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Pathé Fréres’ Vecko Revy
Måndagen den 23 Januari 1911

P r o g r a m  IN:o 4
D ra m er . m. sid . A k r o b a t ik .  m. s id .

587 M o rfa rs  f io l. S. C . A. G . L. A ffisch 265 1.
588 En äd e lm o d ig  äk ta  m an . S. C . A. 596 D en m ä rk v ä rd ig e  au tom aten  ............ 125 7.

G . L ........................................................... 175 2
589 D en g irig e s  sk a tt . »N izza». V ir. 5. k. 135 3.

K o m e d ie r . R e s e b i ld e r .
590 D en lille so ta rp o jk en s  list. Va A ffisch

»M odern P ic tu re s» ............................. 120 3. 597 H o llän d sk a  b ilde r. »Im perium  film ». 110 7.
591 Ä ktenskapets n y ck fu llh e t. »A m erican 598 M ala jiska  seder och  b ru k . V ir. 14 k. 160 8.

K inem a». V ir. 16 k ............................ 180 4.
K o m i s k a  bilder .
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N:o 5H7. 265 meter.

M orfars fiol.
Dramatisk scen af Carré.

UPPTRÄDANDE:
Hr Tréville ................................................................ • Morfadern
Hr Jacquinet .................................................................  Vedhuggaren
Fru B arb ier.....................................................................  Vedhuggarens hustru

Den gamle Gilles bar under den tid han  gick omkring som spel
man lyckats skrapa ihop några  hundrafrancssedlar, som han omsorgsfullt

sparat åt sin lille 
dotterson F ra n 
cis. Barnet visar 
redan fö rvånan
de anlag för m u 
sik och lyssnar 
med lika mycken 
vördnad som för
t jusning på m or
faderns fiol, som 
för hans inre syn 
framtrollar alle
handa ljufva
bilder.

Emellertid har 
m ågen Ernst,
som är en suput 
och en dålig 
m änniska, k o m 
m it sin svärfars

l



hem lighet på spåren och söker, ehuru  förgäfves, a tt aflocka honom  den
sam m a. E n dag, då han  slutligen tror sig hafva upp täck t skatten, m en
återigen finner sig besviken, stryper han  i e tt anfall af delirium  den
gam le byspelm annen.

Förjagad  från  den husliga härden  af den om änsklige m aken och 
fadern, råka  den lille F rancis och hans m oder snart i det djupaste 
elände... H u ru  skola de väl skaffa sig sitt dagliga b röd? F u ll af mod
och beslutsam het begifver sig den lille F rancis m ed sin fiol ut
på gato rna i hopp att därm ed fö rtjäna  någ ra  styfrar.

Ofverraskad i en gatukorsning af en autom obil, lå ter han  sitt in 
strum ent falla till m arken. Den tunga vagnen rusar fram , i förbifarten 
krossande den stackars lille spelm annens fiol, hvilken u tg jo rde  hans enda 
lefvebröd.

M odern tager i sin fam n den otröstlige F rancis, och titta r sorgset 
p å  den krossade fiolen, då hon plötsligen, skälfvande af glädje och hopp, 
b lir varse den af m orfadern i fiolen dolda skatten.

De båda öfvergifna fram m ana m ed tacksam het bilden af den gode 
gam le byspelm annen, som ännu från  andra sidan g rafven  tyckes vaka 
öfver dem.

H errar T réville’s och Jacq u in efs  sam t fru  Barbiers ypperliga sä tt att 
tolka detta stycke bidrager att y tterligare förhöja verkan af detsam m a.

P ierre Gardennes får ett anbud  a tt i Sydam erika deltaga i skötseln 
af vidsträckta plantager. Men Pierre, som älskar sin vän  M augrands 

us.t ru M arguerite, hvars älskare han blifvit, vägrar an taga den honom  
erb judna platsen.

Medan P ierre tillb ringar som m arferierna hos herrsk ap et M augrand 
ander sig en dag, a tt de båda älskande lå ta  öfverraska sig af tidvattne t 

pa en klippa, långt från  hvarje möilierhet till räddnino-

En ädelmodig äkta man
N:o 588.

Komedi af Mailhc.

UPPTRÄDANDE:

175 m eter.

H r L ugnet ..........
H r Angels ...........
F ru  Eugénie Nau

Den äk ta  m annen
A lskaren
H ustrun



N:o 589.
Den giriges skatt.

135 meter.

Drfima.

Yves, som inkallats till militärtjänst, nödgas för någon tid öfver- 
gifva sin i armod stadda moder, äfvensom sin syster.

Utan att  vilja 
taga reson, låter 
en girig hyres
värd  under  Yves’ 
frånvaro u tm äta  
de båda fattiga 
kvinnornas hela 
bohag. Lycklig t
vis återkommer 
Yves tids nog 
för att  förhindra 
försäljningen af 
möblerna, i det 
han erlägger det 
felande hyres
beloppet. Men 
hvad  skall m an 
väl taga sig till 
u tan  penningar

och u tan  bostad? E n  medlidsamt granne tager emellertid hand  om den 
u tarm ade familjen. — Yves har dock ej glömt den skymf, för hvilken 
den girige hyresvärden u tsatt  honom  och hans familj, och han  finner 
ett tillfälle att bemäktiga sig den gamle girigbukens skatt, hvarpå  han  
kastar de fö rdärfbringande penn ingarne  i hafvet.

Förtviflad öfver att se sig beröfvad sin skatt, dör den girige hy 
resvärden af slag.

N:o 590. 120 meter.

Den lille sotarpojkens list.
Komedi.

E n  liten sotarpojke, som fått en större slant, begifver sig till en 
bagarbod för att köpa ett par gillar, något som ej vankas alla dar. 
Innehafvarinnan  af boden, som är en präktig  kvinna, gifver honom på 
köpet en kaka, som den lille Johan  låter sig väl smaka.

K nappast har han  hunnit ett stycke u t  på gatan, förrän han  blifver 
varse tvenne m isstänkta individer, som styra sina steg mot bagarboden 
i tydlig afsikt att p lundra  densamma.

H an  följer efter dem, och så snart de krup it  in genom fönstret, 
skyndar han  sig att med ett rep s tänga igen fönsterluckorna, hvarpå 
han går in i butiken och reglar dörren till det rum , i hvilket de båda 
bofvarne äro sysselsatta.

Då de två inbrottstjufvarne sålunda finna sig innestängda, tager 
den ene af dem  sin tillflykt till skorstenen, medan den andre kryper ned i ett



degtråg. Också 
erbjuda de en 
högst skra ttre
tande aublick, 
nä r  de inom kort 
gripas af de u t
sända polismän
nen: den ene ser 
ut som en kol- 
grufvearbetare, 
den andre som 
en bagarpojke. 

Den lille Johan  
betalade sålunda 
med rän ta  sin 
tacksamhets
skuld i bagar
boden.

^  N:o 591

I  det ögonblick, dä lian just står i begrepp att gifta sig m ed den kvinna 
han älskar, Ellen Browny, ser sig Jack Tauing nödsakad att företaga en lång 
och besvärlig resa till Transvaal, där han har en guldgrufveaffär att  afveckla.

T vå år senare 
kommer Jack 
tillbaka, men 
finner, att hans 
förra fästmö un 
der tiden gift sig, 
enär hon trott 
sig vara öfver- 
gifven af honom.

E tt  automo- 
bilmissöde tv in 
gar honom att 
för någon tid 
taga de båda 
nygifta makar- 
nes gästfrihet i 
anspråk; d ä ru n 
der flammar den 
gamla kärleken 
ånyo upp mellan Ellen och Jack.

Förtviflad öfver att se sin hustru  alltmera f jä rm a  sig från  honom, 
låtsar sig den äkta m annen vara förälskad i en af sina kusiner, Alicia, 
och tack vare denna list lyckas han  återeröfra sin hustrus hjärta .

H vad Jack beträffar, så kan m an lätt förutse, att  han  kom m er 
att gifta sig med den vackra Alicia, som vårdat honom  för de skador 
han erhållit vid automobilmissödet.

ISO m e t e r

A m erikansk  biosjrafldld



Max har svårt att finna en hustru.
Komisk soen a f  Max Linder , spe lad  a f  hon om  sjS lf .

Max h a r  redan gått miste om tre förmånliga giftermål. För att 
säkrare nå  sitt mål, friade han  första gången samtidigt till två  unga ari'- 
tagerskor, m en för att  häm nas, störta dessa honom i en tu n n a  u tför ett

berg och ned i 
hafvet. Vid 
stranden finner 
Max visserligen 
en tredje fästmö, 
men ett hål på 
hans onäm nbara 
gör äfven detta 
parti om intet.

Nu har han 
ändtligen få tt  
korn på  en för
tjusande ung 
flicka och är just 
på väg till för- 
iofniugsmidda- 
gen. H u ru  kom
m a sakerna att 
aflöpa denna

gång? Vi se honom  med bäfvan  beträda sina blifvande svärföräldrars 
tröskel. Visserligen är han  elegant och i allo otadligt klädd, m en han  
har råkat tram pa på ett flugpapper. Förgäfves söker han med ett 
tungt småleende på läpparna att befria sig från  det fördömda papperet. 
L im m et hä f ta r  vid hans fingrar, nedsölar hans kläder och betäcker 
honom  med ett klibbigt lager. Den stackars Max k äm p ar vid bordet 
förtvifladt med sitt glas, sin knif, sin gaffel, som alla hänga fast vid 
handen  på honom.

Tack vare dessa fatala omständigheter går Max ännu  en gång miste 
om en fästmö. H a n  förlorar emellertid icke modet, och vi skola i en kom 
m ande serie få  se denne outtröttlige friares vidare öden och äfventyr.

N:o 593. Petters fiskafänge. 155 meter.
Komisk scou af Prince.

Sittande vid stranden följer Petter med intresserade blickar sitt på 
vattnet gungande flöte. H an  h ar  lyckats h it ta  på  ett fiskrikt ställe och 
drar upp den ena präk tiga  fisken efter den andra, då en hänsynslös 
främ m ande fiskare kom m er och ställer sig bredvid honom.

Vår vän Petter betraktar till en början  m ed ovilja den nykomne, 
m en lyckligtvis håller hans tu r  i sig. Främ lingen , som ej få tt  napp, änd rar  
plats och installerar sig till höger om den af fisklyckan så gynnade Petter.

Nu vänder sig tu ren  till främ lingens förmån. U tom  sig, gör Pet
ter processen kort och kastar den objudne gästen i vattnet.



På hem vägen 
möter vår hjälte 
en ung, sport
klädd flicka, som 
just frånröfvats 
sin cykel af 
tvenne slynglar.
Petter få r  fatt i 
t ju fvarne  och 
åter läm nar cy
keln till dess för
tjusande äga
rinna, hvars an 
blick så betagit 
honom, att  han  
dagen därpå in 
finner sig för att 
anhålla om h en 
nes hand.

Men döm om lians förvirring ,då han i den tillbeddas fader, H err  Durand, 
igenkänner den af honom dagen förut så hård  händ t behandlade fiskaren.

Petter blir u tan  krus körd på porten och begifver sig för att  trösta 
sig till sitt metställe. Drifven af sin passion för fiske, kom m er inom 
kort äfven den unga  flickans fader med sin dotter till platsen.

Glömsk af sin värdighet, mottager han  den honom af Petter älsk- 
värd t erbjudna platsen...  Ja, Petter går i sin uppoffrande välvilja ända 
därhän, att han hoppar i vattnet för att fästa  de m otsträfviga fiskarne 
på  H err  D urands krok.

Slutet blir, att H err  Durand, som blifvit fö r tjust  i Petters älskvärda 
fasoner, ger sitt samtycke till de båda ungas förening.

N:o 594. 85 meter.

En  gammal 
fröken håller just 
på att göra sina 
uppköp i en cbar- 
kuteriaffär, då 
plötsligen bodbi
trädet, liksom 
gripen af en ond 
ande, svängande 
i ena handen sin 
slaktarknif och i 
den andra en stor 
förskärare, rusar 
ut på g a tan ...

I högsta grad 
förskräckt stör
tar den ' gamla 
fröken efter ho-

T ag fa st mördaren!
Komisk bild.



nom. Men den besatte skyndar alltjäm t fram åt, obekymrad om alla hin
der, pa sin våg kullstötande alla mötande, bland hvilka en affischbärare, 
en amma, en stackars krympling, som mistat sina båda ben, etc.

. Andtligen stannar han i en gatukorsning, och nu erhåller gåtan sin 
lösning, bodbiträdet har fått tag i skärsliparen, som var föremålet för 
den vilda jakten, och öfverläm nar nu till honom slaktarknifven och 
förskäraren till slipning.

Hela skaran af den förmente mördarens förföljare brister i skratt, 
och den stackars gamla fröken får umgälla, att hon i onödan ställt till 
hela detta uppträde.

N:o 595. ^20 meter.
P a r a n  a f  a t t  v ik a r ie r a  som  lä k a re .

Komisk bild.
Kallad per telefon till en sjukbädd, ber doktor Ipeca sin vän 

Blagafroid att söka under tiden underhålla hans patienter. Blagafroid 
får besök af en nervsjuk och af en hypokondriker. At båda ordinerar 
han följande behandling: hvarje morgon en flaska Janosvatten, vidare 
en promenad baklänges på trottoirerna under tre timmar, samt slutligen 
en timmes barfotavandring i rännstenen.

De olyckliga verkningarne af denna behandling hafva till följd, 
att de båda sjuklingarne, i högsta grad uppbragta, snart åter infinna sig 
hos Blagafroid. I sin tur låta de nu den improviserade läkaren undergå 
en högst energisk behandling, som för alltid kurerar honom från lusten 
att spela läkare.

N:o 59<3. D en  m ä rk v ä rd ig e  a u to m a ten . 125 meter.
Akrobatbild.

Ar det en lefvande akrobat eller en docka? Det är den fråga 
man ovillkorligen gör sig inför denna intressanta uppenbarelse, som på 
ett förtjänstfullt sätt framföres för publiken af en elegant impressario.

N:o 597. 110 meter.

H o llä n d sk a  b ild er.
Itesebid.

Till fots, på cykel, i båtar eller på laudtliga kärror se vi här den 
holländska landsbygdens invånare begifva sig till m arknaden: än är 
det bönder i vida, pösande benkläder med höga hattar, än bondkvinnor 
från W alcheren, en ö, som vunnit berömmelse för sina vackra flickor, 
hvilka i sina fjärilsvingformade hättor te sig helt prydliga.

På m arknaden utvecklar sig ett brokigt lif m idt ibland holländska 
ostar, grönsaker och boskapsdjur,

Denna film visar oss vidare en bild från  Zuyderzees stränder, 
med unga flickor utförande diverse folkdanser. Under de pösande kjo- 
larne röra sig deras fötter som lärkvingar.

Slutligen kunna vi här studera en hel serie kvarnar, drifna än med 
vinden, än med vatten, och tjänande en m ängd olika ändamål, såsom att 
fram ställa eller förarbeta olja, tobak, hampa, etc.



N:o 598. IfiO meter.

f rån 
Bur-

Ett kringflyttande värdshus.

M alajiska seder och bruk.
Kesebild.

Tal» 1 åöfverskrifter.
F ärd  genom en fors. Boeroe-Boedoer (Hinduiskt tempel 

12:tc årh.) Tillverkning af dockor på Java. En primitiv  orkester, 
lesk dans i Madoera. På jakt efter parasiter 
Frukttorget. En  dvärgfamilj.

N:o 599. 260 meter.

M oses’ räddning' ur 
vågorna.

Biblisk koiistfilm. '
Scen ur Uen Heliga S k rif t .

B iografbild  i fiirgcr frän firman Patiié Fréres.
Denna film, hvars verkan ytterligare förhöjes genom 

har utförts m ed iakttagande af den yttersta
dess färgprakt, 

trohet mot de heliga tex-
terna, och med

Fartmnen Ram-
ses II , som brakt
Israels folk u n 
der träldomens
ok, låter u tfärda
en befallning,
att alla nyfödda
gossebarn af ju 
disk härkomst
skola dödas, på
det att detta
folk ej m åtte
v idan3 föröka
sig.

P å den tid, då
förföljelsen rasar
som svårast,
föder Amrans
hustru Jokebed

.

ett underbart  vackert gossebarn.
Då hon ej kan förmå sig att  döda 

under tre m ånaders tid, förtröstande på 
möjligheten att  längre undgå upptäckt, 
i en korg bland Nilflodens vassar, 
gömmer hon sig därpå i närheten  
Efter en stund kom m er Faraos 
och upptäcker Mosesbarnet, som 

Rörd af medlidande öfver
h o n :

detsamma, håller hon det doldt 
H erran .  Men förtviflande om 

u tsä tter  hon grå tande  sitt barn  
Tillsammans med sin dotter Maria 

för att se h vad  som skall inträffa, 
dotter ned till floden för att  bada 

en af hennes slafvinnor för i land.
det grå tande barnets jäm m er, säger 

»Utan tvifvel är detta ett barn  af Israel».
Nu visar sig Jokebed och erbjuder sig am m a barnet.
Farao, som ej kan misstänka, att Gud utsett detta  barn  till sitt 

folks befriare u r  träldomeu,. gifver sin dotter tillstånd att upp taga  det
sam m a under nam net »Moses» d. v. s. »Den ur vågorna räddade».
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PATMÉS VECKOBLAD
Vet allt! “W m r  S er allt!

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

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

S. Popert, PATHÉ FRÉRES’ FILIAL, Stockholm

Riketel. 15 54 Drottninggatan 57 sthlmetel. 78 03
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