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LEON GAUMONT 
GENERALDIREKTIONEN FOR · HELE SKANDINAVIEN 

ALBERT L'HERBIER ~ · 
ISLANDS BR,YGGE 19~ KØBENHAVN, B. 

TELEFON: AMAGER l 128. 

Atter en kolossal Sukces 
tra KINOGRAFEN! 

2den Serie af Dr. Nicholson og den blaa Diamant: 

DEN FARLIGE HAAND 
Sensationsskuespil i 3 Akter af Carl Hinding. 

Optaget af A jS. Kinografen. 

Raketten er steget tilvejrs. 

I Hovedrollerne : 

Holger Reenberg 
og 

Edith Psilander. 
--<Yc><Yc>--

Udlejes med Eneret i Danmark: 

% Kinografen 
København 

Norge: 

Kinografens Bureau, 
Bergen. 

Vagtpa1·aden)rækker op. 

"Politiken": 

... Dr. Nicholson udstyret med mystiske Medhjælpere 
i sort Tricots ... Filmen udstyret med Tryllekunster ud
førte af Hr. Bewer . . . pikantere end ved Høj sommertid. 
Publikum fandt Filmen spændende. 

"Social-Dem.": 

. .. Sukces i Kinografens Teater . . . . sat ganske be
h ændigt op. 

"Berl. Tid.": 

... Hr. Reenberg er tilstrækkelig dæmonisk som den 
mystiske Doktor og Fru Psilander yndig som en ung 
rig Enke. 

"Aftenposten": 

... rig Afveksling af Mystik . .. Filmen gør udmærket 
Lykke og interesserer Publikum fra først til sidst. 

" Vort Land": 

... Reenberg er her en ikke helt almindelig Storforbryder. 

"Ho vedstaden": 

... Behøves det at siges, at efter at Publikum aandeløst 
har fulgt Dr. Nicholson igennem alle de Farer en Mand 
kan være i ... 

... spilles spændende, klogt og sympatetisk. 
"Den farlige Haand" vil faa sit store Publikum. 

"København": 

. . . en spændende Film, der samler en Række over
fyldte Huse. . . . Bedrifterne faar Blodet til at stivne i 
Publikums Aarer .... 
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BIORAM A 
ØSTERBROGADE 33. KØBENHAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

HJERTET DER BRAST 
Kinematografisk Roman i 3 Akter. 60 Afdl. 1000 Meter. 

--- Dansk Optagelse. ---

I Hovedrollerne: 
Luzzy Werren - Hermann Flor{mtz - Lilly jansen - Anna MUller 

Oscar Nielsen - Henry Knudsen. 

En Roman om Solskin , Sommer og ung Lykke isprængt maleriske Scener 
fra Zigeunernes vilde og romanliske Liv. Gribende og interessant fre~ først Lil sidsl. 

(Af Metropolteatrets Repertoire). 

KAMPEN OM GULDET 
(Knaldsukcesen i Viktoriateatret, hvor det trods julens Nærhed lykkedes 

at fylde Teatret Aften efter Aften.) 

Italiensk første Rangs Sensations Film. Drama i 3 Akter. 1200 Meter. 

En spændende Handlirig om Guld og Vinding holder Interessen (angen fra 
fra først til sidst, og de mange nye tekniske Tricks og spændende Overraskelser 
lad er Interessen stige Akt for Akt. Bemærk Automobilets Fald fra Kæmpebroen 
og i Flodens Dyb. Aldrig før sele Sensationer. Den store Minebrand. 

tma Projecteur Kul tma 

haves endnu paa Lager i følgende Størrelser : 

Overkul 16/230 16j200 16/120 mm, Underkul 11 /180 12/135 12/125 mm. 

Objectiver. Condensatorlinser. 

Filial f o :r N o :r g e: 

BIORAMA, AKERSGADEN 20, KRISTIANIA. 

Spol. lers" Guidgraverne 1 Aia:k~. , 
Største amenkanske Sukces 

2500 Meter. ' 

Kæmpernes Konge En Film uden Lige. 
. Største italienske Sukces, 

ca. 2000 Meter. 

To Film. deP fyldeP ethvePt TeateP. 

ASTA niELSEn PlbiYIEnE JgJ5-16 
Af disse er allerede udkommet ))Landevejens Pige« og to sikre 
Sukcesser ))Den falske Asta Nielsen« og »Den lille Engels 

Bryllup« følger snart. 

"Svenska Biografteaterns" Serie 1915-16 
ca. 20 store 3 Akts Film der ikke behøver nogen Anbefaling. 

Vore udenlandske Detektiv Film Serier 
er prima prima og uden Konkurrence. 

"Danmark" Serien 1915-16. 
Det betaler sig at opføre vore Films. 

===~=== 

DAnSK SVEnSK PlbiYIS "/s viroK~~~~~'![v~E~.a&, 
l TELEFON: CENTRAL 6433. T:::.GRAM·ADRESSE: DANAFILM. l @]] 
~[ -- ] 



- FILMENS ADRESSER 
Udlejnlngsforretnlnger. 

A/S Fotorama, Vimmelskaftet 47. Tlf. 9:i. 
AjS Dansk svensk Films, Vimmelskaflet 36. Tlf. (i436. 
AjS Kinografen, Frederiksberggade 25. (Til li ge Fabrik). Tlf. 7606 og 7626. 
A/S Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. 

Filmsalg. 
Scandinavian Film Agency, Kongens Nyt01·v 8, Tlf. 10.240. 
Transa llantic Film Co. (A. E. Gee), Farvergade 2. Tlf. 11.212. 
A/S de Giglia Itala , Vestervoldgade 10. Tlf. 2858. 
0Ye Davidsen (Messler), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co., Gl. Strand 40. Tlf. 572 & 1691. 
Rothenborg, Hambrosgade 4, Vitagraph. 
L'Herbier, Islands Brygge 19. Gaumont. Tlf. Amg. 1128. 
Patbe freres (dansk-fransk A/S) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
American Film Agency, Lid. (Arno Chris tensen), Mikkelbryggersgade 18. 

Tlf. Byen 4746. 
Fllmtltler. 

Baltic Film Co., A/S, Husumgade l. Tlf. 11.323. 
Record Film Co. (Harald Obel), Lille Strandvejs Sidevej 4. Tlf. Helr up 440. 

Kopiering, Optagelser, Titler. 

Maskiner. 
Pathe freres (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
Ernema n n, Kinoscandia, Frederiksberggade 17. Tlf. 8012. 
Dansk Kinematograffabrik. Reparation af Maskiner. Vesterfælledvej 6. 

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

A/SJacobsens Krystalvæg (spar 33- 50 Ofo Lysfor brug), Vesterbrogade 3. Tlf. 9186. 

Bogtrykkerier. 
Emil Christensen, Nørregade 30. Tlf. 4345. 

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

Billetter. 
Ferslev & Ca., St. Kongensgade 24. Tlf. 470. Specialfabrik for 

Billelter, Huller og Blokke. 

DANIA .BIOFILM CO. 
genoptager sin Virksomhed lste Januar 1916. Der antages Personale 
fra 5te Januar. Hovedkontoret er nu Hellerupvej 72, ved Optagelses
teatret, hvorhen alle Meddelelser bedes sendt 

Tlf. Helrup 1402. 

Gode Manuskripter købes. 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
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Filmstrømninger. 

Da Georg Braneles skr·ev sine berømte Ho
vedslrømninger, tænk·te han ikke paa Fihnen, 
blandt andet af den gode Grund , at Filmen ikk e 
ek~isterede i de Dage. 

Filmen ma11gler altsaa sin Georg Brandes, 
men han vil sikkert komme en Gang, hvorfor 
skulde han ikke ·det - Filmen vil i de kom
mendeAarmere og m e1·e blive en Kultur.faktor, 
rnnn ik ke kommer uden om. 

Da Filmen i sin Tid kom frem, gi k Folk i . 
Biografteatrene, blot fordi døt var Film. 

Mnn saa et To~ ankomme til en Station on u . t) 

undrede sig saare over, at Personern e paa Bil
ledel bevægede sig, og in gen dristede sig da til 
al tro, nt der kund e optages andet end rene 
Naturbilleder i den nye Opfindelse. 

Den komiske F ilm kom imidl ertid hurti ot 
f' ~ 

c ler, og saa begyndte Dramnerne, der den 
Gang kun ,·ar ca. 30 Meter lnn ue oo· varocle n o,«]e 
l
' b t> ~ 
:1n Minutter. 

. Saa havde Fi lm en naa et .det Punkt, h vor det 
ikke Vflr nok, at det Vflr Film, men hvor Ind
hold et var det afgørende. Der kom ogsa1a snart 
L' JI Tid , hn}r Fotografiels Gorlhed sp illede en 
RollP. 

Del var, da de klare amerikanske Billeder 
kom Lil Europa, og ileres Tilsynekomst kvik -
l;<' rl e S\ "»J•t 0 J • J L ' -~ • -· "- p paa <e europæls -:e •. n )I' Jk er, der 

blev tvungen til at ofre mere paa deres tekni ske 
Afdelin g, end Tilfæ ldet før havde været. 

Og saa skete der det epokegørende, at Kun
sten k om ind i Filmen. 

De komiske FjJm var med et ganske distan
cerede. De, der levede af at slaa Porcelæn itu 
paa Film eller glid e i en Bananskal, maatte 
vælge n yt Rollefag, og d e k endte Skuespillere 
begyndte af filme, alt medens den nye Kunsl
form selv skabte nye Navne og gjorde dem ver
densberømte paa et halvt Aar. 

De lange Dramaer flor,erede. Asta Nielsen 
blev en Stjerne og Psilander blev det samme, 
F ilm en >>Afgrunden « blev optaget her i Dan
mark og blev banebrydende for a ll e k ommende 
store Fihnsdramaer. 

Samti.dig begyndte den Fordring at dukke 
op, at Filmen skulde være skrev·et af en For
fatter, endda helst en berømt, hvis Navn man 
kunde sætte paa Plakaten. 

For store Summer erhvervede man Filmati 
serin gsretten til de m es t berømte Romaner, og 
med enkelte nJ dem var man h eldig, medehs 
der i de fl es te Tilfælde kom et under ligt Misk
mask ud af det, der hverken var Fug l eHer Fisk 
- i dette Tilfælde, ·hverk en Roma11 eller Film. 

Man sørgede nemlig meget n øje for , at Fil
men kom til at fø lge Bogens Optrin, selv om 
disse nl.deles ikke egnede sig til at fremstilles i 
Billeder, og de heromte Forfatter e passede saa 
nøje paa , a t det gik studedes til, ell ers kund e de 
ikke være Fi lmen bekendt, m ente ·de. 

Men gennem all·c disse uh eldige Fi lm atise
ringer, naaecle man Iil at se, at Filmen absolut 
burde have sit eget Manuskript, der var skreve t 
ud eluk kende efter dens Love og a f Fo lk , der 
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gjorde sig Uma·ge for ikke at .faa en daarlig Bog 
ud al' det, men en god Film. 

Det nye Begreb: Filmsforfatteme, fik Bor
gerret, og det viste sig snarl, at disse Herrer var 
lige saa sjældne som de rigtige Forfattere, og 
l'øl.gelig steg deres Honorarer, ligesom deres Ari-

seelse. 
Det er nu ikl<e længer noget Skælelsord om 

en ung Forfatter, at han skriver Film, de bedste 
af dem gør ·det, ihvert Fald de, der kan. 

Og maaske, hvem ved om Filmen ikke vil 
l>live den eneste Forbindelse mellem de slore 
Masser og de, der føler, at de har noget at sige 

netop disse. 
lnleressen for Læsning er stærkt i Aftagen-

de, Interessen for Film derimod stedse vok
sende, Romanen , der skal gribe og røre de Tu
sinder, skal altsaa fremtidig udarbejdes som en 
Film og ikke som en Bog, om den skal naa sit 

MaaJ. 
Offentlige Foredrag bliver ogsaa sjældnere 

og sjældnere, hvilket kommer af, at Publikum 
ikk·e længer har saa stor Lyst til at overvære 
dem, som i gamle Dage, man vil altsaa hverken 
høre eller læse, man vil se - det er Fremtidens 

Løsen. 
Og hvad vil man ikke komme til at se! 
Det vi l begynde med Skolerne, hvor det 

meste af Underv isningen vil ske ved H jælp af 
Ievenele Billeder. 

Hvilken Forskel bliver det ikke for Eksem
pel: Zoologitimerne, hvor vi andre sad og saa 
paa en opløst Blæksprutte i Spi ri tu s eller en 
Løbebille, hvor Benene var »fø ll af «, medens 
Børnene fremtidig paa det hvide Lærred vil se 
en lyslevende Blæksprutte e ll er en Løbebille og 
Faa Lejlighed til at studere dens Bevægelser og 
hel<e Liv og Færd en . Naar der læses om det 
gamle Rom, vil Film som >> Quo vadis « give et 
ganske ander ledes Begreb om det daglige Liv i 
Vei,densbyen, medens vi andre maatte nøjes 
med et claarligt Bi ll ede. 

De illus·trercde Blade vi l sikkert forsvinde, 
mnn vi l ikk e nøjes med et dødt Billede, naar 
mnn kan faa el levend e, og vor Tids Journali
sler Yil i F remtid en ikk e gaa med Fy ld epen , 
men m ed Optagerapparat paa Ryggen. 

Og i vort Privatliv vi l Filmen gribe ind i 

saare høj Grad. In gen Persm1, man har kendt 
og hol·dt af, vil mere helt forsvinde. 

Ehhvert Hjem vil eje sit eget Optag·erappa
ra t o.g sin e.gen Fremvisningsmaskine, og i Ste
det for Am atørfotografier af vore Børn vil vi 
fremtidig eje en Række Film, der vi l hlive beva
ret fra Slægt til Slægt, og give alle Familiens 
Med lemmer et la_ngt inlimere Kendskab til de, 
der er gaaet forud, end Tilfældet nu er. 

Og naar saa en Gang Filmen hliver in/ende! 
Naar Film og Grammofon smelter virkelig 

sammen, og det hele optages pan den ilende 
Strimmel, da ucl vikl.cr F ilm en en ct elig (1 // e dt:> 
Muligheder, der laa i den ()ang man m ed Un
dren saa, at Personern e bevægede sig, o.g den 
nye · Tids jordomspændende Midgaardsorm er 

skabt:. 
Del er Fremtid smusik , men dens før ste To-

ner h øres a ll erede i det fjerne. 

-.--- -~ 

En Fremtids Film. 

Den kendte tyske Fi lmsmand . Harry P iehl 
har for et tysk Firma skrevet og optaget en 
Fi lm >> Det stor e Væddemaal«, der foregaar Aar 
2000 og følgelig indeholder mange m ærkelige 
Ting i Retni ng af fantastiske S·ensation er , uden 
~• t man dog tør benægte, at sLi gt kan være muligt 
ti l den Tid. Man ser Gæsterne ankomme t il et 
stor t Selskab hos en Millionærenke, m en dette 
sker ikkte i Automobil. Aar 2000 er dette Køre
tøj ikke mere moderne, man brHger nu kun 

L ufttorpedoen. 
ifeget fikst og med beundr ingsværdig Ud

nyttelse af Filmens tekni sk e Hjælpemidler har 
P iehl h er skabt en Række Befor·dr ingsmid ler fra 

Aar 2000. 
F iimens Hovedsensation er dog Skahelsen 

af >> Elektromennesket«. Om dette fantas tiske 
Værk drejer det store Væddemaal sig og stedse 
passer Instruktø.ren paa, at han s Fan tasi har 
sin Boel i de Vidundere, vi allerede nu kender, 
og kommer saaledes aldrig ud i det komiske. 

Filmen er et Eksperiment, noget nyt, men 
a lt andet end uinteressant, skriver de tyske 

Fi lm blad-e. 

l 

\ 

l 

r~------------------·----·--------~~ 

, THE ~ 
TRANS-ATLANTICFI LM C A/s o. j: 

NYHEDER 

J . k J. '' " 1m, un 1m 
(Harry D. Carey). 

Broadway Feature. Drama i 4 Akter. 

1200 Meter. 

,,Judy glemte '' ••• 
(Marie Cahill). 

Broadway Feature. Lystspil 1 5 Akter. 

1500 Meter. 

r.- Et Program med T .-A.· Film betyder fuldt H u s. -.t 

Forlang dissø Films hos Døres Udløiørø. 

TRE TRANS-ATLANTICFILM Co. A/s 
Telefon 

CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 
· FARVERGADE 2' 1 

Telegr.-Adr.: ~ 
TRANSCOFILM 

~ ~--------------·----------------------~~~ 
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Kommunale Kinematografer. 

l den norske Kin ematograftidend e finder vi 
fø lgende Betragtning,er over T hem aet: kommu 
na l BiografClrift, der jo er sørge lig aktuelt i 

No·rge. 

l mange Kommun er er F urslage l til Overla 
geise a f Kinematograferne gaael ig,ennern , og i 
fl ere Bystyr er for egaar for T iden en h æftig Dis
kussion om Sagen. Mange er de, som i Aa nden 
ser all e private Kinematografer lukk ede og e r
stattede med færre ko mm una le K in o Iea tre, og 
disse mange svæver ti lsy nelaelende ogsaa i d en 
T ro, a l en s lig Overta gelSie bg Drift er g jort n !d 

et Magtbud . 
f vort Blads furrige N ummer peged e vi 

paa for sk ell ige Punk ter , sum i før ste Række 
vilde komme i Betragtnin g ved et s lig t Om læg 
a f Kinematografernes L ed else og Dr ifl og fr em 
h ævet de mange Van skeligh eder , so m vilde 
meld e sig. Vi omta lte ogsaa, at Ko mmunern e 
maatte og burde føle sig forpligtet til at yde de 
pr iva te E jere E r statning ved Over tageisen. 
[-I vor vid t .d e er j u rid is k forpli gtet h ertil , er end 
nu ikke ved L ov bes temt, m en d e L ovm agere, 
som ved Lov vil b efri Kommun ern e fra at yue 
E rstatnin g man sidd e in de med Minimum af 

Reffærdighed ssans. 
Nogle Sted er ska l . Kommun ern e ville true 

sig fr em ved at n ægte elektri sk Kraft t il Rin e
matografern e; andre Steder vil man sætte Afgif
ten saa h øjt, a t del vil virke som et Forb ud. 
Over dis.sc Forsøg pa a a l om gaa L oven , er der 
komm et K lager , som Depa rtementet vil vie stor 
Opmærk somh ed . Kommunern es Optræden 
s trid er n em lig ubetin get mod h vad der b lev ud 
ta lt bande i Loven s Mot iver og ved Debatterne 
i Odelstin g og Lag tin g. 

Der føres saa store Ord o m, at n aar Kin e
matogr afern e b liver kommuna le, saa ska l Pro
gra mmet oml ægges og væsentli;s t age Sigte p:..w 
cl et fo lkeopl ysende og h elærend e Program ; kort 
sag t - pædagogisk . Det er i og for s ig en ud 
m ær ket T an ke, o'g at Kin ematografen ikke an 
'· end es i Und er visningens Tjeneste lw r i L andet 

er en slu r Fejl , vi vi l sige en E flerladen hed 
som jo fHr jo .hellere bør rettes paa . Det m a~ 
bli ve Under visningsvæsen els Opgave at a rbejde 

for d en Sag. 
Men fo r de kommun a le Kinematogra fer ai 

lægge Driften ove r i det Spor, vi l sikkerlig vise 
s ig a l blive en lid et lukrati v Affær e. 

Og sanv idt vi ha r for staaet d em, som i\Tcr 
fo r kommunal Drift ar Kin ematografern e, spil
ler del økon omi ske Spørgsmaa l ingen lunde no
gen underordn et Ro lle. Kin ema tografdr ift er 
en Forretning, en h aa rdhænd et Forretning, hvor 
Idealis m ens sarle Pla nte vanskelig vil t ri ves. De 
hid til indvu ndne Resu ltater i den Retn ing ,·iser 
lydelig, a l der in g·en Si lke var a t spinde paa den 
id ee lle Kin em atograf . Hegn skab el for Driften 
af enkelte Kin ematog rafer , som hidti l er b levpt 
drevet af Kommunerne, viser h eller ikk e nogl't 

opmuntrend e Resultat. 

Vi k vier os ved at tro , a t Forkæm pere ror 
den kommunale Kinematograf ba·re vifter med 
tomme Løfter om Kinematografen i Folk eoplys
n ingens T jen este, for senere, naar de har faaet 
Magben at fortsætte i d e pr ivate E jeres Spor for 
a l tj ene Penge. Skønt man jo er vant til lidt af 
hvert i d en Retning, naår der gaar Politik i 

en Sag. 
Vi n ævnte at Kin ematografdrift er en For

retnin g. En van ske lig og speciel Forretning, 
hvor Konkurrencen er ska rp og L ed elsen for
bund et m ed sto re Van ske ligh eder. Den knever 
Mænd m ed st or Dygtigh ed og Specialkund sku
her og rig Erfarin g i Branch en . 

Den kommunale Kin ema tograf ska l ledes 
af et Styre, som vælges inel en for Bystyr et. Sty
ret faar F uldmagt ti l a t afs lutte Kontra kter o~ 
foretage n ødvendige indk øb eller Leje af det Lil 
Dri ftens Iga ngsætte lse forn ødne Materiale. Ko lll
munen garant·erer et L aan ti l Udgiftern es Be
s trid else. Kom mun en ansætter efter Styrels Ind
sti llin g en Bestyr er og und erordnet P ersonale. 

H ar disse Styr er den nødvendige Indsigt qg 
Erf a r ing ? E r Medlemm erne gam le, v,eltjenle 
F ilm sfo lk , som for staar sig paa at drive el eller 

fl ere Rinotealre? 
Besty reren ansættes efter d ette Styres ]nd

s ti ll in g. E r han F ilmsmand '? Han s Gage ln tll 

FOTORAMA 

N aar De i Deres Teatre spiller F ilm, 

i hvilke de 6 Kunstnere, hvis Billeder 
vi i D ag bringer, udfører Hovedrollerne, 

er Successen sikret! 

Obs. Fotorarnas Reklamemateriale er 
uden Konkurrence!! 

Obs. Fotorarnas komiske Extranumre 
med ,Danmarks populæreste Komikere i 
Hovedrollerne er uden Konkurren-ce!! 

Obs. Fotorama bringer alt, hvad der 
fremkommer af interessante Nyheder fra 
Verdenskrigen og Ugerevyerne hver Uge. 

Lej derfor deres Programmer hos 

A/s Fotorama Afs Fotorama 
Aarhus • København Kristiania 

FOTORAMA 
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Valdemar Psilander. 

NORDISK 
FILMS C~ 

NORDISK 
FILMS co. 

Gunnar T olnæs 

NORDISK 
FILMS C0 · 
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Clara Wieth 

NORDIS 
FILMS C 

NORDISK 
FILMS co. 

Carlo Wieth 

NORDISK 
FILMS co. 
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Dr. Carl Mantzius 

NORDIS 
FILMS C-

NORDISK 
FILMs--.co. 

Ebba Thomsen 

NOR·DISK 
FILMS co. 
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Sæsonens sikreste Kassestykkert 

N ed med Vaa b n ene 
Har, hvor det til Dato har været opført, siaaet alle tidligere Recorder 

Revolutionsbryllup 
I Hovedrollerne: Betty Nansen og Valdemar Psilander 

Doktor X 
I Hovedrollerne: Gunnar T olnæs, Carlo Wieth og Fru Fritz Petersen 

Penge" ,, efter Emile Zolas berømte Roman. 

I Hovedrollen 

DR. KARL MANTZIUS 
Obs. Ovensiaaende 4 Film har alle med stor Succes været opført 

i Palads Teatret i København 

Udlejes med Eneret af: 

AJs FOTORAMA AJs FOTORAMA 
AARHUS· KØBENHAVN KRISTIANIA 

l:=====-- FOTORAM A 
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~===================================================== 
·e sid om 2000 Kr., og han maa i mange Til -

dreJ b • ·t'l 5000 ] ' r . ide stille en Garanti op 1 H . \.an og 
læ l .d . ,. 
·il en Filmsmand ar )e.) e uegen nyttig or en 

1 

1·111e Ga!!e'? Kan et s ligt Yilkaarligt valgt .. aa v 

.1 , 0 <1 den af dette ansatte Bestyrer overta. ge S \Tl b . . . 

,,;sqret fuldt ud tor en n gt1g kommunal Be-

drift '1 

Delte n hare el Par Spørgsnlaa l værd 

Ettcrlank c. 

· Klokkeklang. 

Del hændte forleden Aften , at Haadhu sur-el bleY 
-,laa.encle paa el Kvarter i 12 - videre va r der ikke 
Tale om, al del kunde sl1 ækk e sig, og sk uld e Vægle r
"1 11 gen spilles Klo kken 12 , kund e Forvalleren jo selv 
go re del. om han ell ers er musikalsk . . . 

Men da 'Raadhu sklokkernes Klang nu en Gang 
t•r hl even en Faktor i Køb enhavns Liv. havde dens 
Ta1·shed de f.orskell igs le Vi rkninger. 

Del allerførste Hesu lla t var de t, at alle Menne
'ker opdagede. al deres ell ers saa paa li deli gc Ur Yar 

·e l Kvarter foran og hon;clryslende st illede del lil
bage . 

Den næs le Følge var, at lo Tysker e, dt:'r hm·dc 
sti ll et sig op for al høre Uret slaa h el, efl er en halv 
Times Forløb forlod P ladsen under megen Banden 
og med den faste Beslutning al sagsøge Magisira len 
Lil Betaling af det 1\ vantLuu Øl, de kund e ha1·e druk 
kel i .den {fid , de havde spildt der . 

Og den all erværste Følge af Urds Slædighed 
Yar den , at de l gik saaledes, a t Dyden hævnedes, 
lil edens Udyden h elønnedes, hvilke l er saare umo
ralsk og ikke burde kunn e finde Sled , foranleeliget 
a f el Ur, der er ansal i Kommuuen s Tjenes te. 

Thi de, der pænt gik hjem i Seng eft er at have 
s tillet deres Ure tilbage, opda gede ikke F ejltagelsen, 
men de, der gik ud paa Livet, blev hurtig klar over 
den og stillede aller U rene fr en1. · 

Og saa op ran dl der for de dydige en t rist Mor
gen med sildig Opvaagnen og lilhøren de kold KafJ'.e , 
ilsomt Løb til Kon lorel og ubeha ge lig Modtagelse 
s a mm e Steds. 

For Beboern e i Taarnels :\iærhed, der i s in Tid 
besværed e sig over Spektaklet, betød Standsningen 
en søvnl ø·S Na t, da de nu har vænne! sig i den Grad 
Lil Klokkerne, a t de sle t ikke kan sove, ud en al de 
ringer dem i Søvn. 

De udydige, der h en paa Morgenen venelle 

FINSK/\ FILM f\GENTUREN 
Indehaver: R. S. GRUNER. 

HELSINGFORS, Fll~LAND. 

Eneste Special-Firma i Finland for Salg af Film og kine
matografisk Tilbehør. 

C. P. LAURITZEN & Co~ 
VESTERBROGADE 30. TLF. 2808. 

ENGELSK SKRIEDDERI. HERREEKVIPERirtli. 
MODERATE PRISER. 

Il MODELLER UDSTILLEDE l STUEN OG PAA l. SAL. 

~=-================== 
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hj em og naturligvis ganske havd e gleml den h ele lli 
storie, skatrede U ret en mild Tvhl , om det nu var 
12 Formiddag ell er muligvi s 12 Nat , Ure t m enle. 

Allerpinligsl var den h ele Historie dog ror en 
ruld Mand , d·er rulgle sig selv hjem. 

Del v:H ham n emlig ganske umuligt at faa Kla r 
h ed paa, om del nu var ham ell er Uret , der ikke gik , 
eller om de muligvis gik begge lo , men i modsat Hel
ning, hvorved Virkningen ophævedes . 

H eleligvis blev han klar over Sandhedl'll ti l siclsi 
ved a l lænke over , al Urd jo holdt sig ved Taarnel 
og følgeligt slod , m edens han selv b erancll sig midi 
imeHem to Lygtepæle og følg elig gik ... 

Dagen efter , da det hele var bragt i Orden igen, 
diskuterede ~nan saa, hvad Grunden kund e have væ
ret, og man rakkede ned paa Værket, der dog var 

ganske u skyldigt. 
Det hel e \WI11 nemlig af, a t Borgmes ter J ensen 

hav d f' glem l U rnøgl en hj-emme. 
Jolly Joker. 

Fihn og Forbrydelse. 

Man har Gang paa Gang fra forskellig Side 
horl hæ vde, at Filmen i hoj Grad pauvirkede 
'isse svagt befæstede Gemyaer til at skw ind pan 
Forbrydelsens Vej , og allersids.l hn r H øjesler ets
sagforer H eJFiques som Aktor mod Mot:dern e 
Hacke og Pder sen erklæret noget li gnende. 

T et Referat af Ak tor s T a le fra H 0j·esteret 

hedder det: 
>> For ham stod det saaledes, at d isse to P er-

soner var blevne Ofre for den ofl'entlige Fm·her· 
Iigelse af 1-~' orbrydelser og Forbrydere, som · nn 
om Stunder v~rr saa a l.m indelig i Biografteatren e. 
Der var ligefrem ved den s·tadi ge Forhryd erpaa
virkning igennem Filmene vok set en Forbryder 
stolthed op i dem, de vilde vise , at de kun·de gøre 
alle disse Ting ogsaa , - og ·de gjorde dem, d e 
gik lige til den grut'uldi:"Ste ar all e Forbrydelser , 
Mordet. Det var gans:ke karakteristisk , at det 
Sted , hvor Petersen g:ik h en, ror al berolige S·ine 
Nerver , da han var ophidse\. efter Mord-et, var 

i et Biografteater. « 
Det er rene Ord for P engene, renere end vi 

1'0r har h~Jrl dem, og derfor skal der her siges 

et Par Ord om samme Sag. 
Der er en Ting, som alle Filmens Modstan

dere, og ganske særlig de, der angriber den for-

di d e-paastaar, a t F:illnen fører til Forbrydel:ser, 
gjorde os en Tjen este ved at lægge Mærke til, og 
d et er at alle - i h vert Fald de 99 pCt. - er 
moralske, hvilket vil sige, at Forbryderen , naar 
en saadan find es, altid til Slut faar s.in velfo r-

tj en te Straf. 
Saa længe Forbrydel se eksisterer og h ar 

eksi st·eret vil det interessere det. store Publiku m 
at se det Emn e behandl et i de Bøger det læser 
og i de Film , det ser , og dette er ikke Tilfældet, 
fordi Publikum i :~l Almindelighed føler Trang 
til at sætte sig ind i de forsk ellige Forbrydelser, 
men fordi disse som oftest indeholder visse 
Spændin gsm om enter , som tilLal er og underhol
der . En virkelig spændende F ilm uden Futbry
delse i ses lige saa gærne, som en, der indehol
der Forbryd else. Langt stærkere end selve For
brydelsen , hvor det altsaa kun er Spændingsmo
mentet, d·er interesserer, maa den uvægerlige 
Slutning paa disse F ilm , hvor F orbryderen hav
ner i Politiets Kløer elle r li·der en forsmædelig 
Død dog virk e, og en saadan Moral , d er Dag ud 
og Dag ind slaas f.a:s l for alle Biografgængere 
har Øvri gh ed og P ol iti cl.og egentlig kun Grunel 

til at være glad for. 
Langt mere oph :clsend e og æggende virker 

sikkert Blad·en es Beret ninge r om virlæ lige For
bryd~ lser , hvor Politi et staar magtesløs og de 
Herrer Tyve altsaa har han et stort Udby tl·<' 
LHlen Spor a f 'Ri siko, m en det var vel utænke
ligt, a t en Højesteretssagfører kund e staa frem 
og sige, :1t vorl Politi havde en stor Skyld i de 
stedse voksende F orbrydelser , fordi d e lod del 
store Publikum faa den Tro, a t enhver blot no
g•enluntle velbegavet Person med L ethed kunde 

dreje dem en Knap. 
H vis Politiet i sin Midte havde blot. hald 

s~~a gode Detektiver, som d e Filmen ejer, maattt·. 
,·orc goct e Or·denslwandhævere, d er desværre 
ikke har et Øje p:cw hver F inger , m en lwn pa:1 
hver K11ap pri se sig lykkelig , og ctet kan jo egenl
lig kun væ re en F ord el, al ~~' ilmskom edierne op
rethold er den Fiktion, at saadanne skarps·indige 

Personer virkelige findes . 
Nej, Film og Forbrydelse har si.kkert inl el 

med hinand en at gør.e. Lige saa lidt som en 
Mand springer ud fra 5te Sal , naar han kom 
mer hjem , fordi h a n har set det ske pal{ en 
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Film, lige saa lidt bryder en Mand ind fordi 
han har set nog·et snndant pan de levend e Bi lle
der, ja ma n har en Slags Beviser for at dette 
sidste ikke sker deri , at ·cl et f0rste ikk e er Til 
f:rld et sk0nt P erson erne paa F i l m a l tid kom m er 
fo rba vsend e godt fra den Slags Voves tykke r, 
medens Forbryd-e lsen allsaa sidst end er g.a lt. 

De de r har forhryct erisk e Tilbøjelighect er vil 
sikkert. a lt id have Tig L-ejligh ed til nt fan di sse 
udviklet, hvad enten de gnar ' i Biografteatren e 
eller ej, og for os nnclre bliver Billedern e ·10 doer • t> 

sind i g kun Bi li eder , og · na~11· H ~1jes tere t ssagfø re

ren fin der de t __ k·ara kteri stisk , a l Petersen efter 
MoreLet straks g il~ i e t. Biogrnfteater , er der efter 
,-or Mening en god De l mere Chance for, at dett e 
sk ete fordi der er 1110rkt og Fred for P oliti et end 
egentlig fo rdi han i det Ø jeblik følt e Trang til at 
mød es med Ligemænd . 

Madame i Biografen. 

.J eg kunde skrive Bind fulcil' ar psykolog i ~ kt' 

Sanribeder om 1-:Yinde rnes Forho ld til ri e lf'venric 

Billeder. 

Lige fra den elega nt e unge Frue, der r eni Lil 

fældigl træ ffer sin Mands Vt>n i Paladsl ealret til 

TjL' ncs lepigen, der paa »Sin Sø·ndag« gaar i ' "Bi 
grafen « med Urtekræmmerens nye Svend, er all e 

Kvinder Ve nner ar Film en: jeg tror, det e r fordi . den 

e r li v li g, ha sti g: omskil'l enri e, 0\"" rfladi sk og 11 ;1 dcr-

hold ende . . . .. 

Naar man cnri clig m ed sin C' lskcdc na:1r Biograf

lc_alre_l , _viser hun for r n Ga ngs Skylri en m ærk·elig 

TilbøJeli gh ed til al vill e sirid e paa den hilli ge Plads, 

h vad de elskede i all e Livels andre Tilfælcl t> er en 

nhsolul Modstander af. 

Det kommer ri els af, a t Kvinden har saa sva•rl 

ved at læ re, at de fmTeste Plari scr ikke ogs:1a er de 

Holger Reenberg i Kinografens nye F1"Im ·• >:Den f ar lige Haand «. 
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"World"s Film 

Amerikas berømte Fabrikat 

er her 

r[ 
,., Gaar Deres Teater godt -! 

L.l 

saa optag 

.,WORLD"s Fihn paa Deres Progran1 for 

at det kan blive ved med at gaa godt. 

G a ar Deres Teater daarligt -. ! 
saa spil "WORLD"s Fihn for at det kan 

komme til at gaa bedre. 

B. BLUMENTHAL 
PALADS HOTELLET 

L m L KØBENHAVN m 
t:=æ=æ=æ==æ=æ=æ::æ==sJ~ E. æ=æ=æ=æ=æ=æ===æ=J~ 
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l l ·l l' o" del s af, al h un selv kun bliver se l i PaY-
Jl'< ~ ' b 

, 11 aar hun sidder Ja ngl fr emme. 
~er n t , c 

Del første Billede, ma n ser, er » Ugejourna len «, 

0
, , der vises nelop de ny~'sk H a llemod er fra Pa ri s. 
" . • Se bare,« s1ger Mada me, »hvor er de nye Mo-

dl' il er dog afskyelige, - Moden bliver vi r keli g ogsaa 

r tcr re og værre. " 
J eg Li er og sam ty kker, men jeg ved a f E rfarin g, 

al 0 111 tre Maanedc r maa jeg selv punge ud Lil en nf 

di ~sc "afskyelige « I-la lle, da Madame Lil den Tid 

unndi gt kan elske m ig længere, hvis hun ikke faar 

netop saadan en Hat. 
Saa kommer der heleli gvi s el Nalurbillcdc, de r 

fores lill er Garcla søen. 
E l stort Gode ha r di sse Naturhill eder medfør! , 

Iili naar Maclame blo t paa en Film har sel Garda

, 0en , føler hun ikke iæn ger Lys t t il al komme der 

ned , - »nU kender hun den jo u d og ind «. 

Endelig komme r Dramae t, og Ma dame er straks 

Fyr og Flamme f.o r H ellen , men da j eg vove r a l 

udtal e, al den u ng.c P ige, der spiller den kvineleli ge 

Jlo,·edroll e, ser sød ud , er jeg ude paa gyngende 

Grund , og del konsta te res hurt ig t, al min Sm ag bli 

\'L'r daarligere og daa rliger e, og a l det for Ti cs len 

inlel Under er, a.L hun ka n se flot ud med de Kl æ

dl'r , hu n har, og som ·en ancl en maa savn e. 

Naar Fores lillin gen endelig er forbi , siger 
J\ladame: 

»II vor skal vi saa gaa hen? " 

•Il jem, min Ven ,« sva rer jeg. 

>Hjem ! nej , n u l·og Yi de billige Billeller , og for 

de !'enge, vi sparede, ka n vi nu gaa ud og spis·c Lil 
.\!'Len." 

Og del gjorde vi. 

Naar der saa er gaael en Uge, morer jeg mi g 

med a l tale m ed Ma clame ·Om rl el, hun oplevede den 
.\l'len i Biografteatr et. 

Dramaet har hun al(Jeles glemt, »H ellen « skæn

ker hu n ikke en Tanke (Gud s],.e Lov! ), Gardasøens 

Skonh ecl mindes hun ikl; e, Løbebill ens Liv har hun 

'l el ik ke set , h un husker kun een Ting - den a f

'kycligc Hal! Sa~Hla n er Maclam e - og saaclan maa 
man lage hende. · 

Fanlonw s. 

0854. 

:18[} [} o 

i3 8f> 6. 

0857. 

3858 . 

:3859 . 

:3860. 
3861. 
:3862. 

3863 . 

3864 . 

3865 . 

:3866. 

3867 . 

3868 . 

i3869. 

a870. 

3871. 

:\872. 

3874. 

i1875. 

3900. 

:190 l. 

3902 . 

390:3. 

CENSURLISTE. 

l. Januar 1916. 

J-I an VW' Re,isencle. 290 111. Hø d . I\. (J -

misk . 
Ansigtet i Spe,ilct. 604 D1 . Sclig. H ød 

Drama. 
Skeletlwanclen . 1008 m . Nordisk. H0d. 

Drama. 
London i Lygteskær. 1183 111. BaT ker. 

H ød . Drama . 
Barndomsvennen eller Gl . [(ærlighed ru

ster ikke. 889 m . Vitagraph. Rød . 
Drama . 

Hans Broders Blod. 585 m . Henry Rae. 
Hød. Drama. 

Lisas Ofl'er. 1075 m . Rød. Drama. 
For h endes Skyld. 1185 m . Hød. Drama . 
Trolast som Jul emand. 74 m. Gaumont. 

Rød. Skuespil. 
De k orsikanske Brødre. 882 m. Trans 

Atlantic. Hød . Drama. 
N æsten en Skandal e. 299 m . The Tran s 

At!. Rød. Drama. 
Gmunonts Ugereuue N r. 45 . 132 m. Gau 

mont Rød. Naturb . 
Helt mod sin Vi l,i e. 710 m. Swedish. Hød . 

Lystspil. 
!Jen stjaa f n e U n d eruanclsbaod . 1127 m. 

Ambrosia. H.ød. Drama. 
Ene i V erden. 1180 m. Nordisk . Hød . 

Drama. 
Stuelentens glade Liu. 377 m. Nordisk. · 

Hød . Drama. 
London i Julesne. 488 m. B. & C. Rød. 

Skuespil. 
L ehman i Hiograj't eater. 202 m. Itala . 

Komisk. 
500 Kr. inden L 0rclag. 769 m. Nordi sk . 

Rød. Drama. 
Gawnonts Ugereuue Nr . 45. 140m. Gau

mont. Hød. Naturb. 
Gawnonts Ugereuuc N r. 4.5. 137m. Gau 

mont. Rød . N a tur b . 
Fattig og Rig. 967 m . Danmark . Rød . 

Drama. 
Den smuldre I-lotelpige. 324 m . Vita

graph. Høcl . L ystspil. 
Gaumonls Ugerevue Nr . 4.7. 150m. Gau

mont. Rød. Naturh. · 
Gaumonts Ugerevue Nr . 47. 150 m. Gau 

mønt. Rød. Naturb. 
Gcwmonts Ugereuue Nr. 47. 151 m . Gau 

mont. Hød . Naturb . 
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Den engelske F ilmsbra nche heslull cde l'o r nogen 
Tid siden a l sa ml e 30,000 P und Ster ling ind til d 
Amhula nce l'ond , men a li erede den 11 . December va r 
den indsaml ede Sum oppe ove r 35,000 P un d, ell er 
ca. 100,000 Kr oner mere en d de stipulerede 540,000 
Kr oner . 

Paa den den 28 . December a l'holdt e ek straor d i
næ re Generalforsa mlin g i Køhenha Yn s Bi'Og·ra l'ejerl'o r
en in g vedt og m a n al medd ele Da nsk E lektriker F o r· 
buJl d , a l Biog ra fteaterfor eningen ikke m ent e al 
kun ne o ptage Forhandlin ger m ed Forhundel saa 
længe den Overenslwmst, de r er a f'slull et m ed F ilm 
og Biogra i'Lealer F unklion ær ernes Fag l'or en ing s laa r 
Yed Magt. F o rm anden fo relagel e iøvr igL nogle Fo r
slag, der er unddraget H. efera t. 

En brugt Pathe-Lampe og en brugt 
Kalklyslampe ønskes til Købs. Billel
mrkt. »Lampe<< sendes til )) F ilm ens « 

Ekspedition, Odinsvej 4, Kbhvn. 

TUTEIN 
REPRODUKTIONSANSTALT 
<?/c) <?/c) & CLICHEF AB RIK <?/c) <?/c) 

FARVERGADE 8 
TELEFONER : CENTRAL 4740 & 4760. 

Biogralteater-Billetter 
m ed Firm a m æ rke efter eget Valg i H efter a 500 Stk 

5 Billette r pr. Bla d - dobbelte e ller 
tredohb elte-nummereret fra 1- 500 eller fortløb ende 

til 100,000. 

MindstnOrdre 5000 Stk. pr. Sats. 
IO 000 StYk ker med l- 11 Sa ts .. . .. 1\r. G,OO 
25:ooo ·_ -- tu - .. . _ _ " 12.00 
50,000 - t re - . . . . . ' 22,00 

100,000 - fi re - - . . . . . » 40,00 

l Blokke a l 00 Stykk e r, Fo rm at 5 X 12 cm. 
10,000 Styld;er med en Sa ts ..... 1\r. 7.00 
25,000 - - to - .. . .. " 17,00 
;,o,ooo -- t re - . . . . . » :11 ,o o 

l 00,000 - fire - . . . . . » 53,00 

Yderligere Trykfor a nd r inger Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forse nd es mod l-la lvd clcn af Beløbet ved Ordrens Af. 
giYclsc, Reste n pr. Postopkræv n in g. 

Billetlabrik l\. Brand li. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Komplet Lager af · samtlige 

_... ERNEMANN --w 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

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

KI NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: ' /, Side Kr. 50, ' /, Side Kr. 30, 1 /
4 

Side Kr. 15, 1
/ 8 Side Kr . 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., 

26 Gange 20 pCt. 
ABONNEMENTSPRIS : Indland: 4 Kr . 64 Øre om Aaret. - Udlan d: 8 Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG EKSPEDITION : Odinsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. 

Udkommer den 1. og 15. i h ver Maaned. - Udgivet af Jens [,ocher. l Redakt ionen : V. GIUckstadl og J . Locher (a nsvarh.) 

191'8 
Det Biografteater, der ønsker et godt Resultat af Aaret 1916, 

søger Forbindelse med AJs K!nografen, København, for at opføre c:J.e 
virkelig store Træffere, de kolossale Sukceser, der giver de fyldte Huse 1 

Slørdanserinden. (Villany-Filmen) 
Den farlige Haand. (Dr. Nicholson Il) 

"-
U ndør Skibskanone:rnes Ild. (Aktuelt) 

Dødsfyret. Sensationelt. (Koll. Pathe) 
Den franske .Kvinde· (under Krigen) 

H ans Brodel'S Blod. (Enestaaende· Ridning) 
. Ba:rnet fra Gaden. (Ku~stfilm) 

Z ir li. . (Egen Optagelse) 
Nattens Gaade. (Egen Optagelse) . . . 

Kvinderøveren. (Hvid Slav~handel) 
, BilledbuggeFen. (Dansk Lystspil) 
Fangen paa Zora. (Dansk Sensation) 

og mange andre. 

I · 1918 -tilbyder vi 
en stor D el glimrende Trækkere, hvorpaa . vi har sikret os Eneret 1 

Yi begynder med en storsiaaet Se~sationsfilm »l Luernes Favn« 
(med en imponerende Kæmpe-Brand paa Søen). Derefter f~lger: 

Et nyt storartet Lystspil: »Hvem ).er Fabion?« , et aktuelt Drama, 
vor egen Tho.m.as P. Krag Film, vor egen Charlotte 
Wiehe-Bereny Lystspilfilm, en spændende »Kullen-FH.m« og 
saa fremdeles. 

S ikker De.m. disse' enestaaende Film. T 

Kun rra Kinogrå..fen, KøbenhavD. 

og for Norge: Kinografens Bure~ u , Bergen. 
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