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Οί δύο υπέροχοι «αότερις» τού κινηματογράζου ποΰ πρωταγωνιστούν είς τό ύπέροχον 
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είς τό Κινηματοβέατρον «ϊαλόν Ίντεάλ» καί'τού όποιου τΐιν αποκλειστικήν έκηετάλ- 

λευόιν δια την Ελλάδα εχει τό γραάεϊον τού κ. I. Κουροννιώτη.
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Ό κ. Τ. ιανταφύλλου πρόεδρος τής «Πάνε λη-. τάς έπ’ αύτών κρίσεις μας, ύπεδείξαμεν λύσεις διά 
νίου Κινηματογραφικής Ένώσεως» σ-γκαλέσας πρδ | τήν διόρθωσιν τοΰ κακοΰ καί δέν έκρίναμεν άσκοπον 
ήμερών τά μέλη της είς έκτακτον συνέλευσιν έπέστη | νά ύποστηρίξωμεν, έπί τή ευκαιρία έκείνη μίαν σκέ- 
σε τήν προσοχήν αύτών έπί τή; άκολο-θιυμένη; ύφ’। ψιν προερχομένην έκ τών άμέσως ένδιαφερουένών 
ήμών πολι ική; ή όπο'α, κατά τήν γτώμην του ά- καί άφορώσαν τό πολυθρύλλητον ζήτημα δπερ άπε- 
ποβλέπει ε’ς τήν διίλυσ.ν τοΰ σωματείου των. ι τέλεσε θέμα συζητήσεως τής έκτακτου συνελεύσεως

Όμολογοΰμνν δτι δταν έπληροφορήθημεν τδ 
πράγμα ίξεπλάγημεν κάπως χωρί; δμως και νά μάς 
φανή τοΰτο παράδοξον. ‘Η πείρα τήν δποίαν άπεκο 
μίσαμεν έκ τής μακράς γνωριμίας μα; μετά τοΰ κ. 
Τριανταφύλλου μάς έχει διδάξει δτι ή καλή τ.υ πι
οτί; δέν τδν συγκρατεϊ άρκούντως άπό παρόμοια δλι- 
□θήματα. Θά παρηρχόμεθα δέ τό ζήτημα χωρίς νά 
δώσωμεν είς αύτό σημασίαν άν ό κ. πρόεδρος δέν έ 
πεζήτει νά φέρη ώ; έπιχείρημα τής αλήθειας τών ■ 
λεγομένων του τό γεγονός δ ι άγω/ιζόμεθχ κα’. πρω· [ 
τοστατοΰμεν διά τή / σύστασιν μιάς ένώσεως τών έ- 
παρχιακών κινηματογραφ.κώ > έπιχειρήσ ίων.

Χωρίς νά θεωροΰμεν εαυτούς οπωσδήποτε θιγέν- 
τας έκ τών έκστομισθεισών άνοησιών, φρονοΰμεν δτι 
έχομεν κάποιαν ύποχτέωσι·'—έφόσον οΰτω έτέθη τό 
ζήτημα—νά διευκρινίσωμεν τήν στά ιν μας είς τήν 
τελευταίως δημιουυγηθεϊσχν κίνησιν διά τήν ιδρυσιν 
συνδέσμου έπαρχιακών κινηματογραφικών έπιχει- 
ρήσεων, νά έξηγήσωμεν σαφέστερου τάς έν προκει- 
μένφ άπόψει; μας, καί νά ύπενθυμίσωμεν συγχρόνως 
μεριχά γεγονόνα έκ τοΰ παρελθόντος τά όποια ό 
χρόνος έξήλειψε, φαίνεται, έ;κ τής μνήμης τών ά- 
σπόνδων φίλων μας.

Ό «Κι ηματογραφιχδς Άστήρ», φύλλον καθα- 
ρώς κινηματογραφικόν ύπεχρεωμένον ώς έκ τούτου 
νά παρακολουθεί κάθε τι τό άφορών τόν κινηματο
γράφον, νά έκφε'ρη τάς έπ’ αύιοΰ γνώμας του καί νά 
ύποδεικνύη δ,τι κατά τήν κρίσιντου καλόν καίσυμφέ- 
ρον διά τόν κινηματογράφον, έπεχείρησε διά τοΰ δι- 
ευθυντοΰ του μίαν περιοδείαν άνά τάς έπαρχίας ΐνα 
έκ τοΰ σύνεγγυς άντιληφθή τήν κατάσιασιν τοΰ έπαρ- 
χιακοΰ κινηματογράφου. Ή περιοδεία ήρχισεν ώ; 
γνωστόν άπό τήν Κρήτην καί άπ’ έκεΐ άπεκομίσθη- 
ααν αί πρώται έντυπώσεις διά μίαν κατάστασιν διό
λου ευχάριστον, έντυπώσε ς αί όποΐαι έγράφησαν 
καί έδημοσιεύθησαν είς παρελθόντα τεύχη τοΰ περι
οδικού. "Οπως ήτο φυσικόν συνεδημοσιεύθησαν καί

τής Π.Ε.Κ.
Χωρίς ποτέ \ά φαντασθώμεν δτι ήτο δυνατόν νά 

παρεξηγηθοΰν αί προθέσεις μας ύπεστηρίξαμεν κάτι 
τό όποιον έθεωρήσαμεν καί θεωροΰμεν πάντοτε ορ
θόν φρονοΰντες δτι προσφέρομεν ούτω μίαν καλήν υ
πηρεσίαν εις τήν έλληνικήν κινηματογραφίαν. Καί ή 
ύπηρεσία αύ ή είνε πράγματι καλή. Αί έπαρχιχκαΐ 
κινηματογραφικά; έπιχειρήσει-,καίτοισυνδέονται στε
νότατα μετά τών κεντρικών διά σπουδαιοτάτων συμ
φερόντων, έχουν έν τούτοις καί πολλά άλλα ιδιαίτε
ρα συμφέροντα τελείως άποκλειστικά δι’ αύτού; τά 
όποια μόνον είς ειδικός πρός τιΰτο όργανισμός θά 
ήτο δυ- ατόν νά προαγάγη. Άπό τής σκέψεως ταύ- 
της λοιπόν όρμώμενοι έτονίσαμεν δτι έμφανίζεται έ- 
πιτακτική ή άνάγκη τής συσσωματώσεώς των εις μί
α > άνεξάρτητον άπό τής ΠΕΚ δργάνωσιν καί έδη- 
λώσαμεν μάλιστα δτι εϊμεθα έτοιμοι νά ένισχύσωμεν 
τήν σχετικήν κίνησιν. Άλλα γράφοντες ύπό τό ά- 
νωτέρω πνεΰυα δέν ήννοοΰμεν δτι ή ί’δρυσίς μιας ώς 
ή άνω όργάνωσις, πρέπει νά συνεπάγεται τήν διά 
λυσιν τής ΙΊΈ.Κ. Έκφραζόμενοι άρκετά σαφώς έ- 
ξήραμεν τάς ιδιαιτέρας άνάγκας τών έπαρχίακών έ- 
πιχειρήσιων καί έιονίσαμεν δτι ή συσταθησομένη έ- 
νωσίς των δέν έχει νά ένδιαφερθή παρά διά τά χωρι
στά έκεΐνα ζητήματά των τά όποια καί άνεφέραμεν. 
Εί; δλα αύτά κα είς βεβαίως καλής πίστεως συζη
τητής δέν θά έπε'ίωιεν νάάνακαλύψη δπούλου; προ
θέσεις διά τήν ύπαρξιν τής Πανελληνίου Κινηματο
γραφικής Ένώσεως άσχολούμενο: μέζήιημα άσχετον 
πρός αύτήν,ούτε άνεφέραμεν καν τίποτε περί αυτής 
ούτε τήν έσ.,έφθημεν διόλου, άλλά ή έλλειψις τής 
στοιχειώδους όρθοφροσύνης ένίοτε δέ καί τά προσω
πικά συμφέροντα δημιοοργοΰν έκ τοΰ μή δντος πρά
γματα καί κρούουν κώδωνας ά/υπάρκτων κινδύνων. 
Τοΰτο άκρ.βώς συνέβη καί έπί τοΰ προκειμένου και 
κατεβλήθησαν άπέλπιδες καϊ ύστερικαί προσπάθεια; 
διά νά γίνη πιστευτόν δτι τό περιοδικόν τοΰτο ύπο-
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βλέπει μίαν δργάνωσιν διά τήν ύπαρξιν τής όποιας 
έπί μακράν ήγωνίσθη.

At γραμμαί αύ:αι δεν έχου? θέσιν άπαντήσεως 
ε’ς τά δσα άκαίρως χαΐ άνοήτω; έλέχθησαν είς βά 
Ρ2ί μα?. Η όλη σταδιοδρομία τοΰ 'Κινηματογρα
φικού Άστ·ρ-ς> τον θέτει ύψηλότ-tpov παντός έπι- 
τίμητοΟ του. Ήτο δμω; άπαρζίτητον νά ο.θή τέλος 
είς μίαν ήΗθίαν πολεμιιήν ή όποια άποβαίνει ένο 
χλητική πλέον. Καίτοι τό έπιδιωχθέν άποτέλεσμα. 
τής^ άπο ηρύξεως δηλαδή τοΰ περιοδικοί) μας 
παρά τής άθηναϊκής δργανώσεως ούτε έ- 
πήλθεν ούτε πρόκειται νά έπέλθη, είναι δμως 
ενδεχόμενόν εις το βάθος τής ψυχής τών άκουσάν- 
των τούς καθ’ ήμών φιλιπικού; νά παοέμιινε κάποιον ' 
:χνο; πικρίας άπό τήν πιθανότητα νά είνε έν μέρει 
άληθή τά καταγγελθέντα. Διά τοΰτο λοιπόν, διά 
τούς τελευταίους κα’. μόνους εθεωρήσαμεν καλόν νά 
δώσωμεν τάς δσας δίδομεν έξηγήσεις.

Ι,ε/νηθείς,ΰπαρςας καί ςών ί * Κινηματογραφι 
κός 'Αιτήρι έν τφ μέσω τής ελληνικής κινηματο
γραφίας, τι συμφέρον θά είχε άφοΰ εξ αύτής άν λεϊ 
τήν ζωήν νά έπιζητήσει τι τό ίπωσδήπο’ε έπιζή- 
μιον διά το δλον η μέρος αύτής: Επί όλόκληοα έτη 
ήγω ίσθη διά τό καλόν της καί κολακεύεται νά πι- 
στευη διί έχει πά τότε τήν πρωτοβουλίαν γά τήν έ 
νισχύη καί να τήν υποβοηθή βαί ουσαν πρός τήν 
πρόοδον καί τήν ευη ιερίαν. Δια ’ σήμερον νά άκο- 
λουθήση διάφορον τακτικήν: ‘ II «Πανελλήνιος Κι
νηματογραφική Ενωσι» είναι δημιούργημά του καί 
άν οί σημερινό’ κατήγοροί του δέν' είχον τόσον ά- 
σθενή τήν μνήμην θά ένθυμοΰνται πόσους άγώνας 
κατέβαλε διά τήν σύμπηξίν της καί πώς έπανηγύ' 
ρισε τό γεγονός τής ιδρυσεως της. Πιθανόν σήμερον 
νά έχομεν τήν γνώμην δτι τό σωματειον τοΰτο δέν 
έκπληροι τον προορισμόν του. Άλλά διά τοΰτο δμω; 
δέν πταιειή ύπτρξίς του. ‘Υπεύθυνοι είναι οί σημε
ρινοί κατήγοροί μαςοί όποιο: ζητοΰν νά τό μετά- 
τρέψουν είς διεκπεραιωτήν τών ίδιαιτ ρων ύποθέσε- 
ών των. Ή γνώμη δέ αυτή δέν είναι μόνον ίδική 
μας. Τήν συμμερίζονται καί πλεΐσται τών έν'Ελλάδι 
επιχειρήσεων άρνούμεναι κατηγορηματικώς νά γί
νουν μέλη ένός σωματείου προωρισμένου νά έξυπη 
ρετε: μόνον τά συμφέροντα τοΰ προέδρου του.

Μέ/pt σήμερον μή θέλοντες νά έξωθήσωμεν τά 
πράγματα είς τά άκρα, έλπίζοντες δτι τό κακόν θά 1 
διωρθοΰτο άνευ έντόνου έπεμβάσεως μας άπεφύγαμεν 
νά δμιλήσωμε/. Άλλ’ ήδη άντιλαμβανόμεθα δτ: ή 
σιωπή δέν έχει πλέον τήν θέσ.ν της. Καί δηλοΰμεν 
κατηγορηματικώς δ:ι θά έπιζητήσωμεν δ:’δλων μας 
τών δυνάμεων νά έπιτευχθή ή έπάνοδοτ τής Πανελλη 
νίου Ένώσεως είς τήν όδόν τής άρχικής της άποστο· 
λής. Τοΰτο δέ δέν θά καταστή δυνατόν παρά μόνον 
όταν άπομακρυνθοΰν άπο τήν δεύίυνοιν αύτής 
εκείνοι οιτινες τήν περιήγαγον είς τό σημερινόν της 
κατάντημα. Η ΠΕ.Κ. δέν πρέπει ούτε νά διαλυθή 
άλλά καί ούτε νά άτονήση ή δύναμή της. Είνε Απα
ραίτητος (οςίσχυρά οργάνωσις έκπροσωποΰσα τήν έλ 
ληνικήν κινηματογραφίαν καί ώς μέλλουσα τά υπο
στήριξή τήν τυχόν ίδρυθησομένην ένωσιν τών επαρ

χιακών έπιχειρήσεων μετά τής όποιας πρέπει όπωσ- 
δήποτε νά συνεργασθή.

Καίτοι δέν θά ήθέλαμε> νά έκταθώμε' τόσον έφ’ 
όσον ή αφορμή νά όμιλήσωιεν, έδόθη έκ μερικών ά- 
συναρτήτων φληναφημάτων, έν τούτοις ήναγκάσθη- 
μεν νά τό πράςω.ιεν θέλοντες ά ταξ διά παντός νά 
έκκαθαρίσωμεν τόσον τήν ίδικήν μας θέσιν δσον έ- 
κείνων τών κατη όρων μας. Βεβαίως αί συκοφαντία! 
δέν ήτο δυνατόν νά έχουν δυσαρέστου; δι’ ήμάς συ- 
νεπείας, άλλά έξ έπιβεολημένης λεπιό’.ητος καί εύ- 
γνωμ σύνης πρός δ.γανώσιις αί όποίαι μά; ύπεστή- 
ριξαν εις τόν τ αχύν δρόμον της επιπόνου σταδιο
δρομίας μας έπρεπε διά παντός τρόπου νά αποδείξω 
μεν δτι δένλησμονοΰμεν τό παρελθόν, ούτε ζητοΰμεν 
νά δημιουργήσ υμεν νέον φιλικόν πρός ήμάς περιβάλ
λον άποκηρύσσοντε; άγνωμόνως έκείνους οί'τίνε. έπί 
σειρ’ν έτών καθώς καί σήμερο/ είσέτι εύρέ^ηοαν 
καί εύρισκοντοι φίλοι, καί παραστάται μα;. W.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
I. Τσαρκγτογλου (Θιε) ίκην). ’Εστάλησαν πέντε φω- 

τογραφίαι. Έ ιπίξομεν νά τάς άρέσουν. Χρήματα έλή- 
φθησαν.

Η· Σ' ανρόπου),ον (Δράμαν). Δυστυχώ; δέν ήμεΟα αρ
μόδιοι. Άπευβ-υνθήτε ή είς τόν κ. Μαδράν Λέσβου 32, 
ή ιίς τόν κ. Γαζιάδην, Μητροπόλβω; 1, Αθήνας.

Ηρώ Σαράφη (Έντ ΰθσ). Τής Elise Brook ή διεύ- 
θυνσις εί ε, Famous Players Lasky, ι52ο, Vine Str., 
Hollywood, cal.

:: TIFFANY STAHL JJ
Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
(ΑΓΓΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)

‘Οδός Χαλκοκον δϊιλη 3θα
A Θ Η Ν A I

7ο γραφεϊον μας έχει ώς αρχήν τήν 
έξυπηρέτησιν τών πελατών του και 
διά τοΰτο {φρόντισε νά προμηϋ'ίυϋ'ή 
τήν παραγωγήν τής μεγάλης άμερ.κα- 
νικής εταιρείας.

TIFF A NY STAHL
ΠΙΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ 
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΕΠΙ
ΤΥΧΙΑΣ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΥΣ
Π,ριν κλείτετε συμβόλαια ρωτήσατε 
όσους προέβαλαν τάς ταινίας μας και 
ΰ'ά σάς πιστοποιήσουν τ’ άνωτέρω.

mn κατααογοτκ και thus
"η———————

Κινηματογράφε «δς Άιίτηο

Υ0Ο ΜΙΑΣ ΘΑΛΛΑΣΣΗΖ

1 EimifflmM! Ell ΤΙ ES ΑΐΤΟϊ ΙΜΙ
"Ενας άόφαλης πλοΓτος ποΰ δέν ποοκαλεϊ τοίτς ΈλληναςέπιχετρηΜατίας.-Μία 7ηΎ’,1 
ϋ-ηιιών, τεχνών καί έιιπορίον. — "φπου ένοίνται ή δόξα καί ό πί.οΐτος· θζ·/1
ένα σπάνιο άνεκαετάλλεντο ότονντιο.—ΙΙρέπει νά κινηθοΐν οί δυνάιιενοτ.— 11 γίνεται πλ- 

λοΰ καί τί δέν γίνεται έδώ —Τό κράτος έχει όνιιόέρον νά παρέξιι κάβε ευκολίαν.

Έάν καιείς θελήιη νά κάνη μιά έρευνα είς τά τυ· ι 
στηματικά μόνον, κινηματοθέατρα όλων τών ελληνικών 1 
πόλεων θά άντιληφθή ότι έπί σειράν πολλών έτών παί
ζονται δεκάδες χιλιάδων κινηιιατογραφικών ταινιών.Εί
ναι δέ οΰταί προϊόντα ξένων επιχειρήσεων, τά όποια 
ύπό τύπον έπισκεπτών έρχονται έδώ νά τά ίδωμεν καί 
νά φύγουν συναποκομίζον α τεράστια χρηματικά ποσά, 
γιά νά ξανάλθουν άργότερα κ ί πάλιν κατά τόν ίδιον 
τρόπον νά φύγουν. Τό ζήτημα αύτό μάς δ δει αφορμήν 
νά ρίψωμνν τίς λίγες αΰιές γραμμές στόν ορμητικό πο
ταμό τών έρευνών ποΰ χύνουν στό κοινό—σωστοί καταρ- 
ράκται—αί στήλαι τοΰ περιοδικού αύτοΰ, μέ, τήν έλπίδα 
πώς θά κεντήσωμε λίγο τήν προσοχή τών έ τιχειρηματι- 
ών μας οί ό ιοϊοι δέν έπέδειξαν κανέν ενδιαφέρον μέχρι 
σήμερον πραγμα ποΰ δέν άδικεΐ μόνον αυτούς αλλά καί 
τήν ‘Ελλάδα ολόκληρον.
Ό κινηματογράφος διά ηιέθον τών ήιιεοών

“Ας στρέψωμεν τή σκέψι μας λίγα χρόνια πίσω ως 
τήν ημέρα ποΰ κάποιος γάλλος οπτικός βγήκε στήν 
πόρτα τοΰ έργαστηρίου του καί έρριψε στήν Ανθρωπότητα 
τόν κινηγατογρίφο πλάσμα τής φαντασίας του. "Ασφα
λώς ό άνθρωπο; εκείνος ουδόλως θά έφαντασθη τα, α
ποτελέσματα τής έφευρέσιώ; του Ουδέποτε ίσως θα έ- 
πίστευε πώς ή μικρή του έκείνη οπτική συσκευή θα 
κατέκτα κυριολεκτικώς έντός ολίγου τό σόμπαν. Τή» 
στιγμήν εκείνην μιά νέα φλ,βα ήλθε νά δυναμώση τον 
ροϊν τής οικονομικής ΐστορίις τών αιώνων. Ο κινημα
τογράφος διαδοθείς καταπληκτικά είς δλα τά κράτη,τής 
γή , μιταμ-ρφούμενο3 καί τελειοποιούμενος άπό ημέρας 
είς ημέραν, άπεβη ό μτγαλείτερος βιομηχανικός^ παράγων 

. πέριξ τοϋ όποιου συγκεντροΰνται, ώς πρώται ΰλαι, επι- 
στήμαι, τέχναι, >σί...λαοί. Είναι δέ τόσο τρανα τα θαύ 
ματά του είς ιό διάσιημα τών ολίγων αυτών έτών, ποΰ 
καταντούν γνωστότατα καί στους πλέον άμορφώιους κιί 
απολίτιστους άνθρώπους. Νέαι έπιστήμαι καί νέαι τεχναι 
άνέτειλαν, παντοειδείς κλάδοι έμπορίου κα ί βιομηχανίας 
άνεφ ησαν, λαοί έδοξάσθησαν, πΛηθη επλουτισαν, πόλεις 
ίδρύθησαν. Μια όλοτελώς νέα ζωή έδημιουργήθ-η, , κατά! 
τήν οποίαν μέρος τής άνθρωπότητος δοκ μάζει τά άγα 
θά τής τέχνης καί τής έπιστήμης όσον ουδέποτε
Ή δόξα ότό χριιιιαττότήριον

Ή σκηνοθε ική δέν είναι τέχνη οΰτε έπιστήμη. Είναι 
καί τά δύο. Είναι κράμα οπτικής, μηχανικής, ήλ·«»οικης 
οίσθητικής, -ψυχολογίας. Οι μεγάλοι σ ηνοθέται έχουν 
γνώσιν δλων αυτών. ‘Η ήθοπιιϊτ τοϋ κινηαπτονοάωου 

I υπάρχουν καί μερικαί 
1 πολλών μας αυτών φυτ.^, -----  ---

ημη. χ,ννι*. νά κερδίζουν καί νά δύναται νά ζή διά τής εργασίας 
ήλεκτρικής των μέρος τών άμετρήτων άέργων ποΰ μαστίζουν τηνκοι- 

’ ·__ ,, -, ,Λν ί f, u nrtr· w P-rrci-rrf v n ί cvrt πλλη αρ.νάλο Xtt/iO νΟΙίΧΟθ*TlVUVtlUl* C^uuv vUJVllfcV Ρ·λ*ί-, ~ · —----------r’\,*------- V
γνωσιν όλων αυτών, n ησαπιιια ταϋ κινηματογράφου έκυπτε.Πολλοί νέοι θά άφιναν ασφαλώς τας 
είναι κάτι τό υψηλόν. Σήμερον είς τά χρηματιστήρια τής σχολάς και ταΓυμνασια στρεφόμενοι ’’Λμερίιής—δπου^γίνονται^πράξεις έπί κινηματογραφικών Κ=τογραφουη πραγμα
ταινιών—τό όνομα έιός μεγάλου σκηνοθέτου ή δοξασμέ
νου ήθοπειοϋ έχει τοιοΰτον άντίκτυπον, δπως καί ή ΐσχϋ? 
τοΰ νομίμασμος ένός έθνους. Καί νά ήταν μονάχα αυιό. 
Οί γερμανοί σήμερον καυχώνιαι μέ τήν ίδια εντασι γιά 
τόν σκηνοθέτη Φρίτς Λάγκ ή τόν ήθοποιό Φάϊντ, δπως 
και γιά τόν Μπετοβεν ή τόν Γκαϊτε. _Ή σεναριογραφία 
άλλος κολοσιός. ΙΙολλοί άνθρωποι τοΰ πνεύματος εγκα
ταλείπουν πλέον τό μυθιστόρηαα ή τή φιλοσοφ α και 
προσκολλώνται στό σενάριο. Βρίσκουν πιό εΰκολο τό 
δρόμο ποΰ φέρνει στή δόξα καί στον πλούτο. Ακολου
θούν κατόπιν μιιροτέρας έντάσεω; τέχναι όπως είναι η 
τ’ΰόπερατέρ, ή τοΰ ντεκορατέρ, ή τοΰ μακιγιαρίσματος

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ

καί τόιαι άλλιι γνωσιαί μόνον στά στούντιο είς τάς ο
ποί ις εί ίικεύο ζται χιλιάδ ς ά'δρών καί γυναικών.
‘Ο κινηματογράφος ώς έπιχείρηόις

Έ ίώ ακριβώς στηρίζεται ή μεγάλη του επιτυχία. Υ
πάρχουν σήμερα τόσα πολλά είδη έπιχειρήσεων ε μετά 
λευόμενα ύπό κολοσσιαίων ‘Ειαιρειών. Έχομεν Εται- 
οείας Κίνημαίο/ραφίσεω., ‘Ειαιρεία έμπορίας ταινίαν, 
‘Ετα ρείας έκμιταλ ύσ.ως ταινιών, "Εταίρε αςκατασκευρ, 
ειδών κινηματογραφήσεως, καί τόσας άλλας ποΰ διαρκώς 
παρέχουν τόν πλούτον είς τούς ίδρυτάς των και εργα- 
σ α είς έ'.ατομιύρια ανθρώπων. ‘Ανυπολογιστι είνε τα 
πο ιά π ιΰ είσπράτου/ έκ τή; εξαγωγής κινηματογραφι
κών ταιν.ών καί κινηματογραφικών μηχανημάτων τα πε- 
ρισσότεο ι ευρωπαϊκά κριτή Ιδίως ή Γαλλία, .η Γερμανία 
καί ή 'Ιταλία. Διί τήν Ρωσσίαν σήμερον, ή κίνηματογρά- 
φισις αποτελεί τό μόνον ιιέσον εισαγωγής ξένου.χρηαα- 
τ >ς. Ε ς δέ τήν 'Αμερικήν τό πράγμα καταντά εντελώς 
ονειρώδες. Τήν πρώιην σειράν τής ούρανοφθάστου βιο
μηχανίας τοΰ τόπου αΰτοΰ κατέχει δ κινηματογράφος. 10 
Λός "Ανιζελες καί τό Χόλλυγουντ πόλεις γνωσ οτατοι 
εις δλον τον κόσμον, έκάστης τών όποιων ό πληθυσμός 
διέρχεται εις εκατοντάδας χιλιάδων πρό ολίγων ετών 
δέν ύτήοχον. Ε .τίσθησαν άποκλειστικώς άπό τόν κινη- 
ω ιτογράφον. Καί ά; μήν άναφέρωμεν άλλα μιχροιερας 
κινηματογραφικής σημτσίας κράτη δπως τήν Αίγυπτον 
τήν "Αγγ ίαν, τήν Αυστρίαν, ακόμη καί την Τουρκίαν. 
"Ειίση; πολλαί εφημερίδες καί πολλά περιοδικά, παρ ο- 
λον ότι ώ; έκ τή; κινηματογραφικής των φύσεως στέ
κονται μακράν κάθε λοβιτούρας εύημεροΰν καί κυκλοφο- 

’ ροΰν καθ’ όλην τήν ύρήλιον.
'ςίταν δέν θλέπονν οτ όφθαλ|«οΐ

> Παρουσιάζεται μήπως πουθενά καί, ή ‘Ελλάς κατα 
ί τήν διάρκεια τοΰ κιιηιιατογραφικοΰ αυτού πα,νζουρλι- 
ι σμοΰ; Νά ένα ερώτημα ποΰ μάς άφίνει όλους άφωνους. 
; Οί Έλληνες έπιχειρηματίαι είνε άπολύτως υπεύθυνοι Οια 
: τοΰτο. ‘Η ‘Ελλάς όλη, ό ουρανός, τό χώμα, τό φως, τό 
ί χρώμα, αποτελεί ένα σπάνιο στούντιο. Έτσι τουλαχι- 

I στον μάς έλεγε προχθές μία έξέχουσα φυσιογνωμία^ του 
άλλοτε, (κινηματογράφου ή κ. ‘Υγκέτ-Ντυφλός. Τότε διατί να μην 

I υπάρχουν καί μερικαί 'Ε ιαιρείαι έκμεταλλευσεως των 
πολλών μας αυτών φυτικών στοιχείων, ώστε και αυται

νωνίαν ματ; "Επειτα καί ένα άλλο μεγάλο καλό θά προ — . .-.- -Λ, Εμπορικά

ριορισμόν τής θλιβερά εί όνος ποΰ παρουσιάζουν σήμε
ρον τά παγγάκια τοϋ Ζα.τπείου καί τοϋ Βασιλικοΰ κή
που. Διά νά γίνουν δμως όλα αΰτά χρειάζεται άντιλη- 
ψις καί τόλμη π>ϋ δέν υπάρχουν στους έλληνας και μας 
λισια επιχείρημαιίας. Δέν ρ,χιωμεν ήμβΐς τά κεφαλαία 
μας στους θεατρίνους. ‘Υπάρχουν τόσα άλλα είδη επι
χειρήσεων νά κυνη ιή ιωμεν, είς τά όποια μπορούμε επι 
τέλους νά καταθέσωμεν καί τά άλλα βοηθητικά μας κε
φάλαια ποΰ είναι αδύνατον νά εισχωρήσουν στόν Κινη
ματογράφον, τήν αίσχροκέρδια, τήν απάτη ή την «αλή 
κλοπή. Καί ας φωνάζ‘1 δ Φρανκαρόλι πώς ό μεγαλειτε- 
ρος Ουρανοξύστης τής Νέας ‘Υόρκη; ανήκει στήν Κινη-



ματογραφική ‘Εταιρβία Παραμάουντ και ό άλλος πώς τά I ^.· ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 

νηματογραφικήν ‘Εταιρίαν Οϋφα Αυτά δέν ί ♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ οί 'Έλληνες έπιχειρηματίαι. Τότε ιά ίδοΰν. Εύιυχώς τώ- ] ■■■■■■■■■■
ρα τελευταίως κάποιοι τολμηροί ‘Αθηναίοι, cl ‘ΑΊ Γα- j 
ζιάδη καί ό κ. Μαδράς, είς τούς οποίους άξ ζβι κάδε έ- I 
παινος, άνέλαβον νά προπαγανδίσουν—νά ποϋμβ —στόν 
Κινηματογράφον. Αυτούς άν προσέξουν λίγο Οά δυνη- 
δοϋν ίσως νά κρίνουν άν ό Κινηματογράφος είναι ώραΐ-1 
ος μόνον ώς θέαμα ή καί ώς έ.ιιχβίρη ις.

Άλλά καί τό κράτος έχει συμφέρον νά συνοιιθανδή 
βαδύτβοον τήν σημασίαν τοΰ ζητήματος καί νά πσρέχη 
κάδε ευκολίαν καί βοήθειαν. 'Ας μην ξεχνά δέ πώς είς 
πολλά άλλα κράτη όχι μόνον αυτό γίνεται άλλά φιγου- 
ράρουν καί κα 'αρώς ΈΟνικαί Κινηματ-,γραφικαί Έ αι- 
ρβ αι. Είναι πλέον καιρός ν’ άντιληφΊώαεν ότι ούδέν 
τοϋ Κινηματογράφου πλουτοπαραγωγικώτερον μέσον 
είναι. Κ. Νανόπονλος

0 ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΑΝΗ
Βερολΐνον (Ραδιογράφημα).— ’Αγγέλλεται έκ 

Ν. 1 Γόρκης δτι ό περίφημος κωμικός τοΰ κινηματο 
γράφου Τσάρλυ Τσάπλιν ή Σαρλώ εύρ’σκεται είς 
κρίσιμον κατάστασιν παθών έκ δηλητηριάσεως τού 
αίματος. Ό άσθενών καλλιτέχνης με εφέρθη είς κλι 
νικήν τοΰ Λος Άντζελες, οί ιατροί οί όποιοι τόν έ 
ξήτασαν διέγ.ωσαν δτι ή δηλητηρίασις προήλθε άπό 
δήγμα έντόμου τό όποιον μετέδωκεν είς τό αίμα τοΰ 
Σαρλώ ποσότητα πτωμαΐνης.

‘Ο άσθενής έχει ύποστή άνησυχαστικήν έξοΐδη- 
σιν τής χειρός είς τήν δποίον έδήχθη ύπό τοΰ έντό
μου καί κατέχεται άπό άδιάλειπτον ύψηλόν πυρε 
τόν. ‘Ηκατάστασίς του είνε πολύ κρίσιμος καί οί ί 
ατροί τής κλινικής δεικνύονται πολύ έπιφυλακτικο' 
είς τάς άνακτινώσεις των.

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοϋνιαι τά εξής· 
Τόμοι "Κινημ. Άστέρος» 1927 προς δρχ. 120. 
Τόμοι «Κινημ. Άστέρος» 1928 » > 150.
Τεύχη τών ετών 1926 —1929 » » 5.
Μέ τάς αύτάς τιμάς και άνευ ταχυδρομικών τε

λών άποστέλλονται ταχυδρομικές 
καί εις τάς Επαρχίας, 

Γίνονται αποστολή καί είς τό ’Εξωτερικόν μέ 
έπιβάρυνσιν 20ο)ο επί τών ανωτέρω τιμών

Σπευσατε πριν εξαντληθούν

ΙΠ — W

1DHR ΗΊΒ/νΐ
Μεγάλη Κινηματογραφική Γερμανι ή Έ ιτεώρησι ς 

’Εκδότη; : MAX MATTISSON
Berlin, SW. 68—Ritterstrasse 71

ίί Ινηιιάτόγ'ραόικός Άώιήρ

—Τδ νέο φίλμ της "Όσοι Όσβάλντα <Ή τέταρ
τη έκ δεξιών» κρίνεται εύμενώς άπό τόν γερμανι
κόν τύπον.

—'Ο Κόννυ Φά'ί'τ οικογενειακώς καί ό Μουρ- 
νάου επιστρέφουν έντ’ςτοΰ μηνός εις Γερμανίαν δπου 
θά παραμείνουν δλίγον, έπ.στρέφοντες κατόπιν στό 
Χόλλυγουντ.

— 'Η χαριτωμένη Λιλΰ Νταμιτά προσελήφθη 
ύπό τών Γιουνάιτετ» διά μίαν πενΤαετίαν.

—'Η Μέϋ Μούρρεη παίζει σέ μιά μεγάλη θεατρι
κή έπιθεώρησι τής Νέας ‘Υόρκης.

— Κι’ή Μόνα Μά. ις προσελήφθη ύπό τών Ήνω
μένων καλλιτεχνών.

— «Ό εύνοούμενος τής Τσχρίνας» τό νέο φίλμ 
τού Ίβάν Μοζοΰκιν καί τής Κάρμεν Μπόνι σημειώ
νει έπιτυχίαν έν Βερολίνο). Τήν έν ‘Ελλάδι έκμετάλ- 
λευσιν έχει τό γραφεΐον «Κουρουνιώτη».

—Τό νέο φίλμ τοΰ Λούπου Πίκ δ.ομάζεται «Α
γία Ελένη» μέ τόν Βίρνερ Κράους ώς Ναπολέοντα.

—Ό Τουρζάνσκυ «γυρίζει» στήν Ελβετία γιά 
τήν U.F.A τό «Μανολίσκου» μέ τόν Μοζοΰκιν και 
τήν Ντίτα Πάρλο.

—Μέ τήν παρατηρουμένην κίνησιν γύρω άπό τό 
Τονφ’.λμ στή Γερμανία ε! ε καί ή έ-.δοσις ειδικής 
έφημερίδος όνόματι ιTonfilm Zeitung» (έφημερίς 
τού δμιλοΰντος κινηματογράφου) όργάνιυ τής βιομη
χανίας Τννφίλμ.

—‘Η Ίμόγκενε Ρόμπερτσον ή γνωστή έν ’Αμε
ρική ώς Μαίρη Νόλαν παρέτεινε τό συμβόλαιόν της 
μέ τήν Universal.

—‘Ο Γκούσταφ Φρέλιχ, δστις πρωταγω,ιστεϊ 
είς τό φίλμ τού Μπέρρκιρ «Φλεγομένη καρδιά» πρό
κειται νά πρωταγωνιστήση καί εις τό νέο φιλμ τής 
Terra «Musik aus der Luft».

—Κατά τό 1928 έν Τσεχοσλοβακία προεβλήθη
σαν 268 άμερ.κανικά κα’. 204 γερμανικά ένώ κατά 
τό 1927, άμερικαιικά 262 καί γερμανικά μόνον 132. 
'Η τοπική παραγωγή άντεπροσωπεύθη μέ 15 ένώ τό 
1927 μέ 12. ‘Η λογοκρισία άπηγόρευσεν 55 φίλμ 
έξ ών 29 γερμανικά καί 17 άμερ κανικά.

— Ή Ρενέ Άντορέ, ό γνωστό; άστήρ τής Metro, 
ύπέγραψεν συμβόλαιιν μέ τήν FB.O,

—Εις τήν ’Ολλανδίαν παίζεται κατ’ αύτάς μέ 
δλως έξαιρετικήν έπιτυχίαν στά πλέον άριστοκρατι 
κά θέατρα τοΰ Άμστερνταμ, τής Χάγης καί τοΰ Ρό- 
τερνταμ ή «Ουγγρική ραψωδία» τό μεγάλο αύ.ό φίλμ 
τής U.F.A. ποΰ θά ίδωμεν καί ήμείς έντός ολίγου.

— Κατά άμερικανικάς στατιστικός ή παραγωγή 
τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών κατά τό 1929 θά άνέλθη 
τά 500 ή 600 φίλμ ή«οι κατά 25ο)ο όλιγώτερον ά
πό πέρυσι. Αί διάφοροι φίρμαι προβλέπουν είδικώς: 
Παραμάουντ 65 70 φίλμ. Μετρό 5.1-55, Φόξ περί
που 50, Ού ιβερσάλ περίπου 60, Κολούμπια 30 36, 
Πατέ 40, Τιφάνυ 26, Βάρ ερς 35 καί Φέρστ Νάσιο- 
ναλ 35.

— ’Εν Βουδαπέστη ύπήρχον τό 1914, 108 κινη

Ιίτνιίματόγραζηκός Ά<<ΐηρ

Η ΕΒΔ0ΜΑΣ TQV «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΕΟΣ
Πρωταγωνιστεί ό Ραιιόν Χοΰάρρο

Ό Λόρδος Γκέραλδ Βρένσλεκ, ένας νέος εύγενής, 
είναι γνωστότατος στό Λονδΐ·ον γιά τήν έκφυλη 
ζωή του. Οί έρωτές τ.υ μέ τήν πεταχτή κ. Κρύστε- 
λικ καί μέ τόσες άλλες σιαλίζουν πάντα τά χρονι
κά σκάνδαλα...

Μιά μέρτ άηδιασμένος πειά άπό μιά εύκολη κα- 
τάκτησι, άποφασίζει νά 
ά ολουθήση ένα φίλο 
του ιεραπόστολο ποΰπη 
γαίνει στήν Γαλλία 
’Έχει βάλει πειά στόν 
νοΰ του νά ζήση εκεί 
σάν έρημίτης.

’Αλλοίμονο !. Μέσα 
στό τραίνο δ Γκέραλδ 
συναντά έ αχαριτωμένο 
κορίτσι,τήνΦύλις Χάμ- 
μοντ καί τήν έρωτεύε- 
ται τόσο ώστε χατ ρ- 
θώνει νά πείση τό φί

λο του νά πχρατείνη τό ταξεϊδι του ώς τήν Κυ
ανή’Ακτή.Συνείθισμένος στής εύκολες κατακτήσεις ό 
Γκέραλντ καί ά/τίμετωπίζοντας τώρα ένα άληθινό 
άγνό κορίτσι, δέν σκέπτεται άλλο παρά πώς νά τήν 
κάμη γυναίκα του.

Ό πατέρας δμως τής Φύλις ποΰ είχε καταλάβει 
τήν άμοιβαία κλίσι τών δύο νέων ζητεί καί μαθαί
νει τλ τής ζω^ς τοΰ Γκέραλντ. ΚΓ δταν ή Φύλις έρ· 
χε αι νά τοΰ πή πώς δ Γκέραλντ τή' ζήτησε είς γά
μον, αύτός τής παρουσιάζει τό γράμμα μέ τής πλη
ροφορίες ποΰ είχε πάρει. Μά ή Φύλις τοΰ λέγει 
πώς τά ξεύρει δλα, πώς άπ’ τήν πρώτη μέρα τής τά 
είχε έξ<μολογήση έκείνος καί πώς τίποτε δέν θά 
τήν έμποδίση νά πάρη τόν άνδρα ποΰ άγαπάει.

Έν τφ μεταξύ ή Κυρία Κρύστελικ, έξω φρενών 
γιά τήν έξαφ.ική άναχώρησι τοΰ Γκέραλντ έρχεται 
στό Μπιάρριτς. Μά σέ λίγο καταφθάνει καί ό άν
δρας της... ‘Ο καϋμένος δ Γκέραλντ παρά τήν θέλη 
σί του προσπαθεί νά πείση τόν κύριο Κρύστελικ δτι 
ούτε καν είδε τήν γυναίκα του. Μά άδικα γιατί αύ- 

ματογράφοι, οΐτινες ήλαττώθησαν τό 1918 είς 77 
καί ηύξησαν κατά τό 1928 είς 87, συνολικώς θέσεων 
36 167 (·νώ τό 1914, 29962 θέσε’ς).

—Στό Λονδίνο αναλογεί σέ κάθε 51 άνθρώ- 
πους μία θέσις κινηματογράφου, τό ίδιο καί στό 
Παρίσι. Στή Ρώμη σέ κάθε 35 κατοίκου; μία θέ
σις, σιό Βερολίνο σέ κάθε 30, στή Βιέννη σέ κάθε 
27, στή Βουδαπέστη σέ κάθε 26, στάς "Αθήνας σέ 
*άθε 45 περίπου κατοίκους μία θεσις.

—Ή Κορίννα Γκρίφφιθ θά έλθη έντός τοΰ Μαρ
τίου είς Εύρώπην, άγνωστον δμως άκόμη ποιας 
χώρας θά έπισκεφθή.
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τός τώρα διακρίνει σ’ ένα τραπεζάκι τήν τσάντα της. 
‘Ο Γκέραλντ τά χάνει. Μά έρχεται σάν άγγελος σω
τηρίας ή Φύλις, λέγει πώς ξέχασε τήν τσάντα της, 
τήν πέρνει καί φεύγει χωρίς νά άκούση τής έξηγή- 
σεις ποΰ ήθελε νά τής δώση ή μνηστήρ της.

Τό ΐδ.ο βράδυ πέρνει μέ τόν πατέρα της τό τραί
νο γιά τήν "Αγγλία διαβάζοντας γιά δτκάτη φορά ί
σως τό άπελπισμένο γράμμα ποΰ τής είχε στείλει ε
κείνος πριν φύγη.

Μά ξαφνικά βλέπει τόν φίλο τοΰ Γκέραλντ ποΰ 
τής άναγγέλλει πώς στό ίδιο τραίνο βρίσκεται δ φί
λος το·.·.

Ένα βαγόνι δέν είναι μεγάλο, καί είναι πάντα 
εύκολο νά συναντηθούν δύο άνθρωποι... Αύτά σκέ
πτεται ό κύριος Χάμοντ βλέποντας τήν κόρη του νά 
φεύγη άπό κοντά του καί νά τρέχη γιά νά πέση μέ- 
•α στήν άγκαλιά τοΰ άγαπημένου της Γκέραλντ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
ΖΙΙΤΟVIWTA.I νέοι η δεσποινίδες 

όπω; άναιλάβουν τήν άνταπόκρεσεν τοΰ 
«Κ.ενν)ρ.χτΓ»γραφιζθΰ Άστέρος» είς άς 
πόλεες -ή χωρία λεετουργε? έστω χαί είς 
Ρ£ενημ.α-.ογ<υάφος. Οε έπ.εβυμ,οΰντες πα- 
{ αχαλοΰνταε θερμώς νά υποβάλουν εές τά 
γραφεία μ,ας πρότασεν άποστέλλοντες σ υγ- 
χρόνως καέ δύο ρ.εχράς φωτογραφίας των 
δεά νά τού; έφοδεάσωμεν μέ τό δελτίον 
τοΰ άνταποκρετοΰ- Οε δεορεσθησόμ,ενοε 
6ά λαμ-βάνουν δωρεάν τό «ερεοδεχόν χα’ε 
λόγω τής ιδιότητάς των 6ά είσέρχοντα.ε 
δωρεάν εις τ·>ύ; χενημ.ατογράφους έπε τή 
καταβολή μ,ό,ον τού φόρου.

ΠΏΛΟΤΝΤΑΙ
ΦΩΓΟΓΡΑΦΙΑι ΜΕΓΕΘΟΥΣ 25X20

ΠΡΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ 6 ΕΚΑΣΤΗ

Πωλοϋνιαι είς τά γραφεία μας άντί β δπαχ- 
μώι> έιάαιη καί άποσιέ1 λονται είς ιούς αίιοϋν- 
ιας έκ ιών έπαρχι&ν μέ χήν αύτήν τιμήν, διά
φοροι φω ογραφίαι μεγέθους 25X20 (σκηναί 
άπδ διάφορα νεώ’,ερα κινηματογραφικά &ργα, 
μέ τονς γνωσ.οτέρους ηθοποιούς) καταλληλότα- 
ται διά κάδρα πρδς στολισμόν δωματίων ή γρα
φείων.

Είς τούς παραγγέλοντας έιτών επαρχιών ΰά 
άποατέλλωνται φοατεγραφίαι άνευ Ιδιαιτέρας 
πληρωμής, δεδομένου δτι είνε άδύνατον τοϋτο. 
Οί έπΐ'&'υμουντές ά; σπεύσουν νά προμηθευ
τούν πρ',ν έξαντίηθώσι.

L3. Β. Β
LalCMT BIB» B U MNE

Γερμανική Κινηματογραφική Καθημβρίνή Έφημβρϊς
Friedrichstrasse 225—SW 48
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΣΑΛΟΝ ΪΙΝΤΕΑΛ»

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
ΙΙρωταγωνιύταΙ: Bii.ya Μπάνκν καί 1’όναΧντ Κόλιιαν

‘ίΐ ιστορία μας είναι ένα απλό ποίημα έρωτος καμω
μένο άπό όνειρα δπως κάθε ποίημα >αί άπό δάκρυα δ
πως κάθε έρως. Τραγούδι υπέροχο ποΰ άρχίζει τήν ού 
γοϋλσ, ξετυλίγεται μέσα στή νύχτα καί τελειώνει μέσα 
στό φώς ..

Στήν ‘Αγγλία τήν άνι ιξι τοΰ 1918... Τά πουλάκια κε· 
λαϊδοΰν καί ή βιολέττες απλώνονται σάν γαλάζια βελού
δινα ταπέτα... Άγγαλιασμένοι στή ρίζα ενός δένδρου 
κριφομιλοΰνε. Τί λένε;—"Οτι δύο έρω ευμένοι μπορούνε 
νά ποΰνε. Καί τό ερωτικό τους αύτό τραγούδι—γιατί εί
ναι τραγούδι θεϊκό τό κρυφομ λημα δύο ψυχών π’ άγα- 
πιοΰνται,— εξακολουθούσε ώρες τώρσ. Ξαφνικά εκείνος 
σταμάτησε, προσήλωσε τό βλέμμα του άόρισ α σιό κε
νόν καί άρχισε νά σκέπτεται. ‘Εκείνη γύρισε τόν κύττα- 
ξε γιά λίγο περίλυπα καί με φωνή γεμάτη τρυφερότητα 
τοΰ είπε.

— Ντάιιιλ, αγαπημένε μου, τί σκέπτεσαι .. τό αύριο 
είναι τόσο μακρυά...

’Εκείνος χωρίς νά γυρίση νά τήν δή καί σφίγγοντάς 
την μόνον περισσότερο στήν άγγαλιά του τής απήντησε.

— Σκέπτομαι τήν ευτυχία μου, τή ζωή μο ·, σκίπτομαι 
εσένα Έβελυν... Στάθηκε λίγο κ’ έπειτα πάλι ξαναεϊπε.

— Ή άδειά μου, λήγει σέ δέκα μέρες.. Έβελυν, θέ- 
λ;ις πριν γυρίσω έκι ϊ κάτω, μέσα σ ή θύελλα, τά γίνης 
γυναίκα μου; Θά είσαι ή δύναμίς μου τό φώς μέσα στις 
σκοτεινές ήμερες μου .. Έβελυν θέλεις ά/άπη μου;

Δέν πρόφθασε όμως νά τελειώη τή φρ 'ση του γιατί 
έ/α <Λοχαγέ μου» άκούσ·ηκε πίσω του. Έγύρισε κα 
βλέπει ενα στρατιώτη ποΰ στεκόταν σέ προσοχή μπροστά 
του κρατώντας στό χέρι ένα φάκελλο.

— Λοχαγέ μου, τοΰ ξαναεϊπε, σάς γυρεύω μιά ώρα.
Δέν τόν άφησε δμως νά πή περισσότερα. Άρπαξε ά- 

πότομα τόν φάκελλο, τόν άνοιξε νευριά καί άρχισε νά 
διαβάζη.

Ήταν διαταγή νά φύγη άμέσως γιά τό σύνταγμά του 
ποΰ έμενε οτό Δοΰβρο.

Όταν τελείωσε τήν άνάγνωσι, γύρισε, κύτταξε μέ 
πόνο τήν Έβελυν κοί χωρίς νά τής πή λέξι τής έδωσε 
τό έγγραφο. Εκείνη έρριξε μιά ματιά βιαστική στό πε
ριεχόμενο καί γυρίζοντας απότομα τόν άγκάλιασε σ,ι- 
κτά, λές καί φοβήθηκε δτι θά τής τόν πάρουν άιιέσως, 
καί . . .

—Άφισέ με νάρθώ μαζύ σου στό Λούβρο,—τοΰ ψι· 
θι·ρ σε—νά σέ βλέπω, νά είμαι κοντά σου, πολύ κοντά 
σου, ώς τό τέλος... Τήν άλλη μέρα τό βράδυ σένα ξενο
δοχείο τοΰ Δοΰβρ.—Σέ μιά καμαρούλα Εκείνος κι’ Ε
κείνη κάθουνται καί πάλι ό ένας κοντά στόν άλλον. Μό
νο ποΰ τώρα δέν μιλούνε πειά. Τό έρωτκό τους τοαγοΰδι 
έχει σβύση στά χείλη τους. Δέν λένε λ·ξι... Μέ τά μά
τια γεμάτα πόνο παρακολουθούνε τό λεττοδείχτη τοΰ 
ώρολογιοΰ ποΰ κρέμεται άπέναντί τιυς —Πόσο γρήγορα 
φεύγουν ή ώρες. Τί σκληρός, τί άδυσώπητος ποΰ είναι ό 
χρόνος... . .

—Λίγο ακόμα τής λέγει σέ μιά στιγμή εκείνος.— 
Λίγο άκόμα καί έπειτα ό χωρισμό:., ίσως ό παντοτεινός.

—Όχι άγαπημένε μου, δχι, τοϋ άτήνιησε έκείνη — 
ό Θεός θά σέ προστατεύση, γιατί σ’ άγαπώ... Πέρασαν 
έτσι δλη τήν νύκτα. Ή αύγή, μιά πένθιμη αύγοϋλα, 
τούς βρήπε στήν ίδια θέσι... σφικταγκ ιλι -,σμένους, σιω
πηλούς.

Ή σά πιγγα τοΰ προσκλητηρίου ήλθε νά τούς ξυπνή- 
ση άπό τό ώραϊο, έστω καί θλιβερό αύτό όνειρό τους.

Πετάχτηκε ό Ντάνιελ όρθιος, ετοιμάστηκε γοργά καί 
προχώρησε πρός τήν πόρτα. Νόμιζε πώς καλύτερο καί

γιά τούς δυό τους θάταν νά μή ποΰνε ούτε μιά λέξι πειά. 
—Ντάνιελ!...
Τοΰ φώναξε έκείνη καί έτρεξε κι’ έρριξε τά χέρια 

της γύρω στό λαιμό τ υ.
—Ντάνιελ... Σ’άγαπώ .. Θά σ’ άγαπώ πάντα.
Έγύρισε εκείνος, ήρθε κοντά της, τής έπιασε τό 

προσωπάκι της μέ τά δύο του χέρια καί κυτιάζοντάς την 
μ’ άγάπη κοί μέ τρυφερότητα οτά μάτια άρχισε νά τής 
ψιθυρίζη.

—Σέ παίρνω καί σένα μοζύ μου έκεϊ κάτω.,.Σέ παίρ
νω κλεισμένη στήν καρδιά μσυ Θά είσαι τό φώς μου 
Πές μου άκόμα πώς μ' άγαπάς... Θέτω ή γλυκεία αύτή 
λέξις νά μοΰ χαϊδειη γιά πάντα τήν ακοή μου. Άφισέ 
!Λε νά σέ χαϊδέψω ακόμα, ίσως έτσι μείνη στό χέρι μου 
τό αποτύπωμα άπό τό άγοπημέτο μου προσωπάκι σου ...

Έσκυψε έπειτα τής φίλησε τά δυό τη; ματάκια μ’ α
γάπη κι’ έφυγε βιαστικά.

— Ντάνιελ, έφώναξε εκείνη σπαραχτικά άπλόνωντας 
τά χέρια τη.. Ντάνιελ άγάπη μου, κι' έμεινε έτσι άκί 
νητη στή θέσι της σάν άπιλιθωμένη. Πόση ώρα έμεινε 
σ.ή θέσι ούτε κι’ αύτή δέν κατάλαβε. Έπειτα μόνο άπό 
πολύ, ό ήχος μιας σάλπιγγας τήν έκαμε νά συνέλθη. Έ- 
προχώρησε προς τό παράθυρο, έσήκωσε τό κουρτινάκι 
κι’ άκούμπισε τό κεφαλάκι της οτό τζάμι. ‘Ο στρατός ά
πό κάτω περνοΰ ε τραγουδώντας, έκείνη τόν κύτταζε πε
ρίλυπα μέ πόνο. Έπή/αινε ίσως πρός τόν θυνατο... καί 
μαζύ του έπαιρνε καί τήν άγάπη της, τή χαρά της. .

Έπέρασε^καιρός... Ό Ντάνιελ στό διάστημα αύτό εί
χε νοιώσει δλη τή σκληρότητα καί δλη τήν άγριότητα 
του πολέμου- . Ή Έβελυν γονατισιή αδιάκοπα μπροστά 
σ .ήν Παναγία, τήν πορακαλοΰσε νά τής τόν φέρη πίσω...

Μιά μέρα ό άγγελο: τοΰ σκότους έπέρασε καί άγγιξε 
τόν Ντάνιελ μέ τόν μαΰρο πέπλο του... Μιά όβ δα ποΰχε 
σκάσει κοντά του τοΰ στέρηοε γιά πάντα τό φώς τής ή- 
μέρας. Ήταν τυφλό:.

Πέρασαν ώρες πένθιμες, κι' ά'λες, κι’ άλλες άκόμα. 
•Η Έβελυν γονατισιή πάντα παρακαλοΰσε γιά τόν άγα- 
πημένο της. Ένα πρωί, ένας φίλος της ήλθε νά τήν δή 
ένας φίλος της ποΰ τήν άγαποΰσε κρυφά άπό καιρό. Ή
ταν άξ α> ια ικός κι’ αύ ός στό ίδιο σύνταγμα ποΰ υπη
ρετούσε κι’ ό Ν τάνιελ.

— Ο Ντάνιελ, ποΰ είναι ό Ν άνιελ—τόν ρώτησε μέ ά- 
γωνία μόλις τόν είδε. Εκείνος έμεινε σιωπηλός.

—Τζ ραλδ, τοΰ ξαναεϊπε έκείνη—πρέει νά μοΰ πή- 
τε... θάχω τό θάρρος, ό Ντίνιελ... είναι... δέν είναι έ
τσι;. . είναι νεκρός .. Ό Τζέραλδ κατέβ.σε τό κεφάλι 
χωρίς ν’ άπαντήση. ‘Η Έβιλυν προσπάθησε νά συγκ^α- 
τηθή γιά μιά στιγ .ή Γύρισε είδε τόν Τζέραλδ μέ τό 
χέρι δεμένο καί τοΰ είπε μέ φωνή ποΰ μ.λις ακουότανε, 
παραπονετικά.

—Καί σεϊ πληγώ ιένος. . —έστάθηκε λίγο κι’ έπειτα 
ξαναεϊπε-εσείς τούλάχιστον εϊσιστε μόνο πληγωμένοι, 
ένφ ό Νιάνιέλ μου έιυγε... μούφυγε γιά πινια... Ά ! 
πόσου, πόνους καί τί άδικίις έχει ή ζ ή .. καί ξεσπώ.τας 
άρχισε μέ φωνή γεμάιηάπύ σπαραγμό καί άπό όλο τόν 
συγκροτημένο ώς τήν σιιγμή έκείνη πόνο της, νά λέη.

—Νιάνιελ, άγάπη μου, μικρούλη μου πσΰ είσα ;... Ώ! 
πάει πειά. Τέλειωσε, ποτέ ποτέ πειά δέν θά σέ ξ-.ναδώ.

ΚΓ έκλαψε, έκλαψε ώρες έτσι...
Ο πόλεμος πέρασε άφίνονιας πίσω του έρείπισ.,. δά 

κρύα. . αίμι. Κι' αύτοί ποΰ δέν τούς θέρισε ό θάνατος 
ξαναγυρίζουν πίσω. Μέσα στό πλήθος που στριμώχνεται 
γιά νά. δή μήπως μέσα σ* αύιοΰς ποϋ γύριζαν είναι κα
νένα άγαπημένο πρόσωπο, μιά μαυροφόρα μέ προσωπάκι 
περίλυπο, ψάχνει κι’ αύτή μέ άγωνία, —μάταια τό ξέρει

χία τη-, έλεγε ό Ντάνιελ. Έστάθηκε γιά μιά στιγμή κΓ 
Έπειτα σάν νά μιλούσε στόν έαυτό τουέπ , νέλαβε πολλές 
φο?έ', γιά τήν εύτυχία της ..ναί, γιά τήν ευτυχία της... 
έπειτα πάλι σέ λίγο σάν νά μιλούσε άκόμα μόνος του 
ξαναεϊπε. — Άν μτοροΰσα νά τήν κάμω νά πιστεύση!. 
μά είνε δύσκολο αύτό...ή Θειά Πρόνοια όμως θά μέ βο- 
ηθήση ..γιά τήν Έβελυν... γι’αύτήν... γιά τήν εύτυ- 
χι'α της. _ , , t ·,

— Τήν στιγμή έκείνη ή Μις Ν.κολ', ή γρσμμίτευς εμ- 
πή'8 μέσα βιαστ,κή.

— Κύριε Μπλάκγου.τ—τοΰ λέγει—μιά κυρία έπιμένει 
νά σάς ίδή.

— ’Εκείνη είν„ι, ιϊπε ό κι'ριος Πάρλμπυ-
—Π στε μου πώς είναι ντυμένη ρώτησε τήν Μις Νί· 

κολς ό Ντάνιελ.
—Άσπρο φόρεμα καί μικρό καπελλάκι, τοΰ άπάντησε 

έκείνη.
— Σέ λ γο μπορ ΐς νά τήν ιίσαγάγης Μις Νίκολς, τής 

είπε καί άποτεινόμενος σ :όν Κύριον Πάρλμπυ.
—Πηγαίνεται, τοΰ είπε, καί μεί-ετε ήσυχος. Θά κά

μω ότι μπσρώ γιά νά σώσω τήν εύιυχία τής κόρης σατ.
Καί μόλι; δ πατέρας τή; Έβελυ > έφυγε, ό Νιάνιελ 

άρ,.ισε τά προετοιμ ζη όλα γύρω του γιά τό μεγάλο καί 
δύσκοίο παιχνίδι ποΰ θάπαιζε. Θά προσπαθοΰσε νά πεί- 
οη τήν "Εβελυν, χωρίς νά καταλάβη ότι είναι τυφλό:, 
δ ι δέν τήν άγαπά πειά. "Εβαλε λοιτόν στό γραφείο τ υ 
έπάνω τήν πίπα του. Tcv καινό του τόν άφήκε επάνω σ’ 
ένα άλλο τραπεζάκι. Τά σπίρτα απάνω στό τζάκι. "Ε
πειτα πήρε ένα βιβλίο τό άνοιξε μπριστά του καί κάθη 
σε σέ μιά πολυθρόνα κάμνοντσς δ ι διαβάζει.

Τήν στιγμή έκείνη λαχανιασμένη, γεμάτη άγωνία καί 
λαχτάρα έμπήκε ή Έβελυν. Μόλις τόν είδε έβγαλε μιά 
φωνή γεμάτη συγ ίνησι καί άγάπη.

— Ντάνιελ -έφώναξε καί έ ιοιμάστηκε νά ριχτή στήν 
άγκαλιά του.

Μά δταν είδε τόν Ντάνιελ νά κλείνη αργά τό βιβλίο, 
νά σηκώνεται όρθιος καί νά κάμνη ότι τήν κυιτάζη μέ 
αδιαφορία, σταμάτησε σάν άπολιθωμένη, ’Εκείνος έκαμε 
δτι τήν κυττάζη άπό πάνω ώ; κάτω καί μέ φωνή πα
γερή τής είπε:

— Πάντα χαρι-ωμένη Έβελυν...καί πάντα ντυμ'νη 
μέ σίκ Τά άσπρα ιδίως σάς πάνε θαυμάσια. Καί βλέπω 
πώς πάντα σάς αρέσουν τά μι ρά καπελλάκια.

Ή Έβελυν έμεινε σάν άποσβολωμένη.
—Ντάνιελ, τοΰ ξαναεϊπε μέ φωνή γεμάτη πόνο καί 

απορία.
Π.ιό ψυχρός ά<όμα δ Ντάνιελ έξηκολούθησε τό τρα

γικό παιγνίδι του.
— Προσπαθώ τά θυμηθώ - ξανάρχισε νά λέη —πότε σάς 

είδα γιά τελευταία φορά... "Α... ναί... θυμάμαι .. τήν 
άνοιξι τοΰ 1918 .. αύτός δ άναθεματισμένος ό πόλεμος 
μΈ^αμε νά χάσω τήν ίδέα τοΰ χρόνοι·.

—Ντάνιελ, ξαναεϊπε ήΈβελυν καί μόλις κρατούσε τά 
δάκρυά της.

Εκείνος σάν νά μή τήν έπρόσεξε, έξηκολούθησε.
— Έγινα γκρινιάρης, μανιακός, άγριος, ένα σωστό 

γεροντοπαλλήκαρο... άφησα όλους μου τούς φίλους...
— Καί μένα Ντάνιελ; τόν διέκοψε έκείνη.
’Εκείνος έξακολουθώντας τό τραγικό παιγνίδι του, 

ξαναεϊπε.
— Ένα πράγμα μονάχα μ’ ευχαριστεί...ή πίπα μου. 

Καί φυσικά όταν τήν ζητώ ποτέ δέν τήν βρίσκω.
Καί λέγονιας αύτά έκαμε δτι ψάχνει τής τσέπες του, 

έπειτα προχώρησε πρός τή θερμάστρα καί άπό κεΐ πρός 
τό γραφείο του. Έβρήκε έκεϊ ιήν πίπα του, έψαξε ξανά 
τής τσέπες του γιά νά βρή τά σπίρτα του κι’ επειδή δέν 
τά βρήκε έγύρεψε μέ τά μάτια του γύρω καί σάν νά τά 
είδε στό γραφείο του άπάνω έπροχώρησε, τά πήρε καί 
πηγαίνοντας κοντά στό τζάκι άκούμπησε κι’ άνοψε τήν 

• πίπα του.
Ή Έβελυν ποΰ είχε παρακολουθήσει μέ απορία μα- 

• ζύ καί άγωνία δλη αύτή τή σκηνή,τοΰ είπε περίλυπα.
— Μά Ντάνιελ, δέν θυμάσαι... δέν θυμόσαστε τίποτε 

πειά; τήν ΐτηά στήν άκρη τής λίμνης.., τά μτνεξεδένια

κα'· ή ίδια—μήπως δή αΰτόν ποΰ γιά πάντα χάθηκε... : 
Πέρασαν χρόνια Ή ανοιξις ξανάρθσ τα πουλιά κελαί- 

δοΰν καί ή βιολέττες απλώνονται πάντα σάν γαλάζια βε- < 
λούδινα ταιέτα. Μά τό ερωτευμένο ζευγαράκι δέν κά- ι 
θετε πειά στήν ρίζα τή; ϊτηας... ’Εκείνος, έπειτα άπό 1 
μιά έγχείρησι ποΰ άν δέν τούδωσε τό φώς, τοΰ άνοιξε ο । 
μως τά μάτια καί τόν έκομε νά φαίνετοι σάν άνθρωπος 
ποΰ’έβλεπε μέ τό όνομα Ροζέ Μπλάκγουντ, άποτρσβή 
χιηκε σέ κάποια μικρή έ ιαυλι, σέ λίγη άπόσταση άπ’τόν 
πΰρνο τοΰ πατέρα τής Έβ λυν.

Ξέροντ< ς τήν άγάτη της καί ότι θά ήταν ικανή έστω 
καί τυφλό νά τόν άγαπά πονια, προτίμησε νά.θυσιασθή 1 
μόνος καί πίγωντας μέσα του τήν αμέτρητη άγάπη του 
τήν σφισε νά τόν νομίζει νεκρό. Κι’ έτσι ζεϊ τώρα .μα
κρυά άπό αύτήν ποΰ ή μορφή της, φω-ίζει τήν αιώνια 
του ν'κτα... Απ’ τήν ώμορφιά της άπ’ τά νιιάτα της, 
άπ’ τόν έρωτά της, δέν τοΰ μένει πειά παρά ή γλυκειά 
της όπτ σία .. , r , ,

Έκιίνη όφοΰ πέρασε χρόν.α ολόκληρα πονου και α 
πελπισίας, έδέχθηκε έπί τέλους χωρίς ποτέ, νά σβύση 
μέσα της, ή άγάπη της γιά τίν Ντάνιελ, έδέχθηκε άπό 
ευγνωμοσύνη νά γίνη γυναίκα τοΰ Τζέραλδ, ποΰ υπήρξε 
ό άφωσιωμένος σύντροφος τής δυστυχίας της δλον αύτόν 
τόν καιρό...

Είναι ή ■· αρσμονή τεΰ γάμιυ
Ό Τζέραλδ καί ή Έβελυν κάθουνται σέ μιάν άκρη. 

Έκείνη δμως πάνια τοΰ μιλά γιά τόν α απημινο της 
ν.κρό.

— Μοΰ είτε φεύγοντας—άρχισε νά τοΰ λέη σε παίρ
νω καί σένα μαζύ μου έκεϊ κάτω. . κλειόμενη στήν 
καρδιά μου ·· θά είσαι τό φΰς μου. .και στής τελ·υταϊες 
στιγμές δέν σκειτόταν παρά πώς νά μοΰ δώση θάρρος^ 
Ένα...έλα νά τραγουδήσουμε καί μεις δπως αυτοί £έκεϊ 
κάτω, μοΰ έλεγε. r

Κι’ ή Έβελυν άρχισε νά τραγουδή τό τραγούδι που- 
χε τραγουδήτη μέ τόν Ντάν,ελ τήν τελευταία νύκτα τοΰ 
χωρισμού των.

Ό Τζέραλδ ιήν κύτταξε μέ συμπάθεια μαζυ και με 
πόνο κι’ άφοΰ έτελείωσε τό τραγούδι της τής είπε

—Ώστε δέν θά ξ χάσετε ποιέ Έβελυν; .
— Ή ελπίδα πεθαίνει Τζ'ραλδ —τοΰ άπηντησε η ά 

νάμνησις δμω; ποτέ.
Ό Τζέραλδ ποΰ ήταν μιά εύγενική καρδιά καί που 

άπό άγάπη άληθινή γι’ αυτήν τήν άφισε έως τότε νά 
πιστεύη τόν Ντάνιελ νε>ρό, δέν μπόρεσε πεια νά κρα- 
τηθή καί ξεχνώντας τήν ύπόσχεσι ποΰ είχε δώσει καί 
στόν πατέρα τής Έβ.λυν καί στόν Ντάνιελ -ον I ιο, δτι 
θά κρατήση γιά πάντα τό μυστικό του. έφώναξε.

—Έβελυν, θά έεοιωθα τήν πειό μεγάλη περ φρόνησι 
γιά τόν εαυτό μου, αν δέν σάς έλεγα τήν αλήθεια. Ο 
Ντάνιελ ζεϊ. Μένιι σέ μιά έπαυλι όχι μακρυά άπό τόν 
πύργο τοΰ Κκίφφτρδ μέ τό ονομα Ροζέ Μπλακγουντ.

‘Η Έβελυν στό άκουσμα αύτό πετάχτηκε ορθή. Τα 
πένθιμα, χρό ια τώρα μάτια της, έφωτίστηκαν . γιά μιας 
άπό τό φώς τής χαρά;. Μά σέ λίγο ξανάγινε πάλι περί
λυπη καί άρχισε νά λέη σιγά μιλώντας στόν έαυτό της.

— Γιαά...γιατί τότε μ’ άφίνει νά πιστεύω πως είνε 
νεκρός. Θέλω νά τό μάθω. Θά πάω να τόν βρώ έκεϊ 
κάτω.

Είπε τά λόγια αύτά κι’ έφυγε βιαστική.
Ό πατέρας τη; ποΰ τήν στιγμή έκείνη έρχόταν, α

κούσε τά τελευταία λόγια, τήν είδε πού έφευγε βιαστική 
καί κατάλαβε. Έγύρισε καί είδε μέ βλέμμα ερωτηματικό 
τόν Τζέραλδ. ...

—Έκαμα αύτό ποΰ ή συ είδησίς μου μοΰ υπαγόρευε 
τοΰ άπήντησε έκεϊιος. ,

— Καί τώρα ή κόρη μου θά δή δτι αύτός ο δυστυ
χισμένος είναι τυφ/ός θά τόν άγαπήση περισσότερό καί 
θά τό θεωρήση ζήτημα τιμής νά θυσιάση^ τήν ζωή της 
γΓ αύτόν. Πρέπει νά τήν προλάβω καί νά μιλήσω στόν 
Ντάνιελ.

"Υστερα άπό λίγη ώρα μέσα στό πένθιμο δωμάτιό 
του ό Ντάνιελ συνομιλεί μέ τόν πατέρα τής Έβελυν.

— Ναί, καί τή ζωή μου θδδινα άκόμα γιά τήν ευτυ
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ταπέτα... >.ι' έπειια...έκείνη τήν νύκτα... τήν τελευταία 
νύκτα.

— Ναι, τής άπήντησε έκεΪΌς ψυχρά πάνιοτε, ώραΐες 
Αναμνήσεις όλες οϋτές... μά πέρασαν τόσα πολλά Από 
τότε... ό πόλιμο; άλλαξε τόσα... έπειτα δέν σκέπτομαι 
πειά νά παντρευτώ. Άλήθεια,έμαβα πόίς παντριυόσαοτε 
τόν Τζέραλδ Σάνον... καλό παιδί... θά ζήτκτε εΰτυχι- 
εμένη...

Ή Έβελυν δέν πτρίμενε ν’ άκούση περισσότερα, έ
καμε μιά κίνησι απελπισίας καί έπροχώρησε πρός τήν 
πόρτα γιά νά φύγη. Μά υστέρα άπό λίγα βήματα σιά- 
θηκε σάν μετανοιωμένη, ξαναγύρισε πρός τόν Ντάνιελ 
καί τοΰ έτεινε τό χέρι γιά νά ιόν άποχσιρετήση γιά 
πάντα. ’Εκείνος, ποϋ φυσικά δέν είδε τήν χειρονομία αυ
τή τής Έβελυν έμεινε στή Φέσι του Ακίνητο;.

Ή "Εβελυν ποϋ τίποτα δέν είχε καταλόβη άπό τήν 
τραγική αυτή σκηνή, ένόμισε ό.ι όλα πε ά είχαν τελειοι- 
σει μεταξύ τους. Έγύρισε λοιπόν περίλυπα >ι’ Αφήνον
τας νά τής ξεφύγη ένας λυγμός προ.ώρησε πρός τήν 
πόρτα. Μόλις όμως πέρασν τό κατώφλι,τά πόδια της λύ
γισαν. Λίγο Ακόμα >.αΐ θάπεφιε. Άκούμπισε । έ κόπο 
στόν τοίχο κοί άρχισε νά κ/αίη.

'Εκείνες έμεινε γιά λίγο Ακόμα Ακίνητος, στήν ίδια 
Λέσι κι* όταν ένόμισε ότι ή Έβελυν είχε πειά άπομα- 
κρυνΟή, Αφή ε τόν έως τήν σ'ίγμή έ.είνη συγκροτη
μένο πό- ο του νά ξεσπάση. Κευροσ?έι or, σκοτωμένος Α
πό τήν υπέρτατη π}< σπάθεια ποΰ είχε καταβολή σωρι
άστηκε σέ μ ά πολυθρό>α. Έν ιτα άπό ?ίγο σηκώθηκε, 
προχώρησε σ’ ένα ντουλάπι, τό άνοιξε καί έβγαλε άπό 
μέσα μιά προτομή. Ήταν ή προτομή τής Έβελυν. Τήν 
πήρε στήν άγγαλιά του μέ τρυφερότητα καί άρχισε νά 
τής λέη μέ Αγάπη μαζΰ καί πόνο.

— Είσαι τό γλυκό, τό Αγνό τό φώς ποΰ φωτίζει τήν 
Ατέλειωτη νύκτα μου... Θυμήσου Α/άπη μου τήν πένθιμη 
έκείνη αυγή ποΰ τά μά ια μου σέ ιίδαν νά κλαϊς καί ποΰ 
τά χέρια μου χαϊδεύοντας τό ώμ ρφσ σου πρ σωτάκι. 
πήραν τό αποτύπωμά του...

Έστάθηκ» λίγο κι’ έπειτα μέ φωνή ραγισμένη άπό 
πόνο, άρ ισε νά ξ ιναλ η.

—Ώ ! Θ ία όπτσσία !... δώσε στό δυστυχισμένο τυ
φλό τό θάρρος νά ζήση, γίνου έσύτορήγ ροςάγγελος. ο
δηγός του στό μοναχικό του δρόμο τοΰ μαρτυρίου... Κι’ 
όταν έλθη ό άλλος θάνατος δ θάνατος δ λ'ίτροή:, συ 
νώόευσέ τον πάλι, έσύ ώ οπτασία άγαπηιι’-νη, σιήν άλλη

ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΟΡΡΕΝΟ
'Ο σνμπαΰής καλλιιί/νης τον κίνημα* 
τογράφου, ιάοιήρ τής First National 
τόν όποιον θά ϊδωαεν εις δύο νέας τον 
δημιουργίας εις τό έργον <*Η λατρεία* 
παρα τό πλευράν τήζ Μπίλλυ Ντόβ παί 

είς τό έργον «ιΗ γυναίκα μέ τό 
μαστίγτον

τήν αιώνια 
τήν νύκτα...

Ή Έβε
λυν είχε έν 
τφ μεταξύ 
κάπως ου- 
νέλ 'η καί έ- 
τοιμαζό τ α ν 
νά φύγη, ό
ταν Ακούσε 
τόν Ντάνιελ 
νά μίλα. Έ- 
πλησίασ; τό
τε καί παρη- 
κολούθησε δ. 
λα όσα στό I 
ξέσπα σ μ ά 
τουό Ν τά- 
νιελ είχε πη 
Τότε κατά- 
λαβεόλη τήν 
ήρωϊκή, τήν 
τραγική θυ 
αία τοΰ Α
γάπη μ έ ν ο 
της. Μέ Α
γάπη λοιπόν 
διπλάσια μέ
σα τησ, προ- 
χώρησεκοντά 
του.

Έκεϊ.ος ένόμισε ότιήτανή γραμματεύς τουκαίτή; είπε.
— Μπορείτε Μις Νίκολς νά πηγαίνετε. Δέν σάς χρ ιά- 

ζομαι πειά γιά σήμερον.
‘Η Έβελυν όμως ποΰ ήταν Αδύνατο πειά να κρατη- 

θή κλαίοντας τοΰ είπε.
—Όχι Νιάνιελ, έγώ είμαι. . έγώ αγαπημένε μου.
Ό Ννάνιελ καιαβάλοπτσς μιάν ύπέρτατη ακόμα προ

σπάθεια νά μήν ύποκύψη τής είπε.
— Μήν κλαϊτε Έβελυν, σάς 'ικετεύω·., μή... μήν κλοϊ- 

τε... άν ξέρατε πόσο μέ κάμνετε έτσι νά πονώ. . Φύγ τε 
δ Τζέραλδ σάς αγαπά. · πηγαίνετε, ή ευτυχία σας είνοι 
έκεϊ κάτω... μοζύ του.

Ή Έβελυν όμως δέν ακούε πειά τίποτε. Τόν ιίχε 
πάρη στην Αγκαλιά τη; καί σκεπάζοντας μέ φιλιά τά 
σβυσμένα του μάτια τοΰ έλεγε χίλια λόγια Αγάπη:.

—Είμαι ή δύναμίς σου έγώ Αγαπημένε μου, είμ ι τό 
φώς σου. ‘Η ευτυχία μου ιίναι έδώ κοντά σου μοναδική 
μου αγάπη...

Νΐ'.ημένος πειά τότε έκεϊνσς τήν έσφ ξε στήν αγκαλιά 
του καί τής ψιθύρισε.

— Φτάνε ... Μή μι’άς πειά.... είναι πολύ.... πάρα πο
λύ... Ναι μή μιλάς... σ'Αγαπώ... σ’ αγαπώ κι' άπό τό 
φώς μου άχόμα πειό πολύ... ή ζωή μας τώρα μονάχα άρ- 
χΐζ« ,.................................................................................

‘Η ιστορία μας είναι ένα τραγούδι ΰμέροχο ποΰ Αρ
χίζει τήν αύγοϋλα... ξετυλίγεται μέσα στή νύχτα... καί 
τελειώνει μέσα στό φώ:..... .............

ΕΠΙΣΤίΛΜ Π3ΟΣ ΤΟΝ ^ΚΙΜΗW- >ΣΤΕΡ*>
Έλάβομεν καί δημτσιεύομεν ευχαριστώ; τήν κάτωθι 

επιστολήν τοϋ κ. Λ. Γπζιάδη έκ τών Διευθυντών τής 
‘Εταιρίας Dag Film Company)

Άθήναι τή 1η Μαρτίου 1927
Κύριον Η- ΟΙΚΟΝΟΜΟV Διε >θ·υντήν περιοδικού 

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» Έ ν τ x ύ 8· x 
Κνριε,

Είς τό υ.τ άριθ. L!)■> ψύλλον τον περιοδικού υμών τής 
24ης Φέβρουαρίου, υπό τόν τίτλον «51 ία ένδιαόέοοι/δα 
<Jvve ι’τει/ξις ιιέ τόν κ. Γ.ιζιάδανη έδη ιοσιεύθη άρθρον 
μέ υπογραφήν τής Δ)δος *]ριδος Σκαραβαίου, όπου υπάρ
χουν δυο παράγραφοι, αί όποϊιι θΊγουν ιήν Ντάγκ Φιλμ 
Κόμπανν, καί τόν υποφαινόμενον,

’Επειδή φρονώ ότι έγινε παοείήγησις είς τήν σημείωσιν, 
τήι οποίαν έκράτησε ή Δ)νις Σκαραβαίου, παρακαλώ όπως 
είς τό προσεχές ψύλλον σας έπανορθώσητε ιάς δύο ώς άνω 
παραγράφους.

Παρακαλώ συνεπώς όπως αντί τών γραφέντων : *(Ji 
έπαγγελματίαι ηθοποιοί τής σκηνής δεν μας επιτρέπουν νά 
ελπίζωμεν καί πολλά απ’ αυτούς, άν εξαίρεση κανείς τόν κ. 
Βεάκι} κ* έπειτα τόν κ, Ροζάν», δημοσιεύσητε τά κάτωθι :

ι'Από τους έπαγγελματίας ηθοποιούς τής σκηνής, άσφα
λτός έλπίζομεν περισσότερα πράγματα διά τήν μελλοντικήν βιο
μηχανίαν ταινιών εν *Ελλάδι, παρά άπό έρασιτέχνας, καθό
σον είνε άποδεδειγμενον ότι οί περισσόιεροί καί καλλίτεροι 
ηθοποιοί τού κινηματογράφου υπήρξαν άλλοτε ηθοποιοί 
θεάτρου»·

’Αντί έξ άλλου τών γραφέντων ι α.,,’Αλλά τά μεταφο
ρικά μέσα άτινα έχσμεν είς τήν διά&εσίν μα; και αί τεχνικοί 
συνθήκσι ύφ’ά; έργαζόμε&α είς τήν* Ελλάδα,κα&ιστοϋντήνλήφιν 
«έξ οιερ,κών· τρεις φορές δαπανηροτέραν άπό εκείνην τών 
ιιέσωιερικών'», εύαρεστη^ήτε νά δηαοσιεύοητε τά εξής :

Η κινηαατογράφησις «-ίξωτερικών» σκηνών είνε κατά 
πολύ εύ&ηνοτέρα άπό τήν εντός τών στούντιο, δεδομένου ότι 
διά τάς εντός τών στούντιο «γυριξομένας» σκηνάς πα
ρουσιάζονται δυσκολίαι μαθηματικής καί τεχνικής φύσεως 
καί συνεπώς δαπάναι μεγαλύτεροι.

Σάς παρακαλώ καί πάλιν όπως, ευαρεστούμενος, δημο- 
σιεύοητε τά ά ωτέρω, ϊνα μη παρ^ξηγηθώ άτέναντι τών 
ηθοποιών τοΰ θεάτρου και ί να έξ άλλου άνασκευασθοϋν δη· 
μοσιεύσείς αΐτινες είνε τελείτος άντικρυς πρός τήν άλήθειαν.

Μεθ* νπολήψεως
DAG FILM COMPANY

Δ· Α· Γαζιάδιις
I Διευθυντής Παραγωγής

ίίtνηιιατογοαόχκός 'Aιιο

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ

(Μπκοςιιέτρα 3ίθ:>—Πράξεις (»)

ΙΙροεθλήθη είς τό «Ονφα ΙΙάλιις»

‘Η νοβέλλα τοΰ Άρθρουρ Σβάρις, «Κάρλ καί "Αννα» 
άπετέλεσε τήν βάσιν τοΰ σεναρ ου, τό όποιον αν καί 
γενικώς ένδιαφέρον, παρουσιάζει άτυχώς έζάστοτε όχι 
ολίγα σφάλματα. Ξαναβλέπουμε δηλ. έια δράμα γύρω 
άπό ένα ιψενικό τρίγωνον (θέμα Ασφαλούς δύσκολιν) τοϋ 
οποίου ή ψυχολογία δμολογώ πώς δέν μέ ίκ ινοπο'ησεν. 
Στή μεγάλη ποικιλία συ αισθημάτων (φιλίας, Αγάπης, 
νοσταλγίας, πόθου) δέν Αντα τοκρίνονται πάντοτε ο'ι ρόλοι 
Ιδιαιτέρως. Μ’αύιό δέν θέλω νά άρνηθώ άτολύιως ψυ
χολογίαν στό φ λμ, κάθε άλλο. ‘Υπάρχουν μάλιστα στιγ
μές άξιες παντ ς έταίνου, Αλλά κοί δίν έτιθυμώ νά 
παραβλέψω άτελ ίας αί όποΐαι είς ένα φίλμ τοϋ Πόμαερ 
δέν έπετρέπον ο ·αί κύρ ιος ’ό ύπεράνθρωπον τοϋ Ρί- 
χαρντ. Τό συμπέρασμα όσερ εί αι καί ή κεντρική ιδέα 
(«τί μέ συνδέει μέ μιά γυναίκα πού δέν μ' Αγαπά») πιθα
νώς νά ιίναι ώς Ιδέα ωραία, άλλά έξω τελ ίως άπό κάθε 
ψυχολογία (καί μάλιστα είς τέ|ν προκιιμένην περίστι- 
σιν) καί πραγματικότητα. ‘Η τελ κή χειρο'οαία τοΰ Ρ.- 
χαρντ είναι τόσον Αλτροϋϊστική, τόσον άνιίθ;τος πρός 
τήν ζωήν ώστε νά δυσκολεύεται κανείς νά τήν πιστεύση, 
νά παρουοιάζεται ώς δλως άπ θανος.

Είναι δ;ω: κατά τό μάλλον ή ήττον θαυμασίως π ι- 
οουσιασμένο Ατό τόν Τζόε Μάη καί υπάρχουν ευτυχώς 
όγι ολίγες σκηνές ποΰ ή Αληθινή μαεσ ρία τοϋ Έριχ 
Πόμμερ ε’ιαι καταφανεστά η. Ιδίως α ό τέμπο, σιήν 
έπιβλητιιότητα τών σκηνών καί πρό πάντων στούς ρό
λους. Δύναταί τις νά ιϊτη ότι Αξίζει να δή καν/ις τό 
φίλμ έστω καί μόνον διά τούς ρόλους καί μόνον αυτοί 
θά ήρκουν δ ά νά εξυψώσουν τό φίλμ κυριολεκτικά;· ‘Ο 
Λάρς Χάνσον εί αι ό Ρίχαρ’·. Ένα πτίξιμο γεμάτο έκ- 
φρασι καί άφθαστη έσωτερ κότητα. ’Ανιάξιος σύντροφος 
ό Γκούσταφ Φρέλιχ, τόν όποιον ουδέποτε είδα τόσον κα
λόν. ‘Ω; Κάρλ έδε ξε ότι Αντελήφθη τελείως τόν ρόλο- 
του, τόν ένοιωσε Αληθινά καί τόν έζωντάνεψε πραγμα 
τικά. Ή Ντίτα Πάρλο είνε ή Άννα, δη ιιουργία γειιάτη 
λεπτότητα εκφράσεων, Ανθρώπινη, έντυπωιική.Ή Ντίτα 
Πάρλο δύνατ ιι κάλλιστα νά τεθή είς τό πλευράν τών τε
λευταίων άξιοθαυμάστων Αποκαλύψεων τής 7ης τέχνης 
καί άποκάλυψις μάλιστα τής όποιας τό μέλλον Ανοίγεται 
εΰρύ.Νιεκόρ άξια πσντός επαίνου καί ή φωτογραφία τοΰ | 
Γκύνττρ Ριιάου δείχνει εξαιρετικό γοίστο καί μάς χα
ρίζει μερικές εικόνες Αληθινές ζωγραφιές (έκάστοτε ό
μως λίγο θαμπή).

Τό συμπέρασμα είνυι ότι πρόκειται πάντως πτρί ενός 
καλοΰ φίλμ (εξαιρετικού είς τήν ήθοποιίαν) τό όποιον θά 
ήδύνατο να ήτο ίσως άριοτον μέ μεγαλυτ'ραν προσοχήν 
τοϋ Πόμμερ καί μάλιστα είς τ ζήτημα τοΰ σεναρίου. Τό 
φίλμ έδώ ήρεσεν. Ro —Ma

ΒΕΡΡΑ ΜΙΡΊΣΕΒΑ
(Μήκος 26θθ αέτρα — Πράξεις 8)

Προεβλήθη άτό «’Αττικόν»
Τό γνωστό αύτό κοινωνικό δράμα τοΰ Δέοντος Οϋρ- 

μάντσεφ ποΰ είχε σημειώσει μεγάλη σκηνική έπιτυχία ό
που καί άν άνεβάσθηκε, ποιχθέν κάποτε καί είς τάς 
’Αθήνας,έστάθη έξ ίσου τυχηρο καί στόν Κινηματογράφο.

Τυχηρό ύφ’ δλας τάς επόψεις αρχίζοντας άπό τό σε
νάριο ποΰ Αντιπροσωπεύει μια έπιτυχή διασκευή τοΰ θε
ατρικού σύμφωνα μέ τάς Απαιτήσεις ενός κινηματοδράμα-

ίΙ

τος. Ή ύπόκρισις επίσης εί αι Οαυ αστή. Ή Ζακομπίνι 
κρσιεϊ περισσότερο Από καλά τόν ρόλον τής Βέρρας. Τό 
μοναδικό της ελάττωμα είναι ή ουμποθεια ποΰ διατηρεί 
Ακόμη πρός τάς θεα-ρικάς χε ρονοαίας τής παλαιοτέρας 
δραματικής σχολής, αί όιεΐιΐ δέν προσθέτουν Απολύτως 
τίποτε είς τήν έκφρασιικότητά της ζημι ΰ;αι τήν δλην 
της έμφάνιυιν.Στό πλευρό της ό Ζ ίν Άνιζελο εξαίρετος. Σπανίως ό 
καλλιτέχνης αυτός έ παιξε μέ τέτοια εκφραστικότητα καί 
δύνομι. Ό Βάρβικ Βίρντ ποΰ δημιουργεί τόν τύπον τοΰ 
συνθηκολόγου έραστοΰ δέν υστερεί είς εύσυ.'ειδησίαν.

Στανίως φίλμ έσημείωσε ιόσον επιτυχή εκλογήν ερ
μηνευτών διδουσαν τοιαΰτα θαυμαστά Αποτελέσματα είς' 
τό κιφάλαιον τής ύποερίσεως.

‘Ο Ροδόλφος Μάϊνιρ είναι αξιέπαινος γι’ αυτήν του 
τήν εκλογήν όσο καί γιά τήν σκηνοθεσία του ποΰ είιαι 
έξ ίσου ευσυνείδητος.

Ίό τεχνικόν μέρος τής ταινίας έξ άλλου, ή οι φωτι
σμοί, φωτογριιφία κλπ. δέν μειονεκτεϊ τοΰ καλλιτεχνικού.

Τό συμπέρασμά μου δηλαδή ιίναι ότι ή «Βέρρα Μίρ- 
τσεβα» Αντιπροσωπεύει ένα Απο τά άριστα φίλμ τοΰ εί
δους του. "Ιοίζ Σκαραβαίον

Κ ΧΡΔΙA ΧΟΡΕΥ ΓΡΙΑΣ
(ΗΑκος: Μέτρα 2Ι0Ι1— Πράξεις 7)

Προεβλάθιι ε'ις τό «Ίντεάλ»

Είν ι ή τρίιη κατά σειράν τιινία τής Μπίλλυ Ν όβ. 
ποΰ βλέπομεν εφέτος. Ή ύπόθεσίς της άρκετα ένδιαφέ- 
ρ ιυσα ‘Η φ υτογραφία της λίαν επιτυχής. Ή σχη οθε- 
σία της όφειλομένη στόν J. F. Dillon είναι καλοβαλμέ
νη. Άπό τοΐς πρωταγωνιστάς ή Μπίλλυ Ντόβ ιδίως κρα- 
τ ϊ πολύ κυλά τόν ρόλον της. Ό Λάρρυ Κέντ Αρκούντως 
συμπαθής. Ό Λάου. λ Σήρμαν μετρημένος. Πολλοί έπα- 
νεΐδον τήν Ανωτέρω ναινίαν γιά τήν χάρι καί τήν ώμιρ- 
φιά τής Μπίλλυ Ντόβ. Έσημιίωσεν μίαν άπό τάς μεγα- 
λυτέρας ι’πιτυχιας τοϋ ένπαΰθα «Σαλόν Ίντεάλ».

Συνιστάται Απολύτως.

||Α£Λ.1£Ι Τ.11 φορητή ρ.ηχΛνή «αρχ- 
γωγης ήλεχτρίχοΰ ρεύματος ΐϊίτό'ότς >1ό 
■top, 10 1)- κιλοβάτ, 1 ΙΟ βολτ, 1 Ϊ»Ο 
άμ.πέρ, ίππων, τετραχίλυνδρος, βά
ρους Πύο τόννων, λειτουργούσα βιά βεν- 
ζίνζ(ς, πετρελαίου χαΐ οί, σδήποτε άλλης 
χαυσίμου ϋλης έχτός ακαθάρτου πετρε
λαίου, εις συμ.φέρου σα > τίμ-ήν χαι μ,έ ευ
κολίας πληρωρ,ης. Πληροφορίαι ίΧαρ. 
Χπανδάγον, Ν-α ·.ά (Ιλρήτης).

LE C ΝΕΜΑ SUISSE 
'Ελβετικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Rue du Theatre-Montreux (Suisse)

e I N H M
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevard Elisabeta 14. Bucarest (Roumanie)
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ : ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β···········----------------
Κατά τήν πχρελθοϋσαν άββσμάδχ ή κίνησι; εΐ; τούς 

Κινηματογράφους τής πόλεώς μας σχετικώς καλλίτερα άπό 
τήν τής πρ παρελΗύσης καί τούτο, λόγω τής μεταβολής 
τοϋ καιροϋ έπί τά βελτίω. Περισσότερον ίβίως κόσμον συ- 
νεκέντρωνε τό « Στλιν.ΐι» δποο προεβάλλετι τό εργον < Η 
κουρντιζάνα τής Σεβίλλης» μέ τήν Ντολο ές ντέλ Ρίο καί 
τούτο δχι διά τό έ γον αύτό καθ' εαυτό - διότι δέν είνε 
τίποτε άλλο άπό τήν γνωστήν «Κάρμεν» —άλλά διότι κατά 
τήν διάρκειαν των παραστάσεων έτραγουδοδσαν οί γνωστοί 
καλλιτέχνη’. τοϋ μελοδράματος κ. κ. Άγγελόπουλος καί 
Βλαστός. Είς τοϋ; άλλους κινηματογράφους προιβάλλοντο 
τά έξης έργα : Είς τό Ονφα Πάλα; «Ή έπάνοδος», είς 
τό Σάλον Ίνιεάλ τό «Μπαλάοο» έργον μέτριον καί είς τό 
'Αττικόν *‘H Βέρρχ Μπιρτζέ'α», ένα ά ό τά πλέον μον- ,
τέρνα έργα.

ε *
Μανθάνομεν δτι είς τή · ’Εφημερίδα τή; Κυβερνήσεω; 

έδημοσ^εύίη τό Καταστατι όν τής νεχς έτχιρίχς τής Μετρό 
Γκόλντουϊν υπό τήν επωνυμίαν « Ανώνυμος Κινηματογρα
φική Έτ.ιρία Μετρό Γκόλντουϊν Μάγιερ Φιλμ; Ελλάς». 
‘Η εταιρία αύτή τής όποιας έδρα ορίζονται αί Άθ-ήναι είνε 
ανώνυμος μετοχ κή με κεφάλαια 500,000 δραχμών έκ χι- 
λίων δραχμών έκαστη μετοχή καί τριακονταετούς διαρ 
κείας καί τής όποιας σκοπός θά είνε ή άπόκτησις καί 
έκμετάλλευσις κινηματογραφικών ταινιών καί' ολην τήν 
‘Ελλάδα ώ; καί πάσα έπέκτσσις γενικών κινηματογρα
φικών έργασιών. Γενικός διευθυντής τής ανωτέρω εταιρίας 
διορίσίη ό κ. 'Αλβέρτος Κόρνφιλδ, ό όποιος έπισ«ρέφει 
έκ Κων)πόλεως αϋριον Δευτέραν.* * *

‘II Κινηιατογρασική κίνησις τών έπαρχιών μ~ς καί' 
όλον τόν παρελθόντα μήνα λόγφ τοϋ βχρυτάτου χειιιώνος 
ϋπήρξε τόσον επιζήμια ώστε αί κινηματογραφικά! επιχει
ρήσεις νά κλονισθοϋν ριζικώς. Πλεϊστοι έξ αυτών έπαυσαν 
νά λειτουργούν λόγω τής πεσούσης άφθονου χιόνος καί 
μόλις τώρχ δύναται κανείς νά εϊπη δτι επαναλαμβάνουν 
τάς έργασίας των, άφοϋ έζημιώθησαν τόσα, οσα δέ. ύπε- 
λύγιζαν νά κερδίσουν.

* *
Ό κ. Τριαντάφυλλου μετά τοϋ οποίου άλλοτε μάς 

συνέδεον δεσμοί τους όποιους διερρήξαμεν διότι ή- 
θέλησε νά μάς με αχειριαθή ώ; αποκλειστικόν ορ- 
γανόν του. συνεκάλεσε τήν παρ. Τρίιην Γεν Συνέλευσιν 
τής Π.Ε.Κ. ϋπό τήν ιδιότητά του ώ; προέδρου τοϋ ανω
τέρω σωματείου καί έξέμεσε έναντίον μας φιλιππικού; τούς 
όποιους μόνον ά ό στόματος ανθρώπου τής αναπτύξει»; 
αϋτού ήτο δυνατόν ν' άκούσωμεν. Σϋν τοϊς άλλοις έζήτησε 
διά διαφόρων τρόπων τήν κατάργησιν τοϋ Κινηματογραφι
κού Τύπου(τότε τί είδους δικτάτορ εϊ ε)ώ; έπιζημίουδιά τά 
επαγγελματικά του συμφέροντα, λησμονών φαίνεται ότι καί 
σήμερον άκόμη ό« nvnii. Άότίιοχέξυπηρετεϊ αύτά,διά τοϋ 
πυκνού δικτύου τών άνταποκριτών του είς δλας τάς έπαρ- 
χίας εις τάς οποίας άλλοτε οργίαζε τό λαθρεμποριών τών 
ταινιών. Έφ' όσον λοιπόν οΰτω τίθενται τά πράγματα 
καί έφ' όσον θά βρεθούν υχόν συνάδελφοι τοϋ κ. Τριαν 
ταφύλλου νά μή παρέχουν τήν ύποστήριςίν των εις ήμάς — 
πράγμα τό όποιον θεωροΰμεν έντελώς άπίθανον, 
ημείς θά ϋπ χρεωθώμεν άμυνόμενοι νά ? καταργήσωμεν τήν 
κίνησιν τών επαρχιακών κινηματογράφων καί δ ότι μάς είνε 
αρκετά δαπανηρά άλλά καί διά νά έννοηθούν αί ύπηρεσίαι 
τοΰ «Κιν. ’Λθτέρος» τάς δποίας προσέφερε διά τήν κατά- 
πχυσιν τοϋ λαθρεμπορίου τών ταινιών άνά τάς έπαρχία; 
Κάμωμεν δε έκκλησιν πρός τόν έπαρχιακόν κινηματο
γραφικόν κόσμον τοΰ οποίου ό «Κινιιιι. Άιίτίιο» υπήρξε 
πάντοτε ό σύμβουλος καί όηγός αύτοΐ καί ζητοϋμεν 
τήν υλικήν καί ηθικήν αϋτοϋ ϋποστήριξιν—ή οποία ε'ίμεθα 
βέβαιοι ότι θά μάς παρασχείή εϋχαρίστως ϋφ' ολοκλήρου I

τοϋ Κινηματογραφικού κόσμου έστω καί κρυφά, έάν άλλα 
συμφέροντα αυτών τυχόν δέν θά τούς τό επιτρέπουν. Καί 
τό ε άσφαλώς θά έννοήσουν οί κατήγορο! μας τάς υπηρε
σίας τάς οποία; προσέφερε κατά την εξαετή σταδιοδρομίαν 
του ό «Κινημ. ’Αιίτήο» είς τάς επιχειρήσεις τών ’Αθη
νών, πράγμα τό όποιον ούδείς κύριος, έν ολη 'τή κυριολε
ξία τής λέξ ως, είνε δυνατόν νά άρνηθή

‘Ο «Κι· nil. Άιίτηο» καταπολεμείται ύπό τοϋ κ. 
Τριαντάφυλλου, διότι άπό τήν αρχήν τής έκδόσεώςτου έμό- 
χθησε, έπόνεσε, ύπέφερε καί υποφέρει διά τήν άνάπτυξιν 
τοϋ κινηματογράφου έν ‘Ελλάδι, διά τήν έξυπηρέτησιν αυ
τών τών Κινημ. επιχειοήσεων, διότι ήθέλησε νά μείνη πάν
τοτε ξένος πρό; τά ιδιαίτερα συμφέροντα ένός έκάστου, 
διότι, ώς το > έπέβαλε τό έπαγγελμχτικόν του καθήκον, 
ήθελε νά έλέγχη τί κακώς γενόμενα

‘Η πείρα μάς έδίδαξε ότι πάντοτε θά μάς προσφέρετχι 
αντί τοϋ μάν τ χολή καί διά τούτο, δέν άναφωνοϋμεν τό 
γνωστόν ρωμαϊκόν «Καί σϋ Βρούτε! .

Έν τούτοις πιστοί εις τό καθήκον μα; θά έξχκολουίή- 
σωμεν, παρά τοϋ; σκληρού; αϋτού; Ιγώνα; νά συνε/,ίσωμεν 
τόν δρόμον τόν όποιον 'ρχικώς έχαράξχμεν—τής έξυπηρε- 
τήσεως δηλαδή τών γενικών συμφερόντων τοϋ κινηματογρά
φου — άδιχφορο ντες ή άμυ όμενοι κατά παντός οστις ήθε- 
λε τυχόν άντιδράση είς τόν τίμιον άγώνχ τ-ν όποιον διε- 
ξάγομεν.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ'Ρ A I ΕΥΣ

Κινη. ’Ολύμπια. Μέ μεγίστην κοσμοσυρροήν προεβλή- 
θη το έιληνικόν έργον «Μαρ α Πενογιώτισ »α» τή συνο- 
δείφ Ασμάτων. Τήν Δευτέρα τό φ λμ τής V.F.A. <‘H ϊ- 
πάνιδος».

Κινημ. Σπλέντιτ. Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προε- 
βλήΟη ή «Λευκή Σκλοβα» μέ τήν Λιάνε Χά'ίτ καί τόν 
Γκαϊ»τάρωα>, μέ επιτυχίαν.

Κινημ. Χάϊ — Λάϊφ. Ή καλλιτέχνις Μ.τίόλυ Ντόβ έ- 
βριάμΡευσεν είς τό έργον «Καρδιά Χορεύτριας» όπερ 
προεβλήθη κατά τήν διαρρεύσασαν εβδομάδα ‘Ο βαθύ
φωνος τοϋ Μιλάνου, Φερρόνι, έτραγούδητε τόν Βαρκάρη 
τοϋ Βελγα καί Κουρέα τή; Σεβίλλης.

Κινημ. Φως. Άπό τή; Διυτερας προιβλήθη τό έργον 
«Παλά ι τών οργίων» τό όποιον ήρεσε, άπό δέ τής 
Πέμπτης, ή «Άμοξα τών φαντασμάτων» καί «ό Παλλη- 
καρσ,» έπτάπροκτος κωμωδία.

Κινημ. Ήλύσσια. Π^οεβλήθησαν τά έξης έργα: «Ό 
ληστής τής Γρανιτας», «Νικηιής σιήν πάλη» καί «Τό 
ταχυδρομεΐον τοΰ θανάτου». Β. Μάνος
Ν· ΚΟΚΚΙΝΙ Α

Κινημ, "Ηλιος. Διά τρίτην φοράν είς τήν Κοζκινιάν, 
προεβλήθη καθ’ όλην τήν παρβλθοΰοαν εβδομάδα ό 
«Βαρκάρης τ-ϋ Β ·λγα». Κατά τήν προβολήν τής ταινί
ας ό Όμιλος έκ 12 νιων έτραγούδησε τιγνωστό τραγούδι 
τοϋ Βόλγα

Κινημ. Κρνσνάλ. Προεβλήθησαν «‘Η κόρη τοϋ Ά! ή- 
του» καί «Ό Πανικός» μέ τήν Ντάρυ Χόλμ.

Κιιημ. ΈκλαΙρ. Προεβλήθησαν «Καλόγησος καί Κοκ- 
κότα» μέ την Λύα νιέ Ποϋττι καί τό «Παλάτι τών ’Ορ
γίων» μέ τόν Μπέν Λυόν. J. .4. Β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πανί. Προεβλήθη «Τό τραγούδι τής έρήμου».
— Κιμημ. Άΰ·ήναΐΊν, Προεβλήθη έπιτυχώς τό έργον 

«01 λησταί τοΰ Όλυμπου».
— Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη ή «Ρ..μόνα».

Kivnui τογραφτκός Άότηρ

Ό ήλίθιος» μέ σιά τόν βίον άβίοτον διά τών άστοχων μέτρων που λαμ-
I β ίνει έναντίον του.
I —Κινημ, Άχίλλειον. Προεβλήθησαν «Ό άργιδούξ καί 
ή χορεύ:ρια» μέ τήν Ντίνα Γκράλλα καί «Τό Ναυτόπου
λο» μέ τόν Τξαίκυ Κούγκαν. Προοεχώς «Μία νέα Ντυμ- 
πορή».

Κινημ. Άργνλλα. Μροεβλήθησαν «‘Η κόρη τοΰ Γλεν
τζέ· μέ τήν Μπέιτυ Μπλάϊθ καί τόν Ρ. Κόλμαν καί «Οί 
Πόνοι τοΰ παρελθόντος». Ήδη προβάλλεται «Ή άμαξα 
τών φαντασμάτων». Παηαβαα-λτΙου
ΕΛΕΣΣΑ

Κινημ, Μ. Αλέξανδρος. Ποσεβλήθησαν τά έργα«Κοέν 
Κέλλυ», «Τό φρέαρ τοΰ’Ιακώβ», «Χανοΰμ τής Σταμπούλ» 
καί «40 χρόνων γυναίκα» μέ άποτυζίαν.

—Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθησαν «Αί θίίψειο τοΰ 
Σατανά» κιί «Πρίχηψ Κοζάκο;». Έσπιελίδης
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. ΏρΙων. Προιβλήθησαν τά έργα «Γιά όνομα 
τοϋ Θεοΰ», «Έ.α; άπό τούς καλυτέρους» καί <01 έταί- 
ροι τής νυκτόζ» μέ επιτυχίαν. Στέφικαρ
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πίν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Όταν ή σάρξ υποκύπτει», «’Αριστοκράτης λωποδύτης» 
καί «Δόν Ζουάν»

— Κιιημ. Π,άν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθη τό αυτοτε
λές τής υπαίθρου «Ό τρόμο; τοΰ Τεξάς» μέ τόν ίΓκίψον 
καί κωμωδίες.

—Κινημ. Ίννεάλ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι <Μιά 
νύχτα στό Λονδίνο» καί «Ή κοιλάς τών γιγάντων» μέ 
ιόν Σίλς. Προσεχώς «‘Ο τελευταίος τών ανθρώπων».

Άνδριόπονλος

—Κινημ. Λ. Πύργος. Προεβλήθη 
τόν Λόν Τσάνεϋ.

Σημ. «Κινημ. ‘Ααιίρος*. Εις τό προηγούμενον τεΰχος j 
καί είς τήν παρούσαν στήλην έδημοσιεύθη έκ ποραδρο· 
μής ότι προεβλήθη τό έργον «Τσάρος καί Ρασποΰτιν» 
ένφ πραγμαιικώς προεβλάθη τό έργον «Οί έρωτες τοΰ 
Ρασποΰτιν».

—Κινημ. Διονύσια Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τό έργον 
«Λούπιγκ δή λούπ».

—Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ό πειρασμός» μέ 
τόν Τζών Τζίλμπερ καί ή Πάλη Λόντου Ζμπίσκο.

-Λινημ. Κεντρικόν. Π.οεβλήθη τό περιπετειώδες 
«Σάν άττραπή» μέ τόν Τόμσον κοί συνέχειαν τών έπεισο- 
δια<ώ><Μυσ ικό» ιπποδρομίου» καί «Έλμο ό άτρ'ιμητος».

-Κινημ, 'Ολύμπια καί Μοντέρν. Διάφορα επεισοδιακά·
ΒΑΘΥ (Σάμου)

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν μέ άποιυχίαν τά έρ
γα «Κορώνα ή γράμματα» καί «Ό σωματοφυλαξ» καί μέ 
επιτυχίαν τό έργον «‘Υπ) τό βάρος τοϋ παρελθόντος» μέ 
τόν Κόνραδ Φάιντ.

—Κινημ. Ήοαΐον, Πιοεβλήθησ_>ν «‘Ο άνθρωπος μέ 
τήν ’Ισπανό», «‘Ο γερογκοσποδάρ», καί«Ό παράδεισος» 
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν «Άπό τά γρονικά 
τοΰ Γκρήσχους», «'Ερως καί τέχνη», «Χρυσή Μάσκα», 
«Θυελλώδης σερίφης», «Άλλου παπά; κι* άλλοΰ τά ράσα 
του» καί «Πα/κόσμιος πόλεμος». Όλα εκλεκτά έργα 
τά όποία ύτερήοεσαν. Ν. Γ, ΜπιρμπΙλη;
PEQYMNON (Κρήτης)

Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν «Ό ορεινός κοβιλλά- 
ρης καί «Ή μαύρη χορεύτρια».

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργ ι «Τό Ιππι
κόν τών άφοβων», «Αύτος πού δέχεται ραπίσματα» καί 
«Ή αιχμάλωτος τών αγρίων». Μανονρας
ΧΑΝΙΑ

Κινημ, 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πό ο κό
στισε ή νίκη» καί «Τζένιλεμαν κάου μπόϋ».

Κινημ, Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά Ιδια έργα τής πε· 
ρ σμένης έβδομάδος.

Κινημ Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Τά θύματα τής 
Τζάζ», «‘Η κυρία δέν θέλει παιδιά* καί «‘Ιερό βουνό». 
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρισινές 
γάμπες» καί «‘Ο μαΰρος πιερρστος».

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη «Τό λιμάνι τών δα
κρύων».

Κινημ. Ρέμβη. Προεβλήθησαν «Τό στοιχειωμένο κα
ράβι· καί «Ό Γιάννης μαθαίνει τσάρλεστον». 
λεβ>δεια

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
«Μπέν Χούο».

Κινημ. Άιτικόν. Προεβλήθησαν μέ έ ατυχίαν τά έρ
γ ι «Κοζάκος πρίγκηψ» καί «’Ερως καί Κύματα». 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Πάν^εον. Μέ πλήρη επιτυχίαν προεβλήθησαν ΣΥΝΔΡΟΜΏΝ
τά έργα «Τά επτά κορίτσια της κ. Γιούρκοβιτς» καί «Α
νάθεμα ό πόλεμος». Κοφινάς
ΒΟΛΟΣ

Ή δριμύτης τοΰ χειμώνο; εξακολουθεί it; τήν πάλιν 
μις καί ή έξ αύιοΰ παρατηρουαένη κρίσι; τοΰ κινηματο
γράφου έπιδεινοΰιαι είς σηαεΐνν άνησυχητικόν διά τιύ; 
διιυθυντά; αυτών. ‘Η όλονέν αύξανομένη κρίσις πρέπει 
νά μελετηθή σοβαρώς παρά τών αρμοδίων, διότι άποδει 
κνύει ότι οί όροι ύφ’ οΰ; έργάζονιαι σήμερον ούτοι είνε 
είς τοιοΰτον οηαεΐον δυσμειεϊ; ώστε μέ τό παρυμιχρόν 
νά εύρίσκονται πρό άδιιξόδου. Είνε καιρός νά δείξη καί 
τό κράτος ολίγον ένδιαφέρ νν γιά τόν σπουδαϊον αυτόν 
κλάδον τή; ’Εθνικής μας Οικονομίας άνιί νά τοΰ καθι

ΚΑΛΑΜΑΙ
Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα <‘0 

κοκοττόδρομος» καί «Ή κοΰρσο τοΰ θανάτου». Μεταξύ 
τοΰ έκλεκτοτέρ υ κόσμου διεκρίναμεν τάς κ. καί δίδας 
Μπαπαχούρη, Καλλιάνη, Παπανδρέου, Μαρίαν Πλεμε- 
νοπούλου, Φοΰλαν Μπούκα, Ρουσοπούλου καί τούς κ. κ. 
I. Ρήγαν, Γ. Μτασαιούρην, Γ. Παπανδρέου. Κ. Μπού
καν, Π. Ρουσότουλον κ. ά. I. Μιχάλου
ΝΗΣΙΟΝ (Καλαμών)

Ό κινηματογράφος τής πό’.εώ; μας άργεϊ άπό τινων 
ήμερων.
/,ΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. ’Ολύμπια, Προεβλήθησαν μέ αποτυχίαν τά έρ
γα «Ή τραγωδία», «Ό σιοιχειωχέ ο: πύργος» καί «Τόμ 
ό ριψοκίνδυνος». I. Παπανικολάον
ΑΙΤΩΛΙΚΟΝ

Ποοσεχώς έναρξις κινηματογράφου ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοϋ κ. I. Φουρναράκη I εωργόπουλοσ

Τήν 30ήν τρέχοντος μηνός Μαρτίου λήγουν αί σνν- 
δρομαί τών κ. κ. I. Τερζόγλου Κωνσιανιΐνούπολιν, Α. 
Μαδρά, Σ. Στσμέλου, Α. Άναστασιάδη, Α. Μακέδου, 
Ν. Γοίιη καί Γ. Στρούμπου ’Αθήνας, Π. ’Αποστολή, 
Ήλ. Τόγ α, Ζαχτρούλας Κρανιδιώτου, Νίτσας Ν κοπού- 
λου καί Ίωάννου Ρήγα Καλάμας, Κινηματογράφου «’Ο
λύμπια» Καβάλλαν, Κινηματογρ. «’Αττικόν» Θεσσαλονί
κην, Λένας Βασιλ'ΐάδου Σέρρας, Σ. Βακιάνη Ξάνθην 
καί Θ. Βουδούρη Μυτι λήνην.

Παρακαλοΰ ται θερμώ; οί ανωτέρω κ. κ. συνδρομη- 
ταί όπως ανανεώσουν τά; συνδρομάς των, ιίδοτοιοϋντες 
μας έγκαίρω; Ινα μή διακοπή ή περαιτέρω άτοστολή 
τοΰ φύλλσυ,
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥθ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΟΙΣΌΡΗΜΑ

(8) (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένοι)
Έζλείσθη εις τό τηλεφωνικόν διαμέρισμα τοΰ έσιια-' 

τορίου κοί έζήτησε συγκοινωνίαν μέ τήν οικίαν τής όδοΰ j 
Αλβέρτον, τής οποίας ή Δωροθέα είχε πληοοφορήση τόν 
αριθμόν τοϋ τηλεφώνου.

Μετ’όλίγα δευτερόλεπτα ήκούσθη μία αδύνατος φωνή:
— Εμπρός!
— ’Εμπρός! Ποιος δμιλβΐ; Μήπως είνε ή κυρία 

Φαίααφάξ στό τηλέφωνον; ήρώτησεν ό Τζέρολντ.
— "Οχι, άπήντηοεν ή φωνή, άλλά ήμπορώ νά τήν κα- 

λέσω άμέσως. Ποιός είσθε ;
— Πήτε είς τήν κυρίαν Φαίαρφαρξ δτι ό κι'ριοςΒάλας 

ζητεί νά τής δμιλήση, είπεν επίτηδες δ Γκαίρισων. Έ· 
κείιη θά έννοήση.

— Μείνετε στό τηλέφωνον σάς π ρακαλώ.
Έκράτησε τό άκουσιιχόν στό αυτί του καί έπ.ρίμενε. 

Τέλος, μία φωνή, τής οποίας ό γλυκύ. ήχος δέν τοϋ ή
το πλέον άγνωστος, τοΰ άπήντησεν άπό τό ά λο άκρον. 
Ήτο ή Δωροθέα.

— ’Εμπρός! Είμαι ή κυρία Φαίαρφαξ.
‘Ο Γκαίρισων ήσθάνθη νά κτύποι ή καρδιά του δυνα

τότερα.
—Καί εγώ είμαι δ Τζέρολντ. Δέν κατόρθωσα ν’ άν 

τισοθώ είς τήν επιθυμίαν νά μάθω τί γίνεσθε. Έλυ- 
πήθηκα πάρα πολύ ποΰ σάς άφησα είς τήν καιάστασιν 
πού εύρίσκεαθε.

— Εΰχσριιτώ! είπε ή φωνή σιγανά. Τώρα είμαι κα
λά...παρά πολύ καλά. ’Αλλά είνε ευχάριστος σύμπτωσις 
πού έτηλεφωνήσατε. Διότι θέλω νά σάς δώ άμέσως 
Ποΰ είσθε τώρα ;

— Είς τό ΟΰέστΈιδ. Ποΰ μπορώ νά σάς συναντήσω;
— Είς τό Χάϋδ Πάρκ, ιίς τήν γωνίαν τής πλαείας 

Γρεβίνορ, απέναντι άπό τήν είσοδον.
— Πηγαίνω άμέσως, άπήντησεν δ Τζέρολντ. Έάν 

ήμπορήτε νά έγκαταλείψετε τό σπίτι εντός ενός τετάρ 
του, τότε θά φθάσωμε καί οί δυό μας σχεδόν ταυτοχρό- 
νως. Πρός παντός προσέξατε νά μήσάς παρακολουθήσουν. 
Χαίρετε.

Έπερίμενεν άπάντησιν, άλλά ματαίως. Ή συγκοινω
νία είχε διακοπή.

Έφυγεν άμέσως καί κατηυθύιθη μέ ταχύ βήμα είς 
τό πάρκον. Ήσθάνετο μίαν άπέρσντον, αδικαιολόγητον 
ευτυχίαν. ‘Η σκέψις δϊι θά συναντοΰσεν έκ νέου τήν 
Δωροθέαν, τόν έκαμε νά πάλλη ή καρδιά του δυνατό
τερα.

Όταν έφθα'εν εί; τό ύποδειχ&έν μέρος δ Γκαίρισων 
ή σχίσε νά προσέχη εις τήν είσοδον τοΰ πσρ <ου. Τό σκό
τος ήτο πλήρες, άλλ' άπό καιρού είς καιρόν, οί φανοί 
κάποιου διερχομένου αυτοκινήτου έφώτιζαν τό μέρος 
καί έπέτρεπαν είς αυτόν νά διακρίνη διαφόρους περιπα- 
τητάς πού έκάθηντο είς τούς πάγκις. Έπέρασαν ιϊκυσι 
λεπτά. Τήν στιγμήν αυτήν ήρχισαν νά πίπτουν σταγόνες 
β.οχής. Ή συνέπεια δέν ήργησε νά έκδηλωθή. Οί πάγ 
κοι ήσημώθησαν καί ό κόσμος έτρεχε νά εύρη κάποιο ά- 
σφαλές μέρος γιά νά προφυλαχθή.

‘Ο Γκαίοισων κιτηρά-ο πήζ άπροσδόκ η ον αυτήν βρο
χήν, διότι ΰπέθετεν ότι θά ήιιπόδιζε τήν Δωροθέαν νά 
έλθη. ’Ανυπόμονος έξηκολούθησε νά έρευνα διά τοΰ 
βλέμματός του τό σκότος. Σέ λίγο ή ελπίς ένίκησε τήν 
άνησυχ αν του. Ή βροχή ευτυχώς, ήτ> μικρά; διαρκείας. 
'Ολίγα λεπτά άκόμη καί ή νεαρά γυναίκα θά ήτο έκεΐ 
πλησίον του.

'Εξαφνα ό Τζέρολντ δΓκρινε δίπλα είς έ α πάγκον 
μίαν σιλουέταν ή όποια τοϋ έφάνη δτι ήτο τής Δωοοθέας. 
Ήτο έτοιμος νά τρέξη πρός αυτήν, όταν ένας άνδρας, 
κρατών ένα ρόπαλον, ώρμησεν εναντίον του άπό κάποιο 
άπόμερον οημεΐον. Ό άνθρωπος αύτός, χωρίς νά χάση 
καιρόν, έκτύπησε μέ δύναμιν είς τό κεφά’ι τόν Τζέ

ρολντ, ό όπ Ιος άμ'σω; έξητλώθη λιπόθυμος. Τότε τθ 
πρόσωπον πού ό Γκαίρισων είχεν έκλάβει γιά γυναίκα, 
έπροχώρησε μέ βήμα πού δέν είχε τίποτε τό γυναικεΐον. 
Ό επιτεθείς καί δ νεοιφιχθείς δέν άιτήλλαξαν οΰιε λέ- 
ξιν. "Έπιασαν τό σώμα τοΰ Τζέρολντ, τό μετέφεραν είς 
ένά θάμνον καί έψαξαν τής τσέπες τοΰ θύματός των. 
Έπειτα, μέσα είς τό σκότος, έ.τε'όθησαν είς ένα μυστη
ριώδες «αί καταχθόνιον εργον καί ήναψαν έ.α σπίρτο, 
φροντίζοντες νά κρύψουν τό φώς μέ τά χέρ α των. Άφοΰ 
έκαμαν τά άνωτέρω έγκατέλειψαν βιαστικά τό πάρκον 
καί έχάθησαν μέσα στό οκότος.

'Αλλεπάλληλοι βρονταί προανήγγελλαν ότι ήτο προ
σεχής μία νέα ζιταιγίς. Έπέρα αν ολίγα λεπτά. Άστρα- 
παί έφώ ισαν τόν ουρανόν καί κατότιν έ.ας τρομερός 
κατακλυσμός έπλημμύρισε τό Χάϋδ Πάρκ Ή θύελλα 
αυτή διήρζεσε πέντε λεπτά. Έπειτα έπηκολούθησε 
μία ψιλή καί κανονική βροχή.

Τό νερό πού έπιπτε στό πρόσωπόν του καί δ άέρας ό 
όποιος είχε γίνει πολύ (δροσερός, έπανέφ ρε σιγά-σιγά 
τόν Γκαίρ σων είς τάς αισθήσεις του. Έν τούτοις έχρει- 
όσθη μιά δλόκληρη ώρα γιά νά"συνέλθη. Τά ένδύματά 
του ήταν τελείως βρεγμένα καί ή’θάνετο τόν εαυτόν του 
πολύ αδύνατον. ’Ητο άδύνατον νά ένθυμηθή ποΰ εΰρί- 
σκετο. Σιγά-σιγά όμως ήρχισε νά άντιλαμβάνεται την 
πραγματικότητα. Ή Δωροθέα! Ή άνάμνησις (τοϋ ονό
ματος αΰτοϋ ήλθεν άμέσω- είς τήν σκέψιν του καί κατό
πιν ένεθυμήθη τήν έπίθεσιν, τής δποίας είχε ^πέσει θό- 
μα. Δέν ήμτοροϋσεν όμως άζόμη ιά συγκεντ.ώση δλας 
τάς λεπτομερείας τής άπροσδοκήτου αύτής σκηνής. Ταΰ- 
τοχρόνω; ήσθάνετο ένα δυνατόν πόνον ιίς τό κεφάλι καί 
είχε τήν έντύπωσιν ότι ένα σκληρόν σώμα —άναμφιβόλως 
ζάπ ια πέτρ *, έ ιάνω είς τήν δπ .ίιν θά είχε κοιμηθή— 
τοΰ έπλήγωνε τήν ράχιν.

Σέ λίγο άπέ ιτησε τελείως συνείδησιν τοΰ τί είχε συμ· 
βή καί ήσθάνθη τήν άνάγκην ν* άντιδράση Μέ κόπον — 
τόσον ήτο καταβεβλημένος—έσηκώθη, έγονάτισε καί τέ
λος έστάθη όρθιος εαν ένας μεθυσμένος. Τέλος, μέ άστα- 
θέ_ βήμσ. διηυθύνθη είς ένα δένδρον καίΐέστηρίχθη είς 
τόν κορμόν. Έξήτασε τήν πληγήν του, ή δποία ευτυχώς 
δέν ήτα σοβαρά καί έπειτα έψαξε τις τσέπες του. Τό ρο- 
λόγι του καί τό πορτοφόλι -ου εΰρίσζοντο στήν θέσιν 
των. Άλλά τήν ίδ αν στιγμήν, παρειήρησεν ότι ένα πολύ 
βαρύ άνιιχείμενον ε’ιρί-ικετο είς τήν εσωτερικήν τσέπην 
τού σακζακιοΰ του. Έψαξε μέ νευρικότητα τήν τσέπην 
αυτήν καί τά δάκτυλά του συνήνιησαν ένα κρύο πράγμα. 
Τό άπέσυρεν.

Ό καιρός είχε διορθωθή έν τώ μεταξύ καί τό φεγ ■ 
γάρι έλαμπεν είς τόν καθαρόν πλέον τώρα ιΰρανόν ‘Υπό 
τό άδύνατον φώς τοΰ φεγγαριού, ό Γκα'ρισων παρετή- 
ρησεν ότι τό άττκείμενον ή ο μετάλλινον, κυλινδρικόν 
καί ιΐχε έπί πλέον καί ένα σχοινί. Τό έκύτταξε προσε
κτικοί τέρα. Έρρίγησεν ολόκληρος. Ήτο άρά νε μία βόμ
βα; Μία βόμβα! Τό σχ ινί πού έκρέματο ήτο τό φυ · 
τίλι. Τό άκρον του ή co κααμ?νο Τό είχαν ανάψει, άλλ’ 
ή βροχή τό έσβυσεν. Ό (Τζέρολντ ήννόησεν ότι έχρεω· 
στοΰσεν είς τήν θύελλαν νήν σωτηρίαν του.

Τό πνεύμα τοΰ Γκαίρισων είχεν άνακτήσει όλην τήν 
δισύγειάν του. Μία οδυνηρά β.βαιότης τόν έτάραζεν. Ή 
Δωροθία φοβουμένη τάς συνέπειας τών τελευταίων του 
ανακαλύψεων διά τήν ύπόθεσιν Χάρντυ, τοΰ έστησε πα 
γίδα καί τόν έκάλεσεν είς τό πάρχο δπου θά εύρισκε 
τρομερώτατον θάνατον.

‘Ο θυμός πού τόν κατέλαβε τόν έβοήθησε τότε ν’ ά- 
ναζτήση τάς δυνάμεις του. Ξανάβαλε τήν βόμβαν είς τήν 
τσέπην του, έβγαλε τό ρολόγι του καί παρετήρησεν ότι 
ήτο ή ώρα δέκα. Έπειτα, έλαβε μίαν τολμηράν άπόφα- 
σιν νά πάη δηλαδή άμέσως νά συναντήση τήν Δώρο· 
θέαν. (’Ακολουθεί)
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Ό εχθρός 
Βορ.-Μειαμόοχευσις 
Μορφινομανεϊς 
Τί είνε δ έρως 
’Αφροδίσια νοσήμα’α 
"Εξ εβδομάδες 
Νύχτα στό Λονδίνο 
Κόρη τοΰ Σεΐχη 
Μαύρος πιερριότος 
Πύρινες γροθιές 
Περιπ· πυροσβέστης 
Λευκή Σκλάβα

Τελευ αϊος άτθρώπων 
Κυκλών τοΰ Τεξός 
Λησταί Όλύμπου 
Καν ρράκιηςθανάτσυ 

Κεραυνοβ καβαλλάρης 
Έπίθεσις τρείνου 8 
Γίγαντες θαλάσσης 
Κορίτσι Βαριετέ
Κάτω τά χέρια 

Ληστή; γρατίτου 
Νύχια μαύρου άετοΰ 
daoia Πενταγιώτισσο

’Επίγειος παράδεισο 
Στά όπλα 
Φωλεά άειοΰ

1 5 φοβερές γροθιές 
Καρδιά χορεύτριας 
Λησταί φαντάσματα 
Βέρ α Μ ρτζεβα 
Καπετάνισα διαβόλου

I ’Επάνοδος
‘Υπό άγωτίαν πνιγμ ΰ 
Οίζογενιιακός φίλος 
Μιταλαόο 
Δρόμος Σαγγ ης 
Πόλεμός στήν Κίνα 
‘0 Παληζαράς
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Κινηματ)- 
ΰέατρον

Ατ -ικΐ ν

’Αθηναϊκόν 
Ο ΰφα Πάλα;
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
Ροζικλαίρ 
Σηαμπσρ 
’Αττικόν 

θΰφα Πάλας
Άθηνοϊκόν 
Σπλέντιτ 
'Ελλάς

’Αθηναϊκόν 
Παιόραμα 
'Ελλάς

Ροζικλαίρ 
Πανόραμα 

’Αττικόν καί
Σπλέντιτ 

Ουφ ι-Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς

Ιντεάλ
Ροζικ αίρ 
,’Αττιζόν
Έιλάς’ 

Οΰφα Πάλας
‘Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
’ Ιν«εάλ
Ελλάς 

Πανόραμα 
Πανόραμα

Γραφειον 
έκμεταλλεύσεως

Μετρό Γκόλντουϊν 
Άντ. Δελενάρδ .υ ί

Κ. Σουλίδη 
Συμβατική 
Σιι έ Όριάν 
Κ. Σουλίδη 
Δημ Καρρά 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά 
I Κουρουνιώτη 
I. Μαργουλή

Μετρο-Γκόλδουϊν j
Δ. Καρρά
Άμολοχ -Βουλγαρίδη! 
Μετρό Γκόλδουϊν 
I. Μαργουλή 
Δ. Καρρά 
Μετρό· Γκόλδουϊν 
Άζαξ Φίλμ

Συμβατική 
Δ. Καρρά 
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
Δ. Καρρά 
Σι έ Όριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Συμβατική 
I. Μοργουλή 
Κ. Φραγκέτης 
Φόξ - Φίλμ 
Κ. Φραγκέτης 
Μέτρο Γχόλντβιν

Άμολοχ.- Βουλγαρ δη
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HPXI2AN ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Ι0Ν 0 ΛΕΜΒΟΥΧΟΣ του ΒΟΛΓΑ
η /ζεγαλειτερα, ωραιοτερζ ζνι εαποριζωτερα ταινία που εογαλεν 

/ζε^ρι σή/αερον ό παγζόσαιος ζινη^ατογρά^ος.

2ΟΝ 01 ΛΗΣΤΑΙ του ΟΛΥΜΠΟΥ
με τόν PONT ΛΛΙΌΚ

με έντελώς ελληνιζήν ύπόθεσιν, ζα^ιζωιζένη άπό εύρωπαίους σέ έλ- 
ζην/ζά τοπ-ΐα, με γρ'ύμα. ζαί όιάζοσ,ιζον ευτελούς έλ- 

ληυιζά. Είνε ένα έπεισόδιον άπό τήν ζωήν έ>ός 
Έλληνος άξιωζζατιζοΰ.
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3ΟΝ ο ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΚΟΤΟΥΣ 
με τήν Β!ΛΜΑ ΜΠΑΝΚΥ «αί τόν ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ

ένα έρωτιζό ποίημα ζα^οι/ζένο άπό όνειρα, όπως ζάθε ποίη/αα ζαί 
άπό όάζρυα όπως ζάθε έρως.
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:::: ι. κουρουνιωτης ::::
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Καρύταη) 6*
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