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Εταιρία Εισαγωγή; Ταινιών καί Κίνημα 
τογραφικών Μηχανών. ’ 3} 

Εκμετάλλεναις παντύ;”. είδους ταινιών^ύ^δ 
τούς χαλλιτέρους ό'ρους, έν Μακε

δονία καί Θράκη. Σνστά 
σεις Τραπεζών πρώτης 

τάξεως έιΐ ζητήσει.
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Κ· ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
( Αγγλο- Ελλπνικιι Εταιρία )

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
'Αντιπρόσωπος διά την ‘Ελλάδα τών 

ταινιών παραγωγής

TIFFANY
'Οδός Χολκοκοιδύλη 39α —’Αθήναι

Τό γραφειον μας έχει ώς αρχήν τήν έξυπηοέτησιν 
των πελατών του καί διά τοϋτο έφρόντισε νά έξα- 
οφαλίση ολόκληρον τήν παραγωγήν τής μεγάλης 

αμερικανικής εταιρίας

TIFFANY STAHL
τής οποίας τά έργα όπσυ καί αν προεβλήθήσαν 

έσημείωσαν επιτυχίας αφάνταστους
Πριν κλείσετε συμβόλαια ρωτήσατε όσους π, ο- 

?|3αλαν τάς ταινίας μας καί θά σάς πιστο
ποιήσουν τ’ ανωτέρω

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΣ & ΤΙΜΑΣ

———————---------- μι

Ο ΚΙΝΗΙΙΜΤΟΓΡΑΦΙΚΟ} DimΌαΙ ΒΡΑΤΜΟΪ,:
ΑΘΗΝΑΙ-Όδός Παραοίου 30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
«ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΛΟΥ. 

^Α«?λη·ΥΛήν „τ“'νί'*ν μή<ο«, 2500 μ6 ρων μέ ύ-· 
νην ? Αβη^ιχην κατά σενάρ.ο τού γνωστού λο
γογράφου κ. Δήμον Βρατόάνον, μέ έλληναε έ ««εχβ-,.άς καί «οπεϊα Άθη αϊ(ά. μ Π ϊ 8

Οι εν »αΐς’Επαρχίαις Κινηματογράφο. δΰναντοι 
Ο1κζοηντηα°”ν ”” Χ“ΐνίαν “ύτήν άιζό “νω

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΝΟΒΑΚ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Οδός Πί.αποντα 44 — ΑΦΗΝΑΙ

Μεταφερΰέντων τών γνωστών κινηαατο 
γραφικών έρναστηρίων έκ τή; όδοϋ Θεμι 
στοκλέονς 25 καί Λναδιοργανω&έντων τε 
λείως δια νέων μηχα ικών και χημικών εΐ- 
δων Αναλαμβάνουν τήν έκτέλεσιν πόσης 
φυσεως κινημ. έργασίας ύπό τούς πλέον 

επωφελείς δρονς
Εογαάία εύθυνείδιιτος καί τανεϊα

------------------ Ιίΐ
L·. Β. Β.

l^ICMT ΒΙΙλΟ β u ηνε
I ερμανική Κινηματογραφική Καθημερινή Έ εημερΐς 

Friedrichstrasse 225—Berlin SW 4^
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CINEMMTOGRAFIR
Ισπανικόν Κινηιιατογρ. καί θεατρικόν περιοδικόν 

Έκέίδεται κατά μήνα
Διεΰθυνσις Calle Aragon 235, 3°

Barcelona, Espagne

Γι'------- ------------------ --------------------------------------------------------

KINEMRTOGRAPH
Γερχανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν

Zimmerstrasse 35-41—Berlin, SW. 68

’--------------------------------------I'J

INTERNATIONALE FILM'CHAU
Τσεχοελοβακι όν Κινηματογρ. Περιοδικόν 

Paluis Lucerna—Stepanska 57 
Prague, II.—Tsechoslova^uie

Ή γερμιιική καθημερινή έφημερίςκΠβτ Deutsche» 
κατ’ έτος έροιφ διασή ιούς πρ ισωπικό ήτας, κριτικούς, 
ηθοποιούς ή γνωστά ειδικά περιοδικά τήν γνώμην των 
σχετικής μέ ποιό φίλα τούς έποσξένηιεν τήν μεγαλυτέ- 
ραν έντύπωσιν κατά τό έως. Αί άταντήσε ς, ε’ις τάς ο
ποίος «ακτικώς συμπεριίανβάνειαι καί ή γνώμη τού 
«Κινιιιιατογραόικοΐί Άιίτέοος» δημοσιεύονται εις τό 
πρωτοχρονιάτικο φΰλλον.

Ή στατιστική φ σικά δέν δύνα’αι νά φέρη εις α
σφαλή αποτελέσματα καί τού co κυρίως διό ι δ κύκλος 
τών φίλμ μεταξύ τών οποίων θά έκίεξη δ έρωτηθείς, 
δέν είνε δΓ ό ν υ; δ αύτός. Έ ιί π >ρτ νεί/μα ιι δ «Κινη - 
καταγραφικός Άότήρ» προκειμένου νά άπανιήιη διά 
τό 1928 «λυβεν ύπ’ όψιν του τόν κΰ λον τών προβλη- 
θέν ων κατά τό έτος έν Άθή αις φίλμ. Ό κύκλος αύτός 
συαπεριελάαβανε φίλμ τά δποία προεβλήθηταν κατά τό 
1927 εις ανλα κίνημα ιογραφικ ά κέν ρα ή έστερεΐω νέ
ων μεγ ιλων ύ τερ παραγωγών μήτω εΐσ τι πρ >β η *έν- 
των. Μέ μίαν λ ξιν τά όρια δσα» καί στενά κ ιι άνομοιο- 
γενή. *Ας μή νομισθή δε δα τούτο συν βη μόνον εις 
τ,ν «Κ. Αστέρα». Άρκ ΐ δτι τό λαϊόν τάς πείισσοτέ- 
ρας εφέτος ψήρ<·υ; «The Patriot» δέν είχε είσέτι προ- 
βληθή ούτε έν Γτρμανίφ 1

Πάντως παρ' όλα τά σφάλματά της »Ινε έν τούτοις 
λίαν ένδιαφέρουσα στατιστική, fio‘•εντός ότι περ·λιμβί- 
νονται απαντήσεις και προσωπικοτήτων καί ειδικοτή
των. Χάριν δέ τών αναγνωστών τοΰ «Κινηματογραφι
κοί? ’Αότέρος» μεταφέρομεν έδώ τάς διιφόρους γνώμας 
μέ Ιδίας άναλυτικάς σηκειώσεις πρός καλυτέραν, άναγ- 
καίαν άλλωστε, διαφώτησιν.

'Ιδού τά 10 φίλμ τά λαβόντα κατά τό 1928 τάς πε
ρισσότερός ψήφους.

1. Ό Πατριώτης (ψήφοι 40) Σκηνοθεσία Έρνστ 
Λοΰμπιτς πρω αγω ισται Ένιλ Γιάννικς, Φλόρεις Βίν- 
τορ καί Λέβι Στό'ε, έκδοσις Paromount ('Αμερική),

2 Ζά ν ντ’ "Αρκ (26) Σκηνοθεσία Ντρέγιερ. πρώτα 
γωνίστρ α Δ·ς Φαλκονίετι, έκδοσις Societe G^nerale des 
Films, Paris (Γαλλία).

3. Τάϊρκονς (21) Σκηνοθεσία, σενάρ.ο. ηθοποιία 
Τσάρλυ Τσάπλι», έκδοσις United Artists (Αμερική)

4. Κάτω κούρος (20) σκηνοθεσία Γιοσέφ φ< ν Στέρ 
νμπεργκ, πρωταγων.σταί Κλάΐβ Μπρούκ, Έ'ελυν 
Μ.τρέντ, παραγωγή Paramount (’Αμερική).

5. Λευκές όκιίς (18) σκηνοθεσία φάν Ντάϋκ, ήθο- 
ποιοί Μόντ Μπλοΰ καί Ραχήλ Τόρρες, παραγωγή Metro- 
Goldwyn-Mayer (’Αμερική).

β· Ή τελενταΐιι τον διαταγή «Λυκόφως τή; δό 
ξης» (16) σκηνοθεσία Γιοσίφ φόν Στέρνμπεργκ, πρωτα- 
γωνισταί Έμιλ Γιάννικς, Έβελυν Μπρέντ, παραγωγή 
Paramount (Άμερ κή).

1. Έδδορος ούρανός (14) σκηνοθεσία Φράνκ φορ-
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ΓΥΡΩ ΑΠΟ TO ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΦΙΛΜ TOY 1928
τσάγκε. Πρωταγωνισταί Ζπνέτ Γκέυ/ορ, Σάρλ Φ ιρέλ 
παραγωγή Fox (Άμεσική).

8. Τό τέλος τής Πετρονπόλεως (12) σκηνοθεσία 
Πουντόβ·ιν, πρωιαγωνισταί Ί'σιντιάκωφ καί Μπαρανο 
σκάβγια. Παραγωγή Meschrapom Russ (Ρωσσ α).

9. Ό άνθρωπος τών ιιαζών (10) σκηνοθεσία Κίνγκ 
Β ντορ, πρωιαγω>ισιαί Έλεινόρ Μπάρντμαν, Τζ ιίηιις 
Μπούρραιη, παραγωγή Metro Gildwytr Mayer (’Α ι-ρι- 
κή).

10 ’Επάνοδος (7) σκηνοθεσία Ζόε Μάϋ, πρωταγω- 
νισταί Λάρς Χάναον, Γκ Φρέ?ιγ, Ντίτα Πάρλο, παρα
γωγή Pomtnerfilm der U.F.A (Γερμαν'α).

’Ακολουθούν αέ όλιγωτέρας τών 7 ψήφους κατά σει
ράν. 11, Τερέζα Ρικέν (Defu), 12 Πτέρυγες (Pata
mount), 13, die Hei’ige und ivr Narr.(Defu) 10, Ούγ- 
νρ κή ΡιψωΜα (U F.A ) 15 Γαλάζια νεό ης, 16, Άννα 
Κορε · ίνα (Metro) 17, Τό άθεο κορίτσι, 18, Κατάσκοποι 
(U.F.A ) 19, Speedy, 20, Ή πιστή νύμφη.

Έ< τών 10 δηλ. πρώτων έχομεν 3 Παρσμάουντ 2 
Μετρ ■ κ ιί άπ ι 1 αί Ούρα, Γιουνάίτετ, Φόξ, Σοσιε έ ζ-:- 
νεράλ ντέ φί'μς καί Μεσραμπιμπ ρού:.

Κα’ά το 1 9 2 7 ήλθε πρώτον <Ή Αυγή» (ψ । ρους 
25γ τής Fox. δεύτερον «Τί έκόστισεν ή νίκη» (22) καί 
τρίτον ή «Μεγάλη παρέλ <σι » τής Metro. Τό 1 9 2 ιί 
π ιώτον ήλθ» τό «Π ιτέμκιν» (31), δεύτερον «Μπέν Χο 'ιο» 
(27) καί τρίτον «‘Η βανταγια τής Λαίδης Βίνερμερ» (17). 
Γό 1 9 2 5 πρώτον « Ο χρυσοθήρας» (30), δεύτερ»ν «Βα- 
ρ ετε» (27) καί τρίτον «Τελευταίος τών ανθρώπων» (24)’ 
Kai τό 1 9 2 4 ήλθε πρώτον τό «Νιμπελοΰγκεν» (56).

’Ιδού τώρα άναλυτικώτερον αί κυριώτεραι άπα τή- 
σεις.

Γουλιέλιιος δ Β’ (Ντόρν) «Μοάνα» καί «Τσάνγκ». 
Μαρ α, βασίλισσα τής ’Αγγλίας’ «Τσάνγκ». Ό πρίγκηψ 
τής Ού ·λίας, «Speedy» μέ τόν Χάρολ Λόυδ. Άλφόισος 
13 >ς, βασιλεύς τή; Ίσ ιανίας’ «AuYn(Sunrise)». Κλειιαν- 
σώ «Λευκές σκιές τών ν. θαλασσών». Καρδι άλιος Ντυ· 
απουά, τών Πιρισίων «Ζίν ντ’ Άρκ». Μτενίτο Μυυ’ο- 
λί η, Ρώμη. «Όλα τά μελετημένα χαρακτήρων φίλμ. Τό 
φιλμ είναι άλλωστε έ α έκ τών Ισχυρότερων μέσων τής 
ά'απιυξεω; τής άνθρωπότητος». Μάζ'ρυκ, πρόεδρο; τής 
Τσεχοσλοβακίας «Λυκόφως τής δόξη;». Στρατηγό; Πιλ- 
σούντσκι,Βαρσοβ aJ«Tav ή έπί τά;» Χόρτυ, άντιβατιλεύς 
τής Ού/γαρίας’ «Οΰγγρι ή Ραψωδία». Ντον Αΰγουσιο, 
πρόεδρος τή; Περού, «Μπώ Ζεσι».

Ιδού αερικαι άπαιτήσεις αστέρων. Έννυ Πίρτεν 
«Θηρεσία Ρακέν», Όσοι Όσβάλντα «Ό 7ος ουρανός», 
Βαλερία Μπόιυ «Θηρ-σία Ρακέν», Μσξ Χάνσεν. «Ή ιιε- 
γάλη παοέλασις», Λίβιο Παβανέλλι «Ή έπάνοδο;» Χάν; 
Μ τραουσεβέτιρ «Θηρ. Ρακέν», Βίλυ Σέφερς «Μία νάκτ ι 
στό Λονδϊ ο». Ράϊνχολντ Σύντσελ «Λυκόφως τής δόξης» 
Κλάιν Ρόγγε «Λεύκες σκιές» καί «Ζάν ντ’ 'Αρκ», Ζανέτ 
Γκέϋνορ «7ος ούρανός», Μπέμπε Ντάνιελς» Πτέρυγες,



Κινηματογραφικός Α<1τήρ
Καμίλλη Χόρν «Ό πατριώτης», Κόνρατ Φάϊτ «‘Ο πατρι
ώτης» καί «ό άνθρωπος τών μαζών», Κλάϊβ Μπρούχ 
«*Ο αν ή σαρξ ΰποχύπτη», Σάρλ Φαρέλ, «ό 7ος ουρανός» 
καί Τσάρλυ Τσάπλιν «The Patsy» μέ τήν Μάριον Ντάβις.

Οί σκηνοβέται απαντούν. Φ Τσέλνικ «Τσάπλιν καί 
πάντοτε Τσάπλιν»,ό Μπέργκβρ «Ζάν ντ' Άρκ», Λ. Ράλθ 
«Κάτω κόσμο;», Λούπου Πίκ «Στέλλα Μάρις», Ντυ- 
πόν «Die Docks von Ν. York» (τοΰ Στέρνμπεργχ μέ τόν 
Μπανκρόφτ). Ρόμπιζον «Κάτω κόσμος», Λερμπιέ «Λευ
κές σ-ιές» Πάσυ Μπέρν «‘Ο πατριώτης» κλπ.

’Ενδιαφέρουσα άπάντητις καί τοΰ "Εριχ Πόμμβρ ό- 
στις «κοί σήμερον» λέγει «δέν θά διστάσω νά ξαναδώσω 
τήν προτίμησίν μου στό Γκέσ’α Μπέρλιν».

Ή Σέλμα Λάγκερλ, φ προτιμά τήν «Επάνοδον». ‘Ο 
Τσοϋκορ καί ό Λάσκη τό «Πτέρυγες», ό Σάουερ «Speedy· 
καί ό Γχέγιερ «Ό πατριώτης». ‘Ο Σέικ «Λβυκές οχιές». 
Τό ίδ ο καί ό Α. Λέβ. Ή Μπρίτις Ίντβρνασιονάλ τό 
«Μουλέν Ρουζ-», ή U F.A. «Ουγγρική Ραψωδίυ», «’Επά
νοδος» καί «Συχραζάτ», ή Ama τόν «Μαιδραγόραν» και 
ακολουθούν διάφοροι έταιρεΐοΐ δίδουσαι τάς προτιμήσει. I των.

’Εκ τών κινηματογράφων τό Καπιτόλ τοΰ Βερολίνου I 
έσημε ωσβν τήν μεγαλυτέραν του επιτυχίαν μέ τό «Τσίρ
κου;», τό Μαντελοιν τών Παρισίων μέ τό «Μπέν Χούρ», 
τό Μαριβώ τής Ιδίας πόλεως μέ τό «Γσ'ρκους», τό Πλά- 
ζα τοΰ Λονδίνου μέ τό «Speedy» τό Άμπίρ τοϋ Λο-δί-ου 
μέ τό «Γέλα παληάτσο», τό Πικαντίλυ τής Ιδίας πόλβως 
μέ τόν «Άνθρωπον ποΰ γελφ», τό Ούρμπάν τή; Κοπεγ
χάγης μέ τό «Παπιτοϋ (Μπέκερ)», τό Παλάντιουμ τή 
Στοχό' μης μέ τό «Τσίρκου:», τό Κολόζβουμ τών Βρυξελ
λών μέ «"Οταν ή σάρξ ύποκύπτη», τό Ροανιάλ τοϋ Άμ- 
στερ τάμ μέ τήν «Ρόζ Μαρί·,τό Παλλάντιονμ τής Ρίγας 
μέ τό «Τσάνγκ», τό Σάο Λούϊζ τή; Λισαβώνος μέ τό 
«Μπέν Χοΰρ», τό Άτιιχόν τών ’Αθηνών μέ τό «Μπέν 
Χούρ», τό Κολσράκ τοΰ Βελιγραδιού μέ τόν «Βασιλέα 
τών Βασιλέων», τό Έντεν τής Κων)πόλ ω; μέ τις «Νύ
κτες τοΰ Σικάγου». Τό Ρόξυ τής Ν.*Υ ρκης μέ τό «Fon- 
Sons», τό Ριβολι μέ τή «Ραμόνα», τά ’Ολυμπία τοΰ Με
ξικού μέ τό «Πτέρυγες», τό Λυρικό τής Βραζιλίας μέ την 
«Μανόν Λεσκώ», τό Άλάμπρα τοϋ Κέπ—Τάουμ (Ν. ’Α
φρική) μέ τό «Βαρκάρη τοΰ Βόλγε», τό Μουσακίνο τοΰ 
Τόκιο «Τσίρκους» κλπ. κλπ.

Έκ τών είδικώυ περιοδικών, τής L.B Β. «Τό τέλος 
τή. Πετρουπόλεως», τοϋ Film Kurier ή «Ζάν ντ’ Άρ-<», 
τοΰ Der Film «‘Ο κάτω κόσμος», τοΰ Cine Miroir το 
«Βερντέν» τοϋ Nacheto Kino (Σόφια) «Άννα Κσρεννί- 
να», τοΰ Film en og V. Όσλο «Μανδραγόρας» τοΰ Μο 
tion Pictures «Ό πατριώτης» καί μεταξύ τών διαοημο- 
τέρων πιριοδικών τοΰ κόσμου συγκαταριθμεϊται καί τό 
ήμέτερον τοΰ όποιου ή προτίμησις έκλινε τελικώς ΰπέρ 
τής «Μητροπόλεως». Ro—Ma

ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΕΝΑ i 
ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ THZ ΤΡΑΠΟΥΛΑΣ· '

«Τό Λιμάνι τών Δακρύων», ή δευτέρα παραγωγή 
τοϋ οίκου «Ντάγκ - Φίλμ» προεβλήθη τήν λήξασαν ε
βδομάδα εί; τού; δύο κυριωτέρους ’Αθηναϊκούς κι
νηματογράφου;,.

Δέν πρόκειται νά γράψωμεν κριτικήν εδώ. θά πε 
ριορισθώμεν μόνον είς μερικάς γενικότητας,ποΰ θεω- 
ροΰμεν ύποχρέωσίν μας νά εϊπωμεν.

Μετά τήν δήλωσιν τής «Ντάγκ - Φίλμ», δτι δ 
«"Ερωςκαί Κύματα» άντεπροσώπευε τήν πρώτην δο 
κιμαστικήν της ταινίαν — όποιος όψιμος μεταγνοι· 
ομος—τό «Λιμάνι τών Δακρύων» παρεδόθη σιήν 
κρίσιν τοϋ Κοινοϋ καίτήν ίδικήν μας(τήν οποίαν άλ- 
λ'ΐΰέκφράζομεν) μέ άξιώσειςαν ο/ιάπολύτωςδιχαιολο

γημένας λόγφ τής υπερβολής των, ταινία άνω τέρα 
τών Ευρωπαϊκών άν καί Ελληνική «κατά τήν σχετι
κήν διαφήμισιν; τουλάχιστον άξ'ώσεις ύποσχομέναζ 
ένα τρίτο φίλμ σημαντικά ανώτερο καί άπό τό δεύ
τερο.

Ό Οίκο; «Ντάγκ—Φίλμ» τοΰ οποίου αναγνωρί
ζουν τήν φοράν ταύτην τήν σοβαράν έργασ'αν, ο
φείλει μέ τήν σειράν του νά δμολογήση, πόσον ή αύ- 
στηοότης τών πρώτων μα; κρίσεων άπέβη ευεργετι
κή διά τοΰτον, πράγμα άποδεικνυόμενον π ισ φανώς 
έκ τής σπουδή; του νά μά; άποττομώση διαψεϋδον 
τήν άκραν απαισιοδοξίαν μα; τοΰ εγγύς παρελθόντος.

"Ηδη ήμεΐ,—δέν φαρισιϊζουεν δμιλοϋντες οϋτω 
।—εφ’ δσον δίδομεν τόν λόγον εις τήν πραγματικό
τητα, ύπομιμνήσκοντες γεγονότα, ήμεΐς λέγομεν, οϊ- 
τινες μόνοι εϊχομεν τό θάρρος τής γνώμρς μας κατα- 
δικάσαντες μέ τήν συνείδησιν άναπαυμένην, τήν ε« 
τών υστέρων άποκληθεΐσαν «δοκιμαστικήν» της πρώ
τη: πραγματοποίησιν, χωρίς κα>είς ευτελής λόγ>ς 
τελε'ως ασυμβίβαστος ποός τάς άοχος άτινας πρεν- 
βεύομεν, νά μάς είχεν ωθήσει είς τούτο, αναγνώριζα· 
υεν σήμερον μέ ίκανοπ'ίησιν ειλικρινή καί βαθεΐαν 
ότι ή «Ντάγκ—Φίλμ» οργίζει νά γίνιται υπολογ’σι- 
μος;

Ό οίκος «Ντάγκ» ξεύρει άναμφιβό/ως δτι εί; τήν 
ά αγνώρισιν ταύτην δέν μάς «έφώτισε» νά προβώ- 
μεν νεογέντητον περιοδικόν βρέφος φωτιζόμενων— 
ώς λέγεται—ατό τόν φσρον τοϋ «Λιμανιού τών Λα
κρύων»...

Εϊμεθα ϊσως αυστηροί, άλλ’ άσπιλω κοιταί, άγω 
ν σθέντες επί πενταε ίαν δλην διά τήν έπι ιράτησιν 
τής Έβδόαης Τέχνης έν Έλλάδι, άντιδράσαντε.σθε
ναρός κατά πάτης προσπάθεια; μή άνταποκρινομέ · 
νης είς τό ύψος τής κινηματογραφικής ιδέας.

Χωρίς ούδ’ επί στιγμήν νά παρεκκλείνωμεν τής 
δδοΰ ήν έχαράξαμεν έν τή αρχή τοΰ ποογράμματό; 
μας, θά έξακολουθήσωμνν νά έχωμεν τό θάρρος τής 
γνώμης μας τό δπιΐον καί άκλόνητον είναι καί ευερ
γετικόν αποβαίνει δΓ εκείνους τούς οποίου; κρίνομεν 
αύστηοά.

Οΰτω δημιουργοϋμεν ϊσως εχθρού.-, άλλ’ έξασ ρα- 
λίζομεν τόν τιμητικόν τίτλον τών άληθινών φίλων 
'τής Τέχνης ή οποία ήδη μάς περιβάλλει μέ τήν εύ· 
γνωμο<ύνην της, διότι συνε’ελέσάμεν διά τής αύστη- 
ρότητός μας είς τήν άναστήλωσιν τοϋ γοήτρου της, 
πράγμα όπερ λογιζόμεθα ευτυχείς νά άναγνωρίσω- 
μεν ότι επιτυγχάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου ή 'ία πραγ- 
ιιατοποίησις Γαζι ίδη. ”1 ιις Σκαραβαίου 
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ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΓΚΕΤ ΕΞ-ΝΤΥΦΛΩ
‘Οπως είχε προαναγγείλει δ «Κινηματογραφι

κός Ά»τήρ», ή Οόγχέ; έξ-Ντυφλιο τής Γαλλικής 
Κωμωδίας, δηλαδή ή δημοφιλέστερη στήν Ελλάδα 
Γαλλίς καλλιτέχνίς τοΟ Κινηματογράφου, φιλοξενή
θηκε τήν περασμένη έδδομάδα στάς ’Αθήνας έμφα- 
νισθείσα πρό τοΰ Κοινοΰ μας άπό τής σκηνής τοϋ 
«Κεντρικοϋ», έμπρός σ’ ένα άκροατήριο πού τήν έ 
πιμφήμησε μέ θερμότητα καί ένθουσιασμό πρωτοφα
νή γά ξένη καλλιτέχνιδα.

Ή γράφουσα είχετήντύχη νά τήν συνάντηση τήν 
ήμίρχ τής άφίξεώς της, 
μισή ώρα μετά τήν 
άνοδόν της οτάς Άθή 
νας, στό ξενοδοχεΐον 
τής «Μεγάλης Βρετα
νίας» δπου . κατέλυσε.

"Αν καί άποκαμω- 
μένη άπό τήν κούρτσι 
τοϋ ταξειδιοΰ ή Ούγ 
κέτ έξ Ν ;υφλώ μ’ ένα 
χαμόγελο γεμάτο συγ- 
κατάβασιν μοΰ χαρίζει 
πέντε άπό τά πολύτιμα 
λεπτά της πριν άποτυρ- 
θή γιά ν’ άναπαυθή.

Τής διαβιβάζω τούς 
θερμούς χαίρε ισμούς 
τών άναγνωστών μας, 
μή παραλείποντας νά 
προσθ σω τήν ιδιότητά 
μ-υ ώς Προέδρου τοϋ 
«Κλέμπ Ζάκ Κατλαίν» 
στάς ’Αθήνα'.

‘Η έκλεκτή καλλι- 
τίχνις ένθουσιάζεται 
μαυαίνοντας τήν λεπτό · 
μέρεια αύτή. Μοΰ λέει 
«πώς είνε εύτυχής γνω- 
ρίζουσα τούς μακρυνούς 
φίλους πού οί 'Ομιλοι 
αυτοί συνδέουν τόσο 
στενά μεταξύ των», 
(γιατί ή Ούγκέτ έξ Ντυ- 
φλώ είνε άπό τά δρα
στικότερα μέλη τοϋ 
«Κλέμπ ΖάκΚατλαίν»).

Πέρνω συχνά γράμματα άπό τούς 
Ελληνας θαυμασιάς μου. Ή έκφρασις τής συμπά

θειας των μοϋ,είνε τόσο συγκινητίιή . Μπορείτε νά 
τους τό πήτε έκφράζο-τάς τους τήν εύγνωμοσύνη 
μου γιά τά εύγενικά αισθήματα πού μοΰ έκφράζουν 
μέ τόση λεπτότητα. Ακόμη, μή παραλείψετε νά 
γράψετε στό περιοδικό σας, δτι είμαι καταγοητευ- . 
μένη άπό τόν Αττικό ούρανό, τό λαμπρό σας ήλιο ριη?. 
καί τήν μεγάλη έγκαρδιότητα μέ τήν όποία μέ δέχε- ροφορί<αε 
ται τό κοινό σνς, ποΰ καί σείς έκπροσωπήτ?. ’ " ,,

Ανέκδοτος φοιογραφία τής κυρίας Ουγγίττης εξ· Νιυφλώ, 
τήν δποίαν ή εκλεκτή καλλιτέχνις άφιερωσεν εις τόν *Κινη· 
ματογραφικιν ’Αστέρα». Eh-οι μία εκφραοΐς της από τήν 
*Κυρία με τάς καμε^ίας^ είς ήν ενεφανίο&η τήν Παρασκευήν 

άγνώστους ’ ποΰ διεκδικοϋν τήν Ούγκέτ 
1 λ-.τεχνικόν τους είδωλο...

θά δ.ατηρήσω τήν άνάμνησίν του μεταξύ τών 
προσφι' εστέρων ποϋ ά”εκόμισα κατά τάς διαφόρους 
έτισκέψει ξένων χω;ών. Έστέ βεβαία.

Είς έρώιησίν μου έάν «γυρίζει» κανένα φίλμ, 
ή Ούγκέτ έξΝτνφλώ μοϋ άπαντα, πώς δέν έχει παί
ξει καθόλου στόν Κινηματογράφο κατά τούς τελευ- 

I ταίους μήνες κι’ δτι σκοπεύει νά «γυρίση» τό έρχό- 
μενο καλοκαίρι ένα μεγάλο φιλμ στήν Αίγυπτο τοϋ 

δποίου ό τίτλος δέν έ
χει καθορ σθεΐ, ούτε 
καί οί λοιπές καλλιτε
χνικές λεπτομέρειες.

Τής ζητώ μιά φω
τογραφία της γιά τόν 
«Κινηματογραφικό ’Α
στέρα» καί μιά γιά μέ
να. Λυπάται γιατί δέν 
μπορεί νά ίκανοπαιήση 
τήν έπιθυμία μο) καί 
μέ προσκαλεΐ στό καμ
αρίνι της τοϋ «Κεντρι
κού» γιά τό έπόμενο 
βράδυ, όπότε θά μοϋ 
τής έχει έτοιμάσει. ‘Η 
ύπόσχεσίς τις συνοδεύ
εται άπό ένα γλυκύτατο 
χαμόγελο «λέ σελέμπρ 
γκρασιέ σουρίρ ντ’Έγ- 
κέτ Ντυφλώ» (τό φημι
σμένο εύχαρι χαμόγελο 
τής Ντυφλώ) δπως λένε 
οί Γάλλοι.

Τήν εύχαρισιώ πο
λύ θερμά γιά τήν πρό
σκλησή της, τήν ύπό- 
σχεσί τη; καί γιά τά 
πέντε λεπτά ποΰ μοΰ έ- 
χάρισε, καί σφίγγοντάς 
της τό χέριτήν άφήκα 
γιά νά τήν χειροκροτή
σω τό έπόμενο βράδυ.

"Ηδη θ’ άποσπφ τά 
χειροκροτήματα τών 
Κωνσταντ νουπολ ι τ ώ ν 
έξ—Ντυφλώ, ώςτό καλ- 
"Ιρις Σκαραβαίου 

ί ΤΤΩΛΟΥΝΤΑΙ μία μ-ηχανή «ρο€ο· 
λής τύπου ΕΡΝΕΜΑΝ πλήρης καο έν 

| άρίστη κ»τ-, στ>σβο καί μ,έα Γκωμον πλή- 
επίσης έν άρίστη καταστάσεο. ΙΙλη- 

■ ι.Μ,,,,.ί-; Λ. Καρρας ΙΙσίτησίων ΐτί 
' Κινηματογράφος «Ροίζικλαίρ».



Κινηματογραφικός Αότήρ
Κινηματογραφικός f’Adtho

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΣΠΛΕΝΤIΤ»

Η ΒίΕΝΝΗ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ
ΙΙραταγωνίάτρια Λύα Μάρα

Η εύγενεστάτη άλλά έκιεσοΰσχ οικογένεια Ζί- 
ρικη εςη έν Βιέννη σωζουσα μέντάπροσχήα,ατχ τή: 
εύγενείας άλλ’ ύποφέρου'α οικονομικής. Τό στόλι 
σμκ ιών Ζ οκη ήτο ή Φρίτση Ζίρση τό μόνεν έλάτ
το’μα τής όποίας ήτο νά είναι κόρη τής διάσημου 
ήθοποιοΰ Μίτση Στάουτιγγερ. Μία άλ>η οικογένεια 
τών Ζονζάγκα συγγενή; τών Ζίρσηζέτρεφε μέγα μί
σος πρός τους Ζίρσκη έξαιτίας^τής παρεισφρύσεως εις 
την οικογένεια 
τών Ζίρσκη 
μιας ήθοποιτΟ. 
‘Ο τελευταίος 
άπόγονος τών 
Ζο ζάγκα Κά
ρολος Ζονζά- 
γκα διαμένων 
έν ’Αμερική κα 
τώρθωσε νά γί- 
νη διευθυντής 
τοΰ Μόρνιγκ 
ΙΡστ καί άπέ· 
κ ησε περιου
σίαν. Ό Ζον- 
ζάγκα πληρο
ί) ορηθεΐς δτι

Μίτση σέ πονηρά τ·'χνάσματα προ α/οΰνσυναγερ 
μόν μέσα στό θερινόν θέα’ρο καί άναγκάζουν τόν 
πατέρα τοϋ Τζών νά φύγη τήν στιγμήν ποΟ έκπλη
κτος βλεπει τόν γυ:ό του έπί τής σκηνής νά συνο-

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

ΣΕΡΑΤ η
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

δημοπρασίαν ή 
π α τ ρ ο γονική 
του οικία στέλ- 
λει τόν υιόν 
’OJ Τζών είς 
Βιέννην διά νά 
έςαγοράση τό 
σπίτι, τον προ- 
ειδοπ·. ι ΐ δέ έπ’ 
ούδενΐ λόγιο νά 
μή έλθη'είς 
σχέσει μέ τήν

ρία τοϋ πρίγκηπος καί τής Σελιμά; καί τοΰ Σεράϊ, 
δστις καθημ-ρινώς τίς ίδιες ώρες περνούσε άπο τους 
κή τους τοΰ παλατιού γιά νά βλέπη τήν αγαπημένη 
του έστω κι’ άτό μακρυά νά π,ρπατή. Μιά μέρα ό
μως δέν ήλθε καί δ Σεράϊ έμαθεν δτι αυτή απεθα- 
νε. Κι’ άκόμα ή ιστορία τοΰ Κουράμ τοΰ τώρα ως 
ηγεμόνα; Σεγιαχάν δνομασθέντος ποΰ θέλησε τα ί- 
δρύση τό μεγάλο μνημΰο καί τό βρήκε έπινοημενο 
άπό τόν τυφλό πειά Σεράϊ. Τό μνημείο τοΰ μεγάλου 
έρωτος. , , ,Τ

Τό φιλμ αυτό δέν «έγυρίσθη» μονον στας Ινδίας 
άλλά καί άπό Ινδού; πρωταγωνισιάς. Ό πρωταγω

νιστές Χιμανσον 
Ράΰ (Σεράϊ) είναι 
πριγκηπικής κα
ταγωγής. Ή αρ
χαίοι καί πολύτι
μοι τάπητες καί 
διάφορα άλλα έ
πιπλα έστοίχισαν 
είς τήν U.F.A. ά
νω τοΰ 1 έκατομ. 
μάρκων χρυσών. 
Συμμετέσχον 40. 
000 Ινδοί,ώς κομ
πάρσοι 1000 άλο
γα καί 500 κα
μήλες. Έν συνό 
λφ έλαβαν μέρος 
70 χιλιάδες άν
θρωποι ομιλούν - 
τες 17 γλώσσα; 
καί 143διαλέκτους 
Ώς πρός τήν πρω 
ταγωνίστριαν αρ
κεί νά πή κανείς 
δτι άντιπροσωπεύ 
ει τόν κλασικόν

'Εκατοντάδες παραμύθια μα; έφεραν στο κόσμο 
τοΰ Ταζ Μαχάλ—τή; κορωνίδας τών ανακτόρων— 
ΧΤι σέ πολλούς θά θυμίζη τό ο'νομχ τού Σαγειάν, ο 
όπ’ΐο;, δταν άπέθανε ή γυναίκα του, άνή^ειρε στη 
μνήαηαύιών καί τοΰ έρωτος τό περίφημου μνημεΐον.

'Ασφαλώς δμως λίγοι θά γνωρίζουν τήν ιιτορίαν 
ποΰ έξηλίγθη γύρω άπό τό πρινκηπικό, αυτό ζεύγος.

Ήταν πολύ νέα, μικρούτσικη < κι’ αβοήθητη ή 
Σελιμά δταν τήν εΰρε ό Σάντι, δ οποίος τήν λυπή 
θηκε καί τήν έπήρε σπίτι του καί τήν ανέίρ·ψε μα
ζί μέ τόν γυιό του, τόν Σεράϊ. Την ώνόμαιε Σελιμά 
καί αυτή ήω τό άσιρο τής ευτυχίας στό φτωχό σπί
τι τοΰ Σάντι. ‘Ο 
Σεράϊ κι’αΰτή ή* 
σαν πρώτοι φίλοι, 
φαινόταν πώς τέ
τοια φιλία δέν εί
χε υπάρξει ποτέ. 
’Αλλά τό πεπρω
μένο διαφωνούσε. 
Αίφνης μιά φωνή 
τάραζε ολο τό χω
ριό. «Οί δουίέμ
ποροι έρχονται ! > 
Ήρχονιο απάνω 
σέ γρήγορα άτια 
καί δέν έμειε πα
ρά άμυνα.

Ό Σεράϊ ήθέ 
λησε νά προστα
τεύσει τήν αγαπη
μένη, είχε απόφα
ση νά άμυνθή μέ
χρι τή; τελευταί
α; ρανίδος τοΰ αί
ματός του. Άλλά 
ματαίως’ δέν επέ
τυχε τίποτε καί δ
ταν σέ λί [Ο έφευγαν οί δουλέμποροι έταιρναν μαζί 
τους καί τήν Σελιμά.

"Οταν σέλίγοσυνήλθεν όΣεράϊδέν δένμποροΰσε να 
κρύψη τή θλίψι του.Τά άτθη τοΰ λοτοΰ στα μαλλια 
τής αγαπημένης του δέν τοΰ ήτο δυνατόν νά λησμο- 
νήση καί μιά φωνή έλεγε μέσα του. Νά ψάξης ! νά 
τήν βρής! νά τήν κερΜσης! Κι’ ήρχίσε νά γυρίζη α
νήσυχος άπό χώρα σέ χώρα. Κι’ έφθασε στήν αγορά 
τών σκλάβων στήν Βαγδάτην. ’Εκεί βλέπει τήν Σε
λιμά, λοιπόν θά τήν έλευθερώση. Άλλοίμινο δμως 
αυτή ώρίστηκε πειά γιά τό Χαρέμι τοΰ πρίγκηπο; 
Κουράμ. Μέσα στά πανύψηλα τείχη τοΰ χαρεμιού 
περι ορίστηκε τοΰ λοιπού ή ζωή της.

Ή ιστορία τοΰ μεγάλου ίρωτο; ήρχισεν έτσι, τοΰ 
έρωτος ποΰ νικά καί τά δρια τοΰ Θανάτου. Ή ίστο

δεύη μέ τό βιολί τούς χοροΰς τής Μίτοη.
’Επωφελείς μιας ε δήσεως πλημμύρας εις τό Χά- 

μίλτοι τοΰ Τειάς δ Κάρολος πείθει τόν υιόν του νά 
μεταβή ιίς Αμερικήν πρός διάσωσιν τών κτημάτων 

του τά όποια δμω; 
εύοίσκοντοί είς τό 
Χάμιλτον τής Νεβά- 
δας. Ό Τζών έννοή- 
σας περί τίνος πρό
κειται άναχωρεί, τυ 
) έω δέ μανθάνει 
τήν άλήθειαν τήν 
στιγμήν τής άναχω· 
ρήσεως τοΰ πλοίου 
δπότε ό Τζών πέ
φτει στήν θά ασσαν 
καί βγαίνει στήν ξη- 
ράν, σπεύδει δέ κατ’ 
εύθείκν εις τό μέγα 
θέατρον δπου διά 
πρώχην φοράν έδιδε- 
το ή έπιθεώρησις «Η 
ΒΙΕΝΝΗ 11OV ΧΟ
ΡΕΥΕΙ» μέ πρώτα- 
δ ωνίστριαν τήν Μί
τση Ζίρσιη. ’Εκεί 
παρευρίσκεται καί δ 
πατήρ του είς ένα 
θεωρεϊον δπου ό έν- 
θουσ ιασμ ό ς δλων 
φθάνει είς τό κατα- 
κόρυφον. Ό Τζών 
εις μίαν στιγμήν μή 
δυνάμενος νά συ- 

------- —— γκρατηθή δρμα στή 
σκηνή καί σφίγγει 

οτήν άγκα)ια του τήν Μίτση. Τήν πρώτην στιγμήν 
έπερχεται ούγχισις βαθμηδόν δμως καί κατ’ δλίγον 
δ ένθουσιασμός έπανέρχεται ό δέ Κάρολος πεισμέ
νος πλέον γιά τά αισθήματα τοΰ υίοΰ του δέν φέρει 
καμμίαν άντίστασιν εις τήν ένωσίν του μέ τήν Μιτση 
Ζίρσκη. Τό είίυλλιον τελειώνει μέ έναέριον ταξείδι 
κατά τόν μήνα τοΰ μέλιτος.

Ζ ί ρ σ κ η. Ό
Γζών φθάνει είς την Β έννην έςαγοράζη τό σπήτι 
γνωρίζεται δμως μέ τήν Μίτση Ζίρσκη ή δποία έν 
τφ μεταξύ γντρισθεΐσα μέ ένα Βιε νέ.ον ποιητήν 
*P7A 1 νά έπισκέπτεται έκ νέου διάφορα κέ.τρα, 
δπου άλλοτε έδρασεν ή μητέρα τη . Αί σχέσεις τοϋ 
Γζών [ ε τήν Μίτση γίνονται καθ’ έκάσ ην στενότε- 
ραι τάς μανθάνει δέ καί ό πατήρ του Κάρολος έ» 
Νέα Ί’όρχη, δπότε σπεύδη νά έλ^-η εις Βιέννην διά 
νά άπο ιπάση τόν υίόν του άπό τήν Μίτση. Διά νά 
έμποδίση τόν υΐόντου νά παρερευ'ή είς τήνΜίτση δ 
Κάρολο; άγοράζει δλα τά εισιτήρια τοΰ θεάτρου,
άλλ’έπειδή δλα τά πράγματα στόν κόσμ-ν δέν κα 
τορθώνονται μόνον μέ τά χρήματα ό Τζών καί ή.

CINEMA
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕ1ΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥθ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΟΙΣΙΟΡΗΜΑ

(4) (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Είς τό βάθος τής σκάλας, ή Δωροθέα έστράφη πρός 

άύτον καί, κατάχλωση τοΰ έδωσεν ένα πακέττο τό δ 
ποιον έως έκείνην τήν στιγμήν είχε κρυμμένον είς τό 
φόρεμά της.

—Σάς είπα σήαερον ότι έχω απόλυτον εμπιστοσύνην 
σέ Γά', είπε μέ νευρικότητα καί μέ χαμηλήν φ ονήν. Σά; 
παρακαλώ νά μοϋ φυλάξετε τό μι»οσ αύιό πακέττο.

— Έάν μέ χρειασςήτε, είπεν ό Γκαίρισων, δεχόμενος 
τό άντικείμενον, γράψετέ μου ή τηλιγραφήσαι». Καί 
τώρα, καληνύκτα.

— Καληνύχτα, άπήνιησεν εκείνη. Έπειτα τόν έκύτ 
τάξε μέ πικρίαν καί προσέθεσε. Σά; βεβαιώ ότι σά; εί
μαι έντελώ; «ΰγνώμων.

Τοΰ έτεινε τό χέρι, τό όποιον ό Γκαίρισων επήρε 
τρέμω·'.

Μετά ένα λεπτόν ό νέος «ύρίσκετο είς τόν δρόμον 
Ήσθ,νε ο μίαν άνεξήγητον εϋχαρίστησιν.

’Ακριβώς τήν Ιδίαν στ γμήν άπό τήν άλλην πλευράν 
του δρ>μου, μία άνθρωπίνη σκιά ήρχισε νά παρακο-ου 
θεΐ τόν Γκαίρισων τόν οποίον συνώδευσε μέ πραφύλαξιν 
μέχρι τής πόρτας τής κατοικίας τ »υ.

"Οταν έφθασε στό δωμάτιό» ιου, ό νέος έβγαλ°ν άπό 
τήν τσπέπην του τό πακέττο ποΰ τοΰ είχ-ν έμπιστευθή 
ή Δωροθεα Έθεώρησβν δ Ί εϊ/ε τό δικαίωμα νά γνώοί- 
ση τό περιεχόμενόν του. Τό ποκέττον άλλωστε δεν ήτο 
σ (ραγ σμένον.

Άφήρεσ· τό περιτύλιγμα κα κάτω άπό τό χορ ί ά 
πε τσλύφθη ένα ώραιότατον δερμάτινων κουτί. Το ήνοι- 
ξεν. Ήιο δύσκολον νά συγκραιή ιη τήν έκπληξίν του. Τ 
κουτί περιείχε δύο περιδέραια τό έν άπό διαμάντια τό 
άλλο άπό μαργαριτάρια αλλά καί τά δύο τελ.ίας ώραι · 
ότ^τος. Έξαφνα μία αστραπή έφώτησε τό νοϋν του είς 
τό σπί ι όπου έδίδετο ό χορός. Δέν ήτο δυνατόν νά χ ο- 
ρέση Αμφιβολία. Τήν Ιδίαν στιγμήν ή μορφή τοΰ Θεόδω
ρου Ρόμπινσων καί ή μεταμφίεσίς το» είς Μεφιστοφελήν 
έπαρουσιάσθη είς τήν μνημην του

Εΐ; ποιαν περιπέτειαν εύοίσκετ> άρά γε άνακιτευ- 
μένος ; Ή φαντασία του 'πλασεν αμέσως έ α όιόκλη 
ρον ι υθισιόρημα. *0 Θεόδωρός είχε κλέψει τό περιδέ- 
ρα ον υπό τήν νέαν. Έπειτα άφησε τόν χορόν καί κ ύ-] 
πτων κάτω άπσ τό επανωφόρι του τήν άμφ,εσ.ν του, ήλ
θε μέ τό προϊόν τής κλοπής του νά δή τήν Δ οροθέ ,ν. 
‘Υπο τό πρόσχημα ότι θά έτηλεφωνοΰσεν, άπεσίρθη είς 
δίπλα όν δωιιάτιον. Τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν αυ
τός, ό Γκαίρισων έπρόκιιτο ν’ άνα <ωρήση, ή νεαρά γυ
ναίκα, συνηντήθη μέ τόν Θεόδωρο ·, ό όποιος πυρ δώσε 
είς αύ ήν τά περιδέραία. ‘Η Δωρτθ α, μέ τό άθώυ» ύ
φος η; μετέβαλεν είς κλεπταποδόχον τόν ψυδο»ύζυγό» 
τη , ό δπ ϊος έγίνετο κατ’ αυτόν τόν τ όπ ·ν δργανον 
τής πλέσν έπιδεξίας μηχανορραφίας. Ό συνένοχος τη; 
καί αύτή εύρίσκοντο οΰτω έν άσφαλείφ είς περίπτωσιν 
κατ’ οίκον έρεύνη; ύπό τής αστυνομίας. ΆσφαΛ,ώ , είχε 
πέσει είς τήν παγίδα τή» όποιαν μ’ έπιιηδιίότητα του 
είχε στήσει ή πονηρά Λωροθια. ‘Η έμπειρος ηθοποιός 
είχε" ωθήσει μέχρι τών άκρων τήν έντεχνον δολιό- 
τητά της. ·

Καί εντούτοις, όταν ένθυμ ϊτο τήν ώραίαν μορφήν 
τής γυναικός, ήτις τόν ικέτευε να μή τήν εγκατάλειψη, 
δέν κατόρθωνε νά πείση τον εαυτόν του ότι ήτο ένοχος. 
Παρα τήν έπιβαρυντικήν πραγματικότητα, ήτο βέβαιος 
ότι ή Δωροθέα ήμποροΰσε νά διευκρ.νί η τό μυσιήριον 
καί ιά δικαιολογ ηθή.

Έν τφ μεταξύ ίέν έπαυε νά εΐνε κάτοχο; τών δύο 
περιδέραιων,* τά όποια κατά τού; μετριωτέρου; ύπολογι 
σμούς του. ήξιζαν εκατόν ιίκοσι πέντε χιλιάδας φράγκα 
Τί θα έκανε τά δύο πολύτιμα καί ένοχοτοιηιι<ά αύτο 
κοσμήματα ; Ήτο Υποχρεωμένος νά φύγη άμέσφς άπό τό

Λονδίνον καί, κατά τήν προκτχωρημένην αύ ήν ώραν, 
ήτο αδύνατον νά εΰρη ασφαλές μ> ρος νιά νά τά τοποθε- 
τήση. Νά τ’ άφήση είς τήν κατσίκαν του; Τ. ΰτο ήτο 
επικίνδυνον. Ένα μό»ον μ*σον ύ ιήρχε. Νά τά παραλοβη 
μ <ζύ του.

Εύτυχώς, είχε μίαν πρωτότυπον βαλίτζαν τις οποίας 
τόν μηχανισμόν είχεν έωεύρη είόικώς ό ίδιος. 01 λωπο- 
δύται θά συναντούσαν ώρισμένω; μεΥάλην δυσκολίαν γιά 
νά τήν ανοίξουν. Ή β ιλ·.»ζα αύιή σκεπασμένη μέ δέρμα, 
ώμοίαζε μέ τάς κοινας β λίτζας. Άιλά ή ο θαύμα συν
δυασμό» . Όχι μονον άπκτελεϊτο άπό άόρατον δ,πλοΰν 
φόντο, άλλ’ έ τί πλέον τό σκέπασμα αί τό ά οινμα συ- 
νεδέοντο δ ξιά κα! άρ στε. ά μέ τεμάχια δέρματος, τά 
όποια έμοιαζαν μέ περύγια.

Τά δερμάτινα τεμάχια δέν έφαίνοντο νά είχαν άλ
λην χρήσ·μότητα έκτός άτδ τοΰ νά δ ιυκολύνουν το ά
νοιγμα κα· τό κ'εισιμ >ν .τής β .λίτζας. ’Αλλά έντό; τών 
τεμαχίων ήσαν προσηρμοσμέ»α τεμάχια σιρμοτος, τά ό
ποια αύ τομάτω, 2 τπε αν, τήν βαλίτζαν, δημιουργοΰ,τα 
ξηρόν κρότον όμοιάζοντα μέ τόν κρότον οκα'δάλης 
όπλου.

Έάν ένας κλέπτη; άτεπειράτο νά ψάξη τό περιε- 
χόμενον τή; βαλιτζας, τότε αδ-η έκλινεν αύ Όμάτως καί 
τά σύρματα συνελάμβανον τό τολμιρό χέρι, ένώ συγχρό
νως ήκιώετο καί τό ιίδοπτιητήριον τοΰ κινδύ ου

Ή βα ιτζα λοιπόν αύτη ήτο πολύ καιάλληλος διά 
τήν φυλαξιν τών κοσ ηαάτων

Άφ ΰ έ ρυψε τά περ δ ριια ό Γκαίρισων προσέθεσεν 
είς τήν βα ίτζιν ολίγα άσπρόρρουχα καί έγκατελε ψε 
τήν κάτι ικ αν του διά νά ύτ«γη πεζός είς τόν έκΛ πλη
σίον ευρισκόμενον σιδηροδρομικά» σταθμόν. Είς τόν δρό
μον, ό ά θρωτο; που το» είχε παρ ,κολ ιυθήσει ά ιό τήν 
οικίαν τής Δωρ θέας, τόν έπεομειε κρυμμένος είς τό 
άν σίγμα κάτοιας πόρτας. Χωρίς νά γίνη αντιληπτός, ήρ- 
χισέ σά τόν παρακο ουοή.

Είς τάς δκα παρά τέτρτον, ό Γκα ρισων άνέβαινεν 
είς τό τραϊνον πού άνιχωροΰσε διά τό Χιρττορδ. Ό κα
τάσκοπο; έπήδησεν ιίς τό ίδιο βαγόνι καί έ«άθ ησεν εί; 
τό διπ ανό» δ αμέ >ισαα. ΙΙενήντα λ'πτά άρ .ότερον, ό 
Γκαίρισω ά,τεβιβίζετο είς Χέρτφορδ, συνοίιευόμενος 
πάντοτε άπό τόν άνσρ οπον όστις τον παρακολουθούσε 
σάν σκιά π ιντοθ. Έπήγε κατόπι ν είς ένα μικρό · ξειοδο- 
χεϊον π'.η ίον τοΰ σταθμοΰ καί έκράτησεν ένα δωμάτιον 
Τό δωμάτιον τοΰτο εύρίσκετο είς τό ισόγειον και έβλε- 
πεν είς τόν δρόμον.

’Ολίγα λεπτά κατόπιν δ άνθρωπος πού τόν παρακο
λουθούσε» ιίσήρτε-ο εί; τό ίδιο ξενοδοχ’ϊον καί έκράτει 
ένα δωμάτιον συνεχόμενον με το δωμάτιον τοΰ έρπει,ο- 
γνώμονος έγκλημ ιτο*όγου.

Άφήσας τήν βαλί ζαν του άνοικτήν έπ ίνω στό 
τραπέζι—ή.ο τό μόνον μέσον διά τοΰ ό.τοίου πρ ερυλάσ- 
σετο άπό τούς περιέργους καί τού; κακ ιποιούς—ό Γκαί
ρισων, τόν όποιον είχαν έτσευρίσει τά γεγονότα τής η
μέρας, έξήλθε διά νά κόμη ένα μικρόν περίπατον πριν 
κοιμηθή· Όταν έπέστρ ψε, εύρίσκετο άκόαη εις τόν 
διάδρομον, οπότε ήκουσεν έξαφνα καθαρά κάποιον γνώρι
μον κρότον.

—"Α ! είνε ό κώδων τοΰ κινδύνου, είπ μόνος του καί 
ώρμησεν είς τό δωμάτιον του.

Όταν έφ λασεν είς τήν πόρταν του ήτουσεν ένα θό
ρυβον πού ώ ιοιαζε μ’ εκείνον πού γίν»ται ό.αν ένας άν
θρωπο, προσπαθή ν’ άπαλλαγή άπό τά δεσμό τ< υ. Εί- 
σήλθεν εις τό δωμάτιον και είδε κρεμομένην είς τό πα- 
ράθυρον τήν βαλί ζαν του. Ό κλέφτης είχε πηδήσει 
ήδη είς τόν δρόμον, μολονότι τά δάκτυλά του ήσαν πια
σμένα εις τήν παγίδα. Όταν έ τθασεν είς μικράν άπό- 
σ ιασιν άπό τό παράθυρο»,'ό Γκαίρισων είδε νά ξανα- 
πέφιη ή βιλίτζα του. Ό κλέπτης είχε κατορθώσει νά έ· 
λευθερωθή, καί βοηθούμενος ΰπο τοΰ σκότους, άπεμα-

ϋίνΗμα<ογραφτκό<; ‘Αότιιρ

κρύνθη τρέχων. Κατόπιν έσκυψε καί είδε τόν άνθρωπον | αλλα ;
• ν ' __  —2.·· ττ. Λ<πν τηιι. Wft TOV D

m ,
—Ναί, κά'ΐ μελανά τηαωα είς τά γόνατά του καί είς 

τό δεξί χέρι. Τά στίγματα αύτά ήσαν παρά πολύ ζωηρά 
καί δυσκόλως θά ήδύνανιο να έξαλειφθοϋν.

- “Εχετε λόγους νά ύτοθέτετε δ·ι είχε προσπαθήσει 
νά εξάλειψη τά σηιιεΐα αύτά ;

—Να , ώρισμέ φ; θά τά είχε πλύνη, άλλά τό μελα
νόν χρώμα δέν είχεν έξσφ ινισθή.

— Ό Γκαίρισων δέ» ήτο διατεθειμένος νά άποδώση 
μεχάλην σημασίαν είς τήν λεπτομέρειαν αυτήν. Έν τού
τοι; ένθυαήθη τά διάφορα είδη τών μαύρων στιγμάτων 
καί ήλλιξ»ν άποιόμω; τό θέμα τών έρωιήσεών του.

—Τί άνεκαλιψ ιτε έν σχέσει μέ τ ύς συγγενείς τοΰ 
νεκρού ; Ό ινεψιός που ήλθε νά πιστοποιήση τήν ταυ
τότητα τοΰ θύμαεος...

—Εΐ ε έ»ας έπιχε ρημα ίας. Αί άπαντήσεις του ήσαν 
ϊκανι ποιητικοί, είπεν ό ανακριτή . “Αλλωστε δέν έχρειά- 
σθη νά τον ΰποβάλωι,εν ιίς μακράν άιάκρισιν.

—Είς τήν κατο κίαν ττΰ Χέρτφορδ εύρήκα ε άντικεί- 
μένα ά»ήκοντα είς τόν μακαρίτην :

— Ναί, ιΐτεν ό Πίκ. Έξη κολ>άρα. μερικές κάλτσες, 
ολίγα παλαιά γραμματόσημα καί ένα κουτί ποϋχα σχεδόν

, , , , , ,—Έάν τα αντικείμενα αυτα ευρισκωντ' ι εδω, ειπεν 
δ Γκαίρισων εγειρόμενος, θά ήθελα πολύ νά έρριχνα μιά 
ματιά.

Ό δόκτωρ Πίκ έσηκώθη καί διηυθύνθη εΐ; ένα γρα
φεί ν όπου ύπήρχεν ένα μ.γαλο συρτάρι, το οποίον ηνοι- 
ξε μέ έια κλειίί.

Τά τρία ποΰρα ήσσν τοποθετημένα δίπλα είς ένα &- 
„.ιηέ..„ ‘Ο Γκαίρισων έσημεάοσεν άμέσως ότι

I τά οή ιατα τών πούρων ήσαν άκριβώς όμοια "μέ τό σήμα 
τοΰ σπασμένου πούρου πού είχε κρυμμένο» στϋν το^επην 
του, Τά πούρα π ύ ΰπήρχ ν στο κουτί ήσαν όλα όμοια 
μέ έκιϊνα πού άνε αλύφθησαν έπί τοΰ σώματος. Ελιΐ- 
-- πέντε καί έ* τών πέ'τε τούτων δ Γκαίρισων είχεν 

άτεύρει ά τέσσα.α Τό άλλο άναμφιβόλως θά τό εί- 
καπνίσει
Είς τό εσωτερικόν τοΰ κουτιού εύρίσκετο μία κάρτα, 
τή δποίας ήσαν γραμμέναι μέ μολύβι αί εξής λεξεις'. 
«‘Επί τή εύκαιρίφ τής έπετ,ίσυ τών γεννεθλιων σας, 

εύχάς έγκσρδίιυς».
Ό Γκαίρισων ξανάκλεισε τό κουτί τών πούρων. Οΰ- 

σισσιικώς είχε καταλήξει ·Ίς τό ίδιο συμπέρασμα πού 
είχε σχηματίσιι δ άνακρι ή . Ότι δ Τζών Χάρ» τυ είχεν 
άποθανει άπό άνεύρισυα τη: καρδίας ή άπό αποπληξίαν, 
τήν στιγμήν πού ήνσπτεν ένα ποΰρον.

‘Υπέβαλε μερικάς έρωιήσεις είς τόν ανακριτήν καί 
κατόπιν άπεφάσισε νά έπιοκεφθή τόν Κάρολον Σκώτ 
καί τήν κιρ α» Οΰΐλσων εις Χέρτφ.ρδ.

Ό Γκαίρισων έπέστρεψε ' πεζός είς τό Χέρτφ-ρδ- 
ΕΙ; τόν δρόμο» ήρώτησε και έμαθε ποΰ εύοίσκειο ή κα
τοικία τοΰ εφευρέτου Καρώλου Σκώτ- Εύρήκι τόν άνθρω
πον αύτόν είς το έργαστήοιόν του τό δπ· ϊον j)to είς τό 
ο τισθεν μέρος τή; οίιίας. Ό έφιυρέτη; ήτο ένας τύπσς 
αδύνατος κοί κυρτωμένο-', μέ τό μέτωπον γεμάτο ρυτίδες.

Ό έγκλημαιολ.όγος έπαρουσιάσθη είς αυτόν ώ; φί
λαθλος ένδιαφερόμενος πολύ γιά τήν άεροπλοΐαν καί, 
χάρις είς τό τέχιασμα αυτό, >ατώρθωσε νά κερδίση άμέ
σως τήν συμπάθειαν τού Σκώτ. Μέ τρόπον τόν ήρώτησε 
γιά τσς έργασια; του, γιά τάς μεγάλα; δαπάνα; πού ά- 
πήτουν τά πειράματά του καί τίλο; έφθασ,εν είς τό ξή- 
τημα τών εκατόν χιλιάδων φράγγων, τα όποια θά τοΰ 
έπλήρωνεν ή ’Ασφαλιστική Εταιρεία ώ: άπ· ζη ιίωσιν’διά 
τόν θάια ον τού φίλου του Χάριυ. "Ο Γκαίρισων ,έσχη- 
μάτισε, κατόπιν όλων αυτών ,τών τεχνητών έρΌτήσεων, 
ότι δ συνομιλητής του δέν εϊ/εν έντελώ; σώας τάς φρέ- 
νας καί ότι «ή κατάκτησις τοΰ άέρος» τόν είχε τελείως 
επηρεάσει. Έν πάση περιπτώσει, έάν άληθώς έπρόκειτο 
περί δολοφονίας, πράγμα τό όποιον έως τώρ ι δέν είχεν 
άπυδειχθή, δ έφευρετης δέν ήδύνατο νά ένυχοποιηθή σο- 
βαοώ;.μ * (’Ακολουθεί)

χρϋννη τρέχων. .
πού έφευγε μέ όλην τήν δύναμιν των π δων του. Να όν 
κυνηγήση ήτο άδύνατον. Νά καλέση είς βοήθειαν δεν ήτο ι 
φρόνιμον. . , , . .Ύ.ιό τό κράτος ζωηρά; έκπληξεως και ανησυχίας, ο 
Γκαίρισων «σήκωσε τηε βαλίτζαν του καί τήν ετ ιποθε- 
τησεν έκ νέου έ τάνω εί, τό τραπέζι. Τήν η »ο ;ε με τρό
πον κα' διέ«ρινε τρία μικρά τεμά-ια έπιδερα δος. τα ο- 
π Λα είχαν άποσπασθή άπό τά δάκτυ ια τοΰ κλέπτου· _

Τί έσήααίιεν τό νεον τοΰτο έπε σόδιον ; Και ποϊαι । 
ήσαν άκριβώς <4 προθέσεις τοΰ κλέπτου ; ’Επεδιωκεν α- ι 
ραγε νά »λ-ψη τά κοσμήα·τα ; ‘Αλλά π'ΐος ητο δυνα- : 
τόν νά γνωρίζη ότι ή Λωροθ,α τυΰ είχεν έμπιστευθη τα 
δύο περιδέραια 1 Τό μυστηοιώδες γεγοτός τοΰ,ε-τροΕένησε 
μεγάλη» άνσ,συχίαν. Διά τοΰτο δ Γκ ίρισων όταν έπεσε 
νά κοιμηθή. έτοποθέτησε τά πολύτιμα άνιικείμενα κάτω 
άπό τό μαξιλάρι. ........................ . 1

Τήν επομένη··, πολύ ε ωρις επήγεν είς τό Μπενξ,^α । 
πέχον άπό τύ Χέρτφορδ χίλια πεντακόσια μέτρα και άρ
χισε τάς έρεύνας του. Ή πρώτη του φρ.ντίς ήιο ν ανα- 
καλύψη τή» κυ ίαν Β μπερ, ή δποία τόν ωδήγησεν εις 
το μέρος όπου εύρέθη νεκρόν τό σώμα του Τζων Χαρντυ. 
Ό έγκληυατολόγυς, όταν έμε νε μόνος, εξήιασ» μ« προ
σοχήν τό έδαφος. „ , , -

Έ»α τεμάχιον π άτου, ένας φελλίς, ενα παλαιό πού
ρο, ολίγα κομιιάτια γυαλί ήσαν σκορπισμένα πάνω στό 
έδαφος Έξ όλων δρως αύιών τών, δι φορετικων αντι
κειμένων, μό· ον τό παλαιόν πούρο έπροξένη 'εν Ιδιαιτέ
ραν έντύπωσι» είς τόν Γκα ρι ω :· Τό έσηκωσε καί ήρχι· 
σε νά τό «ξετάζη μέ π ριέργειαν _ _ ,

του άκρη είχε πλατυνθή οάν νά είχε πατηθή άπό κά- I 
πηοποδάρι. Άλλά τό κεντρικόν σηαεϊ ιν ή ο άθικτον 
καί διετήρει άκόμη καί τό χάρτινον σήμα. Το λεπτόν ά
κρο' ερΰ πούρι υ ι ίχε καταστροφή μέ τά δόντια. _

Ό Γκυίρισων δ.ν άγνοοΰσεν ότι τό ποΰρον τοΰτο ητο 
δυνατόν νά έρρ φθη έκεϊ άπό ένα οί νδηπ ·τε άνθρωπον . 
Έν τούτοι; το έ»ρ ψεν είς τήν τσέπην του. Κατόπιν, ε- 
κρινεν ότι έπεβαλλετο μία έπίσκεψις είς τον άνακριτήν 
τησ Γ-εριφερτίας. ,

Ό Γκαίυισων έπαρουσιάσθη ώ άπλ^ΰς ίδιω ικος α
στυνομικός1 άντιπροσωπεύων μίαν ασφαλιστικήν εται
ρίαν, και εξέθεσε τήν ΰ ιόόεσίν του.

— Είς τάς διαταγάς σας, είτεν ό ανακριτής δόκ.ωρ 
Πίκ, όστις άυέσως έδειξεν υποχρεωτικήν προθυμίαν- Τι 
θέλει· νά μάθετε ; e

— Θά επιθυμοΌα νά μάθω ποια αντικείμενα ευρε- 
θησαν έπί τοΰ σώματος τοΰ Τζών Χσρντυ.

— Τίποτε σοβαρόν Μερικά κλειδιά, ένας στυλογρα- 
φρς καί, αν δέν άπατώμαι, εϊ«οσι φράγκα ήσαν τά μόνα 
άντικείμενα ποΰ εύμέθησαν έπί τοΰ νεκρού.

—Είχε μαζί του πονρα ; ήοώτησεν δ Γκαίρισων.*
—Ναί, τρί ι έκττον οποίων τά δύο ήσαν ένελώς άθι

κτα. Τά έχω κρύψιι άναμένων όδηγίας άπό τήν άστυνο- 
μίαν, άπήντησεν ό δόκτωρ.

— Μεταξύ «κείνων ποΰ άνεκάλυψαν τό σώυα ή έβοή- 
θησαν είς τήν μεταφοράν του, ύπήρχε κανείς δ όποιος νά 
έπέταξεν έ α ποΰρον, τό όποιον δέν είχε προλοβη νά 
καπνίση;

—'°X‘-
—Άνεκαλύψ«τε πόθεν είχεν έλθει ο μακαρίτης και 

τί έκσμεν είς τό χωρίον ;
—Έμενεν είς τό Χέρτφορδ, είς τήν οικίαν τής κυρίας 

Οΰί σων, άπήντησεν ό Πίκ. Συνεδέετο φιλικώς μέ τόν 
Κάρολον Σκώ-, έ»α εφευρέτην δ όποιος καταγίνεται είι 
τήν κατασκευήν ενός άεροτλάνου Ό Σκώτ αυτός πολλα- 
κις προσεπάθησε νά δσνεισθή χρήματα άπό μένα διά νά 
κατορθώση νά πραγοατοποιήση τήν έφεύρεσίν του· Έγώ 
όμως πάντοτε τού ήρνήθην.

— Ό Γκαίρισων έσημείωσε νοερώς τήν λεπτομέρειαν 
ότι δ Σ·ώτ είχεν άνάνκην χτημάτων.

—Τί ήμπορεΐτε νά μοΰ πήιε γιά τήν έντύπωσιν ποΰ 
έπροξένει τό θνμα ; Ή μορφή του έξέφραζε πόνον ;

— Διιιλ· υ.
- Πορβτηρήθησαν είς τδ σώμα σημεία κα/ώσεως ή
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Τό ποϋρον τούτο δέν είχεν άνοφθή ποτέ. ‘Η χο'θρή οημένιο κόσμημα.
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ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ 
(Μήκος |ΐέτοα iiliitO — Πράξεις 7)

Προεβλήθη εις τό ’Αττικήν καί «Σπλέντιτ»

Meta άπό ένα χοόνο ξαναβλέ τομ» ένα ελληνικό φϊλ ι 
μέ τήν καλυιέραν καί πάλ,ν δι ιθε >ιν καί τήν άυμόζου- 
σαν, τήν μή βλάπτουσαν έτ.ε κ-:.αν. ’Εννοείται ότι ό 
πρώτος συλλο ιΐμό; ποΰ γεννά αι α :ό ιιυ ιλό μας είναι 
ή σύ/κρι «ις τ >ϋ νέου μέ τό περσ νό καί ή ά τάντη ΐις εί 
ναι εΰιυχώς εύν.ιΐκή. Δέν πα ιει δηλ. τό ελληνικό φίλμ 
νά έχη σφίλμ τα, οΰ ε π ίλιν ή σημειωθείσα πρόοιος 
είναι τοι,ύτη ώστε νά καλύττη όλους «ας τούς δισταγ
μούς. Έλειψαν δμως τόσα χονδροελα τώματα, ώι ε νά 
μπορούμε να έλπιζωμε, δτι μέ τήν Ιδίαν πάντοτε καλήν 
θέ ησιν, θά διαδ χ 'ή τό τωρι ό ένα καλύτερο, ένα πβό 
άνεκΆ. "Εχοντες δέ ΰπ’ όψιν καί τάς αναπόφευκτου 
τεχ'ϊκάς δυσκολ ας, τάς δποίας άνά παν βήμα συναντά 
ό Έλνην π ιραγ ογός. θά π υοτπαθήσωμεν να άν ·λύσω- 
μεν ιδ φ λμ κάπως λεπτό .ερεστερον μέ τήν ελπίδα δτι. 
ίσως βοηθήσωμεν καί ήαεϊ. εί; τήν τ.λειοτέραν μελλον
τικήν έ.·φάνισιν τής παραγωγή; μας.
Σενάοιον

Τ >ΰτο οφείλεται ft- τόν Δ. Γαζιάδην καί Λάσκον (τό 
όπ<ϊ>ν προτιμώ καί τούτο περιέργως διά τόν Λάσκο-, 
είς τόν ρολον του. όσον κ ί άσή ιαντον άν fl αι) κα 
άτυχώς παρουσ άζεται ώς έ>α άπό τά κυριώβρα καί 
καταφανέστερα σφάλματα τοΰ φίλμ. Ή κυρία άποτιχία 
τοΰ σεναρίου οφείλεται τό κατ' έαέ είς τό ά·*φ βόλου 
αξίας μίγμα πολλών έπεισοδ ων ώτ ε νά περιπλέ-ωνται 
μοιραίως τά πράγματα καί νά καθίσταται άναγκαία ή 
έπεμβ ίΟ'ς τού άπό μηχανής θεού, δηλ. τής ευνοϊκής δ ' 
σον κ ί ά τιθάνου λύσ-ως. Ή ίπέκτασις ά λω ττε αύτή 
τοΰ σεν< ρίο" άγ ι φυσικά εΐ- άναπόφευκτα χάσματα, ε
νίοτε δέ ή έξ-λ ξις ή; ύτοθέσεω; παρα είνεται καί εκ
δηλώνει τοιαύτην βραδύτητα ώ -τε τό πράγαα νά καθί
σταται κουραστικόν. Νομίζω ά-όμη δτι κα'είς σχεδόν 
ρόλος δ*ν είναι ψυχολογημένος κα δέν θά έπρεπε νά 
λησμονηθή δτι ή ίπΐ^ραοις ξένης λογοτεχνίας είναι έ- 
κάσ-οτε κ ,ταφανής (π χ ολίγη «Γυμνή γυναίκα».) Άκλ' 
ας έλθωμεν ε ς τήν πραγματοποίηοιν.
ΧκηνοΟεόία

*0 Δ. Γοζιάδης συνήντησε τό πρώτον πρόσκ- μμα, τό 
σενσρ όν του. Καί παρεσύρθη οΰτως είπεϊν. Λ.ίπει δηλ. 
έκάσ ■ οτε το άποιτούμενο ν τέμπο καί αί σκηναί ενίοτε 
διακόπτονται άποτόιιως επιτιίνονσαι τοιουτοτρόπως τά 
σεν ριακά χάομα-α ή παρατε vovtai τόσον πολύ (π. χ. ή 
πάλη μετοξύ συζύνου καί αδελφού, σκηνή μακαρονοειδής ι 
καί άνιαρά. στερουμένη άλλωστε καί φυοι <ό ιηιος), ώ
στε ό θεα ής νά κουράζεται παρακολουθών.

Άλλο κύριον σφίλιια θεωρώ τό δτι δέν κατώρθωνενι 
ε’ς κσμαία- σκηνήν νά πρ ιοδώση κατά τοιοΰτον τρόπ ν 
τό κατάλ'ήλον χρώμ ■ ώστε ή σκηνή αυτή, ζωντανευμ νη । 
τοιουιο ρόπως, νά-ουγκινή. Τό ίδιο άτυχώς συμβαίνει' 
δπως θά ίδωμεν κατωτ'ρω καί εί. τού; ρόλους.

Π 'έπει έν τ -ύτο-ς νά όμοΛογηθή δτι έ οιψτν πολλέ: 
άνορθογραφίε:. ’Ακόμη δέν μπ ρώ νά λησμονήσω τήν 
άπολύτως θ'κτράν έντ»·πωσιν ποΰ μού έκαμαν πέρυσι βλέ- 
πων τό «Έρως καί κύαα-α», οί σκην. ί τοΰ κου,σο ,πο- 
λιοΰ, τής θυέλλης καί τόσες άλλες πού ευτυχώς, έπανα- 
λαμβάνω, άπό τ τοιες παρόμοιες, στερείται τό έφετεινό 
Είναι μιά πρόοδος άναμφισβή .ητος.
Τεχνικόν μέρος

Τό τμήμα αύτό τοΰ φίλμ έδειξε μπορ Τ νά πή κανείς

τήν μεγαλυϊέρσν πρόοδον όχι τόσον άτό άπόψεως φα.το- 
γραφ ας δ ·ον ντεκόρ ή φωιίσμοϋ.

Ή φωτογραφία έχει νι μά; παρουσιάση λίγα δια
λεγμένα «έξωτερ κά»_ ( Κηφ σ,ά, Π ιραιεύς, παλαιαί Ά- 
■τήναι κλτ.) άτυχώς δ ·ω, και άρκετέ; άσχημες είκονε;. 
Τά εσωτερικά πολύ κ ιλύτερα άπό πέρυσι. ‘Ο χώρος ηύ 
ρυνθη, τά ντεκόρ έγε.ναν πειό επιτυχημένα καί τα ση
μάδια τών προβ λέων έλειψαντυτυχώ; άτο τούς τοίχους. 
Μκο/ώ; πως τάς έιιπλώοιίς θά μποροίσε κανείς τά 
παρατηρήση πώς δέν συμβαδίζουν έκάστοτε άπολύτως 
πρός τά άπαιιούμ να στίΛ.

Άν ήθελε νά άναφερη τις μιά έπιτυχηιένη σκηνή 
θά τό έκανε μέ ιήν σκηνην ιής άαύνης τού Ροζάν. Είνε 
έ>α άπό τά καλύτερα «εσωτερικά» παρμένο κατά τρόπον 
άςιέ -.α νον και διά ρεζισέρ καί διά φωτογράφον.Κ .ί αλ
λού δείχνεται καλή συν ργασία ρεζισέρ καί όπ-ρατέρ, 
ίλλ’ άτυλώς πότε ή ή Όποιία πότε ή βραδύτη; τής έξε- 
λίξεως ή άκομη τίποτε άλλο, χαλούν την ένιύπωσιν.
Οί ρόλοι

Ή άποψις αύτή τού φίλμ μά; εμβάλλει είς σκέψεις. 
Παρατήρ.ϊται δηλαδή γενικώς έ ιίδρασις θεατρισμού ή 
καλύτερον τής π λαιάς καί τόσον καταδικασΟείσης Ιτα- 
λι ή: σ ολής. Έξ άλλ υ δέ ό σκηνοθέτης αδυνατεί νά 
έπ·β ηθή πάντοτε και οί ήθοπ ιοι μένουν ενίοτε ακυβέρ
νητοι. Κυρία συνέπεια τούτου είνε αί άπότομοι μεια- 
πτώσεις.

Είδικώς έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής. Ή Μίρ- 
βα Ριολάντη κρατεί έ α κύριο» ρόλον, φυσ,ογνωμία άρ- 
κετά εκφραστική καί συμπαθής, δκίχε, δ ι οέν σ ερεϊ- 
τ ιι ταλέντου. Φαντιζμιι ότι καλύτερα διευθυ ομ νη θά 
ήδύνατο νά άποδώση περισσό ερ ι. Τα σφάλματά τη; 
συμπίπτ.·υν ώς έ τί τό πλείστον μέ τά γενικώς παρατη
ρούμενα. Διά τήν Έμμα Β.τσκι ρη ή όποια κρατεί τόν 
άλλον ^γυνυϊκεϊον ρόλον δέν μποριΰμε νά πούμε τό ίδιο. 
Παρ’ δλον ότι τής έύόθη ένα; ρ >λος ά ιό εκεί ους πού 
κρατούν π λ-.άκις ιό κνριω ένδι φέρον τοΰ φίλμ, δέν 
καιωρόωσεν νά μάς ίκανοποιήση. Έ«α περίεργο βάδι
σμα, εξεζη ημένες πόζες π ΰ θυμίζουν Νάλντι, Μ νικέ- 
λι ή Μπ,ρ ίνι και άλλε-, λεπ τομέο ιες 1 ιως, μά άδι ί-

J φ< ρ -ν, συντείνουν είς τήν γενικήν δχ< Ικανοποιητικήν έν- 
■ τύπωσιν.

Ό Ροζίν κρατεί τόν κύριον ά,δρικόν ρόλον καί εί- 
νε άλήοεια πώς ι.ύτός μέ τήν Βι ·λάντη παρουσ,άζονιαι 
οι σχετικώς καλύτεροι-Δέν κ τορόώνει δηλ. καίαΰττς 
νά άποφύγη τί; ύ.τερβο έ;, έχε, δμως καί άρτετέ. καλές 
έκ.ράιεις, Ό Βε ικη είς ένα μικρ ν ρόλον όιωσδήτοτε 
καλός. ‘Ο Τσακ ρης, ή μόνη έλπ ς ιού περισινοϋ ,.ίλμ, 
μά; άπενοή ευ >8·, κ ι· λυπ ώμεθ ι είλικρί'ώ, έφ τος. 
Δέ ι κ.τώρόωσε να βγή άπό τήν μονοτονία κα· αί εκφρά
σεις του στερ ιύνται χρώματος. Ό Άλκης δέν έπέιυχε 
και ούτός να μά: δε ξη δτ·. έ νοιωοε ιό ρόλο του.

Ά. ό ιούς άλλ υς ήθοποιούς οέ μικρότερους ρό
λους θά έπρεπε νά άν,φερη ιι. τόν Μορ κο» πού έχει 
μτρ κές έκφοάσεις ώμοσφες καί τόν Λάσκον πού παίζει 
μ’ άοκετήν απλότητα καί φυσκότηια.

Γενικώς δμως κανείς δέν μπόρεσε vi ψυχολογήση 
κάιως τόν ρόλον του. ’Αλλά μή ιως οΐ ρόλοι ήσαν ψυ- 
χολογη ιένοι;
Χνηπέρα rf ιι α

Εί ε βέβαια γεγονός δτι τό έλλη' ϊκό φίλμ με ονεκτεΐ 
(θά έπρεπε ίδ ως νά ληφθη υπό σοβαρόν έπ ψ ν τό ζή- 
τη ια τοΰ σε ναο ου τοΰ προσεχούς φί μ, μετά Ιδιαιτέρας 
προσοχής νά ίκλεχάοΰν <1 ήθοποιοί καί ό σκηνοθέτης νά 
δε ξη περιισοτεραν έπιμέ ε-αν καί νά μή βιασθή) είνε 
δαω; επίσης άληθέ. δτι άπό πέρυσι ώς έφέιος παρετη- 
ρήθη μία πρόοδος αίσθη ή. γεγονός τό όποιον μάς'κάνει 

νά άτενίζωμεν πρός τό μέλλον μέ κάπως π:ιό άνοικτή 
καρδιά.

Τέλος θά ήτο περιττόν νά προσθέσωμεν οτι εχει με· 
γάλην εμπορικότητα καί συνιστάτα-. Ro —Ma

ίσως άνεύρη νέον στάδιον πιρισσότερον πρόσφορον τού 
πρώτου !!

Έν συμπεράσματι πρόκτι αι περί ενός σημαντικού 
σταθμού είς τήν άρχήν τής ελληνικής Κινηματογραφίας 
ποΰ τιμά τούς άδετφούς Γαζιάδη καί άξίζει κάθε υπο- 
στήριξιν έκ μέριυς τοΰ κοινού.

Βίων Πα~αηιχάλης

Η ΚΥΡΙ Α ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ
( Μήκος: Μέτρα —Πράξεις 7)

ΠοοεβίνήΟη είς τό «Ονξια Πάλ-ας»

u‘H «Κυρία μέ τή Μάσκα» δέν άποτελεΐ μό»ο μία 
ταινία κ ·λή στό εϊδο; της γ.ά τούς λό τους τού; όποιους 
"έ λίγο θ’ άναφ-ίρω, άλλ’ άνιιτρ σωτεύει καί μία σπου
δαία έμφά ισι. Έλιίνην τή Άολ τ Μαρσάλ πού μετά 
τήν καλλιτεχνική της ύποβίβασι στήν Ά ·ερική προσπα
θεί ν’ άναστηλωση τό γόη ρό της «γυρίζοντας* στήν 
Ευρώπη.

Στήν «Κυρία μέ τή Μάσκα’ ή Μαρσάλ κρατεί ένα 
ρόλο άσυμβίβαστο μέ τό καλλιτ χνικό της ταμπεραμάν. 
Μολ'.ντυΰιο κατορθώιει νά μά, δώση έ,α τύπο έ ζενό 
π<·ϋ 5έν ιίνε κακός, άν καί εντελώς ξένος πρός τό 
είδο; της.

Στό πλευρό της ή Ν ιί«α Πάρλο ποΰ λανταρίσθηκε 
πιρίφημα σιήν «Ούγγριχή ραψωδία», είνε επίσης Ικανο
ποιητική. Άπό τούς ά /βρες πρωταγωνιστάς ό *οϊνρ,χ 
Γκεόρκ κρ ιτεϊ, άψογα τό ρόλο του, κι’ ό Γκαϊντάρώφ 
είνε καλλί-ερος άπό άλλοτε

Τό σενάριο, χωρίς νά είνε εξαιρετικά ενδιαφέρον 
σ ήν πλοκή του, δέν παρουσιάζει άπιθανότητας στήν 
έκιύλιξι του καί παρακολουθεΐται ώ; έ< ταότου μέ 
άρ ε ό ένδι φέοον.

'Η σκηνοθεσία τοΰ Β λελμ Ντίτερλ πολύ καλή, πα- 
ρου-ιοζει ιδιαίτερη έπιαεΛεια κ ά γούστο στις σ/.ηνές 
τοϋ «Ά ιόλ ωνο » καί στά παοασκήνια τοΰ Ιδιου θεάτρου.

Έ ν συμπεράσματι, «Ή Κα μέ τή Μασκα» είνε ένα 
άπό τά τρία κ'λά φίλμ τής έβδομάδος ιιέ τό όποιον ή 
ώρα α Άρλέτ Μαρσάλ έκανε τήν πρώ’η έφετεινή της 
έμφίνισι. Ίρις Σκαραβαίου

Η ΩΡΑΙΑ ΤΥΧ0Δ1ΩΚΤΡΙΑ
(Μήκος *26θθ τιέτρα —Πράξεις 8)

ΠροεβλήΟιι είς τό «Σα>όν ΊντεάΤ.»
Πρόκειται περί μιας περιπετιΐώ ους κομενα παρου

σ ασμένης σάν αίνιγμα, τοΰ οποίου ή λύσις δίδεσαι μαζί 
μέ τό τε/.ο.;. Ό σεναριογράφος κατεχόμενος υπό τής 
ιδέας νά χΐ'ήση όσον τό δυνατόν περισσότερόν το ενδια
φέρον τοΰ θεατού, προετίμη ’ε τάς άκρότητας, εις τά; 
ό οίσς καί συνετρίβη Καί τό άποτέλεσμι ενα ανού’ίον 
καί άκαΛαίσθητον μίγμα εμπορικού άντ ιγωνισμοΰ. έρω- 
τις περιπέτειας. Ό σκηνοθέτης ίσως άπό σκοπού έπε- 
δ ωξε >ά έ.τιτείνη τήν σύγχυσιν, παρ’ όλον τούτο ιίργά- 
σθη άρκειά εύσυνειδήτως καί ενίοτε μέ γούστο Ντεκόρ 
καί φωτογραφία καλή.

Οί ρόλοι κινούν το ένδιτφέρ .ν, δοθέντος οτι πρώτα 
γωνισιεί μία πολύ ώμορφη καί χαριτωμένη γυναίκα, ή 
Λ,λύ Νταμίνίά. ‘Η δημιουργία τη; φυσικά δέν υπερβαί
νει τά όρια ποΰ μόνη της έχτι προδιαγράψ ι, άλλ' αδιά- 
φορον είνε πάντως τό κυρ ώτερον ένδι ·ψέρον τοΰ φ λμ. 
Ό Γκέορκ Άλεξάντερ όχι πάντ.πε ικανοποιητικός.

Έμπορικώς ιά πράγμα α διαφέρουν. Ήσεσεν καί 
έσημείωσεν έπιτυχ αν, επομένως συ ιστάται Ro—Ma

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ
Άπό τήν προβολήν τής νέας ελληνικής ταινίας έπι- 

στοποιήσαμεν έν κυρίως εύχάριστον γεγ νός : δτι άπό 
τεχνική άπόψ ως έσημείωνε πολύ μεγάλα, προοδους. 
Φωτισμός, φωτογραφία, καί ντεκόρ είς τό φίλμ αύτό 
είνε άρκειά Ικανοποιητικά δΓ ελληνικήν παραγωγήν.

Άλλο οπωσδήποτε εϋχσριστον συμπέρασμα ιϊνε και 
ή ύπόκρισις τών ήθοτοιών, κατά πολύ άνωτέρα άπό πά
σαν ποογενιστέραν. ,

Καί ή'η π οβ«ίνομεν επί την αναλυσιν του έργου.
Τό κυριώ ερον τών σφαλμάτων αΰιοΰ είνε τό σενά

ριο. Νορβηγ,ύ ουγγραφέως όχι καί τόσ ν γνωστού—ίσως 
δέ φανιασιικοΰ προσώπου—μέ ά ιιθάνους καί πολύ εξε
ζητημένος σκηνάς, μέ κοινοιυτιας, χάσματα, συγκ<χυμ_έ- 
νον έχει επί πλέο- και τό έλαττωμτ σφάλμα ίσως τών 
διοεκειαστών-τής ελλείψεως παντός έλληνικοΰ στοι- 
Χβίου. ,

Άς άνσλογιοθώσιν δέ οί διασκευασται την ωραιαν 
ένιύπωσιν καί τήν εθνικήν μος προπαγάνδαν ήτις θά γί- 
νη έκ τής προβ λής ενώπιον Εένων τής ταινίας ταύ η , 
παρισιανούοης τα ήθη τών Νεοελλήνων ώς κακοποιών 
καί άπολιτίστων I .■

Άπό τεχν.κής άπόψεως δέν έχομεν νά προσθεσωμεν 
τι είς δσα έιονίσαμεν είς τήν άρχήν τού παρόντο.. Ση· 
μειοίμεν μόνο- είς τήν κυρίως σκηνοθεσίαν φανεραν α
δυναμίαν τοϋ σκηνοθέτου. Έμπειρο, παρατηρητής θά ε- 
σημείωνε έλλειψ ν τέμπ -, ρυθμού, έπιδεξίου ντεκουπάζ 
καί μονταρίσματος.

Πολλές άνευ σημασίας σκηναί τραινάρουν υπερβολι
κά ένώ άλλαι έπιτυχέστερυΐ παοέρχοντ.,ι συντόμως καί 
άπαρατήρητοι. λυγκοκριμμένως δέ αί σκη αί τής συμ
πλοκής τών Λαθρεμπόρων μετά τών άσ υνι μικών^ πρώ
τον, είτα τής πάλης είς τό μπορ άνηθετως πρός δτι 
ίσως ένόμι ιεν ό σκηνοθέτης κουράζθ"ν τόν θεαιήν χω
ρίς νά προ αλοΰν ούδολως τό ένδιαυέρον.

Είς τό ζήτημα τοΰ φοτισμοΰ έχομεν νά παρατηοήσω- 
μεν ι ίσθητήν πρόοέον Άνιί τοΰ μο'αδικοΰ προβολ ω; 
τοΰ δοκιμαστικού-Έρως καί Κύματα» τού παραολου- 
θοΰνος έναλ .άξ τά δρώ τα πρόσωπα ώ; νούμερα έ.τιθε- 
ωρήοεως έχομεν φωτισμόν καλής έντάσεως πράγμα σπου- 
δοϊ ·ν δι’ ελληνική» παραγωγήν.

Ώ; πρ ς τήν ύπόκρισιν περισσότερον έκρά-ησαν τούς 
ρόλους των οι έπαγνελματίαι ιδίως ό κ. Ροζάν καίτοι 
σιερ ίται έντυπωηκών έκφράσιων καί δ κ Μαρϊκος. 
Δυστυχώς ό κ. Βε ικης δέν έχρη ιμοποιήθη καταλλήλως 
&ν και κρατεί εύσυνειδη’ως καί μετρημένα τόν άχαρι 
ρολον τοϋ καπετάνιου άντιθέτω; πρός τον μικρόν πρώ
τον ρόλον δασύ ιί ε υπερβολικός.

Ή Δ ς Μ ρβα Βιολάν,η, συυπαθής καί έκφραστική, 
δέν σ ερτΐται ταλέντου άλλ’ έχει άιόλυτον ανάγκην ει
δικής σπονδής καί σιιβαροΰ σκη-οθέτου Ή έλλειψις αυ
τή τής επιβολή; τοΰ σκη οθέτου παρατηρεΐται καθ’ δλην 
τήν έξ λ ξ ν τ. ΰ έργου.

Ή Δίς Έμμα Β τσώρη, ας μάς επιτροπή νά τό εϊπω 
μεν άπεριφραοτως δέν έχει οΰδεμίαν σχέσιν μέ τόν κινη 
μα^ογράφι ν.

Ή κ Μουστάκα μετριωτάτη.
Ό κ. Άλκης Ίων άς θεώρηση τό διάβημά του παρά

πτωμα νεότητος.
Ό κ. Τσακίρης δυστυχώ: διέψευσε πολλάς ελπίδας 

τάς δποίυς ιίχομεν στηρίξει έπ’ αυτού άπό "τήν πρώτην 
του έμφάνισιν. Ίσως είς τούτο νά συνετελεδεν κοί ό ρό
λος του.

Ό κ. Όρέστης Λάσκος ένδιαφέρων τύπος παρέχων 
πλείστα; έλπίδας διά τό μέ νλον.

Τέλος δέ ό κ. Άλή Ντϊνο Μπέης τέως βουλευτής άν 
άποφασίση νά έγκαταλείψη όριστικώς τήν...πολιτικήν

KqINON'KA

Άφίχθη έκ Κων)πόλεως ό κ. Αλβέρτος Κόρνφιλδ, 
ΐιευθυντής τών εν τή πόλει μας γροφτίων τής Αμερι
κανικής Έταιοίας Metro Goldwyn Films.
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Κινηματογραφικός Άότήρ

ί<2 Κίνιιιια τογραφικός Άότηρ

: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ■ ι........................  ;
Τό έξαιθετικόν γεγονός τή; παρελθούση; εβδομάδα; ήτο 

ή προβολή τή; ελληνική; ταινία; παραγωγή; Ντάγκ-ΦΐΧιι 
«Το λιιιά ι τών δα κρύα»'» εί; τοϋ; δύο συγχρόνως μεγάλου; 
κινηματογράφου; τή; όδοΰ Στοδίου ’Αττικόν κ I Χπλέν- 
τιτ. Άπο ένωρί; τά ταμεία καί τών δύο κι·ημαιογράφων 
ήναγκάζοντο νά σταματούν τήν πώλησιν είοι ηρίων λόγφ τή; 
κοσμοσυρροή;. Περί τή; καλλιτεχνική; κ.λ.π αξία; τοΰ έρ
γου, δεν πρόκειται ν' άοχοληθώμεν ήδη καθ' όσον οί ειδικοί 
πρό; τούτο πολύτιμοι συνεργάται μα; γράφουν εί; άλλην σε
λίδα. Εϊνε εντούτοις γεγονό; διι τό ελληνικόν κ"ΐ·όν άπέδε.ξε 
άλλην μίαν φοράν τήν διάθεσίν του νά υποστηρίξω τήν ίλλη·\ 
νικήν παραγωγήν καί τούτο βέβαια εϊνε πολύ ενθαρρυντικόν 
διά τού: “Ελληνα; παραγωγούς. 'Επαναλαμβάνομε, ομω; καί | 
ημείς όιι καί οί παραγωγεΐς μα; <5έ>’ πρέπει νά έπαναπσυ- 
θουν εκμεταλλευόμενοι τήν ΰποστήρ,ξιν το" κοινού αλλά νά | 
φροντίζουν ι ά π ,ράγουν έκάστοιε κάτι καλλίτεροι·, τ 
το όποιον απέδειξαν δτι έκαμαν ιιέ/οι οήαε >ον οί “Αδελφοί I 
Γαζιάδη.

Μολονότι ή έλλη ική ταινία συ,εκέ.τριονε καθ’ εκόσ ην 
τοσοΰτον κόσμο , έν τούτοι; καί οί άλλοι κινηματογράφοι δέν | 
υστέρησαν κατά πολύ. Παρε,ηρήθη τό εξαιρετικόν διά τά; 
’Αθήνα; γεγονό; δτι ήιο γενική ή προτίμησις τών ουιιπο ιιώΐ'. ir ή, ’ 
ιιο; πρό; τά θεάματα αν λάβω κανείς ΰπ’ δφιν του καί τά; ___  ”ζ_. .κ'- ’
παραστάσεί; τή; συμπαθούς Οϋγκ'ει Νιυφλό εί; τό Ιϊτν ( 
τρίνόν,τό όποιον καθ' έκάστην ή·ο άσφυκτ,κώ; πλήρες. Ή\ 
Ντυφλό, τή; οποία; έ.διαφέρουσαν συνέιτευξιν μετά τή; ί 
εκλεκτής συιεογάτιδό; μα; Δ)δο; Σκαραβαίου δηαο-τιεύομεν' 
εί; άλλην σελίδα μας άπέστειλε καί τήν φωτογραφίαν τη; μέ 
θερμή" άφιέρωσιν.

Ή κ. Ν υφλό έδωσε τό δλον επτά παραστάσεις καί 
ά εχώρηοε συι εχίζουσα τήν τουρνέ τη;, διά Κων)πολιν 
καί έκ ΐθεν εί: Βουκονρέσ:ιον.

Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην άιεχώρηοε διά τοϋ θαλαμη
γού άτμοπλοίου "'Αετός* εί; Κρήτην <5 ήμέτερο; διευθυντής 
κ. Οικονόμου. ’κΐυ κρίιει κα εί; άπό τά; έπισ’ολά; τών φί 
λων τοΰ «Κινπιιατογο Άότέοοι», αι όποΐαι φθάνουν εί; 
τά γραφεία μα;, ό κ. Οικονόμου, θά τύχη ιιεγάλη; καί εγ
καρδίου υποδοχή; καό ύποστηρίξεω; εί; δλα; γειικώ; τά: 
επαρχιακά; πόλεις πού θά έπισ^εφθή. Ό κ Ο.κονόαου ι?ά 
έτιστρέψη έκ Κρήτη; μετά δεκαήμερον διά νά άναχωρήση κα
τόπιν δι' άλλα; πόλεις αί όποΐαι θά όρισθ·οΰν μετά τήν έν 
‘Αθήναι; άφιτίν του. ‘Εντυπώσει; έκ τοΰ ταξειδίου μετά φω
τογραφιών παί εικόνων θά δημοσιεύω, ται τακτικώντατα εί; 
τ ν Κινημ. Αστέρα.

* *Περί τό τέλος τή; εβδομάδας έπιστρέφει έκ Βιέννη; ό κ. 
Μαδρά;, ό όποιος, ύ; γνωστόν, μειέβη έκεϊ διά τήν προερ
γασίαν καί έκτύπωσιν τή; ταινίαο του < Μαρία Πενταγιώτισ- 
οαν ή οποία θά προβληθή εί; τήν πόλιν μαςιβη'τοΰτήν προ
σεχούς μηνός εί; τό ’Αττικόν καί τό Χπλέντιτ συγ- 
χρόι ως.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡ A I Ε ΥΣ

Κινημ. ‘Ολύμπια. Τήν λήξτσαν έβδομάδα ό θίασος 
Φερούτ· ιο έδωσε τός τιλευτα α; του παραστάσεις’ έπί 
τών ημερών του ό κινηματογράφος τοΰ κ. Σονοδινοΰ 
είδε πρωτοφανή καθημερινήν ουρροήν θιατών cl όποιοι 
προσήρχονιο νά χειροκροτήσουν τά διάφορα εκλεκτά 
νοιμερα καί Ιδίως τό τελευιαϊον καί τραγικόν «Σάλτο 
Μορτάλεή πήδημα τοϋ θανάτου Τήν π· ρε<θοΰσαν εβδο
μάδα προεβλήθη τό έργον «Λορύπιγκ δή λούπ»τό όποιον 
ήρεσεν. Ό Βέρ>ερ Κραους καί δ Βάρβην Βολιτ είνε οί 
κυριώτεροι πρωταγωνισταί μαζΰ μέ τήν ώρχίαν Τζέν

Γιοϊγζο ή οποία έπιστάϊει άλλους γνωστούς αστέρας μέ 
τήν θε·'αν καλλονήν της. Τήν Δευτέραν τό έλληνικόν 
φίλμ <Τό λιμάνι τών δακρύων.»

Κινημ Σπλέντιτ Μέ μ-γάλην έπιτυχίαν προεβλήθη 
τό έργον τή Π ριμάουντ «Όταν ή σαρξ ΰποκυ.τιιι» μέ 
τόν μέγαν Γερματαν τραγωδόν Αιμίλιον Γ,ά ι /κς τυΰ 
οποίου καί μ,,νον τό δ ,ομα άρκΐ δ ά νά προσελύση 
το>ς ά τε ρ ιπληθεί; θαυμαστός του. ’Εκτός τοϋ έργου 
προεβλήθη και. Έκλαιρ ζουρνάλ.

Κι-ημ ΧάίΛαϊφ. Πρ >εβ ή >η τό έργον «Τίμησβαρ» 
μέ τήν διαπρεπή καλλιτεχνία Μπίλλυ Ντόο-, τό όποιον 
έσημείωσεν επιτυχίαν. Ή ύμίφωνος τοΰ Έθιίτοΰ Ώδ.ίου 
κ. Α. Στυσ νυπούλου ειραγούδη-ε ιήν ιΐδικώς δ.α τήν 
ταινίαν γενοένη συν ίε’ΐν «Σέ καρτερώ».

Κινημ. Φως. ’Ατό τή; Δευτέρας προε ήθη τό «Έμ- 
πραγμα δε » άπο δέ τή: Πέμττη; ό «Πρίγκυψ τών Ίνθιών».
” Ί Κινημ ‘Ηλΰσσιη, Προελή »η ιό έργον ή <Νή>ο: τοΰ

I χρυσοί» μέ τον Ρ. Ντ ξ κα1 «Τζέντζεμαν Κάου-μπόϊ.

Κινημ. Πάνθεον (ταράτσα). Προεβλήθησαν «Γιά νά 
σώση τον πατέρα του» « Ο άνθρωπος μέ τά 1000 ονό
ματα», «Νεότη: καί Τόλμη», «Τό μιγικό Νησί» καί «‘0 
φοιτη ής τής Πράγας .

Κινημ. Ίντεαλ. Προεβλήθησαν «ΟΙ κατάσκοποι» είς
2 έποχάς «‘Ο άρχων τής ΆΛάσκα;» καί «‘Ο μακαρίτης 
έξοχώτατο;.

Κινημ. Πάνθεον (αίθουσα). !Προεβλήθησαν «Μαγικό 
Νησί» «Ή ΈςομοΛόγησις» καί «‘Ο φοιτητή; τής Πρά
γας».

ΒΟΛΟΣ
Κινημ. ‘Αχίλλειοι·. Προεβλήθησαν «Φτωχός σπουδα

στή;» «Ίβ»νγορόδ», καί <Τό κορίτσι τής Ρεβύ»
Κινημ. Άργυλλά Προεβλήθησαν «'Αγάπη Κοζάκου»,

Ν. ΚΟΚΚΙΝΙΑ
Κινημ Κρυιτάλ. Προεβλήθησαν«Κατάπτω;>ις» καί <ΟΙ 

άπάχηδε, >ών ΙΙ.ρΐ'άων».
~ ,. >s. Προεβλήθησαν «Κατσράκτη; τοΰ θα

νάτου· καί «Μί ι νύχτα έροως».
Κιιημ. Έκλαίρ. Π ιοεβ ,ήθησαν «Ή τραγωδία μια;

\ 1 μητέρας» καί «Ρασπουτίν».
Κινημ. Ν Σμύρνη. Προεβλήθησαν «Ή έξομολόγη- 

γις» και <‘0 βασίιευ; τής ταμύτη ο.».
Κιιημ. Άλσμπρα. Προεβνήθ.(σαν «Θάρρος μέχρ· τρ λ- 

λας» καί « Ο καιακτητης ιοϋ άέρο;*. Ι.Α Β.

ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙθ
Κινημ. Παλλά;. Προεβλήθη ·Νσσταλγία» ύπόθεσις 

ρωσσικη μέ έπιτυχίαν
Κινημ. Διονύσια. Προιβλήθη «Ό άγγελος τοΰ δςό- 

μοι» μέ έπιτυχ α-.
Κιιημ. Λ Πύργος, Προεβλήθη «Τό Ν >υτόπουλο».
Κινημ. Άθήναιον. Προεβλήθησαν «Ή βασιλική τί- 

γρι:» « Γουρ έ Σ. ϋλοι».
Κ.ιημ Πατέ Πρ εβλήθη «Μτρός στό Ικρίωμα».
Κινημ. Μοντέρν. Προεβλήθη >αν Συνέχεια επεισοδια

κών «Μυστηριώδη; όδάμος» καί «Συμμορία τών έπτά».
Κινημ Αττικόν Προεβκηθησα' 2α έποχή Μητροπό- 

λεωτ» καί ή «Στιρήν τής Β.νετίας.
Κινημ. Κεντρικόν Προεβλήθησαν Διάφορ.ι άτραξιόν 

καί έπ> ισοδιοκά.
Κινημ 'Ολύμπια Προιβλήθη «Ή Λευκή αδελφή».

Κινημ. Άσβεστοχώρι. Προεβκήθη «Ο μυστηριώδης 
καθρεπτης».
ΠΑΤΡΑ I * 2

αντάφυλλα» «ή Γυν,ϊκα μέ τό μσστίγ.ον» καί «ή Χώρα 
τών άνόαων».Κινημ. ‘Αγλαΐα Προεβλήθησαν «Προστασία τών ά- 
δυνά τω·» «ΒτσιΛικόν δι ιζύγιον» «ό Μέ ιας Ν ιπολ'ων» 
«Τάπαιδιά τοΰ σκότου;» καί «‘Η φ ονή τή: συ ειδήσεω »:

Κινημπτοθέα·ρον Παλακάκη. Προεβλήθηταν «δ Μέ
γας Ναπολέων καί ό Δήμιο,».
ΑΓΙΟΝ

Κινημ. Παρθένων. Προεβλήθησαν «Τό μυστηριώδες 
Μαργαριτάρι», «Στερνό φιλί», «Μυταξωτές κάλτοε.» καί 
«01 δρόμοι τή; Σμγγάης».
ΑΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθηιαν «Οί Είλωτες», «ή 
Αιχμάλωτος της Σαγ/άης» «ή Όδετιη» καί «δ Έκφυλος».
ΑΡΓΟίΤΟΑΙΟΜ

Κινημ. Αίθουσα Δημ Καφενείου. Προεβλήθησαν 
«Όνειρα πού οβύνουν» «Νεανική Μέθη».
ΚΈΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. «Προεβλήθησαν άπό 15 Δ)βρίου 
π έ. καί εφεξής: «Ή Ναυμαχία τής Έλιγολάνδη,», «Ή 
Σειρήν «ής Σεβ λλης», «Ή Φωλεά τοϋ ’Αετοί», «Ό 
Πύργος τοϋ βραδ ως θανάτου», «Σαράτσι ό σρομ ρό », 
«Τά άπρόοττα τοϋ Με·ρ » «Δύο φορις κατάδικος» Ρα- 
σπ ιυτίν», «Αγχόνη» «Αί τρέ'λαι τής Κόλιν Σ ούρ» καί 
«‘Γά/ωνος Μάρκος».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν άπό 8 Δεκεμ
βρίου π. έ. καί εφεξής «Τό τέλος τοϋ Μυντε Κάρκο», «Ό 
πρόεδρος», «Τό μυθιστόρημα μιας έταίρσς», «‘Ο έρως 
τή Ίωανν ις Ν·ΰλλε», «Όφιωχός σπουδ >στή;», «’Αν
τίο Νεοτης», «‘Ο Γύρος τοΰ κόσμου», «Παλληκάοι μιά 
φοοά», «"Ενα ιαξεϊΛι σιήν Σ λήνη·, «‘Ιστορία Πειςα- 
τοΰ», «Σέ μισώ», «Μανικιουρίστα άλά γκαρσόν», «‘Η 
θα/.ασσινή», «Ή άνάστασις» καί «Τό πυιδί τοΰ δρόμου»

• ‘Ο γίγας τοΰ άέρος» καί «‘Ο Σαρλώ φανιάρο;»ι
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθησαν « Ο ένοχος», «Μή άμε- 
λή«ε τούς άιδρας σας» καί Ζήιω νό Σπόρ».
ΝΕΜΕΑ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθη «Ό ‘Αστραπιαίος Κα
βαλάρης.·
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Δίδει παοαστάσεις ό θίασος τοΰ κ.
Β. Άργυροπ-ύλου.

Κινημ "Ιδαϊον “Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζ ι- 
χράτ», «‘Η επιστροφή τοϋ Ταρζαν», «Τά πάνια ματαιό- 
τη.» «Φωτιά στ ι θρόνο» καί «Ό άήττητος».

Κινημ.Όλύμηια. Προεβλήθησαν τό έπεισιδιακ ί «"Η- 
ρως τοϋ Ιππο ρομίσυ», «Μέχρι τοϋ τελευιαίου» καί «Τό 
Ιππικόν τών άφοβων».
MITvft'-iNH

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν διάφ ρα έπεισοδισκά 
«Ή γυ αϊ α τιγρίς». «Τό δ.τλον τοΰ θανάτου , «Δεσπα· 
νίς ύ.τασιυνομος», «‘Ο Ντεντι-κτίβ» μέ τόν Μτέν Λυόν, 
«Μιά νύχτα έρωτος», «Ή Σιβηρία» κι ϊ «Τί έπαθε όΓιάν 
νη5».Κιιημ. Πάνθεον Προεβλήθησαν διάφορα επεισοδιακά 
«Τραγωδία ΰποβρυςίου», «Έμποροι γυναικώ ». « Απα
τηλοί φ όγες», «Μόντε Κάρλο», «‘Ιερό β ιυνό», «‘Η κόμη 
τοΰ καταδίκου», «Ζωή μιας κοκόττας» καί «Διαμάντι τοΰ 
Τσάρου» μέ μεγιστην έπιτυχίαν. Προσεχώ; «Τατιάνα», 
«Χορεύτρια τοΰ Τσάρου»,«Πρόεδρος» ♦ ιαζανόβ >ς», «Λυ- 
κόρως τή; δόξης» κλπ. Σωροονιάδης ]
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξιάβεργα», 
«Παρ ζιά'8 », «Ξανθή ή μεΛα*ριινή» μέ σχε ικήν έ·ιτυ- 
χί,μν καί «‘Ο αετό; τής Άριζονας». Δ. Μ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Κινημ. Πάνθεον. Προιβλήθησαν τά έργα «Ό σωτήρ 

πλοίαρχο », «‘Η επιστροφή τοΰ πολεμιστοΰ» καί «Τό χα- 
μ νο καράβι τοΰ έρωτοι.»ι Κιφιια;
ΑΕΒΑδΕΙΑ

Κινημ. Πάνθεον. Προ βλήθη τό έργον «Μο'άκριβη».
Κινημ. Άτιικόν. Πρ εβλήθηπαν τα έργα «Στήν άλλη 

ζωή σαν πεθάνουμαί» καί μ4 μεγάλην έπιιυχίαν «‘Ο κα- 
πετάν Ρασκάς». Προσεχώ; «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα».
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ. ‘Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον «‘Ο σύλλογος 
τών άγαμων».
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σέ μι«ώ» 
καί «Τό τραγούδι τή; αγάπης», Προσεχώ, «Ματ.ιμέσο 
γράμμα». Παπανικολάου
ΞΙΝΘΗ

Κι,ημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Αίμα τσ.γ- 
κάνων», «Μαΰρο; θάνατ ς» κοί «Κοέ·, Κ λλυ καί Σιτι». 
Προσεχώς «Ναπολέων», «’Εκβιασμός», «Πυρισινές γάμ
πες», «Πρίγκηψ καί άπάχ σα» κ. ά. Καζαντζής
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθη «ή Εύνοόυμένη τοΰ 
Μαχσοογιά».

_ Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθη εις δύο έποχάς «ή Γαλ
λική Έπανάστα^ις».

Κινημ. Δ-ονύσια. Προεβλήθη τό «Πΰρ».
Κιιημ. Ρέμβη Διάφορα έπεισοδιακά.

ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ
Κινημ. Άπόλλωι; Προεβλήθησαν «Τά Κόκκινα Τρι

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Χαλκίδην (Σέρραςή Οΰδείς, ουδέποτε ένεγράση 

συτδρομηιής ΰτό τι ο ομα Σαμαράς, οΰιε έν Ξυνίΐη υΰιε 
έν Σέρραις. Γιάψατέ μυς παρακσλοι μεν τί σ>μβαίνει.

Γκαγκαουδάκην (Ρεθυμνον), Ήδη ό ήμέτερος Οιευ- 
θυνιής θά εύρίσκειαι είς τήν πόλιν σας. Συναντήσαιέ 
τον διά νά συνεννοη ίήτε έ ί τής προ-άσεώς σας.

Βενετσανόπουλον (Κυπαρισσίαν). Παρακαλοΰμεν νά 
άναλόβεσε τήν αποστολήν ά ταπί κρίσεων τακτικό’ατσ.

η. Ζηκάκην (Πιίραιά) Ή διευθυνσις τής Ο ga 
B«k1anowa εΐ.ε, Beverly H’lls, Hol'ywood, Cal, 
U S. Α., ιής δέ Brigiltte Helm, Ben—Dahlem, Im 
Winket 5, Deutschland.

ΤΟΜΟΙ KAI ΤΕΥΧΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΑΣΤΕΡΟΣ

ΕΙς τά γραφεία μας πωλοΰνται τά εξής.
Τόμοι «Κινημ. Άστέροί» 1927 πρός 6ρχ. 120.
Τόμοι «Κινημ. Άστέρο;» 1928 » » 150.
Τεύχη τών ετών 1926 —1929 > » 5.

Μέ τσς αύτάς τΐ'.ιάς και άνευ ταχυδρομικών τε
λών άποσιέλλονται ταχυδρομικώς 

καί είς τ ς Επαρχίας,
Γίνονται άποστολ >ί καί είς τό ’Εξωτερικόν μέ 

έπ.βάρυνσιν 20ο)ο επί τών άνωτέρω τιμών 
Σπευσατε πριν εξαντληθούν

4-----------------------------------------------------------------ϊ»ι
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ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΓΚΑΛ
Ή ταιία αυτή εΙ»ε παρμένη άπό τό γνωστό μυθι- 

στό( ημα τι ΰ Ντεκομπρά, καί έσ.ηνοθετήθη άπό τόν Ρβ έ 
Έρβίλ : Τούς κυριωτέρου; ρολους παίζοιν ό Νικόλαος 
Ρι>.σ υ (Προσπέο), ή Ρενέ Έριμπέλ (Σοΰζι) χαί ό Φραν- 
σ^υά Ρυζ·έ (Σέρζ vie Βαρίιζ ·)

Τό αφλαμάν Ρόζ» περίφημο νυκτερινό κέντρο τής 
Μονμάρτρης, λόμπι κοποΰστ βκ>ίνη τή βυοδυά μέ όλα τά I 
φώτα του. ’Ωραίοι κύριοι μέ φράκο καί ώραΐες γυναίκες I 
ντυμένες προκλητικά έπιναν σ ιμπ ινια, ·χόρ5.αν άκουρα 
σ α και γέμιζαν τόν άέρα μέ τής χαρούμενες φωνές τους. 
Ό Προσπέρ, ό μαίυρ ντ’ ότέλ, ή ψυχή τυΰ καταστήμα
τος, ιόν όποιον οί πιό πλούσιοι π λάιαι καταδεχόντ νε 
νί χηιρετοΰν φιλικά, ύπτρετοΰσε γιά τελευταία φορά. Ά- 
πεσύρετο σ’ ένα μικρό εξοχικό σπιτάκι, άφοΰ είχε κάνει 
περιουσία, καί γι’ αυτό κύιτοζε άχόρτι γα τό 9έ μα τό ο
ποί ·ν δέν θά ξανάβλεπε πιθανόν π ο । έ πι ιά.

’Εκείνη τήν στιγμή ήλθε ένας άπό τοί ς εκλεκτούς πε
λότας τοΰ «Φλαμάν Ριζ» ό Σέρζ ντέ Βαρίιζα, ουνιδευό· 
μένος άπό μ ά χαριτωυέεη νέα. Αυτό όμως δέν τόν ήαπό- 
δισ·, περνώντας κοντά άπό ιό βεστιάριο, ιά παρα η- 
ρήση μιά νέα ποΰ δέν τήν είχε Ιδή ποτέ. Ήτανε ή Σου- 
ζι, ή άνεψιά τής κυρίας ποΰ είχε τό βεστιάρ ο. Ό Σέρζ 
γύρισε τό κετάλι πολλές φορές γιά νά κυττάξη τήν Σοΰ- 
ζι, ποΰ χαμήλωσε τά μάτιά της : άλλά ή περιέργεια τοΰ 
νεοροΰ γλ νιζ* ιϊχε φθάσει στό κατακόρυφον, κ ί ζή-η· 
σε άπό τόν Προσπέρ νά φέρη τήν Σοΰζι στό Ιδιαίτερο 
καμαρίνι του.

—*Ω ! κύριε, τί είνε σϋτά ποΰ λέτε, είπε ό καλός 
Προσπέρ, ανήσυχος. Ή Σοι ζι είνε σ< βμρό κορίτσι, σάς 
βεβαιώ : άλλως τε ή ΰγεί ι της είνε πολύ λεπτή, καί σκε- 
π·ομιιι νά τήν πάρω νά πιράση ένα μήνα κοντά μας στήν 
έξοχή : θά κάνη συντροφιά σνήν Κα Προσπέρ.

Ό Σέρζ ντέ Βαρ τζα δέν έ έμενε >αί ρίχθηκε στόν 
στρόβιλο τών χ ρευ ών καί τών χορευτριών.

Λοιπόν εκείνο τήν βραδυά είχε διαλέξει πολύ άσχημα 
τις γυ αίκες μέ τής όποιες διεσκιδαζε γιατί σέ λίγο τόν 
άκουσαν νά φο.νοζη.

—Μοΰ έκλεψαν τό πορ οφόλι μου
Ευτυχώς όμως ό Προσπέ » είχε άντιληφωή τό κόλπο, 

έπιασε τήν κλέφτρα καί τήν ήνάγκασε νά έπιστρέψη τό 
πορτοφόλι στην κά οχό του.

*Ο Σέρζ έδωσε ένα χιλιά· ικο στό" Προσπέρ γιά πουρ
μπουάρ, άλλ' ό μαιτρ ντ’ ότέλ ή.Λήθη άξιοπρεπέοτατα 
νά πάρη τό χιλιάρικο.

—Πάρτε τουλάχιστον τήν κάρα μου Ύπόσχουαι νά 
σάς παρέχω τήν πρώιη ύπηρεσί । ποΰ θά μτΰ ζητήσατε.

Καί ό Σέρζ έγραψε, επάνω σιό επισκεπτήριό του, με
ρικές λεξεις τις διιι ϊ c ύ’έγραψ’.

Πέρασαν αρκετοί μήνες. ‘Ο Προσπέρ στήν έξοχή του 
είχε άρχίσιι νά στενοχωριέται. Ή Σοϋζι είχε έπιστρέψει 
σιό κατάστημα ραπτικής στό Παρσι, όπου έδούλευε, καί 
ή παρ'ίδες του μπιλλιάρδου τις όποιες έπαιζε ό Προ- 
σπέρ μέ τόν συμβολαιογράφο, τόν οίκ. έφι ρο καί τόν ; ά- 
ρεδρο, τόν έκαναν νά πλήτ η.

’Επειδή τά κοκά.καί τά δυστυχήματα έρχονται τό ένα 
κατόπιν άπό τό άλλο, ηέθινε καί ή κ. Προσπέρ.

Τή- ημέρα τής κηδείας όλες ή γυναικούλες τοΰ *Φλα· 
μόν Ρόζ» είχαν έρθιΐ στό χωριό. Ή πνοή οϋτή του αέρι 
τοϋ Παρισιού έπροξένησε στόν Προσπέρ μβγάλη ν σταλ 
γία. Καί γιά πρώτη φορά στήν ζωή του μέθυσε γιά νά 
ξεχάνη ή- λύπη του.

Ύσ'ερα άπο λίγες μέρες πετάχτηκε εις τό Παρίσι! 
νιά νά ξεσκάση λίγο. Φυσικά έπεσχέφθη τό «Φλαμπν 
Ρΐ'ύί» ώ. πελάτης, αποφασισμένης νά γυρίση γρήγορα 
στήν έξοχή του Ό άιρας όμως τοΰ Ποριτιοΰ τόν είχε 
μεθύσει. Τώριξε λοιπόν κι' αυτός έξω καί γλετώντας 
ιάθε βράδυ μέ ώροϊτς γυναίκες κατήντησε ένα ερείπιο

I σωματικό καί ήθικό. Τήν έποχή έ κείνη ό οίκος Βουλ- 
। φίγκ δτου έδούλευε ώς ράπτρια καί ή Σοΰζι έδ δε μιά 
μεγάλη έτπερίόα στήν οποία εκαμνον ό/οι τά υανικέν 

| των. ‘Ο Βουλφ γκ έκ ιμε εξομ >λόγησι ερωτική στήν Σοΰ- 
ζι ή όποια τον άπέκρουσε. Σ.·ή φωιές τοΰ Βόλφ γκ γιά

I τήν προσβολή αύτή άνοιξε ή πόρτα καί φάνηκε ό κ. 
Σάρζ νιέ Βαρ τζα ό όποιος κατάπληκτος είδε τήν Σοΰ- 
ζι τή; όποιας ή ομορφιά τόν είχεν άπό άλλοτε κατα
κτήσει καί ότου ή ομορφιά της τοΰ είχε κάνει τόσο με- 
γά<η ένιύτωση.

‘Ο Σέρζ ντέ Βαρίτζα πήρε άμέσως ΰπό τήν προστα
σίαν του τήν Σοΰίι, τήν ώ’ήχησε μέ τό αυτοκίνητό του 
σπίτι της, χωοίς νά βάλη στό νοΰ του κανένα κακό. ’Ενα 
τρυφερό ειδύλλιο άρχισε νά πλέκεται.

Όταν τήν έπαύριο·', ή Σοΰζι έμαθε ότι δ Βούλφιγκ 
τήν είχε διώξει άπό τό κατάστημα δέν τήνέξπληξε 
γιοτί τό πειάμενε. "Ητανε χωρίς δουλειά καί νωρίς οίκο· 
νομι’βς. ό Σέρζ τή; έπρότιινε νά τήν βοηθήση σέ δ,τι 
ήθελε. ’Αλλά ή ύαρήφανη νέα άρ,ήθηκε τήν βοήθεια 
αυτή, ή όποια θά τήν υπέβαλλε σέ ύ ο/ρ ώσεις τις όποιες 
δέν αισθανόταν τό θάρ' ος ν’ άν αποδωοη Έν τούτοις 
άγσπι ΰσε τόν Σέρζ, ό Σέ/ζ τήν άγαποΰσε-

Μιά βραδυά που δ άγαπημένος της τήν πσρακαλο'σε, 
ή Σοΰζι κό-τεψε νΰ ΰ ιοκύψη στον πειρασμό. Μόλις εί
χαν καθίσει έκεϊ δ ένας ά,τίκρυ στόγ άλλο, ένας γερα- 
σμένος άνθρωπος, πού είχε περασμένη στόν λαιμό τιυ 
μιά π τσέτσ, παρουσιάστηκε μπροστά τους. Ό άνθρωπος 
αύτός ή ανε ό Ποοσπέρ δ παιηός μαίντρ ντ’ ό’έλ.

— Ναι έγώ είμαι, έλεγε, έγώ ό Προσπέρ : άπό πέ
σιμο σέ πέσ μο, άσοΰ έφαγα όλα τά λεφτά του, πούλησα 
τό εξοχικό μσυ σπίτι καί κ ιτάνιησα γιά νά μπορέσω νά 
ζήσω να πλένω τά πιάτα στό «Φ'αμάμ Ρόζ».

Θά-ρεπε νά ιτρέπεσθε, προσέθεσε άποτεινόμβνος στόν 
Σέρζ, ένώ ή Σοΰζι είχε βγή έξω, πού βρίοκ σθε εδώ μέ 
μιά τίμια νέα σάν »ήν Σοΰζι.

— "Αν ήρθατε εδώ γιά νά μτΰ πήτε αΰ έ.ς τις >ουβέν- 
τες μπορείτε νά ξαναγυρισετε στήν δουλώά σας, τοΰ 
άπήντησε δ Σέρζ.

— Λοιπό , κύριι Σέρζ, είπε τότε ό Προσπέρ, άφοΰ 
υοΰ μιλήτε σ’ αύιόν τόν τόνο, έπιστρέψατέ μου νά σάς 
θυμήσω μιά παληά υπηρεσία.

Καί ό Προσπόρ έδινε στόν Σέρζ τό επισκεπτήριό του, 
ότου κάποια βραδυά δ αριστοκράτης γλεντζές τοΰ είχε 
γράψει.

«Υπόσχομαι νά προσφέρω στόν κ. Προσπέρ τήν πρώτη 
ΰπη εσία πού θά υοΰ ζητήση».

Τήν υπηρεσία αύτή. σά; τήν ζητώ σήμερα. ’’Επιστρέ- 
ψατε σιό σπίτι σσς, καί αφήστε ήσυχη ιήν Σοΰζι !

Ό Προσπέρ μπόρεσε νά κερδίση ώς τό τέλος τήν 
λε ιτή και αύτή ύ όθεσι γιατί μετά δυό μήνες μποροΰσά 
κανείς νά βλέπη στό «Φλαμάν Ρόζ» τόν Σέρζ συνοδέυό- 
μενο άπό τήν Σοΰζι ή όποια είχε γίνει γυναίκά του, νά 
σουπάρη μαζί μέ τόν καλό Προσπέρ, ό όποιος εϊχβ άνεθή 
πάλι σιήν πολυτελή αίθουσα τοΰ νυκτερικοΰ κέντρου, 
ά'ό τό υπόγειο όπου είχε καταδικασθιϊ νά πλένη 
πιάτα

— Ξέρετε, κύριε Σέρζ τοΰ είπε μιά βοαδυά, σ’ όλη 
αύτή τήν ιστορία έιώ'πά'ΐ σάς κάνω μιά μεγάλη υπηρε
σία, άντί νά γυρέψω ά.ιό εσάς, άφοΰ σάς έκανα ναΰρετε 
τήν εύτυχία κοντά σέ μιά γυναίκα χαριτωμένη καί εύ- 
χάρισυη !
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