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ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ςΥΝοικεςςιοΝ
Είναι χιλιάδες οί θεαταί πού παρ’κ-λουθούν τακτικ ί. 

τούς κινηματογράφου;. Άπό αύ.οόςάν εξαίρεση κανιίς 
τούς ολίγους χασομέρηδες ή περιέργους πού δέν ξεύρουν 
πώς νά σκοτώσουν τήν ώραν τους, οί άλλει δλοι είναι 
φανατιιοϊ φίλοι τοϋ κινηματογράφου cl όποιοι δέν έννοούν 
νά χάσουν ούτε έ>α έργον παιζόμενον εί; τά κινηματο
θέατρα.

Φυσικά είναι περιττόν νά προσθέσωμεν ότι οί περισ
σότεροι πάλιν άπό τού; τοκτικούς θαμώνας τών κινημα
τογράφων άνήκουν είς τό ασθενές φΰλλον. Άλλ" αύτό 
έπί τοΰ παρόντος ολίγον μάς ενδιαφέρει. Εκείνο κυρίως 
πού θέλομε νά τονίσωμε έδώ είναι δ τρόπος ή μάλλον ή 
ψυχική διάθεσις μέ τήν ότοίαν παρακολουθεί τό κοινόν 
τά κινηματογραφικά έργα. Καί θά ήμποροΰσε κανείς έπί 
τοϋ προκειμέν,υ νά κάμη τάς εξής παρατηρήσεις.

α) Ότι υπάρχουν θεαταί πού πηγαίνουν εις τόν κινη
ματογράφον διά νά συ/κινηθοΰν.

β-) "Οτι ύπάρχρυν έιίση; θεαταί π'ύ πηγαίνουν είς τόν 
κινηματογράφον διά νά διδαχθούν.

γ') "Ότι ύτάρχοτν άλλοι πού θέλουν νά πλουτίσουν 
τσς γνώσεις των καί νά γνωρ'σουν μέρη είς τά ό.ΌΪα δέν 
έπήγαν ποτέ ούτε ύπάρχη ελπίς νά μεταβοΰ'·.

δ') Ότι υπάρχουν θεατοί πού επιδιώκουν νά λησμονή
σουν τήν φροντίδα τής ζωής άδιαφοροΰντες γιά τό είδος 
καί τήν άξία τοΰ έργου πού θά ιδού», καί

ε’) ότι οι περισσότεροι κατά κανόνα προτιμούν τά 
αίσθημαιικά έλαφςά έργα ανεξαρτήτως τών αντιλήψεων 
πού έχουν καί αυτοί οι ίδιοι.

Καί έρωτάται τώρα. "Όλοι αύτοί κατορθώνουν αύτόπού 
έπιδιώκουν είς τούς κινηματογράφους; Δέν επιθυμώ βέβαια 
νά υποτιμήσω τήν άντίληψιν κανενός. Νομίζω όμως δτι 
μάλλον δέν τό κατορθώνουν. Δ'ότι ώγισμένως οί θεαταί 
δέν έμβαθύνουν είς τάς λεπτομέρειας τών φίλμ.Άλλοι προ 
σέχουν πάντοτε νά παρακολουθούν τάς γενικός γραμμσς τοΰ 
έργου ποΰ βλέπουν καί νά βγ ίζουν τά συμπεράσματα των 
άπό αύτάς Αυτός είναι ό λόγος διά τόν όποϊον ένα φίλμ, 
πολλές φορές παρεξηγεΐται άπό τό κοινόν καί σχολιάζεται 
κατά τρόπον πού δέν τοΰ αξίζει. Τά πλέον συνηθισμένα 
γεγονότα τής ζωής, τά πλέον τετριμμένα θέματα καί τά 
κοινότερα τών κινηματογραφικών έργων συμβαίνει πολλές 
φορές, είιε διότι είναι καλά σκηνοθετημένα, είτε διότι παί
ζονται άπό δυνατούς καί ωραίους ηθοποιούς, νά αποκτούν 
φήμην άριστουργήματος, ένφ άλλα τώ» όποιων ή άξία 
είναι άναμφι-βήτητος δέν άρέσουν είς τό κοινήν διότι δέν

παρέχουν εί; αύτό αρκετήν οί ιθηματικήν τροφήν.
Ό «μικρός Λόρδο,«αίφνης τό ά^ιστούργημα αύτό έση- 

μ'ίωσεσίκ ράν αποτυχίαν ώ; έργον κινηματογραφικόν ένώ 
τουναντίον ή«Μανόν Λεσκό» ένα έρ,'ον είς τόόποΐον τίποτε 
περισσότερον δέν βλέπει κανείς εκτός άπό δύτ νέου; απελ
πιστικά ερωτευμένου; >αί διαρκώ; κλαίοντας διά τήν σ ιτα
λικήν παρεξςγησιν πού μπαίνε, άνάμεσ ί των καί ή οποία 
κλον ζει τήν εμπιστοσύνην τού ενός πρό; τόν άλλον, έξε- 
τρέλλανε κυριολεκτικός τό κοινόν, τό όποιον έν τούτοις, 
δέ» ήτο καθόλου ρωμαντικόν.

"Ενθυμούμαι έπίσης ένα άλλο έ.γον τού όποιου ό τί
τλος μου διαφεύγη καί τό ό ιοϊον παίχθη είς τό«Σπλέντιτ». 
Τό έργον αύτό, είχε χαρακτηρισθή ώ; παιδιχόν διά τόν 
λόγον δτι οί πρωταγωνισταί ήσαν μαθηταί τοΰ γυμνασίου. 
Κοί ά .έτυχεν έ ιίση; πανηγυρικώ; διά νΐ έπιτύχη ένα άλ
λο τοΰ εϊδου; τή; «Μ ινόν.» Καί έπειδή χωρίς νά τό θέ· 
λφ, εϋρέθην είς τήνδνάγκην νά θίξω τά αισθηματικά έρ
γα νομίζω δτι δέν είναι άσιοπον νά ασχοληθούμε πρώτα 
πρώτα μέ αύιά.

Πόσοι λοιπόν έννύοΰν καί αντιλαμβάνονται πραγματικά 
τήν προβολήν μιας περιπαθούς ερωτικής π ριπειεία-; "Ότι 
είς όλου; αρέσουν περί αότοΰ ούδεμία αμφιβολία υπάρχει. 
"Ας ϊόωμεν όμω; οί κινηματογραφικοί έρωτες κατ ρ ’ώνουν 
νά επιβάλλουν τήν έννοιά των καί είς τήν ψυχήν τώ? θεα
τών ; Τό π.αγμα είναι ολίγο δΰσκολον αλλά θά προσπαθή
σω νά δώσω είς τούς άναγνώσιας μά ιδέα. Καί πρότα. 
πρώτα, σύμφωνα πρός τά ίσχύοντα είς τόν τόπον μας κοι
νωνικά έθιμα έν ις νέος πού άγαπά μιά νέα οφείλει νά 
τής είναι πιστός καί νά έ,η γενικώς άγαθάς προθέσεις. 
Καί δέν φθάνει | ό'ον αύτό. Όφ ίλει νά έχη ύπ’οψει του 
ότι ή νέα τήν οποίαν θ’ άγαπήση νά είναι κοινωνικ ός είς 
τό ίδιον έπίπεδον πού εύρίσκεται καί αύτό; αν όχι είς ά- 
ιώτερον, δπως τό θέλουν οί γονιϊς. "Εάν έ αιρέσ ομεν ρ- 
λίγας περιπτώσεις κατά τάς όποιας ώρισμίνοι νέοι τής Ελ
ληνική. κοινω ίας ακολουθούν τόν δρόμον τής καρδιά; 
των, δλσι οί άλ'.οι σχεδόν όταν πρόκειται ν" αποφασίσουν 
νά θέσουν τέρμα εί; τήν νεα ικήν των έ'ευθερίαν άκσλου- 
θοΰν κατά κανό'α τό κατά συνθήκην έπικραιήσαν έ >ιμ< ν 
τής έπαφή; πρός τούς γονείς έκ τής συγκαταθέσεω; τών ο
ποίων κανονίζονται τά υπόλοιπα. Έν>οεΐττι ότι έτσι θά 
έκαμναν όλοι οί νέοι σήμερα πού δέν άνήκουν είς τήν χά- 
σ.ν εκείνων πού έχουν ριζοσπαστικός γιά τό δικό μας κοι
νόν, καί φυσικ 'ε καί λογικός γιά όλα τά πολιτισμένα Κοι
νά, σρχάς. Τί συμβαίνει δμως είς τόν τή.τον μας. Σ«μ^

·-·-«·f

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
—Ή γνωστή όπερέτια τοΰ Γουσταύου Κάντελμπουργκ 

«Ή τρελλή Αόία» πρόκειται νά πιρο ισιασθή καί αύτή 
είς τήν οθόνην. Ό Ριχάρδο; Άίχαπεργκ ό μονιερνιστής 
αυτός σκηνοθέτης τής «Αγνή; Σουζ ίννας καί τοϋ , νΰ» 
προβαλλομένου είς τό «Όΰφα Πάλας’, «Μπαμπάς μέ τό 
στα*ιό»  καί τόσων άλλων ωραίων φίλμ άνέλοβε διά λο
γαριασμόν -»ής U.F.A. τήν σκηνοθεσίαν. ΙΙρωταγωνισταί 
είνε ή ισακπίνα καί τόσον θελκτική Λίλιαν Χάρβεϋ καί ό 
Χάρρυ Χάλμ.

—«Τά ώραιό ερα πόδια τοΰ Βερολίνου» είνε ό τίτλο; 
τοΰ νέου φίλμ τής Έλλεν Ρίχτερ γιά λογαριασμόν τ ς 
U.F.A. καί τοΰ οποίου αί φωτογραφίαι μόλις έτελείωσαν. 
Ή έπιτυχία τοΰ φίλμ πτοβλέπειαι μεγάλη διότι πλήν 
τών Ικανών ηθοποιών θά λόβουν μέρος τό*  μπσλέττο τή; 
Mailer-Revue κοί αί περίφημοι Dodge Sisters.

— Ή Paneuropa-Film G. μόλις έτελείωσε τάς έσωτε- 
ρικάς ηωτογραφίας τοΰ φίλμ της «Ή ερωμένη», τοΰ ο
ποίου σκηνοθέτη; ιίνε δ Robert Wiene καί ιίς τό όποιο» 
πρωταγωνιστεί ό Χσρ υ Λίτκε.

— Ό Friedri^g Zelnih καί ή Λύα Μά.α μόλις έπέ- 
σιρεψαν έκ Σικελίας δπου είχαν έκδράμει μαζί μέ μεγάλο 
επιτελείου συνεργιών διά «έξωτερϊκά » φωτογραφίας τ ΰ 
ν.'ου φίλμ τής D. L. S «Der Zigeuner baron». Τό φί/μ 
αΰιό ύτολογίζεται δτι θά προβληθή έ/τός^ τοΰ Φ<β.ου~- 
οίου καί θεωρείται ότι θά εί ·ε έ'α άπό τά καλύτερα τής 
έφετεινής παραγωγής.

Ό Robert Land γυρίζει» τό ν:’ον φίλμ τοΰ Arthur 
Ziehm, «Αφροδίτη μέ φράκο μέ πρωταγωνιστάς τήν 
Κάρμεν Μιπόνι καί τόν Γκέοργη Άλ εξάνιερ.

—Τό νέ ·ν φίλμ τής Lee Parry όνομάζειαι "Η έλα- 
φρόμυαλη Ίσο βίλα . Είς αύτό λαμβάνει μέρος κα' ό Γου- 
στοΰσς Φρέλιχ θελκτικός πρωταγωνιστής τής Μητροπι- 
λεως .

—Είς τό Καπιτόλ» τοΰ Β ρολίνου θά προβληθή έντός 
τοΰ μηνάς τό νεώτατον έργον τής γ’ήσση; Norma Tal- 
madge Κική».

I- Αί έ^γαοίαι διά τάς φωτογραφίας τοΰ νέου φίλμ τ >ΰ 
Κάρλο Άλντίνι "Ενας ένοντίον όλων βοίνουν πρός ιό 
τέλος. „ , < - ,

—Ή Phoebus γυρίζει ’ ήδη ένα νέο φίλμ Η νυκια 
τοΰ γάμου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Graham Gutts καί 
.ιέ πρωταγωνιστάς τόν X ιρρυ Λίτκε καί τήν Λιλύ Νταμιτ ί.

— Είς τό Primus Palast τοΰ Βερολίνου προβάλλετι ι 
ενα ωραιότατο q ίλμ Ό μάγος τής Άπ ικρηάς μέ τόν 
Χά;ρυ Λίτκε καί τήν Κρί,τ Χάϊντ.

—Ένα άπότάάρισ ουργήματα της U.F.A. τό «Βαριετέ 
τροβάλλεται ήδη εί; τό Imperial’ τό κομψό θέατρο τοΰ 
ίίαρισιιΰ μέ εξαιρετικήν έ ι υ,.ίαν. "Η πρεμιέρα ή ιαν ένα 
έξαιρειικό Soiree de Gala.

—Ή U.F.A. άπέκτησεν ένα νέο μεγάλο θέρτρον στό 
Βερολίνο, 3001 θέσεων, ένα δηλ. άπό τά μεγαλύ ερα τής 
Γερμάνιο ς.

— Ή Lya Mara άιέκτησεν προσωπικώ; το δικαίωμα 
τής κινηαατογραφήσεως τής περίφημου όπερέττας τοΰ 
Leo Fall «Die Kaserin».

Τά δύο τελ'.υταϊα φ.λμ τής Terra είνε «Ή τραγωδία 
μιϊς κατεστρομένης» μέ σκηνοθέτην τό Η. Steinhoyz κ ά 
«Εμπόριο» έρωτοτ» μέ σκηνοθέτην L Jpeyer.

—Ή «Αγνή Σουζάννα» ή θαυμασία αύτή όπερέττ ·, 
τήν οποίον έθσυμάσαμε συγχρότως μέ τό Βερολίνο προ- 
βίλλετ ι ήδη εί; 3 μεγάλα θέαΓρα τής Στοκχόλμης μέ έ- 
ξαιρετικήν έ ιιτυχίαν.

—Ό έφετεινός χορός τής «Ένώσεω; τοΰ Κι ηματογρ. 
! τύπου» ώριοθη διά τήν 20 Φεβρουάριού, Ή επιτυχία του 
π.ομηνύετ'αι μεγάλη, ή δέ U.F Α- άνέλαβε τήν κινηματο
γράφηση. Ίσως λοιπόν νά δούμε καί εί; τάς "Αθήνας είς 
ενα U FA. Woch ensclan.

Εϊς τήν Γερμανίαν έργάζονται 3 793 κινηματογράφοι 
έκ τών όποιων οί 2000 έχουν ένα πρόγραμμα τήν έβδομά-

2 προγράμμααα ζφθ" εβδομάδαν.

βαίνει δτι οί μέν τολμηρ ί καί άιίθασοι νέοι παντρεύονται 
ύπωσδήποτε οί δέ άλλοι οί όποιοι εί αι καί οί πε Ίσσότε- 
ροι αποφεύγουν νά είσέλθουν είς τόν νυμφώνα διότι τούς 
τρομάζουν αί συνέπειαι τοΰ γάμoυ^ Εί α. ή δέν είναι δι
καιολογημένοι, αύτό είναι άλλη ύπόθεσις. Τό αποτέλεσμα 
είναι δτι όλοι άναγκάζον'αι μηδέ τοΰ υποφαινομένου έξ<>ι· 
ρουμένου, νά διατηριΰν άψογον οτάοιν έδώ, αμφίβολον 
έκεί, σοβαρά πάρα πέρα, εΰθυμον παρά κάτω καί ολίγον 
τι διπλωματικήν πανιοΰ. Σταθερόν φρόνημα καί άτο [ασι
ατική διάθεσις είναι δύσκολου νά συναντηθούν εί: τούς 
νέους τής ίδική; μας Κοινωνίας. Καί τούτο διότι έσι εί
ναι πλασμένη ή Κοινωνία μα;.Καί αύ ός είναι ό λόγος διά 
τόν όποϊον δέν είναι δινατόν νά έπιδράσουν ε'ς τήν ψυχήν । 
τοΰ έλληνικοΰ Κοινού τά ελαφρά αισθηματικά έργα τύν 
κινηματογράφων καί μόνο/ με ιικΐς στιγμ-αία; συγκινήσεις 
προξενοΰ». Δ ίξαπέ μου έ αν ιίτνδήτοτε θεατήν άνδρα ή 
γυναίκα, πού νά έπείοθη τέλος πάντων, έ ιιτα άπό τήν ά- 
π-ιρίαν τών έρωτικών σκηνών πού είδεν είς τούς κίνημα 
τογρσφους, δτι δέν είναι καί πολύ σπουδαίον πράγμα άν 
τήν ιδίαν ημέραν καί τήν ιδίαν στιγμήν πού θά συνη τάτο 
μέ ένα πρόσωπον πού θά έρωτεύετο; νά φιλ.ηθή ή καί νρ 
πραγματοποιήσω τάς π έον ρεαλιστικάς του Ιδέα;. Δείξ ιτε 
μου έναν άλλον πού θά έ εί >ετο δτι δέν ση ιαίνει τ-’ποτε 
τό παρελθόν ένός νέου ή μιας νέας δσονδήποτε άνήθικον 
καί άν υπήρξε καί δι. ό έρως δέν έίετάζει τό πα.ελθόν 
άλλά μόνον νό παρόν καί βαδίζει πρός τό μέλλον.

Αί πολύ συγκλονιστικοί ερωτικοί σκηναί, έάν προσέίη 
κανείς είς τούς κινηματογράφους είναι πάντοτε εκείνοι ποΰ 
είς τάς όιοίσς κυριαρχεί ή αμοιβαία άγνότης καί ειλικρί
νεια ποΰ έ δηλώνονται μέ τήν πίστιν καί τήν άφοσίωσιν 
τών εραστών καί αί όποΐαι θριαμβεύουν είς τό τ<λος ύ.τό 
μορφήν εΰτυχοΰς ένώτέως. Πόσοι έκ τών θεατώ» έχουν μι- 
μηθή έως τώρα τάς σκηνάς αύτάς ; Κανείς. "Εχουν περά
σει άπό τήν οθόνην χιλιάδες έραοταί πάση; τάξιως, πλού- 
σιοι καί πτωχοί, οί όποιοι μέ μυρίους κινδύνου;, μέ άτε- 
ριγράπτους περιπέτειας καί άφαντάστ υ; αγώνας, παίζουν 
τό μεγαλύιερον δράμα τή; ζωής των χάριν έ είνης. Καί 
όμως έξ δσων γνωρίζομε έμεΐς τά μόνα πράγμα α πού 
αφήνουν εντύπωσιν εί; τούς θεατά; άπό τάς σκηνάς τοΰ εί
δους αύτοϋ, είναι τά περιπαθή φιλιά, ή τό πολύ πολύ έ··α 
οργιον νυκτερινής κριιπάλης. Μέ λίγα λόγια ά· πάρωμε 
ύπ’ οψιν δτι αί υποθέσεις τών έλαφρών αισθηματικών έρ- 
νων περιστρέφονται συνήθως γύρω άπό ένα τρίγωνον δη
λαδή εκείνον, έκείνην καί τόν τρίτον ό όποιος άποτελεΐ 
πάντοτε τήν αφορμήν τής έξελίξεω; τής ύτοθέσεως, ήμπο- 
ρεϊ νά πή κανείς δτι δλοι σχεδόν οί θ οταί τών κινημαιο- 
γραφ«ν δέν κάμουν τίποτε άλλο παρά τά μιμούνται τόν 
τρίτον. Άλλά μήπως καί ή γυναίκες μέ δλη τήν εύαισθη- 
σ α που έχουν καταλαβαίνουν περισσότερο τήν έννοια 
μιάς αισθηματικής ταινίας ; Δέν βσριέσθε. Αί άναγνώ- 
στριαι ίσως αύτήν τήν στιγμήν νά μή συμφω'Όΰν μέ τήν 
αντίληψίν μου αύιήν καί νά διαμαρτ ίρωνται ϊσω; διότι 
υποτιμώ τήν νοημοσύνην των. Πιθανόν νά πλανώμαι έπί 
τοΰ,σημείου αύτοϋ. ’Οπωσδήποτε δμως θά ήθελ ι νά ξέρω, 
αν επιχειρούσε κανείς τά φερθή διά πρώτην φοςάν έννοεΐ- 
ται, εις οίανδήτοτε γυκαϊκα φίλην τοΰ κινηαατογράφσυ, 
όπως άιιριβώς φέρονται οί έραστσί τών κινηματογράφων 
προς τάς νέας πού άγαποΰν, θά έδέχοντο μ'α τέιοια έπ θε
οί, ως φυσικήν χωρίς τά τήν παρεξηγήσουν ή θά έϊτελναν 
στον διάβολο τόν τολμηρόν Δόν Ζουάν ; Θά έκαμναν άσφι 
λως το δεύτερον. Διότι ή γυνοϊ ιες τής ίδική; μας Κοινω- 
1ια^’,®εν εΧουν αποκτήσει άκόμη τό δικαίωμα τής αύτο- 
οιαβεσεως τοΰ α’όμου. Καί είνε επόμενον νά μή έννοοΰν 
ακόμη τήν πραγματικήν έννοια μιά; αισθηματική; τον ίας

Θ. Τόιικιρίδικ;

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΓΝΛΡΟΜΙΓΓΟΧ

Σιέ/.Ζα /ΖαπιιΛάκγ, Χανιά
Αυρ. Σπερτίάκε/; »
Κ. Χοναάκο; καί Σια, Π. Φά/.ηροι· 1-1-1U27 » 30-12-1H27 δα καί οί λοιποί
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(Σννίχια καί ιίλος)
Οί ύπηρέται τρομαγμένοι τρέχουν ά ιάνω, κάτω. "Ενας, 

γεροντώιερος, πλησιάζει τόν πρίγκηπα καί τού λέει :
—‘Υψηλότατε, μιά τρόικα είνε έτ ιμη κάτω στόν κήτο. 

Υπάρχουν μέσα καί φορέματα γιά νά μεταμφιεσθήτε σέ 
χωρικούς.

Ό γέρω πρίγκηψ ατάραχος καθίζΑ στό τςατέζι του 
καί φωνάζει στήν κόρη του :

— Βέρρα παιδί μου, τό τραπέζι είν’ έτοιμο.
Δέν έπρόφθασε δμως νά τελειώνω τή ςράση του καί ό 

Φεοντώρ μέ τούς ανθρώπου; του άνοιξαν τήν πόρτα τή , 
τραπεζαρίας.

—Μάς συγχωρεΐτε, λέει προχωρώντας πρός τούς πρίγ- 
κηπας ό Φεοντώρ. Μά; συγχωρεϊιαι πού αργήσαμε λίγο 
γιά τό γεύμα.

Καί αποτεινόμενο; π^ό; τούς συ τροφού; του :
—Περάσ’β σύντροφοι, τούς λέει. ‘Ο πρίγκηψ καί ή 

πριγκήπισσα μάς έχουν καλεσμένου; στό γεΰμα.
Ό πρίγκηψ ώτρός άπό θυ,ιό σηκώ ειαι ορθιος.

—Τί θέλεται εδώ ; τούς φωνάζει.
—"Ηρθαμε νά η άμε, τοΰ άταντοΰν οί έπαναστάται.
—Ξεχνάτε ποιο; είμαι, τούς ξαναλέει, κιί ετοιμάζεται 

νά τού; χτυπήση.
Ή Βέρρα έπεμβαίνει καί τοΰ ψιθυρίζει βιαττικά :
— Πατέρα, κάμ3 δ,τι σοΰ ζητήσουν. Είνε τό μόνον μέ

σον γιά νά σωθούμε.
ΟΙ έπαναστάιαι το'ρχ πειά κάθονται γύρω στό τ,απέζι 

καί άρχίζουν νά τρώνε. Ό γέρω ύπηρέτηό μόνο; που 
είχε μείνει κοντά στους κυρίου; του, έτοιμος νά πεθάνη 
μαζύ τους, φέρνει ένα δίσκο μέ φαγητά. Ή Μαρισσοϋχα 
τόν πέρνει άπό τά χέρ α του καί τόν δίνει στόν πρίγκηπα.

—Παιδ ά, τού; λέει, ό πρίγκηπα; θά μάς σερβίρη, 
σδν νάμαστε τ’ άφεντικά του.

Ό πρίγκηψ γιά χάρι τή; κόρης του πού τ ομαγμένη 
στέκει οέ μιάν άκρη τοϋ τραπεζιού, κά ινει δ,τι τοϋ ϊη- 
τήσουν, ένφ μέσα στό άλλο ι'ωμά ιον μιά άλλη όμά; έπ ι- 
ναστατών οργιάζει. Πίνει, τρώγει, σποζβι, καταστρέφει.

Σέ /.ίγο τό γλέντ^ καί σιίς δυό παρέες έχει ανάψει.
—Πίνω στήν ύγειά τή; νέα; Ρωσσίας, φωνάζει ένας 

σύντροφος.
—Στήν ύγειά της, σπαντοΰν οί άλλοι.
— Αύτή έκεΐ κάτω δέν πίνει, φωνάζει ή Μαρισούχα, 

καί δείχνει τή Βέρρα, πού μέ καποια στενοχώρια κρατού
σε τό ποτήρι στά χέρια χωρίς νά πίν|].

Ξιηνικά ακούστηκε ένας πυροβολισμό; κοί ένας σύν
τροφος έ ω.ιάστηκε μπρό; σιά πόδια τοϋ Φεοντώρ. Τί 
είχε συμβή ; Ό γέρω υπηρέτη;, ποΰ έθεωροΰσε ώ; αίτιον 
τών έξευτελισμών τών κυρίων του τόν Φεοντώρ, θέλησε νά 
τόν σκετώιη. Τόν άντελήφθη δμ·ς εγκαίρως ένας σύντρο
φο; καί έιρόφτασε, βάζοντας τό δικ ί του σώμα μπροστά, 
νά σώση τόν Φεοντώρ. Τόν πυροβολισμό διεδέχθη γιά μιά 
στιγμή νεκρική σιγή. Όλοι είχαν μείνει κατάπληκτοι. Συ
νήλθαν δ,.ιως αμέσως καί ωρμησαν γιά νά πιάσουν τόν 
δολοφόνο.

—Σταθήτε παιδιά, τούς φωνάζει ή Μορισοΰχα, ή ο
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“Ελυνορ Φαίϊρ
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ποία μισούσε τή Βέρρ ι, γιατί νόμιζε δτι τήν καλώβλεπε ό 
Φεοντώρ.

—Στοθήτε, δέν ιϊν' αυτός ό γέρος πού πρέπει νά τι- 
μωρηθή. Αιτία τοΰ κακού είνε ή γυναίκα. Αύ ή πρέπει νά 
πληρώση.

Ό Φεοντώρ είχε μείνει άποσβ ιλωμένος' κρατώντας 
στήν αγκαλιά του τόν ετοιμοθάνατο φίλο του προσπαθούσε 
νά τόν παρηγορήσω.

— Δέν πειράζει, τοΰ απαντούσε έκεϊνος, ή ζωή μου ήταν 
λιγώτ3ρο χρήσιμη στήν πατ,ί'α άπό τή δική σου. Χαιρε 
άδελφ-: μου σοΰ κληροδοτώ δλο τό μερίδιο τής ευτυχία; 
μου π ύ δέν έπρέφθασα-·ά δοκιμάσω,

Έτέλειωσε τή φρισι του καί έκλεισε γιά πάντα τά μά
τια χαμό,εί ώντας στόν φίλ η στόν προστάτη, στόν αδελ
φό του.

Ό Φ.Ό'·τώρ, μέ δάκρυα στά μάτια, τόν άκούμπησε α
παλά απαλά στό πάτωμα, τόν φίλησε στό μέτωπο καί έ
πειτα' τρομερός τήν δψι, είτε :

— Έχει; δίκηο, Μαρισούχα, αυτοί πρέπει νά πλη
ρώσουν.

Καί γυρίζοντας πρός τόν πρίγκηπα καί τήν Βέρρα, πού 
άγκαλιασμένοι σέ μιόν άκρη, παρακολουθούσαν μέ κατά- 
πληξι τό δ.τι γινόταν γύρω τους :

— Ό ένας άπό τούς δυό σας θά δώση τή ζωή του είς 
άντάλλαγμα τή; δικής του ζωής, τούς είπε, δείχνοντας τό 
νεκρό φίλο του.

— Κανονίστε μεταξύ σας ποιό; θάναι άπ'ι τού; δυό 
σας.

Ό πρίγκηψ Νικήτας έπροχώρησε καί μέ θάρρο; είπε ;
— Εμπρός, έγώ θά πεθά ω.
Μάη Βέρρα τρέχει άμέσω. κοντά του, τόν αγκαλιάζει 

καί τού λέγει σιγά :
— Πατέρα, γιά σκέψου' άν μείνω στά χέρια τους, είμαι 

άτιμασμένη. Προτιμώτερος ό θά'ατος άπό τήν άτίμωσι.
Καί γυρίζοντας πρός τόν Φεοντώρ τού φώναξε :
— Είμεθα σύμφωνοι... Έ,ώ θά πεθάνω 1
— "Εχει δίκηο ή μικρή, έπι βεβαίωσε μιά γυναίκα. Μιά 

νέα ζωή πρέπει νά π .ηρωθή μέ μιάν άλλη νέα ζωή.
"Υστερα άπό τά λόγια αύτά ωρμησαν δλοι, άρπαξαν 

έ'α σχοινί καί τό πέρασαν σιό λαιμό τής Βέγρας. Μά ό 
Φεοντώο τούς έσταμάτησε :

— Σταθήτε, τούς λέγει, ή άγχόνη είναι έργον τών δη 
μίων, κι’ εμείς εΐαασ ε σ'ρατός. Θά τουφεκιστή. ’Εμπρός 
ελάτε εσείς, καθαρϊστέ μου την μέ μιά πανταριά.

Άμέ ως καμμιά δεκαριά έπαναττάται έπροχώρησαν, 
ύψωσαν τά δπλα καί έσημάδεψαν πιριμένοντας τή διαταγή 
γιά νά πυροβολήσουν. Ή Βέρρα, ψύχραιμη τώρα πειά, 
άφοΰ είχα πάρει τήν άπόφσσι τοΰ θτνάτου, άψηφοΰσα τής 
προτεταμένε; κάνν ς τών δπλων, έπροχώρησε πρός τούς 
δημίους τη; καί περιφρονητικά τούς είπε :

— Μά χρειάζεται λοιπόν, σέ σάς, ολόκληρος λόχος γιά 
νά δολοφονήσω μιάν άνυπεράσπιστη γυναίκα ; Έγώ ένό- 
μιζ ι δη θάφτανε ένας άτ’ δλου; σας γι’ αύτή τή δουλειά.

‘Ο Φεοντώρ τήν κύτταξε γιά μιά στιγμή μέ θαυ, ασ( ό 

καί συμπάθεια, μά βλέποντας πειό πέρα νεκρό τό σώμα 
τού φίλου του :

— Έχεις δίκηο, τής λέγει, τά φισίγγια είνε πολύτιμα. 
Γι’ αύτή τή δουλειά, δπως τό εϊ τες καί σύ, ένας εϊνε άρ- 
κετός, κι’ αύώς θά είμαι έγώ.

Καί άποτεινόμενο; στούς συντρόφους του ·
— Εμπρός, έβγάτε έξω έσεϊ; οί άλλοι, τούς είπε.
— Καί άς κλείσουν καί τήν πόρτο, έπρόσθεσε ή Βέρρα, 

εκτός έάν εϊνε άναγκαΐον νά διασκεδάσουν δλοι έδώ αύιοί 
μέ τόν θάνατό μου.

Σέ λίγο μέσα στό δωμάτιο εύρισ/.όντουσαν μόνοι μιά 
πριγκήπισσα καί ένας βαρκάρη;.

— Έχεις πέντε λεπτά καιρό γιά νά προσευχηθώ;, είτε 
στή Βέρρα τήν πριγκήπισσα ό Φεοντώρ ό βα.κόρης.

Καί δείχνοντας τό ρυλόγι πού έδειχνε έννέα παρά 
πέντε, τής έπρόσθεσε :

— Στάς έννέα ακριβώς θά πεθάνης.
Ή Βέρρα έπήρε περιφρονητικά τό ρολόγι, έσπρωξε τό

λεπτοδείκτη πέντε λεπτά πρός τά έμπρός, ώστε νά δείχνη 
άκριβώς ένν α, καί άπήνιησε περιφρονητικά :

— Δέν έσυνείθισα ποτέ ώ; σήμερα νά περιμένω I 
’Εμπρός τέλειωνε.

— Εμείς, έφώναξε μέ άγανάκτησι δ Φεοντώρ, έμεί; 
έτεριμέναμε πένιε οϊώγες τή στιγμή αύτή τή; λευτεριάς. 
Μπορείς λοιπόν καί σύ νά περιμένω; πέ τε λειτά τό 
θάνατο.

Καί βάζοντας τό λεπτοδείκ η σιή θέσι του, έπρόσθεσε : 
~ Τώρα έ,εις τέσσερα λεπιά.
Ή Βέρρα έστάθηκε γιά μιά στιγμή σκεπτική, έπειτα 

έπροχώρησε πρός ένα πιάνο π >ύ ήταν σέ μιά γωνιά, έκά- 
θισε καί άρχ σε νά τραγούδι; τό τραγούδι τού Βόλγα. Ό 
Φεοντώρ στήν αρχή έστάθηκε καί σαν γοητιυμένος άκουε 
τή γυναίκα αυτή, μιά πριγκήπισσα πού τραγουδούσε τό 
τραγούδι του, τό τραγοΰδι αϋ.ό τή; ζωής του, μέ τόσο π ί
θος, τόσο συγκινητικά, σάν νά τώνσιωθε κι’ αύτή βαθειά 
δπως αυτός. Έπειτα δμως πέρασαν άπό τή σκέψι του δ η 
ή ζωή του, ζωή πόνου καί δυστυχίας, πού αί ίες της, κατά 
τή γνώμη του, ήταν ή γυναίκα αΰιή καί οί δμοιοί της, 
επροχώοησε καί μέ θυμό τής φώναξε :

(—Σώπασε, δέν εϊνε τό τραγούδι αύτό γιά σένα καί 
τους ανθρώπους τής σειράς σου.

— Βαρκάρη, τού άπήντησε έκείνη μέ γλυκύιητα καί

Κτνηιιατογραδτκός Άάτίιο

συγκίνησι, τραγουδούσες κάποτε τό τραγούδι αύτό, γιά νά 
παίρνης θάρρος στή δυστυχία σου, γιατί νά μήν τό γρα- 
γουδήσφ κι’ έγώ τώρα ; Δέν είμαστε Ρώσσοι καί οί δυό ;

Έστάθηκε λίγο σάν σκεπτική καί έπειτα έπρόσθεσε : 
— Έπειτα τ’ αγαπώ τόσο αύτό τό τραγούδι !
*0 Φεοντώρ τήν άκουε σάν γοητευμένος. Τού φαινόταν 

τόσο γλυκειά, τόσο καλή, τόσο ειλικρινής τή στιγμή ούτή I 
’Εκείνη, χωρίς νά γυρίση νά τόν ί'ή, σηκώθηκε άπό τή 
θέσι της, έπήγε σέ κάποιο τραπεζάκι πού ήταν έκεΐ κοντά, 
έπήρε ένα μπουκαλάκι μέ μυρωδιά, καί χύνοντας λίγο κατά 
γής, τοΰ είπε :

— Εϊνε τριαντάφυλλο. Ή μυρωδιά τών ονείρων τής 
ζωής μας. Τίποτε δέν ένιυπώνει μιάν άνάμνησι περισσό
τερο άπ' αύτήν. Βαρκάρη, θά μέ θυμάσαι ;

Ό Φ;ονώρ έμ νε ακίνητος. ‘Η γυναίκα αύτή, σιγά 
σιγά μέ τά λόγια της, έοβυνε άθελά του άπό τήν καρδιά 
ίου κάθε κακία, κάθε μίσος.

— Αί σύ ! ξεμπέρδευε γρήγορα μέ τό κορίτσι^ τού φώ
ναξαν ξαφνικά άπ' έξωοί σύν
τροφοι του. Έτρεξε, έπήρε 
ένα ποτήρι μέ κρασί καί :

— Νά, τής είπε, δίνοντάς 
της το, πιές, αύτό θά σοΰ 
δώοη θάιρος.

Ή Βέρρα ήπιε λίγο. "Ε
πειτα άνασηκώθηκε μέ τό πο
τήρι στό χέρι καί κυττάζοντάς 
τον καλα σιά μάτια, τοΰ 
λέγει :

— Βαρκάρη, πιές τό υπό
λοιπο. Πιε; το γιά νά μήν 
τρέμω τό χέρι σου δταν θά 
χτυπήσης.

— Φεοντώρ, ακούστηκε καί 
πάλι ή φωνή τών επαναστατών 
άπ’ έΐω, άν δέν μπορής έσύ 
νά τήν σκοτώσης, φώναξε 
έμάς γι’ αύιή τή δουλειά.

— Έχει; μισό λεπτό, τής 
είπε τότε βιαστικά δ Φεον- 
τώρ.

Ή Βέρρα τότε έτρεξε, έ- 
πήρ, άπό 'κεί κάπου ένα κάρ
βουνο, άνοιξε τό στήθος της, 
καί άκριβώ; στήν καρδιά ά- 
πάνω έκαμε ένα σταυρό καί 
δείχνοντας τον στόν Φεοντώρ 
τού εϊπε :

—Βαρκάρη, κάτω άπ’αύτόν
τό σταυρό χτυιφ ή κσρδιά μου. 'Εμπρός, βαρκάρη, χτύπα 

Ό Φεοντώρ έσήκωσε τό πιστόλι του καί ετοιμαζόταν 
νά πυροβολήση.

Ξαφνικά δμως ;
— Δέν μπορώ, εϊπε.
Κα έβασε τό πιστόλι, προχώρησε ένα βήμα, τήν άρ

παξε, τήν έσφιξε στήν αγκαλιά του καί έκόλλησε τά χείλη 
ττυ σ ά χείλη τη; Είχε ξεχάσει τή στιγμή αύιή δία. 
Ίδ-ολογία, πατςίδα, συντρόφους, δλον τόν κόσμο. Καί 

όνο τό πλάσμα αύτό τό ώραϊο, τό αγνό, τό δυστυχισμένο 
αύτή τή στιγμή, τοΰ γέμιζε δλη του τή σκέψι. Ή φωνές 
τών συντρόφων του δμως, πού τού φώναξαν άπ*  έξω :

— Αϊ, Φεοντώρ, αν δέν μπορής νά τήν οκοτώσης, ναρ- 
θουμε νά σέ βοηθήσουμε, τόν έκαμαν νά συνέλθη καί νά 
άνσμετρή ’η τό απελπιστικόν τή; θέσεως είς τήν οποίαν 
εύρ’ώκετο ή γυναίκα, πού αγαπούσε πειά 1 Τί νά κάμη ; 
Πώς νά τήν σώση.

Έσκέφθηκε μιά στιγμή. "Επειτα έπροχώρησε, έπήρε τή 
Βέρρα καί τής είπε δι ό λέξει; βιαστικά Έκείνη ξαπλώθηκε 
αμέσως κατά γής. Ό Φεοντώρ έπήρε άμέσω; τό μπουκάλι 
μέ τό κρασί καί τής έχυσε στό άνοιχτό στήθος της. Έπήρε 
ύστερα τό πιστόλι του, έπυροβόλησε στόν αέρα καί φώ
ναξε ;

— ’Ελάτε σύντροφοι, έτέλειωσα.
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Η πόρτα άνοιξε αμέσως χαί άρχισαν νά μπαίνουν οί I 
σύντροφοι. Έπροχώρηταν πρός τό πτώμα τής Βέρρας κοί 
τό κύιταζαν μέ οίκτο. Μόνο ή Μορ σοΰχα έκύτταξε μέ 
μίσος τήν άνείζηλό της καί μέ κακία, είπε :

— ”Ας τήν ρίξουμε στόν ποταμό.
— Ναι άς τήν ρίξουμε, άπάντησαν οί άλλοι, καί έπρο- 

χώρησαν γ,ά νά τήν σηκώσουν.
Μά ό Φεντώρ πού στεκόταν σέ μιαν άκρη καί μέ αγω

νία παρακολουθούσε τό δ,τι γινόταν, έφώναξε ι
—Έγώ σύντροφοι, μόνος μου θά ιήν ρίξω-
Έ.τλησίασε αμέσως, τήν σήκωσε σιά χέρια του κι’ έ- 

προχώρησε πρός τήν πόρια. Μά καί πάλιν, δ κακός ίου 
δαίμονας, ή Μαρισοΰχα, ιύρέθηκε πάλιν μπροστά του. 
'Άρπαξε τό ματωμένο χέρι τής Βέρρας καί τροβηξε έια 
δοχτυλίδι πού βρισκόταν σ’ ένα της δάχτυλο. Ό Φεοντώρ 
πού γιά μιά στιγμή τάχασε, άρχισε πάλιν νά προχωρή. 
Αέν εϊχεν δμως κάμει έια βήμα έξω άπό τήν πόρτα καί 
ένα :

—Σταθήε, γεμάτο κακία, πού έκαμε τόν Φεντιόρ νά 
παγώση, ακούστηκε-

— Ή γυναϊκά αύτή δέν είναι νεκρή, έφώναξε ή Μα- 
ρισοΰχα. Αυτό δέν είναι αίμα, έπανέλαβε δε'χνοντσς τά 
κοκκινισμένα χέρια της, είνε κρασί.

Δέν έπρόφτασε νά τελειώστ] τή φράοι της καί δ Φεντώρ, 
πού ή άγοπη τοΰ,.ε δώσει τή στιγμή αύτή τήν δύναμιν έ- 
κατόγχειρος, είχε άφίσει κι’ δλας, όρθια, κάτω τή Βέρρσ, 
έπροχώρησε λίγο μαζύ της καί έκλεισε πίσω του τήν 
πόρτα, αφήνοντας κατάπληκτους μέσα οτό δωμάτιο τούς 
συντρόφους του.

—Έκεΐ κάτω, τοϋ είπε βιαστικά ή Βέρρα, είνε έτοιμη 
μιά τρόικα. "Ας φύγουμε.

Καί δταν οί έπαναστάται κατώρθωσ ιν νά βγουν άπό τό 
παλάτι, δ Φεοντώρ καί ή Βίρρα εύρισκόντουσαν _πειά μα- 
κιυά !

Καθώς έτ.εχε ή τρόικα κοί σέ μιά στιγμή πού δ Φεον
τώρ ήταν άφισμένος εντελώς στις σκέψεις του, ή Βέρρα έ- 
γύρισε καί τόν έρώτητε απότομα ι

—Βαρκάρη, γιατί μέ σώζε ς !
Έκεϊνος τήν κύτταξε κά ιως παράξενα καί μέ χάτοιο 

πείσμα έπειτα τής απάντησε :
—Γιά έ<α λόγο, πού μόνο δ Θεός., κ’έγώ τόν ξέρουμε.

Μία σκηνή από τό εργον ·Κάρμιν» που &ά προβλη8ή προτεχώ; εις 
τό ·Πάν&ιον· καί τό «Γαλόν ‘Ιντεάλ*

Μιά ταβέρνα, μέσα στά δέντρα, κοντά στά σύνορα, με
ταξύ τών λευκών καί ερυθρών στρατευμάτων, άλλαζε ση
μαίες άναλόγως τής επιτυχίας τοΰ ένός ή τοΰ άλλου μέ
ρους. Τήν ήμερα αύτή είχεν υψώσει κόκκινη σημαία

Στήν ταβέρνα αύτή, ύστερα άπό πολλών ωρών πορεία, 
έφτασαν δ Φεονώρ καί ή Βέρρα. Μετημφιεσμένοι σέ χω
ρικούς, μέ τά ροίχα πού βρήκαν μέ α στήν τρόικα, έμπή- 
καν μέσα. Μερικοί ερυθροί στρατιώται καθόντουσαν σ’ έ
να τραπέζι. Ό Φεοντώρ έτροχώρητε πρός αύτούς, άφί- 
νοντας τή Βέρρα πίσω κοντά σέ μιά φωτιά, καί άρχισε νά 
τούς μιλά. Μά δπως ή Βέρρα έζέστανε τά παγωμένα χέ
ρια της, ένας άπό δλους τήν κύτταξε καλλίτερα, είδε τά 
λεπτά της χαρακτηριστικά, καί γυρίζοντας στόν Φεοντιορ 
τοΰ είπε :

— Ποιά είν’ αύτή ή γυναίκα ;
Ό Φεοντώρ άντί ν’ άπαντήση καΓ εύθεϊαν σ’ αύτόν 

πού τιΰκαμε τήν έρώτησι, έφώναξε αποτεινόμενος στήν τα
βερνιάρισσα :

— Κυρά, ή γυναίκα μου κΓ έγώ ήμαστε πολύ κου
ρασμένοι. ζΚαί έπειδή ήμαστε καί νιόπαντροι, καταλα
βαίνεις, βιαζόμαστε νά κοιμηθούμε. Δείξτε μας τήν κά
μαρά μσς

Έσηκώθηκε έπειτα, έπήρε τή Βέρρα κΓ έπροχώ
ρησε ^θάς τό δωμάτων, τοΰ όποιου τήν πόρτα ή· 
νοιγεν ή ταβερνιάρισσα.

Σέ λίγο ή-αν μόνοι. Ή Βέρρα τρομαγμένη καθόταν 
σέ μιάν άκρη καί έβλεπε περίφοβη τόνΦεοντώρ πού στεκό
ταν ακόμα μπροσ’ά στήν πόρτα.’Εκείνος στάθηκε γιά μιά 
στιγμή, τήν κύτταξε, έπειτα έπήγε κοντά της καί τής 
είπε :

—Μή φοβάσαι ! Τί έχεις άλλως τε νά φοβηθής άπό 
έναν άνθρωπο, πού δέν είχε τό θάρρος νά σέ σκοτώση ;

Έμειναν γιά λίγο σιω ηλτ. Ξαφνικά ή Βέρρα :
—Τί είναι αύτό, λέγει στό Φεοντώρ, δείχνοντάς του τό 

περιβραχιόνιου πού είχε στ’ άριστερό του χέ^ι.
—Αύτό ; απάντησε έ εΐνος. Αύτό θέλει νά πή «αρχη

γός». Θά μπορούσε δμο ς νά σημαίνη καί «προδότης», 
γιατί είμαι προδότης, όφοΰ έπρόδωσα τήν ίδε.λογία μου 
καί τούς συντρόφους μου.

’Έτσι καθισμένοι σ’ένα ντιβάνι, έπέιασανδλη τή νύχ
τα. Κατά τά ξημερόματα άκού- 
στηκε ξαφνι; ά άπ’ έξω μιά φω
νή :

— Οί λευκοί, έρχονται οί λευ
κοί.

Ήταν ή ταβερνιάρισσα πού 
ειδοποιούσε τούς έπαναστάτας.

Ό Φεοντώρ έτρτξε στό παρά
θυρο, έκύτταξε έξω καί γυρίζον
τας είπε στή Βέρρα μέ χαρά μα
ζύ καί μέ λύπη :

— Οί δικοί σου.,. Τώρα πειά 
δέν έχεις τίποτα νά φοβηθής.

Ή Βέρρα σηκώθηκε, ήρθε 
κοντά του καί τοΰ λίει :

—Βαρκάρη, εφέρθηκες σάν 
ήρως.

Καί τοΰ προσέθεσεν άμέσως :
—Φύγε δ ο είνε άκόμα κ ι- 

ρός.
Ό Φεοντώρ προχώρησε πρός 

τήν πόρτα καί τήν άνοιξε. Πριν 
ιά φύγη δμως, γυρίζει, τής ρίχνει 
μιά ματιά γεμάτη στσργή καί 
πόνο καί τής λέγει :

— ‘Η άπόστασις είνε δπως ό 
χρονος.|Γ? υκαίνει κΓ αύτή, δπως 
αύτίς τόν πόνο καί λυγοστεύει 
τής λύπες. Εύχομαι νά μή σέ ξα- 
ναϊδώ πε ά.

Δέν έπρόφτασε δμως νά τε-

λιστα ή άρραβωνιαστικιά σου.
— Ό άνθρωπος αυτός, άπάντησε ή Βέρρα, άποτεινοσ 

μένη πρός τόν Δημήρι, μέ πέρασε γιά γυναΐκά του γιά νά 
μέ σώση. Δέν μοΰ.είνε όμως τίποτ’ άλλο.

— Τίποτ’ άλλο ; τή; είπε δ Δημήτρι.
— ’Απολύτως τίποτα, τοΰ έπατέλαβε έκείνη.
— Έν τοιαύτη περιπτώσει, είπε τότε ό Δημήτρι, αύριο 

τό βράδυ, στό πρόγραμμα τής γιορτής πού θά δοθή στό 
Γισροσλάβ, θά είνε καί δ τουφεκισμός αύτοΰ τοΰ επανα
στάτου.

Ή πόλις τοΰ Γιαρ σλάβ, έπί τών δύο οχθών τοΰ Βόλγα, 
ήταν τό τελευταίο στολίδι τής παληά; Ρωσσίας.

Στό παληό αύιοκρατι ρ·κό παλάτι, στρατηγεΐον τοΰ 
Λευκ ΰ Στρατοΰ, έχόρευαν οί τελευταίοι εύγενεΐς, γύρω 
ά ό τά χείλη τής έρυθρδς άβύσου.

Έκτος δμως άπό τούς ήχους τής μουσικής, άκούεται 
κιί ένας άλλο; ήχος. Τά νερά τοΰ Βόλγα δερνονται άπό 
μιά άπειλητική κωπηλασία. Είνε ή πρεέλασις τών έχθρών. 
Προχωρούν άπό παντού·

Και ένφ μέστ σιό παλάτι δ.ασκεδάζουν, έξω στόν κήτο 
γίνεται μιά πένθιμη προετοιμασ α- ή προετοιμασία γιά τόν 
τουφεκισμό τοϋ Φεοντώρ. Δεμένος έκεϊνος στά σίδερα τής 
πόρτας τοΰ κήπου, βλέπει μέ καρτερία νά οκάβ υν μπςο- 
στά του τόν τάφο πού θά τόν βάλουν ύστερα άπό λίγο. Ή 
Β;ρρσ. περίλυπη κάθεται σέ μιάν άκρη μιας αιθούσης. 
Σκάπτεται αύτόν πού σέ ■ ίγο θά πε?άνη γιά χάρι της.

Μεσάνυχτα. Ό χορό; βρίσκε.αι στό κατακόρυφό του. 
Ξαφνικά, ώς διά μαγεί -ς, όλα παύουν, φωνές, γέλοια, 
χοροί, καί οί προσκεκληιιένηι άρχίζουν νά βγα νουν στούς 
έξώστας. Ή ώρατή. έκτείέσεως εϊ,.ε φτάσει.

Ή Βέρρα πού χωρς νά τήν δή κανείς, είχε βγή στόν 
κήπο μπροστά άπ’ τούς άλλους, παρακολουθεί άπό μιάν 
άκρη τής τελευταίε; ετοιμασίες.

Τώρα δώδεκα στρατιώ αι προχωρούν. Παρατάσσονται 
καί ετοιμάζουν τά δπλα τους. Λίγο άκόμη καί δλα τελει
ώνουν. Ή Βέρρα πού μέ δάκρυα παρακολουθούσε δλα 
αύιά, δέν κρατιέται πλειά. Τρέχει καί στέκεται μπρ στά 
στόν μελλοθάνατο. ’Εκείνο; την β έπει καί περίλυπα τής 
Λέει :

— Βλέπεις διι κ ιί σέ οάς δπως καί σέ μας χρειάζεται 
ένας λόχος ό. όκλη ος γιά νά σκο ώση έναν άνθρωπο ;

— "Οχι, φωνάζει έκείνη, δχι, δέ» θ’ άφήσω ποτέ νά 
γείνη αύτό τό έγκλη.ια.

Στά λόγια αύ ά τής Βέρρας, τό πρόσωπο τοΰ Φεοντώρ 
έφωτίιτηκε άπό μιά λάμψι χαράς. Έξέχασε γιά μιά στιγμή 
τόν θ ινάτι, τά ξι-χασε δλα. Δέν υπήρχε πειά μπροστά του 
άλλο τίποτα άπό τήΒέ ρα. Γι’ αύτό έγύριτε τό ελεύθερο 
κεφάλι του καί άρχισε μέ πάθ ις ιά τή; ψιθυρίζη :

— "Οταν κανένας ύστερα άπό 7ίγο πρό-ειται νά κλείση 
γιά πάντα τά μάτια, μπορτϊ ιά είπή έλεύθερα πράγματα 
τού ζωντανός δέν θά τολμούσε ούτε ιά τά σκεφθή Β ρρα, 
ί αι γιά μένα ό ευτυχισμένος δρόμος πού θά μέ φέρη 

ύιτερα άπό λίγο στό σκοτεινό βασίλειο τ>ΰ Πλ ιύτωνος. Σέ 
λατρεύ ο δπ ας έλάτρεψ ι έχεϊνον πού δταν ήμουν μικρός 
μ’ έμοθαιναν νά τόν πιστεύω καί νά τόν λατρεύω.

Τή στιγμή έ είνη άΛούστηκε μακρυά τό τραγούδι τοΰ 
Βόλγα.

— ’Αχού ε τό τραγούδι τοΰ Βόλγα ; Μέσα σ’ αύτό 
είν’ ή ψυχή μου όλη.

Ή Βέρρα σάν γοητευμένη είχε άκουμπήσΐΐ τό κεφάλι 
της στόν ώ,ιό του κΓ έκλαιγε.

Οί στρατιώται είχαν τώρα πειά τά δ ιλα προτεταμένα.
Ό πρίγκηψ ΔημήΓρι έβλεπε μέ λύοσα τό αγκαλιασμένο 

ζευγάρι.
Ό Φεοντώρ βλέποντά; τον τοΰ φώναξε :
— Π,,ίγ :ηψ, τήν άγάπη’α πε-πιστότερο άπό κ θε τι 

οτ ,ν κόσμο. "Αν τήν αγαπάτε καί σεϊ , πέστε τη; νά φύγη
— Βέρρα, τή: φώναξε τόιε δ Δημή ρι μέ φω ·ή τρο· 

μερή, φύγε άπό ’κεϊ.
- Φύγε Βέρρα, άρχισε πάλι νά τής λέγει ό Φεοντώρ, 

Ζήσε, ζήσε γιά >ά θυμάσαι τό φ ωχό βαρκάρη, πσύ κΓ 
έκεΐ κάτω, στό άιέλειωτο σκοτάδι τοΰ τάφου, θά εΐνί 
πάντα δικός σου.

λειώση τή φράσι του καί καμμιά δεκαριά αξιωματικοί μέ 
έπί κεφαλής τόν πρίγκηπα Δημήτρι έμπαιναν σιήν τα
βέρνα. „

Τώρα πειά ήταν άργά γιά τό Φεοντώρ νά φύγη. Ξανά- 
χλεισε τήν πόρτα καί είτε σιή Βέρρα:

—Έφτασαν. Είνε μαζύ καί ό δικός σου... δ πρίγκηψ 
Δημήτρι.

Ή Βέρρα του είπε άμέσως φοβισμένη :
—Θά σέ σκοτώση άν σέ δή μαζύ μου.
—"Ενα δωμάτιο, έφώναξε άπ’ έξω δ Δημήτρι στήν τα

βερνιάρισσα.
—Έξοχώτατε, τού άπάντησε έκείνη, έχω δώσει τό μόνο 

μ'υ δωμάτιο σ’ ένα νιόπαντρο ζευγάρι,
—Μοΰ χρειάζεται αύιή ή κι,εββατοκάμαρσ, τής έπανέ- 

λαβε επιτακτικά δ Δημήτρι καί έστειλε δύο αξιωματικούς 
του νά τήν ετοιμάσουν.

Αύτοί πήγαν καί άνοιξαν τήν πόρτα. Μόλις είδαν τόν 
Φεοντώρ έπροχώρησαν γ ά νά τόν συλλάβουν.

Ή Βέρρα άμέσως έτρεξε, έμπήκε μπροστά καί τού; 
είπε :

—Προσέξετε, μήν πειράξετε αύτόν τόν άνθρωπο.
Καί προσέθεσε :
—Πηγαίνετέ με στόν πρίγ ηπα Δημήτρι. Είμαι ή π,ιγ- 

χήπιτσα Βέρρα.
Αύτοί άρχισαν νά γελούν.
— Καλά, τής ?έει δ ένας, πηγαίνω νά τόν ειδοποι

ήσω.
Έσύστησε σιό σύντροφό του νά φυλάξη τόν Φεονιιορ 

κι’ έφυγε.
Ό πρίγκηψ Δημήτρι καθό'αν δύσθυμος στό άλλο δια

μέρισμα τής ταβέρνας.
Ό άξιωματικό; τόν έπλησίασε καί τοΰ εί τε :
—Πρίγκηψ, βρήκαμε έναν έρυθρό μέ τή γυναίκα του. 

Ή γυναίκα είνε ώμορφη, πολύ ώμορφη καί...
—Καλά, τόν διέκοψι δ Δημήτρι, κάντε την δ,τι θέλετε.
Ό άξιωματικός έφυ γε χαρούμενος, έπήγε, έσύστησε στό 

συνάδελφό του νά μείνη μέ τόν Φεοντώρ κι’ αύιός έπήρε 
τή Βέρρα καί τήν πήγε ο’ ένα τραπέζι πού καθόιαν μιά 
παρέα άπό αξιωματικούς.

Ή Βέρα τά είχε χάσει, δέν καταλάβαινε τί τής γινόταν.
—Κύριοι, λέγει δ άξιωματι ός άποτεινόμενος πρός τού; 

συναδέλφους, του ή μικρούλα είνε νιόπαντρη, κ ί γι’ αύ
τό έχει δίκηο ναναι κακιωμέ η μαζύ μας ποΰ τής χαλάσα
με τήν πρώτη νύχτα τοΰ γάμου της. Πρ σιείνω γι’ αύ ο νά 
προσπαθήσουμε δλοι μας νά τήν παρηγορήσουμε δτως 
μπορούμε.

Μόλις είτε αύτά τά λόγια, έπήρε τή Βέρρα, τήν σή
κωσε καί τήν έβαλε άπάνω οτό τραπζι. "Αρχισε τόιε, 

.μέσα σέ άτέλβιωτα γένοια ένα φο'κώδες γλέντι.,Ένας έ
νας άπό τήβ παρέα σηκωνόταν καί τής έβγαζε κΓ άπό ένα 
φόρεμα.
t Ό αξιωματικός πού φύλαγε τόν Φεοντώρ άκούοντσς τά 
γέλοια τών συναδέλφων του, τού λέγει :

— Έτεΐς έφερθήκατε πάντα στής γυναίκες μας ώς πρό; 
ανδράποδα. Γιά νά ίδούμε, όά σ’ άρέση τώρα πού κ.άμνουν 
οτής δικές σας τό ίδιο ;

Καί τόν πήρε γιά νά τόν πάη νά τού δείξη τήν Βέρρα.
Καί δ Δημήτρι δμως άπό τή·· ά'.λη μεριά άκούτνιας 

κι αυτό; τά γέλοια, έπήγε νά Ιδη τί γίνεται.
, Μόλις έπλησίασε, ένα θέαμα υρικ’ό παρουσιάστηκε στά 

ματιά του. Ή Βέρρα θεόγυμνη, ήμιλιπίθυμη άπό ντροπή 
καί φόβο, έ ιτεκότσν άπάνω στό τρα ιέζι.

>— 2-κυλλιά, βάζει μιά φωνή, καί πήδο άμέσως έιάνω 
στό τραπέξι καί έσκε'πασε τή Βέρρα μέ τό μάνδύα του. 
Είναι ή άρραβωνιαστικιά μου, άτιμοι, τούς έ τρόσθεσε.

■ ΟΙ αξιωματικοί έμεί'αν σάν άπολιθωμένοι καί μόνον 
αυτός πού τήν είχε φέρει έκεΐ έπρ χώρησε καί πειραχτικά 
τοΰ είπε δείχνοντας τόν Φεοντώρ, πού άπό λίγες στιγμές 
τόν είχαν φέρει κΓ αύ όν έκεΐ γιά νά παρακολούθηση τόν. 
εξευτελισμό τή; γυναίκας του, δπως ένόμιζαν τή Β’ρρα.

— Μά, πρίγκηψ, πώς μπορούσαμε νά φαντασθοϋμε δτι 
μια γυναίκα, πού πέρασε μιά νύχτα οέ μιά κάμαρα μ’ 
αύ όν, θά μπορούσε νά εί ε μιά πριγκήπισσα, καί μά
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΜΕΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ "Π-ΕΚ,

ΕΓΏ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ— Βέρρα, ξαναείπε τρομερότερος τώρα ό Δημήτρι, 
φύγε, γιατί, μά τό θεό, αν μείιης λίγο άκόμη, θά διατάξω 
νά πυροβολήσουν,έστω καί αν πρόκειταινά σχοτωθήςχι’έού.

Ή Βέρρα στήν απειλή αύ;ή, έσφιξε περισσότερο στήν 
αγκαλιά της τόν Φεοντώρ.

Ό Δημήτρι ετοιμαζόταν πειά νά δώση τό σημεϊον τής 
έκτελέσεως. Ενα λεπιό ακόμα καί δλα θά τελείωναν.

Τή στιγμή δμως εκείνη, ακούστηκε ένας τρομακτικός 
κρότος καί άμέσως μιά πλευρά τοϋ παλατιού άρχισε νά 
γκρεμίζεται.

Τήν ίδια στιγμή, άπό δλες τής μεριές ταϋ κή του άρχι
σαν νά ξεπροβάλουν ερυθροί στυατιώται μέ τά όπλα στά 
χέρια. Ή κατάπληξις τών λευκών ήιαν τόση πού τούς ά- 
σήρεσε κάθε δύναμη ένεργείας. Γι’ αΰτό υστέρα άπό λίγσ 
δλοι άφωπλισμένοι ήσαν μαζεμμένοι σέ μιάν αίθουσα τοϋ 
ερειπωμένου πύργου,

Ό Φεοντόιρ έλεύθερος τιάρα, στεκόταν κοντά στήν Βέρ
ρα καί τό Δημήτρι.

Ό ’Αρχηγός τοΰ σώματος ήλθε’κοντάτου καί τοΰ είπε :
Φεοντώρ, έσύ ΰπέφερες άπ’ αύτοΰ; δαο κανείς άπό μάςι 

Σέ σένα λοιπόνείνε τό δικαίωμα νάκρίνης γιά τήνιύχητουσ·
Μά ή Μαρισούχα, πού ή κακή τύχη τής Βέρας τήν έ

φερνε πάντα μπροστά της, έπετάχτηκε αμέσως καί είπε :
—Ό Φεοντώρ άγάπησεμιά πριγκήπισσσ, μάς έπρόδωσε, 

δέν έχει τό δικαίωμα νά κρίνη.
—Καλά, είπε τότε δ άρχηγός. ’Εν τοιαύτη περιπτώ- 

σει, όλοι αυτοί έδώ θά τραβήξουν τή βάρκα μας και θά 
μας πάνε ώς τό δικαστήριον τών έπιτρόπων οί όποιοι θά 
κρίνουν γιά τήν τύχη τους.

—Θά τραβήξουν καί ή γυ αΐκες, πετάχιηκε καί ιΐπε 
καί πάλιν ή Μαρισούχα.

—"Αν βάλτε καί τή γυναίκα αύτή, είπε ό Φεοντώρ 
δείχνοντας τή Βέρρα, θά πάω κ.’ έγώ μαζύ της.

“Υστερα άπό λίγο, ζεμμένοι στό βαρύ τους ζυγό, άν- 
θρώπινα υποζύγια, αυτοί τώρα, παλεύοντας, άγωνιζόμενοι 
πρός τό ρεΰμα τοΰ ποταμού οί χθεσινοί εύ/ενεΐς, μετέφερον 
τό βαρύ τους φορτίο στό μεγά/ο δικαστήριο.

Μπροστά στό δικαστήριο τών έπιτρόπων, δικάζονται 
τώρα ένας πρίγκηψ, μιά πριγκήπισσα καί ένας Βαρκάρη;.

Τή στιγμή αΰιή ό Φεοντιορ αγωνιζόταν άπηλπισμένος 
νά σώση εκείνην π’ άγαποΰσε.

—Άν κ. έπίτροποι, νόμιζε ε δει έκαμα κάτι γιά τήν 
ιδέα, σάς ζητώ ώς «άμοιβην» τή ζωή τής γυναίκας 
αύτής,γιατί τήν άγαπώ—κΓ έδειξε τή Βέρρα—καί τοΰ άν- 
θρώπου αΰτοΰ—κΓ έδειξε τό Δημήτρι—γιατί τήν άγαπά.

Ύστερα άπό λίγο ή άπόφασις είχε βγή.
— Φεοντώρ, εΐπεν ό πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου, είς 

άντάλλαγμα τών ύπηρεσιών σου, πρός τήν ιδέα μα; καί 
πρός τήν πατρίδα, τό δικαστήριον αποφασίζει :

Σέ συγχωρεΐ καί σοΰ χαρίζει τή ζωή τών άνθρώπων 
ποΰ έζήτησες.

"Αποφασίζει έπίση£ νά τούς έπιτρέψη νά διαλέξουν ή 
τήν έξορία ή νά μείνουν μέ μάς :

Έγώ θά μείνω μέ τόν άνθρωπο π’ άγαπώ, είπε άμέσως 
ή Βέρρα κι’ έκύτταξε μέ άγάπη κι" εύγνωμοσύιη τόν 
Φεοντώρ.

— Καί σέ μένα, είπε περίλυπος ό Δημήτ.-ι. κυττώντας 
τό άγκαλιασμέιο ζευγάρι, δέν μένει άλλο άπό τήν έξορία.

ΛΡΟΡΟΝ TOV WILLT FRITSCH
—Άπό τό τελευταίο νούμερο τοϋ U. F. A. Magazin 

παραλαμδίνομεν τό κατωτέρω ένδιαφέρον άρθρον τοϋ ά- 
γαπητοϋ τών άτθίδων μας Βίλλυ Φρίτς. ‘Ο νεαρός άστήρ 
ίιακρίνεται, ώς γνωστόν, καί διά τό έξαιρετικόν του χιοϋμορ 
ποϋ τό δείχνουν άλλωστε αί δημοσιευόμενοι γνώμαι του. 
Βιογραφίαν τοϋ ώραιοτά του αΰτοΰ πρωταγωνιστοϋ τής «Α
γνής Σουζάνας» καί Ιδιαιτέραν συνέντευξιν θά δημοσιεύσω 
προσεχώς ό «Κινηματογραφικός Άστήρ >.

«Κατά πρώτον σάς παρακαλώ νά μέ συγχωρήσετε διά 
τήν τόσην μου άγένειαν νά λέγω «Έγώ κα! αί γυναίκες».

Είνε γιά μένα έξ ίσου περίπου δυσάρεστον, όπως δταν 
περνώ μιά πόρτα μπροστά άπό μιά κυρία. Άλλ' έδώ θέλω 
νά έκφράσω τήν άτομικήν αου «έσιν άπίναντι τών γυναι
κών καί ώς έκ τούτου έλπίζω αί άξιέραστοι άναγνιήστριαι 
νά δικαιώσουν τόν τίτλον.

Τό θέμα, ποϋ μοϋ παρουσιάσθη δέν είνε τόσον εΰ- 
κολον δπως φαίνεται καί δπως κυρίως τό έκλαμδάνω— φο
βούμαι ύπερδολικά τά γαλανά, τά καστανά, τά σταχτιά καί 
τά μαύρα μάτια ποϋ θά διαβάσουν αύτές τίς γραμμές! "Όχι 
διότι πρόκειται νά γρίψω πράγματα, ποϋ κάπως θά τά 
προσέβαλαν! Δεν έχω τέτοιον σκοπόν! Άλλά άπό ποϋ πρέ
πει νά πάρω τίς λέξεις, ώστε νά έκπληρωθοϋν αί προτι
μήσεις μου, δέν είμαι ποιητής.'Είμαι «νεαρός έραστής ». "Α
λήθεια, αύτό δέν λέγει πάν ότι άφορά έμίνα καί τις γυναί- 
κ=. ;Ν μ ζεται ότι υποδύεται τις όλονέν άτιμωρητί τόν «Λα
τρευτόν τών γυναικών;» Μά αί γυναίκες άκόμη καί στή ση
μερινή έποχή διαφυλάττουν ένα ελάχιστο μερίδιον ρωμαντι- 
σμού, έχουν άκόμη ιδεώδη, Είνε θαύμα δτι ήμάς τούς ή- 
ρωας τής όθόνης μάς κάμνουν συχνά καί ήρωας τών όνεί- 
ρων των. "Οταν κάμω τήν γνωριμίαν ιιάς τοιαύτης θαυ- 
μαστρίας τής τέχνης μου ή όποία καί αύτή είνε ωραία καί 
εύγενής, τότε βάζω τά δυνατά μου ώστε τήν καλήν έντύ- 
πωσιν ποϋ τής έκαμα άπό τής όθόνης, νά τήν αύξήσω στήν 
πραγματικότητα.

Βλέπετε λοιπόν πόσον πάντοτε μπορεί νά έπηρεάση ή 
έξευγενισμένη γυναίκα τόν άνδρα!

"Εν γένει συμπεριφέρομαι άπέναντι τών γυναικών άκρι- 
βώς δπως είς τό φίλμ. Τώρα έξαρτάται πάντοτε άπό δύο 
πράγματα. Ή σύντροφος καί τά περιστατικά· Κατά τάς 
πεοιστάσεις είμαι δειλός ή μανιώδης, ήρεμος ή δραστήριος, 
έλαφρόμυαλος ή σοβαρός, βαρυχναατενάζων ή λυπημένος, 
πάντοτε δμως ε_ωτ νμΐνος! Καί τό δτι τό άντικείμενον τοϋ 
έρωτος μεταβάλλεται, είνε φυσικώτατον, γιατί δλόκλήρη 
ή μεγάλη μου άγάπη άνήκει στις γυναίκες. Έν συνόλφ, 
τίς βρίσκω δλες θελκτικές, μαγευτικές, έξαίσιες, θαυμάσιες, 
έλκυστικές, χρυσές, γλυκές κτλ. κτλ...

Σέ κάθε νέο φίλμ ποϋ παίζω είνε γιά μένα ζήτημα τι
μής νά ερωτεύομαι τήν σύντροφόν μου, άφ’ ένός διότι αύτό 
άπαιτεί ή άνωτέρα διεύθυνσις, άφ’ έτέρου δέ διότι αύτό 
είνε έξα-ιρετικό προτέρημα τής ήθοποιΐας. Γι’ αύτό ύπερη- 
φανεύθηκα πολύ δταν μία νέα κυρία μοϋ είπε κάποτε: «Γνω
ρίζεται, Βίλλυ, δτι στό φιλμ ποϋ σάς είδα χθές, δπου έπαί- 
ζατε μέ τήν X. έπαίξατε τόσο σοβαρά τάς έρωτικάς σκη- 
ιάς, άκριβώς σάν νά είσθε στήν πραγματικότητα!» Τό είπε 
αύτό άσφαλώς μέ έκπληξι...

Τώρα παίζω μέ δύο συντρόφους, έκ τών ό ιοίων ή μία 
είνε θελκτικωτέρα τής άλλης. Καί κάθε πρωί τραγουδώ μέ 
ένθουσιασμό τ’ άγαπημένο μου τραγούδι, ποϋ τελείως διευ
κρινίζει τήν θέσιν μου πρός τίς γυναίκες:

«Gernhibich die Frau’n gekusst!» (Ευχαρίστως ίφί- 
λησα τις γυναίκες).

Έκ τοϋ γερμανικού ύπό Re —Ma

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ό * Κινηματογραφικός ‘Αστήρ> συλλυπεϊται 

εΜιχρινώς θερμότατα τδν κ Ίωάννην Κουρου- 
νιώτην, έκ τών διευθυντών τής ιΣινέ Όριάν», 
διά τόν πρόωρον θάνατον τοΰ μεγαλειτέρου του 
άδελφοΰ 'Αντωνίου έπισυμβάντα τήν παρ. Τρί
την 22 λήγ. μηνός έν Άθήναις.
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΗΣ “ΙΤ.Ε.Κ ,,

ΠΡίΙΤΟΦΑΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟίΙΣ ΚΙΗΗΜΑΤβΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΑΙ ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τήν παρ Τρί ην, 22 λήγοντος μηνχς είς τήν Αίθου
σαν του Κινηματογράφου «Πάνθεον» συνήλθαν τά μέλη 
τής «Πανελληνίου “Ενώσεως Κινηματογραφικής» ϊνα λά
βουν άπ φάσεις σχετκάς με τό ζήτημα τής έλαττώσεως 
τής φορολογίας τών Κι' ηματογραφικών εισιτηρίων.

Είς τήν τόσον παραδειγματικήν αυτήν Συνέλευσιν πα
ρέστησαν περί τά 40 μέλη μεταξύ τών οποίων οί κ. κ 
Άλκ. Τρια^ταφύλλου, Ν. Φωκάς, Π. Σ^ρράος, Τ Σπυ- 
ρίδης, Α. Γιαμαλίδης, Φαρέιις, Παπαστόφας, Λαζάνης, 
Ζωητός, Σταμέ^ος, Παπακώστας, Γκρέταης, Συνοδινός, 
Μποζατζίδης, Βουλγαρίδης, Χατζηγεωργίου, Χαλκιόπου 
λος, Παπαντελίδης, Καμι»άκης, Καρράς, Σαμαρτζής κ. ά.

Ό Πρόεδρος τής «Π.Ε.Κ.*  κ. Άλκ Τριανιαφύλλου 
λαβών πρώτος τόν λόγον άνέγνωσ*  πλείστας έπιστολάς καί 
τηλεγραφήματα τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων τών 
επαρχιών αί όποΐαι τάσονται παρά τό πλευράν τήςΠ.Ε.Κ. 
ένισχύουσσι τόν ά ώνα της, εξέθεσε δέ διά νακρών πρός 
τήν δλομέλειαν, τσς ένεργείας τής ’Επιτροπής ή όποία ά- 
νέλαβε, παρουσιαζομένη είς τόν υπουργόν τών Οικονομι
κών καί τήν Βουλήν, νά έκθέση τους κινδύνους ύπό τούς 
οποίους απειλούνται ολαι έν έν “Ελλάδι κινηματογραφι
κοί επιχειρήσεις, λόγφ τής βαρυτάτης φορολογίας αυτών 
ύπό τού Κράτους. Εΐτα ύπέβαλε τάς απόψε ς του περί 
τής πορείας τών ενεργειών άς δέον νά λάβη ή Π.Ε.Κ έ» 
άποτυ^ία ιών ένεργιών της παρά τή Κυβερνήσει καί τή 
Βουλή καί κατέληξε ύποιτηοίξας τήν ιδέαν τού κλευίμα 
τος τών κινηματογράφων άπάσης τής 'Ελλάδο'.

Ό έκ τών μελών τής *Ενώσεως κ. Φ. Σ'μαρτζής δι 
ευθυντής τού Κινηματογράφου «’Αθηναϊκόν*  ύ πεσιήριξε 
τήν γνώμην, όπως ή Π.Ε.Κ. έκ παραλλήλου πρός τάς έ
νεργείας της ζητήση καί τήν ένίσχυσι^, είς τό ζήεηιια 
τούτο, καί τού προσεχώς συγκληθησομένου θεατρικού συ 
νεδρίου, ϊνα ό αγών έπιτύχη πληρέ >τερα, δεδομένου ότι 
έν εκ τών κυρίων θεμάτων έ^ί τών όποιων θά συζητήιη 
τό Θεατρικόν Συνέδριον, είνε καί τό ζή ημα τής φορο
λογίας τών Δημ. θεαμάτων

Μέτήν άποψιν υαύ κ. Σαμαρτζή έτάχθη καί ό κ. Φω
κάς διευθυντής τής Σινέ Όριάν κχί τινες άλλοι έκ τών 
μελών, μολονότι ύπήρχον καί έξ αυτών οί φρονούντες όιι 
τό θέατρον θεωρεί τόν κινηματογράφον εχθρόν καί επο
μένως συμφέρον του είνε νά μή ύποστηριχθούν, ενώ άν 
τιθέτως έκείνοι δίδουν τό μεγαλείτερον μέρος τών είσ 
πράξεών των είς τό Κράτος καί τούς ηθοποιούς.

*Εν τέλει αφού ώμίλησαν σχετικώς οί κ. κ. Σερράος9 
Σταμέλος, Παπαστόφας, Ζωητός, Βουλγαρίδης, Συνοδινός, 
Φορέας κ. ά. συνεστήθη μία έπιτροπή ή όποία θά ζη· 
τήση παρά τού θεατρικού Συνεδρίου νά ένισχύση τόν αγώ
να τών κινηματογράφων. *Εκ  παραλλήλου μία άλλη, δε- 
καπενταμελής εκτελεστική ’Επιτροπή, θά παρακολου· 
θήοη τήν πορείαν τών ένεργειών τής Π Ε.Κ. παρά τή 
Κυβερνήσει καί τή Βουλή, έξ ·υσιοδοτή δέ έν λ*υκω  
όπως ιΐς περίπτωσιν αποτυχίας τών δια ημάτων της κη
ρύξει τό κλείσιμρν όλων έν γένει κ νηματοθεάτ^ων 
τής “Ελλάδος δι9 έν τεσστρακονια κτάωρον είς ένδειξήν 
διαμαρτυρίας, έπιφυλασσομένη να πιρατείνη κατόπιν έγ·

ΔΙΗΥΘΥΝΤ^Ι ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕ ΜΕΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΝΩΣΙΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΝ

ΕΧΕΤΕ IEFON ΚΑΘΗΚΟΝ ΔΜ ΤΗΝ ΠΓΟΣΤΛΣΙΛΝ TQN ΕΠΙΧΕΙΓΗΣΕΟΝ ΣΑΣ

Κινηματογραφικός Άστήρ

κρίσεως τής Γεν. Συνελεύσεως τό κλείσιμον ή μή άναλό- 
γως νών παρο'υσιασθησομένων ζητημάτων.

Κατά ιό διάστημα τής απεργίας έλήφθη άπόφασις ό
πως ούδέν γραφεϊον χορηγήτη είς ούδέν κι ηματοθέα- 
τρον ταινίας, έλήφθη δέ καί πρόνοια όπως ούδε'ις κινημα
τογράφος μεταβληθή είς θέατρον κατά τό αυτό διάστημα, 
ϊνα ούτω γίνη αίοθητοτέρα ή ε ^λειψ ς του

Είτα ώμίλησαν διά μακρών οί κ.κ. Φωαάς, Παπτστό- 
φας, Σερράος καί Συνοδινός διά τάς άόκνους ένεργείας 
τοΰ πζ ομόρου τής Π.Ε.Κ. κ. Τρισγταφύλλου, τονίσαντες 
ότι, όλοι οί συνάδελφοι ά-τάση; τής “Ελλάδος όφείλουν 
καί έχουν ιερόν καθήκον νά συμμορφωθούν άνετ αντιρ
ρήσεων εί; τάς ληφθησομένας άποφάσεις διότι αύτό τού
το τό συμφέρον των τό άπαιτεϊ.

3Εν τέλει δέ κατά π ότασιν τής Γενικής Συνελεύσεις 
άτεφασίσθη όπως έκφραιθώ ι είς τόν «Κχνηιΐ'.ιτογοιί- 
όϊκόν Άότέοα» αι εύχαριστίαι όλοκλήζου τού κηη ·α- 
τογραφικού κόσμου τής 'Ελλάδος διά τάς προσπαθείας 
του ύπ'ςρ τής προόδου τού κινηματογράφου έν “Ελλάδι 
καί διά τούς άγώνος του κατά τής άδικου αύτής φορο
λογίας .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
1ΡΟΣ ΤΗΝ "ΓΤΕ Ε3· Κ...

Ό «Κ τ ν η τι. Ά ό τ ίι ο- Οεωυεϊ νποχρέωιίίν 
τον νά έκόοάόιι κιιί δηιιοόία τάς εΰχαρτιίτείας τον 
πυός τίιν ολομέλειαν τής «ΐίανελ. Ένώό. Κι ηυα- 
τογμαφικής» διά τάς τόόον όναπαΟιιτικάς έκόρά- 
όεις νπέρ αντοίί τάς γενοιιένας κιιτά τήν Γεν. Σννέ- 
λενόιν τής «II.Ε.Κ.» τής” πιιο. Τρίτης 22 λήγοντας 
ηηνός, πράγμα τό όποιον αποτελεί πλήρη άναγνώ- 
ϊίτιίιν τών άγώνων τον νπέρ τής προόδον τον ίν Έ» 
Λάδι κινηματογράφον.

Ό «Κινηματογραφικός Άότήρ» τοΓ όποιον αΐ 
νπηρειίίαι νπέρ τον· κινηματογράφου κατά τό τε- 
τρ ετές όιάότημα άπό τής έκ7>όιίεώς τον, άνεγνω- 
ριόΟικίιιν τιίιίονέπιόήμως νπό τής έκπροόώπον τοΐ? 
κινημ. κόιίμον τής ‘Ελλάδος «Π.Ε.Κ.» κατά ^τΐιν 
παραδειγματικήν άνγκέντρωόιν. τής παρ. Τρίτης 
δπον έπρόιειτο νά κριθίί ή τν^η ολοκλήρων έπι- 
2ζειρή<ίεων, έκ τών όποιων άποζοθν χιλιάδες όλό« 
κλήροι οικογενειών, αισθάνεται έαντόν νπεριΐφα· 
νον διότι υποστηρίζει ένα άγώνα είλικρινώς εύγε· 
νή, τόν όποιον άνέλαβε νά διεξαγάγη ολόκληρος ό 
Κινημ. κόσμος τής ‘Ελλάδος.

Διιλοϊ δε δτι τάσσεται άνεπιφνλάκτως παρά τό 
πλενρόν τής «Π.Ε.Κ.» έτοιμος νά Ονσιάση καί έ
αντόν άκόμη πρός νποστήριξιν τών δικαίων της.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,,
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τά περίπτερα τΰ>*  κ. κ. Π 
ΜεγαΙοοικονόμον εμπροα&εν Ναού ’Αγίας Τρι
άδας κιϊ Ν. Βαρδίκου παραπλεύρως Τραπέζης 

| ’Αθηνών.
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“AON Χ„ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ,, 
Πα.αγωγή «United Artist»

Προεβλήθη τις τό «Πάνθεον» καί τό «Ίντεόλ»

Κάθε φίλμ τοΰ Ντούγκλας Φαίρμπανκς άναμίνεται μέ εύ
λογον άνυπομονησίαν, Ό δημοφιλής καλλιτέχνης ένδιαφε- 
ρόμενος άποκλειστικώς καί μόνον διά τήν ποιότητα καί δχι 
διά τήν ποοότητα, περιορίζεται είς τδ νά παράγη κατ’ έτος 
μίαν μόνον ταινίαν. Δι" αύτόν άκριδώς τόν λόγον δλα τά 
έργα τοι>, άρχίζοντες άπό τό «Σημάδι τοΰ Ζόρρο» διά νά κα- 
ταλήξιομεν είς τόν «Κλέπτην τής Βαγδάτης» τά χαρακτη
ρίζει πάντοτε έξαιρετική ·« έπιμέλεια. Φυσικά λοιπόν καί δ 
«Δόν X» δέ< ήδύνατο νά άποτελέση έξαίρεαιν.

‘Ο «Δόν X. υιός τοΰ Ζιρρό», είναι κυρίως ένα περιπετει
ώδες έργον, τό όποιον άνυψώνει μία ποιητική κ.α’. ρωμαντι- 
κή πνοή, ή όποία γοητεύει. Ή ύπόθεσις εκτυλίσσεται μέ 
ένα ρυθμόν ζωηρόν καί συναρπαστικόν, χωρίς μακρότητας 
καί άδ^ναμίας.

'Η σκηνοθεσία έάν δέν έχη τόν πλούτον τοΰ «Κλέπτου 
τής Βαγδάτης» καί τοΰ «Ρομπέν τών Δασών», πάντως δέν 
είνε όλιγώτερσν άξιωσημείωτος. Αί ώραίαι άλληλοδεχόμεναι 
είκόνες της, αί θαυμασίως φωτογραφημέναι ύπό τού Hanry 
Sliary, τήν καθιστουντίξαιρετικά ένδιαφέρουσαν. Τό θέμα 
μάς μεταφέρει είς τήν 'Ισπανίαν, δχι όμως τήν γνωστήν 
καί πραγματικήν άλλ’ εΐ; μίαν φανταστικήν ’Ισπανίαν γε- 
μάτην λυρισμόν καί ποιητικότητα, ή όποια άλλωστε συνεδι- 
δαζετο καί περισσότερον μέ τόν ρωμαντικόν χαρακτήρα τοΰ 
έργου.

Αί ώρτιότεραι σκηναί. Μάς είναι άρκετά δύσκολον νά τάς 
άπαρυθμίσωμεν. Έν τούτοις θά σημειώσωμεν μερικάς τάς 
πλέον χαρακτηριστικά; κατά τήν γνώμη' μας, ώς τήν σκη
νήν τής κωμικο-ηρωίκής’πάλης τοΰ ήρωός μας μέ ένα ταϋ- 
οο. ·ί; το ς δρόμους τής Ισπανίας, τήν σκηνήν τοΰ καμπαρέ 
μέ τά κατορθώματα τοΰ Ντούγκλας καί τήν θαυμασίαν καί 
μοναδικήν ίσως είς τό είδος της σκηνήν της μονομαχίας 
τοΰ Ζορρό καί τοΰ υίοΰ του συγχρόνως μέ τούς στρατιώτας 
είς τά ίρείπια τοΰ τόσον γραφικού πύργου,

"Οσον άφορφ τήν ύπόκρισ.ν Ικανοποιεί καί τούς πλέον 
δυσκόλως. Φυσικά είς τήν πρώτην σειράν εύρίσκεται ό 
Ντούγκλας Φαίρμπαγκς tres eu forme. Ό καλλιτέχνης 
μέ τό μεταδοτικόν μειδίαμα ευρίσκει τήν φοράν ταύτην ένα 
ρόλον (ή μάλλον ρίλρ’υς άφοΰ πρόκειται περί δύο) Ιδιαιτέ
ρως κατάλληλον δι' αύτόν, δ όποιος τοΰ έπιτρέπε· νά έπι- 
δείξει πλήν τής μοναδικής εύκινησιας του καί τών θαυμα
στών κατορθωμάτων του, καί δλον τό τάλαντόν του ώς 
καλλιτέχνου συ'θεσεως. Αί όλίγαι ιδίως σκηναί τοΰ πατρός 
τάς όποίας έρμηνεύει είς τήν ταινίαν ταύτην δύνανται Vi 
συγκαιαλεχθώσι μεταξύ τών ώραιοτέρων πεΰ έδημιούργησε 
μέχρι σήμερον ό δημοφιλής κα'λιτέχνης.

Είς τήν Μαίρη Άστθ£ έιεπιστεύθησαν τόν ρόλον τή; 
ήρωΐόος τοΰ δράματος, τής Νιολορές ντέ Μούρο. 'Η νεαρά 
καλλιτέχνις άναδεικνϋεται είς τόν ρόλον αύτόν ίξ ίσου νό
στιμη όσον καί άληθινή καλ ιτέχνις. Ό Ντόναλντ Κρίσπ, 
δ σκηνοθέτης τοΰ έργου, ερμηνεύει έπίσης καί τόν ρόλον 
τοΰ «Vilain» τοΰ Δόν Σεβαστιανού. Πλην τών τριών τού 
των πρωταγωνιστών διακρίνονται είς μικροτέρους ρόλου: 
καί δ Jack Mac Donald, ό Warner Orland, ό Albeit 
Mac Guarrie χαί ή Αόττι Πίκφορδ, οί όποιοι άποτελούν 
ένα σύνολον άπό τά πλέον αρμονικά.

“TO-iPUfiMA ΚΑΙ Ο ΣΙΑΠΗΑΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ», 
Παραγωγή) «M$tro,Gtoldwyn» -, > 
(Προεβλήθη είς Σπλέντίτ )

μ’εγίλ/ μ1ίρΊς Αής·*ίπιτυχίαί  'ίοΤ έ^γοΔ*  άύτήΰ οφεί
λεται είς νά, θαυμάσιων λυκόσκυλλο - ποΰ . ^.αμβάνει - μέρος,

τό γνωστόν ύπό τό δνομα «Μίγας Πέτρος». Άς μή λη
σμονούμε νά σημειώσουμε έπίσης καί τήν έπιδεξιότητα καί 
υπομονήν τού σκηνοθέτου δ όποιος έπέτυχε νά διευθύνη 
τόσο θαυμάσια ένα παρόμοιον πρωταγωνιστήν. Άλλά πλήν 
τούτου καί ή ΰπόθεσίς του, δν καί παρουσιάζει ώρισμένας 
άπιθανότητας είνε αρκετά ένδιαφέρουσα καί κρατεί άπ’ 
άρχής μέχρι τέλους άδιάπτωτον τό ένδιαφέρον τοΰ θεατού. 
Η χαριτωμένη Έλεάνορ Μπόαρντμαν καί δ Ραϋμόν Μάκ Κή 

έρμηνεϋουν άρκετά ικανοποιητικά τήν περιπετειώδη ταύτην 
ταινίαν.

“Ο ΒΑΡΚΛΡΗΣ ΤΟΥ ΒΟλΓΛ,, 
Παραγωγή «Producers Distributing-Corporation» 
(Προεβλήθη εΐ; τό «Σπλέ'τιτ» καί τό «Μοντιάλ»)

Τό έργον αύτό άνεμένετο μέ μεγάλην ανυπομονησίαν 
άπό τούς φίλους τοΰ κινηματογράφου. ‘Η έπιτυχία ποΰ έ- 
σημείωσεν είς δλον τόν κόσμον ήτο άπό τάς δλίγας, καί δ 
παγκόσμιος κινηματογραφικός καί καθημερινός τύπος τό 
άπεδέχθη ευμενέστατα. Πολλοί μάλιστα, μέ τήν γνώμην 
τών δποίων δέν διστάζομε» νά τ χθώμεν, τό άνεγνώρισαν 
ώς τό αριστούργημα τοΰ Σέσιλ ν.έ Μίλ.

Πράγματι δέ ή ταινία αύτη έχει πολλά προτερήματα, 
τεχνικά καί δραματικά, τά όποια τό καθιστούν έργον έξαι- 
ρετικόν καί σπά’ίον.

Τό μυθιστόρημα τοΰ Conrad Bercovici, άπό τό όποιον 
έλήφθη ή ύπόθεσις παρουσίαζε θαυμάσιον ύλικδν είς τόν έ- 
πιφανή 'Αμερικανόν σκηνοθέτην, δστις έγνώρισε νά τό έκμε- 
τιλλευθή καταλλήλως καί νά δώση είς τήν ταινίαν του δ- 
λην τήν άπαιτουμένην δύναμιν άκρίδ'ιχν καί Αλήθειαν. Τό 
ερωτικόν είδύλλιον τού Βαρκάρη τοΰ Βόλγα καί τής πριγ- 
κηπίσσης, τό όποιον λαμβάνει χώραν μέσα είς τό άγριον 
περιβάλ/ον τής Ρωσσικής έπανασιάσεως, μάς έγοήτευσε καί 
μάς συνεκίνησε. Δέον έπίσης νά σημειωθή, καί αύτό πρός 
τιμήν του δτι δ σκηνοθέτης άνεπαρέστησε τά φρικώδη έπει- 
σόδια τής μπολσεδικικής έπαναστάσεως μέ τελείαν άμσρο- 
ληψ αε. Χωρίς νά ταχθή μέ τήν μίαν ή τήν άλλην μερίδα 
άρκεϊτχι εις τό νά έκθέτη διάφορα γεγονότα κατά τό μάλλον 
ή ήττον ακριβώς. ,,

Ή σκηνοθεσία είναι.καμωμένη μέ μεγάλην έπιμέλείαν 
(Ρώσσοι οί όποιοι είδον τό έργον έξεφράσθησαν ένθουο.ω- 
δώς διά τήν άκρίβειάν του) καί τήν χαρακτηρίζει ένα κα
λαίσθητο καί πρωτότυπο γούστο. Μεταξύ τών ώραιοτέρων 
σκηνών αί όποΐαι άφθονου' είς τό έργον αύτό, άρκούμεθα 
νά σημειώσωμεν τήν σκηνήν τών βαρκάρηδων τοϋ Βόλγα, 
ή όποια είναι θαυμασία ύφ' δίας τάς άπόψεις, καί ή όποια 
είναι ούτως εϊπείν τό λά'ίτ—μοτίδ τοϋ έργου.

Άπό .τεχνικής άπόψεως τό φίλμ αύτό είναι ίψογον. 
Φωτογραφία φωτεινή διαυγεστάτη καί βελούδινη, φωτισμός 
άκρ-.βής καί τεχνικώτατος, ρυθμός άνευ έλαττωμάτων καί 
ιδίως ένα έπιδεξιώτατο ντεκρυπάζ, είναι τά κύρια χαρακτη
ριστικά τής τεχνικής τού Σέσιλ ντέ Μίλ.

Ή ύπόκσισις τών ηθοποιών είς τό σύνολον είναι άξιοση- 
μείωμος. Έχομεν μόνον μερικάς άντιρρήσεις ώς πρός τήν 
έκλογήν τής Έλινορ Φχίηρ, ή όποια δέν ήτο πολύ κατάλ
ληλη διά τόν ρόλον τή; πριγκηπίσσης. Άντιθέτως όλοι οί 
άλλοι ήθοποιοί, άπό τοΰ πρώτου μέχρι τού τελευταίου, είντ ι 
τελείως είς τούς ρόλου; των. Ή άποκάλυψις ατής ταινίας 
ταϋτης είναι δ William Boyb, δ δποίο; ύποδύεται τόν ρό
λον τοΰ βαρκάρη μέ μίαν φυσικότητα, άπλότηια καί δύναμιν 
έκφράσεως άξι-.θαύμαστον.

Ό Βίκτωρ Βχρκόνι τέλειος ώς πρίγκηψ Δημήτρη. Επί
σης πολύ καλοί καί ή Τζούλια Φαίΰγ, δ Ρομπέρ "Εντισον 
καί ό Θεόδωρος Κοσλώφ,δστις δ.ά πρώτην φοράν έμφαν’ζε- 
τάι φυσικός καί μετρημένος.

Γενικώς δ «Βαρκάρης τοΰ Βόλγα» δύναται δικαίως νά 
συγκαταλεχθή μεταξύ*  τών δύσ η 'τριών καλλιτίρών φίλ[ί, 
ποΰ προ*5λήθησαν  εφέτος είς τάς Αθήνας. Στ. Κώστια

ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
Ζορρό Ντούγκλας Φαίαρμτανκς

ΤΑΙΝΙΑ EASTERN FILM-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Όλί ,α έτη μ;τά τήν ανοκιλυψιν τής Β. Αμερικής δταν I στήν ηλιθιότητα τοϋ υίοΰ του θέλει νά τόν νύμφευση μέ 
'ττ,si.. ----  - -। τήν ώρτίαν Λολίταν θυγατέρα μιάς εύγενονς έπίσης οικογέ

νεια; τή; Καστυλλία; τοϋ Δόν Καρόλου Πούλιδος. Ή Λο- 
λίτα δμως πού είναι 
ενθουσιασμένη μέ τά 
ηρωικά κατορθώματα 
τοϋ Ζόρρο, έτ' ούδε- 
νί λόγφ συγκατανεύει 
εΐ; τό συνοικέσιον αύ
τό, τρέφσυσα πρός 
τόν άγνωστον ήρωα 
άκατανίκητον αίσθη
μα έι.ωτος. Κατά σύμ 
πτωσιν δ ίλαρχος Ρα- 
μών κιί διώκτης 
τ. ΰ Ζόρρο συναντή- 
σας κάποτε τήν Λολί
ταν, τήν ερωτεύεται 
έμμανώς καί έτιχει.ιΐ 
νά τήν κατακτήση. -Η 
Λολίταάρνεΐται ν’ αν
ία -οκριθή είς τόν 
έρωτα τοΰ ίλάρχου 
τόν όποιον πτριφρο- 
νεΐ καί φοβεΐ αι. Ό 
Ραμόιν έν τούιοις δέν 
απελπίζεται καί μίαν 
ημέραν αποπειράται 
νά τήν άπαγάγη.

Τό σχέδιόν του 
μέχρι ς, ενός ση
μείου επιτυγχάνει,άλλ 
ο Ζόρρο πού παρακο
λουθεί τήν τύχην τής 
Λολίτας άγρύπνως, 
σπεύδει καί τήν σώζει 
άπό τά χέρια τοΰ Ρα- 
μών, τόν άιαγκάζ-ι 
δέ νά ζητήση οπό τήν 
Λολίταν γονυκλινής 
συγγνώμην καί τόν α
φήνει ελεύθερον άφοΰ 
τοΰ χαράζη είς τήν 
παρειάν του τό ατιμω
τικόν Ζ.

Τό κατώρθωμα τοΰ 
Ζόρρο προΰκάλεσε τήν 

δ δποΐ )ς τίθεται καί 
, . ,. ,___ ___.,_____________ __ ,__________________  _ ,----------- τού μυστηριώδους ήρωος. Άλλ’ δ

εΖει ιδή ποτέ τό πρόσωπό του κανείς διότι φορεϊ μίαν μαύ- Ζόρρο είνε άσύ ληπ’ος καί τά ίχνη του δέν εΡε εΰκολον 
; έμφανιτθή πουθενά νά άνακολυ . θοϋν. Δίν παρέρχεται δμως πολύ διάστημα 

καί έιιφανίζεται πάλιν είς ένα δικαστήριον δπου έδικά- 
ζέτο ένας ίερεύς ό όποιος κατ' άπόφασιν τοΰ δικαστοΰ 
έμαστιγώνετο. Τήν στιγμήν εκείνην άκριβώς δ πιστός ύπη- 
ρέτι ς τοΰ Ζ ρρο τόν ειδοποιεί καί ό εύγενής προστάτης 
τών άδικουμένων ένσκύ-ττει ώς κεραυνός ελευθερώνει τόν 
ιερέα, συλλαμβάνει τόν δικοστήν καί τοΰ άποδίδει τά ίσα.

ΟΛι,α ετη μ;τα την ανοκιλυψιν τής Β. Αμερικής όταν ι 
ακόμη οί 'Πιωμένοι πολιτεϊαι δέν είχαν καταρτισθή είς j 
Δημοκρατίαν καί αί διάφοροι έπαρχίαι ήσα» κιήσεις τών ί 
ευρωπαϊκών έδνών εις 
τήν Καλλιφορνίαν έκυ- 
ριάρ/,ουν οί Ισπανοί. 
Ή πρωτεύουσα τής Κα- 
λιφορνίας Λύ; Άντζε
λες είχε τόιε ενα διοι
κητήν ό όποιος έκυβέρ- 
να μέ τόν πλέον ώμον 
καί άδικον τρόπον. 
“Ανθρωπος αύτάρκης 
καί έγωϊστή; ό διοικη
τής τοΰ Λό; Άντζελες 
άνατραφή; είς τήν ’Ι
σπανίαν μέ τάς φεου- 
δ αρχικός άρχάς τών 
προ/όνων του, έθεσεν 
εις εφαρμογήν τό κα- 
ταΟλιπτικδν σύστημα 
τή; διοικήσίώ; του καί 
είς τήν παρθένον ακ>· 
μη αυτήν επαρχίαν τής 
Β. ’Αμερικής τής οποί
α; οί κάτοικοι διά πρώ 
την φοράν έδοκίμαζαν 
τόν βαρύν ζυγόν τής ύ- 
ποδουλώσεως.

'Η θέσις τοΰ λαοΰ 
περιήλθε πολύ γρήγορα 
εις απελπιστικήν κα- 
τασεασιν καί οί άδικού 
μενοι ε.τληθύνοντο κα
θημερινώς οπό τάς αυ
θαιρεσίας ιών οργάνων 
τοΰ απαίσιου τυράννου. 
Εις τά; κρίσιμους αύ- 
τας στιγμάς εμφανίζε
ται ει; τό μέσον τών 
αδικούμενων ένας μυ- 
σιηριώδης ήρως ό ό- 
πθϊ°ί'άναλαμβάνει τήν 
τήν υ ιεράσπισιν τοϋ . 
λ ιοϋ μέ τά καταπλη- ν , ,
κτικά του κατορθώμα
τα, Είναι ένας άρισιο;
ιππευς, αμίμητος, θαυμάσιος ακροβάτης κφί τέλειος άθλη 
- ’ ονομάζεται Ζόρρο. Κανείς δέν τόν γνωαίζει, ούτε

ρην προσωπίδα καί κατορθώνει οσάκις έρ.·,.»,.
οια νά τιμωρήση νά έ’ίαφα'ίσθή αμέσως χωρίς ιά τόν άν 
τιληφθή κανείς. Τό μόνον σημεΐον τής παρουσία; του πού 
εγκαταλείπει είς κάθε συμπλοκήν είνε ένα Ζ πού χσράσσει 
μέ τό σταθί του εις τά πρόσωπα τών τιμωρούμενων. Οί 
ατρατιώται τ< ΰ Διοικητοΰ τόν τρέμουν καί οί ίθαγενιϊ; τόν 
ανακηρύσοσν ήρωα καί ευεργέτην.

ι λυσσώδη άγανάκτησιν τοϋ ίλαρχου 
πάλιν εις καταδίωξιν 
Ζόοοο είνε άσά ληπ’

Ο Ζόρρο είναι άκόμη άγνωσ ος καί είς αΰιόν τόν πα
τέρα του τόν Αλέξανδρον Βέγκα εί; τόν όποιον ύτοκρίνε- 
ται τόν ηλίθιον. Ό πατήρ του έν τούτοις άγνοών τήν πλα·

Ό Ραμόν έν τφ μεταξύ λησμονήσεις τό πρώτον του πά; 
θημα άρχίζει καί πάλιν νά καταστρώνει νέα σχέδια άπα- 
γωγής τής Λολίτας τήν δποίαν προτίθεται νά κατακ ήσρ
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διά τής βίας. Καί μίαν ήμέραν ένφ συνόδευε τήν οικογέ
νειαν τοϋ Πούλιδος με-αβαίνουσαν είς τήν ιί Χανιού Βέγ
κα διά τό συνοιχέσιον άπάγει τήν ΛοΧταν δένων αύιήν έπί 
τοΰ ίππου της. Καί πά'.ιν δμως ό Ζόρρο τήν σώζει άπό 
τά νύχια τοΰ αδιόρθωτου αύτοΰ ναι τήν νρύπιει είς τήν 
οΐχίαν τοΰ πατρ'ός τ υ. Ό Ραμών π ηροφορηθείς τό χρυ- 
σφύγετον τής Λολίτας σπεύδει μέ τούς στρατιώτας του είς 
τό σπίτι τού Βέγκα καί εισέρχεται μέσα εϊς αύτό χωρίς καν 
νά ζηιήση τήνάβειαν καθ' ήν στιγμήν δ υιός Διέγκο Βέγκα 
διαμαρτύρεται διά τήν αΰθερεσίαν τών κρατικών οργάνων

'Ο Ραμών είς άπάνιήσιν τοΰ καταφέρει ένα Ισχυ.όν 
ράπισμα διότι ίυιερσσπίζεται καί υποθάλπει τόν δήθεν 
ληστήν Ζό. ρο. Πρό τοΰ θράσους τούτου τοΰ ίλαρχου c 
Ζόρρο δέν αντέχει πλέον καί αναγκάζεται νά άποκαλυφθή 
καί νά διακήρυξη ότι ό Ζόρο ό υπερασπιστής τών αδυνά
των καί ό τιμω.ός τών τυράννων δέν εϊνε άλΛος έ ιός άπο 
αυτόν τόν ήλίβιον Διέγον Βέγκα- Ό ίλαρχος μέ'ει τότε 
Εμβρόντητος άλλ’ εϊνε άδύνατον πλέον νά υποχώρηση διότι 
ό Διέγο τόν προσκαΐεΐ εϊς μονομαχίαν αποτέλεσμα τής 
οποίας εϊνε νά ΰιτοσ ή καί.διά βευτέραν φοράν τήν άτίμω- 
σιν δεχόμενο; τό ατιμωτικόν γράμμα Ζ είς τήν παρειάν 
του Ή άποκάλυψις οΰτη ενθουσιάζει τόν πατέρα του ’Α
λέξανδρον Βέγκα άλλά περισσότερον χαροποιεί τήν άνύπο- 
πτον Λολίτον ή δποία ευτυχής πλέον πέφτει είς τήν αγκά
λην τοΰ μέλλοντος συζύγου της.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ςά έξής παλαιά τεύχη τοϋ 
< Κινηματογραφικού Άσ'έρος» : 4ον, δον καί 
27ον τοϋ Αον έτους (1924).

Πίηροφορίαι είς τά γραφεία μας.

Μία σκηνή άπό τό έργον «Ρασποΰτιν ό έμπρηοτής τής Ευρώπη;*  τό όποιον θά προβληθή λ'αν 
προσεχώς είς τόν κινηματογράφον Αττικόν*.
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H KiNH/ΠΑΤ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Κινημ. Ό ■ ερά. — Προεβλήθη μέ άρκειήν έπιτυχίαν τό ερ
γον «"Ολα διά μίαν γυναίκα*  μ'ε τούς Γαβρ. Γαβριά καί Ζάν 
Τονλον.

Κιτημ. Μελέκ. Προεβλήθη τό εργον «Καυκασιανό αίμα» 
Τό ανωτέρω άρκειά καλό, όχι δμως καί τό τέλος τον ανάλογο. 
Ή μεγάλη διαφήμησις συι εκέντρωσε αρκετό κόσμο.

Κινημ. Μαζίκ.—Προβάλλεται με θριαμβευτικήν επιτυ
χίαν τό έργον «Ό άγγελος τον σκότους*  τό όποιον άφησε τάς 
καλλίτερος εντυπώσεις.

Κινημ. Άλάμηρα.— Εξακολουθεί ή προβολή τον έργον 
«Μπεν-Χούρ*  μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν.

Κι>ημ. Μσνιέρν. - Μεγάλην έπιτυχίαν έσημείωσε τό έργον 
« Η έκδίκησις τοϋ αποκλήρου*  μέ τόν Μπάρθελμες και τήν 
Δωροθέα Τζνς.

Κινημ. Έιουάλ.— Προεβλήθη ή κωμωδία 'Ή αγελάδα 
μου καί εγώ*.

Κινημ. Λουξεμβούργο*.  -’Εξακολουθεί ή προβολή τοΰ 
«Καίνιγκσμαρκ*  μέ αφάνταστη συρροή κόσμου.

Κινηγ. Έκλαίρ.— Προβάλλεται μέ μεγάλην επιτυχίαν τό 
έργον ΓΗ άετιδεύς*.

Κινημ. Κισμέτ. —Προβάλλεται τό έργον Εύθυμη χήρα*'  
μέ τήν Μοϋρραιν.

Κινημ. Σίκ. — Προβάλλειαι διά δευτέραν φοράν 0 Μι
χαήλ. Στρογκώφ* .

Φ. Ν ζλόγλου
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- - - - - - - - - - - - - so · · - - - - - - -
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας ( 

ι _______________________ ______________________ . ■ j ■— PCTiTO
«Π Ε.Κ.» τά μέλη τής όποιας νυχθημερόν έργάζονται 
διά τήν έπιτυχίαν καί ομολογούμε*  δτι μάς συγκινοϋν 
βαθύτατα αί προσπάθεισΐ των. Είνε πλέον, δύναται τις 
*σ ειπη, ζήτημα τιμής δι’ αύτούς ή έπιτυχία τοϋ άγώνος 

•αύτοΰ.
Ποιος ήλπιζε δτι, και ό ήμερήσιος τύπος θά εξεγεί

ρετε καιά τοΰ Κράτους διά ιήν βαρυτάτην, τήν δυσβά
στακτο*  πλίυν αύτήν φορολογίαν τοΰ κινήματα- 
γ άφου ; Καί έν τούτοις ! 'Άρθρα όλόκληρα, αρθρί
δια καϊ άλλα γράφονται καθημερινώς ύπό τοΰ ήμερη ίου 
τύπου, όλως αφιλοκερδώς—αύτό πρέπει νά τινισθή πρό; 
τιμή*  του—καυτηρισζοντα τή*  τακτικήν τής ουγχ όνου 
Ελληνικής Πολιτείας έναντι τώ*  πολιτών έν αντιθίσε 
μέ την άρχαίαν Έ'λάδα ή όποια έφρόντιζε νά ! ίδει είς 
τούς πολΐτας της άρτον εύήυνόν καί θέαμα εύθυνόν. Ο 
κινηματογράφος σήμερον πρέπει νά άποτελέοη τήν εύθυ- 
νοτ'ραν πνευματικήν τρυφήν τοΰ λαού, ό όποιος οήμε- 
ρον πληρώνει τό ήμισυ σχεδόν τοϋ ημερομισθίου του εις 
άλλους φόρους διά νά παχαίνουν τά ποντίκια τοΰ ΰπόυρ- 
γτίου τών Οίκονομι' ών.

* **
Τά έπειοοδιακά έργα, έλειψαν όλοσχερώς έκ τών λαϊ

κών αθηναϊκών κινηματογράφων, τά αντικατέστησαν δέ 
έργα κιινωνικά, ίστσριιό κλπ. Τό μόνο*  ποϋ αποτελεί 
έξαίρεοι· ά-όμη εϊνε τδ Ιστορικόν «ΙΙανόοαιια» τοΰ 
σταθμού Λαυρ:αυ. Οΰτω είς τό «Ά^ίλλειον» κατά τή*  
παρ. έβδοαάδα προεβλήθη τό έργον τής Οϋφα*  «’Ιερού- 
σοΛήκ», ιίς τό «’Αθηναϊκόν»· Αγωνία Βαοιλ όσης , εϊς 
τό Α.Ο.Α.Ο· τής συνοικίας Αμπελοκήπων <‘0 Μασ - 
στας Αύτοκράτωρ*  καί '“Ανθος τώ*  ’Ινδιών» εις τήν 
Μαγείαν τδ Ελληνικής παραγωγής έργον ι’Η Γκόλφω*  
εις τό*  Παρθενώνα τής Καλλιθέας τό «Μέσα στή θύελ
λα» μέ τήν Λίλιαν Τζίς, είς όί τό 1’οζτκλαίρ τής όδοΰ 
Πατησίων έγκατεσιάθη άπό τής παρ. Πα ,ασκιυής καί 
ραδιόφωνο*  ιέλτιον διά τοΰ όποιου ό θεατής άπολαμ- 
βάν:ι πλην τοΰ κινηματογράφου ταυ καί συναυλίας έκτε- 
λουμένος συγ.όνιος eij οΛοντόν Κόσμον.

*”♦
Παρεκλήθημεν ϋ.τδ τής εταιρείας Έκκτα 

σωμεν δτι, ή άναγραφεΐσ ι είς προηγούμενο*  
δηαις, π·ρί αγοράς τής ταινίας «Έμδεν ύπ’ 
είνε άκριβ ;ς.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

'Αληθινή μονομαχία μεταξύ τών έργων «Ό βαρκάρης 
τοΰ Βόλγα» καί *'Ο  υιός τοϋ Ζορρό Δόν X...*  πού προ- 
εβάλλοντο τό μίν πρώτον τί. τά κ νηματοθέατρα «Σπλέν· 
τίτ» καί «Μοντιάλ» τό δέ δεύτερον εις τό «Σι» λόν Ίν
τεάλ» κιί τό «ΠάνΟεον» καθ’ δλη*  τήν παρελθοΰσα*  
εβδομάδα. Καί τά δύο έργα τών δπο'ων λεπτομερή κρι
τικήν δημοσιεύομε*  είς τήν ειδικήν σελίδ', έσημείωοαν 
καταπληκτικήν έπιτυχίαν καί ιδίως ΓΟ λεμβούχος τοΰ 
Βόλγα*  τοΰ όποιου τήν ύπθεσιν δημοοιεύομεν έκτε- 
νώς. Είς τό «’Αττικόν» προεβλήθη ·Ό άγνωστος στρα
τιώτης*  τό όποιον μολονότι είνε ένα αρκετά καλό φ λμ, 
λόγω τοΰ τίτλου του δαως δέν έιημείωοε τήν έπιτυχίαν 
ήν έπρεπε νά σημείωση. Είς τό «ΟΓ'όα Πάλας» προε
βλήθη μία έγχρωμος ιταλικής πα αγωγής ταινία, τό ώ· 
ρ~ϊο*  ποίημα τοΰ Ρ^στάν Έυρανό ντέ Μπερζεχάκ*.

Άπό τής αϋριον Δευτέράς θά προβληθούν τά έξης 
έργα: Τό «Σαλόν Ίντεάλ» προβάλη 'Τό σημάδι τοΰ 
Ζορρό*  μέ τόν Ντούγκλας Φαίορμπαγκς, τοΰ όποιου συ
νέχεια εΐιε τό κατά τήν παρ. εβδομάδα προβληθέν Ύΐό 
τοϋ Ζορρ *.  Ακριβώς δπως γνω ίζομεν έκ τών έργων 
«Ό Σεΐχης*  καί «Ό υιός ’θϋ Σ-ΐχη*.  “Ισως δέ τήν >ρ- 
χομέιην έρδ μάδα μάς παρουσιάση, τό τελευταίο*  χιά 
μάς πλέον, έργον τοΰ Β ιλενιΐνο -Μαύρος Αετός», τό 
όποιον είνε, αύτό δυνάμεθα νά τό βεβαιώσωμεν, τό τε
λειότερο*,  άπό άπιψεως ΰποκρίσεως κ< ί πλούτου σκη
νικών.

Εϊς τό «ΠάνΟεον» θά έπα'οληφθή ή ωραία έπτυχ'α, 
ή αλησμόνητος «Ροζέτα*  μέ τήν ωραία*  Μαίρη Πί-φορδ 
συνοδεία τοΰ γτωσττΰ τραγουδιού τού κ. Σακελλα ίδη 
ΰ»ό τής κ. Ζαφειροπούλου, ίσως δέ έπακολουΟήοη τό έρ
γον 'Πριγκηπικοί έρωτες» μέ τόν συμπαθή καλλιτέχνην 
Νίρμ ν Κέρρυ.

Ή Σινέ Όριαν δέν είνε γνωστόν μέχρι ιής στιγμής 
πού γράφεται ή παρούσα σ'ήλη, ποια έργα θά θέση είς 
προβολήν κατά τήν προσεχή έβδομάδα. Πάντως εν έκ 
τών τριών είνε βέβαιον δτι θά εΐ*ε  α’Ο κτηνάνθρωπος*  
μέ τόν Λόν Τσάνεϋ, τόν γνωστίν μ"ς άπό τό έργο' ι’Ε- 
κεϊνος πού δέχεται ραπίσματα*.

Επί τέλους οί κινηματογράφ ·ι μα , όχι μόνον τών 
Αθηνών καί Πειραιώς, ά'λά κ >ϊ όλοκλήρου τής Ελλά
δος αποφάσισαν στά σοβαρά νά λάβουν όριοτικάς αποφά
σεις κατά τής βαρυτάτης φορολογίας. Άπεφαοϊσθη δέ αρ
χικά»; »ά κλείοουν έπί εν τεστορακονιαοκτόωρον είς έν 
όειξιν διαμαρτυρίας — έάν έννοεϊται άποτύχουν >α διάβημά- 
τά τα» παρά τή Βουλή—έν τώ μεταξύ δέ θ’ ά τοφαοίοουν 
ά» πρέπει νά παρατείν υν τό κλεί ιμιν τών κινηματο
γράφων. Ή άπόφασις αύτή, ή όποία τιμά προγματικώς 
του; Έλληνας επιχειρηματίας τοΰ κινηματογράφου, μάς 
υπενθυμίζει παρομοίαν άπό γαοιν τών Ίτα'ά» συναδέλ
φων ΐα»ν οί όποιοι, πέρυσι, έκλεισαν δλ ι »ά κινηματ - 
θέατρά ta), ό*  ’Ιταλία είς ίνδειξιν διαμαρτυρίας κατά τής 
αποφάοεως τοΰ Μουσολίνι δπως έπιβάλη πρόσθετον φό
ρο*  ίο ο)ο. Τό αποτέλεσμα ήτο νά έγκαταλειφθή τό ρί
γα οΐ ονομικόν μέτρον τοΰ Ίταλοΰ διιτάτορος. Ήμιϊς 
οι όποιοι π ο’εύομε*  είς τήν ίσχύν ήτις αποκτά αι μό*ον  
σια τής ουσσωματώσεως τών δινάμεων, δέν έχομεν είμή 
μόνον νά συττήσωαεν είς δλους τον; επιχειρηματίας τώ*  
Επαρχιών, τώ*  όποιων κυρίως τά συμφέροντα βλάπτονται 
έκ τής άφορήτου αυτής φορολογίας, νά ένιοχύοον*  έν ό 
μονοία τή*  'Π.Ε.Κ.*  είς τάς προσπάθειας της δπως έ 
η'*ύχ·ρ  τόν σκληρό*  αγώνα τόν όποιον αϋτη άνίλαβε. Έ
χομεν δέ τήν πεποίθηοιν δτι ούόείς θά λειψή νά παρά- 
υχη είς τή*  *“Ενω-ιν» τήν συνδρομήν του οίαδήποτε καί 
αν είνε αύ η, διότι ή νίκη θά κερδηθή μόνον διά θυσιών. 
Παρακολουθεί’μεν εκ τοΰ σύνεγγυς τους αγών ις τής

νά δηλώ- 
τεύχος εϊ- 
αυτής δέ» 

Lietdke

Κινημ. ’Ολύμπια. Άπό τής’ Δευτέρας προιβλήθη ό «Ά
σωτος υιός- τό όποιον ένεκα τον άπλέτου φωτισμού καί τής 
πλούσιας σκηνοθεσίας τον ήρεσε, άπό δε τής Παρασκευής προ- 

\ εβλήθη ιό έργον «ζίιατΐ αί γυναίκες αγαπούν*.
Κινημ. Άϊ-Αίϊφ. Προεβλήθη έ.τττνχώς τό έργον 'Μπαμ

πάς μ'ε τό στανιό*  με τήν Λίλιαν Χάρβεν.
Κ νημ 'Σπλέντιτ*.  Προεβλήθη άπό τής Δεύτέρας τό έρ- 

Ι γον «Αύτός πού δέχεται ραπίσματα*  μ'ε τόν Λόν Τσάνεϋ καί 
τήν Νόρμα Σήρερ, ή όποία ήρεσε εις τό πειραϊκόν κοινόν, άπό 
δε τής Πέμπτης «Ό πρίγκηψ καί ή Κοκόττα* .

Κινημ Χρυστοτο ίδου. Πιοεβλήθη τό «Ματωμένο τρι
αντάφυλλο*  καί ή κωμωδία «Ό Σσρλιο κόμης*.

Κινημ. Παλλάς. (Ταμπούρια). Προίβαλλε τήν πρώτην ε
ποχήν τοϋ κολοσσού ·Νιμπελλονγκεν* ■

Κινημ. Ήλ σ <α Σ» εχίξειατ ή προβολή διαφόρων έπει 
οοδιακών. Ε. Βρνέννιος
ΙΙΛΧΡΑΙ

Κινημ. «Πάνθεο**  Αίθουσα Προεβλήθησαν α'. καί β’. 
εποχή τον «Βιντίκτα*  με τόν κωμικόν Μπισκώ' Προσεχώς
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«Αδελφοί Σέλεμπεργκ» μέ τόν Κόνραντ Φάϊντ και ό «Σεΐχης*  
μέ τόν Βαλεντίνο.

Κινημ. «Πάνθεον» Ταοάτ α Προέβλήδησαν επίσης α . 
καί β'. εποχή «Βιντίκτα*  Προσεχώς «*Π  Πυργοδέσποινα τον 
λιβάνου» καί «6 ήμεροι έρωτος*.

Κινημ. α’Ιντεάλ* . Μάς παρουσίασε τους εΜποέμ» μέ 
την Λίλιαν Τζίς, καί τό φίλμ. «Ντεκλασέ*  με την Κόριν
να Γρίφφιδ. Προσεχώς «*Π  ζωή τοΰ Μόντε Κάρλο*.

Κ. Ά, δριόπουλ^ς 
Raaamat

Κνημ. Λαόν. Προέβλήδησαν τά έργα «Η Ζιγκολέι», 
εΐΐίσω άπό τό μέτωπο*  καί «* Π εύθυμη χήρα*.  Ν. Δ. 
ΚΟΡΙ ΝβΟΣ

Κινημ. 'Ηραϊον. Προέβλήδησαν τά έργα α'Ο αριθμός 13», 
«’Ιδιοτροπ'α γυναικών*,  .εΣκαραμούς*,  «Κούκλες θεάτρου» 
καί ή πρώτη εποχή τοΰ εργον «* Ατσαλένιοι άνθρωποι*.  Προ- 
σεχώς έργα ρωσσικής παραγωγής.

Κινηα. Πάνθεον. Προέβλήδησαν μέ επιτυχίαν τά έργα 
α Γουλιέλμος Τέλλος*  μέ τόν Φίϊντ, * Ο φίλος μου σωφηιέρ> 
ή μεγάλη επιτυχία τοΰ Κονγκαν «’Ονειρεμμένο βασιλόπουλο*,  
«Είς τήν χώρα*  τοΰ μίσους*  «Άπ*  τήν πόρτα τής υπηρε
σίας» μέ τήν Πίκφορδ καί «Τό σπήτι τοΰ ψεύδους» μέ τόν 
Βέρνερ Κρύους. Ρ. Δ λαπάβ
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας.— Προεβλήδη διά δευτέραν φοράν «*Ο  
κόμης Κώστια*  μέ τόν Κόνραδ Φάϊντ, «'Η κόρη τοΰ λύκον» 
καί ή πρώτη εποχή τοΰ έργου «Χαμένος κόσμος*.

ΚΐΊημ. Πάνθεον.— Προέβλήδησαν τό α Καραβάνι πρός 
τήν δύσιν» καί συνέχεια τοΰ επεισοδιακού «Τό μάτι τον 
3Αειοΰ*.  Σ. Καξαν ζής
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαΐον Άντρον.— Προέβλήδησαν «Ό μικρός 
παλαιοπώλης*  είς 5 έποχάς, τό εργον «Γοβινσόν Κροΰσσος*,  I 
«* Ερως ποΰ σκοταυε * καί «Αί δύο ορφανοί τοΰ Τουρίνου* .

Κινημ. Κεντρικήν. Προεβλήδη είς έποχάς τό εργον «'Ο 
Βαραββάςν , «Άρτζιγκόγκολο*  καί «'Η ιήσος τής έλπίδος*.

Ε. Κουβαριτάκης 
ΝΑ VII Λ ΙΟΝ

Κινημ. Πάνθεον. Προέβλήδησαν τά έργα «'Ο φίλος μου 
σωφφέρ*,  «Τό σπήτι τοΰ ψεύδους*,  Ο δεσμός τής ευτυχίας*  
μέ τήν Τζίνα Παλέρμ καί «* Ονειρεμμένο Βασιλόπουλο (
μέ τ.όν Τζαϊκυ Κονγκαν. Προσεχώς *Εις  τήν χώραν τοΰ μί
σους*  μέ τήν Πίκφορδ. Γαποθαν? σόπουλος
ΣΑΜΟΣ

νι, <■ Η κοιλάς τοΰ τρόμου μέ τήν Λύα ντέ Πούττι καί *0  
Τρωικός πόλεμος . Προσεχώς Π δεσποινίς Καπρίς , Μα
ρία Άντουανέττα», Μπαροκό*  κλπ. Π. Βουτσινάς

ΑΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑ
Β. Λ γο&έτην (Λάρισαν). Αί φωτσγριχφίαι σάς ίαζάλη- 

ααν.
Ν. Κωοταρίδη^ (’Ε> ταΐ&α). ’Εστάλη έπ’ όνίματι Α. 

Ζ ιχαράκη ΚαδάλΛα μία φωτογραφία Κατλαίν.
Ν. Μαακ. (Δράμαν). Έςώφλησ;; έλήφθη καί σάς ευ

χαριστούμε ν.
Γ. Νιζσ*π.  (Καβάλλαν). ’Επιταγή ίρχ. 19J ίλήφθη. 

Σάς βΐιχαριστοΰμεν.
Ίππ. Σιανον (Σάι^ν). Δέν μάς συγκιν»! διόλου ή ά- 

πόγασις τοΰ Κινημ. «Ηραίου». Ημείς έξυπηρεττΰμεν τίς 
έλληνικάς επιχειρήσεις καί πτριφρονοΰμεν τούς ξινοδούλους. 
θά ίλβη καιρός πού θά μετανοήσω πικρά, διότι υποστήρι
ξών τόν «Κινημ. Άστίρχ» υποστηρίζει αύτό τδ συμφέρον 
του. Παρακαλοδμεν θερμή; ίιαδηδάσατε τ’ Ανωτέρω.

Μπαραονκην (Κόρ ν&ον). Δ'.ατί δέν έφροντίσατε διά 
τήν άνανέωσιν τής συνδρνμής τοΰ κινηματογράφου «Πάνθεον»;

ΛΓ. Δανέλη' (Καλ’μα;). Έάν δίχετε δ κ. Γ. Κωνσταν
τίνου, πσλύ ευχαρίστως νά άναλάδη, άλλως μάς ειδοποιεί
τε περί τοΰ ένχντίου.

Άιταπ κρί'ήν, (Θζσ)νίκην). Γιατί καθυστερείται δύο 
έδδομάδων κινησις ;

ΛΗΣΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉΝ
Είς τό τέλος τοϋ τρ{χον·ος μηνός Φεβρουα· 

ρί υ έ. ε. λήγουν αί συνδοομαϊ τών κ. κ. Κ. 
Πάλ cjcv Λάρισσα, Γ. Χριστοδούλου Τύρναβος 
καί I. Βασιλάκη Καλάμαι.

Παρακ'λοϋνται ΰ-ερμώς οΐ άνωτέ^ω κ. κ. 
συιδ ομηιαί δπως άνανεώσωσι έγ αίρως τάς 
συνδρομ ς των, διότι κατ’ (πικρατήσασαν άρχήν 
&ά διακοπή άπδ 1ης Μαρτίου ή περαιτέρω ά· 
ποοτ^λη οΰ τεύχου:.

Ή Διανείοιότς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ^Ι
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑ ΚΑΔΡΑΚινημ» Άτικό. Καθ' ολην τήν εβδομάδα προεβάλλετο 

«Π Μιάρκα* .
Μετρ πόσης έπισημότηιος έτελέοδησαν τά εγκαίνια τής 

νέας αιθούσης τοΰ κινημ. «3Αττικόν*  είς τήν οποίαν ή εναρ- ■ 
ςις τοΰ κινηματογράη ου έγέιετο ά^ό τής παρ. Τετάρτης μέ ιό 
υπέροχον εργον «Το μυθιστόρημα μιάς εταίρας*  μέ τήν Λιλή 
Νταμιτά. I. Σπανός
Κ ΛΒΑ * Λ Λ

Κγ ημ. 3ΟλύιπιαΛ Μειά τήν μεγάλην έπιτυχίαν τοΰ έργου 
«Διπλούς ερως*  προεβλήδη τό εργον «Αί απόκληροι τοΰ γά- , 
μου» μέ έξαιοετικήν έπιτυχίαν κρατήσαν τό πρόγραμμα έπί 
μίαν ολόκληρον εβδομάδα. Δίαν προσεχώς «Τζαζμάνια*  μέ τήν \ 
Μούρραιΰ.

Κινημ. Αίγλη. Προέβλήδησαν «Ή γοητεία*  μέ τήν Μούρ- 
ραιΰ, τό όποιον ΰπερήρεσε και ή πεντάπρακτος κωμωδία «Πά- I 
τερ Σσολώ». Γ. Νιτσό η αυλός ι

Κνημ. Μέγα'· Προεβλήδη μετά τό εργον «Δύο μάγγες*  ό I 
«Συρκούφ*  είς 6 έποχάς. Προσεχώς αΗ κυρία μέ τήν μά- | 
σκα*  καί ^Μεγαλοφυΐα καί παραφροούι η» μέ τόν Μοσζοΰκιν.

Νικ. Μα_κ. 
APrOSTOAION

Κινημ. * Αττικόν. Προέβλήδησαν «Ο Ρομπέν τών δασών*  | 
«'Ο 3Οθέλλος» μέ τόν Γιάννιγκς, «'Π Σκιά» μέ τήν Μαντζί- [

0Αυμάσιαι φωτογραφίαι μεγε3ους 20^26 
(σκηναϊ άπό διάφορα έργα μή προβλη&ένια εί· 
σίτε ί? Έλλάδι) κατάλληλοι διά πλιίσια πω- 
λοϋνται πάντοτε είς τά γραφεία μις πρός δραχ. 
δέκαέκάσιη. Διά τάς έπαρχίας πρός δραχμάς 
1 2.50 έ άστη.

ΕΝΑΣ ΡΩΣΣΙΚΟΣ ·
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ή γνωστή μεγάλη ρωσσική κινηματογραφική εταιρία 
«Γκοσκίνο ήνοιξε στή Μόσχο νέον κινήματα; ράφον δστί'. 
θά προβάλη άποκλειστικώς εκπαιδευτικά κουλτουριστικά 
φίλμ. Ό κινηματογράφος εκαμε εναρξιν μέ τό υπέροχο 
κουλτουριστικό φίλμ τής U.l·' Α. « Ο δρόμος πρός τήν 
όύιαμιν και τήν καλλονήν*.  cΗ επιτυχία ήτο έξα ρετική. 
Τώρα τό φίλμ κυκίοφορτΐ ε*ς  τάς επαρχίας. Τό εξαιρετι
κό κοί πρωτότυπο αύτό φίλμ θά τό δούμε προσεχώς καί 
είς ιά$ Αθήνας άπό τής οθόνης ιού Οΰφα Ώάλας* .
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HENNY PORTEN
νήν. ΚΓ αύτό είνε εύλογον, διότι ναι μέν δέν έπαιζαν κα 
αύ'οϊ σέ φίλμ, έχουν δμω; πάντοτε μεγαλυτέρ ιν πείραν 
τοΰ πϋς νά κινηθούν ή νά αισθανθούν άπό πάντα άλλον 
έκτός τοΰ θεάτρου. Κι' έν τούτοι; θά ήτο εύκτέον ούδείς 
ηθοποιός τεΰ φίλμ νά είχε διέλθει προηγουμένως έ< τοΰ 
θεάτ.ου, δ ά νά μή ήσαν ήναγκασμένοι νά παράσχουν εις 
τό θέατρον μέγιστον μέρος τών δυνάμεοτν των καί νά επι
τρέπουν πάν δυνατόν ένδεχόμενεν τών δυνάμεών των νά 
άναπτυχθή εις τό φίλμ.

’Εδώ δύναταί τις νά φέςη ώς παράδειγμα τήν "Εννυ 
Πόρτεν. ΓΓ σύτήν τό φίλμ ήτο δλόκληρη ζωή, έ ί πολύ 
δέ ή κυρία καί μοναδική της εργασία. Μέ ενθουσιασμό 
έθυ’ίασε τάς δυνάμεις της γιά νά προσφέρη στό φ λμ κάτι 
καλό, καλλι εχνικό καί πλήρες άξ·’ας καί έφθοσε σ’ έ α 
υψηλόν έτίπεδον ποΰ τήν κρατεί μακράν δ’ων τών άλλων 
συναδέλφων της.

Θά ίδωμεν εύθύς μετ' ολίγον μέ ποίαν άφοσ’ωσιν καί 
άκρίβειαν παρακολουθεί καί τεχνικά; λεπτομερείσς τών 
φωτογραφιών. Κάθε πραγματική καλλιτέχνις προσπαθεί 
νά κερδίση μίαν βαθμίδα οτό ένεργητικόν τη; μέ κάθε νέο 
της φίλμ, γι’ αυτό δέν θεωρεί τήν έργοσί ν »η; ώς άγγα- 
ρίαν καί σπεύδει ταχέως νά τήν άπαλλαχθή άλλ’ ώς καλλι
τεχνικήν άπόλαυσιν.

Τό έλαχιστώτατον λάθος, ή παράλε ψις τής φαινομένης , 
άσημάντου λεπτομέρειας, ήτις όμως έπιδ^φ “5 χήν αισθη
τικήν συνάφειαν τού έ^γου. δύναται άπείρως μεγάλην έπιρ- 
ροήν νά έχη έπί τής έ.τιτυχίας τ. ΰ φίλμ Παρατηρήσατε 
όπου παίζει ή "Εν'υ Πόρτεν, καί αμέσως θά άντ ληφθήτε 
πόσον τό προσωπικόν στόλισμα τή; καλλιτέχνιδος έ τ· βάλλε
ται παντού. Είνε χαρ· κιηριστικώτατον ότι ή Πόρτεν είχεν 
έ<>έξ-ι όπως εϊδ με, ώς ζωγράφον της τόν περίφη ov L. 
Kainer, τόν πασίγτωστον ζωγράφον ωραίων γυναικών. 
Οντας γνωρ ζ<ι νά παρίχη τό άρωματώδε;, τό ώ,α}>ν, τό 
κομψόν ποΰ φέρει κάθε γυναίκα, συγκεντρώνει άκόμη χαί 
τό άλάνθαστον βλέμμα διά τό χόλον -.μεγαίείον σ.ΐλ πού 
διίχνουν θαυαόσια οΐ μεγαλοπρεπείς πίνακές του

Ή "Εννυ Πόρτεν ένθουσιάζεται καί ύπερηφανεύετσι 
νά προσκ>·λήται είς συνεργασίαν καί νά ζητείται ή γνώμη 
της. Πανιού καί πάντοτε ή έ.'.ιθυμία τ ς καλλιτέχνιδος 
είνε νά διαπεςάση ολόκληρο τό φίλμ της μέ τό προσω
πικόν της πνεύμα, έπιζητεί νά δώση παντού τήν σφραγίδα 
τής προσωπικότητας. ΓΓ αύτό ί] συμμετοχή της φθάτει 
μέχρι τών τελευταίων λεπτομερειών τοϋ ηωτι^μΐ-ΰ. Στί 
τέλος καταντά σχολαστική, επιτυγχάνει όμ ος τοΰ σκοπού 
της καί δημιουργεί κλασσικά έργα.

’Επειδή ή Πόρτεν καταβάλλει ολόκληρη τήν έργατι- 
τότητά της διά κόθε της δημιουργίαν έπέτυχε νά δώση 
στήν έκφρασίν της μίαν εξαιρετικήν χρε'ά··, τήν οποίαν 
στερούνται οί περιοσόττροι έκ ιού θεάτρου προερχόμενοι 
άστέρες. Αύιοί παραμένι υοιν ότι ήσαν καί στήν σκηνήν. 
’Ιδού ποΰ έγκειται τό μέγα σφάλμα των. Χ.ησιμοποιοΰν 
τό φίλμ άπλώς καί μόνον διότι έχει περισσοτέςας δυνατό
τητας άποκιήσεως φήμης ένε»α τής καταπληκτικής του 
άνά τόν κόσμον έξαπλώσ^ως καί ώς έκ τούτου δημοιικοτέ- 
ρου τής σκηνής.

Κάποτε πρό έτών στό Γερμανικόν θέατρον έδίδετο ή 
πρεμιέρα τοΰ περίφημου έργου «Ό θάνατοο τοΰ Ν αντόν 
μέ πρωταγωνιστήν τόν πασίγνωστον A. Moissi. Όποιος 
συνέπεσε νά δή τό έξαιρετικόν ούτό έργον μέ τήν μεγα
λειώδη σκηνοθεσίαν του εύλόγως θά άντιλ' φθή ότι ή 
ΙΙόρτεν έμεινε κατενθονσιασμένη.

I (Άκ λουθεί)

(Σ υνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Μετά τά; δυσκολίας καί στενοχώριας τή; παιδικής καί 

εφηβικής ηλικίας άνέτειλε δε’ αΰ ήν μία ευχάριστος επο
χή. Ό πόλειιος μέ τό σκληρό ματωμένο του χέρι έπληξε 
κι’ αύτήν, δπως τόσε. άτλες. Τό πεπρωμένου ήτο σκληρό'·.

Υπέστη ίσ υρόν πλήγμα, τά ίχνη τοϋ οποίου ι’κόμη 
σήμερον μετά άπό τόσα χρό ια φαίνονται στό γλυ ό της 
πρόσωπο.

—Λίγο καιρό μετά τήν εί οδόν της στό φίλμ, έγνώ. ι- 
σεν ή καλλιτέχνις ώ; ρεζι· έρ της τόν ήδοποιόν Kurd 
Stark. Ού:οςεύ9ΰς άμέ <ως άντελήηθη τά εξαιρετικά προ
τερήματα τής Έν'υ κοί έπελήφθη άμέσως τής έργ’σσίας 
τή; ά·απτϋξεως όσον ήτο δυνατόν τοΰ τάλέντου τή; νεα
ρός καλλιτέχνιδος. Άκ ύραιτα συνειργάζοντ >, τής ύπεδεί- 
κνυε τό κάδε τι καί τήν διηύβυνε είς όλο. Άπ’ αύτήν τήν 
καδαρώ; καλλιτεχνικήν σχέσιν δέν ήργη’ε φυσικά νά άνα- 
πτυχβή άναμειαξΰ των καί προσωπισή τοιαύ η, ήτις κατέ
ληξε εις τόν γάμον τής Porten καί τοΰ Stark. Ή τόσον 
αρμονική καλλιτεχνική των συνάφεια τούς διεμόραυ σε ευ
τυχή συζυγικόν βίο'·, άλλ’ ό πόλεμος... Ό Στάρκ εύδύς 
άμέσως κατετάχδη ώς άνβυπολοχαγός καί καθ’ ήν έ οχήν 
ή Πόρτεν ή ο ύ οχρεωμέιη νά έκτελή στό Βερολίνο τάς 
καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις, ό Στάρκ ϊστατο στήν πρώ- 
την γραμμήν τοΰ πυρός, κοί ήγωνίζετο υπέρ Πατρίδ ς.

Είνε πολύ δύσκολον νά φαντσσδή τις τί τεράστιον κα
θήκον είνε νά εί αι υποχρεωμένος νά δείχνης σ’ό κοινόν 
δχι μόνον στό φίλμ, άλλά καί κάτω άπό τήν σκηνήν, πρό 
σωπον ιτάν :οτε ι ύάυμο καί γελαστό, καθ’ ήν στιγμήν ή 
ψυχή σου σπαράσσει. Εί>ε πραγματικές ύψίσιη κατανί- 
κησις, όταν καλλιτέχνις τοιαϋτα αισθήματα έχει στήν ψυ
χήν της καί καταπολεμούσα τά άτομικά της συναισθήματα 
νά εύρίσκεται εί; θέσιν νά παίζη εύθίμ υς ρόλους.

Ή "Εννυ Πόρτεν ή το υποχρεωμένη έντός ώ ισμένου 
χρόνου νά<γηρίοη»ώρισμένον άριθι όν κωμωδιών Τή; ή to 
άπολύτως αδύνατον νά ά.τοποιηθή τάς υποχρεώσεις της 
αύτάς καί δταν άκόμη ό άντρας τη; έπεσεν είς τό πεδίον 
του θανάτου. Κατέπνιξε τό παν πρό τόΰ καθήκοντος.

ΟΙ αγώνες δμως αύτοί, μεταξύ έκτελέσεως τοϋ καθή
κοντος καί άτο ικοΰ ψυ,.ικοΰ κλονισμού εδωκαν κατά πρώ
τον στήν Πόρτεν τήν σφραγίδα τοϋ άληθοΰ, ύψους. Σήμε
ρον είνε ή μεγάλη ήρωΐς, τής οποία; ή τραγική φύσις ά- 
ξίζει ακέραιον θαυμασμόν.

Τά χρόνια έπέρασαν κοί ή "Εννυ Πόρτεν είνε ήδη παν
τρεμένη μέ τόν Dr Kaufmann. Ή άνάμνηιις όμως τοΰ 
πρώτου συζύγου της, τοΰ τόσον προσφιλούς Στάρι ουδέ
ποτε τήν έγκατέλειψεν. Αί σχέσιις των μέ τόν άιυχή αύ
τόν είχαν κάτι τά ποιητικόν, τό ρωμαντικόν κ ιί αί τοιού- 
του είδους σχέσεις ούδέποτε λησμονοΰ'ται. Ή Έ«νυ 
Πόρτεν μετά τό πλήγμα τοΰτο κατέσιη δι φορετική. Έ- 
λάμβανε πλέον τόν δρόμον πρ’ς τάς μεγάλος δημιουργίας. 
Ή μοιραία "Αννα Βόλλιΰν τήν έπλησίαζεν.

Σέ πολλές εικόνες, φωτογραφίες ή σχεδιάσμ τα, πα
ρουσιάζεται ή Πόρτεν ώς ένα χαριτωμένο δν γεμάτο θέλ
γητρο κοί ζωή. Λοιπόν όλα αύτά μαρτυρούν κάτι έπιπό- 
λαιον τή; ψ χή; της, περιτριγυρίζουν άπλώ; τήν πραγμα
τικότητα, δέν έ ίάγουν τόν χαρακτήρα.

‘Η "Εννυ Πόρτεν είναι μία άπό τάς όλίγας ή^οποιούς, 
αΐτινες χωρίς νί έπισκΓφθοΰν κινηματο ραφικήν ή Οεατρί 
κήν σχολήν ή νά έπάιη'-.αν στή σκηνή, ήλθαν άπ’ εύ'είας 
οτό φίλμ. Οί μοντέρνοι γνωσ οί άστέρες κατά μεγίττην 
αναλογίαν έπέρασαν διά τής σκηνής καί άπέκ η αν έκ τοΰ 
θεάτρου κάποιαν τρήμην, κάποιο όνομα. Οί σκηνοθέται προ
τιμούν αυτούς άπό εκείνους πτΰ οΰτε άντίκρυσαν τήν σκη
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ΠΞΙΡΑΙΕΥΣ

Άποκλειά ικοί Άιτιποόόωποι διά τήν Ελλάδα, 
Βαλκάνια, Αίγυπτον καί Συρίαν τών Ιίινιιαα. 

τογραδικώι ιιηχανών

CINEMECCANICA
MILANO

At καλλίτεοαι και τελειότεροι μηχ^ναί προβο
λής διά μεγάλους καί μικρούς Κινηματογράφους. 
'Ινστιτούτα, Σχολεία, Ατμόπλοια, ’Ιπποδρόμια, 

ΟίτΙας κλπ. κλπ.
διαρκής ααρακαζαδήκη εν ζοις φραφεϊοις μας.

,%ί ζαλλίτερ»λ τίρ,αέ.—()ί καλλίτεροι 
δρο’„—Τά καλλίτερα Modules.

ΐιμάς, καζαχόχους, φωνογραφίας, σχέόια 
ώς και οδηγίας εγκανασνάσεως ωαρέχομεν 

ΔΩΡΕΑΝ ζ<ρ αίζοϋνζι.

ΙίαρέχΟ'-τα·. εύκολίαι εις τήν πληρωμ-ήν.

ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ
ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ 
ΔΙΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡ’ ΕΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘ1ΥΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ
ΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΟΗ 
ΗΣΙΣ ΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ CONTINSOUZA
ΠΡΟΚΑΛΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩ ΟΤΙ ΚΡΑΤΩ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΜΦΙ- 
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΑΠΟ- 

II ΔΕΙΚΝΥΟΝ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ ΟΤΙ ΤΑ ΜΗ
ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΤΕ 
ΚΑΙ ΠΑΣ 0 ΔΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟ 

II ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΤΡΟΠΟΣ ΣΥ- 
III ΚΟφΑΝΤΗΣ
(II ΔΑΡΙΟΣ I. ΜΟΛΧΟ
>11 Όδός Κολόα^ου 21 θεόόαλονίκιι

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
◄ Λ ΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διά χά&ε χινη ιιατογρα- 
« μηχανήν, 80 ο)ο Οίκονοιιία είς ρ ΰμα xai

είς άν^ραχας.
◄ ΑΤΊ ΑΡ All ΗΤΟΣ είς χά&ε ^ι>ηματογράφον.

ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη παρα^ 
κατα·&ήκη έξαιρέτων ποιοτήτων χα&ώς καί 

’ άτάνζων τών κινηματογραφιών ϊξαρτημάτων
4 (μττομπ'νες, ά'ρουΐΐζ κΐπ.)

ΤΑΙΝΙΑΙ. Αί καΐλίτεραι ταινίαι που ηροβάλ^ονται 
σήμερον εν 'Ελλάδι ά»ήχονσι είς τύν ΟΙχον.

ΣΤΑΜΕΛΦ1ΛΜ
4 Χαριλάου Τρικονπη 5, Γραμματοβνρΐς 56 

Τηλεγρ. Διεύ&υνοις ΣτάμεΙφιλμ.


