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Andre le Notre 
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Aretu i Teatret. 
Brudstykke af Ebbe Kornerups T~hiti-Bog. 

Den tørre Tid var inde, Vinteren begyndt, 
og man skrev første Maj. 

.\rl'lu var færdig med sin Straahat - Ga
d1•nw var støvede, Regnen holdt op, kun laa der 
I'IHinu lunge, graa og hvidblaa Skymasser rundt 
r11n de l"jærne Bjærgtoppe og over Moreas taJ,. 
I-ede !\fipper. Luften var mindre fugtig, og 
man folle ikke mere den ækle Klæben af klamt 
Tnj eller skulde daglig hænge mugne Klæder 
ud til Torre i Sol , Nætterne blev køligere, og der 
kom ligeso m en muntrere Tome end før over 
:dl1• \IPnnesker. 

Solen havde glødet bag Morea, malet gul
rude Hancle paa Sløret over Øen og var bleven 
kjult af l-lavet. De elektriske Lyspærer i Lyg

IPnw langs Kystvejen i Papeete, lyste mellem 
Palmer, der svajede og vuggede i Aftenbrisen, 
og 1' 11 forventningsfuld Uro fik Blodet i un«c 
T l.. . o 

a lili -Piger til at banke hurtigere. 
Om Aftenen ~kulde der være Fest; det var 

l>amJ)~k·Jbscl a' · n· · · 'g, og 1 wgral~n skulde der være 
l·on• Iillin a All d o· efe e om Dagen havde Drenge 
'am•l "ennen R · ~ l en og klimpret paa Metal eller 
laa<'t Phkat - T , . . ' ' er paa ræerne. Helt ny Ansigter 
.Ir ~<'l 1 Gaderne. 

' ('d I aag n 1" ' \ft ~ en l Iare-Hotel stod Aretu om 
f'n('fl og t d 

n ven e e, hun var i blaa , klar KJ'ole 
llWd nlo t · 

ms er i Haaret og Sko paa Fødderne ;, 

sammen med sin Veninde, Navaerua, skulde 
hun , Allan og Tani i Teatret. Paa Gaden sad 
i Hader Kvinder paa Hug og solgte Roser eller 
Blomsterkranse, sammenbundne af Frangi-Pani 
Jasminer eller Ylang- Ylang. Der stod Lygter 
paa Fortovene mellem Blomsterne, og Skæret 
faldt mystisk hen over Kranse og Ansigter . 
Skyggerne bag Konerne var bløde og dybe. En 
berusende, døsende Duft dirrede i Luften. 

Aretu pegede paa hvide Blomster og fik en 
tung Krans om sit mørke Haar . Til Veninden i 
den røde Kjole gav hun røde Blomster. 

Folk gik frem og tilbage foran Teatret, 
Kvinderne lysklædte i Silke eller Musselin, par
fumerede eller duftende fra Kransene, vuggende 
sig ud og ind mellem Folie Øjnene brugte d~ 
og Munden smilede, naar de hilste Mændene, 
der all e som en havde store Straahatte med væ
vede Mønstre og var i hvidt eller gult Bomulds
tøj. Ingen gil< i Pareu med nøgen Overkrop. 
Her havde selv Drengene Skjorte og Bukser paa, 
men de fleste var alligevel barbenede. 

I Klynger stod Mændene sammen og san 
paa Pigerne, eller de gil( med deres Kærester og 
talte sammen. Soldater i cholwlade-brunE' 
D_ragter hang over Vognboder med Sodavand og 
Kokusnødmælk. Lygterne paa Vognene lystE' 
sv.ngt pan Glas med brogede Sukkergodt Smaa 
franske Soldater var rent ud latterlige med for 
stort Tøj , Kæmpeepauletter, der som Regn dreY 
ned ad skraa Skuldre. Eller Chakoer, der 
naaede dem til Ørene. 

Matroser med højrød Silkeponpon paa 
Huerne sang paa deres franske Sprog ind imel
lem det velklingende tahitiske Vokalsprog. · 

Og et blænpende Lys fra de elektriske Bue-
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lamper over Teatret flk hele Folkemassen til at 
lyse i grelle Farver. Fra en Balkon over Tea
trets Indgang kom Lyden af fejende, skrattende 
Metahnusik. 

Aretu saa op efter Messinginstrumenter og 
smilede, hun var i Blikket rent ud et Barn, tunge 
Øjenlaag faldt ned over store Pupiller, Næsen 
var noget flad og laa dybt. Munden derimod 
drejet til en spændstig, livslysten Bue, der 
sommetider aabnedes næsten umotiveret for en 
Latter, der ligesom et Vandfald i Kaskader bob
lende brusede stødvis ud mellem Omgivelserne. 

For udenforstanende var det ikke let at 
fatte et Muk af alt det, hun sagde -- og hele Ti
den talte hun - naar hun da ikke lo ; Navaerua, 
hun kun smilede og sliprede af Sted paa sine 
bare Ben; Sko eller ikke Sko! Det trykkede ikke 
hendes unge Hjerte. Rimeligvis v::~r hun helst 
fri. Hun gik saa dvælende, saa roligt og var 
saa dyster som Himlen en Nat ved Nymaane. 
Hun var fra Landet nylig kommen herind til 
Papeete. 

Musikanterne ude fra Balkonen gik ind i 
Teatret; Folk fra Gaden fulgte med ind. og snart 
var det fuldt af jublende Messinglyde, der knal 
dede i Ørene og tilbage fra alle Hjørner og 
Kanter. 

Folk var paa Plads, Huset var fuldt, man 
sad baade paa Trin og i Midtergangen, Filmen 
begyndte; - da lød et gennemtrængende Brag. 
Men det var kun Larm fra støjende Ungdom -
Tahiti - Liv - Kvinder, Mænd og Børn, der 
saa Billeder og fulgte med. Folk hylede, skreg, 
hvinede i vilden Sky, de raabte højt, talte op til 
Billederne, og var der den ringeste Anledning til 
at le, flød Latteren som fra hundrede sprud
lende, hede Kilder. 

Tilskuerpladsen var bygget amphiteatralsk, 
og saa stejl var den rejst, at naar der var mørkt 
i Teatret, lignede den, i det dollC·e Reflekslys, 
bogstavelig en mægtig Hønsestige. 

Og lignede de ikke ogsaa allesammen kag
lende Høns eller Haner, der galede, eller plud
rende Kalkuner. J.a, Katte, Hunde, Aber og 
Papegøjer. 

I Pavserne saa man i det stærke Lys lange 
Rækker af Mennesker i lyse Dragter og allesam
men med Blomster. 

Og der var mørke, bløde Øjne, lyse, hvide 
Tænder, nøgne, brune Arme, gyldentbrune 
spændte, nøgne Børnemaver eller der var Ansig. 
ter med lys Terrakottafarve, solbrunede Skuldre 
og blaasorte Kvindehaar, sommetider Haar med 
Blomsterkranse, næsten altid Haar med Blom
ster. 

Men ind mellem alle de runde, velformede 
Tahiti-Ansigter, der næsten overgik hverandre i 
Sundhed eller Skønhed, kom lange Rækker af 
gule Fjæs med fremspringende Kindben og 
skraa, skævende, smaa stikkende Øjne og med 
polstrede, tykke, runde M unde - Kineserne. 

De holdt sammen i Rader, ene Mænd, alle 
hvidklædtc, det sorte, stride, korte I-:laar faldt 
lu-emmet til begge Sider af en skarp lige Skil
ning, radmagre Hænder greb om altfor store 
Straahatte, skarpe Albuer kom knoklede frem 
bag tyndt Lærred, der lige netop dækkede dem . 
Sjældent lyste mellem disse Rækker et virkeligt 
smukt Ansigt. Men var der et, var det til Gen
gæld af en saa ren Skønhed, med et saa barnligt 
naivt Udtryk, at det næsten va r uhyggeligt al 
se det mellem alle disse fordærvede Munde og 
lumske Blikke. Opiumsrygernc var der ogsaa, 
med hule Øjenkroge, stramme, perverse Munde, 
Hud som Ramses den Andens Mumie i Cairo og 
glasagtigt Udtryk i Blik. 

Aretu sad betagen og fulgte Filmen. Det, 
der greb hende mest, var Billeder af franske og 
amerikansl<e K vinder, især n a ar de fllmede rig
tig teatralsk og naturligvi~ naar de blev kyssede. 
Saa kom disse Stød frem ved hendes Latter, og 
samtidig slog de andre Tilskueres lydhøre Til
fredsstillelse sammen om Veninden og om 
hende. Men var der Støj under disse Billeder, 
saa var der Spektakel, naar der var Billeder 
med Cow-boys, dem elsker de paa Tahiti. 

Og Folk spiste Appelsiner, drak Mælk af 
l(okusnødder eller knækkede Nødder, og bag
efter blæste de Luf~ i Papirsposerne og knal
dede dem hen for Øret af en anden. Og i Lom
merne havde de elektriske Haandlygter, som dl' 
pludselig lod lyse. Og Hunde løb ud og ind 
mellem Benene paa Folk, og Drengene sang med 
til alle kendte Melodier, saa det rungede, og Ild
fluerne lyste og der osede af hundrede forskel
lige Parfumer - det var at gaa i Teatret. 
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Filmen drager 

Afslutning. 

Filmen blev en stor Fiasko, og det var m;n 

Kones Skyld. 
Hun gjorde sig aldel·es ikke i Ens·emblet og 

hun fandt ikke naturlige Udtryk for d~ mærke
lige Følelser, s·om Forfatteren havde skrevet op 
for hende - hvor skulde ·hun dog ogsaa kunne 

det. 
Hun sa·d ved min Side i Biografteatret og 

saa paa denne underlige, uvirkelige Skikkelse 
oppe pa.a det .hvide Lærred, der baade var hende 
og dog ikke hende, og hun trykkede sig s.tadig 
tætteTe ind til mig - hun skammede s:g . . 

Det gjorde jeg aldeles ikk·e -- tværtimod. 
At min Kone ikke 1havde dramatisk Talent, vid
ste }eg jo i Forv·ejen, d et gjaldt kun at .faa hende 
Lil selv at s·e det, og paa det Omraade har Fil
m en sin store Mi·ssi•on. 

I fdlig.ere Tider g.ik smaa søde K·oner med 
lidt Sensationstrang i Kropp·en ti1 Scenen -
naar de da ikke løb væl< m ed en Berider i 
stramme Nankinsbuks·er - og de ·opdagede al
drig, hvor stor ·en Fiasko de gjorde, fordi de 
ikke kunde se det selv og ikke tr·oede paa , hvad 

vi andre sag.de. 
Men •Filmen stiller dem Ansigt til Ansigt 

med deres ·egne Frembringelser, og Sandheden 
bliver dem indlysende. 

Min K·one kom, saa og s·e.ir·ede - ov·er sig 

·selv. 
Alle andr·e taler nu sm;lende ·om den Tid. 

miT' Kone vilde vær·e KunstnP1·inde. kun ikke 

jeg. 
Den største Kunst er at vinde Se.ir ov·er sig 

selv, og i Livet har den den største Værdi. 
Vi lever nu roligt og fredeligt ; en lille Lej

lighed pa1a 1Fr·ederiksberg, og al Utilfred.shed er 
forsvunden. 

Og som Symbol paa den genopr·ettede Fred 
nævner jeg, at vi har hamstret ualmindelig me
gen Leverpostei. 

Jens. 

Filmens nye Veje. 

I. 

Blandt alle de sbor·e Tærning·er, der ·for Ti
den rasler paa Verdens grønne Skæbnebord er 
der og.saa ·en line ,f.or.skræmt ·en, der tumler om 
i Forvirring·en. - Det er Filmen. 

Dens Grundlag var Samkvemmet meHem 
Nationerne, og derfor har den ikke nu sit bli
vende Sted. Store Værdier gaar ogsaa paa det 
Punkt til Spilde, langt større, end Folk aner, 
og der er derfor .saa meget des mere Grund til 
allerede nu, m;dt under Stormen , at tænke paa, 
hvordan man · skal udbedre den Skade, der er 
sket, naar det en Gang bliver Vindstille igen. 

Lige saa snart som de stivfrosne Lande
grænser tøer blot en Smrul·e ·op, maa hv•ert Land 
·hav·e fremmede Bineder ind - det er da paa 
Tide at sondere, hvad Vej den maa gaa. den 
Strøm, .der vil atsætte GuJ.d i sit Leje. - Der 
er den største Uds;gt til , at den kan ledes over 
Danmark , dels for.di Filmhandelen alleæde før 
Krigen havde et ikke helt ubetydeligt Sæde i 
København, dels fordi .der •er saa faa andre Ste
der , som Krig·en ikk·e har spærret. . 

Selv herfr.a vil ·der vær·e Spærring·er nok, 
og.saa i de første Aar, efter at Krigen har raoset 
ud. Valutakurserne sæUer nu Varens Værdi til 
en svajende K:urvelinje, der .skifter fra Dag til 
Dag, men en Gang vil de jo fæstne .sig og afgive 
Grundlag ,f.or , Forretninger paa ny , ligesom den 
Dag vil opr:node, hvor man fra ·et nevtralt Land 
vil kunne begynde at krydse mellem :alle de 
Klipper, som Blokade og Tonnag·emangel, .sorte 
Lister og NaHonal,had nu lægger i V·ejen for in
ternationalt Samkvem. Det vil rda gælde om at 
rhave Folk ved Roret, der ej·er haade Takt, for 
ikk·e at .støde, og upartisk Aabenlhed, for ikke 
at vække M;stro. 

Med København s·om Gen,trum vilde det ·da 
hlive muligt at slwbe samvirkende Foretagen
der . .som dl'og en Filmomsætning hertil, der gik 
i Millioner, saa sandt .som Filmens Marked paa 
ny vq komme til at .spænde fra Spitsbergen til 
Kap Horn. Hvad en MellemhandleDfortj.eneste 
paa Films pekuniært betyder, froemgaar af de 
Summer, som blot de rto nuværende Hovedmod-

~=:/s SKANDINAVISK FILM=CENTRAL~ 
JERNBANEGADE 8 (CIRKUSBYGNINGEN) KØBENHAVN B. 

TELEGRAMADRESSE: WORLDFILM 

TELEFON 4443 TELEFON 4443 
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Geraldine Farrar optræder 

for første Gang i Danmark i 

,,CARMEN 
Filmsskuespil i 5 Akter. 

Optaget af det verdensberømte amerikansk Selskab 

Famous Players-Lasky Cerparation 

l 

"M a d a m e T a Il i e n" 
med Lyda Borelli i Hovedrollen 

blev en stor Sukces i København. 

Disse to Film betegner Højde

••• punktet 1917 kan præstere. ••• 

' ' 

Disse Film kan De kun leje hos os. 
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slandeæ i d e Ieo sidste Førkrigsaar ga v ud til 
d:enne Vare: cnglaua, l(olonierne ikke meama
<l>eiattec, inaførte 1 Aaæne H.ll2 og 1\:11.:5 nen
holctsvLs fo r 2,434,00 og 3,27'2 ,000 Pund Ster
l ing Fiims, meur·egnet nogl-e ,mindre Varer, aer 
bmges i l''i1mens lniUu,stri; hemf ·henholåsVls 
319,000 og ;no,ooo Pund .Sterling fra Tyskland, 
meå·ens a ette Lands lndfør,s·el af Films i .ae 
sam1ne bo Aar beløb .sig til 17,925,000 og 
18,735,000 lVwrk, .hvoraf kun 495,000 og 600,000 
Mark fra Danmark; fra .sine nuvær·ende l''jenaer 
Lilsammen indførte Tyskland •å·erimod i d·e Ieo 
Aar for 16% og 17 % Million Mark. Englana, 
åer i de p.aagæluende Aar selv havae en ganske 
forsvindenGe Filmproduktion, har haft Fordel 
ruf sin Stilling son:t Mellemforhandler af .am·eri
kansk·e F ihns, idet Tysklands Filmindførsel fra' 
Storbritannien udgjorde gennen11snitlig 10 Mil
lioner Mark. - Paa dette .so.m paa saa mange 
andr·e Omraader, kunstneriske saavel som vi
denskabelige og m erka ntile, kunde Danmark 
med Fo1'del bliv·e en Mel1emmand, naar d el store 
F·orsoningens Kulturværk, som maa komme, 
skal begyndes. 

II. 

Imidlertid gælder d et om at vær·e va agen, 
at hav·e .Fingrene p.aa Tidens Puls. 'l1hi man 
vil se, at den nye Fi1mskunst, der opstaar -ef,lcer 
Jordskælvet, vil vææ en a nden end den, der 
blev knust a f det. HeLdigvis maaske - for det 
allermeste af, hvad Filmen ,har ytdet h~dindtil, 
.har været af r inge Værdi. Saare meget har vi, 
d ens Fol<k, at ·sone, fordi vi ikke hævede d en 
høj.t nok op; vel vandt den stumme Kunst de 
manges Hjerter, men ikk,e de faas Agtelse, den , 
som er Dommen i det lange, Løb. 

·For at nævne en a.f' de Undladelsessynder, 
der er begaaet mo:d Filmen: de Muligheder , som 
d ens, og kun dens, r ent ydre fotografiske Tek
nik rummer, er aldrig rigtig blevet taget i Kun
stens Tj,eneste; de benævnes >> Tr:cks «, fordi de 
aLdrig er blevet udnyttet til noget andet og .bedre 
end til stemningsløst Gøgl. Og dog, en , der 
mestrer Filmapparat·et som en Virtuos, vilde 
h ave kunnet omskabe al den sære Trolddom, 
det rummer, til s·elve Eventyret, der lev·endc
gjordes paa det hvide Lærred. 

I Stedet for rhar vi, der havde evnet at 
Opgaven, kLamr·et •OS bJ.ot til en go1d ~ .~ ...... '"'" 
maaske fo rdi det var det nemmest·e, maas 
fordi Filmens P.engemænd altid kun stræbte 
ter den Forretning, der l.aa nærmest for 
den. Kun fa a af dem har evnet .at a,abne 
Veje ·eHer evnet · at se, hvodedes Teknik en raa. 
ber ·efter mere ·digteriske Emner. 

Den nye Fi1m maa gennemsyres med Digt. 
ning. Nuvel, vil man sige, ],ad da Digt erne 
skrive Filmene. .Men helLer ikke dette har hid
indtil ført fuldt .ud til Maald. Thi Digteren 
mestrer kun sjældent d en vanskelige Teknik, 
og d esuden er :hans Arbejde kun ·halvt færdigt 
m ed Manuskriptet- det er, saa langt mere end 
paa Teatr·et, Ins.truktør·en, ,som skaber Formen, 
hvori det ,støbes. De1:for maa ogsaa han kunne 
vær·e en D.!gters Fælle. 

Er ha n det ? 

III. 

Se paa .Filmene. Ser de ikke næsten alle 
ud, som var de lavet af den samme Mand? En
gang har nogl<e Faa, før Andr·e og en Gang for 
alle, dannet en Form. Siden da blev deres 
Haandelag til et Almeneje, ·en hul Rutine, hvori 
hver.t Manuskript hældes, for i bedste Fald at 
bliv·e et »Drama i 4 Ækter, 65 Afdelinger« , i 
værste - og almindeligsbe - Fald b1ot et Ru
tinearbejde uden Rutine. 

Men hvem kan forvente Kunst og Kultur af 
Instruktørernes lidt vel broget sammensatte 
Flok. Alt for Mange var kaldede. og selv de 
Udv,algte maatte :se, at deres Bestræbels·er druk
nede i F.abrikernes sløvende Stordrift, tjente blot 
W Tilvirkning af Fabriks·varer. Firmaernes 
store Kapitaler, deæs Hære af Funktionær•er og 
Skuespil1ere vok·s·ede til et umæU.eligt Uhyre, ·der 
krævede at fodres med de tusinde Meter N ega 
liv, ,som maatte >> drejes « om Dagen. 

Dertil kom de styr·ende - alt f.or styrende 
- Handelsmænds Kmv p.aa at faa den lettest 
sælgelige Vare at kaste ud paa Markedet. Nem
lig >>~Sensationer •. Det vil ~or Eksempel sige 
d eri i Danmark og Tyskland saa yndede Recept, 
at forme en Række Beg:v·enheder ·saaledes, at 
Heltinden kommer til at ·hænge paa et Reb, ud
spændt over en Afgrund og helst med en Gift-
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d den ene Ende af Tovet og en · Mor

lange ve 
d Eller Films -'--- gerne ila-der ved den an en. 

11. fransk·e - der •er baser·et paa en 
lienske e er . 

t Tiger eller paa Hunde og Aber, der 
dressere . . H fl 

tere og hvis mennesk·ehge ow~d 1gur 
kan appor , . , . 

a lider som Staffage bl Dyret. .Det er elsker Oo . , · · , 
SI som i FJ1mens Sprog hedder en Ide, den ags, . . 

d t d·en Sl,ags >>Ideer «, .som købes og vi-og e er · . . · 
f rbeJ·des .paa Manusknptværkstederne. rlere ora . 
Sligt ro,ses i Pressen som ghmre~de Iscene-

tt l Og 1har sH sikr•e, lav·e Pubhkum. Inæ ese · 
trukliouens Kunst, der paa T~eatret -eftei~aa~-

den er trængt ud i Folk·s Bevidsthed, er 1 Fil
men stadig uopdaget, vækker kun Opmærksom-

h d naar den dundrer paa Sensationernes e , . 
Trommer. - Uer gik for nylig en amerikansk 
Film, hvis Iscenesættelse blev larmende rost, 
fordi d ens Iscenesættelser •er larmende oprekla
meret. D.en var i Sandh ed et ondt Eksempel at 
stille op .til Efterfølgelse - alt var forjaget og 
hult, udvendigt og sprængt i Smaastykk·er. 

Iscen esættels·ens Kunst bør paa ,Filmen som 
paa Teatret bestaa i at uddybe det givne Stof, 
faa Stilheden til at klinge, samle i Stedet .for at 
sprede. 

Urban Gad. 
(Fortsættes. ) 

5551. 

5554. 

5555. 

5556. 

5557. 

5558. 

5559. 

5560. 
5561. 

CENSURLISTE. 

l. Januar 1918 . 

En gemytlig Frisørstue. Rød. Komisk. 
283 m. 

Chaplin som Bankbud. Rød. Lystsp. 
570 m. Triangl e. 

Uiu mig en B i[; Rød. Komisk. 271 m. 
Transatlan t. 

Peters travle Dag. Rød. Komis}c 274 m. 
Transatlan t. 

Fip og hans V er;ner. Rød. Komisk. 130 
m. Scandinavian. 

Det gode sejref. Rød. Skuesp. 290 m. 
A. B. • 

Fra det frug tbare Canada. Rød. Naturb. 
159. m. 

Fra Italien . Rød. Naturb. 96 m. 
Den fremm ede. Rød. Skuesp. 1238 m. 

5562. En tro og villig Pige. Rød. Lystsp. 378 
m. Nordisk. 

5563. Hvorledes tyske Kvinder lau.er Flyvema
skiner. Rød. Naturb. 359 m. Nordstj . 

5564. Ugerevyen Danmark Nr. 14. Rød. Na
turb. 105 m. Nordisk. 

5565. Ugerevyen Danmark 1\'r. 14. Rød. Na
turb. 105 m. Nordisk. 

5566. Ved Helsingørs Havn, d. 22. Noubr. 1917. 
Rød. 7 5 m. Nordisk. 

5567. Hendes Konge. Rød. Skuesp. 1406 m . 
5568, Den store Oversvømmelseskatastrofe. 

Rød. Skuesp. 532 m. Transatlant. 
5569. Mr. James Farrel. Rød. Skuesp. 1354 m. 

Triangle. 
5570. Kæmpen fra Alaska. Rød. 1240 m. 

Triangle. 
5571. J(apt. Grogg ved Nordpolen. Rød. Ko

misk. 217 m. Schwedisch. 
5572. Motiver fra Syd-Afrika. Rød: Naturb. 

140 m . 
5573. En Tur i Vogeserne. Rød. Naturb. 89 m. 
5574. Kærlighed, Indbrudstyve og en Buldog. 

Rød. Komisk. 289 m . 
5575. Den mystiske Dobbeltgænger. Rød. 

Lystsp. 288 m. 
5576. Hendes mislykkede Plan. Rød. Lystsp. 

362 m. 
5577. For ti Tusinde Dollars. Rød. Lystsp. 

433 m. 
5578. Salamanderen. Rød. Skuesp . 1513 m. 
5579. Had og Kærlighed. Rød. Skuesp. 1414 m. 
5580. Brændte Vinger. Rød. Skuesp. 1671 m. 

Nordisk. 
5581. Brændte Vinger. Rød. Skuesp. 1671 m. 

Nordisk . 
5582. Chaplin paa Frierfødder. Rød. Komisk. 

283 m. 
5583. Ved Salermobugten. Rød. Naturb. 105 m. 
5584. l Turin . Rød. Naturb. 107 m. 
5585. Hommuculus · V. Rød. Skuesp. 1305 m . 
'5586. H.iertekrigen paa Raunslwlt. Rød. Lystsp. 

926 m. N 01·disk. 
5587. Konflemødet i Kristiania. Rød. Naturb. 

109 m. Fram. 
5588. Kongemødet i Kristiania. Rød. Naturb. 

109m. Fram. 
5589. To raske Konditorsuende. Rød. Komisk. 

259m. 
5591. Barnet fra New York. Rød. Skuesp. 

1467 m. Transatlant. 
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Kinografen . havde 3. Januar Premiere paa en 
noget ualmindelig Filmsoptagelse fra Krigen , nem
lig Krigen i Luften , og den in ter essante Optagelse 
vækk er Opmærksomhed. 

. ~ ~ ~ 

Bichard Oswal 's meget omtalte F ilin »Es werde 
Licht << , et 5 Akts ' Skuespil der har til Opgave at be
kæmpe Kønssygdommene, har A/S. Kinografen, Kø
benhavn , købt ' med Eneret for Danmarie 

F ilmen udgives m ed Anbefaling af »Dansk For
ening til Kønssygdommes B: kæn'lpelse « (Formand 
Prof. E hlers ). Den kommer meget snart op, og 
er forbudt for Børn af Censuren. 

Det forlyder, at Alfred Nervø skal have store 
Chancer for at fa a Biografbevillingen paa Østerbro. 

~ ~ ~ 

I »Der Kinematograph «, der udkommer i Diis
seldOJ·f finder vi en m eget rosende Artikel om den 
unge danske Skuespiller Mogens Enger, der i d e 
sidste Par Aar har filmet i Tyskland. 

~ ~ ~ 

Det Konsortium, der har afkøbt Nord isk Film 
Co. dels tyske Interesser, har en Ak tiekapital Paa 
25 Millioner Marie Konsorti et har ogsaa købt hele 
Mestersammenslutn ing~n . 

Biografmaskine 
komplet, bestaaende af Pathe Maskine 

med Over- og Underarm, Lampehus, Con

densator, Objektiv. Fin Kalklyslampe. 

Brintvenlil, Il l ventil. Bord. Alt saa godt 

so m nyt, er til Salg. l3ill. mrk. >> C. P. « 

modt. Filmens Eksp., KrysJalgade 16, K. 

Biografteater 
købes eller lejes til Overtagelse straks 

eller .Juni Termi.n. Bil. mrk. >>Biograf« 

modt. Filmens Eksp, Krystalgade 16, K. 

,r,;,~~~~~~---~---.--....--....--...~~.--...~~...-...~~~~...-...~~ 

r~--ER~~gMi~NN-:;-
~)) Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, Perforer-
() maskiner og alt Tilbehør. 
0 Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. 

l!!~~!:~~ 
ANNONCEPRISER: ' /1 Side Kr. 60 . ' /, Side Kr . 35, 11, Side Kr. 20, 1

/ 0 Side Kr. 12. 

ABONNEME NTSPRIS: Indland: 8 K1·. om Aaret. - Udland: "10 Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 40 Ø1·e. 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Telf. Vester 4021. 

Udkommer circa den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet og redigeret af Jens Locher. 

begynder Aaret med . . ' 

lutter Kassestykkerl· 

J 

Erna Morena=Filmen: , "I Syndens Laenke:r" 
blev en stor Sukces. 

En Film, 'hvis ·· Lige endnu /aldrig, er vis(! 
l 

KRI 'G'EN l LUFTEN 
Autentisk Optagelse af en fransk-tysk Lu~tkamp, ,der med utrolig Kotdblodigbed er 

kinematograferet fra en af Flyverne. I 2 store Afdelinger. 
' 'Ak, 

Oll m rende Optagelse! 
\ 

1
Eneståaende <, lnteressant! 

. ! ' l ' l 
r ' 1 1 SJ 

Dette er ikke .eil a-hnindeljg Krigsfilm. 'J?et ef første · Gang der er optaget en 

Film under Luftkamp og denne Optagelse givei: o~ Begreb om vor Tids Luftkrig. 

Efter denne udgives der en Film, der Vil vække den aller-
' største Opsigt. 

Det er et .. Skuespil ·i 5 i\.kter af Richard Oswald. D~t er et Indlæg· til Bekæm

pelsen ,af farlige s;nitso~me Sygdomme. Fi'lmen der pedder »Lys op! « udgives med 
'{ . ' . ' 

Anbefaling af »Dansk Forening for Kønssygdommes Bekæmpelse«. 

I Sverri-g og Tyskland har der været saa stort Tilløb til denne Film, at Politiet 

har nl. aattet ordne d ventende Masser. 

l )-

Eneretten tilhører: 

KI·NOG.RAFEN 
' ' 

Fre(leriksberggade, København. Bureau i Bergen. 

. \ 
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l TELEGRAM-ADRESSE: ' . TELEFON: l 
PATHEFILMS, KØBENHAVN - . CENTRA~ 3803 

. 

DEN STORE SENSATIONSFILM 
~ 

NEW YORKS ,MYSTERIER,· 

l 
l . 
l 

.. 

AF PIERRE l DECOURCELLE 
' ' 

) J- ER LEVERET. AF 

, BATrrE FRERES . \ 

DANSK-FRANSK 
.. AKTIESELSKAB 

FREDERIKSBERG ALLE 40 
'' 

KØBENHAVN V. 

·--- TRYKT 110s J. JøRGENSE>I & Go. (IvAR JANTZEN) · 
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