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En højere Enhed. 

'Iraks Filmen kom frem, .blev der sørget 
· • 

1 
len med el befæstet Svælg hlev skilt 

hll'. ,l c 
fr:t Tenteret. . . . . 

Fi1n1en ,·ok sede s1.g 111litllerttd stærkere og 

·' 't'l' 0 ,, ]Jecrynclte at fylde Svælget op og 
l:t'i"l t'l ('). 

hrt'dl' .,ig ud over del. 
Og ~an kom den Dag, hvor Teater og Film, 

lrnd., nllc Bestræbelser for d e t modsatte, naa

t'clt• hinanden. 
ltn1rnaar cl e l' skete ude i den store Verden , 

n jl'g ikke i Stand til at sige, men h erhjemm e 
'lir del , da Centralteatre t opførte >> Millionen «, 
Jt 1 ori dl' levend e Billeder var anvendt. 

Det vakle Forargelse i Kredse, hvor man 

1 ndnu mindedes Phister, men det hjalp Teatret 
til t'll af det s størst-c Successer og skahte cl 
l'r:t·t·edt:ns for Eftertiden. 

De ~krmt Brædder har jo sin e Mangler, og 
t!..t lt1 ide Lær red har sine, men de s11pplercr 
lllrtallden saa udmærket'. Handlingen paa Scc
J.I'rt er sla\'llShunden, den maa blive paa fl et 
lt~l. den er , naar Tæppet gaar op og kan ik l' e 

f..nmnH' cll'rfra , før Tæppet atter gaar n ed. 
Filmen springer fra Sted til Sted i e t nck 

•.: f..an illustrere en Hanel lin g ved skiftende Bil
lttlt•r. og hYnd den gans.ke særligt kan, er del 
tlopl\ldc en !v[ellemakl og k æde 2 Alder sam
lllPrt paa en snaclan Maade at alle forl,larenclc 
Rt•plikker h liver overfløcli <>e o er H ~1'11dlin "'en n ' h n 
Iraks !,an fores viflere. 

Det er ingen rin~e Ting, det før te >> ~'[illio
""11 Iil Sejr , og det vil i Fremticlen føre nye 
t~·kker den samme VeJ·. 

Thi ·. \fellemakten er .JO Teaterstykkets aller-
1·1;.:P Ir Punkt. 

Puhlik11m tah . ']' 1 . 
< Cl r a a( en , m1ster In leressen , 

1 ' dt'r heJ o· • 
k J,.,nar mmdst 1 O Minutter af næste 

1 
for at faa forklaret alt det der er fore-

a tt•l mellem Akterne. ' 
Og det e. l f l . 

l se v ø gehg forkert og uclrama-

ti sk, at der foregaar )logel som helst mellem 
Akterne. 

I det ideell e Drama følger man med fra først 
til sidst, ser all og ved alt. 

Fordringen om Ticlens og Stedets Enhed, 
der skal overholdes, er ·i Pagt med det iiitimeste 
i Dramaet, og ·det er ofte stor Skade til , at 
man h ar kaste t Vrag paa denne sceniske Urlov. 

Men her har Filmen sl,abt Vej' frem· mod 
den Fuldkommenhed, som Grækenlands store 
Dramatikere saa, men som Ticlen ikke gav dem 
Evn e til at virl\:eliggøre. 

Thi der bør ikke være Svælg mellem Scene 
og T ea ter, tværtimod de lo Ting hører sam
m en . 

Alt for længe har Scenekunsten været ene, 
og dette er som bekend t ikke godt. 

Og man kan her fører det gammeltestarilent
ligc Bill ed e videre. 

Man tog et af Scenekunstens Ribben og 
sk a bte Filmen deraf, og saa forened e man dem , 
og se, siden var de mmclværlige for hinanden. 

Sandan vil det gaa, Film og Tealer vil gaa 
op i en højere Enhed, og det vil i aller højes te 
Grad være til Dramaets Fremme. 

En Akt spilles til Ende, Tæppe t .gaar ned , 
og saa tager Filmen fat. 

D en griber Personen, idel han gaar ud af 
Døren, og fører ham igennem en Række Scen er 
(og ikke mindst Scenerier), som hører til Styk
k et , men som man altid for har maaHet nøjes 
m ed at tænke sig til, og afleverer ham atter ti l 
Scenen, ide t T æppet gaar op for næste A kl. 

Den, cl er ikke kan se det store Fremskrid t 
i dette, maa være blind eller en Halmindelig 
fanatisk Modstander alf de levende Billeder og 
vil - om han lever længe nok - se sine Ideer 
l ide det en e N ederlag efter det andet. 

E. H. l. 
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Filmsskuespillere. 

H. C. Nielsen, der en Del Aar viPkede ved 
Folketeatret har nu helt helliget sig Filmen 
ikke blot som Skuespiller, men ogsaa som In
spektør. 

Hvad en saadan Stilling fordrer har vist 
kun de færPeste Anelse om, men det er de utro
ligste Ting, man kræver af en Inspektør. 

Forekommer det i Film, at Primadon n a en 
skal ryste Æbler ned af et Træ - og i en Film 
forekommer alt muligt - er det Inspektørens 
Pligt at finde et brugibart Æbletræ, og han maa 
i den Anledning farte l'lmdt i rByens Omegn 
baade tidligt og silde, indtil han endelig har 
fundet et, der er saaledes beskaffent, at Damen 
nogenlunde Jet kan komme op i det. 

Skal der bruges en større Dekorationsgen
sland i en Hertugs Salon, maa Inspektøren og
saa skaffe den fra en eller anden Antikvi lels
handler og sørge fo.r, at den kommer hel ti l
bage igen. 

Skal der skaffes en nyfødt Unge, er det og
saa ham, der staar for det, og over hans Hoved 

kommer den mødrene Vrede, naar Ungen ikke 
afleveres rettidigt og i god Stand. 

En saadan Post bestrider H. C. 
slor Dygtighed, og samtidig faar 
at spille med i de fleste Film. 

Skurkefaget er det, han mest gør i, og her. 
Jra vil man mindes en Række bundfordærvede 
Levemandstyper, der søger at føre usk yld' 
Kvinder ud i Ulykken, hvilket dog h 
næsten aldrig lykkes ham. 

Disse Roller lig.ger dog H. C. - deLte 
hans Navn blandt Bekendte - ret fjærnt, thi 
personlig er han en yderst elsk \'ærdig og 
skeden Mand. 

Filmen fører ofte Folk u d i Modsæ tnin 

Film og Lopper. 

Kære >> Film <<! 

Min sidste Artikel er, Gud være love t, h 

kommel min Kone eller min Svigermoder for 

hvilket giver mig Mod til at devovere mig endnu 
Gang. 

Jeg skrev sidst om Dramaet, der fordrev de 

miske Billeder og spolerede mig min Fornøjelse, 

det vil jeg ikke skrive om denne Gang. 

Derimod en anden lille Historie, der staar 

Smule i Fonbindelse med den sidste. 

Fordrevet fra Biografteatrene af den megen 

Bag mig laa Fortiden trist og tihygg.elig, 

mig Fremtiden m~rk og truende og i nærmeste 

degade bor min Svigermoders Frisør.inde. 

Jeg krøb sammen under Tidernes Tryk, og 

min egen Ubetydelighed. 

Lidt længere fremme skuede jeg et ungt 

ske i e t sælsomt Skrud! 

Hans Frakke var grønlig, paa den ene 

havde han en Aclmiralsepaulet, og paa den 

en Generalsdito, og skønt han utvivlsomt var 

falsket Københavner, udtrykte han sig paa et 

brokkent Dansk. 
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t trække Folk ned i en· Sidegade til J(an 50glc a · . 
. . n de Loppecnkus, og jeg besluttede a_t gaa 

,t dervære 

derhen. . 
r . d mig være ærlig her. 
~ f . JTone og hendes Moder aar forhaabenllig 

:\1111 " 

t 
.· rr disse Linier al se, saa lad mig for en Gang 

;Jt(l lb 
'kd d ta le Sandhed. . . 

· Jc" gik ikke derind. fordr Jeg tToede at finde 

k
o b cler men fordi jeg for en Gang Skyl-d vilde 

\hll'' n ' 
. Ji " som en go<l JEg lemand , der altid tænker 

11pfcH e .11 " 

paa o,i n Kone. . . . . 
T: 1·" talt J· ea vilde tage noget med hjem til mm 
~ur l tl • , b 

. II li mi " arme Lus bider Lopper ikke paa, Kone. " 
l Is (le alclria forlader min Kone før Overnn-nH'll'l < ~ 

l ., ,11rrelsen "Ør det af med dem. 
'l ol 0 ' b 

Saaclan var min kristelige Ide, og for den betalle 

j•·r: de• 25 Øre. 
Jh·ad der skele i Loppec.irkus'e l har ingen In-

t.·n'-'l' for »Filmen «. 
Fores til lingen blev giYen alene for mig og rum-

1111·clc• in te t interessant, før jeg fremkom med den 

J11•1na•rkn ing, om Fruen, der fremførte de smaa 

Jland~T. ikke hanle tænkt paa at lade det hele 

optagl' i Fi lm. Da standsede hun brat sin tillærte 
Ord,trom, pullede Lopperne i en Sardindaase, kaielle 

paa ,i n :\[and (cl lill e ynkeligt Eksemplar) og til

talil' mig med venlig Røst. 

\a turli gvis havd e hun været besLormet af Til·bud 
lra Fi tm sfubrikanlernes Side, baade i Tyskland , En g
laud. Frnnkr ig og RuslaneL 

.la ,·c·cl Indsejlingen til en sc;hweizisk Havnes lad 
h:ndr en Direktør truet med al springe overbord , 

l11 j, ikke h un gik ind paa hans Betingelser. 

llu n havde holdt sig stærk, og endnu var del 
ikkl' ,kel. 

.lc•g ble\· glad ved denne beroligende Meddelelse 
0

' purgle, hvad Ægteparret havde tænkt sig for at 
ut.• Dyrene filme. 

, lh•r ga,· Fruen det unge Menneske, der havde 
,, l t 'i" lige!' l Il . " 1g me em Land- og Søetaten, Ordr·e 
hl at lu kke F t· • orre nmgen, at vi kunde forhandle 
uror 1\rrrt }'d · · og 1 t efter m1aede vi til Summen 300 
Krt"H'r. 

.lrg 'l"d • t l •" c, a c et fandt jeg, nøjere betænkt, slet 
l k e \ar r . 

O . Ol meget, og del glædede dem. 
r hlbocl imød k . 

1 lit . e ommeude at shlle dem person-
mlll Randighed . 8 D l . . . . 

1 age - w1lket nmehgvrs 

vilde sige, at de i en Uge vilde æde og drikke paa 

min Regning - og udmalede, hvorledes Numret 

skulde sættes i Scene, og jeg mor-ede mig mer og 
rner. 

Dette var jo bedre end den bedste Fihnskomedie, 

de troede virl,elig, at jeg var ' ... , nej hvor vilde 
\ 

min Kone have let. 

Endelig, efter at der. var vist mig megen Venlig

hed , og jeg havde ladet mig hele Forestillingen fore

vise · endnu en Gang, rejsle jeg mig for at gaa . 

Knægten med Epaulellerne aabnede ærbødigt 

Døren, medens Fruen, der begyndte at blive urolig, 
sagde: 

>> Herren er maaske Filmsdirektør? « 

>> Nej ,« svarede jeg imødekommende, >> jeg er 2den 
Bogholeler paa Østre Gasværk « - men saa stak 

jeg ogsaa i Rend , medens del unge Menneske skælelle 

mig ud paa det m es t uforfalskede Vognmagergadc
Dansk. 

Med megen Aglelse 

H . Petersen. 

De talende Billeder. 

Vi bringer her paa Opfordring el Bil lede af 
de Apparater, der er i Stand til samtidigt al · 
præstere levende Billeder og sælle Ord dertil. 

Maskinen er af fransk Konstruktion og bc
staar, som man ser, af et almindeligt Frem
viserapparat og en Fonograf, · der er sat i For
bindelse med dette. 

Det er selvfølgelig let nok at vise levende 
Billeder og sætte en Fonograf i Gang, men Van
skelighederne ligger i at faa de to Maskiner 
til at virke absolut samtidigt. 

Dette er i de her fremstillede Apparater løst 
paa følgende Maade: 

Talemaskinen driv.es ved et Urværk, m e
dens Filmsapparatet gaar med Elektricitet. 

Paa en >> Synchronregulatorur« kan »Opera,
løren « se, on1 de to Maskiner gaar med samme 
Fart, idet en Viser i modsat Fald gør Udslag 
enten til den ene eller den anden Side. Gaar 
de med ens Fart, vil Billeder og Tale falde sam
tidigt, i modsat Fald maa Farten ændres for 



116 o FILMEN o 

den ene Maskin es Vedkomm en de, til de falder 
sa nunen . 

Selvfølgelig er det van s keligt at k omm e godl 
i Gang, og dette m aa da ogsaa all id Joregaa 
paa den Maa de, a l de t ene Apparat sæ ttes i 
(;ang for det andel, hvorved Vise ren altsaa gv>r 
Udslag, hvilk et a tter har til Følge, al Fa rten paa 
det andet Apparat sæ ll es op, indtil de har naael 
h i n anden . 

So m man \'il forslaa, e r disse Apparater 
endnu m ege t m an gelfuld e, og om de h a r en 
Fremlid for s ig, er visl ret tvivlsomt. 

Vise Fædre - - -

Vi har modlaget følgende: 
Som del maske gennem »·Politiken «s Sp,alter 

vi l være filmsinteresserede bekend t tænker Hol
hæk paa at bryde nye Vej~. 

Byen har som de fl es te andre elanske Pro
vinsbyer e l Biograflea ter og ligeledes cl Byraacl 
--- Byens Yise Fædre!! 

Som saa mange andre i de tte Land er disse 
gode Borgere fyldt med ejendommelige Forestil
lin ge r om de enorme Summ er Biogr aftea terejere 

i elanske Provinsbyer tejner, og Mis undelsen 
grebet dem. 

Til dette ikke usædvanlige Fænom en er 
kommel det i danske Provinsbyer heller ikke 
Yidere sjældne Tilfælde, a t Byen fattes 
og saa har el gocl l Hoved fundet paa a l 
de lo Ting. 

Kort sagl, i Holbæk Byraad oYervejer lll 

om de l ikke var fo rm aals ljenligl al op rette 
k ommun alt Biografteater, og sanledes selv · 
de mange rare Penge. 

De r er bleven n eelsat et Udvalg og de lle 
ifø lge »Politiken « sendt Byraadel en Skri , 
hYori følgende Passus forekommer: 

>> Denne ny Kunslnrl er i den allers ids te 
i en Udvikling, som nærmer den Iil den 
lige Sku esp ilkunsl , id el der nu opfø res 
S k u es pil, som varer en eller fl ere T imer. 
ne Udvi kling forøger i h øj Grad de økonomis 
Chancer for 13iograflealrene, navnlig i en 
vinsby, men det er en Selvfølge, a t den 
s till er større Forelringer Lil Lokaliteterne, Ven 
sal , Garderobeplads, Toiletter og Opvarmni 
Dette Forhold er der taget Hensyn Iil i de t f 

liggende Projekt. Der er indreltel Bolig Iil 
Bestyrer, som , naar han bor pna Slede l, 
drage Omsorg for OpYarmning, Hengør ing 
i de l hele s ikre Foretagendels bedste Drift 
fremme god Ø kon omi uden a l belas te 
tagendet m ed n ogen yde rligere Udgift. « 

Velvalge l unders ireger - s tadig t ifølge » 
Liken « - ,al overall , hvor der er Be tingelser 
cl Biograflcaler, har del vist s ig a l 
g-limrende Fo rrelning. 

U d valgel fores la ar s l ullelig l, al der 
--14 bevilges el Beløb af 30,000 Kroner t il 
af Grund og Opførelse af et Biografteater. 

Saadan er de vise Holbækfædres Plan, 
ved før s te Øjekast kan den m ansk e se re t 
lalende ucl. 

Men lad os belrag le den lidl nøjere. 
Det meste af del liltalend e gaar unæg 

af den, naar man lænker paa Ejeren af 
Biografteater, der allerede findes i Holbæk. 

Hvorelan h a r man tænkt at ordne sig 
ham ? 

Da der skal k øbes Gr unel og bygges n 
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~ 
Il na ikke tænkl paa al købe h am ud. 

1nn n 5"< · 
h:tr 11

' J·e endda bare ganske roligt tage 
\'il maas' 

~fan f ·a ham saalecles al: de Penge, han 
Bt·,·illingcn l< < , • • 

. d Forretnmg, er tabt. - --. ni , en _ - - -
h:ll s. .1 1 selvfø]øeligt være det nemmeste! 

!)cl \'1 c c . o . . . - . . 
·ø 1 er forudsætte, al man 1 Holbæl, ro

O·• hd J11l o l 
" '. cl nemmeste Vej , og saaledes havde 

r••l "'k en 'r, . ~ del fors te Skær. 
k '11 1~'1 saa var al Ting vel k lappe t og klar !? 
. ' den ble\' købt, Teatret bygge t, og Forest il-

hrun 'kl li ? . '· ncle beøynde - 1 · ~e sanc . hn•ten "u o . 
" 1• lel er jo ikl<e saa s1kkerl. . ,l. ( 

Fr de ,·ise Holbæk Fædre nu ogsaa ganske 

ikk~r paa, al alle Vanskeligh~der _!~der si.g 

Il '"" let af VeJ'en som den BwgrafeJer, hvJs rn<rs .. " < 

1.:orrelning man ødelagde med et Pennestrøg? 

Er del nu ogsaa nok med Grun d og el vel-

indrl'l lel Tealer ? 
Horer der ikke lidl mere Iil? 
Del a ll crvigtigsl e? 
Filmen!! 

Filmen jo! Har man ikke gleml denne lille 
Biting, og har man ikke ogsaa glemt alle Lan
dl•ls øv rige Biografteaterejere, der her ser deres 
(niere se r truede i aller højeste Grad. 

Er de vise Holbæk Fædre ogsaa gansk e 
ikn• paa, at de kan faa en Film at fremvise i 

dt•n• kom munale Teater? 

. elvfølgeligt vil alle Provinsens Filmsfolk 
•aa til Kamp imod dem i samlet Trop, og Gud 
H•d. om Fabrikkerne saa vil sælge Film til H ol-
hll·k om det kan betale sig for dem? 

Gud ved om det ikke straks vil føre til, a l 
llolbæk vil blive boykottet af alle elanske Fa
hrikkPr og all e Agenier for de ud enlandske F ir
lllarr. 

.lrg Pr ærligt talt bange for del! 

Og saa Yar det jo en claarlig Spekulation, saa 

\ar d<' 30,000 Kroner jo givet forker l ud, og 
IIlan hal'!le opnaael: det modsatte af hvad man 
\ildt•. . 

F ·
1
l"' har tillacll mig al 11clkasle dette lille 

rt·~nt id spcrspek li v for de vise Fædre i Holbæk, 
j(•g l ror a l alles Interesse tjenes, hvis »Fil-

men «s Heda ktion lilsliller dem el Eksemp lar af 
nærværende. 

Med Tak for Optagelsen. 
Deres ærbødige 

Films mand. 

Røntgen-Kinematografi. 

Den Gang Videnskaben Lil sine mange an
dre Vidundere ogsaa føjede det, at det var mu
ligt for det menneskelige Øje al se de faste Dele 
i det menneskeli,ge Legeme, hvilede man ikke 
paa de vundne Lavrbær, men arbejdede ivrig t 
videre. 

Siden da har man da ogsaa eksperimenteret 
med Høntgenstraalerne, snart for at naa et Maal, 
snart for al naa et andel, og man er ogsaa 
kommen ind paa Høntgenfotografien. Som be
kend t har det vist sig let al optage almind el ige 
H.øntgenfolografier, men skal man over til le
vende Billeder, ops laar der straks betydelige 
Vansk eligheder. 

Da disse S traaler ikke lader sig bryde eller 
samle med Linsesystemer, kan man ikke frem
s till e noget skarpt form indsket Billede med 
dem, m en er h envist til Skyggebilledet, der er 
noget stør re end selve Objektet. 

Derfor maa m an, naar m an vil op tage men
nes kelige Organer, bruge et for h oldsvis megel 
s tort Billedformat, og det bliver derved meget 
,·anskeligt at faa Filmen til at skifte. 

Dr. Houx i Paris , der er en af de første, der 
har beskæftiget sig med disse Eksperim enter, 
indskrænkede sig til at optage en Frøs For 
døjelsesproces og benyttede dertil en Film paa 
3 Cen tim eters Bredde og 75 Centimeters 
Længde. 

Hele dette Sys tem, har dog vist sig ganske 
ubrugeligt, hvor Talen er om de menneskelige 
Organismer, der kræver en Billedflade paa 
mindst 18 X 30 cni. 

Man er her gaaet væk fra Filmsbaandet og 
er gaaet over til Plader i Kassetter, der skiftes 
af en automatisk virkende Mekanisme. Del har 
dog paa denne Maade ikke været muligt at 
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drive det højere op end til at tage lO Billeder 
i Sekundet, medens den almindelige Kinoma
tografi kræver 17. 

Optagelserne paa Pladerne kinomatograferes 
senere over paa et almindeligt Filmsbaand, og 
de manglende 7 Billeder pr. Sektmel fremskaf
fes ved at sætte nogle af Billederne indtil 2 
Gange efter hinanden. 

l videnskabelige Kredse venter man sig me
get af Røntgenkinomatografien , men endnu 
maa den vist siges at staa i Forsøgets Tegn. 

AL det en Gang vil lykkes at føre Røntgen
skygger direkte over paa Filmsbaandet, anses 
for givet, og de levende Billeder vil da have 
føjet en ny Kvist til sin Berømmelses Krans. 

J. 

Teater. 

"Hans eneste Kone". 

Fra >> Henrik IV « til >> Hans eneste Kone « er 
der jo unægteli.gt et Spring. 

Ikke at jeg vil bedømme Magnussens Stykke 
efter den ældre Kollegas , lhi dette vilde være 
saare uretfærdigt, men interessant er det at se, 
hvor Scenelovene har forandret sig, og hvor 
det der var godt Latin i det 16de Aarhundrede, 
er ren Pølsesnak nu i 1913. 

Bevares vel, Shakespeare er Shakespeare, 
han er kanoniseret og god nok, men skal der 
skrives noge t nyt - og det skal der jo gærne 
- maa man ikke gH re det efter de gamle 
Recepter. 

Før skulde der <helst ske saa meget som mu
ligt paa Scenen, Morel og Svig, Kærlighed og 
Had. 

Det henviser vor Tids forsiaaende Drama
likere roligt til Biografteatrene, med hvis Ef
fekter de dog ikke kan konkurrere. 

Tilbage bliver altsaa Replikken, som det 
man i Nutiden anser for det væsentlige i Skue
spillet. 

Men l1er er ogsaa Forskel. 

I de gode gamle klassiske Tider h avde 
en Trang til at faa sagt saa meget som 

Kloge og skarpe Replikker fulg te hin 
<ler tales hastigt og 
lige Ting. 

Men nu til Dags gælder det om at lade 
sonerne sige saa lidt som muligt. 

Det er naturligvis en Paradoks, men sik 
er det, at var Falstaffpersonen skab t af en 
Dramatiker - lad os sætte af H r . J ulius 
nussen - vilde han drikke adskilligt mer, 
han taler, medens han, som han n u er , 
faar Tid til al skylle Halsen for den U~u'~"Jilll· 
hed af pragbfulde Replikker, der udgaar af 1 
Mund. 

Det langsomme og det stumme Spil 
vundet Hævd. 

I >> Hans eneste Kone << sker der egentlig 
gen Verdens Ting, ri1en S ty k k et er saa ty 
moderne, at det maa interessere een blot 
Sam ti dig. 

Før tog man en stærk Handling, og 
den byggede man Stykket. 

Handlingen var Skelettet, som Replik 
hængte paa. 

I vor noget leddeløse Tid gaar man 
modsatte Vej - dette er atter en Paradoks 
og tager en Del Replikker, som man saa la 
S tykkel efter. 

Og i alt sligt er Julius Magnussen en 
I de 3 Akter >> hans eneste Kone « spiller, 

der intet, og der tales til Tider k u n yderst 
som t. 

En meget snadrende fraskilt Frue 
næsten forhistorisk og kendeligt træ ttende 
de øvrige Personer ved sin forfærdelig 
Tale. 

Alle Persoi1er her kan holde Mund med An· 
stand og udfylde en Pause med stumt Spil. 

Alt dette være aldeles ikke sagt til Stykkel 
Forklejnelse, jeg paapeger det kun som karak· 
teristisk for Tiden. 

Thi Magnussens Stykke har jo gjort Lykke 
og man forstaar det saa godt. 

Det er vittigt, taget lige ud af det daglige 
Københavner-Liv, og sat op netop m ed de Re· 
plikker, vi alle bruger. 

o FILMEN o 121 
Nr. B 
~ 

. 1. der som sagt ingen af, men 
I dlJll" e . . 

l an °d . i vor daglige Trl værelse? Vor 
l ·]·er er . 

]lnt<. 5
' . høJ'st paa at være os utro 1 et 

. ne forsøger . . " . n• . ' " 
1\0 . B a j'stnna tor en ar vm ltcls Helte, 

. ·hh k s eoe o . 
Ojt .. det kommer ttl Stykket gør hun det 

, 11 n ad l -1 -1 'l''d ·1 
111t .

1
.1. , _ Hrmdling hører 1 ~<.e vor 1 tr . 

;~Jligt' '· e l l, , e 

Anno 1913, men studerer det og søger at for
staa, hvorfor det maa være saadan. 

Naar Magnussen en Gang er bleven Klas
siker -· og det bliver han - og hans Børne
børns Børnebørn kun kender hans samlede 
Værker og Billede l paa Væggen af Manden med 

Poul Heumert, .Jerndorff, Fru Bloch og Fl'k. Dinesen i '' Hans eneste Kone «. 

Shakcspeares Tid gav man hinanden Gift, 
111 Hdl'dl• sin Uven med hedt Blod og var en 
fiPit t•ller Sk urk , nu opforer man sig korrekt, 
i 't•r lidt og gaber mere. 

() .. Si<l " · en man gør det, er det saa berettiget, 
ti dt•r k.· S 11\·es eL tykke som dette. 

. ~lan hor se det, fordi det trods sin Over-
•ln,t•l (' e. 1 1_ . 

· 
1 e goc t Billede paa Ticlen der vil 

llllt•rt•. <'I'l' 1 • • • ' 
en wer, der 1kke falder 1 Fm·fær

lt'J t• m·cr l ' d d 
• 

1
' a er sker eller rettere ikke sker 

<len latterlige Flip, saadan som de gik med den 
· i det snurrige Aar 1913, vil hans Stykke blive 

bedømt fra et kulturhistorisk Synspunkt, og 
den Tids vVilliam Bloch vil sætte det i Scene 
med s tor Akkuratesse og megen Omhu . 

Indtil da kan Stykket og vil Stykkel blive 
set af det københavnske P ublikum, der ikke 
har noget imod at le af sig selv. 

.J ens T.ocher. 
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Tre Generationer. 

Som bek endt paas la ar m an , a t der skal 3 Gen c

r a lioner til for a t skabe en Gentleman . 

Roberl Storm-Pe ter se n. der ell er s ikke h ylel er 

alm en gæn gse Menin ger , h ar paas laae t de l. samme 

og har h er paa Billede l søgt at r ekons truere en 

m oderne Filmsgentl eman s næ rm es te For fædre. 

Det centra le i Famili en har for T eg ner en vær el 

J laandsvin get. 

All e Gener a lioner h ar drejet. Beds tefader en 

Lirekassemand - fr a h a m Poesien -, Fader en 

Chaufl'ør - fra h a m T eknikken -- og selv d1:ej cr 

h a n SYin gc t pa a Kukka ssen - en æg te »Gentlem an 

o!' lh e film «! 

Forespørgsler. 

Vi har m ere end en Gang mod taget 
spørgsler , der paa forskellig Maade tog 
paa Indretningen af et Biografteater , og da 
m aaske k an inter esser e en større Kreds af 
m ens Abonnenter , sl.;al vi h er besvare den 
modtagne. 

F ør st sp ørges der , hvor det bedst indret 
Biografteater i Provinsen er at søge. 

Det er naturligvis vansl{ eligt at sige, 
mon det er m ege t fork ert, naar vi nævner 
havens Biografteater i Aalborg som et af 
bedste? 

Dernæs t spørges der , om der eksis 
særli ge Tegninger over velindrettede 
hvad der imidlertid ikke gør, da Branclv 
Fordringer er de bes temmende paa elhvert 
h vilket h ar forhindret Dannelsen af Stand 
Typer. 

Dernæst: H vor h øjt og hvor bredt skal 
vel indrettet Biografteater være? 

Delle komm er n aturligYis an pan Plad 
Antal og andre lok ale F ol'hold , der lmn 
sig bedømme paa Stedet. 

E ndelig spørges der om en Biograf er 
pligi et til a t h ave Brandvag t, naar Salen er 
retlet efter N utiden s F ordringer, c l Spø rgs 
der kun k an besvares derhen , al del be 
af Myn digh ederne paa Stedet. 

Fra en and en Abonnent har vi modlaget 
Forespørgsel om , h vorl edes den hvide S 
Bill erne kastes pa::~, sk al ncre fo~· at gin' 
bedste Res ulta ter, om der er noget man 
s tryge den ind m ed, ell er andre Forholds 
a l tage. 

Det bedste er en r en , h vid Flade, enlen 
Lærred eller en h vidtet, afsleben Væg. De 
skellige Ting, kaldet »Diamantvand «, » 
vand « eller »Sølvvand «, som det anbefales 
smøre over , er ikke at anbefale, da F laden a 
som Regel bliver sort kort Tid efter . 

Almindeligt Lærred, præpareret som 
Rullegardiner , er noget af det bedste, og 
at Ansigterne paa Billederne ikke skal blh·c 
blege, k an m an komme en Draptone i 
telsen . 
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Nr. 8 

. . besvaret Spørgsmaalene ud fr a den 
\'l haJ 

. . a ,·i sidder inde med, og h aaber, del maa 
Ertarll~I"'r'. dss lillende, og a t ikke minds t and re 
. •rt' Ir 1 e . . . 

'·~ . 
1 

·csserede i Provmsen v1l h en vende s1g 
FllnP.Jll er 
.
1 

rn ed andre. 
I l n R ed. 

Ny Film. 

Ciwull'orl:'nS I-Icmm el igh et.l « er en Film 
up lo !Il e minuil « rig paa Spænding og s l ær~.;, 

llandling, der jo endm1 er de t, der tager Pubh 

I..u nl -,l ;erkcs l. 
Filmen handl er om noge t saa ak L uell som 

lt•rminspckula li on og er yder s t m oralsk, da 
1 ~t-11 1• 11 brin ges Lil For tvivlelsens Rand ved s it 

Id indigc Spil. 
lfandlingrn er iøvrig t den , at en ung Gros

l'rt' r. der har en sod Kæres te, efter at have 
pt•J..nlncl held igt med mindre Beløb lad er sig 

lt• I..J.. t• ud i en slorrc Spcknl a lion , der gaar galt. 

_Han-, Ch::nrffor - han holder Au tomobil -
r lillidin tid f . 1 1 · , 

11 
Ole s .;et 1 h.æresten, og da han 

1\t•r ll't' r rraae d d ' ... ' n e mo den tm"e Dame tn •> ter 
Jrn n r 1 _ "' ' o 

11 
n•n 1am med s in Ridepisk . 

l'raf op taar det dybe Had der sæ lter 
r rnact i Gana ' 

Gru ::.· 
er ren gaar til sin 

r at bede h am om en 
rige gamle Onkel 

Kaution paa 60,000. 

Onklen s iger n ej , m en NeY0en lader Papiret 
li gge paa ·hans Bord , i det Haab, al han skal 
komm e paa nndre Tank er. 

Delle find er hans gamle Chaffør , der nu 
er i Tj enes te hos Onklen, og for a t h ævne sig 
skri\' er han Onkl ens Navn .efter og seJHier Pa
piret Lil den nn ge Grosserer. 

Falskneri et opdages, og Grossereren døm- 
m es for Falsk til 2 Aars F orbedringshu s. 

De 2 ulykk eli !lc Aar faa r Tiden ocrsaa Bu O' t ._, b t') 

m ed, og h an komm er nd af Fængslet og træf
fer sin trofas te lill e Kæreste, der tappert har 
Yenlet paa h am . 

H an faar , takkel være en gamm el Ven , An
src llelse som Brandm and og bliver h er den 
r askes te blandt de raske. 

Saaledes er det ogsaa h am , der er forres t 
clen Dag, der gaar Ild i den rige Onkels Villa, 
og ud a f F lammern e r edd er s in F jend e, den 
hævngerri ge Chauffør. 

Denne er dog bleven dødeligt saarct lilHi er 
Branden, og paa Dødslejet til s taar han , al det 
var h am , der skrev Navn et efler. 

Onkl en hører denne Til s laaelse fr a en af 
Hospitale ts an clre Senge og r ys les dybt. 

Da .J1an a ll er er helhrcclcl , gør han sin Urtc i 
mod Ne\'øen god igen , og alt ender i Fryd og 
Glæde. 

- r. 
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Lille Berlinerbrev. 

Be rlin , d en 26. Jan. 1913. 

i\'u graxler alle berlinske Børn. 

l alle Hjem er der Graacl og Hyl og fra Tusin 

der ne rHJSe Fædre s lige r en Forbandelse mod Byens 

strenge Polilichef, d er har l'orYoldl den hel e Mal

heur. 
Hr. \'Oll Jagow, Politiels st renge Mesler, har n em 

lig kategorisk forbudt Børn unde r 14 Aar at over

Yære en Biogrufleatcrforeslilling her i Byen. 

Grundene Iil d enne riga ris liske Beslemmelse er 

mange. 
NalurligYis kan del ske, al der kan fremkomme 

Billeder, som Børn ikke har godt af <ti se, skønt her 

i Berlin jager Censuren s traks s in blaa Blyant igen 

nem dem . og d e l har man h æ ngt sig i. 

Del , der fik B ægeret Iil al Ilytic oYcr, Yar c l 

fransk Billede, der viste en fransk Officer, der spio

nerede ved de lyske Manøvrer. Slig l kan lyske Børn 

under 14 Aar iJd.;:e taalc at sc. 

Det paaslaas ogsaa , al Lærente i Skolerne har 

konslalcrel , al Drengene opfører sig fri ere end før , 

og lror de l er Billederne of lhe far \Vest's vilde 

Cowboys, der h er virker demoraliserende. 

Det skal saa ledes Y æ re sket - skulde man l ro 

del. muligt! - al en Dreng i Stalsskolen i Magd c

burg midi under Timen har s midt Frald..:en og mo

livcret de l med , al sanelan gjorde alle raske Mand

folk i Amerika , del hnvdc han selv scl paa Bille

d erne. 

Sligl er i Sandhed for!'ærdeligl og sæller det 

~a n ske Tyskland i Bevægelse. 

Lærere og Professorer sa mles s lraks Iil l'vløclc og 

drøl'ler Til fældel og Tidsaandcn , Undervisningsi n

spekløremc underrc llcs og løber s iraks Iil Minisl e

ren , og saa har man Spillet gaacnde. 

En Masse Papir bemales og en Uendelighed al' 

Undersøgt• lser anstilles, og saa cncl er det med et R e

sultat -- del gør den Slngs allid her - og i de tte 

Tilfælde alts~u1 med cl Forbud mod. at Børn unele r 

14 Aar maa se levende Billeder. 

Sandelig, der vaages over de lysl' e Børn. 
P eiter. 

D e l e v c n d e B i l l c cl c r erobr e r stadigt 

Felter. og gør sig mere og m ere uun ch·ærlige. 

blol i Forlys lelsesliYel m en i d e t praktiske LiY. 

En af de siclsle Anvend elser , som Billederne 

J'aael, e r ved Væddeløb, idel man kincmalogra 

Opløhel. hvorved al Tvivl om hvem der er kom 

først ind borlfalcler. Billeel e t fremkaldes paa 
det og Dommeren venter i Tvivlslilf'ælclc nwd 

f~el<lc sin Kendelse. til han har set Bileclernc. 

E d i s o n har Iil en amerikansk 

sig om Fremtidens Skoleundervisning, paa hvis 

volulione ri.11 g, han for Tid en arbejder. Han vil 

alt optage i levende Billed e r, saaledcs al 

h erefter kun skal bruge Øjnene. 

Alt skal sæ lles i Billeder. Bømenc skal 

dan all er. og hYordan alt bliver Iil. 

lionsgrl'ne Yi ses, Bnr.11el ser hvordan cl Bord 

en Siol bliYcr Iil , ligesom alle Videnskaber skal 

les forbi deres undrende Øjne. 

Edison lror fuldt og fas! paa, 

l Aar J'0r Foranelringen er sket. 

l L o .11 d o n har man lige 
lion. d er om Eftermiddagen omdannes 
s a l, h vor d e r serveres 5 The. 

Ideen har gjort slor Lykke. 

I I l a l i c n har man indfør! 
slemme paa ved de poliiiske Valg. 

For at le lle Landbefolkningen Forslaaclst•n 
det nye System, ·har R egeringen ]adel oplage 
Hække levende Billeder, der Yiser, hYorlccles 
skal b ær e sig ad. 
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Nr- 8 

. · 1. rr IJrratænker man i de s tørre Bane
\ n• e l l ..._c 
· 

1
• 

1 
inslrrllere levende Billeeler i Ventc-

l • ·ti ,Jc e l ø.tn• '. Glæde for de, d er w mmcr for lid ligl 
tlt•nt'. itl l 'J'o!!. 
• , ·ti ,·enl e paa c ~ 
(h'r "'' 

125 

3000 
LYS 

Kinematograflys 
~. ' vtaarsfes llighecl ern c lejede de tyske 

1 ndt'r . · 1 1 flere Biogra f'lcatre , lwor der 
\Jtlil:l'l'lll~·tHhg l.('( e~· , . - . 

. . 
1 

aralts ]'ores ltlhnt;CI for de Soldater , d er 
hk' gl\t.' o ' -

i alle mindre Byer 
t],;ko• fil- ()rlO\' . 

J),. 
11 

, 0 r t e M c s l e r~ o k s .e r , .Jack .Johr~son , 

l 
. ,·a•rel )Jaa Tapcle l 1 Forbtndelse m ed Films

h.tr ut , 
•l'l:t(.(t•lser. . 

\'t•d dl'll bcrømmehgc Kamp, lwor han erobrede 

faas ved at benytte vor 

Triplexbrænder. 
Uafhængig af 

Gas- og elektriske Ledninger. 

Anerkendt Konkurrent 
· til Buelampe. 

Katalog K gratis og franko. 
il \'t•nknsr~· . Yar Rcll cn Iil a l op lage Ievenel e Bi l

(t"Clrr , 0 !gl Iil e t amerikansk Sclskab for en m eget 

(H tnit'lig • Ulll. 
. 

11111 
bekendt forbød de amerikanske Autoriteter, 

Driigerwerk o 
Lilbeck, Tyskland 

11 
Jlillt'derne bleY fremYis l. og Filmskompagniet 

.tilt' , i,lnok en Del P enge Iil paa Historien. 
(kilt' lader dog ikke Iil al have afskrækket dem 

ra al gore Forrelningcr m ed den s lærke Neger, 
h\t man da e llers lø r lro , ·or l'ranske Koll ega »le 
( llll'lll:l . dl'r melder. al del samm e Selskab fo r 
_.,tHI() francs har købl He ll en Iil n i filme ved hans 
Hrvllup. 

Internat. 
~l 

l Lichtbild-Kopier-6esellschaft 
m. b. H. 

!hor lang den Film skal v~cre s laar der ikke 
no l'i om. 

B E R L I N S.~. Bergmannstr. 68. 
Telegram-Adresse ; LICHTKOPJE. 

l 

F i In t., o p c r a l "' r e r n e i E n g 'l a n cl Ydelsesdygtigste Fabrik for Kopiering 

og Fremkaldelse af Film. 
Op!·ralur t'r del lekniske Udiryk for den der op
ger t•lln frem ,·iser Billed erne - har til Parlamen
l ind t•ndl rn Begæ ring om , al de r maa blive ved - ---

ri <'n Lov. efter lwilken der fordres en vis Ud
lin•·!" o~ cl Ccrlifikal for al l'aa Lov Iil at udøve 

(lt•ralun irbomheclcn , ligesom Tilfælele t er m ed 
1 mangl' andre tekniske Siillingcr. 
l n 'a:Hlan Lo" er ogsaa hiC\·cn udarbejde! , cl en 
l:t.tr :ti 1-l .\riikler. 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT & CLICHEFABRIK 

FARVERGADE 8 ~ TELF. CEN. 8747 
!!Ni! Efter f $l! Jan. /913 !!Ni! 
Telefoner: CenJI7q0trq7{}0 

!!Ni! 

ONCEPRISER. P· . Il .. l S. . . . . ha/p S' / ~ ~1 •1 ags" en og nlen før og cfil' r fcksien 20 Øre pr. mm. Paa andre Sider 16 Øre. Fo1• en 
'lf r· O hr. pr. Gang. Rabat fOl' 13 Gange JO pCt., fot· 26 Gange 20 pCt. Spaltebredde 85 mm. 

EMENTSPRlS. 1 11 , · nc and: -l '"'· om Aaret - UdlarlCI: 8 Kr. om Am·et. - Enkelte Ntlmt·e 15 Øre. 
KTION · r.- l .1 l K PEiltTt · cc en <s Jcrggade 2i\, 1\øhenhavn . Tlf. 7!i06 - 7626. 

ON OG ANNONCEAFDELING: Y ilhelm i )rivrs kgl. Hof-Boghan del, Købmngcrgade !i2, 1\øhcn havn. 

Udkommer den 1. og l f>. i hver Maaned. 

l ' dgivct af A r S J(ill ograf'cn. - Hedigeret af .Tem J.oclter. 



KINOGRAFEN 
TELEFON 7606- 7626. 

FREDERIKSBERGGADE 25 • KØBENHAVN 

Salg og Udlejning af Films 
Egne Optagelser. Monopol Films. 

Af de fremkomne Monopol-Films fremhæves: 

PIGEN UDEN FÆDRELAND Længde ca . 1035 Mtr. 

Drama i 3 Akter af URBANr GAD. I Hovedrollen: ASTA NIELSEN. 

SKOVSØENS DATTER Længde c. 760 Mtr. 

Dra ma i l F orspi l og 2 Akter. I Hovedrollen: EDITH PSILANDER. 
ANTON de VERDIER. 

NAAR MASKEN FALDER Længde c. 990 Mtr. 

Skues pil i 3 Alder af URBAN GAD. I Hovedrollen: ASTA NIELSEN. 

EN KVINDES ÆRE Længde ca. 825 Mtr. 

Dra ma i l Forspil og 2 Akter. 
I Hovedrollen: Fru EDITH PSILANDER og EINAR ZANGENBERG. 

GENERALENS BØRN Længde c. 1030 Mtr. 

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

MARCONITELEGRAFISTEN Længde c. 810 Mlr. 

Dram a i 3 Akter. I Hovedrollen: HOLGER REENBERG. 

CHAUFFØRENS HEMMELIGHED Længde c. 6il5 Mtr. 

Dram a i 2 Akter. I Hovedrollen: HOLGER .REENBERG. 

Stort Reklamemateriale forefindes. 
Clicheprogram~ - Plakater. - Fotografier. 

Programmer udlejes fra IO Kr. og opefter . .... 
• 
L Brugte l'ilms sælges fra 5 Øre pr. Meter. 

•[:~~~~~~~~~~~ 

Dansk Kinograf Films 
Afs Kinografe~, Købe11havn. 
Hovedkontor : Optagelsesteater : 

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

Optagelse og . fabrikafløn . al Piltns 
' 

Til Da.td er udkommen: 

Den sorte Panter, Drama. Længde ca. 982 Mtr. 
l 

Den sidste Hur dle, Drama. Længde ca. 920 Mtr. 

Storstadsvildt, Drama. Længde ca. 850 Mtr. 

Marconitelegrafisten, 'Drama. Længde ca. 810 Mtr. 
l • 

Skovsøens Datter, Drama.; Lrengde ca. 760 Mtr. 

Kvindehjærter, Dram~. Længde ca. 610 Mtr. 

Trofast Kærlighed, Drama. Længde ca. 615 Mtr . . 

Pierrats 
Kærlighed. 

Skæbnens Veje, Drama. Længde ca. 725 Mtr. 
' ' 

En K vindes Ære, Drama. Længde 825 M tr. · 

Chaufførens Hemmelighed, Drama .. 
Længde ca. 635 Mtr. 

Udkommer om kort Tid: 

Bf lflirakel. 
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PALADS-TEATRET 

'-

Nord-Europ~s største Biograf Teater. 
lptet andet Biograf Teater i Verden kan byde sit Publikum saa enesiaaende Bek "'"'u"uKu~~:~ 

Der forefindes ' saaledes stor elegant Promenoir, Restauration, Ventesale, 
Orkester-Concerter under Anførsel af Herr .Kapelmester Fr. Schnedler 

l l 

Solister: Violin, Herr Marius Hansen. Harpe, Fr~. Kjeldskov. 
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,' Pl\,LllDSTBI\TRBTS . PILPIS 
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======~~~= . UDLEJES· AF / 
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1\fs 'K l NOGRAFEN , o FREDERIKSBERGGADE 25 
' . ' . 

• l 

TELEFON 7606 - 7626 o KØBENHAVN 

' " . , 
' l • 

L 
Trykt hos J. JørgenseD & Co. (M. A. Hannover) Køben havn . 
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