa for alle, der har med 
Film a t gøre og tror paa F ilmens opdragende 
Betydning. 

At Filmen n aar lan gt længere ned i vore 
Samfundslag end Bogen , er der ingen Tvivl om. 
Den naar til Mennesker , der aldrig kunde falde 
paa at læse en Bog, og den lærer dem al tsaa, a t 
Bogen ogsaa kan rumm e Værdier for dem -
det franske og tyske Blads Enquete viser det jo 
med al .ønskelig T ydeligh ed. 

Dette er som sagt saare glædeligt. Bogh and
leren kan tørre Øjet, Filmen vil h am in tet ondt, 
men kan saa udmærket godt leve i Forstaaelse 
med alt, hvad der h avde Betydning i Kunsten , 
før den saa Dagens Lys . 

E.- H.-J. 

Et moderne Interview. 

Jeg har faaet til Opga ve at inter viewe Gud
run Houlberg til »Filmen «. 

Som vi alle ved, spiller hun paa det konge
lige og filmer h os »Danmark «. 

J eg søgte derfor den smukke Dame baade 
her og der , m en intet Steds var hun at finde. 

Jeg ledte ufortrødent videre, alt som Tiden 
for Interviewets Aflevering nærmede sig, men 
til sidst maa tte jeg melde mig hos Redaktøren 
og tilstaa, at det havde været mig mnuligt at 
erfai·e, hvad Gudrun Hoillberg m ente om sin 
Virksomhed i Filmens Tjeneste. 

Men dette blev tage t mig mege t unaadigt op. 
- Sludder , un ge Mand , sagde denne store 

Mand _:_ De er en dam·lig Journalist, ved De 
virkelig ikke, a t i e t Inter view kommer det 

ikke an paa , hvad Vedkomm ende siger, men 
paa , h vad ha n kunde have sagt. 

Redaktøren har Ret - Redaktøren har for 
Res ten altid Ret - og det er mig, der er et 
stort .F æ. 

Naar Folk s taar overfor en Interviewer, kan 

"Den sorte Pierette". Længde ca. 950 Meter. 

' 
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ERNEMANN KOPIERMASKINE "IMPERATRIX" 

de ingenting sige; det gælder om a t lære dem 
saa godt a t kende, a t m an er i Stand til at se, 
hvad de vilde have svaret paa for skellige 
Spørgsmaal , h vis de var blevet s tille t af en h el 
anden og uden at de havde følt, a t nu gjaldt 
det om at være aandrig, for det skulde i A visen. 

Her stod jeg uden Interview, og hvor nemt 
havde det dog ikke været a t lave det! 

Først skulde jeg h a ve skrevet lidt om, hvor
ledes jeg traf den søgte, enten h er eller der , 
og saa skulde jeg have spurgt om de t, ma n nu 
en Gang spørger om i et F ilmsinterview . 

- Synes Frøken en om a t filme - har Frø
kenen været paa man ge F ilm i Aar, osv. osv. 

Alt det Sludder har jeg jo imidlertid kunnet 
spare mig, og ligesom salig W esse] i sin Tid 
gav Svar · i Vintapper svendens Navn , tror jeg 
roligt jeg kan udtale mig paa Gudrun Houl

bergs Vegne. 
Hun synes udmærket godt om a t film e, det 

morer h ende, og det optager h end e, som det 
gør alle, der kommer i Forbindelse med den 

snurrende Maskine. 
Dette er saa sandt, saa sandt, som om Gud

r un H oulberg selv h a vde sagt det, og i Tak
nemmeligh ed over h endes Elskværdigh ed - og 
i Haab om, at hun ikke dementerer i næs te 
Nummer - tilføjer jeg, at den unge Dam e ser 
for træffelig ud paa F ilm og h ar e t stor t Pu
blikum, der kun kommer i Victoriateatr et for 

hendes Skyld . 

Apropos -

Alle Mennesker skriver Film, naa r de da ikke 
film er . . . 

Hver Dag ankommer der Lil F ilmskompagnierne 
en Stabel Manusk ript, del: rummer de s lørsle Tra-

gedier og de sælsommeste H ændelser, nok til a t 
lave Verdenshi storie af i de k ommen de 100 Aar . 

E n stadi g skiftende Stab af literærtkyndige P er
. soner criver sig h ver Morgen i Lag m ed dette Ræd
sel sbj e~g for hurtigt al sløves, m a ttes, idiotiser es 
og bringes bort til vore Anstalter. . 

Man taler om, a t vore Sindssygehospitaler over
fyldes fordi Alkoh olismen h ar taget Overhaand, 
m en det passer ikke. 

Filmen k an føre til alt for den , der læser 
dem fø rer den til Oringe. 

IIvad der indkommer paa vore støn e Films-
selskaber er ganske utroligt! 

E n F ilmskomedi e for egaar i Æ lher en , en anden 
i Underverd enen , en tredj e i en Und ervandsbaad 
paa Vej mod Salum , en fj erde i en styrbar Ballon 
paa Bunden af A ll anterhavet. 

Alt kan laves i Film har en u salig F ilmsmand 
en Gang sagt, ud en a t ane, h vad hans letsindige 
Ord skulde føre m ed sig. 

Denne Læresætning har Folket grebet og ud-
arbejder Manuskripter derefter . 

Mange har det m ed at drømme Film. Før i 
Tiden drømte man h eldige Numre til Lol.teriet, eller 
hvor det va r man havde ladet sin n ye P ar aply staa, 
m en nu drømmer m an sig til en F ilm . Den n æste 
M•orgen ka n m an endnu dunkelt huske, hvad det 
va r m an oplevede i Drømm e, og del skriver m an saa 
n ed og sender ind , thi a lt kan jo laves i Film. 

Siden No rdi sk h ar op taget »Allanlis«, h vor i Ger
hard Hanplmann lader en armløs P er son op træde, 
er samllige h er værende Selskaber bleven oversvøm 
met m ed F ilmskomedier, der vrimler m ed defekte 
Personer . 

I den ene har Hellen ingen Lever , i den anden 
intet Hoved, i den tredj e in gen Hjerne, i den fjerde 
intet Hjerte, i den femte er h an død og gravet op 
fra Ass isten s. 

Den arml øse Kuns tner , der sp ill er i »Atlantis«, 
har i vort F olk skabt Billedel af de uhyggeligsle 
medi cinske Fænom ener, og vakt den Tro, at netop 
di sse er særligt egnede til a t spill e m ed i en F ilm. 

Hvis ikke Hr. Unthan h avde grebet for styrrende 
ind i vort aandelige Liv, vilde eller s all e snarl 
have vær et klar over , h vorl eeles en Film skulde 
være. 
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Man havde efterilaanden faa et udarbejdet en 

ret brugbar Recep t, der lød saadan noget som 
denne: 

Man tager to Dele Kærligh ed, en Del Had , en 
Del Misfiorstaaelse, derlil tre Dele Usandsynlighed, 
fir e Dele Sensation (Togsammen stød, Balloneksplo
sion, Slangebid eller en gennemsavet Havebænk} og 
fem Dele Allehaancle. Dertil sæ ttes et Knivsblad 
P hyslwlogi og Sentimentalitet efter Smag, og saa 
har man en dejlig Film Lil de 14 Kulturstater . 

Det var en god Recept, og der va r mange, der 
fulgte den. 

Det overraskende sp ill er s tadig en stor Rolle i 
de Stykker, der kommer ind af Dør en , og vi til 
l a cl~r os at anføre e t E ksempel, der for ganske 
nyh g glædede et h ervær ende Kompagni. 

Vi citerer : . 

>> Ingeniøren , der er vild af Kærli gh ed efter den 
skønne Harrie t, som h an ikke maa faa , da han er 
fatti g (se Billede 11) sideler en Dag i sit Labora
torium og arbejder paa sin Opfindelse. 

Han vil fremstille e t nyt Sprængslof af forfæ rde
ligs~e Art, m en . det vil ikke lykkes , der mangler 
noget i Blandingen. 

.Mismodig tager h an nu sin m edbragte Mad og 
begynder at pakke den ud ved Borde t, hvorpaa en 
Del af Spræn gs lofblandingen ligger . 

Der er lo m ed Ost og e l m ed r øget Si ld , m en 
m es t Inter esse har Pølsemaden. Han tager Styl<ke t 
a f Pakken og bicler i det, m en s tandser med en 
fortrædelig Mine og h en ter en P eb erbø.sse. Man 
ser h am nu drysse Pebher paa Pøl semad~n , hvor
ved nogl e Korn fa lder i Sprænas toffe t m ed den 
V'·J . " u <mng, a l det h ele eksplod er er og ryg.er ad Hel-
vede til. Opfindelsen er gjort, d et var Peber der 
manglede!!« 

Man vil indrømm e, al de lte Tri cks var originalt , 
og der er mange andre, der er lige saa gode . 

. Paa et ancl et Kompagni h avde man modtaget en 
Film, som man syntes, der var noget i , man kunde 
bruge, m en der m anglede Sensation. 

Den blev saa send t tilbage og i et Brev optior
dredes Forfatteren til at in dlægge det fo rn ødne. 

Dagen efter kom Filmen Lilbage og i Slutningen, 
hvor H elten mismodig va ndrer paa Gaden var der 
tilføjet fø lgend e: >> Han springer p ludseligt' i et An-

[ald af . Vanvid, der godt kan phsykologisk forkla
r es a f alt det foregaaende, paa en forbikørende 
Sporvogn og myreler Konduktøren med sin Para-
ply «. o o o 

F ilmen blev ikk e k øbt, skønt Sensationen var 
ny og hidtil uset. 

Fanta mas. 

Generalforsamling 

"The Capenhagen Film Co. ". 

Søndag d. 6. September afholdtes ekstra
ordinær Generalforsamling i » The Capenhagen 
Film Co. «, hvor godt to Femtedel af Ak tie
kapitalen var repræsenteret. 

Efter nogle indl edende Bemærkninger af 
Selskabets Formand, Veksell erer Joh s. Hen
riques, gav Dirigenten, Overretssagfører Arn
drup, Ordet Lil den adm. Direktør , Hr. Nathan
se.n, der gjorde Rede for Selskabets Stilling. 
Direktøren udtalte blandet andet: 

Før .Selskabe ts Dannelse bes tod min Virksomhed 
i at optage Origåna lfilm (N eaa li v er} 0" overføre 
cl 

, . D o 
Pm Lil Positiv .(allsaa 1 Eksemplar af hver). Jeg 

solgte da Negat1ven med den lilhørende Positiv Lil 
en ~abrik , . s on~ mangfoldiggjorde Posit iven og solgte 
KopJern e tJ) Bwgrafleatrene. Ved .Salg af saadanne 
Negativer kan man, som jeg ha vde gjort , opnaa en 
efter Oms l~ndigh e cl ern e virkeli g god For tj eneste, 
men det er mcllysencl e, a t den s to re Fortjeneste blev 
taget af .Fabriken gennem Sa lg af Kopierne. Da nu 
F<or.holdet var det , a t jeg alligevel maatte have Fa
b.r~k til Fremkaldelse af den en e n ødvenelige Po
Sitiv, laa den Tanke saa n ær at udvide Fabriken og 
selv tage Kopierne, og da tillige udvide Virksom
h: cl en i ~ e t h ele saaledes, at den skabte Fortjeneste 
vilde a fg1ve en god Rentabilitet for e t Selskab der 
yded e Kapitalen . ' 

"Den sorte Pierette". Længde ca.· 950 Meter. 

ERNEMANN STAAL-PROJEKTØR "IMPERATOR" 

Da jeg forelagel e Frederik sb er g Bank Sagen om 
Selskabe ts Dannelse, blev det bl. a . drøfte t, om der 
ikke til Selskabel s Gennemfør else krævedes en s tørr e 
Kapital end de af mig foresiaaede 250 ,000 Kr . J eg 
mente imidlertid , a t n ævnte Smn eft er mine Bereg
ninger maatte være til s trækkelig, h vorfor jeg h æv
dede, at vi, ligesom andre F ilmsselskaber havde 
gjort, ikke burd e tage s tøn :e Kapital, m ed mindre 
de l skuld e vise sig' n ødvendigt. Efter at Akti eteg
ni nge n paa de 250 ,000 Kr. var slutle l, h vilket sk ete 
nogle faa Timer efter T egningens Begyndelse, ved
blev der at indgaa saa mange Begærin ger om Ak
Lier, a l disse Beløb gik op ti l yderligere ca. 250,000 
Kr. For at ti lfr edss till e nogle af disse Begæringer , 
hen till ede Banken, a l jeg afstod en Del af de mig 
betingede 40,000 Kr. Aktier til Fordel for de n ævnte 
T egninger , men m ed min absolute Tro paa Selskabet 
ønskede jeg ikke dette. 

Det var Planen at bygge et T eater paa lejet 
Grund eller indre tte del i lej ede Lokaler, men trods 
megen ihærd ig Søgen vis te begge Dele sig u gørli ge. 
De mange Lokaler og Pladser opfyldte ikke de Be
tinge lser , der maatl e s tilles i Henseende Lil Størrelse, 
Lysforhold etc. Vi maatte derfor gaa over Lil a t 
søge egen E jendom, og m ed m eget Besvær fik vi 
Ejendommen, L . Strandvej Sidevej 4. Denne E jen 
clom egner sig i særlig Grad fm· Virksomhed en, ide l 
den har en rolig Beliggenhed ud til Sunelet og Om
givelsem e ikke hindrer Optagelsern e. Disse Forhold 
medfør te all er ede nogen , om end ikke væsentli g For
si nk else, m en j eg skal h er bemærke, a t E jendoms
købe t ikke k an beklages , ide l Ejendommen - næ
sten den en es te ti lbageværende Strandgrund i Helle
rup - maa siges al være saa billig købt, at den 
altid er sine Penge værd (7042 Kv. Al. Byggeg runel 
med Villa og Udhuse ~or 44,000 Kr.). 

Naar vi nu vil spørge: Hvad Skade er der ske l 
ved alt dette, sa·a 'kan det jo ikke n ægtes, at Uh eld 
allicl koster nogle P enge. Men dette er dog for in
let at regne. Virksomheden h a r jo ikke ligget 
s tille, alle de lønnede Kræfter har været i fuld Virk
somh ed, og der er ikke gaaet Væreli er tabt af n ævne
værel ig Betydning. 

Forholdet er kun delle, al vi h ar afholdt vore 
Udgifter , m en endnu ikke faaet Stykk ern e ud og 
derfor ikke begyndt al faa de Værdier ind , som li g-

ger i vo r P r odukti on. Værd iern e har vi, og der es 
Omsæ tnin g i Pen ge er sikret ved Salget Lil vore Fm·
binclelser. 

Vi optager to N egaliver af h vert Stykke. Den en e 
er solgt paa Kontrakt Iil Amerika for 3 Dollars 
pr. m. Af den ancl en Negativ afsæ ller vi Kopi er i 
E uropa, og v i har m ed vor e Forbindelser i alle 
La nde afslutlet Kontrakter , hvorefter di sse h ar ga
ranteret a t af tage genn em snillig 33 Kopier af h vert 
Stykke fo r en Gennem snit spris af 73 a 74 Øre pr. m . 
Disse Købere er efter de for eliggen de Oplysninger 
a ll e gode, og de fl es te h ar desuden s till et en b etryg
gend e Garanti. 

Driften har indti l l. Sep tember kostet 75,480 Kr . 
81 Øre. Fm· denne Driftsud gift h ar vi produceret 
og afsa t pr. Levering i Følge Kontrakt 8 Film in 
duplo - forud en ·de udsendte 11 Positiver, som er 
optagne i Regnskabet. Om disse Stykker tør jeg 
sige, al de alle er gode. De t en e er udsendt, og i 
Løb et af 8 Dage har Tyskland a fta ge t de garanter ede 
5 Kopi er , Budapest 3, En gland 3 Kopier , iall 11 K'o
pier, og vi har fra vore Forbindelser faaet Lyk
ønskningsskrivelser med det gode Resultat. De an
dre Film er efter min Overbevi snin g betydelig b edre, 
saa at der vil sælges ikke saa lidt m ere end de garan
ter ede 33 Kopi er , og vi har sidst op taget en FJ!m 
ved F ak se, der baade i Optagelse og Fobografi er 
saa fin , saa den vil blive en absolut Sukces. 

Efter disse Oplysninger - slultecle Direktør Na
lhansen - tror jeg, de ærede Aktion ærer vi give 
mig R et i, at selv om der har vær et Uh eld, som be
virker , a t vi i Øjeblikket mangl er Driftskapi tal, saa 
be tyder delle ikke, a t Pengene er sa tte over styr . Vi 
s laar nu m ed dygtige, samvittigh edsfulde Folk i :··a
briken , og Virksomh eden er i en saaclan Gænge, al 
Stykkerne nu kan udsendes Slag i Slag, og Ind 
lægtern e derved k omme.« 

Forskellige Aktionærer havde derefter Or
det for at re tte forskellige Forespørgsler til Be
styrelsen, hvorpaa man gik over til at drøfte 
under hvilke Former, man kund e tænke s ig 
at skaffe de 150,000, der ·er fornødne til den 
fortsatte Drift, og Forhandlingerne resulterede 
i en Henstilling . til Bestyrelsen om at søge Pen
gene rejst ad Laanevejen. 

"The black domino". Længde ca. 950 Meter. 
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Vore Billed teatre. 

II. 

Clu-. Søz-ensen, Svendborg. 

Christian S01:ensen er født 1871. 
Faderen var Møllersvend, og Sønnen blev 

10 Aars Alderen Vogterdreng for senere, efter 
Konfirmationen, a t komme i Møllerlære, i hvil
ken Virksomhed Chr. Sørensen arbejdede til sit 
27de Aar. 

Da kom han ind i Handelen og var m ed i 
forskellige Foretagender. Først i Brugsforenin
gen i Balle pr. Odder, senere Købmand i Tor
rild og saa atter Bestyrer for den førnævnte 
Brugsforening, og derefter i to Perioder Medlem 
af Odder Sogneraad. 

Lyslen til alt, h vad der var nyt, var dog al
lid til Stede, og sammen med S. Chr. Pedersen 
startede Chr. Sørensen i 1905 Biografteatret i 
Odder. 

1906 købte han samm en m ed M. P. Hansen 
(n u Indehaver af Rønne Biografteater) Assens 
Biograf og i 1907 li geledes i Kompagni med M. 
P. Hansen Skanderborg J(osmorama. To Aar 
senere kom yderligere Svendborg Biografteater 
i den energiske Filmsmanels Besiddelse, og i 
1912 køb te han den resterende Part af Teatre t 
i Assens, medens h an solgte sine Par ter i Skan
derborg og Odder. 

T al den Tid, Chr. Sørensen har haft med 
Filmen a t gøre, har Tanken om en Sammen
slutnin g af Biografteaterejerne haft en varm 
Forkæmper i ham, og da Provinsforeningen 
dannedes, indtraadte h an i dens Bestyrelse, paa 
h vis Vegne han for ganske nylig har haft Sæde 
i det Udvalg, der skal virke for Censurafgiftens 
Nedsættelse. 

FORENINGSLIVET 
Af Foreningens Formand, Direktør Claeson, 

erfarer vi, a t Udvalge ts Ht>nvendelse ti l Min iste
rie t foreløbig har baUJ·et ·den Frugt, at Mini
steren har bemyndiget d'Herrer til selv at for
h andle med Censurkomiteen om en mulig Æn
dring i den udsted te Forordning. 

"Die schwarze Pierette". Længde ca. 950 Meter. 

J 
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Mikroben i Film. 

Mikrobernes Liv paa Film er noget af det, 
de11 for Tiden interesserer saavel Videnskaben 
som det store Publikum i aller h øjes te Grad. 

Der har imidlertid været utrolige Vanskelig-

,, Filmen"s Noveller. 

Don Capranto. 
' Don Capranto junior var Søn a f Don Cap

rah to senior, der forlod denne V erclen efter -

h eder at overvinde, før man naaede til et til
fredsstillende Resultat. 

Vi bringer h er et Billede, der viser Dr. Con
rauclans Apparat til Optagelse af den Slags 
Billeder. 

ladende sine 4 Børn en Fo rmue paa adskillige 
Millioner Pesetas foruden udstrakte l(affeplnn
tager i Brasilien, der p roducerede T usineler af 
Kilo >> ægte Javakafl'e« om Aaret. 

En ældre Broder af Don Capranto h avde 

"The black domino". Længde ca. 950 Meter. 
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Skampletten. 
Efter den berømte Roman 

"Roger La Honte" 
af 

jules Mary. 
Drama i 6 Akter. 
HOVEDPERSONERNE: 

Roger Laroque . . . . . Hr. Capeliani 
Luversan .. . . . .. . . . Hr. Dorival 
Sagfører Noirville . . Hr. Saillard 
Raymond Noirville . Hr. Maupre 
Aagerkarlen Gerbier Hr. Collen 
Julia Noirville .... Hr. Dermoz 
Henriette Laroque . . Fru Davids 
Susanne. . . . . . . . . . . Frøken Pascal 
Susanne som Barn . . Den lille Maria From et 

Roger Laroque, der er Indehaver af 
en stor Maskinfabrik, lever et lykkel igt 
Familieliv sammen med sin Hustru Henriette og 
deres lille Datter Susanne, som de begge for
guder. 

Men desværre er Roger af et varmblodigt 
og heftigt Temperament, der bestandig driver 
ham til en r-astløs Søgen efter Forandring. Det 
stille Liv i Hjemmet keder ham, han tørster efter 
Eventyr, spændende . Handlinger og uventede 
.Begivenheder. 

I et Selskab gør han Bekendtskab med den 

.t·•" c,..:, lf l"· ... ·<~ ;;,.J.•t> 

. t·lJ:. '·tr·Hii<. ·, 

skønne forføreriske Julia Noirville, en bekendt 
Sagførers Hustru. Den letsindige Frue indlader 
sig i et intimt Forhold til Roger, og uden mindste 
Blusel vedligeholder Fabrikanten sit Venskab 
med Sagføreren, der intet aner om sin Vens og 
Hustrus gemene For(æderi. Da sker det en Dag, 
at Fabrikanfens Vogn kører løbsk, Hestene styr
ter afsted i vild Fart, og Kusken har ganske tabt 
Herredømmet over dem. I. Vognen sidder Fa
brikantens Datter, den lille Susanne. Noirville, 

i 

l 
l 

---~_:_j 

som ser Faren, standser modigt Hestene 
og redder saaledes Susanne fra en over
hængende Livsfare, men Sagføreren 
er ikke sluppet fra sin Daad uden 
en alvorlig Kvæstelse. Da Roger er
farer, hvad der er sket, skammer han 
sig over sit Forhold til Fru Noirville 
og afbryder det. Dette skal imidlertid 
faa slemme Følger for Roger, thi den 
lidenskabelige Frue pønser paa Hævn 
over denne Fornærmelse. 

Skæbnen mager det saaledes, at 
Julia træffer sammen med en Even
tyrer ved Navn Luversan, som hader 
Roger, fordi han paa Grund af Tyveri 
er blevet afskediget i hele Personalets 
Paasyn. Luversan lover at gøre Ju
lias Hævnplaner til sine egne. Han 
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fremstiller nu sine Planer, som gaar ~

ud paa at mistænkeliggøre Roger. 
Luversan forklæder sig saaledes, at 

han skuffende ligner Roger, hvorefter 
han forøver et Indbrud hos Aagerkar
len Gerbier, hvis Hus ligger lige over
for Rogers . Det er i Tusmørket. Fru 
Roger og hendes Datter er gaaet ud 
paa Balkonen for der at afvente Rogers 
Hjemkomst. Da ser de til deres Skræk 

' at en Mand, som siaaende ligner Ro-
ger, er trængt ind i Aagerkarlens Kon- l 
tor og slaar denne ned, hvorefter han l!_ 
opbryder Pengeskabet. -~ 

Moder og Datter trækker sig rystende 
tilbage i Værelset udenAnelse om, hvilken 
frygtelig Mystifikation, der finder Sted. 

Men ogsaa andre Personer har set Indbrud
det hos Gerbier, da Luversan med Forsæt har 
aabnet Vinduerne paa Gerningsstedet for at faa 
saa mange Vidner til Forbrydelsen som mulig. 

-l 

SKA.fJ.PLETTEN ~,. 
. ! 

_____ j 

havende tilbagebetalt. Forgæves har Roger an
modet om Henstand, da han ved Ødelæggelsen 
af Opfindelsen, paa hvilken han havde modtaget 
~tore Bestillinger af Staten, er kommet i en kri
tisk Pengeforlegenhed. Da intet hjælper, har 
han betalt Gerbier, men Luversan har lavet det 
saaledes, at dette Krav nu synes at have været 
Aarsagen til Mordet, og at Roger voldelig har 
tilegnet sig Gældsbeviset. 

Straks efter Opdagelsen af Forbrydelsen bliver 
Roger ogsaa udpeget som Gerningsmanden, især 
da han havde laant Penge af Gerbier til en Op
findelse, soin var bleven ødelagt af Luversan . 
Aagerkarlen , som var blevet bange for at miste 
sine Penge, har meget energisk krævet sit Tilgode- Om der end havde været nogen Tvivl om 

___________________ hans Skyldighed, saa blev denne til-
. · strækkelig fastsiaaet overfor Dommeren 

Telegram-Adr.: Patheiilms. 
• København. 
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' da man i Rogers Besiddelse fandt Penge-
sedler med Blodpletter. Paa Spørgs
maalet om, hvorfra disse Penge stam
mer, nægter Roger at svare. Hans Tavs
hed skyldes imidlertid ikke nogen ond 
Samvittighed, men alene det, at han 
har modtaget de for dægtige Pengesedler 
af Julia, som igen har faae t dem af 
Luversan. Det er Penge, som tillige 
med et større Beløb paa 35,000 Kroner, 
er stjaalet fra Gerbiers Pengeskab. 

Roger har en Gang hjulpet Julia i en 
Pengeforlegenhed med dette Beløb, og 
for nu at ødelægge sin Fjende, har Julia 
paa Luversans Foranledning tilbagesendt 
ham Beløbet. Det var den største Trumf 

' 

-Dansk-Fransk Aktieselskab PATHE FR.ERES. Telefon: 
København K. Vimmelskaftet 4 7. Central 3803. 

som Luversan kunde spille ud. Bræn- ------
• 'l!f._, . .. • .. ,,';(•b 

~ af Hævntørst har han sendt 
Roger de blodplettede Penge, for at 
de siden kunde findes og vidne mod 
ham; af Frygt for at stille Julia blot, 
kan han ikke selv retfærdiggøre sig. 

Skønt al le er overbevist om, at Roger 
er den Skyldige, tror dog Sagfører Noir
ville paa dennes Uskyldighed og tilby
der at overtage hans Defensorat. Han 
forsøger n u at overtale Roger til at 
sige ham, hvem den Person er, som 
har sendt ham de ominøse Pengesedler. 
Paa den Maade vilde Rogers Uskyld 
hurtig blive bevist. 

Roger, som fø lersig heftig bevæget over 
den Hjælpsomhed, der vises ham af Lu-
cien Noirville, hvem han skændig har 
bedraget, værgrer sig standhaftigt ved at sige 
Sandheden selv overfor sin Forsvarer, ·og vil 
hellere lade sig dømme for en andens Forbry
delse, end aabenbare Forræderiet for Sagføreren. 
Fabrikanten fremstilles for Edsvorneretten. Den 
lille Susanne føres ogsaa frem for at vidne, men 
med rørende Kærlighed nægter hun at sige noget 
.om sin Faders Skyld, skønt hun tror, at han er 
Gærningsmanden. 

Lucien Noirville forsvarer Roger med stor 

S R. A. MP I,E T TE N .l 
____ _ _ ___j 

Veltalenhed og de skarpsindigste Argumenter for 
at bevise hans Uskyldighed. Da bliver der ham 
overbragt et anonymt Brev, hvori Roger La Hon
tes Forhold til Julia fortæ lles. Den anonyme 
Forfatter til denne Skrivelse er Luversan. 

Under en Pause, som er indtraadt i Forhand
lingerne, har Noirville en opnvende Scene med 
Roger. Roger falder paa Knæ for at bede Sag
føreren om Tilgivelse; denne rejser sig og gaar 
tilbage til Retssalen, hvor Forhøret fortsættes. 

Men skønt N oirville føler sig truffet 
-~ i sine inderligste Venskabsfølelser for 
! Roger, er hans Kald som Sagfører saa

ledes gaaet ham i Blodet, at han lader 
Hensynet til sig selv i Baggrunden fo r 

· at forsvare sin Klient. Han er netop 
i Færd med at udtale Navnet paa sin 
Hustru og derved offentlig erkende sin 
Skam, da han paa Grund af det hef
tige Sindsoprør rammes af et Hjerte
slag og dør. 

Roger synker fortvivlet sammen. Han 
dømmes til livsvarigt Straffearbejde. -
Som en slagen Mand føres han ud af 
Retssalen . 

Den Dømte har allerede tilbragt no
gen Tid i Guayana, da det lykkes ham at 
flygte og indskibe sig til Amerika. Her 
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samler han sig ved rastl øs Arbejde en ~ 
stor Formue og vender tilbage til Hjem
met under Navn af William Farner. 
Han træffer sin Datter i Pleje hos en 
Slægtning. Fru Roger har ikke kunnet 
forvinde det frygtelige Slag, som hen
des Mands Domfældelse var, og da 
hun ikke ventede at se ham mere, har 
hun efterladt sit Barn i en Onkels 
Varetægt. 

-l 
Roger lever nu ganske for Opdra

gelsen af sin Datter og fører et tilba
getrukkent Liv. Da fører et Tilfælde 
Susanne, som er blevet en smuk ung 
Pige, og Raymond Noirville, Sagføre
rens Søn, S<J.mmen, og de forelsker sig , 
i hinanden. ,_ 

~~---

SKAMPLETTEN ~J 
Susanne erindrer ved at høre Navnet 

Noirville den frygtelige Stund, hun i 
Barndom oplevede og fortæller sin 
Fader alt. 

Denne vi l ikke staa sit Barns Lykke 
i Vejen, han ser, at de elsker hinan

l den og laver en Sammenkomst med 
j Julia, der lever som Enke, plaget af 

- , Samvittighedsnag. Hun overgiver den 
l,l skyldige Luversan til Retfærdigheden 

og forsoner sig med Roger. 
·l Susanne og Raymond bliver lykke-

lige, og efter de 'l grusomme Prøvelser 

l
j forenes de i en ny fælles Lykke. 

® .J 

Filmens samlede Længde 2150:Meter. 

Pathe Freres Guld-Serie. 

Telegram-Adr.: Patbefilms. 
København. 

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

Telefon: 
Central 3803. 

l 
l 
l 

Bliithner Flygler og Pianoer 
Ksl.-kgl. Hofpianofabrikant 

·Phonola-PianoefogPhonolaen 
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Klaverspil-Apparat, som lindes. 

A. H. G EISLER sen. 
Kgl. Hof-Pianomagasinet, St. Kongensgade 27 1• Telf. Palæ 336 x. 
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l ERNEMANN PERFORERMASK-INE 

paataget sig at holde den nedarvede Ka iTem øll e 
i Gang, og han kunde saaledes h elt h ellige sig 
Malerkunstens ophøjede Vej, der iøvrigt almin
deligvis regnes for en af de m ere tornefulde. 
Foreløbigt mærkede den unge Mand dog inte t 
Lil Kunstens Skyggesider. Han besøg te den 
bedste Maler skole, der var at finde i hans store 
Hjemland , hvor en gammel afdanket . Kuns tner, 
der fores tod Skolen, aldrig undl od a t gøre ham 
opmærksom paa, hvilket ejendommeligt og ene
s taaende Tal ent han var i Besiddelse af, hvor
for Don Capranto ogsaa maatte betale dobbelt 
saa mege t i Honorar som nogen af de andre 
E lever. 

Men her s k~l iøvrigt ikke b erettes om h ele 
hans kunstneriske Udvi kling - Fortællingen 
vilde da n emt blive for langtrukken - men 
om den Gang, han følte m ed sig selv, at kun 
i Paris, denne Kunstens h ellige Stad, vild e han 
være i Stand til h elt at find e si t kun s tneriske 
Jeg, der løb Fare for a t blive kvalt i hans 
kaffeduftende Fødeland , og derfor brød op, 
medtagende 41 Kufferter, 3 Tj ener e, h voraf den 
ene var sort, 2 Yndlingshunde samt en spraglet 
Papegøje, der talte 4 Sprog. · 

Kort efter genfinder vi ham beboende en 
Suite Værelser til Gaden i Hotel Athene tæt ved 
Operaen, h vilket Hotel i enhver Henseende lig
nede al le andre Hoteller Jorden over , hvor e t 
Værelse koster 40 Francs for en Na t, og hvor 
hans omfattende Malerrekvisitter af de t dis 
kre te Tjenerskab saa ubemærl,e t som muligt 
blev transportere t op til h ans Værelser og gemt 
hen i en m ørk Krog som noget for en Gentle
man aldeles upassende. 

Da Don Capranto h avde boet paa dette Ho
tel i 3 Uger , var han klar over, at her var det 
ik ke de unge Kunstnere søgte -'-- og det undrede 
h am i Grun den. Thi som de fl es te andre, der 
hidtil kun har kendt Paris af · Ry og ikke a f 
By, var han paa Forhaand klar over, at ethvert 
J-lus rummed e et Atelier for oven og ·en Danse
bule for neden, m edens den mere skatteydend e 

Del af Indvaanerne beboede de ganske inter
esseløse mellemliggend e Lokaler. 

Men hvor i al den Verden kunde de da være 
h enne? 

Don Capranto raadfør te sig m ed sin fran
ske Cha uffør - han var straks efter sin An
komst trods all e gode Forsætter, faldet for en 
vidunderlig lill e Automobil, som h an havde 
faaet for 20,000 Francs - og foretog efter hans 
Raad - Ch auffø ren h avde ikke forstaae t et Ord 
- en Køretur i Champs Elysees, h vor h an til 
sin s tadigt voksende Forbavselse h eller ikke 
fandt dem , h an søgte. 

Men en Dag kom Tilfældet ham til Hjælp . 
Da han i Mangel af bedre Beskæftigelse 

s lavede sig igennem .en fransk Avis, læs te han, 
a t der h avde været s tor Batalje paa Montmar tre 
- denne ga mle Kunslnerrede, som Bladet 
kaldte den - og s traks besluttede han, at der 
maalte han op, og det lige m ed det samme. 

Og fø lgeli g jollede h an e t Kvarter efter ad 
Montm arlre Lil i sin Vogn iført sin elegantes te 
engelske Overfrakke og med Monoclen energisk 
fastkl emt i Øjet. 

Dan han kom til Stedet, hvor .Butte Mont
martre begynder, s teg han ud og gav Chauf
føren Ordre ti l at vente, medens h an selv be
traadte Kunstens straalende Rige. 

Førs t ventede der ham imidlertid de be
rømte 67 Trappetrin , man m aa op ad, før man 
overhovedet ka·n se noget, m en da han havde 
aset sig op af dem, straalede Sacre Coeur Kir
kens hvide Marmorkuppel ham ogsaa i Møde 
i al sin uskyldshvide Dydighed. 

Don Capranto fik h elt Respekt for Stedet 
og følte sig henrykt over endelig at staa over for 
det kuns tneriske Forum , og det slog straks ned 

ham: 
Her og in tet andet Sted vild e han bo. 
Ganske vist undrede det ha m noget at se, 

h vor skidden t h er saa ud; og Gadelygter var 
der h eller ikke, og der maa tte altsaa være bælg
mørkt om Na llen. 

Stadig paa Lager l 
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Da han s tod paa Platformen foran Kirken , 
glemte ha n imidlertid ganske sine Refl eksion er 
om Gadelyg terne ved de t herlige vue over Byen 
Paris, m an h ar fra delle Sted. 

Kæmpestaden laa h alvt skjult i en graali g 
Taage, h voraf kun E iffeltaarnets mægtige Ske
le t r agede op, m edens Solen a f og til lod sine 
S traaler løbe Storm m od den graa Mur, der for 
e t Øjeblik blev gennen1brudt for a tter at lukke 
sig sammen i sin graa U tilnærmeligh ed. 

Naturligvis maalte Kunsten holde til paa et 
saadant Sted , h øjt h ævet over den øvrige By, 
der laa dern ede og saa op til Sacre Caeurs h vide 
Kuppel i bævende Beundring. 

Don Capranto stod og blev h elt lyrisk og 
henvendte sig til Konen , der sælger Prospekt
kort udenfor Kirken , og spurgte hende, h vad 
Vej man skulde gaa for at naa til Kuns tens 
Centrum, men Konen fors tod ham ikke og til
bød h am 6 Kort for 2 Francs, hvilket var billi gt 
i Betragtning af, at h an blev udlagt som Eng

lænder. 
Han vandrede saa af Sted paa m aa og faa 

og befandt sig kort eft er midt i det aller ældste 
Montmartre. 

Men du gode Gu d, h vor saa der dog ud! 
Dette de t ælds te P ari s virkede absolut ikke 

tiltalende paa den unge Mand. H vor var Hu
sene dog faldefærdige og hæslige, h er hvor h an 
havde ventet at finde skønne Paladser , der af
spejlede Ejerens kuns tneriske Fors taaelse og 
per sonlige Syn paa den moderne Arkitektur -
og hvad var det saa for nogle Mennesker , der 
gik ud og ind af Husen e! 

Don Capranto n ærede en indgroet Frygt for 
Begrebet Apacher , h vortil han iøvrigt var til 
højelig til a t h enregne enhver , der ikke bar s tiv 
Hat eller paa anden Maade slog an mod den 
oktroierede Klædemaade. 

H vordan var det dog, de saa ud! 
Nogle underlige sortsmudsede Fyre med 

langt u soigneret H aar , mægtige fl agrende Slips 
og de utroligs te h øjpullede Hatte m ed brede 

Skygger , ja enkelte gik endogsaa med Fløjls
b ukser , h vilket ikke h avde været Mode i den 
Tid, Don Capranto kun de huske. Og til disse 
Mandfolk h ørte der n ogle Pigeb ørn med store 
Øjne og lange Sch awler , der lo i e t Køre, og 
som Don Capranto, om h an ellers havde kun
net E n gelsk , vilde h ave b etegnet med Ordet 
»scokking«. 

Han drejede ind i Rue St. Vincent, Paris' 
ældste Gade, og naaede hurtigt det r ødmalede 
Hus, der i sin Tid husede en af H enrik lV's 
skønnes te E lskerinder , h vilket den nuværende 
E jer na turligvis havde_ beny ttet som Grund til 
at lave Beværtning i Huset. 

Don Capranto 'tænkte et Øjeblik paa a t købe 
h ele Herligheder\, h vor man do15 altsaa vilde 
befinde sig paa historisk Grund, m en saa saa 
han , at Vinduerne var skæve, og sluttede deraf, 
a t h ele His torien rimeligvis var Løgn. 

Li,dt efter mødte han en Politibetjent. og 
spurgte h am , saa godt han kunde, hvor 
Alel.ieerne var , thi e~dnu havde han ikke truffe t 
p al'~: en enes te større Rude. 

Betjenlen henvis te ham til en af de skumle 
Mandsper soner - om n ogen h er. kendte Ate
li eer, maatte det være ham . 

Den sorte var yders t elskværdig, og Don 
Capranto antog h am for Portner og besluttede 
·a t give h am 20 Francs, n aar han h avde vist 
h am Vej. 

Da de kom forbi et gammelt brøs tfældigt 
Hus, saa Don Capranto gennem en ituslagen 
Riide - gennem de Ruder , der var tilbage, 
lmnde man n emlig inte t se, da de var stærkt 
til smudsede - at der sad en Mand der inde, 
e t fuld stændigt Sides tykke til h ans Vejviser, og 
malede paa et mægtigt Lærred . Dette undrede 
ham i h øjeste Grad, og h an skulde n etop til at 

'forhøre sig om, hvem vedkommende vel var, 
da >> P ortneren « blev s laaende foran en ussel 
Rønne og forklarede, a t der fandtes et tilpas 
stort Værelse til 45 F rancs om Maaneden , Ma-
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dratsen var god, og der var ikke særligt m ed 
Vægge tøj, h vilket h an vidste af egen E rfaring. 

Don Capranto s tirrede under denne Fm·kla
r ing rædselslagen paa h am og glem te rent a t 
give h am de 20 F rancs, hvilke l for saavidl var 
et Held, som h an rimeligvis h avde faae t dem 
lige i H ovedet igen . Nu ventede h an , til den 
uhyggelige Karl var drejet om et Hj ørne, k a
stede et sky Blik op ad Huset og skyndte sig 
bort, idet h an gjorde sig det klart, a t han h er 
m ed N ød og næppe var undgaae t at falde i en 
Røverrede. 

F or E ftertiden gik Don Capranlo midt ad 
Gaden og saa sig ængstelig omkring, medens 
han fingerer ede ved sin Revolver. 

E f ter en ilsom F lu gt b~f._andt h an sig paa 
Montmartres berømte lille Torv, h vor man tror 
sig h ensal til en h yggelig italiensk Landsb y, og 
Stedet forekOIP: o~iaa Dan Capranto at være 
et af de bedste, 'denne m ærkelige Fonniddag 
endnu h avde budt paa. 

Og h er tog han sin h eroiske Beslutning, der 
altid senere er ' forekommet ham som et uom 
stødeligt Bevis paa, a t hans Følelser for · Kun
sten var ægte, og a t h an var 1:ede til at bringe 
Ofre for denne-. ~~ Lidenskab. 

Ikke skulde d~f·kunne siges 01n h am , a t h an 
ikke h avde rakt "· den vidtberøin te parisisk e 
Kunst en Fingei-;'; og h avde været paa det h el: .· 
lige Monimar tre uden i det- mindste a t gøre et 
Forsøg paa at finde sig et - P aulun, og h an be
sluttede a t se paa e t Atelier , selv om h an ikke 
mere ventede a t finde n oget, der -blot stod Maal 
med H otel Athene. 

Og derfor und ersøgte han meget nøje Tor
Yets- H use for at se, h vilket h an skulde vælge. 

Uden for det en e h ang der en Uen deligh ed 
af Sm aas tykker til Vadsk - Huset h ed fo r Re
sten »Hotel E ros «, h vilket stod at læse m ed for 
gyldte Bogs taver over Døren - og i Vinduel 
paa l s te Sal laa en ung K vinde med tja v se t . 
Haar og iagttog h am s tærkt interessere t. 

Der vilde h an ikke forsøge. 

I H uset ved Siden af var der en Knejpe, 
h vor der sad tre langh am·ede og drak - Don 
Capranlo skulde blot h ave vidst, at det var den 
verd ensberømte »Cafe Tertre «; der kunde der 
altsaa h eller ikke være Tale om at for søge sig, 
og de fl es te andre Bygninger led bes tandig af 
en ellei· anden Skavank, der gjorde dem ubru
gelige i h ans Øjne. 

Men der var dog til sidst e t, der fandt Naade 
for h ans Blik. 

Det var en mege t pæn Bygning i Palæs til 
- n a turligvis imiteret, mente Don Capranto - , 
bygg_et af s lore Kvadersten og med en Inskrip
tion paa Fa<;;a(fen , som Tiden imidlertid havde 
gjort gansl{e·~~~l~seli g. 

Da Qon Capranto h a vde se t lidt paa Huset, 
tng h an sii1 Beslutning, og ni~d sin mes t ufor
skammede og lige_gyldige Mine - ell ers tror de, 
m an er forhippet pa:) Rønnen, og trækker en 
op;, tænkte h an - slentrede h an indenfor for 
a l spørge, h vad Ejeren skulde h ave for hele 
Kassen ~ og her skete da den Begivenhed, der 
blev bes temmende for h ele Don Caprantos 
fremtidige· Forhold til Kunsten og gjorde h am 
til' en d e~id eret Modstander af den moderne 
hapske Retning m ed dens grene F ar veover
ga~~ge og h ele løsagti ge Tegnemaade, Lhi e t Øje
blik efter k om han u d igen m ed al ønskelig 
Fart - for det var n emlig Raadhu se l, han var 
gaaet ind i. 

Harald Hemiksen. 
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H vor er Colletti? 

Tiden var fuld af Spørgsmaal - - -
- Var Behel Millionær, da han døde? Hvor

naar kommer Mobiliseringen? H vad har Kong 
Konstantin ment? Skal Zahle læse op i »Billig
heden « (jævnfør Bryan i Amerika)? Og ende
lig - H vor er Coletti ?? 

Medens man hurtigt blev færdig med de an-

dre, prentede det sidste sig ind i vor Bevidst
hed, ikke mindst fordi der der til knyttede sig 
to andre Spørgsmaal: »Hvem er Coletti? « og 
»h vad er Colet ti ?« 

Spørgsmaalet lo os imøde overalt i A viserne, 
fra Bilerne og Plakaterne, Spørgsmaalet om
spænd te Byen. 

- Ved Herren maaske, hvad Coletti er ? 
spurgte min Barber med en hemmeligh edsfuld 
Mine. 

Og da jeg svarede benægtende, betroede han 
mig, at det var en Tryllekunstner, Lorry Feil
berg havde engageret. Til den næste Kunde 
sagde han noget andet, en Barber bør vide 
Besked om alt, og naar man glemmer at in
formere Standen, samtidigt med at der tilflyder 
A viserne Meddelelser, er man sikker paa, at 
der vil spredes forvirrende Meddelelser over 
Byen. 

Saa kom Cole lti , og var naturligvis en Film. 
Tiden er fuld af Film, h vorfo~· skulde Co

leLLi saa ikke ogsaa være Film? 
Palads teatret husede den nysopdukkede Be

rømtl~ed , og mange er mødt frem for at stifte 
han s mermere Bekendtskab.' 

Vi bringer her et Billede fra »H vor er Co
letti ? « Det viser en af Filmens morsomste Sce
ner, og den svarer godt til Filmens Navn , thi 
Colet ti er ikke med derpaa. 
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H vad er Coletti ? Coletti er en morsom 
Film. - Hvem er Coletti ? Coletti er en Detek
tiv, der faar en god Id e, da A viserne driller 
ham. - H vor er Coletti ? Coletti er i Palads
teatret. 

dertil. I Provinsen h ar der enkelte Steder hæ
ve t sig Røs ter for a t faa oprettet Teatre spe
cielL for store Film. Som Støttepunkt benyt
tes, a t de almindelige Teatre ikke k an opføre 
disse; jeg synes, at der er nok , som arbejder 
paa at skade Biografteatrene. At Filmssel-ska
berne eller Udlejningsforretningerne skal gaa i 
Spidsen, finder jeg ganske meningsløst og alde
les forkasteligt, at de for en øjeblikkelig For
dels Skyld skal skade h ele Standen. Jeg kan 
ikke indse, at der er noge t til Hinder for a t 
,, Atlant is « kan opføres paa eth vert Teater h er 
i Landet. 

De store Film. 

Ifølge en Notits i »Politiken « ser det ud, som 
Atlantis-F ilmen skal opføres en ten i Tivoli el
Jer i Koncertpalæet Skulde der ikke i Køben
havn findes Biografteatre, h vor en saadan Film 
kan opføres? Man faar uvilkaarlig det Ind
tryk, a t de eksis terende Teatre ikke egner sig 

A. H. Andersen. 
Ringsted. 

Staal =Projektøren 

IMPERATOR 
fortrinlk Konstruktion, omhyggelig Udførelse, letløbende, lydløs, flimmer
fri, giver usædvanlig klare Billeder. " IMPERATOR uS 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, Prislist~ og Overslag beredvillig til Tjeneste. 

HetnR.eRnfmll n n H.G. DRfSDfU. 17 o 
Højeste Udmærkelser for Gengivelses-Apparater: 

Intern. Kino-Udstilling i W ien 1912: Stor Guldmeda ille. 

Kino-Udstilling i Berlin 1912: Byen Berlins Meda ille. 

Samtlige Apparater forevises gratis for Interesserende 
hos » Kino-Scandia((' Frederiksberggade 17, København. 
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Mennesk et er skabt snedigt - en lill e Histori e 
fra et engelsk Biograflea ter viser del. 

En Familie bes taaende af Far, Mor, Barn -
Barnet kun et Aai· - havde taget Billetter til le

vende Billeder og haabede at faa en fjornøj elig. Time 
Lil at gaa. 

Det vilde sikkert ogsaa være lykkedes, om de 
ikke havde haft den lill e m ed, m en midt und er 

Fores tillingen gik det galt - Ungen begyndte at 
vræle. 

Far og Mor tyssede paa Barnet, men det blev 

ved, og nart tyssede hele Teatre t paa Familien og 
krævede dem fj ærn et. 

Nu kom Ejeren til og h enstill ede til dem al for

lade Lokalet, hvad pater familias ogsaa gik ind paa , 

mod at f aa. sine P enge igen , hvad Ejeren indvil 
ligede i. 

. Nogen Tid efter vilde den samme Famili e atter. 

i Biografen og Kon en foreslog, at man denne Gang 

lod. Barnet blive hjemme, men det vilde Mande!~ 
ikke vide af. 

- Hvorfor ikke - ivrede Konen , m en Manden 

svarede blot, at det skulde hun nok faa al se. 

Saa gik de hen og tog Bille tter og nød Fores til

lingen til den omtrent var forbi - denne Gang var 

Barnet still e som en Mus - paa hvilket Tidspunkt 

Manden pludseli gt opfordrer Kon en til at knibe Un
gen saa den vrælede. 

Hun va r først uforstaaende, m en saa gik der et 

Lys op for hende og straks efter hyl ede Barnet i 
vilden Sky. 

Det blev til den samme Kom edie, Vrede hos de 

andre Til skuere, Tilkaldelse a f Direktøren og -
Pengen e tilbage. 

Saa ha vde Famili en nydt det mes te af Forestil
lingen , uden a t de t kostede dem en Øre. 

Sidste Saison aabnedes der i Berlin 30 nye Kine
matografer . 

Filmen »Pompejis sidste Dage «, hvori der del
tager 5,000 P ersoner , har kos tet 375 ,000 Frcs. at 
fremstill e. 

,, skampletten «, der er opta gen af Patlie freres, 
forevi ses for Tid en i Victoriateatret, hvor den sam
ler et stort Publikum. 

,, Aquila« er fm· Tiden. i F ærd m ed at lave en 
Film, der hedd er )) Biblen «. Den skal paa Forhaand 
være solgt i overordentlig mange E ksemplarer. 

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Pe.rforermaskiner og alt Tilbehør. 
Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. 
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J apanerne er h elt vilde efter at se levende Bil
leder. l aBe Japans større Byer vriml er det m ed 
Billedtea tre, og selv den mindste F lække ha r sit eget 
Biograftea ter , ja del er naaet saa langt at enhver 
lill e Damper , der besørger Passagertrafik m ellem 
Smaaøe rn e har Biografleater ombord . 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT &:CLICHEFABRIK 

FARVERGADE 8 o TELF. CEN. 8747 
!iNi! Efter J§!§ J an . 1913 ~ 
Telsfoner, CenA7~0 1!r ~7tiO. 

!iNi! 

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

Freiburg iJBr. (Tyskland) 

køber eller overtager til Edition kun 

Første Klasses Negativer (Dramaer og 

Humoresker). 

Filmsulykker 
:forsik:res 

hos Preben I. Rist, 
Bredgade 27 .. København 

-- Telf. 991. --

Den levende Avis, som vi a ll e kender fra Biograf
teatrene, hvor denne >> Ugejournal « aldrig h ører til 
P rog rammels mindst inter essa nte Del, er i F rankrig 
naa el sin F uldkommengø relse endnu el Skridt nær
m ere, idet der nu op tages Scener af el Tea ters tyldu' 
før Premi eren fineler Sted . 

DET GRAFISKE INSTITUT 
- BROLÆGGERSTRÆDE Il. TLF. 2514 

BOGTRYKKERI * STENTRYKKERI 
PROTOKOLFABRIK 

LEVERANDØR TIL BIOGRAFTEATRE 

Film.-Title:r paa dansk. 
Hurtigste Levering, billigste Pris. 

Intern. Filmtitel-Fabrik 
A. Lindenzweig 

Berlin S. W . 48 Friedrichstrasse 27/F, 
TyskKorrespondance 

Filmsfabriker! 
Forretningsmand som berejser 2 

Gange aarlig Provinsen, samt Sve

rige, Norge og Finland søger Agentur 

mod Provision. Billet mrk. »F H« 

modt. Filmens Ekspedition, Nørre

gade 31. 

ANNONCEPRISER: 1/ 1 Side K1-. 50, 1/ 2 Side Kr. 30, 1/ 4 Side Kr. 15, 1 / , Side Ik 8. Rabat fo r 13 Gange 10 pCt. , for 
26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland: 4 Kr. 64 Øre om Aaret . - Udlan d: 8 Kr. om Am·et. - Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Nørregade 31. Tlf. 3353. 
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Den store Circusbrand. -
Drama i 3 Akter. 

Iscenesat af Einar Zangenberg. 

Som den sidste i Rækken af A/S. Kinografens 
udmærkede Kunstfilm er nu >> Den store Cirkus
brand « udkommen og den vil sikkert opnaa den 
Succes, det fine Spil og den slilfulde Iscene
sættelse fortjener. 

Vi gengiver her Indholdet i korte Træk. 

Oppe paa Variete-Direktørens Kontor staar 
en ung Artist, Brian, for at søge Engagement, 
og da han fremlægger Beviser for sin store Dyg
tighed som Balancekunstncr, antages han til at 
udføre sit specielle Nummer: Den høje Bord- og 
Stol-Balance. Da han gaar fra Kontoret, møder 
han for første Gang Leonard, den musikalsl<e 
Clovn og dennes Hustru Nora, der straks gør 
Indtryk paa den unge Artist. Leonard, der er 
engageret ved samme Variete, gør stormende 
Kur til Carmen, medens han mod Hustru og 
Barn er raa og brutal. 

Aftenen er kommen, da Brian skal debutere 
med sit halsbrækkende Balancc-N ummer. Efter
haanclen som han stiger paa de fire ovenpaa 
hinanclen staaende Borde og clerpaa opstillede 
Stabel Stole, stiger Spænelingen hos Publikum, 
og da han endelig balancerende sidder paa den 
øverste Stol højt i Luften er der aandeløs Tavs
hed, der resulterer i et bragende Bifald. Nora, 
der ængstende har fulgt hans Bevægelser, lyk
ønsker ham, og del Haancltryk, de veksler, siger, 
at der er opstaaet et oprigtigt Venskab mellem 
de to. Og da Nora Dagen efter betror sig til 

Brian om sit ·ulykkelige Familieliv med sin 
u_tro og urimelige 'Mand, der netop praler af, at 
han og Kone har faaet Engagement ved den 
store Cirkus Brown, lover Brian hende altid at 
være en oprigtig Ven, og afsender e t Telegram 
til Cirkus Brown: 

>> Mit Sensationsnummer disponibelt for 
Sommeren, telegrafer Svar, Brian, Balance
kongen. « 

Telegrafen bringer Svaret: 
>> Tilbudet modtages, Kontrakt afsendt. « 

Den store Cirkus Brown har opsat sit 
Kæmpetelt paa en stor aaben Plads i Nærheden 
af den store Vindmølle. 

En varm Sommer-Formiddag efter Prøven 
ligger Artisterne og læser eller øver sig udenfor. 
Talen er naturligvis om Kunslnerlivet, og den 
altid ondskabsfulde og pralende Leonard, der 
med Ærgrelse ser den Lykke, Brian gør, ud
bryder drillende: >> Er I Artister? Svæklinge er 
I! Hvem tør slaa paa Hænder oppe paa Mølle
vingen? « Da springer Brian op: >> J eg skal vise 
Jer, at jeg tør. « 

Et Bifaldsraab, blandet med ængstelig Mum
len, gaar gennem Forsaml ingen. Et Øjeblik 
efter kaster Brian Trøjen og klatrer behændig 
op ad Møllev ingen. N u staar han ved Akslen 
og han h ører ikke det stille Advarselssuk, der 
stiger op fra et bekymret K vindehjerte dernede 
i den forventningsfulde Forsamling. Atter !dal
rer han opad den lige opstaaende Vinge. 

Da lurer et ondt Øje dernede paa Jorden 
efter ham. En Djævel farer i Leonard. Nu 
kan han faa Hævn over den Mand, han hader. 

• 
H urtig sniger han sig - ubemærket af de andre 
- ind i Møllen, kigger ud, jo nu er han helt 
oppe. Og i samme Øjeblik som Brian viser 
Kunststykke t og strækker Benene op i Luften, 
farer Leonard til Igangsætteren og drejer hur
tig. Møllen er sat i Gang. Et Skrig farer gen
nem Tilskuerne. Men Møllevingerne suser 
gennem· Luften og paa den ene Yderkant om
klamrer Brian krampagtig Tremmerne. Sprin
ger han af er han Dødens visse Bytte. 

Alle staar som lamslaaede, da endelig en 
Kvinde, den Kvinde, der maaske pines mest af 
Synet, hurtig løber op i Møllen. Hun vil standse 
den, men kender ikke Mekanismen, og ved hen
des fejle Manøvre øges kun Vingernes Fart og 
Hjulenes Raslen. Da løber en Artist til Hjælp 
og Møllen standser endelig sin Rædselsfarl. Den 
halvdøde Brian bæres op i Møllen, men Skur
ken, der gemmer sig, faar ikke del ønskede He
sultat. 

Ved Aftenforestillingen i Cirkus jubler det 
tætbesatte Hus over Præstationerne, men dog 
særlig over Brians halsbrækkende Balance-Num
mer, der er ganske enestaaende. Da just som 
dette Nummer vises, trækker et voldsoml Uvejr 
over Byen. Tordenen buldrer og Lyn efter Lyn 
farer gennem Luften. Lige i det Øjeblik, da Di
rektøren giver Ordre til at være paapassende 
ved Stalden, høres et knitrende Brag af et væi
digt Lyn, der slaar ned i Hestestalden opad Cir
lmstellet. I et Nu · er Staldteltet antændt og el 
Øjeblik efter har Ilden grebet fat i Cirkustelte~, 
hvor vældige Flammer fortærer det letfængelige 
Materiale. I Rædsel og vild Panik styrter de 

mange Mennesker mellem hverandre mod Ud
gangen, medens Ilden stadig breder sig. Hes tene 
reddes, og alle Mennesker synes at være kom
men ud, da hele Cirkus slaar i et Flammehav. 
Da raaber pludselig Nora Leonard, idet hun 
trænger sig gennem Mængden: >>Min Mand er 
derinde «. Cl ovnen har i Panik en faaet ·e l be
døvende Slag i Hovedet af det væltede Bord og 
ligger nu bevidstløs i Teltet. Nora holdes dog 
tilbage, men Brian springer modig frem og med 
største Livsfare redeler han i sidste Øjeblik Leo
nard ud af Baalel og lægger ham op i Møllen. · 
Dog, det Nervechock, Leonard har faaet, gør 
ham ganske vanvillig, og da han ser sig i Møl
lens Indre, nager den onde Samvittighed ham, 
saa han i Vildel~e farer rundt og aller sæller 
Møll~n i Gang. Nu forstam· man, hvem Syn
deren var. 

Cirkusselskabet maa opløses, og et halvt Aar 
efter, da Brian er kommet ud af Hospitalet, 
.er hans første Gang til Nora, der nu lever ene og 
ernærer sig ved Unelervisning i Dans. Paa Vejen 
er der Opløb af Gadens Ungdom, der jubler 
ovet" >>en gal Mand «. Det er Leonard, der 
aandssvag gaar omkring og spiller paa sin Vio
lin, lavet af en Cigarkasse. 

Da Brian Dagen efter atter besøger sin kære 
Nora, viser han hende en Avis, hvori der staar: 

>> Den bekend le Original med Cigarviolin en, 
den tidligere bekendte Artist Leonard, er i Mor
ges fundet død ved I nelgangen til den lille Jesus
kirke, hvilende sit trælle Hoved mod sin gamle 
Violin. << 

De drager begge et Suk, og deres Hænder 
1uødes i tavs Forstauelse om deres Fremtid. 
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