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Årgång I.

Edert program är 

ofullständigt utan

ITALA-FILM

Senaste nyheter:
Ett jaktparti . . . 206 mtr 
Lehman har per

mission ........... 124 „
Ett två, ett två. . 83 „ 
De vulkan, öarna 

vid Neapei . . .  82 „
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Aktiebolaget
Biografteatern

KRISTIANSTAD

T E  A T E R A F D E L N IN G
innehafvare af

c:a 40  biografteatrar

F IL M S A F D E L N IN G
Tillverka, försälja och uthyra 
film s till billigaste priser. 
Skandinaviens största lager.

Telefoner: 

720  & 740

V E R K S  TA D S  A F D E  L N IN G
Tillverka och försälja a lla  till branschen hör

ande maskiner.
Specialitet: fullkom ligt ny typ, talande, sjung
ande apparater. Ännu ej utsläppt i marknaden. 
Syncronismen uppnås automatiskt, således 
fu llt oberoende af maskinistens uppmärk

samhet.
Reparationer utföras billigt o. under garanti på 
förstklassigt arbete af kompetenta arbetare.

Telegramadr.

BIOFILM

Photo- 
Magasinet

Sturegatan 3 
STOCKHOLM

OBS. t

A llm . 217  88 
B r. 38 68

R /ks 99 08  
„ 114 73

Films*
nyheter!
a f  a l la  m ö jliga  
fa b r ik a t  t i l l

uthyrning
o? o?

T ill  hvarje  program  e rh å lle r N i  hos oss fo to g ra fie r  
samt storartade reklam affischer ö fver b ilderna. B illiga  p rise r!



Aktiebolaget Telegram adress:

SVEAFILMS

Telefoner:
R iks 135 97 

Allm . 243 18

vea-Films
Kungsgatan 16 

STOCKHOLM

N YA BILDER:

Strömmingsfiske i Stockholms 
skärgård
L ängd 108 m tr. P ris kr. 102: 60.

Visby med omgifning
L ängd 114 m tr. P ris  incl. v irage kr. 112: —

Öfversvämning i Dalälfven
L ängd 85 m tr. P ris incl. v irage kr. 85:

Utkom m ande den 18 N ovem ber: 

På Kallskärs fågelkobbar
L ängd 140 m tr. P ris incl. v irage kr. 140: —

NYTTI |lill| Nyheter hvarje veeka N Y T T  T

Illustrerad Sång
S e n a s te  a m e r ik a n s k a  s ån g e r  med 
därtill a fp assade  skioptikonbilder

Två små svarta händer. 
A rrah  W anna.
O m  g u b b e n  i m å’n vore 

neger.

Några af de senaste:
Starlight.
B roncho  Buster.
Santiago Flynn.
B lom m orna  framför kaféet.

N är åren fly. 
Ö knens ros.
M in gam la  mor.

B il l ig a re  ä n  a r t i s te r  och  l ik a  d r a g a n d e .
R a n  h ö ra s  m e d  n ö /e  a f  g a m m a l  o ch  ung.

Svensk Amerikanska Film Kompaniet
Drottninggatan 6 6  - Stockholm

NYTT T || Hyrespris 10 kr. i veckan N Y T T I
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Svensk Films Comp.
P ikste le fo n  9 39
Telegrafadress:

F ilm scom paniet

Jönköping
R e p r e s e n t a n t e r  fö r  

S. Lubin M anufacturing Co., Ph iladelphia. 

Heinrich Ernemann A.-G., Dresden (Kinoartiwar).

ERNEIWANNS
Imperator

H ittil ls  o u p p n å d d !
P r isb e lö n t m e d  g u ld m e d a lj i  s e 

naste  k in o u ts tä lln in g e n  i  B erlin .
A lla  de lar äro tillv e rka d e  a f  stål.
M alteserfram slag .
" Im p e ra to r”ä r den  s ta rk a s te ,h å ll

baraste  och bäst a rb e ta n d e  m a skin , 
som  fin n e s  a tt  få i  m a rkn a d en .

OBS.! Ä r  fö rse d d  m e d  fä rg sk ifva , 
som  fä rg a r film e n  i  4 o lika  färger.

B egär närm are up p lysn in g a r och p r isu p p g ift. 
Illu s trera d  p r isk u ra n t sändes g ra tis  och franco. 
Film s a f  olika fö rstk lassiga  m ä rken  u thyras och 

försäljas t i l l  b illigaste  pris.
Alia till  k inem atogra fbranchen  hörande a r tik la r  

s tä n d ig t på lager.
OBS.T Prima båglampkol.
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NORDISK-FILMTIDNING
Arg. 1

PR EN U M ER A TIO N SPRIS:

4 kronor för helt år, befordrings- 

afgift inberäknad. 
Lösnummer 20 öre.

Nov. 1909
För Redaktionen: 

A. Seabury.

ANNONSPRIS: 
l:sta  sidan 35 kr. ! Per Vs sida 16kr. 
Per Vi sida 30 » | » Vi » 9 »

Per Vs sida 5 kr. 
kvartals annonser 10 % rab. 
halfårs » 25 »
helårs » 33 Vs »

N:o 1 2 - 1 3

Biograf-censur.
Vi äm na i det följande något ingå på den 

nu mer än någonsin b rännande  frågan om cen
sur  å biograf-films. Innan vi gå till denna 
sak, vilja vi dock i sam band härm ed i korthet 
bem öta några  påståenden, som gjordes i en 
längre artikel kallad Stockholms-biograferna och 
barnen, införd i Stock
holms D agblad för den 
10 d:s.

Fröken Oagner åter 
i farten.

Det är nu  seminarie- 
adjunkten, den »verk
samma, adjungerade le
damoten» af den s. k.
Stockholms Biograf
kommitté fröken M.-L.
Gagner, som är ute och 
r ider  på  sin gamla 
käpphäst —  —  »bio
grafeländet». När man 
läser en artikel om kine- 
matografien af sagda 
dam, förefaller det alltid 
som om hon icke blott 
ännu  hade åtskilligt att 
s tudera i frågan, utan 
ock som om hon vore 
illa ansatt af en fix idé 
—  att biografväsendet 
är ett oting, att b io
graferna äro, ja, måste 
vara samhällsvådliga 
inrättningar och biografägarna riktiga bofvar. 
Gifvetvis kan en person, om han prom t vill ha 
en sak att vara dålig se fel och dåligheter, där 
en vanlig dödlig  med opartiska ögon ej kan 
finna skäl till någon anmärkning. Att sålunda 
fröken G., när hon gör sina studier under en 
biografföreställning, kan lyckas tyda både det 
ena och det andra  till att vara rått, ohyfsadt, 
barbariskt osedligt o. s. v. det kan man ju väl

förstå, då hon just sedan ett par år tagit till 
sin specialité att uppspåra och tyda dåligheter 
på filmsbanden. Hvad som är svårare att förstå, 
är hvarför hon i tid och otid på allt sätt söker 
utbasunera b iograferna som »pesthärdar» o. dyl. 
och därmed afskräcka och draga de bättre si

tuerade samhällslagren 
från biografteatrarna. 
Ty några andra inver
ka nog dylika tidnings- 
skrifverier ej på. Ar- 
betarne och deras barn 
fortsätta, oberörda af 
den pedagogiska dam 
ens starka utgjutelser, 
sina besök på dessa 
teatrar, hvilka de lärt 
sig tycka om och vär
dera icke blott för det 
stora nöjet, de för en 
ringa penning bereda 
dem, utan ock för de 
m ånga faktiskt intres
santa, lärorika och upp
fostrande saker, som de 
där så lefvande få skåda 
på den hvita duken. 
H vad vinnes då på det
ta nedsvärtande af bio
grafrörelsen? Jo, att 
de borgerliga, de s. k. 
bättre samhällslagren 
inbillas att biograferna 
äro så rysliga att man 
skall akta sig för att gå 

dit. På  så sätt kommer den finare, mera om döm es
gilla publiken att dragas från kinematografteat- 
rarna och dessa blifva hänvisade till att söka 
sina kunder bland de bredare, fattigare sam
hällslagren. Häraf är en gifven följd, att pro
gramm en måste lämpas så att de slå an på 
denna publik, ty då biograferna äro privata 
företag måste de ju skötas så att de gifva om 
möjligt ägaren hans lefvebröd. Att d e t . inte

Fröken MARIE-LOUISE GAONER

D et betalar sig  m ångdubbelt att annonsera i  Nordisk Film-Tidning.
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bär sig att blott visa sådana filmer, som man 
själf till äfventyrs gillar, därpå gaf själfva peda
gogiska sällskapets biografkommitté förra året 
ett »lysande» bevis. Då bjöd en af hufvud- 
stadens biografer uteslutande på program, som 
granskats af denna kommitté, och resultatet af 
denna ensidiga censur visade sig mycket snart 
och tydligt i — de tomma bänkraderna. Vi 
befara, att resultatet för alla biografer skulle 
blifva liknande, om deras program skulle sam
mansättas af dylika själfgjorda samhällsför- 
bättrare.

Det enda rätta, som fröken Gagner eller 
andra icke fackmän kunde och borde göra i 
händelse de finna något anstötligt på en bio
graf, vore att genast anmäla saken till den, som 
nu har tillsynen öfver vårt biografväsende, den 
enda, som det rätteligen tillkommer att döma 
härvidlag, nämligen polismakten. Den har sina 
instruktioner och finner den skäl för anmärk
ningen, kan ju önskad rättelse genast vinnas. 
Det nu praktiserade sättet att genom långa, 
braskande tidningsartiklar hugga ner på bio
graferna visar otvifvelaktigt på en viss svaghet 
i det rika »bevismaterial» om dessas uselhet, 
som biografkommittén påstår sig äga. Hade 
man klara och otvetydiga fakta, finnes det, som 
sagdt mycket enklare vägar, hvarpå man kan 
nå rättelse i denna sak, än dessa slingrande, 
mödosamma omvägar genom hufvudstadspres- 
sen.

Barnen biografernas »stöttepinnar*.

Fröken Gagner synes äfven ha en annan 
liten fix idé, nämligen att biograferna så godt 
som endast ha barnbesöken att tacka för sin 
existens. Hon talar bl. a. om »den oerhörda 
tillströmningen denna höst» och påstår, att på 
20 vintersöndagar ha biograferna 165,500 be
sök af barn. Ja, när man ser dylika siffror, 
förstår man så väl, att hon (enligt egen upp
gift) fått dem från vaktmästare på biografer. 
När dessa vaktmästare till en för dem troligen 
obekant dam yttrade, att man »tog in» så och 
så många hundra barn på en söndag, icke 
anade de väl då, att deras siffror skulle läggas 
till grund för en — låt vara privat — statis
tisk utredning.

Fröken G. tycker vidare det är rysligt »hvilka 
summor som barnbesöken inbringa». Låt oss 
då göra en liten enkel kalkyl med användande 
af hennes egna siffror. Antalet barn pr före
ställning antaga vi alltså vara 48 och samtliga 
Stockholmsbiografers antal föreställningar 875 
pr vecka. Genom den enkla multiplikationen

48X 875 komma vi då till 42,000 sålda barn
biljetter pr vecka. Får man tro St. Dagbl. så 
har fröken G. fått denna multiplikation till 
43,000, hvilket gifver stöd för antagandet att hon 
gärna handskas litet vårdslöst med siffror. För 
öfrigt kan man förstås inte begära, att en lära
rinna skall ha tid att så mycket tänka på mul
tiplikationstabellen, då hon har så mycket annat 
att styra med. —  Nå, som sagt, skulle man 
alltså ha 42,000 barnbiljetter på 7 dagar, eller 
6,000 pr dag, hvilket med ett så pass högt 
tilltaget medelpris som 15 öre gifver i inkomst 
900 kr. Fördelar man detta på stadens bio
grafer, som kunna beräknas till 25, så blir hela 
dagskassan för barnbesöken pr teater summa 
sum m arum ' 36 kr. Tänk »hvilken oerhörd 
procent barnbesöken utgöra och hvilka summor 
de inbringa biografägarna». Ja, skulle de sist
nämnda, som fröken G agner tyckes tro, lejva 
pä barnbesöken, då är det tvärsäkert, att de 
icke ens skulle kunna bestå sig med de enligt 
vissas påståenden så dåliga filmer, som de nu 
föra, utan de få taga det billigast möjligt och 
ändå icke kunna förtjäna sin existens därpå. 
Den, som är något inne i hithörande förhållan
den vet också, mer än väl, att biografernas 
hufvudsakliga kassa kommer från de äldre be- 
sökarnes portmonäer. Ja, barnbesöken spela 
för de flesta kinematografer här i Stockholm 
så liten roll, att flera ägare uttalat sig för 
förbjudande af barn till kinematografsalongerna 
såsom ett medel att få slut på den ständiga 
inblandningen från pedagoger och andra.

S k ild r in g a r  a f  brott.

Fröken G. skulle tydligen, om hon finge be
stämma, vilja förbjuda visandet af bilder, som 
framställa dryckenskap och något slags brott. 
Nu undras dock, om detta skulle vara hvare 
sig en vinst för barnens moral eller rättvisa 
åt biografägarna. Obetingadt svara vi härpå: 
intetdera! Ty för det första bör man komma 
ihåg, att barnen i hvilken daglig tidning som 
helst få läsa mer eller m indre färgade skild
ringar af mord, öfverfall, attentat, stölder etc. 
Kan det då vara orätt, att dylikt framställes på 
biografduken, där, märk väl, den skyldiga all
tid får sitt välförtjänta straff, hvilket ju inga
lunda alltid är fallet med de i tidningarna skild
rade bofvarna och bedragarna. Genom sådana 
bilder göres säkerligen ingen till drinkare eller 
förbrytare, utan ha de någon inverkan på bar
nen är det gifvetvis i motsatt, god riktning. 
Med ett absolut förbud för framvisandet af 
dylika films skulle ock ske biografägarna en

Det betalar sig  mångdubbelt att annonsera i  Nordisk Film-Tidning.
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orättvisa så tillvida, att de dels skulle ha större 
svårighet att få omväxling i sina program, dels 
ej skulle kunna taga tillbörlig hänsyn till sin 
publiks smak. Som bekant är ju denna sist
nämnda till väsentlig del bestämmande icke 
blott för kinematografernas program, utan äfven, 
såsom man tydligen sett denna höst i Stock
holm, för de stora teatrarnas. Medan talet 
kommer på våra teatrar så torde det tillåtas 
oss en fråga: Kan månne något hemskare och 
ruskigare framställas på biografduken än t. ex. 
den store Shakspeares Macbeth?

B  i-a ttra k tio n er na.
Dessa komiker, duettister etc. som nu finnas 

så godt om i Stockholm ha vi naturligtvis till 
stor del att tacka den stora publikens smak för, 
liksom äfven den rätt svåra konkurrensen här
vidlag spelar in. Det är med detta, som med 
så mycket annat, »så fort en har det, måste de 
andra också skaffa sig det för att inte vara 
sämre». Några af dessa »artister» kunde otvifvel- 
aktigt — i denna punkt ha vi nöjet vara ense 
med fröken G agner — lämpligen utbytas mot 
ett par goda bilder. Att alldeles förbjuda dylika 
bi-attraktioner anse vi dock absolut förkastligt, 
ty säkerligen anse många biografbesökare det 
som en ökning af nöjet, om de till omväxling 
med bilderna någon gång för en liten stund 
få lyssna till en god  vissångare, bygdemålsför- 
täljare eller dylikt.

Svårigheten för biografägarna i denna sak 
ligger naturligtvis däri, att de, då de engagera 
en »artist», aldrig kunna känna till alla hans 
olika nummer, utan denne mycket väl en vacker 
dag kan ställa sig och sjunga en visa, som 
biografägaren alls ej gillar och därför ej skulle 
tillåtit i sin lokal, om han på förhand fått vet
skap om numret. Man torde därför göra bäst 
i att ej vara för sträng i sina domar i de en
staka fall, då något olämpligt verkligen före
dragits af en dylik artist.

B ildern as »uselhet-».
I artikeln påstås äfven, att samhället låter 

»barnen impregneras af smaklöshet och råhet» 
genom att de tillåtas gå på biograferna. Om 
man granskar biografkommitténs uppsats, finner 
man emellertid där namngifna endast ett tiotal 
bilder, som de ansett vara »usla», och af de 
af densamma för öfrigt i sin helhet fördömda 
bilderna (hvari ingå dryckenskap, brott o. s. v.) 
måste man, efter hvad vi ofvan visat, rimligt
vis ej kunna invända något mot deras före
visande. Det återstår alltså c:a 10 bilder, som

visats i höst, hvilka enligt den stränga fröken 
Gagner och hennes medhjälpare, skulle varit 
olämpliga. Detta synes oss dock ej vara ett 
så förkrossande antal, om man betänker, att 
sedan höstsäsongens början i Stockholm visats 
icke mindre än c:a 1,500 biografbilder.

Hvad är att göra?
Att hufvudstadens biografägare skola vara 

obehagligt berörda af den ofvan relaterade ar
tikeln, liksom af andra mer eller mindre väl
betänkta »inlägg» i frågan från andra partiska 
håll, är en gifven sak. Man kan icke heller 
det minsta undra på att de därför önska få ett 
slut på detta oroliga tillstånd, under hvilket de 
när som helst kunna bli utsatta för allehanda 
obehag och ekonomiska förluster genom att en 
medlem af någon biografkommitté eller annan 
obehörig letar fram någon anmärkning mot en 
bild eller dylikt. Under de senaste dagarna 
ha äfven flera konferenser för att dryfta frågan 
hållits mellan hufvudstadens biografägare.

O rdnande a f  censuren.
Vi tro för vår del, att frågan bäst löses ge

nom att en enhetlig, central och preventiv censur 
med det snaraste införes. Under nuvarande 
förhållanden synes den censurerande, nämligen 
polisen sakna den respekt, som censorsmyndig- 
heten måste äga för att ej biografägarna såsom 
nu ideligen skola störas i sin lagliga handterings- 
utöfning af än den ena och än den andra som 
egentligen ej har det ringaste med saken att 
skaffa. Att polisen torde vara föga lämpad att 
handhafva detta ansvarsfulla och stundom svåra 
censorskap inses lätt och framhölls detta äfven 
i den skrifvelse angående censurens omändring, 
som i april d. å. inlämnades till öfverståthål- 
lareämbetet af stadens biografägare.

Censureringen borde därför t. ex. öfverlämnas 
åt tvenne veckovis alternerande gransknings- 
nämnder, bestående hvardera af 2 personer 
jämte suppleanter. Af nämnden borde åtmin
stone den ena känna till den nutida kinemato- 
grafien någorlunda väl. I händelse af olika 
mening tillkallades en suppleant som skilje
domare.

Meningen skulle då vara, att censuren skedde 
innan filmerna såldes eller hyrdes ut till bio
graferna. Med det nuvarande systemet kan ju 
biografägaren lida ganska kännbart, om en film, 
som han inköpt, förbjudes af polisen. Vid 
censur åter af filmagenternas bilder kommer 
naturligtvis en eventuellt refuserad bildserie att 
returneras till fabrikanten och sålunda ingen

Det betalar s ig  mångdubbelt att annonsera i  Nordisk Film-Tidning.
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därigenom göra någon vidare förlust. För när
varande händer det äfven ofta, att samma bild 
granskas än 10 gånger i samma stad, om näm
ligen en och samma film kommer till använd- 
nfng på 10 i olika polisdistrikt belägna kine- 
matografer. Ordnade man saken sa som häi 
sagts&kunde det aldrig blifva fråga om mer än 
en&granskning af samma bild, hvadan betydligt 
arbete skulle sparas.

Naturbilder och andra icke »spelade» films 
borde ej vara underkastade censur, utan skulle 
denna blott omfatta dramer och andra särskildt 
arrangerade bildserier. Att såsom i Sachsen 
fullständigt förbjuda bilder, skildrande något 
brott, anse vi absolut förkastligt, då, såsom vi 
förut påvisat, dessa mången gång kunna vara 
af ett icke blott djupt gripande, utan ock upp
fostrande innehåll.

Då genom någon dylik central censurering 
polisen kommer ifrån en del arbete, kanske 
den bättre kan få tid att hålla skärpt kontroll 
öfver utomstående personer, som onödigtvis 
och hänsynslöst angripa kinematografien och 
dess representanter? Låtom oss hoppas detta!

Som emellertid frågan om censurens slutliga 
ordnande i vårt land nu torde stå fö r dörren 
och därvid många förslag kunna tänkas för 
hithörande frågors lösning, blefve vi våra läsare 
ytterst förbundna om de med det snaraste ville 
till redaktionen insända yttranden i denna för 
hvarje »kinematografman» så viktiga fråga!

Såsom ett lämpligt slutord och såsom ett 
bevis på att ej ens den person, som bäst torde 
känna hufvudstadens biografförhållanden anser 
desamma så rysliga som de utmålats, vilja vi 
anföra ett härom dagen gjort uttalande af 
Stockholms polism ästare:

»Det är en nog så vansklig sak att bedöma 
hvad som allmänheten här kunde anse som 
sedligt eller osedligt. Hvilken måttstock bör 
man lämpligast anlägga? Tager man till den 
som allmänheten anlägger vid bedöm andet af 
våra teatrars repertoar, så kanske man skulle 
få fara ganska varsamt fram.»

Till h errar K inem atografägare !
Dä vi äro fu llt förvissade, a tt en i Stock

holm på lämpligt sätt ordnad central cen- 
cur för hela landet skulle på bästa sätt 
tillgodose Edra intressen i denna sak, tillåta 
vi oss anhålla, a tt ni godhetsfullt ville un
derteckna en petition härom till öfverståt- 
hållareämbetet, hvilken vi fö r cirkulation 
mellan herrar kinematografägare i dag ut
sända.

R edak tion en .

mm
Ett WarwicK-reKord.

Nyligen lyckades Warwick Trading Co. etab
lera ett rekord, som det nog kommer att blifva 
svårt att slå. De hade sändt fotografer till de 
stora Hudson-Fulton-festligheterna i New-York, 
och dessa kinematograferade den 28 och 29 
sept. såväl de båda kopiorna af de första ång
båtarna »Half moon» och »Clermont», som den 
ståtliga 20 eng. mil långa sjöparaderingen af 
olika nationers krigs- och handelsfartyg, samt

den stora gatuprocessionen, som i tablåer fram
ställde 300 år af New-Yorks historia. Slutligen 
togs äfven en vacker bild af »Lusitania», då 
den lämnade Amerika för att —  —  föra War- 
wiks-bilderna öfver till England. (Jätteångaren 
väntade ett par minuter för att sagda slutbild 
äfven skulle kunna medsändas).

Nu hade man ytterligare turen att »Lusitania» 
på denna resa slog alla sina föregående hastig- 
hetsrekord. Den lämnade New-York kl. 10.30 
f. m., onsdagen den 29 Sept. och nådde Fish-
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guard  (på Englands östkust) kl. 3 .30 e. m. 
måndagen den 4 Okt. F ilmerna sändes så 
genast med expresståg till London, dit de an
lände kl. 9.30 på aftonen och före kl. 11 e. m. 
visades hela bildserien på Empireteatern —  
alltså, om man beräknar tidsskillnaden, icke 
5 dagar efter bildernas tagande i New-York, 
ett rekord, som firman W arwick med skäl kan 
vara stolt öfver.

Från AmeriKa.

O m  man får tro ett rykte, som »Varichy» i 
New-York omtalar, skulle husen G aum ont och 
Urban  bryta alla sina förbindelser med Pic- 
ture Patents C:o i Amerika, om icke detta 
konsortium tilldelar dem samma förmåner, som 
gifvits dem af huset Pathé. Det säges att 
»U rban— Eclipse» och G aum ont äro tvungna 
att lämna en betalning af 5 centimer för hvarje 
fot film, som deras amerikanska agent, M. 
Georges Kleine, säljer till Förenta Staterna. 
Huset Pathé exporterar sina negativ direkt 
och låter positivbilderna framställas i fabriken 
B ound— Brook för att sedan genom uthyrare 
öfverlåtas till förevisarna.

Hvad AmeriKa importerar.

W arwick T rad ing  Co. jämte firman Raleigh 
& Robert hafva fått på sin lott att förse det 
nyligen startade Film Import and Trad ing  Co. 
i Amerika med europeiska films. Det ameri
kanska bolaget,  som redan spelar en så bety
dande roll för de »oberoende», tillsändes så
lunda icke mindre än inemot 150,000 meter 
per  vecka af nyheter från Europa.

Hvarför ”bilderna lefva”.

En författare skrifver i »New York Dramatic 
Mirror» följande: »Den lefvande bilden lefver 
och utvecklas alltmer på  grund  af att vi där
med ha fått ett nytt och otroligt tilldragande 
fordon för tankens fortskaffande —  ett nytt, 
hela världen omfattande språk för berättande 
af historier och skildringar af händelser.

Kort och godt, det är en ny litteratur, lätt 
att fatta och särdeles mäktig af effektiv inver
kan på det mänskliga sinnet.»

Mera om den ”obrännbara”.

Den obrännbara  filmen tyckes kom m a att 
blifva ett sorgebarn för kinematografien. Från 
många håll höras klagovisor öfver densamma. 
Så meddelas från en stor firma, hurusom ny
ligen fyra filmhyrare visade dem bilder, som 
de blott kört fyra dagar, men då såge ut som 
om de användts i sex månader.

En välkänd amerikansk biografägare har ny
ligen bl. a. yttrat om den obrännbara  filmen: 
»Den blir mycket fort repig, och af egen er
farenhet har  jag funnit, att den efter 3 veckors 
användning är mera »regnig» och förstörd, än 
den gamla filmen skulle blifva på 3 månader. 
Själfva fotograferingen synes ej heller på de 
nya bilderna kunna bli så skarp som förut. 
Filmbanden äro mindre smidiga än de gamla. 
Något verkligen lämpligt cement för lagningar 
af den nya filmen har man heller ännu ej 
lyckats framställa, hvilket gör att reparationer 
på obrännbar film blifva ganska svåra att ut
föra.

På grund  af de många klagomålen mot denna 
filmsort, ha cheferna för den stora firman East
man Kodak Co., som tillverka den, haft en 
konferens i New-York med en del större fabri
kanter, som begagna den nya filmen. Efter att 
hafva debatterat saken, förklarade firmans re
presentanter, att de f ram dragna felen hos filmen 
lätteligen torde kunna afhjälpas och lofvade att 
framställa obrännbar film, som i hvarje afse- 
ende skulle tåla en jämförelse med vanlig cel- 
luloidfilm. —  Det skall nu bli intressant att 
skåda, om de äfven kunna hålla, hvad de lof
vade.

»The Patents Company» i Amerika försöker 
nu —  hvad beträffar lagstiftningen —  att lösa 
upp den snara som de knöto om sin egen hals 
och af hvilken de i sanning förtjänade att 
blifva strypta, om de ej lyckas utverka upp- 
häfvande af förbudet att använda annat än 
obrännbar  film. —  Den gamla, hederliga cel- 
luloidfilmen har inte ännu fått sin öfverman. 
Med ordentliga, men ej öfverdrifna försiktighets
åtgärder och föreskrifter —  framförallt förbud 
för tobaksrökning i apparatrum m et —  är det 
praktiskt sett ingen fara med användning  af 
celluloidfilmer.
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Compagnie Générale des Ci- 

nématograpKes Xh. Pathé.

La Compagnie Générale des Cinéniatographes 
Th. Pathé, som nyss installerat sig i nya lokaler, 
har på grund häraf sett sig nödsakade att be
fria sig från en del materialer, som hopats på 
dess magasiner. Det har icke behöfts mer för 
att vissa systematiska baktalare skulle börja ut
sprida sina rykten. Detta är en ovana, som 
icke längre oroar vår tids människor och vi 
ha blott velat omtala förhållandet för att genast 
klippa vingarna af denna nya anka.

Bolaget synes bära sig mycket bra och har 
vunnit stort erkännande på filmskongressen i 
Milano för sina mycket vackra vyer från Sousse, 
Tunis m. fl. platser.

Théätro-Films.
Hela den kinematografiska världen har sedan 

någon tid tillbaka med intresse följt »Théåtro- 
Films» rörelse eller låtom oss snarare säga 
framåtgående. Som ledare för denna rörelse 
står en sådan erkänd talang som M. Maurice de 
Férandy, medlem af Comédie Frangaise. U n
der denne mans artistiska kontroll utvecklas ar
beten, utmärkta genom sin distniktion, sin känsla 
och sin dramatiska kraft, allt saker, som bidraga 
till att göra Théåtro-Films till ett af de mest 
framstående märken.

Det är med nöje vi erfara att M. Charles 
Helfer i Paris, nyss eröfrat representationen 
för denna nya förening. Står icke det som 
säkerheten för en lycklig fram tid? Det är 
nämligen ett välbekant faktum, att M. Ch. 
Helfer är arbetsamheten själf och en af de män, 
som mest ingående studerat kinematografien.

Från Norge.

K ris tia n ia  N o v . 1909.

Låtom oss här göra en rund på Kristianias 
kinematografer.

Först ha vi då Tivoli Verdensteater. Denna, 
hvilken innehafves af ett aktiebolag, drifves 
ömsom i Cirkuslokalen eller som för närva
rande — i Tivoli teater. Denna lokal rymmer 
c:a 600 personer och gifves 3 föreställningar 
om 1 1/i :s timme per dag. Musiken ombe- 
sörjes af ett utmärkt stråk-kapelL på en sex 
man. De tider då Cirkuslokalen användes,

täckes arenan med ett golf, hvarpå placeras 
bord och stolar.

Tivoli är den enda kinematograf i Skandi
navien, som. har utskänkningsrättigheter, hvar- 
för nog Kristianias öfriga kinematografer i 
densamma ha en svår konkurrent.

Härefter kommer närmast i storlek Cordial- 
Teatern, rymmande c:a 250 personer. Denna 
lokal är uppförd å en tomt vid Stortings- 
gade, och är Tivolis närmaste granne. Inne- 
hafvaren till Cordial torde dock ha gjort en 
»blunder», då han ej byggde lokalen dubbelt 
så stor, i hvilket fall denna granne nog 
blifvit svår för Tivoli.
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Sedan ha vi A. S. Norsk Kinematograf, också 
Stortingsgade. Denna lokal har på grund af 
att dess husnummer är 12 fått smeknamnet 
»Tolfvan». Denna har, som flera af Kristianias 
kinematografer, olägenheten att vara belägen i 
2:dra våningen. Lokalen är smakfull och in
bjudande och har därigenom också lyckats att 
få en genomgående god och som det synes 
ganska stor kundkrets.

Närmaste granne till nyssnämnda är National 
Kinematografen, som rymmer c:a 150 personer. 
Denna lokal, som är belägen i n:r 10, kallas 
vanligen helt kort för »Tian». Stortingsgaden 
kan med skäl sägas vara kinematografgata, 
och här ligga »kinematograferna» i skarp kon
kurrens om publiken.

Sedan ha vi rundt staden en hel del smärre 
kinematografer till ett antal af nära 20. Dessa 
ha dock det genomgående felet att antingen 
vara för små eller vara belägna 1 tr. upp.

Afgifterna.
Afgifterna äro i Kristiania nedpressade till 

nästan det löjliga. Ingen afgift högre än 25 
öre, utom på Cirkus, där det finns logeplatser 
till högre pris. Så ha vi t. ex. Stortings- 
gade-Kinematografen med entré af 25 öre för 
vuxna och 10 öre för barn. Sedan sjunker 
priserna allt efter som man kommer åt ut
kanterna.

»ÄTtf/z fo r  voxne!-» — Endast för vuxna! 
Detta är en skylt, som man får se ofta i Kri
stiania. Denna skylt användes med förkärlek 
om söndagarne för att hålla barnen borta, ty 
lokalerna äro då alldeles för små.

Skylten har troligen från början varit ett 
påbud af polisen, då något särskildt i>skarpU 
stycke förevisats. Nu är »Kun for voxne» en 
utmärkt god reklam och användes med för
kärlek om söndagarna, men då mest af nyss
nämnda skäl, nämligen lokalernas otillräcklighet.

Programmen.
Program m ens längd är en sak, som varierar 

mycket. Tivoli kör en längd af c:a 1,300 
meter. De öfriga Stortingsgadens kinemato
grafer ha hvardagar mellan 600 å 700 m:tr, 
söndagar knappas programmet in 100 å 150 
m:tr, eller också kör man så mycket fortare. 
Beträffande innehållen af programmen så ju 
mera rafflande och desto flera afdelningar hvarje 
nummer innehåller, desto mera söndagspublik. 
Kristianias kinematografägare slå rekord, när det 
gäller att finna rubriker och få många afdel
ningar. Det är inte ovanligt att få se en

film på 150 meter, beskrifven i 60— 70 af
delningar. Men genom de långa program, 
som förevisas på Tivoli, har publiken blifvit 
bortskämd, och kinematografägaren måste där
för få sina korta program att verka så långa 
som möjligt.

Polisskatt.
1 Norge har polisen kommit litet längre än 

i öfriga Skandinavien. Här får hvarje kine
matografägare till resp. stads polis betala en 
extra afgift, hvilken i Kristiania uppgår till 4 
kr. per dag. Denna skatt gäller för alla bio
grafteatrar, antingen lokalen rymmer 100 eller 
1000 personer. Alltså är här en grof orättvisa 
mot de små kinematograferna, men man har 
förgäfves sökt få det rättvisare ordnadt.

Kinematografkontroll.
Något, som heter Pedagoger, som censorer 

finnes lyckligtvis icke i Kristiania, utan har po
lisen all censurering om hand. Polisen, som 
är van att se litet mera af skuggsidorna ur lif- 
vet, låter också en del stycken, som nog skulle 
»kapas» på i Sverige, passera utan vidare. 
Däremot är strängheten vis-å-vis maskinrum
met så mycket större.

Polisförordningen härvidlag är i hufvudsak 
densamma som i Sverige, utom att där måste 
alltid finnas två personer, en fyllda 15 och en 
22 år.

Gästuppträdande.
Helt nyligen skulle »Cordia!» enligt den nu 

så allmänna seden å kinematografer följa 
exemplet med gästuppträdande. Så uppträdde 
också en »Damimitatör» där för ett par veckor 
sedan. Därefter kom en komiker. De öfriga 
kinematograferna, nu seende en ny konkurrens, 
lade genom polisen hinder i vägen för dylikt 
uppträdande.

Men tidningarne togo upp saken, och ännu 
är det ej säkert huruvida det för framtiden 
skall blifva förbud eller ej härför.

Om söndagarna.
Det talas hit och dit om de lefvande bil

dernas öde i framtiden, att man kommer att 
ledsna på dem o. s. v. De, som tro på kine- 
matografiens snara slut som folkförlustelse, borde 
då göra en rond på Kristianias kinematografer 
en söndag. Undertecknad är öfvertygad om 
att sagda åsikt då skulle fördunsta och det 
kvickt nog, ty jag vågar säga, att den, som 
kom på en sittplats,j'utan att vänta en half före
ställning för att få en sådan, är lyckans gunstling.
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Skämt-Spalten &

De paraplyliknan.de hufvudbonaderna. Det är en känd 
sak, att den moderna, kolossala damhatten är mycket för
arglig, då den visar sig i en biografsalong, särskildt om 
m an'råkar sitta bakom dess ägarinna. Man kunde tycka, 
att de damer, hvilka ståta med dylika »tak», som bok- 
stafligen kunna sätta minst ett par personer i skuggan, 
borde själfmant taga af sig dem, då de skymma utsikten 
för bakom sittande. Detta ser man emellertid så godt 
som aldrig. Antagligen skulle damerna lida för= mycket 
genom att inte få visa sin eleganta hatt eller också kanske 
det skulle blifva alltför besvärligt att hålla den stora ting
esten i knäet. Jag har själf sett damer, som hellre gått 
ut från lokalen, då de blifvit ombedda att aftaga hattarna, 
än att villfara denna begäran.

I detta samband kan nämnas en rolig hatthistoria, som 
tilldrog sig för litet sedan på en kinematograf. En herre 
satt just som bäst och gladde sig åt en utmärkt bildserie, 
då duken plötsligt förmörkades och allt blef svart framför 
honom — det var en dam med modern hatt, som slagit 
sig ner på stolen rakt framför honom. Sedan han fått 
klart för sig anledningen till »förmörkelsen» och väntat 
en stund, lutade han sig framåt, och anhöll vänligen, att 
hon godhetsfullt ville aftaga sin s. k. hatt. Det enda 
svaret blef en förargad blick och en liten »högre lyftning»

af näsan. Mannen, som tillhörde de saktmodiges skara, 
sökte då trösta sig med att lyssna till musiken. — Han 
fick dock straxt en lika ljuflig som oväntad hämnd. In 
kom nämligen en ståtlig dam, iklädd en hatt, som otvif- 
velaktigt räknade släktskap med ett ordinärt familjeparaply 
och hon placerade sig — — — på platsen framför
damen n:o 1. -  Tablå! Kanske n:o 2 tog af sig hatten? 
Ingalunda, och jag misstänker »den saktmodiga» skulle 
blifvit rasande, om hon gjort det. N:o 1 försökte för- 
gäfves att skaffa sig en utkik på sidan om damen n:o 2, 
men detta visade sig absolut omöjligt. Efter blott ett 
par minuter reste sig då damen n:o 1 med en hastig 
knyck från sin plats och, då ingenstädes någon annan 
plats stod att upptäcka, vandrade hon stolt sin väg, antag
ligen i sitt inre läsande böner öfver — de moderna 
damhattarna.

Till våra läsare.
Vi äro tacksam m a fö r alla b id rag  och in- 

sändelser sam t besvara alla frågor m ed nöje.

Äfven bedja vi få  påpeka att detta är 
det sista nummer som utsändes gra tis  till 
icke prenumererande. Alla som vidare önska 
erhålla tidningen torde benäget insända 
postanvisning å kr. 4 :  —  till Postbox 1631.

SOCIETA

IN E .S

C / N E S
ROM

N:o 322. Den sköna Florindo 182 meter
» 324. En moders seger......  274 »
» 325. Sardinfiske..................  136 »
» 326. En kritisk gubbe ... 155 »

Begär
4

i :

dessa bilder från Edra Filmsleverantörer.
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Adressförteckning
öfver

Svenska Biografteatrar.
Alingsås:

Alingsås Biograf. Innehafves af bolag. Direktör 
Anders Rahm.
Arvika:

Arvika Biografteater. Inneh. Arvika Bryggeri A.-B. 
Arvika Biografen (innehafves af bolag) Direktör 

O tto Fridlund.
B od en :

Bodens Nya Biograf. Inneh. Urmakare Joh. Linné. 
Bollnäs:

Bollnäs Biograf teater. Inneh. Urmakare Axel Palmér. 
B o r lä n g e:

Biografteatern. Inneh. Paul Melin.
Dye:

Biografteatern. Inneh. Värmländska Biograf A.-B. 
Eskilstuna:

Stora Biografen. Inneh. K. K. Ek.
Eskilstuna B  io gr a f teater. Inneh. Fru Aman. 
Svenska Biografteatern. Inneh. A. B. Svenska 

Biografteatern, Kristianstad.
Falkenberg:

Stora Stjärnbiografen. Inneh. Fru Elfrida Hulander. 
F alu n :

Falu Biografteater. Inneh. S. Bergström.
Filipstad:

Teaterbiograf en. Inneh. Robert Lindén.
Forshaga:

Biografteatern. Inneh. Värmländska Biograf A.-B. 
Gefle:

Phroso-Biografen. Inneh. Axel Karlstrand. 
Biografen Olympia. Inneh. E. Hammar. 

Göteborg:
Appollo-Biografen. Torggatan 19. Inneh. Karl G. 

O hlson.
Haga-Biografen. Södra Allégatan 5. Inneh. Otto 

M ontgomery. K ontor: Ö stra Skansgatan 2. Rikstel. 
70 88.

Cosmorama. Inneh. H usberg & Reuterberg. Tele
grafadress Cosmorama. Rikstel. 93 95.

A. B. Stora Biografen. D irektör H ugo Noring. 
Hessleholm :

Hessleholms Biografteater. Inneh. A. B. Nilsson. 
Helsingborg:

Folkets Hus'' Kinematograf. Förest. Olof Andersson. 
Stora Biografen. Inneh. A. Hessing.

Hudiksvall:
Hudiksvalls-Biografen. Inneh. Skandinaviska Bio

g ra f A.-B., Hudiksvall.
Jönköping:

Biografteatern Sirius. Ö stra Storgatan 15. Ägare: 
Banktjänsteman Sven Busch, G rosshandl. Fr. Collin 
och apotekare C. G. Roos af Hjälmsäter.
Karlstad:

Biografteatern. Inneh. Fru Mathilda Andersson. 
T elegram adress: Béäff.
Karlskrona:

Scala & Karlskrona Biografteater. Innehafvare C. 
A. Friberg. Riks 32.

Sirius. Inneh. A. B. Svenska Biografteatern.
Kil:

Biografteatern. Inneh. Värmländska Biograf A.-B.
Till samtliga Biografägare

Lidköping:
Lidköping-Biografen. Inneh. Bokhandlare Alb. 

A ndersson och Hamnbefälhafvare A. H. Ohlsson. 
Linköping:

Elektro Biografen. Fotograf J. Bergqvist. Riks 358. 
M alm ö:

Biorama. Inneh. Nordiska Biografkompaniet. Te- 
legrafadr._Biorama. Rikstelefon 3 44.

Inneh. Frans Lundberg.

Inneh. Fotograf J. Wallgren.

Inneh. A. Eriksson och E. O.

Inneh. Tomas Hansen.

Stora Biografen.
Motala:

Stora Biografen.
Riks 146.
Norrtelge:

Palhé-Biografen.
O. Edström.
O skarsham n:

Oskarshamns Biograf teater.
Sala:

Biografteatern. Inneh. L. Sörling.
Sköfde:

Sköfde-Biografen. Inneh. Arvid Sandberg. 
Stockholm :

Orientaliska Teatern, Götiska, London, Kosmorama 
och Berlin. Direktion: N. P. & Axel Nilsson. Kon
to r: Beridarebansg. 23 B.

Elite-Tealern. Grefthuregatan 24 B. 
Blanch-Biografen. Föreståndare: J. Östman. 
Karla-Teatern. Inneh. Automat & A. B. Karla. 
Tip-Top. Innehafvare J. Bergendal. 
Edison-Biografen. J. Bergendal.

Sundsvall:
Olympia-Teatern. Inneh. Kamrer Karl Degerholm 
Svea-Biografen. Inneh. P. Wehlin. 
Thule-Biografen. Inneh. Biograf A. B. Thule. 

Södertelge:
PariseRhiografen. Inneh. Ingeniör V. Bergström, 

Stockholm.
Södertelge Biograf-teater. Inneh. Albin Ljung, St. 

Badstugatan 58, Stockholm.
Strömsund:

Strömsunds-Biografen. Innehafves af Bolag. 
Uppsala:

Uppsala-Biografen. Drottninggatan 14. Inneh. F. 
Gahn.

Rullans Biograf. Inneh. A. Rydin. 
London-Biografen. Inneh. J, Zetterlund, Stockholm. 

Varberg:
Varbergs-Biografen. Inneh. Skandinaviska Biograf- 

A. B., Hudiksvall.
Vim m erby:

Pathé-Biografen. Inneh.
Visby:

Visby Biografteater. Inneh. A. B. Svenska Bio
grafteatern.
Västerås:

Västerås Biografteater. Inneh. A. B. Svenska Bio
grafteatern, Kristianstad.
Örebro:

Svenska Biografteatern. Inneh. A. B. Svenska Bio
grafteatern, Kristianstad. Förest. J. Edstam. 
Östersund:

A. B. Östersunds Biograf teater. Verkst. direktör 
och delägare K- M. Månson. Postadress: Östersund. 
Telegrafadress: Biografteatern.

i Skandinavien]
Som vi önska att i tidskriften införa fullständiga förteckningar öfver de skandinaviska ländernas biograf- 

teatrar, fd  vi härmed anhålla, det ni benäget vdle tillsända Redaktionen Eder adress jämte uppgift om Eder 
b io gr a f  teaters namn etc. Uppgifterna härom torde insändas per o mg. fö r  att inkomma i nästa nummer.

R edaktionen.



ALEX. LARSEN
Biograf teatern

4 7  V i m m e l s k a f t e t  4 7  
KÖPENHAMN

Telefon 43 36 - T elegram ad ress: BIOGRAF

iI

I

Utmärkta program  uthyras  

från
5 öre metern

Gör e t t  fö r s ö k  o c h  N i  s k a l l  
s ä k e r t  b l i f v a  t i l l f r e d s tä l ld .

<35

Cie des Cinématographes 
’Le Lion” P a r i s

The Vitagraph Co.
Paris

The Hepworth M fg Co.
London

The Clarendon Film Co.
Croydon

E n s a m fö r s ä l ja r e  f ö r  S v e r ig e :

Det Skandinavisk-Russiske Handelshus
K öp enhamn  - Fiolstreede 2 0

T e l e g r a m a d r e s s :  ” R U S S K A N ”

e r  e

e
e
e
e
e
e

Original Oöison Films
TR ADI

^5lumuLs> (
T R A D E  M A R K

(X£di
N y h e te r :

Bröder i vap en   300 mtr
Köpet af Manhattan 110 „

Ind ian b i ld

v$Gn~
N y h e te r :

T i l l  J u l e n

Betlehem ssljärnan 290 mtr

Ensamförsäljare

F ^ i l m s  Co:y  G 1 o t > e
St. Nygatan 27 

MALMÖ
Drottninggatan 66 

STOCKHOLM

i
*
*

*
i
i
i
*
**



Den 2 2  Nov. u tkom m a:
Den vackre R idda 

ren. 2 6 0  mtr
Drama

Lopporna .  126 mtr
Drama

Films fc la ir
Begär besk rifn in gar öfver d essa  bilder. 
De böra f in n as på hvarje godt program.

Generalagent i Skandinavien

Films Co:y 
Globe

STOCKHOLM, MALMÖ

,r>,

Den 2 9  Nov. u tkom m a:
Ormtjusaren.  170 mtr

Återlösningen. 
2 0 5  mtr

Den 2 0  Dec.
Julundret . 185 mtr

LUX
Nyheter:

Ett upplopp.........................................- . .

Minnen från Paris - - - - - - -

Jag gifter mig med min port- 
vaKtsfru - - - - - - - - - -

Films
Se t i l l  a t t  Sii all* 

t i d  e r h å l le r

lv\ix Films

d e  ä ro  a l l t i d  bäst.

Fotboll

239 mtr 

96 „

175 „

l O l  „



Itala-Meislcin
Som ett m ästerverk  i precision  g a ran tera  vi

Itala-Maskin

Skynda att beställa
Motor med motstånd, Transforma

torer, Omformare 

Elektriska båglampor, Engelska,Fran
ska och  Italienska  

Upprullare och  Filmmätare.

Alla slags reparationer utföras snabbt och 
billigt.

TELEFONER  
Riks 86 70 - Allm. 86 70

Nyaste och mest fullständiga 
Biografmaskin i marknaden

Pris för  d e n  k o m p le t ta  a p p a r a te n

M ekanism med autom atisk  
upprullare

1 objektiv och bländare  

Lampa, elektr. el ler kalkljus  

Lamphus m ed sa m lin g s l in sa r

2 Film shjul

—  600 Kr. —
Netto Kassa.

Kan endast erhållas genom

F^ilms Co:y Glofc>e
D rottn inggatan 66  - STOCKHOLM Stora  N ygatan  27 - MALMÖ



Gordial

Nye
Indianer

og
Cowboy
s e r ie r

p aa
la g e r

/
Film-Company

Gordial

Enkelte 
stykker  av 

C ord ia l-  
T ea tre ts  
p rogram  

kan 
o g s a a  

e rho ldes

S!

1)

0 I
E » 
2 -Sbo ^  p bo
fe, o

<D

%
%
£

Gordia l

H errer IQinematografeiere.
Da vi nu h a r  a a b n e t vort fd m le ieb u rea u  er 

vi is tand  til a t forsyne  e t begrcenset a n ta l Kitie= 
mafogra/ermcrfFörsteKlasses programer.

A ltid  Film s av beste u d va lg !
A lt id  seneste ny h ed er!
A l t id  de beste d ra m er!
A l t id  de beste la tte rs tykker!
Vor fd m s  annonseres hver  uge i K ristiania  

bladene.
H urtig  og sikker exped ition .
Prisopgave og Leiebetingelser vil paa  anmod* 

n ing  blive frem sen d t p r  om gaaende.

ALrbödigst 
Cordial Filmcompany.

KRISTIANIA, Grsensen 5-7
T e le g r a m a d r e s s e  "C o rd ia ltea tre t” - T e le fo n  13 152

Sj Co  
Sr
fb' ^Q, re
2 ^  5 a> Sro a
m Sr
co n
s fl 

»3 “1

Oo
S:
as

Gordia l



Det betalar sig  m ångdubbelt att annonsera i  Nordisk Film-Tidning.

NORDISK FILM TIDNING

Denna vecKas nyheter

Acfuila.
m tr

B y te t....................................................  206

BiograpH Co. London.
Skinnstrum pa ................................. 303

Cines. Rom.

Sexton barn  ...................................... 144
Bianca C apello ................................. 360
Rudolf af H absburg.......................  247
Min dotter ...................................... 265
Klockan...............................................  232
Fredsängeln .....................................  235

Edison Mfg Co.

Bröder i vapen................................. 300
Köpet af M anhattan ....................... 110

Éclair. Paris.

Koffert-mysterium .......................  205
Skollofskoloni ................................. 112
Den vackre riddaren ..................  260
Lopporna ..........................................  126

Hepworth Mfg Co.

Lyneling ..........................................  115
Appetitaren .....................................  138
Zigenarens barn ............................  176

Gauxnont Co.

En dämonisk hustru ..................  260
Den nyaste dansen C achucha 116

m tr
Adelsdamens rom an ..................  281
Fiskarnas häm nd ............................  97
Tjurfäktning i B arcelona  219
Ett hängt öde .................................  130
Huset Tinnef & C o........................  111
En för god ostsoppa ..................  127 .
I Fernpasset Tyrolen ..................  117

Itala-Film.

Ett jaktparti ......................................  206
Lehm an har perm ission .............  124
Ett två, E tt två .................................  83
Ö arna vid Neapel .......................  82

Le Lion. Paris.
Sim läraren .....................   100
Hafvets gudinna ............................  250
Ett parti schack med N apoleon 250 
Flam m dansen .................................  43

Lux.
De nya sk o rn a ..........................  143
Dockans häm nd ............................  97
Präriebranden .................................  150
Qrefven af N erlan .......................  271
Missödet med sp illkum m en   87
Herrn, som inte kunde sätta sig 143
De två puckelryggiga ..................  172
Brudens lycka .................................  173

Lubin Mfg Co.
Hvem upptäckte N ordpolen? . . .  163
B illiken .......................................   140
En blank check ...........................  290

NordisK.
m tr

De två guldgräfvarne ..................  239
Slaktarräkningen ............................  70
Sydsverige ...........................................  93

Pathé Fréres.
K am elia-dam en.................................  385
Jo k e y en ................................................  260
Ficktjufven fruk tar inga b a n d ... 190
Hvem vinner m itt h jä r ta   95
Lyckans växlingar............................  140
Bröllop i A n v e rg n e ........................ 95
Buffeljakt i Afrika....... ....................  105
Josef säljes af sina b r ö d e r   240
Y okoham a...........................................  142
G uldsp indeln ......................................  130

RaleigH (SL Robert.
Leopardjakt ......................................  200
K ärlek sv isan ......................................  250
Svärm or är död ............................  123
D ubbla sexan ........................    177
Italiensk F lo ttm a n ö v e r..................  139

Selig.
En synd ...........................................  305

Vitagrapb.
Vägen till K o rse t............................  298
U ngdom ens gåfva............................  156
Modellens k l ä d e r ............................. 135
Döm ic k e ...........................................  133
Den puckelryggiga..........................  196
N ia g a ra ................................................  107

Zetterlund & Thelanders
Boktryckeri -Aktiebolag

SKEPPSBRON 40 m STOCKHOLM St.
Riks 69 55 - 6910 ^  W r ;  Allm. 12 01 - 2710

Förstklassigt arbete - Moderata priser - Snabb leverans



H. & F. A. B.
KUNGL. HOFLEVERANTÖR

Kinematografer 
och Films

från

Pathé Freres
(”Tuppmärket”)

Absolut banbrytande och 
öfverlägset fabrikat

Ärade kunder uppmanas besöka vår visningssalong, 
Drottninggatan 47 , Stockholm.

--------- --------

'o : -------------------- ■■ ...............

C. A. Friberg
K A R L S K R O N A

Rikstelefon 32 - Telegrafadr.: FRIBERG

Import a f film s från  samtliga fabriker 
a f rang i  hela världen, omsorgfullaste 

urval vid inköp.

A lltid  alla senaste nyheter a f värde.

100,000-tal mtr utmärkt film  i  lager.

Säljer och uthyr film  t il l moderata 
priser.

Innehafvare a f 
'»Scala» och »Karlskrona Biograf teater» 
i  Karlskrona, » Wexiö Bio g r a f teater * i  
Wexiö, »Bio g r a f teatern Stjärnam, i  
Kristianstad, »Fridshemmets Biograf- 

teater i  Ronneby, m. f l.



• Filmkompaniet •
66 Drottninggatan 66  

STOCKHOLM
Förstklassig firma - *  Förstklassigt bemötande - -  Förstklassig film.

Sveriges förnämsta filmuthyrningsbyrå 
Den enda efter Amerikanskt mönster.

Vår uppgift är att vara en Centralbyrå för A LLT  och ALLA
inom biografbranschen.

För erhållande af goda och konkurrenskraftiga program vänd 
Eder till en firma som kan tillgodose alla anspråk.

VÄL VALD FILM! SENASTE NYHETER! 
OMVÄXLANDE PROGRAM!

E n  s e r ie  s p ä n n a n d e  A m e r ik a n s k a  
I n d ia n b i ld e r  n n  in k o m n a .

K a n  e n d a s t  e r b å l la s  g e n o m  oss.

Vi hafva alltid ett välsorteradt lager af alla Kinematograftillbehör 
såsom »Biografmaskiner» af alla fabrikat, motstånd, omformare, båglampor 
(engelska och franska) motorer för biografmaskiner, Objektiv och 
Skioptikonlinser.

V i utföra billigast och fortast alla slags repara
tioner a f  Biografapparater.

Drottninggatan 66 STOCKHOLM

Riks Tel. 8670 - Telegr.-adr. FILMKOMP - Allm. Tel. 86 70

Båglampskol
till billiga priser.

1:ma Filmcement
5 0  öre pr flaska

Stockholm. Zetterlund fle Thelanders Boktr.-A.-B. 1909.


