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Af denneJSaisons Nyheder ereltudkomne: 

Frelst fra Forbrydelsens Vej. 
Kinematografisk Samfundsdrama. Fra Kampene mellem Arbejde og KapitaL 

3 Akter, 80 Afdelinger, ca. 900 Meter. 

Røsten :fra Havet. 
En Kunstnertragedie. 2 Akter, 80 Afdelinger, ca. 750 Meter. 

Elod.heevnen. 
Kinomatografisk Drama, med m~get stærk og spændende Handling. 

2 Akter, 80 Afdelinger, ca. 900 Meter. 

Den rØde Hertug. 
~t Drama fra Nutiden, med et Forspil f;~ Midd elalderen og en overordentlig 
mteressant og spændende Handling. :2 Akter, 70 Afdelinger, ca. 900 Meler . 

Til samtlige Film, sto.rt Reklamemateriale, amerikanske 
colorerede litografiske Plakater, Clichee-Plakater med Tekst Pro-' 
grammer, Fotografier m. m. 

Samtlige Film udlejes fra 



der vil have en god Saison, bør i egen IntePesse leje Films hos 

Afs Kinogra:fen, København 

der, - paa Grund af, at vi selv har Optagels.esteater (det største i 
Skandinavien) med fast engagerede lste Rangs danske Skuespillere, 
samt fordi vi - foruden vore mange egne store Optagelser, har 
sikret os Enei'et i Danmark og Norge af de bedste franske, 
italienske og amerikanske Films, - ser os i Stand til at levere 

vore Lejere 

saa glin1.rende PrograDt.Dt.er, 

at de modstaar enhver Konkurrence. 

Netop de Programmer, alle vil se! 

Største Reklame-Materiale medfølger! 

Glimrende Plakater! Fotografier! Cliche-Programmer! etc. 

Bille de fr a "De listige Friere« 

Afs KINOGRAFEN 
København. 

Hovedkontor : Frederiksberggade 25. 
Telefon 7606 og 7626. 

Sidste Slagei'e: 
Udkomne, eller udkommer om kort Tid: 

= Faas kun hos os. = 
Dr. Nicholson. og den blaa Dia· 

mant, Detektiv-Drama i 4 Akter 
(Reenberg i Hovedrollen.) ~ 

Moderkærlighed, Glimrende Skue- ~ 
spil. 

Den Rette, Drama i 2 Akter. 
Miraklet, (Fru Psilander og Verdier.) ~ 
Svømmeren, Lystspil. Lattervæk-

kende. (Holger Petersen = Gisse- ~ 

mand.) ~~ Ildfluen. Storslaaet. 4 Akter. 
Angst, Drama. 2 Akter. 

·Manden med de 7 Ansigter! 
Skuespilleren, Kun st-Drama. ~ 
Fantomas, 1. - 11. Del. Spændende. ~~ 
Krigens Rædsler. KrigsskuespiL ~ 
Livet paa nGeorg Stage((, (Natur.) 
Den store Cirkusbrand. (Seemann.) 

Stor Sensation. 
De listige Friere. Lystspil. ~~ 
Adrianopels Hemmelighed. t 

Flere i Arbejde. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~s 

r· ]., 
• Paladsteatrets • 

og 

Viktoriateatrets 
Films udlejer vi med Eneret. 

Det er da givet at Filmene fra disse Landets 

to fineste Billedteatre vil sikre vore 

Kunder i Konkurrencen. 

Vi har de Films Publikum vil se, 

Søg straks Forbindelse med os. 

DANSK SVENSK FILMS Afs 
• VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. • 
L

TEL EFON : CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE : DANAFILM. m 

. ].~ 



B i o g r a f t e a t e r- B i Il e t t er 
-- med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk. - 5 Bil

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

Mindste Ordre 5000 Stkr. 

10,000 Stykker med e en Sats. Kr. 6,00 
25,000 to )) 12,00 
50,000 tre 22,00 

100,000 fire • • • o • o o • o 
)) 40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 x 12 cm. 
10,000 Stykker med e en Sats. Kr. 7,00 
25,000 to )) 17,00 
50,000 tre )) 31,00 

100,000 fire )) 53,00 
==== Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

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

Billetfabrik A. Brand G. :m.. b. H. 
Hasselbrokstrasse 126 Hamburg 23. 

ADELGADE13 ADELGADE13 

OTTO JENSEN 
TAPETSERER - DECORATØR OG MØBELETABLISSEMENT 

ANBEFALER SIG MED UDLEJNING AF 

MØBLER· GARDINER· TÆPPER M. M. 
TELF. PALÆ 321 TIL BILLIGSTE PRISER. TELF. PALÆ 321 

CLICHEER. 

BI BOW -JENSEN's 
REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 

TELEFON 4708. 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
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Apropos "The Copenhagen". 

Del forlød forleden Dag, at » The Copen
hagen Fi1ms Co. « paa et Møde med Skuespil
lerne havde tilbudt disse 10 Procent af deres 
kontraktmæssige Tilgocleha vende. 

Hermed er man naaet til et nyt Vendepunkt 
i dette sørgelige Selskabs Historie, og det var 
maaske i den Anled ning berettiget at se den 
hele Historie fra en anclen Side, end den, hvor
fra man hidtil har betragtet den. 

At Tingenes Tilstand er uheldig for de Ak
tionærer, der, grebet af en · øjeblikkelig Stem
ning, sætler en Del Penge i1i.d i et Foretagende, 
uden at have Anelse om, hvad de ledende Mænd 
formam·, blot i den blinde Tro paa, a t de t er a l 
Film, der glimrer, ja, det ~r natur.li g~is saare 
sandt, men det vil næppe være niuligt i Læng
den at samle Beklagelserne alene om dem. 

Forretning er nu en Gang Forretning, og er 
man letsinelig er Følgen meget nemt den, at 
man taber Penge paa His torien - saaclan er 
Livets Gang i Pengenes Verden . 

Men der er jo ogsaa andre, hvem denne Mi
sere gaar ud over, og rammer riok saa haardt. 

Førsf og f~·e1mnest er der Skuespillerne! 
Da »Copenhagen « slarlecle, engagerede man 

straks et stort Skuespi})erperson~l e, og alt i alt 

paatog Selskabet sig paa denne Maade en dag
lig Gageforpligtelse paa 300 Kroner. 

De fleste vil maaske mene, at dette var ret 
uforsvarligt overfor de, der har Penge i Sel
skabet, vi agter nu at se det fra den anden Side, 
og finder, at det var uforsvarligt overfor dem, 
man engagerede. 

Uhyre mange er i den sidste Tid bleven 
draget til Filmen, uden at de var i Besiddelse af 
andre Kvalifikationer end en Næse, der sad lige 
i Ansigtet, og en stærk Lyst til, at tjene Penge 
paa en nem Maade. 

Vi har før her i Bladet gjort opmærksom 
paa den Fare, dette Forhold rummede, og nu 
ser man et Resultat. 

En Del unge Mennesker, der er kommen ud 
af deres gamle Brance, er bleven knyttet fast til 
et Selskab, der gaar i Stykker, og ikke har Brug 
for dem mere. Og hvis de saa søgte tilbage til 
deres forrige Beskæftigelse, var der jo in t et for
løbet, men Direktørerne ved Filmsselskaberne 
og Teatrene h a~· faaet at m ærke, at dette ikke er 
Tilfældet. 

Der skabes paa denne Maade let et Films
proletariat, som ikke er ti l Gavn for den hele 
Industri. 

Og her er vi egentlig naaet til Kærnepunktet 
i det, vi vilde sige. 

Lad · gaa, at Folk har sat Penge til i dette 
Selskab. Lad gaa, at en Del ·skitespiiiei'e er 
bleven lokket til af glimrende Tilbud og nu 
Jacles i Stikken med Løftet om kun 10 Procent. 
Det er sørgeligt, men det er ikke det værste. 

Det all er værs te ved det hele .er den Skade, 
som delte Sammenbrud har gjort hele den 
hjemlige Filmsindustri. 
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Næsten alle Landets F ilmsfolk har mærket 
et Kuldens og Mistroens Pust slaa sig i Møde i 
den senere Tid. 

For den store Masse er Film nemlig eet s tort 
Begreb, hvor der ikke skelnes mellem Fa
brikant, Udlejer og Agent, skønt dette dog er 
tre saare forskellige Ting, og følgeligt kommer 
all e, der har m ed F ilm at gøre, til at lide ved 
den almene Misstemning. 

>>The Copenhagen Films Co. « har skabt an
dre Tider for den danske F ilm her i Landet, 
den har gjor t det vans keligt a t rejse n ødvend ige 
Pcnae til fuldt ud sunde Foretagender , og saa 

t> 
er det, der er sket, jo dog ikke andet, end a t et 
Foretagende, der er blevet ledet af en Mand, der 
ikke har Ide skabt om, hvad h an giver sig af 
med, er gaaet i Stykker, h vad et sligt Fore
tagende nødvendigvis altid maa gøre. 

Men Film og Film er to Ting. Man maa 
ikke skære alle de Kompagnier, der startede 
oill'tren t paa samme Tid, over een Kam, fordi 
det ene har været daarligt ledet. 

Det er ikke, som mange i disse Dage er til
lJøjelig til at mene, Filmen selv, det er galt med. 
Den er god nok, ligesom Murstensfabrikationen 
cl· god nok, selv om et Teglværk gaar fallit. 

Der gaar endnu Røg af denne Brand , fordi 
·der endnu er Ild i den . Forhaabenlig vil den 
'cloa snart slukke h elt, ·da faar Folk maaske t> . 

Øjnene bedre op for, hvad det er , der er sket, 
og da ser man, at det er for Smed at rette Bager, 
na~r man i Anledning af det skete lader h aant 
om hele den danske Filmsforretning. 

E.- H. -J. 

Filmsskuespillerinder. 

Gerd Egede Nissen. 

Vi bringer i Dag Billede t af en ung norsk 
Dame, der i Løbet af kort Tid har samlet sig 
mange Venner og Beundrere her i Landet. 

Det er vistnok Fru Emma Gad, der har Æren 
af at -have indfanget denne lille norske Fjeld- . 
fugl og ført hende her til vort flade Land, hvor 
hun forøvrigt synes at trives udmærket. 

"For evigt'' . . Længde 935 Meter. 
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Biografteatrenes Generalfor
samling i Fredericia 

den 28 .. Oktober. 

Atter i delle Nr. af Filmen drister Bestyrel
sen sig ud med et Opraab t il Biografteatrenes 
E jere og vor Forenin gs tidli gere Medlemmer_ om 
a l rejse til Generalforsamling i Fredericia .d. 28. 
Oktober (se Annoncen). 

Det ser ud til a t Mødet vil faa stor Tilslut
nin g og sikkert blive mere interessant end sine 

F orgængere. 
Mange Teatre har allerede· meldt deres Del~ 

tagelse og Res ten , haaber vi, møder op naar 
Dagen kommer. 

Uden for Dagsordenen og Forhandlingeme 
har Ernemans Repræsentant, Hr. . Mathiescn, 
Kino Scandia, Københ a':n, bed t om at faa Lo1v 
Lil a l forevise Ernemans Kinomatagraf .»Impe-

rator «, et præpareret Tæppe og Ernemans Op
Lagelsesapparater. Ja, Hr. Matbiesen har endog 
udtalt Muligheden af at forevige samtlige Del
tagere paa en lille Film . Paa det Tidspunkt da 
nærværende skrives, maa dog tilføjes, at Hr. 
Matbiesen har taget Forbehold og gjort det h ele 
afh ængig af de loka le Forhold, og om det kan 
lade sig arrangere med Teatre~1e i Fredericia. 

Det er Bestyrelsens Agt a t søge Adgang til 
Forevisningen i Paladsteatret i København af 
Edisons nye talende og levende Billeder, for og
saa paa dette Omraade a t meddele Medlem
merne noget nyt, dette kan selvfølgelig kun ske, 
hvis Forevisningen finder Sted før d. 28. Oktbr. 

Alt i alt vil der blive gjort hvad vi formaar 
for a t gøre Mødet interessan t, og vi tror derfor 
paa, at vi vil faa Tilslutning. 

Det er nødvendigt, at vi mødes og lærer ,hin
anden at kende, det er nødvendigt, at Teater
ejerne møder og giver Bestyrelsen sin Tilslut-

General:forsamling 

Dansk Forening af Teatre for levende Billeder 
afholdes 

paa Fær.gerestaurationen i Fredericia, Tirsdag d. 28. Oktober, Kl. 3. 

DAGSORDEN: 
l. Optagelse af nye Medlemmer og 

Beretning om Foreningens Virk
somhed. 

2. Regnskabet. 
3. Bestyrelsesvalg. 
4. Kontingentet. 

5. Kommunale Biografer og derunder 
Bevillingsspørgsmaalet. 

6. Statistik. 
7. Indsendte Forslag. 
8. Eventuelt. Sammenslutning med 

Køhenhv. Biografteater Forening. 
Forslag der ønskes behandlede, bedes inden den 25. Oktober tilsendt Chr. 

Sørensen , Svendborg Biografteater. . 
. Bestyrelsen indbyder alle Biografleaterejere, , der har Interesse for Standen"' til 

at gtve Mød e og indmelde sig i Foreningen samt være tilstede for at deltage i For
handlingerne. ·- D'hrr. Medlemmer bedes forberede sig paa at overnatte i Fredericia, 
da der sikkert bliver Stof nok til Aftenmøde. 

Paa Bestyrelsens Vegne 
Chr. Sørensen, Svendborg. , 
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HJARNE & Co. 
AKTIESELSKAB 

Eneste Speclal-Ateller 1 Skandinavlen for 

F •t -Dekorationer. 

l ·m -Rekvisiter. 
-Tricks. 
-Plakater. 
-Kostumer. 

Leverandør til 

Filmfabriken Danmark, Dania Biofilm, 
Pathe freres, Stockholm m. fl. 

Gl. Banegaard • Gl. Kongevaj 4 
Telefon Byen 778x. 

ning eller retter deres Kritik ganske efter hver 
Mands Opfattelse, for os er det ikke om at gøre 
om det bliver den nuværende Bestyrelse eller 
andre Mænd, der overtager Foreningens Le
delse, naar kun at Sagen fremmes, og vi mener 
derfor, at Medlemmerne ogsaa har Pligt til at 
møde og deltage i Forhandlingerne saa talrigt 
som muligt, det er den eneste Maade, hvorved 
man kan gøre en Forening stærk, og den gamle 
Slendrian med, at der rejser nok til Foreningens 
Møder foruden mig, maa kastes bort og erstattes 
med personlig Møde ved de faa Sammenkomster, 
som Bestyrelsen er i Stand til at lade foranstalte. 
Bestyrelsen udtaler derfor Haabet og Ønsket 
om at se Flertallet af Provinsens Teaterejere i 
Fredericia d. 28. Oktober, og slutter derfor den
ne Indbydelse i Troen paa, at det alligevel skal 
lykkes at samle en s tærk Organisation for vore 
Interesser, en Forening, der med Tiden skal faa 
Betydning for os og de levende Billeder. 

Paa Gensyn, Kolleger, d. 28. Oktober . 

Paa Bestyrelsens Vegne 

Cl11'. Sørensen, 
Svendborg. 

"Filmen"s Fødselsdag. 

I Dag er det >> Filmen «s Fødselsdag 

bliver ee t Aar. 

Barnet 

Man kan m ene om Filmen, hvad man vil -

visse le tsindige Aktionærer mener for Eksempel, a t 

den onde har .skabt den - om >> F ilmen « i »Gaase-
øjne« hersker der kun een Mening, - den er e t 

yndigt Ba rn. 

I Dag for l Aar siden laa Bladels Redaktør i 

sin .Seng og sov, skønt Tiden var et g-od t Stykke 

henne paa Formiddagen. 

Han vække-s af Telefonen, der kimer ham ind 1 

Øret - den var ved en Fejltagelse ikke lagt af -

og arrig griber h an Tragten. 

- Hallo - hvadbehager - jo, det er mig -

hvem taler j eg m ed, siger De? »lGnografen «, hvad 

er det ? - - Film - - ja - jo - ja - ta le m ed 

mig!! - straks - tjae det kan j eg .gkam desværre 

ikke-- om en halv Time _- Frederiksberggade 25 

- jo, det skal j eg - ganske bes temt - Farvel. 

Det var, hvad en Tilhører vi lde have hørt, om 

han havde opholdt sig i Værelset, og en halv Tim e 

efter stillede den nys opstaaede paa Kontoret 
Frederiksberggad e. 

Han føres ind Lil den ene af ,Selskabets Direk

tør er, der modtager ham m ed den Bem ærkning : 
»Kan De .skrive? « Hvortil den anclen Part svare r : 

>> J a, men jeg kan ikke stave «. 

Saa er Forbindelsen etablere t, og lidt efter er 

man enige om Tingene. 

>> Kinografen « vil have et Films Blad, og Bladet 

har fundet sin Redaktør . 

Man laver en Kalkule over Blad et, og den tager 

sig straalende ud. 
Der er ingen Tvivl om, at det vil blive en s tor 

Forretning, der vil smide m ægtigt af sig. 

Saa døbes Barnet og kommer til at h edde »Fil

men •, efter at alle Navne m ed Kino- er kasserede. 

"Po ur Toujours". Længde 935 Meter. 
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Omslagets Farve tager man efter et italiensk 

Filmsblad, og Sideantallet sættes til 24. 

Helst havde man straks gjort det lige saa volu

minøst som de store udenlandske Blade af den Art, 

men heldigvis begrænser man sig, da · man snart 

indser, at det vil volde nogen Vanskelighed at 

samle saa mange Annoncer, som de udenlandske 

Blade rummer. 

Endlig udkommer det førs te Nummer, og det 

bliver meget godt modtaget. 

DeL trykkes i en ugudelig Masse Eksemplarer, 

som del viser sig ret vanskelig t at faa afsat, m en 

for Reklamens Skyld slynges det ud over det gan

ske Ind- og Udland. 

Hvad der fandtes af Tekst i dette Nummer er 

ganske enormt. Der var ikke det Emne, der ikke 

er behandlet enten sagligt eller spøgefuldt, og 
Hedakløren saa sig i Aauden udskreven i Løbet a f 
meget kort Tid. 

Næste Nummer har nogle flere Annoncer, og saa 

gaar BiadeL sin rolige Gang, fu lgt af stadig Frem
gang. 

DeL viser sig dog snart, at de ls Basis ikke er 

bred nok, og der indledes Forhandlinger m ed >> Ki
nografen « om Køb af Bladet. 

DeL gaar i Orden, og fra nu af tager Bladels Ud
,·ikling Fart. 

Fra alle Kan Ler inelenfor Filmsbranohen m øder 
deL Ti lslutning, og det bliver Med lemsblad i Bio
grafteaterejerforeningen i København. 

Og her er vi altsaa nu. . . 

Man siger, at et Barn har sin halve Højde, naar 
det er 2 Aar. 

Hvis »Filmen« blot har det halve af den Tyk

kelse, deL vil faa, nu i Dag, hvor den fy lder eet 
Aar, skal vi være glade. 

Det er et værdigt Fødselsdagsnummer , som vi 

kan være sfolt af, men som vi forhaabentlig Lil næ-

HJARNE & Co. 
AKTIESELSKAB 

Malede Plakater 
---- paa Lærred og Papir ----

til Biografteatre, 
Teatre, 
Varieteer, 
Forretninger. 

Originale Ideer. :: :: Smuk Udførelse. 
Kunstnerisk Medarbejder : Tegneren Hr. H. E. Melchior. 

Gl. Banegaard • Gl. Kongevej 4 
Telefon Byen 778x. 

s te Aar paa denne Dag vil finde saare pauvert og 
tyndt. 

Lad os alle haabe, at del vil ske, det er den 
Fødselsdagsgave, >>.Fi lmen « heJ.st vil have. 

G ri. 

Omkring Atlantis. 

De viser mig den Ære, højtærede Hr. Re
daktør, at bede mig som Bærer af den mand
lige Hovedroll e udtale mig om Mesteren Ger
hard Hauptmanns Atlantis-Film, om Optagel
serne, om de Kunstnere, som er mine Med
spillende, og tilsidst om Film og Kinokunsten 
i Almindelighed. 

J eg takker for Æ ren og udbeder mig blot 
Tilladelse til at besvare Deres Spørgsmaal i 
omvendt Orden. 

Først maa jeg have Luft for min Beundring 
for dette geniale Udslag af den mekaniske 
Tidsalder, som Kinografien er: Fas tholdelsen 
af det levende Livs og den levende Naturs Ud
tryk og Bevægelse, saa at Verden ogsaa paa 
denne Vis bliver Mennesket underdanig, 

"Fiir Ewig". Længde 935 Meter. 
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HJARNE & Co. 
AKTIESELSKAB 

Etablissement for litografiske Plakater 

Samlermærker 
Reklamekort j 
Programmer:. 

Originale Ideer. :: :: Kunstnerisk Udførelse. 

Kunstnerisk Medarbejder: Tegneren Hr. H. E. Melchior. 
Gl. Banegaard • Gl. Kongevej 4 

Telefon Byen 778 x. 

Mennesket bliver saa at sige allestedsnærvrc
rende. Hvad denne Opfindelse betyder for Vi
denskaben og den moderne Anskuelsesunder
visning, behøver jeg ikke at paavise - det er 
forlængst anerkendt. Men der er Skumlere, 
ikke mindst blandt Teaterfolk og Forfattere, 
som vil nægte, at Film kan være Kunst, sam
tidig med, at de klager over, at Biografteatrene 
skader Skuespilhusene og Literaturen. Det fo
rekonuner mig, der er Skuespiller og elsker min 
Kunst og det Sprog, jeg udtrykker den i, at 
det viser rin ge Tro hos mine Kaldsfæller, naar 
de mener, at en Kunstart kan skades eller ud
dø, fordi der gøres en Opfindelse, der tager den 
i sin Tjeneste. Har Fotografien overflødiggjort 
eller skadet Malerkunsten? Nej, end ikke Fu
skernes Arbejde har den faaet Bugt med. Lige 
saa lidt som Naturen er bleven overflødig, fordi 
Kunsten blev til. Og den gode Skuespilkunst 
som den gode Literatur behøver ikke at frygte, 
hvad Gerhard Hauptmann har haft Mod og 
Lyst til at bevise, da han overlod sin Roman 
»Atlantis « til Filmen, og da Fru Ida Orloff paa
tog sig den kvindelige Hovedrolle. Naar der 
bare spilles god Komedie og skrives gode Bø
ger, er der ingen Fare for Teatrene og Litera
turen. 

Men der er jo ikke sket nogen større Re
volution i Verden, hverken med Renaissaucen 
eller den store franske Revolution, end det me
kaniske Princips Sejr i den Tidsalder, vi lever 
1. Og naturligvis har dette mere reltet Sindene 

Olaf Fønss. 

mod Livets mekaniske og fysiske Problemer 
end mod de psykiske. I den Overgangstid, 
som er fulgt paa denne Revolution, er det ikke 
forunderligt, om der ikke er saa gode Kaar for 
Kunsten og de ikke exakte Videnskaber, saa 
al Folk maaske gaar mindre i Teater og læser 
mindre Skønliteratm end i gamle Dage. Jeg 
ved ikke, om dette er rigtigt, det er. i alle Fald 
muligt. Eet er sikkert. Det brede Folk, der 
har en jævn og sund Maade at læse paa, sva-

F . t" " or ev1g . Længde 935 Meter. 
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rende til deres naturlige Appetit, der ikke læser 
for at vise deres egen aandelige Overlegenhed 
og øve Kritik, men vil underholdes og rives 
med og drives til at læse af den Trang, som et
hvert Menneske føler, til at slippe bort fra sit 
eget Liv og sin særegne Skæbnes snævre Ty
rani, _ dette brede Folk bryder sig ikke om 
en Roman, hvori dets egen Tilværelse fremstil
les: de vil have meget sammensatte Begivenhe
der, meget enkle Karakterer, spændende Rand
lin" Opfindsomhed i Kompositionen, den sta-

"'' di"e Kamp mellem det Gode og det Onde, baa-
re~ af usædvanlige Personer - kort sagt Følje
tonen i Stedet for Epopeen. Selv om Smagen 
for Læsning endnu er meget levende i Folket, 
er der her en Nedgang at mærke. Folket har 
mere og mere at bestiJJe. Tidligere fordredes 
der mere virkeligt Arbejde, men der var ogsaa 
mere Fritid. Naar det brede Lag nu har lidt 
Hvil, er de altfor trætte til at læse, Kinemato
grafen med dens knappe og korte Farcer og 
Tragedier svarer meget bedre til deres Ønsker; 
der behøver man i det mindste ikke at an
strænge sig med at fatte Ord, man behøver kun 
at sætte sig ned og se, og oven i Købet er man 
i en Sal, hvor m[)n ses og ser andre Mennesker. 
Her behøver de ikke heller at sidde paa de ba
gerste og biJJigste Pladser i Teatret og anspændt 
Jytte efter SkuespiJJernes Ord. 

Det Publikum er maaske ved at tabes for 
Underholdningsliteratm og Morskabsteatrene, 
men er det saa sørgeligt, naar de samtidig kan 
se levende BiJJeder fra mange Lande, exotisk 
Liv og exotiske Skikke? Er det et Tab for 
K'l1nsten? 

Og Kinokunsten - ja, den er endnu i sin 
Vorden. Den kræver en anden Teknik og en 
anden Sindets Koncentration end Skuespilkun
sten. Talen er Kinokunstneren nægtet. Men 
er Mennesket da ikke ofte meget mere sig selv i 

HJARNE & Co. 
AKTIESELSKAB 

Atelier for kunstnerisk 
udførte Skilte i - -

TRÆ · LÆRRED · GLAS. 

Skitser og Overslag gratis. 

Gl. Banegaard • Gl. Kongevej 4 
Telefon Byen 778x. 

sin Tavshed, i de ubevogtede Øjeblikke, i En
somhed og midt i Mængden? Er det menne
skelige Legemes Miner og Udtryk ikke ogsaa 
talende, og ofte mere talende, naar Situationen 
gør Mennesket stumt, saa at det ikke finder 
Ord eller ved Raad ? Er Bevægelsens Uvilkaar
lighed ikke talende? Jeg spørger og ved dog 
saa godt, at mange Øjeblikke i Livet er mindst 
lige saa levende, naar man ikke taler, som naar 
man taler. I Skuespilkunsten støtter Bevægel
sen Ordet, er sekundær, i KinokunsteR -er den 
Alfa og Omega. Mere og mere vil denne Hem
melighed gaa op for dem, der forfatter Film
Tekster, og derigennem vil Kinokunsten staa 
som en fri og selvstændig Kunst. Allerede ejer 
den saadanne Fremstillere, der kender dens 
Teknik og Udtryksmidler og har gjort sig dem 
bevidst, og disse Kunstnere har den Fordel ikke 
at være bundet af nogen Nationalitets Sprog, 
men som Barnet, der ikke kan tale, forstaas de 
overalt og i Kraft af Kinematografien er de in
ternationale, allestedsnærværende. 

Men jeg fortaber mig i min Begejstring for 
denne store Opfindelse, som kan fæstne N a tur 
og Kunst fra hele Verden. Jeg skal tilstræbe 
mere Korthed i de andre Spørgsmaal. 

J eg har allerede sagt, at Atlantis-Filmen 

"Pour Toujours". Længde 935 Meter. 
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"København" skriver: 

Levende BilledeL 
"Germinal" i Odd Fellow Palæet. 

I Gaar forevistes for Pressen "Germinal", 
Emile Zolas berømte Roman, i levende Bil
leder, som i Morgen vil blive fremstillet i 
Odd-Fellow Palæet. Det vil være af Inter
esse for mange at erfare, at Hovedrollen 
deri, Arbejderen Etienne Lantier, spilles af 
Krauss, som i "Les miserables" samlede et 
saa mægtigt Publikum om sig i Paladsteatret 

Krauss' Ansigt synes i "Germinal" ikke 
at komme fuldt saa stærkt til sin Ret, Ma
skeringen virker ikke altid kraftigt, men dog 
er der ingen Tvivl om, at han ogsaa i 
"Germinal" vil være sikker paa at samle 
megen Interesse om sig. 

Der er en Styrke og en Alvor over hans 
Skikkelse, der taler dumpt og saadan, at 
man føler . at uden om ham kommer man 
ikke. Hans Personlighed behersker Billedet 
i Kraft af det Instinkt, den indgiver Tilskue
ren, og som siger denne: Det hele er ham, 
og det hele er meget, fordi det er ham. 

Der er en Scene, hvor Etienne slaar en 
Rival til Jorden, et Par enkelte almindelige 
Bevægelser, som enhver Slagsbroder kan 
gøre ham efter - men Had og Død og 
Kærlighed mejsles ind i Ens Bevidsthed ved 

den fortættede Maade, Krauss gør disse Be
vægelser paa. Eller da han sidder i Gruben, 
og Vandet stiger, og hans Elskede ved hans 
Side i det mørke, skumle Rum er prisgivet Dø
den, da flammer der ud fra dette Optrin den 
samme gribende Smerte som den, man kan 
se i Blikket hos en Bjørn, der, kravlet op 
paa en Sten i en rivende Flod, ser sin Unge 
forsvinde i Malstrømmen uden at kunne 
redde den. Frk. Sylvia spiller denne Catha
rine, som Etienne elsker, og der er en øm 
Smidighed over hendes Spil, der er af stor Virk
ning ved Siden af Krauss' Kæmpeskikkelse. 

"Germinal" er ikke saa monumental som 
"Les miserables", er heller ikke saa omfat
tende. Men den er præget af udmærket 
Kunst, ikke mindst i Bjergværksscenen, der 
er fremstillet med en overraskende Virkelig
hedstroskab, som kulminerer i Katastrofen , 
da Oversvømmelsens Syndflod over den 
ulyksalige Maskinists Lig som en vældig 
Slange snor sig gennem hele Gruben, op
sluger alt levende, den møder paa sin Vej , 
og kun lader Etienne undslippe - ligesom 
Mindet om Rædslerne skal forlænge disses 
Tilværelse. B- to. 

"Social-D e.DlokPaten" skriver : 

KUNST 
Ny Zola Film. 

København har hid til kun set en Film
dramatisering af Zolas store Romaner, nemlig 
"Nana", der har gjort Lykke rundt paa vore 
Biografteatre. 

Nu faar man Lejlighed til at glæde sig 
over en anden af den store franske Forfatters 
verdensberømte Bøger paa Film, idet det 
franske Firma Pathe treres har optaget hans 
Kulgrubearbejder-Roman "Germinal" i le
vende Billeder. 

Filmen vil - ligesom i sin Tid Hugos : 

"De Ulykkel ige" blive opført ved Forestil
linger i Odd-Fellow Palæet. I Gaar fik 
Pressen Lejlighed til at bedømme den. Den 
er meget stor - varer over 2 Timer - og 
af usædvanlig stærk dramatisk Virkning. 
Zolas Roman er jo en Arbejderroman - en 
af de prægtigste, der nogensinde er skrevet, 
vil vore Læsere huske fra sin Tid for mange 
Aar tilbage, da den gik som Føljeton i 
"Social-Demokraten" -- og den frembyder 
gribende Skildringer fra ·Minearbejdernes 

Telegram-Adr.: Patbeiilms. Dansk-Fransk Aktieselskab PATHE FRERES. Telefon: 
København. Købcnb:~vn K. Vimmelskaftet 47. Central 3803. 

kummerlige Tilværelse og deres Virken i 
Kulgruberne. Disse Skildringer med deres 
Masseoptræden af Arbejdere og med deres 
Billeder fra de underjordiske Skakter, hvor 
Dramaet ender med en ~in.ekatastrofe, er 
som skabte til at opta.ges t F!lm, og de~ er 
blevet virkelig godt ~Jort. Des~d~n sptlles 
denne Film fo rtræffeligt af Pathe treres dyg
tige Skuespillere, bl. a. af Hr. Krauss, der 

"Politiken" skriver: 

virkede .saa udmærket i sin Hovedrolle 
"De Ulykkelige". 

Filmen forevises første Gang offentlig i 
Dag, Søndag til de tre Klokketider: 4- 6- 8. 
Paa de følgende Søgnedage: Kl. 7 og 9. 

Det er glædeligt, at for en Gangs Skyld 
kan et Filmkompagni vise Byen en stor, 
kunstnerisk udført, social Film som Mod
vægt til det Stads, vore almindelige Biograf
teatre i Reglen opvarter med. 

Odd-Fellow Palæet. 
Zolas "Germinal" i levende Billeder. 

I Odd Fel low-Palæet vises fra i Morgen 
en Serie levende Billeder, "Germinal", en 
Fi lmatisering af Emile Zolas Roman. Det er 
en Film , der varer sine to Timer; men den 
indbudte Kreds, fo r hvilken den allerede i 
Gaar præsenteredes, saa den med største 
Interesse fra først til sidst. Optagelserne ved 
Pathe Freres er ganske fortræffelige, og Fil
men fæ ngsler ved sit Indhold og ved den 
Baggrund, mod hvilket Dramaet i den ud
spilles om Livet i Bjergværksgruberne. 

Dens Hovedpersoner er Arbejderen Lan
tier, en anden Grubearbejder, Chaval, og 
dennes Hustru , Catherine, som elsker Lan
tier. De to Mænd bliver Fjender, men ved 
den store Oversvømmelse i Gruben inde-

"Nationaltidende'' skriver: 

spærres de sammen med Catherine. Medens 
Mand og Hustru dør, stiger Lantier fra de 
dybe, sorte Gruber under Jorden op til Sol, 
Lys, Foraar og nyt Liv. 

Dette er i faa Ord Handlingen, som man 
kender den fra Zolas Mesterværk. Udmær
ket er Hr. Krauss - den samme Kunstner , 
der spillede Hovedrollen i "De Ulykkelige" -
som Lantier; udmærket er ogsaa Iscenesæt
telsen, baade de daglige Scener fra Grube
driften og Katastrofen, hvor en Del af Gruben 
styrter sammen. Af de mange Enkeltheder 
frembringes en Helhed, som man ikke let 
glemmer. 

Filmen vises i Morgen ved tre Forestil
linger, af hvilke den første gives Kl. 4. 

"Germinal". 
Emile Zolas bekendte Roman "Germinal", 

der omhandler Minearbejdernes Liv, er blevet 
udsat for Film, og i Gaar var der General
prøve paa Stykket, som fra i Morgen spilles 
1 Odd Fellow-Palæet. Det er Pathe Freres, 
der har ladet Scenerne optage, og som har 
formaaet M. Krauss fra Comedie francais" 
til at spilte Lanhers Roll~.ctaacquinet spiller 
Chaval og Frøken Sylvia . atherine~ 

Handlingen i "Germinal", en af Zolas 
mest drastisk-realistiske Romaner, er som 
skabt til at omsættes i Film. Livet og Ar
bejdet i Gruberne er overordentlig levende 
fremstillet, og den store Oversvømmelse, der 
fører til Opgøret mellem Chaval og Lantier, 
som bliver indespærret sammen med Catha
rine i en oversvømmet Skakt, er meget virk
ningsfuld i al sin Uhygge. 

Tetegram-Adr.: Pathefilms. 
København. 
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Emile Zola's berømte Roman 
"Fra Grubearbejdernes Liv". 

Folkekomedie i 5 Akter. 

HOVEDPERSONERNE: 
Etienne Lantier ... Hr. Krauss 
Chaval _ . _ ... ... Hr. jacquinef 
Ingeniør Negret . .. Hr. Escoffier 
Souvarine . ... .... Hr. Dharsay 
Catharine .. _ ... . Frk. Sylvia 

"Ger mi n al", et af Zolas betyde
ligste Værker, oprulles her for 
os i . fortrinlige Billeder og gør 
os bekendt med Grubearbejder
nes haarde Arbejde i Dybet. Film
bearbejdningen af Handlingen kæder sig snæ
vert om Romanen og viser os de mest le
vende og rørende Scener. 

Lantier er en flittig og dygtig Arbejder 
med et hidsigt Temperament, men et godt 
Hjerte. Da han tiltræder sit Arbejde, som 
han paa Grund af Sygdom har forsømt nogle 

Fr·a Grubearbejdernes Liv! 

Dage, kommer han i Strid med Værkføreren , 
hvilket har til Følge, at han bliver afskediget. 
Uden Husly og Beskæftigelse kommer han til 
Bjergværkerne ved Montsou, hvor han ikke 
langt fra Landsbyen træffer den gamle Bon
nemort, der, paa hans Forespørgsel om Ar
bejde, gi~er ham det Raad at henvende sig til 

hans Svigersøn, Grubearbejderen 
2os5 Maheu. Det lykkes ogsaa Lantier 

at faa . Arbejde gennem denne, 
og han beslutter sig nu til at 
hellige alle sine Kræfter til denne 

sin ny Beskæftigelse. 
Endnu samme Morgen, som 

han er antaget til Arbejde, stiger 
han sammen med Maheu, den-

. nes Søn og Datter Catharine, 
hvilken sidste -er Førerske for 
Tip.vognehe: hed i 9ruberne. Lan
tier tror, at Catharine, som er iført 
Grubearbejdernes ru · Dragt, er en 

..J ung Mand, men senere bliver han 

Telegram-Adr.: Patbefilms. Dansk-Fransk Aktieselskab PATHE FRERES. Telefon: 
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oplyst om Fejltagelsen, og ved 
jævnligt Samvær med hende paa 
Grund af, at han har indakkor
deret sig hos hendes Forældre, 
-opstaar der et inderligt Kamme
ratskab mellem dem. Men denne 
Fortrolighed bliver miskendt af 
Bjergmanden Chaval , som er for
lovet med Catharine, og han be
gynder at hade Lantier. Antipa- _ 
tien er gensidig, ogsaa Lantier 
føler et heftigt Had mod Chaval, 
som han ved forskellige Lejlig
heder har lært at kende som en 
listig og underfundig Person. Og 
Lantier foresætter sig at holde skarpt Øje 
med Chaval, der tyranniserer sin Kæreste 
med ubegrundet Jalousi. Udbruddet til aaben
lyst Fjendskab mellem disse to Mænd er kun 
et Tidsspørgsmaal. 

Medens disse Tvistigheder udspilles i 
Maheus Hjem, har Ingeniør ~egrel konsta-

Fra Grubearbejdernes Llv! 

·-

teret, at Træværket i Minegangene er raadne 
og truer med at falde sammen, og for 
at dække Omkostningerne ved de nødven
dige Reparationer, beslutter Direktøren for Mi
nerne sig til at nedsætte Minearbejdernes Løn 
med 10 Cent for hver Kulkarre, hvilket for
an lediger stor Utilfredshed m~llem Arbejderne. 

2085 

Ved denne Nedsættelse formind
skes Arbejdslønnen betydeligt, og 
ved et meget bevæget Møde, hvor 
Arbejderne gensidig hat ophidset 

hinanden, bliver det vedtaget, ~t 

der skal erklæres Strejke. Men 
Lantier, der er i_ Besiddelse af 
mere Dannelse _ end nogen af 
de andre Arbejdere, staar frem 
og taler til dem og forklarer 
dem sine Anskuelser, og det gaar 
lidt efter lidt op for dem alle, at 
Lantier ser langt klarere og for
nuftigere paa Sagen, og Ophid
selsen lægger sig. 
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Næste Dag er det Søndag, og r'"": 
de sidste ophidsede Gemytter faar f-, 
Tid til at blive dæmpede. Det er t 
err almindelig Festdag for•' Grube

arbejderne, og vi ser her en Række 
af Scener fra det brogede Liv. 

Catharines Bryllup er fastsat til 
den følgende Lørdag, og i den 

sidste Tid har der i Catharines 
Hjerte været udspillet en .stille 

Tragedie, idet hun er blevet klar 

over, at de venskabelige Følel

ser, hun til at b.egynde med næ
rede for Lantier, er gaaet over · 

til dybere Følelser, som hun maa 
gemme hos sig selv, da hun ikke vover at berne, og Arbejdet gaar sin sædvanlige Gang. 
give Chaval sit Ord tilbage, thi derved er hun Træværket i Minerne bliver grundigt efterset,. 

ikke alene bange for hans Hævn, men ogsaa 
bange for, at hendes Forældres huslige Fred 

skal biiv.e forstyrret. Saa bliver da Ægtepag
ten sluttet. 

Minearbejderne er atter tagne ned i Gru-

Fra Grube a rbejdernes Liv! 

men ved en Uforsigtighed kommer Tømreren 

til at aabne for en Sluse, hvorved Vandmæng-· 
den strømmer ud og oversvømmer Minerne. 

I de underjordiske Gange, som hurtig fyldes 
af Vandet, udspilles nu de mest rystende 

Scener. Raadvild af Skræk og 

Rædsel, flygtende for det stedse 
stigende Vand, finder Catharine 

og Lantier Tilflugt i en gammel 

Minegang, der forlængst er ude 

af Brug, og ved et Tilfælde har 
ogsaa Chaval søgt Tilflugt her. 
Rundt omkring er Gangene styr

tet sammen, og næppe har Flygt
ningene trængt sig ind, før Træ
værket styrter ned om dem, og 
de er indesluttede fra alle Sider .. 

Frygtelige Lidelsesdage begynder. 
Trods Stedet og Elendigheden har 
Chaval ikke glemt sit gamle Had 
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og sin Skinsyge, og Striden mel
lem de to udarter til Haandgribe

ligheder. Chaval har fundet et 
Stykke BrØd i sin Lomme og deler 
det med sin unge Hustru, men da 
hun atter vil dele sin Part med 
deres fælles Lidelsesfælle, river 
den umenneskelige Chaval Brødet 

ud af Haanden paa Lantier, og 

efter en kort Kamp mellem de 
to ender det med, at Lantier 

støder Chaval ud i Vandet, som 
ogsaa her er i stadig Stigen, og 
da Chavals Kræfter snart er ud-

tømte, drukner han. 

r . 

f 

l 
l 
t 

L 
Catharine og Lantier er alene midt i Dø

dens Stilhed. Lantier kan endnu holde sig 
Dprejst, men Catharine ligger i Afmagt i hans 
Arme, og han kan intet udrette for at redde 
hende. Vandet stiger, og det Øjeblik nærmer 

sig, da det naar ham over Hovedet. 
Straks efter Ulykkens Indtræden har In-

Fra Grub,earbejd.ernes Liv! 

· F r a G r u bearb ·e·jd.ernes Li·v ·, 
-, ' . 

geniør Negre! sammenkaldt nogle modige og 
behjertede Arbejdere, der ved selv at udsætte 
sig for Døden ikke viger tilbage for at for

søge at redde de ulykkelige, som befinder sig 

indesluttede i Minerne, og efter uhyre An
strengelser · slaar Befrielsens Time for Lantier, 
men for sent for Catharine. Hende har Døden 
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hentet, og som Lig bæres hun op. 

Lantier er den eneste, der er 
undsluppen levende fra den sør
gelige Katastrofe. Sorg og Elen

dighed er til Huse hos alle Mine
arbejderne, enhver Familie har 
sin Forsørger, Mand eller Broder, 
at begræde. Jernilaard Tavshed 
hviler over Egnen, hvor Døden 
har bredt sine Arme. Lantier-kan 
ikke mere udholde at leve videte 

paa det Sted, hvor Livet hiu haft 
ham i saa haard en Skole. Han 
snører sin RandseJ og forlader 
Egnen, hvor han har høstet saa 
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bitre Erfaringer og er bleven en ' 
alvorlig Mand. Det er i Maj 
Maaned, da han tager Afsked 

for at gaa et nyt Liv i Møde. · 

Drømmende tænker han paa de 

stakkels Grubearbejdere, der har 
samme Ret som alle andre Men

nesker til at se Livet og Lykken 
blomstre, men · maa tilbringe 

det i Mulm og Mørke. Den op

gaaende Sol lyser, og rask skrider 
han fremad - frem til nye 

Egne, og nye Forhaabninger fyl

der hans Bryst. 

D~Frsn.sic. Aktlu'•lib.b 
PATHe FRltRES 

2085 

Fra Grubearbejdernes Liv·! 

/O. 
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Odd-Fellow Palæets 

store Sal .. 

Fr:a Gru bearbejdernes Liv! 
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Hurtigste Betjening. - l. Klasses Kræfter. - Største Lager. 
- Egen Fabrik. - Altid leveringsdygtig. 

l 

r;MIL KRISTE~SENS BOG TRYKKE~~ 
DO 

NØRREGADE 30 

HURTIG LEVERING 
TELEFON 4345 

KØ BENHAVN K. 

BILLIGE PRISER 
OD 
Cl O 

~~,...::~ITLER • FARVETRYKTE PLAKATER • PROGRA!"fMER .,.~ 

~ ~' "'\.i] . 

~~ THE GERRARD FILM CO., LTD~ 
FILM HQUSE 

GERRARD STREET, . .LO ... NDON 

0~e::::a:>e::::a:>e::::a>e::::a>~ E N·G L A·N·D ~~e::::a>~~e::::a>~ 

~ : ~ ~ Køber N egati:Ver med Eneret ~ 
(Yc)~ ~ fra 6oo Meter og opefter. ~ ""'~ 
~ ~ Første Klasses Referencer og ~ ~ 

'@/ Garantier. '@/ 

Telegramadresse: GERAFILM LONDON. - J1J 
=:::.:::=::;::_ ;:::: __ ::;: ____ := ___ ==::G~~~$t:__._:1~i:;: ___ ;::_ ::;:::;:~::==::~ 



Kondenso:r--Linse:r-, 
Mærke: "Unzerspringbar", meget besparende. 

Intern. Filmtitel-Fabrik 
A. Lindenzweig 

Berlin S. W . 48 Friedrichstrasse 27 JF. 
- Tysk Korre spondance. 

Billigste Sted at købe 
Kondensorlinser 

(Planconvex, biconvex og Meniskus) 

Triple-Kondensorer DzonMSprøjfer 
særlig besparende forskellige Fabrikata. 

regulerbare Modstande Nytr Nytr 
for 65, 110 og 220 Volt. Ozonato:P 
Rumformørkere 

fra 300 til 3000 Lys. 

nummerstempler, 
Programtauler 
i mange Udførelser. 

for alle Strømarter, anbe
fales særligt for Biograf

teatre. 

Diapositiver 
fin este kunstnerisk kole
r er et Udførelse med Metal
indfatning, pr. Stk. 75 Pfg. 

Kasser • Tauler Lejlighedskøb 
Mødlamper af kun lidt brugte Appa-

for Olie, Petroleum, Lys rater af forskellige Fa-
og Elektricitet. brikata. 

Filmkit Forla ng udførlig Katalgo, 
Prisliste og Beskrivelse 

Fl. 1,25 og 2,25 Marie gratis. 

G 'KI • k Berlin S. W . eorg e1 n e, Friedrichstrasse 225. 
Telef. Nollendm·f 222. Tigrad r . : Kleinfilm, Berlin. 

Stadig Kinoudstilling. 

•• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • E Nyeste Plakater E 
• • • fur • • ••• • 
!.: Biografteatre :.:.: 

Det bedste Billedmateriale for alle 
Arter af Film stedse paa Lager. 

Katalog 
gratis med 
omgaaende 

Post. 

Send 
Fr. ·1,75 

efter Prøve. 

No. 5130 • • • l m X 2 m 30 

Betingelser: 

International 
Postanvisning 
med Ordren. 

Pakker paa 
2 Kilo koster 

Fr. 1,75 
extra med Post. 

Fr. l ,25. 

Skriv paa fransk eller tysk. 

STAFFORD &. Co. L t d. 
NETHERFIELD, NOTTS :: ENGLAND. 

•• • De ane:r-kendt bedste og paalideligste • 

Theater·Staal· Projektions· Maskiner 
Model: "Sirius 1913" 

Garanteret 
flimmerfri og 
lydløs Gang 

Nøjagtig Udførelse. 
Højeste Ydeevne. 

Strømbesparende. 
Største Lysudbytte. 

Alle Tandhjul og 
Axler beskyttede ved 
Indkapsling, derfor saa 
godt som uopslidelig. 

saavel som Spa re-Omformere og Dynamoer fabrikeres kun af 
Si:r-ius ElektPicitetsselskab JD. b. H. Leipzig~ 

Overslag over komplet Indretning og Prisliste gratis. 
• Præmie: Wien 1912. Berlin t 9t2. ----------.- • . . -------------------------.. 
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. 1. ver·flødigøør Gerhard Hauptmanns Me-Ik ~e o b 

·k Atlantis « Tværtimod kan den m aa-sler vær » • . . 
kke et endnu større P ublikums Lyst h l ske væ 

l del} I alle Fald faar Ha uptmann gen-at æse · 
l 'Ilrnen flere i Tale end dem, der læser nen1 ' . . 

Bøger og har Lejligh ed. til a t l~æve Lrt~ratu~·ens 
Skalle. Her viser det sig, at F ilmen bliver Ikke 
en Fare, men en Støtte for Forfatterne. Det er 
selvfølgelig især de s tor e Pan~kscener m ed A~
lanlis Undergang, der har fn s tet Mes ter en hl 
al filmlægge Romanen . Hele Livets Strøm og 
13evæøelse i Bogen faar et haandgribeligt Ud
tryk ~or det Publiktun, som ikk~ ~ar_ Raad 
eller Tid til at læse den. De faar 1 Trlgift Ro
m anens indre Gang i F r emstilling af Fru Ida 
Orloff, der saa underligt de t kan lyde i Kino
sprog, har en saa sjælfuld og levende »Repli~( « , 

o" som det har været en saa stor kuns tnen sk 
b 

N ydelse for min Ringh ed a t spille sammen m ed 
i F ilmens intime Scener. Og Hr. Unthan, Bo
gens a rmløse Artis t, der spiller saa s tor en Rolle 
i »Allantis«, giver F iguren ligesom tilbage t il 
Virkeligheden, hvoraf Digteren øste sit Stof. 
Ogsaa h am maa ·jeg la kke for Arbejdss tunder
ne, som han oplivede m ed sit vittige, sarkas ti
ske Lune. Min gode Kammerat, Frk. Ebba 
Thom sen , behøver jeg ikke a t næ vne, thi h vem 
skalter ikke denne smukke og stilfulde Skue-
pillerinde, F ilmens fødte La dy. Men - last, 

n ot least - maa jeg takke At lantis-Filmen s In
s truktør Hr. Aug. Blom for h ans Taalmodig
hed og for hans mesterlige Overblik under 
Iscenesættelsen. I leven de Masseudfoldelse h ar 
han fejret en Triumf, med et sandt Feltherre
blik har han sendt sine T r opper af Statister i 
Ilden eller re ttere i Søen , og ham skyldes de t 
i sids te Instans, at Gerhard Hauptmanns Repræ
sentant, den elskværdige Dr. Schroder , har kun
net erklære sin fuldkomne Tilfredshed m ect 
vor t forenede Arbejde, som ikke var uden .Stra-

HJARNE & Co. 
AKTIESELSKAB 

Udfører ethvert Festarrangement til 

Jubilæer 
Karnevaler 

og lignende. 

Private Fester m ed D ekoration & Kotillon. 
Skitser og Overslag gratis. • Billige Priser. 

Gl. Banegaal'd • Gl. Kongeve j 4 
Telefon Byen 778x. 

badser og Søsygens K val er , og a t Digteren selv 
med en fuldgyldig kunstner isk Trygh ed h ar 
kunnet over lade sit Værk til Kinokuns tens nye 
inlernat iona1e og s tumm e Scen e. 

Ibbenhavn, 10. Oktober 1913. 
Ola f Føn ss. 

Med Kinoapparatet i Fronten. 
Billeder fra den græsk-bulgarske Krig. 

Af R obert Schwobiha ler. 

Tirsdag N at. 
- - T ørsten plager os slem t. Vandtøn 

derne er tomme og Str um afloden s Strømme er 
gule og forpes te t af opløste Lig. 

Vi søger at hjælpe os ved ca. 1 Meter fra 
Bredden at grave et H ul, der langsom t fyldes 
af Vand, der trænger gennem J orden og fil tre
r es paa denne Maade . 

Sen er e paa Natten vækkes vi ved at en Gra
n a t slaar n ed i vor Nærhed, og n aar jeg ser ud 
over Dalen oplyses den paa det pragtfuldeste 
af eksploderende Scrapn ells. Grækerne svarer 
ikke, vor Lejr h er er for god til, a t m an i Mulm 
og Mørke vil lede efter en ny. Vi b liver lig-

F .. E . " " ur w1g . Længde 935 Meter. 
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Af Filmens Historie. 

Robert Storm Petersen har en stærk Fantasi. 
Han· kommer op paa Redaktionen og fortæller, 
at han i en Bagga~n~ P.aa Nørrebro har set Kvar
terets Børn leg~ Filmsfabrik paa den af ham 

gen de hvor vi er, .og · bryder os kun lidt om 
Faren. 

Om Morgenen vækkes jeg ved at en sulten 
Soldaterhest ganske roligt gnaver paa mine 
Tæer. Den havde opdaget, at vort Halmunder.! 
lag var spiseligt, og af en Fejltagelse fi k den im 
noget af min personlige Ejendom med ved sam
me Lejlighed. 

Saa gaar det løs igen! 
GI'ækerne har i Nattens Løb bragt 15 Bat

terier i Stilling, og beskyder stærkt de bulgar
ske Stillinge1:. Der urlspinder sig nu en livlig 

·her viste Maade. Han er ·en uforbederlig Løgn
hals - den Historie er slet ikke foregaaet paa 
Nørrebro. 

Kanonade fra begge Sider, hvorimder jeg ko
ger Te. 

Lidt efter bringer to Soldater en Fange. Han 
forhøres af Generals tabens Officerer, og de faar 
ud af ham, at han er Student f1:a Sofia. Han 
var barfodet og havde i 5 Dage intet spist. 

Jeg stillede mit Optagelsesapparat op j',..", • .,n,·
ham for at tage ham i Film, men han faldt 
straks paa Knæ og troede hans sidste Time var 
slaaet, thi han tænkte det var en Slags Ka
non. 

J eg beroligede ham ved et Par Ord paa 

Nr. l 
o FIL ME N o 13 

f l. som han talte ganske godt. Efter at rans , , 
have overbevist sig om, at den fangne var regu -
lær Soldat og ingen Spion, blev hans Baand 

l l O
a n1an aav ham Brød og Vand, som han os e, 0 < o . 

fo r tærede med den størs te Begærlighed. 
Vi gaar atter frem i Kamplinien og jeg lager 

med mit Apparat Opsliling ca. 15 Me ter fra 4de 
B a ll eri , der uafladeligt fyrer. 

De r1·endtliae Grana ter slaaT ned en 50- 100 . o 
Meler fra os. Det græske Artilleri arbejder 
med en utrolig Ro, ja en Officer ryger endogsaa 
aanske roligt en Cigaret, som jeg har budt 
twm. Denne Ro bredte sig ogsaa til mig, og 

]·c" bliver længere paa dette farlige Sted, end 
• t> 

egen Llig nødvendigt. 
Det er ligesom de pibende Grana ter har en 

særlig Tiltrækningskraft. 
Vi faar ogsaa Held til at optage nogle pragt

fuld e edslag af Granater , hvi lket er meget 
svært. Man ved jo aldrig, hvor de slaar ned, og 
kommer altid for sen t med Apparatet. 

De første sam·ede paa denne Dag kommer 
nu Lilhage fra Ildlinien. 

Fø rst en og to, saa i Grupper paa 10 og 20. 

HJARNE & Co. 
AKTIESELSKAB 

KOSTUMETEGNINGER 
for 

Teater, Variete, Film 
- og Ka,rnevaller -

(samt billigste T ilbud paa Udførelsen) ved 
T egneren H . E. M elchior. 

Gl. Banegaard • Gl. Kongevej 4 
T elefon - Byen 778 x. 

De letsaarede stø tter sig til Geværer eller Stok
ke, de haard tsaarede bl iver bam·eL af Kamm e
ra terne . Snart efter er Lazare tteltene over 
fyldte, og de, der kommer senere, anbr inges un
der riaben Himmel. 

I et større Telt gaar Amputationerne for sig. 
Lægen, der er den ledende her, siger mig, a t 
han kun i aller yders te Til fælde skrider til en 
Ampu tation, og altid kun med den saaredes Til 
ladelse. 

Jeg gaar nu videre i denne Lejr af sam·ede. 

er forældet og uøkonomisk indrettet, 
naar De bruger andre Optagelam
per deri end de i alle større Films
fabrikker anvendte verdensberømte 

"Jupifer-Kinolamper" paa Stander 
"Jupifer-Speciat-Dækkelamper" 
"Jupifer-Haandlamper" "Jupiter-Haandlampe " 

(Spitzbubenlamper) 
"Jupifer-Soleffektlamper" med ca. 1Z,OOO bYS 

7 Guldmedalller. Prima Referancer. 
Leverandør til samtuge større Fllmsfabrlkker. 
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Lægen, der ledsager mig, viser mig en Soldat, 
der er saaret i Underarmen. Paa Armens ene 
Side er der kun et Hul saa stort, at en Finger 
kan slikeks derind , paa den anden Side der
imod er Muskler, Kød og Ben fuldslændigt 
sprængt hort. 

Dette er et Saa r af en Dum-dum-Kugle. 
Samme Læge udfører for Reslen r ene Vid

und ere. Kun med Hj ælp af nogle Sygepassere 
og 2 engelske Søstre af det r øde Kors behandler 
han gennemsnitlig 300 saarede om Dagen. 

Nu indtræffer 120 saarede Infanteri ster. De 
saarede bærer deres Smerter med en ganske 
forbavsende Ro, man h ører n æsten aldrig el 
Klageraab skønt de ofte lider store Smerter ved 
Lægens ' Undersøgelse. 

J eg saa mere end een saar·et, der havde 
faael Brystet gennems.kudt af flere Kugler , staa 
oprejst og uden at læne sig til noget --

(Fortsættes.) 

~y Biografbevilling. 

I sidste Øjeblik erfarede vi, a t Walter Chris l
mas havde faaet Bevilling til at drive et Bio
grafteater, og vi søgte derfor straks at sætte 
os i Forbindelse med den heldige. 

Hr. Chrisimas var dog lige taget paa Lan
det, og vi maa derfor n øjes med fra Berlingske 
Tidende, der havde mere Held med s ig, at Jaa
ne dette lille Interwiev, der dog ikke giver Svar 
paa alt, hvad »Filmen « kunde have ønsket at 
spørge Hr. Christmas om. 

Vi har aflagt Kaptajn Christinas et Besøg for 
a l. ønske ha ni til Lykke. 

Kaptajn Chris im as var imidlertid ikke 1il Sinds 
a l modtage Gratulationer: 

- J eg har ingen Biografbevilling faa et, j eg har 
fa:wt Lumbago paa en Fisketur, d et er det eneste, 
og det er da ikke noget a t ønske til Lykke m ed. 

- Og Kaptajnen h ar h ell er ikke noget Haab om 
at faa en Bevilling? 

- Jeg har søgt om at faa een, og j eg har vel 
li ge saa m ege t Haab, som rl c 4000 andre An søgere 
hm•. 

- Men De har ikke ført Forhandlinger med 
Skaarup og Ole Olsen ? 

- Nej , for j eg ·h ar ikke noge t at føre Forhand
ling paa . En anden Sag er jo, al man ka11 spørge 
sig for hos Folk, om en Ting kan betal e sig ell er 
ikke; m en jeg ved om det Spørgsmaal inte t, SOill 

jeg _ kund e føre en .alvorlig Forhanelling om. 

B evillingen venter. 

Fra a nden Side er farer vi, a l der i nogen Tid 
h ar være t ført Forhandlinger mellem Kaptajn 
Chrisimas -og Fotorama - Kaptajnen har en ret 
belydeli g Leveran ce af Fi lms til Nordisk Films Co. , 
og Forbindelsen var saaledes le t at e tabl ere. Del 
forl yder , at Hr. .Skaarup har ønsket en Ejendom, 
som han ejer paa Øs terbro , benyttet som Biograf
ler:tter , m en at det viste sig umuligt for Direktør 
Skaarup at faa en Bevilling. 

At Kaptajn Chri stmas faar en Biografteater
bev illing, kan man betragte som nogenlunde givet. 
Vi h a r spurgt Politidirektøren - h er i Byen sor
terer BiografbevlJinger under denne Embedsmand 
- og Politidirektøren udtalte sig saaledes : 

Der er skrevet til mig fra Justitsminis teriet, at 
Kaptajn Chris imas skal have en Biografbevilling, 
og h an fa ar den , saa snart han har et Lokale til at 
udøve Bev illingen i. 

E r en saaclan Bevilling altid knytlet til et be
stemt Lo.kale. 

Norma lt ja. Men der er jo intet i Vejen for, 
at Juslilsministeriet kan bes temm e, at en Bevilling 
gives til a t drive Biograftea ter i et bes temt Lokale 
»el ler andet Steds «. Kaptajn, Christmas' Bevilling 
er endnu ikke udfærcl'igel, men faar jeg en saadan 
Besked fra Justi-tsmi nisteriet, eller m eddeler Kap
tajnen mig, a t nu har han et Løkale, vil Bevillingen 
s traks blive udstedt. 

Del for ekommer os h erefter , l Kaptajn Christ
mas rolig kunde have m od taget v,o.re Lykønsk
ninger. Ganske vist har Kaptajnen Ret i, at han 
ikke har faaet nogen Bevilling, m en vi synes unæg
telig, a t den udmærkede Forfaller er lidt for pessi
mis ti sk, naar han siger, at han ikke har m er e Haab 
cnrl clc 4000 andre Ansøger e. 

P aladsteatret. 

F redag den 17. d s. er der gaae t et Aar siden 
Vm'mes luen i den gam le Banegaard gennemgik 
s in s lør s te 'iVJelamorfosc, og Palaclstealret aab
ned c s in e Por te. 

Nr. l 
o FILMEN o 15 

I den Anledning sideler vi nu hos Direktør 
Philipsen og forhører om, hvorledes Dagen skal 

fejres. . . 
0,., sandelig, Fabrikan t Fredenksen feJrede 

i k k e ]\·ederiks Fødselsdag finere end denne vil 

IJli ,·c del. 
Orkestret fordobl es saalecles, at der er GO 

.:\fusici , og der vil være ikke mindre end 4 Di
rigenter, der SYinger Taktstokken den Aften . 
L;wis Glass er den ene, Charl es Kierulf den an
den , Ur. Linclhart den lredj c, og den fjerde er 
;,ch·c \'iclor Hollænd er, Berlin s forgudede un ge 
l~omponist, der er htr Lil Metropollenireb 
mange 1vfusiklræffere. 

Til den fine Musik, der alene vil blive en 
Begivenhed herhjemme, kommer en fransk 
Film fra Revolutionsliclen , »Den s tore Magt «, der 
siges at være meget virkningsfuld. 

E ndnu en Begivenhed vil dog Aftenen rum-

m e, n emlig en Prolog skrevet af Sophus Mi- · 
chaclis og fremsagt af Martinius. 

Kan man forlan ge mere? Og kan man 
Yenlc andel end at maalle give mindst dobhcll e 
Priser for en Billet til Fødselsdagsforesti l
li ngen? 

Et nyt Foretagende. 

Uneler Navnet »Dansk Bureau for Fi lms
forfatter e« er der i disse Dage star le t et nyt 
Foretagende, som synes at have en god Fremtid 
for sig. 

Selskabels Hovedformaal er a l skaffe Films
forfattere bedre Salgsbetingelser end de nu har, 

Staal=Projektøren 

IMPERATO-R 
fortrinlig Konstruktion, omhyggelig Udførelse, letløbende, lydløs, flimmer
fri, giver usædvanlig klare Billeder. »IMPERATOR «S Overlegenhed er 
anerkendt over hele Verden . Ved Anskaffelse af ny Projektør bør man 
foretrække »IMPERATOR « for at være sikker paa at faa det bedste 

Forevisningsapparat. 

Katalog, Prisliste og Overslag beredvillig til Tjeneste. 

Het.nR.eRnfmllnn H.G.DRfSDfU. 170 
Højeste Udmærkelser for Gengivelses-Apparater: 

Intern . Kino-Udstilling i Wien 1912: Stor Guldmedaille. 

Kino-Udstilling i Berlin 1912: Byen Berlins Medaille. 

Samtlige. Apparater forevises gratis for Interesserende 
hos )) Kino-Scandia«, Frederiksberggade t 7, København. 
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hvor de fle~te af dem er ganske uden Fm·bin
delser. 

Tanken er selvfølgelig ikke ny. Man hav
de blandt andet forsøgt at danne en Forening
Lil Fremme af det samme Form aal , men del 
viste sig mnuligt at r ealiser e Planen, der si k
kert ogsaa har bed re Betingelser for al trives 
under forretningsmæssig Ledelse. 

Vi bragte i sidste Nummer en Notits om >> Nor
disk J{inemalograffabrik ;,, h vori der desværre var 
indløbet en Fejl. Fi rmaels Adresse er Studiestræde 
16 og .ikke 6. 

Fabrilwn, der Jmn har eksis tere t ga nske kort, 
er all ered e siaaet udm ærket an og har fuldt op af 
Arbejde, hvilke t viser , at der h er.hj emm e h ar været 
Pl.ads og Trang for endnu en Forretnin g af denne 
Art. 

Paa Frederiksberg havd e man for n ylig en Film, 
der indeholder nogle Scener, hvor en N eger bliver 

pisket, Lil Censurei·ing, med · de t 'Resultat, a t den 
ene Scene, hvor N egeren stra ffes, blev forbudt , me
dens den anden blev tilladt. · Paa F,orespø.rgslen 
om, hvorfor derme sid s·le g.ik fri , . naar den· første 
va r forbudt , fik man Svare t, at der havde ' Negeren 
f01·tj en l Pryglene!! , · . 

Det fo rlød ved Redaktionens SLutning , at »The 
Capenhagen Film Cqu af Skuesp illerne vilde blive 
erklære t fallit den 16. Oktober. 

E nerellen for den lalende Film er for Skandi
navien so lgt til el svensk-dansk Kons.or lium . 

HJARNE & Co.· 
AKTIESELSKAB 

T E A T E R -Deko~~tioner. 
· Rekv1s1ter. 

& 

VARIETr-._ -Kostumer. 
..1:,. - Plakater. 

Specialitet : 
Transportable Dekorationer for Tourneer. 

Gl. Banegaard • Gl. Kongevej 4 
Telefon B en 778x. 

· Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN~ 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, · 

Perforerma~kiner og alt Tilbehør. 
Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. 

Kl NO-S KAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: ' i, Side Kr. 50, 1
/ 2 Side Kr. 30, ' i4 Side Il:r. 15, ' is Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., for 

26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland : 4 Kr. 64 Øre om Aaret. - Udland: 8 Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Nørregade 31. Tlf. 3353. 

Udkommer den l. og 15. i h ver Maaned,- Udgivet af Jen s Locher. ! R~lj al;; t io n en : V, G/i(ckstadt og J . Loc/1er (ansvarh.). 
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DET GRAFISKE INSTITUT 
BROLÆGGERSTRÆDE 11. TLF;·2514 

,, .' ,",, 
BOGTRYKKERI ~~ STENTRYKKERI 

PROTOKOLFABRIK 

LEVERANDØR TIL BIOGRAFTEATRE 

IIIIIIIII Udgaar hver Uge. 

~~~~ f!] ~~~~ lu::b~:~,:~.:~: 35 
PRO~EK.TIDN Berlin N. 65. 

HJARNE & Co. 
AKTIESELSKAB 

ATELI-ER 
TUTEIN & KOCH 

for 

REPRODUKTIONSANSTALT & CLICHEFABRIK 

FARVERGADE 8 o TELF. CEN. 8747 

Mekaniske - elektriske Reklamer: 
Lysreklamer, 

Gadereklamer, 
Vinduesreklamer- -Arrangements. 

@'§!Efter /&!Jan. 1915 @'§! 
Telefoner , CenAN0&~71JO. 

@'§') 

Gl. Banegaard • Gl. Kongevej 4 
Telefon Byen 778x. 

-~~ TLF. 425 

l 

l l__'I'LF. 425 
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HOFFOTOGRAF 
TLF . 

EL FELT 
ØSTERGADE 24 

Aaben Dag og Nat. 

165 Automobiler 
Drosker - Hjemmevogne - Luxusvogne - Turistvogne. 

• • • • • • 
Undervisning i Automobilkørsel 
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Adrianopels 
Hemmelighed 

er 

Afs Kinografens seneste Optagelse. 

I denne helt igennem spændende 

Film ser man, hvorledes Fæstnings

planerne over Adrianopel kommer i 

F j endehaand takket være Spionen 

Boris Tschakowskis Mod og Snille. 

Spændingen i Filmen aftager intet 

Øjeblik og kulminerer da den flyg

tende Spion redder sig op i en Flyve

maskine og beskydes af Tyrkerne 

med moderne Ballonskyts. 

Adrianopels Hemmelighed er en 

fortrinlig Folkekomedie, med hastigt 

skiftende Scener, den bør ses af alle 
' 

der interesserer sig for dansk Films-

industri. 

De forskellige Afdelinger: 

l. Krigen i Udbrud 

2. I Krigsministeriet 

3. Bastion Nr. 13 

. 4. Adrianopels Fæstning 

5. Den militære Flyveplads 

6. Boris modtager Ordre 

7. Et farefuldt Hverv 

8. Officeren civil 

9. I Hotellet 

IO. En tankefuld Turist 

Il . Den forstærkede Vagt 

12. Officeren, der faar Mistanke 

13. Hus-Undersøgelsen 

14. Med Arrestordren 

15. I den lille Motorbaad 

16. Dybden udfor Fæstningen maales 

17. H avnepolitiet 

18. Kanonbaaden giver Ild 

19. En rasende Forfølgelse paa Havet 

20. 

21. 

22. 

23 . 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Motorbaaden sprænges i Luften 

Spionen opfiskes 

Krigsretten i Adrianopel 

Fæstnings-Arresten i Taarnet 

En underkøbt Vært 

Meddelelsen til Flyvepladsen 

Hvad der laa i Brødet 

En bestukken Fangevogter 

Nattens Ar b ej de 

Ad Taarnets lige Mur 

Spionens Flugt opdages 

Alarm paa Fæstningen 

I Løvens Gab 

En behændig Manøvre 

Krybende i Sneen 

I den isfyldte Fæstningsgrav 

Den fjendtlige Flyvemaskine op-

dages 

Automobil-Luftskibs-Kanonen 

rykker ud 

38. Spionen optages i Aeroplanet 

39. Tyrkernes Højde-Skydning 

40. Den brændende Flyvemaskine 

der nedstyrter med to Officerer 

4 l. Det kurdiske Rytteri 

42. Hestevagten overfaldes 

43. En vild Jagt 

44. Ved Grænsen 

Adrianopels 
Hemmelighed 

er i vort Biografteater i Vimmelskaftet 

blevet en stor Succes, som alle vil se. 

Balkanstaternes Kamp mod Tyr

kerne interesserer stadigt det store 

Publikum, og et Drama som dette, 

der viser alle den moderne Krigs 

Hj~Ipemidler er stadig sikker paa at 

gøre Virkning. 
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PALADS TEATRET 

NoPd-~uropas største BiogPa:f Teater., 
Intet andet Biograf Teater i Verden kan, byde sit Publikum saa enesiaaende """' ··~m 

Der forefindes> saaledes stor elegant Promenoir, Restauration~ Ventesale, Th..,.,.ca.vu..;lll 
Orkester-Concerter under AnfØrsel af Herr Kapelmester Fr. Schnedler-Pe 

~ Solister: Violin, Herr Marius Hansen. Harpe, Frk. Kjeldskov. 
f 
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