
Vrijdag  7 Maart  1919, des avonds  te 8 ure 
OPENING 

van  de  moderne en  intiem   ingerichte 

ASTORIA-BIOSCOOP  
aan de Voorstraat te DORDRECHT. 

Schitterend  Openingsprogramma  van 7-13 Maart  

Als  hoofdnummer:      PAX    AETERN A  (EEUWIGE VREDE) 

De voorstellingen  hebben  plaats  dagelijks  van 8-11 uur.' • ,.,.„.,.- ,, 2V. uur   met het volledige  programma.  
Bovendien  Matinees,  aanvangende  op Zondag  te 2V, uur  en 5 uur,  op Woensdag  en Zaterdag  te 2/. uur.  met ne     o       g   p   g 

Bij   alle  voorsteUin^n  wordsn   ds films   muzikaal  gsIHust«.*   door  d.n bsksodsn  dirigent  S. CASTRELL1,  mot  zijn  Solislsn-Ensembts.  

GEDURENDE DE PAUZE MUZIEK IN DE COMFORTABEL INGERICHTE FOYERS. 
Bu«.tt.n  »a« d. Anwrio.»  L«»chPO.«.. leder.»  ¥Hi<aB «i«"w  progp.«»..  

^f^ÏÏÏ^Jt^^')^^  tä rÄ^ZaaUoge ^    Bal.oologe „  

LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN  

PAUL C. KAISER  
COOLSINGEL        ROTTERDAM^ 

DUNDEE-CAKES - INDIO-CAKE£  
CHOCOLADE-CAKES  - ORANJE-CAKES 

0 IVENS & C0. o 
Ernemann  Kino's enz. 
Amsterdam 115 Kalverstraat. 
Den Haag 124 Noordeinde. 
Nijmegen 13-17 v. Berchenstr. 
Groningen 3 Kl. Pelsterstraat. 

B. GROOTENDORST © ZOON, 
Ateliers voor Decoratief Schilderwerk en Tooneelbouw. 

Zwanenburgwal 40.     Speciale decors voor filmopnamen. 

AMSTERDAM.      Projectiedoeken en lijsten. 

I Tea- en Lu nch eon  -Room „Bakker" 
Hoogstraat  12, den Haag, 

Tea- en Lunch-Concert  

Stoffenhuis 

10ÜI8 TEN BOSCH 
Hoogstraat,  hoek  Spui  
Tal. 7688 - Rottardaia  

.  Specialiteit  in 

Da mes stoffen 
zoowel  voor  

Mantels 
als 

Hantelcostnmes 
en voor  

etc.    etc.    etc  

VAN RÖN's 
X.MOSTERD 

DE GRACiEUSE 
IS HET BESTE EN MEEST PRACTISCHE DAMES- 

EN   MODETIJDSCHRIFT,  DAT  BOVENDIEN 
VAN   ALLE  AFBEELDINGEN GRATIS 

GEKNIPTE  PATRONEN  VERSCHAFT. 
ABONNEERT  U   NOG HEDEN 

BIJ UW BOEKHANDELAAR  OF 
—      DE  UITGEVERS.     — 

PHIS PER m«M SIECHIS /1.75. 
A W. SIJTHOFPS UITG-Mij., LEiDEN 

" ■ 

TWEEDE JAARGANG N0. 6 v^*J$l  PRIJS 10 CENT nr?™™™- 

STREERD  WEEKBLAD A. W. SIJTHOFFS UITGEVERS-MIJ., LEIDEN. 

NEDERL. ROTOGRAVURE-MAATSCHAPPIJ.  LEIDEN 

GUNNAR TOLNAES 
DE   GEVIERDE   EN    BEKENDE   NORDISK-ARTIST.    O.A.   ÜIT   ..HET   HEMELSCHlR'  

..ZONEN   VAN   EEN   VOLK".      „  

PAX   iCTERNA--     EN 
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In  de  artisten-wereld,  en  voornamelijk  in 
de variété-wereld zijn jubilea van verbintenis- 
sen   aan   eenzelfde   onderneming   niet talrijk. 
Het bioscoop-bedrijf  is eigenlijk   nog te jong 
om zijn jubilea te kennen. Maar in  Utrecht 
zal Vrijdag 14 Maart a. s. een lustrum worden 
gevierd,   namelijk  dat  van   Louis Hartlooper 
als explicateur aan de ..Rembrandt-Bioscoop." 
En hier hebben we een ongezochte gelegenheid 
om gevolg te geven aan een lang gekoesterd 
voornemen om deze figuur eens naar voren te 
brengen, aan ons plan ook eens aandacht te 
vragen voor anderen dan de artisten van het 
witte doek. die uit den aard der zaak  zeer 
populair worden, als ze ten minste door hun 
scheppingen   hiertoe   aanleiding   geven.   We 
zeiden reeds vroeger, dat er ook adderen dar 
de ..groote goden" zijn. die toch zooveel ver- 
diensten hebben, dat we ze aan het bioscoop- 
minnend publiek  willen voorstellen. 

Hartlooper is ook een populariteit, zij 't 
dan in de eerste plaats een Utrechtsche. Het 
is niet te veel gezegd, dat dus ieder hem kent, 
hem waardeert, van hem houdt. Dat is nu 
weer bewezen, waar dit lustrum direct door 
bewonderaars is aangegrepen cm een commissie 
te vormen, die hem 14 Maart een feestavond 
wil bezorgen. 

Niet altijd is Louis Hartlooper explicateur 
geweest, zij t dat hij reeds vele jaren als zoo- 
danig optreedt, het eerst bij Goeman en 
Borgers, later bij Alex Benner, met Wien hij 
Nederland en België bereisde — van deze 
tournee herinneren we ons Hartlooper nog 
van ongeveer een tiental jaren geleden — en 
nu een aantal jaren te Utrecht, waarvan de 
laatste in voornoemd theater. 

Voordien was Hartlooper aan het variété 
en in dien werkkring niet minder bekend dan 
thans als explicateur. Hij begon als humorist en 
werd later komiek en regisseur in de Vic. waar 
onder zijn leiding verschillende revues gingen. 
Hij schreef verzen, artikelen voorde organen 
der artisten, maakte revues en bewerkte too 
neelstukken en mocht menig succes boeken. 
Later kwam hij aan 't tooneel — bij Stoel en 
Spree en bij Barendse en De la Mar — doch 
keerde weer naar het variété terug, tot hij 
bioscoop-explicateur werd en als zoodanig 
in de „Vereeniging" te Nijmegen debuteerde. 

In hem hebben we een voorbeeld van wat 
een explicateur kan zijn, welke beteekems hij 

kan hebben, wat een goede uitleg voor de 
opvoedende waarde van den film beteekent. 
Want laten we maar eerlijk bekennen, dat 
menig bioscoop-explicateur beter deed zijn 
mond te houden, wijl  hem de eerste elemen- 
taire begrippen van dit moeilijk vak ontbre- 
ken, t Is nog iets anders dan rollen met de 
rr, dan spreken met een traan in de stem, dan 
t verkoopen van allerlei frasen. Laat men 
Hartlooper maar eens gaan hooren — 't is 
het eenparig oordeel van hen, die hiertoe 
meermalen in de gelegenheid waren en bevoegd 
mogen worden geacht in deze een meening er 
op na te houden    - om dit te ervaren. 

De tooneelcriticus wijlen J. H. Rössing heeft 
aan Louis Hartlooper in .,Het Nieuws van 
den Dag" eens een korte beschouwing gewijd 
en daarbij ook op de eischen van een goed 
explicateur gewezen, eischen waaraan Hart- 
looper in alle deelen voldoet. 

Van hem zeide Rössing o. m. : „Hij  geeft 
al sprekend — en zeer terecht langzaam, 
en sneller als het geéischt wordt —  den toe- 

stand weer en brengt de toeschouwers ia de 
stemming. Ik hoorde van hem de explicatie 
bij den mooien film : „De doodelijke Tango." 
Hij dßed dit eerst langzaam, beschrijvend, 
tot hij temperament in zijn zeggen bracht, 
overeenkomstig het voorgestelde, het rhythme 
in acht ram, soms ineens een oogenblikje 
zweeg, om met halve stem te vervolgen,, . . 
hij zuchtte.... hij nam rusten zijn stem 
trilde zijn stem stikte in tranen.... En 
dit alles even slechts aanduidende, niet over- 
dreven. 

,,Een  explicatie als van  Louis Hartlooper 
ontneemt   aan   een   bioscoopvertooning   het 
doodsche, zij maakt die tot levende kunst." 

Hier volge iets uit wat de Utrechtsche bladen 
over  Hartlooper's arbeid  schreven. Want 't 
is gewoonte in de wekelijksche besprekingen 
om dit niet onvermeld te laten. Hij is een deel 
van het programma als 't ware, dat besproken 
moet worden. 

Zoo lezen we o. m.: 
Over den Franschen film ..Simone": 

üouis Hartlooper, 
de populaire Wederiandsche explicateur. 

„De heer Hartlooper gaf een explicatie 
met een vloed en keuze van woorden, zooals 
we alleen van hem gewend zijn." 

Bij  een recensie over „Op Hoop van Zegen" : 
  bezorgt Hartlooper een paar genoe- 

genvolle uren, want met vuur en enthousiasme 
heeft deze het stuk geleid." 

En tot slot nog — we kunnen niet meer dan 
een keuze doen — wat naar aanleiding van 
de   Asta   Nielsen-film   „Arme -Jenny"   v/erd 
gezegd: 

„Dat wij het aanschouwen van dezen film 
aati hen, wier leeftijd de gave des onderscheids 
waarborgt, niet willen ontraden, is voor een 
groot deel te danken aan de meer dan voor- 
treffelijke toelichting, welke dit hoofdnummer 
van den explicateur Hartlooper gewerd. Hij  
leefde de verschillende situaties zóó stemmings- 
vol mede, weer in afkeurenden of, moest 't 
zijn, in levenden zin zóó tactvol op de strek- 
king, bracht het goede zóó dringend naar voren 
en doezelde het afwijkende zóó omzichtig weg. 
dat we gaarne verklaren een eenigszins critieke 
drama-afbeelding nog zelden of nooit, zóó 
hebben hooren toelichten." 

Dit laatste is de mooiste getuigenis voor de 
opvoedende kracht, die van Hartlooper's 
werk uitgaat. 

Populair is hij in hooge mate. Ook hier roe- 
pen we weer de Utrechtsche pers tot getuige, 
In een der plaatselijke bladen lezen we b.v.: 
„Aan het slot verschijnt de glundere kop van 
den gevierden Louis Hartlooper op het doek, 
waarbij de oolijke Louis het publiek den schoo- 
nen wensch tocprevelt: „Blijf  gezond l"  

„Na zoo'n pakkend slot davert natuurlijk 
een geweldig applaus door de zaal." 

Als er gelegenheid was Louis Hartlooper van 
de waardeering zijner toehoorders te getuigen, 
bleef dit niet uit. Toen hij na hersteld te zijn 
van de Spaansche griep zijn arbeid kon her- 
vatten, werd die avond voor hem tot een feest, 
waar 't rijkelijk  bloemen regende. 

Zijn eerste lustrum in de „Rembrandt"- 
Bioscoop te Utrecht zal ook ongetwijfeld hem 
weer de hulde van het bioscoop-publiek 
deelachtig doen worden. Hartlooper. de kra- 
nige werker, die zich zoo geheel aan zijn taak 
en aan de onderneming waaraan hij verbonden 
is, geeft, wien nooit iets te veel is, wanneer 
't zijn werk betreft, die bezield is met een vuur 
en ijver, wat bij menig jongere tevergeefs 
moet worden gezocht, verdient dit ten volle. 
Dat hij nog vele jaren met opgewektfieid zijn 
arbeid mag verrichten en zijn toehoorders 
genotvolle en leerzame uurtjes moge bezorgen ! 

En dat niemand, die daartoe gelegenheid 
heeft, bij een bezoek aan Utrecht verzuime 
met Hartlooper's explicateurstalcnten kennis 
te maken ! 

cr nim-Ttótiek 
door Telix flaqeman 

Er is langzamerhand    - gelukkig   -- ver- 
betering   gekomen   in   de   wijze,   waarop   de 
„groote" pers de bioscoop tegemoet trad, en 
de kentering heeft thans bij vele bladen reeds 
dit  punt  bereikt,   dat  men  naar  films,  die, 
terecht of niet.'met eenige osten atie zijn aan 
gekondigd, en die dus (voorloopig) geacht mo- 
gen worden, boven de middelmaat uit te gaan, 
.niet   meer  het  eerste het  beste   losloopende 
brand-redacteurtje   zendt,  maar  iemand,  die 
door ervaring op de hoogte is van de zaak. 
waarover hij  gaat  schrijven. 

In   rekere   mate   althans. 
Want het is een feit, dat filmcritici  hunne 

indrukken in de krant weergeven, die op hun 
krediet-zijde weinig méér  te  boeken  hebben 
dan een door jarenlange oefening vlot schrijven- 
de pen, en een door even lange ervaring tot 
, n   staat   van   volkomenheid   gerijpte   wijze 
om in weinig regels alles te zeggen, waar het 
op   aankomt. 

Is   dat   voldoende? 
Uit het oogpunt der hoofdredacties van de 

groote dagbladen, die nog steeds de film een 
weinigje beschouwen als een onecht kindje, 
misschien wel. maar uit een oogpunt van kine- 
natografische kunst toch eigenlijk niet. 

Ziet eens, men kan van den tooneelcriticus 
eischen,dat hij volledig op de hoogte is van het 
onderwerp, waarover hij het zal hebben, 
d. w. z. van het Tooneel, met alles wat dit 
inhoudt: kennis van de klassieken, costuum- 
kunde, binnen- en buitenlandsche letterkunde, 
taalgevoel, grondige kennis der tooneellet- 
teren, begrip voor poëzie, en nog zoo een en 
ander. 

Bovendien moet hij dan nog zijn indrukken 
in een aangenaam leesbaren vorm weten te 
gieten. 

Nu zou men au premier abord zeggen : welnu. 

dan zende men de tooneelverslaggevers ook 
naar de „grroote films", en men is er. 

Naar mijn oordeel is men er dan volstrekt 
niet. 

De film-criticus moet meer en mag minder 
weten dan de tooneel-criticus.. 

Hij moet eveneens op de hoogte zijn van cos- 
tuumkunde, hij moet eveneens kunnen zeggen 
of de decors al of niét in overeenstemming zijn 
met het onderwerp ; hij moet eveneens kijk  
hebben op het gebaar van den tooneelkunste- 
naar. 

Hij kan het evenwel stellen zónder begrip 
voor  dichtkunst, zónder  taalgevoel. 

Maar daarentegen moet hij, wil  hij werkelijk 
aanspraak kunnen maken op den titel film-  
criticus, althans eenigszins en liefst zoo goed 
mogelijk op de hoogte zijn van de techniek 
van het filmbedrijf. Streng genomen moest de 
film-rescencent fotograaf zijn, en tot in détails 
den Werdegang van een filrn kunnen opgeven. 
Hij moet kunnen zien, aan de projectie, of 
een filmfragment onder- of overbelicht was, 
hij moet, met het geoefend oog van den foto- 
graaf, kunnen bepalen of een „achtergrond", 
natuurlijk of kunstmatig, goed gekozen ïs, 
en zijn oordeel met redenen kunnen omkleeden, 
hij moet diepte-werking, brandpunt, diafrag- 
ma van een objectief kunnen beoordeelen, hij 
moet verstand hebben van verteekening, 
astigmatisme, zonnevlekken, te hooge of te 
lage horizon, halo, ontwikkelvlekken, kortom 
van alle technische feilen, die bij fotografeeren 
zoowel als bij filmen aan den dag kunnen 
komen. 

Hij moet weten wat een .tegenlichtopname 
is, en thuis zijn in alle trucs. Hij moet kunnen 
beoordeelen of een Wild West-scene inderdaad 
in een Californisch woud is opgenomen óf 
dat het publiek een weinig verlakt wordt en 
een hoekje van het Vliegenpark als ter/ein 
voor wilde cowboys en harstochtelijk min- 
nende cowgirls heeft gediend. 

Hij moet kunnen oordeelen over de waarde 
van verschillende lichtbronnen : gas. electrisch 

licht per draadlamp of booglamp, acetyleen, 
kalklicht, spiritusperslicht. 

Is dit overdreven ? Te veel verlangd ? 
Ik geloof het niet, van 't oogenblik af dat nu 

eenmaal de filrn-kunst een technisch interme- 
dium behoeft, zonder hetwelk zij eenvoudig 
onbestaanbaar is: 4,6 bewegende fotografie. 

En juist omdat dit de kennis van bemidde- 
lend element niet binnen het kader valt van 
den tooneel-criticus, daarom zal hij ongetwij- 
feld wèl in zekere mate, maar niét in ganschen 
omvang over een film kunnen oordeelen. En 
het omgekeerde is evenzeer waar. 

Wij stellen dus vast, dat de criticus, door 
een of ander blad uitgezonden om een film te 
verslaan, niet maar zoo de eerste de beste mag 
zijn. Daartoe is toch werkelijk de cinemato- 
grafische kunst tot een te hoog peil gestegen. 
Films als ..QMO vadis", „Mogen wij zwijgen ?", 
„Kerstavond", „Onverdraagzaamheid", „Het 
Hemelschip", „Pax Aeterna", „Sic transit..". 
„Op Hoop van Zegen", om er maar eenige 
te noemen, mogen en kunnen wij piet meer 
(laten) afdoen met een onbeteekenend kritiek je 
van tien regels, uitpuilend van niets zeggende 
banaliteiten. 

Van hun kant echter hebbén de filmverslag- 
gevers dei plicht.hxin taak au serieux te nemen 
en er zich niet met een „Jantje van Leiden" 
af te maken. 

Wij naderen hier een netelig punt. 
Want — de bioscoop-exploitant, al even- 

min als de theaterdirecteur, is erg ingenomen 
met slechte of zelfs maar slappe kritieken. 

■ Dat is menschelijk en dus begrijpelijk. Toch 
ben ik van oordeel, dat ten langen leste de 
bioscoop-exploitanten den besten weg zullen 
kiezen door de goede met de kwade krit eken 
te accepteeren sans sourcüler, en.. . om er hun 
voordeel mede te doen, natuurlijk veronder- 
stellend dat de criticus geen uil is, geen vreem- 
deling in  Jeruzalem, en eerlijk zijn meening 
zegt. 

Want ook de exploitant kan zich vergissen, 
afgaande op trompetterende reclame van film-  

verhuurders, en een prul in handen krijgen in 
plaats van wat hij een Schlager waande. 

Samenwerking en onderling begrip tusschen 
exploitant en criticus moeten ten slotte leiden 
tot   verheffing  van  het  algemeene  peil  der 
filmkunst. Als de criticus niet vrij uit mag 
zeggen, dat Asta Nielsen er niet op vooruit- 
gaat, omdat men haar voddig werk laat spelen, 
dat de zeer goede dramatische actrice Henny 
Porten  eenvoudig  belachelijk   is  als ze  een 
Fransche danseuse  moet voorstellen,  en om 
te huilen als ze in  manskleeren in Tyroler 
„Kluchten" moet meedoen, dat de „Haghe"- 
firma prachtig werk heeft geleverd, maar in 
het   genre  blijspelen   nog  ongeveer  alles  te 
leeren heeft, daar acteurs noch regie, noch re-jui- 
sieten, noch decor, noch inhoud van gegeven 
ook maar den meest bescheiden toets eener 
allerwelwillendste kritiek kunnen  doorstaan, 
dat een film met verukkelijk mooie tafreelen 
als de Babylonische in „Onverdraagzaamheid" 
tien maal méér zou doen als ze drie maal lang- 
zamer gedraaid werd — als dat alles niet door 
den   criticus  gezt/gd   mag  worden   (gelukkig 
mag het althans hier te Amsterdam in de aller- 
meeste gevallen wèl gezegd worden, en ik voor 
mijn persoon verheug me in de allerbeste ver- 
standhouding tot' de directies der verschillende, 
bioscopen)   dan  moesten we de film-kritiek  
maar   liever   heelemaal   afschaffen. 

Wat heel jammer zou zijn. 
Handhaven we haar dus, en maken we haar 

zoo mogelijk tot een even vaste rubriek in de 
groote dagbladen als de tooneelresencies. ge- 
leid   door   menschen die weten waarover zij 
praten,een en ander tot heil van de „branche"— 
en vooral tot voordeel van het bioscoop pu- 
bliek. 

^ss  ̂

„©e avonturen van een 
©entleman-Oief' 

'Uet tweede gedeelte van „De Avonturen 
* ' van een Gentleman-dief" (Nordisk Film Co. 
te Amsterdam) heeft tot ondertitel „De drie 
Van   Heli's." 

Aristide Carré gevoelt zich tusschen de 
gevangenismuren niet op zijn gemak en weet 
zich al zeer spoedig de vrijheid te verschaffen 
om zijn schelmerijen weer uit te voeren. 

Op zekeren dag krijgt de detective Druce 
bezoek van professor Palmerston, die zijn 
hulp komt vragen in een raadselachtige zaak. 
Palmerston had namelijk een paarlen collier 
bij den juwelier Stanley besteld. Stanley zelf 
kwam 't kleinood brengen, doch de huisknecht 
van den professor vond ! iter de juwelier bewus- 
teloos in den corridor liggen, terwijl de tasch 
met den kostbaren inhoud verdwenen was. 

De detective aanvaardt de opdracht deze 
zaak uit te visschen. In de villa van den pro- 
fessor blijkt hem, dat door het sluiten van 
de gangdeur een sterk verdoovingsmiddc! 
door  de  deurafsluiter gfperst w rd, wat den 

l. Oe deurafsluiler, die de song met een verdoovenden 
damp vulde. 2. Oe Juveller Stanley bedvelnd In de hal 
gevonden 5. Oistide Carré, de genlleman-dief. 4. Oe 
juwelier Van fkM, alias de detective Oruce, by prof. 
Wensen. 5 pro(. Wensen vindt een methode to« het 
vervoardigen van paarlen. 6. ©e detecüve Oruce begin', 

»(jn onder»oeh. 

heer Stanley had bedwelmd. Druce weet 
genoeg om zijn onderzoekingen te kunnen 
voortzetten. 

Een paar dagen later leest hij in de krant, 
dat door professor Hensen een belangwekkende 
uitvinding gedaan is, namelijk om paarlen te 
fabriceeren, die niet van echte te onderscheiden 
zijn. De detective gevoelt dat hier iets niet 
in den haak is en vermomd begeeft hij zich 
naar den professor aan wien hij zich voorstelt 
als Van Heil, juwelier uit Amsterdam. 

En dan begint een duel in sluwheid en durf 
tusschen den detective en professor Hensen. 
die ten slotte niemand anders blijkt  te zijn dan 
Aristide Carré', ali?s professor Hensen, alias. . - 
professor Palmerston. 

Het laat zich denken, dat de inbreker-uit 
breker weer veilip wordt opgeborgen. 
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„TietT^asker der Êiefde" 

>> 

Cen nieuv romantisch drama, waarin in de 
hoofdrol de beroemde Italiaansche filmar 

tiste Maria Jacobini optreedt is ,,Het Maske; 
der Liefde'", (F. A. Noggerath, Amsterdam). 

De weduwe van kapitein Grandel en hare 
dochter Marie, verkeeren in groote financieels 
moeilijkheden. Ten einde raad besluit de we 
duwe den huisheer. hertog De Fal 'or met 
hare dochter te bezoeken, in de hoop. hem te 
vermurwen, dat hij hen nog eenigen tijd uitstel 
van betaling zou geven. Op het eerste gezicht 
wordt de hertog, wiens vrouw reeds vele jaren 

-dood is, door de mooie Mar4e—GrafideL inge- 
palmd en aanstonds doet hij een aanzoek 
om haar hand. Ongelukkigerwijze heeft Marie 
hare liefde reeds geschonken aan Georg . den 
zoon van kapitein Armodi, den wapenbroeder 
«aars vaders, die den dood op het slagveld 
vond. Terwille v?n hare moeder, stemt Marit 
na vele aarzelingen in het huwelijk toe. 

Eenige maanden daarna heeft het huwelijk 
van Marie Grandel met den hertog De Faldc; 
in 3.11e plechtigheid plaats. Marie gevoelt zich 
niet gelukkig. Zij hee^t vernomen, dat George's 
rr.oeder ziek ligt en dat haar tewezen verloofde 
de middelen ontbr ken, om zijne moeder te 
kunnen genezen. Zij raadt George aan zijr 
diensten bij den hertog aan te bieden onde; 
een valschen naam, aangezien De Faldoi 
df n naam Armodi verfoeide en wel, omdat hij 

. veronderstelde, dat de overleden kapitein 
Armodi, zijn broeder tijdens een duel had 
gedood. 

d 

t 

V 
Hoewel met tegenzin maakt George van dit 

aanbod gebruik. Daar ook George van zijn 
ksnt dacht, dat Marie hem terwille van haar 
eigen geluk had opgegeven, behandelt hij haar 
als een vreemde en zijn onverschilligheid en 
ondankbaarheid vervullen haar met groote 
droefheid. Marie wordt buitengewoon zenuw- 
achtig en de dokter heeft haar een drankje 
gegeven, waarvan 'zij eiken dag eenige drup- 
pels moest gebruiken. Een overmatig gebruik 
zou den dood tengevolge -kunnen hebben. 
Zulks wist Lydia, haar tef.4ochte . die liefde 
heeft opgevat voor George, welke deze ten 
laatste beantwoordt. Daar Lydia evenwel n. 
hare stiefmoeder een medeminnares ziet, be 
sluit zif. om niet langer een hinderpaal voor 
het geluk van deze te zijn en het geheek- 
drankje van Marie te gebruiken. 

Men kan zich de verbazing van de niets 
bewuste Marie voorstellen, als zij op een morgen 
haar stiefd ohter. die zij als het ware veraf- 
goodde. Bewusteloos op haar kamer aantreft 
Onmiddellijk ontbiedt zij den dokter en deze 
constateert vergiftiging. Na veel moeite slaagt 
hij erin, het wanhopige meisje weder bij be- 
wustzijn te brengen en hoewel hij eerst Marie 
v?:; poging tot moord op Lydia verdenkt, 
brengt een onverwachte bekentenis V*n de 
onbezonnen Lydia alles in het reine.   - 

1. TAaria c}acobini als 7\aria Grandel, de bapiteinsdochier. 
2. TAaria  en  haar moeder in   haar   aorgelijk   bestaan, 
3. en 5 TAaria en haar aanbidder ©eorge /Tmodi. 4. TAaria 

als vrouw van den hertog mei haar stiefdochter. 
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„Oe Oame, de Ouivel en 
de T^anne^uin" 

Een der nieuwste Messter-films is boven- 
genoemde, waarin, is 't ook anders denkbaar, 
Henny Forten de hoofdrol speelt. Ze is hier 
de mannequin van een groot modehuis, wier 
liefste wensch 't is een prachtvollen hermelijnen 
pelsmantel te bezitten. Alle vrije oogenblikken 
bewondert en streelt ze 't kostbare stuk en 
haar grootste vrees is 't. dat het nog eens 
verkocht ial worden. 

Eens op een dag moet ze een dame de kost- 
bare pelzen toonen. Deze dame staat op 't punt 
op verlangen van haar familie zich met een 
jongen baron, dien ze nooit gezien heeft, te 
verloven, maar eerst wil  ze een paar dagen vrij  
van eiken dwang van het leven genieten. 

De mannequin wekt de belangstelling van 
den baron op en hij gaat naar de eerstvolgende 
mode-show en koopt den hermelijnen mantel. 

Als gewoonlijk wordt ze door haar verloofde 
Frits, 's avonds opgewacht en naar huis bege- 
leid, maar heel aardig is ze nu juist niet voor 
't jongemensch. Ze heeft een beetje meer idee 
van zichzelf gekregen en na een koel afscheid 
gaat ze naar haar kamertje, waar ;;■ zich op 
de sofa werpt. 

Haar hospita meldt haar dan een zeldzamen- 
gast, iemand met een vreemd visitekaartje, 
waarop een paardepoot.- hoorntjes en een staart. 
Hoewel elegant gekleed zijn deze zaken ook 
aan den aangedienden gast op te merken. Hij  
deelt haar mee, gekomen te zijn om elk harer 
wenschen   te  vervullen. 

De mannequin verlangt dan den hel eens 
te zien. En aldus geschiedt. Dan toont haar 
de duivel ook de pels, die ze zal bezitten, wan- 
neer ze drie dingen volbrengt. Het meisje 
slaagt   hierin, maar 't beloofde cadeau kreeg 
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„0e ©ame, de Ouivel en de TVinneQuin" 
t. «ennyporten ah de mannequin in de frelttac ocanbiihhen van haar flirt  ma. dan baron. 2. Oa manna^uin, ma. den baron in hat trocadaro, Warp, Jaloa«cha blihhan naar da dama, dia me. haar ™̂*- **>  

amu^rt. 5. Oa on.nuch.arln,,. A. Oa mannequin mat dan duivel in da haltepoor.. 5. Oa mannequin met de «*> vurii? bagaerde harmelUnen man.ei. 6. Oe baron hom, op ba«**   7  ?> vWe van den du.vel. 
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Dezer dagen is te Aerdenhout op 47-jarigen 
leeftijd overleden Emilio Ghezzi. De heer 
Ghezzi was de grootste importeur  van Fransche 
en Italiaansche films. Hij  was 't  die hier al de 
Pina Menichelli-, de Francisca Bertini-, de 
Maciste- en de Buffalo-films heeft ingevoerd. 
O. a. importeerde hij ook de Eclipse-films, 
waarbij de buitengewoon verdienstelijke Su- 
zanne Grandais-werken, 't Is ondoenlijk alles 
op te noemen, maar aan deze films willen 
we ook nog toevoegen „Quo Vadis". De over- 
ledene was juist teruggekeerd van een ver- 
moeiende en emotievolle reis naar Italië. 
Daar gevoelde hij  zich reeds niet wel en thuis 
gekomen openbaarden zich na een paar uur 

e niet. want. zoo wordt haar verklaard, in 
Jen hel worden diensten niet beloond, integen- 
deel ze mag er niet langer blijven. Dan volgt 
een jacht uit den hel en ... . de mannequin 
ontwaakt  op  haar  sofa. 

Dan komt inderdaad de baron, die er pre- 
cies zoo uitziet als de duivel, maar zonder 
paardepcoten en zonder hoorntjes. Hij  ver- 
telt haar, de pels eigenlijk voor haar te hebben 
eekocht. 

Rijk  wil ze zijn en op 't  ©ogenblik, dat ze 
dit wenscht. komt er een brief van dezelfde 
;cn?edame, wie ze de pelsmantel toonde, en 
'var  .-in deze haar vraagt acht dagen te willen 
ruien. De mannequin heeft dan de vrije  be- 
schikking over haar geheele vermogen. 

Dit aanbod' behoeft geen tweemaal gedaan 
en de mannequin ziet men zich vermaken met 
den baron en de rijke  jongedame met Frits. 
In het Trocadero ontmoeten de paartjes 
elkaar, maar onze mannequin gevoelt dan al. 
dat ze in haar nieuwe omgeving niet op haar 
plaats is. Ze wil en zal de acht dagen door- 
maken, doch als deze voorbij  zijn. is ze blij  
zich weer in de armen van Frits te kunnen wer- 
pen en van de hermelijnen pels doet ze gaarne 
afstand. 

MODE-FILM     N 

De voorjaarsmode wordt beheerscht door 
de lijn.  die we den la?.tsten tijd  meer en meer 
op den voorgrond z?gen treden : een lange 
taille en nauwen rok met overrok. Voor slanke 
üguren een alleraardigste mode, maar voor 
• neer gezette dames een dracht, die niets van 

haar molligheid verheelt.  Slanke heupen  en 
smalle schouders is een eerste vereischte bij  de 
nieuwmodische toiletjes.  De rokjes zijn weer 
zoo nauw. dat een overrok wordt aangebracht 
om het al te koker-achtige te verbergen, het 
gevolg hiervan is dat er een keur van tunieken 
en gedrapeerde rokken  is gecreëerd en men 
niet gauw besluiteloos behoeft te staan bij  de 
keuze  ervan. Het meeste opgang maakt echter 
de „tunique  coupée". de-twiek, die uit twee 
helften   bestaat,   die  hetzij   glad,   hetzij   ge- 
plooid uit de taille te voorschijn komen en op 
zij afhangen bijna zoo lang ais de rok, dien zij  
dus voor en achter onbedekt laten. Lastig is 
het. dat een dergelijke mode zich minder voor 
de straat leent; immers wanneer de draagster 
zich  met een dergelijken overrok binnenshuis 
beweegt, zal de tuniek slap neerhangen langs 
het  onderkleed,  maar  buiten  zal het  minste 
zuchtje   de beide vleugeltjes doen  opwaaien 
en hét silhouetje in het nauwe rokje meer dan 
wenschelijk is doen uitkomen. Heel gracieuse 
figuurtjes zal dit geen schade doen. de „vleu-  
geltjes",   die  hun   gang  zachtjes   wapperend 
begeleiden zullen wellicht een verhoogde char- 
me aan het geheel geven  inplaats van  den 
indruk  te schaden, maar zij, die op een derge- 
lijk  figuur  niet kunnen bogen, doen verstandig 
een   dergelijk   vleugel-toiletje   aan   haar door 
de  natuur  meer  bevoorrechte  zusteren   over 
te laten. 

Voor het meerendeel zullen de zijden stoffen 
weer dienstbaar worden gemaakt aan de 
nieuwe mode. die naar de voorteekenen aan- 
wijzen, over het algemeen zal staan in het 
teeken van den eenvoud. Wat de kleur betreft, 
zullen donkere stoffen de voorkeur krijgen,  
in 't bijzonder donkerblauw en zwart, maar 
vóór alles moeten ze zacht en soupel zijn om 

de „slanke lijn"  zooveel te gemoet te komen. 
Mat-glanzende zijden grenadines,  die in  alle 
kleuren voorradig zijn. zullen bijzonder veel 
opgang maken evenals faille-mousseline, even- 
eens een bijzonder zachte stof, en Chineesche 
zijde,   die in buitengewoon-aanlokkclijke tin-  
ten als zand- en ivoorkleurig, molgrijs, goud- 
bruin en in alle nuanceeringen van rose en 
groen te verkrijgen is. Naast deze maken de 
Schotsche.   met   grootere   en   kleinere  ruiten 
versierde zijden stoffen opgang en de dunne 
taffetzijde   met   witte,   rose,   blauwe   of   lila  
bloemen op donkeren achtergrond.  De bloe- 
menweefsels geven op het oogenblik niet meer 
de groote bloemen te aanschouwen, maar voor 
het meerendeel bouquetjes, die in zeer fijne, 
matte tint  zijn gehouden, zoodat ze bijzonder 
chic en bescheiden aandoen. De doorschijnende 
voile-stoffen   als   Chineesch   crêpe   en   crêpe 
Georgette hebben nog niets van hun popula- 
riteit  verloren. 

Begrijpelijkerwijs  worden, nu er zoo'n 
keur van teere stoffen is, de moderne toiletten 
nog steeds van meer dan één stof vervaardigd 
en het is een lust voor de oogen een zending 
nieuwe japonnetjes te mogen aanschouwen. 
Het is moeilijk te zeggen wat het meest te 
bewonderen valt: de allerliefste snit van het 
lijfje  uit één stuk. waaruit het draperie-rokje 
zoo guitig te voorschijn komt of het souple en 
de kleurenwee'.de van de stoffen, waarvan ze 
vervaardigd zijn en die de lange, wapperende 
panden, plooien, tunieken, vrijuit  waaiende 
slippen en overrokken zulk een bekoorlijk  
aanschijn geven. 

reeds hevige koortsen en verloor de heer Ghezzi 
het   bewustzijn. 

Bij  de teraardebestelling werd uit vakkrin-  
gen  veel belangstelling getoond. 

* * * 
In „Cinema De Munt"  te Amsterdam en 

eenige Haagsche theaters loopt thans een mooie 
actualiteit van Willy  Mullens. Het nieuwste 
van den heer Mullens op dit gebied is een 
opname van den zegetocht door Limburg  en 
Zeeuwsch-Vlaanderen. Dezen tocht heeft de 
actieve Mullens gedeeltelijk zelfs per konink-  
lijke  trein meegemaakt. De opname is hoogst 
verdienstelijk, goed van fotografie en moet 
bij vaderland-lievende Nederlanders veel en- 
thousiasme opwekken. In dit nummer geven 
we een viertal foto's uit deze door de H. A. P. 
in exploitatie gebrachte film. Nognerkwaar- 
diger wa-. dat dien avond te Amst rdam 
ook de f lm van de in den afgelocpen nacht 
f e 's Gravenhage plaats gehad hebbende brand 
der   Oranje Nassau-kazerne werd afgedraaid.. 

Het groote ..Stoll-Gpera-House" te Londen, 
dat eertijds alleen revue's en tooneelstukken 
liet opvoeren en daarmee tot een schuld van 
een millioen was 'geraakt, heeft deze schuld 
titaal  kunnen delgen, nadat het theater geheel 
voor   bioscoop   was  ingericht,. 

• 

Naar verluidt zal de Svenska-film in de 
nabijheid van Stockholm een fihnstad vormen 
naar Amerikaansch voorbeeld. Tevens zal 
daar een fabriek'  gebouwd worden, waar 
onbelichte films vervaardigd zullen worden. 
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'De nieuwe acualiteit; 
H.TA. de 'Koningin  en Z.%.Ji. de Ofins In girr.buro  

Fe Montreal is het „Comité voor het welzijn 
van het kind"  begonnen bioscopische open- 
lucht voorstellingen met opvoedkundige strek- 
king te geven in het Pare Lafontaine. De 
kinderen amuseeren zich en strijken meteen 
nog iets op. 

*    * * 

Te New-York alleen kunnen vijftig  duizend 
personen dank zij het bestaan van de cinema- 

PROJECT1ETGESTELLEN.  

Mijnheer  de Redacteur. 

Naar aanleiding van de brochure van den 
heer Van Staveren : ..De Bioscoop en het On- 
derwijs",  welke brochure als feuilleton in „De 
Filmwereld"  verschijnt had ik gaarne eenige personen uaun üJ nci L^üCKHI  »»• • .*-   ■'         ■ ■> "  

tografie in hun onderhoud voorzien, terwijl  er ' plaats in Uw blad voor enkele opmerkingen 
20CO bioscopen zijn, die aan een massa perso 
neel de gelegenheid schenken hun dagelijksch 
brood te verdienen. 

Sc-tf^  

Een drama in 5 acten, vervaardigd in de 
,,World"-fabrieken  is „Onder  dwang", waarin 
het leven van een jonge vrouw uitgebeeld 
wordt, die onder invloed van een bandiet 
staat. Zij  is typiste bij John Ingalte, in de 
oogen van de wereld een ernstig, streng man, 
maar inderdaad iemand met een gevoelig 
hart, die naar eenvoudige huiselijke gezellig- 
heid verlangt, opgeluisterd door kinderstem- 
metjes. Hij  krijgt  Alma, de typiste, lief en 
vraagt haar ten huwelijk  ; zij weigert hem 
echter, hem zeggende, dat ze zijn liefde niet 
waardig is. 

Alma doet n.1. op Ingalls kantoor dienst 
als spion voor een bende oplichters, die ze na 
haar onderhoud met haar patroon tracht te 
ontvluchten. Dit wordt haar echter.belet door 
den hoofd-aanvoerder Moran, die de geschie- 
denis van haar vroegeflèvên kent, toen de 
honger haar eens tot diefstal had gedwongen. 
Moran heeft Ingalls zwak voor kinderen ont- 
dekt en besluit daar partij  van te trekken. Met 
zijn vriend Hardy Tackerman heeft hij een 
plan opgemaakt, dat Ingall's zakken zal 
openen. Ze hebben een kind gevonden, dat als 
zusje van Alma dienst zal doen en dat in die 
hoedanigheid is uitgenoodigd bij Alma's 
patroon. Terzelfder tijd  laat Alma een brief  
dien ze op gezag van Moran heeft geschreven, 
zoogenaamd bij  vergissing tusschen de brieven 
van Ingalls liggen. Zooals vermoed werd. 
krijgt  Ingalls den brief in handen en over- 
handigt Alma een cheque om aan haar broer, 
die hulp vraagt om voor het zusje te kunnen 
zorgen, te overhandigen. 

Alma geeft Mora-n de cheque, maar beschaamd 
over de goedheid van haar patroon vertelt 
ze, dat hij  haar ten huwelijk heeft gevraagd 
en zij weg wil  ergens heen, waar zij eerlijk  kan 
leven. Bij het vernemen van deze bekentenis 
dwingt Moran haar tot een huwelijk met 
Ingall , ten einde haar veel geld te kunnen 
afpersen. Ingalls verwondert zich er wel eens 
over, waarvoor zijn vrouw zooveel geld noodig 
heeft, maar hij houdt zooveel van haar en 
maakt hem zoo gelukkig als zij een baby. 
verwacht, dat hij geen aanmerking op. haar 
verkwisting maakt. 

Moran maakt het haar echter hoe langer hoe 
lastiger; met behulp van Alma's geld heeft 
hij  zich uit de gevangenis gekocht en is van 
plan het land te verlaten, eerst echter nog een 
groeten steig te slaan en Alma mee te nemen. 
Alma ziet geen uitweg meer en besluit zich 
van het leven te benemen. Een innerlijke  
stem houdt haar echter op het beslissende 
oogenblik van haar voornemen terug. Ze 
loopt naar huis terug en ziet Tackerman langs 
den grond naar haar woning kruipen. Met 
Moran zou hij  Alma's echtgenoot vermoorden 
om het geheele fortuin  machtig te worden. 
Alma snelt naar de kamer van haar man en 
vindt deze worstelende met Tackermann. 
Zij  ziet een revolver op den grond liggen en 
bij  het verschijnen van Moran, die op haar 
man wil schieten, richt  zij en doodt den ban- 
diet. Als zij later op den avond met haar man 
alleen is, vertelt zij hem alles. Hij  neemt haar 
in zijn armen en zegt haar het toekomstig 
geluk, dat zij  zoo zeer verdiend heeft, met haar 
te zullen deelen. 

De Heer Van Staveren schrijft  op bldz. 23 
en in feuilleton no. 8: 

Dr. Bonebakker maakte bij diezelfde gele- 
genheid propaganda voor een toestelletje, 
geconstrueerd door de .,Hollandia"-filmfabriek,  
waarin een gloeilamp de lichtbron was. ter- 
wijl  de film  met de hand werd voortbewogen. 

Daar schrijver dezes de constructeur van be- 
doeld „toestelletje" is, moet ik den heer Van 
Staveren er op opmerkzaam maken, dat zijn  
uitgangspunt hier onjuist is. 

Het toestel nl. is hem vertoond met een gloei- 
lamp en gedraaid met de hand. Ik  weet echter 
heel zeker, dat ik hem er bij  verteld heb, dat 
bedoeld toestel met een booglamp en met een 
motor eveneens gebruikt kan worden en heb 
bij die gelegenheid gewezen op welke wijze 
dit  alsdan in zijn werk zou gaan. 

Wat het vóór of tegen van gloei- of booglam- 
pen betreft, zou ik den heer Van Staveren wil-  
len verzoeken zijn licht bij de Philips-gloei- 
lampenfabriek op te steken. Deze fabriek is 
waarlijk  goed op de hoogte, getuige de sedert 
kort  verschenen gloeilamp van 35V en 26 Amp. 
In de brochure van Philips wordt de stroom 
besparing tevens uitgerekend. 

Bovenaan op blz. 24 meent de heer Van Sta- 
"rienst  voor de 

doch sluit ontvlamming door de lichtbron  x-,n 
éénen male uit. 

Beide systemen hebben dus een voordeel, 
dat van Capelle voor grootere klassen dat van 
„Hollandia"  voor kleinere klassen, waar, 
(wanneer de brandweer dit toelaat, wat inder- 
daad nog zeer onzeker is), het toestel in het 
lokaal gebruikt kan worden. 

Bij het systeem Van C. is brandgevaar of 
liever ontvlammingsgevaar practisch niet uit-  
gesloten en iedere bioscoop-operateur zal 
onmiddellijk  kunnen zeggen bij  het aanschou- 
wen der inrichting  op welke wijze wel degelijk 
de film kan vlamvatten, nl. wanneer de film  
afbreekt, zonder dat de operateur dit dadelijk  
bemerkt, het toestel dus doordraait en de vei- 
ligheidsinrichting dus niet in werking treedt. 
Wanneer mij het tegendeel aangetoond kan 
worden, laat ik mij gaarne bekeeren en zal 
mijne meening als dan gaarne herroepen. 

Wat de verdere bestrijding van de stellingen 
van dr. Bonebakker te Utrecht betreft, k zal 
deze niet punt voor punt tegenspreken, gedeel- 
telijk  ben ik niet genoeg op dit gebied (voor- 
zoover het het onderwijs betreft) ter z?ke des- 
kundig, (wanneer niet-deskundigen, op het 
gebied der techniek der kinematografie geen 
partij  kozen :n technische vraagstukken, zou 
veel ongeschreven blijven) doch ik hoop U 
binnenkort eens een schema te kunnen over- 
handigen, waarin de zg. lichtbeeldencentrale 
met of zonder liohtbeeldendienst berekend 
wordt en welke een anderen kijk  op dit  vraag- 
stuk geeft. 

Bedoeling van dit schrijven was slechts om 
eenige technische zaken recht te zetten. Een 
opmerking moet mij  echter nog van het hart. 

Het spijt mij nl. zeer dat de heer Van S.. 
die zich omstreeks een jaar geleden met dr. 
Van Gelder op de „Hoilaftdia"  vervoegde om 

DE FILM-WERELP  
heb opgedaan bij  mijn  enkele bezoek aan zijne 
fabriek verleden jaar. Laat ik hierop enkel 
antwoorden, dat dit eene misvatting van den 
heer S. is. En dat ik met het woord „toestelle- 
tje"  niets déprimeerends bedoeld heb, zal UEd. 
misschien wel van mij  willen aannemen. 

x Dat het systeem „Hollandia"  technische 
voordeelen kan hebben zal ik niet ontkennen, 
doch — en daar komt het op neer — ik heb 
in mijne brochure tegen het brengen van een 
toestel in elke school zoovele bezwaren aange- 
voerd, dat het voor dit doel onbruikbaar is. 
De heer S. geeft toe, dat het zeer onzeker is, 
of er voor de brandweer films in de klassen 
gebracht mogen worden. Dan zijn wij  het toch 
eigenlijk ^ok volkomen eens, want dit was een 
van de hoofdpunten uit  mijne technische bestrij-  
ding. Verder heb ik mij  juist  voornamelijk  angst- 
vallig speciaal op onderwijsterrein .gehouden, 
een terrein, waarop ik mij  dan ook het veiligst 
— en het sterkst — gevoel. 

Mocht het mij werkelijk  eens blijken, dat 
het systeem van den heer Stoop voor bioscoop- 
lessen, als door mij in mijne brochure zijn  
uiteengezet, goed bruikbaar  is, dan zal mij  dat 
ten zeerste verheugen. Ook voor den heer S.. 
wiens volhardende pogingen, om mede te wer- 
ken tot het bevorderen van goed bioscopisch 
onderwijs, mijn  volle sympathie hebben. 

D. v. STAVEREN, 
Den Haag. 

CORRESPONDENTiE 
Wegens plaatsgebrek moet het vervolg van 

onze feulLton ,.De Bio; coop en het Onder- 
wij-"  tot het Volgend nummer blijven liggen. 

veren dat~wn z.g. m,iiim.<-niuii-".."»v  ,— — vall vjemer op oc „t-iuuam»»»—r— T«~6— -... 
scholen grootere eischen aan den levensduur eeragt algemeene technische inlichtingen op 
van den film  stelt, deze levensduur is nl. even-    ̂ it  gebied, zich nu reeds zoo zeker van zijn  
redig met het aantal vertooningen van den 
film, hetgeen de heer Van S, er zelf bijvoegt. 
Moet ik nu tot de gevolgtrekking komen, dat 
een film bij een liohtbeeldendienst te veel 
vertoond wordt en daardoor te gauw versleten? 
Maar is het dan niet de bedoeling dat een film  
zooveel mogelijk voor de leerlingen vertoond 
wordt ? Of bedoel de heer Van Staveren, dat 
het niet aanbevelenswaardig is een film  wegens 
den duren aanschaffingsprijs voor een enkele 
klasse te vertoonen. Dan zegt de bewering 
van den heer Van S. niets tegen de lichtbeel- 
dendienst doch wel vóór het samenvoegen 
van meerdere klassen, hetzij van één school, 
hetzij van nabijgelegen scholen. Doch dit  
is een vraagstuk voor onderwijsspecialiteiten 
en persoonlijk heb ik  hieromtrent geen meening. 
Alleen weet ik, dat bij  zorgvuldige behande- 
ling een film  zeker een 300 voorstellingen uit-  
houdt, d.i. dus één jaar lang lederen dag één- 
maal. Dan begint de film wel te „regenen", 
doch de duidelijkheid leidt, wanneer de op- 
name goed is, er nog nauwelijks onder. 

Wat het brandgevaar betreft, dit wordt  
door inwendige en uitwendige oorzaken ver- 
oorzaakt. 

Onder uitwendige oorzaken kunnen wij  ons 
behalve brand in het schoollokaal, inslaan van 
dpn bliksem e,d. slechts het spelen.met vuur  
denken. Dit  is zeker gevaarlijk in de nabijheid 
van films; of er gerookt mag worden in de, 
klasse, is mij  niet bekend; in mijn jeugd op 
een dorpsschool heb ik het wer eens gezien van 
den meester, als echter het hoofd kwam. ver- 
dween de sigaar weer. 

Wat nu de inwendige oorzaken betreft, 
zoo kan de film alléén vlam vatten door de 
warmte van de lichtbron, onverschillig of dit  
een boog- of gloeilamp is. 

Het springt dus in het oog, dat men het brand- 
gevaar of liever ontvlammingsgevaar vermin- 
dert door de warmte van de lichtstralen, die 
op het beeldje vallen, te verminderen en wel 
door het aanbrengen vaneen matglaasje, water- 
tank, speciale booglamp, of wel een lichtbron  
te kiezen die ■ minieme hitte geeft, in casu de 
gloeilamp, (wanneer deze niet te groot is). 

Het eerste systeem (Van Capelle) geeft groo- 
tere beelden, doch sluit bij  het breken van den 
film in het toestel brand niet uit, het tweede 
systeem („Hollandia")  geeft kleinere beelden. 

tlit  mijn  schetsboekie 
:-  

Teehening 
van »fflle 

nieuwe vak gevoelt, dat hij  reeds partij  kiest 
in technische strijdvragen en een „toestelletje"  
waaraan vier tot vijf  jaar gewerkt is, met 
behulp van bekwame instrumentmakers, geheel 
Nederlandsch fabrikaat  en voorzeker in vele 
(natuurlijk  niet in alle) gevallen te verkiezen 
boven buitenlandsche fabrikaten, dit „sans 
beaucoup de phrases" afmaakt. Mijnheer Van 
Staveren, Waarom ? 

U Mijnheer de Redacteur dankend voor de 
plaatsruimte verblijf  ik met de meeste hoog- 
achting J- STOOP 

Naschrift. De heer Stoop wil  eigenlijk zeggen: 
„Schoenmaker blijf  bij  je leest." En hij  denkt, 
dat ik al mijn kennis op bioscopisch gebied 

Ingezonden mededeelingen. 
AANBEVOLEN    BIOSCOPEN 

IN NEDERLAND.'  
AMERSFOORT... Denijs van Roon. 
BREDA Paleis Bioscooo. 
'• BOSCH. Chicago Bioscoop. 
ENSCHEDE Alhambra Bioscoop. 

„  Cinema Palace. 
HAARLEM Apollo Theater. 
HEERLEN Flora Bioscoop. 
LEEUWARDEN... Bioscoop Friso. 
LEIDEN Bioscoop Luxor.  

„        Bioscoop Thalia. 
MAASTRICHT  ... Cinema Palace. 
UTRECHT Rembrandt Bioscoop. 
VENLO Scala Bioscoop. 
VLISSINGEN Alhambra Bioscoop. 

K0N1NKL.     NRD.   SIGARENFABRIEKEN  

Eugene Goulmy & Baar 
AMSTERDAM - 's HERTOGEN BOSCH 

VRAACT 

imt AARDEWERK  
van de 

Arnhemsehe 
Faieneefabïiek 

--» TE ARMIF.M. 

"No. i5. 8IJ een revolutiefilm.  

WereJclberoemd 
QUseuraat- 

SCegani 

INIEDtUTIONUWtTCHO  
SCNAFFHAUSEN 



NEDERUNDSGHE SKAREMIEK.  
Rotterdam, Diergaardesingel 61, Tel. 12087. 

DRIJFRIEMEN,    EN 
ALS  SNAREN  VERVAARDIGD.  

Getrokken massief ronde riemen 
Voordeeliger  en solieder  als leder.  

In iedere gewenschte  dikte  te leveren.  

MONSTERS EN PRIJZEN OP AANVRAGE.  

A. SERNÉ ft ZOON 
HET adres voor  
Tooneeicostumes  

Amsterdam.  Groenburgwal 56. 

VAN RDN's 
VMOSTERD 

G. H. PIETERSE 
KANT.  OPMBT 65   -   BOTTEDDAM    •   TEL 261« 

Bier-  en Wllnhandel.  
Binnen-  en Buttenlandsch  gedistilleerd.  

MARECHAL  

^ICOSMOS 
SIGAREN ' 
VAN DER PUTT EN DE VLAM, 

EINDHOVEN. 

Heerlijk  veririsschende drink.  

M.V. I» e. Export „EODTO"  

27. Tel   C. 36*. 

AMSTERDAM.      = 

ZOO JUIST VERSCHENEN een hoogst  belangrijk  
werkje  van 

D. VAN STAVEREN 
Directeur  der gemeentelijke  Schoolbioacoop  Ie 'sGravenhag*  

De Bioscoop en het Schoolonderwys 
PRIJS 75 CENTS 

Een uitvoerige en gedocumenteerde beantwoording aan 
honderde vragers „hoe de Haagsche Schoolbioscoop werkt, 
hoe zij aan films komt. wie alles betaalt, hoe de regeling 
met de scholen is, enz. enz". 

Verkrijgbaar  bij alle Boekhandelaren  of bij  de Uitgevers  
A W. SIJTHOFPs UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ,  Lolden.  

IKEFIDKLI  
3ansveld  13. Telef. 28. Utrecht  

Afd.  HOUTBEWERKING. 
Fabriek  van:  

Draaibare     LlghalUn.  
TulnhuUen.  Tuinmeubelen.  
Levering  door  het  geheele  land.  
 Vraagt  prils.  —  

I Tea- en Luncheon-Room  „Bakker  
Hoogstraat 12. den Haag, 

Tea- en Lunch-Concert  

,• • 1 Adverteert 
in de 

„Film-wereld'  

PATISSERIE PAUL C. KAISER 
Coolsingel  - Rotterdam  

Tartes Llègeoises  
Versch  Luxebrood  op alle tijden  van den dag 

BIOSCOOP AAM  HUIS 
Een zeer bijzondere  

voor  scholen  
vereenigingen  

enz. 

Telefoon 

kinderattractie  

bij  atle  
huiselijke  feesten  

en partiien  

6990 Noord.  

IMLICMTIMGEN »| 1   ^J  Ah.ZVOORSURQWALSIi  
eiACOriDITlthBljP  I fcpTlÄ.  AMSTERDAM 

W^S^W^i PANORAMA  
HET   BESTE EN  MOOISTE  GEILLUSTR.  WEEKBLAD  

Geheel uitgevoerd  in Koperdiepdruk.  
Bevat  «Mkalllk*  Mn grooton  rl|kdom  prachtig«  afb«aldin(*n  
van actualiteiten  an andara  onderwerpen  uit Binnen-  en 
Buitenland;  bovendien  boeiende  lectuur.  ftbon«eineiitan  
worden  «angenomen  door  den Boekhandel,  de Agenten,  Post-  
kantoren,  Brieven  gaarders  of rechtstreeks  door  de Uitgeven.  

ABONNEERTU NOG MEDEN VOOft  t|.»0 P- KWARTAAL  

A W. SIJTHOFPs UITC-M".,  te LEIDEN. 

„MI   RECREO'   GEURIGE HAVANA  SIGAAR 

r*   1 J   r*DHK1TCKI   SIGARENFABRIKANTEN.  BERGEIJK  (N.-BR.) 
üebrs. v. d. LiixirM i clN, TELEFOON 4 
„MINOS" - „MONACO- - „QBAL"  

0 IVENS & C0. 0 
Ernemann  Kino's  enz. 
Amsterdam 
Den Haag 
Nijmegen 
Groningen 

115 Kalverstraat. 
124 Noordeinde. 
13-17 v. Berchenstr. 
3 KI.   Pelsterstraat. 

TU^EDE JAARGANG N0. 7 ^^X  PRIJS 10 CENT fï^lTSl  

GEÏLLUSTREERD  WEEKBLAD 
A. W. SIJTHOFF'S UITGEVERS-MIJ., LEIDEN. 

Vraagt  onze PORTWIJNEN. VINHO TINTO, VINHO BLANCO.  
MEIWI3N. PALESTINA-WUN en MORELLEN op WI3N. 

aiSSCHOP-WON merk „HYGIEA",  geen suiker of andere ingrediënten 
behoeven te worden toegevoegd. Alleen opwarmen is voldoende. 

========    HOOFDKANTOOR    ===== 
WIJN-IMPORT MU. A HOOG EN DDK. VLAARDINQEN.  

Filialen,  de bodega's  ..OPORTO" gevesdgd:  
AMSTERDAM. ROTTERDAM. DEN MAA«. 
Damrak  92. Plan C Hoogstraat  38. 

ETHEL   CLAYTON,  
EEN    BEROEMDE   AM ER.KAAN3CH  E   F. LM-ARTISTE.    VOORAL   BEKENÓ   DOOR   HAAR   CREATlE'S    IN 

„BROKEN    CHAINS"     EN   ..THE   DORMANT   POWER".  

NEDERL. ROTOGRAVURE-MAATSCHAPP1J,  LEIDEN 


