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f;~lv i Sæsonens 11. Gi~;1 
bringer vi virkelige Slagnumre frem. 

Den trætte Frederik 
Frederik J ens en i Hovedrollen . 

NAPOLEON. 
Fra Kroningen til St. Helena. 

Optaget af Pate freres Paris. 

U den Sammenligning langt den bedste Napoleon Film der er frem
kommet. Optaget paa de historiske Steder. 

En al de mange • • • 
Sæsonens bedste Lilli Beck-Gunnar Tolnæs Film. Overhovedet den 

bedste Kunstfilm i denne Sæson. 

Læs vor Annonce i >>Filmen« for l. Maj, og De vil se, at vor 
Leveringsdygtighed er uovertruffen. 
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BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

GENOPFØRELSE 
(Ny Copier) 

af den berømte 

Frederik Jensen Film. 
"København ved Nat" 

der for 3 A ar siden satte · Verdensrecord ved i Royai Biograf 

København at naa en uafbrudt Opførelse i 12 Uger . med en 

Kasseindtægt uden Jlge. 

Første Rollen udføres af Direktør og Skuespiller 

FPederik J en sen 
under Medvirkning af 

' . 
Damerne Viktoria Petersen, Magna Red ø hl, Emilie San n u m, Felumb Friis, 

Agnes Lorentzen m. fl . 

Herrerne Carl Alstrup, ·oscar Stribolt, Lauritz Olsen, Jørgen Lund, 
Arvid Ringheim m. fl . 

Denne . uimodstaaelige komiske Film har ved sine Genopførelser vist ·sig i Be
siddelse af sin gamle Tiltrækningskraft. Der er her et sikkert Slagn'ummer. 

Længe ca. 425 Meter. Cliche-Plakat med stort Billede af Frederik Jensen· 
samt af de vigtigste Scener. 

(Ikke tilladt for Børn.) Udlejes paa meget moderate Betingelser. 

Lager af P:rojecteu:rkul 
Nr. l 2 3 4 

A, OverkuL . . . . . 16/230 6/200 16/120 16/200 mm 
EJ. B, Underkul . . . . 11/180 12/135 12/125 11/180 -

Pr. 100 Sæt. . . . . 15/- 15/- 12/- 15/- Kr. 
Ab København, mindste Sending 300 Sæt. Da der er tysk UdførseJsforbud 

og de fleste Lagre her ere udgaaede, er det i Deres egen Interesse at forsyne Dem 
· medens Tid er! Det er en Tilfældighed at jeg ved Krigens Udbrud var forsynet 

med et meget stort Lager. 
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,c. P. LAURITZEN & Co. 
VESTERBROGADE 30. TLF. 2808. 

EnDELSK SKRIEDDERI. HERREEKVIPERinG. 
MODERATE PRISER. 

~-
MODELLER UDSTILLEDE I STUEN OG PAA l. SAL. 

f\ntikke Møbler 
Maskinskrivn ing. 

Speciale : 

Gamle Mahogni Chatoller. 

Manuskript afskrives hurtigt 
og billigt. Billet mrk. 4598 mod
tager Sylvestre Hvids Bureau 

' Stort Udvalg. Nygade 7. 

Møbelforretningen Ørstedsvej 43. 

Tlf. Nora 1138 x. 

TUTEIN & KOCH 
TELEFON 42 5 T ELEFON 42 5 

HOFFOTOGRAF 

ELFELT 
ØSTERGADE 24 

TELEFON 425 

REPRODUKTIONSANSTALT 
<Vc><Vc> & CLICHEF ABRIK <Vc><Vc> 

FARVERGADE 8 
TELEFONER: CENTRAL 4740 & 47~0. 

DPERI\TBRFDREfUrtGErt 
anviser 

dygtige Operatører l TELEFON 425 

-~;==========~~=========;~ 
fiiwiL KRISTENSENS BOGTRYKK~~ 
III 
l NØRREGADE 30 

jl HURTIG LEVERING 

KØBENHAVN K. 

BILLIGE PRISER 
!li 
g g TELEFON 4345 

J)oo 
8888

= FILMSTITLER • FARVETRYKTE PLAKATER • PROGRAMMER 
8888 

MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 

N R. 15 • LØRDAG DEN 15. MAJ 1915 
• • ••• •• l ••••• •••••••••• .••• .••••• , ••••••••••.•••••••• . • ••• l •• .••••••• ,. •••••••••••• 

Provinsforeningens 

Genera lforsam ling, der nu stærkt n ærmer sig, 
har i Aar ialtfa ld en stor Sag paa Dagsorden en , 
som sikkert vil afføde en livlig Disku ssion : 
Overenskomsten af 23. J anuar 1914. 

Denne Overenskomst udløb er tii l . Februar 
1916 og maa derfor n ødvendigvis forelægges 
den kommende Generalfor samling til Ved ta
gelse eller til Ophævelse. 

Da det er en r et b etyd elig Sag fo r P rovin s
biograferne, har jeg m ent det rigtigst a ll er ede 
nu at gøre op mærkso m paa dette, for ::~t m mi i 
Tid e kan tage Stilling til Spørgsmaal et , og for 
at m::~n paa Generalfor s:unlingen kan stille sine 
Forsl ag for ell er imod i Hen h old ti l de for sl\. el
lige Opfattelser. 

For de fi re Udlejer es Vedk omm ende unel
lad er jeg ik ke at gøre opmærk som paa, ::~t Over 
enskomsten er fortløbend e, h vis ikke Opsigelse 
sker in den l. August 191 5. 

Bladets Spalter staar sikk ert aabne for en 
Disk ussion om , h vorvidt man a nser det for h el
digt at forny Overenskomsten, og f or Udtalelser 
om denne har gjort den til sigtede Nytte. 

Gen eralforsamlin gen skal ifølge Ved ta gelsen 
i Fjor afho ldes i Aarhu s, antagelig i før ste H alv
del af .T u li Maan ed . 

En dnu en Gan g opfordrer vi til at ind sende 
Spørgeskemaern e til Underte:.j necl es Adr. ; hYem 
der endnu ikke h ::~ r ud fyldt dem , kall endnu n aa 

at komme med, m en jeg maa have Skem aern e 
h er in den l. J uni. 

Til Slut erindres om, at Forslag, der ønsk es 
fo r elagt Generalforsamlingen i Aarhus, maa ind
sen des til Foreningens Form and minds t 14 Dage 
før dens Afh oldelse. 

Svendborg Biografteater , den 10. Maj 1915. 
Cllr. Sørensen, 
. Form an d. 

Et Biografforbund i Sverig. 

P aa et Møde i Stockholm den 14. ApTil dette 
Am· stiftedes Sverigs fø rste Biografejerforb und 
til Varetagelse af Standens Interesser , og denn e 
Sammenslutnin g tæller a ller ede nu 170 Med
lemmer. Kun fuldt ud selvstændige Biograf- · 
ejer e kan optages som Medlemmer , og ikke saa
clanne, der staa r i Afh ængigh edsforhold til et 
U d lejningsfirm a. E fter at Love var vedtaget, 
,·a lgtes Bestyrelsen , der kom til at beslaa af 
følgen de 12 H errer: · 

Direktørern e · Lar s Bergstrøm , Stockholm , 
Ordførend e, og Bror Albelli , Umeå, Viceord fø
r ende, F orsikringsi nspektør H ugo P len gier, 
Uppsa b , Sekretær , Direktør Tor E. Cederholm , 
Stockh olm, Kasserer, Direktør Hennin g L il je
gren , Stockh olm , K. E. L jungqvis t, Ørebi·o, 
Kamrer A. Holmblaå, Lin k øping, In geniør Axel 
Øhl ander , Trollhattan, Hr. Alb . Appelgren , 
stad, Arkitekt A. Stenber g, Malmø, Kontorch ef 
K. H. Må nsson , Østersun cl, og Jbn cl lencte Oscnr 
Joh ansson , Sun dsvall. Til Styrel ~esu ppl eantec 
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valgtes Hr. Direktør T. Nyberg, Stockholm, C. 
Rob. N ordstrøm, Karlskron a, Sven .J . Rahm , 
Vanersborg, og Oscar Søderholm, ~ Luleå. Re
visOI·er blev direktørerne Sture Cederberg, Bjuv, 
og Erik Montgomery, Norrkøping, med Direk
tør Emil Olsson, Gøteborg, til Suppleant. 

Som man· ser, bestaar Bestyrelsen af 12 Per
soner, ligeligt fordelt paa Land ets forskellige 
Egne, saaledes at 3 repræsenterer Stockholm, 
2 Svealand, 3 Nord land og 4 Gøtaland m ed en 
Suppleant for hver Landsdel. Fra Norsk Kin o
mategrafforb und fremkOIJ1 en Opfordring til 
fremtid ig Samarbejde, som de svenske Koll eger 
besluttede at imødekomme til fælles Bedste. 

Filmøsen N e Ily. 

J eg har foruden F rikorlet og·saa haft a ndre 
Grunde til hyppigt at gaa med Nelly i Biograf
teatrene . Men til Trods for Mørke.t, kan ingen Fil ms

digter føre mig bag Lyset, Nelly film er nemlig selv, 

og har sat mig ind i aUe Fihnskunstens Hemmelig
heder. Først og fremmest b etog hun mig ved sin 

Sagkundskab alle de Illu sioner, · som jeg som Digter 

absolut ikke kan undvær·e, forud var den hvide 

Flade e t ubeskreve t Blad .for mig, som Nelly selv, 

men a k ! en Aften i Biograftea tret fik jeg visse Op

lysninger, - end nu før det va r bleven lys ! igen. 

J eg holder uendelig m ege t af Nelly, ikke mindst 
paa Film, hvor hun · kun udtrykker sig mimisk. 

F ilmdram aerne har .sikkert kun saa ly k l\ e lig en 

Ende, som de altid har, fordi Kvinderne deri kun 
kan udtrykke deres Følelser uden Ord. 

Men taler Nelly ikke paa F ilmen, saa siger hun 
saa meget des lo m.er e, naar Billeclel · mil es forbi ·os. 

og vi nyder dets Skønhed i Mørket. l ænge før F il 

men er f01·J:li , v·ed jeg, hvorleel es Dramaet ender, thi 

m ed Nellys Snakketøj kan ingen Operatør konkur

r ere. Naar i 2den Akt Hel·tinden fa lder i Vandet, og 
all'e Tilsku erne ·er anndeløse -af Spænding og ikke ved, 

om hun vil blive reeldet og om i bekræftende Fa lc! , 
Redningsmanden vil forelskr: sig i hende, skøn t hun 

er vaacl , da rummer det ingen Spænding for mig, Lhi 

da er jeg a ll ere(Je ind e i 3die Akt. Naar til a ll ersidst 

de indholdsrige Ord: "Greens Film Manufacturv 
Chicago, viste sig paa La•rreclet, sagde Nelly: >> At d~ 
gider, Filmen er optaget paa Fyrn.« 

»Jan1e11, man saa jo Chicagos flink e Brandvæsen 
1'cdde Mr. Wixenboms Hus, « b emærkede jeg sagt
modigt. 

»Naa , og h vad saa! Du indflellcr jo ogsaa i dine 
dumme Historier saa m eget som virkelig er passeret 
og Folk tror det alligevel. « ' 

Saaledes klarer N.elly paa sin logiske Maade, 
mangt el P roblem. Jeg har lært N·elly at kende i et 
Biografteater, og nu lærer jeg dets Hemmeligheder 
a l kende gennem h ende. 

Jeg hører om de enorme Gager, Filmsstjernerne 
oppebær og af lutter Forbavse·lse overhører jeg Nel
lys Meddelelse, al hendes egen n æ ppe slaar ti l til Ci
g:: retter og Haarnaale. 

Nellys sædvanlige M·edspiller paa Filmen, der 

suart er hendes E lskede, Broder eller lovformelige 
Ægtemand, er en grim Fyr, der for 6 Kr. om Dagen, 

paa Billederne lægger en hel Del mer.e Følelse for 
hend es Yndigheder for Dagen, end man strængt taget 
]\an fordre for den Sum, i alt Fald en Del mere, end 
jeg brycler ·mig om. 

J eg blev en Gang Yirkelig skin syg paa ham, da 

han i en Fi lm gjorde Nelly et flot Ægteskabstilbud 

for de 3 næste Akter, og Nell y 'lraks uden Betænk
ning fo'r ham om HalseJL 

Nelly smilede saa lykkeligt derved , al det løb mig 
koldt ned ad Ryggen , og jeg kunde ikke lade være 

m ed a-L sige: >>H vad Fanelen smiler du saa sødt til 
de n Hottentot for?« 

,.Jeg smilede ikke, • sagde Nelly, >· du kan vel nok 
se, jeg grin ede, ved du hvad han sagde til mig'! « 

»Nej ,« svarede j eg, »men jeg haabe-r, det kan gen
tages. « 

»Han sagde, jeg ikke maalle være alt for kærlig 
m od ham, for han h avde en Tandbyld! « 

En Aften,· da vi atter var i Biografen, spi llede dl' 

en Film, hvor Nelly ingen Kærlighecls.scene havde, 
hvilket er den Slags Film, jeg synes hun spiller smuk

kest i, hvad jeg ogsaa har sagt h ende. Nelly styrlede 

sig ud fra 5te Sal, og jeg klappede begejstret og er
ld ærecle, at alc!dg havde jeg troet, at hun var i Besid

delse af et saadant Mod, m en Nelly blev forarget, og 

spurgte om j eg ikke k unde kende Forskel paa hende 

og en Klud edukke. Da 2clen Ald begyndte, vilde 
Nfll y absolu t have, at vi sku lde gaa , der var ikke 

,.~ THE 

, TRANS-ATLANTICFILM 

NYHEDER 

Hendes Flugt. 
(Paoline Busk) Moderne Drama 600 Meter. 

Hævnens Time. 
600 Meter 

Junglens Farer. 
400 Meter. 

Brudgommens Skæbne. 
300 Meter. 

Elise·s F l ug t. 
(Billy Ritchie) 300 Meter. 

T HE TRANS-ATLANTICFILM Co. A/s . 
DIREKTØR A. J. ·GEE Telegr.-Adr.: J 

T~~f~~,212 FARVERGADE ' 2tt TRANSCOFILM '-': 

·--------------------------~~~ 
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noget ved Resten, erklærede hun , men jeg holdt paa , 

al vi skulde blive, det var netop en Film efter mil 

H,aved. I næste Akt var Nelly Høn'rbrud i Pyre

næerne, og pludselig ser jeg hende komme frem fra 

er~ Klippeblok paa Kulien. Hun saa sig forsigtig om 

og lod sig dcrpaa , kysse af en .H!JV·er. Km• l cflei• for- . 
svandt Høveren, og han kom ikke mere Li l Syne i 
den Film. ' . 

.3180. 

3181. 

3182 . 

3183.· 

3184. 

Kirurgi og Kærlighed. 426 m. Sterling. 
Rød. Komisk . 

Gaumonts, U gerevue Nr. 11. 152 m . Gau
mont. Rød. Naturb . 

Piffs vidunderlige Lampe. 106 111. 

Eclipse. Rød. Komisk. 
·Gaumonts .U g~revue N r. 11. 15.2 m. 'Gau

mont. Rød. Naturb . 
Hems Bryllupsdag. 291 m. · Trans-At lan. 

Rød. Komisk. Jeg. har siden set den Høv.erf11m 6 Gange, · og jeg 
ved nu bes~emt, at den Høver absolut ingen Fm;plig

le'lse havde til at kysse Nelly eller til at staa i noget 

som helst andet Forhold til hende, ja det øvrige Pub

likum fan~t li~efrem, at det ·forstyrrede Handling.::p. 
Nelly søgte at bortforklare . det, med a t det var en 
»indlagt Sensation «, men jeg tror hende ikke. ' .Jeg 

har set Manuskriptet, og der staar ikke noget om 

. 3185 . . Stammens Mærke. 615 m . Trans-A tlan . 

den Slags. · · 

Nelly er mig utro , og med Uro ser jeg Film i 
Fremtiden. Mest roli'g ·er ' j-eg nu, naar hun er syn

bar paa Lærredet, saa ved jeg dog, hvor jeg har 

h~nde, men h~ad kan der ikke ske, naar de lange 
Tiller gaar over Lærredet? 

3170. 

3171. 

3172. 

3173. 

3174. 

3175. 

3176. 

3177: 

3178. 

3179. 

Fanlomas. 

C~NSURLISTE. 

14. Maj 1915. 

Gaumonts Ugerevue Nr. 1-3. 124 m. Gau
mont. Rød. Naturh. 

De!'z trætte' Frederik. 1240 m . . Palads 
Teatret. Rød. Lystsp. 

· Reeldet j'm Undergang. 56:3 m. Re liance. 
Rød. Drama. 

Den j'ørste Kærlighed. 267 m. Vitagraph. 
Rød . Lystsp. , 

Udenfor Louens Grænser. 1047 m. · Gul. 
Drama. 

Havets Kæmper. 738 m . Pathe Freres. 
Rød. Natufb. 

De antikke Vaser. ;320 m. Vitagraph . 
.Rød. Lystsp . . 

Vestens Love. 608 m. Selig. Rød. 
Drama. 

Hans Valg. 297 m . Trans-At. ·. Rød. 
Skuesp. 

Bobs Arv. 270 m. Trans-At. Rød. 
Lystsp. 

3186. 

3187. 

' 3188. 

3189. 

3190. 

3191. 
3192. 

iH93. 

~3194. 

3195. 

, 31~6. ' 

3197. 

3198. 

' ' 3199. ' 

;)200. 

3201. 

3202. 

3203. 

3204. 

3205. 

3206. 

3207. 

Rød. Drama. 
En Opstandelse . 900 m. Nordisk . Rød. 

Drama. 
En af de mange. 830 m. Dansk-sven sk. 

Rød. Drama·. 
Blo~1dt ·dem, der kwmper. 294 m. Vita. 

graph. Rød . Drama. 
Sporet i Sneen. 1157 m. Danmarie Gul. 

Drama. 
Peter som Tyrefægter. 109 m. · Ecilpsc. 

Rød. Komisk . . 
Malta . 128 m . Topical. _Ilød. Naturb. 
Opal Smykket. 1080 m. Pathe Fren'!s . 

Rød. Drama. 
Jagten efter Kæmpediomanlen. 1185 . m . 

Pathe Freres. Rød. Drama. 
En fo r færdelig Nat. 833 m . lta la. Rød . 

Drama. 
Den berømte Feltkanon »75 «, Krigens 

Konge. 161 m . Pathe Fl:eres. Rød . 
Naturb. 

Den be1;ømte Feltkanon »75 «, Krigens 
Konge. 161 m. Pathe Freres. H. ød. 
Naturb. 

Fra Fronten vecl Aisne. 222 m. Pathe 
Freres. Rød. Naturb. 

Fra Fronten ved Aisne. 222 m. Pathe 
Freres. Rød. Naturb. 

Livredning tro l suoager. 192 m. Dansk
svensk. " Rød. Naturb. 

l Kamngi. 129 m. Dansk-svensk . Rød. 
Naturh. , . 

Gemmonis Ugerevue Nr. "12. 100 m . Gau- • 
· moni , Rød. Naturb. 
Goumonts Ugerevu e Nr : 12. 193m. Gau

mont. Hød . Naturb. 
Drømmen om Stenalderen. 466 m . Nor · 

disk . Rød. Lystsp. 
En søvnig Brudgom. 343 m. Nordisk . 

Rød . Lystsp. 
Godsforvalteren. 995 m. Nordisk. 

Drama. 
Den hemnieligheds j'ulde Spionage. 607 

m. Trans-Atlant. Hød. Drama. 
Lægens Dødsdom. 907 m. Vitascope. 

Rød. Drama. 
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ASTA NIELSEN 

Vor berømte Landsmandinde ved Toiletlet 
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3208. 

3209. 

3010. 

3211. 

3212. 

3213. 

3214. 

:1215. 

For R egimentels /Ere. 288 m . A. M. 
RI'Jd . Drama. 

En F-Justms Opofrelse. 318 m. Vita
graph. Gul. Drama . 

Den utro Rigaclin. 363 m. Pathe Freres. 
Rød. Lystsp. 

Tro/l håttan ve cl il interlicl. 98 m. N ar
disk . R ød . Naturb. 

Aagei·karlen es Konge. 319 m . Vitagraph . 
Rød. Drama. 

Caros Vædde/øh med Døden. 255 m. 
Tannhauser . Rød. Drama. 

1-Jaanden i Muren . 710 m. Snvoya . Hød. 
Drama. 

Dr. Browns 1/emmelighed. G85 m. Gul. 
Drama . 

En ny Opgave for Filmen. 

L o n d o n , April. 

Vil Kinematografen komme til a spille en Holl e 

ved at: kny tt e ck~ t hes taa·ende Venskabsforbund m el

lem E ng land og Hu~;land fa s te re? I saa Fald Yilde 

de l ikke Yæ r e ·de t m indste Mirakel, som 1\inem a to 

grnf': :J har gjo rt. Engk1nd og Husla nd b efinder s ig 

jo f'o r Øeblikke t ikke a len:e kæmpende for samme 

Sag, m en ogsaa b es.a tt e af en s tæ rk T r a ng til a l læ r-c 

hinanclen a-L kende. Verdens s tø rste Sømagt og d en 

\·::eJ digs le Lanclmagt, Hv:;tlen og E lefan ten , b e tragle r 

hina nden m ed n ye Øjne, - men saa opclag.er de da 

b egge, a l d e om lrent int cl k en der til hinanden. l;Yi

clcnheden om Husland og ru ssiske Forhold er ligesaa 

kolossal h er i de lte L a nd , som Moujlkens Uvidenh ed 

om den britiske K6n s lilu lion. 

For al b ød e paa denne Uvidenhed h er i Eng

land har n1!3n n ylig elannet de l sa.akaldte »Hussia 

Soci ly «, og el Medlem af Direktionen for delte Scl

skab , der s.taar under P rolektion af de a llerhøjeste 

Kredse i d elte Land og i H usl.and, fortalle mig forl e

den , at en af SelskaJ)ets P laner , d e r skulde .bidrage 

Lil a t udvide Kendskabe t h er i England til det rus

s isk e Folk , cle ts "Sk1ll,e, dets Folkeliv, var at: optage 

kin ematografiske Billeeler af r ussisk Natur og L e

vesæt, af Bøndernes Liv pa.a de u endelige Sletter, af 

Live t i d e s to re Byer , f' r a Markede l i N ovogorod , af 

de r eligiøse Ceremonier i det he~lige Moskwa, og 

saa frem vise d em m ed oplysende Fored rag h e le 
Eng la n cl over. 

Ideen sy nes jo udmærket og vil sikkert ku 
• v nne 

b ær e Frugter. Kinema tografe n er jo en yppcrlio 

L æ renl!ester . Den fører Live t frem i d ets vekslend: 

Ma ngfolclighecl , og h vad B ill-ederne ikke ka n for

tæ ll e, det supp leres m ed d e l levende Ord. Med Ki

n ematografen komm er m an ligeleeles letles-t i 1\on

lakt m ed Folke ts s to re Masse. 

En international Filrn-Trust. 

I den sid ste Tid har d er i New York og H.o 111 
ncret ført omfattende Forhandlinge r anga:1ende 
Dannelsen af en stor international F ilm-Trust. 

Hensigten med Trusten s Dannelse skal 
fremfor a lt være d en: at bringe den af Krigen 
i økonomisk Hen seende alvorligt trued e Indu
stri en n y O pblomstring og føre d ens videre 
Ud vikling ind i et nation alt Spor. 

Initiativet t il d ens Startning er udgaaet fra 
et fran sk F irm a, d er sa mtidig har stille t Grund
kapila len (paa ca. 10 Millioner Kr.) til Raadig
hcd. Med Bistand af betydelige italienske Film
Sclskaber er det derpaa ly kkedes at interessere 
ogsaa Selskabeme i de andre Lande for Fore
tagendet. En stor Del af disse Selskaher har 
allerede ved bindende Unelerskrifter fo rpligtet 
s ig t il at tiltræde T rusten . 

Hid til har 6 italienske, 2 fmns k e og flere 
lyske Selskaber sluttet sig Lil Foretagendet samt 
<l e amerikanske Fabrikker , der ikke tilhører 
den a m erikanske Film-Trust. 

Overenskomsten endnu en Gang. 

Ved at læse i »Filmen « for 15. April, at 
Hr. V . Gliickstadt vedken der sig P aterniteten 
til den af mig omtalte u signerede Artikel, og at 
min Dom over nævnte Arti kel er Hr. G. usigelig 
ligegyldig, mindes jeg uvilkaarligt en Bekendt 

- De, der interesserer sig for 
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af mig, der en Gang udtalte, at den eneste Form 
for komplet Ligegyldighed han kendte, var -
Tavshed. I Tavshed burde Hr. G. have hyllet 
sig; thi ganske vist kan jeg og min Mening være 
Hr. G. »usigelig ligegyldig«; men h an burde 
sikkert hellere have tiet end frejdigt fortælle, 
at den Overenskomst, som han havde samneget 
at udsætte paa, er Ord efter Ord den samme, 
som han selv har været med til at udarbejde, 
og som han selv Gang paa Gang har anbefalet 
til Vedtagelse i Biografejerforeningen. 

Sophus Madsen. 

Friluftsbiografen i Klampenborg aabnes efter Pro. 
gramm et nu til Pinse. Det er den energiske Fru 
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