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Sidste Nyheder: 
DU S:K:.A.L .A.NGRE 

Drama, ca. 750 Meter. 

DET MODERNE BABYLON 
Folkeskuespil, 700 Meter. 

.MANDEN FRA MØRKET 
Folkekomedie, ca. 740 Meter. 

MØLLERENS DATTER 
Skuespil, ca. 900 Meter. 

KÆRLIGHED STÆRKERE END DØDEN 
Drama, ca. 7 50 Meter. 

Til samtlige Films stort Reklamemateriale , amerikanske 
colorerede litografiske Plakater, Clichee-Plakater med Tekst, Pro
grammer, Fotografier m. m. 

Yderligere Nyheder under Forberedelse. 

Samtlige Films udlej es sammen med de bedste Films fra samtlige 
Verdensfabrikker fra 

BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØBENHAVN Ø • 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 



Biografejere! 
Vil De have virkelig gode Films, - de Films Publikum vil se, -

det, der giver fuldt Hus, - da henvend Dem snarest til A/S Kinografen, 
hvor De vil kunne leje glimrende Nyheder paa coulante Betingelser! 

Sidste Slagnumre: 
LEJLA, den letsindige Skolerytterske. Af Palle Rosenkrantz . . I Hoved

rollen: Liebmann, Arne Weel, . Mahlberg, Frk. Nathalie Krause Eneret: Kinografen 

Den røde Klub. 

Forbandelsen. 

Gidslet. 

Mystisk Sensation. Danske Skuespil-
lere. Enesiaaende Sukces ! ! ! ..... . 

Spændende Drama. Danske Skuespil
lere. Glimrende Kunst. Forbudt 
for · Børn .. .. .. .. . . . ....... ... ... . 

Røver- ogr;litiskuespil. Danske Skue
spiller . Iseenesal af Martinius 
Nielse .. . ....... . ............. . 

Eneret: Kinografen 

Eneret: Kinografen 

Midt blandt vilde 
Næshorn-Jagt 

Dyr. En estaaende RoYdyrfilm ... .' . . .... . . 

Eneret: Kinografen 

Eneret: Kinografen 
i Afrika. Naturopt. fra Schumann-

Ekspeditionens farlige Jagter . . . . . . Eneret: Kinografen 

Lovens Haand. Ny Detektiv-Film. Nye Tricks. Spæn-
ding fra først til sidst . . . . . . . . . . . . Eneret: Kinografen 

og mange flere n Trreffere« ! Stadig ny! 

Det store Kup I Ny dansk Sensation. Eneret: Kinografen. 

Stath()Iderens Diamant. Sensationsfilm i 2 Afdelinger. 

Bedste Reklame·Materiale! --

~s KlnDiiRI\FEn 
Film-Fabrik ·. Film-Udlejning. 

HOVEDKONTOR: 

F r e d e r i k s b e r g g a d e 2 5. 

KØBENHAVN 

*~* Telefon 7606 og 7626. * * 

Af »Det store Kup". 
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foP enhveP Smag. 

~Asta Nielsen Films. Henny Porten Films. Gf) 
~ Carlo og Clara Wieth Films. Danske Films. ~ 

Egne Optagelser af 1. Rang 
med glimrende anerkendte Kunstnere i Rollerne. 

Stort Udvalg i Monopo_lfilms ·tra 
Verdens bedste Fabriker. 

Er Deres 
Omsætning for lille, skriv da straks. 

DANSK SVENSK FILMSA/s 
VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN . 
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>>jupiter-Kino-Lampe« paa Stander 
»jupiter-Speciel-Loftslampecc 
»J u pi ter-Haandlampe cc (Spitzku be

·lampe) 
»jupiter-Soleffektlampecc med ca . 

12.000 Lys. 

8 Gulumedalller. Prima Referencer. 

. ,,JUPITER" 
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Haa ndlampe « 
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'··· Elekfrofofogr. lieselisehaft m. b. g. H. • 
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" Kvindfolk" og Films. 

I »Hovedstaden « for 28. finder vi følgende: 

»Man er jo dog et - « 

Vi træn ger snart - Ht. Zahle Lilgiver os, 
at vi siger det rent ud - vi trænger ærlig talt 
snart til, at vor radikale Regering paa el eller 
andet Punkt viser sig lidt - om del saa var blot 
en ganske lille bitte Smule - r adikal, og det 
ikke blot paa Papiret. 

Man skulde syn es, at dette var et billigt For
langende. Vi kan nemlig i Længden ikke højes 
med Grundlovsforhandlingen s idylliske treuga 
Dei, under h vilken d'Hrr. Ministre figurerer ved 
Changs og Ellens og Julitis' og Stines og Jeppes 
og Augusts og de andre Tykhuders »gardenpar
ties << , medens vi andre spises af med en politisk 
ministeriel modificeret Mellemkost, der maa
ske diætetisk set kan være særdeles sund, m en i 
hvilken der i Virkeligheden ikke er Fugls Føde. 
1\irkeministeren afskediger Lærer Mathorne og 
genindsætter Sporon-Fiedler jun. Forsvarsmini
steren mander sig op til at udnævne en Stabs
læge, medens H: onscjlspræsidenten - »Stats
ministeren << in spe - »mildn er Medicinalkom .. 
missionens Medlemmers Kaitr « ved en bedre 
Middag paa Paladshotellet 

Det samlede Ministerium og ikke mindst det ' 
Ministetium, under hvil keL de »levende Bille
der ,, hører, burde da være Skæbnen taknemme-

lig, at der nu fr em byder sig en Lejlighed til at 
vise, at Radikalisme bl.. a. er iloget med at rykke 
Ondet op - med Rode. 

Den statsau toriserede F ilmscensor er død. 
At han var en brav Mand, den elanske Skueplads'' 
sidste Romantiker og mange Lovord værd, det 
ved vi, og om vi ikke havde vidst aet, saa har 
vi nu læst de t, i h vad der er blevet skrevet om 
ham i Dagene mellem hans Død og hans Jorde
færd. Men lige saa sikkert er det, at han ikke 
har overhugget end sige løst de levende Billeder s 
gordiske Knude. Det sander ikke mindst den, 
hvis daglige Vej gaar fra alle de smaa Krokus 
omkring F r. VI i Frederiksberg Have til Tuli
panerne om >>Hesten << paa Kongens Nyl.orv. 

Fra Tiden før den nuværen d Ordning af 
Filmscensuren foreligger der en Statistik over 
Filmsforestillingerne· i København. Det frem
gaar bl. a . af denne, . 

>> at a f 173 F orestillingere forekom der i de 
108 Scener, der fremstill ede Drab, Indbrud eller 
andre F orbrydelser, letfærdige eller 1'aa Optrin 
og Scener a f an clen sansepirrende Art. 

I det en keJte stillede del sig saa ledes: ·Frem
still ing af Drukkenskab 6, af Spil og Svindel 5, 
af Slagsmaal, Overfald , Røver i 15, af Tyveri og 
Indbrud 16, af Drab, Mord eller Forsøg derpaa 
5, af Tortur, Mishandlingere og H enrettelser 4, 
af andre Dødsscener 5 og af erotiske Scener ·eller 
Scener af le tfærdig Art 14. Ægteskabelig Utro
skab var Emnet j 6 Tilfælde, Afklædningsscene 
fandtes i 1 og andre usø1i1melige Scener j 1 Til
fælde. << 

Statisliken oplyser - mærkelig n ok - ikke, 
h vor mange Børn der, takket være disse Fore
stillinger, er gaae t i Hundene. Derimod føler 
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man sig i Slutningen af April 1914 levende over
bevist om, at Filmscensuren i sin nyeste Skik
kelse ikke har gjort Forholdene hedre; ændrede 
er de jo ganske vist, men, naar galt skal være, 
saa heller ren, uforfalsket Liderlighed end sen
limenlal do., selv om man nok saa meget ser
verer denne sidste i »En lille Engel « s Skikkelse. 

Vi erindrer, at den indtil for nylig funge
rende Filmscensor i et Interview --- efter at have 
omtalt, ud fra hvilke Synspunkter, kunstneriske 
som menneskelige, han vilde bekæmpe de elaar
lige Films - sluttede med spøgende at sige: 
»Med alt, naar det kommer til Stykket, man er 
jo dog - et Mandfolk<<. 

Her er Rhodas! Her skulde det samlede 
Ministerium danse! Thi det var da endelig Radi
kalisme, saa det kunde forslaa noget, at vise, at 
»man« ogsaa kan være- et Kvindfolk. 

Med andre Ord: om nu Ministeriet vilde lade 
l{ vinderne, lade Mødrene komme til! Vi be
høver saa vist ikke nogen kunstnerisk Films
Censur. Naar man dog skal styrtes ned fra 5. 
Sal, køres over af Ekspressen, dolkes af »den 
sorte Haand « eller kvæles af »det bl a a Øje«, er 
det uden større Betydning, om alle kunstneriske 
Hensyn sker Fyldest. At derimod Kvinder, 
Mødre, faar Lov at værne om Børns Sjæle, har 
fra Arilds Tid været og bør - selv med Fare for 
Ole Olsens Præferenceaktier - betyde alt. 

Altsaa: en kvindelig Filmscensor. 
Saa havde Ministeriet med det samme gjort 

noget radikalt for sig selv. Thi al Ære være 
Flodhestene, faar Folk først det Indtryk, at det i 
Virkeligheden er Ole Olsen og Konsorter, der 
regerer i »den røde Bygning «, saa er vi bange
for, at Ministeriets - >> det sidste Hold Mænds « 
»Idealisme«, naar den kommer ud paa Valgtri
bunerne, skal mangle Evnen til at give Vælgerne 
den fornødne radikale Opdrift. 

Thi at skulle møde Vælgerne med to Klod
ser om Benene, som d'Herrer Nøhr og Rørdam, 
»deh er i Forvejen « for et radikalt Ministerium, 
der bedei· om status quo, >> inle go' « som Manden 
sagde, - han skulde gænne Grise, skønt han var 
hjulbenet. 

Naar man har læst ovenstaaende Sammen
surium føler man uvilkaarlig Trang til at puste 
et Øjeblik, og vi skal nu i saa faa Linier som 
mtlligt dele >>Hovedstaclen «s Artikel i sine mere 
faste Bestanddele og sige et Par korrigerende 
Ord til hver. 

Hvad afdøde Chr. Zangenberg angaar, kun
de Bladet passende have sparet sig sine Antyd
ninger. Den afdøde Filmscensot var i enh ver 
Henseende en udmærket Mand paa sin Pos t, 
hvis Lige det selv blandt det smukke Køn vil 
blive saare vanskeligt at fremskaffe. 

Hvad det nuværende radikale Ministerium 
angaar og dets Stilling til Besættelsen af det le
dige Censorembede; da er det dog ret barnligt a t 
kræve, at det skal blive sine radikale 'Løfter 'tro 
og - ansætte en reaktionær Censor. 

Thi skærpet Censur- og det er jo det »Ho
vedstaden « ønsker - er altid en reaktionær 
Handling og maa være ethvert Frisind imod. 

Naar Bladet rykkerfrem med en Statistik 
hvor har det for Resten den fra, hvem har lave t 
den, hvem attesteret den og hvor langt tilbage 
gaar den! - og paastaar, at det ikke er blevet 
bedre efter den ny Ordning, da er dette ikke rig
tigt. Adskillige Films er efter den ny Censur
ordning bleven forbudt for BØrn, og det er jo i 
det hele taget et aabent Spørgsmaal, oni de For
bryderfilm, der vises, og som altid ender med, a t 
de skyldige rammes af Lovens eller en højere 
Hævners Haand, ikke netop er moralske, langt 
mere end de daglige Meddelelser i A viserne om 
Forbrydelser her i Landet, hvor det ikke har 
været muligt at faa fat paa Gerningsmanden, en 
Lekture, >> Hovedstaden « ogsaa bringer, og som 
man ikke kan hindre Børn i at nyde. 

Til Slut kun et lille Ord om en mulig kvin
delig Censor. 

Bladet citerer Chr.- Zangenbergs >> man er jo 
dog __: et Mandfolk. « Det var den afdøde Cen
sor, og det er der kun Grund til at være glad 
over, at han var. At en Kvinde sikkert ogsaa 
kunde bestride Embedet med Takl og Klogskab 
nærer vi ingen Tvivl om, og vi skulde gerne an
befale en kvindelig Censor, hvis vi var sikre paa, 
at den, »Hovedstaden« bragte i Forslag, kunde 
sige ·om sig selv : man er jo dog kun- et Kvind
folk. 
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Men vi nærer ingen Tvivl om, at det ikke er 
en urtg, sund og kultiveret Kvinde, Bladet tæn
],er sig paa denne Plads, men en gammel .sur 
Jomfru, der »interesserer « sig for vort Folks 
aandelige Vel, og som ikke kan benytte sig af de 
førnævnte Ord, fordi hun nærmest er et lige
gyldigt Neutrum. 

En saadan Dame, der har Byens Præsteskab 
rendende paa Trapperne hver Dag, har vi ingen 
Brug for , og særlig vilde det være saare lidet 
radikalt at forlove hende ined den unge Verdens
industri , der h edder Filmen. 

Kgl. Filmscensor 

Chr. Zangenberg. 

Med dyb Beklagelse modtog Filmsbranchen 
Meddelelsen om, at Chr. Zangenberg pludselig 
var død. 

Det kom sikkert ganske uventet for de fleste, 
der netop troede, at han nu var heil restitueret 

og med Kraft vilde kaste sig over sine nye Em
bedspligter. Det var jo kun en stakket Tid, Chr. 
Zangenberg fik Lov til at virke paa sit nye Felt, 
og større Resultater naaede han da heller næppe, 
men det kan siges, at alle Filmsfolk her i Landet 
med Tiltro saa hen til Chefen for den nye Cen
surinstitution. 

Chr. Zangenberg var utvivlsomt i Besiddelse 
af det Overblik, den Kultur og den Takt, der 
kræves for at udfylde en saadan Post, og der 
har derfor ogsaa kun hersket Glæde over, at 
Valget netop faldt paa ham. 

Filmen her i Danmark har lidt et Tab ved 
Chr. Zangenbergs Død, thi han nærede stor og 
varm Interesse for dens Fremtid og ikke mindst 
for dens Højnelse. 

Filmens Magt. 
(Fra vor Korrespondent.) 

London, i April. 

For 6 Aar siden havde London kun to Bio
grafteatre - og de gik fallit. Nu har Verdens 
Hovedstad flere Teatre for levende Billeder end 
nogen anden By i Verden. I dens smukke og 
maleriske Omegn bygges det ene mægtige Op
tagelsesteater efter det andet. Hver Uge dan
nes ny Selskaber, og kolossale Formuer anbrin
ges i denne moderne Industri. Den engelske 
Film, der for et Par Aar siden var gruopvæk· 
kende slet, holder nu udmærket Maal med de 
bedste importerede. 

Saadan er det altid med Englænderne. De 
begynder senere og langsommere end andre 
Nationer. De kan ikke engang lære af de Fejl, 
andre har begaaet. De maa selv begaa nøj
agtig de samme og · opfinde nogle ny Fejltagel
ser, inden de faar rigtig Tag paa noget. Men 
efterhaanden bliver deres Produktion bedre og 
bedre og tilsidst bedre end andres. Saadan er 
det gaaet med Automobilerne. Saadan er det 
ved at gaa med Aeroplanerne. Og saadan vil 
det gaa med Film. Sagen er den, gaar Eng
lænderne op i noget, gaar de op i det med Liv 
og Sjæl. De tager sig selv og deres Arbejde 
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saa dødsens alvorligt. Engelske Kunstnere ryn
ker ikke paa Næsen eller trækker paa Skuldre
ne eller gør Undskyldning, fordi de filmer, hvad 
andre Landes Kunstnere er tilhøjelige til. De 
Kunstnere, der beskæftiger sig med Film, siger 
og mener, tænker og tror fuldt og fast, at F ilm 
er eller vil blive den største af al)e Kunstarter. 
Om de har Ret eller Uret er henrivende lige
gyldigt. De tror, og en alvorlig Tro paa noget, 
betyder altid dette nogets Vækst og Trivsel. 

Englands første Film-Skribent sad ved Si
den af disse Linjers Forfatter til Førsteopførel
sen af Bernard Siww's »Pygmalion « paa »His 
Majestys Thea tre «. I to Aar havde han ikke 
været i »rigtig « Tealer. I en Mellemakt drøf
tede vi Shaws kaade Farce-Komedie. Aftenen 
var ikke uinteressant, mente han. Billederne 
var jævnt gode. Kun kedeligt, at Skuespillerne 
talte. Ordene gjorde ondt i Øre og forstyrrede 
Illusionen ligesom for mange Tekster i en 
Film. Hans Udtalelser var ikke spøgefuld 
Kommentar eller fagmæssig Skaberi. Men han 
har simpelthen stillet sin Hjerne ind paa Film 
og ser alting i Billeder og Si tua tioner. Indly
sende Uret havde han i sin Vurdering af Shaws 
Stykke. I Shaws Arbejder er »Ordene« alt og 
Handlingen (Billederne) det uvæsentlige. Men 
en Angelsachser, der dyrker Film som Religion, 
kan ikke overbevises om, at Ord kan udtrykke 
mere end Billeder. For ham er Ord overflødige 
- en Film, der ikke kan undvære Tekst, ved 
han, er snavs Arbejde. Dens Bill eoer skal for
tælle, hvad der skal fortælles. Og hvem vil 
nægte, at det er Zeloter som han, der flyHer 
Filmens Grænsepæle længere frem_ og vinder 
nyt Kulturland og nyt Publikum for det stum
me Skuespil. 

Som i de fleste andre Storbyer har Filmen 
vist sig at være en ubehagelig Konkurrent til 
Londons rigtige Teatre. Navnlig h ar den ramt 
haardt de Teatre, hvis Ledere spekulerer i det 
bredere Publikums ikke helt sikre Smag. Men 
ogsaa de Teatre, hvor Kunsten dyrkes med 
Ærefrygt, mærker Films-Konkurrencen. Tids
aauden er en mægtig Faktor i Filmens Favør. 
Man kan beklage, men ikke komme uden om 
den Kendsgerning, at moderne Mennesker gen
ncmgaaende er for urolige og utaalmadige og 

for forandringskrævende til al tilbringe en hel 
Aften det samme Sted. Saa længe kan de ikke 
holde Interessen vedlige om den samme Ting. 
Maaske er denne Overfladiskhed noget forbi
gaaende. Men ejendommeligt er det, at intet 
Teater udnytter den, men overlader denne 
Chance til Filmen og Varieteen. Den kunde 
udnyttes ved at opføre fire Enaktere eller et 
Par to Akts Skuespil i Stedet for de Helaftens
stykker, som alle Teatre vedblivende opfører 
og gennemgaaende for halvtomt Hus. 

Den amerikanske Teaterkonge Charles Froh
mon, der ogsaa kontrollerer 5 a 6 af Londons 
Teatre, har i disse Dage antydet overfor en 
Interviewer, at han vil møde Films-Konkur
rencen paa en ny Maade. Han vil saa at sige 
føre Krigen over i F jendens Land. Den sidste 
Sæson i Amerika, udtaler han, har god tgjort, 
at det amerikanske Publikum forlanger s tærke 
og hurtige Optrin paa Scenen uden at bryde 
sig nævneværdigt om, hvorledes og hvorfor 
disse Optrin er kædede sammen. Eller ovenud 
grinagtige Skuespil, hvor de Optrædendes Be
vægelser betyder mere end Skuespillets Ide og 
Replikker. Dette moderne Krav for Bevægelse, 
mener h an, skyldes to Am·sager : Dansens og 
Filmens Popularitet. Og han fremsætter som 
sin personlige Mening, at næste Sæsons Skue
spil-Type i London vil være det, h vis Scene
gang er saa hurtig og saa skiftende, at det kan 
konkurrere med det fotografiske Skuespil. Og 
det vil sejre i Konkurrencen, mener han, fordi 
det har de levendes Billeders Bevægelighed plus 
rigtige Skuespillere og levende Stemmer. 

Maaske har h an Ret. Maaske faar han Uret. 
Ticlen vil vise det, for h an plejer ikke at do
cere et og udføre noget andet. Og hans Ud
talelser er karakteristiske for Situationen i 
Teaterland. Naar den legitime Scenes Giganter 
indrømmer, at Filmen er en alvorlig Konkur
rent, og forbereder sig paa en alvorlig Dyst 
med det stumme Skuespil paa dettes Enemær
ker, viser det bedre end noget, hvor Filmens 
Magt er vokset i de sidste Par Aar. Og den 
vil vokse sig endnu mægtigere. Det · »forbi
gaaende Lune«, som Filmen er bleven døbt, 
har endnu kun udnytte t el Par af dens mange 
Udviklingsmuligheder. Axel Ger folk. 

THE 

TRA NS-ATLANTIC F l LM Co. L td. 
OF LONDON. 

NYHEDER 
"PELLEAS & MELISANDE" 

(3 Dele) 

Efter Maurice Maeterlinks Mesterværk. 

"TORDENSKY'S TILBAGEKOMST" 
(2 Dele) 

Indianer Drama. 

"KÆRLIGHEDEN & TRONEN" 
(2 Dele) 

William Shay -- Leah Baird. 

"SCHULTZ OVERVINDER 'TYREN" 
(Meget komisk) 

ALLE FILMS PAA EASTMAN STOCK. 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

THE TRANS=ATLANTIC FILM Co. Ltd. 

Telefon 
CENTRAL 11,212 

OF LONDON. 

REPRÆSENTANT A. J. GEE 
FARVERGADE 2 11 

Telegr.-Adr.: 
TRANSCOFILM 
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Gl. Kongevejs Teater. 

København har faael hele lo nye Biograf
teaterdirektører, d'Hrr. Chr. Schrøde1· og Pre
mierløjtnant Høy er. 

Paa Hjørnet af Gl. Kongevej og Ørsledsvej, 
hvor før Dir. Nathansen havde til Huse, har de 
installeret sig og Teatret, der er bleven stærkt 
fikset op og udstyret med en Ernemann Siaal
projektør af Jubilæumsmodellen {den første her 
i Landet), har faaet Navnet »Gl. Kongevejs Te
atei" «, -hvilket lyder-meget godt og lovende. 

Direktør Høyer. 

Af de nye Direktører er Chr. Schrøder sik
kert den, der er bedst kendt, og overfor Filmen 
staar han jo heller ikke fremmed. Hos »Nor
disk Films C o. " har han instrueret en Del Films 
og selv spillet mange Roller, saa man har Lov at 
tro, at Frederiksbergerne roligt kan lade ham 
sørge for de Films, de skal se. 

Premierløjtnant Høyer, hvis vellignende 
Portræt vi her bringer - vi har laant det af 
»Politiken« - har ogsaa i nogle Aar haft med 
Films at bestille. 

Hr. Høyer har været med ved Starlen af for
skellige Blade, som ikke alle har gaaet lige godt, . 
og beviste senere, at man kan leve af den bare 
Luft ved at faa sit Friluftsgymnasium siaaet op 
til den kendte Institution, det nu er. Filmen kom 
han i Berøring med derved, at han fik Eneret 
paa alle · Optagelser af den danske Hær og Flaa-

de, _og en Tid lang var han Direktør for et lille 
Filmsselskab, der nu er dødt og borte. 

Hr. Schrøder og Høyere kan roligt Lage hin 
anden i Haanden, og det er altsaa netop ogsaa 
det, de har gjort. Der er ingen Tvivl om, at »Gl. 
Kongevejs Teater « nok skal slaa sig op under sin 
ny energiske Direktion. 

N aar man filmer i Krigen. 

Begivenheden gik for sig under den sidste Bal
lwnkrig. 

Kuglerne pløjede Slagmarken og Kampen var 
paa sit høj es te. Bulgarerne havde foretaget et 
Fremstød og med dem fulgte Pathe's Operatør, en 
forhenværende engelsk Officer. 

Uden at lade sig affi cere af Faren var han fulgt 
med den forreste Linie, og dækket bag en lille Høj 
drejede han paa sin Kasse, m edens Granalm·ne eks
ploderede til højre og venstre. 

Just som han drejer aller bedst kommer en tyr
kisk Patrulj.e og lager ham til Fange, og nu gik Turen 
til den nærmeste tyrkiske Officer, der viste sig at 
Yære en lille tyk og ilter Person, der i en barsk 
Tone spurgte han!, hvad han havde at gøre paa 
Slagmarken. . 

Operatøren præsenterede sig som Kaptajn Sadl, 
forh enværende engelsk Officer, og forklaTede, hvad 
det var han foretog sig. 

OfficePen, der var meget unaadig, lod ham der
efter vide, at han havde faaet Ordre tiL at gøre det 
af med enhver, der vovede sig ind i Ildlinien , han 
være sig saa Krigskorrespondent eller Filmsoperatør, 
dog vilde han her gøre en Undtagelse, da det drejede 
sig om en forhenværende engelsk Officer, men Fil
men v.ar det hans Pligt. at ødelægge. 

Med disse Ord tændte han en Tændstik og stak 
Ild paa Filmen i Apparatet. En mægtig Flamme 
slog øjeblikk,elig frem, stak Ild paa Teltet, hvori 
man befandt sig og sved den tyrkiske Officers Haar 
og Øjenbryn paa en ganske eftertrykkelig Maade. 

Teltet brændte h elt op, og da det va~· det eneste 
i Miles Omkreds blev Officeren aldeles rasende og 
befalede, at den fremmede straks skulde skydes. Da 
han selv var for medtagen til at kunne lede Ekse
kutionen ,_ gav· han en Underofficer Ordre til at eks
pedere Operatøren ind i en anden V m· den. 

Da de var naaet bag en lille Høj, hvor Ekseku
tionen skulde finde Sted, forsynede Kaptajn Sarll 
Underofficeren og Vagten med rigelige Drikkepenge, 
og bad dem om at lade ham løbe. 
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De tyrkiske Soldater viste sig ikke uimodstaae
lige for Englændems Penge, og de lovede, at hvis 
han vilde give dem lige saa meget til, skulde de 
ovenikøbet skaffe ham en Hest, men først maatte 
de grave en Grav, affyre en Salve og kaste Graven 
Lil ig.en, at Officeren ikke skulde faa Mistanke. 

Da dette var i Orden gemte Operatøren sig og 
noget efter havde han Fornøjelsen af at se den for
brændte Officer trampe paa hans formentlige Grav 
og bande over den kristne Hund med samt hans for
dømte Troldkunster. 

Til Mørkets Frembrud holdt Operatøren sig 
gemt, og en af Soldaterne kom. da med en Hest, 
ved hvis Hjælp han atter naaede de bulgarske Ræk
ker, hvor man ikke ventede at se ham m ere . 

Direktør Claesson. 

Redaktør Locher har anmodet mig om at · 
skrive en Artikel i Anledning af, at Direktør 
Claesson med denne Maaneds Udgang har truk
ket sig tilbage fra Ledelsen af Københavns Bio
grafteater i Vimmelskaftet. 

Det er mig en Glæde at efterkomme dette Øn .. 
ske, thi det er min Anskuelse; at Hr. Claesson 
efterlader sig mange Venner fra sin mangeaarige 
Virksomhed som Teaterleder, men ogsaa hans 
Standsfæller og Kolleger har meget · at bringe 
ham Tak for, thi indenfor den Sammenslutning, 
der benævner sig »Biografteaterforeningen for 
København og Omegn «, har Hr. Claesson vir
ket og arbejdet i flere Aar. 

Direktør Claesson har haft et klart . Blik for 
cl e store Linier i Biografteatrenes U dvl.kling,' han 
har stadig haft det eneste virkeligt Formaal -
Teatrenes Vel - for Øje, og han har forstaaet 
gennem de mere eller mindre alvorlige Rivnin
ger indenfor Foreningen at holde Sagen klar af 
Personen. Igennem de Aar, jeg har .·naft 'For
nøjelsen at kende Hr. Claesson, har jeg stadig 
haft Indtryk af, at han gennem den sikre Ro og 
Autoritet, der præger hans Optræden, har for
siaaet at gennemføre sin Vilje og ved at forsone 
de stridbare Elementer indenfor Foreningen "og 
ikke mindst dens Bestyrelse, tror jeg, at vor af
gaaede Formand og nuværende Æresmedlem 
har formaaet at skabe Enighed om Beslutninger 

og Mærkesager, som ingen andre vilde have kun
net samle Stemmeflerhed om. 

Foreningens Vej har ikke været lys og straa
lende, der har været strøet Torne paa den, man
ge af disse har vi sikkert selv været behjælpelig 
med at anbringe, derfor har det positive Udbytte 
af Foreningens Arbejde ikke været saa stort som 
man kunde ønske sig. 
. Men der har været en ærlig Stræben efter 

det rette indenfor de sidste Aars Foreningsar
bejde, mange Gange har man mærket, at det var 
et virkeligt Mandfolk, der lagde sig i Selen for 
at skabe bedre Vilkaar for de københavnske 
Teatre. Dette Mandfolk, som man ofte har anet, 
men sjelden har set, er netop Direktør Claessoll, 
der stedse beskedent har skjult sin store person
lige Indsats bag en Bestyrelses eller Forenings 
Beslutning. For sit store Arbejde hos Autori
teterne, Politiet og Ministeriet - et Arbejde, der 
er større end maaske mange aner - skylder vi 
alle Hr. Claesson en hjærtelig Tak, og jeg skal 
her sige, at jeg kender ingen mere utrættelig og 
uegennyttig Forkæmper for vore fælles Inter
esser end .ham. 

Branchen har ikke Raad til at undvære Hr. 
· Claessans noble Personlighed og store Arbejds
kraft, derfor er denne lille Artikel ikke formet 
som et Mindeskrift over noget, der er forbi, men 
tværtimod smn en Forløber for det hjertelige paa 
Gensyn, vi alle snart haaber at kunne ønske 
ham. 1'. Gliidstaclt. 

-··---

Faser -

All, ogsaa Filmen har sine Faser. 
Man husker for -el Aars Tid siden da Filmen 

riglig begyndte at rulle her i Landet og næsten del 
blotte Ord paa Anfordring veksledes med Guldmønt 
af hvem som helst, da var det Skuespillernes Tid . 

Det var selvfølgelig ogsaa de smarte, men udyg
tige Direktørers Tid, 1nen dem vil vi her lade ude 
af Betragtning, de havde ingen Ben~ttigelse til over 
hovedet at have nogen »Tid « og vil sikkert heller 
aldrig mere faa det. 

Men for Skuespillerne var det store Dage. 
I den Tid voksede Skuespilleren i sin ,Skrædders 

Øjne. Der kom P enge . Lil ham, Filmsdirektørerne 
sikrede sig hans værdifulde Assistance, der var Sel-
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skaber nok, alle vilde de have faste Folk, og faste 
Folk blev dyre og vanskelige at opdrive. 

Paa samme Tid begyndte mange yngre Forfattere 
al skrive Filmskomedier, men de blev usselt betalt. 

Det Sludder, der skulde optages, kunde lustruk
turen sanmænd saa udmærket godt rimpe sammen 
selv, det gjaldt blot om at have Skuesp_illere, der 
kunde spille og give Filmen Glans og P lakaterne 
kendte Navne. 

Saa gik F ilmen ov·er i en ny Fase, og de berømte 
Homanforfattere kom til Fadet. 

Overalt skreg man paa >> Autorenfilms « - Tysk
land raabte højst og derfor skriver vi de l paa Tysk 
- og der blev lavet Autorenfilms i alle Fabrikker. 

De fleste af dem var umulige, thi Bog og Film 
er nu en Gang ikke de t samme; m en Forfatterne 
tjente Tusinder af Mark uden at behøve saa meget 
som at r ør e en Finger derfor. Filmsfabrikkerne 
lavede det hele, man købte blot Navnet og Retten . 

Dette var en Periode paa ea. %t Aar og den er 
forbi nu og Skuespillernes gyldne Tid er ogsaa forbi. 

Ikke saadan at forstaa, at Filmen ikke længere 
betaler sine gode Skuespillere godt, thi det gør den, 
men den Tid er forbi , hvor enhver tyveaarig Skue
spillerelev straks l"unde gaa til Filmen og skrive sine 
Betingelser oven i Købet. · 

Der var ikke længere Brug for saa mange Skue
s pillere og de virkelig brugbare blev derfor de fore
trukne. 

Og nu - endelig - kom den Fase, som maatle 
lwmme og som alle F ilmens Venner kun kan hilse 
med Glæde. Nu ble·< det Filmsforfatternes Tid, og 
læg vel Mærke til , vi siger ikke Forfatterne, m en ud
trykkelig: Filmsforfatterne. 

Der er opstaaet en Stab af unge Forfattere, der 
kun skriver for F ilmen, og som har Evner, der særlig 
gaar i den Retning. Det er ikke længere noget 
Skældsord om en ung Forfatter , <~.t han skriver Film, 
thi de b edste af dem gør det, og er der nogen, der 
ikke gør det, er det fordi han ikke kan. 

Det er Filmens sidste Fas.e og Filmsforfa tternes 
Tid er inde, thi et godt Manuskript er mange P enge 
værd. >> Vitagraph Co. « i Amerika gav sidste A ar 
over 200,000 Kr. ud til Manuskripter og et italiensk 
Selskab har fornylig udsat en Pris paa 18,000 Kr. 
for det bedste Drama. 

Der vil om nogle Aar, maaske om endnu kor
tere Ticl opstaa berømte Filmsforfatlerc, og de vil 
blive lige saa agtede som de der før dem vandt dra
matiske Laurbær som Skribenter for de skraa Bræd
der, ·og de vil faa endnu større Betydning for deres 
samtidige, fordi de taler et mere forslaneligt Sprog 
og kommer til de store Masser. · 

Filmen er som l\1aanen, den gaar fra Fase til 
Fase, m en endnu en Lighed er der; thi vi har endnu 
kun set den ene Side af Filmen , som vi kun kender 
den ene Side af vor Maane, m en vent - Filmen ejer 

uanet Storhed og Betydning, som vi endnu ikke har 
faaet Øje for , og det bliver vel værd at spile Øjnene 
op, naar de en Gang oplades for os. 

Fan tomas /1 . 

,~Record Film". 

Det er Morgen, vi sætter os i Linie l , ruller 
ud til Lille Strandvejs Sidevej, og lidl efter staar 
vi ved en stor Port, hvorpaa der staar «Adgang 
forbudt «, der gaar vi ind. 

Direktør Obel. 

Straks maa vi sende Fortiden en trist Tanke, 
her var det, det sørgelig berømte »Copenhagen 
Film« sidste Aar begyndte sin Virksomhed, som 
kun, trods store Ord og stor Kapital , levede en 
eneste Sonl'mer. » Capenhagen Film « er ikke 
mere, »Rec01:d Film << er kommen paa den gamle 
Plads, og det mærkes. Her er ryddel op, her er 
pudse t og malet, og endnu raader der stor Travl
hed overalt, Atelierruderne befries for den van
vittigt anbragte Oliemaling, Mørkekamrene tæt
nes og under de blomstrende Frugttræer i den 
smukke I-rave indprøves Optagelsesapparaterne. 
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Med stor Energi har Direktør Obel, som for 
en Maaned siden købte Grunden, Teatret og alt 
"Capenhagen Film « s tilhørende, arbejdet; Fa
briken »Record F ilm «, som h an startede for et 
Aar siden pa::J Langebrogade, og som han, trods 
forholdsvis ringe Kapital og under Sommerens 

0 g Eftera':uets vanskelige Forhold paa Films
markedet, med Held har ført videre, blev plud
selig afbrudt i sin ,Yirksomhed af Brandvæsenet, 
men saa tog han 'chancen, køb te »Copenhagen 
Film «, og nu vil han sætte alt ind paa at faa en 
god og sund Virksomhed drevet frem paa den 
store, smukt beliggende Grund. 

Direktør O bel vil fortsætte med se! v at op
tage Film, en Gren af ·Forretningen, som med 
Held er drevet frem, Iilen han stiller ogsaa sit 
Optagelsesteater (med 8 Jupiterlamper), sin 
Fotograf til Disposition for andre, som vil have 
optaget Film, og hans Kopieranstalt og Virksom
hed med at fremstille Titler for h erværende 

Aktionærørn ø 
i A jS. Dansk Filmfabrik indvarsles til ekstraordi
nær Generalforsamling, der afholdes i Aarhus Haand
værkerforening, Mandag den 4. Maj d. A., Att. Kl. 8. 
Adgangskort faas mod Forevisning af Aktier paa 
Selskabets Kontor, Guldsmedegade 33 i Aarhus, fra 
28. ds. til 4, Maj, hver Søgnedag fra 10--12 Form. 
og 3-6 Eftm. Dagsorden henligger til Eftersyn for 
Aktionærerne · paa · Selskabets Kontor. 

Bestyrelsen. 

Filmsagenter, er udvidet betydeligt med de nye, 
gode Apparater, »Copenhagen Film << h avde an
skaffet. 

Til de s tore Ugcrevu er er han en stadig Le
verandør, og Provinsens Biografteaterejere ved 
at skalle ham som en baade dyg ti g og billig Op
tager af lokale,.Film. 

»Record Film «s s tærke Side er dets gode og 
skarpe fotografiske Optagelser, og den foto
grafiske Del af Forretningen kom ind under Di
rektørens Broder, Hr. Holger Obel, som med 
stor Energi har udviklet sig til en eminent Foto
graf, dygtig saavel i Freml~alderrummet som ved 
Kopiermaskinen. Direktørens højre Haand, In
spektør Erik Crone, skal til Sommer have Over
opsynet med Atelieret. 

En h erlig Have hører ·ogsaa til, og her nyder 
vi vor Frokost og bliver samtidig optaget i le
vende Billeder. Endnu førend vi er naaet til 
J{affen præsen teres Resultatet, hvilket maa siges 

Film.sappaPateP. 
Optagelsesapparat, Pathe Model 1913 

(120 Meter) 

Kopiermaskiner, Perforermaskine, 

Rammer og Kar billigt til Salg. 

Record Film Co., 
Lille Strandvejs Sidevej 4, Hellerup. 

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

EnDELSK SKRIEDDERI. HERREEKVIPERtnli. 
MODERATE PRISER. 

Il MODELLER UDSTILLEDE I STUEN OG PAA 1. SAL. 

~=-=================== 
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Betingelser: 
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45 cts. pr'. Styk l m X 75. 

Betaling 
med 

Ordren. 

STAFFORD & Co. L td. 
NETHERFIELD, NOTTS ::ENGLAND. 

Biografteater· Billetter 
•med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk. 

5 · Billetter pr. Blad - dobbelte eller 
tredobbelte-nummereretfra 1-500 eller fortløbende 

til l 00,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 
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25 000 - - to - . . . . . " 12,00 
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50 ooo ·- tre - . . . . . » :n,oo 
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Billetfabrik 1\. Brand li. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

al vær e en flot Præstation i Retning af Hur

tighed. 
I »The Copenhagen «s sørgelige Ruin har 

»Record Film « altsaa tage t sig et Fornyelsens 
Bad, og i den kommende Sommer vil Nabolaget 
si kk ert atter blive Vidne til Udfoldelsen af e t 
stærkt og straalende Liv i Filmens Tjeneste. · 

Fællesindkøb af Jacobsens 
Krystal væg. 

Gennem disse Linier tillader jeg mig atter 
at henvende mig til Medlemmerne af Provins
Biograftea terforeningen angaaende Fællesind
købet af Krystalvæggen. 

Jeg har forespurgt hos en Del af dem, der 
allerede har købt, og der synes at være fuld
stændig Enighed om Godheden. Det el" ogsaa 
min Overbevisning, at Tæpperne med Tiden vil 
findes i ethvert Biografteater, m.'en at man de 
fles le Steder fandt Prisen for høj. 

For at raade Bod derfor har jeg som For
mand for vor Forening sat mig i Forbindelse 
m ed Firmaet; de førle Forhandhnger har re
sulteret i, at der er fremkommet eL Tilbud, som 
indrømmer Fællesindkøbet en betydelig Rabat, 
naar der kan aftages mindst 20 Tæpper. Da jeg 
vilde an tage, at denne Ordre let kan samles, og 
·ligeledes antage, at en større Ordre gav en end
nu s tørre Rabat, heder jeg Medlemmerne sna
res t meddele mig, om de ønsker a L dfllage, for 
at en end elig Afslutning kan gøres, og hvis vi 
b li ver til s trækkelig mange, kan lade Bestillingen 

indgaa. 
Jeg forventer derfor snarest at modlage Ind-

meldelser. 
Christian Sørensen , 

Sucndborg Biografteater. 
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Fra Carpentier-Filmen . 

Den unge franske Bokser Carpenlier , der 
har forbavse t Verden og bragt Frankrigs Sports
verden i voldsoin Begejstring ved trod s sine 
unge Aar at slaa den ene frygtede Nævekæm
per efter den anden, er ogsaa bleven LageL i 

11~r;;LEFON 425 
CO 

Film. Hans Livs Roman, der ikke er alminde
lig, ·danner Grundlaget for Filmen, og han spil
ler selv Hovedrollen. 

Filmen vil om kort Tid fremkomme i Vic
toriateatret 

TELEFON 4;5 o~] 
o c 

HOFFOTOGRAF 

ELFELT 
ØSTERGADE 24 

r.B TELEFON 425 
1~00 > ' ~CO 

TELEFON 4~5 "
8
] 
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Det ved Chr. Zangenbergs Død ledigbl evne Gen

sorembede har kaldt ·en Mængde Ansøgere frem. Po
sten søges for Tiden af over 40 Personer, hvoraf 
en stor Del er Damer. Skuespiller E lith Reumert 

siges at have bedst Chance for at blive den heldige, 
om han ellers ønsker Pladsen, og vi m ener iøvrigt 
rent privat, at Dr. Thulstrup, »Illustrer et Tidende «s 

Redaktør har en h ell er ikke helt ringe Chance. 

l Tokio er der o.ver 100 Biografl.eatre, Byen har 
ra. 11

/ 2 Million Indbyggere. 

Tysklands st ørste Sportsklub har besluttet at 
danne et Filmsarkiv, hvori man agter at opbevare 

Billeder af alle betydelige Sportskampe, ligesom alle 
mere berømte Sportsmænd optages paa Rullerne . 

Den russiske Czar har besluttet m ed alle Midler 
at bekæmpe Drukkenskaben i sit Rige, og gøre det 
klart for den uhyre Bondebefolkning, at Spiritus er 
af det onde. 

Men hvorledes gøre dette indlysende for ·et Folk, 
hvoraf de 87 Procent hverken kan læse eller skrive? 
:Jo, h er maa Filmen hj ælpe, og de russiske Myndig
heder benylter sig da ogsaa i høj este Grad af dens 
Hj ælp, og paa kejserlig Befaling forevises nu over 
det ganske Rige den Film: »Om Drukkenskaben og 
dens Følger«, som for ny ligt saas her i Paladsteatret 

Firmaet Pathe freres har modtaget Udnævnelse 
som kgl. Hofleverandør til Kronprinsen af Sverig, 
vistnok den første Titel a f den Art, Filmen har op-
naaet. 

R e t t e l s e t i l M e d l e m s l i s t e n. 

Kosmorama i Durup, Roslev og Selde: Andersen, 
Skive. 

Biografen i Ghne: P. Ringgaard. 

Komplet Lager af samtlige 
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Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 
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DEBRICINE 

PARIS. 

Vægt 6 Kilo - - - - - "LE PARVQ" Patenteret 
Optagelsesteater af stor Præcision, indeholder 120 Meter Film 

Panoramisk 

og Yertical 

U ni versal fod, 
Model 1914. 

Staar absolut sikkert. 

Perforermaskinen 

"OPTIMA" 
enkel, solid, uopslidelig, 

er alle andre 
Modeller overlegen. 

Lille 
Let 

Stærk 

Højde 19 cm 
Bredde 14 cm 

Længde 26 cm 

\~ 

.J 
-~.,.~ .. ~~-~~~~~ 

. . 

»Nova« 
Kopiermaskine 
Model 1914, 

konstrueret efter et nyt 
Princip. 

Byder store Fordele frem 
for a ndre Maskiner. 

Forsøgsmaskiner 
Børstemaskiner 

Stempelmaskiner 
Klistremaskiner 

Fremkaldere 

Størs liuldmsdaljs og IErssdipløm paa dsn infsrnafionals Udstilling bondon 1913. 

DET GRAFISKE INSTITUT 
BROLÆGGERSTRÆDE 11. TLF. 2514 
BOGTRYKKERI l~ STENTRYKKERI 

PROTOKOLFABRIK 

LEVERANDØR TIL BIOGRAFTEATRE 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT 
<Yc><Yc> & CLICHEF AB RIK <Yc><Yc> • 

FARVERGADE 8 
TELEFONER: CENTRAL 4740 & 4760. 

•• • • • De anePkendt bedste og paalideligste • 

Theater·Staal· Projektions· Maskiner 

• •• 

Model: "Sirius 1913" 
Garanteret Alle Tandhjul og 

fl.immerfri og Nøjagtig Udførelse. Strømbesparende. Axler beskyttede ved 
1 dl Højeste Ydeevne. Største Lys udbytte. Indkapsling, derfor saa 
Y ØS Gang godt som uopslidelig. 

saavel som Spare-Omformere og Dynamoer fabrikeres kun af 
SiPius ElektPicitetsselskab Jn. b. H. Leipzig. 

Overslag over komplet Indretning og Prisliste gratis. 

--------- Præmie: Wien 1912. Berlin l9t2. • 

• • 
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~ Annoncer til Udlandets Filmsblade 
~ modtages paa »FILMEN«s Redaktion, Nørregade 33. 

~9§®&B9§flæB9§®&B(f::(l ~8§@)&88~88~8 

De, der interesserer sig for 

Kinematogra ph i e 
holder 

L l C H T B l L D-8 0 H N E 
Abonnement Mark 2 pr. Kvartal 

Inserat 15 Pf. pr. Linie. 

Redaktion og Forlag 
Berlin S. O. Michaelkirchstrasse 17 

Læs 

THE BIOSCOPE · 
ledende cinematografi ske Fagavis i England. 

Abonn ement 14 Shilling om Aaret. 

Ad resse: 85 Shaftesbury Avenue, 

London W. 

Das lichtbild-Theater. 
Tids.skrift for Kinematografi 

bedste Kinoorgan i Tyskland. 
To Bilag 

»Filmsindkøberen cc og »Filmsmærketcc 
uu ndværlig fo r FilmsJej ere . uu ndværlig for Theaterej ere. 

Abonnement : Mark 4 pr. Kvartal. 

Adresse: Dresdnerstrasse 34·35. Berlin 8.14. 

Det ældste og mest udbredte Kiiloblad 
paa Kontinentet 

er 

Kinematographische Rundschau, 
de østrigske Kinobesidderes officielle Organ. 

Wien VI. Gumpendorferstrasse 24. 

La Cinernatografica Italiana ed Estera 
ledende Filmsblad i Italien. 

Pris: 8 Shilling om A a ret. 

Udgiver: Prof. Gualtiero ]. Fabri. 

Via Cumiana 31, Turin. 

"Tb e Kinematograpb and Lantern Weekly" 
trykkes i 13500 Eksemp!arer. 

Bedste Avertissementsblad for Filmsfolk. 
Abonnement t3 Shilling aarlig. 

Adresse: Tottenham Street 9-11, 
Tottenham Court Road, 

London W. 

THE CINEMA 
News and Propertygazette. 

Hovedkontor : 30 Gerrards Street, 
London W. 

Postfri hver Onsdag. - 12 Shilling pr. Aar. 
Det eneste B lad, der kan sætte Dem i Forbindelse med 

Film sfolk i de forenede Kongeriger og Kolonierne. 

Skrevet og rediger et af Fagfolk. 

CINE=JOURNAL 
G. DUREAU, Direktør. 

==== 30 rue Bergere, Paris. ==== 
Det første Ugeblad for Kinematografi 

i Frankrig. 

Abonnement: 12 Francs pr. Aar. 

·DB store gode danske·· P,ilm. 
' ' ' 

der optages af' Afs Kinografen, med sin Stab af Rendte danske Skuespillere 
kari De leje alene hos 

" 

Afs KINOGRAFEN-
·Hovedkontor: frederiksberggade 25,· København. 

- ' 

Ajs Kinografens Op~~gelsesteate; i Hellerup, Strandparksvej. 
~· ~ (Det største i Skandi navien.) ' . 

Foruden de mang~ · gode da~ske Film, kan vi tilbyde Dem Udlandets~ bedste 
Monopol-Film! 

fl/s KINOGRAFEN 
. ' 

KØBENHAVN. 
' '-

'· 

<j 

F < 
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' 
/ 

Internat. · 
. · .: bichtbitd-Koaiet· 

~ 

.l QBSBIISGhaH m. b. ·)'-· . 

"-- " 
-B E R L I N . S. 61 

~ / ~ 

Bergmann-Strasse 68. 
l ,. l~ 

Telegram-Adr.: ' Telefon: 

,;Uchtkopie" B~rlin . Morifzplatz. 1 ~2D_9 
' 

/ 

f .) 

·· RECDRD~PIGPl CJo. ; 
J:- {_ ·. 

/LILLE srRANDVEJS SIDEVEJ 4ø TLF. HELRUP A40 
~~ • .... l 11 

. 
' ' ' 

- 'r ' t' 

. ' - \ / 

l ' l 

) j 
/' . 1 . 

' ·--.. t, 

ATELIER UDLEJES .· ., . FILM OPTAGES 

' ' 
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