
Nr. 19 9 15. juli 1916 4. AARGANG 



Projektions

apparater 
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LEON GAUMONT 

GENERALDIREKTIONEN FOR HELE SKANDINAVIEN 
ALBERT L'HERBIER . 

· ISLANDS BRY. G·~GE 19. KØBENHAVN, B • . ' 
~ ' TELEFON, AMAGER 1128. ~ 
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Skriv til 

KINOGRAFEN 
og sikre Dem vor mange gode Slagere, 

der overalt trækker fuldt Hus! 

F. Eks. : 

Fristerinden. Ny dansk Kinograf-Film (Ellen Rassow, Verdier, etc.) 
Den kære Afdøde. Sidste ny Lystspil. 

De hvide Roser. Fløjtetoner. 
Glimrende Kritik. Nydeligt koloreret Lystspil. 

Vampyrerne. Komplette Serie 1-9 (lOde Afsnit udkommer snart). 
Tugthusfangen Mack Mirre. Sensation. 

Under Vaaben. Ak! Den Kærlighed. 
Storsiaaet KrigsskuespiL Morsomt Lystspil. 
Den Dødes Stemme. Hittebarnet. 

Alwin Neuss-Film. Mest betagende Film. 
Hævn! Udkommer om faa Dage! 

Og mange andre l s te Klasses Film! 
====== Absolut bedste Reklamemateriale! 

A/s KINOGRAFEN 
København og Bergen. 
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BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØBENHAVN Ø . 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

. 

DRAl\1AETS TREDIE AKT 
Kinematografisk Skuespil i 3 Akter. 

so Afdelinger. 

Optaget af det amerikanske Firma American Biograph 

PERSONERNE : 

Herbert Clintock 

May, hans Hustru, Louise VaJes. 

Lilly, deres Datter 

Jones Wall, en Skuespiller og ,Instruktør. 

l Hovedrollen den billedskønne amerikanske Skuespillerinde . 

Louise Vales. 

Med Hensyn til sjælfuldt Spil, Finhed og Elegance staar dette 
Skuespil særlig højt blandt det amerikanske Film Drama, som 

med Rette er kendt for sin virkningsfulde og gribende Kraft. 

Glimrende amerikansk Reklamemateriale. 

' PPojectøP Kul 
føres paa Lager i prima Kvalitet (Underku] uden Væge) i Størrelser 

Overkul20-200, 18-200 og 16-200 mm. Underkul12-150, 12-125 og 14-150 mm. 

Ob
• Paa Lager 'forefindes stedse Condensatorlinser, Condensatorer, 
1ectlver, brugte og nye Maskiner, Lamper, Reservedele. 
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• • 
FILIAL i NORGE: ~ 

Ak:ERSGADEN 20 KRISTIANIA 
TELEGR.-ADR.: BIORAMA TELEFON 16945 
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Ethvert Teater 
vil staa sig ved at aftage 

sine Programmer hos os 
i den kommende Sæson 

===0=== 

Vi har.-. 

1\arets store Slagnumre 
===0=== 

~ !TELEFON' CENTRAL 6433 .. 

u 

TELEGRAM-ADRESSE' DANAFILM.i d 
=l 
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. ffi - FILMENS ADRESSER 

Udlejningsforretninger. 
A/S Fotora ma, Vimmelskaftet 47. Tlf. 9B. 
A/S Dansk svensk Films, Vimm elskaft et 36. Tlf. 6433. 
A/S Kinografen , Frederiksberggade 25. (Tillige F8brik ). Tlf. 7606 og 7621i . 
AJS Biora ma, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. 

Filmsalg. 
Scandinavia n Film Agency, Kongens Ny torv 8, Tlf. 10.240. 
T ransatla ntic Film Co. (A. E. Gee), Fanei:gad e 2. Tlf. 11.212. 
A/S de Giglio lt::tla, Ves tervoldgad e l O. TI l. 2858. 
Ove Davidsen (Messter ), Hambrosga de 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co., Vester Boulevard 46. Tlf. 10 ~58. 
Rothenborg, Ha mbrosgade 4, Vitagraph . 
L ' Herbier, Islands Brygge 19. Gaumont. TIL Amg. 1128. 
Pathe frer es (da nsk-fransk A/S) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
Am erican Film Agency, Ltd ., Skoubogade l. Tlf. 10631. 
M. P . Sales Agency Ltd. , Købmagergade 22. Tlf. 10909. 

Fllmtltler. 
Baltic Film Co., A/ S, Husum gade l. Tl f. 11.323. 
Record Film Co. (Harald Obel), Lille Stra nd\'ej s Sideyej 4. Tlf. Helrup 440. 

Kopiering, Optagelser, Titler. 
Maskiner. 

Pathe frer es (dansk-fransk A/ S), Fred eriksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
Ernemann , Kinoscandia , Frederiksberggad e 17 . Tlf. 8012 . 
Da nsk Kinellla tografl'abrik. Heparation a f Maskin er . Vesterfælledvej 6. 

Tlf. 1636. Telegr .-Adresse : Maskinperfeel. 
Baggrunde. 

A/SJacobse ns Krystalvæg (spar 33- 50°/0 Lysforbru g),Vesterbroga de 3. Tlf. 9186. 
Bogtrykkerier. 

Emil Kristensen, Nørregade 30. Tlf. 4345. 

Kopiering. 
Baltic Film Co., A/ S, Husum gade l. Tlf. 11.323. 

Billetter. 
F erslev & Co., St. Kongensgade 24. Tlf. 470. Spedalfabrik for 

Billetter , Rull er og Blokke. 
Foreninger. 

Biografejerforeningen for Provinsen, Formand Chr. Sør ensen , SYendborg. 
Biografej erforeningen for København og Omegn, Vestervoldgade 110 2 (2-4). 

Telf. Byen 1240. 
Ventilation og Opvarmning. Altid fri sk Luft . 

Axel Lud vigsen , q md. poly t. , Vestergade 1 2• Tlf. Byen 7569. 

Elektricitet. K ino-Scan~ia, Frederiksberggade 17, Tlf. 8012. 
Elektriske Anlæg, Modstande, Omformere. 

rv""'\~ !""V)~ 

BLOTHNER 
Kgl. dansk Hof-Pianofortefabrikant 

FLYGLER OG PIANOER 
Verdensb~rømte for deres overordentlige fine Klangskønhed og store 'ronefylde, anbefalet af de 

største Musikautoriteter hele Verden over. 

Enerepræsentant for Danmark : 

LARSEN & PETE R SEN, 
Hovedudsa lg: jorcks Passae, Vimmelskaftet 42. Telefon 6490. 

Udsalg: 
Nørrebrogade 49, Tlf. 6491. Østerbrogade 94, Tlf. 6493. Falkoneralle 82, Tlf. 6495. Amagerbrog. 136, Tit. 6494 . 

MEDLEMSBLAD FOR 

CD OG OMEGN . 
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Billetprisernes Forhøjelse. 

Da jeg muligvis ikke kommer Lil General
forsam lin aen i København, vil jeg gerne til det 
~f Hr. H~·s kind frem sendte Forslag kn ylle føl-

gende: 
Fo r al enh ver T a kstforhøjelse ka n undgaa 

altfor kra ftig Pro test fra saa vel Medlemmer som 
forøvrig l gsaa Publikum, bø r der sikkert ret
tes en Henvendelse til J u sti tsminisleriet om Ti 1-
ladelse Lil at æ ndre Bmetpriser og Ska ttebereg
ningsfo rm eri lil gensidig F ordel fo r saavel 
Slatskassen som de haardt forspæ ndte Billed 

tea tre, f. E ks. derhen : 
>> T illadelse Lil a t T eatrenes lallindiægt di 

videres med 30 Øre, og at Sk a tten derefter er 
[æcwes med 5 Øre pr. Portion a f 30 Øre (alt

t:>o 
saa 25 Ø re + Skat 5 Ø r.e), hvilket jo ikke af-
vi<re r fra f_,ovens F orudsætning - 20 pCt. Skat 

o . l 
ar Jn dtæg.ten , dog saaledes a t Skatten bl ægges 
Bill etp risen «. Ligesaavel som Minist eri et tidli 
gere ha r im ødekomm et T eatrene m ed Tilla
delse til , at 2 Børn m aa b enyte l Voksen-Billet, 
li"esaavel ka n det vel tænkes - a.t anførte Til - , 

t> 
Iadelse til at ben ytte en Gen eralnævner ved 
Skallens Udregning k a n erh oldes; thi denne 
Tilla delse er jo kun simpel Retfærdighed mod 
Teat rene, en Retfærdighedshandling, hvorved 
Staten tilli ge erholder .større Skat. 

Med denne Reform >> in m ente « vil T eat
rene faa D dbytte af selv en mindre Forh øjelse; 

thi saa bliver Sk a lten jo a ltid kun forholds 

mæssig 20 pCt. 
Dernæst turde del maask e være formaals

ljenlig at tredele T eatren es T.il skuerpla dser , 
altsaa i I , II og III Plads; dog saaledes a t kun 
en Trediedel næ rmest Billedtæppet m aa sælges 
som III Plads til en billig Entre, f. E k s. 35 Øre, 
eventuel den nuvæ rende Pris 30 Øre, da det jo 
aitid kniber m ed at faa de forr.est e Hækker 

besatte. 
F or Biog ra fteatret her tror jeg ikke en Æ n 

dring som anført vil m øde Van sk eligh ed h os 

Publikum, f. Eks. 
I Plads 50 Øre, II Plads 40 Øre, III Plads 

og Balkonen 30- 35 Øre, Børn 20 Øre - even 

tu elt halv Billet . 
Alt vil imidlertid sikkert f.or en Del staa 

og falde m ed Tilladelsen til at b en ytte Skatte
Generalnævneren 30 Øre. 

Aakirkeby Biogra fteater , d. 9. J.uli 1916. 

L. L. Jl ejdahl . 

[ Tilslutnin g til m in æ rede Koll egas F or
slag om s tørre Bille lpriser i sidste N r. af >> F il
men «, bedes D e, Hr. Hedaktør , ogsaa give mig 
Plads i Bla det for nogle faa Betragtninger. 

Naar et F orslag, som det H L A. H er skind, · 
Ny købing F ., har indsendt til Aars m ødets Ved
ta"'else eller F orkastelse ses b elyst i sidst e Nr. 

b 

af >> F ilmen «, synes det ogsaa for mig fuldt ud 
be rettiget og tillige og•saa forsva rligt ; der fo re
ligger jo ·ogsaa en , Situation, der gør , at hvis 
en F orh øjelse i det h ele taget sk al genn emføres 
i næ r Fremtid, m aa det være nu , da det m aaske 
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senere vil være mere vanskeligt a t gennemføre 
den. 

Hvad I-Ir. Herskind i sin Artikel 15ør op
mærksom paa med Hensyn til Lokaleforho l:i, 
Personale, g ilm, Varme o. l. er jo ubestridel i :~t, 

og naar det ikke allerede er sket er der vel nær
mest to Ting, som har gjort sig gældende i 
Spørgsmaalet, nemlig at en Del af Fagets Ud
øvere driver Teatrene som Bierhverv og saa, at 
der i hver By h ersk,er saa stærke Konkurrence
forhold , a t man fra hver sin Side tror paa Norl
vendigheden af at bibeholde de smaa Priser l'or 
derigennein at sikre sig Enoderparten af Bio
grafpublikummet i sh1 By. 

Jeg tror, det er et helt forkert Standpunkt, 
at indtage i denne Sag, først maa vi ud af den 
Smaalighed, der animerer til at sælge en Vare 
billig, alene for at Konkurrencen h eller ingen 
Ting kan faa for sit og dernæst maa Teater
ejerne i de danske Provinsbyer vel snart have 
lært saa meget af Tiden der er gaaet, at den 
Forstanelse bl.iver raadende, der kan bringe 
T ea trene saa m eget i Kontakt med hinanden, at 
der drives nogenlunde ens i hver By og ikke 
saa absolut modsat, at naar den ene sætter 
Prisen op er den anden færdig til at sætte den 
ned; jeg mener, at man maa gensidig give hin- · 
anden Haandslag paa, at med den lille Reform 
vil man staa Last og Brast. 

Personlig tror jeg , at det til Efteraaret yjJ 

være h eldigst at gøre S,pringet; for det første 
er det j.o fakti sk , at alt er .steget i Pris lige me
get hvad nævn es kan og at vor Prisstigning i 
ingen Henseender staar tilbage for Retfærdig
hed i Forhold til andre Forretningers Paalæg, 
vi har jo ikke alle en Forretning, hvor Stignin
ger hører til Dagens Orden ved Siden af, og vi 
maa derfor ogsaa have Lov til ~at kræve, at 
Teatrene faar en saadan Pris, at det ogsaa i de 
mindi·e Byer bliver Forretning ud af Ddften. 
Forlystelses-skatten skulde jo allerede h ave vær et 
til Revision i 1916, m en blev paa Grund af 
Krigssituatiol}en udsat til 1917, hvis den da 
kommer for til den Tid, vilde det sikkert være 
heldigt om vi var oppe med Prisen først. 

Jeg tror heller ikke, at Publikum vil de
m onstrere imorl 40 Øre for en Biografteater
billet, der findes rlog en Del Teatre, som har 

gjort Forsøget, i Horsens, Aalborg, Svendborg 
og maaske flere Steder, og er kommen helt godt 
fra det. 

Jeg vilde gerne støtte Forslaget og give det 
min bedste Anbefaling samtidig med, a t jeg 
gerne saa sai11nange Medlemmer Lil Aarsmødet, 

) 

som muligt, for at vi. i Fællcs',ab kan drøfte 
Sp~) rgsmaalet og ran et Flertal en ten det saa 
uliver for elle r imod . 

Svendborg, den 10 . .J uli 1916. 

Chr. Sørensen, Fmd. 

Film i Privatlivet. 

~ledens Filmen har gaaet sin Sejrsgang Verden 
on•r i Forlystelses livet og ogsaa er bleven stærkt 
brugt i for skellige Grene a f Videnskaben , er det mær
keligt at se, hvor lidt Indpas den har vundet i det 
private Liv. 

Der blev jo ganske vist af fors kellige Firmaer 
konstru eret nogle Appara ter til Forevisning af 
}'ilrn i H jemmene, og de viste sig al være a ldeles 
driftssikre, men a lligevel er de ikke siaaet riglig t 
an endnu. 

Da d isse .\ppara ter , der kan sæ ttes Lil enhver 
elektr isk Stikkonlrakt, kom frem, troede man, at 
de i Forbindelse m ed le l.le Optagerapparater havde 
en stor Fremtid for sig og snart vilde være a l finde 
i ethvert Hjem. 

Og ubeg ribeligt er det egenllig ogsaa, at der 
ikke bli ver »filrn el« mere rundt i Hjemmene end 
Tilfældet er. 

Amatørfotografien har jo for længst vundet en 
afgørende Sejr, og overalt, hvor der er Børn - og 
Haad - findes et Fotografiapparat, der fø lger de 
smaa i alle Situationer og gennem deres Skønhed 
og Pudsigheder borl lil Eftertiden. E th vert Hjem har 
snart sagt et Alhum m ed Amatørfotografier af Bør
nene fra den Gang de var smaa, men hvad er det 
døde Fotografi mod det Ievenel e Bill ede! 

Ubegribeligt er det. at ikke enhver Familie, der 
har Raad dertil lader alle sine Medlemmer optage 
paa Film til Gavn og Glæde for Efterverden en. Der 
er Familier, der omhyggeligt lader ethvert ' af dens 
Medlemmer mal e, m en langt inleressanter e var det 
dog at hevare dem i en Film, der ganske andetleeles 
vis er h vorelan de var og virkede, end det malede 
Portræt. 

De færreste Børn har kendt deres Oldeforæl
dre, men i Fremticl en bør eth vert· Barn takket være 
Fi lm en ikke' leve' i Ukenclskah om disse. De, der 

THE 
TRANS-ATLANTIC F l LM c. o. ~s 

NYHEDER 
\ 

En Tigerindes Hjerte. 
900 Meter. ( 

Hjerterdam e. 
900 Meter. 

Uskyldig. 
(Mary Fuller.) 900 Meter. 

En Rejse i Kina. 
150 Meter. 

r...- Et Program med T.-A. Film betyder fuldt Hus. ~ 

Forlang dissø Films hos Døres Udløjørø. 
\ Telefon DIREKTØR A. J. G E E Telegr.-Adr.: J 
~ CENTRAL 11,212 FARVERGADE 2 Il TRANSCOFILM ~ 

~~--------------------------------~~ 



Bal tic Films C o. A/s 

Kopieringsanstalt og Titelfabrik. 

Kontor: Jagtvejen 4 7 Fabrik: Husumgade 1 

Telegram-Adresse: BAL TICFILM Telefon: CENTRAL 11.323 

EL FELT 
HOFFOTOGRAF 

ØSTERGADE 24 

TELEFON 425 
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leYer nu, m en ikke lader de gamle i deres Familie 
optage paa Film, gør derfor en s tor Fejl mod deres 
Efterkommere, der en Gang ved Fi lmen s Hjælp vil 
studere E jendommeligh edern e ved h ele deres Fami
lie ligesom man nu set si l l• 'ologra fi a lb um igennem. 

Sla lern e er begyndt a l fo rslaa Vigtigheden af 
delle Spør gsmaal og i de fl este Lande er der dan - . 
net F ilmsarkiver der beYarer hi s tor iske Øjeb lik ke 
og Tidens s tore Mænd a f filma lisk Vej , m en i Pri
vat live l er Bevægelsen endnu a lt for svag. 

Man h ører dog af og Lil om inter essante Film , 
der er bleven oplaget rundt omkring i Familierne 
og blandl disse indtager den , der for ganske ko rl 
T id siden blev optaget i Anledning a f, at den kendt e 
københavnske Vekse ller er L. fejrede s in Da tlers 
Bryllup, en fremragende P iael s Lakkel vær e den 
Omhu, hvormed den var lavet, og de Summer, der 
var koslet paa den. 

Filmen , der var lave t til som et Lystspil m ed 
verci ficerede Tiller skreve t af en kendl Visemager og 
H.evyforfa tler , blev fo r ev is t ved Bryllupsfesten og 
gjo rd e naturligvis m æg ti g Lykke, m en del var og
saa en ualmindelig god Ide, man havde haft, der 
dels morede i Øjeblikkel og dels vil være inler
essanl al bevare i Familien Lil sen e Tider. 

F ilmen s fø rs te Billede viste Dagen eft er Bry l
lup pet. Den unge F ru e gjorde Toilet.le og mod 
log h e rund er den Jobspost, al h end es Kokkep ige 
- cl Faklolum i den L.-ske Familie, der var fulgt 
med Jiu se ts Daller fo r at klare de første vanske
lige Husholdningsskær - havde faac t Telegram om, 
a t hendes Moder var alvorlig syg, og derfor s traks 
maa ll.e rej se. Pigen r ejser og den lill e Frue maa 
nu selv s<,ll·ge for Maclen og man se r h ende nu gaa 
paa Torvel, hvor hun blandt andel køber en saa 
vanskelig Vare som Aa l, der siden volder hende de 
for fæ rfl e li gs le Kval er i Køkk en et. 

E nd elig bliver dog Maclen færdig, m en da den 
unge Æg temand komm er hj em , erkl ær er han den 
for absolut uspiselig, hvoraf følger e l s tort Sln.en 
der i og rasende forlad er han Hj emmel og gaar h en 
til s in Sv igerfader og klager . 

Her bliver man dybt r ys te t over han s Uheld , 
og Svigermoderen disker s iral' s op med all, hvad 
Huse t formaar , hvilkel viser sig at være ikke sna 
lid t, og Svigerfacleren, der er kendt som en s tor 
Bibliofil gaar ind i s il Bib liotek og vender tilhage 
med de lre ældste Udgaver af Madam Mangors 
Kogebog. Nu komm er ogsaa den un ge Frue til for 
al k lage sin Nød og det hele ender na lurligv is m ed 
s tor Fo rso ningsfes t m e ll em Parre!. 

Hele Familien dellog nalurligvis i F ilmen og 
all e ha vde s tor ' Morskab ::~ f al se sig selv paa det 
hvide LærreeL 

E n anden Maade at bruge F ilm en paa h a r vi 
hør t om fra en anden københavn sk Familie, hvor 

AYiseme for kort Tid siden meclcleHe, a t den ældste 
Søn i London var bleven forlovet m ed Miss N. N. 

Da den unge Mand ikke kunde præsentere sin 
Kæres te pe rsonlig for s ine Forældre, havde han lad et 
op tage en Film paa 100 Meter, der vis te h end es 
dag lige Liv og derigennem. lærle hans Familie den 
unge Pige langl bedre a t k ende end om h a n havde 
sen d l 3-4 Fo tografier . 

Det te er kun el Par E ksempler paa hvor mor
som me og p raktiske Fam ili efilm kan være, og Frem
iiden Yil da sikkert ogsaa forøge deres Tal i uh yr e 
Grad , h vilke l ikke vil gene re Biogra fl ca tren e, hvor 
de almindelige F ilm - som man ogsaa i -ringe Grad 
hm· fo rsøg t a l omplante i Tlj cmm cnc - m ed rette 
horer hj emm e. · 

Den dejlige Sommer. -

Gud h vor Regn en s irømmer dejligt ned! 

Del øs- pjøs-pjask og pjadd erregn er - det er en 

hel Velsignelse for en F ilmsmand a t h øre paa. 

All e andre Mennesker h y ler op om den r æd

somme Sommer. hvor det øser fra Morgen til Aft en . 

Folk er h elt h ys terisk e, - hvad skal del blive 

l il - hvad ska l de for etage dem ?? 

Og del er dog saa ·snare simpel! - gaa i Bio

grafteat r en e naturligvi s! 

E r de l Vejr vi hnr i Aa r ikke godt for andel, 

saa er de l i all Fald god t for Biogra fejern e - de 

har del ligeso m Æ:nde rn e, de kan ikke faa dejlig 

Regn nok . 

J Æve nl y re l blev Floden ved at s ti ge, fordi der 

laa en ga mm el tandl øs Kæ lling og trold ede 7 Mil' 

horlc: se r man ri gti g efl cr i Aar, find er man nok 

al Grundl'n Iil H.egnvcjrcl er en Biografejer e l Steds 

i .Jy lland , der kan mere end sit Fad ervor og som 

h:w forhekset Vejret. 

Andre s iger, al det er Ol e Olsen , der har be

s tukk et Minisleren for Vind og Vejr, og man ·siger 

jo saa mcgel , n i man lel en Gang kan komme til 

a l s ige Snndhcd en m erl. 

M; n li ge mege t ll\·o r Regnen kommer fra , naar 
den ba re komm er. 

Hegnen slrømrn er n ed, og Danskerne er ved a l 

faa Sn1mmt>hud m ell em Tæern e af den m egen Væde, 

kun Biografejerne er oven paa. 

Ligesom i s in Tid Fader Noah g ik i Ark en, gaar 

Biografejeren ind i sit Teater og den øvrige Be-
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fo lkning fy lci er ilsom t cie res lerende P ladser og saa 
luk ker han, og lader de l regne. 

Uafbrudt gaar saa Fores lillingen, ku n en Gang 
imell em sendes en Dreng ud med el Reklameh lad. 
og naar de l er vaadl , naa r han kommer tilhage 
meci det, konsta terer Biografejeren med Tilfreds
hed, a l Verden ikke er bleven normal endnu, men 
al del siadig regner, og saa giver han Fores tilli ng 
een Ga ng Iil fo r de i Sa len væren de, der er glade 
ved, a l de har Tag over HovedeL 

Fader Noah strandede jo til si cl sl, da han fik 
Jl øjhedsvanvid og vilde sejle over Bjerge t Arara l, 
skønt Kassen slak 20 Fod. 

Biogra fejeren vi l sikk er t nav igere forsig l igere 
og fr em for a ll sørge for a l redde Kassen. 

V ampyren . 

N a ar Filmen lyver. 

Saa godt var Tyskland forberedt paa Kri
gen , at det end ogsaa havde sine Filmsoptag~re 
mobiliserede samme Dag, som Krigen brø.d ud . 
Og der var ikke gaaet e n Maan ed efter Krigen s 
Begyndelse, før der over de n h alve Jord: i de 
ne utrale Lande ,i E uropa, i Tyrkie t, i T yskland
Øs tr ig og i Am erika især b lev fo rev is t Titusin
de r ·. af Meter tysk Krigsfilm , alle n aturligv.is 
rorh erligende t ske Sejl'e, virkelige eller opdig

tede. 
Na turlig•vi.s k a n saadanne F ilm gøre deres 

Nytte. Der er endnu fj er ne Lande, hvor man 
ikk€ ka n k ontm llere, hvad der er sandt, og 
h vad der er Løgn , h vør m an ikke for staa r s ig 
paa de kinem atogr afi sk e T rick s, og hvor m an 
t ro r , a t naar m a n ser en T ing .paa det h vide 
Lærred , m aa det være r.igtigt. Den er jo foto
g ra fere t, og den fotografi sk e P lade lyver ikke. 
E t udm æ rket E k sem pel paa en saada n falsk 
Lys k Krigsfilm saa m a n allerede fo r h alvan det 
Anr siden i de amerika n sk e Biografteatre. Den 
h ed »E robringen af Calais« og forestiHede Ty
sk ernes Indma rch i Byen . Den var opnaaet 
p aa den Maade, at m a n paa .Ban egaarden i 
Courtrni h avde m a let Navn et Courtrai over og 
sk reve t Cala is i S tedet, og 'Sna lod m a n n ogle 
Regim enter tysk e Solda ter defil ere fo rbi Op-

tagerapparatet Og bedre en dnu var det m ed 
>> Erobringen af Paris «. Den Fi lm h a r man dog 
ku n vove t a t by de Tyrke rn e. De skulde h ave 
noget a t stives af med. F ilm en var 5000 Meter 
la ng - Paris e r jo en s tor By -, og man saa 
Kejser W ilhelm m ed I-Iaanden paa Ho ften , til 
Hes t .og m ed ly nen de Blikke ride ind under 
Trium fb uen - a f Pap . Den ne F ilm har T yr 
kern e som sagt hidtil h a ft Monopol paa a t n y de. 
Men i de vestlige Sta ter i Am erika h ar m an se t 
en F ilm , der h ed >> Pari s' Ødelæggelse under 
det tysk·e Bomba rdement. Den va r saa sør 
ge lig a t skue, at Folk i San .F ra ncisk a sendte 
Ko ndo lencebreve til Venner i Paris. Lig
nende >>Sej rs-Film « sk al væ.re bleven viste i 
Kin a, og i J ap an · paas taar m a n fo r fuldt Alvor, 
::~t na::~r K.ina h a r være t saa tysk v·enligt og h a r 
troet nt kunne find e tysk H jæ lp m od J apa n , 
skyldes det delvis disse F ilm. 

Kinematografi 
ved fuld Belysning. 

Hidli l har Mørkel været en Betingelse for el 
god, Hesulla l af F remvisningen af levende Bill eder. 
men lakkel være Amerikaneren John F . R. Troeger, 
der har konstru eret en gennemsigligt Skærm, kan der 
nu proj iceres ved fu ldl Dagslys. (Delle har man 
ganske vist været i Stand Li l i de sidste 4 Aar men 
Meloden er førsl nu bleven fuldkommen~j orl. ) 
Fremviserappara tet placeres, ved Troegers Me tode, 
lige i Nærheden af Skærmen og denne, der er ild
sikker, Lillader en lang t stærkere Belysning i Mod
sæ tn ing Lil den almindelige hvide Dug. Endvidere 
hl iver Øjnene, da den omgivende Atmosfære er op
lys t, ikke plagede af Kon tras len mellem Mørket pna 
Tilskuer pladsen og den hvide Dug, ligesom Til 
sku eren faar et mere rea lis tisk, og yderst lidt fo r
n edent Billede. 

Den fo rres te Side af Troeger P rojek tionsskærm 
der veneler mod Publikum , er for synet med loch·e ll e 
mege l smalle Prismer og disse tj ener Lil a t vise Bil 
lederne med mege t r inge Sideforkortning selv mege t 
langl Iil højre ell er vens tre. 

Desuden er Bill ederne mere na turt ro end Fo to
grafi erne paa Filmen, cl . v. s. de har mere Dybde 
og er ikke i Bes iddelse a f den >> F ladhed «, der ud
mærker de fl es te Fi lm. 

Kammerae t er jo enøjet og lo Øjne er nøclven-
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digl for a l faa dohbell' Billede, som giver Folelsen 
af Dybde. 

I Almindelighed gengiver Kinematografien der
for kun de l flade Fo tografi , men Rillerne paa Troe
gers Skærm giver Øjet de dobbelte Billeder, de l er 
vant til. og saaledes opnaas den stereoskopiske 
Effekt. 

Der projiceres ved denn e Melode bagfra ud 
imod Publikum og modsat. hvad der ell ers er Til 
fældet. lwil ke l ved Unelervisning har den Fordel. al 
ForeYiseren kan se sine Tilhørere (Skærmen er jo 
gennemsigtig). 

(Scientific American. ) 

CENSURLISTE. 

15. Juli 1916. 

4361. Naar Hjertem e kalder . 905 m . Rod. 

4362. 

4363. 

4364. 

4365. 

4366. 

4367. 

4368. 
4369. 

4370. 

4371. 

-1372. 
4373. 

437-!. 

4375. 
4376. 

Drama. 
Va m pyrerne, L ynets H erre. 1335 111. 

Gul. D ram a . 
Juellinge S lot og Slotspark . 74 m . Rød. 

N aturbillede. 
Hvad !\ærligh ed fo rmaar. 320 111. Rød. 

Skuespil. 
H am·dc V ilkaar. 316 111 . Rød. Lyst-

spil. 
Mindetest pcw Kronborg. 9-! 111 . Rod. 

Na turbill ede. 
Mindefest paa Kronborg. 94 111 . Rød . 

Naturbill ede. 
Elverhøj. 466 m. Rød . Natu rbill ede. 
l tjenstligt Øjem ed. 315 111 . Rød. Lyst-

spil. 
Forsvoret a j' Verclun. 169 111. Rød. 

N atm· b illede. 
K ommunal Kon cert pcw Borguo lcl. 60 

m . Rød. Natu r billede. 
Syn elig Kærligh ed. 84 7 m. Rød. Drama. 
Digteren og Basunblæseren. 448 m . 

Rød. Lys tspil. 
Oprørsføreren Nana Sahib, Oprøret i 

Inelien 1857. 1338 m . Rød. D ram a. 
Haarelexiren . 296 111. Rød. Lystspil. 
Den gaacle ful de V illa. 11 22 m. Rød. 

Drama. 

4377. Gaumonts U gerevue Nr. 21. 167 m. 
Rød. Natu rbillede. 

4378. General Gallieni's Begravelse. 134 111. 

Rød. N aturbillede. 
43 79. Gen eral, Lord 1\itchener. 149 m. Rød. 

Naturbillede. 
4380. Belønningen . 300 111 . Rød. Sk uespil. 
4381. List m od L ist. 860 111. Rød . Sku espil. 
4382. De hvide Roser . 868 111. Rød . Sk ue-

spil. 
4383. Drengen fm New York. 965 m. Rød. 

D ra m a. 
438-!. D rnma. 
4385. 

Blaclkonuen. 985 m. 

Kaliinge V anclfa lclene. 
Rød. 

109 m. Rød. 
Nn turbillede. 

Hydrochinon akr.4B.- pr. Kg. 
Metholersatz a " 76.- " ., 

ti lbydes af 

H. Levinsen, 
StPandvej 108. 
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Charles Chaplin, den verdensberømte Filmsko
miker har en yngre Broder, der nu er begyndt at 
filme ved samme amerikanske Compagni som store 
Broder. 

Petrograd træder i disse Dage en officiel Ko
mite til Undersøgelse af, hvad der kan gøres med 
Hensyn til den truende Brændselsmangel sammen, 
og paa dens Program staar ogsaa en mu lig Luk
ning af alle Hovedstadens Biografteatre. 

Paladsteatret har sat den anclen Lincl -Film 
»Døclsjockeyen « op og for første Gang ser man her 
en "stor << Film forevist ved Sommertid. Kan den 
ikke trække Folk, er det aabenbart ikke muligt at 
hale Publikum i Biografteater naar Skoven er grøn . 

Forhandlere af Asta Nielsen-Filmene i Amerika 
er i de derværende Filmsblade s tærkt beskæftiget 
med at bevise, at Asta Nielsen ikke er tysk. Man 
gaar saa vidt, at man offentligg·ør hendes Daabs
a ttest i Kliche, en Ildprøve, som sikkert kun de 
færreste Damer vil bryde sig om at gennemgaa. 

Biografteater-Billetter 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk 

5 Billetter pr. Blad - dobbelte eller 
tredobbelte-nummereret fra 1-500 eller fortløbend~ 

til l 00,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Stykker med en Sats ..... Kr. 6,00 
25,000 - to - . . . . . " 12,00 
50,000 - tre - . . . . . ' 22,00 

100,000 - fire -- . . . . . » 40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 X 12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats ... . . 'Kr. 7.00 
25,000 - to - . . . . " 17,00 
50,000 - tre - . . . . . " :n,oo 

100,000 - fire - . . . . . » 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

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

l Billetfabrik A. Brand G. m. b. H~ 
Hassetbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Ventilation og Opvarmning 
Af Biografteatre. 

• • • • Altid frisk Luft. • • • • 
Moderne og økonomisk. 

AXEL LUDVIliSEn, cand. polyt. 
Vestergade t, København. Tlf. Byen 7569. 

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Perforermaskiner og alt Tilbehør. 
Største Lager af Kemikalier og Kinn-Farver. 
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