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Lidt mere om Filmskomedier. 

Saa ung Kinokunsten er, har den dog alle
rede nu Yidst al skaffe sig sit Særpræg Landene 

0\·er. 
Aldrig før har en hel ny Kunstart saa hur-

tiol faacl saa stærkt et Tag i Folkets store Mas
~- 0 o al dricr før har hvert Land og hvert Folk Cl, n {_ t> ....., • 

aa hurtigt faaet egen Smag og egne F ordnn-
ger for noget nyl, som Tilfældet har været ved 
de levende Billeder. 

II vad man vil se i Østrig, er ikke det samme, 
som man vil se i England, en Film, der giver 
Tusinder i Kassen det ene Sted, giver maaske 
.,]cl intet det andet Sted. 

Filmen har Jaaet sine nationale Særlove, 
">Om en klog Fabrikant kender, og som de 
mange, der skriver Filmskomedier, følgelig og
saa bør kende. 

Fursl og fremmest bør en Filmsforfatter, 
der vil la ve en Film, som Fabrikken virkelig 
kan være tjent med, derfor vide, at han ikke 
alene bur gaa ud fra de Meninger og Donune 
om Film, der er gængse herhjemme, men for
skaffe sig at vide, hvad man mener andre 
Steder. 

Del gamle Ord, al Siraaet viser, hvad Vej 
\'inden blæser, passer nemlig ikke her. 

Fordi Danskerne maaske ynder moderne, 
jPg havde nær kaldt det »Konversationsfilms « 
med smukke, unge Mennesker i kønne Natur
omgivelser, hvor det hele ender med Forlovelse 
og Skurkens Nederlag, er det ikke givet, at en 
aadan Film vil faa nogen glimrende Løbebane 

paa det udenlandske Marked. 
N aluligvis er del ikke let i en kort Artikel 

al gore Rede for, hvad man kan vide om Sma
gt•n i de forskellige Lande, ikke mindst fordi 
denne jo kan variere og skifte fra Maaned til 

· ~Iaaned, men en Del Ting kan dog betragtes 
mn værende givne for visse Lande, og da de 

kan have en Del Betydning for det store Antal 

Personer, der med mere eller mindre Held hen
giver sig til at skrive Filmskomedier, skal jeg 
her fremdrage nogle af de mest fundamentale. 

Skal en Film gaa i England - og det skal 
den meget gærne, da Danmark der har et stort 
Marked og er godt indarbejdet, maa en Ting 
nøje iagttages. Det maa under ingen Omstæn
digheder gaa en Kvinde galt paa det hvide Lær
red. 

Mange Genvordigheder kan Forfatteren lade 
hende gennemgaa - ikke alt for mange for 
Resten -, men til Slut skal det gaa hende godt, 
og Skurken skal gribes og føres bort, medens 
mange harmfulde Mænd ser derpaa og tilbyder 
den forfulgte U skyldighed Haand og Hjerte. 

En saadan Film vil gøre sig i England, og 
da den amerikanske Smag er akkurat Mage 
til, forstam· man, hvor meget det betyder, om 
denne Regel overholdes. 

Svært er det dog for en Filmsdirektør, selv 
om han aldrig saa godt kender Smagen i alle 
Verdens Lande, at skabe en Film, der kan gøre 
Lykke baade her og der. 

En Film, som den nys beskrevne, gør sig 
nemlig absolut ikke i for Eksempel Rusland. 

Der vil man have store bloddryppende Dra
maer med saa mange Mord for Pengene som 
hare muligt, og helst skal det hele ende saar<: 
5ørgeligt. 

Som man ser - og som naturligt er - af
spejler Folkekarakteren sig i disse forskellige 
Fordringer, og samlieligt vil man se, hvor van
<;keligt det er at skabe en virkelig international 
Film. 

Itaiienerne bryder sig hverken om at se en 
Husserfilm eller den, der er lavet for England. 
De vil aller helst have Billeder, der viser deres 
eget Lands Historie og Storhedstid, og har saa
ledes i1ok i sit eget. 

Lige modsat er det med Spanien. 

Der ønsker man at lære noget nyt og se no
get fremmedartet. 

Fremmed Folkeliv, mærkelige Milliener er 
altid sikker paa en Succes i dette Land, og Spa
nierne naar derved godt op i Rækken af de 
Folkeslag, der vælger deres levende Billeder 
med Smag og Fornuft. 
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Hvad angaar Tyskland og ogsaa Sverig, da 
har disse to Lande ikke nogen Mening paa 
Grund af Censuren, der ganske efter Behag og 
ofte ret bornerte Enkeltmænds Mening vælger 
og vrager, hvad Befolkningen bør se og interes
sere sig for. 

I Frankrig har man nu snart set saa mange 
franske Films takket være de mægtige Firmaer, 
der straks blomstrede op her, at man er be
gyndt at længes mod det fremmede, og der er 
da blevet godt Marked for udenlandske Billeder 
med fremmed Natur og Kultur. 

Saaledes stiller Forholdene sig i de forskel
lige Hovedlande, og dem bør enhver Films-
skribent kende. E.- H.- J. 

Flimmer 

Folk gider ikke mere læse - højst Aviser - og 

i saa Fald endda kun Overskrifterne. 
Høre paa hvad en anden siger, gider man heller 

ikke, og Snakkesaligheden tager af. 
Skal Folk altsaa have .am1delig Føde, maa det 

ske gennem Øjnene, som man dog endnu kan holde 

aabne, selv om del rimeligvis heller ikke varer 

længe, før ogsaa de falder i, og Menneskeheden be

gynder paa den lange Søvn, den længe har stilet 

hen imod. Det bliver altsaa de levende Billeder, der 

faar den Mission 

det maa siges, 

energisk op. 

at oplive de livstrætte Masser, og 

at Opgaven er bleven taget 

Bøger er der jo ingen mere der læser, men endnu 

kræves det i visse bornerte Kredse, at man, for at 

være el saakaldt dannet Menneske, skal kende; hvad 

visse literære Personer, de saakaldle Klassikere, har 

skrevet en Gang i en taabelig Tid, hvor Whisky 

og Coffeintabletter endnu ikke var opfunden. 
Læse alt dette igennem kan man naturligvis ikke

Gudskelov altsaa for de levende Billeder. Der har 
man ladet fremstille alt, hvad der kan fremstilles, 

Anna Karenin, Greven af Monte Christo, det gamle 

Testamente og Quo vadis, der stifter Ungdommen 

Bekendtskab med Literalurens Perler, og selv om 

de ikke modtager noget stærkere Indtryk af For

fatterens Sprog og Udtryksmaade, kan de dog altid 

sige, at de kender ham. -

- Saadan gik det en Tid, - og saå gik Tiden 

videre. -

Længe kunde man taale at læse sin Avis hver 

Morgen, men i Længden slog Kræfterne heller ikke 

til paa delte Punkt. En Avis blev et Redskab til 

Tortur, og Tiden er ikke for Selvplagere. 

Aviserne fik Lov til at ligge, og Niveauet sæn

kedes, indtil de levende Billeder tog sig ogsaa denne 

Opgave paa. 
PaLM-Journalen blev skabt og andre fulgte efter, 

den levende Avis, der viser alt, hvad der er sket 

Jorden over, vandt alles Hjærter. Det var saa nemt 
med den, hele Verden flimrede en saa hastigt forbi, 

og gad man ikke se mere, kunde man jo lukke Øj

nene en Tid. 

Saadan vil det stadigt gaa frem. 
Det sidste, de moderne Mennesker læst~ i deres 

Aviser, var Fraklipningsromanen, som hver Dag ud

leveredes i et lille Stykke altid holdende op lige 

paa det aller mest spændende Sted, men ogsaa her 

har nu Filmen maattet træde til. 
Filmsromanen er del aller sidste ny og fører os 

Nirvana endnu el Skridt nærmere. Hver Dag drys

ser man ind i en Kinosal og ser det Stykke Knald

roman, man ellers skulde have læst sig igennem. 

Sandelig, hvad vilde Menneskeheden gøre uden 

de levende Billeder, Tiderne gaar frem og Menne-

sket tilbage. J ens. 

Fra Lilians Debut. 
Artiklen, vi skrev om Lilians Debut som stor 

Filmøse, havde kun en Fejl, der var ingen Bil
leder til. -

N a turligvis var der sørget for, at Prima
donnaen blev fotografisk foreviget, men Pladen 
blev ikke god og maatte udgaa. 

Vi ved, at dette gik Lilian nær til Hjertet. 
Ikke fordi hun var vigtig og ønskede sit Billede 
i Bladet, thi intet er hende fjærnere, men fordi 
hun ønskede at se, hvordan hendes Kunst Log 
sig ud. 

Fra anden Side har vi ogsaa faaet Klage 
over, at Artiklen var billedløs, og da det nu er 
lykkedes os at fremskaffe et Par gode Plader, 
skynder vi os med at gøre Fejlen god igen. 

Først her et Billede fra Lilians Hovedscene. 
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Mor er lige kommen fra Gardinet og ser 
ikke glad ud. Far søger at klare den og be
gynder kort efter at komme Sukker i Theen. 
Lilian selY staar med sin Bonne klar til at gaa 
op af Trappen, der render i Luften, men det 
kan man naturligvis ikke se her paa dette Bil
h•dr, det hører til Filmen. 

Kagerne kan man heller ikke se, men Lilian 
kan se dem, de s taar lige udenfor Scenen til 
hojre, tilfældigvis l,ige der, hvorhen Lilian stir
rer. 

Det andet Billede viser Lilian i en anden 
Situation. 

11 11 • _Her spadserer Far med den søde Bonne, 
Lihan "aa . f og 

5 1 o ran med sin H und »J ane «. 

Bare det at gaa naturligt over Scenen er slet 
ikke saa let, som man tror. 

For »Jane « er det simpelt nok, den ved slet 
ikke, at den spiller med, og at dens mindste 
Bevægelse kommer paa Billedet, men for en 
Kunstnerinde med Ansvar overfor sit Talent er 
det en vanskelig Sag. 

Lilian klarer dog alle Skær - hun er den 
fødte Filmøse. 

H vad en Fiim koster. 

Filmsindustrien er ung og ejer endnu ingen 
gennemført Statistik. 

D~t er derfor paa det nuværende Tidspunkt 
vanskeligt at faa et samlet Overblik over, hvad 
denne nye Gren af dansk Erhvervsliv betyder 
for Landet, og man maa nøjes med mere spredte 
Oplysninger og enkelte tilnærmelsesvise Tal
størrelser, der dog lader en ane, hvor stor Betyd
ning man maa tillægge denne nye Virksomhed , 
der med forbavsende Hast er skudt i Vejret. 

Rundt regnet indgik der sidste Aar mellem 
5 og 6 Millioner Kroner til Landet for Films, 
hvoraf knapt Halvdelen alter gik ud af Landet, 
som Betaling for Raafilm og Kemikalier. · 

Det er, som man ser, en ret alvorlig Sum, der 
bliver tilført Landet ad denne Vej, og adskillige 
Mennesker, der har været foretagsomme nok til 
at kaste sig over det nye, har derved skabt nye 
Chancer og forbedrede Vilkaar for visse Dele 
af Befolkningen. 

For det store Publikum, der ikke kender an
det til Film, end den Skygge, Positiverne kaster 
paa det hvide Lærred, vil nogle Oplysninger om, 
hvad en Film koster at fremstille, og hvorledes 
det gaar den ude i Verden, maaske her være paa 
sin Plads. 

Det første, der kræves for at optage en Film 
er, næst efter et dertil indretlet Fotografiappa
rat og en Mand til at dreje Haandsvinget, selve 
Filmen eller: Raafilmen. 

Raafilmen er dyr, men der kommer hastigt 
andre Udgifter til. 

For Skuespillerstanden har Filmen i de sid-
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ste Aar bragt lyse Tider, og de har opnaaet en 
økonomisk Position, som de ikke havde drømt 
om, selv under Martinius Nielsens Storheds
periode. 

For Øjeblikket kan man saaledes regne, at de 
samlede Filmskompagnier i København dagligt 
udbetaler henimod 3,000 Kroner alene til Skue
spillere og Statister. 

Man forstaar at alene denne Post bringer 
Omkostningerne ved en Film et mægtigt Stykke 
i Vejret og alt i alt kan man regne, at en stor, 
dramatisk Film staar et rationelt drevet Firma 
i 10 Kroner Meteren. 

Enkelte Film bliver naturligvis en Del dy
rere, og de i denne Artikel opgivne Tal gælder 
kun for Firmaer, der specielt og til Stadighed 
helliger sig Filmsfabrikationen. 

N a turligvis fordeler Udgifterne til en Film 
sig ikke ligeligt over hele dens Længde, enkelte 
Scener kan løbe op i adskillige Hundrede Kro
ner pr. Meter, medens andre er betydeligt bil
ligere at fr emstill e. 

Her gælder det, som man le t vil forstaa, at 
Naturscener, Idyler og lignende er det billigste, 
medens Scener med Masseoptrin og dramatiske 
Scener med nye Effektvirkninger er betydeligt 
dyrere. Saaledes kan det nævnes, at Cirkus
scenen i den bekendte Film: »De 4 Djævle «, der 
løb over 100 Meter, ialt kostede Optagelsesfir
maet 4,000 Kroner. 

Da en normal dramatisk Film sjælden er 
kortere end 900 Meter, koster en saadan Film 
altsaa omkring 9000 Kroner at fremstille, og 
man ser deraf, at Filmskompagnierne, der op
tager baade 4 og 5 Film om Maaneden, sidder 
med meget betydelige Udgifter. 

Men hvordan kommer Pengene nu ind, vil 
man spørge? 

N aar en Film er færdig sendes den Verden 
over, hvor det gælder om at faa den afsat saa 
mange Steder som muligt. 

En Filmsfabrik har Agenter i alle Lande, og 
til dem sendes den nye Film. 

Fabrikken laver et Negativ og efter dette 
kan der tages saa mange Positiver man vil, og 
det er disse, der sælges. 

Agentens Køber har selv efter endt Fore-

visning af Filmen Ret til at leje den ud eller 
sælge den videre, dog vil han som Regel være ' 
indskrænket til visse Zoner. 

Som man ser, skal en F ilm i Almindelig
hed sælges i et meget stort Antal Eksemplarer, 
for at Forretningen kan bære sig, og helst i 
en hel Del flere, for at de før nævnte Summer 
kan komme ind. , -

Filmsskuespillerinder. 

Krig sfilmere. 

Ak, hvem det dog engang lykkedes al trænge 
til Bunds i Filmens Mysterier. 

Nu kom jeg dog lige nede fra Krigsskue
pladsen og havde med egne Øjne set, hvordan 
de udsendte »Krigsfilmere « ligesaa vel som 
os Krigskorrespondenter blev internerede af 
Bulgarerne og sat under militært Opsyn. Men 
alligevel hænder det min Tro, da jeg paa Hjem-
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. . Ophold i Budapest, at jeg i et Biograf-
veJen goi . 

. 
1 

. f n 1· set et rystende Kngsdrama, hvor 
(NI el U« • 

n 1 ·e ·ne med blanke Vaaben hugger mel paa u gm 1 

'fyr kerne. 
. Det var taget i tilbørlig Afstand, saa det lige 

. rroclt kunde være Løgn som sandt, men det s,Hl ~ 
c;aa lilpas uhyggeligt ud, og der var tilpas m ed 
Krud!rog, Lig, Sam·ecle, anskudte Heste og alt, 
hvad der ellers hører til. J eg sad helt grebet 
og saa til , indtil der pludselig blev Soektakel 
i :\forket henne paa een af de forreste Rækker. 
Der var een, der brølede, og mange, der tyssede. 

Paa mit Spørgsmaal om Uroens Am·sag for
klarcd<' min Ledsager mig, at det var en un
garsk Bonde, der gjorde Vrøvl og forlangte sine 
Pcngc lilbage, for Huset, der oppe oaa det dy-
lrP Lærred gjorde Tjeneste som Lazaret, var 

Fanden la' ham hverken mere eller mindre 
<'nd Kroen hjemme i Nabosognet! ----

Som sagt, der er Mysterier, jeg aldrig faar 
op k la ret. 

"!\fen hvordan det nu end forholdt sig med 
d!'n ovenna-vnle Kro. saa ved _iea, at det er ikke 
faa Fihnsoplaaere, der i dette Øjeblik vover de
rP. <'aet Skind for paa Trods af Censuren at faa 
sn~umel el virkeliat Slaghillede og sendt hiem 
Iil FirmaeL Og det maa vel erindres. at Filme
r<'n herka-mper m ed uendelig større Vansl.:elig
hedcr end Kriaskorresnondenten . For os er i 
n1<'rsl<' Nødslilfælde dog et Par Brød ocr en 
F~·ld<'ncn al den Bagage,. der er nødvendia. "For 
ham er, om det ikke lyklies ham at sl<affe He, 
~Ir cll<'r Æsler, mindst to eller tre Mand nød
Yrnclige til at slæbe Apparater og Stativer. 

Og i Krigstid er baade Æsler, Tjenere og 
TTrs!e rn vanskelig Vare at faa fat paa. 

I det bulgarsl<e Hovedkvarter havde vi ikl<e 
faa Filmere de d v· .1 • , r paa en IS g1 < uvirksomme 
01~· Dag og Nat spekulerende paa Midler til at 
11PP<' af Sted . 

Kun een af mine Bekendte lykkedes det at 
undvige. 

Det var en lille Djævel af en Italiener, 
Pnrrgisk oa tifoi·l t J f ~ <ny , som nm aa jecr har 
mod! I to D l o c 

f
. · age 1avde han lagt sia i Dvale 
or ·1( ' " 

' grunde over Udveje. Den tredje Dag 

kom han og besøgte mig i mit Harem i Mustafa 

Pasha 

Hans sorte Øjne slog Gnister af bare Glæde 
over den Ide, han havd e undfanget. I Lom
men havde hm1 en laset bulgarsk Skindhue, saa
dan som Bønder~1e bruger dem. 

- Se h er, sagde h an og trak det modbyde
lige Klædningsstykke ned over Ørene, ligner jeg 
ikke afgjort en Bulgarer med den paa? 

- Du ser godt nok sortsrnudsket og forbry
derisk ud til det i hvert Falq, opmuntrede jeg 
ham. Tonen bliver altid sart og fin i Lejren. 

- Gratia, svarede han mig, saa ved jeg og
saa, h vad _ieg har at gøre. 

Han udviklede mig nu en sindrig Plan, efter 
hvilken han skulde bestikke en af Train
l.: uskene, der lwrte Hø ti l Hestene ved Fronten, 
til at transportere hans Apparat med, skjult 
tmder Høet. Han selv skuldt=: saa. klædt som 
bulgarsk Bonde, trave ved Siden af: Soldaten, 
drr f'skortereile Vo?nPne, skulde han ogsaa nok 
faa bPstul.:ket, og de forbipasserende Officerer 
heskæfti!led" sig nænpe m ed at undersøge, om 
der var en Mand mere eller mindre i Trainet. 

Som saat saa f! iort. I over en Uge hørte jeg 
intet t il Fvren. Endelig saa jeg en Aften fra 
mit Vind11e en Gendarm komme forbi med en 
bulgarsk Bonne ved Armen. Stor er min For
havselse. da jeg ser Bonden begynde at gøre 
Tean ti l mig. Ved nærmere Eftersyn viste det 
sil!. at være min Ven Italieneren, der paa denne 
stolte Vis atter holdt sit Indtog blandt os. 

Det hlev mig ikke tilladt at forhanelle m ed 
ham. Fvren blev direkte tran sporteret op i 
GenPra'lstaben, hvor h an efter kort Forhør dog 
atter blev løsladt. · 

Om Aftenen kom han qg besøgte mig. Han 
saa· afmagret og snavset ud og afleverede en 
Kraftladning af de uhyggeligste italienske Eder, 
før han tog fat paa at fortælle, hvad der var 
sket. 

Alt var gaaet godt lige indtil for to Dage si
den. Han havde taget glimrende Billeder fra 
Adrianopel og Luliburgas. Men saa skete det 
alligevel, at en bulgarsk Officer fandt ham, da 
han fra et Skjulested stod og tog sine kostbare 
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Optagelser. Han blev øjeblikkelig arresteret og 
ført tilbage hertil. 

Og Filmene? spurgle jeg dellagende. 
Ødelagte, hvæsede han. 
Og Apparatet? 
Har de Hunde konfiskeret. 

Jeg gav ham et kraftigt Maaltid af mine 
bedste Konserves og skænkede h am . tre stram
me, bulgarske Snapse. 

To Dage efter fik Fyren Ordre til at forlade 

Bulgarien. Gunnar Helweg-Larsen. 

Af vor Korrespondance. 

»Filmen « er et ungt Blad, og som alle unge 
Blade maa det klare de første Vanskeligheder ved 
egen Kraft. 

Først efter at nogle Numre er udkommet, kom
mer et Blad i den rette Kontakt m ed sit Publikum, 
hvilket viser sig ved Skrivelser af forskellig Art, 
der indgaar til Redakl.ionen med Forespørgsel og 
lignende. 

»Filmen « kan rose sig af i forbavsende kor l Tid 
al have opnaael: denne inelerlige Forbindelse, hvil
ket viser, hvor beretliget Bladels Fremkomst var, 
og giver gode Løfter om Fremtiden. 

Hvad angaar de forskellige Henvendelser, vi 
modtager, agter vi at besvare dem pr. Brev, da de 
fleste af dem er af mere saglig Natur og vilde lage 
for megen Plads af >> Filmen «s Spalter, om de deri 
skulde besvares fyldestgørende. 

En Korrespondancerubrik vil vi allsaa i k k e op
rette, selv om vi kunde fristes dertil , men ingen Hen
vendelse vil derfor blive ubesvaret. 

Vi har bland t andet haft den, lad os k a l de det 
Fornøjelse at modtage et Brev uden Underskrift, der 
paa forskellig Vis og med en noget blandet Orto
grafi spørger om forskellige Ting. 

Vi skal afholde os fra at aftrykke Brevet in 
extenso og ligeledes afholde os fra al forsøge paa 
at finde Mening i de mærkelige Tirader, dets 
Midterparti indeholder. 

Anonyme Breve besvares som bekendt som Re
gel ikke, m en der er dog et Par Ting i Brevet, vi 
synes 'har alme1i Interesse for »Filmen «s Læsere, 
og som vi derfor sl<al beskæftige os med. 

Efter hele. Brevets ·Form maa man dog gaa ud 
fra, at Afsenderen ikke vil være i Stand til at lade 
sig noget ff)rklare ved Hjælp af almindelige latinsk~ 
Bogstaver paa godt Papir, og vi har derfor ladet 
udfærdige et Par Billedei·, der i nogen Grad gør For
staaelsen · lettere. 

Der spørges, hvorledes Hr. E.-H.- J. , der skri
ver en Del af de alvorlige Filmsartikler i Blade t, 
ser ud , og der udkastes derefter el Billede af Ved
kommende. 

Dette er dog ganske forkert. 
Hr. E.-H.-J. ser saalecles ud. 

En ældre alvorlig Mand, der i Natlens Dyb ved 
Lampens Lys ·Og m ed Døden for Øje grunder over 
Filmen · og dens Love. · 

Delle Billede har vi allsaa kostet for al glæde 
den anqny1ne Breyskriver - og endnu eet. 

Brevet slutter med del Spørgsmaal, om ha n 
(Brevskriveren) egen.tlig har nogen som helst Glæde 
af al have ul ejliget sig med denne meget lange Ud
gydelse. 

Ærligt talt, vi er .ikke sikre paa det, . men naar 
han Ii l aller sidst ~pørger, om der er blot den 
mindste Chance for, at en eneste Moders Sjæl læser 
det igennem, skal vi dog h envi se til den Chance, 
der saa lydeligt er · f•·emslillet paa delte Billede: 

Og herm ed være den første og sidste Korre
sponclance-Arlikel i »Filmen « afsluttet. 

Nr. 4 -
Film og Teater. 

Et Interview. 

D 
.. 

1
. 
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. Ivar Schmidt si.dder for mig i sin 
Il c~ , s 'l 

• . 1 er fortæller om det ny 1 ea ters Ll -
h.onlotsto Oo . . . p . 
. , ·f . de filmende Skuesp1llete 1 erso-

llllg o' er o r 

nalcl. · l· ·IL'l 'J · ]· 
) l . beeryndle Dn·cktøren, » 11c 1 1' ,e J er 1ai «, o . . 

• L • L ('as le Reerler for Skuespillernes Ftlme-eksi cre , o 
rl'l ved Del ny Tealcr. . , 

D
' · cr 0 ,,erto"' del havde en Del al 1 ealrets a Je0 o ' . . 

(.;r:dter allerede Engagementer ved forskell1ge 

Direktør Ivar Schmidt. 

Kompagnier, og jeg syntes da, at der skulde 
va're lige Rel for alle og saa igennem Fingrene 
med , al mine Skuespillere filme. 

Men med denne Sæsons Afslutning man der · 
findes en Ordning. 

.Jeg ved, at der i Skuespillerkredse .gaar en 
Del Rygter om, hvad Teaterdirektørerne vil gøre 
i den Anl edning, og jeg vil derfor gerne have 
Lov al ramme en Pæl igennem den meget nel
bredte Tro, at vi Teaterdirektører skulde have 
~lullet en Ring. 

Vi Direktører kommer blot sammen en Gang 
imellem og drøfter fælles Interesser, m en hvert 
Teater ledes i øvrigt .ganske selvstændigt, og i 
<ll'l1IH' Sag, angaaende SkHespill ernc og Filmen, 

],an jeg sige, at Sagen ikke, som af mange troet 
og paastaaet, har været drøftet blandt Teater
direktørerne endnu. 

At den vil blive det, anser j'eg for givet, og 
at der vil blive . gjort Forsøg paa at træffe en 
Ordning enten ved samlet Optræden eller ved, at 
hvert enkelt Teater gaar sine egne Veje, anser 
jeg for ganske nødvendigt. 

Thi som Forholdene nu er, giver det alt for 
megen Uro og Usikkerhed. 

Jeg tror ikke man k~n bekæmpe Filmen. 
I sin Tid, da de levende Billeder kom op, fore
slog jeg Direktørerne, at hvert Teater skulde 
ind paa at levere hv~r sin Art af Film, som 
deres Tradition og Personale nu en Gang var, 
saa havde Teatrene selv Haand i Hanke med det 
hele, mente jeg, med andre Ord heller forsøge 
at arbejde sammen med Filmen end søge at 
modarbejde den. 

Det gik ikke igennem dengang. 
I Tyskland har man forsøgt noget lignende. 

Direktør Bollen Eecker i Berlin driver flere 
Teatre og leder ogsaa et Optagelsesteater for 
Film. Han udnytter saaledes den fulde Ar
bejdskraft hos sine Skuespillere og har opnaaet 
Resultater, der tilfredsstiller alle Parter. 

Jeg hører nemlig ikke til de, der tror, at Bio
grafteatrene er Teatrenes værste _Fjender. Langt 
værre er det for Teatrene med de uhyre mange 
andre Forlystelser, der er slmdt op rundt om
kring i Byen og ikke mindst de store Restau

ranter med Musik. 
Driften ved et moderne Teater bliver mere 

og mere forceret. 
Det er ikke som i gamle Dage, hvor man 

satte e t Stykke op hver tredje Maaned , og saa 
var Publikum glade for det. 

Mit Princip er, altid at have et Stykke i Re
serve og med et Smil tage mit gamle Stykke af 
Plakaten, hvis det viser sig, at det var ikke det, 
Publikum vilde have. 

Det er svært at finde Smagen nu for Tiden, 
men man maa bare blive ved, saa lykkes det til 

sidst. 
Men dertil kræves forceret og ikke mindst 

koncentreret Arbejde af alle de Kræfter, der 
virker ved Teatret. 
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Det er ikke fordi vl har for man ge Tcalre a l 
der ikke tjenes Formuer ved at drive e t Teater , 
thi Slatis tiken viser , at siden det ny Tea ler er 
ko mm et til , h ar Tea terbesøget været stigende. 

Men Uro bland t Per sonalerne h ar F ilm en 
skabt, og jeg vil ikke gaa en dnu en Sæson i 
Møde uden a t vid e, om jeg har mit Personales 
fulde Arbejdskraft eller ej . 

Ingen kan tjene to Herrer. 
Ogsaa for F ilmslw mpagniern e m aa den nu

værend e Ordning jo være uhol dbar i Længden. 
Naturligvis· er de t fris tende for Skuespillerne 

i Stedet for a t slide sig 3,000 Kroner sammen 
ved ret s trengt Arbejde paa et Teater i e t helt 
Aar , at filme de 3,000 Kroner ind i Løbet af en 
Maan ed, m en jeg tror de vil forregne s ig, h vis 
de a f pekuniære Hensyn ensidigt slaar sig paa 
Film, thi i Længden vil ingen a f Parterne væ re 
!jente dermed. 

Kun s tn eri sk mener jeg rent priva t, a t de t 
.maa være mege t utilfrcdss lillend c for en 
Skuespill er kun a t virke Joran e t Optagelses
apparat. 

I de færres te Tilfæld e ser han den F ilm , h an 
hat været m ed i, Scenerne op tages huller til 
bulter uden Rækkefølge, det m aa være som altid 
a t holde Prøve og ald rig faa en Premier e. 

Som sagt, en Ordning maa der træffes. J eg 
kan tænke mig for skellige, m en det ønsker jeg 
paa det nær værende Tidspunkt ikke at udtale 
mig om. Som det er kan det ikke gan, jeg vil 
vid e, h vad der er mit og h vad der er de a ndres . 

I enh ver anden F orrelning va r det utænke
ligt at Che!en ikl{e vids le nm h an havde sin e 
F olk ell er ej , - tænk Dem fo r E ksempel a l 
Jllums Person ale i F rokos tpausen pynl cde Vin
duer h os Magasin du Nord! 

- nemo -

N aar man føler sig truffen -

Berlin , i November . 

Kri g og Uro, Pryg l og Børspanik - Tid ern e er 
ond e og ikke til Pj a nk . 

A ll l' Tclcgra mm er h erfra lycl r r sna hcroligcnd e, 

men der er Bevægelse under Overflad en , og fornuf
tige Folk assurerer for Krigen. 

Men h vad skal vi andre gøre? Vi, der ikke har 
noge t a t assurere og h eller ikke er fornuftige - de 
lo Ting h ænger j o n u en Gang sammen - kan vi 
gøre bed re end at gaa i Berlin s utallige Biografer 
og se paa Krigsbill eder ? 

Kr ig og Kri g, a ll e: Vegne ·hører og ser m an Kri
ge n i denne Ti'd , Balkan har bredt sig ud over det 
ganske Europa og gjort den helt ukendelig. -

Næ, en r iglig god Berliner His torie, er det, man 
l rænger Lil , og den kan Byen cl a, Gud være lovet, 
endnu præs ter e. 

- Det var udenfor et Biograftea ter - -
Til Bill e thull et ankomm er en ra sende Mand . Han 

r aser og bander og lruer Da men bag Rud en m ed 
en H.evo lver. 

- Tor elen og Lynild - h ans Kon e va r i Bio
gra fen m ed en fremmed Ma nd!! -

- >> Men pas paa, - pas paa , min gode Kon e 
- {Damen i Bill ethull e t var Frøken ) - pas paa , 
min gode Kone, p as meget paa - h er vil ske noge t! « 

Kasser er sken var ganske klar over , a t der vilclr 
ske noge t, og da den r asend e .iEglemancl tog Opsti l
ling ved Døren for a l skyde Hiva len n ed, naar han 
kom ud , var hun ogsaa kl a r over , a t n oget m aa lle 
der gør es. 

Hvad gø r en enli g F r øken i cl B ill ethul i denn e 
Si!ua lion ? 

E r hun kl og, lager hun sin Telefon og ringer 
Direkt øren op , og det gjorde hun , samt forklarede 
h a m Sagen i al dens truende Farli gh ed. 

Di rektøren, der ikke ønskede Tæppet i sin Vente
sa l ple tte t m ed rødt - de t var et grønt Mekka
tæppe - , skynd er sig ind i Forevisningssalen og 
In el e r Billederne standse. 

Der eft er h oldt h an en lill e Tale og sætter Publi
kum in d i Situa tionen . 

- >> Men frygl bl o t ikke, « slutlede han - >> jeg 
ha r !ruffet mine Sikkerhecls forans tallninger , saa
Icdes a l de k an forl ade Tea tret ad en Bagdør , hvis 
De vil følge mig.« 

Opfordrin gen h avde et forhavsende Il esulla L 
Ikke mindre end 11 P ar r ejs te sig h as li gt og 

søgle angst m od Udgangen . 

Er det ikke de l, jeg siger , Tiden er fuld af Van
ben og Mistr o. 

Peiter. 
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·De 5 Frankfurtere. 

Maycr Amschel, født 1743 - t 1812. 

Gud ,·cd om ikke denne Artikel bliver en 

:\ekrolog? 
De 5 Frankfurtere er vist allerede af Pla

kat en , naar delle læs~s, og deres Sejrstog h er i 
Landel blev altsaa forholdsvis kor t. 

»De fem Frankfurtere«. 

Ili lorien om de 5 Brødre der drocr ud i 
y ' b ' 

r rden vil næppe gentage sig. 
Dt• n ene erobrede Wien, den anden London, 

den tredje Neapel, den fjerde Paris, medens 
dr n femte blev hjemme hos sig selv i F rank
furt. 

Dr 3 Brødre faar næppe Lykke med Styl,;
ket lwerke · p · ' n 1 ans, London eller Nl'apel, m e-

dens de 2 andre h ar h a ft enes iaaende Succes
er i den tyskta'lende Verden . 

Og det er saa forstaaeligt! 
»De 5 F rankfurter e« er et Familiestykke. 
I Tyskl an d h ar m an jublet over a t se de 

berømte Brød re intime, m an h ar træn gt sig 
dem nærmer e, let a f deres Smaafejl og l_adet sig 
im ponere af deres Storh ed . 

Det er et Memoires tykke, men de t kræver 
ogsaa, a t Til skuerne selv h ører til F amilien . Det 
~ør vi ikke her oppe. . 

Vi er ikke selv m ed, vi ser objeklivt pna 
Stykket, m edens dets m ægtige Sukces i T ysk 
land n etop beror paa det modsalle. 

Skulde Stykket være blevet de t samme Kas
sestykke i de for skellige Lande m aa tte de t være 
skrevet om for h ver Gang. 

Lipton , hvis T h e er lige berøm t i alle Ver
dens Lande, h ar til staaet, at Hemmeligh eden 
ved h ans The laa deri, a t h an lod Drikkevande t 
under søge all e Steder , h vor Theen skulde sæl-

Scenebillede af 2. Akt. 

ges. Han tilsa tte saa sin The fo rskellige In
gredienser , a lt efter de forskellige Steder s Vand, 
og Res ultatet blev det samme overalt. 

Som bekendt gjorde den gamle Rotschild 
sin før ste store Forretning m ed Danmark, h vem 
han ydede et v.j stnok h øjst fornødent Laan. 

Slwlde vi nu selv have været med i Stykket 
og Stykket er jo altsaa et Families tykke og 
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kræver det - burde denne Situation være ud
nyttet i Stedet for Hertugen af Taunus Penge
vanskeligheder o.g paatænkte Giftermaal med 
den ene Pengemands Datter. 

Naturligvis morer det Tyskerne at se deres 
e<'ne Vindeverer i Form af en mellemtysk Lille-t> 

putstat med en livsglad Fyrste, dem Tyskland 
aldrig har savnet, men lige saa meget vilde de t 
have moret os at se det danske Hof i hine Tider 
søge de store Hofjøder om et velvilligt Laan og 
tvinges til at .gaa ind paa at lade en Prins ægte 
Hofbankier ens Datter . 

Det er ikke historisk, ___:_ men det er Intri
.,.en i det nuværende Stykke heller ikke - og t> 

det vilde paa den Maade være bleven et helt 
andet Stykke! Det vilde det, men det vilde lige
som Liptons The være bleven en Verdenssucces; 
nu gaar det næppe Stykket bedre end det alle
rede er · gaaet. 

Det ny Teater havde gjort hvad der kunde 
gøres. Hvilket Teater her hjemme ejer 5 Skue
spillere, der kan spille de 5 Brødre? 

Det ny Teater havde dog i hvert Fald de 3 
'"'odt besat hvilket er yderst respektabelt. t> , . 

Og saa har dette Teater, takket være sin 
energiske Chef, i de sidste Am·inger vidst at 
skaffe sig en ganske egen Position med Hensyn 
til Stykkernes Iscenesættelse. 

Ikke at man gaar, staar og taler bedre paa 
det ny Teater, det kan vist saa nogenlu:Qde blive 
el i vore Privatteatres Verden, hvor kun eet En
semble har sin Nutid fast forbundet med en 
traditionsrig Fortid, m en Stole, Borde og aH 
hvad derhen hører er altid valgte med en Smag 
og opstillet med en Kyndighed, der maa respek
teres. 

Særligt i et Familiestykke som dette er det 
af uhyre Vigtighed, at netop Milieuet er ægte, og 
her var man naaet det fuldkomne meget nær. 

Interiørerne var ret spinkle, men fm·bav
sende æg te, og blev Stykket ikke nogen Trumf 
for Direktm·en, Hr. Ivar Schmidt, saa blev det i 
alt Fald en Triumf for Sceneforskønneren af 
samme Navn. 

Jens Locher. 

Lidt Kinematik. 

De levende Billeder har allerede nu skabl sig 
sin egen Verden. 

Om man helst vil se spændende Dramaer 
med Mord, Dans og Tam·er, eller skønne Natur
idyller, faar man selv bestemme, et er sikker! , 
ja man kan næsten sige fælles: de levende Bil
leder h ar overvundet og vundet alle. 

Den underholdende Side af Billedernes Be
tydning er for længst faslslaaet og lader sig ikke 
mere bestride, men paa stadigt nye FcHer træn
ger Filmen sig frem og underlægger sig bestan
d igt nyt Land. 

Hvad Tjenester Vidensk;lben i Fremlielen 
vil fa a af denne nye Opfindelse, er end n u ikke 
let al sige, men de bliver sikl,;ert ikke smaa. 

Vist er del, at nye Baner vil brydes ad denne 
Vej, og at meget, som ikke før har være t synligt, 
nu vil aabenbare sig for det menneskelige Øje. 

Det er · nu for Eksempel de Ting, man kun 
lærer at kende ved Kinematikens Hjælp. 

Det menneskelige Øje er en snare snild Ind
retning, men ufejlbarligt er det ikke. 

Det ser ganske vist all, hvad der sker i de ls 
Nærhed, m en gaar det tilstrækkel ig t hurtigt, er 
det ild.,; e i Stand til al gengive inden i Øjet, hvad 
Lindsen har set. 

Her maa Videnskaben træde til , og førs t 
med de levende Billeder er det lykkedes at huk 
Øjet se, hvad det egenllig har sel, men blot ikke 
har været hurtigt nok til at fatte. 

Den ultra-hurtige Kinematograf optager ca. 
1200 Billeder i Sekundet, hvilkel praktisk se l 
siger, at intet undgaar den , og paa delle Faktum 
baseres Kinematiken. 

Naar man for Eksempel fyrer el Gevær af, 
kan man ikke se Ruglen forlade Løbel, man 
].,;an h eller ikke se Hanen smække i, det gaar 
alt for hastigt, til at e l Billede kan dannes paa 
Nethinden. 

Filmen der suser forbi Apparatels Lindse 
ser det derimod; og den tegner det af paa den 
ilende Strimmel, og der staar hele Historie-n. 

Lader man nu Filmen rulle sig forbi med 
samnie Fart som den, hvormed Negativet er op
taget, ser man naturligvis stadig intet, men sæl-
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H ti.,.heden ned til den sædvanlige, 
ter man as 1t>11.ndelia Film vises frem, bliver 
l ·med en a n t> 1

' .
0 1 

. t føl'"'e alle de Bevægelser, som før 
del m uh g l a t> 

. l les usynlige. . 
~~ 1 

1 1 teatret viste forleden Dag en Del km e-
P a ae s < 1 · d I" 
. B"ll der som burde samle a mm e 1g 

111 •1t1ske J e ' 
1
. 

' · m den Mærkværdighed, de egent •g 
J n t eresse, so 

J . . man netop Eksemplet med Geværet er. J er ser 

0 ,, Kuglen anvendt. . 
t" ~ra'n ser SkyLLen lade sin Bøsse og derefter 

d f llvorpaa man ser Kuglen forlade f\re en a, 
Lo hel. 

Ligel edes ser man den ramme en Kridtpibe 

0
., sondre den, allsan1n1en i sarnme Fart, son1 

d~n en Draabe sætler op, naar den løber ned af 

en Rude. 
Delte Eksperiment er overordentlig interes-

sanl, men det næste er endnu bedre. . 
1 el Springvand, der søger mod Himlen med 

en enlig Straale kastes en let Kugle. 
Som bekendt tager Straalen straks Kuglen 

med sig i Vejrel og balancerer med den paa 
Toppen, saa længe det skal være. 

.\t delle sker, lakket være den gyroskopiske 
Bnægelse l\ uglen kommer i, kan man ikke se 
med det bloll :? Øje, men her hjælper de levende 
Billeder alter. 

:\[an ser i dem hvorledes Kuglen gaar rundt 
oppe i Straalcns Top og ligeledes et andet inter
t'~ anl Fænomen. 

:\ledens Slraalen, før Kuglen kom i, var hel 
og tyk , fint deles den straks Kuglens Vægt kom
llll'r til, men vel at mærke paa tværs . 

Sojlen beslaar da af lutler Smaastykker, der 
Iynges i Vejret, det ene efter det andet. Tages 

K uglen ud, føjer den sig atter sammen. 
Endnu flere interessante Eksperimenter 'Ul·· 

~Lilles i den nævnte Film, der i det hele laget 
maa siges al have ganske sjæld en Interesse. 

TU.e mindst fordi· den lader en ane e t Glimt 
:d, 11\·acl Fremliden vil være i Stand til at vise . . 

. f/. M--n. 

Skæbnens Veje. 

Atter en ny Film, der virker med smaa 
og skønne Midler. 

Det lader virkeligt til , al Strømmen gaar ad 
denne Vej, og at Publikum endelig er bleven 1 

træt af de bloddryppende Dramaer, der en Tid ! 
syntes at gaa af som varmt Brød. 

»Skæbnens Veje «, der vil fremkomme i dis
se Dage, er netop Typen paa den gode danske 
Film, den, der har gjort vor Filmsindustri saa 
kendt Verden over. · 

Paa sit Landsted udenfor Byen bor den rige 
Fabrikant. 

Ægteskabet med Konen er ikke særlig lyk
keligt, m en: Datteren, en allerkæreste lille Pige, 
der hedder Lily, er den, der holder sammen 
paa, hvad der maaske ellers vilde være gaaet i 
Stykker. 

Deres Ægteskab er en god Type paa visse mo
derne Forbindelser, hvor Fruen hengiver sig til 
de franske Roman er og forsømmer Mand og 
Barn, medens Manden i den Anledning let dri
ves til at gøre det samme. 

En Dag, Fabrikanten kører til Byen, ser h an 
en ung Pige ligge besvimet ved Vejen, og han 
lader naturligvis Chaufføren hold e. 

Pigen, der lutrligt kommer Lil sig selY, hed
der Ketty og har i lang Tid passet sin syge Mo
der, og er nu paa en Spadseretur segnet af Træt
hed og Nattevaagen. 
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Dette er det første Møde. 
En Dag ser Lilys Moder Barnet sidde paa 

Ballustraden ved Søen og gribes pludseligt af 
Angst for, at hun skal komme noget til. Hun 

beslutter at faa en Frøken i Huset og lader 
derfor en Annonce sætte i Aviserne. 

Ketty, hvis Moder er død, faar Bladet i Hæn
derne og søger Pladsen. 

Hun faar den, og da Fabrikanten opdager 
hende i sit eget Hus bliver han glad overrasket 
ved Gensynet. 

Barnet hænger naturligvis ved sin nye Ven
inde, og det sker, at Fruen overrasker sin Mand 
med Barnet og Pigen i en intim Familieidyl. 

En Aften, efter at Barnet er i Seng, foreslaar 

Fabrikanten den unge Pige at gaa en Tur i Ha
ven, men hans Kone aner Uraad og følger efter 
og bliver Vidne til deres første Kærlighedsmøde. 

Hun befaler straks Ketty at forlade Huse t, 
men Fabrikanten vil følge hende og de beslut
ter at rejse bort sammen. 

Den lille L ily er imidlertid vaagnet, og m ed 
sin store Dukke i Favnen gaar hun ned i Dag
ligstuen for endnu en Gang at sige Godnat. 

Ved Synet af hende binder de gamle Baand 
atter stærkere end før, da han troede sig gan
ske fri, og Fabrikanten kan ikke gaa fra 
sit Barn. 

Ketty, der imidlertid har ventet i Haven, 
falder Ticlen lang, og hun lister sig tilbage til 

Huset og ser der den rørende Kærlighed mellem 
Fader og Barn. 

Hun føler med sig selv, at dem kan hun ikke 
skille, og med Opofrelse af sin egen Kærlighed 
gaar hun stille sin Vej . 

Saa gaar der en Række Aar. 
Lilys Moder dør, og Barnet kommer paa en 

Kostskole. 
Paa en Cykletur kommer hun til Skade og 

brin~es paa Hospitalet, og netop paa det, hvor 
Ketty virker som Sygeplejerske. 

Da Faderen besøger sin Datter genkender 
han Ketty, og da han atter ser, hvordan Datte
ren slutter sig til den unge Pige, beder han hen
de om at blive en ny Moder for hans Barn. 

Tre Gange mødt - Skæbnens Veje! 
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. hvis Indhold vi har gengivet, rum-
Filmen, · f f · L ft en Række pragtfulde Billeder ra n u . , 

mer 
1
.kkert vil gribe og glæde det store Pubh

der -n. 
kum. 

Filmscensuren. 

Hvad bliver det til med Censuren over · de 

Jc,·ende Billeder? 
Længe har det stundet mod en Ordning, der 

ogsaa var stærkt tiltrængt, oll_l Censuren over
ho,·ecl el skal opretholdes her til Lands. 

Om dette Spørgsmaal kan der naturligvis 
~trides, men at Arbejdet, som det nu er, er 
uoverkommeligt for en enkelt Mand, er utvivl

:.oml. 
Vi har ringet Censor P. A. Rosenberg op, for 

al hore lidt om, hvornaar den nye Ordning, d'er 
er under Udarbejdning, kan ventes. 

Der foreligger dog intet bestemt endnu, men 
den endelige Ordning kan ventes til lste 

.Januar. .?.t:J 
Censor har selv indleveret et Forslag, og 

~om Tingene har udviklet sig, har man maa
skc Lov til at tro, at det for en stor Del vil 
blive paa dette Grundlag, at de endelige Bestem
mel er træffes. 

Paa Frederiksberg findes en pædagogisk 
Censur, der udøves af en Kommunelærer, Hr. 
~ icolaisen. Hans Virksomhed har vundet al
mindeligt Bifald fra alle Sider ocr Censors For-::> 

lag gaar ud paa, at Landets Censur samles un-
der en lignende pædagogisk Censor. 
. Der bliver saa rimeligvis oprettet en Slags 

Cl'ntralanstalt, hvor Censor med sine Assisten
ter lader sig de levende Billeder forevise. Na-
lurfiovi h·æ d t t · p . o ' ver e e meget stort ersonale, 
h\'1 ,·irkelig alle skal ses igennem. 

, Hidlil er Programmerne blevet læst af 
Cen or, og kun naar han fandt noget mis-
ta•n kelicrt i d 1 d . . 

. b em, o han sig Billederne fore-
VI e. 

Som t d '· sag , en endelige Ordning er endnu 

ikke truffet - heller ikke er der endnu nogen 
Bekræftelse paa det Rygte, der sigei', at den 
nye ·Post som Filmscensor skal besættes med en 
kendt Skuespiller ved det kongelige Teater - 
men at den vil komme er givet. 

For Provinsen vil den have· den store Fordel, 
at al Lokaicensur ophæves, idet -hver -Film, 
der er forevist for Censoren her, stemples med 
hans Stempel og derefter er fri over det gan
ske Land. 

Hvem er Kinematografiens Fader? 
Ja, Spørgsmaalet er ikke let at besvare, thi endnu 

den Dag i Dag strides man om, hvem Æren for 
denne geniale Tanke egentlig bør tillægges. 

Ingen kan dog bestride, at Brødrene Lumiere i 
Lyon, der i Aaret 1895 som de første fremførte et 
temmelig fuldkomment Apparat til Fremvisnjng af 
levende Billeder, har Æren af i alt Fald at have 
holdt denne Opfindelse over Daaben. 

Naturligvis har Kinematografien .sine Forløbere 
og dens Stamtræ kan i alt Fald føres tilbage tii 1827 
til den af Dr. Paris opfundne Thaumatrop og ti( den 
engelske Naturforsker Faradays roterende . Tandhjul. 

Senere fandt Belgieren I. A. F. Plateau Phåna
kistoskopet og næsten samtidigt fremkom Østrigeren 
Strampfer med den stroboskopiske Skive. 

I a lle disse Opfi ndelser finder man Spor af de 
Principper, der senere har gjort sig gældende i de 
ldnematografiske Apparater og uden disse Mellem
led -kunde n"Lan 1kke være n.aaet til det nuværende 
brilliante Resultat. 

De levende Billeder kan tjene mange Formaal. 
Sidst har England taget dem i sin Tjeneste til 

Fremme af Mobilisationsordrens hurtige Forkyn
delse . 

Da Flaaden for nogen Tid siden skulde afholde 
en Prøvemobilisation blev Ordrerne fremvist i alle 
Landets Biografer, og Resultatet viste sig udmærket. 
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K o n g e· n a f S p a n i e·n , der ·er en stor Ynder 
af de levende Billeder og lader sig kinomatografere 
overalt, har nu ladet en Stab af Fotografer fast 
knytte til sin Hofstat. 

I Palæet i Madrid er en Billardsal omdannet til 
Projektionssal, og her lader Kongen sig de Billeder 
forevise, der viser ham selv deltagende i offentlige 
Ceremonier. 

Æ g t e s k a b s b u r e a u e r n e har -ved de le
vende Billeder pludselig faael el stærkt Opsving. 
Indehaveren, der før kun har kunnet udsende Fo
tografi og Bekendtgørelse om, hvor mange Tusinder 
Damen har i Medgift, lader nu sine Klienter kine
matografere og lader dem senere i sin egen lille Kino
sal forevise for de Herrer, der har Lyst til at for
binde sig med de ikke mindre lysthavende Damer. 

Derved kan man se, hvordan de skønne fører 
sig og ser ud, og man undgaar Præsentationer imel
lem Parterne, der begynder med pinlig Overraskelse 
og ender med hastig Flugt. 

Det første »Educalional Kinomatograph « Sel
skab er i disse Dage bleven dannet i Wien under 
Regeringens og de højere lokale Autoriteters Pro
tektion. 

Selskabels Maal er at sikre Skolebørn opdra
gende og belærende kinomatografiske Forestillinger. 

Adgangen til Biografteatrene i \Vien er om ikke 
helt forbudt Børn, saa dog alt for nøje begrænset, 
og det er sikkert, al rlet ny Selskab ikke kommer 
et Øjeblik for tidlig. 

En statistisk Opgørelse har vist, at der i Aaret 
1900 fandtes 2 Biografl ea tre i Tyskland . Nu find es 
der ca , 2800. 

En Tyrker overværede forleden Dag i et Bio. 
grafteater i Paris en Film foreslillende et Slag mel
lem Bulgarerne og Tyrkerne, i hvilket Tyrkerne blev 
besejrede. Uden at opdage at Filmen v·ar optage t i 
Paris umiddelbare Nærhed, klappede Folk begej
stret, og Begejstringen ku lminerede, da Tyrkerne 
lagde deres Vaaben ned og Musiken spillede den 
bulgarske Nationalsang. 

Dette var dog for m eget for Tyrkeren og med 
sin Kniv fl ængede h an Lærredet, hvorpaa Billederne 
blev forevist. 

Paa Politistationen tog de dog lempeligt paa 
Synderen, idet de aabenbart sympatiserede med 
Grunden til hans demonstrative II)dskriden, og han 
slap for videre Tillale mod at betale et nyt Lærred. 

Paa et af Piltsburgs fineste Hoteller har Hotel
ejeren ladet indrelle et Biograftealer Lil Adspredelse 
for sine forn emme Gæslers Børn. 

Nogle Berlinerblade har l diss e Dage bragt en 
vidunderlig Historie om en Pige, der om Eftermid
dagen havde været i et Biografteater, hvor der fore
vistes el Drama med kvindelig Detektiv som Hoved
person. 

Da denne bliver forfulgt søger hun Flugten gen
nem et Tagvindue. 

Foreslillingen virkede saa stærkt paa Pigen, a t 
hun om N atten aabnede el Vin !lue og styrtede sig ud 
fra 5te Sal. 

Tænk, hvor Publikum i Berlin maa være god
troende! 
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TELEFON 7606-7626. III 
FREDERIKSBERGGADE 25 • KØBENHAVN 

Salg og Udlejning af Films 
Egne Optagelser. Monopol Films. 

Af nylig fremkomne Films fremhæves: 

TROFAST KÆRLIGHED Længde ca. 615 Mtr. 

Drama 2 Akter. I Hovedrollen: Fru EDITH BUEMANN PSILANDER. 

SKOVSØENS DATTER Længde c. 760 M tr. 

Drama 1 Forspil og 2 Akter. I Hovedrollen: EDITH BUEMANN PSILANDER. 
ANTON de VERDIER. 

NAAR MASKEN FALDER Længde c. 990 Mtr. 

Skuespil 3 Akter af URBAN GAD. I Hovedrollen: ASTA NIELSEN. 

KVINDEHJERTER 
Drama i 2 Akter. Længde ca. 610 Mtr. 

GENERALENS BØRN Længde c. 1030 Mtr. 

Skuespil i 3 Akter af URBAN GAD. I Hovedrollen: ASTA NIELSEN. 

MARCONITELEGRAFISTEN Længde c. 810 M tr. 

Drama 3 Akter. I Hovedrollen: HOLGER REENBERG. 

EN LETSINDIG HUSTRU Længde c. 785 M tr. 

Drama. I Hovedrollen: Fru DAGMAR HANSEN-HEINEMANN. 

Stort Reklamemateriale forefindes. 
Clicheprogram. - Plakater. Fotografier. 

Programmer udlejes fra 10 Kr. og opefter. 



~ BIOGRAFTEATRET 
DIREKTØR CLAESON. 

VIMMELSKAFTET 47 * KØBENHAVN. 

·FOREVISNING 
af danske og udenlandske Kunstfilms saavel Dramaer, Lystspil 

som Naturbilleder. 

Uafbrudt Forastilling 
Hverdage fra Kl. 2 Eftmd.- 11 Aften 

Søndage » >> 4 >> - 11 >> 

Altid righoldigt Program. 

Nyt Progra~ 
_... hver Mandag og Torsdag. ~ 

Dansk · Kinograf · Films 
l / 

Hovedkontor: Op~agelsesteater : 

25, Frederiksberggade-25. ~ Strandparksvej Hellerup. 
' 

Telefon 7606- 7626. Tlf . . Hellerup 1283'-1_336. ; . ~ 

Optagelse · ~g Fabrikation af Films 
Til Dato er udkommen:· 

Den sorte Panter, 'Drama .. Længde ca. 982 Mtr. 
l-- \ 

Den sidste Hurdle, Drama,. Længde ca. 920 Mtr. 

Storstadsvildt, ·D~ama. Længde ca. 850 Mtr. 

Marconitelegt;:afi~ten; :drama. 'LæJ1gde ca. ,glO Mtr. 
' ' 

Skovsøens Datter, Drama. Længde ca. 760 Mtr. 

K vindehjæ~ter, Drama. _ L~ngde ca .. 610 Mtr. 

Trofast Kærlighed, D tama.'\ Lre~gde ca. 6i5 Mtr. 

Skæbnøns 
VB j B 

Drama i 2 Akter. 

' ' 

Udkommet om kort Tid: 

.---~--~~~~ 
o en 

hævngerrlge 
ChauHør 
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