


K Ø B E N H A V ~ ,- B. · 

Telegr.-Adr.: Bioram~i. Telefon 7047. 

LEVEN·DE BEGRAVET 
ltala Kunstfilm. 

Sensationsdrama fra de amerikanske U dørken er. 
50 . Afdelinger. 2 Akter. Længde 970 Mtr. 

Colasalt Reklatnetnateriale. Obs! En Succes i Kinografen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~ 

RIVALERNE 
eller 

FORD STERLING SOM DON JUAN 

Amerikansk grotesk Latterfarce. 

Hovedrollen udført af Amerikas mest komiske Skuespiller 
Ford Sterling. Ingen, selv den mest alvorlige, kan holde sin Lat
ter tilbage overfor dette No., som overgaar alt hvad der hidtil er 
fremstillet paa de morsomme Films Omraade. 

Længde ca. 580 Mtr. Stort Reklatnetnateriale. 

Eneret Eneret 

STODDERBARONEN 
Burlesk Farce i 2 Akter, 50 Afdelinger. 

Iscenesat af STELLAN RYE. 



~~g Plærke filløtgende fil~~ 
som vi tilbyder til rimelige Lejepriser. 

Fra Storbyens Dyb Hotelværelse Nr. 13 
Ca. 1000 Meter. Ca. 1285 Meter. 

Den hvide Slavehandel 
Slagnummer. 2000 Meter. l 

Skibsdrengen 
Slagnummer. 2000 Meter. 

De Ulykkelige Den glade Eva 
Slagnummer. 3500 Meter. Slagnummer. 1400 Meter. 

Præsten Den sortklædte Hævnerske 
Slagnummer. 1600 Meter. Slagnummer. 2000 Meter. 

Stormfuglen 
Slagnummer. 1200 Meter. 

Zigeuneren Rafael. 
Slagnummer. Ca. 1200 Meter. 

En Kvinde af Folket En Pokkers Tøs 
Glimrende Henny Porten Film. 1200 M. 

junglens Herre 
Enestaaende »Selig« Drama 

3 Akter. 

Udmærket Lystspil. 

Den kvindelige ·fly-ver 
~~~ Overordentlig spænd. Spion Drama 

3 Akter. 

·ELENA FONTANA 
Sæsonens eneste Asta Nielsen Film. 

Foruden fremkommer der i Paladsteatret, Monopolteatret og Viktoriateatret i 
Løbet af Sæsonen en Række af saa en estaaende gode · Film, at vore Kunder er 
sikrede i Konlmrrencen . 

u DAnSK SVEnSK PlbiWIS 8/s v•n~K:~~~Wv~E~.36' 
~ jTELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. j ~ 

• • l Lej Film hos Kinografen paa conlan te Vilkaar! l 
• 

OM KORT TID 
udkommer den store, opsigtsvækkende danske Film: 

UNDER GALGEN. 
Ethvert Biografteater der sikrer sig Retten til denne enesiaaende Film er sikker 

paa stor Sukces! - A/S Kinografens egen Optagelse. ·· ' 

I Begyndelsen af Februar udkommer: 

FANTOMAS IV 
Enhver ved at »Fantomas« vil fylde Teatret. Alle Fantomas-Filmene kan kun 

lej es hos A/S Kinografen. 

28. Januar udkom: 

SPIONEN FRA ØSTERLAND. 
Et Aktuelt Skuespil ··rra Krigen . 3 Akter. 

Pragtft~ld Pathe-Film. Eneret : A/S Kinografen. 

Endvidere: 

"Pengediæuelen" <æ> ,,'beuende begravet" <æ> "beopard·Damen" 
og ~:mange andre Træffere! 

»Leopard Damen « · 

Badehotellet 
(Skagens-Filmen) 

gaar sin Sejersgang gennem Landet. 

Stadig nye danske og udenl. 
bBdSfB ~ilm! 

Lej de:r:fo:r hos 

~s KlnDiiRAFEn 
Købe-nhav-n 

Frederlksbergg. 25 · T~. 7606 & 762~. 



r;;·~VIIL KRISTENSENS BOGTRYKKE:;_fi1 
c 

NØRREGADE 30 KØBENHAVN K. 

HURTIG LEVERING BILLIGE PRISER 

TELEFON 4345 

FARVETRYKTE PLAKATER · 
§§ 

PROGRAMMER ~ 

l 

Det ældste og mest udbredte Kinoblad 
paa Kontinentet 

er 

Kinematographische Rundschau, 
de østrigske Kinobesidderes officielle Organ. 

Wien VI. Gumpendorferstrasse 24. 

f\ntikke Møbler 
Speciale: 

Gamle Mahogni Chatoller. 

Stort Udvalg. 

Møbelforretningen Ørstedsvej 43. 

Tlf. Nora 1138 x. 

COCO 
0000 

oD 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT 
Vc>Vc> & C LI CHEF ABRIK Vc>Vc> 

FARVERGADE 8 
TELEFONER: CENTRAL 4740 & 4760. 

Films. 
Et indflydelsesrigt engelsk Compagni 

med Hovedkontor i ; Londoq, med ual

mindelig gode Forbindelser blandt Kun

derne , ønsker at overtage Films fra lste 

Klasses udenlandsk Firma, for England 

eller hele Europ;:t . .. Svar til C. P. S., 
44 Conduit Street, London, England. 

[~~;LEFON 425 TELEFON 4;5 c~5] 
CO 00 

HOFFOTOGRAF 

ELFELT 
ØSTERGADE 24 

~&. ~ELEFON 425 

r 

FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
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Kinoplastikon. 

Om denne nye Opfindelse, der for nogen Tid 
:. iden voldte saa stor Opsigt i London, og svm vi 
her i Bladet ogsaa kortelig o mlalle, find er vi i »BiO « 
en udførlig Artikel, som vi her bringer i Oversæt
telse. 

For ca . 5 Aar siden gj orde en Lysk Opfinder den 
Opdagelse, at man kunde blive fri fo r den h vide 
Skærm, hvis de levende Billeder projiceredes paa 
en særlig Maade, hvorved man fik en Billedfrem 
stilling af en saadan Ari:, al de l saa ud som om 
11 ersonerne i F ilmen bevægede sig frit i Omgivel
sl'l"ne, naturli gv is dog indenfor el begrænse t Rum, 
><ta a l Til skueren fik Indtry k a f, a l ove rvære en rig
lig Tealerfores lilling. 

Opfind elsen h avde dog i sin oprindelige Form 
adskill ige MangleT. 

Saaledes kunde kun m ege t smaa Figurer pro
jiceres, saa al det h ele mindede om en Dukke
kom edi e og F arver kunde m a n ikke faa m ed, del 
var a ltid hv ide Personer , der o pl.raadte, hvilkel man 
S<•gte al raade Bod paa ved at spill e P j.errotko
lll edier. 

Efler mange indviklede Forsøg, er ma n nu naael 
saa langt, a t man kan fromvise Opfindelsen i be
t~· d elig l'orbedr.el Skikkelse, og ka n blandt a ndet 
l'i se naturlig store Figurer, og i W ien og London 
har »Filmen uden Skærm « gjort s tor Ly kke, og 
IIl an spaar den en s lor Fremtid . 
. . l hoss iaa ende Tegnin g gives en Forkla ring paa 

l\llloplastikons Sys tem. 
Proj ek ti'JIISappa rate t (K). der ved almindelige 

i'relll visninger af leveilde Bill ctl.cr , er anbragt saa
ledes , at Lyse i d erfra fald er vinl< elre l paa Sl< ær
lll cn, staa r he r noget til Siden. Lyss lraa J.ern e, som 
lld>t·l ·ll. f. l l l" o'' 1 a c c . passerer ·ør s l ge nnem en gennem-

sigtig Skærm (A) . I Stedet for nu a l gaa videre Lil 
en Projektiousskærm , møder de en planparallel 
Glasskive (B) under ·en Vinkel af 45 Grader . Denne 
Skive, der naar bag om h eie .Prosceniumsaabningen 
(I ), virker n u som et ,Spejl for det Straaleknippe, 

,som naar d en , og bevirker saaledes, al Straaierne 
kustes tilbage gennem Prosoeniumsaabningen ud 
ilwd Tilskueren , saalecles som T·egningen viser . 

Bag Scenen, parallelt med Prosceniumsaabnin
gen og følgelig uneler en Vinkel af 45 Grader med 
Glasskiven B, er det bagest·e Tæppe (F ) anbragt, 
,til strækkelig stort Lil al d ække hele Prosceniumsaab-

f l : l f 
,;" ~ ..., 
~ Y r 

nin ge n. I kort Afs tand fra delle Tæppe findes l.o 
K u lisser (E) , m ~d en Aabning im ell em , der nelop er 
saa stor som den Plads, paa h vilken Film en spiller. 
Fra E Iil F s ti ger Gulvel lidt, saa al Personern e un 
der F oreslillin gen synes a l røre sig paa delle v.ed 
<l en punkterede Linie C. 

Naar nu Film en projicer es, naacr Lysstraalerne 
Glasskiv.en og kastes derfra ud mod Til sku eren som 
om de kom fra C bag Skiven. Samtidig ser Til 
sku eren Tæ ppet F og Kulissern e E direkte gennem 
Glass kivcn, og ma n faa r da del Indtryk, a t Filmen-; 
Personer bevæg·er sig mell em del bag.esle T æppe o" 
Kulisserne ; del ser ud for ham som om de, naar d~ 
gaar bort, ligefrem gaar ud bag Kuli sserne. 

En af Forelelene ved dette Projektionssys lem er 
den, a t den gennemsigtige Skærm A absorberer alle 
F ejl og give t et roligt og smukt Bil lede. 
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Naar Filmen optag·es sker detle ogsaa paa en 
særlig Maade. l Optagelsesrummets Baggrund er 
ophængt et sort Tæppe, Personerne er som oftest 
kl ædt i hvidt, hvilket dog ikli.e er absolut nøcl
vm1digt. 

' For saa vidt muligt a t nærm e sig Scenens Kunst, 
rorbineler man Filmfremvisningen med en Gram
mofons vokale Y clelser, hvorved man altsaa faar 
la l ende levende Billecl.er, der bevæger sig frit . 

Grammofonen anbringes ved H, der har vist sig 
al være den bedste Plads , for at Tilskueren faar 
det Indtry k, at Lyden konm1er fra de i F ilmen op
trædende Personer. 

Grammofonoptagelsen finel er dog ikke Sted sum
lielig m ed Filmsoptagelsen. Først siger de optræ
dende deres Replikker ind i en Grammofon, derpaa 
s'piller de Filmen foran Filmsapparatet, idet de nøje 
sØrger for at sige de sanane Heplikker samtidig m ed 
Grammofonen , der nu er sat i Virksomhed med at 
gengive, hvad den lige har optaget. 

Unel e r Forestillingen gælder det om a t faa den 
rette Sam tidigh ed m ellem Grammofonen og Filmen, 
og d ette har voldet store Vanskeligheder, men Pro
blemet lader nu til at vær·e løst paa udmærket 
Maade. 

I det foreliggende Tilfælde sker Kontrollen der 
vecl, at en Indikator m ed en bevægelig Viser er an
bragt ved Projektionsapparatet. Naar denne Viser 
pege r paa Nul, ·er Samticligheden fulclslænclig. Svin
ger den derimod til den ene Side, i Hetning af en 
rød Lampe, b etyder det al Billederne er fo rud for 
Grammofonen. En Svingning ti l den anden Side 
mod en grøn Lampe, at de er bagefter. I begge 
Tilfælde beh øver cl en Mand, der betjener Projek
tio nsa pparatet blot at dreje paa et fiaandsving for 
a l ska ff·e ab ~olut Samtidighed . 

CENSURLISTE. 
27. Januar 1915. 

2876. Frk. Piccolo. 1029 m. Lun:1. Rød : 
Lystspil. 

'2877. FlyvespioneiL 1198 111. Dania Bio. Rød. 
Drama. 

2878. Manegens Stjerne. 626 m. Nordisk. Rød. 
Drama. 

2879. Mit Fædreland -- min Kærlighed. 1136 
m. Nordisk. Rød. Drama. 

:2880. 8 Døtre og ingen Son. 968 m. Luna. Rød. 
Lystspil. 

2'281. Gaumonts Ugerevue Nr. 46. 210 m . Gau
mont. Rød . Naturh. 

2882. Da Gent og Ostende blev rømmet. 144 
m. Topical. Rød. Naturb. 

2883. Pengedjævelen . 1174 m. Union. RØd. 
Drama: · 

2884. Uger ev ue Nr. 46. 103 m. Gatunofi t. 
Rød. Naturb . 

2885. Ugerevue Nr. 46. 210 m. Gaumont. 
Hød. Naturb. 

2886. Ford Sterling som Sku espiller . 299 m. 
Sterling. Rød. Komisk. 

2887. Levende begra ,·e t. 940 m. Itala. Rød. 
Drama. 

2888. Levende begravet. 940 m. !Lala. Rød . 
Drama. 

2889. Kærlighed gør Robinet til en Kæm pe. 
178 m . Ambrocio. Rød. Lystsp . 

2890 . Krigs-Nyhed er. 161 m. Top!cal. Rød. 
Naturb. 

Da Mr. Bluf blev bluf'et. 

En Bacillebataillon kan have en meget stor Ak
t ionsradius. Den amerikanske Bacille har saalecles 
ikke ladet sig afskrække af Atlanterhavet, den ha r 
rettet meget kraftige Angreb paa .den unge elanske 
Handelsstand. Saa at sige overalt har den vundet 
Sejr. Unge skikkelige Middelmaadigheder har den 
faaet til at svulme op til det mest uformelige. Det 
jævne Slid paa et Kontor bringer den i Foragt. 
Naar man firer lidt paa Moralen og ikke gaar af 
Vejen for lidt Svindel, kan man starte sin egen lille 
Geschæft, der ved Hjælp af lidt Hokuspokus nok 
kan bringes til at yde saa m eget, at man h ver Dag 
kan more sig anstændigt. 

Thorup hørte til de befængte Middelmaadighe
cler. Han h avde et lill e Ag·enlurlw nlor i den indre 
By. Den, der første Gang traf ham der, maatte faa 
Indtrykket af en ung, fremadstræbende Dygtighed, 
et rent KnudeLov af Energi, saa fuld var hans Mund 
af store Planer. Det meste af Dagen var han ude 
og virke, i hvert Fald var h an ikke paa Kontoret. 
Kun nogle faa vids te, at han spillede Billard i Ka
feen overfor. 

Det første Par Maaneder gled alting af u den 
Støj. Han tærede paa en Kapital, stor 5000, som 
han havde laant af den bekendte Grosserer Josefsen 
paa sin Veltalenhed, men mest paa sin velhavende 
Families Navn. Saa kom det Tidspunkt, h'' or han 
kørte fast og Josefsen begyndte at røre paa sig. 
E n Midelag telefonerede Jo.sefsen til ham og a n
modede ham i en meget truende Tone om straks at 
komme ud paa hans Villa i Hellerup. Nu ramlede 
det. Skønt - han skulde vise Josefsen , at ham 
kunde man ikke lege Kispus med. 

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

T RA NS-ATLANTICFI LM C A/s o. ;: 

NYHEDER 

Hullet i Hauehækken. 
Drama. 300 Meter. 

REX 

• 
For hendes Skyld . 

Drama. 300 Meter. 

Rækken imellem. 
Skuespil. 300 Meter. 

• 
Reddet i sidste Øjeblik . 

Drama. 180 Meter. 

THE TRANS-A TLANTICFILM Co. A/s 
Telefon 

CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 
FARVERGADE 2 11 

Telegr.-Adr.: 
TRANSCOFILM 
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Josefsen var en lill e ilter Mand, Jøde. Saa snart 
Thorup med lange, dristige Skridt skred frem over 
det orientalske Tæppe i hans Kontor, begyndte han 
at overfuse ham 

,, Naa, der har vi Dygtigheden ... i Billardspi l, 
I\eglekongen, " sagde han m ed skarp, bitter Stemme. 
»Kom bare nærmere, lille Ven. Jeg skal ikke rive 
Hovedet af Dem, det vil jeg lade en Undersøgelses
dommer om. De ved vel, at De har bedrevet et 
Stykke Svindel.« 

"Jeg har ikke begaaet noget krimind t, « sagde 
Thorup dristigt, men med noget vaklende Stemme. 
"Og hvis det kun er for at overfuse mig, at De har 
bedt mig komm e, saa tillader jeg mig at trække 
mig tilbage." 

"Bi lidt, lille Ven , det staar De Dem bedst ved. 
Lad være med at forsøge den bengalske Belysning. 
for den skal jeg snart faa slukket. Jeg han.dlecl e 
som en Idiot, da jeg betroede Dem mine Penge. J eg 
burde straks have set, at De var et degenereret In
divid. De har jo ·ingen Hage, Mand. De er jo bare 
en Mister Blu f. " 

"Farvel, I-Ir. Josefsen .« 

"stands!« raabte Josefsen ude af sig selv. "Nu 
skal jeg lære dem noget andet. En hel Uge har De 
været under Politi opsigt. • 

Thorup blegnede. 
»Har jeg været under Politiopsigt, « hviskede han 

med h ængende Underkæbe . . . »Det er Løgn i Deres 
Hals, ved De det!« . 

»Ah, De ønsker et Bevis.« 
Josefsen ringede paa Telefonen. Da han havde 

faaet Forbindelse, spurgte han, om det var Politi
stationen. Svaret var aabenbart bekræftende, for 
han bad om 'at tale med Politiassistent Ludvigse11. 
Den Samtale, de førte, ' bekræfted e fuldt ud Josef
seJls Angivelse. 

Thorup svedte . Men han forsøgte alligevel for
nuftigvis at tænke sig om . Det, han havde begaaet, 
kunde ikke komme ind uneler Politiet. Altsaa var 
det bare Narrestreger m ed den Telefonopringning. 
Der hang vist en h el anden end en Politiassistent 
tor Enden a f Traaden. Helt sikker var han nu 
ikke. 

"Der ser De,« sagde J osefsen, idet han ring)')d e 
af. Imidlertid kan Sagen maaske ordnes, hvis De 
vi l underskrive disse Papirer. " 

Thorup kiggede Papirerne igenn em. Han sk!,llde 
underskrive nogle Erklæringer om, at han bekla
gede at have begaaet noget kriminelt. Thorup fOI:_ 
slod straks, hvad de skulde bruges til. De sln!lcle 
bruges ti l at presse Penge ud af hans Familie med. 

"Jeg underskriver dem ikke," sagde han. 
"værst for Dem selv, unge Mand ,« sagde Josef

sen koldt. » Saa lader jeg Retten gaa sin Gang. De 
skal faa to Minutters Betænkningstid. Værsgo'.« 

Josefsen gik op og ned ad Tæppet. Et Øjeblik 

standsede han ved Vinduet. Hvad var det! En Bil 
stoppede op foran Villaen. Der sad fire unifor111e. 
r ede Personer i den. De kunde godt i en Skynding 
tages for Betjente. I-Ian fik en Ide. 

"Kom h er hen, Thorup, og se, « sagde han stille. 
Saa snart Thorup saa det Syn, fo'r han ti lbage. 
"Jeg underskriver, « stønnede han. 
"Godt, saa telefonerer jeg til Politiassistenten,« 

sagde J osefsen. "Saa skal der ingen Skade ske 
Dem.« 

Han fik de underskrevne Papirer og havde paany 
en Samtale med denne Politiassistent Ludvigsen, 
Sagen blev ordnet i en Haandevending. 

"Nu kan De roligt gaa,« sagde Josefsen spoclsk. 
"Nu har vi ikke mere med hinanden at gør e. Nu 
er det Deres Familie og mig." 

Thorup gik fortumlet ned ad Trappen . I Gade
clø ren møder han de Uniformerede, der ter sig 
med store Fagter. Men de nærede øjensynlig ingen 
fjendtlige Hensigter mod ham. Han spærrer Øj
nene op og forstaar ingenting. Pludselig faar han 
et Stykke henne paa Vejen Øje paa en Mand, der 
staar og drejer paa et Filmsapparat . Han er ble
ven overrumplet og narret. Tilfældet har været 
ondskabsfuldt ved ham. Aa, den gamle Ræv, der 
saa udmærket havde forslaaet at udnytte Tilfældet. 

Idet han listede ned ad Villavejen, mumlede han : 
>Gid Fanden havde den Film!" 

Vilhelm Bergstrøm. 

Krigskinematografi. 

Vi har før her i Filmen omtalt den Betyd
tydning Filmsoptagelsen har i den n u værende 
Krig, hvor man h ar installeret Apparater til 
Optagelse af levende Billeder i Flyvemaski
nerne, og vi ser os i Dag i Stand til at meddele 
lidt n ærmere om, hvorledes disse Optagelser 
finder Sted, og hvorledes Apparatet fungerer: 

Opgaven er først løst af den italiens ke Kap
tajn Giovanni Fabbri, der har kon strueret et au
tomatisk virkende Fotografiapparat, som tager 
en fortsat Række Billeder, idet Aeroplanet fly
ver frem . - Apparatet har de to store Fordele, 
at det tager meget lille Plads op, og at dets Kon
sh uldion er overonlentlig simpel. Det knn in
stalleres paa ethvert Aeroplan; er det førs t sat 
i Gnng, bliver det ved med at tnge en kon tinuer
lig Række Billeder, lige til Filmen løber ud . Det 
kan dog standses paa ethvert Tidspunkt, lige-
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som det ogsaa kan bruges til at tage enkelte 
Hilleder m ed . Oprulningen af Filmen sker ved 
Hjælp af en lille Propel, der snurres rundt af 
Lufttrykket under Aeroplanets Fart, Rotation en 
overføres ved en Drivstang ti l en Kæde, der 
vinder Filmen op. - Filmens Hastighed kan 
reguleres alt efter Vindstyrken , Flyvemaskinens 
Hastighed, dens Højde over Jorden samt Ret
ningen af dens Bane i Forhold til Jorden (op
ad, nedad eller vandret) . - En m eget sindrig 
paafundet og meget betydningsfu ld lille Op
findelse knytter sig til Fotograferingen ; hver 
Gang Skoddet falder fra for Hovedlinsen, og 
der tages et Billede af Egnen ned enunder, fn l
der samtidig et andet Skodde fra , saa at der 
gennem en Linse kastes et Billede paa Filmen 
;1f Kompas og Bnrometer, der er anbragt i det 
lill e Hylster , som paa Bi lledet ses oven over 
Knmeraet. Pan hvert eneste af Fotografierne 
ses derfor Kompas og Barometer i det ene Hjør
n e med Viserne i den Sti lling, de havde i det 
Øjeblik, Pladen bl ev taget. Den paa Billedet 
fotograferede Barometerstand tjener til at af
gøre, hvor højt F lyvemaskinen var oppe, da 
vedkommende Bi ll ede blev taget. - Filmens 
Længde og Apparatets Skarphed er saadan, at 
der kan tages Bi ll eeler for en Flyvestrækning 
p:1a ca. 240 km fra en Højd e paa 1200 Meter. 

Filmen forbinder. 

Det er sagl , al Yecl Kr igens Udbrud sprang den 
inl.ernationale Film paa mange Sleder paa en Gang. 

og sandt er det jo desværre ogsaa. Den første vir

l\el ig jordomspæncl encle Ting cf' ler Midgaa rdsormen , 

blev skudt over af Krigens Kanoner, og hvo rnaar 

man faar sa l Filmen rigtig sa mmen igen, sanleeles 

al den atter spæneler om alle V ercl enscl ele og deres 

Lande, er ikke godt at sige .. 

Dog, Filmen er endnu ikke helt uden Betydning 

Landene imellem , og et af de bedste Eksempler fik 

man forl eelen Da? h er i Byen i Vietorinlea l r e l. 
En fra nsk kvindelig Arlisl har i længere Tid 

været en ivrig Tilskuer hver Gang Film fr a Krigs-

skuepladsen gik over Lærrede l. Forleden Dag f'orc. 

vistes en Film fra en lysk Fan·g~ l ejr og pludselig 

genkendte .Damen sin BPoder , der so m lysk Fange 

spankuleæde rundt inelenfor Lejtens ·Pigtraacl . F ra 

denne Brocl-er havde hun hidt il inlel hør t og ik ke 

anet, hvor han opholdt sig, men nu naa ecl e et Brey 

sendt til Fangelejren ham og et Svar kom li lbage 

til den glade Søster, der nu overalt pri ser Victori a

teatret som et Biografteater , hvor man faar mest 

ud af Billederne. 

- p-

Nordisk Filmskompagni udvider 
sin Kapital. 

Nordisk Filmskompagnis Aktier omsattes 
indtil for nylig ti l 120, men sprang saa pludse
lig i Vejret til 150. Denne Stigning h ænger sik 
kert sammen med, at der var sivet noget ud om 
en forestaaende Udvidelse af Selskabets Aktie
kapitaL Og de Folk, som har købt i Tillid ti l 
disse Rygter, vi l nu faa deres Forventinger op 
fyldte. 

Paa et Møde har Bestyrelsen nu drøftet 
d isse Fremtidsplan er , og det vedtoges at ind
kalde en ekstraordinær Gen eralforsamling i Be
gyndelsen af næste Maaned . Paa denne ·Gene
ralforsamling vil Best'yrelsen forelægge Forslag 
om at udvide Aktielwpitalen , som i · For vejen 
er paa 2 Mi ll. Kr. , med endnu 2 til 4 Mi l!. Kr . 
Det er dog, efter hvad vi erfarer, kun Meningen 
at udbyde den ene Million i Tegning, medens 
Selskabet forbeholder den anden Million, som 
Bestyrelsen maa have disponibel for at kunn e 
0\·ertage forskellige Forpligtelser. Og ti l den 
ene Million, der lidbydes i Tegning, er der 
endda kun Adgang for Selskab ets gamle Ald io
n ærer. Aktierne vil blive udbudte til en Kurs 
af 105, idet Bestyrelsen regner de 5 pCt. til Om
kostninger . 

Som bekendt er det endnu ikke lykkedes 
Bestyrelsen at faa Nordisk Filmskompagnis Ak
tier noterede paa Børsen; men Ledelsen har del 
bedste Haab om, at dens Bestræbel ser i denne 
Retning snart vil føre til et Resultat. 
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Generaldirektør Ole Olsen udtaler sig 
om Situationen. 

J Anledning af, at N ord is k Filmskompagnis 
forestaaende Kapitaludvidelse stadig drøftes liv
ligt og kommenteres paa forskellig Maade, h ar 
vi søgt Selskabets Gen eraldirektør , Hr. Ole Ol
sen, og bedt ham udtale sig om Selskabets 
Fremtidsplaner . 

Det første, Hr. Ole Olsen siger , er af negati v 

Art: 
- Jeg vi l gern e stra ks . gøre Opmærksom 

paa, at det er en Fejltagelse, hvis nogen tror, at 
det her drejer sig om en Overtagelse af uden 
landsk e Se lskaber. Noget saadant er der ikke 
Ta le om. Tvertimod, h er vi l vist blive en r et 
haard Konk urrence i Skandinavien. 

- Men hvad er det da, De tilsigter m ed Ud
ridclsen? 

- Udvidelsen skal foregaa i Udland et , ud e 
i den store Verden . Der forestaar intime .For
bindelser m ed andre Foretagender. 

- Er der Tale om Overtagelse af auclre, 
udenl andske Selskaber? 

- Det maa De ikke spørge mig om, for 
hvis jeg skulde svare paa det, kunde jeg let 
fristes til at lyve - og det gør jeg ikke. 

- Men hvortil skal da den Million anven
des, som ikke udbydes , m en hold es til Selska
bets Disposition ? 

- Den skal r eserveres ti l i paakommende 
Tilfælde at kunne styrk e vor Produktion. 

Mere end disse orakelmæssige Ord vil Gen e
ra ldirektøren ikke sige om den Ting . Og -\ri 
spørger ham clerpaa, om det ikke n etop nu er 
et noget llbelejligt Ticlsplmkt til at forelage en 
Knpitalucl v idel se. 

- Nej, paa ingen Maade, svarer Hr. Ole 
Olsen. Det, vi er ved at gøre nu , det er solidt, 
det skal nok blive lukrativt for Aktionærerne, 
det ved jeg. Ser De, Krigen kan ikke vare evigt, 
der maa komme Fred, det kan man r egne sig til. 
Saa længe Krigen staar paa , ]-:an vi k lare os, 
og naar Freden komm er, saa er vi der, hvor vi 
skal være, og er parate. Det er netop Sagen : 
saa har vi vore Sacrer i Orrlen oa det er der 
. b ' b 

Ingen af de andre, der ha r . Derfor gælder det 

om at træffe Forberedelserne nu. Og det ska l 
n ok betale sig, jeg har undersøg t Sagen . 

... Hr. Olsen lægger Hovedet tilbage og ser 
ind i Fremtiden: 

- Nordisk Filmskompagni bliver nu det 
stør ste i Verden. Vi er i Forvejen · det fineste, 
og det er jeg selv egentlig lidt slo1t af'. Vi for 
øger dog Nationalformll en , hidtil m ed 3 Millio
n er om Aaret, jeg h aab er, at vi kommer op paa 
5. Ja, var der 50 af den Slags Foretagender, 
havde vi Balance og var fri for a lt vort Under 
skud! Naturl igvis, det er ikke udelukkende a f 
nationale Grunde, jeg har startet dette Se ls l~ab, 

det er ogsaa· af Egenkærligh ed ; men naar de 
to Ting kan forenes, saa baade jeg og mit Sel
skab kan tjen e godt, og samtidig Landet kan 
gavnes, saa syn es jeg, det er udmærket . Vi har 
i 2 Aar givet Aktionærerne 93 pCt. af deres 
P enge . .. 

- Der ta les om , at De ikke har afskrevet 
_ti 1strækkeligt paa Etab leringskontoen? 

- Det er noget Snak. Etableringskontoen 
va r til at begynde m ed 1,750,000 Kr. Nu er den 
paa to Aar bragt n ed til 700,000 Kr. - Er det 
ikke meget godt ? 

- Hvor kan det være, at Deres Aktier ikk e 
noteres paa Børsen? 

- De blev i sin Tid ikke offentligt lldbudte, 
og det kræves vist efter deres mærkelige Love. 
Men de kommer , det er et Papir, der tvinger 
sig frem. Nu er der 4 Mil lion er , og naar der 
en skønne Dag er 10 Millioner .... 

ilfr. 

Generalforsamling afholdles forl eelen Dag i Ope
ratørldubben , der ved denne Lej lighed foranelrede sit 
Nav n til »Film -Operatør -For eningen «. Nogle nye 

· Love vedtoges, hvorefter Bestyrelsen genva lgtes. 
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Til Film Opera/ør Foreningens Medlemmer f 

Medlemsmøde afholdes Lørdag · d. 6. F.ebruar Kl. 
111/2 pr. i >>Hannonien«. Dagsorden bekendtg~res 
paa Møde!. Ifølge Generalforsamlingen~ Beslu~mng, 
kan Operatører fremtidig kun optages 1 For.enm~en 
mod at indsende Begæring herom, ledsaget af Papuer 
paa en Køretid af mindst 2 Aar, til Foreningens Be
styrelse. 

Foreningens Kontor, Nørrebrogade 46, 4. Sal. 
Kontortid: 5-8 Eftm. Tlf.: Nora 329 x .. 

Direktør Nathanson har i .disse Dage ·solgt sit 
lilJe, Biografteater paa Ørsteds,:ej til den populære 
"Sp1:ech-Staldmeister« Eiichsim. · 

Hof- og St~dsretten har paadømt en Sag,_ der 
y ar anlagt af Solodanser Richard J ens en mod Films~ 
fabrik en Danmark. 

. Ricl~ard . J ensen var eng~geret som Filmss-kue
spiller fra 1ste September 1913-3ll~ August 1914 
for 4000 Kr. I ·Februar · fik han el Forskud paa 
800 Kr. :hvorfor han akcepterede · en Veks~l, der 
skulde · betales ved Til])ageholdrlse af' 200 Kr. om 
Maaneden af Hr. Jensens ·Gage. '. 

Aktieselskabet nægtede nu at betale Hr. Jensen 
·Gage for Juli og August seJ~ med Fr~drag a~ . de 
400 Kr. til Vekslens Indløsning, da Jh. Jensen Ikke 
havde kunnet medvirke i disse Maaneder paa Grund 

af Ov·eranstrengelse og Nerv·esygdom. De Indstævnte 
hævdede at Hr. Jensen stadig havde færdedes ude 
tilsyneladende rask og rØrig. 

Hof- og Stadsretten anerkendte imidlertid Tea
terlæge. Risoms Læge-Erklæring og dømte •Dan. 
mark « til at betale Richard Jensen de to Maaneders 
Gage med Fradrag af 400 . Kr. 

Biografteater-Billener 
med Firmamærke efter e;get Valg i Hefter å 500 Stk. 

· 5 Billetter pr. Blad - dobbelte eller 
tr~dobbelte-nummereret 'fra 1- 500 eller ·fortløbende 

til 100,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. S ats. 
10 000 Stvkker med en Sats ..... Kr. 6 00 
25;ooo ·_ - to _: . . . . . " 12:oo 
50,000 - tre - . . . . . . > 22,00 

100,000 - fire ---" .· . . . . » 40,00 · 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 X 12· cm. 
. 10,000 Stjidter med e.n Sats ..... Kr. 7.00 · 
25,000 ,- - .to - ..... » 17,00 
50 000 · - - tre - · ... ·. . » :11,00 

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

Yderligere ·Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forseneles mod Halvdelen i!.f Beløbet ved_ Ordre ns Af
givelse, Resten pr. Postopkrævmng. · 

·BiUetfabrik A. Brand G. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

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

Kl NO-SCAN DIA .• FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: ' /, Side Kr. 50, •;
2 

Side Kr. 30, ' J
4 

Side Kr. 15, ' /, Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt ., for 
26 Gange 20 pCt. _ 

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

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

cl 1 · l'. Gliickstadt og J. Locl1er (ansvarh.). Udkommer den 1. og 15. i hver Maanecl.- Udgivet af Jens Locher. I Re a <honen: 

re, go~e, danske Film 
optages · stadig af A/s Kinografen f 

Ajs Kinografens i Hellerup; Strandparksvej. 
(Det stør·ste i Sln nd inaviC' n .) 

Sidste store Sukcesser: " 

"Badehotellet". Skagens-Filmen! Enormt Tilløbsstykke ! 
i • ' ' 

"Guld.--- der hævner". (Bewerog Fru Oda Rostrup i Hovedr.) 

"Borgkælderens Mysterium". Sensation (ved kendt Herregaard: ) 
' ' . . ' •, ~ 

r 

En ny stor opsigtsvækkende· -Film er under Optagelse r 
<:.. \... • • ! 

AJs· KINOGRAFEN 
Køben.havn. 

- . 
Hovedkontor: Frederiksberggade 25. Telefon 7606 og 7626. _ 
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