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Den 
.smukkeste Film 
i d e n n·e S a i s o n 

er 

Skyggernes 

Mysterium. 
· Drama i 4 Akter. 
(o : 1 Forspil og 3 Pkter.) 

Helt igennem 

p ragtfuldt koloreret. 

G au mont-K u nstfi.l m. 

Glimrende Spil. 

Den skønne Pariser-Kunstnerinde Fabienne Fabreges 
i Hovedrollen i "Skyggernes -Mysterium". 

Gribende Handling. 

Pragtfulde Scenerier. 

Eneretten for Danmark og Norge tilhører 

Al s KINO-GRAFEN, KØBENHAVN&BERGEN 
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4 sikre Træffere: 

Sarah Bernhardt Filmen j e a n n e D o r e. 
5 Akter. 80 Afdelinger. c. 1750 m. 

' 
Verdens Filmen 

Nana Sahib eller Oprøret i Indien 185 7. 
5 Akter. c. 1400 m. 

Moral Filmen 

Den nøgne Sandhed. 
4 Akter. 100 Afdelinger. c. 1200 m. 

Den glimrende Film 

Springet fra Balkonen. 
4 Akter. c. 1200 m. 

~~a~ in- & ~illie Ritsc~iefilm . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ' . • • • • • • • • : Provinsforeningens .: • • 
: Medlemmer gøres opmærksom paa, at Bestyrelsen for Tiden ligger lige : 

: foran en Afslutning om et nyt Arrangement angaaende Brandforsikring af : 
e Løsøre og Film. e • • e Medlemmer, der har forsikret gennem Foreningen, vil af Bestyrelsen e 
: blive transporteret over i det nye Selskab og bedes derfor ikke selv slutte : 

: nye Akkorder. : 

e Alle Medlemmer bør slutte sig til Foreningen angaaende Brandforsikring; e • • e der opnaas betydelig billigere Præmie, ligesom Vilkaarene bedre kan tillem- e 
: pes, naar vi staar samlet med en stor Forsikringssum. : 

: Vi har Halvdelen af Provinsens Teatre indmeldt og venter paa den an- : 
e den Halvdel. e • • e Henvendelse til Formanden Chr. Sørensen, Svendborg Biografteater. e • • • • • • \ : • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~ JOHN OLSEN & Co. ~-
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g København: g 
~ Vester Boulevard 46, Telef.10858. ~ 
g London: g 
g Oxford House, Oxford Street 9 -- 15, London W. g o o 
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~ Import og Export al Films. ~ 
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D · c 
C -FILMENS ADRESSER C 
= D g Ud/ejnin~~~o;~f::!~[e~mmelskaftet 47. Tlf. 93. ~ 
D A/S Dansk svensk films, Vimmelskaftet 36. Tlf. 6433. u 
C AIS Kinografen, frederiksberggade 25. (Tillige fabrik). Tlf. 7606 og 7626. C 
= AiS Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. C 
g ~~~ = n Scandinavien film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10,240. D 
~ TransatJantie film Co. (A. E. Gee), farvergade 2. Tlf. 11,212. ~ 
D A/S de Giglio de ltalia, Vestervoldgade 10. Tlf. 2858. u 
= Ove Davidsen (Messter), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. C g · John Olsen & Co., Vester Boulevard 46. Tlf. 10,858. ~ 
D Rothenborg, Hambrosgade 4. Vitagraph. u 
= L'Herbier, Islands Brygge 19. Gaumont. Tlf. Amg. 1128' n g Pathe freres (dansk-fransk A/S) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. ~ 
D F'Jl t"tl M. P. Sales Agency Ud., Blegdamsvej 128. Tlf. Øbro 2274y. g 
= l. m 1 er. . n 
O Record film Co. (Harald Obel), [ille Strandvejs Sidevej 4. Tlf. Hellerup 440. ~ 
c Maskiner. Kopiering, Optagelser, Titler. · ~ 
D Pathe treres (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. _ 
= Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17. Tlf. 8012. D 
D Dansk Kinematograffabrik Reparation af Maskiner. Vesterfæl ledvej 6. -
C B d Tlf. 1636. Telegr.-Adresse: Maskinperfect. g 
= aggrun e. n 
D A/S Jacobsens Krystalvæg(spar 33 - 500/o Lys forbrug), Vesterbrogade 3 .. Tlf. 9186. ~ 
= D g Bogtrykkif~~e~ristensen, Nørregade 30. Tlf. 4345. D 
g Kopiering. D 
D Crone films Co., Købmagergade 62-64. _ 
= Billetter. . D g ferslew & Co., St. Kongensgade 24. Tlf. 470. Specialfabrik for D 
D Billetter, Ruller og Blokke. _ 
= Foreninger. D 
D Biografejerforeningen for Provinsen, Formand Chr. Sørensen, Svendborg. -
C Biografejerforeningen for København og Omegn, Victoriateatret. Tlf. 10,353. C 
=o Ventilation og Opvarmning. Altid frisk Luft. D 
= Axel Ludvigsen, cand. polyt., Vestergade l 2. Tlf. Byen 7569. n 
D Elektricitet. Kino-Scandia, frederiksberggade 17, Tlf. $012. ~ 
D Elektriske Alnlkægb, MDodstakndAe, OmformCere. . V d Stranden 16 C = Forsikring. Aktiese s a et ans ssurance ompagn1, e , n 
D København K. Telefon 12180. ~ = . D D -
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RIDNING 
DYREHAVEN 
AXEL MATTSON 
- TELF. ORDRUP 822 og 801 -

Aktieselskabet 

Dansk Assurance Gumpagn i 
Ved Stranden 16, København K. 

Telefon 12180. 

Absolut billigste Assuranceforretning for 
Biografteatre. 

fordelagtigste forsikringsbetingelser. 
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@@ FORENINGEN ·AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN li . 6G, FQR~NINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I PROVINSEN 

Nr. 9. li · TORSDAG DEN 15. FEBRUAR 1917 11 5. Aargang. 

Lukkebestem.melserne og 
deres Virknin'ger. 

Som det desværre var at befrygte, da sidste 
Nummer .af »filmen« g:ik i Trykken, vilde 

den truende Kulmangel i Landet snart trække 
haard hændede Bestemmelser efter s1g, der og
saa vilde ramme Landets Biografteatre. 

Og disse udeblev da heller ikke ret længe, 
og selv om Lynet ikke kom fra ,en klar Him
mel, saa blev de~ virkningsfuldt nok i sit Ned
slag. 

Biografteatrene Landet over r,naa .kun . holde 
aabent 4 . Timer om l)agen og skal lukke senest 
Kl. 10, saaledes · lød ,Parol.en, og den lød jo, 
særligt for Københavns Biografteatre. alt andet 
end godt. . 

Københavnerforeningens formand, C. C. Chri
stensen, gik dog straks til Ministeriet for om , 
muligt at forhandle om Sagen, og for dette ra
ske Initiativ bør der siges Di~ektør Christensen 
T ak, thi det lykkedes ham' :virkelig, mod de · fle
stes forventning, at redde en Time ·hver Søg
nedag og to om Søndagen, hvilket jo er et 
stort Plus, men alligevel var Bestem.melserne 
haarde nok. . . ' 

At Biograferne maa bære deres Del af den 
almindelige Byrde i disse sv'ære Tider er der' 
io intet at sige ' til, men det af se leve,nde Bil" ' 
leder er jo en billig og demoKratisk Fornøjelse,· 
som 'man til det s1ds'fe bør søge· at bevare. Det 
Biografteater i Dahinark, der tammes haardest, 
er utvivlsomt Victoriatret, der begynder sine 
Forestillinger Kl. 12, men for alle Københavns 

Strøgteatre betyder den ændrede Spilletid circa 
33 pCt.s Indtægtstab, medens Udgifterne .sam-
tidigt vokser betydeligt. , 

l Provinsbyerne gjorde den indskrænkede 
Spilletid kun Skade de færreste Steder, men der 
var det til Gengæld ofte galt med de lokale 
Elektricitetsværker, der ikke var . i Stand til at 
levere Strøm. Værst har Virkningen været i Byer 
som Næstved - der lukkes der for Elektricite
ten Kl. 6 Eftermiddag - og i Randers, og an
dre Byer maa desværre befrygtes at maatte 
følge efter. 

Det er under disse Omstændigheder ikke 
nemt at holde Humøret oppe, men der er jo nu 
al Sandsynlighed for, at Landet vil faa Kul i 
en ikke alt for fjern Fremtid. Naar dette sker, 
maa man blot fordre, at alt straks føres tilbage 
til de normale forhold, hvorpaa hele films
branchen er anlagt og uden hvilke den i Læng
den . ikke kan leve, og at man ikke lader de nye 
strenge Bestemmelser blive ved at gælde, skønt 
Grunden til deres Ikrafttræden er faldet bort. 

Indtil da maa man se at slaa sig igennem 
saa godt, det er muligt. og ved gensidig Imø
dekommenhed søge at komme over den van
skelige Tid. 

fra Provinsforeningens . formand, C hr. Søren
sen, Svendborg, har vi som Svar paa en fore
spørgsel om Tilstanden i Provinsen, modtage.t· 
disse Linier: · '~ 

Den ulykkelige Krig, som snart har lagt sin 
hindrende Haand paa alt i hele Verden, og som 
i den sidste Tid i ret stærk Grad ogsaa har 
formaaet os her i Danmark til forsøgsvis at 
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prøve forraadene og forbruget regulerede, er 
nu naaet til vore forretningers mest saarbare 
Punkt. Brændselsmangel paa Elektricitetsvær
kerne. Ministeriet har derfor set sig nødsaget 
til at udstede delvis . forbud for hele Landets 
Biografteatre, Restaurationer o. l. 

faa dette forbud ophævet er umuligt, og vi 
har da kun tilbage, at se at indrette os saa 

· godt, som de lokale Omstændigheger tillader det. 
Vilde man spørge, hvordan virker Indskrænk
ningen, da er det lidt vanskeligt at svare paa, 
dels fordi forbudet ikke har virket ret længe, 
og dels fordi lokale forhold i nogen Grad gør 
sig gældende. 

Stort set maa man vel sige, at flertallet ,af 
Provinsens Biografteatre nogenlunde kan klare 
sig med den af Ministeriet udsendte forord
ning; værre stiller det sig for København, sær
lig de Teatre, der hidtil har givet forestilling 
fra Kl. 12 eller 1. Hos disse er den daglige 
Drift saa dyr, at en saa stor Indskrænkning 
absolut ikke kan taales. 

Naar De, Hr. Redaktør, spørger, om Provins
forholdene, vilde vi nok klare den med de 5 
Timer, men derved bliver det ikke, og forhol
dene ligger vist saaledes omtrent for det hele 
Land, at hvis Tilførslen holdes lukket i ca. 14 
Dage til, vil Størsteparten af Biograferne være 
lukkede. Randers Elektricitetsværk har været 
lukket, Næstved;. Assens og mange andre kører 
med store Indskrænkninger. l Morgen gaar 
Svendborg ogsaa paa Ration, og som sagt, om 
14 Dage vil Størsteparten af Danmarks Bio
grafer være lukkede, hvis intet andet sker med 
Hensyn til Brændselsmateriale til Værkerne. 

En for os ret sørgelig Tilstand. 

Københavnsk Generalforsamling 
oa Meddelelsen om de nye Lukkebestemmel- . 

ser kom indvarsledes der straks, fredag 
den 9. februar, til Møde i Københavns Biograf
ejerforening til Drøftelse af Situati<men. 

formanden, Direktør C. C. Chris.tensen ind-
ledede og meddelte, at han straks da han hørte 

om .de rigoristiske Lukkebestemmelser, der kun 
tillod Biografteatrene at holde aabent 4 Timer 
om Dagen, havde sat sig i forbind~lse med 
foreningens juridiske Konsulent, og derpaa var 
gaaet . til Ministeriet, hvor det virkelig· lykkedes 
at' faa Bestemmelserne ændrede saaledes, at der 
tnaatte holdes aabent i 5 Timer 'om Hverdage. 
ne og 6 Timer om Søn9agen. . _ 

Beklageligt var det, at der ikke var opnaaet 
mere, men Departementschefen var meget for
bavset over, at def i det hele taget var lykkedes 
at ombestemme Ministeren for Biografernes 
Vedkomende. 

Nu var Spørgsmaalet imidlertid, om det ikke 
var bedre for Biografteatrene at have aabent til 
Kl. 10112 og begynde den halve Time senere, 
thi i saa fald kunde man jo maaske opnaa 
dette, men maaske burde man vente og se, hvad 
Virkning Butikslukningen fik paa Gadelivet 

forskellige udtalte sig derpaa for og imod, 
men ' det vedtoges kort efter enstemmigt at se 
Tiden an. 

formanden kom derpaa ind paa Lønspørgs
maalet, der jo ogsaa var bleven aktuelt ved de 
nye Bestemmelser. 

Efter en Del Diskutioh og forskellige forslag 
foreslog Direktør Davidsen, at man foreløbig 
i 14 Dage betalte folkene fuld Lønning og der
paa, naar det viste sig, som det jo nok 'skulde, · 
at Udgifterne blev alt for voldsomme i forhold 
til de stærkt reducerede Indtægter, gaa til Mini
steriet og se at opnaa længere Spilletid mod 
ogsaa i fremtiden at udbetale fuld Løn. 

Dette forslag vedtoges med 11 Stemmer 
mod 1. 

Man drøftede derpaa Muligheden af . at faa 
filmlejen nedsat og Billetpriserne forhøjede, men 
ogsaa hvad disse Sager angaar enedes man om 
at se Tiden an. 

formanden meddelte derpaa, at f oreningen 
jo nu efter eget Ønske var meldt ind i Arbejds· 
giverforeningen, i lwilken Anledning man hav· 
de modtaget følgende Skrivelse om de Bestem
melser, der var at overholde af de forskellige 
Biografejere. Denne oplæstes og blev givet 
til Offentliggørelse i »filmen"· 

THE 
T R ANS-A.TLANTICFILM Co.A/s 

- NYHEDER --
Bia a t Blod. 

r. 600 m. 

Doktorens Hævn. 
600 m. 

Ved Aandernes Hjælp. 
300 m. 

Den uheldige Sultan. 
300 m. 

Hunden som Opdager. 
300 m. 

~ Et Program med T.-A. Film betyder fuldt Hus.-

Forlang disse Films hos Deres Udlejere. 

Telefon 
CENTRAL. 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 

FARVERGADE 2 11 TRANSCOFILM . 
Telegr.-Adr~: 

------------------------------------------------------------------------------------------
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,Biografteaterioreningen for Kjøbenhavn og Omegn. er derfor i Lovene gjort til en Pligt for Medlemmerne;'. 

Efter at vi fra den ærede Forening har modtaget en-For-,, .:at t(dfylde og indsende Strejkeforsikringslister. 1 
tegneise over Foreningens Medlemmer, tillader vi os Mim gør udtrykkelig opmærksom paa, at der til Ar- : 

bejdsgiverforeningen ikke skaLindsend~ noget Beløb for ;_ 
1 herved høfligst at meddele Dem • følgende vedrørende 

1-nd.skud eller:,Kou1ingent, forinden De har modtaget Med- : ; Deres Forhold til Arbejdsgiverforeningens Strejkeforsik- · 
1 ring og Statistik. . . . · .. · · · ·· '· >: ··_ ; · deleise ft'a Ol>' .om .Beløbets, Størrels.e~ ·:~ · : . t 

~ Som Indskud til Arbejdsgiverforeningevs Strejkeforsik- . Vi vedlægger endvidere et Eksemplax i!LArpejdsgiver- ! 

ring skal ·Foreningens_ Medlemmer e en Gang 'for ·alle be ~ ~,wenit;igens .Love;'. hv0.H vi: hen,vl$er til: § 4 (P'\gr6) og ~ 
tale et Indskud paa l c;o, af den Arbejdsløn, · som .de har til § 4' (Pag. 28). De .yil i l:)is~e ~aragrilffer finde alle de . 

i udbetalt i det Aar, der gaar umiddelbart f~rucl for . deres Enkeltheder,~-~om er,fl.f Interesse ·for Del)l i den, ~er om-
' Optagelse ·i Arbejdsgiverf~r~ningen. ·· handlede F6rbindelse. Tilm'eldingsblanketter til Br'ug ved 
! Dette Indskud kan betales kontant eller i 8 lige store Optagelse af nye Medlemmer og Afgangsblanketter ved-

' Rater i LØbet af 8 paa hinanden følgende Kvartaler. Saa- lægges. 
\ fremt den sidste Form for Indskudsbetalingen vælges, 
: skal der yderligere betales et Tillæg paa 5% af Inctsku- . 
; det, hvilket Beløb ligeledes fordeles ~ over 8 Kvartaler. -

Som Kontingent til Arbejdsgiverforeningen skal der be
; tales en 1/z% af den i det foregaaende Aar udbetalte 
! Arbejdsløn. For Januar Kvartal 1917 skal der altsaa be
:. tales en 1/z OJo af den i Januar Kvartal 1916 udbetalte 
, Arbejdsløn, for A,pril Kvartal 1917, en 1/z% af den i April 
f Kvartal 1916 udbetalte Arbejdsløn' o. s. fr. Beløbet beta-
, les kvartalsvis bagud·. · 

Til Brug ved Ordningen af dette Regnska~;:;f01·hold 

: sender vi Dem vedlagte Tilmeldingsblanketter. Som De 
vil bemærke, er der udskrevet en Tilmeldingsblanket 

, for hvert enkelt Medlem. Paa denne skal den paa
gældende angive, hvormeget han har udbetalt i Ar
bejdsløn i Ticjen tra i. Oktober 1915 til 30. , Septemb'er 
1916 samt angive, om ha~ ønsker at betale sit' Indskud 

: kontant eller i Løbet af 8 paa hinanden følgeude Kvar
' taler. Saasnart Tilmeldingsblanketterne indgaar til os, 
·' skal De hører nærmere angaaende Foreningens Ydelser 
· til Arbejdsgiverforening~n. 

Vi sender De~ endykl~re efl Beholdning M ·stre)kefor-
sikringsbøger til Fordeling blandt Forenitigens Medlem

, mer. Disse Bøger skal benyttes til Indsendelse af Oplys
:· ninger om Arbejdsforholdene, og som det fremgaar af 
. de i Bøgerne indeholdte Lister, skal der føres en Liste 

,' for hver enkelt Arbejder i et Kvartal med ugevise Op
' lysninger om den til den ,paag~ldende Arbejder udbetalte 

·. Arbejdsløn henholdsvis ved Akkci'rd- :eller 'fimelønsarbej-
de og med Oplysning om, hvor lang Tid Arbejderen 
har arbejdet i den paagældende Uge ved hver af de to 

: Slags Arbejder. Listerne bedes førte fra og med den første 
Arbejdsuge i Oktober Kvartal 1916. De indsamles af For
eningens ~ egnskabsfører . oz iiJd.se!Jde~ til Arbejdsg~'(~r- . 
foreningens · strejkeforsikring senest 8 Uger efter Kvarta-

; Jets Udløb. 

Ærbødigst 

A .. Høyer . . 

D~tpaa arndeltes de Bøger man havde mod- : 
taget fra Arbejdsgiverforeningen og. sum de en- 1 

keJte Medlemmer skalfØr~. ··· . . · · · . 

formanden udtalte derpaa Ønsket om, at Ud- [ 
lejerne att~r blev Medlemmer af· foreni ngen, · 
hvori han støtt:edes af Hr. Christoffersen, og de ; 
fleste andre, men nogen endelig Afgørelse blev 
der ikke og kunde der i · følge Lovene ikke f 

træffes den Dag. i 
Det besluttedes at h.old~ et nyt Møde om ; 

H Dag~. " .. 
/· 

"Pax . Æterna''~ 
En Sejr for filmens ~ag. 

. • • ' . . i_ . N Ofdisk' films Co.s sidste ~ær~, de~ _store ~ 
fredsfilm »Pax Æterna« ftk ved s1t1 før

steopførelse i Paladsteatre~ en Modtagelse, der · 
hos alle filmskunstens Venner kun kan vække 
Glæde og Tilfredshed. . , 

filmen, som selve Ole Olsen har faaet Ideen . 
til, og som Holger Madsen har sa~ _iscet;~e med ' 
megen storladen fantasi, greb nemlig Tilsku
erne saa stærkt, at Publikum ikke forlod Salen, , 
da den var forbi, men i Begejstriflg "Og ·-Beta- ~ 
gelse blev staaehde og klappede og jtibiede op • 
mod fremmedlogen, hvor man havde set, at 
Ole Olsen havde Plads,: og for fØrst~ Gang i : 
filmens Historie skete det da, at forfatterne ' 
blev fremkaldt. Gang paa Gang maatte Ole Ol- : 

Strejkeforsikringslisterne anv.endes .d~Is di l :.Bereg~ing sen . freiri :og bt~kke, . og da Nordisk films Co.s ' 
~ af det fremtidige Kontingent, dels til ·Beregning af Er- Direktør ·viste · sig sammen med -- H-olger Mad- ! 
. statning i Tilfælde af Arbejdsstandsning og dels endelig sen, kulminerede Begejstringen. 
: til statistiske Undersøgelser vedrørende A,~h~j~erne~ Løn- Det er dQ'g' Ji'kke blot den øjeblikkelige Sejr • 

fortjeneste. Listertie er som Følge deraf ganske u undvær- for -denne . store· og betydelige film; der glæder, . 
' lige for Arbejdsgiverforeningens Administnition, og ,de.t · .. men selve. den Kendsgernirhf: 'M -· d~l ved:! fil- ; 
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FOTORAM A 

YO G H l 
Den sorte 

Kunst' Mand. 

Film-Mystik i 5 Akter. 
Forfattet, iscenesat og Hovedrollen udført af 

N utide n s mest fantasi rige Skuespi lier 

PAUL WEGENER 

Vil, saa snart Forholdene tillader det, fremkomme 

Viktoria-Teatret. 

.·_ Ais Fotoram a, Kbhvn. & Aarhus. 
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~ MAHARADJAHENS ~ 
~ YNDLINGSHUSTRU ~ 

4 Akter fra Nordisk Films Co. 

l Hovedrollerne: 

Gunnar Tolnæs 
Carlo Wieth Lilly Jacobsson 

:······································································· i Denne Film blev en mægtig Sukses i i 
• • i "Victoria-Teatret". i 
....................................................................... : 

AJs FOTORAMA, København & Aarhus. 
•=======- FOTORAMA ~=====::::::::.1 

.-== ====-= FOTORAMA =·-======1 -
Udkommer snart: 

T elefon damen. 
Schnedler-Sørensens nyeste Storfilm. 

l Hoveårollen: KAREN SANDBERG 

fe ltmarsKal MacKensens Hær 
~ ~ 
~ o 

~ _ i Oobrousc~a. ~ 
~ ~ 

Enesiaaende Krigsfilm fra Rumænien. 

(Eneret for Skandinavien). 

Sfinxens Hemmelighed 
Nordisk Films Co.s store Skagens Film (4 Akter). 

VaJd. Psilander i Hovedrollen. 

Als FOTORAMA, København og Aarhus. 
'-== ====- FOTORAMA -:=====:::::::.1 
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mens Midler er lykkedes at gribe det store 
Publikum og tale det til Hjærtet, saa godt og 
saa inderligt som fra noget rigtigt Teater. l en 
alvorlig Tid som den nuværende løste filmen 
om den evige fred alle de tilstedeværendes 
bundne Haab, der steg til en begejstret Hyldest 
for de Mænd, der havde givet Tidens Tanker 
billedligt Liv. 

Det var en smuk Dag for de, der tror paa 
filmens store kulturelle og kunstneriske Mission 
og en Milepæl i den danske films Historie. 

Løntarifen 1917. 
Maa jeg i Anledning af de Skrivelser, der i de 

fo foregaaende Numre af "filmen" er vekslede mel
lem Herr Otto Petersen og Herr C. C. Christensen 
angaaende den nye Løntarif, faa Plads for et Par 
Bemærkninger. 

Stivfølgelig er Herr O. Petersen i sin gode Ret 
til at besvære sig over, at Herr Christensen under
skriver "for Biografejerne i København og Omegn", 
og Herr Christensen burde i sit Svar ikke tale om 
"frejdig Naivitet", naar han ikke har bedre forstaa
else af, hvad det er, han giver sig i Lag med. Har 
hans forening vedtaget at afslutte en Overenskomst 
med funktionærerne, har han som formand kun 
at underskrive "for Biografejerforeningen" i Hen
hold til den fuldmagt, der er givet. 

Dette finder jeg dog temmelig ligegyldigt; men 
naar Herr Christensen skriver, at han svarer Herr 
Petersen, "for ikke at synes uhøflig", synes jeg dog, 
han er lidt for langt ude, da Herr Petersens 
Spørgsmaal er berettiget. 

En anden langt mere alvorlig Sag forekommer 
det mig at være, at Biografejerforeningen har en 
formand, der saa ganske mangler forstaaelse af de 
kollegiale Hensyn, han og foreningen har at tage. 
Det forekommer mig nemlig i højeste Grad uko l
legialt, at foreningen overhovedet begyndte Under
handlingerne med funktionærerne uden først at 
underrette de Teatre, der staar udenfor foreningen, 
og indbyde disse til at deltage i forhandlingerne. 
Selv Herr Gliickstadt, paa hvis forslag Udlejerne i 
sin Tid blev udelukkede af foreningen, havde for
staaelse af, at vi alle burde være med i en saadan 
Sag, og indbød loyalt de Udelukkede til de Løn
forhandlinger, der da førtes. Jeg ønsker meget, at 
foreningens Medlemmer vilde tænke nærmere over 
dette, og i fremtiden lade foreningen tage det 
Hensyn, der efter min Opfattelse er det afgørende 
indenfor enhver Branche - det kollegiale. Jeg 
finder det ganske urimeligi, at vi i denne Henseende 
skal staa tilbage for funktionærerne. Kan og vil 
Herr Christensen ikke indse dette, bør foreningen 
finde sig en ny formand. Sophus Madsen. 

Overenskomsten 
af 1. januar 1917. 

Hr. Direktør C. C. Christensen har, hvaq 
der fremgaar af hans Indledning, »af Høfligheq « 
givet mig et Svar paa min Artikel ·· i ; ~Filmen « 
Nr. 7. 

Den form, han · har givet" Svaret, har i saa 
høj Grad overtydet mig om, at hans og min:e 
Begreber om Høflighed er saa forskell ige, at 
jeg ikke vil forsøge nogen Diskussion over Emnet. 

Hr. Christensen har skrevet en Del overflø
dige og Sagen uvedkommende Ting, og . har 
ganske undgaaet at svare paa mit »frejdigt 
naive« Spørgsmaal: Med hvad Ret har De den 
Ifi 1917 underskrevet , Overenskomsten mellem 
Biografejerne i København og Frederiksberg og 
Biograffunktionærernes forening »for Biograf
ejere i København og Omegn«. 

Da jeg altsaa ikke har faaet Svar, staar 
Spørgsmaalet fremdeles aabent. · 

Hr. Direktør Christensen forsøger - ganske 
klogt - aldeles ikke paa at skabe forn uftig 
Sammenhæng mellem hans letsindige Prædi
kat paa »Overenskomsten« »for Biografejere 
i København og Omegn« -og Bemærkningen: 
Vi har selvfølgelig ikke afsluttet Overenskom
sten for andre end de Biografejere, der staar 
som Medlemmer af Københavns Biografteater 
forenjng. Al Polemik og Konflikt kunne have 
været undgaaet, hvis H r ~ Direktør Christ€nseri, 
i følelsen af, at han . - ved en fejltagelse 
havde underskrevet paa 'Mænds Vegne; som 
ikke har givet ham fuldmagt - · havde lienvendt 
sig til de Kolleger, der ikke er Medlem af Bio· 
grafteater foreningen, og forelagt disse Spørgs-. 
maalet om »Overenskomsten«. 

Det kunde· jo dog tænkes, at vi havde en 
Mening om Sagen, ligesom det vel ogsaa kan 
tænkes, at vi har dannet os en Mening om Hr. 
Direktør Christensens Myndighed til at a·fgøre 
hvem, der bør have Bevilling eller ej. 

forøvrigt tilgiver jeg Hr. Direktør Christen-' 
sen hans tilsyneladende Mangel paa den Takt, 
han dog skulde synes at maatte "udvise overfor

1 

en ældre Hovedstadskollega; ligesom jeg vil 
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overse, at hans lidt for provinsielle Selvglæde 
har forledet ham til i sit Svar, atter at tale 
aa andres Vegne (Bevillingshavernes). Mulig

~is deles Hr. Direktør Christensens Opfattelse 
f Kollegialitet af den Mand, som er Indehaver :f Bevillingen, det Teater drives paa, som Hr. 

Christensen leder - men givet er det dog ikke. 
Til Slut skal jeg - i An ledning af Hr. Di

rektør Christensens latterlige Paastand - at 
jeg skulde have udmeldt mig af Biografteater 

Alt kan laves paa film - saaledes lyder den nye Kunst
forms stolte Motto. Men foruden, at alt kan laves, 

kan alt eksisterende vises, og i denne Mill ieuernes Ægt
hed ligger en af filmens store fordele. 

Dette Billede, der er laant fra en tysk film, er saale-

foreningen, fordi det var :>)billigst«, d. v. s. for 
at spare Kontingentet - meddele, at jeg ud
meldte mig af foreningen, fordi filmudleierne, 
d. v. s. Indehaverne af de største københavnske 
Biografteatre blev »hældte ud«. Efter at dette 
var sket, fandt jeg, at foreningen havde mistet 
den Ramme, som den nødvendigvis maatte 
have, for at kunne opfylde sin Bestemmelse, 
som Værn for Standens Interesser. 

15/2 1917. Otto Petersen. 

aes taget 800 Meter under Jorden nede i et Jernværk og 
er ikke en uægte Dekoration. 

Denne Grube-film har yderligere Interesse derved, at 
en ung Dansker, Hr. Preben R.ist, der ses paa Billedet, 
spiller Hovedrollen i den. 
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GUNNAR TULNÆS 
Norge har altid været 

berømt for den stærke og 
mandige Slægt, der vok
sede op mellem Landets 
Skove og fjælde. Der er 
noget smukt, noget - friskt 
og frejdigt over den typi
s~e Nordmand, noget i 
Smag med Amerikaneren 
fra Vesten, og dog det 

· Præg af gammel europæisk 
Kultur, som Amerikaneren 
ofte mangler. 

Da filmen kom frem, 
skulde man derfor synes, 
at de norske Skuespillere 
maatte have en stor Chance 
for at naa højt i den nye 
Kunst; men til at begynde 
med var det, som Nord
mændene holdt sig tilbage 
og lod deres danske Kol
leger faa et stort forspring. 

Den danske film og 
den danske Skuespiller blev 
berømt i forbindelse med 
filmen, men Nordmænd 
hørte man intet om. Men 
saa ·var det, som om de 
vaagnede, og det norske 
Sejrstog gik over Sverig, 
til Danmark. 

· johanneson, Eide, Blii
tecker, Lund og Tolnæs er 
de bedst kendte Repræsen
ta,nter for norske films
kunstnere. for Eide er 
filmen kun en Bibeskæfti
gelse, men de andre kastede 
sig he1t ud i det nye og skabte sig varigt Ry og 
E)<sistens derved. 

Gunnar Tolnæs, der nu er førstemand hos Nor-
• n " d1sk , har i den senere Tid opnaaet en meget be-

i 'f 

tydelig Popularitet. Han er smuk og sympatetisk 
og dertil en dygtig Skuespiller, og opfylder saa· 
ledes alle Betingelser for at blive et ,virkeligt Ver- · 
densnavn. ~ 

••........................................................................................... ~ ..... . 
·······································~······························································=·· 
({ C. P. LAURITZ,EN & Co. ) = ... . . H 
:: VESTERBROGADE 30. Tlf. 2808. :: 
" d 

11 ENGELSK SKRÆDDERI. HERREEKVIPERING.· 11 
~~ MODERATE PRISER 11 
" L 
\\ Modeller udstillede i Stuen og paa l. Sal. ii 
~ ~ 
··::···································································································· ···················································~·············································· 
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4911 

4912. 

4913. 

4914. 

4915. 

4916. 

4917. 

4918. 

4919. 

4920. 

4921. 

4922. 

4923. 

4824. 

4925. 

4926. 

4927. 

4928. 

CENSURLISTE 
15. Februar 1917. 

Pax Æ terna. Rød. Skuespil. 1753 m. 
Nordisk. 

Pigen med de smukke Øjne. Rød. Skue
spil. 365 m. 

Den Riges Hustru. Rød. Drama: 874 m. 
Se lig. 

Den lille Hex. Rød. Skuespil. 1478 m. 
Trans-Atlantic. 
Tandlægens mærkværdige Hændelser. Rød. 
Komisk. 281 m. Trans-Atlantic. 

Maharadjahens Yndliizgslzustru. Rød. 
Skuespil. 1314 m. Nordisk. 

Krigens fjende. Rød. Drama. 952 m. 
Nordisk. 

Foraar i Luften. Rød. Lystspil. 655 m. 
Oaumont. 

Elefantens Taknemmelighed. Rød. Dra
ma. 295 m. Selig. 

Jerry som Reserveægtemand. Rød. Komisk. 
303 m. L-Co. 

Elsass efter 2 Aars Krig. Rød. Naturb. 
183 m. Gaumont. 

Blandt New-Zeelands Maoris. Rød. N~
turb. 137 m. Kino. 

Pengenes Magt. Rød. Drama. 982 m. 
Nordisk. 

Idrætten leve. Rød. Lystspil. 302 m. Vi
tagraph. 

Spøgelsevognen. Rød. Drama. 820 m. 
Trans-Atlantic. 

Oaumonts Ugerevue Nr. 50. Rød. Na
turb. 135 m. Gaumont. 

Hotel Paradis. Rød. Drama. 1744 m. 
Nordisk. 

H. M. Kong Gustajs Ankomst til Køben
havn. Rød. Naturb. 91 m. Kinogr. 

4929. 
4931. 

4932. 

4933. 

4934. 

Do. do. Rød. Naturb. 106m. Nordisk 
Bjørnedoktoren. Rød. Lystspil. 733 m. 
T ri angle. 

Chanson triste. Rød. Skuespil. 851 m. 
Schwedish. 

Moralens Vogter. Rød. Skuespil. 1754 m. 
London. 

Proletarpigen. Rød. Drama. 1411 m. Cæ-
zar. 

4935. Et uhyggeligt Rejseeventyr. Rød. Skue
~pil. 602 m. Kalem. 

4936. Karl den l. Besøg i det store Hoved
kvarter. Rød. Naturb. 96 m. Messter. 

4937. Pax Æterna. Rød. Skuespil. 1781 m. 
Nordisk. 

4938. Mysteriet i Opiumshulen. Gult. Drama. 
787 m. . 

4939. Scener fra britisk Columbia. Rød. Natur
billede. 155 m. 

4940. Indiske Industrier. Rød. Naturbillede. 
145 m. 

4941. Karl den l. Besøg i det store Hovedkvar
ter. Rød. Naturbillede. 140 m. Messter. 

4942. En Boxekamp med Forhindring. Rød. 
Komisk. 574 m. 

4943. Livets Gøglespil. RØd. Skuesp. 1027 m. 
4944. Kristiania. Rød. Naturb. 115 m. Record. 

filmtilførslen har naturligvis i den sidste Tid været 
fuldstængig stoppet for de Agenters Vedkommende, der 
er Mellemled mellem franske, italienske, engelske og fl· 
merikanske Fabrikker og det skandinaviske Marked. ' 

0
oODDDDOODOODODDOODDDDDODODDDDDDDDDDDDDDDDDDODOOOOODODOOOOOOOOOOODDOOODODDOOOODOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' 

g ~ 
~ g l Biografteater-Billetter. ,l 
g g 
~ med Firmamærke i Blokke a 250 Billetter, 3 dobbelt-nummererede 1-100.000 eller g 
~ højere. Leveres i 4 Farver. ~ 
~ 10.000 Billetter Bl. å 250 Kr. 15.00 C. FERSLEW & CO. g 
8 25.ooo 30,00 Dansk Arbejde. g g 50.000 

5
0,00 Specialfabrik tor Kontrolbilletter 1 Ruller og Blokke. g 

g 100,000 Forlang Tilbud. St. Kongensgade 24. Kbhv. K. g 
~ 90,00 Telefoner 470 og 1820. g 

°CccDDD D /J • D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOODDooooooooDDDCCooccccccccoco~ 
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Nogen egentlig Filmsnød er der dog næppe Udsigt til, 
selv om det maaske, hvis Tilstanden vedvarer kan blive 
nødvendigt at Programmene skiftes noget sjældnere. 

Alle Udlejerne erklærer, at de er ret godt forsynet med 
Film for den kommende Tid. 

Dania Biofilm Kompagni afholder aarlig Generalfor
samling Fredag d. 2. Marts 1'917 Kl. 10 paa H otel Phø-
ni x. 

Dagsorden: 
1) Valg af Dirigent. 
2) Meddelelse om Selskabets Virksomhed i det forløbne 

A ar. 
3) Fremlæggelse af det reviderede Regnskab. 
4) Behandling af eventuelle fremkomne Forslag. 
5) Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. 
6) ·valg af Revisor. 

Adgangskort til Generalforsamlingen kan afhentes den 
20. 21. 22. Februar mellem Kl. 12- 3 paa Nyt nordisk 
Forlag, Nørregade 7, over Gaarden, mod Forevisning af 
Aktierne. 

Bestyrelsen. 

Bogen : >> Hvorledes skriver man en Film « er i disse 
Dage i Stockholm ndkommen i en svensk Udgave med 
et Forord af Censor Berg. 

t C. C. Christensens Artikel i sidste Nummer af »Fil
men « var der indløbet nogle kedelige T rykfejl, idet der 
to Gange stod kunde - med d -- hvor der burde have 
stall_et kunne - med n. Fejlen er vor og vi beklager den, 

særligt da C. C. Christensen som gammel Bladmand 
ter en Ære i, at skrive et rent og korrekt dansk. ' 

Direktør Frede Skaarup har nu opgivet sin Amerikatur, 

• Maharadjaens Yndlingshustru « der gik paa Viktoria. 
teatret og gjorde megen Lykke, er i Tyskland bleven den 
største Succes, man længe har set, den gik 7 Uger i Ber. 
lin. 

\ . 
·Biografteater-Billetter 
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. 6,00 
25,000 - to - .. . .. .. • 12,00 
50,000 - tre - . . . . . . . . >> 22,00 

100,000 - fire - ....... . •> 40,00 

l Blokke a 100 Stykker, Format 5 .><: 12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats .... . : .. Kr. 7,00 
25,000 - to - . . . . . . . . » 17,00. 
50,000 - tre - ... . .... >> 31,00 

100,000 - fire - . . . . . . . . » 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 
Forsendes mod Halvdelen af Beløbet ved Ordrens. Af· 

givelse, Resten pr. Postopkrævning. 

B i li e tf a b r i k A. B r a n d G. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Komplet Lager af samtlige 

- ERNEMANN -
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Perforermaskiner og alt Ti l behør. 
:m~n:::::lllm::m~m: Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. :::lll:::::::llll::::::llll::: 

Kl NO-SCAN DIA e FREDERIKSBERGGADE 17 e KØBENH AVN 

ANNONCEPRISER: 1/! Side Kr. 50, 1/2 Side Kr. 30, 114 Side Kr. 15, Ifs Side Kr. 8. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland: 4 Kr. 64 Øre om Aaret. Udland: 10 Kr. om Aaret.- Enkelte Numre 15 Øre 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Telf. Vester 4021. 

Udkommer den 1. og 15. i hver Maaned. - Udgivet og redigeret af jens Locher. 

Anmarch f~a . Kin,ografen. 

Om kort Tid udkommer eri ny ~ stor 

Film, der vi.l vække betydelig Opsigt. 
l 

Eneretten til denne meget kostb~re 
·Fil~-

J J 'l 

er -erhvervet af Al~ . Kinografen. 
't \ ). 

• 1, . "' . ' 

l \ • . 

' j 

•••• .. ~ • • •••••• 

.-: Skriv·· til Kinografen , og sikr~ ·oem 
' v 

Saisoneris store, gode Film, der trods 
l r ' 1 ,/;;t 

\, , "" ' / ~ ... 

Tiderne vil træk~ e Publikum, til Hu~e. 

' 
Vo,rt Katalog staar \til . Tjeneste. 

' ' 

'l 
l 

.;. 
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TELEORAM-AD'RESSE: 
" TELEfON -

PATHEFILMS, KØBENHAVN , 
' . CENTRAL 3803 

' ' 

f 

\ ' 

Model · 3'' t • '' . ' " 
\ J 

· · ~g M o (tål ·"S tæl-k" . 
{ • l 

samt alt Tilbehør haves paa ~ager. 

> 

' \ 

:t • ,..., Jl { \ 

> ' 
\ ~ , ·~ 

l ' 

l 

,, ·~ DANSK-FRANSK 
AKTIESELSKAB . ( 

~ 

FREDE·RIKSBERG ALLE ,40 ·· 
KØBENHAVN V. 

OSCAB FRAENCI\.ELS BOQTHYKKERI. ST. KONOENSOAOE 11. 

l 
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