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BIORAMA 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

HBnSIIiTBn HELLIGER NIDLET 
Kinematografisk Sensationsdrama. 

Bioscope, Berlin. 

4 Akter- 30 Afdelinger -- 1100 Meter. 

Stort Reklamemateriale. (Paladsteatrets Maj Repertoire). 

En spændende Film, der holder Tilskuernes Interesse fast fra 
Begyndelsen til Slutningen. Flugten fra den gamle Klippe Ruin. 
En Flugt for Døden. Fra Kæmpebroens Højder og i Flodens Dyb. 
Kærlighed og Kamp med snedige Forbrydere. 

--- Monopolfilrn. ---

En Sensations Aktualitet 

PETRDbEUIYISBYErt nDWDROSSIJSK 
SORTEHAVET • 

Under Bombardement af Tyrkerne. Byens vældige Naftabeholdere 
sønderskudte og omsluttede af et vældigt Flammehav. Optaget og frem- · 
vist med ))Den store russiske Generalstab «s Tilladelse. 150 Mtr. 

Byen CZENSTOCHAU i russisk Polen. 
før og efter det russiske Bombardement. 90 Mtr.. 1!1 

Æ 
Filmfabriken Skandinavien's Monopolfilm 

--- udlejes til moderate Priser. ---

~l§] 



Trods utallige Plagiater, der til Stadighed fremkommer, 
hævder Ernemann langt sin Førerstilling og er den Dag i 
Dag stadig det bedste Projektionsapparat i Verden, og i 
Længden ogsaa det billigste. 

Ønsker De denne· Sandhed bekræftet, da spørg blot 
Deres Kollegaer der kører Ernemann. 

NH U n der Ledelse af vor fast ansatte Ingeniør 
11 • aabner vi saa snart de nødvendige Maskiner 
er fremkomne fra Fabriken , et lste Klasses 
Reparationsværksted for samtlige Maskintyper. 

TELEFON 

8012. 
KIN 0-SCAND lA TELEFON 

8012. 

=== FREDERIKSBERGGADE 17. KØBENHAVN.==== 

~------,.---,1 * * * 

FILMEN 
SOM PUBLIKUM OG BIOGRAFTEATRENE VIL HAVE 
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1915 SAlSON EN 1916 
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Den Film der skal »trække Hus« i Biograf
teatrene maa nutildags, hvor Publikum er for
vænt og mere kræsen, være med ny Ideer, 
spændende Handling, af gribende Virkning og 
med smukke Scenerier. 

De Biografteatre, der lejer Film fra A/S. 
Kinografen, København, vil sikkert glædes i 
den kommende Saison over de Film som vil 
blive tilbudt dem, thi Kinografen har nu i 
Sommer selv optaget en stor Del udmærkede 
danske Film og fortsætter stadig, og tillige 
har Firmaet sikret sig Eneret til gode amerL 
kanske, franske og italienske »Slagere «. 

Af de nyere Film, som Kinografen har ud
sendt har bl. a. følgende gjort fortje'nt Lykke : 

Helen i »Flugten over Grænsen « 

»Den røde Lilie « med Bonnard i Hovedrollen, 
»Den behændige «, en helt ny Ide, »Springet 
fra Vandtaarnet«, hvori Verdens største Loko-

motiv medvirker, . »Zigeunersken«, optaget 
Pyrenæerne, »Exprestog 9,53« o. m. fl. 

Af: »Gissemand paa gale Veje< 

»Gissemand paa gale Veje«. 

En ganske ny Holger Pedersen-Film, er 
ualmindelig morsom. Roses i hele Pressen. 

Billie Ritschie-Film. 

Kinografen har sikret sig Eneret paa de 
bedste af disse ustyrlig morsomme Lystspil 
med Verdens bedste Film-Komiker. 

Publiku!ll jubler over disse Fiim. 

Autentiske Krigsfilm. 

Blandt de mange saakaldte Krigsfilm , er de 
autentiske Krigsfilm som Kinografen har er
hvervet, en Undtagelse, da disse er virkelige 
Optagelser fra Fronten med Regeringens Til
ladelse. 

Man bør altsaa sikre sig »Kinografen «s Film 
for den kommende Saison. 



90290 
(Halvfemstusindtohundredehalvfe m s Meter) 

statscensurerede Films 
Dramaer, Lystspil, Komiske, Naturoptagelser, Zoologi, Variete, 

Sport, etc. etc. 
1nange kolorerede --

sælges, enten samlede eller enkelte Films. 
Alle Films er forsynede med gode fejlfrie danske Titler og Tekster. 

---=~~:[§]1:::::::::===--
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49590 Meter, har kun været fore vist 1 København og gennemsnitlig i 
3 a 4 Provinsbyer, og sælges : 

for Films indtil 400 Meter for 15 Øre pr. Meter 
)) )) )) 800 )) )) 20 )) )) )) 
>> >> over 800 >> >> 25 >> >> >> 

1691 O Meter, har kun været fore~r ist i København, og sælges 
for Films indtil 400 Meter for 30 Øre pr. Meter 

)) )) )) 800 )) )) 40 )) .)) )) 
>> » over 800 » >> 50 >> >> >> 

23790 Meter; fuldstændig nye for hele Danmark, sælges: 
for Films indtil 400 Meter for 60 Øre pr . . Meter 

~ )) )) )) 800 )) )) 65 )) )) )) 
>> >> over 800 >> >> 7 5 >> >> >> 

<:]<2) ·Statens Censur-Kort følger gratis med hver Film. <2)[:> 

Plakater : Størrelse 120 x 160 50 Øre pr. Stk . 
» . » 160 X240 100 >> » » 

)) )) 240 x 320 200 )) )) )) 

Fotografier, stort Format 250 » » Sæt 
)) , a lmindelige, gratis. 

Klæbestof 
G><Y<Y Patheine for al Slags Film <Y<Y<Y 

200 Øre pr. Flaske. 

~------------------------------~--------------------------------~ 
Dansk-Fransk Aktieselskab 

c.:~::·:soa. PATHE FRERES 
Tlgr.-Adr.: 
Pathefi lms 

København. 

Frederiksberg Alle 40. - København V. 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
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Filmsbrev fra Amerika. 

Chicago. 

Af' de offi cielle Rapporter over Filmsindu
strien fremgaar det, at der sid ste Aar fra l. Juni 
til l. December indspilledes 10,000 Negativer, 
hver paa ca. 1000 Fod, altsaa ialt 10,000,000 
Fod til en samlet Udgift af 20 Mi1lioner Dollars 
eJler omkring 75 Millioner Kroner. 

Af hver Negativ k an man gennemsnitlig 
regne, at der tages 35 Positiver, hvorved Pro
duktionen af Positiver i det n ævnte Tidsrum 
naar op til 350 Miliioner Fod. 

Totalomkostningern e h erved var 17 Millio
ner Dollars, saaledes at de samlede Omkostnin
ger for Positiv og Negativ beløber sig til det 
mægtige Beløb ca. 140 Millioner Kroner. 

E fter en anden Statistik, der spænder over 
hele Am·ct, betalte Udlejningsforretningerne og 
Agenterne 25 Millioner Dollars til Fabrikerne, 
medens Publikum i Entre m aatte af med 275 
Millioner Dollar s. Samtidigt steg den i F ilms
fabrikationen staaende Kapital med 25 Million er 
Dollars, m eden s de usolgte Lagres Væreli steg til 
50 Millioner Dollars. 

For at faa et Begreb om disse Tals Betyd
ning, kan det n ævnes, at det koster m ellem 
10,000 og 15,000 Doll ar s (37,000-56,000 Kr.) 
at fremstille de almind elige 5000 Fods Sl\uespil, 
endvidere at h enimod 11 Millioner Mennesker 

daglig besøger Biografteatren e, hvoraf de 
900,000 komm er alen e paa New Yorks Kappe. 

* 
Jeg kan h er ikke unJlacle at omtale en 

Film, som lige er gjort færdig h er, og som har 
vakt stor Strid. 

J eg tænker paa »The Birth of a Nation « 
(En Nations Fødsel), en storsia aet Film, dra
matiseret efter Thomas Dixons bekendte Ro
man, hvis Handling er h enlagt ti l Tiden for 
Præsident Lin colns >> Regering «. Filmen skil
drer blandt andet Mordet paa Præsident Lin
coln , og den clerpaa følgende Borgerkrig, og den 
a lmindelige Mening er , at den i h øj Grad tjen er 
ti l at forøge Klassehadet inellem sor te og h vid e 
h er i Amerika. Den nyvalgte Borgmester i Chi 
cago har ogsaa forbudt den, m edens den god
kendtes af den forrige Borgmesters Sekretær. 
Borgmester Thompson erklærer , at han ikke vil 
tillade Forevisningen af en Film, . der kaster 
Skygge paa en anden Race eller Nation. Des
ud en oplyste han , at h an h avde faaet Rapport 
om, at Filmen havde givet Anledning til alvor~ 

lige Raakampe i de østlige Stater. 

* 

Amerikas ledend e Fi lmsblad »Moving P ie
tine vVorld « har optaget Spørgsmaalet om 
Filmscensurens Berettigelse og har begyndt en 
Kampagne for at faa Biograferne ligestillet m ed 
Pressen. 
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Til denn e Bevægelse h ar en Del Filmsfolk 
sluttet sig, m en de fl este andre stiller sig af
visende overfor T anken. 

Faar jeg sige m in r inge Mening, saa vil en 
saadan Fritstillen af F ilmen være alt andet end 
fordelagtig, og Filmens Folk skulde, om »Mo
ving Pieture World « fik sin Krig igennem , gan 
ske sikkert i Løbet af k ort Tid komme til at 
indse, at de F ordele, som vandtes, lan gt opveje
des af Ubeh ageligh ederne der ved. 

Den offentlige Mening er en stræng Dom
mer h er , og den almindelige Sænknin g af Fil
m en s Niveau, som uvægerlig vilde blive F øl
gen af Censurens Afskaffelse, vilde sikkert gaa 
ud over Kinematografvirksomheden i den s Hel
h ed . F ilmsbranch en er en dnu et Barn, Pre~sen 
derimod en gammel Mand, der kunde være Ki
nematografi ens Bedstefader , og k an altsaa uden 
Risiko overlades til at h andle paa eget An svar. 
Naar F ilmen bliver lige saa gammel som Pres
sen og h ar faaet samme Afslibning gennem den 
daglige Kontakt med den offentlige Menin g, k an 
F ilmen ogsaa faa samm e Rettigh eder . 

* * 
Om John Bunny, den nylig døde, kan det 

maaske inter esser e at h øre, h vilken uhørt F or
mue den verdensber ømte F ilmsk omiker efterlod 
sig. Med de Kæmpegager , som m an ved, at 
am erikanske Stjerner betales, tænker man vel 
n ærmest paa l eller 2 Millioner! 

Det vil da sikkert forbavse at h øre, at h ele 
h ans Efterladenskab , Boet iberegn et , n æppe var 
30,000 Kron er. Ikke m eget for en Kraft som 
Bmmy, der fik 3,600 Kr. pr. Uge. 

J olm y (Filmsbladet ). 

Med største Forundring og Uro har man 
Ty~ l alle filmsinteresserede Krese i Tyskland af 

modtaget Meddelelsen om, a t al Udførsel af 
belyst~ kinematografiske Film'S forbydes, og 
at dette Forbud træder i Kraft straks. Det 
for:bydes ~dog at udføre bespillede Films 

Me
1 

!Iil Østrig-Ungarn, d~r hidtil har aftaget en 

Il fil 
stor Procent af de i Tyskland fremfltillede a e 1 · · 
Fiilms. 

t aget ~ Dette Forbud vil bet,Ydi et umaadeligt 
kinem: Tab for all~ tyske ]!'ilmafabrrker og forment
Forbm lig vætll ensbetydende med, at hele Films
endog produktionen standser. Thi hele Filmsfor
crai·n · retningen er baseret paa Verdensmarkedet, 
:::,c:: ' • de i T og en Thbrik kJ8.n ,ikke bestaa. paa den Om-

. ~Sætning, der fremkommer ved at sælge Ko
Det · til · t L d :p1er · ege an . 

for a llt ,Og da Follbudet t ræder l Kraft strft!ks, 

ensbet) k8:II. Filmsselskaberne &ke en G8.%1g faa af
standse sat de Kopier, som d~ allerede har færdige 
ret pa: og fPA& Forfu.a,and !har solgt til Udlandet. De 
'kk b tyske Producenter vil saaledes komme i en 
1 e ( · · 

. ov!-!tOrdentlig vanskelig Situation; 4er rime-
m er ve ligvis vil medføre en Række Millionfalliter. 

Og . Om Grundene ml dette opsigtvækkende 
F ilmss Forbud er intet bekendt. Man har gættet, 
Kopier . at det skyldtes Ønsket om. at bevare de til
haand stedev~rende Celluloidforraad for T yskland. 

d t 
Mett deime' Formodning afkræftes af den 

ucen ' 
OmBt~endighed, a:t der ikke er Udførsalsfor-

vanske bud for ubelyste Films, den sae;maldte Raa-
en · Ræ: filw. -· 

Om Mm ~!J.r qerfor 'Utorstaaende overtøJ:" 
Forb ue ~e f.or en Mængde Mjmnesker ilkæb)'Je
det sk uvangre Disposition. 

værende Celluloidforraad for Tyskland. Men 
denne Formodning afkræftes af den Omstæn
digh ed, at der ikke er Udførselsforbud for ube
lyste F ilms, den saak aldte Raafilm. 

Man staar derfor uforstaaende overfor denne 
for en Mæn gde Mennesker sk æbnesvangre Dis
p osition. 

Denne Notits, der fandtes i »Politiken « for 
Lørdag, vakte n aturligvis den stør ste Opsigt, og 
m an var før st tilbøjelig til at antage, at der fore-

FILMFABRIKEN >>DANMARK« fremstiller de bekendte 
>>DANMARK« Film. 

~~~------------------------------~~ 
, THE ~ 

TRANS-ATLANTICFI LM C o. 

NYHEDER 

Retfærdighedens Seier. 
600 Meter. 

Sueoden uinder rigen . 
600 Meter. 

• 
De rædsomme Kager. 

(Eddie Lyons & Victoria Forde) 300 Meter. 

• Lizzies Debut. 
(Victoria Forde) 300 Meter. 

r.- Et Program med T.-A. Film betyder fuldt Hus . ..m 

THE TRANS-ATLANTICFILM Co. A/s 
\ Telefon 
~ CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 
FARVERGADE 2 11 

Telegr.-Adr. : 
TRANSCOFILM 

~~----------------------------~~ 
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laa en Misforstaaelse, men de tyske A viser fra 
Berlin bekræftede Meddelelsen. 

For uindviede saa Forbudet meget mærkelig t 
ud. Havde det endda været et H.aafilms-Udfør
selsforbud kund e man have forstaaet det, men 
hvad Glæde den tyske Stat kunde have af at 
hringe alle tyske Fi lm sfabrikker til ·Fallit, var 
ikke let at se. 

Vi har siden haft en Samtale med Direldør 
Falck fra >> Union " i Berlin , og han udtalte, at 
Forbudet sikkert var kommet, fordi der ved 
Hjælp af ,Film er bleven spioneret meget i Tysk
land . Staten vi l næppe forbyd e Udførsel af 
Film; den vil rimeligvis kun kontrollere alle 
udgaaende Films, saaledes at disse skal fore
vises Myndighederne, før de faar Lov at gaa 
ud af Landet. · 

Det har nemlig vist sig, at der er sendt lange 
Beretninger over Grænsen, optaget paa F ilm , 
som glatvæk fik Lov til at passere, medens 
Myndighederne samtidigt nøje ransagede alle 
Breve. 

Forhaabentlig vi l Forbuelet da kun betyde en 
inulig Forsinkelse af de tyske Fi lms. 

Kopierings-Vanskeligheder. 

Der har i den sidste T id i England og Hus
land vist sig en Del Uvilje mod Køb af F ilm , 
der var kopieret i Tyskland, en Kendsgern ing, 
der let kan virke generende paa en Del af de 
herværende Filmsfabrikkers Virksomh ed. 

Foruden »Nordisk « er der vist ingen dan
ske Fabrikker, der ikke faar kopieret i Tysk
land, og skulde den oven omtalte Uvilje vokse 
sig stærkere og muligvis endogsaa blive til et 
Forbud, vil det sikkert blive nødvendigt at lade 
Filmene kopiere her i Danmark. 

Mr. L'Herbier. 

Vi bragte for n o
gen Tid siden et li lle 
rinterview m ed Gan
monts herværende 
H.epræsentan t, Mr. 
L'Herbier, og det va r 
Meningen at ledsage 
Artiklen m ed et Por
træt af den i Køben
havn meget kend te 
og afholdte F ilms
mand, · men ak! Kli
cheen kom for sent 
og kom ikke i Bla
det. Her er den imid-

lertid. Hvad der skal til , det skal til . .. 

CENSURLISTE. 

3382. Gennem Flammerne. 600 m . Trans. 
Atlan. H.ød . Drama. 

3383. Mø lleaaens Hemmeligh ed. 592 m. Trans. 
Atlan. H. ød. Drama. 

3384. Czenstochau. 87 m. Biorama. Rød. 
Naturb. 

3385. Autentiske ]( rigsfilm fra den russiske 
Front. 180 m. H.ød. Na turb. 

3386. A u tentiske Krigsfilm lm den j'mnske 
Front. 210 m. H.ød. Naturb. 

3387. Autentiske Krigsfi lm fra den j'rcm ske 
Front. 290 m. H.ød. . Nalurb . 

3388. Den belgiske Arm es Reorganisation. 16 7 
m. H.ød. Naturb. 

3389. Autentiske Krigsfilm j'm den russiske 
Fron t. 185 m . H.øcl . Naturb . 

3390. Da Slusen bmst. 965 m . Vitascope. 
Hød. Drama. 

3391. Czaren ved Fronten. 157 m . H.ød. Na
turb. 

»DANMARK« Film staar paa Højde med alle inden- og 
udenlandske Film. 

' ----------------------------·----~------------------------.-. ....... 1-·----
11 l 
1 f/vor søgerPublikum hen? • 
l 

l • 
l 
a 

l 

Der hvor der bydes t ste Klasses Handling, 

1 ste Klasses Spil og t ste Klasses Teknik; 

altsaa: der hvor der spilles "Selig Film". 

Hvorledes Folk stormer til naar "selig" Film spilles. 

Forlang disse Film hos Deres Udlejer og 

l • l • l 

1 ••• lad Dem ikke byde noget ringere - - - l 
l 'l l L ____ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-: ... =:.: ... :::.: ... =~::::::::::::::::::::::::::; ... ;; ...... ,. ·---
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'11 l 
1 HVer Uge bringer "SELIG": l 

.! 
l • :l 

En komisk Film 
· Et J ung le Drama 

Et tre Akts Drama 

med "Tom Mix", Kathlyn Williams, Bessie Eyton i Hovedrollen. 

følgende store Succeser fra sidste 
Saison var alle "SE LID" Film : · 

The Spoilers i s Akter Omstigningshjørnet 
gav enorme Indtægter i Kristiania. Metropol Teatret 

Junglens Herre De to Deligenser 
Victoria Teatret. Victoria Teatret. 

De hemmelighedsfulde 7 Kasser Leopardens Plejebarn 
Kinografen. Kinografcn . 

Karneval,s Mysteriet Kvinden er noget? 
Victoria Teatret. Metropol Teatret. 

Strejken Nybyggerne i Kanada 
Metropol T-eatret Victoria Tea tre t. 

Næste Sæsons Succeser: 
The Rosa ry 4 Akter. Soldaterkammaraterne 3 Akter. 

Carpet from Bagdad 4 Akter. Junglens Farer 1 Akt. 

Millionær Baby 5Akter. 

l • l • l 

l 

l D bb l k Mo'ers Piger2Akter. 

l . Ja;~~e~~J
8

ct~
1

: :~:· l Lokket i Fælden 2 Akter. 1 
' l ek. ek. 1 
! 1-------------------------1 
· ·---~----------·-·-~-------

• 

iF-~--------·-·-~---------~r 

1 Filmmanglen eksistBre·r ikke cv 'cv 
1 

l • 
l • l 

' o ' o 

(2) (2) · (2) (2) i o alt fald ikke hos -os. 
i 
l 

o l 
Hver Uge bringer vi fra 

"THANHOUSER FIL·MS o Ltd." 
' 

2 Dramaer i 2° Akter 

2 )) l Akt o 

2 Lystspil i J Akt 

Verdens største Succes: 

"Miollion Dollar Mysteri'et" 
i 46 Dele - 13.000 M e ter 

kan De kun faa hos os ~ allerede solgt for Norge og Sverig. 

Zudora-Mysteriet (·~·· .. 1 Et Ti l bage bl i k 
i 22 Dele - •••• . •• : 6 Akter ...... 

De flyvende Tvillinger 
i 4 Akter. 

• ro • ' 

Sidste store ))Tharlhouser-Succeser: 

Bobbys Skoledage 
...... 

( ® ···~ o Barn.erovet 
(Kinografen) (2) (Viktoriateatret) 

(2) 

l 
l • l • 
l 

1 En Moderne Magdalene : ® j En lille Gavtyv 1 l ! (Biografen i Vimmelsl~affet) ·. •• ••••••••• •• (Metropolteatret etc. etc.) 11 
1 ·~' --- ·-----------------
·-----------·-·-~----------· 

• 



.......... 1-------------------------........... l------------------------.......... 

l li 
1 Vi har øndnu llørø Succøsør at frømvisø mød 1 

vorø films: 
Den .sortklædte Hævnerske Thornfield Slottets Hemmelighed 

MetropoL Cinesfilm. Metropol. Sa voia. 

Den skæbnesvangre Diamant Fra det mørke London 
Biorama. Savoia. Metropol. B. & C. Film. 

Mil~tærpatent Nr. 42 Mystica 
Kinografen. Cines. Kinografen. Savoia. 

og snart udkommør: 

l 
fange Nr. 555's Hemmelighed Gennem liden 

l Pasguali. 3 Akter. Cines. 3 Akter . • • 
l . Silistrias Hemmeligbed · l 
• • 
l Verdens Dom l Pasguali. 3 Akter. 

Ex pressen 9,53 Britisk og Colonial. 3 Akter. 

Pasguali. 4 Akter. Filmspigens Roman 
Undervandsbaad Nr. 27 Britisk og ColoniaL 3 Akter. 

Cines. 3 Akter. 

Syndens Frugt falskmøntnernes Rømning 
Cines. 4 Akter. Britisk og Colonial. 3 Akter. 

og man gø flørø fra Vardans bødste· fabrikkør. 

SCAnDini\VH\n PILIYI 1\DEnCY l KONGENS NYTORV 8. l 
1~---------------------------- l .......... l------------------------........... 1 ________________________ .......... 

.. 
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3392. H erregaarclsmysteriet. 300 m. Vitagraph. 
Rød. Drama. 

3393. Piauenscher Grund. 97 m. Nordisk . 
Naturb. 

3394. Dresden. 111 m. Norelisie Rød. Na
turb. 

3395. V ed Skosøens Bred. 105 m. Nordisk. 
Hød. Naturb. 

3396. Klippeformationer. 104 m. Nordisk. 
Rød. Naturb. 

3397. Fielos dramatiske L øbebane. 148 m. 
Trans. Atlant. Hød . Komisk. 

3398. Det sorte K ors' Bande. 572 m. B. C. 
Rød . Drama. 

3399. V ed Comosøen . 95 m. Cines. Rød. 
Naturb. 

3400. Ved Azurkyslen . 77 m. Cines. Rød. 
Naturb. 

3401. Snerydning ved Bergensban ens HøJJ'.iæld. 
96 m. S. C. F. Rød. Naturb. 

3402. Landstrygerens Roman. 293 m. Selig. 
Rød. Drama. 

3403. Kongerevuen d. 8 . .Juli 1915. 113 m. 
Hecord. Rød.· Naturb. 

3404. Kongerevuen d . 8 . .Juli 1915. 113 m. 
Record. Rød. Naturb. 

3405. Gaumonts Ugerevue Nr. 22. 126 m. 
Gaumont. Rød . Naturb. 

3406. Gmunonls U qerevue N r. 22. 126 m . 
Gaumont. ·Rød . Naturb. 

3407. Har De ikke en Tændstik--? 115m. 
Eelipse. Rød . Komisk . 

3408. Den transke Middelhavseskaclre. 357 m. 
Pathe. Rød. Naturb. 

3409. Den franske Offensiv nord fo r Arras. 
215 m. Gaumont. Rød . Naturb. 

3410. Fra det underJordiske London. 926 m. 
B. & C. Hød. Drama. 

341 1. Mens London sover. 1011 m. B. & C. 
Rød. Drama. 

3412. Sammy som Glarmester. 143 m. Eclip
se. Hød . Komisk. 

3413. Norsk Kcwalleri paa Manøvre. 138 m. 
Rød. Naturb. 

3414. Den lukkede Dør. 725 m. Vitagraph. 
Hød. Drama. 

3415. Paa de vilde Vover. 283 m . Nordisk. 
Hød. Lystsp. 

3416. Den utro Rasmus el. Mandelist er vel 
behæncle. 299 m. N m·disk. Rød. 

3417. Gawnonts Ugerevue Nr. 23. 183 m . 
Gaumont. Rød. Naturb. 

3418. Gaumonts Ugerevue Nr. 22. 183 m. 
Gaumont. Rød. Naturb. 

3419. Gissemand paa gale V eJe. 450 m . Re
cord. Rød. Lystsp. 

3420. Exprestog 9,53. 1069 m. P asquali . Rød. 
Drama. 

3421. R eJse i Norclsverrig. 140 m. Swedish. 
Rød. Naturb. 

3422. Spøgelsestyven. 310 m. Nordisk. Rød. 
Lystsp. 

3423. Skipperens Genl ærcl. 304 m . Nordisk. 
Rød. Lystsp. 

3424. Tlwmfielcl-Slottet. 1288 m. Savoia. Rød. 
Drama. 

3425. Silistrias H emmelighed. 1120 m. Pas
quali. Rød. Drama. 

3426. Naar Hovene dundrer. 891 m. Selig. 
Rød. Drama . 

3'!27. Familien Pille som Spejdere. 306 m. 
Nordisk . Rød. Lystsp. 

Private Filmsbilleder. 

En Samtale med Kgl. Hoffotograf Julie Frk. Laurberg. 

Som. tidligere nævn t optog .Julie Lam·berg & 
Gad en Ræld<e Billeder t il F ilm fra Kvindernes 
Tog den 5te .Juni. Billederne var ik ke heregnet 
til Forretningshrug, men tilbudt som Gave til 
Dansk Kvindesamfund· Da Billeder ne fr a denne 
stor e Dag i Kvindernes Historie sikkert vil kunne 
paar egne den ·aller største Interesse herhjemme, 
har vi spurgt Frie Lam·berg, h vorledes det gik 
med dem, og har ved samme Lejlighed med 
In teresse hørt om . Familiefilmen «. 

Grundlovsbilleder ne ligg.er forlængst færdige, 
siger Frøken Laurberg, og jeg h aaber , da maa kun
ne kaldes vellykkede. Filmen skulde have været 
forevist Dansk K vindesamfunds Bes·lyrelse i denne 
Uge ved elskværdig Forekommenhed af Fruerne 
Emilie Doberck og Nia y Hennings ude i der es ud
mærkede Friluftbiograf i Kllampenborg1 m en da 

Ethvert Biograf-Teatre bør sikre sig )>DANMARK« Film . 
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DANSK SVENSK FILMS A/s 
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saa mange af Damerne er bortrejste i Ferien, ven-
ter vi til en Gallg i August. ..., 

Om Filriten derefter skal gaa paa Tourne rundt 
i Landet, overlader vi til D. K. S. at tage Bestem
melse om. Meningen m ed •vor ,opta.gelse har jo kun 
vær.et at sige Tak fo r 5te Juni 1915 t il D. K. S. , der 
a !lid h ar haft nogl e af Danmarks b eds.te K vinderr i 
si n Midte og forhaaben llig skal vedblive dermed. 
Nu, hvor Valgretsforeningerne m ed deres specielle 
Program gaar ind, føl.er man, hvor vigtigt det er 
a l sanLles 0111 denne ene store K vinde-La ndsforening, 
der skal hjælpe vo·r e Kvinder frem til at gøre sig 
for tj ente til Borgen·ellen. 

Hvis der skulde konune Forespø rgsel om Fil
men fra Udlandet, hvor man jo i Kvindekredse har 
været stærkt optagne af vore nyerh vervede Hellig
heder, maa vi stiv lage Affære, da vi i saa T ilfælde 
vil tage en ny Positiv-Film til dette Brug, a t der 
ikke skal slides for meget paa Dansk Kvinde-Sam
fun ds Eksemplar. 

De levende Billeder er en vidunderlig Opfindelse, 
som 1nan i Virkeligheden slet ikke kan lade være 
a t lege m ed, naar man er Fotograf. ' 

Vi har haft vore Apparate r et Aa rstid og fo,r
søgt os nogle Gang.e dermed. Det er imidlertid ikke 
de rys tende Dramaer , der inter esserer ·OS , m en de 
his toriske Films baade ude i det s tore Liv og ikke 
mi ndst i Flamilielivet. F·amiliefllmen vil utvivlsomt 
blive Fremtidens Løsen! Kan der lænkes noget b e
lydningsfuldere for de yngre Slægter end at kunn e 
se de Ældre gaa omkring lyslevende i deres egne 
Omgiv:Jscr. Al kunne se sin Han1doms Have og sig 
selv tumlende om med Søskende, der siden er spredte 
paa h ver t sit Hold, at kunne fastholde en eller an
den Mærkedag indenfor Slægten, hvor alle er sam 
lede! 

Jeg saa for et Par Aar siden i et Biografleater 
en Film, der forestillede det daglige Liv en Dag 
hos Prins Carl og Prinsesse Ingeborg paa deres 
Sommerslot - det fr edeligste og mest idylli ske 
Sommerbillede man kunde se. 

Børn vil først og fremmest altid være cl dejligt 
Objekt til levende Billeder, naar man hare lader dem 
skølle sig selv. Naar Børn først leger, Sla·a f11m cr 
de ikke, men giver sig h en i deres Glæde, og intet 
er mere bedaarende end a t se det paa en Film. 

Vi er, tror jeg nok , det første kvindelige Fo to
grafflrm a, der er begyndt m ed Optagelser af Fa-

miliefilms, men paa ingen Mruad e ell ers de førs te. 
Afdøde Direktør P,acht har saa virdt jeg ved gjor t 
de første Forsøg i Dånmark med levende Billeder , 
men i Løbet af kort Tid kom han i Samarbejde med 
Hoffotograf Elfell , og .overdrog ham sine Appan:lter. 

Jeg mener, at del er Hr . EHelt, der har laget 
de første kon gelige Billeder h er hj emme, hl. a. den 
i sin Tid saa m eget omtalte, f.ornøjelige F ilm : »De 
Kongelige skal fotograferes« paa Bernstorff i 1901. 
Den geniai e Snedker Andersen, N ellerød, J.avede de 
første Apparater, der benyttedes. Først i de senere 
Aa.r er enkelte andre Polografer fulg te eHer, bl. a . 
alt.saa vort Firma. 

N o gen morsommere Opgave for en Fotograf end 
Familiefilm en kan' n eppe læn k es, og vor t smilen de 
og solglade Landliggerliv egner sig j'o enes tauende 
hertil. 

1 . 

En mærkelig Tanke. 

Et norsk Forslag om, at Biografteatrene 

skal dække Teatrenes Underskud. 

I ».Kommunalt Tidsskrift for norske Byer« 
har Trondhjem s Borgmester , Bcwck, frem sat et 
Forslag om kommunal Biografteaterdrift. Bor~S,
mesteren skriver bl. a. : 

Rent samfundsmæssigt set tør det i det l1ele 
være den mest id eale Ordning, at Kommunen, 
selv overtager Driften af Kinematografteatre. 
Disse repræsenterer en Kunstart, som har d~t 
ejendommelige ved sig, at den l,;an yde sil~e 
Præstationer for en forh oldsvis billig Penge, og 
den aabner derved Adgang for det brede Lag 
af Befolkningen til en Kunstnydelse. 

J eg tror derfor, at Samfundet som saadmi t 
h ar en betydelig Interesse i en velordnet Dri 
af Kinematografteatrene. Men tillige h ar 

De bedste Indtægter skaffer »DANMARK« Film. 



r~[ J. , 
• Dansk Kinomatagraf fabrik. • 

Mærk vor ny Adresse: 

Vestre Fælledvej 6 

Vor ny Model E. M. der er Tidens mest 

fuldkomne l{inenlatografmaskine og løber i 

Kuglelejer og 1ned hærdet Transportør og 

Hjul ses i Virkso1nhed i "Fotoramas" Teater 

her i Byen. · 

l{ ø b dansk Arbejde naar dette er lige saa 
• • • m = godt og billigt som udenlandsk!! = m 

~-æ=================~=====J·~ 
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fundet den stør ste Inter esse i a t opretholde sine 
Talescen er . Disse - forekommer det mig -
har eft er Biografteatrenes F remkomst og Udvik
ling vistnok faaet deres Opgave n oget begræn 
set . Men derved er deres Opgave bleven a lvor
ligere. Og derved, at de h ar beh oldt det leven
de Ord som Udtryksmiddel - h vad F ilm en ik
ke kan tage fra dem -, der ved kan de give 
Kunsten den større Dybde, som Filmen savner , 
og deres Dannelsesarbejde ligger paa et aande
ligt højere Niveau . 

Nu er det imidlertid et F aktum, at medens 
Kinema tograftea trene t rækker P ub likum til sia 

. b 

i sto re Massei' , h ar vore Talescen er vanskeligt 
ved at klare deres Økonomi. - I T rondhjem 
er Forh old et dette, a t Teatret drives som et pri
vat Aktieselskab ; men Aktiern e er tegn et uden 
Tan ke om pekuni ært Udbytte, og Kommunen 
yder et) betydeligt aa rligt Tilskud , som m aa 
forhøjes, h vis Teatret ska l kunne opretholdes. 

Jeg er derfor kommet til det Resulta t , at 
naar Samfundet maa betal e Underskuel et ved 
Talescenens Drift og der ved fakti sk har over
taget denne, er det den mes t ra ti onell e Ordning, 
at det ogsaa overtager den Bedrift at forev ise 
Kinematogra fbill eder og gennem Overskud el 
heraf sikre sig Mid ler til at opretholde Tale
scenen . 

Betty N anse n i Amerika 

Sidste Billede a f vor berømte Landsmaninde. 

Se »DANMARK« Film Annoncen paa Side 178. · 

177 
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l Februar var Tallene henholdsvis 4,545, 80,7 45 
og 11.980 Pund. I Marts 3,152 , 92 ,852 og 1,397 
Pund. I A])l·il 3,968, 112,274 og 1,409 Pund. 

I de 4 første MaJaneder i indeværende Aar stil
ler Englands lm- og Export af Film sig paa føl
gende Maade : 

I Januar importeredes fra Frankrig Film til en 
Værdi af 3,900 Pund Sterling, fra Amerika for 
24,477 og fra ffildre Lande for 1,320 P u[]d. 

I samme Tidsrum eksportered e EngJ.and ialt for 
40,835 Pund Sterling. 

Einar Zangenberg er af Vitascope-Uni on i Ber

lin engagere! Lil at sætte 2 Film i Scene. 

Danske Patenter til Salg. 
De Filmfabrikanterne Itala Film Ing. Sciamengo & Pastrone af Turino tilhørende 

danske Patenter Nr. 16374 paa: Fremgangsm~ade til Udskæring af Konturbaand til 
Brug ved farvede Kinematograffilms og Nr. 16381 paa Udskæring af Konturbaand Lil 
Brug ved farvede Kinematograffilms er til Salg eller kan udnyttes ved Licens ved 
Henvendelse til 

AJs SKANDINAVISK PATENTBUREAU, 
VESTER VOLDGADE 86, KØBENHAVN. 

~-------------------------------------, Virkelig gode 

Filmsma·n uskri p t eP 
med original og spændende Handling 
købes. Honorar efter Overenskomst. 

Afs. Nordisk Films Kompagni, 
Vimmelskaftet 45. København K. 

- ~ ~ 

ri'iwiL KRISTENSENS BOGTRYKKER'i1 
00 ~ 

NØRREGADE 30 KØBENHAVN K. 

HURTIG LEVERING 

g g 

)loc 
8888 

FILMSTITLER 

TELEFON 4345 

FARVETRYKTE PLAKATER 

BILLIGE PRISER 
~b 
00 
00 
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Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Sigrid Vie
/J·icksen, Datter af Partikulier Die l.ricksen og P ianisl 
Robert Wiboe, Metropoltea tret, Søn af Gross . Johs . 
Wiboe. 

Den ,St rid , ·der har været paa Nordisk Film Co. 

mellenJJ Skuespillerne og Direktionen, er foreløbig 

endt m ed at Olaf Fønss har bedt om at blive lø.st 

fra sin Konlrakt og a l Fi rm aet er gaael ind herpaa. 

Nordi sk Film Co . har aabn.e t en F ili al i Breslau. 

Den b es tyres af Hr. W alt er Salomon. 

I \Vi en har Myndighederne forbudt Forevisning 

af alle Fi lm af itali ensk Oprindelse. 

For Tiden forevises der i Tyrki et, efter Myn 

digh edernes Ordre, en Hæke store lysk e F ilm, der 

vi~er den lys ke Hær og F laades fo r skellige Pa

rader og Øvelser. F ilm en e gør ove ra lt s tor LykJ,e 

og det kommer sta dig Lil storm end e patriotiske Til

kend egivelser, skriver Berlinerbladene. 

-
TUTEIN & KOCH 

REPRODUKTIONSANSTALT 
<Ycl<Ycl & C LI CHEF AB RIK <Ycl<Ycl 

FARVERGADE 8 
TELEFONER : CENTRAL 4740 & 4760. 

Biografteater-Billetter 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter å 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 .. . . . !{r. 6,00 
25,000 - to - . . . . . » 12,00 
50,000 - tre - . . . . . • 22,00 

100,000 - fire -- . . . . . » 40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 X 12 cm. 
10.000 Stykker med en Sats .... . K1·. 7.00 
25,000 - to - . . . . . " 17,00 
50,000 - ti·e - . . . . . » . ~1,00 

100,000 - fire - . . . . . • 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forsendes mod Halvdelen af Beløbet ved Ordrens Af
givelse, Resten p1·. Postopkrævning. 

Billetfabrik 1\. Brand G. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23.-

Komplet Lager af samtlige 

E ·RNEMANN-.. 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

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

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: 1f
1 

Side Kr. 50, 1/
2 

Side Kr. 30, 1 /
4 

Side Kr .. 15, 1 / 0 Side Kr. 8. Rabat fm· 13 Gange 10 pCt., for 
26 Gange 20 pCt. 

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

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. 

Udkommer den l. og 15. i hver Maaned.- Udgivet af Jens Locher. I Redaktionen: V. Gliickstadl og J. Locher. (ansvarh). 
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De kendte navne! 
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Fotoram a leverer foruden N o r-

V aldernar Psilander 
disk f-."'ilm Co.'s enesiaaende Fihn, 

Carl Alstru p tillige det bedste af hvad Verdens 
Olaf Fønss l fines te Filmsfabrik ker fren1 bringer, Ebba Thomsen 

< Oscar Stribalt I!J < I!J 
Q • . 

desuden Speciali- o 
~ og naar VI er 
< Carlo Wieth. ~ < ~ 

= 
Q = o 

Clara Wieth ~ ster paa Reklame1naterialets Om- = o :s- Q 
~ 

~ Augusta Blad ~ te Q te o raade kan vi garantere, at ethvert f;a;c Ellen Aggerholm ~ ~ ~ 

Frederik Buck l Teater, stort eller lille med absolut Carl Mantzius 
Lauritz Olsen Fordellejer sine Program1ner hos 
m. m. flere • 

Afs FOTORAMA 
AARHUS· KØBENHAVN· KRISTIANIA 

ør huad Publikum ønsker! 111111111111111111111 IIIIIIIIIIIU U 11111111111111111111111 U IIIIIIIIIIIIII Ullllllllllllllll Ul 

=-====== FOTORAMA ·======::;::.! L!:::====== FOTORA.MA =========.J 
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Dansk Ki~ograf-Film 
=== I kommende Saison vil der af === 

AJs KINOGRAFEN 
blive udsendt en Række nye, udmærkede danske Film. 

Ajs Kinografens store Optagelsesteater ved Stranden i Hellerup. 

Af qe , mange kendte , danske Skuespiller~ der optræde Dansk Kinograf-Filmr nævnes : 
Edith Psilander, Clara Wieth, Ellen Rassow, Karen ·Lund, Oda Rostrup, Agnes Nørlund, 
Emma Wiehe, Carlo' Wieth~ Holger Reeriberg, Peter Malberg, Cotta v. Schønberg, Wm. Bewer. 
Helsengren, Verdier, Viggo Wiehe, Richard Christensen, Helios, Tonny Lehmann. 

~ l .. '-

• 
'' 

' J 

r. r Afs ,KJNOGRAFEN 
Danmark: Hovedkontor, Frederiksberggade 25. København. 
l Norge: Kinografens Bureau (Guttorm Jensen), Bergen. 
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