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s 'SKANDINAVIEN s 

Sidste Nyheder: 
DU SK.A.L .ANGRE 

Drama, ca. 750 Meter. 

DET MODERNE BABYLON 
Folkeskuespil, 700 Meter. 

MANDEN 'FRA . MØR·KET 
Folkekomedie, ca. 740 Meter. 

MØLLERENS DATTER 
Skuespil, ca. 900 Meter. 

KÆRLIGHED STÆRKERE END DØDEN 
Orama, 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 

BIORAM A 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 



Ønsker 2Je større ,Besøg i 2Jeres .Jeafer? 
cCej da J(inografe!!!. gode j?rogrammer l 

Af "Frøken Lilli«. 

Blandt de mange »Trækkere•, som 
KINOGRAFEN ejer med Eneret, 
nævnes : 

Frøken Lilli. 
Dansk Lystspil i 2 Akter. 

Sukces! 
l Hovedroll. : Liebmann, Ayoe Willum
sen, Manda Bjorling, Victor Neumann o. fl . 

(Samler fuldt Hus, selv i Sommervarmen) 

Leo og liuldfiskenø. 
Lystspil. - Sukces 1 

Filmens PPinsesse. 
Lystspil. - Sukces 1 

PPo:fessor Mysticus. 
Den hemmelighedsfulde Læge. 

Koloreret Pathe-Freres-Kunstfilm i 3 Akt. 
SUKCES l 

Den berømte UNDER V AABNENE: 

Carpentier=Film Ve de Besejrede ! 
med Boxer-Kampene.- Sukces1 3 Akter.- Sukces1 

l DAG UDKOMMER: 

KINOGRAFENS LATTERPROGRAM: 

Kun hos 

De u nævnelige - -. Ustyrlig morsom Farce i 2 Akter . 

Den næsvise Flue. Lystspil i 1 Akt. 

Det er Damehattens Skyld. Komisk. 1 Akt. 

A/s Kinografen, Hovedkontor: 

FredePiksbePgg. 25. 
Telef. 7606 og 7626. 

(F• -.. 

end nogensinde Cø:, 
bliver vore Films i den kommende Sæson. • 

ill Bedre 
• 

Af Slagnumre som De kan begynde Sæsonen med skal vi 
blot fremhæve: 

SKIBSDRENGEN 
Paladsteatrets store Sukces. Den smukkeste Film der endnu er set. 

PR/ESTEJV 
Egen Optagelse. 

Enestaaende Sukcesfilm med Carlo og Clara Wieth i Hovedrollerne. 

MIRAKLET 
Egen Optagelse. Overordentlig smuk Film med Carlo og 

Clara Wieth i Hovedrollerne. 

Ogsaa i AaP har vi Eneret paa alle 

Asta Nielsen Film.ene. 

Desuden fren~kommer vi n~ed en Række glim
rende Filnis af egen Optagelse samt Udlandets 
bedste Frembringelser. 

• DANSK SVENSK FILMSAJs • 

L 
VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. 

TELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. m • J.~ 



t;::====:::::::::::::::== FOTORAMA =========-. 
De bør sikre Dem Stuart Webbs Serien, thi 

den er den mest spændende Detektiv Serie, 

der end n u er set. 

Udkommen er: 

l. "Den mystiske Villa" 
3 II. "Manden i Kælderen" ~ 
~ Q 
Q ~ 
~ Noget lignende er endnu aldrig set. Hvert Minut bringer en ny Over- • 

~ > ,.... raskelse, et nyt Trick - aldrig slappes Spændingen, og 

Stykkets Forfatter, den geniale Opdager Stuart 

W ebbs udfører selv Hovedrollen. 

Afs FOTORAMA, 
AARHUS---==~ KØBENHAVN === CHRISTIANIA. 

Afe SVENSKA FILMS Co., 
STORE VATTUGATAN 7, STOCKHOLM. 

L!::========= FOTORAMA =========:J 

-============ FOTORAMA ==========-w 
Den mystiske Villa. 

< 
~ 
< = Q 
~ 

Følg straks med i 

den berømte Serie. 

Der findes ingen 

anden Film, der 

overgaar disse i 

Spænding. 

~Manden • 
l 

~ 
Q 
~ 
Q 

~ 
> 

Kælderen.~ 
Seriens Nummer II 

staar fuldt ud paa 

Højde med Num

mer I og har haft 

en enestaaende 

Sukces overalt 

i Europa. 



DET GRAFISKE INSTITUT 
BROLÆGGERSTRÆDE 11. TLF. 2514 
BOGTRYKKERI * STENTRYKKERI 

PROTOKOLFABRIK 
LEVERANDØR TIL BIOGRAFTEATRE 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT 
<Yt><Yc> & C LI CHEF ABRIK <Yc><Yc> 

FARVERGADE 8 
TELEFONER : CENTRAL 4740 & 4760. 

•• • • • De anerkendt bedste og paalideligste • 

Theater·Staal· Projektions· Piaskin er 

• 

Garanteret 
flimmerfri og 
lydløs Gang 

Model: "Sirius 1913" 

Nøjagtig Udførelse. Strømbesparende. 

Højeste Ydeevne. Største Lysudbytte. 

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

saavel so~ Spare-Omformere og Dynamoer fa~rikeres. kun af 
Sirius Elektricitetsselskab .m.. b. H. Le1.pz1g. 

Overslag over komplet Indretning og Prisliste gratis. 
Præmie: Wien 1912. · Berlin i9t2. -------- • • • 

~"ivJIL KRISTENSENS BOGTRYKKE~ 
~ 1 

NØRREGADE 30 

HURTIG LEVERING 

88 

KØBENHAVN K. 

BILLIGE PRISER 
OD 
DO 

~~c 
8888 

FILMSTITLER 

TELEFON 4345 

FARVETRYKTE PLAKATER • PROGRAMMER oooo c8rr 
0000 

CLICHEER. 

BIBOW -JENS E N's 
REPRODUKTIONS-ANSTALT 

25, VINGAARDSTRÆDE 25. 

TELEFON 4708. 

HOFFOTOGRAF 

ELFELT 
ØSTERGADE 24 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
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"Fantomo". 

Den plastiske Film. 

En af de mest anvendte Bebrejdelser mod 
Kinematografien er den, at den savner Plastik 
og Stemme, at den optrædendes stumme Spil 
for Tilskuerne ikke kan faa den sjælelige Virk
ning, naar Ordet mangler, og at de levnde Bil
leder i den Anledning aldrig kan faa nogen 
dybere Betydning for Menneskehedens etiske 
Udvikling. 

At Filmen vilde naa at tilegne sig disse to 
Ting, var allerde ved dens første Begyndelse 
at forudse, og det er jo ogsaa allerede nu lyk
kedes at løse ikke blot Problemet den talende 
Film, der utvivlsomt er inde paa den rette Vej, 
selv om der endnu er langt til Maalet, men 
ogsaa den plastiske Film har set Dagens Lys og 
lover en Renæssance for den unge Filmskunst. 

Ideen til Løsningen af Spørgsmaalet den 
plastiske fik man fra Naturen selv, der i den 
saakaldte »Fata Morgana« frembringer de Lys
brydninger, man maatte søge at efterligne. 

»Fata Morgana « bestaar simpelthen af et 
Rumbillede, og det gjaldt nu om ad kunstig 
Vej at fremstille et saadant Rumbillede. 

Den første Begyndelse hertil var allerede 
kendt i Middelalderen, hvor Tryllekuns1:neren 
lod Aander vise sig for Tilskuerne, og hertil 
benyttedes et » Taageapparat« eller Skioptikon. 

I den nyere Tid er Spørgsmaalet blevet løst ved 
Anvendelse af Prismespejle, der ved et trekantet 
Spejllegeme i et fjerntliggende Rum konstruerer 
en Genstands 3 Dimensioner. 

Hermed var der i Praksis nu ikke vundet 
stort, da Originalen altid maatte være i umid
delbar Nærhed af Billedet. Men nu, hvor man 
foruden Prismespejl raader over trikonvexe 
Linser, er det muligt at løse enhver grafisk 
Fremstilling, der er perspektivisk rigtig, det 
være sig saa et Maleri eller et Fotografi fra dens 
Flade og omforme den til et forstørret Rum
billede. 

Konsekvensen heraf bliver sikkert en fuld
stændig Revolution indenfor den moderne 
Teaterteknik, hvad Dekorationer angaar, thi 
disse bliver i Fremtiden aldeles overflødige. 
Hvor højt det moderne TeatermaJeri end er 
naaet, vil det naturligvis dog aldrig kunne 
maale sig med Virkeligheden, og denne kan nu 
meget let fremskaffes, >thi hvad enten det drejer 
sig om et Landskab, historisk Arkitektur eller 
Interiører, er det tilstrækkeligt at optage et .Fo
tografi for derefter at lade dette genopstaa pla
stisk paa Scenen. 

I de sidste Dage i April blev der i »Palast
Teater am Zoo « i Berlin forevist de sidste Re
sultater, som man er naaet til i Arbejdet for at 
gøre Filmen plastisk. I ca. 15 Aar har Opfinde
ren arbejdet med Opgaven, men først i det sid
ste Aar naaedes saa langt, at man kunde tænke 
paa en offentlig Fremvisning, ligesom Patenter 
blev udtaget i alle Lande. 

At Fremstillingen af de nødvendige meget 
komplicerede Apparater er meget kostbar, siger 
sig selv, og følgelig egner »Fantomo « sig fore-
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løbig kun for de store Billedteatre og endda 
kun for de af dem, der raader o.ver en rigtig 

Scene. 
, Den plastiske Film er altsaa nu e~ .Ken<;is: 

gerning, og denne sensationelle Opfindelse, hvis · 
Umuligbed )Il~n i en AmTække bedyrede, vil 
gapske revolutionere Filmskunsten. Den hvide 
Baggrund forsvinder, og Billederne projekteres 
paa en fuldt oplyst S~eJ.{e ' af ca. 6 Meters Dybde. 

Paa Scenen staar en for Tilskuerne usynlig 
Glasplade, der bagfra belyses af et almindeligt 
Projektionsapparat. Paa begge Sider flankeres 
Spejlskiven · af Diapositiv-Projektionsbilleder, 
der kastes fra 2 paa' ·Scenen staaende Projek
tionsapparater, og paa denne Maade opnaar 
man, at Personern'e paa den usynlige Projek
ti;nsflade viser sig o som fritstaaende plastisk 
vii·kende Mennesker i naturlig Størrelse. 

Denne ~ye Opfindelse lider dog naturligvis
-endnu af betydelige Mangler. Ved Forevisnin
gen i Berlili gjorde »Krinolinedansen « og ·Gen
givelsen · af berømte Billedhuggerværker mægtig 
Lykke, medens Scenerne af ,, cavaleria rusti
cana« viste en vis Sih:en af Figurerne og en vis 
Uskarphed og en mat Kolorering, men alligevel 
aabner den piastiske Film uanede Perspektiver. 
Betegnede Filmen med dens Gengivelse af Be
vægelsen ·et enestauende . Fremskridt, maaske 
~or Tids mest epokegørende, saa har man med 
Plastikken naaet Filmens Højdepunkt. 

Tit' ,Medlemmerne af Provins
foreningen. 

o o 

Atter kalder vi paa vore Medlemmer (se 
omst.' Annoneel for ~t fortælle, hvad det sidste 
Halvaar har bragt frem af Interesse i vor In-

dustri. 
o Vi erindre1: Medlemmerne om, at· det er den 

ordinære Generalforsamling, der afholdes hvert 
Aar,: hvor vi plejer at have Stof til nye Tilføjel
ser eller Annulleringer i Vedtægterne, og der vil 
ligeledes i Aar fremkomme nye Forslag. 

Dagsorder{efi skal udsendes til Medlemmer
ne o 8 o Dage før Mødet, og Forslag til Dagsorde-

nen maa derfor indsendes mindst 14 Dage fØr, 
alt i Henhold ·til L-oven. [ 

Bestyrelsen har til denne Generalforsamlib.g 
valgt Vejle og tænkt sig en Sammenkomst, -der 
ogsaa omfattede den næste Dag. Vi har m~d 
Henblik derpaa i A,a~ for føts!~ ~Gang iii.dbu:Ol 
Damerne og haaber at Nyheden maa faa stor 

Tilslutning. 
Bestyrelsens jydske Repræsentanter. sørger 

for Festarrangementet, Næstformanden, Direk
tør Smidt, · Kosmorania, beder om o alle de An
meldelser, der paa Forhaand kan gives af Hen
syn til Fællesspisning m. m. 

-D~t er en Selvfølge, at alle Spørgsmaal ved
rørende G~n~ralforsamlingen behandles fæ~dige 
den første Dag af Hensyn til Medlemmerne, 
der kun kan ofre en Dag, dog beder Bestyrelsen 
alle indrette sig .saavidt mulig p:;~.a at overnatte 
i Vejle og deltage i en lille Udflugt til et af 
V ej les skønne. Punkter næste Dag; dertil beder 
vi ogsaa om Anmeldelser til Næstformal).den. 

Næste Mødested vil herefter blive bestemt 
efter Forslag' fra Generalforsamlingen. 

Idet vi tillader os at anbefale vor aarlige 
Biografkongres for Provinsens Teatre, beder vi 
vore Medlemmer denne ene Gang i Aarets tolv 
Maaneder at følge vor Indbydelse og deltage i 
Forhoa;1dlingerne og drøfte Situationerne, som i 
det sidste Aarstid har været ret forskellige. Vi 
mener ogsaa, at et større indbyrdes Kendskab 
mellem Standens Udøvere har stor Betydning. 

Paa Bestyrelsens Vegne 
Christian Sørensen , 

Formand. 

Filmfabriken ,,Danmark". 

Det første Aarsregnskab. 

Der foreligger :im det første Aarsregnskab 
for. Filmsfabrilcen »Dimmark «, der, soin o det vil 
erindres, blev Stiftet i Fjor i Marts Maaned 
under den da herskende stærke Stelrining for 
Filmsaktier. · Den første Regnskabsperiode om
f~tter Tiden fra Stiftelsen · 20. Marts 1913 til 
31. Marts 1-914. Regnskabet har været imøde-

• 
~ 
Q) 
+l 
Q) • O · 
IC 
~ 
,.o4 

~ 
Q) 
,.c 
Q) 

Q 
lf -

T elofon 
11212 

f . 

Repræsentant A. l. GEE, Farvergade 2 11, København. Telegr.-Adr : 
"Transcofilm •, 
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set med en Del Interesse; forskellige Foretagen
der af denne Art er jo allerede kørte fast, og 
det er derfor ikke nnderligt, at de, der har an
bragt Penge i saadanne Foretagender, med no
gen Spænding imødeser den første Redegørelse 
for Virksomhedens Forløb. I dette Foretagende 
er ·tilmed den Kapital, der er Tale om, ganske 
anselig, idet den Aktiekapital, hvormed det 
startedes, andrager lfz' Million Kroner. 

Regnskabet viser, at Aktionærerne for det 
første. Regnskabsaar intet U d bytte faar. Der 
har været en Fortjeneste ved Salg og Udlejning 
af Films af Kr. 145,564,66; desuden har Vic
toriateatret indbragt Kr. 3177,65. Den samlede 
Indtægt er herefter Kr. 148,742,31. Udgifterne 
til Fabrikationen af Films andrager Kr. 
112,810,39 og Handelsomkostningerne Kr. 
30,030,72, ialt Kr. 143,741,11. Indtægterne er 
altsaa større end Udgiften, men Differencen er 
jo, som det vil ses, meget beskeden, kun godt 
1 pCt. af Aktiekapitalen, eller nøjagtig Kr. 
5002,20. Denne Saldo foreslaas overført til næ

ste Aar. 

Større Interesse end Driftsregnskabet, der er 
meget summarisk - hvad der forøvrigt ogsaa 
er Tilfældet med andre Filmsselskabers -
knytter sig til den Status, Selskabet kan fore
lægge. Den balancerer med kun meget lidt over 
, 1% Mill. Kr. Da der paa Passivsiden jo findes 
Aktiekapitalen m ed l/2: Million, vil det heraf 
fremgaa, at Selskabet ingen Gæld har. Udover 
Aktiekapitalen findes af Passivposter kun di
verse Rreditorer til Beløb Kr. 15,201 ,11, Aktiv
siden i Hovedpost er Beholdningen af Nega
tiver, Films m. m. Denne er opført med Kr. 
134,746,73; det er denne, der repræsenterer 
Virksomhedens væsentligste Værdier; hvorledes 
det Indhold er, som disse Tal dækker over, vil 
jo først Fremtiden kunne vise; Optagelsen paa 
Regnsl<abet er selvfølgelig i høj Grad skøns
mæssig. Af andre Aktiver findes Victoria
teatret; dets Konto figurerer m ed Kr. 73,965,59, 
hvoraf Kr. 42,413,59 oplyses at være forudbetalt 
Leje. Desuden findes en omtrent tilsvarende 
Aktivpost, der ligeledes angaar Teatret, men 
som formelt lyder: Aktier i Løvebiografen Kr. 
70,000. Dette Aktieselskab Løvebiografen er 

den formelle Ejer af Victoriateatret; men Sel
skabet ejer Hovedparten af Aktierne i dette. 
Forøvrigt antyder det ovenfor nævnte Tal ved
rørende Driftsudbyttet af Teatret, at dette i alt 
Fald ikke i det første Aar har svaret til de For
ventninger, der er stillede til det ved Selskabets 
Dannelse. Overskudet har som anført af Vic
toriateatret kun været godt 3000 Kr. 

Af Aktiverne skal vi endnu anføre, at Fa
briken staar tilbogs med Kr. 18,449,04 og Op
tagelsesteatret paa Almevej med Kr. 44,143,43. 
J( ontanter har Selskabet ikke i sit Regnskab; 
udesiaaende Fordringer, som man maaske tør 
antage hurtig kan indgaa i Driften, andrager 
ea. 54,000 Kr. og er - ud over Films-Behold
ningen - Balancens likvide Midler. Ud over 
de Tal af Aktivsiden, vi har n ævnet, findes en 
Kontor-Inventar-Konto paa ca. 3400 Kr., nogle 
forud betalte Udgifter for 1913-14 til Beløb 
ca. Kr. 1200 samt Etablerings-Kontoen, der maa 
antages bl. a. a t indeholde den god-will, som 
blev ydet for Overtagelsen af Firmaet Skandi
navisk-Russisk Handelslws. Etableringskon
toen andrager 120,004 Kr. 72 Øre. 

(>> Børsen«). 

Motor - ikke Motor! 

Ubegribeligvis findes der endnn Teatre her 
i København og paa Frederiksberg, hvor Opera
tør-en staar og »kører« med Haanden. For at 
trænge tilbunds i disse rent ud middelalderlige 
Tilstande har jeg spurgt Operatører fra saa
danne Tea tre, hvorfor de dog i Alverden endnu 
kører Maskinen paa denne gammeldags Metode. 
Svaret, jeg fik, var ganske kuriøst og lyder 
som følger: Vor Direktion forbyder Benyttelse 
af Motor, med den Motivering, at Motoren vil 
give Operatøren Anledning til at blive mindre 
opmærksom, samt ved Sprægningen af Filmen, 
eller hvis en Sløjfe rives ud, vil Motoren be
virke, at længere Stykker af Filmen bliver øde
lagt, førend Maskinen kan standses. Dette er 
det væsentlige Indhold af de Argumenter, ved
kommende Direktioner fremfører l deres Anti-
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pati mod Benyttelsen af Motor i Forbindelse 
med Kinematografmaskinen. 

For om muligt at stille vedkommende Di
rektion lidt velvilligere angaaende Spørgsmaalet 
»Motor - ikke Motor«, vil jeg herved tillade 
mig at fremsætte følgende Bemærkninger. 

Jeg anser det som absolut nødvendigt, hvis 
Operatørens Opmærksomhed, Koldblodighed, 
Paupasselighed skal holdes paa normal Højde 
Forestillingerne igennem, at han har Motor paa 
Maskinen, især naar man tager i Betragtning, 
at Operatørgerningen af sin Mand altid fordrer 
yderste Anspændelse af alle Sanser, et nøjagtigt 
Herredømme over sine N er v er og Frihed til at 
arbejde med sine Hænder. 

For at give denne min Bemærkninge bedre 
Eftertryk har jeg fremskaffet Udtalelser fra Ka
paciteter i Biografverdenen, som paa Sagkyn
dighedens Omraade absolut maa have deres 
Berettigelse om det foreliggende Spørgsmaal. 

Hr. Repræsentant Mathiesen, >> Ernemann «, 
udtaler sig saaledes: 

Det er afgjort en stor Fordel at »køre « med 
Motor. For det første fordi Operatøren har et 
bedre Overblik over Maskinen, Projektøren og 
Projektionstæppet, og for det andet: Operatøren 
har sine Hænder frie. Det er en fastsiaaet 
Kendsgerning, at vil man have den jævneste 
»Kørsel « og den størs te Paapa;;selighed, kan 
dette kun ydes af en Operatør, som til Hjælp 
har en Motor og derved har Raadighed over 
begge sine Hænder. Efter mine Erfaringer kan 
jeg ikke noksom anbefale Brugen af Motor. 

Hr. Direktør Heidemann, »Dansk Kinema
tograffabrik «S Bemærlminger om denne Sag ly
der overensstemmende hermed. Kun tilføjer 
Hr. Heidemann, at han anser de t for umenne
skeligt - under de nuværende skarpe Fo~drin
ger fra Brandvæsenets Side, Operatør-Rummets 

(Fortsættes Side 270.) 

"Oiaukar"-Anastigmat 
F:3,1 

Kino-Objektiver for I. Kl.s Teatre. 
Den mest sandfærdige og fuldkomne Gengivelse af 

Kinobilledet. Straalende skarpe Billeder. 

Achro:mat. Dobbel-Obj ektiv 
for Kino-Projektion og fast Projektion. 

Fortrinligt, meget ydelsesdygtigt Objektiv i Ima: Udførelse, brugbar i alle 

Katalog gratis. 
Teatre og til alle Baggrundsstørrelser. 

E:mil Busch A.- Optisk 
G., Industri, 

Katalog gratis. 

RathenoW". 

:------------------------------1' 
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CENSlURLISTE 

Filmens Titel 

Kiekebusch likvid. for at kunne gifte sig 
Robinets Fejltagelse .. .... . . ... ...... . 
Sirenen . ..... . .... ... .... . . . .. ... .. . 
Generalprøven . .. .. .. . .. ... .. .. .. ... . 
Den smukke Stuepige . .. . .... . ... ... . 
Det danske Kongepar i Holland . .... . 
Kunst, Kærlighed og gammel Ost .. .. . 
Dødsflyveren ... .... . .. .... ... .. .. .. . 
Delhi i Indien ... . .. ...... .. . .. .... , . 
Luft-Torpedoen . .... . . ....... ...... . . 
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fuldstændige Isolering fra Omverdenen, uden 
nævneværdig Adgang til Lys og Luft, daadig 
Ventilation, nogle og tyve Graders Varme, og 
saa uafbrudt fra Kl. 2-12 - at fordre af sin 
Operatør, at han skal dreje med Haanden. 

Kommentarer .til disse to Indlæg anser jeg 
for overflødige, kun vil jeg haabe, at disse me
ningsløse Tilstande kommer til at tilhøre For
tiden, saaledes at Mottoet fremtidig bliver dette: 
Intet Biografteater uden Motor paa Maskinen. 

S. Fotel-Andersen, 
Sekretær i » Operatør-Klub,ben«. 

Linsesystemet ved et Apparat til 
Fremstilling af levende Billeder. 

Hensigten med denne Artikel er at fremsætte 
en Metode, ved hvilken den, der betjener et Ap
parat til Fremstilling af levende Billeder, kan 
indstille de optiske .Samle- og objektive Linser. 

Førend vi omtaler Problemet ved Samlelin
serne vil jeg forklare lidt om Særegenhederne 
ved de Lysstraaler, som vi faar at gøre med, 
naar vi lader dem gaa gennem en Linse. I Fig. 
l er tegnet et Prisme set fra Enden og ved 
Hjælp af Linien fremstillet en Lysstraale ·og 
dennes Retning ' angivet ved Pilene. En Lys
straale, som rammer et Prisme, brydes eller 
drejes ud af sin naturlige Retning. I hvor høj 
Grad Brydningen foregaar, afhænger af to Ho
vedting: den Vinkel, under hvilken Lysstraalen 
rammer Prismet, og selve Prismets Vinkel. Et 
Prisme paa 60° vil bøje en Lysstraale mere end 
et paa 30°. 

I Fig. l B er vist to Prismer, anbragte med 
Grundfladerne mod hinanden. Dette er teore
tisk set en dobbelt Convex eller positiv Linse. 
Den Vinkel, under hvilken Lysstraalerne bry
des, viser, at disse mødes i et Punkt, Brænd
punktet, F. N aar vi nu stadig husker paa dette, 
lad os saa betragte Fig. l C, i hvilken Prismerne 
er stillet med Spidsetne mod hinanden. Det vil 
ved at følge de med Pile forsynede Linier ses, 
at Lysstraalerne ikke vil mødes, ligegyldig under 
hvilken Vinkel de træffer Prismerne og uanset 

-~ 
.A. 

Fig. l. 

disses Vinkler. Dette er teoretisk set Virknin
gen af en dobbelt concav e11er ' negativ Linse. 
En saadan Linse har intet virkeligt Brænd
punkt, men f·or en Nemheds Skyld har man be
stemt et Punkt, som kaldes · det indbildte 
imaginære Brændpunkt. 

Fig. 2. 

Nu maa man forstaa, at en Linse dannes 
af mange saadanne Prismer med forskellige 
Vin).der i Stedet for af netop to saadanne, som 
blev brugt for at vise Brydningen. Fig. 2 viser · 
dette tydeligere. . Den fremstiller en dobbelt 
convex Linse, men enhver Linse, som er con
vex (:>: tykkere paa Midten end ved Kanterne), 
vil bringe Straalerne til et Brændpunkt. Som 
foran sagt vil de forskellig vinklede Prismer 
bryde Lyset under forskellige Vinkler, saa at 
man nu kan se, hvorledes alle Straalerne brin
ges <til at mødes i et Brændpunkt. Dette er tek
nisk set ikke korrekt, paa Grund af deres sfæ
riske Afvigelse, men det er korrekt nok for den, 
der betjener Apparatet. Af det foregaaende ud
leder vi følgende Regel: 

Positive Linser bar et Brændpunkt, medens 
negative Linser lcun bar et indbildt Brænd

punkt~ 

TELEGR.-AD R.: J. DEBRIE OEBRICINE, PARIS 

KATALOG 
KONSTRUKTØR 

SENDES GRATIS FORBINDELSER I ALLE LANDE. 
PAA 

111 RuE ST. MAUR, PARIS FORLANGENDE. 

"hE PARUD" 
Optagetsesapparat. 
Det bedste, det mest praktiske 

og det mest efterspurgte af alle 

---- Modeller. ---

Mekanisme af højeste Præcision, 

fun gerer aldeles tilfredsstillende. 

Absolut Nøjagtighed. Indehol

der 120 m Film. Højde 19 cm, 

Bredde 14 cm, Længde 26 cm, 

Vægt 6 Kilo. 

Universalfod 
(Model 1914.) 

Panoramisk og vertical. 

Let at føre med paa lRejser. 

Vægt og Omfang er bragt ned 

til et Minimum. Særlig Kon-

struktion. 

Solid, bøjelig, urokkelig. 

Rystelser udelukket. 

Absolut alle andre overlegen. 

STOR GULDME-
DALJE OG · 

ÆRESDIPLOM 
PAA DEN INTER-

NATIONALE 
UDSTILLING 

I LONDON 1913. 

'==Fu=l=ds=t=æ=n=di=g=t =k=in=e=m=a=to=g=ra=f=is=k=M=a=t=e=ri=el=. li 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
æ ==Plakater== æ 
• • • fur • • ••• ••• • · ··a· ft t · · · : ... : togra ea re : ... : 
Det bedste af det bedste. 

Katalog 
gratis! 

Betingelser : 

Postpenge: 1 Fr. 75 pr. 2 Kilo. 

45 cts. pr. Styk 1m X 75. 

Betaling 
med 

Ordren. 

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

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

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

til 100,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Stykker med en Sats .. . . . Kr. 6,00 
25 000 - - to - . . . . . " 12,00 
5o'ooo - tre - . . . . . • 22,00 

too:ooo - fire - . . . . . » 40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 X 12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats .. . .. !{r. 7.00 
25,000 - - to - .... . » 17,00 
50 ooo ·- tre - . . . . . » :n,oo 

1oo:ooo - fire - . . . . . " 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

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

Billetlabrik 1\. Brand li. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Da det nu er bevist, a t en positiv Linse h ar 
e t Brændpunkt , vil jeg prøve paa a t forklar e 
den Kendsgerning, a t begge den positive Linses 
Overflader h ar h vert sit Brændpunkt. Disse 
kombinerede Brændpunkter kaldes de »conju
o-erend e Brændpunkter «. Lad os fr a nu af 
o r· kalde den Gensand , som bliver kastet · rem, 
for "Objectet«, og det Billede, som er kastet 
frem f.or >> Omskiftningen«. Objectet er i 
Bræi~dpunkte t b ag Linsen , h vis dennes Stilling 
er saaledes, at den kas ter Billedet i Brænd punk
tet. F ig. 3 er tegnet for a t lydeliggøre delle 
lidt m er e. H vis m an s tillede Objecte l i d et 
Punkl, som nu indtages af Billedet, vilde m an 
faa et Billede i det P unkt, som nu ind lages af 
Objeclel. F or skellen er den , a t Billedet vil for 
a nd re sin Størrelse overenss temmende h ermed. 
J eg ønsker at sl aa fas t, at de conjugerende 
Brændpunkter kan ombyttes. Dette er af stør
ste Vigligh ed paa Grund af føl gende ~ Lad os 
antage, at vort Buelys var 4 Tommer fra Lin
sens Bagside, og Billedet blev dann et ved e! 
Punkt 10 Tommer fra Linsen s Forside. Hvis 
vi saa anbragte Buelyse t 10 Tommer fr a Bag
sid en a f Linsen , vild e Billedet blive dannet 4 
Tommer fra For siden . Det Billede, som dann e
des af Buelyset, da dette var 10 T ommer fra 
L insen, vild e ikke blive saa klart i Forhold Li l 
Bu el y~s~ts Slyr,ke som ·de t, der dannes, n aar Bue
lyse t kun var 4 Tommer fra Linsen. Grunden 
h ertil er : Lyss traalerne ud gaa r i alle Retninger 
fra Buelysels !{rater , og jo læn gere de ga ::u', de
s to svagere bliver de. Af de lle vil m an le t se, 
a l det ikke alene er e t svagere Lys, som træffer 
Linsen, m en el Antal a f Straalerne gaar tah l 
paa Grund a f Spredningen, og træffer ikke Lin -

sen . 

Fig. 3. 
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Jo nærmere Samlelinsen er ved Buelyse t, de
sto kraftigere Lys vil man faa ved Brændpunk
te t (ikke saa nær , a t der knækker en Linse h ver t 
Øjeblik). I Lam pehuset skifter man de conju 
gerende Brændpunkler ved a t bevæge Lampen 
henimod ell er bort fr a Samlelin serne, m en i thc 
mov ing p iel ure h ead bevæger man selve L insen . 

til , a t jo s tørre Prismels Vin kler er , desto s tørre 
er Brydningen. Følgelig vil en Linse danne t 
a f P rismer m ed s tor e Vinkler bryde Straalern e 
til s trækkeligt til a t føre dem til e t Brændpunkt 
i en kor~ere Afs tan d. Dette er Grunden til , al 
den tykke Sa mlelinse har en kortere Bræ nd
punkts-Afs land (B rændvi dd e) end den tynde. 

Ser man h en til F ig. 2, vil m an lægge Mærke (FOI·tsættes.) 

BIOGRAFTEATERFORENINGEN 
FOR PROVINSEN 

afholder Generalforsamling den 14. Juli Kl. 4 i Skyttehuset, 

Vejle. 

Medlemmer bedes mØde med Damer. 

Anmeldelse modtages af Hensyn til Fællesspisningen 

m. m. gærne af Næstformanden F. G . M. SCHMIDT, Kosmo

rama, V ej le. 

Dagsordenen bliver tilsendt alle Medlemmer 8 Dage før 

Generalforsamlingen. 

Forslag, der ønskes behandlede, maa insendes til For

manden mindst 14 Dage forud. 

Bestyrelsen forventer stor Tilslutning, da mange Spørgs

maal foreligger til Afgørelse. 

Paa Bestyrelsens V egne: 

~~~CHR. SØRENSEN, 
F md. 
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Vi har fra Tid til anden modlaget Opfordrin

aer til i "Filmen « al bringe en populær Artikel om 
" ](inooplik. Det h ar imidlertid vist sig at være 

meget vanskeli gt al ska fTe en saadan til Veje, m e11 
endelig er vore Bes lræbelser kronet med Held , og 
vi begynder i dette Nummer en iængere Artikel om 

de tte Emne. 

O peral ør Klubb en. 

Set. Hans Af l ~n T ur afholdes d. 23. els. Kl. 12 
pr. Mødested: Cafe "Victo ri a « ved >> Palads Teatre t«. 

Formandens Adr.: J. Eibye, Bredgade 63. T lf. 
Palæ 297 y. - Kassererens Adr.: E. I-Jess, Nørre
brogade 46. - Sekretærens Adr.: S. Folcl -A ncl ersen , 
Kapelvej 15. Tlf. Nora 329 x. 

C. C. Chri sten sen, Nakskov, beder os gøre op
m ærksom paa, at D i rek~ør Schmid t, Kosmorama, 

Vejle, velvilligst pautager sig Kommissioner angaa 
encle at skalTe Hotelværelser Lil cl~n 14 Juli. 

Kino-Sean dia , Frederiksberggade 17, hvor Erne
manns Maskiner forhandles , h ar i disse .Dage faael 
nye -Skilte, der, naar de Lænel es om Aflenen, udfolder 
en saaclan Pragt , at Folk s l.am· i Slim e for at be
lragte dem. 

I England maa Børn uneler 14 Aar kun komme 
Biograficalrene ineHil Klokken 8 om Aftenen. 

Vor spansl<e Kollega >>Vida Gra fi ca« karakterise
reT· i en Ar likel de forsk elli ge Laneles Frembringel
ser ·paa Filmso mraaclet. Til F remsti lling a f hi slo
ri ske Films find er Bladet, al. Ita lien er Nummer el; 
om den engelske F ilm hedder det -- m ed ldæclelig 
Beskedenhed - , at den er lige saa daarlig som den 
spanske. Den danske Film er ikke al foragte, og 
vi anses for a l arbejde med megen Energi. 

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

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

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: ' /, Side Kr. 50, 1f
2 

Side Kr. 30, ' /• Side Kr. 15, ' /8 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 Am·et. - Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. 
Udkommer den 1. og 15. i hver Maaned. - Udgivet af Jens Locher. I Redaktionen: V. Gliickstadt og J . Locher (ansvarh.) 
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• PlliEn fRI\ HIDI\LiiDfYRET 
n 

DRA.MA I 3 AKTER. 

Ca. 1125 Meter. 

B I Hovedrollen : 

Frk. SANNOM &J Hr. GREGERS 
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Biografteatre over hele Verden 
slaas om Opførelsesretten til: 

KI\THLYn'S EVEnTYR 

Scene fr a 1. Afdeling. »En uvelkommen Trone«. 

SERIEN BESTAAR AF. 13 SÆRSKILTE AFDELINGER 
(!alt ca. 8500 Meter) 

AF GRIBENDE, SPÆNDENDE OG LOGISK HANDLING. 

ISCENESAT UDEN HENSYN TIL OMKOSTNINGERNjE. 

ENERET FOR ~ANMARK, FINLAND, NORGE OG SVERIG: 

• 

• SCANDINAVIAN FILM AGEN~Y,j 
KØBENHAVN. • = ]. 

L.l 

De store gode danske ·film 
der optages af Afs Kinografen, me

1

d sin Stab af kendte danske Sku.espillere 
kan De leje alene ·hos · 

AJsi KINOGRAFEN 
. Hovedkontor: Frederiksberggade 25, København. ' 

-
Aj s Kinografens Optagelsesteater i-·Hellerup, Strandparksvej. 

' (Det største i Slmndinavien.) ' 

Foruden de mange gode danske Film, kan vi tilbyde Dem Udland~t~ bedste 
Monopol-Film! · 

-~-~Skrive efter vor.t Katalog!....--......,;";"_;,~ 
' AJs KINOGRAFEN 
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D:A.N'IA .BIOF.I L·M KOMP. Afs 
' • ! l { 

Tel. 111SS·· 11199 • 11200 ~ , KØBE N HAVN Telegr.·Ad~. "Greatdane" 

J 

® fremstiller 'kunstnerisk udførte films · af enhver 1\rt ® 

, . ' 

DRAMAER - • ' ' · 

SENSATIONSFILM 

LYSTSPIL 

l 

l>~·'~.;Bro,_.ll/.t , NATUROPTAG ELSE~ 

y VIDENSKABELIGE OG 

'\ 

INDUSTRIELLE FILM 
KØBENHAVN . 

HOVEDKONTOR:KØBMAGERGADE18-
, 

1
1 ,' ' r. r). 1 ...... 

' OPTAGELSESTEATER: ~ H -ELL.ERUP.VEJ '72 
' j. FABRIK OG KOP.IERANSTALT: KØBENHAVN V. 
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LIL.LE. STRANDVEJS SIDEVEJ 4. TLF; HE'LRUP .440 
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ATELIER UDLEJES FILM OPTAGES 
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