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Sidste Nyheder: 
DU SK.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. 750 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 udlejes sammen med de bedste Films fra samtlige 
Verdensfabrikker fra 



KINOGRAFENS 
Latter-Program! 

Trækker fuldt Hus selv i de varmeste Dage 1 

,,DE UN~VNELIGE '' 
Lystspil i 2 Akter. 

Af "oe Unævnelige -«. 

Ny stor Slager i Lighed med )> De 4 Djævle«: 

:=: "MOULIN ROUGE" 
Stort Artist- og Cirkus-Skuespil i 4 Akter. 

I DAG udkommer en meget interessant Film, optaget under Dr. Erik Mjobergs Austral
~=~ Expedition : n Austral-Negrenes Liv«. » KINOGRAFEN « har sikret sig Eneretten. 

KongBUg ElSk DU. Ny 2-Akter. Attentat paa Tronfølgeren 1 

Alle faas kun hos 

A/s Kinografen, 
Hovedkontor : 

FPede:riksbe:rgg. 25. 
Telef. 7606 og 7626. 

r~edre end nogensinde fø:, 
• bliver vore Films i den kommende Sæson. • 

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

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

PR/ES TE/V 
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 Aar har vi Eneret paa alle 

Asta Nielsen Film.enel! 

Desuden fremkommer vi nted en Række glim
rende Films af egen Optagelse santt Udlandets 
bedste Frembringelser. 

• DANSK SVENSK FILMS 1/s • 

L 
VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. ~ 

TELEFON : CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE : DANAFILM. • J. 
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lydløs Gang godt som uopslidelig. 
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Plastiske levende Billeder. 

En ny dansk Opfindelse, den plastiske Film, 
forevistes forleden for Pressen. 

Vi giver her Ordet til Opfinderen selv for 
en populær BeskriveLse af Fænomenet. 

Der er baade henhjemme og i Udlandet i 
adskillige Aar gjort mangfoldige Forsøg paa at 
fremstille stereoskopiske levende Billeder, saa
ledes at disse kan ses af et større Antal Per
soner samtidig, men tekniske Vanskeligheder 
og de fmsøgte Metoders mang-e Fejl har til Dato 
stillet uovervindelige Hindringer i Vejen for en 
almindelig Anvendelse. 

Den mest almindelig kendte Metode, nemlig 
at fremstille Dobbeltbilleder paa Skærmen i 
Komplementfarver ·og betragte disse Billeder 
igennem Anaglypher, komplementfarvede Bril
ler, har man paa Grund af den indviklede Pro
eectur med Hensyn til Filmens Fremstilling ikke 
med Held kunnet gøre anvendelig til levende 
Billeder. 

Der klæber ved denne Metode desuden saa 
mange Mangler og ikke mindst det, at denne 
Dobbeltfarvning ikke passer for alles Øjne, ofte 
giver farvede .Konturer ·og irriterer Øjnene 
stærkt. Hertil kommer det store Lystab og den 
temmelig ufuldkomne stereoskopiske Virkning. 

At Anvendelse af Farveeffekter resp· kolore
rede Billeder naturligvis ved denne Metode a 
priori er udelukket, siger sig selv. 

Ligeledes har man forsøgt med polariseret 
Lys under Anvendelse af Nicol·sprismer, men 
denne Metode :har paa Grund af sin store Kost
barhed kun videnskabelig Interesse. 

At se stereoskopisk, plastisk forudsætter jo 
s~m bekendt, at Objektet betrag;tes fra to fra 
hinanden befindende Synspunkter, kort sagt 
med begge vore Øjne samtidig. Højre Øjes 
Billede er. saaledes noget forskelligt fra det Bil
lede, vi ser med vort venstre Øje, ·og det gælder 
altsaa om at fremføre disse to forskellige Bil
leder saaledes for vore Øjne, at' begge Billeder 
ses samtidig, men hvert med sit Øje. 

Den eneste og ufejlbarlige Vej at fremstille 
optisk rigtige og i alle Maader virkelige stereo
skopiske levende Billeder, er derfor afvekslende 
at projicere Højre- og Venstrebilleder paa Skær
men, samtidig med at Tilskuernes Øjne gennem 
dertil konstruerede Lukkere omvekslende og i 
Takt med Billederne tildækkes, saaledes at det 
højre Øje ikke ser andet end Højrebillederne og 
det venstre Øje kun Venstrebillederne. Sker 
dette med den nødvendige Hastighed og Præ
cision, ser man Billedet plastisk som i det bed
ste Stereoskop, ja paa Grund af de store Di
mensioner endnu bedre. 

Denne Metode har i alle tekniske Værker, 
som behandler det stereoskopiske Syn og ste
reoskopiske Billeder, hidtil været et fromt Øn
ske, da Fremstillingen af lette og altid sikkert 
virkende Synsapparater, det store Antal Bille
der, som man ogsaa ansaa var nødvendigt, samt 
den enorme Hastighed og Præcision paa Luk
keren, viste sig at støde paa næsten praktiske 
Umuligheder. 

U den at kende noget til forud anstillede For
søg i denne Retning, er Nordisk Elektrisk Ap-
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pa~·a Lfabrik siaae t ind paa ovenfor angivn e Vej 
og _,har ef ter ca. 1!2• Aars ihær dige Forsøg naaet 
en praktisk L øsning af Spør gsmaalet, ikke 
mindst m ed Hen syn til Installations- og Drifts
orrikostningerne, hvilket bedst fr em ga•r af de 
h er nedenfor angivn e og opnaaede Resulta ter : 

Billederne er i enh ver H en seende optisk rig
tige Ster eoslw pb illeder (altsaa ikke Illu sionsbil
leder eller kun d elvis s tereoskopiske). - Den 
s tereoskopiske E ffekt er ikke bun det af be
stemte Obser va ti-onspunkter. - Billederne kan 
blive lige saa r olige som de beds te Kinobilleder. 
Den stereoskopiske E ffek t er a ldeles uafh ængig 
af Billedfrekven sen og lige god f or s tilles taaende 
som levende Billeder. Billedfrekvensen (altsaa 
Antallet af Billeder pr. Sekund) er il«ke ·større 
end ved F r em s tilling a f fl ade, uplastiske Bille
der , dog at der n a turligvis beh øves D obbeltfilm 
eller E nkeltfilm a f dobbelt Bredde eller Læn gd-2 
beroende paa, !hvorledes Appara terne bliver ud
ført. - Optagelsen af Ster eofilmen foregaar paa 
nøjag tig samme Maade som sædvanlig F ilm, og 
dertil kommer, at h ver a:f disse F ilm uden videre 
k an anvendes i normale Apparater for normale 
levende Billeder, ligesom man n aturligvis ved 
Hjælp af Ster eo-Projektion sappar a tet kan vise 
Billederne paa normal Maade, a ltsaa uplastiske. 
Farveeffekter har kun gavnlig Indflydelse paa 
den s teor oskopiske Effekt, h vorfor m an altsaa 
u den videre ka n anvende kolorerede Film. 
Appara terne for saavel Optagelsen som Proj el<
Honen koster kun lidt m er e end de hidtil bruge_ 
lige Normalapparater , og kan disse da anven
des for saavel normale som plas ti ske Stereo
skopbilleder . 

J eg kan foreløbig af Paten tinteresser ikke 
nærmere komme ind paa Appar a ternes Kon
s truktion , kun sige, a t d er /har være t gan ske 
over ord entlige Vanskeligh eder at over vinde, in
den Løsningen blev mulig. 

Som det af oven siaaen de fremgaar , betrag
tes Billedet gennem smaa Syn sappar ater . Disse 
drives elektr isk, er fuldstændig ufarlige og lyd
løse. Der er ingen optiske Glas i dem , og d e 
fordrer ingen Indstilling. 

Hovedvansk eligh eden , vi har 1h afl m ed at 
løse Opgaven , h ar ligge t i a t :frem stille virke-

lig brugelige, sik ker t vir·kende Synsuppar a ler, 
hvis Lukkere m ed fuldstændig P r æcision gik 
synkron t m ed _Lukkere~ p aa Projektion sappa
r a tet, og m an vil for staa Van skeligh eden , n aar 
jeg nævner , a t det drejer sig om Nøjagtigh eder 
paa mindre end 1

/ 200 Del ·Sekund. Foruden dette 
har Billedskiftningen i Apparaterne ikke været 
den le ttes te Del af Opgaven. 

De smaa Syn sappara ter vejer nu kun lid t 
over 100 Gram Stykket og kan bekvemt holdes 
i Haanden som en Lorgn et. De kan ogsaa an
br inges paa Stoler yggen , drejelige og bøjelige 
efter Ønske. 

Ins ta lla tion en i et saadant Tea ter for virke
lige Ster eoskopbilleder er ikke særlig k ostbar 
og fa lder, n aar Svagstrøm anvendes, ikke en 
Gang ind under F orskrifterne for elektrisk Lys. 

Anbringelsen af Synsappara terne sker paa 
samme Maade som ved fl ere T eatre anbra gte 
Kikkerter ved ·h ver Stoler yg. 

Fabrika tionsprisen for Synsappara terne kan 
bringes ned til 1,50 a l Kr. pr. Stk., ja endnu 
mindre, og n aar dertil kommer , at E lektricite ts
i'OI'bruge t er saa lille, a t 30 Synsappara ter ikke 
bruger m ere Strøm tilsammen end en 16 Lys 
Glødelampe, skulde m an dog syn es, a t F r em
stillingen af Ster eoskopbilleder efterhaanden 
maa tte kunne a lmindelig indfør es, i Særd eles
hed naar m a n be tænker, a t F ilmen kan an
ven des uden videre for ii<Jke plastiske, altsaa 
n ormale Billeder. 

Man kun de videre tænke sig, a t T eatrene 
for levende Stereoskopbilleder blev saa almin
delige, a t d e ·sm aa Syn sapparater kunde købes 
h os a lle Optiker e i alle øn sk elige Uds tyrelser, 
'l igefra de elegantest for sirede til de enkleste. 
Vedkommende Dam e eller Herr e beh øvede da 
b lot a t s tik,ke den i Snoren's E n de værende Kon
ta ktprop i den paa Stoler yggen anbragte Kon
ta kt for stra ks a t kunne bruge sit eget Syns
appar a t. 

Ifald m an skulde frygte for , a t de fas tinstal
ler ede Synsapparater bortbæres, :h ar vi udtænkt 
en m ege t ·billig og enkel Maad e til elektri sk at 
·sign aliser e Tyveriet, ifa l·d Snoren skær es eller 
rives over . 

Der vil til denne Metode sikkert stra ks 'ind-

vendes, a t det vil blive vanskeligt a t vænne Pu
bliktun til at betrag te Billederne ved Hjælp af 
de smaa elektriske Synsappar a ter, og a t disse 
vilde trætte, m en som allerede nævnt kan Appa
raterne ind re ttes saaledes, a t de ikke behøver 
at holdes i I-Iaanden , og d ernæs t er en Kino
forestilling som Regel ·samm en sat af saa m an ge 
Afdel inger , at der bliver H vilepau ser n ok. Og 
hvorfor skulde man ikke ogsaa .kunne finde sig 
i at anvende Syn sappara ter for Øjnene, lige saa 
aodt som m an kan h olde en Telefonlur til 
t> 

Ør ene, m ange Gange 'halve Timer i Træk, no-
get som vi i snart 20 Aar aldr ig h ar opponeret 
imod, m en som vi finder saare n aturligt. 

Indtrykket af de t h elt igennem stereos ko
piske Billede 'virker desuden i saa h øj Gra d 
virkeligt, · frit siaaende og pl a-s tisk t fr emfor det 
normale fl a de Kin obillede, a t Tilskuerne m ed 
lidt Vane sikker t kan bringes til a t se bor t fra 
den lille Scen e, som Betragtningen gennem et 
Synsappara t m edfører , særlig naar de sids t
nævn te faa r en praktisk Form. 

Og nu et P ar Ord m ed H en syn til de sen es t 
gjorte og endnu m eget ufuldkomne For søg, at 
fremstille plas tiske Billeder, som kan ses med 
de blotte Øjne, altsaa uden Hjælpemidler, såa 
ligger det i Sagens Natur, ·a t -disse Frem stillinger 
aldrig kan blive plas ti ske i egentlig Fors tand, 
idet de ager ende P erson er nok syn es a t have 
frigjort sig fra Baggrunden , m en i sig selv er 
de lige saa fl ade og uplastiske som paa de t 
normale Kinobillede. Det h ele kommer til a t 
virke aandeag ti gt, u virkeligt og er desuden bun
det af gan ske bestemte Premisser og F orudsæt
ninger, saavel h vad de ager ende P er soner, Far
verne paa d eres Klædninger samt disses Om 
givelser angaar. 

Ved den af Nordisk elek trisk Appar a tfabrik 
løs te Opgave er m an lige saa fuldstændig fr i i 
saavel Optagelse som Gengivelse, som m an h id
til har vær et. 

Man kan saaledes vælge Omgivelser og 
Objekt, Interiør eller Natur, som m an ønsker. 

Ing. Axel Schepeler. 

i:i1 

Generalforsamlingen i V ej le. 

Den 14de Juli ),alder Biogr afforeningen for 
P rovinsen a tter paa sine Medlemmer, og vi tror 
og h aaber , a t disse vil give talrigt Møde. 

Den Dvaletil stan d, h vori vor Forening i sin 
Tid levede, er nu fo rb i, nu er vi m ange, og af 
de talrige Br eve, der indløber til Bestyr.elsen, ses 
det, at de fleste ogsaa er in teressei·ede. 

Og saadan bø·r det jo ogsaa vær e, thi en!hver 
driftig Mand interesserer sig for sin For retn ings 
T rivsel og fors taar tillige, a t naar han s laar ene, 
betyder h an ikke saa m eget, som naar alle i 
samme Branche slu tter sig •sammen. 

Paa Møde t i Vejle vil alle de vigtige Spørgs
m aal, der li gger for , k omme under Deba t, og 
Bes temmelser om , h vad der skal gøres i det 
kommende Aar vil bliv.e truffe t. 

Dog, Møde t har foruden sin alvorligere Del 
ogsaa en festlig, th i vi har besluttet at ind
byde ogsaa F ruerne, der i Forening med de t 
idylliske Vej le med den p rag tfulde Omegn sik
kert vil gør e Stævne t ufor glemmeligt. Mødets 
anden Dag er derfor h elliget S kønheden, 
og vi tror , a t en saadan Somm er tur vil virke 
oplivende paa alle og give endnu bedr.e Minder 
end noget af vort tidligere Møder . 

Foruden de Herligh eder, Mødets anden Dag 
vil bringe, vil der ogsaa m øde Medlemmerne 
andre Overraskelser. 

Gr osser er Matlh iesen, Kino-Scandia, Køben
h avn , foreviser saaledes den sidste Ernemann 
Maskine i Arbejde, og samt.lige Deltagere op
tages i Film, der paa et .senere Tidspunkt vil 
blive forevist i Salen. 

Alt i alt lh aaber vi, a t vor Generalfor samling 
i Vej le m aa b live ·saa vellykket som m uligt, og 
a t Medlemmerne m ed F ruer vil m øde talr igt op . 

Provinsforenings Nyt. 

Paa Biografteater-For eningen s Andragen de 
om, a t P olitimestren e i P r ovinsen m aatte h ave 
L ov til at cen surere lokale Optagelser, saasom 
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Folkefester, Fæmmedbesøg og andre lokale Be
givenheder, har Ministeriet svaret, at det 
ikke fandt Anledning til at give en saadan Til
ladelse. 

Chr. Sørensen, 
Formand. 

Linsesystemet ved et Apparat til 
Fremstilling af levende Billeder. 

I Fig. 3 B er tegnet to Samlelinser i Stedet 
for den ene dobbelt konvexe, som bruges i Fig. 
3 A; eller·s er Tegninger~1e ens og Ombytningen 
af ·de conjugerende Brændpunkter uforandrel. 
Der er en Forandring, den nemlig, at vi nu faar 
de conjugerende Brændpunkter ved Hjælp af en 
Kombination af Linser i Stedet for ved Hjælp 
af en enkelt Linse. Det er nu bedst nt give en 
kort Forklaring af, hvad der menes med en 
Samlelinses Af•stand til Brændpunktet (Brænd 
vidden). Derved fm·staas den Afstand, som pa 
ralelle Lysstraaler - der rammer Samlelinsen 
- maa gennemløbe for at naa Brændpunktet. 
Man finåer den ved a l maale, 1hvor langt dette 
Brændpunkt er fra Samlelinsens Overflade. 
Naar man hruger to Samlelinser faar man det 
kombinerede Brændpunkt af de to at •strides 
med. Dette Brændpunkt ka.ldes det ækvivalente 
BrændpmrkL Reglen .for al finde det ækvivalente 
Brændpunkt for en Kmnhinatim1 af Linser er: 
Tag med den flade Side af den bageste Samle
linse mod Solen (jeg siger Solen, da intet nær
mere vil give os paralelle Lysstraaler) · saa 
skarpt et Billede som muligt og maal Afstanden 
i Tommer fra Billedet til det højesle Punkt paa 
den konvekse Flade. Kald . dette Maal for F 1 • 

Anbring saa den konvekse Overflade af den for
reste Samlelinse mod Solen og tag saa skarpt et 
Billede som muligt og maal saa Afstanden i 
Tommer fra Billedet til den flade · Side af Samle
linsen. Maal saa Tykkelsen af Samlelinsen og 
adder 2/~ af dette Manl til det ·sidste Tal og kald 
Res u! tatet for F 2 • · 

Formlen bliver saa: F 1 multipliceret med 
F 2, divideret med F1 + F 2 minus Afstanden 

Fig. 4. 

mellCii1 Linserne. Res\lllatet af disse Bereg
ninger er det ækvivalente Brændpunkt. 

Heraf vil ses, at awis man anibytter en 
Samlelin se eller forandrer Afstanden mell em 
disse, forandrer man det ækvivalente Brænd
punkt. Følgelig forandrer man ogsaa Beliggen
heden for de .konjugerende Brændpunkter. Da 
nu de konjugerende Brændpunkters Afstande 
staar i et vist Forhold til 1hinanden - d. v. s. 
Billedet vil blive dannet i en vis Afstand fra Lin
sen i Forthold til Ohjektivets Afstand fra den 
- forandrer man Skæringsppunktet for vor 
Samlelinses Ly.sstraale. 

Da jeg ikke ønsker at gøre delte til en tek
nisk Arti.kel, bliver det nødvendigt at angive 
den Formel, som skal bruges for at finde det 
søgte Pui1kt for det Brændpunkt, der svarer til 
et conjugerend e Brændpunkt, naar Linsens 
Brændpunkt og et Punld kend es- Lad os kalde 
Billedets Brændpunkt for >> fi « og Objectets 
Brændpunkt >> f « og Linsens Brændpunkt F. 
Formlen bliver da: 1 divideret med Objectets 
Afstand plus 1 divideret med Billedets Afstand 
= 1 divideret med Hoved-Brændpunktet. 

Lad os antage, at vi helragter de lwmbine
rede Linsers ækvivalente Brændpunkt som 
Hovedbrændpunkt og ønsker at finde, hvor 
Slraalerne vi l samles i et Brænpunkt eller Skæ
ringspunkt, naar Buelyset er i en vis Afstand 
fra Linsekombinationen. Ekspl.: Hvor vil Bil
ledet dannes, naar man bruger en Kombination 
af Samlelinser med 3 Tommers ækvivalent 
Brændpunkt, med Buelyset 4 Tommer fra Lin
serne. Da Buelyset er Object, vil vi kalde det 

THE TRANS-ATLANTIC FILM Co. Lro. or LoNDON 

···• <i})~·~~· lfj'S'~N • 
~~··:;;tk'....,~·.r',·.~} l' • ~-
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pæ 
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Repræsentant A. l. GEE, Farvergade 2 11, København. 
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»f«, og da Billedet er i Brændpunktet, vil vi 
kalde det »fi<<. Man vil da .faa 1

/ 4 + lffi = 1
/3 

og 3 fi + 12 = 4 fi altsaa fi = 12 = 12 Tom
mer. Straalerne vil samles i et .Brændpunkt 12 
Tommer fra Samlelinserne. Det er raadeligt at 
sætte sig godt ind i dette, da det er meget vig
tigt, som man senere vil se. 

Førend vi gaar ind paa objective Beregnin
ger, er det bedst at forklare nogle faa Fænome
ner ved en fejlfri Linse d· v. s. den Slags, som 
bruges ,som Obejctiv ved Fremstillingen af le

vende Bineder. 
Som vi ved, er Linsen i et Apparat til Frem

stilling af levende Billeder sammensat af 4 Lin
ser, to positive og to negative. Lad os betragte 
den bageste positive Linse. Som jeg før har 
omtalt bliver de paralelle Lysstraaler, som ram 
mer denne Linse, brudt saaledes, at de samles 
i et Brændpunkt (obs. : Samlelinsers Lysstraaler 
er ikke paralelle). EHerat Lysstraalerne er pas
seret gennem denne af de kombinerede Linser, 
er der et Mellemrum af ·omtrent 118 Tomme, som 
de skal passere før de naar den negative Linse. 
Dette k~m ses ved at betragte den bageste Linse
kombination. Man vil se, at den positive og 
negative Linse er adskilte ved Anbringelsen af 
en lille Ring, Naar Lysstraalerne træffer den 
negative Linse spredes de igen, som vist i Fig. 
1 C. Linsen har intet Brændpunkt, og da den 
altsaa har et stort »indbildt << Brændpunld, er 
det umuligt for Lysstraalerne a t samles i e t 
Brændpunkt eller Skæringspunkt efter a t have 
forladt Linsen, endskønt de rammer den under 
en sammenløbende Vinkel, som skyldes Virk
ningen af den positive Linse. Dette er Grunden 

Fig. 6. 

til, at et Billede »kastes frem << ved Hjælp af den 
bageste Linsekombination alene. Derfor kan 
Lys,s traalerne fra Samlelinserne umuligt skære 
hverandre i Linser ørets Akse med denne Kom-

bination og under den Vinkel, som Straalerne 
Jhar. Efter at have forladt denne Linse maa 
Lysstraalerne passere gennem et Luft:mellrm
rum til den forreste Linsekombina li o n . Her 
møder de atter en negativ Linse (jeg skal senere 
fork lare Hensigten med denne Linse), som 
yderligere vil bidrage til at sprede Straalerne ; 
men før den er i Stand til a t gøre dette, bliver 
denne Spredning overvunden af den forreste 
positive Linse, som er i nøje Forbindelse med 
den forreste negative Linse. Virkningen af diss ~ 
Lysstraaler, som de nu er beskren1e, ses a.f Fig. 
6. De fuldt optrukne Linier A- D fremstiller 
Samlelinsernes Lysstraaler, og >> 0 << er Skærings
punktet eller m ed andre Ord Brændpunkt€t. 

Dette Punkt er aldrig i Li·nsen, men altid 
foran, uden Hensyn til Objectivets Brændvidde. 

Man kunde spørge: »Hvorfor er alle disse 
Linser nødvendige? << , Svaret er følgende: 

Fig. 7. 

Hvidt Lys er i Virkeligheden en Kombina
tion af alle Farver, og naar h vidt Lys passerer 
et Prisme bliver det a dskilt, saa at Farverne 
kan vises. Det samme hænder, naar Lyset gaar 
gennem en enkelt Linse paa Grund af Virknin
gen af de Prismer, hvoraf Lin sen er sammen 
sat. Virkningen af denne Adskillelse af Lys, 
som det kaldes, vises i Figur 7, som klart frem
stiller, hvad der foregaar. Til en Prøve kastes 
Lyset fra Samlelinserne paa en Skærm uden 
nogen Objectiv-Linse i Systemet. Antager man, 
a t disse Straaler før de !har ·Mulighed for at ' 
mødes i el Brændpunkt og spredes, blev korri 
gerede af en negativ Linse, saa vilde denne an
den Linse sætte .Bom for Adskillelsen. Dette er 
Gr unden til , at der fineles flere end en Linse 
førend den objeclive •Kombination. 

Almindelighed af to Slags Glas. 

Disse laves 
Det ene af 
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de anvendte Glas har en lidt s tørre Brydnings
evne end det .andet. Kombinationen er i Almin
delighed Krone- og . Flintglas. Flintglasset har 
den største Brydningsevne og n æs len dobbelt 
saa stor Spredeevne som Kronglassel, naar 
Vinklerne er ·de samme. Derfor: 

Hvis man laver en negativ Linse af F lint
glas, som har en mindre Virke-Vink el, i For
bindelse med en positiv af J(ronglas, som har 
større Vinkel, brydes Slraaler af all e Farver og 
kommer alligevel Lil e t fælles Brændpunkt. 

Grunden til delte er : Den negative Linse af 
Flintglas m ed den mindre Vinkel har mindre 
Tilbøjelighed til Brydning en den positive Linse 
af Kronglas, •m en den har omtren t den samme 
Spredeevne, cl . v. s. oden spreder Straalerne saa
ledes, at Farverne adskilles i næslen nøjagtig 
det samme Forhold som el positivt Kronglas. 

(Fortsættes.) 

Til 

Operatørklubbens Medlemmer. 

Det ord inære Maanedsmøcle Lørdag den 4de 
a flyses ,herved paa Grund af Generalforsamlin
gen, som afholdes Fi·edag den 10. Juli Cafe 
»Victoria << ved Paladsteatret Kl. 12 pr. 

Dagsorden: 
l. Oversigt over Klubbens Arbejde. 
2. Ifølge Lovene Valg af Bestyrelse. 
3. Supplement til Lovene. 
4. Even tuelt. 

Forslag, "um ønskes behandlede, bed es 
indsendt til Bestyrelsen inden den Sele ds. 

Mødeplig len ifølge Lovene til Maaneds
møclet overgaar til Generrlfot'samlingen. 

' Restyrelsen. 

Dansk Kinematograffabrik 
Telefon: 

1636. 
VESTERBROGADE 107 C. Teleg.-Adr.: 

MASKINPERFECT. 

Det bedste, hurtigste, ældste og mest paalidelige Værksted for 

Repa:ration af Kinoappa:rater. 

Nyt epokegørende Projektionsapparat af egen Konstruktion under Arbejde. 

rr====~=============== 
C. P. LAURITZEN & Co. 

VESTERBROGADE 30. TLF. 2808. 

EnDELSK SKRIEDDERI. HERREEKVIPERinG. 
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Il MODELLER UDSTILLEDE I STUEN OG PAA 1. SAL. 
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Kathlyns Æventyr. 

Nr. 18 · 

...... :··· ··. 

: . 

. 

. . . . 

. . . . . . .. . . ...... 
Vi bringer her et Billede fra den ·m ægtige 

Selig-Film »Cathlyns Eventyr«, der i disse Dage 
frembydes paa det 1hj emlige Fi lmsmarked. 

F ilmen er ikke mindre end 8500 Meter delt 
i 13 særskilte Afdelinger , der godt kan ses hver 

for sig. Filmen har gjort voldsom Lykke i 
Amerika og England og særlig det sidste S~ed . 
har den a fl'ødt en h el J{at!hlyn -Epid emi, hvor 
Cigarelter, KorseHer og Tandbørster opkaldles 
efter Hoved per sonen . 

............ ... . ............. . 
\ ( . . . .. . . ...... 
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Cen
sur 
Nr. 

2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 
2128 
2129 
2130 

a FILMEN· o -

CENSURLISTE 
30. Juni 1914. 

Filmens Titel 

Den gamle Musiker ................ . . 
Pigen fra Hidalgo Fyret. . .... . ..... . . 
Barnet og Flasken ...... . ........ . .. . 
Pathe Journal Nr. 274 A ............ . 
Den sejrende Automobil. ............ . 
Baronen og den kvindelige Journalist.. 
En Skibskollision ................... . 
Tistedalen ..... . . ........... .... .. . . . 
Ljan-Kristiania .. . . .... ..... ... .. .... . 
Anton er forhekset ... .... ..... . ..... . 
U gerevue N o. 24 .... ...... . ... . ..... . 
Sammenstødet i St. Lawrenze-Floden . . 
Fru VendeJby som Modehandlerinde .. 
Langs Norges Kyster ... . . . ... ..... . . . 
Baltiske Spelen ... . . ........... . . . .. . 
En Moder i Træerne .... . . .... .. . . . . . 
Søndagens Sports- og Nyhedsjournal . . 
Pressekongressens Ankomst til Malmø . 
ben 16. internationale Pressekongres .. 
Ægteskab og Pigesjov ........ .... ... . 
Norges Jubilæumsudstilling .... .... .. . 
Balletcusens Hævn .................. . 
Papa bliYer bortført .............. . .. . 
Bryllup i en Kupe ... . ............ .. . 
Gaumants Ugerevue No. 25 .......... . 
Hans lille Sønnesøn ................. . 
Rides tævnet i Randers ............... . 
Fredsforstyrreren ... . ......... ... ... . 
Pathe Journal No. 27;':i A . . . . ... .... . 
Fru Borgmesterinden . ...... ... ...... . 
Kærlighedens unge Drøm ............ . 
At gabe smitler ... . .... ...... . . .. .. . 
En Kamp mod Fluerne .. . .......... . 
Idrætshuset paa Stadion indvies ...... . 
Toreador mod s in Villie ............. . 
Durazzo ....... ..... . ... . ........... . 
Forlovet uden at vide det .......... . . 
U'ngdommens Ret ................ . .. . 
Fremtidens Handelsrejsende ......... . 
Rivalerne .. ......................... . 
Leo vil skilles ................ : ... . . . 
Fr. Buch som Soldat ..... . . ..... .. . . 
Blæksprutterne ..................... . 
Den uheldige Frier . . . . .......... ... . 

Længde 

Meter 

250 
1035 

220 
111 
280 
227 

60 
93 
88 

149 
196 
65 

300 
200 
126 
317 
145 

55 
350 
508 

69 
824 
251 
298 
173 
314 
103 
566 

94 
588 
299 

90 
50 
95 
91 

245 
159 
303 
138 
174 
240 
197 
106 
107 

Firma 

Vitagraph 
Danmark 
Gaumont 

P a the F re res 
Vilagraph 

British 
Nordisk 

)} 

Eclipse 
Gaumont 

Soles Ageney 
Pathe Freres 

)) 

Vitagraph 
Record 

Skandinavien 
Nordisk 

)) 

Vitascope 
Tivoli 

Vitagraph 
)} 

Gaumont · · 
Vitagraph 
Fotm·ama 
Vitagraph 

Pathe Freres 
Cines 

)} 

)} 

Dansk-svensk 

Gaumont 
Eik o 

Vitagraph 
)) 

Pasquali 
C rystal 

Gaumont 
Nordisk 
Eclair 

Nordisk 

Dom 

Rød 
)} 

)) 

)) 

)} 

)} 

)) 

Gul 
Rød 

)) 

)} 

)} 

)} 

» 
)) 

)) 

)} 

Nr. i8 

Art 

Dr'ama 

Lystspil 
· Naturb. 

Drama 
Skuespil 
Natur b. 

)} . 

Komisk 
Naturb. 

Komisk 
Natul·b. 

Skue~pil 
Na.turb. 

Lystspil 

Drama 
Lystspil 

Natur b . 
Drama 
Naturb. 
Lystspil 
Natur b. 
Lystspil 

)} 

Naturb. 
» 

Lystspil 
Natur b. 
Lystspil 
Skuespil 
Komisk 
Lystspil 

)} 

Natm'b. 
Lystspil 

(Fortsættes Side 286.) 

~ ST AAL=PROJEKTØREN 
~ . 

j IMPERATOR 
~ fortrinlig Konstruktion, omhyggelig U dfø-
~ relse, letløbende, lydløs, flimmerfri, giver 

~ 
usædvanlig klare Billeder. »IMPERATOR«S 
Overlegenhed er anerkendt . over hele V er-
den. V ed Anskaffelse af ny Projektør bør 
man foretrække »IMPERATOR« for at være 
sikker paa at faa det bedste Forevisnings-

apparat. 

Katalog, PrislisfB og DvBrslag bBrBdvillig fil TiønBsfB. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
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~ 
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HemR.CRnfml1nn H.G.DRfSDfrl. 170 ~ 
Højeste Udmærkelser for Gengivelses-Apparater: ~ 

Intern. Kino-Udstilling i Wien rgr2: Stor Guldmedaille. ~ 

Klno-Ud,.llling l Bodin ''"' Byen """"' Modaillo. ~ 

Samtlige Apparater forevises gratis for Interesserede hos 

KINO-SCANDIA 
FREDERIKSBERGGADE 17, KØBENHAVN. 
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Cen
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Nr. 

2131 
2132 
21 33 
21 34 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
21 45 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
21 51 
2152 
2153 
2154 
2155 

Filmens Titel 

Den gamle Paraply ..... . ...... . . ... · 
De to Elever . ... . ... . ...... . . . . . . . . . 
Hr. Agent Robinet .... . ... . . . .... . . . · 
St. Gotthard ... . .... . . . ... . ...... . : . . 
Knold og Tot overgaar sig selv .. . . . . . 
Flyttedag . ... . . . .. .... ... . ..... . . ··· · 
Kri-Kri som Opdager .. . . . . . . . . . .... . 
Den nye Hushold erske ... . ... . ... ... . 
Hundredaarsjubilæet 1814- 1914 ... .. . 
Vendelby soin Valgkandida t . .. .... .. . 
En Kugle i Øj et ... ... .... . .. . . . ... . . 
Chamanix-Dalen . . . . ..... . . . ... .... . . 
Pathe Journal No. 276 A . . . .... ... . . . 
Vaskebjørn og Krabbebjørn .... .. .... . 
Vandfaldene ved T erni . . .. ........ . . . 
2 Sække Kartofler . .. . . . . . . . . ... . ... . 
Livets Gang ..... . .. . . . ...... . .. . · · · · 
Livet i Havets Dyb . ... . .... . . .. .... . 
Austral-Negernes Liv . ... . . . .... . .... . 
Skoleryttersken . . . . .... . . ... . . .. . .. . . 
Ugerevne Nr. 26 .. . . . . .... . ... . . ... . . 
Filmens Dronning .... ....... ... . ... . 
Den Døde der dræ ber .. . . ...... ... d · • 

Livets Afgrund eller Absintb ... . .. ... . 
Under Vampyrens Klør . .... .... ... . . 

Biografteatør-Billøttør 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter a 500 Stk. 

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

til 100,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 

10,000 Stykker med en Sats ... . . Kr. 
25 000 - - to - . . . . . " 
50:000 - tre - . . . . . > 

100,000 - fire - . . . . . >> 

6 00 
12:oo 
22,00 
40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5x 12 cm. 
10 000 Stykker med en Sats .... . Kr. 7,00 
2s' ooo - - to - .. . . . " 17,00 
5o'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. 

Billetfabrik R. Brand li. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Længde 

Meter 

87 
281 
215 

79 
156 
119 
148 
292 
l (.i ;) 

367 
8R 
91 
74 
98 

131 
167 
577 

97 
353 
319 
261 
855 

1099 
1073 
998 

Firma 

Way & Hubet 
Vitagraph 
Ambrosio 
Gaumont 

Selig 
Lux 

C in es 
Claredon 

Fra m 
Patbe Freres 

Emperium 
Pathe Freres 

» 

Kinografen 
Selig 

Ambrasio 
Dr. Mølborg 

Vitagraph 
Gaumont 

Pathe Freres 

Imperial 
Skandinavia 

Dom 

Rød 

» 
» 
» 

)) 

)) 

» 
)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Gul 
)) 

)) 

Scene og Film. 

Hr. Redaktør! 

Art 

Komisk 
Skuespil 
Komisk 
Natm·b. 
Komisk 

» 
» 

Lystspil 
Natur b. 
Lystspil 
Komisk 
Natur b. 

)) 

)) 

Drama 
)) 

Natur b . 
)) 

Skuespil 
Naturb. 
Drama 

)} 

)) 

De spurgte i sin Tid visse betydelige Mænd om 

deres Syn paa Filmen og dens F r emtid og modtog 

i den Anledning en Del mere eller mindre b etydelige 

Svar. 

J eg havde ikke den Gang den Ære at høre til 

de adspurgte, og >>Filmen « havde følgelig heller ikke 

den Æ re at modtage noget Svar, m en ved atter at 

gennemlæse, hvad de b etydelige Mænd fandt An

ledning til at udtale til Filmens Forherligelse og 

den gamle Scenekunsts Forklejnelse - havde det 

været et Teaterblad, der havde bedt de samme be

tydelige Mænd om et Par Linier, havde de rimelig

vi s svaret lige det s tik modsatte - har jeg ogsaa 

faaet Lyst til at fr.emsælte et Par Bemærkninger, 

som jeg h erved er saa ubeskeden at bede om 

Plads for . 
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Der er i ·de sidste Par Aar sagt saa utrolig m e

get om Scene- og Filmskunst, deres indbyrdes F or 

tri n, og det synes jo, som om Filmen er ved at 

sejre over Teatren e, og Paladsteatret er saa smaat 

naaet derhenaf, at det har overtaget en Del af Dag
jnarteatrets Abonniner. 

Og der er vi ved det vigtigste Punkt i de to 
l\:uns tarters Kamp, thi Abonninerne har altid haft 

pet afgør ende Ord i dansk T eaterliv ; den Vægl

skaal, de satt e dem i, gik uvægerlig ned, og al kunst

:p.erisk Pjank, der savnede Tilslutning fra Abonni

nerne, røg uværgerlig til Vejrs, de langhaarede og 
pegejstrede sagde til Skyerne, men den, der talte 

l\:assen op om Aftenen, vidste, at det snarer e var 
ad H elvede til. 

Spørgsmaalet er derfor dette : Vil det lykkes Bio
grafteatrene at fravriste Talescenerne deres gamle 

Abonninepublikum? Og dette Spørgsmaal maa jeg 

med min Erfaring besvare m ed et absolut N ej. 

Nej og atter n ej, T eater er T eater og ejer Mu
ligheder for at interessere Publikum, som Films
teatrene aldrig kan faa . 

Alt i et Biografteater er for r egelbundet ; der sker 
intet m ærkeligt eller uforudset. Det skulde da være, 

at hele Huset futtede af, og den Slags holder ældre 
Damer alligevel ikke af. 

De, der har gjort de levende Billeders Værdi op 

og derpaa har gennemgaaet Scenekunstens Fortrin 

for sluttelig at naa til et Resultat med Hensyn til 

Filmens Fremtid, r egner n emlig ganske fork ert , sligt 
interesserer Abonninerne sig slet ikke for , og som 

fror ~agt, det er dem, vi skal regne med. 

Sagen er , at det i Virkeligheden kmi er Overtro, 

naar man tror, at del har saa meget at b etyde, h vad 
Forfatter en mener ell er siger . Det interesserer Pu

blikum sig n emlig i Virkeligheden slet ikke for. Men 

hvis Skuespiller.en improviserer (det være sig nok 

saa vaaset), eller ikke kan sin Rolle, straks spidser 

man Øren og finder det yderst interessant. 

Allerhelst vil dog Folk h øre Suflørens Stemme, 
og naar Teater.katten vi ser sig, bliver der Panik. 

Og Mellemakterne er som Regel de a Il er iDler 
essanteste. 

Thi det er som b ekendt i Mellemakterne, at man 
kons ta terer , hvem der har været i Teatret i Aften , 

og giver andre Lejlighed Lil at konstatere, at man 

selv har været der og haft den blaa H elsilkes paa, 

ell er sin Ordensrose t, der siden sidst er blevet for

øget med et Par F arver, takket været den røde Ørn 

eller den blaa P elikan. Men dernæst fr embyder selve 

Scenen mindst lige saa megen Interesse naar Tæp
pet er n ede, som naar det er oppe. 

Thi hvad kan vel være morsommere end at passe 
paa Hullerne i Tæppet ? 

J eg har set en h el Familie sidde og stirre ihær

digt paa Hullerne og sitre af F ryd, naar de >> anede« 

et Øje. Og har man en personlig Bekendt paa den 

anden Side Rampen , tror man straks, det er hans 

Øje, og kan nikke og smile, uden at det er den anden 

muligt at gøre en opm ærksom paa ens Fejltagelse . 

Ligeledes virker det forfriskende at se ·en Bølge 

gaa igennem T æppet, saa ved man, a t der er en , 

der gaar langs med det - maaske endda en Brand
mand. 

Hvad Roll e Brandmanden i Teatre t spiller for 

mange Mennesker , er det sikkert kun de færres te, 

der aner , og den er dog til Tider mindst lige saa 
stor som Primadonnaens. 

J eg har en gammel Tante, der aldrig gaar i andre 

Teatre end Casino, ene og alene fordi der er skraat

stillede Spejle paa Siderne af Scenehullet, hvorved 

det bliver muligt at fø lge Brandmandens F ærden, 

naar der er aaben Dekoration ; og hvad der iøvrigt 

foregaar paa Scenen, er h ende komplet ligegyldigt. 

Saadan er Abonninerne, og det maa man r egne 
med. 

Alt den Slags s avner man endnu i Biografteat

rene ; det bliver derfor hverken Gerhardt Hauptmann
1 

eller Bertha von Suttner der vinder det store og 

afgørende Slag for de levende Billeder , men der

imod den smarte unge Forfatter , der r esolut i nd

før er Kighullet, Teaterkatten , Brandmanden og Suf
fløren i Filmen . 

Per Snak. 
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Sprogforskeren William Thalbitzer afrejste for
leden Dag til Grønland , m edførende et Ernemann 
Op tagerapparat Forhaabentlig vil det ved denne 
Lejlighed lykkes at fr emskafl'e en virkelig god Fihn 
fra Eskimoernes Liv, den man, m ærkelig nok, endnu 
ikke har set. 

Opfinderen Paul Acel i Budapest har fornylig 
haft H eld til at fremstille Raafilm, der kan optage 
Bilbder om Natten . 

Den første Film, fr emstill et ved Hjælp af delle 
lysstærke Raamateriale, viser Budapest ved N at. 

Den berømte russiske Forfatter Maxim Gorki har 
slutlet Kontra kt med et am erikansk Filmskompagni 
om at levere to Filmsmanuskripler . Det første er 
allerede affeveret og omhandler Messinas Ødelæg
geise ved Jordskælvet. 

Som tidligere omtalt er Filmscensuren i England 
en · ganske frivillig Sag. l det sidste Aar lod 66 
Filmsfabrikker der es Films censurere med det Re
sultat, at ialt 166 Films blev forbudt. Af disse r e
jiceredes de 4 7, fordi de behandlede kirkelige Emner. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i == Plakater == i 
• • • fur • • ••• ••• • · · ·s· ft t · · · : ••• : t og r a e a re : ... : 
Det bedste af det bedste. 

Katalog 
gratis! 

............ 
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Betingelser: 
Betaling 
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Ordren. 
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ANNONCEPRISER: 1{
1 

Side Kr. 50, 1/
2 

Side Kr. 30, 1{4 Side Kr. 15, 1 / 8 Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt., for 
26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland : 4 Kr. 64 Øre om Aar·et. - Udland: 8 Kr. om Aaret. - J;:nkelte 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. l Redaktionen : l'. Gliickstadl og J .· Locher (tfnsvarh). 

. - c:================================::l-. 
l ERNEMANN l 

Objektiver og Kondensatorer 
er de bedste der eksisterer. 

ENGROS LAGERET 

l KINO-SCANDIA, FREDERIKSBERGGADE 17. 1 ·-
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. 

-· 



,~Bfj~~~~Bfj~~~ 
; Annoncer til Udlandets Filmsblade ~ 
~ modtages paa »FILMEN«s Redaktion, Nørregade 33. _Lil 
~9~B9§@&B9§@&Brf0' ~8æ!J§B8æ!J§B8æ!J§B~ 

De, der interesserer sig for 

Kinematographie 
holder 

LICHTBILD-BOHNE 
Abonneme'rif Mark 2 pr. Kvartal 

Inserat 15 Pf. pr. Linie. 

Redaktion og Forlag 
Berlin S. O. Michaelkirchstrasse 17 

Læs 

THE BIOSCOPE 
ledende cinematografiske Fagavis i England. 

Abonnement 14 Shilling om Aaret. 

Adresse : 85 Shaftesbury A ven u e, 

London W. 

Das Lichtbild-Theater. 
Tidsskrift for Kinematografi 

bedste Kinoorgan i Tyskland. 
To Bilag 

»Filmsindkøberen" og »Filmsmærket« 
uundværlig for Filmslejere. uundværlig for Theaterej ere. 

· Abonnement: Mark 4 pr. Kvartal. 

Adresse: Dresdnerstrasse 34 ... 35, Berlin 8.14. 

Det ældste og mest udbredte Kinoblad 
paa ,Kontinentet 

er 

Kinematographische Rundschau, 
de østrigske Kinobesidderes officielle Organ. 

Wien VI. Gumpendorferstrasse 24. 

La Cinematografica ltaliana ed Estera 
ledende Filmsblad i Italien. 

Pris: 8 Shilling 0111 A a ret. 

Udgiver: Prof. Gualtiero ]. Fabri. l 
Via Cumiana 31, Turin. _j 

,,The Kinematograph and Lantern Weekly'' 
trykkes i 13500 Eksemplarer. 

Bedste Avertissementsblad for Filmsfolk. 
Abonne111ent 13 Shilling aarllg. 

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 Blad, der kan sætte Dem i Forbindelse med 

Filmsfolk i de forenede Kongeriger og Kolonierne. 

Skrevet og redigeret af Fagfolk. 

CINE=JOURNAL 
G. DUREAU, Direktør. 

==== 30 rue Bergere, Paris. ==== 

Det første Ugeblad for Kinematografi 
i Frankrig. 

Abonnement: 12 Francs pr. Aar. 

Dø storø. god ø danske film . 
der optages af Afs Kinografen, med sin Stab af kendte danske Skuespillere 

kan De lej e alene hos 

AJs KINOGRAFEN 
Hovedkontor: Frederiksberggade 25, København. 

~-· 

Ajs Kinografens Optagelsesteater i Hellerup, Strandparksvej. 
(Det største i Skandinavien.) 

-' 

. ' Foruden de mange gode danske Film, kan vi tilbyde Dem Udlandets bedste 
Monopol-Film l 
' ~ 

_...-...-... Skriv efter vort Katalog!....-~~~ 

Ajs KINOGRAFEN 
,KØBENHAVN. 
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Telegramadr.: 

DEERICINE 
PARIS. 

J • D Er,B R l E· • ~O~~~~~KET~~ 
111, RuE' ST M·ÅUR·, PARIS 

,, - Stor~- 

Guldmedalje og 
Æresdiplom 

paa den inter
natiorlale 

Udstilling i 
London 1913. 

r 

,;LE P ARVO"·, Optagelsesapparat Patenteret i Frankrig 
- og øv:rige Xiande. -

·Det bedste, det mest 
pra~tiske ' . 

og d'et mest ansete af 
alle Modeller. 

1 

Dette Apparats store P,ræ-

cision o' g Y deevue over

vinder :c;tlle Vanskeligheder 

og gør qet til · det ideale 

Appal,'at (or , Professionels. 
' c 

, Fuldstændigt 'Materiel for 
- ' l 

kinematografisk Brug. 

Il i 

.l l 

. l { ' 

y l 

t! 

Højde l9cm i 
Bredde 14 cm 

Længde 26 cm ' 
Vægt 6 Kilo, 

Indeholder 120 Meter ~ilm. 

Kan efter ,B~hag brug_es 
i Teatret, paa Rejs,e, til 

videnskabeHg 13rug, til 
Reportage, Flyvespod og 

af Amatører. 

r ' , , j 
. ( 

Illu~treret Katalog gratis 

paa Forlang.ende,. 

't 
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biLLE STRANDVEJS SII;)EVEJ 4. TLF. HELRUP r440 

.,. 

ATELIER UDLEJES 

( 

' ' 

'J " ' 

l ' l 
l 

( 

'\ 

FILM OPTAGES 
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