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* „Namiętność”
dramat am erykański w 5 u częściach.

„Za winy niepopełnione“
v'
dramat w 5-u częściach z życia rosyjskiego.

„Krok w krok“
farsa w 4-ch częściach.

Charlie Chaplin
w farsach:

„Match bokserski '
„Gorąca walka”.
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„Siostrzana miłość”
dramat w 5-u częściach z Zuzanną Grandais.

„Z i r e 11 a”
dramat w 5-u częściach z Zuzanną Graudais.

„Marja Magdalena”
dramat w 5-u częściach w łoskiej w ytw órni M ilano-Film.
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NIEPRAWDOPODOBNE, A JEDNAK PRAWDZIWE.
W ychodzący w Poznaniu „Kinematograf
polski" w N-rze 7 donosi, że w stolicy, w sercu
Wielkopolski, większość film nosi napisy objaśnia
jące w ję?yku niemieckim, wyłącznie; w ostatnich
dopiero czasach ukazują się polsko-niemieckie.
Fakst ten jest tak oburzający, że spokojnie
o nim mówić niepodobna. Więc w półtora blisko
roku po wyswobodzeniu się od najcięższego
jarzma, toleruje się znienawidzony język dla
garstki prusaków, zamieszkujących ziemie pol
skie, dzięki naszej przysłowiowej gościnności?
Półtora roku władze polskie nie zaineresowały
się tą sprawą, pozwalając, by młodzież pruska,
wszedłszy do tego, czy innego kinoteatru, ulegała
słodkim złudzeniom, że wszystko jest „po daw
nemu".
1 gdyby wiadomości tej nie podało facho
we, poważnie redagowane czasopismo—uważali
byśmy ją za niesmaczną kaczkę dziennikarską.
Niestety tak nie jest. 1 fakt ten, jest gło
sem wołającym o pomstę do nieba. Jest krzy
czącym dowodem, do jakiego stopnia w pew
nych wypadkach są krótkowzroczne nasze wła
dze, jak noszalancko, bez zastanowienia traktują
sprawy doniosłej wagi.
Nie zwrócono przytem uwagi, że filma
z napisami 'niemieckimi, opuściwszy miasto sto
łeczne, dotrze do najodleglejszej prowincji. I czy
mieszkaniec jakiegoś zapadłego miasteczka, z
zaufaniem, otuchą i wiarą odnosić się będzie
do rodzącego się Państwa Polskiego, kiedy wszę
dzie wita go język Bismarków i Hindenburgów?
Słyszy go na kolei, poczcie, w biurach (co
zresztą kilkakrotnie ostro poruszała prasa war
szawska!, słyszy go w restauracji, a kiedy pój
dzie do kina i tam musi czytać, a częstokroć
sylabizować napisy w języku niemieckim.

1 dzieje się to w okresie, gdy urządza
się równocześnie dziękczynne zjazdy, obchodzi
rocznice, gdy pisma pomieszczają płomienne mo
wy, którym... rzeczywistość przeczy na każdym
kroku. Niestety, już wielki Skarga stwierdził, że
mówić pięknie i deklamować—umiemy, lecz czyny
za to mówią za nas. . inaczej.
Praw o obywatelstwa języka niemieckiego
na filmie, jest hańbą dla całego narodu. Nie
upłynęło kilku tygodni po listopadowych wy
padkach roku zeszłego, gdy w Kongresówce
i Małopolsce wyrzucono narzucony przez oku
pantów język niemiecki. A zachowują go tam,
gdzie nie tak dawno rozlegał się płacz i jęki,
lała się krew niewinnych dziatek, katowanych
przez zbrodniarzy w pikelhaubach za to, że bro
niły swojej mowy.
W styd!
A władze polskie, spokojnie,' dobrotliwie,
po ojcowsku patrzą na germanizowanie naszych
rodaków.
Nawet napisy polsko-niemieckie uważamy
za niedopuszczalne. Dla małej garstki naszych
wrogów, zamieszkujących poznańskie, zbyt wiele
zaszczytu. Niech się uczą mowy naszej, jeśli
nauczyli się jeść chleb polski.
Jako przedstawiciele polskiej prasy kinema
tograficznej domagamy się od Rządu prawa,
któreby pozwalało na dawanie objaśnień na fil
mach w polskim języku wyłącznie. Jest to obo
wiązkiem władz najwyższych, jest toobowiązkic n
cenzury warszawskiej i wdzięczne zadanie dla niej.
Jest to przedewszystkiem obowiązek nietylko urzędników, ale obywateli patrjotów.

Z kinematograficznych ajencji.

i stanie się dla wszystkich państw zachodniej
Europy, zapewne, prawdziwą i niepowszednią
sensacją.
„Krwawy terror", nie jest suchym szere
giem scen, w jedną całość bez związku ze sobą
powiązanych, jak to miało miejsce w „Bohater
skiej epopei" naprz., lecz jest to dramat w 6-u
częściach, opowiadający nam cieniami na ekran
rzucanymi losy jednego z wyższych urzędników
dawnej Rosyi oraz jego żony i córki, przyczem
ta ostatnia całą duszą, wraz ze swym narzeczo
nym, studentem, jest oddana rewolucji i jak
zbawienia oczekuje w cichym i spokojnym Ki
jowie wejścia wojsk Trockiego. Niestety, bar-

W wypożyczalni obrazów „ P o l f il m a "
była zademonstrowana w ubiegłym tygodniu,
wobec bardzo licznie przybyłych gości ze sfer
wojskowych i wyższych urzędników ministerstwa
spraw wewnętrznych, filma zatytułowana
„Krwawy terror",
w y t w ó r n i „P o 1i s h-a m e r i c a n a-f i 1m C-o“
w Kijowie, która ze względu na autentyczne
zdjęcia, odtwarzające w całej swej grozie bestjalskie formy rządów bolszewickich, jest dla nas

Zygmunt Kalinowski.
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dzo szybko się przekonała ona, czem się stała
ideja rewolucji w rękach doszłego do władzy
proletarjatu, na którego czele stanęli nie uczci
wie pracujący robotnicy i pełna poświęcenia
inteligencja, lecz ze Szwajcarji przysłani przez
Niemcy w zaplombowanym wagonie agitatorzy
i awanturnicy typu Trockiego, Radka i Joffego
oraz najgorsze rodzime szumowiny. W Kijowie
naprz. jednym z wyższych dostojników „tryumfu
jącej rewolucji" został, jak opowiada filma oma
wiana, kamerdyner Tarnawskich, Wasiuk, nad
zwyczajny pijak i zwyczajny rzezimieszek. Ten,
mszcząc się na swych dawnych panach za to,
iż był ongi ich sługą, wtrąca ich naprzód do
więzienia, a następnie posyła na śmierć, uniknąć
której wypadkowo udaje się jedynie bohaterom
obrazu, parze narzeczonych, którzy, nawróceni
i wyleczeni, zrozumieli nakoniec, iż bolszewizm,
dziś w Rosji się srożący—niema nic wspólnego
z Wielką Rewolucją 1793 roku, zaś Trocki, Ra
dek et tutti- quanti... nie będą nigdy przez historję porównywani z Robespierrehn Danton’em
i Marat’em.
Choćby dlatego, iż z tymi ostatnimi był
lud i był Paryż — serce Francji. I była armja,
zwycięska zawsze, gdy czerwona gwardja od
nosi tryumfy nad bezbronną ludnością jedynie,
no i nad wojskami różnych carskich generałów.
Że lud rosyjski nie jest w obozie bolsze
wików, że ich nienawidzi i niemi pogardza,
s t w i e r d z a właśnie fakt ten filma omawiana
autentycznemi zdjęciami z wejścia Białej gwardji do Kijowa, które miało miejsce latem r. ub.
Entuzjazm z jakim wojska te przyjmowała lud
ność cała—mówią o tym w sposób jaknajbardziej oczywisty.
Pod względem stwierdzania faktów po
dobnych kino-soczewka bowiem jest i będzie
już zawsze dokumentem jaknajbardziej pewnym
i miarodajnym.
Filma omawiana odtwarza nam jeszcze wi
doki, pełne naprawdę wstrząsającej grozy, ulic
usianych trupami ludności cywilnej, masakrowa
nej za to jedynie, iż „czrezwyczajki" zmuszone
zostały do ucieczki. I masowe pogrzeby, i tor
tury... wszystko to wiernie, odtworzyła filma
omawiana, która,—dla tych właśnie zdjęć a u t ent y c z n y c h,—wartością się stała i będzie, dzięki
nim, przez tłumy niewątpliwie z zapartym odde
chem i bardzo licznie oglądana.
*
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Bohaterka utworu, Lola narwana, -jest kel
nerką w jakiejś podrzędnej restauracji w NewYorku, gdzie się wprawia w tłuczenie talerzy
i obsługiwanie gości na sposób warszawski.
Mimo to rozkoszne życie, dzięki zawodowi mi
łosnemu, Lola myśli o samobójstwie i dla za
łatwienia sprawy tej, bądź co bądź — nieprzy
jemnej, udaje się do specjalisty, urządzającego
operację tę... bez bólu. Już jej życzą wszyscy
wesołej śmierci, gdy Lola w ostatniej chwili się
cofa, co pociąga za sobą to następstwo, iż za
zerwane uwowy, bez uzasadnionych przyczyn,—
idzie do więzienia, z którego uwalniają ją
wszakże, już po jednym dniu jej tam pobytu, ze
względu. . na apetyt.
I t. d. i t. p... snują się historje takie przez
całe dwa akty, pełne szczerego, szerokiego
śmiechu. Grane koncertowo.
Następnie pokazano nam
„Tryumf amora“
komedję wielkoświatową w 3 ch aktach, fran
cuskiej wytwórni „E c 1a i r".
Jest to utwór lżejszy, bardzo przytem wy
tworny, w którym młody, kształcony w domu
arystokrata, i prześliczna pensjonarka, oraz dru
ga para: lokaj i fertyczna pokojówka, wbrew
wszelkim usiłowaniom starej margrabiny i nie
mniej sędziwego guwernera—odnajdują się, ko
chają i idą w końcu do ołtarza.
Doskonała gra, zdjęcia wyjątkowo jasne,
przy żywej akcji — są dużemi zaletami tej bardzo
miłej filmy.
W ajencji „P o lo amer ic a n a“ oglądaliśmy
obrazy:
„Paw New-YorTcu"

wytwórni amerykańskiej „ W ilia m s Fox".
Bohaterką utworu jest złowroga, demonicz
na i jak grzech piękna lwica nocnych domów
gry w New-Yorku, których jest ajentką; jej za
daniem—wciąganie nowicjuszów do gry. Niema
jednak winy bez kary. Więc i tutaj piękną za
lotnicę spotyka los taki. Zakochała się ona mia
nowicie w jednej ze swych ofiar, młodym chłop
cu, a gdy ten został przez nią zrujnowany —
sprzedaje dla niego swe brylanty, a nawet za
rzucać zaczyna ponownie sieci, by z nowych
ofiar mieć źródło dochodu. Traf zrządza, iż
W ajencji „ S a r m a t a " zademonstrowano w moc jej wdzięków dostaje się ojciec uko
chanego i że ojciec i syn spotykają się w jej
nam parę obrazów:
salonie. Wtedy młody chłopiec, widząc ohydę
„Lola narwana"
tego związku — porzuca występną i wraca do
groteska w 2-ch aktach, amerykańskiej wy domowego ogniska, „przy którem jedynie i tylko
twórni ,C en t u r y C o m e d y " .
znaleźć można szczęście prawdziwe'.
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Zaś kurtyzana — wróciła do swego rzemio
I to było jej karą.
Główną rolę kobiety-demona odtworzyła
bardzo dobrze nieznana u nas artystka, Valesca
Suratt.
Doskonała reżyserja. Bardzo bogata wy
stawa. W reszcie parę wybornie uchwyconych
typów z domu gry.
P. Suratt występuje przytem w olśniewa
jących toaletach. Jej strój balowy w III-m akcie
zaimponuje z pewnością największej choćby
strojnisi.
Parę dobrych pomysłów reżyserskich, jak
naprz. zaprezentowanie bohaterki utworu w stroju
z pawich piór* na tle silnie oświetlonych nocą
głównych ulic New-Yorku, z czego wziął swą
genezę tytuł utworu.
*
sła...

młodego chłopca, by tylko oddać się z całą swo
bodą demonicznemu hiszpanowi, będącemu czar
nym charakterem utworu.
Dobra gra, bogata wystawa, zajmująca
treść — są dużemi zaletami omawianej filmy.
Zdjęcia czyste i bardzo jasne, wiraże bez za
rzutu.
*
„Włoska krew*
(One Totich o f Naturę), wytwórni angiel
skiej „ T h e I d e a ł F i l m R e n t i n g C o " , z
Georgem Beban w roli głównej.

Jest to z werwą opowiadana cieniami historja wenecjańskiego gondoljera, który, by zdo
być majątek dla swej ukochanej, udaje się do
Ameryki, gdzie jednak spotykają go same
nieszczęścia.
„Kleopatra*
Utwór ten, utrzymany początkowo w stylu
(The Road to Honour), wytwórni angielskie) lekkiej komedji, przeobraża się pod konjec w
„ A p e x F il m s L t d“, z Dorothą Dalton w roli melodramat, to zn., iż daje on początkowo
śmiech, a następnie łzy. Wrażeń przeto daje
głównej.
Bohaterka dramatu, posągowo piękna i wspa dosyć i z tej przyczyny spodziewać się wołno,
niała Cleo Mariston, jest urodzoną Messaliną. iż znajdzie uznanie.
Dobra gra i reżyserja. Techniczne wyko
Jak historyczna Kleopatra patrzyła na śmierć
Antoniusza i brutalny tryumf Octaviana, tak ona— nanie bardzo dobre. Parę pięknych krajobrazów.
obojętnie posyła na śmierć zakochanego w niej

K in o -p re m je ry .
Najlepsze f il m y ty g o d n ia :

„J’accuse" (część Il-a).

„Błąd młodości”.
„Namiętność".
„Galernik".
Opieka — „Talizman św iątyni Buddy".

lach głównych. Wytwórni niemieckiej „ U n io n "
Dramat w 5-u aktach,V z uroczą miss Mary wł. aj. „Sf i n k s ”.
Jest to obraz typowo kryminalny, lecz bar
Miles w roli głównej. Wytwórni amerykańskiej
dzo
mocny
i nad wszelki wyraz zajmujący. Utwo
„D. H. film " , wł. ajencji „ S a r m a t a " .
ry
podobne
z prawdziwemi wartościami i z istot
Nakoniec i kinoteatr „Opieka" dał filmę
ną
twórczością
nie mają nic wspólnego, cóż jed
amerykańską, przyczem zrobił wybór bardzo
dobry. „Talizman świątyni Buddy* bowiem jest nak poradzić na to, iż drukowane w książkach,
obrazem nadzwyczaj miłym i bardzo mocnym, lub feljetonach brukowych dzienników—są chci
w którym piękność new-yorska, miss Mary Mi wie czytywane, zaś demonstrowane na ekranie—
tłumnie odwiedzane zawsze?
les, czaruje swym wdziękiem i zachwyca grą.
W filmie omawianej jest przytem coś nie
coś z romantyzmu, który stworzył „Nędzników"
Pilharm onja — „Galernik".
i „Flrabiego Monte-Christo", które to utwory
Dramat, w 6 u aktach, wg. utworu Balzaka’ również, w pewnej mierze, do rzędu sensacyj
z Pawłem Wegenerem i Lidją Salmonową w ro nych zaliczyć można...
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Filma omawiana opowiada nam jeden epi
zod z życia notorycznego zbrodniarza, gdy zo
stał on skuty na galerze z przestępcą z w ypad
ku. Para ta ucieka razem i następnie żyje na
wolności, przyczem główny bohater utworu, ty
tułowy „Galernik", przeobraża się: to w Bogu
ducha winnego skromnego mieszczanina, to znów
w arystokratycznego marquis’a.
Historje te pozwalają na to, iż akcja toczy
się kalejdoskopowo, raz na szczytach, to znów
na nizinach społeczeństwa.
Galery, piwnice, skromne wnętrza miesz
kań klasy średniej, bogate sale koncertowe, pa
łace wreszcie... oto tereny, które pozwalają re
żyserowi na roztoczenie najwyższego bogactwa
wystawy.
Główną i olbrzymią wartością filmy oma
wianej jest wszakże gra znakomitego istotnie
artysty, Pawła W egenera i jego partnerki, Lidji Salmonowej, znanych u nas z „Golema",
dzieła wartości niepowszedniej.
W „Galerniku", W egner gra przepysznieGodna uwagi jest zwłaszcza scena ostatnia, gdy
maska zacnego mieszczanina przeobraża się u
niego błyskawicowo w odrażąjącą twarz uro
dzonego zbrodniarza. Godnie sekundowała mu
L. Salmonowa, w roli młodego dziewczęcia,
roztaczając sobie właściwy zmysłowy wyraz
swej postaci i gry.
i
„Galernik” niema nic wspólnego z takiem
„Duszami Wschodu", lub z „Dziesiątą Symfonją“, jest on jednak w swoim rodzaju utworem
doskonałym, fascynującym.
Reżyserja i techniczne wykonanie, nie dorównywające wprawdzie ostatnim'dziełom „Gaumonta", lub „Pathe", lecz niemniej—bardzo dobre-

Ks 3.

Corso i Nirwana — „Błąd młodości".

Dramat w 5-u aktach, według powieści
PI. Bernsteina z Marcelle Pradot w roli głównej.
Wytwórni francuskiej „Gaumont", własność aj.
„ C o rso ".
Jest to „dramat", a raczej tragi-komedja
mieszczańska, apoteo ująca szczęście domowego
ogniska, przy którem: — „najcięższe kajdany —
w wieńce przeobrażają się róż".
Młoda, egzeltowana dziewczyna, spragnio
na życia tak bardzo, iż widmami swej wyobraź
ni zaludnia cmentarze nawet, zostaje wydana za
mąż za człowieka o wiele od niej starszego,
bardzo „porządnego", z każdego rysu którego
bila wszelako przerażającą falą prozaiczność i
przeciętność.
Bywają małżeństwa dobrane. Tak mówią
przynajmniej... Rozkosznych wszelako, — niema
i niebyło nigdy, a cóż dopiero w wypadkach —
jak powyżej opowiedziany?
A . że każde istnienie żywiołowo szuka
szczęścia, więc i tutaj F.welina rzuca dom męża
i ucieka z kochankiem — poetą.
Dalsze koleje tej wesołej, jak dotąd korne
dji, są już znane. Kobieta bowiem, jak ogólnie
wiadomo, kochankowi jest wierną zawsze... do
póki nie znajdzie innego. A że bohaterka „Błę
du młodości" narazie nic dla siebie odpowied
niego znaleźć nie mogła, lub może... nie znu
dziła się jeszcze pierwszym, rolę zdradzającego
przeto... musial wziąć na siebie kochanek.
Do tej najzwyczajniejszej historji p. Bern
stein, cieszący się sławą wielkiego dramaturga,
dorobił finał — w myśl wskazań francuskiego
rządu, któremu troska o przyrost ludności ka
mieniem leży na sercu: — jawnogrzesznica mia
Colosseum — „Jaccuse" (część Il-ga).
nowicie wraca pod dach męża, który na jej wi
Arcydzieło to wytwórni B - c i P a t h e , dok pospiesznie rozpina tużurek, jedną rękę za
(wł. aj ,„Lux“) nie tak prędko zapewne zostanie kłada za kamizelkę, zaś wielkim palcem drugiej
zdjęte z ekranu, jak to wnioskować wolno z tłu wskazując na kieszonkę, w której szanujący się
mów, które co dzień po brzegi wypełniają w i bourgeois dwukopertowe zazwyczaj noszą ze
downię teatru „Colosseum", bez względu na to, garki, i mówi: „Tutaj tutaj, — do mego serca".
iż jest on u nas największy.
Zupełnie jak w „Niebieskim ptaku" MaMiarą zainteresowania, jakie budzi niepo eterlinck’a:
wszednie dzieło to, służyć może fakt, iż dyrekcja
„O Boże — mówi wróżka — jacy oni głupi
teatru tego została zniewolona przez publiczność i jacy tchórze! Czyż wolicie, doprawdy, gnie
do zademonstrowania części pierwszej, którą ździć się w zamkniętych pudłach, skrzyniach...
wielbiciele filmy tej zapragnęli ujrzeć po raz niż iść z dziećmi na poszukiwanie Niebieskiego
drugi, co miało miejsce w ubiegły wtorek.
Ptaka?"
„Tak, tak — odpowiadają jej wszyscy (za
Stylowy — „Córka pani X“.
wyjątkiem Psa i Światła)—lepiej wrócić na da
Dramat ten, wytwórni krajowej „ S f in k s " , wne miejsce, do kranu, do dzierzy, do komina,
z p. Gromnicką w roli głównej, pozostaje jeszcze do skrzyni"...
Taka jest treść filmy,—najbanalniejsza z ba
czas jakiś na ekranie wymienionego w nagłówku
nalnych, co nie przeszkadza, iż akcja toczy się
kinoteatru.
żywo i że śledzi się ją z dużem zajęciem,
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Jest to cudo techniki przytem. Olśniewa
jąca i bardzo artystyczna wystawa. Znako-mita gra i reżyserja. Cudowne pejzaże, zwłasz
cza jeden, odtwarzający upojenia grzechu: po
całunek nad brzegiem morza. Niezrównana pod
względem wiyrazu bachanalja w akcie czwartym.
P. M. Pradot wreszcie jest bardzo ładna i gra
b. dobrze.
Jedyny zarzut jakiby tej wybornej (gdyby
nie fabuła) filmie zrobić można, — iż apoteoz3
„szczęścia rodzinnego" jest nad wyraz banał’
na, do irytacji.
Zaś już finalny obraz: — widok stajenk
ze Świętą Rodziną — należałoby stanowczo usu
nąć.
Jest to śmieszne i niepotrzebne, stawiające
obraz na poziomie film amerykańskich, w których
jakiś morał wychodzi zawsze, jak szydło z worka.
Jest to może i pożądane z pewnych wzglę
dów, lecz nie w filmach „Gaumont" w każdym
razie.
Apollo — „Namiętność".

Dramat amerykański, ze złotej seryi „M ac
C i u r ę ”, z miss Shirley Mason w roli głównej.
Własność ajencji „P olfim a".
Są arcydzieła i arcydzieła. Filmą monumen
talną była naprz. „Dziesiąta symfonja" i obra
zem niezwykłym, przewybornym w swym ro.
dzaju był „Whip". Stosunku ich wartości nie
można wszelako oceniać jakąś wspólną miarą,
ponieważ były to wielkości najzupełniej różne.
„Namiętność" jest filmą niewątpliwie bardzo do
brą, lecz z obrazami jak „Dusze Wschodu” lub
„Ogród rozkoszy” — nie mającą nic absolutnie
wspólnego.
„Namiętność" jest filmą sensacyjną, jakiemi
były: powyżej wspomniany „Whip“, „Opium",
lub „Kobieta i wino”... i tej samej, co tylko wy
mienione, wartości.
Treścią utworu jest, iż wszelkie szały, i
wszystkie wybuchy namiętności, i najpotężniej
sze choćby płomienie zmysłowe — w ostatecz
nym wyniku dają niesmak i znużenie jedynie.
Tępieje wrażliwość, domagając się podniet co
raz to silniejszych, zmysłowe upojenia nie za-

O trzym aliśm y św ieży tra n s p o rt w ęg li, w ilości
30,000 p o r, oryginalnych N o r i s a , w szelkich_rozmiarów, na prąd s ta ły i zmienny.
Na żądanie w ysyłam y w różnych ilo ś c ia c h na
p ro w in c ję
C e n y k o n k u r e n c y jn e .

spakajają rozszalałych pragnień, potęgują je ra
czej — i dusza tęskni. Tęskni do słońca, do
ożywczej rosy rodzinnych upojeń, do prawdzi
wej miłości...
Filma omawiana opowiada nam dzieje mło
dej sieroty, mającej, na swe nieszczęście, zbyt
wiele pieniędzy i o wiele za dużo przyjaciół, na
zbyt wesołych w dodatku, co sprawia, iż stacza
się ona na sam brzeg przepaści, a od ostatecz
nego upadku ratuje ją wrodzona czystość jedy
nie i pomoc, jaką jej dał, w ostatniej już chwili,
zakochany w niej narzeczony.
Fabuła ta pozwala reżyserowi na pokaza
nie nocnego życia New-Yoku, jego restauracji,
kabaretów i innych miejsc lżejszych rozrywek.
Wystawy mód, walki bokserów, atrakcje słyn
nego Luna-Parku nad Hudsonem i t. p. — nad
zwyczaj ożywiają filmę.
Na uwagę zasługują tańce, ostatni zwłasz
cza, noszący nazwę „tańca prawdziwej miłości",
w którym w powiewne szaty przybrane tan
cerki plasają lekko po toczących się falach, bijącego o brzeg morza.
Wspaniała wystawa, dobra reżyserja i prze
pyszna gra artystów, których się widziało w
„Whip’ie, stawiają filmę tę w rzędzie lepszych
okazów kinematograficznej sztuki.
Główną bohaterkę obrazu, Ewę, odtworzyła
pełna wdzięku amerykańska piękność, miss
Sharley Mason, grająca bardzo dobrze. Na wy
różnienie zasługuje również aktorka, której po
wierzano rolę ułomnej żony atlety Leonidas’a.
„Namiętność” mieć będzie niewątpliwie po
wodzenie nie mniejsze, aniżeli niem się cieszył
w swoim czasie „Whip".
Polonja — „Skorpion".

Obraz wytwórni węgierskiej „ S ta r ”, wła
sność ajencji „ S fin k s" .
Trudno o gorszy stek bredni, zaprawionych
tanim, kuchennym posmaczkiem sentymentu i
zbrodni, jak obraz demonstrowany wPolonji. Brak
sensu, nuda, trzy trupy, więzienie, usiłowane
synobójstwo... pozostawiają wrażenie niesmaku
i brutalności. Bo niby pokrzywdzony syn wy
pędzający z domu podczas burzy ojca, wpraw-
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dzie zbrodniarza, lecz mimo wszystko człowieka Obecnie nazywa się „Studio", został przytem b.
nieszczęśliwego, jest jeszcze brutalniejszy i gor starannie odświeżony. A co najważniejsze —
jest on obecnie bardzo dobrze prowadzony. No
szy od istotnego winowajcy.
Dziwimy się, że cenzura, w największych wy zarząd dokłada wszelkich usiłowań, by mieć
arcydziełach doszukująca się scen gorszących i na ekranie filmy lepszej wartości. Oto tytuły
występnych, dała aprobatę tej wysoce niesmacz film, które ostatnio były tam demonstrowane:
„Dziesiąta Symfonja", „Mater dolorosa", „Za
nej i trywialnej filmie.
Tąk złego obrazu na ekranie „Polonji” jesz zdrość", „Bouclette", „Szatańska rapsodja", „Nie
biański okręt", „Kobieta i wino", „Oko łodzi
cze nie było.
podwodnej**, „Skowronek", „Wir życia"...
Obecnie idzie tam „Tragedja milczenia",
Bristol — ,,W mocy trucizny*4.
filma b. mocna.
Dramat według Tołstoja, wytwórni włos
kiej „Cines" z Lidją Florelli w roli głównej,
własność ajencji „Fortuna”.
KOMUNIKATY.
Obraz ten zaliczyć można do typowych
film agitacyjnych—anti-alkoholicznych. Do szczę
śliwego gniazda rodzinnego wchodzi trucizna
Wypożyczalnia obrazów „ L e c h film a " za
absyntu, burzy spokój i pogodę, zakaża swoim
tchnieniem wszystko co było ładne i piękne. wiadamia nas, iż przeszła pod nowy zarząd
A człowiek, którego obłąd ten dotknął—stopnio i zrobiła zagranicą bardzo znaczne zakupy.
Przedewszystkiem uzyskała wyłączne przed
wo stacza się coraz niżej. Od alkoholizmu, do
stawicielstwo
największego węgierskiego trustu
rozpusty, od wyuzdania do jeszcze gorszego
filmowego
„
S
ta r " na całą byłą Kongresówkę.
nałogu — opium—aż wreszcie przez zbrodnię —
na dno mętów życia. Oto przewodnia idea Trust „Star" rozporządza, dodać należy, wy
twórczością dwunastu fabryk.
filmy.
Następnie ajencja ta nabyła wszystkie fil
Zdjęcia i wystawa zupełnie poprawne, choć
my
ze
słynną pięknością Fern-Andrą, wyprodu
dalekie od przepychu, jaki roztaczać zwykły fil
kowane
w sezonach: 1918/19 i 1919/20.
my włoskie. Do najlepszych momentów należą
Wreszcie wiele innych obrazów pierwszo
bachanalje w gabinecie i wizje pod wpływem
rzędnych,
pomiędzy którymi wyróżniać się ma
opium, choć te znacznie są słabsze od scen
filma
seryjna
iednej ze szwedzkich wytwórni,
w obrazie pod tym tytułem. Bohaterka dramatu,
opracowana
wg.
znanego romansu p. Jolanty
Lidja Florelli, jest artystką dużej urody, zwłaszcza
Mares.
o ładnych i wyrazistych oczach i zgrabnej figu
rze, uroda jej pi żytem przypomina więcej typ
sł owiański.
Kinoteatr „Bristol" powinien zmienić apa
POWRÓT REŻYSERA.
rat lub mechanika. Wszystkie obrazy są po
wleczone męczącą oczy mgłą, drgają i migają,
Ci wszyscy, którzy w pierwszym roku woj
denerwując widza. Niewiadomo czy zło leży
ny
przymusowo
zostali wyewakuowani do Ro
w soczewce, czy w nieumiejętności nastawiania
aparatu, w każdym razie należy to jaknajry- sji, powoli wracają teraz do kraju. Pomiędzy
innymi powrócił niedawno do W arszawy p.”Zychlej usunąć.
gmunt Wesołowski, znany reżyser wytwórni ki
nematograficznych, który w Rosji pracował
Petit Trianon — „Dama w perłach**.
Dramat, wg. powieści A. Dumas’a (syna), w paru wytwórniach tamtejszych, jak Litkena
z Victoriną I.epanto w roli tytułowej. W ytw ór w Moskwie, „Ekran Artystyczny" i „Veritas“
w Kijowie.
ni włoskiej „T i ber**, własn. aj. „ C o r s o ”.
Z wystawionych przez p. Wesołowskiego
Główną wartością filmy powyższej jest do
obrazów
dużem powodzeniem cieszyły się fil
skonała istotnie fotografja. Po za tern — nic
my: „Dora Lodowy", „Królowie Giełdy" (wg.
o niej lepszego powiedzieć nie sposób.
Niemirowicza Danczenki), „Noc” (Andrejewa),
„Bajka Życia" (scen, pióra Z. Wesołowskiego),
Studio — „Tragedja milczenia".
„Śmierć i Zmartwychwstanie" etc.
Dawniejszy teatrzyk „Zachęta" jeszcze w
październiku r. ub. zmienił nazwę i właściciela.
— *
~ R e d a k t o r i W ydawca Stanisław Mora-Listopad.
A
Drukarnia „Gazeta-^^nłjUcza” Spółka z ogr. odp.~Złota 24.

