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FILMEN ·KN YTER BAND MELLAN DE FORNA 
FIENDERNA. 

En franrsk film i Berlin! 
På filmens område utjämnas fortast de gränser 

·kdget uppdragit. :En fransk filmskriftställare och 
-regissör har i dagarna inbjudit den tyska fiimin-
dustriens spetsar till en sammankomst för att dryfta 
möjligheten att trots alla svå:righetm och allt' groll 
söka uppnå större kontakt mellan den tyska och 
den franska filmvärlden. Inbjudaren var M. Dia
mant-Be.rger, regissör för "De tre musketörerna", 
och mötet ägd1e mm på hotell Adlon i Berlin. När
varande vorn bl. a. franska konsuln i Berlin och 
som enda dam fru v. Koczian (Ossi Oswalda). M. 
Diarnant-Berger öppnade sammanträdet med ett · 
anförande, i vill~et han betonade filmens värde som 
"internationrellt språk". 

"Man säger", yttrade han, "att konsten icke har 
nå1got fädernesland. Detta äir falskt, men konsten 
viet ej av några gränser. Om konsten ensam kun
de vara uttrycksmedlet mellan människorna, då 
skulle det allmänna samförståndet vara bättre". 

I fortsättningen förklarade han sig tro på fHmens 
mission att få människorna att bättre förstå var
andra, ty missförstånd äro tyvärr grunden till det 
nuvarande tillståndet i världen. Adolphe Bisson 
har 1913 sagt, att kinematografien är en lika om
välvande uppfinning som boktryckairkonsten var på 
sin tid, · och då man kan se tillbaka på vår . tids
ålder med samma överblick som den vi nu ha över 
tiden för slaget vid Thermopyle, skall man helt 
visst säga, att detta är kinematografiens århim
d'rade. 

Efter talens rad visades i Declabolagets lokaler 
nå,gra scener ur Pathes, "De trie musketörerna", som 
den tyska facktidningen Pilrn-Kurier betecknar som 
det bästa man sett i Tyskland ·på senare tid. före-

visningen gav för tyskarna tydligt vid handen, 3Jtt 
den franska regien: nu är besluten att ta upp tävlan 
med den tyska historiska filmen. 

Det hair vid flerfaldiga tillfällen fram'.hållits, att 
i strävandena för samförstånd mellan folken kunde 
film,en spela en långt större och mera .betydande 
roll än vad man nu på håll, där man verklig,en vill 
samför5,tånd, tiHmater den. Men även Om de möj
ligheter, som filmen erbjuder som direkt nropagan
darnedel för fred och frid, ännu i stort .ligga obe
gagnade, verkar den dock i sin nuvarande förströ
elseform som en mäktig föreningslänk. Når' nu film
förbindelserna mellan de båda arvfienderna Frank
rike och Tyskland återknytas - vi erinra om, att 
M. Diamant-Berg,ers framträdande i Berliin icke är 
första steget, ekonomiska band ha redan förut knu
tits genom insats av franskt kapital i tyska film
förntag - är detta en begynnelse till framtida goda 
relationer mellan de båda makterna, som bör häl
sas med tillkedsställelse och vars betydels1e icke 
bör underskattas. Genom ett utbyte av filmer mel
lan Frankrike och Tyskland har man slagi1t in på en 
väg, som kan leda tHl stora mål. 

Nu måste också sägas, att ett bättre filmarbete 
än "De tre musketörerna" hade man knappast kun
nat finna för att ö,ppna förbindelserna. Dumas' odöd
liga mästerverk har helt vtsst tjusat millioner 
tyskar, för vilka, allt hat och aLI fiendskap til'l trots, 
den franska andan och ridlderliigheten alltid haft 
något lockande. "De tre musketörerna" - opoli
tiisk, fylld av forna tiders äventyr och galanteri, 
iscensatt med den franska andans klarhet och ele
gans - det är, tro vi, en film, som mer än någon 
annan skall kunna slå bryggor över avgrunder, som 
ännu gapa efter den stora ofreden. 
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EN NY FILM MED DOUGLAS FAIRBANKS. 
,>MARK OF ZOORO» _KOM.MER INOM K9RT UPP PA DE SVENSKA BIOGRAFERN_A. 

Det är ald[ig tyst omkring Douglas FairbankS
namn! Med Charlie Chaplin delar han äran att 
vara hela världens filmhjälte liksom Mary Pick
ford är "hela världens lilla fåstmö". Nu senast har 
herrskapet Fairbanks europeiska resa låtit tala om 
sig, om än icke på samma sätt som Chaplins. Den · 
synes - försiggå under .. betydligt stiLisamma:re .och 
värdigare former. -

säga de amerikanska ti!dningarna - och i sam
ma stil gå meddelandena från andra håll i Sta
terna. 

Handlingen i "Mark of Zooro" tiUdrnger sig i 
Kalifornien - Kalifornien för hundra år sedan, när 
detta landskap ännu lydde under Mexiko och för
hållandena vmo så oordnade som gärna möjligt 
med skoj och begrägeri, rövare O(;h banditer, men 

':Zooro (9Jozig!as 5afr6anlis) z·äddar sin ti!fliommande från ett 6and underliga figurer. 

Men · någon ny film med Douglas Fairbanks ha 
vi icke h'aft på länge. Iiärmed är icke sagt, att 
Doug legat på latsidan. Det ,gör han aldrig. För 
hans oroliga ande och hans- sporttränadie lemmar 
finns ingen vila. Arbete och verksamhet - det är 
hans lösen. Douglas Fairbanks· har på senasite året 
inspelat flera -filmer, och vi kunna i dag meddela 
våta :läsare, att en av dessa, "Mark of Zooro", inom 
kort kommer upp på våra biografteatrar med pre
miär på Röda Kvarn. 

Vi ha ännu icke varit i tillfälle att stifta bekant
skap med ~'Mark of Zooro", men att döma av den 
amerikanska fackpressens uppgifter har den i F ö
ren ta -staterna· varit en m-ycket stor succes. På 
den stora Capitolbiografen i New York uppgick pu·
bHken första veckan "Mark of Zooro" visades till 
icke mindre än 94,501 personer - världsrekord, 

också med sanna riddersmän ooh sköna kvinnor. 
MHjön är alltså den lämpligaste för en Douglas 
Fairbanks, som i denna .omgivning bör ha många
handa tillfäl'len c:itt låta sina speciella egenskaper 
komma föl sin rätt - ridderlighet,en, modet, styr
kan, vigheten. Att dessa tillfällen icke försummats, 
därom bära de amerikanska tidningarnas uttalan-
den vittnesbörd. · 

Vad filmen kommer att 11eta på svenska, å'.r änn11 
icke fastslaget. Man kan tänka sig "Zooros märke'' 
- fribrytaren Zooro, filmens hemlighetsfulla hu
vudperson, brukade märka sina offer med ett Z ~ 
eller också "Det hemlighetsfulla Z". Eller .ocl{så 
något annat. Vilket ä'n det svenska namnet blir, 
så är helt visst filmen av det slag, att den måste 
ses av var och en med sinne för det friiska d' Ai-tag-
n anshumöret på film; - · ·· · 

................................................................................................................................................................................................................................ 

Stärkande 
niagniedicin STOMIN 

................................................................................................................................................................................................................................. 
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KNU-T HAMSUNS ,)MARKENS GRÖDE,) PA FlfM~ 
ETT VERK AV EN DANSK REGISSÖR I _DEN NORSKA OBYGDEN. 

Det är en stor och mycket svår uppgift den dan
ska regissören Gunnar Sommerfelt tagit sig före, 
då han filmat Ifamsuns märkliga verk "Markens 
gröde", berättelsen om den 
ensamme mannen, som käm
par sin kamp med naturen 
och segrar och står som en 
uppbyggare och skapare up
pe i fjällbygden. En uppgift 
så mycket svårare som det 
gäller ett av litteraturens 
mästerverk, som ofantligt 
många människor äro förtro
liga med och älska, men ock
så ett verk, · som har föga av 
den drama tiskå omväxling· 
man ansett - ehuru nog 
med . orätt - vara nödvän
dig för film. Att regissör 
Sommerfelt gått med var
samhet till behandlingen av 
stoffet, - kan man vara viss -
om, -han hör själv till en av 
bokens varmaste beundrare 
och är, ehuru -dansk, sy1mer
ligen förtrolig med norskt 
väsende och med vad Iiam
sun velat säga med sin 
bok. 

den skada hon kan, har anförtrotts åt ingen, mindre 
än den framstående skådespelerskan Ragna Wet
tergren, näst Johanne Dybwad den största av 

Norges kvinnliga scenkrafter 
av en äldre generaii_on. 

Länsmannen, s ·. ··tår Isak 
bi i de för honom ___ amman-
de affärstransaktionerna, gö
res av hr So:mmerfelt själv 
och ännu några nåmn full
ständiga personlistan, som 
övervägande har norska 
krafter att visa ~pp. Ett par 
lappar medverka dessutom, 
~ntagligen)ör första gången 
i filrriens historia. 

Filmen har spelats in i Rö
vaas, varifrån man ser ·de 
ståtliga fiällren -Storetind"'öch 
Lilletinct. '· -liär går-äimu var·
gen och björn och-{ärv syns 

, -här ofta.- liär har - regissö
ren _undan för undan- byggt 

-upp de hus-Isåk me:d så mye-
-ken möda och kärlek timra-

Till att -gestalta Isaks roll 
har valts teaterchef R_yd
land, hustrun Inger, den har
mynta kvinnan, som kommer 
till honom och delar hans 
mödor, men som dock icke 

. :Ragna Wettergren som finngumman Ofine. 

de . . Folket i trakten, tillhö
rande tv~ , gamla släkter -o~J1 
själva urtyperna till den Isak 
Ifamsun · så oförglömmeligt 
tecKnat, har med förvånil)g 
sett på . allt detta· främman
de, som dragit hit upp, där 
telefon och telegraf fortfa
rande är som en saga. 

"Markens Gröde" har för-
är av samma hårda, präktiga 
virke som han, spelas av Karen Thalbitzer, en dot
ter till den store Olaf Foul.sen. :En starkt drama
tisk roll, finngumman: som far runt i bygderna o~h 
för ont tal mellan de ensliga stugorna och gör all 

VECKANS PREMIÄRER 

äro på · flera håill synnerligen lockande. Stureteatern 
ståtar sålunda med ingen mindr-e än William S . lfart i 
''Blixtens brnder" - det var ju nog så länge sedan 
Hart' stod på programmet, varför. hans framträdande 
bör hälsas med ,gl,ädje. På Record gives "Cirkusdemo
·nens" första avdelning "Den sfolna cirkusen" med Ed
die Polo, med:an . Brunkebergsteatern och Kungsholms
bi,ografen köra andrnhandspro-gram, den förra Alla Na-

värvats för Sverige av Sven
ska filmkompaniet och torde få sin premiär inemot 
fol. Till filmen har enkom komponerats musik av Leif 
lialvorsen, som i musikhandeln utgivit denna i form 
av en symfoni, som fått bokens och filmens namn~ 

zimova-fämen "Hjärtats hunger" och den senare ''Glö
danide kol" med Pranik Keenian~ 

Att "De landsflyktige" äv,en denna vecka står på 
Röda Kvarns program, behöver knapp,as,t sägas. Denna 
fölm, som blivit en enastående succes, ha-r de två . förs-ta 
veckorna gi,vits för rntsål1da hus i förköp. Även Regina 
kör om förra veckans film, _ den obetalbart roliga Do
wthy Gish-farsen "En natt i spökslottet", som av _pres
sen fick idel lovord. 

DET ÄR . EN FÖRTROENDESAK att köpa pälsverk. Vill Ni vara säker om att få ett 
äkta pälsverk, värt sitt pris, bör Ni ovillkorligen 

vända Eder till en fackman. Körsnär Em. Lipschiib, Grevturegatan 22, åtnjuter sedan gammalt sina 
kunders fulla förtroende. 
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SVENSKA PARALLELLER TILL AMERIKANSKA 
r • • • · r • , -.;; ) I '• , , < , r-

STJÄRNOR. 

Wa!!ace fl?eid-[jösta 15/iman. 

Uppslaget till det ämne, som antyds i rubriken 
här ovan, är icke vårt. Det har ett för kännedomen 
om svensk film mera smickrande ursprung: det · är 
en amerikansk författarinna i en amerikansk film
tiidskrift, som dels själv har och dels hos sina lä
sare förutsäHer så pass mycken kunskap om och 
intresse för svensk film, att hon kan draga upp 
jämförelser 'mellan de mest populära amerikanska 
filmartisterna och deras svenska motsvarigheter -
så som hori ser dem. 

Att d~n amerikanska skribenten i några fall be
dömer oriktigt; kan inte läggas henne svårt till last 
- - hon har icke sett alla svenska filmer och hon 
äger icke den_ kännedom om våra skådespelares 
kmistnärsnaturell, som vi ha. Det kanske mest 
eklatanta exemplet härpå är, att hon som Charles 
Rays svenska motsvarighet sätter upp - Lars Iian
son. Det för oss fullständigt orimliga i detta, att 
jämföra Lars Iiansons koncentrerad:e, fasta, utstu
derade (i ordets egentliga mening) konst med Char
les Rays veka, timida gossegestalt, får sin förkla-
ring i, att miss Iiancock icke sett den förstnämnde 
i annat än "Ett farligt frieri" och "Synnöve Solbak-• 
kei1Y. liät finns "gosselynnet", den t1diga ungdo
men, skyggheten, alstrad av den misstro han röner, 
vekheten, som As,lak misshandlar, och så ett av 
dessa utbrott, som Charles Ray också så ofta har 
och där han får visa all .sin samlade kraft. Slåss 
göra de båda . .. .. Det ligger alltså inte så fjärran, 
so.in man först kunde tycka, ehuru Lars ttansons 
bana i "De landsflyktige" vinkelrätt viker av från 
Charles Rays. 

Med Lillian Gish jämföres Mary Johnson, men 
ett själsligt släkttycke med t. ex. Jenny ttasselqvist 
torde här ligga om inte nära, så närmare. Gösta Ek
man jämföres med W allace Reid. Det är "Mäster-

flJau!ine 5redericli-/5ditfj /5rastojj. 

katten", som legat till grund för detta omdöme; 
"högrest, vacker och ung", som den svenske film
hjälten är och smart att reda ut tilltrasslade situa.:. 
tioner, vilket Wallace Reid också klarar med sam
ma älskvärda nonchalans. "En lyckoriddare" och 
"Prins Monte Carlo" ha onekligen stora berörings
punkter, ehuru Gösta Ekmans yttre företräden äro 
ojämförligt större än Reids. 

Ett par lyckliga iynd äro Pauline Frederick -
Edith Erastoff och Constance Talmadge- - Karin 
Molander. Den första jämförelsens sanning ligger 
så i öppen dag, att den ej tarvar bevis, det är isyn
nerhet ur "Berg-Eyvirnd" författarinnan hämtat sin 
impuls. Constance -Talmadges -svenska motsvarig
het Karin Molander, ja, varför inte? Skälmska, 
muntra, klartänkta, - osenti.mentala och intelligent 
charmerande, allt stämmer, skillnaden ligger i den 
mjukhet fru Molander äger och som hos den be
römda Constance ersatts med slängig kantighet -
det strålande komedilynnet ha de båda, hårburret 
ookså, ehuru amerikanskan är "bobbed", d. v. s. 
har klippt sina säkert inte långa flätor. 

Men att jämföra Mary Miles Minter, denna lilla, 
semtlimen(tala fkissemisse, med den nord1skt hög
växta och mycket mer naturliga, mer lugna och 
mer äkta ovärldsliga Renee Björling, det är att 
hugga i st1en. Likaså är parallellen Norma Talma
ge - Torn Teje felaktig. Tora Teje har i själva · 
verket icke någon amerikansk motsvarighet, den . 
enda likheten mellan dessa båda är, att de höra 
till filmens mest välklädda aktriser. Men den lik.:.: 
heten blir ju endast ytlig. Det är "Klostret i Sen
dornir'', som inspirerat tiLl sammanställningen ~ 
mot ,den svenska filmen sätter förf. upp den även 
hos oss givna "Ja e11er-nej", Det är som sagt icke 
gott att se meid hennes ögon härvidlag, vad hon 



==================5===::::=::=============== 

stöder · sig' pa . ar · uteslutande det dranfatiska -'i de 
båda konstnärinnornas framträdande . 
. Victor Sjöström känner miss lfancock väl. I;Ion 
jämför honom med' Amerikas John Barrymore.' tton 
säger om Sjöström att han i "Körkarlen" ger en 
karaktär1stik, sonr icke har sin like i filmen. Men 
jämförelsepunkten med Barrymore finns tydligt: 
David ttolms ",dlj'avulskhet",,· som förvandlas i 
"Kö,rkarlen", John Barrymores förvandlingar i "D:r 
Jekyll och mr liy,de" mellan det _onda och det goda 
jaget. Det är det etiskt betonade hos dem båda 
och det obest:ridliga, skolade skådespelargeniet, som 
så tydligt sammanfaller, därjämte har tidskriften 
funnit fram ett porträtit av Barrymore, som egen
domligt nog har stor likhet med Sjöstr,öms: 

Den sista jämförelsen - och listan är dock lång 
nog! - gör förf. mellan den utmärkte karaktärs
skådespelaren Theodor1e Roberts och vår Tore 
Svennberg. Den senare har hon sett både i "Klost
ret'' och i "Körkarlen". · Om man tänker på de 
saftiga roller Roberts fått göra i filmen, Rikedomen 
i "Pröken Envar" m. fl., som måla lössläppthet och 
njutningslystnad under världsmannens dräkt, faller 
oss ett annat namn förr på tungan som dennes mot
sats, nämligen Ivan ttedqvist som bankiren i "De 
landsflyktige". 

Det är emellertid frappant, hur pass stora mot
svarighete:r som verkligen finnas. Man vill tro, att 
svenskarna ha något besläktat med amerikanerna 
på det område, där · man är obunden av konven
tionella former, nämligen konstens. Det kan liigga 
i ide båda nationernas · frihet från maner, det ge
mensamma ägandet av sund och hälsosam kraft, 
en viss fri resning och olmnstiat allvar. Vare här
med hur som helst, är den amerikanska författarin
nans uppslag intressant och _hennes intresse smick-
rande för oss. V. v. K. 

DEN AMERIKANSKA PILMTULLEN PÖRKAST AS ? 

Det har förut medcLelarts, att försl:ag v-äckts om in
förande av· ·.en mycket hög tullsarts för fiLmer i Pore1i'ta 
staterna. Nu meddelas eimel1ertid, att det s,eniatsutskott, 
som haft frågan till förberedmde behandling, avsityrkt 
förslaget och att senaten väntas följa sitt utskott. Som 
bekant hade den amerikanska filmirndustrien uttalat sig 
möt tullen. 

BARNENS JULKLAPP: 

SAGO::GRETAS VISBOK 
12 roliga barnvisor med teckningar, 

Kr. 5:-. 

ELHAN '& SCHILDHNECHT, EMIL CARELIUS 
K. Hov,Musikhandel, · Drottninggatan 28, Stockholm. 

,5K VAR N EN,) I PA '"R IS. 
>)ETT MÄSTERVERK AV DEN SVENSKA SKOLAN», 

SAGER EN FRANSK TIDNING. 

Den franska filmtidskriften "La Cinematognrphie Pran
c;aise" har i s-itt senaste nummer ägnat JC>hn W. Bru
nius' "Kvarnen" ett längre omnämnande. Pörst ges de 
v;;tnliga lovorden, skulle man kunna ,säga, åt · den typ, 
de svenska filmerna, alltså även "Kvairnen" företräda, det 
allvar, den ärlighet, den tro som präglar dem . .. "Yi hälsa 
med . respekt dessa män, .tänkande . och auktoritativa, 
sökande ooh träget arbetande själar, som . }).a på en 
gång fan intuition,· god smak och e'tisk hålJning' .och som 
inte försmå att lägga ner alla dessa dygder på en film; 
lfär finns ing1enting av amerikanarnas sätt att blåsa upp 
o,ch försköna genom en massa atti:aktioner ett embry,o 
till scenario. Sv,enskarna göra en film, d. v. s. de föra 
på raka Logiska vägar en precist utmätt scenisk hand
ling, som är reflexen av en rigorös sannfärdighet, till 
ett best§.mt mål". 

Författaren redogör i korta drag för 1handJingen i 
"Kvarnen" och fortsätter: "Det är svårt att ge en före
sfällning om den uttrycksfulla skönheten hos scenerna 
i denna film. Vad jag här ,ovan sagt om den ·svenska 
filmkonsten får räcka att karaktärisera värdet av den 
beundransvärda 'Moulin ,en feu', söm jag anser . vara ett 
mästeirverk av den svenska skolan". · t 

I BerHn och Miinchen har John W. BruniU:s "Kvar
nen" nu framförts och fått en synnerlig.en god p1:ess. 
Miinchen Pilrnkurier talar orm dert glänisande spele,t och 
den ypper,Hga fotograferingen samt om det sunda och 
starka . i filmens karaktär, vilket r.egissören förträffligt 
fått fram. B. Z. am Mittag framhål1ler, hur den sven
ska firlmserie, s,om börja1t med "Erortik,on", framgångs.: 
rikt fortsatts med "Kvarnen", ehuru tidningen finner 
förs.tia ak,ten vara ett väl långit stämn.ingsmåleri. Spe..: 
let understöder 1ivligit den framgång filmen får ooh 
likaså fotograferingen, som framtrollar landskap i verk
liga kopparstick. Andra tidningar betona att regissören· 
skytt att begagna sig av ide möjligheter tilrl sensation, 
som handlingen kunde ge, och i stället skapa1t ett lugnt, 
mänsikHgt, harmoniskt verk, samt prisa ,den säl!lsynta 
samling vackra människor, filmen framför. Sp,eJe.t är 
diskret, . jämt, inställt på samkilang ,och icke på effekt. 
Innedighet och lugn ka.raktäriserar filmen. Lichtbild
biiJme jämför Klara Kjellblrad med Pola Ne.gri, särskilt 
beträffande den känsltiga munnen, ,som uttrycker a1la 
själs-rö1r:~lser. "R,egien: förstår att gesitaHa också ·de 
-entoni1gaste moment intressant", är sl1UtHgen ett av pres
sens berömmande omdömen. 

EN GOD B0K 
giver ett bestående nöje. 

Sandbergs Bokhandel 
Sturegatan 8 Stockholm. 

. ........................................................................... , .............................. . 
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WILLIAM HART DEN . STÖRSTE INOM . SIN GENRE. 

' . 

'fiLmn'yheter har haft nöjet att från en 
filmrecensent i dem dagliga press,en mot
taga nedanstående artikel om William 

· ttart, för vi1ken vi så mycket hellire be
'reda plats, .. som den är ett apropos för 
dag-en till ttarfölmen "Blixtens broder", 
som denna vecka går på Stureteatern. 

Vid upprepade ,tillfällen har genom film- · 
pr-essen mei.ddelats, att William S; ttart 
skulle · lä~na .filmen och · 
ägna sig åt journalistik 
eller memoirskrivni~g, 
vilket senar,e ju på sisto
ne blivit ·sa populärt: 

Den senaste uppgift_en 
förjagade emellertid 'far-
hågorna, då det uppbystes , att Ifart endast 
ämnade byta om spelgenr~ och således 
alltjämt tänkte · kvarstanna inom fiJmen. 
Iiur det nu än kommer att bli beträffande 
dienn~ säregne_ "filmhjälte'_', kanske ,-det ka-n 
vai·a på · _sin pl<;1.ts. c1.tt ·med några ord er
inra orrn, vilken betydelse han eg~ntligen 
haft för -:--:- låt oss först .som s·ist säga det 
- helq "den nya v~_r1den". 

Med namnet William Iiart ä.r ett stycke 
am;erikan~k . hJ~t9ria i levande . bilder för
knippat. Vi veta ju, att Amerika inte som 
Europa har en sedan århlindraden tillbaka 
alltjämt framåtskridande kultur,- uppdelad 
i ett . flertal skickelsedigra ooh märk.biga 
olikartade . ,epoker. Amerika- är . det nya 
landet, som, trots en oerhört snabb ut- -
vecklilllg( i9ke nått ,dithän, där vi nu stå 
- om . man bortser från den rent maski
n:ella . kulturen. 

I dess . korta ·historia - Ingår i alla fall 
som -en viktig Ied den t:id, då civHi.satio
nens representanter började bryta mark 
ute i · de . ödsliga och far-1i1ga trakterna bort
om· all ·lag och rätt. Nybyggarna, eller 
cow-boys, · som de också, · tt,ots ordets 
,egentliga betydelse, kaLlades, hade att 
kämpa icke blott mot urinnevånarna -
indianerna - utan också mot tvivelaktiga, 
dåliiga element, som av det stora även
tyt,ets lockels·er .. drag-it ~ut i vilda västern 
och således iok,e för ·att i r,o arbeta och 
utnyttja de gåvor, som naturen så gene
röst delat ·ut.. .Bovstreoken, ;tridighefer
na, -som föreik6mmo, :det tygellösa livet 
som fördes, mord och plundringar- etc. 
etc., som _ vi , 1:1l1!11era alla känna till, hör.de 

EN FILMSTUDIE. 

N E Q.l'-/J AN 

ju till . ordningen för dagen. Det var ~et 
g-o-das kamp mot det · onda, om man så 
vill uttrycka det. -

Det är just allt . detta Iiart så levande 
har skildrat. Iia,n har levat livet bland 

de vilda bergen 
och skogarna, ja .. 
gat på d·e vida 
stepperna, arbetat 
vid nybyggena och 
sökt guld_ i Ahas-

. kas ödemarker. 
Men det är inte 

\ 

nog med att han 
rent fotografiskt 

visat dessa oHkartade.miljöer; han har ock
så gett dem diess · säregna karaktär och 
ski.Ldrat människorna sådana de voro och 
delvis fortfarande äro på sina håll. . 

lians konst är psykologiskt· träffsäker, 
och därför ha alla de -gestalter trots, eller 

. ännu rättare, just tack vare sin enkelhet 
blivit dessa stora människor vi så länge 
minnas. 

Det ligger. alltid -något_. storvulet enkelt 
över Iiarts "hjältar". De äro så fumliga 
och tafatta i yttre åthävor, men äga i gen

. gäld •ett giott ooh ·varmt · kännande hjärta 
· för det rätta och ,sanna. De äro ofta ett 

slags moralens predikare. ·Tänk! att göra, 
en efter våra begrepp ociviliserad cow-
boy till ett föredöme för oss andra kulti
verade nutidsmänniskor. Ligger det inte 
något stort över bara det. Oah hur kan 
han göra det ? Jo, hel1t enkelt genom att 
tala _ om för oss, vad de uträtta - deras 
handlingar. Iiärf ligger oakså den rent 
amerikanska andan över hans filmer. Ame-
rikanerna äro mera än de flesta andra folk 
ett handlingens. Det är därför också som 
Iiiårt" blivit mera ,UJppskattad i sitt hemland 
än t. ex. Jrns oss. Vi kunna inte bedöma 
hans . film~erk såsom de böra bedömas. 
Men vi kunna. beundra dem. Och säkert 
är, att han äger må1I1ga vänner även'· i 
"gamla världen". 

Dein betydelse \v'._miam Ii.arts filmproduk
. tic~n har och aHti,d kommer att få för spe
eiellt Amerika kan ·således·· inte nog över
skattas. tian är inom den genre, som han 
gjort till s•in, ?en __ störste. 

H. R. 
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,)SVEDDA VIN GAR,) D.EN FRANSKA IVAN- H ED ~ 
QVISTFILMENS SVENSKA NAMN . 

"Rose de Nice", den franska film, i vilken Ivan 
tledqvist gasterar, har nu hunnit till Sverige och 
utsläppes genom Svenska Filmkompaniet denna 
vecka i Göteborg. Dess svenslm namn har blivit 
"Svedda vingar". Den handlar nämliigen om en 
ung man, som flyger för nära det ljus, · som ut-

sig se, hur Ivan liedqvist rent av talar de andras 
språk - vilket han förmodligen också gjort. On
kel Constantin ingriper gent emot den farliga da
men -- den typ, som- i amerikansk film kallas 
"vamp" - och Ivan liedqvist får här tillfälle att 
ge en ypperlig karaktärsteckning, full av tempera-

Scen ur "Svedda vingar" med flvan fl{edqvist som onliel C:onstantfn.-

strålas av "en drottning i modets värld", den koket
ta Gladys d:e Lerine, och får vingarna svedda, men 
dock ej värre än att han hämtar sig och med rikare 
erfarenhet vändler åter till den unga flicka, han 
först ·nu rätt lärt sig uppskatta. 

I denna · film spelar Ivan Uedqvist som bekant 
en roll. lian gör den . unga flickans onkel, en hem
trevlig; smått humoris,tisk, idyllisk gestalt, som den 
svenske skådespelaren lyckats förläna en frappant 
fransk bonhomie. Det kunde annars vc_1.rit fara 
värt -at,t svensken skulle brutit sig ut ur den 
franiska:.:. ei:J_s·embleri, i synnerhet som .filmen är tam"' 
ligen franskt ' fäi;_glagd, men stället · tycker man 

ment och sanning. lian gör sig starkt gällande, 
ehuru han hela tiden spelar med små och ·väl . av
vägda medel. 

ttj ältinnan göres mjukt och behagligt av · Pau
lette R.ay och vamp'en, som spelar större roll, ut
föres av Suzanne Delve me,di en viiss languissant 
mjukhet, som avviker från det hårdare och primi-

. tivare spelsätt amerikanskorna använda i dylika 
· roller: filmen ·är icke någon stor sak, men täck 

och förfinad. För oss har elen ju sitt största värde 
som bevis på hur en svensk ko-rtstnär uppskattats i 

· Fränkrike och för det ypperliga sätt, varpå han 
löst sin alls icke lätta uppgift. 

Det 
po·pulära ·:Y'eni_r B illiga g o da supeer. 

Musik - S ång 
D ans. · 
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U R ST JARNORN~S F A M I L J E A L B U M. 
I)QROTl::JYJDALIQ_N 1 SINA YN~STA' ÅR,;_ 
·---

Att bliäddra i f.ilms1tjärnor
nas familjealbum är ett sto,rt . 
nöje. Man ser utvecklingen 
trån det omedvetna barnet 
och den förnumstiga skolråt
tan till den stråLande · divan, 
som vet hur hon bäst skall 
posera framför · kameran och 
som med det sedvanliga film
leendet bär upp rader av äkta 
pärlor ,och makalösa mode
kreationer. 

EmeHertid är Dorothy Dal
ton sig förtjusand,e lik genom 
de icke v,itdare många åren. 
Vi se henne här som tre år, 
i en · frisyr, om man · får an
vända det ordet, som är för-

Grammofon-Musik 

DETTAMa'.RKE 
å 

0

skivan garan terar marknadens 
förnämsta skivfabrikat. 

För dagen kunna vi erbjuda : 
Nya inspelningar av 

Gunnar Bobergs Dansor k esfer: 
Madagaskar - M y sister 
Eldgaffeln - . Vildkatten 

Nya upp t ag ni ngar a ,1 : 

Amerikanska J ·a z-z·• B-a n d- · 
Dragspel • Dragspel och fiol. 
Populara sångartister m. m. 

A.-B. Nordiska Musikaffären 
Stora Nygatln 11. Drottninggatan 83. 

vånansvärt modärn. Sedan 
ha vi den 1.iLla sedesamma 
skoilflickan på t,olv år, ett 
mycket rart och troskyldigt 
porträtt! Och så kommer en 
täck backfiish, men nu vet 
hon redlan, aitt om hon inte 
:får gå till teatern så viU hon 
inte leva! Detta fotografi är 
tag,et, när hon fick sitt första , 
blygsamma engagemang och 
blott ett par år senare var 
det hon med sådan r1emarka
bel envishe,t tvang Th. Ince 
att enga,giera sig. Det är 
verkl'igen en "lovande'.' talang 
man ser och .den färd.i:ga .Do
rothy Dalton ha~ hållit löftet 
- utan att förlora ett uns av 
sin sunda, friska charme. 

MED DEN STARKARES RÄTT 
segrar 

MEMBRA-
.TRYcKsTRöM

BRYTAREN 
Erhålles hos alla förstkl. elektriska installationsfirmor~ 
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FILM-N -YH ,ETER FRAN 
,frank Uoyd, känd som r,eg,1ssor för Goldwynfilmer, 

bedrirv,er laxfiske i Alaska om som~arna. Själv beröm
mer han sig av att ha tagi,t ~<;) l_axar på en timme, och 
för att bev•is~ att han talar s_anq1ill11g, bruftrnr han upp,visa 
ett fotografi av fyra stora . taxar, hängande sida vid · sida 
på var sin spik. Detta är alltså 4 a·v de 20. Variör 
han icke fotograferat de andra 16, talar rhan inte om, och 
den som låtsas om en stor fiskfirmas adress i San 
Francisc-o på kortets, baks~da, b:Hr hans fiende för Livstid. 

Tes.pi filmcompany ,i Rom har inspelat Mascagnis 
världsberömda opera Cavalleria Rusticana med Signora 
Bell1ncioni i Santuzzas r,oll,. Siignora Bellincioni var den 
första som spelade rollen på o,p,eran under Mascagnis 
egen ledning, och har bl. a. sjungit partiet på Covent 
Garden samt i Wirndsor Castle vid ,en privat uppföre.J;e
för ,drottning Viictoriia av England. 

Prisailla Dean, bekant senast från "Starnbuls ros" 
har nu också rest ml Europa, närmare bestämt Tysk.'. 
land, för att filma där. tlon arbetar för Universal, som 
spela·r in ,tivå filmer i Eurnpa, en i Berlin och en i Wi-en. 
Regissören är amerikan, men om resten iakttages titls
vidare en hemllighetsfull tysitnad. 

Det påstås också, med anslutning trn det intresse för 
Europa, som ,den amerikanska filmvärkLen på senaste tid 
börjat visa, att Griffith ämnar ·utföra en Länge planerad 
ins,peil-ning a:v "f aust" i Tj eckosfovakien, ehuru Gr:iffith 
d-ementerat uppgiften. 

Glioria Swanson är nu skHd från sin make, · Herbert 
Somborn, som en dag då hon kom hem rest sin väg. 
I ,ett brev med!de,Dade han, att han inte vHLe träffa sin 
hustru mer. Pilmfövan ämnar nu, efter vaid ·hon för
klarat, sätta in hela sin själ på sin kons·t och leva helt 
för den. Och för sitt barn. Och .aldrig gifta sig mer! 

Censuren i Amerika har mycket att styra med. I 
Kansas ans.es det ick1e lämpligt att daine,r röka - i fil
men, i verklighet,en röka de numera vil,dt överallit i 
Amerika. _ Som rökning · blland -damer i det .dagliga livet 
är så allmän, ,har · ·det varit tal om a,tt stryka denna be
svä,rliga paragraf beträffande ilillåtna eller icke tillåtna 
filmer. Censurens båda kvinnliga medlemmar vilja ha 
den kvar, men den manDig,a i:nsisterar på, att då det rö
kes i livet och fiiLmen skaU vara en teckning av :detta, 
böra ick,e scener . med kvinnor s·om tända en cigarrett 
kUp,pas. En kys·s får inte •enligt Kansasoensuren räcka 
läng,re än 30 fot ,och mången _kärleksscen har s,tött på 
grund på ~-en ,paragrafen. Ett annat ,exerrnp,el: en fars, 
vari hjälten spring;er för livet, emedan det brinner i 
hans byxor, blev klipp,t just där det börja-r brinna. Pu
bliken fick a-lidrig veta hur det g:ick •och Kansas post
verk ha,de mycket att göra de veckorna med brev från 
oroliga undrande Hlmentusiaster. 

NÅR OCH FJÄRRAN. 
fannie Ward, den vackra filmstjärnan, har brutit upp 

från Amerikia, sål1t sitt magnifika hem i Kalifornien ocll 
}{öpt sig ett bus i London, där hon . nu ämnar bosätta 
sig och l,eva familjeliv med sin man, Jack Dean, och 
sin dotter, som är änka eHer en r.ik engelsman. 

Ufäan Oi:sh visar sig nästan aLdrig personligen för 
offentligheten. tton gjorde ett undantag, då "Way down 
Eas,t'' körts några kvällar på Brn~dway, och uppträdde, 
s,o,m stjärnorna i U. S. A. ha för ·sed, i en "Ievande när
bild" under en paus och yttrade några ord - hon var 
"det ljuvaste och _ skiraste väs-en som någionsi;n setts på 
en teater", _ skriver -en filmtidskrift: . 

I London förberedes en filmutstältning. 

I Leipzig umgicks man under mässains dagar med pla
ner att bygga ett hus, s.om skulle helt och hållet ägnas 
aH 1slags rnmindustri under den tid Le1i,pzigmässan · varar 
-- och under mellantiderna givetvis också användas i 
ovan berörda affärshänseende. I en våning skulle man 
inreda filmate.ljeer, som kunde hyras ut och självfallet 
skuLLe en biografsalong också finnas ·,i hus,et. Planen 
strandade då på en viss osäkerhet hos Leipzigs filmbolag 
och har nu i stället utvidgats till att omfatta en stör·re 
mässbyggnad, som skulle läggas i -trakten av Bayrischer 
Bahnhof. I närhete_n av denna, som även skulle ägnas 
åt annat än "Kino och fotomässan", vore det meningen 
att sedan uppföra andra, så att man till slut här fick ett 
helt mässkvarter. 

I Sh:irley Masons senaste filmkontrakt med sitt bolag 
märkes •en paragraf, enligt vil:k:en hon förbehållit sig att 
icke bM kysst av sina motspelar1e i de filmer, . där hon 
medverka,r . . 

För Englands statsminister är ·åskådandet av en Chap
linfilm lika bra som en stimulerande dryck. tian har 
själv sagt det i ,en intervju. Då en engelsk filmagent 
fick läsa detta, tog han med sig en maskinist, en film 
och en projektionsapparat och satte sig på tåget för att 
genast servera Lloyd George denna ganska dyrbara 
aperitif. Statmini,stern befann si-g . för tillfället i · Skott
land och i matsalen i det hus han bebodde anordnades 
i hast en filmförevisning med Chaplins "The Kid". Efter 
vilken Lloyd George förklarade sig vara betydligt upp-
kryad. · 

:·········································•·•·······························································•:.· 
IDA M VÄSK O ,R ·!· 

PORTMONNÄER 
PLÅNBOCK~R etc:. 
köper Ni alltid fördelaktigast hos 

OTTO J. THORELL, Regeringsgatan 28 

-

-
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PRINS C HA -R MAN T. 
WALLACE REID, FÖR )."ILLFALLET SUVERÄNEN INOM AMERIKANSK FILM. 

Vi ana, änri:u icke fu1lt, hur- enormt J)-0,puiär Wal-lace 
Reiid ir ·1 Amerikä; Iiah är film-ens inesf fotog'iaferade 
indMd, . Mary -~ Pickford - Lämna.( • han -lårtgf bakom sig: 
lians hem, hans barn, hans hu-stru, mrs· Davenport, soni 
före siitt giftermål var ,lika populär s,om han är nu, fylla 
fi1mtidskriftema, :ideMgen möter ,man Wallace R·eids 
klassiskt sköna ·ansikte och långa ges-talt. lian aris~s 
vara urtyp-en för en äk:ta amerikan, personifiera allt 
vad amerikanarna -äliska thos · sin na1tion . - humöret, 

flJz-ins (:§armant med malia oc§ son. 

kraften, rättframheten; häls,an, gentlemanna:draget, pojk
aktigiheten och så kommer -därtrn en förkrnssande skön°: 
het! För -s.in skönhets skul:I - vi återkqmma till den 
strax - ka1Has ha!ll prince Charming, me:n annars heter 
han Wally. För ·resten är han ,en enastående mång
sidig människa, som har mycket mer inombords än vad 
hams Apolliaansikte -låter förmod-a.: 

lian hatar sitf uts,eende. li:an mena•r att endast det 
är orsa~en ~m hans framgång i fämen, "och det har jag· 
fått av Gud och mina föräldrar'', säger han. "Vore ja.g
en stor skådespelare som Theodore Roberts, då skulle 
ja,g känna, att ja_g förtjänt min framgång, men nu -
afftå s.ig bra ut på fotogra:fier!" 
:.. tt.ai:i :",.säge'1<, vtdar'e att>hari, allti.<i1sku'1Le ; kttriria slå 1 s1g 
fram · i · vä;Lden ·och d~t är nog riktigt, så mångsidigt 
lJegåvad som hart är. ' , Då it'an· . var 'hos· U~1iversa,I både 
skrev, filmade ·,oth r'e'gi-ssernde : han: han började f .. ö. 
s'om skribent. Sirr fHmhana star;taae . han i Vitagraph och 

. Rom·:'i-edan · ti}l· Griffit1h/ där han var . 1l1ecf j "Nationens 
foctelse'J oeh har bl. a . spelat . mot -farrar i Carmen 

LAZAROL 

til. f[ .rilmer.- lian är virituos ,. på flera instrument, helst 
fiol, och . samtidigt en'. vältränad sportsma:n, dessutom 
tecknar han ,och målar. -Han har tagit · ut -av livet så 
mycket man kan hinna med -_:___ i· bättre mening - oah 
står ·nu vid 30 år ' s:om eitt' mycket vackerf ,och väl ba
lanserat exemplar av · arten mäimiska. Pengar -bryr han 
sig foga om, · hans pLånbok är ett såll, från vilket gul
det s,trömmar ut Lika fort som in. lian ,är inte slös~ 
aktig, men generös och det är skUlnaid, en ganska be
tecknande skHlnad. lians far var föinregi-ssör och en 
sitämning.smännisk,a, vilket gjorde att familjen alltid pend
lade mellan Lyx ooh brist och mot en sådan til1varo h,a,r 
sonen dock gariderat s,in familj, s,om bes,tår av hustru 
och en son. lians fiilmhonorar- var i början av hans 
bana 100 dollars ,i veckan, så fick han -ett erbjudande 
irån Lasky på blott sjuttiofem i veckan ooh to,g det, 
emedan detta bolag gav honom stör.re kO'nstnärliga ~möj
ligheter: P örra årnt fick han erbjudän:de att bilda eget 
bolag och skullie själv· få 200,000 d'oHars om året, men 
avstod, då ·han bes.innade, hur bunden han skulile bli. 
Dessutom ä.r:o hans filmer nu icke dyrare, än aitt även 
småstäder ha · råd att köpa dem och Reid · tycker mer 
om detta än att spela in filmer, vilka bli så dyra att 
de äro förbjuden frukt för stora delar -av landet - Char
les Rays senaste fi11n:ter lära ha kommit in på :de1t spåret. 

En ,intervjuare kallar honom "mannen som har all
ting". lian äger ett dyrbart lyxhem, två chaufförer, fyra 
biLer, en italiensk betjänt, ,armbandsklocka av platina, 
diamantringar, kläder, ära, po,pulariteit. lians hem är 
makalöst, kungar ha -det inte s·å - numera. Men allt 
<lettia uppvägies av att .han, som hans hustru säger, ä r 
en stor pojke. Det är -inte mycken skillnad på den 
store pojken och den li:lla, föl vUken de'l1l stora är pappa! 
WalLace Reiids hemliv anses f. ö. vara bland -de få lyck
liga, i synnerhet i fi1ri1världen, något som naturligtvis 
är hustruns förtjänst. Ty det vill takit och förstånd till 
att vara g-ift med en sådan pr.ins Char11nant som han. 
"Jag gråter aldrig", säger frun, "tårar hjälpa aldrig; 
bara humor! Om jag någon gång gråter, är det av 
ilska." Man förstår att ,en hustru, som säg,er sådant, 
måtte vara idealisk för vilken man som helst 

Men prins Charmant har också sagt något förståndigt 
01m äktensk1apet: "När ,en man, ·funn.it sin hustru i en an
nans armar, så .:ska -han · inte springa efter en revolver, 
utan -efter en annan -kvinna". Makar soin yttra så trev
liga saker, måtte ha förs;tått att göra sitt äktenskap till 
ett bra kamratskap, plus kärleken och den gemensamma· 
tillbedjan för undierbarne,t, den bortskämda Reid junior, 
snart lika ofta fotograferad som sin pappa, 

En sen-tens ay · lirvserfarenhet ·må ytterligare citeras 
från filmhjä1tens maJm, som en 'Signifikativ avsl111tning 
på detta utkast-: "En ·kvinna, s.om uppmuntrar en mans 
_otrohet mot sin hus,tru, uppmuntrar samma stund hans 
otrohet mot henne själv'\ Jane Eyre. 

LAZARIN 
>>Läka sår och lindra smärtor.» 



DOUGLAS 

Ovanstående charmanta bilid är hämtad ur de senast hit
korp.na amerikanska filmmagasinen och ~terges i Pilmny
het,et . som ett apropios till den nya stora Douglas Pair
banks-filmen "Mark -0,f Zoor,o", · som _ inom kort får sin 
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F AI R B AN K S. 

svenska premiär. Mr Pai'rbanks har på detta foto an!~_gt 
en något allvarligare ·min, äm. vi äro varia vid, när ·yi _se 
ha,n,s drag i tryck, n-i.,en }juvp,ojksgJ:lmten -hqr lian i. :ögät 
ooh hans gamla tjusighet finns .kvar, äv,en med mustascQer, 

···••"••········································ . . . . 
I •~ihs 24622 ·1 

L .... ~~~~~-~--~~~-~=. .. ...l 

. . - ·s· ..... · .. r;,., ••• · •••••••••••••••••• -••••• .•••••• G I L L E , JS'Z,i,<;mz/sgafali tJ 
i.,, .. ,,.,,, &f~ckhofm:· 1 

~obes <37Zanfeau.z-5!3'inf1cri e. 
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CHAPLlNS EGEN HISTORIA. 
B ERA TT All .. ~ V tJO.N OM SJ ALV. 

CttAPLIN- SER --SIÖ SJÄLV HOPPLÖST. f..1.iss~· 
1-:YCKAD PÅ J''ILM. 

. Chaplin heskrivJt nu sina .första erfarenhet'er av ka'-
meran. lian ser in i den vid iJ?SPelnin,gen och en i nassa 
fiLm är ödelagd, han söker låta bli att- se i den,, och· 
sp,eLet blir stelt -och mekaniskt. 

En ·hel eftermiddag arbeta:de han med samma· scen, 
den d å landstrykaren ramlar · in genom en käHar-dörr 
och börjar gnaga på en stulen pa j - · han åt upp tre 
sådana, utan att filmen ännu var tillfredsställande. Så 
var det mörkt · och dagens nedslående inspeini:ng · var slut.' 
. Det va:r två skäl', som avhöll Chap1l1in från att me:d 
ens söka få sitt kmtrakt annulerat. lian hade 200 dol
lar1s i veckan och han ville inte erkänna, att han, som 
varit en stjärna hos Carno, skulle misslyckas i filmen. 

Klockan åtta nästa morgon började arbetet ånyo och 
äntligen var scenen avsliutad. I 1två veckor filanade Chap
lin un·der växande missmod, och när Mack Sennett själiV 
kom från New York för att se filmen, hälsade ChapHn 
honom med en frimodighet, som var helt och hållet låt
sad. 

:Filmen var ryslig. Det fanns inte ,...., gnista komik 
i den. C.haplin villie sjunka genom golvet. han var djupt 
tacksam för mörkret i ptoiektionsrummet. När filmen 
var körd blott halvvägs, hejdade Mack Sennett maski
nisten. 

- Nå, Chaplin, sade han, det tycks inte ha gått riktigt 
bra den här gången. Vad är det för fel. tror ni? 

- Jag vet .inte, svarade ChapI;in. 
- Den här filmen kan vi inte släppa ut, sade regis-

sören. Två tusen fot film spo11i,ernde. 
Chaplin reste sig med en svor1dom och gick. · De båda 

andra hunna upp honom och övertalade· honom att för
söka åny.o, Mack Sennett trodde · på · honom. · 

En v-ecka arbetade Charlie Ghaplin med Mack Sen
nett själv, som var tålmodig, vänlig och hänsynsfull. 

Med oro g,ick Chap,lin att se ,den:rna nya Hlm. "Och 
mina värsta farhågor besannades", skriver han. "Denna 
fiilm var värre än den första, till ytterlighet dum och 
utan humor.' ' 

CttAPLINS EGEN INSATS. 

- Va,d ska vi göra? frågaide Mack Sennet. Det ser 
hopplöst ut. 

- Ja, svarade jag, tung till sinnes, ty trots a1lt hade 
jag hafit ett svagt hopp om framgång. Vi hade båda 
arbetat hårt och nu vor,o vi trötta och missmodiga. Jag 
gick i,ri i min klädl1oge, låste dörren och satte mig att 
fundera på sak,en. 

:Felet med filLmerna var deras -absoluta brist på ome
delbarhet. Jag tog bort allt nyhetsbehag; ·, u-r scenerna : 
genom att bereda mig för nästa rörelse . . När jag gick 

(forts>,fr. n:r 37 .) 

mot ett träd, visade jag, att j-ag skulle stöti emot det 
långt innan jäg verkfigen 'dord1e det: · Jag vår så besluten 
afr vara rolig~ att varje muskel i min kropp var· spänd_ 
0:ch därti'lf k,om :det fördömda rass.Iet från kameran~ 
mina bemödanden att inte' se i ,den och -den naggande: 
fruktan att spoHera film. 

- S å, du har misslyckats, sade ·jag ti:11 min : bi-lid r 
spegeln. Du duger inte. Du kan inte filma. · pu bli r 
knäckt av litet skrammel, och några tum film. Du d 1.1-

ger inte. 
Jag var så ursi:nnig att jag slog sönder spegeln mecl 

knytnäven. Min fåfänga hade fått en svå r törn. Hur 
· bra jag än vore som skådespelare, men till fi.lm dög j ag: 

inte." 
Till slut gick Chaplin ut och sökte upp Mack Sennett 

som sa.de honom, att han givit honom de bästa manu
skript han hade och långt mern tid än de arndra, han för 
sin del kunde •inte göra mer. 

- Men förutsättnin garna äro felaktiga, sade ChapLin. 
R.e:petera om och om igen, ingen möjlighet att var Lera 
och kamerarasslet just när man skaJ.1 börja. Och jag: 
behöver en käpp. Jag måst~ ha en käpp för att kunna 
vara rolig. 

Detta måste ha förefallit löjligt. Mack Sennetf såg
förvånad ut. 

- Visst kan ni få ha käpp, om· :11:i viill. Men jag be
griper inte hur man ska kunna göra film utan att re
petera och utan kamera, sade han. 

- Jag vm ska;pa handlingen undan för undan, medan 
jag arbetar. Jag går ut på scenen och är komisk, utan 
v1dare. Och kameran måste vevas hela tiden, så att 
jag gliömmer den. 

- Det kan vi inte göra! Vet ni vad film kös tar ? 
Tusentals dollars skulle vräkas bort på det sättet. Du 
store vär1d, på det · sättet kan man inte fiilma! 

- Ge mig ett tiLlfäHe, så ska jag visa, om man kan 
eller inte. Låt mig försöka, bara för ett par dagar. Om 
det inte duger ska jag betalia filmen. 

:Förslagiet föreföll direktör Sennett som rena vanvet
tet, men hans tro på Chaplin som komiker kom honom 
att gå med på det -- d. v. s. Chaplin skulil1e själv betala 
maskinisten och den ödelagda f,ilmen. 

Den · kväUen gick Chaplin i timmar på gatorna och 
planerade en film och vilka kläder han skull'e bära: Käp
p-en förstås och de vida byxorna, som alltid ta sig löj
liga ut på en scen, utan att man vet varför. "Jag fw1-
derade läITTge · på skorna. Jag har små fötter och iåg 
tänkte de kanske skulle se löjligare ut i trånga skor 
under ide vida byxorna. Men hur det var beslöt jag 
mig för långa, flata, uppåtvända skor, som skulle sätta 
pricken öv,er i. 

Då jag- väl fått dessa · detaljer klara, viHe jag åte r
vända till mitf hoten, men urmtäckte plöts.ligt, att jag 
var hungrii. Jag gick in på ett kafe för att få en kopp 



l, -

kaHe och där fick jag se en mustas·ch. En liten ko,rt
klipipt mustasch, buren av en högUdlig herre; som med 
mycken värdighet åt soppa. lian . doppade skeden i tall
riken och mustaschen · vippade gillande, h'. n lyfte ske
den och mustaschen dro:g sig oroldgt tillbaka. lian för
de skeden intill läpparna och mustaschen drog sig upp till 
näsan -och stanna.de där. 

Det var det löjLigaste jag sett. Jag fick kaffet i vrång
strupen, kippade efter luft och skrattade slutligen högt. 
En sådan mustasch måste jag ha!" 
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Nä1sta -dag filmade Chaplin som han själv vme, de andra 
sågo på, höl'lo sig i sidorna av skratt och när det v,ar 
över hade han återvunnit hela sitt självförtroende. Men• 
man hade kört mm för 80 dollars, nästan lika mycket 
som en månads lön hos Carno ! Och ,den nyheten var 
ju en smula avkylande. 

Med stor oro satt Chaplin med Mack Sertnett i mörk
rummet och såg sin nya film, det avgörande provet, 
rullas upp. Och då, i mörkret, hördes Mack Sennett 
skratta. Filmen var bra, den var mycket bra! 

Ett p,ar hundra fot film av denna användes av <le11 
belåtna chefen, resten makulerades med lätt hjärta. 

" Jag såg mig själv efter fem å nio år dra mig tm
baka med en förmögenhet på tiotusen pund, ja, tjugo 
tusen!" skriver Chaplin. Och nu arbetade han träget 
på, sina tvåaktar,e, som han byggde upp bit för bit, som 
det föU sig, och vilka han brukade ptanlägga varje mor
gon medan han sminkade ,sig. 

Framgången hade kommit. (Ports.) 

Hartfilmen Blixtens broder. 
En av de bästa äventyrs.filmer på mycket länge. 

Den nya liart-filmen "BJ.ixte.rns Broder", som denna 
v-ecka går på Stureteatern, är en äkta äventyrsfilm i 
Harts kända stul. Denna gång är han sergeant vid Be
ridna Nor,dvästpolisen och har till uppgift att klara upp 
mordet på vär1dshusvä11den Maurice M.aUot. liur han 
gör det är -en Lång och spännande historia, som bjuder 
på .många överraskningar. Man får bevittna en g1enuin 
ridtävling i Vilda Västern, och .att det är ryttare, som 
kunna sHta på en hästrygg, om den också guppar aldrig 

, så, därpå behöver man inte rtv.ivla. Bland övriga in
gredienser kunna nämnas ett par bankplundringar, skjut
ning, s:lagsmål och kärlek. 

Det finns bara en e.nda kvinna i filmen, iden ljuva 
Rose, en ,ensam blomma bland hårda män. Det · är lia,rts 
svägerska Eva Novak, en syster tm Jane alilitså, som 
utför Rose.s roll, och hela hennes b1onda ansikte talar 
om mycken ljuV1het. Men hon kan också vara beslutsam 
och modig, och när snaran hänger färdig att ,hissa upp 
Hart i ett träd, förekommer hon exekuti<onen genom att 
befria hans bundna händer med en · kniv. li,on kan också 
rida, såsom det höves en sväg,erska till WiHiam S. liart. 

PiiEmen är en äkta ävenityrsifilm -och därtill en av ide 
bästa som varit uppe på mycket länge. 

MARY MILES MINTER I LÅNG -
.. KLÄNNING . . ~· -

Den guldlockiga mmi.ngenuen Mary_· Miles Minter har 
nyl1ig,en -varH i Europa (också hon!) och gått omkrin~ 
på Londons gator -ocih blivH fotograferad köpande ett 
fång blommor på torget. lian har kommit hem lika 

3Ylarp 3Yli!es 3Ylintez-. 

amerikansk till själen, i idet att hon av s,in resa lärt 
att ännu- mer dyrka sitt land, men dock med koffertar 
ful;Ia av europeiska klänningar. Den vi se här ovan 
är en Jean LanvJnmodeU, äppelgrön taft ,och svart sam
met, g.ammalda-gs och rar och högmodärn ! Se på den 
och säg sen att ,inte. ide långa klänningarna ä:ro kläd
samma! filmstiämorn~ ha ju . tag-it i arv teaterdJivor
nas gamla misis,Ion att va·ra de Ledande för modet och 
till och med Mary Miles Minter, s,om annars helst spelar 
barfota fatitig,a små fiskarflickor, kommer me:d sirtt onek-
ligein vackra strå till stacken. Jane Eyre, 

För Herrar Biografägare • att beakta! ·_·1 

. Att försälj~s under _mell~-~" ea·aders c·hok'lad' 
akterna lampar sig bast · 

Billigast f inköp. Högsta kvalitet. Begär offert.-

Åberopa denna tidning. 

. BAADERS CHOKLADFABRIK 
Surbrunnsgatan 16 " Stockholm. · Allm. teL Vasa .35"93_;' ,'. 



·· ·_ , Nytt ,från skolfilme·n. 

Det i förrn numrnt annonserade skolfilmprogrammet 
till Stockholmsskolornas förfogande är, efter vad vi er
fara, · i flitigt bruk. Detta gäller även Stockholms grann
skap. Så hade t. ex. Lidingö samskola på torsdag och 
fr,edag tre föreställningar å Lid1ngöbiografen med detita 
program. 

Lidingöbiografe.n kommer för övrigt att varje vecka 
ha nya skolfilmprogram från Svensk Pilmin:dustri och 
att ägna.,,..måndagar och tisdagar helt och hållet åt detta 
slags förestäl1lningar. 

Stocksunds skola ·· har likaledes abonnerat på en före
ställning hemma hos sig med _samma aktuella "Stock
holmsprogram". Likaså si}olor i Bromma, Älvsjö o. s. v. 

Stockholrps -scoutkår fyllde på 1'öridagen Stureteatern 
för att se samma program, vilket till den speciella pu
blikens förnöjelse ökades ~,ed en under sommaren ta
gen film från Skatboet, sco,uternas . favoriWllhåU i skär
gården. 

I Kungsholms folkskola var i o;nidisdags en särskild före
ställning anordnad i förbi111delse med demonstration av 
den nyaste skolfilmapparaten, vilken är föremål för liv
lig efterfrågan i ,dessa dagar. 

I Djursholm startas ,den 30 dennes i Samskolan en 
serie för,estä1lningar under därvarande skytteförbunds 
egid. föreställningarna, som äga rum onsdags-aftnar, 
äro lagida efter ung,efär samma princip,er som Öster
malms realläroverks Lördagsbiograf, d. v. s. me:d blan
dat instruktivt och nöjesprogram. Vid lördagens före
ställning på Östermalmslärnverket . spelades: 

1. Gnun, Afrikas bisarraste horndjur. 
2. Trålfiske i Nordsjön. 
3. · Heta källor i Olacier Parc. 
4. T elegra,f en i Sverige. 
5. Snoky som Chaplin. 

På Sture-, Brunkebergs-, Record- och Kungsholms
biograferna anordnas på resp. skolors beg1äran å olika 
tider förestä!Jningar för eleverna grupp,vis. 

I Göteborg ha, c:a 15,000 skolbarn begagnat sig av 
senaste programmet, som därifrån förflyttats till Malmö. 

På fredagen gavs en föreställning för Göta Livgarde 
i Stockholm, och 'den 28 ,dennes har Vaxholms grenadjär
rege:rnente premiär på skolfilmföreställniingar, som skola 
fortgå var Uortonde dag. 

Ute i landet äro regelbundna skolfilmsförervisningar i 
gång snart sagt överallt å de större platserna, och även 
rena landsbygden börjar låta höra av sig. Så pågår en 
landsbygdsturne, ·omfattande Upplands bmkssamhällen, 
en ~nnan omfattande de större byarna i Jämtland, en 
tredje omfattande en grupp statioinssamhällen och fa
briksorter •1i Västergötland o. s. v. 

I Kalmar ägde i fredags rum en förevisning för skol
världen med s~mma demonstrationsprogram, som fram
fördes på Röda • Kvarn i Stockholm, ooh vilket senast 
tjänstgjort vid: en :liknande presentation i Karlskrona 
samt dessförinnan . i Lund, , .Landskrona, Iiälsingbbr g' 
m. -fl. städer. -
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landets förnämsta 
biografer, 
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. . ········•·•••··············································································•······•••• ... 

lwan·. - Ni kan påräkna ytterligare två Anita Ste
wartfiLmer denna säsong; idie svenska namnen äro emel
lertid ännu icke :bestämda. - Av William Iiiarts äldre 
filmer kommer troiligen "Den vite mannen" - åter upp, 
möj1igen . även någ1on annan .. - Under väntan· på dessa 
hat Ni "Bl1ixteris bw:det" denna vecka· på Stureteatern 
och en,· annan . riy . Iiartfi1lm; _ kallaid ''Vargarna!', kommer 
i ,s•irnoru tid. - Omröstningar ;oim Jilmfavorifor ha :flera 
gånger anordnats, särsk;Ht i Amerika, men ·även i vårt 
land . . Pilmnyh.eter . utlyste för ungefär ett år sedan .en 
sådan omröstning beträffande. d1e svenska filmskådespe
lanm, som gav till resultat, · att Lars Iianson utgick som 
n:r ett. Skul1le saken nu göras om, se:dan "De lands; 
flyktige" givits, frukta vi emellertid för, att Lars lian
son får en svår medtävlare i Jenny Iiass,elqv,ist. 

Landsflyktig. - Lars Iiansons adress är Grevture
gatan ?4 A, Stockholm. 

S. L. - Om Ni tillskriver Iierr Sam. Astk, Sv1ensk 
:Filmindusfri, Stockho,l,m, och uppger manuskriptets och 
:Ert eget namn, får Ni säkert . besked. -

/(. J. - Tack för artike:ln och notiserna! .. Den förra 
s,para vi någon tid; men den blir .inte lag,d på hyllan 
alltför länge. 

Väntande. - "De tre musketörerna" komma nog upp 
före årsskiftet. Ni behöver alltså inte vänta så värst 
länge. 

G. B:, Viggbylwlm. - Mary Pickford torde Ni väf 
träffa med brev under Douglas f air banks adress 1520 
Vi:ne St., Iiolliy\.v,ood, Cal., U. S. A. Adr•essen till June 
Caprice är Solax, Port Lee, N. J., U. S. A. 

Globtrotter. - De uppgiHer Ni önskar torde ick,e vara 
möjligt anskaffa. Emellertid skola vi i ett kommande 
nummer lämna Er en förteckning på de mest kända bo
lagen, redan dessa en ansenlig mäng,d. 



~lixt~s ~~~p,er. 
Äventyrsfilm i sex akter me~illiam S .. Hart i huvudrollen. / 

, I 

Officin: W. S . Hart Produktion. R~gi : Lambert Hillyer. 

Ensamrätt: )A.=B. Skandias Filmbyrå. 

HUVUDPERSONERNA: 

Sergeant O'Mall~y ........................ William S. Hart 
Rose Lanner ............ . \ .................. Eva Novak 
Bud Lanner . : . ........ · ................... : ... Antrim · Short 
Red J ceger. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo Willis 
Sheriff Hardigan ................. ... ....... _ Bert Sprotter 

Beridna nordvästpoli~en uppe i Kanada .hade fått ett 
kvistigt fall att r.eda ut .. Vär,dshusvärden Mal!i}t,' f. ö. 
känd som en s·tor skojar,e och bov, hade blivit skjuten. 
Mans baneman ha,de varit förföljd av två polis.er, men 
han hade visat sig ' förslagen och djärv och undkommit 
genom att infänga en vild häst. Vem han var v·isste man 
inte, och nu ha:de han försrvunnit ·på .andra s,idan gränsen. 

Chefen för distriktet rådgjorde med förläggningens 
mest pålitliga man, sergeant O'Malley, som kalliades 
Blixtens broder, därför att han brulrnde slå ner på sina 
offer ungefär som en blixt. O'Malley var inte ohågad 
för up.pgiften utan sadlade genast och gav sig iviig sö-
derut över gränsen. 

När han hade kO(mmit ett s~ycke på väg, fick han se 
ett anslag om att det v,ar hästtävlingar i den lilila sta
den forked City. Stora pris utlovades och 0'1\-lalley 
förstod att där skulle k•omma att bli mycket folk. Och 
styva ryttare. Det vore alltså inte omöjligt, att han 
kunde få upp något s,pår där. . 

Lyckan stod honom bi. Bl,and de tävland1e var en ung 
J)eljke, Bud La.nner, som deltog ·i värLdsmästerskapet på 
oinridna hästar. lian såg inte märkvärdigt skicklig ut, 
men en främling uppifrån bergen höll tusen dollars på 
honom, vilket sheriff liard-iga,n inte kunde låta stå oemot
sagt. lian höll tusen .emot, och man betaLade. insatserna 
till O'Malil.ey. Det gick som främlingen hade räknat ut. 
BU1d Lanner red den-vildaste hästen av alla och hemförde 
med glam världsmäst.erskap,et och ett stöne 1penning
pris. När O'Malley skuHe lämna summan till mannen, 
som hål,lit vard, hörde han honom säga till Bud Lanner: -

- Din lilla tripp norröver har inte gjort idig styv i le
derna. 

O'Malley började fatta misstankar och beslöt ait. 
skugga de främmande ryttarna, när de redo upp mot 
bergen. lian följde dem ti!J ett bergspass. som var· be.:. 
vakat a·v två bevä,pnade män, ooh. hia.n först'od nu, att han . 
behövde vidta särskilda åtgärder för att fortsätta sina 
efterforskningar. lian red in till stan igen och där träf
fade han sheriffen, som vair på dåligt humör. Det hade 
visat siig, att mannen, •som vann hans · tusen dolilars, var 
ledaren för ett rövarband, som gjorde trakten osäker. 
och när han nu fick se O'Malley tr,odde han. att han 
också hörde till bandet. 

O'Malley brydde sig inte om att säga emot honom 
lian ' hade sina sä·rski!.da planer. En stt1nd efter sam
talet med sher.iffen red han nämligen in på banken och 
tvingade till sig en bun.t s,edlar. Därpå red han ut och 
styrde kosan mot bergpassen. AIJt gkk serdan efter hans 

beräkning. Uan blev förföljd av sherifäen, och när han 
kom fram till bergpasset stannade han och qjålpte ban
dets vakter där att skjuta på förföljarna. På så sätt kom 
han genom passet och när faran för sheriffen var över 
blev han förd föl chefen för bandet, Big Jud, och inför 
honom fick han förete sina rekommendatioJ1er: 5,000 dol
lars stulna mitt på dan och mitt för näsan på själva 
sheriffen! O'MaUey fick stanna. 

Det gick en tid, under vilken han fick fullt 'klart för 
sig, att Bud Lanner var M,allot~ baneman. Men han såg 
också att det var en präktig ung man, som hade skjutit 
värdshusvär1den för att han hade drivit hans ena syster 
till: självmord. Nu försökte Bud försvara sin andra sys-• 
ter, Rose, mot mexikanaren Red Jregers när,\tang,enhet, 
och ert dag måste O'Malley •ingripa mot Red för att 
skydda de bå,da syskonen. Mexikanaren blev genom
pryglad och lämnade lägret i vrndesmod. lian red di- · 
rekt ner till' forked City och förrådde, att bandet äm
nade överfalla och plundra banken.. Därvid fick han se 
något överraskande: ett brev, som bevisa,de att O'Mallev 
hade 1änmat tillbaka de stulna 5,000 till sheriJfen. Efte1:_' 
som Red hade angett sina kamrater, trodde mqn, att det 
var han, som skickat tillbaka pengarna också1= ·och ·han 
fick brevet samt Iöfte ' om belöning. ' · 

Samma dag gjmde bandet ett överfall på banken i 
Forkeid City, men man var på sin vakt, anfallet tillbaka
slogs och tre av rpvarna stupade. O'Malley deltog emel
iertid inte, emedan han var sårad i ena armen efter sl:ags-
målet med Red. ' -

När Big Jud återkom till ,den skyddade platsen i bergen 
va1r han inte vid sitt bäsfa Lynne, och Red passade ge
nast på att s,p,ela ut sin trumf mot O'Malley. lian för
-;klarade, aitt O' Mal.Ley ha'de angett bandet för sheriffen, 
'.och so'm bevis drog: han fram br,ev,et, som ,han fått i for
ked City. Mer behövides\,det inte, för att O'Malley skulle 
bli hängd som förrädare. ·-

Big Ju:d· gav 'honom natten att leva, men i daggrynin- ~ 
gen skulle han hängas. Men Burd och Ro.se hade beSilutat 
hiälpa honom: och när morgonen grydde voro O'MaHeys 
band avskrnrna ,och han och syskonen Lanner styrde iväg 
på .hästryggarna mot gräns,e:n i norr. Förföljarna lämna
des långt bakom, och nu återstod för sergeant O'MaHey 
vid beridna nordvästpolisen ingenting annat än a-tt rida 
till förläggningen ooh a:vlägga rnpport, sedan han lämnat 
syskonen i säkerhet på andra sidan gränsen. lian be 
rättade i detalj vad han hade utfört och hans chef fann 
att han hade handJa,t rätt. Och så inlämnade sergeant 
O'Mallev sin avskedsansökan och red över gränsen till 
Ro.se Lanner, som väntade på honom. 
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PROGRAM: 

Förspel: lch liebe dich .. : ...... GRIEG. 

SKA N DIAR EVY.· 

Vägen som går i knut. 
. Naturbild från NorgJ\ 

Blixtens hrod·er. 
A ventyrsfilm i sex akter med William S. Hart i huvudrollen. 

Officin: W. S. Hart Production. Regi: Lambert Hillyer. 

Ensamrätt: A.=B. Skandias Film byrå. 

HUVUDPERSONERNA: 

Sergeant O ' Malley . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . William S. Hart 
Rose Lanner .............................. ... Eva Novak: 
Bud Lanner .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. An trim Short 
Red J .:eger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo W il/is 
Sheriff Hardigan . . . .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. Bert Sprotter 

Orkesterdjrigent: G. I. Zanni. 

föreställningar kl. , 7 -9, 9-11 e. m. 

/ 

'-



En natt • 
I s 'pökslottet. 

Filmfars me.d D.orothy ,Gish huvudrollen. 
I 

Regissör: Richard Jones. Officin: Famous Players. 

Ensamrätt: Svenska Biografteaterns Film byrå. 

Personerna: 

Delsie O 'Dell Dorothy Gish 

Fru Gilbert Dennison ............ . ..... Fru Eavid Landau 

Gilbert Dennison .... ... ........ . . . .. . . ; . Downing Clark 

Bill Clark . . .. . .... ... .. . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . William E. Park 

Teddy White .. . .......... .. ~,······ .. · ······ Ray Gray 

Fru Dennison hade en gång i tiden varit sin mans 
stenograf. Då var han en kung vid Wall Street 
och hon en söt, fast ärelysten fattig flicka. Nu 
hade herr Dennison dragit sig tillbaka från affärer
na och levde för sina rosor. fru Dennison var inte 
längre så söt, men väl så ärelysten. Pengar hade 
hon fått, pärlor och juveler - hon hade ett berömt 
halsband -- men det återstod något, nämligen fina 
bekanta. Och strävan efter dem gjorde fru Den
nison litet glömsk av andra värden. När således 
en dag ungdomens klara solsken kom in i hennes 
hus i form av en liten fattig släkting ti:11 hennes 
man, Delsie O'Dell, så såg fru Dennison bara, att 
Delsie var rysligt klädd, i sanning rysligt! Och 
att hon hade ett rysligt sätt, hon var nämligen na
turlig och munter och slutligen att hon hade en rys
lig hund. Rosamunda var verkligen en smula ''häf
tig", det måste medges och man kunde hålla med 
fnt Dennis.an om, att hunden inte var så behaglig i 
sitt uppträdande, som man bör lägga sig vinn om, 
när man objuden infinner sig till en f eststund med 
fru Van der Rockemorganford, som äntligen be
hagar komma på visit. 

Men Rosamunda var trofast och klok, vilket 
längre fram skuJle visa sig. Det fanns två sekrete
rare i huset, herrns och fruns. Herrns var, Bill 
Clark, en ung kandidat, och fruns Teddy White, som 
inte hade några högskolestudier att visa på, men 
just det affabla sätt, · fru Dennison satte värde på . . 
Bill ·och Delsie behövde bara se varann för att bli 
blixt kära i varann. De träffades så ofta de kun
de, och Bill fäste sig uppriktigt vid denna glada, 
käcka flicka, som alls inte hade goda dagar hos 
sin tant och som· t. o. m. fru Dennisons sekreterare 
tillät sig ta sig ton emot. De älskande brukade ha 

sina oskyldiga möten vid "spökslottet", en över
given villa, varifrån mystiska ljud ibland hördes. 

en dag skulle· Delsie smyga sig till en kostymbal, 
· som hölls i trakt,en. Av Bill hade hon fått låna en 

mycket vacker Carmendräkt, han en gång burit på 
ett spex. Till dräkten hörde också ett pärlhals
band, som var en direkt imitation av det äkta, som 
fru Dennison hade och som förvarades i villans 
kassafack . . 

Samma kväll Delsie smög sig ut, satte Teddy 
. White i verket det mål, för vilket han tagit plats 

som sekreterare: att stjäla' fru Dennisons halsband. 
Det hade tagit honom månader att lista ut låskom
binationen, men nu hade han den. Och han lycka
des stjäla halsbandet. Men . tiden var illa vald -· 
fru Dennison kom genast underfund med stölden. 
Stor uppståndelse! Och med rätta,. ty det var 
80,000 dollars, som stod på spel. Det blev kropps
visitation på samtliga, men mr Teddy lyckades be
fria sig från halsbandet, medan undersökningen va
rade och sedan släppte han ner det i De.Isies väska 
- ty både Delsie och Bill blevo infångade av de
tektiver, för · ordningens skull, innan de hunnit till 
balen. Nu blev Delsie misstänkt' och fru Dennison 
triumfer~de: _ "Var d:et inte det jag alltid trott! " 

Me.n . Delsie fick upprättelse och en lysande så-
dan. Ty hon icke endast lyckades fria sig från 
stölden, hon visade sig som en hjältemodig flicka, 
då hon uppspårade brottslingen och friade Bill med 
det imiterade halsbandet, från alla misstankar. fru 
Dennison ångrade sig och gick så långt, att hon 
klappade Rosamunda, den trogna daggen, som var 
lilla Del-sies sista räddning i det farliga äventyret, 

. som till . slut blev hennes stora lycka. 
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JOURNAL. 

En natt i spökslottet. 
Filmfars med Dorothy Gish i huvudrollen. 

Regissör: Rzchard Jones . Offic
1

in: Famous Players. 

Ensamrätt: Svenska Biografteaterns Filmbyrå. 

Personerna: 

Del~ie O'Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorothy Gish 
. . .. . , I . . . 
Fru Gilbert · Dennison .. . ....... ..... .. . Fru David · Landau 

Gilbert Dennison.... ... .......... .... ... Downing Clark 

Bill Cl~rk'· ..... .... .. . ....... . .. _.. ... . . . . . . . . William E. Park ~ 

· . Teddy \Vh1te . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ray 9ray 

Föreställningar kl. 6.30, 8 och 9.30 e. m. 

A 



.. 
RODA KVARN 

5 BIBLIOTEKSGATAN 5 

Tredje veckan! 

De landsflyktige. 
Skådespel i fem akter av 

Mauritz Stiller och 
Ragnar Hylten 6 Cavallius. 

Regi: MAURITZ STILL ER • . 

Officin :· Svensk Filmindustri. 
Fotograf: Henrik Jaenzon. 

I huvudrollerna: 

Lars Ranson, Jenny Hasselqvist, 
Ivan Hedqvist, Karin Svansfröm, 

Nils Olin o. Carl Nissen. 

Föreställningar kl. 7-:-9, 9-11 e. m. 

Barn äga icke tillträde. 

Stureteatern - .. 

28-30 BIRGERJARLSGATAN 28-30 

PREMIAR! 

SKANDIAREVY. 

Om v1 levde 
på månen. 

Blixtens broder. 
Ävetityrsfilm i sex akter 

med 

-William S. Ha-rt 
i huvudrollen. 

Föreställningar kl. 7-9, 9-11 e. m. 

Barn äga icke tillträde. 

Brunkebergs
·Teatern 

14 BRUNKEBERGSTO-RG 14 

Hjärtats hunger.: 
Skådespe,l i fyra akter med, 

.Alla Nazimova 
i huvudrollen. 

»Man · kan - ined säker~et säga; att 
det är sällan man får se någo.t så full~ 
lö'digt som detta ·på den vita duken. 
Säkert har aldrig den berön;ida artisten 
skapflt mer _ helt. oc;h ko11stnär,ligt än 
den dubbelroll hon här utför.» 

(Aftonbladet) . 

Föreställningar kl. 7-9, 9-11 e. m. 

Barn äga icke tillträde. · 

REGINA .· KUNGSHOLMS- RECORD 
71 DROTTNINGGATAN 71 

Andra veckan! 

EN NATT I 
SPÖ KSLOTTET. 

Fars i · fem akter med 

Dorothy Gish 
i huvudrollen. 

»Ett av de roligaste lustspel 
vi på länge sett.» (Soc. D.) 

>) Publiken skrattar sig halvt 
fördärvad.>) (St. D.) 

Föreställningar k[ 6.30, 8 o. 9.30 e. m. 
~iljetter från kl. 5 e. m. 

. Numrerade platser. 

Barn äga icke tillträde. 

BIOGRAFEN 
40 FLEMINGGATAN 40 

Glödande kol. 
Skådespel i fem akter med 

Frank Keenan 
i huvudrollen. 

>)Keenan ö'verfråjfar i denna 

uppgift nära nog det bästa, 

han tillförne presterat.>) 
(Jens .Flik i Nya Dagligt Allehanda). 

Föreställningar kl. .6.30, 8. 
och 9.-30 e. m. 

_ Bar_~ ~ äga-kke · tilltr.äd~ . . · ., ·. · ., 

14 GOTGAT AN 14 

PREMIAR! 

Cirkusdemonen. 
l!ll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll!IIIII 

Filmroman i fem kapitel 

med motiv ur ED DIE 

POLOS äventyrsfyll,da liv. 

:f_örsta k_apitlet: 

DEN STULNA CIRKUSEN: · 

I huvudrollen: 

EDDIE POL-0 
Cirkuskungen. , 

j ... \ 

·,• 
,, 

,. - ... l'·• \ 

. ,Föreställni.l,'lgar kt 6;3Ö, 8 q. 9.30 e::n.i~~ 
: 

: , . Barn ,liga . icke tillträde; : ' ;. -: 1 
-~ . - • . :· ·1 ,-,- _;.. < :::: ••• : ~ 



BE·LLA 
VENEZIA 
ROSEN BADS 

luxuöst inredda 

osteria 

Varje afton JU. 9.ao 

O bs.1 F~an~_kt ~ch_ italie~skt o b s.1 
11111111111111111111111 kok, aven ztalzenska vzner. 11111111111111111111111 

Souper
servering 

vid musik 

I Riks tel. 7 5 90. 

Lunch prix fix 
kl. 1 l,3o-2,3o 

Din er 

KONSERT i Musikkafeet 
av Rodriguez solistorkester. 

Festvåningen rekommenderas. 

Den i.taHe,nske reg1ssoren Giovanni 
Pastrone, som regisserade Cabiria, har 
nyli~en avslutat en filmatisering av 
lbsens I-Iedoo Gabler. filmen är den 
försita av en 1seri•e kvalitetsfilmer som 
Pa:str,one förbundit sig att insp,el!a un
der ett år. liedda Gablers roll spelas 
av I taföa Malllzini. 

Några s1ffror från den tyska film
industriren skola måhända intressera. 
Under tredje kvartalet detta år har 
genom ,nygrundade filmfirmor indu
striens samlade kapital til1lförts 
33,435,000 mark. . Men tredje kvartalet 
virsar 9 konkurser mot 4 på vart av 
de två för,egående kvartalen. Då den 
tyska ,iilmindustriens aktiekapital i 
januari belöpte s.ig till 98,751,000 mark, 
kunde det den 1 oktober visa en siffra 
av 257,428;000. liärmed anges eme·l
lertid blott .. det nominella värdet, ef
fektivt är det i den tyska filmindu-

-
Allm. tel. 16. 

AKTIEBOLAGET 

FRITIOF JONSSON 
Birger .Jarlsgatan 29 

STOCKHOLM 
Riks tel. 2746. St. tel. 49.3, 24288 & 20729. 

Speglar. Tavlor. Fotografiramar. In, 
ramning av tavlor. Omförgyllningar. 
Insättning och försäljning av spegel• 
glas, fönster• och råglas. 

ro . ,, r1l .. Q_J.--
o 9. r ~ 

Jy{ O ~ Eli Pettersson 
~ · 9 · Birgerjarlsg. 9. 

strien arbetande kapHalet vida högre, 
det sarr.lade värdet härav är enligt 
en statistik för oktober 287,094 mil
lioner. 

från den dmska fi.lmvärlden med
delas, att Asta Nielsen, Olaf fönss och 
Gunnar Tolinres Lära komma att bilda 
ett eget filmbofag. Olaf f ,önss är ut
sedd att stå ·för administtrationen men 
kommer naturHgtvis även att med
verka i ,olika mmer. 8 fälmer skola 
dnspeil:as om året. Man fänker sig två 
Asta-filmer, två Tolnres-filrmer och två 
filmer med f ölll'Ss som huvudperson 
samt s1utligien tvenne filmer, där ana 
tre medverka. Verks.amheten lär kom
ma att börja på nyåret. 

En österrikrisk film,regissör har ny
ligen iscenrsatit ,ett uppskakande dra
ma, "fHckan utan namn". Det .sär
egna med denna mm är, att ·en viktig 

Teatersupe 
REST. DAMBERG 
Riks tel. 320 58. Allm. tel. 129 11. 

1·····81;~~h~····;~~:··~~;················1 
: serveras sna66t . : j Lunch ,malia, 6,a. j 
; .. , .. ,1,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"; 

rotl inneha'S aiv - a.derto,n kondorer, 
vilka röva bmt ett barn. Det är sä
kerligen första gången dessa ståtliga 
rovfåglar akitivt deltaga i en filmin
spelning. 

Ett kinesiskt finanskons,ortium har 
'planlagt ett antaJl biografteatrar i Los 
Ang,e1es ,och ämnar samtidigt där 
prnduoera film. Los Ang,eles har sett 
sina bästa dagar vis å vis de ameri
kanska bolag,en - nu komma måhän
da farliga konkurrenter i deras ställe. 

Lewis S. Stone skulle nyHg.en spela 
in ,en scen i en ny film, där han k•om
mer in J -en koja (uppförd i en bastant 
bur), hack i häl förföljd av en tvätt
äkta vild och il:sken varg. 

Allt var färdigt och r,egissören be
.redde sig att taga scenen. 

- Nå, mr Stone., sade han, när nu 
vargen kommer efter er, tror ni att 
nf ka:n horppa upp -oah klänga er fast 
vid taksparrama ? 

- Ja, svarade skådespelar.en, det 
tmr jag, att jag kan - men kan 
vargen? 

Det var i ett av sin faders, ffarold 
Retds, författade skådespel, som 
WalLace Reid gjorde sitt första fram
trädande som skådespelare. Wallaces 
fader dog i fjol, :och hade under sin 
livstid sikrivirt omkring 200 teater
pjäser. 

Lou Telleg,en - Geraldi.ne farrars 
f. d. man - är ej blott skådespelare 
utan även författare och har till
s.amma:ns med Andor1e Garvey skri
vit "Skogarnas liiärta", en historia 
från Nord'västra Canada, utsläppt i 
Amerika 1920. 
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DRAGNING NÄSTA MÅNAD. 

Köp 

Svenska Statens nya 

Premieobligationer! 
@© t ' •· g .. 
82 

: 3,000,000: kr. utlottas. -

DRAGNING NÄSTA MÅNAD. 



20 hkr. leveranschassis för 500 kg ..... . ... Kr. 4.21 S. -
27 ,, lastautomobilchassis för 1 1/4 tons. . . . ,, , S.400~ -

¼_....- - : ~ .... ..... · . 

20 hkr. 4-sitsig, heltäckt .... • . . K 1·. 7.4 80. -
27 ,, 5- ,, •. . . . . . . ,, '12 . .375. -

ENSAMFtiRSJUJARE: 

WIKLUND! 
SIOCKHOLM. 

FABRIK, GARAGE och FÖRSÄLJNINGSKONTOR: 
RIKS TEL. NAMN ANROP: 46 S:T ERIKSGATAN 46 ALLM . TEL. 76 87, 79 80. 

WIKLUNDS. 

UTSTÄLLN I NGSLOKAL: 
7 BIRGERJARLSGATAN 7 
RIKSTEL. 10214. ALLM TEL. 114. 

Zetterlund & Thelanders Boktryckeri-A.-B., Stockholm 1921. 


