
PATHEFRERES
- VECKO-REVY -

Pathé Films 
Films d’Art Pathé Fréres

Films d’Arte Italiana 
Films S. C. A. G. L.

Comica Films, Paris

Modern Pictures, Paris

Nizza Films, Nizza

Imperium Films, London

. American Kinema Films, New York .

Scénes Russes, Moskwa

5. POPERT
r P - A - T H I É  F IE U É J R E S 3 F X X jX jä-X j, S T O C K ^ E X O X jM :

D R O T TN IN G G A TA N  57 - Rikstel. 1554, Sthlm stel. 7803 -  T e leg rafad r.: PA TH ÉFILM S STOCKHOLM



-- - §N " v
Sjyfl:;::; :
?:? i i  g?Jv
'.;•*• ", /--;■ t '- v  1 i-r-i' • ftät;,-1. •.



Pathé Fréres Vecko Revy
Måndagen den 27 Februari 1911

Program  INI:o 9
D r a m a .  ni. sid.

654 D en gam le  k o m ik e rn . S. C . A. G . L.
A ffisch .......................................................  265 1.

K o m e d i .
655 In trig m a k e rsk a n . S .C .A .G .L . V ir .2 k . 175 2.

K o m i s k a  b i l d e r .
656 A lltfö r g o d h jä r ta d .................................... 165 3.
657 M ax h a r  fu n n it en fäs tm ö . V ir. 7 k. 215 3.
658 En gam m al u n g k a rls  m issöden.

»N izza»   135 4.

T  r i c f i lm s .
659 D et fö r tro llad e  h u se t. »Com ica».

V ir. 12 k ....................    135 4.
660 D o k to rn , som  k u re ra r  s juka  h jä rn o r  130 5.

A k r o b a l b i l d .
661 F rå n  g en e ra lrep e titio n en  i en s to r

au s tra lisk  c irk u s ......................................  115 5.

R e s e b i l d e r .  m . sid .

662. T v ä rs  ö fver p o la rh a fv e t. » Im per
ium  film ». V ir. 13 k ............. 140 6.

663 S taden  R angoon  ....................................  170 6.

K o l o r e r a d  h i s t o r i s k  bi ld .

664 M adam e T a llie n . A ffisch . Kol. 166
m eter ........................................................ 210 6.

K o l o r e r a d  a k r o b a t b i l d .

665 F reg o lis  ö fv e rm an . K ol. 69 m eter 75 7.

K o l o r e r a d  b ib l i s k  b ild .

666 K ain och A bel. S. A. P . F . A ffisch .
Kol. 138 m eter   170 7.

N:o 654. 265 meter.

Den gam le komikern.
Skådespelaren Henry Krauss.

Drama af Michel Carré.

Denna rörande scen, som beundransvärdt väl tolkas af H enry
Krauss, skildrar 
den ångest, en 
skicklig skåde
spelare erfar, då 
han känner sig 
stå vid slutet af 
en glänsande tea
terbana.

E tt svimnings- 
anfall öfverras- 
kar honom på 
scenen. Innan 
han dör, ser den 
gamle komikern, 
som i döende 
tillstånd förts 
till sin bostad, 
sina bästa rol
ler, såsom »Don 

förbi sin inre syn.Juan», »Othello», »Napoleon» m. fl., defilera



175 meter.

Intrigm akerskan.
Skadespel a f  Géliaux.

UPPTRÄDANDE:

Herr Coquet........................................................  Fadern
» Baud............................................................  lin granne

Fru Catherine Fonteney ..................................  Intrigmakerskan
Den lilla Carina ................................................  Barnet

En guvernant, M:lle Didier, som fått sig anförtrodd en ung, mo
derlös flickas uppfostran, förstår att genom ett skickligt intrigspel drifva 
det därhän, att hennes elevs fader, André Montel, anhåller om hennes
hand, ehuru hon redan har en kärleksförbindelse med en granne.

Hon lofvar att samtycka, men på det villkoret, att den lilla Johanna, 
som är henne 
en nagel i ögat, 
och som påmin
ner henne om
hennes under
ordnade ställ
ning, skickas till 
en flickpension.

Den lilla Jo
hanna, som fått
nys om dessa 
planer, visar sig 
uppstudsig, hvar- 
för M:lle Didier 
låser in henne i 
en mörk skrubb, 
som brukar an
vändas till fram- 
kallningsrum vid 
fotografering.
Denna kraftåtgärd är dock ej så mycket afsedd att straffa det olydiga 
barnet, som fastmera att skänka henne själf ett par timmars frihet i 
hennes älskares sällskap.

Men den lilla Johanna upptäcker genom en lucka i sitt fängelse 
de båda älskandes förehafvanden och. önskar lifligt, att hennes fader i 
detta ögonblick måtte öfverraska den, åt hvilken han erbjudit sin hand, 
och som han har för afsikt att gifva henne själf till styfmor. En idé! I 
skrubben står en kamera färdig att användas: den lilla Johanna riktar in 
objektivet mot luckan och uppfångar sålunda på plåten den kompro
metterande bilden af de bada älskande. Då fadern om en stund kom
mer och befriar henne, ber hon honom helt oskyldigt att framkalla den 
nyss tagna plåten.

Intrigmakerskan, som sålunda afslöjats, tack vare den lilla flickans 
hst, blir nu skymfligt bortkörd från det hus, hvars härskarinna hon en 
dag hoppats blifva.



N:o 656. 165 meter.

A lltför godhjärtad.
Komisk scen af Delcourt, spelad af Prince.

Petter, som begåfvats med ett alltför känsligt hjärta, uppröres i 
sitt innersta af alla lidanden han ser.

Sålunda fäller han bittra tårar öfver det beklagansvärda öde, som
drabbat några på 
en väg öfverkör- 
da kycklingar, 
ja, han gråter 
öfver den stekta 
tuppen, som 
hans kokerska 
sätter fram på 
hans bord.

E tt offer för 
sitt goda hjärta, 
tömmer han sin 
portm onnä i de 
mötande tiggar- 
nes fram räckta 
skålar och går 
till och med så 
långt, att han ta
ger af sig sina 

kläder för att dela med sig åt de fattige.
Men en vacker dag kommer Petter underfund med att man bedra

ger honom på grund af hans öfverdrifna känslosamhet och lofvar att 
hädanefter taga sig i akt.

Naturen låter sig likväl ej så lätt ändras . . . Knappast hem 
kommen till sin bostad, skyndar Petter att såsom sin egen upptaga en 
herrelös stackars hund, som inom kort vet att förskaffa sig husbonde
väldet i den gamle ungkarlens hem.

- ' V - '

N:o 657. 215 meter.

M ax har funnit en fästm ö.
Komisk scen a f Max Linder.

Den oförbätterlige festprissen Max har gjort slut på sina föräldrars 
tålamod. Förjagad från  hemmet efter ett sista upptåg, irrar han om
kring på gatorna i frack och hög hatt, men med en mage, som knorrar 
af hunger.

Hans lyckliga stjärna gör, att han finner ett inbjudningskort till en 
bal, ställdt till en viss Aubugeau. Under dennes auspicier tvekar han 
ej att infinna sig på balen, där han vid buffeten tillfredsställer sin glu
pande aptit med ett större antal bakelser. H ärunder förälskar sig husets 
unga dotter, fröken Ziccarini, i honom på grund af hans friska m at
lust. Max lofvar att återkomm a Markis Ziccarini, som i sin tur funnit



behag i Max, lofvar honom inom kort sin dotters hand. Emellertid 
har den förhoppningsfulle fästmannen, för att ku n n a  lifnära sig, m åst söka 
plats som kypare.

Nu vill det sig ej bättre, än att den blifvande svärfadern  öfver- 
raskar honom under utöfningen af denna  nya  syssla. Förlofningen slås 
upp, m en lyckligtvis kom m er Max’ fader i tid för att räd d a  situationen. 
Den förlorade sonen får förlåtelse, och giftermålet gör sitt till för att 
fullborda hans omvändelse.

N:o ()58. 135 meter.

En gammal ungkarls  
missöden.

Den oförbätterlige festprissen Gustaf, som förgäfves väd ja t  till sin 
farbrors späckade börs, häm nas för hans snålhet genom att i en tid
ning låta införa följande annons: »Äldre, mycket förmögen gentlem an 
önskar gifta sig 
med medelål
ders, distingue- 
rad däm. F ö r 
mögenhet ej nöd
vändig. Man 
hänvände sig till 
h r  Duponchard, 
rentier», etc....

Man kan lätt 
föreställa sig 
verkan af detta 
lockande anbud.
E n  vacker m or
gon uppenbarar 
sig hos Dupon
chard en hel ba
taljon »medelål
ders» dam er...

Ur stånd att tillbakasla anfallet, nödgas den gamle ungkarlen  taga 
till flykten. Efter en serie högst komiska episoder beslutar sig den 
stackars Duponchard, öfver sig gifven, att mottaga den honom  af hans 
skälm till brorson erb judna hjälpen. Mot kon tan t erkänsla  lyckas 
ocksa brorsonen, tack vare en lyckad fint, att befria den stackars fa rbro
dern från  de ef terhängsna damerna.

N:o 659. 135 meter.

D et förtrollade huset.
*?aic^er^?ieni ty;ckes ĉke en on(  ̂ ande denna afton drifva sitt spel 

m L- förtrollade huset», hvars samtliga hyresgäster äro inbegripna i 
hal tiga trä to r sinsemellan.



Efter  att ändtligeu hafva inslum rat i Morfei armar, fortsätta de 
icke desto m indre i d röm m en sina mer eller m indre  uppbyggliga »upp
görelser».

I tjänarnes rum  
utkäm pas en 
våldsam strid 
mellan ett par 
byxor och en 
fruntimmerskjol.

I barnens säng
kam m are  se vi, 
hurusom  den lil
le gossens lek
saksbjörn med 
god aptit sätter 
i sig den  lilla 
flickans docka.

E n  trappa  upp  
är herr Durands 
s torm hatt som 
bäst i färd  med 
att  förstöra fruns

hatt, medan i bottenvåningen portvaktens och hans hustrus kängor leve
rera hvarandra  en sannskyldig batalj.

N:o (:!60. 130 meter.

Doktorn, som  kur er ar sjuka hjärnor.
Den stackars Isidor visar oroande tecken till fnoskighet, hvarför 

hans hustru  för honom till den berömde doktor Trepanoff.
Sedan denne undersökt den sjukes h järna  med tillhjälp af ett sär

deles fu lländadt instrument, lyckas han upptäcka orsaken till det onda, 
och är ej sen att  aflägsna densamma.

U nder operationen se vi draga förbi inför våra blickar de högst 
fantastiska fostren af den stackars Isidors hjärnverksam het. A nhop
n ingen af dessa tokiga idéer framkallar på duken de löjligaste och mest 
oväntade effekter.

Slutligen är operationen öfver, och vi se den n u  fullt återställde 
Isidor betyga den skicklige eskulapen sin h järtliga tacksamhet.

N:o 661. 115 meter.

F rån  gen era lrep etition en  i en stor  
au stra lisk  cirkus.

D enna film låter oss nä rv a ra  vid generalrepetitionen i en stor cir
kus, hvars ägare i tu r  och ordning fram för sina olika djur, såsom lejon, 
tigrar, björnar, elefanter, etc., allesammans underbart  väl dresserade.



N:o 662. 140 m eter.

T värs öfver polarliafvet.

H älsad t vid affärden från  
»vänner p å  stranden», sätter 
expeditionens fartyg  kurs mot 
F rans Josefs land. Det pas
serar inom  synhåll B jörnön 
m ed dess rika  fågellif: sto rm 
svalor, borgm ästarem åsar, o. s. 
v. När m an kom m er in i fjor- 
darne, blir färden  långsam  och 
svår på  g rund  af packisen. ATid 
isranden  står m idnattssolen  i 
sin egendom liga glans. Den 
af isstycken uppfyllda, öde 
va tteny tan  sk iftar i tusen  säll
sam m a färger, som m an ej 
förtrö ttas a tt beskåda och 
beundra.

\

) lrf-  ̂ 170 m eter.
Från Indien.

Staden Rangoon, dess omgifningar ocli förnämsta gator.

• n  R angoon är näst Bom bay och K alk u tta  den fö rnäm sta  ham nstaden  
i Ostindien. Denna film  visar oss den ry k tb ara  »Stora Pagoden», äfven 
som den östra förstaden, Dala, med dess dockor. E n  p rom enad  längs 
efter Rangoonfiodens strand  låter oss skåda den tropiska växtlighet, som 
råder i stadens om gifningar.

N 4 Madame T allien . meter
Episod från franska revolutionen.

... M aridsinnan de Fontenay, som gift sig vid 16 års ålder, hade lå tit 
skilja sig från  sin m an vid u tb ro tte t af den stora revolutionen, för hvil- 
ken hon hyste ett svärm iskt intresse.

Ar 1793 blir hon häktad i det ögonblick, då hon tillsam m ans m ed 
sm väninna, M adame de Lansac, står i begrepp  a tt fly till Spanien.

. . Tallien, m edlem  al välfärdsutskottet, förälskar sig i m ark isinnan  vid 
visiteringen af någ ra  såsom särskild t m isstänkta häk tade personer, sam t 
låter försätta henne i frihet.



H ennes första omsorg gäller att med tillhjälp af ett falskt lejde- 
bref befria Medame de Lansac.

P å  vippen a tt  öfverraskas af Tallien i det ögonblick, då hon förbe 
reder sin väninnas flykt, tvekar hon ej a t t  i hans ögon kom prom ettera  
sig, i det hon ut- 
gifver den till 
sanskulott för
k lädda Madame 
de Lansac för 
en af sina till- 
bedjare. Hennes 
fin t  blir emeller
tid snar tnogupp- 
täckt, och då 
Tallien erfar h en 
nes ädelmodiga 
beteende, skyn
dar han  att  erb ju
da henne sitt 
namn. Sedan 
hon blifvit Tal
liens maka, a n 
vände hon sig af
sitt inflytande för att inskränka afrä ttn ingarnes  antal. Något senare finna 
vi henne jäm te  hennes m an  i spetsen för reaktionen.

Madame Tallien var en af sin tids märkligaste kv innor och kom 
nära  nog sina samtida att g löm m a revolutionens fasor, tack vare sin 
skönhet och sina lysande toiletter.

N:o 665. 75 meter.

F regolis öfverm an.
Fregoli öfverträffas i denna film af den oförliknelige artist, som 

inspelat densamma, och som däri uppenbarar sig såsom en verklig Pro- 
teus, med förm åga att inom m indre  än ett ögonblick ikläda sig de mest 
växlande och skrattre tande skepnader.

N:o 666. 170 meter.

K ain och Abel.
Scen ur Den Heliga Skrift.

Adams och Evas förstfödde son var åkerbrukare, m edan hans bro
der Abel ägnade sig åt herdekallet. E n  dag, då de båd a  bröderna off-



rat till Herren, visade det sig, att H erren  föredrog Abels offer. Kain 
blef däröfver mäkta vred och begick det första broderm ord , som med 
sitt blod besudlat vår moder jorden.

»Kain, livad hafver du gjort med din broder?» sade H erren  till 
Kain. — »Skall väl jag taga vara på m in broder?» svarade denne.

Gud förbannade Kain och dömde honom a tt  fredlös irra  omkring 
på jorden under hela sin återstående lefnad, ett offer för ständigt tärande 
samvetskval.
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PATHÉS VECKOBLAD
Vet allt! Ser allt!

m

Är en nyhetsfilm, som visar allt hvad som 
händer och sker a f vikt i hela vida världen.

Denna film utkommer hvarje måndag till 
ett pris a f 60 öre pr meter och varierar i 
längd från 120 till 150 meter.

S. Popert, PATHÉ FRÉRES’ FILIAL, Stockholm 

Eikstel. 15 54 Drottninggatan 57 Sthlmetel. 7803


