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,LEON GAUMONT 
GENERALDIREKTIONEN FOR HELE SKANDINAVIEN 

ALBERT · L'HERBIER 
ISL.ANDS BRYGG-E 19. -KØBENHAVN', B. 

TELEFON: AMAGER 1128. 

Kinografens 
sidste nye Træffer: 

Charlotte Wiehe=Filmen 

Lotte vil paa Landet 
Dansk Lystspil i 3 Akter. 

Kinografens egen Optagelse! 

... ... . det overfyldte Hus lo og 
klappede af Begejstring ..... . . . 

. Sikre Dem denne Sukces! 

Fuldt Hus til hver Forestilling! 

Af Lotte Filmen. 

VAMPYRERNEl 
(Fortsættelsen af den afsluttede Fantomas Serie) 

gør ved sin ny mystiske og ukendt spændende Handling og det udmærkede 
fine Spil stormende Lykke overalt, hvor den vises . 

2den Del følger snart 1 

Lej denne Serie for Deres By! 

Eneretten tilhører: 

KINOGRAFEN 
København og Bergen. 

Om vore andre ny Træffere ~ Se Omslagets 3die Side. 
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BIORAM A 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

Vitagraf Brodway Star Kunstfilm 

jV/r. BARJVES 
fra 

JVEW YORK 
Cinema-Roman i 4 Akter, 80 Afdelinger 

efter Archibald Clavering Gunters berømte Roman af samme Navn. 

I Hovedrollen Maurice Costello. 

Stort Reklamemateriale. rs::~ Ca. 1300 Meter. 

· ..- En Kæmpesukces i Viktoria Teatret. ~ 
Monopolretten for Danmark tilhører Biorama. 

Archibald Clavering Gunther, engelsk Romanforfatter, vil være Publikum 
bekendt fra en Række farverige Romaner af spændende Indhold, hvori Spænding 
og raske Karakterskildringer afløser hverandre - i en original Sammensætning og 
yderst velkombineret - Af hans Produktion skal nævnes : Mr. Corington fra 
Kentucky, Mr. Cotter fra Texas, Ballyhobey eller Kvindens Magt, Mr. Tempie fra 
Kuba eller i Spaniernes Vold, Mr. Barnes fra New York, Billy Hamilton fra 
Maryland o. s. v., o. s. v. 

Filial for Norge: 

BIORAMA, AKERSGADEN 20, KRISTIANIA. 
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EMIGRANTEN 
I Hovedrollen: Ermete Zacconi. 

,,Gudernes Vrede'' 
Enestaaende! Pragtfuldt! Fremmedartet! 

Paladsteatrets store japanske Sukces 1 

T h S •t '' Guldgraverne i Alaska. 

'' 
e p o l e r s Største amerikanske Sukces, 

2500 Meter. 

K K En Film uden Lige. æ m p e r n e s o n g e Største italienske Sukces, 
ca. 2000 Meter. 

Filnt der fylder ethvert Teater. 

ASTA ntEbSEn PiblYlEttE Jg15-16 
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. 
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DAnSK SVEnSK PlbiYIS ,./s VIMK~~~~~~~~~.36' 
~ !TELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. l ~ 



- FILMENS ADRESSER 
Udlejningsforretninger. 

AjS Fotorama, Vimmelskaftet 47. Tlf. 91{. 
AjS Dansk svensk Films, Vimmelskaftet 36. Tlf. 6436. 
AjS Kinografen, Frederiksberggade 25. (Tillige Fabrik). Tlf. 7606 og 7()26. 
AjS Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. 

Filmsa/g. 
Scandinavian Film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10.240. 
Transatlantic Film Co. (A. E. Gee), Fan-ergade 2. Tlf. 11.212. 
AjS de Giglio Itala, Vestervoldgade 10. TH. 2858. 
Ove Davidsen (Messter), 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. 
Pathe freres (dansk-fransk A/S) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
American Film Agency, Ltd. (Arno Christensen), Skoubogade l. Tlf. Byen 4746. 
M. P. Sales Agency Ltd. (J . Christby), Vimmelskaftet 41. Tlf. 10909. 

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

Kopiering, Optagelser, Titler. 

Maskiner. 
Pathe freres (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17. Tlf. 8012. 
Dansk Kine111atograffabrik. Reparation af Maskiner. Vesterfælledvej 6. 

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

A/S Jacobsens Krystalvæg (spar33-500fo Lysforbrug),Vesterbrogade 3. Tlf. 9186. 

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

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

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

Foreninger. 
Billetter, Ruller og Blokke. 

Biografejerforeningen for Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. 

VentliatJon og Opvarmning. 
Axel Ludvigsen, cand. polyt., Vestergade 1 2 • Tlf. Byen 7569. Altid frisk Luft. 

Kgl. dansk] Hof-Pianofortefabriks n t 

FLYGLER OG PIANOER 
Verdensberømte for deres overordentlige fine Klangskønhed og store Tonefylde, anbefalet af de 

største Musikautoriteter hele Verden over. 

Enerepræsen tant for Danmark : 

~ Hoved!ts!}!!~~sa! V~~~~e~~~~~~ 6490. 

Udsalg: 
Nørrebrogade 49, Tlf. 6491. Østerbrogade 94, Tlf. 6493. Falkoneralle 82, Tlf. 649fi. Amagerbrog. 236, Tlf. 6494. 

\...A../~~~v\.-IV~ 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEA TEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
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Bevillingen i Brønshøj. 

Bevillingen i Brønshøj, hvortil der efter 
Sigende havde meldt sig 4000 Ansøgere, er efter 
hvad man kan forstaa givet bort til en Hr. Ip
sen, om hvem det iøvrigt ikke har været os 
muligt ~tt faa yderligere Oplysninger frem
skaffet. 

Ganske karakteristisk er det, at Myndit,;
hederne ikke er fremkommen med nogen 
offentlig Meddelelse om, at Bevillingen er ud
delt, men ganske rolig lader de 3999 gaa i 
Spænding, skønt Afgørelsen forlængst er fal
det ; men ogsaa i andre Retninger frembyder 
denne Bev illingsuddeling interessante Momen
ter, som det er værd at dvæle ved. 

Der var blandt Ansøgerne mange kemlte 
F'ilmsmænd, der før, og paa andre Steder, har 
Yist, at de forstod dem paa at drive et Biograf
teater, og det vides da ogsaa, at Filmcensuren, 
der ha r haft de bedste kvalificerede Ansøgnin
ger til E rklæring, har indstillet en Del at· hine 
Iil at faa Bevillingen, men alligevel blev det 
;t ltsa a en outsider, der løb af med den, og Film
branchen maa endnu en Gang med Harme er
kende, at Øvrigheden fordeler Bevillinger gan
ske efter privat Forgodtbefindende. 

E n Bevilling, som den i Brønshøj, kan 
temm elig sikkert kun drives af en Mand , der i 
Forvejen er nøje inde i et mindre Biograftea
ters Drift, og vil for Hr. lpsen sikkert vise sig 

at være ganske urentabel, hvilket atter vil sige, 
at Beboerne i Brønshøj vil blive elaa riigere og 
elaariigere betjent, hvad levende Billeder an
gaar, indtil Teatret ma~tsl<e helt lukkes, hv::t.d 
Tilfældet jo før er blevet1 med lignende Tea
tre. Det er derfor ganske latterligt, at Myn
dighederne, der, naar de bringer Offentligheden 
Meddelels~ om, at en saadan lille Bevilling vil 
blive uddelt, kræve r at Ansøgerne skal godt
gøre deres kunstneriske Kvalifikationer og Ev
ner til at drive et saadant Teater, vælger en 
lVIand hvis Fortrin i den Retning er ganske 
ukendte (det har i et Blad været m eddelt, at 
Hr. lpsen er Fiskeeksportør!) og hvis Chance 
for at fa a noget ud .a f et s a ad a n t Teater næsten 
er lig m ed Nul, men endnu har Øvrigheden jo 
desværre ikke lært, at der er noget, der hedder 
Fagkendskab, naar Talen er om Film. 

En Bev illing bør nemlig ikke være et 
>:· Ben «, man giver til en ell er anden Person, 
man muligvis af private Grunde vil vise en 
Venlighed, men tj ene som det, den egentlig er, 
en fornøden Autorisation for en branchekendt 
Mand til a t drive en Forretning paa en for alle 
Pn rter fordelagtig Maade. 

Det, der er sket med Brønshøjbevillingen. 
er altsaa kun det, at en Mand har faa et en Be
Yilling, der rimeligvis intet er værd for ham , 
medens en anden, for hvem den har Værdi , 
takket være Myndighederne ingen Ting h~H 

faaet. 
Det er en gammel Historie, men det er 

meget uheldigt, at den stadig bliver ny. 
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Victoriateatret paa nye Hænder. 

Der er i disse Dage i den køb~nhavnske 
Biografverden sket den Forandring, at Victoria 
Teatret, der vnr nøje knyttet til Filmfabrikken 
»Danmark «, er gaaet over . paa andre Hænder. 
Den nye Mand, der er traadt til, er den i Pro
vinsen velkendte Filmmand, Direktør C. C. 
Christensen, Nakskov, der har overtaget de 

Direktør C. C. Christensen. 

Filmfabrikken »Danmark << tilhørende Aktier i 
Victoriateatret, og som altsaa herefter overtager 
Ledelsen af dette store Teater. 

Overtagelsen har allerede fundet Sted og 
Direktør Christensen fraflytfer Nakskov . saa 
snart ske kan. Hans derværende Biografteater 
er det, efter hvad vi erfarer, hans Agt stadig at 
drive, og det er jo for dettes Vedkommende 
kun en Fordel, at han nu er nærmere ved Film
kilden, og der er al Sandsynlighed for, at Vic
toriateatret, der har haft et ualmindeligt godt 
Aar under en dygtig Ledelse kan bankes endnu 
et godt Stykke af. 

En Films-Børs. 
Berlin. 

Han er J:!jemsendl for Tide11, efter at have 

Y æret ved Fron len i nogle Maaneder , og forlede n 

førte han mig hen til en Heslaurant, der populært 

kaldes >> Kin6Børsen «, h vo r Fremmede ell'ers ikke · 

søger, fordi de ikke kender den , og hvor den a l

mindelige Berliner aldrig fald er paa al gaa ind. 

- Dens Gæster er en Verden for sig, sagde 

han. - Der kommer kun Filmsfabrikanler, F ilm s

direktører og -agenter, Filmsinstruktører og Foto

grafer, Filmsskuespillere og -Skuespillerinder, Film--

journalister og -elektrikere, ikke el levende Væsen, 

der ikke paa en eller andl'n Maade har med Kine

matograf-Industrien og -kunsten al gure. Det er el 

helt lill e Hige, og De behøver ikke at have nogen 

sum helsl Interesse for Mr. Edisons slumme Tea ler 

for al kunne ha 1e Udbyile af et Besøg he r. Fo r 

saadan som Menneskene Sl' r ud , tænker og laler, 

handler, politiserer, skændes, forliges , skilles paa 

denne »Børs «, hvor de daglig slimler sammen et Pa r 

bestemte Eftermiddagstimer, saaledes er de uden

for dens Mure i d el store Berlin - ja , vi kan gerne 

sige i del slore Tyskland. 
De er samlede her fra Kanler som i et Trylle

spejl, der gengiver alt, hvad der rører sig udenfor 

dette en e Hus. H er er alle Typer , alle Karakterer, 

alle Aldre, og kun deres Ærinde her er det sam me 

- de komm er ligesom Dyrene til Fodri~1gsstede l , 

men i dobbell Forstand , idet de, medens de spise r 

sig m æ l. vil sikre sig de næsle Maalticler. En vi l en

gagere, en anclen engageres, en vil sælge, en an den 

l<øbe - de vil allesammen gøre Forretning. 

Vi kom ind . 

Et besynderligt SeLskab! 
I Svingdøren mødte vi en lyk , gammel Enl,e

frue, drøj og gemytlig, m ed en lille Duchessehal 

hunelet over de graa Haar og med Hagebaa ncl i 

Sløjfe. Hun bl ev af den uniformerede Portier >> svin 

get<< lige i Armene paa os. 
I:Ir. Joseph Delmonl, som ogsaa er en anset 

Filmsclramatiker, kneb h ende leende i den trive

lige Kind og sagde i en sønlig Tone : »Næ-æh! Gorl

dag, Muller .Schultze! << 
Stor Genkendelsesglæde! - hvorefter han fo

restillede mig for »Mutter Schultze m ed t - inde 

·--------------------------·----------~~ 
THE 

TRANS-ATLANTICF l LM C o. 

NYHED·ER 

Pension Dollar 11
/2 

(Billy Ritchie.) 600 Meter. 

En Historie om tyve Etager. 
(Hank M~m .) 600 Meter. 

Et blandet Bryllup. 
300 Meter. 

• 
Han faldt • 

l K·abaretten . 
300 Meter. 

Kommer. THE BROKEN COIN. Kommer. 
I 22 EPISODER. 

1..- Et Program med T .-A. Film betyder fuldt H u s. --...J 

Fortang dissø Films hos Dørøs Udløjørø. 

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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Bal tic Films C o. AJs 
Il Kopieringsanstalt og Titelfabrik. 

Fabrik: Husumgade 1 Kontor: Jagtvejen 4 7 
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LIMFJORDS 
~ ØSTERS ~ l 

- HAR ALDRIG V ÆRET 

BEDRE END I AAR-
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i Restauranten vil De træffe Mutler Schu lze uden 
l _ begge to yppe rlrige Fremstillerineler af de bravP 

Mødre, saavel paa komiske som tragiske Films. « 

Indenfor Svingdøren: et Kaos af Menn esker. Kun 

,) ::Ja en Stors ladsbanegaard ved Togenes Afgang 

har jeg set noget li gnende. Alle Slags Mennesker, 

i s tørre og mindre Klynger ell er enke ltvi s, diskute

ren de, spisende, drikkende, ener siddende tavse i 

Sofahjørner, aandsfraværende og ventende eller læ

se n de i Smaablade, der var illustrerede, og hed 

.l\ino-Bi.ihne « eller hav de lign ende Fagtitler. 

I første Minut bLev man ganske fortumlet af 

Myldret i del la nge Lokale, der havde en Udstræk

' nin " som en lille Gade, og hvis Vægge va r spejl -" ·' ' 
kl ædte, saa Virvarr.el !redobledes. Men lidt efter 

lidt kunde man udskill e de enkelte Skikkelse r: 

1\unslnere, Handelsmænd og T eknik er e. 

Min Ven ble" hilst m ed GensynsjubeL I-Ians 

Tilsynekomst pl ejede at betyde , at han havde et ny t 

Drama færdigt og nu paa »Børsen « søgte Fremsti l

lere Iil dels Roller, Agenier til at udbyde det osv. 

';om en Bisværm om en .Sukkerskaal summede de , 

hvor han kom fr-em, og nappede ham smilende i 

Frakken. Kun de, der var helt oppe øverst paa 

Rangstigen, nøjedes med et lill e, a]mincleligt Nik . 

.To elaariigere Paaklæclningen saa ud , des varmere 

var Omfavnelsen , h an smilende maatte frigør e 

sig for. 

Vi fik Plads i et Hjørn e m ed en god Udsigt. 

Tæt ved os sad - ja, vidste man ikke bedre, 

vilde man sværge paa , del var Leo To.lsloi. Aldrig 

har jeg set større Lighed og aldrig en Olding med 

et ædlere Udtryk. Det hvide Skæg bølged e ned 

over hans Brys t, Blikkel var dybt og klart , Panden 
furet af tung-e Tanker. 

- Han har ogsaa spill et den russi sk e Digter 

- fl ere Gange, fOI·lalte min Ledsager, og nævn le 
mig efterhamlelen de enk eltes Fag. 

Der var dejlige, gu llokkede Børn, som såcl pa a 

Mødrenes Skød - paa de levende Billeder ' maalte 

de kunne se ud som Engle - un ge Skønheder, hvid 

pudrede og med farvet , røcll Haar, blonde og mørke 

Mænd, Helteskikk elser, Kæmper - og, siddende paa 

en høj Stol uden Ryg, som dem , man ser i en ame

rikansk Bar. en h æslig Dverg med et stort, for

vokset Hoved , der minde-de om Karl van Manct crs 
])(>rømte Narre-Portræt. 

Der var kloge, fine Træk, stygge Ansigter, hvide, 

brune ell.er sorte - for Kolonierne var ret lalrigl 

repræse nter ede - og Mennesker, der saa ganske 

intetsigende ud, og som kun fik deres Betydning 

her paa Grund af en langham·et, løj erlig Hund, en 

Eventyrhuncl, de ført e m ed sig i Snor, ell er en 
lignende Kuriositet. 

Og alle talte de om Forretning - ell er om 
Krigen. 

Mange af Mænden e havde være! i SkyttegravenE' , 

i fler e Perioder, og var hjemme m ed Orlov. N og lP 

var i Uniform, og kun herind e for. al hil se paa 
Kamm·eraterne. 

Det værste er at haYe Nattevagt, sagde Joseph 

Delmont i en Samtale m ed nogle af de andre, som 

ogsaa havde vær et ved Fronten. - De Hædsler, 

man ser om Dagen , kan ikke maale sig med dem, 

man udmaler sig i Mørkel og Ensomrheclen, naar 

E ns Nerver i Forvejen er overanspænclte. Der er 

Soldater, som er bJoevet vanvittige ved en ube tyde

lig fremmed Støj: Lyden af en raadclen Gren , der er 

brækket af Blæsten og falde! til Jorden, ell er lig
nende. 

To Tim er varer Sammenkomsten paa Kino 

Børsen. Pudsige Ting sk er der midt i de a lvor

li ge Forhandlinger - som da den as.keli ske Leo 

Tolstoi giver sig Iil at skrige op og slaa i Bordel 

fo r Tjen eren , som nægter a t servere ham Smør 

Iil Brøde t paa en >> fedllø s Dag «. De >> kødløse « og 

"fecltløse « Dage skifter, og man bøj er sig uden 

mindste Knurren for Autori letern es praktiske Be

stemmelser. Men Leo Tolsloi , en enkelt Hevo.lu

lionær paa denn e Mennes ke-Bors , der genspejler 

Livet ud enfor, skubber ra send e Marmeladen, der 

bydes ham so m Surrogat , f'ra sig og raaher hæs l: 

Saa hell er e ingenting! H ell ere sulte ihjel 

- Vi gør gode Fo rretninger for Tiden , v1 , so m · 

er ved Film en, sagde min lysk e Ven. - Gaa nwd 

i Aften, ska] . De se, hvor fuldt der er i vor l origi

naleste Lichtspielhaus, der er opført paa Nollen 

clorp·h plads , og som kald es »Hnse t uden Vinduer «. 

fordi det er bygget uden en enes te Rud e. Naar det 

skal Luftes ud , h æver man hydraulisk h ele Taget. 

J eg tænkte i mit stille Sind, at den Arkileld 

har været kl og eller maaske en sto r Satiriker, som 

har byggel et Hus, hvor Men nPsker skal søgr Arl-
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spredelse, uden Vind uer , saa del er umulig t a l se 

ud Lil den virkelige Verden . 

Haagen. 

Den falske Asta Nielsen. 

Et Interview. 

Titl en, der s laa r ove r denn•J Arlikel, er lill ige 

Titl en paa en Film, som P alads teatret oplø rer. 

Den pirrer Nysgerrigheden, ford i den fr em ka lder 

Fores lillinger om en pilwnt Svinde l, og den foran 

ll•(lige r os til et Øjeblik at lægge Beslag paa Hr . Ur

han Ga d, m edens han passer er København paa Gen 

Jw m rejse fr a Tyskland Lil Sver ig. 

- H ve m er den fal sk e As la Nielsen? spørge r vi 

Hr. Ga d, m edens vi redeler os begge o p paa en 

»H ell e« og lader en truend e Om nibil passe re 
ud en om . 

-· Del er baade den rig lige As la Nielsen og en 

a nd eJL Del er i Tys idanel fl er e Gange sket, al Svin d

lers ker ha r givet sig ud for h end e ' og Ja ve l H o lelgæld 

og megen ancl en Gæld paa -h en des Nav n. E n Fo r
fnlle l· ... 

- Det er ikke Dem ? 

- Nej , det er ikke mi g! En Forfa ller hnr h er-

a f fnae l I deen Lil en F ilm, der er den før sle a f de 

man ge Tusinde paa Asta Niel sen heregnene og til 

os indlever ede, som vi h ar brngl. Hun sp ill e r en 

Gnng s ig selv og den Fa lske, og der er i F ilmen nogle 

IPkni sk forbl øffend e Dobheltscener. Den har være t 

uh y re vanskelig al f rem stille . Den stør sle Roll e 

r fler h en des udfø res a f Victo r Arn old , som va r de u 

førsle J\ raft ved Deul sch es T ea ter ; Burgtea tret bød 

Rr inh nrcll 70,000 Mark for a l løse ham. Ar nold 

Ynr en god Ve n af os, og jeg havde lovet a l skri ve 

en slor, senlim enl al Roll e for h nm . Saa kom Krigen , 

og han begik Selvmorel uneler Paavi r kni ng a f de l 

Nerv eehock, Kri ge n paa førle ham som saa ma nge 

andre. Tr e Uger cfler , a l h a n hav de indspill e t sin 

Holl e i den ne F ilm , var han død. 

Hr . Urban Ga d gør en lill e, pi eleisfuld Pavsc. 

Sa a for isæ tler h an : 

- J eg vilde ge rn e, siden vi ta ler om Arn old , 

h cny ll e L ejligh eden , medens jeg la ler m ed Dem, Lil 

fll slfln en P æl ge nn em den r el a lmindelige Anl agelsc, 

a t det er claar·Iige Skuespillere, vi anvender . Alle

rede Arnol~l s Navn m odsiger del. I andre Films 

har medvirket Max Landa, som i Berlin ha r spil let 

Pr ofessor Bernharcli , og som er Sceneinstruktør ved 

L essin gteatr et, og Deutsch es T-eater s un ge, smuklw 

Elsker, Hofm an n, som nu er i Krigen . . . 

- Hvad be lyd er den fremlielig fo r Dem ? 

- Vi ha r forl ængs t opsag t vore Kon tr a kter med 

del lys ke F irma , vi var engage rede a f. Nu vil vi 

fo r ege n Hegning og i ege t F i r ma fre mslillc vore 

Films. 

- Hvor? 

- l el nev lra ll Land, som en dnu ikke e r fun-

de t. Vi vil ogsaa kun beny tte nevi n de Skues pillere 

og ncvlra lt Materiale. 

- H vor vil De fa a dem fra? 

- F. E ks. fra Da nmark, Norge og Sver ig. Hvo r 

den r enl lekni ske F rems tillin g ska l foregaa, er end

nu ikke bestemt. 

- Er de t n ødveneli gt med a l den Nevtralilet? 

- Ell ers kan vi ik ke faa vo rr F il ms ind. E r 

der saa mcgel som et lysk Græss tr::w paa dem, kan 

vi ikke ffla dem ind i En glan d og Fran krig, og er 

der en fransk F jer paa As la Nielsens H fl t, vil de n 

va nskeliggør e F il me ns Salg i Tys kl a nd. .Ja, det er 

maas ke Ii d i spøgeful cl l udtrykt, men noge t sandt er 

der i det. 
Og Hr. Urhan Gn cl slip per os med r l Haandtryk 

til Fan ·r l, enlrer en Omnihil og fo rs,·ind er ror os 

ud i si n ncv lralP Fremtid . 
( /)oli/i ken.) 

Ventilation og Opvarmning 
Af Biografteatre. 

• • • • Altid frisk Luft. • • • • 

Moderne og økonomisk. 

AXEL LUDVIliSEn, cand. polyt. 
Vestergade l, København. Tlf. Byen 7569. 
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E L FELT 
HOFFOTOGAF 

ØSTERGADE 24 

TELEFON 425 

Direktør Gliickstadt forlader 
"Danmark". 

Direktø r Vilhelm Gli.ickstadt, der siden 
Filmfab rikken >> Damnark«S Start ha r været 
<~ngageret som Direktør og· Filminstruktør ved 
dette Selsk ab fratræder l. April sin Virksom
hed ved dette Selskab, og opgiver maaske der
med al Forbindelse m ed Filmbranch en, lige
som han fra træder som Bestyrelsesmedlem af 
den københavnske Biografej erforening. 

Meddelelsen vil sikkert komme som en 
Overraskelse for de fl este, og det vil ; ikke mindst 
i Biografejerkredse, blive beklaget, at en Ar 
bejdskraft som Hr. Gli.ickstadts dermed bliver 
deres Sag berøvet. 

CENSURLISTE. 

15. Februar 1916. 

:3940. .Ju clus penge. 812 111 . Sthwedish . H.ød. 
Drama. 

:3H41. Min elodsen. 71 6 111 . Schwedis h. H.ød . 
D ra ma. 

:i942. K ærligh edens Kvaler . 29-! m . Høcl. 
Lys ts pil. 

:-39 -1 3. Gaards(/ngersken . 563 m. No rdisk . H.ød . 
Dra ma. 

:3944. UgereLJLL e N r . .-1 9. 110 m . Gaumont. 
RvJd. Na turbill ede. 

3945. Ugerevu e N r . .-1 9. 110 m . Gaumon t. 
H. ød. Naturbillede. 

3946. l Ørnens ]([øer. 70:i m . Ambrosio. H.ød _ 
Dra ma. 

;~~)4 7. Blytækkeren . 284 m . J{ aystone. Rød. 
Lys tspil. 

3948. lE,gteslwbsstifteren. 139 m. Kayston e. 
Rød. Skuespil. 

:3949. l italien sk Sc hweiz. 104 m . H.ød . Natur
bill ede. 

3950. F angen paa Zendc1. 1639 m. London _ 
Rød . Drama . 

3951. Det mystiske flu s . 847 m. Tra nsatlan 
ti c . Hvid. Drama. 

:1952. A mors S pilopper. 781 m. Alhambra. 
Rød. Lystspil. 

:3953. Kampen om en Rembrandt. 817 111.. 

Schwedish. Rød. Skuespil. 
;j954. Til fl.lu sik paa Nytorv i Viborg . 54 m .. 

Rød . Naturbillede. 
3955. Tilfals j'or F.iendens Guld. 1171 m . Vi

tascope. Rød . Dram a . 
3956. Ungdoms L etsind . 1108 m . Mester .. 

H.ød . Skuespil. 
:i 957. Proletardrengen . 787 m . Nordisk. Rød. 

Drama. 
3958. Ugerevu e N r. 50. 243 m . Gaumont. 

Rød . Naturbillede. 
3959. D en fmnsk- eng. Arme i S aloniki. 183 m. 

Gaumont. Rød. Naturbillede. 
3960. Dordrecht og dens Kanaler. 80 m . Rød. 

Naturbillede. 
3961. D en falsk e Gaardsanger eller Kærlighed 

gør opfindsom. 318 m . Vitagraph . 
Rød . Lystspil. 

3962. Ugerevu e N r . 50 . 243 m. GaumonL 
Rød . N a tur billede. 
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I Unionsteatret i Berlin fr emvistes forleel en en 
Loh engrinfJJm. Opførelsen leds·agedcs af Sang. 
Dette foregik paa den Maacle, a l Unionsteatre ts Ka
peLmester spill ede m ed i Filmen og leel ede Opera 
opførelserne, der fremvi s tes . Fra Lærredet elirigc
red e Kapelm es ter en;; Billede Sang·erkOJ·.et Dg Mu
si ken . Der opnaaedcs udm ærket Vi rk ning. Orden e 
og Billedern e passede nøje samm en . Til Troels for , 
al ' Vagners Musik genga ,·es i s tærk forkortet Form, 
blev Fores till ingen dog -c l uclm æl·kel Surrogat for en 
O per a o pforel se. 

Denne Form for Operafremforelse har den For
del , a t Sangere, h vis Slemm er pa sser til de enkelte 
Roller, medens Ski kk elserne ikk e egner sig for Films, 
klll lll echirkc skj ul t for Ti lsku ern es Blikke, m edens 
en Sledfortræder optræder paa Lærredet. Man tæn
ker fo r Alvo r paa at Jade Sangere, som h ar mistet 
deres Førlighed i Krigen , paa denne Maade komme 
Iil at genoplage deres lidlig·ere Beskæftigelse. 

f Stockho lm find es for Tidm 67 Biograflealre, 
lilsammen m ed Plads til 20,000 Per so ner. J Aa ret 
1912 alene indreli edes 16 nye Teatre og i 1911 14 
nye. All i all fiml es der i Svcrig mellem 5 og 600 
Biografteatre. 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT 
<?.IC><?.IC> & C LI CHEF AB RIK <?.IC><?.IC> 

FARVERGADE 8 
TELEFONER: CENTRAL 4740 & 4760. 

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

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

til l 00,000. 

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

100,000 - fi1·e -- . . . . . » 40,00 

I Blokke å 100 Stykker, Format 5 x 12 cm. 
10,000 Stykker med {m Sats ..... K1·. 7,00 
25,000 - to - . . . . . " 17,00 
50,000 ·- tre - . . . . . ,, :n,oo 

100,000 - fire - . . . . . " 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forseneles mod Halvdelen af Beløllet ved Orc!I·ens Af
givelse, Resten pr. Postopkrævning. 

Billetfabrik A. Brand G. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

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

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

--
ANNONCEPRISER: 1/ 1 Side Kr. 50, 1

/ 2 Side Kr. 30, ' /, Side !{r. 15, ' i• Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., for 
26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland : 4 Kr. 64 Øre om Aa1·et. - Udland: 8 Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 15 Ø1·e. 

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

Udkomme1· den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet af Jens Locher. I Redaktionen : V. Gliickstadt og J. Locher (ansvarh.) 

Følgend~ Jnye F-ilm·, . der ej_es med . Eneret 

er KassESstykker·: . ~f A/s .Kiqografep, 
~ ./r l .--# / 

' " ' l ·" • \ 

GloPia. Drama i 3 Akter af Tho:ntas P. Krag. 
(Karen Lund; Schønberg· etc.) - , Egen Optagelse. , 

j ' 

' ' :P~of'essorr .Marc~ l. Mystik-Skuespil. .3 Akter. l • 

I ·Øril.ens Klør. l)kendte 'Sensationer. 3. Akter. ·' 

D en ·Frem:ntede. 'Overordentlig røl;'ende Skuespil: l 2 Akter. 

M·anden i Kufferten. Grinagtigt Lyst~pil. l 'Akt. 
· "' ' i 1 

1 ' 

A:nterika-':Ek~pre~ser .. ~~ Jernbane-S~uesph. 2 Akter. 

· .Juveltyve~ne. ' AktueJt, Detektiv-Skuespil. 3 Akter. ' 
. l 

Hve:rn er ·Fabian. Lystspil'. 3 ,Akter. 

I Luernes Favn'. · Sen·sa'tions~Drama. 3 Akter. 
l ' t' ' . { . f 

Den .. Carlige Haånd,. \c 2den Serie af Dr. 
Stor Sukces. (F~u,. Psilahder, Reenberg etc.) 

1 ' J • 

Barnet f.-;t. Gaden. Smukt. . Skuespil'. 
1
4 Akter. 

, , ;r , 'l\ / 

Und~r Sltibskano~ernes Ild. Aktuelt Ma,ri:rie-Drama. 4 Akt. ~ 

Billie Ritscllie :faar Tvillinger. Vanvittig mø~somt Lystsp. 
.. l f .. 

S lør.:...Danserinden. (V~llany-Film~~) . Lyst~pil. '4 Akte~ . 

l 

Nicholson. 
3 Akter. ' i 

' l 

• \ %1 , "' (Egen Optagelse)., Enorm Sukces .l l _, 

' ~ \ \ '). 

Dødsf'yr,e~.c Sens,ati6ns-Drama i 4 Akter: (Kolloreret P~thei'Filin) . 

B~nD,ens Magt. Rørende . smukt SkuespiL 3 Akter. 

Zirli. Smukt dansk ,Skuespil. (Dansk, Herregaatd). (Eg;en Opt.). ' 3 Akt. " 
\ ' } i 

ete. ete. === 
'.1 

\ ( 

. ' 
Altid· nye, trækkende »Publikum-~ilm« fra 

' l ,• l ..) .._ 
' J . / . ~ 

, , KINOGR~FEN, · 
'· for Danmark: København, Frederiksberggade 25, 

. ) ' ' . 
for N~rfle: Klnograf'!ns Bureau, .Bergen. 

l l 

' l r 
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TELEGRAM-ADRESSE: TELEFON: 

P A THEFILMS, KØBENHAVN CENTRAL 3803 
' r 

o b s r Grundet paa Raamaterialiernes Stigning har vi 
· fra 1ste Januar 1916 set os nødsaget til at for~øie 

_ · Priserne paa Piaskin er og Reservedele med 15 °/o. 

., Vi· 'kan levere · · 
~ ~ 

n·egativ og: positiv. 
> 

< • 

, ... -·RAAF·I LM ·. 
~ ' . 

T 

PAT H Er F:·R'E R E s 
DANSK-FRANSK · ' 
AKTIESELSKAB · 

F~EDERIKSBERG ALLE 40 
KØBENHAVN V. , 

-~-------------------------~------~ 
{ 

Trykt hos J. Jølltf'nsen & Co. (Ivar Jantzen) Køben havn. 
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