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Β Η ΝΕΟΤΑΤΗΡΟΣΣΙΚΗ ΚΙΝΗΜΜΡμΙΗλΜΙΙ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

SERAC & PAPAN DELI DES 
ATHENES

Ωμολογήΰη παρά πάντων διι ή ρωσσικ} πτραγωγή ταινιών κρατεί 
σήμερον τα σκήπτρα τής παγκοσμίου κινηματογραφίας.

21ργα τα δποία παρουσιάσαμε*  ή5η άπό τήν έχ^εχτήν σειράν των ρωσσικών τχι-ιών
εις τό έν Άθήνζις Κινημχτοθέατρον «ΟΛΥΜΠΙΑ» :

ΤΟ “ΓΑΜΟΣ ΑΡΚΤΟΥ,, και το "ΣΤΑΥΡΟΣ και ΙίΑΟΥΖΕΡ,.
άφθαστα άμφότεοα εις σκηνοθεσίαν, έκιέλεσιν κχΐ δ>/χμ-.ν ήθοπο ίχ , έσημείωσα/

2 ρεκόρ πρωτοφχνυ’ς κοσμοσυρροής εις έλληνιχόν χινηματοθέχτρον.
Δίαν προσεχώς θά έμφα'Ισωμγ :

Τό ^0V ρωσσιχό? εργον

“ΑΙΑΙΤΑ,, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΡΕ2Σ
ή προβολή τοΟ όποιου άσφαλώς θά άποτελέση γεγονός εις τά κινηματογραφικά χρονικά μας. 
’Αρκεί νά οημειωθή δτι: ή κατχνκευ?) τής ταινίας έστοίχισε ΔΕΚΑΔΑΣ ΕΚΑΤΟΜ
ΜΥΡΙΩΝ συμπράττουν οξ ΑΡΙΣΤΟΙ σκηνοθίται, ηθοποιοί, άρχιτέκτονες, ζωγρά
φοι κλπ. καί δτι έν τή συλ'ήψει τού μεγαλειώδους τούτου έργου, ού ινο; ή ύπόθεσις έλήφθη 
έκ τού ομωνύμου μυθιστορήματος τού A. Ν. Τολστίϊ, καί έν τή καταπλησσούση τόν θεατήν 
έκτελέσιι του, έκυριάρχησεν ή ίδέα τής έμφαν.'σεω; τής δυάμ·ω. τής ρωσσικής κινηματο

γραφικής τέχνη:.
Προσεχώς επίσης βά έ^φανίσωμ,εν :

4 ρϊωσσικής σειράς “ΠΟΤΕΜΚΙΝ,,
διί τό δποϊον ήσχολήθη έπ’. μακράν δλόκληρος ό τύπος τής Εύρώπης κα’ τής Άμ»ρικής, 

τό όποιον έπροτάθη δ ϊ τό βρχβεϊον ΝΟΜΠΕΛ·

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΎΑΛΛΕΥΖΙΣ
ΔΙ’ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΝ 

.ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕ1 ΔΙ’ ΟΛΗΝ

ΙΡΙ2 ΦΙΛΜ
ΣΕΡΡΑΟΣ & ΠΑΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ1 ΟΔΟΣ! ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ! 6

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ί

A. G. BERLIN

ΤΥΠΟΙΣ" ΚΟΣΜΟΣ» ΣΤΟΑ ΠΑΠΠΟΥ β~ΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΙΗΗ Μ ΑΤΟΓΡΑΦIKQ Η 

EniXEIPHEEQHEH ΒΑΛΚΑΝΙΟΙΣ
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑΙ

ΓΕΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

UNIVERSUM-FILM
άικαιοϋχος Αποκλειστικής προβολής kv τ& άριατοκρατικω αύ' 

τής Κινηματο&εάτρω 

τής μεγαλειώδους παραγωγής ΟΥΦΑ 192β)27 περιλαμβα· 
νούαη; ί'ργα θριαμβευτικήν οημειώνοντα Επιτυχίαν είς όλόκλη- 

ρον τήν ύφήλιον, ώς τά :

ΦΑΟΥΣΤ μέ τον Γιάννιγκς, τήν ΚαμιΤ,λην Χόρν και τον Έκμανν, 
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΛ μέ τον Κόνρατ Βάϊτ, 
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΤΥΜΠΑΡΡΥ μέ τήν ώοαιοτάτην Μαρία Κόρντα, 
ΑΙΜΓΛΙΟΣ Ο ΝΑΥΤΗΣ ή τελευταία έν Γερμανία κατασκευασθεϊσα ταινία 

τοϋ Γιάννιγκς,
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΤΣΑΡΔΑΣ μέ τήν διάσημον Λιάνε Χάϊτ, 
ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΕΘΗ μέ »ήν πρωταγωνίστριαν τοΰ «Φάουστ» Καμ. Χόρν,

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΝ

και

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
εκ των της

KULTUR ABniLUHG
της

ΟΥΦΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ μέ τούς Βωντρύ, 
Βάλτερ, ΦρΙτς, κλπ.,

II ΑΓΟΡΑΣΘΕΙΣ Α. ΓΥΝΑΙΚΑ μέ τούς πρωταγω 
νιστάς τής «'Αγνής Σουζάνας» Λίλιαν Χάρβεϋ καί 
Β. Φρίτς,

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΡΩΣ μέ τον ΰπέροχον Γκαϊτσκε,
Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ μέ τήν Ξένια 

Ντέσνι, τήν Λιάνε Χάϊτ καί τον Λήτκε.
Η Ι1ΡΙΓΚΗΠΙΣΣΔ ΡΕΗΑΝΑΚΙ μέ τούς ήθο- 

ποιούς καί τον σχηνοθέτηντής'Αγνής Σουζάννας 
ktaS ΚΤΛ. ΚΤΛ.
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ΕΚΛΕΚΤΑΙ 
TAINIAI 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

$

AUG. TRIANTAFIL1U0U
GENERAL· MANAGER

Αί ταχνίαχ της έκρ-εταλλεύονταχ εις τήν *Ελ·  

λάδα ύπδ τής

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΤΡΙΛΝΓΚΛ,Ι
Γραφεία : Λυκούργου 14

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
Μ' ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Τ2Ϊ ΦΒΜΙΪΜΕϊαΐ ΑΜΕΡΙΚ4ΪΙΕ2Ι ΝΜΒ

H

“SIMPLEX,,
RIWEPlKRfi ΦΙΛΜ

ΑΝΟΝΪΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαρκής παρακαταθήκη μηχανών, Πλουσιωτάτη 

συλλογή δλων έν γένει των εξαρτημάτων.
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ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γοαύεϊα: Σοφοκλέου; 7 (Στοά Πάππου) 
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ό στίχος ... Δρ. 5.— * 
Μέχρι τριών δη- Σ
μοσιεύσεων ό στ. » 4.— ψ
'Ανω τών τριών φ
δημοσ. ό στίχος » 3.50 Λ
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Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ
Φ ΕΤΟΣ Δ'. ΑΡΙΘ. 1

ΚΑΙ ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΑΣΕΙΣ Τ©Υ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
τοΰ. Διά τήν σχολήν ταύτην σημασίαν έχουν κυρίοας αΐ 
λεπτοαέρειαι καί τά μικροεπειοόδια του καθημερινού 
βίου. "Ολη ή φρονείς καί ή προσοχή τοϋ σκηνοθέτου 
πίπτουν κυρίως έπ’ αυτών. Ή ύπό&εσιι: δδν έχει παρά 
δευτεριύουσαν, ούτως είπεϊν, σημασίαν. Κατ’ αΰτδν τόν 
τρόπον επιθυμούν νά πλησιάσουν τόν κινηματογράφον 
οοον τό δυνατόν περισσό ιερόν πρός τήν πραγματικήν 
ζωήν, άπομακρύνοντες αυτόν τελείως άπό τό θέατρον 
καί τήν φιλολογίαν. Τήν μέθοδον τούτην όκολουθοΰν σή
μερον αρκετοί έκ τών μεγαλειτέρων σκηνοθετών τον κό
σμου μεταΐϋ τών όπο ων ουμπεριλαμβάνονται καί οΐ ι 
Ί σάρλυ Τσάπλιν (ιδρυτής και κύριος αντιπρόσωπός τήξ 
σχολής ταύτης) “Ερνεστ Λιοϋμπιτς, Οΰΐλλιαμ ντδ Μίλ, 
Κάρλ Ντρέγιερ καί Κλάρενς Μπρόουν. “Εργα τής σχολής 
ταύτης προεβλήθηοαν Αρκετά και εις τήν πόλιν μας, ώς 
τά : -Γύρω άπό τόν γάμον*,  «Ό άπηγορευμένος παρά- 
δειοοςο, ·Σαράντα χρόνων γυναίκα» καί τά ·Σπήτι «ον 
φεύδους», ίιά νά άιαφέ.ω μόνον τά κυριώτερα.

Παραλλήλως πρός τάς δύο ταύτας μεγάλος σχολάς, έξα- 
κολοοθεΐ ϋφισταμένη καί ή παλαιά, ή όποια έχει μό τό 
μέρος της ττν; περισσοτέρους οπαδούς.

Φυσικά ή έξέλιξις τοΰ κινηαατογράφου δίν περιόρι
ζε ιαι ιΐς τάς τρεις ιαύτας μόνον σχολάς. ΙΙανταχόθεν τε
λευταίως άνακοινοννιαι καί νέαι τάσεις, αλλά Ιπειδή καμ- 
μία έξ αΰτόόν δεν παρουσίασεν άκόμη τίποτε τό σοβαρόν 
καί τό ύποοχόμεν'.ν, κρίνω περιττόν νά ασχοληθώ με 
αύτάς.

Εσχάτως επίσης ήρχισαν καί πάλιν νά χρωματίζουν 
τάς ταινίας με τήν νέαν μέθοδον τοϋ «Technicolor» καί 
τοιουτοτρόπως πολλά φιλμ τής νεωτέρας άμερικανικής 
παραγωγής, έάν δάν είνε έξ ολοκλήρου έγχρωμα δπως 
συμβαίνει με τόν «Μανρο» Πειρατήν» τον Ετούγκλας 
Φιίαρμπανκς, περιέχουν πάντοτε μίαν ή περισσοτίρας 
εγχρώμους σκηνάς, ‘Η τάσι; αντί), ή όποια δεικνύει τό 
άκαλαίαθητο γούστο τών 'Αμερικανών, έλαχίστους εύτν- 
χώς εύρήκε μιμητός είς τήν Ευρώπην.

Ποια έκ τών διαφόρων σχολών θά έκικρατήση καί 
ποιον τό μέλλον τοΰ κινηματογράφου, άγνοεστον. "Ολαι 
αΐ σχολαί καί δλαι αί τά ιεις έχουν σήμερον τους ύπο- 
στηρικτάς καί τον; διώκτας των.

"Εγώ άτομικώς, καί πιστεύω δτι μαζί μου καί τά με- 
γαλείτερο» μέρος ιών φίλων τον κινηματο/ράφον, χωρίς 
νά κηρυχθώ άποκλειστικώς υπέρ μιας και μόνον σχολής, 
περιορίζομαι είς τά νά θαυμάζω καί νά έπικροτώ πάντο
τε κάθε εΰγενή προσπάθειαν, τείνουοαν πρός τήν πρό
οδον τον κινηματογράφου, άδιάφορον έάν προέρχεται άπό 
τήν μίαν ή τήν άλλην σχολήν.

Βίων ΙΙαπαιιινάΛης

'0 κινηματογράφος τέα Τέχνη (κανείς δεν δΐναται 
πλέο- νά τού άρνηθή η νά τοΰ άμφιαβητή η τόν τίτλον 
αυτόν), άριθμών μόΛις τριακονταετή βίον, έχει σημειώσει 
ίντός τοϋ μικρού αΰτοΰ σχετικώς δ ιαστήματος μεγάλος 
προόδους. Αλλά έν τούτοι; δν κατώιθωσ'ν ακόμη νά 
εϋρη μίαν τελειωτική» καί όριστικήν μορφή-, με κανόνας 
γενικώς παρα' εδεγμένους, μαθητικούς καί άπαρεγκλήτοι ς, 
Οπως όλοι αί άλλοι Τέχναι. Ενεκα 'τονιον άεωνια προ- 
σπαθεϊ, αναζητεί, κοπιάζει διαρκώς ζητών νά καταλήξ;) 
εις κάτι όριστικόν. Άλε’ ας παρακολουθήσαμε» καλλίτε
ρα αυτόν έν συντομία από ’ής άνακολϋφ ·ώς του. Ή πρόο
δός ιον καταπληκτική καί αλματώδης εις τάς άρχάς έκτο 
π ζεται άπό τής τ■ υρώπης > ίς Άμερικον, ένθα περί τά 
1915 περιπίπτει εις στασιμότητα έξ αίτιας τής εμφανί
σεις τής «.Άνεξιθρησκείας» τοΰ μεγάλου maitre τής 
κινηματογραφίας Γκρίφφιθ, έργον τό όποιον οί περρισσό- 
ιεροί Ιθεώρησαν ώς τό ά'ώτατον οημεΐον τής προόδου 
εις τό όποιον ήδύνατο νά φθάοη ό κινηματογράφος. “Ε
νεκα τούτου οί τότε σκηνοθέται μή τολμώντες νά προ
χωρήσουν ετι περισσότερον, άρκοΰνται εις τό νά μιμούν
ται απλώς τάς μεθόδους τοϋ Γκρίφριθ, χωρίς νά προ 
οπαόοϊπ νά παράγουν τίποτε τό νεώτιρον. ’Ακολουθεί 
ό μεγάλος πόλεμος καί περιορίζει ακόμη περισσότερον 
την άνάπτυξιν τοΰ κινηματογράφου, ιδίως εις την Ευρώ
πην, ένθα περιπίπτει τελείως εις μαρασμόν. Κ■ μμία νέα 
ώθηοις, τίποτε τό άξιόίογον καί έιθαρρυντικόν δεν πα· 
ρατηρεϊται κατά τά έτη 1915—1922. Εΰιυχώς άοά τοΰ 
έτους αΰτοΰ χρονολογείται ή έμφάνιοις μιας νέας σχολής, 
τής σχολής d’avant-garde 'τών νεωτεριστών). Ή σχολή 
αϋτη δεν έχει ώ-ισμίνους κανόνας άλλα τό πρόγραμμά 
της ιϊνε νά διακόψη κάθε δεσμόν με τάς παλαιός μεθό
δους καί νά <j3i/y>)oj7 τόν κινηματογράφον πρός νέας κα
τευθύνσεις. Φυσικά, αν καί δεν κατώρθωσε νά έπιβίηθή 
άκόμη, ή σχολή αϋτη έχει δλας μας τάς συμπάθειας διότι 
κατ' αυτόν τόν τρόπον μόνον είνε δυνατόν νά προοδεύοη 
ό κινηματογράφος. 'Αντιπρόσωποι τής σχολής τούτης 
ή όπο α έδρασε κυρίως εις τήν Ευρώπην είνε ό Μαρσελ 
Λερμπιέ, ό Ρενε Κλαίρ, ό Μαρσέλ Σιλβέρ, ό Κιροάτωφ 
καί έν μέρει ό Ziv Έποτά'ίν καί ή Ζερμαίν Ντυλάκ έν 
Γαλλία, ό Α ο όπου Πίκ, ό Κάρλ Γκροΰνε, ό Ρόμπερ Βί 
νε και ό Πώλ Λενί έν Γερμανία, καί ό Τζαημς Κροΰτζε 
έν ’Αμερική.

Μία άλλη σχολή, ή ύί.-.οΐα ένεφανίοθη σχεδόν ταΰτο- 
χρόνως με τήν ανωτέρω, καί ή όποια έπετνχε νά έπιβλη- 
θή περισσότερον, είνε ή σχολή τοϋ μεγάλου Τσάρλυ Τσά- 
πλιν. Ή έμφάνιοις τοΰ έργου του ·Μία γυναίκα άπό τό 
Παρίσι», μετωνομασθέν εις τήν Ευρώπην ε’Η κοινή έν- 
τύπωσις*,  εσχε μεγάλην έπίδρασιν έπΐ τής έξελίξεως τοΰ 
κινηματογράφου καί άφήκεν εποχήν εις τήν ιστορίαν αΰ
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ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΣΧ0ΛΑ1Π
Ό θόρβος δν έδημιούγησαν καί προσπαθούν νά 

έντείνουν οί περί τάς «κινηματογραφικάς σχολάς» 
γίνεται αιτία νά έπανέλθω έπί τοΰ ζητήματος τούτου 
περί ου τόσα έπανειλημμένως έγράφησαν εις τόν 
<Κινημ. ’Αστέραν.

Ή κινηματογραφική έπιδημία ήτις μαστίζει την 
διεθνή νεολαίαν έπέπρωτο νά φθάση καί μέχρι τής 
Ελλάδος δπου ητο μοιραΐον νά εύρη γόνιμον έδαφος 
χάρις εις τήν εύπιστίαν καί τήν άρκετά ζωηράν 
φαντασίαν τής νεοελληνικής γενεάς.

’Ητο δντως λυπηρόν καθ’ ήν έποχήν συντελούνται 
τόσαι κινηματογραφικαί πρόοδοι ανά τδ παγκόσμιον 
ή Ελλάς νά άδρανή κινηματογραφικές, ένώ είναι 
πασίγνωστον πόσον πολύτιμος θά ήτο ή συμβολή της 
διά τήν διεθνή κινηματογραφικήν παραγωγήν, διά 
πλείονας τοΰ ένός λόγους ώς λ. χ. τό μοναδικόν της 
κλίμα, τάς άρχαιότητάς της κ. ά.

Εχουσα λοιπά? τήν άντίληψιν ταύτην έπχνειλημ- 
μίνως ώμίλησα περί τού δυνατού τής ίδρύσεως σοβα
ροί κινημ, Εταιρίας ύπό τήν διεύθυνσιν ξένων σκη
νοθετών καί μέ τήν άνάθεσιν των πρωτευό>των ρό
λων των πραγματοποιηθεισών ταινιών εις ξένους 
καλλιτέχνας, γνωστού δντος δτι δέν ύφίστανται "Ελ
ληνες τοιούτοι. θ)ά ηδυνάμεθα όμως, ν’ άποκτήσω- 
μεν καλιστα συν τφ χρόνφ κατόπιν διδασκαλίας 
δόκιμάζοντες τήν ικανότητα των ύποψίων εις τρι
τεύοντας βόλους. Μέ τήν ιδέαν μου ταύτην συνεφώ- 
νησαν μερικοίΓάλλοι καλλιτέχναι θεωρήσαντες δυνα
τήν τήν πραγματοποίησίν της, άλλ’ άτυχώς δέν ήρ- 
γησαν νά παραιτηθούν πάσης σχετικής ένεργείας 
εύρεθέντες πρό δυσφορίας τών μή κατανοησάντων 
τήν σπουδαίαν σημασίαν τής Έλληνο-Γαλλικής κι
νηματογραφικής συνεργασίας.

Καί ή Ελλάς, τις οίδε διά πόσον άκόμη χρόνον 
θά έστερεΐτο τών «άστέρων» της, δπως στερείται 
τόσων άλλων πραγμάτων, έάν οί ειδικοί (!) δέν άπε 
φάσιζαν,νά προβούν εις τήν ιδρυσιν κινηματογραφι
κών σχολών αί'τινες ήρχισαν ήδη λειτουργούσα! κα
τά σύστημα ιδιόρρυθμον τό όποιον δέν αποκλείεται 
νά οφείλεται εις τήν προσληψιν νεωτεριστοΰ σκηνο
θέτου περί τού όποιου ώμίλησεν ό ήμέτερ ς συνεργά
της κ. Σύλβιος Β. εις προγενέστερον φύλλον μας.

"Οπως καί άλλοτε είπον, λυπούμαι πολύ διότι οί 
άναλαβόντες τό σπουδαΐον έργον τής ίδρύσεως κι- 
νημ. σχολής έν Έλλάδι δέν έλαβον ύπ’ δψει πόσων 
φύσεων εύθύνας φέρουσι, τόσον άπέναντι τής βωβής 
τέχνης ής μέ έλαφροτάτην συνείδησιν κρημνίζουσι 
βαθμηδόν τό γόητρον έν Έλλάδι διά τής άθρόας 
προσλήψεως ύποψηφίων—αί'τινες άσφαλώς πάν άλλο 
ή άστέρες ήμποροΰν νά γείνουν—, δσον |καί άπέναν- 
τι τών τελευταίων τούτων αίτινες άσφαλώς φαντάζον
ται δτι μεσουρανούν ήδη.

, Τελειώνω συνιστώσα εις τούς περί τήν σχολήν νά 
λάβωσι ύπό σημείωσιν τό άδοξον τέλος τής μεγάλης 
κινηματογραφικής σχολής τής «Παραμάουντ» ήτις έν 
τούτοις είργάσθη έπί σοβαρών βάσεων. *7ρ»ς  Σκ

φΩΤΟΓΡΑφΙΑΐ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

τά γραφεία μας πωλ,οΰνται πάντοτε φωτογραφίαν 
των χαΜ. ιτεχνών τοΰ Κινηματογράφον διαφόρων μεγε&ύι

Φωτογραφίαι μεγέ&ους 18)^24
Εκάοτη δραχμα'ι 8.— Διά τάς επαρχίας δρχ. 10

Σ. Ζιράρ 
Π. Φρεντερίκ 
Ζ. .Ιάτβς

Ρίεφλερ 
Ο. Το μάς 
Φ· ΑΙπωμόν 
Β. Φάρνονμ 
Μαίρη Μ ίλες 
} · Αντρέϊου 
Ζ. Λαμποντί'ερ 
*Εδ. ΑΙατε
Ζονλι'ετ ΑΙαλγέυμπ
Jeor ΑΙατω
Αίωρϊς Σεβαλιέ 
νΕμμυ Jrp 
Ζώρζ Αίολόν 
Γαοτών Ζακέ
ΑΙπλάνς ΑΙοντέλ
-V«; J*rreo

3 Ιωάννα Χτεοκλτο 
Αίίλντρετ Χάρρνς 
ΙΙιερρ'ετ Αίάντ 
Κλωτίλδη ΑΙωρ'ελ 
Αίαξονντιάν 
Bar Ντα'ελ 
ΑΙπέττυ ΑΙπλάϊδ 
Άντρέ Νόξ 
Ζάν ΑΙνράτ 
Ντε Κονϊγκάν 
Σέβερεν ΑΙάρς 
Αίαρτινέλλι 
’ Α ντόλφ ΑΙε νζον 
Α. Ροάν
* Αρμάνδος Αίπερνάρ 
Ανδρεΐνη ΑΙπραμπάν

3Ιωάννα Ρολ'ετ 
Βίλιαμ Χάρτ 
Σαρλω 
Φ. Αίναοέν 
Ζώρζ Αίελχιόο

Βίντσερ 
ΑΙπιοκτυ 
Γ Νορές 
Ιρέν Βερνόν 
Γ. Βωλτιε 
ΑΙ. Φίοερ 
Ρ. ΑΙπον'ε 
ΑΙ. Κρνοέ 
Γ. ντε Γκραβόν 
Σ. Γκρανταί 
Γ. Σινιορέ 
Ζ. Νταλε 
Ζ. Βακ'ε 
Κ. Βιγιανσέ 
Β. Ρνο'ελ 
Ρ. Χαβάυ 
Ε. Κράονς

Φωτογραφίαν μεγέθους £>χ7 1 )2
Εκάσιη δρ%. 1.50.—Δ α τάς επαρχίας δρχ. 2

Βαλάς ΑΙπήρυ 
Χ· Φαίρμπολες 
Ρι χ. Ντίξ
ΑΙ τ εμπε Χτά νιελς
Νόαχ ΑΙπήρι'
Β. Κόλλτερ
Η. Ρόμπερτς
Ερνεοτ 'Γόροεν^

Ραϋμόν Γκρίγφίδ· 
Άδόλί/1. ΑΙενζον 
Μπέτ τν Μπρόνοον 
Ζάκ Χόλτ 
Χτονγκλας ΑΙάκ Λψ· 
Αίαίρη ΑΙπυιάν 
Φλοράνς Βίντου 
Ρόντ Ααρόκ

! Κέϊλ Χάμιλτων 
Βάρνερ ΑΙττάτλερ 
Εδοναρ. Χάρταν 

Λόϊς Βίλοων 
θωαάς ΑΙέϊγκαν

। Έατερ Ράλατον
1 Ρ. ΑΙάτερ

Φωτογραφίιι μεγέθους Κάρτ-Ποστάλ
Εχάσζη δρχ. 1.50— Διά τος επαρχίας 2,—

Αί.-τελιντοιόί ι Στάνιο | Φραντ^έοκα ΑΙπεοτί- Σεοιλ Tcvav I‘J 
Καα. ντεΡιζο (2πόΖ.) (2 κό:ες) . j
Γ.μιλιο Ικιοιε | Λουσϋ Σαι·ίξερμάι·ο | dio,«. Ζακοιιπίιι

Φωτογραφίαι μεγέ&ονς Κάρτ-Ποστάλ
Εκάοτη δραχ. 3 — Λιά τάς εηαρχί· ς 3.50

Σβάνσον (4 πόΖες) 
Ρακελ Αΐέΐλερ 
Αίοο^ονκιν (2 .τό4ες) 
ΑΙίλτον Σιλς 
Βαλεντίνο (3 κόζες) 
ΑΙόνιε Μ.τλον 
ΣάρΙ ντε Ροοφορ 
Αίιοτιγκετ

I Κα ΑΙορενο
I Καρολίνα Ντέμ.στερ

Νοάχ Αί.-τήρν
| ΙΙόλα Αέγκρι (δύο 

πόζες

Λδν Τσάνεϋ 
3Α ντδλγ ΑΙενζον 

(2 πόζες)
Στρογ/άϊμ
Ζάν "Λντζελο (2 

πόζες)
Γ. Αίπισκω

παραγγέλλοντες γω- 
τον δημοοιενόμενον

ιι-ενά- 
10)

γρα·

ί Ιΐρισ. Ντην
1 —. ΑΙάρς 
Σζόσ τραμ

ΙΙαρακαλοννται οί εκ τών 3Επαρχιών 
τογραράας νά αυμμορψοΰνται εκάατοτε αε 
κατάλογον.

Εις τά γραφεία μας επιαης πώλοννται φωτογραφίαι 
λαι (Σκηναι από διάτ/ Ορα νέα έργα) προς δραχμάς δέκα (άο. 
εκάοτη. Αί φωτογραφίαι αύται πώλοννται μόνον εις τά 
φεία μας κατόπιν εκλογής.

Η ΜΕΓ1ΑΥΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Διασκενή ύπδ Ro -Ma

HENNY PORTER
M ΤΗΣ KAI TC-V ΕΡΙ^ΟΙΝ

Wahr und natiirlich sein, ist Gesetz 
fur jeden schaffenden Kunstler.

H. Perten
I

Τό -ερμανικόν φίλμ έπι πολύ άπησχόλει τά μικρά μό
λον θέατρα, τά λαϊκά καί συνοικιακά θεατράκια καί τότε 
μόνον κατέστη εις όλα τά μέρη τοΰ κόσμου οίκεΐον, όταν 
ένεφανίσθη εις αΰτό μία καλλιτέχνις έξαιρετικοΰ ΰψους. 
Ή άνάατυξις τοΰ γερμανικού κινηματογράφου είναι λίαν 
στβνώς συνδεδεμένη μέ τό όνομα τής πολυαγαπημένης 
καί πολυδοξασμένη; Henny Porten, ήιις σήμερον, άναμ- 
φιοβητήτως, αντιπροσωπεύει τόν κλασσικόν γυναικείου 
τύπον. _ , ,. ,, ,

Ή Έννυ Πόρτεν δεν είναι μονον μεγάλη καλλιτέχνις, 
είναι ό τύπος τής γερμανίδος καλλιτέχνιδος, Ξανθή μέ έ- 
ξαιρετικώς ώραιον σώμα, ήρεμος συνάμα καί παράφορος 
έμψυχώνει τούς ρόλους της μέ ένα έσ · τερικόν ρυθμόν, μέ 
προσπάθεια σχημάτων καί μιμικής καί δημιουργεί τό ϋψι- 
στον, τό τέλειον τής τέχνης. Ή Πόρτεν εΰρίσκεται εις 
μεγάλην άπόστασιν από όλους τούς αστέρας, οιτινες στη
ρίζουν τήν φήμην των καί τήν δημοσιότητα των εις τό 
ώραιον των πρόσωπον εις τήν θελκτικήν των μορφήν. 
Αύτό άκριβώς τήν ανύψωσε ύπεράνω δ*.ων  τών άλλων 
συναδέλφων της. ’Αποφεύγει πάντοτε τούς ρόλους τών 
δαιμόνιων γυναικών, τάς πα ουργίας καί τά ύπουλα μέσα, 
είναι ή ήρωϊς, ή εΰγενής, ή καλή, ήτις διά τής καλωσύνης 
τη; ή διά τής υπομονή; της καθίσταται τέλος νικήτρια.

•Η Έννυ Πόρτεν κατάγεται από οικογένειαν καλλιτεχ
νών, ολόκληρος ή ζωή της ύπήρξεν δρόμος πρός τήν σκη
νήν, δΓ αυτήν άνετράφη καί βΐς αυτήν έφέρετο, άδ άφο- 
ρον αν αυτό συνεβαινε συνειδητώς ή άσυνειδήτως

Διά τήν μεγαλυτέραν τραγωδόν τής Γερμανίας, τήν 
άνεγνωρισμένην καλλιτεχνικήν προσωπικότητα όλου τού 
κόσμου θά ήτο, μ«ΰ φαίνεται άναγκαϊον συνάμα δέ καί 
ενδιαφέρον νά γραφή κάτι έκτενέστερον διά τόν βίον καί 
τό έργον της καί εις τήν 'Ελλάδα, ήτις γνωρίζει νά άγα 
πό, νά θαυμάζη καί νά έκτιμρ τό καύχημα αυτό τής κινη
ματογραφίας. ·

Έγεννήθη ε:ς τό Μαγδεμ5ούργον(πόλ'ς τής Γερ
μανίας Ν. Δ. τού Βερολίνου) τήν 7ην Ίανουαρίου 
1891. Στό δημοτικόν θέχτρον τής πόλεως αυτής είρ 
γάζετο τότε ώς ηθοποιό-, ό πατέρας της Franz Por
ten καί έτσι τό πρώτο φιλί πού έλαβε ή μικρή 
Henny ήτο άπό τά βαμμένα χείλη τού πατέρα της 
καί τό μακιγιαρισμένο πρόσωπό του είδε μόλις γιά 
πρώτη φορά ήνοιξε τά ματάκια της καί δτι πρωτά- 
κουσε ήτο τόν πατέρα της νά δοκιμάζη τους ρόλους 

. του. Ποιός μπορεί νά τ’ άρνηθή ; Έγεννήθη μέσ’
στήν σκηνήν.

Όλος ό θεατρικός κόσμος τού Μαγδεμβούργου 
μιλούσε γιά τδ χαριτωμένο κοριτσάκι τού Φράνς Πόρ 
τεν. Καθένας κάτι καλό προφήτευε καί δλοι συμφω 
νούσαν δτι σπουδαίαν θέσιν θά καθέξη στήν σκηνήν. 
Ό πατέρας δμως διαφωνούσε. Γνωρίζων έκ πείρας 
τήν πολυτάραχη ζωή τοΰ ηθοποιού ήθελε νά άνα- 
θρέψη τά παιδιά του στήν ήσυχη αστική ζωή. Μά

τό πεπρωμένο τού άνθριόπου θά άκολουθήση τόν δρό
μον του. Ποιός μπορεί νά τό άναχαιτίση ;

Διευθύνων άργότερχ ένα θίασον ό πατέρας της 
περιηγήθη τήν Γερμανίαν, σ’ ένα δέ άπ αυτά τά 
τουρνέ έπήρε μαζί του καί τήν οίκογένειά του καί 
έτσι άπό νεαρωτάτης ήλικίας άντελήφθη ή,Έννυ 
τήν άκατάστατη ζωή τοΰ ήθοποιοΰ. Ήτο αφελής . 
καί άφοβος δπως συμβαίνει φυσικά στά παιδιά τών 
καλλιτεχνών, ξανθιές μπούκίες περιτριγύριζαν τό 
ωραίο της προσωπάκι καί τό έκαναν νά δμοιάζη μέ 
κομψοτέχνημα καί τό μικρό της σώμα όπέκρυπτε 
τήν χάριν πού τόσον σήαερα ένθουσιάζει τούς θαυ- 
μαστάς της.

Γιά πρώτη φορά, δύναταί τις νά πή ένεφανίσθη 
στή σκηνή εις ήλικίαν 4 έτών εις τόν έργον «Pop
pen fee» δπου έχόρεψε μόνη της, άργόιερα δέ στό 
«Waise von Lowood» (σήμερα κινημχτογραφηθέν 
τό ίδιο έργο παίζεται στήν Γερμανίαν, άτυχώς όμως 
πρωταγωνίστρια δέν είναι ή Πόρτεν) έπαιζε ένα 
κάπως σπουδαιότερον ρόλον.

Σέ τόση μικρά ήλικία καί έν τούτοις διεκρίνετο, 
θαυμάσια ή άποφασιστικότης της καί δραστηρ όιης 
της. ’Ιδού ένα χαρακτηριστικό έπεισόδιο. 'Υπέφερε 
κάποτε άπό τά δόντια της. Χωρίς λοιπόν νά μάθη 
κανείς τίποτε, έπήγε στό γιατρό καί έκάθησε ήσυχα 
χωρ'.ς νά πή ού:ε αχ νά τής βγάλη τό πονεμέγο δόν
τι, τήν άφορμή τού κακού... καί ήτο μόλις 5 έτών.

Λίγο καιρόν κατόπιν προσελήφθη ό Franz Por
ten στό «Theater des Westens» τού Βερολίνου. 
Έκτοτε ή Έννυ είνε βερολινέζα καί άπό τότε ήτο 
ή άγαπημένη δλων. Ή μόνη διαφορά είναι δτι σή
μερον θαυπασταί της άριθμούνται εις δλα τά μέρη τοΰ 
κόσμου, ένώ τότε μόνον στή συνοικίαν της.

Στό Moabit ήρχισε τάς σπουδάς της, προόδευε 
λαμπρά καί έδειχνε γιά δ/.α έξαιρετικόν ζήλον, ήτο 
ύπάκουος, δέν ήρέσκετα δμως εις τάς άδικίας. Ο-ε 
κάποτε έ ας διδάσκαλός της τήν έδαθμολόγησε πο^ 
λΰ αυστηρά, τελείως άτάραχη τού είπε : «Είσθε πολύ 
άδιάντροπος άνθρωπάκος, κύριε Κραους Πώς μπο
ρείτε καί μού δίδετε τέτοιο βαθμό ;»

Τό περιστατικό αύτό μπορεί νά προξενήση τήν 
έντύπωσιν δτι αύτή ήτο πολύ άδιάντροπη καί χωρίς 
άνατροφή’ καί δμως δέν είνε έτσι. Η μικρά Εννυ 
ήτο πολύ διακριτικό κοριτσάκι, ή ισχυρά της δμως 
φιλαλήθεια καί ή τάσις της πρός τό δίκαιον τήν 
άναβαν συχνά καί έβλεπε κανείς τά ωραία της ματά 
κια νά άστράπτουν άπό θυμόν.

Τό βράδυ δταν ή οικογένεια ήτο συγκεντρωμένη 
δ πατέρας έπχιζε πιάνο κχί τά πχιδιά του έχόρευκν. 
Άλλοτε τούς έμάνθχνε εύχόλους διαλόγους και ά
κόμη μελετούσε τούς ρόλους του μπροστά στήν Εννυ



Κ»νηπατογραψ*κός ’Λθτίιρ
4 Κινηματογραφικός Άότΐιρ

dl TflINMI ΤΟΥ “Π4ΝΘΕΟΥ,,

0 ΜΑΓΟΣ ΤΗΣ ΟΖ
Πρωταγωνιστεί ό Ζιγ/.οτώ

Στριμογμένοι καί οί δυό κοντά ατό άναμμά/ο τζά
κι, ένας άγαθός γεωργός τής Κάνας καί ή γυναί
κα του θαυμάζουν την εύτυχία των ιπού δεν είνε έ- 
κτεθειμένοι στή φοβερά θύελλα πού μαίνεται έξω 
στό δρόμο. “Εξαφνα δμως ένα δυνατό φύσημα τοϋ ά- 
νέμου άνοίγιι τήν πόρτα, καί κάποιος ποΰ ώρες τώ
ρα τριγύριζε έξω άπό τό σπίτι, άφίνει ένα καλάθι 
καί έξαφανίζεται.

Μέσα στό καλάθι είνε ένα κοριτσάκι μικρό, ή 
Δωριθία, καί έπάνω της ένας φάκελλος μέ τή ρητή 
έντολή νά μή τόν άνοίξη κανείς πριν ή Δωροθέα ·ζί· 
νη δεκαπέντε χρονών.

Γά χρόνια πέρασαν. Καί τήν παραμονή Ακριβώς 
τών γενεθλίων της π-ύ θά έγένενο ή Δωροθέα’ 18 
χρόνων, λησται έπετίθενται κατά τού θετού πατρός 
της μέ σκοπόν νά κλέψιυν τόν φάκελλο πού θ’ ά

καί στήν αδελφήν της Rosa. Ή πρώ .η μάλιστα ή το 
ή συμπάθεια τού πατέρα της γι τι αγαπούσε πολύ 
τήν μουσικήν.

Ένα βράδυ έγύρισε» ό πατέρας της μαζί μέ £να 
ίταλόν χοροδιδάσκαλον δνόματι Buccibesi. ’ Μετά τό 
φαγητό ό οικοδεσπότης έκαθισε πάλιν στό πιάνο καί 
ή “Εννυ χωρίς νά διστάση ένεκα τής παρουσίας τού 
ξένου ήρχισε νά χορεύη. Ό Ιταλός τήν έπρόσεχε καί 
έγεινε θεατής ένός χορευτικού αυτοσχεδιασμού τής 
μικρά;. Αύτό τόν ένεθουσίασε καί παρεκάλεσε τόν 
πατέρα της νά τού τήν έμπιστευθή στό Μιλάνου 
δπου είσερχομένη στήν περίφημο σχολή τής Σκάλας 
γρήγορα θά καθίστατο διάσημος. Άνελάμδανε άκόμη 
καί τά έξοδα τής διατροφής της. Ό πατέρας δμως 
ήτο άνένδοτος καί τότε δ χοροδιδάσκαλος ήθέλησε 
τού>άχιστον νά διδάξη μερικέ; χορευτικές λεπτότη
τες έκεινο τό βράδυ στήν προοτατευομένη του. Ή 
μικρά "Εννυ μέ δλη τήν λύπην της γ(ατί θά έχανε 
τόσον ύπνον ήναγκασθη νά άκούη τής διδάσκαλε; 
του.“Επρεπε δμως νά τόν έκδίκηθή "Οταν λοιπόν τήν 
αποχαιρετούσε, αύτή κάνοντας μιά βαθειά ύπόκλι- 
σιν τού έβαλε μέ τρόπο στό χέρι του ένα νρόσσεν 
(νόμισμα) δλε; δη). τι; οικονομίες της καί βλέπουσα 
τήν έκπληξιν ζωγραφιζομένην στό πρόσωπον τού 
Buccibesi προσέθεσε : «'Η άνταμοιβή σας, κ. χο
ροδιδάσκαλε...»

Στό σχολείο τη; δταν έπρόκειτο νά παρασταθή τί
ποτε, ή να άπαγγελθή και ένας διάλογος τόν, σπου
δαιότερων ρόλον άνελάμβανεν αύτή. Έτσι λοιπόν άπό 
τήν πρώτη στιγμήν πού είδε τόν κόσμον ή μεγάλη 
καλλιτέχνις έβάδιζε πρός τό θέατρον καί αύτό; δ 
πατέρας της άσυνειδήτω; μετεβίβαζε στήν ψυχήν της 
δλο του τό καλλιτεχνικό ιδεώδες.

Τό πεπρωμένον έβάδιζε τόν δρόμον του...
(’Ακολουθεί)

νοίγε τήν’έπομένην. ’Αλλά κατόπιν πείσμα ώδους 
συμπλοκής, οί λησται τρέπονται εις φυγήν.

Η Δωροθέα έν τφ μεταξύ μεγαλώνει, γίνεται 
μ^ια ώμορφη κοπελλα καί ουο νέοι τήν έρωτεύονται 
έξ ίσου τρελλά.

Τήν ίδιαν δμως εποχήν μιά αιματηρά έπανάστα- 
ξΊί^Ινε έτοιμη νά ξεσπάση στή μεγάλη χώρα τού 
Όζ, διότι ή πριγκήπισσα, ή ώριμος διάδοχος τού 
θρόνου, έχει πρό, πολλοΰ χαθή καί ό πρωθυπουργός 
κηρύξας δικτατορίαν κυβερνά μέ άτσαλένιο χέρι. 
Αλλά τούτο έχει προκαλέσει πολλά; δυσαρέσκειας, 

καί αν άκόμη ή δργή τού λαοΰ δεν έξέσπασε, είνε 
μόνον διότι άγαποΰσε πολύ τόν πρίγκηπα Κάϊντ, ό 
όποιος διαρκώς κατεπράυνε τά έξερεΟισμένα πνεύ
ματα.

Έπί τέλους δμως δ λαό; δέν συγκρατείται καί 
έπαναστατεί ζητών τήν βασίλισσά του. 'Ο πρω
θυπουργέ; έπικαλούμενο; τήν βοήθειαν ένός μάγου, 
ύπόσχεται δτι ή βασίλισσα θά βρεθή.

Σέ λίγες μέρες άνοίγεται ό μυσιηριώδη; εκείνο; 
φάκελλος καί άποδεικνύετα; ότι ή Δωροθέα είνε ή 
έξαφανισθείσα πριγκήπ σσα, ή νόμιμος διάδοχος τού 
I ρόνου τής ’Όζ, καί έπομένως ή άναζητουμένη βασί
λισσα. Τότε ό γεωργό; καί ή γυνοίκά του κατα
στρώνουν σχέδια γ.ά νά έπαναφέρο ν τή θετή του; 
κόρηστό θρόνον.

Οί λησται σύμμαχοι τού πρωθυπουργού τής Όζ 
περιπλανώνται συνεχώς γιά νά πάρουν τό έγγραφον 
τό όποιον άποδεικνύει τήν ταυτότητα τής Δωροθέα;. 
Συμπλέ ιονται με μερικούς κλέπτα; καί τού; παρα
σύρουν μέσα σέ μικρή σιταποθήκη, τής όποία; δμως 
κλείνει ή πόρτα πριν νά προφθάσ-υννά είσέλθου/ 
κι’ αύτοί.

Καί ένω οί λησται προσπαθούν μέ δλας των τά; 
δυνάμεις νά τήν άνοίςουν, ό ούοανό; σκοτεινιάζει ά- 
ποτόμω; και έπακολτυθεΐ σφοδρά κιταιγίς. Ό άνε
μος είνε τόσον δυνατός πού ξεθεμελιώνει τή σιτα
ποθήκη καί τή σηκώνει ψηλά στόν άέρα.

'Η συντροφιά πού βρισκόταν μέσα τελειώνει τό 
άποιομο ταξείδίτης σέ μιά άγνωστη χώρα, τήν χώ
ραν τής Όζ.

Ο Μάγος πού είχε άναλάβει νά βρή τήν βασί
λισσα άπέτυχε όλες τής φορές του πού ήθέλησε νά 
δείξη τή δύναμή του καί δέν ξέρει πώς ν’ άποκτήσμ 

το ηθικόν του. Ιού δίδουν δμως τήν εύκαιρία οί 
ταξειδιώται τής σιταποθήκης, πού γιά νά μή γνωρι 
σθούν, άναγκάζονται νά μεταμφιεσθοϋν. Τού; παρα- 
λαμβάνει κατόπιν ό Μάγος καί έπακολουθούν διά
φορα κινηματογραφικά έπεισόδια τά όποια καταλή
γουν εις τήν άνακήρυξιν τής Δωροθέα; ώ; βασι- 
λίσσης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανταποκριταί άμισ&οι νέοι ή δε
σποινίδες δραστήριοι διά Πϋργον, Τρίκκαλα, 
Κέρκυραν, Πρέβεζαν, Ηράκλειον, Ρέ&υμνον, 
Κομοτίνην, Βόίον, Καλάμας καί Κύπρον. Οί 
βουλόμενοι ας άπευϋ'υνδοΰν εις τήν διεύ&υνσιν 
τού «Κινηματογραφικού Άστέρος*  ποδς συ- 
νενόησιν.

Η ΕΒΔΟΜΑΣ TOV -ΣΠΛΕΝΤΙΤ., ·Α8ή»« 27 Δ.χ.μβρΙ.υ-2 Ί^ρΐ-α 1927

OANtY ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Πρωταγωνιστούν οί δύο μικροί καλλιτέχναι τού έργου «Δύο Μάγκες»

\ ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINt ORIENT-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

(Συνέχεια έκ τοϋ ύ.τ*  άριθ. 42 τεύχους) ..... .....
Ό Μπαρμπαρίνος πού άνεχώρησε έν τφ μεταξύ , Ρεμύ. 

πρός άνεύρεσιν τού Βιτάλη έφθασε στό*  Παρίσι 
καί διηυθύνθη π ός τήν συνοικίαν πού ήταν, το 
σπήτι τού Γκαρόφολι. Εις τ..’τόν’δρόμον δμως βρή- Αύτά δέν πρέπει νά τά χάση.

ται πού καί πώς θά βρή τόν Βιτάλην, νά μάθη 
Μέσα στό μεθύσι του νομίζει πώς 

μετρά τά δέκα χιλιάρικα τού Τζαίημς Μίλλιγκαν.
’ Μά πού νά στρέψη 

τής έρευνές 
το^ ; Πρός 
ποιον μέ
ρος πήγε 
ό Βιτάλης 
μέ τόν Ρε 
μύ ;

‘Ο Μπαρ- 
μπαρι ν ο ; 
άσθενήσα ς 
έν τφ με
ταξύ, δίδει 
πριν πεθά- 
νει τήν δ·, 
εύνθ υ σ ιν 
τή; μητρός 
τού Ρεμύ 
εις τήν γυ 
ναίκά του. 
Ό Τζαί- 
ημς,διά νά 
δείξη εις 
τήν Λαί
δην τό υ
πέρ αύτή; 
ενδιαφέρον 
του καί νά 
μήν τόν ύ- 
ποπτε υ θ ή

τή;|δείχνει μίαν έπιστολήν τής Μπαρμπαρίνας, διά 
τή; δποΐας τού καθιστούσε γνωστόν δτι δ άνδρας τη; 
τή; είχεν έμπιστευθή κάποιο παιδί, τό όποιον τώρα 
βρίσκεται στό ΙΙαρίσι στήν συνοικίαν ’Αγοράς. ‘Η 
Λαίδη άνυπομονούσα τρέχει μόνη εις τό Παρίσι, 
χωρίς νά πή τίποτε εΐ; τόν Τζαίημς. Πάει εις το 
σπήτι τή; Μπαρμπερίνας, δπου πείθεται πλέον δτι 
πρόκειται περί το& .υίοΰ τη; καί δτι πρό ήμερων εΐ- 
χεν δ Ρεμύ πάει νά τήν ΐδή καί αύτή τόν έστειλε 
εις τό Δονδΐνον εις τήν διεύθυνσιν πού τής είχε 
δώσει δ άνδρας της. ‘Η Λαίδη αποφασίζει νά φύγη 
αμέσως γιά τό Λονδίνον, δπου ήλπιζεν έπί τέλους 
δτι θάβρισκε τό παιδί της. Πριν δμως φύγη ή Λαί
δη λαμβάνει ένα τηλεγράφημα τοϋ Τζαίημς διά τοϋ

κε κάποιον πατριώτην του, έπήγαν στο καπηλειό 
κι’ άπό κεΐ μέσα δ Μπαρμπαρίνος βγήκε κατά τό 
βράδυ μεθυσμένο;. Έπήρε τό δρόμο κι έφθασε στην 
πόρτα τού Γκαρόφολι κι’ έχτύπησε ιήν πόρτα.

—ΤΙ θέλει;, τόν ρώτησε θυμωμένα ό Γκαρό 
φολι.

—Ήρθα νά ρωτήσω άν είνε έδώ ό Βιτάλης...
Δέν έπρόφθασε νά τελειώση τήν φράσιν, γιατί 

ό Γκαρόφολι τοϋ έκλεισε τήν πόρτα στά μούτρα 
μέ τέτοιο θυμό καί βρμή, πού ό Μπαρμπαρίνος έκυ- 
λίσθηκε κατάχαμα.

—Βρήκες τήν ώρα καί τού λόγου σου νά μοΰ 
ζητήση; τόν Βιτάλη. “Ας τό διάβολο'.

Καί τώρο στό δρόμο δ Μπαρμπαρίνος σκέπτε-
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όποίου της έλεγεν: Αί τελευταϊαι έρευναι μου, έν ·' 
Λονδίνςι διεπίστωσαν θάνατον Ρεμύ : ’Απελπισμένη W 
πλέον ή Λαίδη άποφασίζει νά μείνη εις τήν Γαλ- Α 
λίαν ποϋ τδ κλίμα ήτο καλλίτερο γιά τό δεύτερο Δ 
άρρωστο παιδί της... ’Αλλά καί έκεϊ ή κακή μοίρα X 
τήν έπληξε διά μίαν άκόμη φοράν. Τό άρρωστο παι- }( 
δάκι της ύπέκιψε είς τήν άσθένειάν του καί σέ λίγο Ϋ 
καιρό άπέθανε γιά ν’ άφήση σέ άφθαστο λύπη τήν V 
απαρηγόρητη Λαίδη. Έν τω μεταξύ δ Ρεμύ, γέλα- * 
σθείς άπό τόν Ντρίσκολ, έπείσθη άπό αΰτόν δτι είνε 
πατέρας του καί έζη μεταξύ κλεπτών καί κακούρ
γων. Μια μέρα δ Ντρίσκολ δέχεται έπίσκεψίν τού 
Τζαίημς, δστις έπήγεν έκεϊ γιά νά συνεννοηθοΰν 
μέ ποιον τρόπον θά έξασφαλισθοΰν άπό τήν Λαίδην, 
ιοστε νά μή μάθη ποτέ αύτή δτι ζή τό παιδί της. Τόν 
διάλογον αύτόν άκούει δ άφοσιωμένος εις τόν Ρε
μύ Ματθίας καί φεύγουν καί οί δύο κρυφά πρός συ-. 
νάντησιν της μητρός τού Ρεμύ ή όποία τούς ύποδέ I 
χεται μέ δάκρυα άληθινής χαράς.

ΕΝΑ ΓΑΛΛΟ-ΣΕΡΒΙΚΟ ΦΙΛΜ
’Ένα Γάλλο—Σερβικό φίλμ πρόκειται νά «γυρι- 

σθτ(» έν μέρει εις τήν Πράγαν καί έν μέρει εις Πα
ρισιού;. ΠρωταγωνισταΙ τοϋ έργου τούτου θά είναι 
δ γνωστός γάλλος καλλιτέχνης Aime-Simon Girard 
καί ή Νικόλκσκα, παλαιά χορεύτρια τού Έθνικοϋ 
θεάτρου της Πράγας. .

χ

ΗΓ

ΣΤΑΜΟΣΐ'Β.^ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διά κά&ε κινηματογρα

φικήν μηχανήν, 80 ο)ο Οίκονοιιία είς ρεΰμα καί 
εις άν&ρακας.

ΑΠ ΑΡΑΙΤΗΤΟΣ είς κά&ε Κινηματογράφον.
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη παρα- 

κατα&ήκη ίίατρίτων ποιοτήτων κα&ώς καί 
απάντων τών κινηματογραφικών Ιξαρτημάτων 
(μπομπίνες, άνρονλέζ κλπ.)

ΤΑΙΝΙΑΙ. Αί καλλίτεροι ταινίαι που προβάλλονται 
σήμερον έν Έλλάδι άνήκουσι είς τον Οίκον.

ΣΤ ΑΜΕ Λ ΦΙΛΜ
Χαριλάου Τρικούπη 5. Γραμματοθυρίς 56

Τηλεγρ. Διεύ&υνσι; Στάμελφιλμ.
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ΤΑΙΝΙΑ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΤΡΙΑΝΓΚΛ..
Προβλη&εϊσαι κατά τήν παρ. εβδομάδα είς όλους

EOVC ΚινηιιπτΛυΛ^^ε,... -Λ- · 77» 1 ’ ■· *τονς Κινηματογράφους της 'Ελλάδος.
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) ’Αθήναι
Κινημ. Αττικόν.—"Ο έκφυλος

η Μοντιαλ.—Ματωμένος έρως
» Πάν&εον.—Ό πειρατής
» Σπλένειτ. — Άνευ Οικογένειας
» Σαλόν Ίντεάλ.—Τό κλειδί τής εύτυχίας
» Καλλι&έα.—Συρκούφ 1η έποχή
» Ροζικλαίρ.—Δούκισα τής Όσμόνδης

ΠετρατεΡς
Κινημ. Σπλέντιτ.—Διπλούς έρως

> "Ηλιος.—Συρκούφ 2α έποχή
» Χάΐ Λάϊφ.—*0  Ντροπαλός 

θεόόαλονίκη
« Άϋιήναιον—Μάχη Σαντιάγο

Κινημ. Πατέ.— Ή αγχόνη
» Λ. Πύργου,—Τό κόκκινο Κρίνο
» Φοϊνιξ. — Λουκριτία Βοργία
» ’Αττικόν.—Ό τάφος τοβ Ίδνοΰ 2 έποχή
» Άλάμπρα.—Τά κοντά φουστάνια
< Ρουαγιάλ.—Τρεις Μάοκες

Δοάιιιι
Κινημ. Μέγας.—Πάτερ Σαρλίι 

Να ύπατον
Κινημ. ΠάνίΗον.—Τρογικό; γάμος 

ΒόΧος
Κινημ. Άχίλλειον.— Μυθιστόρημα μιας εταίρας 

Μυτιλήνη
Πάν&εον.—Εις τήν χώραν τοϋ μίσους 

Πάτοαι
Πάν&εον.— Πρίγκηψ καί Κεκόττα 

Σάιιορ
’Αττικόν.—Ένοχος ή Αθώος 

Ξάνθη
Μέγας.—Μέσ’ άπ’ τό Βόρβορο

Κινημ.

Κινημ.

Κινημ. ν-
Σέοοαι

Κινημ Όρφεύς. —Φρόσω
» Πάν&εον.— Τα 50 χρόνια ενός Δόν Ζουάν

Κόρινθου
Κινημ. Ήραΐον.—Οί άθλιοι

» Πάνϋεον.—"Ονειρον θερινής νυκτός 
Ηράκλειον

Αγλαΐα.—Τό σπίτι τού μυστηρίου 
Κορυτάά

Λούξ—I Ιεραστικά Πουλιά 
Κοζάνη

Ώρίων.— Ή Άνάμνησις 
'Αρτα 

"Αργος

Άηφιόόα
- Ένσαρκον άγαλμα 
Άογοότόλιον

Τνρναβος

Χανιά

• X X X

Κινημ.

Κινημ.

Κινημ.

Κινηματογράφος.—‘Ο Τρωικός Πόλεμος 
Άργος

Κινημ. Ήραΐον.— Παρισινή Κούκλα

Κινημ. Αττικόν.

Κιν. Δημ. Καφενείου.—ΟΙ δύο Μάγγες 
Τνρναθος

Κινημ. Αττικόν.—ΟΙ άνθρωποι τού δρόμου
Χανιά

Κινημ. Κεντρικόν.—Κλεώ ή χορεύτρια 
Ιίροόωτιίάνη. Κινημ. Άστήρ.—Ναύς 
Νάξος. Κινημ. Κύματα.—Κόκκινο καί Μαύρο 
Τρίπολις. Κινημ. — Άλήσιον.— Ή έκδίκησις 
Λάριόθα. Κινημ. Αττικόν.— Μάννα Βάνα V
Τρίκκαλα. Κιν. Πανελλήνιον.— Καλοκαιρ. τρέλλα ':· 
Καρδίτόα. Κιν. “Αρνκ.— Μέ τά φτερά τής αγάπης )(
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Ένόμιζα μέχρι πρότινος δτι ή αφηρημάδα ήταν α
ποκλειστικό προτέρημα τών μαθηματικών, καθώς τούλάχι- 
χιστον μαρτυρούσαν καί τά άναφερόμενα γεγονότα. ‘Ο 
χρόνος όμων ό όποιος διαψεύδει καί ανατρέπει στό πέρα
σμά του τόσα καί τόσα, διαψεύδει τώρα καί τήν ανωτέ
ρω αποκλειστικότητα τών μαθηματικών διά τήν αφηρη
μάδα. Καί ή ιδέα μου αύτή ένισχύεται άπό τά τελευταία 
γεγονότα πού αναγράφει τακτικότατα ό καθημερινό; καί 
ό περιοδικός τύ’ο;. Λόγου χάριν γιατροί καί δή καθη- 
γηταί ξένων ιατρικών Πανεπιστημίων άναφέρονται στις 
στατιστικές τών άφηρημένων πρώτοι καί καλλίτεροι, δι
ότι, καθώς γράφουν και λέγουν, εξέτασαν έντό; τραυ
μάτων όλόκλη >α εργαλεία παί άλλα παρόμοια μικρο
πράγματα, άλλ’ έννοεϊται σπουδαιότατης σημασίας. Άνα
φέρονται παθήαατα άφηρημένων οί όποιοι αντί νά ανέ
βουν στό τραίνο τού Παγκρατίου σκαρφαλώνουν στό «επτά» 
καί βρίσκονται έξαφνα σ'ούς ’Αμπελοκήπους. Φαίνεται ό
μως ότι ή ασθένεια τή; αφηρημάδας έχει προσβάλει καί 
τούς Εύρωπαίους εις εϋ εϊα κλίμακα. Τούτο συμπεραίνου
με ευκολότατα έκ τού ότι ή ξένες εφημερίδες τουλάχιστον 
μέρα παρά μέρα αναγράφουν καί κάποια γκάφα άφηρημένου 
συνανθρώπου. ’Εμείς οί γιατροί κάτι τέτοιες γενικεύσεις 
σέ πολλά συγχρόνως κράτη τις λέμε πανδημίες, “θά μπο 
ρούσαμε λοιπόν νά πούμε μεταξύ μας καί τήν αφηρημάδα 
μιά πανδημία. . Τά μυαλά τού κόσμου όσο πάνε καί φυ
ραίνουν... Σ’ αύτό δέν χωρεΐ άντίρρησις.

Μάλιστα δέ οί άνθρωποι καταλαμβάνονται ύπό τής α
φηρημάδας σέ τέτοιο βαθμό πού νομίζει κανείς ότι έχει 
νά κάνη μέ υπνωτισμένους ή καί ηλιθίους τύπους. Τρομερό 
πράγμα. Γαλλικό περιοδικό πού πήρα ταχυδρομικό; γ..ά 
φει μεταξύ τών άλλων ενδιαφερόντων καί μιά πολϋ-πολύ 
ευχάριστη Ιστοριοΰλα πρωταγωηστοΰ τού κινηματογρά
φου, τού συμπαθούς κωμικού Μάξ Μερέλ. Τό πάθημά του 
ύπό τό κράτο; τής αφηρημάδας είνε πράγματι διασκεδα- 
στικτότατο καί γι’αύτο σας τό μεταφράζω έδω προσπαθών
τας νά διατηρήσω όσο τό δυνατό καλλίτερα τό διηγη ια- 
τικό του ΰφος: ,

—"Οταν «έγύριζα» τή ταινία «Κάποιος μέσα στό 
σκοτάδι», όπου παίζω τό πρόσωπο τοβ υπηρέτου Ήλία, 
έπήγα μαζί μέ τό θίασό μου στή Γαλίική επαρχία Περί- 
κορδ, σέ μιά θαυμασία τοποθεσία καλουμένη Μπεύνάκ 
καί συχναζομένη πολύ άπό περιηγητά, καί όπου έξετυ- 
λίσσοντο ή περισσότερες σκηνές τοϋ έργου. Ένα πρωί 
είχα τελειώσει τό μέρος μου πρό τών συναδέλφων μου 
καί έπέστρεψα στό ξενοδοχεϊον ό ιου διέμενα Ήμουν ντυ
μένος μέ τό κοστούμι τού υπηρέτου, τόν όποιον ΰ οδυό- 
μην: γιλέκο μέ μαύρες ρίγεε, κολλάρο άσπρο καί ποδιά 
μέ πλαστρόν. Λάβεται ύπ’ όψι σας ότι έκείνη τήν ήμέ α 
ήμουν έξαιρετικά άφηρημένος. "Εξαφνα ένα ποϊυτελές 
αυτοκίνητο, κατασκονισμένο, έσταμάτησε εμπρός στό ξε
νοδοχείο. Δυό κομψά ζευγάρια κατέβηκαν άπό τό αυτο
κίνητο. Ό ένας άπό τούς ταξειδιώτες μόλις μέ είδε μέ 
πήρε γιά υπηρέτη άπατηθείς άπό τό ντύσιμό μου καί μοΰ 
εϊπε :

«— Παιδί μου, είμαστε πολύ βιαστικοί. Σαλτάρισε στή 
κουζίνα καί πές νά μάς φέρουν νά προγευματίσουμε, μέ 
τέταρτη ταχύτητα.

’Εγώ έμεινα εμβρόντητος.
«—Μά, κύριε... ψιθύρισα.
«—Δέν έχει μά/ μοΰ έφώνάξε θυμωμένος ό περιηγη

τής. Πρέπει νά φύγουμε σέ μιά ώρα. ΈμπρόςΙ γρήγορα! 
κουνήσου...-

Κοτάπληκτος έκανα ότι μοΰ έζήτησε : ειδοποίησα τό 
διευθυντή τού ξενοδοχείου καί κάπως δυσαρεστημένος, 
άλλά μή άντιλαμβανόμενος τήν αιτίαν αυτής τής παρεξη-

γήσεως, (ό Μερέλ είπαμε ότι ήταν έξαιρετικά άφηρημένος 
έκείνη τήν ημέρα), επανήλθα στή πόρτα τού ξενοδοχείου 
περιμένων πάντοτε νά έλθουν οί συνάδελφοί μου. Κι' έτσι 
τήν έπαθα γιά δεύτερα φορά! Γιατί ό βιαστικός ταξειδιώ- 
της ήταν έκεΐ καί μόλις μέ είδε, μοϋ είπε :

«—"Εκανες τή παραγγελία μου ;
«—Μάλιστα, κύριε, άπήντησα, ξερά—ζερά, άλλά...
«— Πολύ καλά. Γρέξε τώρα στό καπνοπωλείο νά μοΰ 

άγοράσης τρία πούρα. Πάρε λεπτά ..
Αύτό όμως ήταν παρά πολύ! Έγό> άρχισα νά φουρκίζο

μαι.
«—Θά κουνηθής ή όχι;., έφώναξε” ό άγριος αυτοκινη

τιστής, ό όποιος αύτή τή φορά έφοβέριξε καί μέ τή 'γρο
θιά του. Έγόι δέν τόλμησα νά φέρω άντίρρησι... "Ετρεξα 
στό πλησιέστερο καπνοπωλείο, ήγόρασα τά πούρα καί 
κυριολεκτικός άποβλακωμένος, τά έπήγα στό ταξειδιιότη.

«—Ευχαριστώ, μοΰ είπεν αυτός. Νά, πάρε αύτό τό 
τάλληρο γιά σένα. Καί μοΰ γύρισε τις πλάτεςι άφί-ωντά; 
με εμβρόντητο μέ τό τάλληρο στό χέρι.

«—Τί περίεργος υπηρέτη?! έλεγεν ό ταξειδιώτης γε
λώντας μαζύ μου, ένφ έμπαινε στό ξενοδοχείο μέ τη συν
τροφιά του».

Τότε μόνον έγώ δ κακομοίρη; ήννόησα περί τίνος 
έπρόκειτο. Ή φορεσιά μου!... σκέφθηκα σκασμένος στά 
γέλια. Τώρα νά σάς περιγράφω, συνεχίζει ό Μερέλ, τή 
φάτσα τού αύτοκινητιστού όταν μέ είδε καθισμένο στό 
τραπέζι μεταξύ κομψότατων κυριών καί κυρίων τού θιά
σου, δυό βήματα πιό πέρα απ’ τό δικό του τραπέζι, εί
ναι περιττόν.

Έν πάσει περιπτώσει αύιός έζήτησε πληροφορίες άπό 
τό διευθυντή τού ξενοδοχείου καί μόλις έμαθε περί τίνος 
έπρόκειτο έγινε κατακόκκινος σάν κοκλικό, μέ (πλησίασε 
και μοΰ έζήτησε συγγνώμην. Τό επεισόδιο αύτό έληξε μέ 
ένα γενικό κέρασμα, τό όποιον έκαμε ό ταξειδιώτης σέ 
ό'.ο τό θίασό μας, γιά ν’ άποζημιωθή. Έπειτα μπήκε στό 
σύτοκίπητό του μέ τή συντροφιά του καί έγινε άφαντος.. 
Δέν τό» ξαναεΐδα έκτοτε. . Άλλ' αύτός μέ ξαναεΐδεν στόν 
κινηματογράφο, οπού άσφαλώς έπήγε καί είδε τις σκηνές 
τοΰ υπηρέτου πού υποδύομαι, τού «υπηρέτου» έπί πέντε 
λεπτά τής ώρας...

Σπνρος Ναουμίδης

ΑΛΗΛΛΟΓΡΑΦ1Α
Α. Φραγκούλην (Ηράκλειον). Έστάλησαν έπ’ όνόματ 

σας δύο φωτογραφίαι. Σά; έγράψαμεν σχετικός.
— Γ. Χαλκίδην (Σίρραι). Επιταγή δρ. 160 έλήφθη. 

Εόχαριστοΰμεν. Σάς καθιστώμεν γνωστόν ότι οϋδέν άλλο 
περιοδικόν σάς έπιτρέπωμεν νσ άντιπροσωπεύετε.J

— Ίιάνναν Μιχάλου (Καλάααι). ’Επιταγή έλήφθη, 
άλλά σάς παρακαλοΰμεν μή ξαναστείλετε χρήματα διά 
Τρ ιπέζης. Μικρά ποσά είνε κα' λίτερον έντός επιστολής.

— Ε. Εναγγελίδην (“Εδεσσα). Έστάλησαν 25 φωτο- 
γραφίαι διά τάς όποιας σάς έχρεώσαμεν μέ δρ. 50.

— Γ. Παπαδόπονλον (Κομοτίνην). Σάς άπεστάλη τό 
δελτίον. Φροντίσατε διά τήν έγγραφήν συνδρομητών. Έ- 
κάσιην Δευτέραν νά ταχυδρομείτε άνταπόκρισιν.

— Ν. Δάνισκαν (’Ιτέαν). Αί δέκα δραχμαί έλήφθησαν, 
άλλά σάς παρακαλοΰμεν νά μάς άποστείλετε νέαν σημείωσιν 
ποιας φωτογραφίας θέλετε καί καθαρά γραμμένην τήν διεύ- 

| θυνσίν σας.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

C. I North Άθήνσι 1-1-1927 Μέχρι 30-12-1927
Β. Σχοινάς Σέρραι 1 12-1926 » 30-15-1927
Κ. Βαμβακίδη; Μυτιλήνη 1-1-1927 » 30- 3-1927
Ί. Μιχάλου Καλάμαι 1-1-1927 > 30- 3-1927
Ά Μάλλης&Σια Άθήναι 1-1-1927 > 30-12-1927
Ί Μαργουλής » 1-1-1927 > 30-12 1927
Μ. Νοβάκ 1-1 1927 » 30-12-1927
Ν. Γάίτη; 1-1-1927 ϊ) 30 12-1927
Φωτιάδης-Σουλίδης » 1-1-1927 > 30-12-1927



Κινηματογραφικός Άότϊιο

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ

0 ΠΕΡ1ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ
<Ι_Ε JTJIF ERHAXT,

ΚΡΙΣΕΙΣ TOY A. De R.
άΠΟτ?/ΓΧΤάα\Τς Βίβλικών ή όποιες 
Σύχ £ \ / ?Ρ ϊ0ν ,το° δράματοί το° ΕύΤνί°υ 

οτελε5 καταπληχχικως συγχηνητιχήν καί 
ωρχαν ειχονα των περιφήμων σελίδων χής Kaivfk

θ’,*η.ί· .Κ1θε πίν“ξ ε1™ εικόνα συντε-
«Πσα inb άριστοτέχνην ζωγράφον.
10 μέρος αύτό τοΰ έργου χοΰ Λουϊτζ 
Μορά θέτει τήν γαλλιχήν παραγωγήν 
*'·« ισην μοίραν πρός τάς ύπεροχοτέ- 
ρας σελίδας τής παγκοσμίου παραγω

θά ήτο μά’αιον νά προσπαθήσω 
μεν νά άφηγηθώμεν τήν ύπόθεσιν 
πολλαπλώς περίπλοχον χαί άρχετά 
παράδοξον τής Ιστορίας αότής ή δπο'α 
αρχίζει άπό τοΰ Γολγοθά μέγρι χών 
έποχών τοΰ 1830 διά μέσου τ:0 18ου 
αίβνος χαΐ των θρησχευπχών του 
πολέμων. Ή άληθινή ποοσωπίκόχης

Άσχαβέρος (Ίσαάχ Λαχεδέυ) δη
λαδή τοΰ άμειλίχτου εδραίου υποδημα
τοποιοί) ποΰ άρνήθηχε φιλοξενίαν 
στόν έξηντλημένον Ίησοΰ, περνά μέσα 
από τήν δράσιν σάν ένας εύεργετιχδς 
κακοποιός.

Είς τήν διά μέσου τώ? αιώνων έπι- 
θ'ωρησης αυτήν όφείλομεν έντυπωτι- 
χας χαί ώραιοτάτας είχόνας.
Άλλ*  έχτός τών άπολύτως θαυμα
στών εικόνων τοΰ προλόγου αναφέρω 
μεν τυχαίως δλως τήν θαυμασίαν ιί- 
κόνα τών ταραχών, τήν παράδοξον 
σσγχέντρωσιν τών θερμών Θιασωτών 
(Ονομασία άντικαθιστώσα τήν χοθ Ίη. 
σουΐτου πού διήχει εις δλον τδ μυθιστόρημα) 
τήν γραφικήν λαϊκήν έορτήν καί κυρίως χό συγκι
νητικόν έπεισοδιον τής χαταιγίδος καί τοΰ ναυαγίου

Εινε άδύνατον λεπτομερώς νά κρίνη κανείς χήν 
*«ανομήν τοΰ τεραστίου αύ-.ιΰ έργου, διά τοΰτο πε 
™-P‘fte0a ** “^ρωμ6* τ“ κμοιώτερα πρόσωπα 
τέννα/δ* 1?^ Επί κεφαλής δύο θαυμάσιοι χαλλι- 
τέχναι, δ Γκαμπριέλ Γκαμπιό, ό όποιος μέ μοναδ- 
κην ίπιχοχίαν υποδύεται τόν Δαγοόέρτην Ή Inw 
^ργ[Λ χου αύτή έξομοιοΰται πρδς τήν άλησμόνητον 
■« ’*·"«*.  *»  llaptairav.πθ ¥ωρ1ζ Sch“t/ ίπο1°ί επιβλητικόν του 
παραστημα που δίδει στόν Δ’ Έγρινύ χάνει νά λτ- σμονήται τό άπεχθές του πρόσωπά ποΰ παίζε: στό 
έργο καί χατατασσει αύτόν μεταξύ τών Μεγάλων |<υ-

8

ρίων τοΰ Κακοΰ. Ό κ Άνδρέας Μαρνύ έδημιούρ- 
γησε μία συγκινηνική σιλουέττα τοΰ περιπλανωμένου 
Ιούδα.ου καί δταν Εμφανιζότανε μέσα στό έρημικό 

φόντο κατά τήν ώρα τοΰ λυκόφωτος στα έδάφη πού 
1 σΧιζε, τ> ατοχέλεσμα ήτανε πραγματικά ύπερφυ

σικό καί μεγαλειώδες.
Τό δλον έργον άποτελεί μίαν τιμήν τής γαλλι

κής παραγωγής. Κατά χόν αιώνα τοΰ Έπστέϊν καί 
τής άγρίας κομμού ιστιχής προφυλακής, είνε άλήθεια 
παράδοξον νά βλέπ μεν τόν Ευγένιον Σύη, χόν Δ’ 
Εννερΰ χλπ, τούς παλαιούς αυτούς λαϊκού; μυθιστο- 

ριογράφου;, νά έμπνίουν μεγάλους καλλιιέχ»ας σάν 
τόν Λουϊτζ Μορά, Ναλπάς κλπ.

ΜΕ ΛΙΓΑ AC ΓΙΑ

*** Ει’ τθ *ι'ηματοΟ.-ατρον «Cameo» τής Νέα- Ύόο- 
κης. πρηεβλη»,| τό περίφημον γερμ .νικον φ1λμ < () δ ? 
μος χορ,ς χαρά». Ή κρ,,ι<ή ύχ όέχθη εύμΤνάΓς τό έργον 
και ενραφησαν α κετοι έπαινοι <'ιά τόν Βέρνερ Κοάου 
την Αστα Νι’.σ. νκσι Ρίως Οιά τήν Γκρίτα Γκάρμπο

Κινηματογραφικός ’Αότηο

Σενεράντα τοΰ Τοζέλι, και τής άγγλικές μπαλλάντες.
'Η Τνόρμ,α. Τάλμ-αιτζ
—Λατρεύω τήν «Παθητικήν Συμφωνίαν» του 

Τσαϊκόφσκη.
Ή «.ώνσταντζ Τκλμ-ΟΛτζ
—Τζάζ, καί πάλιν τζάζ καί πάντοτε τζαζ.
ΤΙ Μμερπέ ΛΙτάνεελς
—-’Αγαπώ τής δπερέττες, καί ιδίως της βιεννέ

ζικες καί τής μουσικές κωμφδίες.

Β MB jMJ ΜΜΠίΧΜ»
"Ενα κινηματογραφικόν περιοδικόν τής Νέας 

Ύόρκης έζήτησε άπό τούς γνωστότερους «άστερας> 
της ’Αμερικής νά τό πληροφορήσουν τί είδος μούσι 
προτιμούν νά άκούουν δταν «γυρίζουν» εις ενα φιλμ. 
Κρίνοντες τό άποτέλεσμα τής έρεύνης ταύτης άρκετα 
Ενδιαφέρον διά τούς άναγνώστας μας, οί όποιοι ως 
•θανατικοί φίλοι τοΰ κινηματογράφου έπιθομοΰν καί, 
αύτοίνά μανθάνουν κάθε λεπτομέρειαν ποΰ άφορα·( 
τους εύνοουμένους των καλλιτέχνας, παραθέτομεν 
κατωτέρω τάς άπαντήσεις τών δημοφ.λεστέρων 
«άστέρων.

•Ο Ραμόν WoSipo
—Ζητώ πάντοτε άπό τό*  σκηνοθέτην να μου 

παίξουν τήν «Παθητικήν Σονάτα τοΰ Μπετχοβεν.
cii ΧΫ,ρερ

__Υυγκινοΰμαι πάντοτε ύπερβολικά δταν ακούω 
τήν θαυμασίαν σύνθεσιν τοΰ Debuny «Τό φώς τής 
σελήνης» *αΐ «Βάλς» τοΰ Ραβελ.

'Ο Τζών 'ΖΛλμτ.έρτ
—Διά νά πα!ξω καλλίτερα είς τάς συγκίνητικας 

σκηνάςμοΰ χρειάζεται Ό «Ούγγρικός χορός, τοΰ 
Μπράχμς καί αί συνθέσεις τοΰ _>οπέν.

Η Μπούζ ( .
—’Επιμένω πάντοτε νά άκουω τό Instanet 

Iseult.
'II ’Κλεάνορ Μ«οαρτμ·α·ν
__Διά νά συγκινηθώ μοΰ χρειάζεται μούσι ή τοΰ 

Βάγκνερ και τοΰ Μπετχόβεν.
Ή 14-λχίοη Ουϊνβτνυρ

-Άκούουσα τό «Πρίλούντιο» τοΰ Ραχμανίνωφ 
ή έμπνευσίς μου αυξάνει.

Ή Ιΐρένγχλ
—Άπ’ δλας τάς συνθέσεις προτιμώ το «Kame- 

nio-Ostrow, τοΰ Ρούμπινστάϊν.
'Ο 'Λ·πόλ·; Μιντϊυύ
—’Αγαπώ τά γαλλικά βάλς και τόν «Κυανοΰν 

Δούναβιν» τοΰ Στραους.
Ή Λ.ύ» ΛΙτέ Πούττι ,
—Λατρεύω τούς λαϊκούς χορούς της άγαπημέ- 

νης μου Ούγγαρίας, καί τό τραγούδι «Μήπως σας 
άγαϊώ» όταν τό ψάλλει ή γαλλ'ις Ιρέν Μπορντουν.

Ή Κάρολ ΛΙτέμστερ ν
—Τρελλαίνομαι διά τήν μουσικήν τοΰ -οπ.ν 

καί τοΰ Μέντελσον.
Ή Μ«έβσυ Λ.οδ
—Περισσότερον άπό κάθε είδος μουσικής μέ 

συγκινεϊ ή λεγομένη «λαϊκή» τοιαυτη.
'II Γκρέτα ΛΙίσσεν
__Μοΰ άρέση νά άκούωδταν παίζουν τήν«Μανον» 

καί τάς διαφόρους συνθέσεις τοΰ Γκρίκ.
'Ο Top. Μούαρ , _'Η «Berceuse» τοΰ Ζοσελέν καί τα Ιρλανδικά 

τραγούδια.
'II Μάνη Μοορρανη
—Δεν βαρύνομαι ποτέ νά άκούφ τήν περίφημη

Ο ΚΟΝΡΑΔ ΦΑΊ’ΝΤ
ΕρΕΣΤΡΕψΕΝ ΕΙΣ BEPO/ilFiOfl

'Ο ύηέροχος Γερμανός παλ^έχνης Κό^ραδ 
Φάϊνι, τόν όποιον έ&αυμάσαμε*  χατα την λ,η^α- 
οαν εβδομάδα είς τό άριστούργημα .Γεννήσω 
φώς, μάς έγνώρισί δΓ έπωτολής του δτι προ 
όκταημέρου έπέστρεψεν είς Βερολινον 
μενο' έκ Χόλλυγουντ δπου μετέβηδιά^ά γυ 
αίση» παρά τό πλευρόν τοϋ Τζών Μπάρρυμορ.

Ο Κόνραδ Φάϊ τ έπΐ τή εύκαιρία ταυτη μας 
έδήλωσεν δτι έντός βραχυτάτου χρονικού δια^ 

μάς άποστείλη τάς έξ Α '^ρικής έντυπωσεις 
του γραφεΐαας είδικώς διά τον «Κον^μ.· . 
στέρα» καιόπιν αίτήσεως τί,ς έκλεκτής μας 
συνεργάτιδος Δος Σκαραβαίου.

?..................... t
::χτην“ΤΡΙΑΝΓΚΑ„·;
: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΟΓΈΡΟΥ:
■ ΠΛΛΤΕ1Λ ΚΟΛΟΚΟΤΓΩΘΗ ■

Ζ Υ(1ΟΑΗΜΛΤΛ:

■ ΣΠΟΡ ;
χορου ;

■ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ;
ΚΥΝΗΓΙΟΥ ί

■ HR ΠΟΔ1 ■
ϊ ΜΕΓΛΛΗ ΠΛΕΛΚΛΤΑΘΗΚΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ■
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0 ΠΡΙΓΚΗΨ ΖΙΛΑΧ
(Τοΰ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΛΑΡΕΤΙ) 

ρΓ-θΟ-θθθθθ ΚΟΤΛΝΟ/ΛΗ TQN ΡΟΛΟΝ θθθθθθθ_Ο 

Φ Μάρσ“................................................................ Φράνς Νχελώ £
® π9ίγκηψ ζαάχ........................................ ........... τςένικβ Μισσίριο V
Φ Παραγωγή AUBERT Ψ

υ^θθθθθθθ θθθθθίϊ €3 θθθ-θθθθθθθθ.-ςί) 
ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN FILM—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΑ».

Ο πρίγχηψ Άνιράς Ζιλάχ άνήκον είς άρχαίο- 
τατην οικογένειαν εύγενών, ζή είς τό Παρίσι μετα
ξύ τών βιβλίων του καί της συλλογής των δπλων του. 
Εχει άποσυρθή άπό τόν κόσμον καί δέχετε μόνον 

είς τό έρημητήοιόν του τόν παλαιόν παιδαγωγόν του 
Βαρχελύ ό όποιος ύπήρξε άλλοτε έμπιστος φίλος τού 
πατοός του.

Ό Βαρχελύ φοβούμενος δτι ή μοναξιά θά έτιδρά- 
ση έπί τής διανοητικής καταστάσεως τοΰ φίλου του 
μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν τού άναγγέλλει ότι ή 
κόμησσα Ντιναττε, έπιμενει κατά τρόπον παράδοξον 
δπως πείση τόν πρίγκηπα νά παραστή σέ μιά άπό ' 
της έσπιρίδες της.

Ό Ζιλάχ κατόπιν αύτοΰ δέχετε τήν πρόσκλησιν 
τής χομησσης καί εύθύς άπό τής πρώτης στιγμής 
πού ένεφανίσθη είς τά σαλόνια της, έννόησε ποια 
έκπληξιν τού· ετοίμαζε.

Μία νέα έκτάκτου ώμορφιάς, ή Μάρσα Λάζλο 
ητο εκείνη την όποιαν προόριζαν νά τοΰ παρουσιά
σουν. Ή ώρσία Μάρσα συμπχτριώτίς τοΰ πρίγκη- 
πος, διετήρησε δπως καί αύιος μιά θερμή αγάπη 
γιά κάθε τι που τής όπενθύμιζε τήν γήν τών προ
γόνων της.

Αφηγήθη τή ,ωή της στόν συγκεκινημένο καί 
γοητευμένο μαζύ της πρίγκηπα καί τού έξέθεσε, πώς 
σε μιά μάχη όπου καί ό πατέρας τοΰ Ζιλάχ σκοτώ
θηκε, ή μη'έρα της ήχμαλωτίσθη άπό έναν άξιωμα- 
τικό. Μετά τόν θάνατον τής μηέρας της ή Μάρσα 
παρεδόθη είς τόν πρώτον στρατηγόν Βογκόζκυ, 
θειον της, πλουιίιωτατον και τίμιον άνθρωπον, ό 
όποιος κατένεμε τήν άφοσίωσίν του μεταξύ τής ά-ε· 
ψιάς του Μαρσας..... καί τών λικέρ, έκλεκτής
μάρκας.

Ιήν επομένην τής πρώτης των συναντήσεως, ή 
Μάρσα άγάπησε παράφορα τόν πρίγκηπα καί ή εί- 
κών τής ωραίας γυναικός ένετυπώθη, άνεξιτήλως είς 
τήν μνήμην τοΰ πρίγκηπος.

Η Μαρσα ήθελε νά άποκρούση τό αίσθημα αύ- 
τό, τό όποιον θά τήν έκαμε νά ύποφέρη. Προσεπάθη- 
σε νά σκοτώση μέσα της τή σκέψι τοΰ πρίγκηπος, 
κουράζουσα, τό σώμά της είς μακράς έφιππους έκ 
δρομάς, άλλ είς μάχην. 11αρ δλας τάς προσπάθειας 
της ή Μάρσα βέν ήμπόρεσε ν’ άντισταθή είς τήν πα

ράφορη αγάπη τοΰ πρίγκηπος καί ατό τέλος δέχεται 
νά γίνη γυναίκα του. Ό πρίγκηψ δπως έορτάση 
μεγαλόπρεπός τούς γάμους του, έκάλεσε δλους τους 
φίλους του είς τήν θαλαμηγόν του καί μεταξύ τών 
πρώτων δικαιωματικός, τούς συμπατριώτας του εν

οίς καί τόν Μιχαήλ Μενκό τόν όποιον ό πρίγκηψ 
αγαπούσε σαν άδελφόν του. "Επί τής θαλαμηγού ό 
πρίγκηψ παρουσίασε εις τόν Μενκό τήν μνηστήν 
τουί... καί οί δύο νέοι άνεγνωρίσθησαν ! Ό Μενκό 
είχε αγαπήσει άλλοτε τήν Μάρσα καί είς τήν θέ
αν της ό έρως του άφυπνήσθη ....δέν μπορεί νά φαν- 
τασθή δτι ή Μάρσα άνήκει σέ άλλον καί πο'ύ όλι- 
γώτερον στον πρίγκηπα.

Επιστρέφουσα στή βίλλα της ή Μάρσα, ειδοποι- 
ήθη δτι ένας άνθρωπος τήν έπερίμενε. “Ητανε ό Μεν
κό ! Τής έςέφρασε τήν άγάπη του θερμότερα άπό 
κάθε άλλη φορά' ή Μάρσα τόν άπέκρουσε. Ό Μεν

---------— ...........——Κινηι_ιατογρ<ιόικό<; Άώτηο

Ό Βαρχελύ θεωρών καί αύτός δτι άκουσίω; τοΰ 
συνήργησε είς τό κακόν μόλις έμαθε δτι ό Μένκο έ
μεινε στή Φλωρεντία, έπήγε καί τόν εύρήκε καί τοΰ 
έζήτησε λόγον, γιατί νά τόν κάνη συνένοχον τής ά- 
τιμίας του. Μονομαχία έγένετο καί δ Μένκο έπεσε 
με μιά σφαίρα στήν καρδιά.

Ή Μάρσα ανέκτησε έν τώ μεταξύ τό λογικόν της 
καί μαθοΰσα τόν θάνατον τοΰ Μενκό, δείχνει τέτοια 
μεγάλη, χαρά, άλλά άρνείται νά έξηγήση τά αίτια είς 
τόν θειον της.'Ο Βογκόζσκη κατάπληκτος άτότήν με

κό προσεφέρθη νά έπανορθώση τό λάθος του καί νά 
τήν νυμφευθή, άλλ" έκείνη ήονήθη κατηγορηματι
κός να φέρη τό όνομα τού άνθρώπου τόν όποιον 
περιφρονεΐ.

"Εξαλλος ό Μενκό προσπαθεί νά τήν τρομοκρά
τηση: «Μού είνε άδιάφορον, σέ άγαπώ, καί άπόψε 
θά έλθω δπως άλλοτε!» 'Η Μάρσα έγέλασε νευρικά, 
άλλ’ ό Μενκό άπήντησε : τΝαί, θά έλθω άπόψε γιά 
νά φέρω τά γράμματα ποΰ μοΰ έχεις στείλει.... καί 
θά μέ δεχθής κατ’ ανάγκην». 'Η Μ ·ρσα όρμά έναν· 
τίον του καί τόν κτυπά στό πρόσωπο καί μόλις έ 
φύγε τρέχει είς τόν κήπον καί λύνει τά δύο τρομερά 
σκυλλιά τά όποια τήν έσυντρόφευαν είς τούς περιπά
τους της.

’Ακριβώς τό μεσονύκτιον ή μικρή πόρτα τοΰ ( 
πάρκου άνοιξε...· Μιά σκιά έφάνη καί ή Μάρσα ψη
λά άπό τόν έξώστη παρέστη είς τήν συνάντησιν τοΰ 
είσελθόντος μέ τούς σκύλλους της. Τό πρωί ό κήπου 
ρός άνεκάλυψε ίχνη χεριών ματωμένων κοντά στή 
μικρή πόρτα....καί έχάρη μέ τήν σκέψιν δτι ό νυκτο- 
κλέπιης δέν θά έκανε νέαν έμφάνησιν.

'Ο Μένκο έξηφανίσθη άπό τόν δρίζοντα ής 
Μάρσα καί τίποτε δέν θά μπορούσε πλέον νά έμπο- 
δίση τήν πραγματοποίησιν τής μεγαλυτέρας χαράς 
τού” πρίγκηπος, τήν ένωσίν του μέ τήν Μάρσα. 'Η 
ήμίρα τοΰ γάμου έφθασε. Ή τελετή έγεινε είς ένα 
ήλιόλουστο παρεκκλήσι τής Κυανής Ακτής έν μέσφ 
μεγάλης κοσμικής συγκεντρώσεως. Τή στιγμή δμως 
δπου ό φίλος τοΰ πρίγκηπος δ παιδαγωγός Βαρχελύ 
έτοιμάζετο ν’ άνεβή στό άμάξι του, ένας άγνωστός । 
του τού παραδίδει ένα μικρό δέμα καί τον 
παρακαλεΐ νά τό δώση είς τόν πρίγκηπα διά τόν ό
ποιον προορίζεται. Ό Βαρχελύ ένόμισε δτι έπρόκει- 
το περί καθηστερημένου δώρου κ*ίδταν  έφθασε είς | 
τήν έπαυλι τής Μάρσα τό άφησε έπανω σ ένα^τρα- 
πέζι. Οί νεόνυμφοι εισέρχονται καί ό Ζιλάχ ζητεί 
μίαν άκραν διά νά άφήση τό μαντώ τής νεαράς συ
ζύγου του, δταν βλέπει έπάνω στό τραπέζι τό δεματάκι 
καί διαβάζει τήν έπ’ αύτοΰ διεύθυνσίν του. Η Map 
σα τοΰ φωνάζει : μή διαβάζετε ! Ο πρίγκηψ έκπλη
κτος διστάζει, μέσα δε στήν άπελπισία της ή Μαρσα 
τοΰ λέγει, σκότωσέ με, είμαι άναξία σου.
Ό Ζιλάχ έννόησεκαίτήν αποκρούει μέ περιφρόνησι.

'Η Μάρσα έχασε τό λογικόν της. Επέρ σαν, μή
νες καί ή Μάρσα νοσηλευόμενη σέ θεραπευτήριον 
δέν παρείχε καμμιά έλπίδα νά έπανακτήση τό λο
γικό, πράγμα πού καθιστούσε άπηλπισμενους τους 
φίλους της. Ό Ζιλάχ μέ δλα τά τραγικά αύτά συμ
βάντα δέν ήμποροΰσε νά βγάλη άπό τήν βασανισμέ
νη καρδιά του τήν εικόνα τής Μάρσα, ποΰ ήτανε 
γυναΐκά του γιά μιά μόνον ώρα, άλλά πα-τοτινή έ- 
ρωμένη ιου. Ένας μόνον ήταν ό ένοχος τοΰ συγκι
νητικού αύτοΰ δράματος ό Μιχαήλ Μενκό, ό όποιος 
είχε στείλει τά ερωτικά αυτά γράμματα που τοΰ είχε 
γράψει ή Μάρσα, δταν μικρό άκόμη κορίτσι ένομι,ε 
δτι άπευθύνεται σ’ έκείνον πού τής είχε ύποσχεθή 
νά τήν κάμει γυναίκα του.

ταβολήν ποΰ παρατήρησε είς τήν άνεψιάτου έπήγε είς 
। έπίσκεψιν τοΰ πρίγκηπος διά να τόν καταστηση κοι- 
νωνόν, άλλ’ έκεϊνος τόν έίέχθη ψυχρά, 'ϊπό τήν 

I τήν έπήρρειαν τής συγκινήσεως καί ολίγον άπό τήν 
’ κατάχρησιν τών λικέρ, ό πρώην στρατηγός δοκιμάζει 
ν.άτοια δυσκολία είς τό νά έκφράση τήν σκέψιν, του. 

' 'Ο Ζιλάχ ένόμισε, δτι άντελήφθη, ότι ή χαρα τή» 
Μάνσα δφείλεται είς τήν άναγγελίαν τής επανόδου 
τ--0 Μενκό καί ό θυμός του τόν παραφέρη. Τό ίδιο 
βράδυ ό Ζιλάχ εισδύει είς τον κήπον τής βίλλας τής 
Μάρσα άπό τήν μικρήν πόρτα τής ότοίας διετήρησε 
τό κλειδί. Είς τόν διάδρομον τής έπαύλεως σταμα
τά καί κρυφακούει είς τήν πόρτα τοΰ γραφείου τής 
Μάρσα. Νομίζει δτι διακρίνει τήν φωνήν -ένός άν- 
δρός. 'Ορμά μέ τό περίστροφο στά χέρια....καί ευρί- 
σκεται άπέναντι τοΰ Βαρχελυ ό όποιος τόν σταματά 

| μέ μιά χειρονομία.
—Περιττόν, έσκότωσα τόν Κάϊν.
Ή Μάρσα ορμά καί γονατίζει μπρος στα πόδια 

του πρίγκηπος ό όποιος τήν σηιώ.,ει καί τή ' σφ.γγει 
1 στήν ά,-καλιά του. Τήν έσυγχώρησε.
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Άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1926 μ,έχρι 31 Λεκε;».βρίου 1926

Άρ. Τίτλος έργον Παραγωγή Κινη ρατοθέατρ. Εταιρία 
Έκρεταλλενόεως

χτ- Ε F· Μ A PJ I I-

I Ή νήσος των πειρατών U. F. Α. ’Art<x6» Σινέ Όριάν
') Γύρος κόσμου μέ Αεροπλανον El. Richter Films der Σπλέντιτ » »
3 'Η χορεύτρια τής φωτιάς Phoebus [U-F.A. ’Ολύμπια ‘Ίρις Φιλμ
4 Κοντέσσα Μαριτσα Terra Films ‘Αττικόν Σινέ Οριάν
5 Χρονικά τον Γκρήαχουζ U. F. A. Οϋφα 1J άλας Έ*κτα
6 Ονειρώδες Βάλς > Μοντιάλ Σινέ Όριάν
4 Ό άν&ρωπος ηον πουλιέται Phoebus ’Ολύμπια Ίρις Φ λμ
8 Ό φίλος μου σωφίρ U. F. A. Οϋφα Πάλας Έκκτα
9 Σόνια Όρλώφ > Πάνϋεον Άμέρικαν Φιλμ

10 Ό κλέπτης » Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
11 Τρελλή Δούκισσα El. Richte· Films der Μοντιλάλ » »
12 Δράμα ένός Τζόκεϋ Maxim Films [U.F.A. Αττικόν » »
13 Τά τρία ωρολόγια U.F.A. Οϋφα Πάλας Έκκτα
14 Γιά την αγάπη της U.F.A. Μοντιάλ Σινέ Όριάν
15 Αγνή Σονζάννα » Οϋφα Πάλας Έκκτα
16 ’Αδελφή Σέλλεμπεργκ ■»- » Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
17 Τής τύχης τά καπρίτσια Phoebus ’ Ολύμπια Ίρις Φιλμ
18 Μάννα Βάννα Emelka Σαλόν 9Ιντεάλ “Ηστερν Φιλμ
19 Πρίγκηψ καί Κοκόττα Eichberg Film Αττικόν Σινέ 9Οριάν
20 Φωτιά U.F.A. Οϋφτ Πάλας 'Έκκτα
21 Τό σπήτι τοϋ ψεύδους Rex Films der U.F.A. » » »
22 Μανόν Αβσκώ U.F.A. IHovccol Σινέ Όριάν
23 Τοίρκους » Ούφα Πάλας "Εκκτα
24 Γουλιέλμος Τέλλος > Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
25 Τατιάνα > Σαλόν Ίντεάλ 'Ηστερν Φιλμ
26 "Ινδική τραγωδία Phoebus ‘Ολύμπια Ίρις »
27 Μία via Νυμπαρύ U.F.A. Ούφα ΙΙάλας "Εκκια
28 ΓεννηΦήτω ΦΛς » Άττικιν Σινέ Όριάν
29 "Οπιον Monumentale - Film ‘Ολύμπια ’Ίρις Φιλμ '

A. TVI Ε F 1 ϋ A. ΙΜ I κ X

1 Κ μπρα Paramount Κοσμικόν Φάναμετ
2 Όνειρεμμίνο βασιλόπουλο Metro - Goldwyn Πάν&εο* Άμέρικαν Φιλμ
.3 *Η κόρη τού δάσους Universal » > »
4 ‘Ερωτευμένο φαλασσοπούλι Metro - Goldwyn Κοσμικόν Φάναμετ
5 Τό άνΦος τής ννκτός Paramount >
6 Τί κοστίζει μία τρέλλα » »
τ Σινιάλο τής αγάπης United Artirts Πάν&εον Αμέρικαν Φιλμ
8 Αγαπημένος τής γιαγιάς Pathe - Exchange Σαλόν Ίντεάλ ’ Ηστεον , »
9 Ό Ντροπαλός Harod Lloyd > > ι> »

10 Παληά. ρούχα M6tro - Golwyn Κοσμικόν Φάναμετ
11 Τό παιδί τής Φλάνδρας » » Πάν&τον Άμέρικαν Φιλμ
12 Ό Φρίαμβος τον (ρωτος « » Κοσμικόν Φάναμετ
13 'Ένας ανάρμοστος γάμος Universal Οϋφα Πάλας Ιωσήφ Μαργουλής
14 Ή αγχόνη Preffered Pictures Αττικόν Σινέ Όριάν
15 Κόκκινο κρίνο Metro - Goldwyn Σπλέντιτ » »
16 Κυρία δέν μέ μέλλει Paramount Κέντρικόν Φάναμετ
17 | Τό καράβι τον Φανάτου First National Πάνινε ον Άμέρικαν Φιλμ
18 Έχφροι των γυναικών Cosmopolitan Μοντιάλ Σινέ Όριάν
19 Ή γυαΐκα του Κένταυρου Metro - Goldwyn Σπλέντιτ > »
20 Σουζάννα είσαι τρελλή Paramount Κοσμικόν Φάναμετ

" 21 Εις την χώραν του μίσους United Artists Πάν&εο ν ‘Αμέρικαν Φιλμ
22 Τό μκεγκαίν μιας παρισινής Metro - Goldwyn Κοσμικόν Φάναμετ
23 Μιά γυναίκα του κόσμου Paramount » »
24 CH γή τού διαβόλου Universal Πάν&εον Άμέρικαν Φ.λμ
25 ‘Ο Πειρατής > » >
26 Ή εϋϋυμη χήρα Metro - Goldwyn Οϋφα Πάλας Φάναμετ

Κινηιιητογραόικός ’Αότΰρ

Αρ. Τίτλος έργον ΙΙαραγοιγή Kit ηρατοόέατρ*
'Εταιρία.

Έκρεταλλβνόεως
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Ματωμένος "Ερως 
Η μάχη IoC X* VTiare 
Vedette

Υπερ’ά η Φυσία _
‘Η χορεύτρια μέ τά χρυσά πόάια 
Τό μεγάλο μυστικό
Μπαροκό
Βασιλικοί έρωτες
Τό Φρέαρ τοϋ Ίακωβ
Αίμα τσιγγάνων
Νιτσεβό 
"Ανευ Οικογένειας 
Τό κλειδί τής ευτυχίας

Α.

Vletro-Goldwyn 
Vitagraph 
Paramount

ι— a. yv tv ι κ

Societe des Cineromans 
Jacques Robert 
Legrands
Grandes Productions 
lacques Baroncelli 
Dr Markus 
Mappemonde Film 
Jacques Baroncelli 
Grandes Production Cm. 
Mappemonde Film
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Ιοντιάλ 
βαλόν Ίνιεάλ 
ίοσμικόν

iV I

Σπλέντιτ 
Αττικόν 
Σαλόν Ίντεάλ 
Μοντιάλ

Σαλόν Ίντεάλ 
’Ολύμπια 
Αττικόν
' πλέντιτ 
Σαλόν Ίντεάλ

Σινέ Όριάν 
‘Ηστερν Φιλμ 
Φάναμετ

2ινέ Όριάν

Ηστερν Φιλμ 
Σινέ Όριάν

"Ηστερν Φιλμ 
Τ. Σπυρίδης 
Σινέ Όριάν

"Ηστερν φιλμ

Σφαίρα τής ζωής 
Ό "Ερως κυριαρχεί 
Ή κόρη τής κυρίας Λαρσακ 
Έκδίκησις νεκρού
Ό υιός τής τρελλής

|Είς τόν κλωβόν τών λεόντων 
Ό Κ· υρσαρος 

|Τό στοιχειό τοϋ πύργου

\Γάμος "Αρκτου 
Ι^ίαυρός καί Μάουζερ

Svenska
Sacha Film
Imalaia
Sacha Film
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Σαλόν Ίντεάλ

Πάνθ-εον 
'Ολύμπια 

ν

TV I

'Ηστερν Φιλμ

Άμέρικαν Φιλμ
"Τρις Φίλμ

> »

ipittaluga 
Augusto Genina 
|pittaluga

p Λ 31 X5 I

ΓΑτιιχδ»1 
|Ζαλίν Ίντεάλ

A I

1 Άμέρικαν Φιλμ
Σινέ Όριάν

1 Ηστερν ΦΙλμ

jSovkino
|’Ίί«< Φιλμ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΕΙΣ ΤΟΪΣ ΦΪΑΟΤΣ ΣΤΙΙΑΡΟΜΙΙΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΗΑδΣΤΙΣ 
ΕΥΤΥΧΕΣ TO NEON ΕΤΟΣ 

1927
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
Παραγωγή UNlVEKS^L·

’Αποκλειστική Έμετάλλευσις; ΙΩΣΗΦ Μΐη.^.
s ΐδϋΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ

° Ντίκ Φαίη λατρεύει τήν γυναΐκά του Λουσύ 
ιλλα τό επίπονο επάγγελμά τοϋ πυροσβέστου ποϋ

"τ?ν άπο^κΡύνει σχεδόν πάντοτε 
. τήν οικογενειακή του εστία.

•/ολ?α-ΙεΡΓ Ν-τίεϊ’ έπω:Ρελε1τα'· τής μελαγ
χολία, τήν οποίαν η άπουσία τοϋ Ντ'ικ 
γέννα εις τήν καρδιά τής νεαράς γυναϊκό- 
χαι άφοϋ τής έξεθείασε τήν πολυτέί^ 
τας διασκεδάσεις μέσα στής όποιες μπορούσε 

ζηση τήν πείθει νά τόν άκολουθήση.
U Ντίκ, έξάκολουθών τό εογον τοϋ 

πυροσβέστου σώζει από μιά 
μητέρα με τον μπεμπέτης. 'Αλλοίμονο δμω-1 
Η μητέρα καταβληθείσα άπό τάς συγκτνλ 

σεις πεθαίνει. Ό Ντ'ικ σκεπτόμενο-^τ‘γ 
Τράτου θά χαρή πολύ νά " υίοθετήΏ 
™ δρφανο, περισυλλέγει τό παιδί. Άλ> ’ 
όταν γυρίζει στό σπ.'πί ς ·
μπροστά σέ μιά φριχώδη άπογοήτΧΓ^ Η 
άδε^Χα T0'J ?X£l φύγεΐ καί τό σπίτι είνε

*1^7rezN λ» ζ» . I *7  » -

σύζΛϊ0 τ0υ/Η μ”^ Νταίου· ή θετή 
ΊΙ>?ν’ ,ρκε·Τγΐα να τον κανή εύτυχισμένο.

λογαγόλΤ^σ\?νε-νηστεΛμένη μέ τ0ν νεαΡάν ύπο 
λοχαγο 1 ψ Μπραιαν, άλλά δέν φαίνεται νά σπεύ 

να τον νυμφευθή. Μία άπό τις -φίλες τη ή k λ'
τήΤκα^ Μάρθα-μανε,<έν Ϋ
ΓμΛ ςχ νΐ Ρθ J’ πρ0στϋίχΒεί νάτήν παρασύρη σέ μιά 
ζωή εύκολων ηδονών καί τήν εισάγει, ώς μανεϊέν 
■<αι αυτή στύ μοδιστράδικο ποϋ ή ίδια είργάζετο

Κα Μαρθα ωνομάζετο άλλοτε Λουσύ Φαίη κα’ 
τη 4τία ποΓ “π ω °^^ενειακή
τη, εστία ποϋ εγκατέλειψεν. Ό ΙΙέρον Ντίεν τήν 
εγκατελειψεν υστέρα άπό 6 μήνες άλλά τής αγόρασε 
το μοδιστράδικο καί έξακολουθεϊ νά τήν έπισκέπτε- 
"αι άπό καιροΰ είς καιρό. πισκεπτε

Μιά μέρα ποϋ έπρόσεξε τήν μικρή Νταίσυ ποο- 
σεφερθη να τής διευκολύνη τήν έμ-φάνισι στο θέατρο 

κ0ργ’ ονειροπολοϋσε νά άνέβη σιή 
σκηνη. Και έτσι μιά βραδυά ή Νταίσυ δέχεϊαι νά 
γγη σπίτι του νά δειπνήση φαντασμένη δτί ό Πέ 

υ τί' παΡ°υσιασ’3 είς τους διευθυντάς τοϋ θεά- 
ρου Τήν μέθα με σαμπάνιες καί ένω ό δμιλος των 

τοο^ XV“V κατευθύνεται Μί ?να νυκτερινό' κέν- 

,Αν teai* ,έκΡ^νυται <”ό σπίτι. ‘Ο Ντίκ Φαίη, 
V όποιον το καθήκον καλεΐ είς τό μέρος αυτό τής

... Επέρασαν 17 χρόνα *0  Χ'τίν ι

© ΦΑΟΥΣΤ
ΕΙΧ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Η ΛΟΗΕΝΛ,, ΤΩΝΠΛ7ΙΣ1ΩΝ
Άνηγγέλθη τέλος από τήν γερμανικήν έτα'ρείαν U,F.A. 

ή μεγάλη ταινία «'Ο Φάουστ» εργον τοϋ διάσημου σκηνο
θέτου Μουρνάου, ενός τών πρώτων σκηνοθετών, ανήκον
τας σήμερον εις αμερικανικήν υπηρεσίαν. Ή ταινία φέ
ρει ώς υπότιτλον «Λαϊκή γερμανική παράδοσιςο, όπως 
καταδειχθή ϊσως δτι σχετίζεται αμέσως πρός τό ποίημα 
τοϋ Γκαΐε.

Ό ιΦάουστ» όπως δ «Δον Ζουάν» ανήκει είς τήν ευ 
ρωπαϊκήν φιλολογίαν. ‘Η ΰπόθεσίς του έξήχθη άπό ενα 
λαϊκόν βιβλίον τοϋ 16ου αϊώνος. Πρό τοϋ Γκαϊτε τό θέ
μα αυτό έ\ειτίοθη ό Marlowe Μετ' αυτόν <5έ ό Grabbe 
κ.ιι ό Lenan (χωρίς »ά αναφέρωαεν τόν Μπερλιόζ καί 
τόν Γκουνώ).

Ή ταινία άποτελεΐται άπό δύο διακεκριμένα μέρη. 
Ό Φάουστ άλχημιοτής, νεκρομάντης καί ιατρός άπό τό 
λαϊκόν βίβλίον καί τό έπεισόόιον τής Μαργαρίτας άπό τό 
ποίημα τοϋ Γκαϊτε.

Είς τό πρώτον μέρος έπεδιώχθη ή άναπαράστασις 
μιας μεσαιωνικής πόλεως έρημωθείσης άπό τήν πανώλην, 
τόν τρόμον, τήν δεισιδαιμονίαν, τους ίππότα: τής άπο- 
καλνψεως, τόν Σαταναν καί τόν θάνατον. Ο Φάουστ θέ
λει νά θεραπεύση τους πανικόβλητους. Αποτυγχάνει.ΕΙ- 
νε έτοιμος νά αυτοκτονήση δηλητηρι ζόμενος, δταν δ Σα
τανάς εμφανίζεται καί τοϋ προτείτει τήν συμφιλΐεοσιν.

Έδώ συναντούμε τόν Γκαϊτε, άλΖά μόνον διά μίαν 
στιγμήν. "Ολες ή σκηνές ή όποΐετ προηγοϋναι τής συ- 
ναντήσεως μέ τήν Μαργαρίταν, τάς άν ικαθιοτά ή άπα- 
γωγή μιας πριγκηπίοσης τής ΙΙάρμας. Μετά τό έπεισόδιον 
αυτό ό Φάουστ δοκιμάζει τήν έττιθυμΐαν νά έπανέλθη 
είς τήν χώραν του. Έκ'ΐ συναντά τήν Μαργαρίταν. 'Η 
διαφθορά της, δ θάνατος τοϋ Βαλεντίνου καί τής μητέ
ρας της, ή παιδοκτονία, εξελίσσονται είς μακράς οκηνά. .

Ή Μαργαρίτα γυρίζει μέσα στάς χιονισμένος έρημους 
μέ τδ παιδί της καί όταν κατεδικάσθη είς τόν διά πυράς 
θάνατον, δ Φάουστ άναλαμβάνοεν τήν γεροντικήν του μορ
φήν σπεύδει πλησίον της.

Είς τό εργσν υπάρχουν πολΰ δυνατές σκηνές, άλλες γε
μάτες χιούμορ ή συγκίνησι. Ή άναπαράστασις τής φρί
κης τοϋ Μεσαίωνας προκαλεϊ μεγίστην έντύπωσιν, τό 
φλέρτ τής κυρά Μάρθας καί τοϋ Μεφιστοφιλή εϊνε αρκε
τά εύθυμο καί τό τέλος τής Μαργαρίτας πολΰ συγκινητικ i.

Τόν ρόλον τοϋ Φάουστ άνέλαβεν δ καλλιτέχνης Γκόοτα 
' Εκμαν. Ό Γιάννιγκς ώς Μεφιστοφελής μένει πάντοτε δ 
μέγας καλλιτέχνης τοϋ όποιου τοσάκις έθ-υμάσθη ή ε
ξαιρετική μιμική. Ή Ύβέτ Γκιλμπέρ εϊνε υπέροχο, είς 
τόν ρόλον τής Μάρθας. ‘Η μεγαλύτερα Ομως επιτυχία 
τοϋ σχηνοθέιου εϊνε ή Καμίλλη Χόρν, μ'α νεαρά κόρη 
εξαιρετικής ώμορφιάς, ή όποια διά πρώτην φοράν έμφα 
νιζεται στόν κινηματογράφο ύποδυομένη τήν Μαργα ίτα. 
Απλή, χαριτωμένη καί φυσική είς τής ερωτικές σκηνές, 
επέτυχε ν« προκαλέση συγκίνηοιν είς τήν σκηνήν τοϋ 
τραγικού τέλους τής ήρωΐδος.

άνθρώπου που τήν κρατούσε έκεϊ, έκεϊνον ποϋ άλλο
τε τοϋ είχε κλέψη τήν γυναίκα.

Λυσσώδης άγιον συνάπτεται μεταξύ των δύο άν- 
δρών μέσα στή κόλασι τοϋ πυρός. Ό Ντ'ικ αφού έτι- 
μώρησε τόν άθλιο, κινούμενο,- άπό τό αίσθημα τοϋ 
καθήκοντος, τοϋ σώζει τήν ζωή.

e0 ΙΙέρον Ντίεν εξαφανίζεται καί ό Ντ'ικ έπιστρέ 
φων στό σπίτι του ξαναβρίσκει τήν Λουσύ ή δποία 
έπήρε μαζύ της τήν θετή του κόρη. Τήν συγχωρεί 
καί δ Τόμ δ όποιος δέν θά μάθη ποτέ τόν κίνδυνο 
ποϋ διέτρεξε ή μνηστή του, νυμφεύεται τήν Νταίσυ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ό συμπαθής χιουμορίσταςϊιής «Οΰνίβερσαλ» Ρέ· 
ζοναΛ-νι Νιέννυ έιελβίωσε τό σενάριο τοΰ νέου του έογου, 
τό όποιον θά «γυρισόρ· &πό τήν διεύθυνσιν τοΰ Μέλ Μπρό- 
ουν.

*** Είς τήν ’Αγγλίαν άπό τής 1ης Αύγουστου 1925 μέ- 
χ ι τής 31ης "Ιουλίου 1926 προεβλήθησαν 761 φίλμ. Έξ 
αυτών 661 "Αιιερικανικής, 28 "Αγγλικής, 27 Γαλλικής, 25 
Γερμανική:, 9 Αδστριακής, 3 Δανικής, 3 "Ιταλικής, 2 
Σουηδική , 1 Αύστραλιακής, 1 "Ινδικής καί 1 Άγγλογαλ 
λικής παραγωγής. .

Τό ίργον τοϋ Χάρρε Πάρκησον «Ή ζωή τοϋ Τράρ- 
λυ Τσάπλιν» άπηγορεύίη νά π ,οβληθή εί: τό Λονδϊνον. 
Αιτία είναι ή αγωγή τήν οποίαν έπέδωκεν ό Τσάρλυ Τσά
πλιν διά τοΰ άντι ιροσώπου του εις τά "Αγγλικά δικαστήρια 
κα< διά τής όποιας ζητεί τήν άπαγόρευσιν τής προβολής 
τής ταινίας ταύτη:.. "Υποσχόμεθα νά κρατήσωμεν τούς ά- 
ναγνώστας μας ένη .έρβυς τοϋ αποτελέσματος τής δίκης 
ταΰτης, ή όποια άπασχολή μεγάλως τούς κινηματογραφι
κούς κύκλους τοΰ Λονδίνου.

*** "Ο μέγας σκηνοθέτης Γκρίφφιθ άπεχώιησεν ορι
στικούς άπό τήν <Παραμάουντ>. Λέγεται ότι προσελήφθη 
υπό τής «Ούνίβερσαλ» άλλ’ ή είδησι; αυτή δέν έτιβεβαι- 
ώθη ακόμη.

"Ο Γειμανός σκηνοθέτης Λόθαρ Μένιις, δ όποιος 
μειέβη πρότινος εις τό Χόλλυ/ουντ προσληφθεϊς ύτό με
γάλης "Αμερικανικής εταιρίας έ υμφεύθη τήν γνωσιήν "Α
μερικανίδα καλλιτέχνιδα Ντόροθυ Μάκ Καίλλ. Τό νέον 
έργον τοϋ Λό >αρ Μέντις διά τήν εταιρίαν -Robert Kanie 
Productions Inc». Είναι «Τό τραγοΰδι τοΰ Λράκοντος». 
Πρωταγωνίστριαι είναι ή Λύα ντέ Ποΰτι, ή οποία ήρχισε 
νά σηιιειώνη μεγάλος επιτυχίας είς τήν "Αμερικήν, καί ή*  
Ντόροθυ Μάκ Καίλλ.

Τό πρώτον φίλμ τής γαλλίδος καλλι ιέχνι ΐος Ζινέτ 
Μάν'ΐ θά «γυοισθή» ΰπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τοϋ "Ε- 
ριχ Πόμερ.

'Η Γκρέτα Γκάριιπο έδήλωσεν ότι θί σπάση τά 
συμβόλαιόν της ιιέ τήν Metro-Goldwyn» έάν δέν τής αυ
ξήσουν τόν μισθόν. Σημειωτέον ότι ή Γκρέτα Γκάρμπο, και 
αυτό δΓ όσου- ζηλεύουν τούς μυθώδεις μισθούς των "Αμε
ρικανικών «αστέρων» λαμβάνει μόνον 85 δολλάρια τήν ε
βδομάδα.

**» Άγγέλεται ενα πολύ περίεργο γαλλικό φίλμ μέ πρω
ταγωνίστριαν τήν μαύρην Ζοζεφίνα Μπέκερ ή όποια ξ«· 
τρελλαίνει τελευταίως τβύς Παρισινούς μέ τά εξωτικά τρα
γούδια της καί τούς χορού; της.

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
'Ο Ζάν Κατελαίν τοϋ όποιου ή ύγεία σχεδόν άπε- 

κατεστάθη άνεχώρησε διά τήν Νίκαιαν, δπου μετά 
βαίνει διά νά «γυρίση» τόν ρόλον τοϋ ψαρά είς τήν 
κινηματογραφικήν διασκευήν τοϋ «Εχ—Voto» τής 
συγγραφέως Lucie Delarue-Mardrus. Ό Μαρσέλ 
Λερμπιέ ό όποιος «έγύρισε» ήδη κατά τήν άσθένειαν 
τοϋ Κατελαίν διάφορα «έσωτερικά» τοΰ έργου εύ- 
ρίσκεται μετά τοϋ θιάσου του είς τήν Κυανήν Ά- 
4τήν. “Ας ελπίσωμεν δτι τό θαυμάσιο κλίμα τής Νί
καιας θά θεραπεύση τελείως τόν συμπαθή γάλλον 
jetine premier.
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LA RIPOSTE
Π------------------------- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ

Άλπά ...............................................................................
Διάνα Ντ’ Άβρβμόν........................................................
Παΰλος Σοριάνο................................................................

. Παραγωγή Albatros—Σχηνοβεσία Τουρζάνσχυ 
π—_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

ΤΜΝΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EASTERN RIEM - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ1Σ «ΤΡ1ΑΝΓΚΑ»

Ή νεαρά Άλπά δρφανή πατρός και μητρός ύ 
περετεί ώς ίππεύτριά είς τόν πλανόδιον θίασον ιπ
ποδρομίου, διευθυνόμενον, άπό τόν διακρινόμενον διά 
τήν βιαιότητά του ΖοΟστο Πινέλλι. 'Η νεαρά ίπ- 
πεύτρια βασανίζεται πολύ άπό τόν διευθυντή της, 
άλλ’ ό άδελφός της, άκροβάτης είς τόν αύτόν θίασον, 
άποθανών πρό πολλοΰ, τής είχε δωρήσει μίαν λα- 
χειοφόρον δμολογίαν καί ή τύχη προσεμειδίασε στήν 
ήρωίδα μας κερδίσασα ένα σημαντικόν ποσόν.

'Η Άλπά έγκατέλειψε τό ίπποδρόμιον, έπήρε δέ 
μαζύ της μιά γηραιά άρτίστια τοΰ θιάσου ή όποία θά 
έκτελή καθήκοντα συνοδού κ«1 έν ώρα άνάγκης θά 
παρουσιάζεται ώς μητέρα της. 'Υπό τό όνομα Διάνα 
Ντ’ Άβρεμόν ή ίππεύτριά μας μεταμφιεσθεΐσα νυμ
φεύεται τόν Παύλο Σοριάνο έκατομμυριούχον Νοτια- 
μερικανόν.

Οί νεόνυμφοι εύρίσκονται είς τό ζενίθ τής ευτυ
χίας των δταν δ θιασάρχης Πινέλλι άναγγέλλεται 
είς τήν Διάνα ώς θειος της. Χάρις είς τό πρόσχημα 
αύτό τής συγγένειας, γίνεται δεκτός ύπ’ αύτής καί 
τήν άπειλεϊ νά άποκαλύψη είς τόν σύσυγον τό πα· 
ρελθόν της ώς ίππευτρίας έάν άρνηθή νά τοΰ δώση 
ένα ποσόν χρημά ων.

*0 Παύλος ήκουσε τήν συνδιάλεξιν και μανθάνει 
τοιουτοτρόπως δτι ή γυναίκα του τόν έξηπάτησε 
πρός τόν μοναδικόν σκοπόν τού νά κάμη έναν πλού 
σιον γάμον. Ματαίωςείς τήν πρώτην, μετά τήν έμ 
φάνισιν τοΰ Πινέλλι, συνάντησίν της ή Διάνα δρκί- 
ζεται είς τόν Παύλον δτι άγαπά· αυτόν καί όχι τά 
χρήματά του. 'Ο Παΰλος δέν θέλει νά πιστέψη.

Πρός μεγάλην της έκπληξιν ή Διάνα βλέπει τήν 
έπομένην τής έξηγήσεως αύτής πού είχε μέ τόν σύ
ζυγόν της, άπεσταλμένους υπαλλήλους μιας εταιρίας 
μεταφορών, νά έμφανίζωνται στον πύργο. Ό σύζυ
γός της έχει φύγει χωρίς καν νά τήν άποχαιρετίση, 
άλλά τής έπιδίδουν μιά έπιστολή είς τήν δποίαν τής 
δμολογεί δτι καί αύτός είνε τυχοδιώκτης ζητών νά 
εύρη μιά μεγάλη προίκα. Ήπατήθησαν άμοιβαίως 
λοιπόν, καί δέν τής μένει άλλο - κατά τόν Παύλο 
παρά νά χωρίσουν καί νά συνεχίσουν τό παιγνίδι 
τους καθ*  ένας γιά λογαριασμό του.

'Η Διάνα άπελπισμένη, γιατί άγαπά στ’ άληθινά 
φόν Παύλο άποφασίζει νά έγκαταλείψη τά δνειρά
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Ζάν Άντζελο

της. Ό Παΰλος τής προτείνει ένα ποσόν 100 χιλιά
δων φράγκων έναντι τοΰ δποίου ή Διάνα νά τού 
διευκολύνη τό διαζύγιο καί νά μή τόν ένοχλήση είς 
τά νέα σχέδιά του περί πλουσίου γάμου.

'Η Διάνα έπιτυγχάνει νά τόν φέρη σπήτι της 
γιά νά συννενοηθή προσωπικώς πλέον περί τών σχε
δίων. Τόν έκλιπαρεί νά έγκαταλείψη τά σχέδια αύ- 
τά καί νά έξακολουθήσουν συζώντες. Κατορθώνει νά 
τόν κάνη νά σκεφθή καί νά πιστεύει δτι άνέκτησε 
τήν εύτυχίαν της, δταν έξελθοΰσα γιά μιά στιγμή 
τής αιθούσης, τόν βλέπει νά χύνη μέσα ατό ποτήρι 
της τού κρασιού τό περιεχόμενον ένός φιαλιδίου. 
Προφανώς θέλει νά τήν δηλητηριάση γιά νά άπαλ- 
λαγΛ. Βλέπουσα τοιουτοτρόπως δτι δ Παΰλος δέν 
τήν άγαπά δέχεται τόν θάνατον καί πίνει τό δηλητη
ριασμένο κρασί. Είς τό ποτήρι έμεινε λίγο άπό τό 
δηλητηριασμένο κρασί καί δ Παύλος συγκινηθείς ά
πό τήν τόσην άγάπην τής Διάνας, πίνει καί τό ύπό- 
λοιπον Καί οί δύο των άναμένουν πλέον τόν θάνα
τον.....Άλλά έκρηξις γέλωτος τού Παύλου τήν έπα-
φέρη είς τήν πραγματικότητα.

Τά σχέδια, τοΰ διαζυγίου, τής μετακομίσεως, 
τό δηλητήριο..., ήσαν δλα δοκιμασία! πού έφεΰρεν 
αύτός, γιά νά ίδή πόσον τόν άγαπά ή Διάνα.

θά ζήσουν λοιπόν δ ένας γιά τόν άλλον. 'Ο Παΰ
λος Σοριάνο ήτο πράγματι εκατομμυριούχος καί δέν 
ύπήρξε ποτέ τυχοδιώκτης.

Μετά τόν Μπετχόβεν, μετά τόν άναγγελθέντα 
Μόζαρτ, καί έν άναμονή τού «Σοπέν» τής κυρίας 
Ζερμαίν Ντυλάκ, ιδού δτι άγγέλεται σήμερον καί 
μία άλλη ταινία πραγματευομένη τόν βίον τοΰ με
γάλου μουσικοΰ «Μόζαρτ». Πρωταγωνισταί τοΰ νέου 
αύτοΰ φιλμ θά είνε δ περίφημος γάλλος καλλιτέχνης 
τοΰ θεάτρου Sasha Guitry καί ή έπίσης διάσημος 
Yvonne Printemps Λέγεται δτι έπληρώθησαν ένα 
έκατομμύριον φράγκα διά νά δεχθούν νά έμφανισθούν 
είς κινηματογραφικήν ταινίαν.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΤΗΣ ΣΙΝΕ OFIAN

Η ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΗ
Τό ύπεροχότερον έργον τής έποχής 

Πρωταγωνιστοϋ ν ή Δίλιαν Τξύς καί ό Ρόναλδ Κόίμαν

'Ο Βεζούβιος έν έκρήξει σάν ένα γιγαντιαΐο συν- 
τριβάνι άπό πυρωμένη λάβα καί καπνούς... Καί οί 
κάτοικοι τών χωριών γύρω νά τρέχουν άπεγνωσμέ- 
νοι νά σωθούν άπ’ τήν καταστροφή καί τό θάνατο... 
’Ιδού άληθινά ένα θέαμα πού τό βλέπη δ κάθε θεα- 

ΜτρικαΙ σκηναι and τό 

τής μέ συγκρατημένη τήν άναπνοή καί μέ μάτια δ- 
λάνυχτα ! Καί τό θέαμα αύτό είνε μιά άπ’ τις με
γαλειώδεις σκηνές τοΰ άριστουργήματος «Λευκή Α
δελφή», έπρεπε δέ, νά περάσουν χρόνια καί χρόνια 
γιά νά μπορέση δ φακός τής κινηματογραφικής μη
χανής νά πάρη καί νάποθανατίση μιά πραγματικά 
έξοχου μεγαλοπρεπείας έκρηξη τού Βεζούβιού ήφαι- 
στείου.

Ούδέποτε άλλοτε άπήλαυσαν οί θεαταί τόσων ρε
αλιστικά τό θέαμα τοΰ έξαίρετίκοΰ φαινομένου ένός

Ήφαιστείου έν έκρήξει καί δ σκηνοθέτης καί δη
μιουργός τοΰ φίλμ κ. Χένρυ Κήν, έκινδύνευσε νά 
παρασυρθή άπό τόν ποταμόν τής λάβας πολλάκις 
χωρίς δμως νά δειλιάση καμμιά στιγμή 1

Καί μόνο γιά τό θέαμα τού Βεζούβιού άξίζει ν’

ίργον · Ατυχή Αδελφή»
άπολαύση κανείς πολλές φορές τό έργο ή <'Η Λευ
κή Αδελφή». ’
Αί σκηναΐ τής ’Αφρικής

Πόσες δυσκολίες συνήντησε δ Χένρυ Κήν κατά 
τήν μετάβασίν τουείς τήν'Αφρικήν διά τό «γύρισμα» 
τών μαχών μεταξύ ’Αράβων καί ’Ιταλών, ώς άπαι 
τοΰσε τό μεγαλειώδες αύτό έργον τοΰ κινηματογρά
φου !

Κάποτε έσκηνοθέτησε μιά μεγάλη μάχη καί έ



Κτνηιιατογραόικός Άιίτόο Κννηιιτιτογοαδτκός Άότηο

χρειασθη να διατάξη μερικού; ’Ιταλούς νά πέσουν 
κάτω νεκροί, δήθεν Τό είπε στον διερμηνέα του γιά 
να τό οιαβιβάση στούς έκτελεστάς.,.μαχητάς *

Εκείνοι δμως ήρνήθησαν νά πέσουν !
— Γιατί αύτή ή άρνησις ; ρώτησε ό Κήν τόν 

διερμηνέα :
— Διότι πρό δύο έβδομάδιον ακριβώς εδώ έ'Ίνε 

μια,πραγματική μάχη μεταξύ ’Ιταλών καί 'Αράβων 
κατα τήν όποιαν ένίκησαν οί πρώτοι... Καί τώρα 
δεν,θέλουν νά πέσουν κάτω σκοτωμένοι μπροστά 
στου Αραβας αυτούς!!!

Ποιος είναι ό Ρόναλδ Κόλμαν ;

, Άπαντώντες σάς πληροφοροϋμεν δτι ό νέος αότός
Χ'Ύη ίθί7γ1ςείνε μ·α κινηματογραφική άποκάλυ 

φις ! Οπως ό μακαρίτης Ροϋντυ Βαλεντίνο έθριάμ- 
βευσε μέ τό έργο του «Οί τέσσαρες ίππόται τής ’Α- 
ποκαλυψεως» όταν πρωτοεμφανίστηκε, έτσι ' καί 
τώρα ό Γόναλδ Κόλμαν θριαμβεύει καί καταπλήσσει 
με το δραματικό του δυνατό ταλέντο στό άριστούο- 
γημα «Ή Λευκή ’Αδελφή».

Στό φίλμ αυτό δ καλλιτέχνης ντεμπουτάρει στή 
βουβή τέχνη άφοϋ ως ηθοποιός στήν ’Αγγλία είνε 
δρεψη αρκετές δάφνες. Στό Λονδίνο έπαιζε σ ό θέα 
τρο μαζί μέ τή γνωστή ηθοποιό Ρούθ Τσάτερτον στό 
εργον «Ή στοργή» μέ μεγάλη επιτυχία. ’Εκεί τόν 
ε.οε ο Διευθυντής τής Κινημ. έταιρίας τ'Ενσπιοέ- 
OCOV Πίχτσορς "Ινκ» X. Μίλλερ καί τόν εόρήκεν 
έξαιρετικά καταλληκον γιά τό ρόλο τοϋ Λοχαγού 
Γςιοόανι Σεβερι στή «Λευκή ’Αδελφή» |

Καί τοϋ επρότεινε τότε νά κατέλθη στήν ’Ιταλία 
ως πρωταγωνιστής. , Τό πρόσωπο τού Ρόναλδ είνε | 
μελαχροινό καί μοιάζει μάλλον μέ τόν μεσημβρινό 
ωραΐον ανδρικό τύπο.

Καί δμως δ Ρόναλδ είνε άπό τή χώρα τών ξαν
θών. Ιή _κωτια ! Είνε τόσο ρεαλιστική ή ηθοποιία 
του καλλιτέχνου αότοϋ πού δέν «παριστάνη διόλου 
τον ωραίο» καί δμως είνε γι’ αύτό συμπαθητικότε
ρος των ωραίων πρωταγωνιστών, ώστε εύθύς άπό τό 
πρώτο του, έργο έγινε ένας άπό τούς γνωστοτέρους 
μεγάλους άστέρας τοϋ φίλμ.

ΤΙ είναι ή (Λευκή Αδελφή > ·

Αριστούργημα τών Αριστουργημάτων τής 

ίστορ”' πε1° κα' συϊ*ΐνήτικήν  ερωτική

~ " ^Αρρα Μπερνάρ τής δθόνης θριαμβεύει σ’

— Η ώραία καί ρωμαντική ’Ιταλία. Τό μύστη 
ριωδες Αλγεριο. Ό Βεζούβιος έν έκρήξει !

«Αιώνια θά σέ περιμένω άγαπημένε μου!...» 
— Η ομορφιά τού έργου αότοϋ θά σάς αίχμα 

λωτιση ασφαλώς !
, Κανένα δράμα ως τώρα δέν παραβάλλεται μέ 

αυτό ! r
— \ένε ψέμματα δσοι ισχυρίζονται δτι δ έρως 

πεθαίνει !

Η νειότη καί ή ώμορφιά παλεύουν μέ τή μοίρα .. 
τή σκηρή !
Jfegixo. τίτλοι άπό τό έργο

* Ο θανατος μ έζήλευσε άλλοίμονο ! »
«Σκέψ,ου καλά προτού φορέσης τάπέπλα τής μο

ναχής ! Σήμερα άκόμη είσαι έλεύθερη μέσα στόν 
κόσμο... Αύριο δμως ή πόρτες τυϋ κόσμου θά σού 
κλειστούν γιά πάντα... Σκέψου καλά'...»

«Γό σπίτι μου είνε μικρό, μά θάνε δικό σου γιά 
τόσον καιρό δσο θά ύπάρχη ταβάνι πάνω άπ’ τό κε
φάλι μου σ’ δλη τή ζωή !...»

«Ποτέ σου δέν μ’ αγάπησες !!»
« .. Ησουν ή μόνη μου άγάπη μά.,,τώρα ή αγά

πη σου άνήκει στό Θεό !...»

I'ARE NOS TRUM
Γο περίφημο φιλμ τοϋ Ρέξ Ίγκραμ Mare No

strum έμπουκαταρίσθη άγρίως καθ’ δλην τήν Γέρμα- 
νιαν, διότι έκρίθη ώς προπαγανδίζον Υπέρ τής Γαλ
λίας. Ενεκα τούτου ή εταιρία Metro Goldwyn 
-Mayer, δυ,σηρεστήθη ύπερβολικά εναντίον τοϋ Ρέξ 
Ιγκραμ καί θεωρείται σχεδόν βέβαιον δτι θά τόν 

άνακαλεση έκ τής Γαλλίας.

ΔΗΛΩΣΙΣ
AMERICAN F I L Μ C°

Είς άτάντησιν τής τελευταίας δη 
λώσεως τής ΤΗστερν Φίλμ Σαλόν Ίν- 
τεάλ δη ιιοσιευ θείσης είς τό προηγού 
μενον τεϋχος τοϋ <Κ. Άστέρο~ς> περί 
τής ιδιοκτησίας τών έργων Vt«?c 
τοϋ X ϊχη, 1<άρμ.Ξν, 1’ϊ.ός τοϋ 
ίΛορώ _%όν X., δηλοϋμεν άπαξ διά 
παντός καί προς τερματισμόν τοϋ δη 
μιουργηθέντος ϋ-ορύβου δτι αί ταινίαι 
αύται άνήκουν άποκλειστικϋς είς τήν 
ήμετέραν έταιρίαν, τό γεγονός δετής 
προσεχούς προβολής αύτών έν τώ ήμε 
τέρω κινηματο&εάτρω < Π ά ν & ε ο ν» 
ΰέλει Απόδειξη τό άλη&ές τών δηλώ- 
σεών μας.

. Η Διεύ&υνσις τής έταιρίας Ame
rican Film Co καί τοϋ κινηματοθεά
τρου «Πάν&εον*  είνε ύποχρεωμένη 
νά δηλώση διι οσάκις μέχρι σήμερον 
ύπεσχέθη είς το άξιότιμον κοινόν τό 
οποίον τόσον έν&έρμως μας έτίμησε 
κατα τό παρελ&όν ουδέποτε διειμεύ- 
σ&η είς τάς υποσχέσεις της και πάν 
τότε προέβαλε τά εκλεκτότερα εογα 
τής παγκοσμίου παραγωγής.

Άλκίβ. Ί’ρι?νταφόλλου 
Γινικός διευθυντής . ής American Film Co 

Μαϊ τον Κινηματοθεάτρου .Πάνθταν.
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σκηναί είς τάς όποιας είναι καλώ, άλλά Υπάρχουν καί 
άλλαι είς τάς οποίας είναι μόλις άνεκτή. ,

Ό Ρόϋ ντ’ Άρου είς τόν ρόλον τοϋ διάδοχου Μίρ
κο είναι άρκετά υπερβολικός. Διά τήν έγχρωμον σκη
νήν τοϋ γάμου άρκεΐ νά λεχθή δτι μέ τά κτυπητ 
χρώματα τοϋ καταστρέφει δλο τό τέλος τοϋ έργου

“Ο ΑΝΕΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.,
Παραγωγή «Grandes Production Ginematographiques» 

(Προεβλήθη εις τό «Σπλέντιτ»)

Τό πασύγνωστον μυθιστόρημα τοΰ^Έκτερος Μαλ- 
λώ, τό όποιον μάς κατεγοήτευσε καί μάς συνεκίνησε 
κατά τά παιδικά μας χρόνια, διεσκευάσθη υπό των 
Κερούλ καί Μόνκα είς τόν κινηματογράφον. Ιό 
φιλμ τό όποιον έδημιούργησαν άκολουθεΐ άρκετά 
πιστά τό μιθιστόρημα καί έπανευρίσκομεν, είς αυτό 
τάς κυριωτέρας περιπετείας του μικροϋ Ρεμύ καί τοϋ 
μαέστρο Β τάλη μ=.τά τοϋ πρωτοτύπου θιάσου του. 
Ή Υπόκρισ,ς συγκεντρώνει μερικούς ευσυνείδητους 
καλλιτέχνα.-. ΠΙ Ντενίς Αόρις είναι μία άσχετά συμ
παθητική Κυρία Μίλλιγκαν, θϋμα τοϋ Ιζαίκμς. Ο 
Ερρίκος Μπωντέν Υποδύεται πολύ ίκανοποιητκα 
τόν μαέστρο Βιτάλη καί ό Αέσλυ Σόου ένσαρκωνη 
μέ πολλήν ειλικρίνειαν τόν μικρόν Ρεμύ. „ ;

Γενικώς τό «“Ανευ Οικογένειας», είναι ενα απ^ό 
καί συγκινητικό φίλμ, άπό έκεΐνα ποϋ μιλούν κατ 
εύθεΐαν καί συγκινοϋν πάντοτε τήν λαϊκήν ψυχήν, 
καί τό ίποίον ήρεσεν άρκετά.

“IJ4AIKM ΤΡμΓΩΑΙΛ,.
Παραγωγή «Phoebus-Film» 

«Πιτοεβλήθη είς τά ’Ολύμπια»

"Ενα περιπετειώδες φιλμ άπό τά συνήθη. Τό πλέ
ον ένδιαφέρον σημειον είναι ό ’Ινδικός μϋ,θος ποϋ 
παρεντ,θεται ·ίς τό έργον, μέ τά έκπληκτικά κατωρ- 
θώματα τοϋ Κάρλο Άλντίνι, καί μέ μερικά έπιτυγη- 
μένα tcucs. Ό Κέολο Άλντίκ, δ συμπαθής Ιτσλός 
άθλι τής καί καλλιτέχνης, ευρίσκει τήν^ εύκαιρίαν να 
μεταχειρισθή τά άθλητικά του προτερήματα καί να 
μάς έκπληξη είς ώρισμένας σκηνές μέ τό θάρρος του 
καί τήν εύκινησίαν τοϋ σώματός του.

“ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ φΩΣ„
Παραγωγή XI. F, Α.

Προββλήϋη είς τό «’Αττικόν»

"Ενα δράμα διδακτικό, κατα'εικνύον τά όλέθρια 
άποτελέτματα τής κληρονεμικότητος. Δυστυχώ, 
σκηνοθέτης δέν έγνώριξε νά έκμεταλλευθή καταλλή
λως ένα παρόμοιον θέμα καί τό φιλμ τό ίποιον εδει 
μιούργησε, πλάν τής διδακτικής του Αξίας, δεν πα
ρουσιάζει τίποτε τό σπουδαΐον. Ό Κόνρατ Βάϊντ Ης

“Η ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡ«„ 
Παραγωγή «Metro - Goldwyn Mayer» 

(Προεβλήβη ε’ις τό «Οΰφα-Πάκας»)

«Ή Εύθυμη Χήρα», τό έργον τό όποιον έκινημα 
τογράφησε ό Αύστριακός σκηνοθέτης Ερικ φον 
Στροχάϊμ έπί τή βάσει, αύτό τούλάχιστον μας λέγει 
τό πρόγραμμα, τής περιφήφου όμωνύμου δπερέττας 
τού Φράντζ Αέχαρ προεβλήθη τήν, παρελθουσαν 
έόδομάδα καί είς τήν πόλιν μας Διά >ά είμι,θα ειλι
κρινείς τό φίλμ αύτό δέν έχει παρά μακουνην πολύ 
ιιακρυνήν σχέσιν μέ τήν έν λόγφ δπερέτταν καί ορεί 
λω νά όμολογήσω δτι μόλις καί μετά βίας κατωρθωσα 
νά τ\ν άναγνωρίσω. Μόνον αί δύο τελευλαϊαι πράξεις 
τού έργου (σημειωτέον δτι τό φίλμ είναι δεκά πρα 
κτον), καί αΰταί πάλιν μέ ύπερβολικήν έλευθερίαν, 
δύναται νά πή κανε’ς δτι πραγματεύονται την υπό 
θεσιν τής δπερέττας. ’Επίσης καί τό τέλος είναι κα 
αύτό τελείως διάφορον και ούτω , βλέπομεν τήν « ,υ- 
θυμη Χήρα», Άλίκην δνομαζομένην είς τό φιλμ αν
τί τής Μίσσιας πού γνωρίζομεν είς τήν οπερέττιν, 
νά γίνεται βασίλισσα τού Μοντεμπλάνκο, κράτος τή, 
Μαρσοβίας. Είνα. άναμφισβήτητον δτι τό κοινό» πού 
πηγαίνει είς τόν κινηματογράφον διά νά πααακιλου- 
θείση τήν «Εύθυμη Χήρα», πηγαίνει μέ τήν πρου- 
πόθεσιν νά ίδη τήν γνωστήν του δπερέτταν. Ακρι
βώς λοιπόν ένεκα τής τελείας παραλλαγής τοϋ λι· 
μπρίττου τής δπερέττας ταΰτης, ό περισσό ερος κο 
σμος, άδιάφορον έάν δικαίως ή άδίκως έφυγε άπο- 
γοητευμένος.. , . ,

Ή σκηνοθεσία είναι όμολο γουμένως καλήάλλα υπάρ
χουν καί άρκετά έλαττώματα, ιδίως είς τάς λεπτομε 
ρείας. Είναι δέ γνωσιόν δτι άπό αύτάς κυρίως ανα- 
ννωρίζεται ό καλός καί εύσονείδητος σκηνοθέτη,. 
’Επί’παραδείγματι ή σκηνή τής μιάς άπόψεως τού 
Μοντμεπλάνκο δέν εΐναι^ διόλου έπιτυχημενη και 
φαίνονται καθαρώτατα τά χάρτινα φόντα Επί
σης είς τόν χορόν ποϋ δίδεται εί; τήν πρεσβείαν τοϋ 
Μοντεμπλάνκο πρός τιμήν τοϋ διαδόχου Μίρκο, υπάρ, 
χει έπ: τοϋ θρόνου τό στέμμα τοϋ Μαυροβούνιου με 
τόν δικέφαλον αετόν καί κάτωθι μέ ελληνικού: χα 
ρακτήρας τό σύμβολον τοϋ ‘Ελληνικού στέμματος 
«Ίσγύς μου ή άγάπη τοϋ λαού». "Οσον διά τήν χιό- 
να ποϋ πίπτει είς τήν σκηνήν κατά τήν,οποίαν ό διά
δοχος Μίρκο έξέρχεται τήν αυγήν άπό,τόν οίκον 
διασκεδάσεως. είναι έξαιρετικά άτεννη. Άρκουμαι 
είς τά έλαττώματα. αύτά, άν καί δπαρχουν καί πολ/.α 
άλλα άκόμη. Φωτισμός Υπερβολικά ισχυρός, αποτέ
λεσμα τοϋ όπιίου είναι ή θαμπή φωτογραφία. Αλκή 
προσέτι παρατήρησις τήν όποίαν έχω νά κάμφ εί
ναι δτι γίνεται κατάχοησις τών ίεγ μένων «Hous 
artistiques». Έκ τών ηθοποιών ξεχωρίζει μόνον ο 
Τζιλμπέρ. Είναι τελεΓως άψογος καί Υπόσχεται πολ
λά διά τό μέλλον. Τούναντίον ή Μαίη Μούρραιη εί
ναι πολύ άκατάστατη είς τό παίξιμό της. Ιπάρχουν
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τόν ρόλον τοΰ έκφύλλου είναι, δπως πάντοτε, πολύ 
καλός. Είς τάς σκηνάς τής καταπτώσεως του κα’. 
γοΟ θανάτου του είναι άληθινά υπέροχος. 'Η ύπόκρι- 
σις τών άλλων ηθοποιών δέν είναι πολύ ικανοποιη
τική.

VEDETTE
Παραγωγή «Paramount» 

(Ik οεβλήθη εις τό «Κοσμικόν»)

Διερωτώμεθα, τί θά ήτο τό φιλμ αύτό χωρίς τήν 
Γκλόρια Σβάνσον ; "Ενα πολύ άαθενές κα’. παιδαριώ
δες σενάριο χρησιμεύει ώ; βάσις διά τό φίλμ αύτό 
τού ’Άλλαν Ντβάν, τό όποϊον ή Γκλόρια Σβάνσον 
προσπαθεί μέ κάθε τρόπον, χωρίς δμως καί 
νά τό κατορθώνη, νά τό καταστήση ένδιαφέρον. Διά 
τόν έγχρωμον πρόλογον καί έπίλογον τού έργου θε
ωρώ περιττόν νά γράψω τίποτε διότι άντιβαίνουν καί 
πρός αύτό άκόμη τό πλέον στοιχειώδες γοϋστο οίου- 
δήποτε άνθρώπου.

Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ 
(Ταινία ’Ιταλική) 

(Προεβλήθη εις τό «Αττικόν»)

Ό «Κουρσάρος» είνε τό τελεοταΐον έργον τοΰ 
μακαρίτου Άμλέτο Νοβέλι, ό όποϊος πρό τινων άκό I 
μη έτών ήτο ένα άπό τά είδωλα τοΰ ’Αθηναϊκού I 
κοινοΰ. Τό φίλμ αύτό, τό όποιον άριθμει ήδη άρκετά j 
έτη, έχει γηράσει πλέον τόσον άπό τεχνικής άπόψε-1 
ως δσον καί άπό άπόψεως υποκρίσεως. 'Η ύπόθε-1 
σις, μία Ιστορία πολύ ρωμαντική πραγματευομένη 
τόν έρωτα μιας ψαροπούλας καί ένός άρχιπειρατοΰ, 
δέν στερείται ένδιαφέοοντος άλλά άδικείται πολύ 
άπό τήν ύπόκρισιν τών ήθοποιών καί ιδίως άπό τήν 
πρωταγωνίστριαν ’Έντυ Ντάρκλεα διά τήν όποιαν 4 
χαρακτηρισμός μετριωτάτη, είναι έπιεικής. Ό Άμ
λέτο Νοβέλι, έκ τοΰ θανάτου τοΰ οποίου έχασε πολ 
>ά ή κινηματογραφία τής πατρίδος του, είναι καί 
είς αύτό τό έργον ό έκφραστικός καλλιτέχνης ποΰ 
έγνωρίσαμε είς τό παρελθόν. Έκ τών διαφόρων σκη
νών τοΰ έργου ή καλλιτέρα εί«αι ή αρπαγή τοΰ χω 
ρίου ύπό τών πειρατών, ή οποία Ισκηνοθετήθη ύπό 
τοΰ Augusto Genina κατά τρόπον πολύ ικανοποι
ητικόν.

Στέφανος Κώστια
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ο κ·ιιμφοςκιι ι minim
(Ύπεοχέβημεν είς προγενέστερον ήμών φύλλ ν δτι θά 

δημοσιεύσωμεν προσεχώς νεώτερον «ρθρον τοΰ κ. Ζάκ 
Κατλαίν.

"Ηδη πραγματοποιοϋμεν τήν υπόσχεσή' μας, λογιζόμε- 
νοι ευτυχείς διότι βξησφαλίσαμεν τήν πολύτιμον συνεργα
σίαν τοΰ Γάλλου καλλιτέχνου καί διά τό μέλλον, δυνάμε- 
νοι άπό τοΰδε νά ύποσχεδώμεν τήν δημοοίευσιν σειράς 
ενδιαφερόντων άρθρων καί ώραίων αναμνήσεων έκ διαφό
ρων ταξειδίων τοΰ καλλιτέχνου, είς προσεχή φύλλα τοϋ 
«Κινημ. Άστέρος».)

Ό κινηματογράφος εξεταζόμενος ύπό παιδαγωγικήν i- 
ποψιν οφείλει νά προσπαθήση νά παραγάγη τήν ζωήν είς 
αύτήν τήν ύπόστασίν του.

Μήπως δ φακός τής κινηματογραφικής μηχανής δέν 6ά 
ήδύ'.ατο νά όνομασθή τό μικροσκόπιον τής ανθρώπινης καρ- 
δίας ;

Ό ηθοποιός τοϋ κινηματογράφου είναι άναντιρρήτως έ· 
κείνος όστις γνωρίζει, δτι άπέναντί του δέν δύναταί τις ού
τε νά ψευσθή, ούτε νά δολιασθή, ούτε νά προτείνη ψυχήν 
κύδδηλον.

Αύτό δλλωοτε ήμπορεί νά ίπιδεδαιώοη καί εις διορατι
κός παρατηρητής έξετάζων τόν κινηματογράφον άπό μίαν 
καλλιτεχνικήν γωνίαν, διότι έκείθεν αντιλαμβάνεται δτι ή 
έβδόμη τέχνη παραμορφώνει τόσον άνεπαισθήτως τήν Αλή
θειαν, ώστε ή πραγματικότης δι’ αύτής έμφαίνεται κατα- 
πλήσσουσα. Είς μερικός μάλιστα περιπτώσεις ή φυσικό- 
της τών κινηματογραφικών σκηνών Ανυψώνει τό γόητρον τής 
ίβδόμης τέχνης.

Αί εκφράσεις «μετριασμένον» καί «έπιταχυντικόν» δέν 
είναι παρά τεχνικοί δροι κάμνοντες έντύπωσιν. Χωρίς νά 
θέλωμεν νά έπιμε νωμεν έπί τής μικρογραφίας (ώς Αρχικώς 
ίχαρακτηρίσαμεν τήν διά τοϋ φακοϋ άποθανατιζομένην εικό
να), νομίζομεν δτι οί τεχνικοί ούτοι δροι δέν Αλλάζουσι 
κατ’ ούδένα τήν γραμμήν τών αντικειμένων τών συλλαμδα- 
νομένων διά τοδ έν μετρίφ ή ταχυτάτη κινήσει ευρισκομένου 
άπαρέϊγ δπερ άργότερον μας έμφανίζει ύπό δύο διαφόρους 
ρυθμικός όψεις διαφορετικός μέν Αλλ’ ληθοφανεΐς κινήσεις, 
τάς δποίας οι οφθαλμοί μας άνευ τής μεσολαθήσεώς του 
δέν θά ήδύναντο κάν νά συνθέσουν !,.

Ζάχ Κατλαίν
Δοΰείσης ευκαιρίας δέν κρίνω άσκοπον νά είπω άλίγα 

τινά διά τόνκ.Ζάκ Κατλαίν τόν όποιον τόσον έπεθύμησαν αί 
δαυμάστριαί του ώστε νά μάς έρωτοϋν δι' έπιστολών λαμ- 
βανηιιένων νηΠηπε—■ -__ ,—, ο» επιστοπων Λαμ- βανομένων καθημερινώς εις τά γραφεία μας, έάν, πότε καί 
είς ποια έργα θά τόν ΐδουν εφέτος.

Ώς έγράψ ιμεν καί άλλοτε, ή Σινέ Όριάν επιφυλάσσει 
είς τό αθηναϊκόν κοινόν δύο έξαιρετικάς εμφανίσεις τοΰ 
Γάλλου καλλιτέχνου, τήν μίαν είς τόν «‘Ιππότην τών Ρό
δων» καϊ τήν άλλην εις τον «Ίλιγγον».

Ό «'Ιππότης τών Ρόδων» είνε έν άπό τα καλλίτερα 
φιλμ τοΰ Ζάκ Κατλαίν, ληφθέν έκ τής ομωνύμου όπερας 
τοϋ Χάοφμανσταλ. Είς αύτό πρωταγωνιστεί μέ τήν Ούγκέτ 
Ντυφλώ τής Γαλλικής κωμωδίας μεθ’ ής μετέβη είς Βιέν
νην δια τήν κινηματογράφησή του ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
διάσημου σκηνοθέτου Ροβέρτου Βίν. Είς τό ταξείδιον έκεί- 
νο μάλιστα οφείλεται μία πολύ παραστατική άφήγησις τών 
εντυπώσεων άς άπ .κόμισεν δ κ. Κατλαίν έκ τής Όπερας τής 
Βιέννης, δήμοιιευθεϊσα είς τόν «Κινημ. ’Λστέρα».

Ό «"Ιλιγγος» είνε επίσης ένα πολύ δυνατόν έργον τοΰ 
Σάρλ Μερέ (τού συγγοαφέω; τής «Φλόγας» καί τοΰ «ΙΙει- 
ρασμοΰ») είς τό όποϊον ό Κατλαίν πρωταγωνιστεί μέ τήν 
γνωττήν είς τό κοινόν μα; Γερμανίδα τραγωδόν Έμμυ 
Λύν·

Ό «"Ιλιγγος» έγυρϊοθη ύπό τήν διεύθυνσιν τού Μαρσέλ 
Λερμπιέ τοΰ οποίου τήν δεξιοτεχν αν έν προκειμένω έξήρε 
μέγα μέρος τοΰ ειϊρω ια'ίκοΰ κινηιιατογραφικοΰ τύπου.

’ίρις Σκαραβαίον

TO NEON ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΝΤΟΛΦ ΜΕΝΖΟΥ
Το νέον φίλμ τοΰ περίφημου πλέον Άντόλφ' 

Μενζοΰ διά τήν «Ιίαραμάουντ» είναι «The Ace 
of Cads, (Ό μεγαλήτερος παληάνθρωπος), τό όποιον 
«γυρίζεται», ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Luther Reed. 
Είς αυτό τό φίλμ ένα ενδιαφέροντα ρόλον κρατεί καί ' 
δ άδελφός τοΰ" Άντόλφ. 'Ο ’Ερρίκος Μενζοΰ, ό ι 
όποιος έζήλευσε φαίνεται τήν δόξαν τοΰ μεγαλητέ- 
ρου του άδελφοΰ καί επιθυμεί νά βαδίση έπί τά 
ίχνη του.
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Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΏΝ

0 ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΓΊΰ>ς ό Σαρλώ έφυγε άπό τό Λονδίνον.— Ή μετά έννέα έτη αυνάντηαις μέ τήν μητέρα του. — Π&ς 

έκάμφ&η ό ’Αμερικανικός νόμος.— Ή μητέρα του καλλιτεχνικός κριτικός

Είναι δ υιός της δ Σαρλώ ποΰ επιστρέφει άπό 
τήν εργασίαν του.

Πριν έμβη τότε είς τό σπίτι του δ Σαρλώ πλη
σιάζει είς τό παράθυρον καί φιλεΐ τήν μητέρα του, 
ή δποία έχει σκύψει ή μισή έξω.

** *
"Οπως εϊπομεν προηγουμένως, δυο χρόνια μετά 

τήν άφιξίν του είς τήν ’Αμερικήν, δ Σιρλώ έτηλε- 
γράφησεν είς τήν μητέρα του νά έ,τοιμασθή πρός ά- 
ναχώρησιν. Καί δμως έντ'έχ δλα χρόνια έπέρασαν 
πριν συναντηθοϋν πάλιν.

’Ολίγον μετά τό τηλεγράφημα τοΰ υϊοΰ πρός τήν 
μηιέρα, τώ 1914, έξερράγη δ πόλεμος. Μεταξύ τών 
άλλων περιορισμών, οί όποιοι έπεβλήθησαν τότε, ΰ- 
πήρχεν εις τρομερώτερος. Κανείς Βρεττανός υπήκοος 
δέν έπετρέπετο πλέον νά εγκατάλειψη τό άγγλικόν 
έδαφος. Ή κυρία Τσάπλιν λοιπόν ήναγχάσθη θέ
λοντας καί μι) νά μείνη είς τό Λονδίνον.

Έμεινεν εκεί έως δτου μίαν νύκτα έπεσε βόμβα 
άτό άεροπλάνου πολύ πλησίον είς τό σπίτι της. Τό 
κτίριον έπαάε μεγάλας βλάβας, ή ιδία δέ ώς έκ θαύ
ματος έσ ώθη.

Ή συγκίνησις, τήν όποιαν ύπέστη, ήτο τόσον 
μεγάλη, ώστε έπαθε σχεδόν άπό άφασίαν καί ήνα- 
γχάσθησαν νά τήν μεταφέρουν είς έν νοσοκομείον 
μακράν τοΰ Λονδίνου, τό όποιον έβομβαρδίζετο συ
νεχώς άπό τά Γερμανικά άεροπλάνα.

Ό Σαρλώ προσε πόθησε διά μίαν άκόμη φοράν 
μετά τό πάθημα τής μητέρας του νά κάμψη τόν ’Αγ
γλικόν νόμον. Έπήγαν δμως χαμένοι δλοι του οί 
κόποι.

Ένώ τότε αυτός είργάζετο είς τό Χόλλυγουντ καί 
κατέκτα παγκόσμιόν φήμην, ή επιστήμη κατέβαλλε 
κάθε προσπάθειαν διά νά χαρίση πάλιν τήν υγείαν 
είς τήν πτωχήν γυναίκα.

Έπί τέλους έληξεν δ πόλεμος.
Ή κυρία Τσάπλιν ^‘συνήρχετο ολίγον κατ’ ολί

γον. Έπέρασαν δμως τρία άκόμη χρόνια, χωρίς νά 
ήμπορέση ν’ άναλάβη τό ύπερωκεάνειον ταξεί- 
διόν τη:.Μόλις τώ 1921 ήσθάνθη δυνάμεις επαρκείς, έ- 
σπευσεν άμέσως πλησίον τοΰ υίοΰ της.ζΚαί είς τό 
Μπεβερλέϋ Χίλλ τής Καλλιφρονίας ήνώθησαν έπί 
τέλους πάλιν μητέρα καί υιός.

"Ολοι έλεγαν οτι αί περιπέτεια! των είχαν τελειώ
σει. Καί δμως δχι. Τήν εποχήν τοΰ πολέμου ύπήρ- 
χεν δ Βρεττανικός νόμος. Μετά τόν πόλεμον ύψώθη, 
αίφνης, άμείλικτος δ ’Αμερικανικός νόμος έπί τής με-

Τήν άνοιξιν τοϋ 1912, ένας εντελώς άγνωστος 
ηθοποιός τοΰ Μοΰζικ χώλλ, ό Τσάρλυ Ττάπλιν, έ- 
φυγεν άπό τό Λονδίνον, άφοΰ έφίλησε τήν μητέρα 
του, ή οποία προσεπάθει να κρύψη τήν συγκίνησίν) 
της, κι’ έπήρε τήν ευχήν της.

’Επήγαινεν είς τήν ’Αμερικήν πρός άνεύρεσιν 
τύχης καί δπως έλεγεν, ήτο γεμάτος ά.τό ελπίδας.

Ό νεαρός αυτός ηθοποιός ήταν δ Τσάρλυ Τσά- 
πλιν, δ ιρίλος μας Σαρλώ.

"Ω, βέβαια, σαν νέος ποΰ ήτον δ Σαρλώ θά είχε 
τήν ψυχήν του γεμάτην ελπίδας. Καί δμως, μόλις 
ά ιεμακρύνθη άπό τήν ηλικιωμένη»’ εκείνην κυρίαν, 
τήν μητέρα του, κι’ έμπήκεν είς τό τραίνο, τοϋ ήλθεν 
ή τρελλή επιθυμία νά σταματήση εις τόν πρώτον ε
πόμενον σταθμόν καί νά γυρίση πίσω...Ευτυχώς δι’ 
αυτόν ποΰ δέν τό έκαμεν.

Αί άνωτέρω εκμυστηρεύσεις δέν οφείλονται είς τόν 
ίδιον τόν Σαρλώ. 'Εξέφυγαν δμως μίαν ημέραν άπό 
τά χείλη τοΰ άδελφοΰ του Σίδνεϊ Τσάπλιν, καί τοι
ουτοτρόπως περιήλθον είς τήν δημοσιότητα

Δύο έτη έπέρασαν μετά τήν άναχώρησιν τοΰ ά
σημου ήθοποιοΰ.

'Η γηραιά κυρία Τσάπλιν, ή οποία έζη τώρα μό
νη της είς τό Λονδίνο έλαβεν έξαφνα μίαν ημέραν 
τό εξής τηλεγράφημα :

«Ήρχισα νά κάμνω περιουσίαν’ ετοιμάσου πρός 
άναχώρησιν»

♦ #
Ή ιστορία τοΰ Σαρλώ κιίτης μητέρας του είναι, 

αλήθεια, μιά άπό τάς μεγαλυτέρας άποδείξεις μητρι
κής καί υίϊκής στοργής.

Είναι δλη πρός έπαινον τοΰ μεγάλου καλλιτέ 
χνου, δ όποιος άπέδειξεν δτι έχει καρδιάν γεμάτην 1 
άπό ευγενικά αισθήματα καί άπειρον τρυφερότητα 
είς τήν ψυχήν του.

Είς τό Μπεβερλέϋ Χίλλ ευρίσκεται κάπου πολυ
τελέστατου άλλά σιωπηλόν σπίτι, παρ’ δλην τήν πα 
ρουσίαν δύο μικρών παιδιών, τών υιών τοϋ Τσάρλυ 
Τσάπλιν.

Μία κυρία εξήντα περίπου χρόνων μέ άσπρα 
μαλλιά μένει συνήθως είς τό σαλόνι τοΰ Ισογείου, τό 
οποίον είναι σοβαρά στολισμένόν, καί κάθεται στε
ρεό τύπως πλησίον είς τό παράθυρου.

Σχεδόν πάντοτε ξεφυλλίζει μίαν Βίβλον, τήν ό
ποιαν έδιάβασε κ' έξινα^ιάβασε πολλές φορές!

Όλην τήν ημέραν κάθεται εκεί, σαν νά έπιβλέ- 
πη τόν δρόμον. Τήν ώρα ποΰ δύει δ ήλιος πίσω 
άπό τ’ άντικρυνό βουνό, ή προσοχή της έντείνεται 
περισσότερον καί άνασηκιόνεται χαρωπή δταν ά- 
κούη τό ρουφρούνιασμα κάποιου αυτοκινήτου.
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ταναστεύσεως, ο όποιος άπηγόρευεν είς ξένους ύπη | 
κόους νά ζούν είς τό έδαφος τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών άνευ ειδικής άδειας.

Ή άδεια όμως αύτή δέν παραχωρείται ποτέ διά I 
λόγους εύνοιας. Καί αί ’Αμερικάνικα! άρχαί, δταν | 
πρόκειται περί εφαρμογής τών τύπων, κτυποϋν πρώ
τους τούς μεγάλους, διά νά δείξουν τήν άμε 
ροληψίαν των.

'Η κυρ'α Τσάπλιν ήτον υπεράριθμος όσον άφο | 
ρα τούς ’Άγγλους υπηκόους, οί όποιοι έπετρέπετο νά 
διαμένουν είς τήν ’Αμερικήν. Δέν ήμποροΰσε λοιπόν 
νά μείνη έίς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας Καί ό ίδιος 
ό Πρόεδρος τής ’Αμερικανικής Δημοκρατία; δέν ήιι- 
ποροΰσε νά τής κάμη τίποτε.

Τώ 1923 ό Τσίρλυ Τσάπλιν έλαβε ποόσκλησιν 
νά ά τοστ'ίλη τη μητέρα του όπίσω είς τό Αονδΐνον. 
Τήν εποχήν όμως εκείνην ή μητέρα τοΰ Σαρλώ ήτον 
ακόμη άσθενής. Αύώ ήρκεσε διχ νά καμφθή δ’Α
μερικανικός νόμος. Καί άντί νά τήν διοιξοον, τής έ- 
δωκαν έί μηνών προθεσμίαν, ή οποία παρε'άθη είς 
έν καί ήμισυ έτος κατόπιν.

Τώ 192® ’Αμερικανοί πόλισμαν έκτύπησαν τήν 
θύραν τοΰ Σαρλώ- Έζήτησαν νά ϊδουν τόν ίδιον 
καί τοΰ άνεκοίνωσαν έπισήμως ότι μόλις οκτώ ημέ
ρας άκόμη έπετρέπετο νά μείνη ή μητέρα του είς 
τήν ’Αμερικήν.

Παρ’ δλην αυτήν τήν αύστηράν προειδοποίησιν, 
κα'εί; έκτοτε έν ήνώχλησε τόν μεγάλον καλλιτέχνην. 
'Η κυρία Τσάπλιν έμεινεν είς τό Χόλλυγουντ καί 
μένει πάντοτε εκεί, πιθανώτατα δέ δέν μετακινηθή 
πλέον.

Καθώς φαίνεται, ή... κατάστασις τής υγείας της 
δέν θά τής έπιτρέπη έπ’ άπειρον νά άποπλεύση τόν 
’Ωκεανόν.

'Ο ’Αμερικανικός νόμος έδειξεν επί τέλους οίκτον 
προς τό φίλτρον τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου.

*
* *

’Π επιρροή τής κυρίας Τσάπλιν είς τήν τύχην τοΰ 
υίοΰ της είναι με/άλη.

'Ο καλλιτέχνης τρέφει άπεριόριστον εμπιστοσύνην 
είς τάς κρίσεις της.

—Εκείνη, λέγει ό Σαρλώ, μ’ έμαθε νά παρατη- 
’ ρώ όσα συμβαίνουν γύρω μου. Καί δταν παρακο

λουθώ τάς χιλίας δύο λεπτομέρειας τής ζωής τοΰ 
άνθρώπου, δέν κάμνω τίποτε άλλο, παρά ν’ άκολου- 
Οώ τά ίχνη της.

’Ιδού δέ έν παράδειγμα τής μεγάλης παρατηρη
τικότητας τής μητρός τοΰ καλλιτέχνου.

Μίαν ημέραν δ Σαρλώ εύρίσκετο είς τό δωμά- 
τιον τής μητέρας τΊυ καί συνωμίλει μαζύ της. 'Η I 
κυρία Τσαΐπλιν, ενώ ώμίλει μέ τόν υιόν της, παρη- 
κολούθει ταύτοχρόνως κάποιον κάτοικον τής συνοι 
κίας, ο όποιος έπερνοϋσε κάτω είς τόν δρόμον.

— Μπά, είπεν, δ Μπύλλ βγαίνει άπό τό σπίτι 
του. 'Ωρισμένως έμάλωσε πάλιν μέ τήν γυναίκα 
του, διότι είναι κατσουφιασμένος καί ή γραβάτα του 
είναι δεμένη άπό πίσω. Δέν ήθελε, βλέπεις, ύστερον 
άπό τόν καυγά νά παρακαλέση τή γυναίκα του νά

I τοΰ τήν δέση. Παρατηρώ άκόμη ότι δέν έπρογευμά- 
| τησεν είς τό σπίτι του, διότι έμπήκε στον άντικρινό 
φούρναρη κ’ έπήρεν ένα κουλούρι I

Έ πέρασαν λίγαι στιγμαί καί ή κυρία Τσάπλιν
I είπε πάλιν : ν

—Ά, μπράβο.'Η δυσαρέσκεια τών γεί’όνων μας 
συζύγων δέν θά βαστάξη πολύ. Ό Μπύλλ έστάθη 
εμπρός σ<ήν προθήκη ενός άνθοπωλείου, έδίστασε 
μιά στιγμή κι’ έπειτα έμπήκε μέσα Νά τον τώρα ποΰ 
βγαίνει κρατώντας λίγα γεράνια στά χέρια του. Θά 
τά προσφέρη, χωρίς άλλο, τής γυναίκας του γιά τή 
συμφιλίωσι...

Βέβαια ή μέθοδος αύτή ομοιάζει ολίγον μέ κου- 
τσομτολιό. Φέρει έν τούτοις τούς καρπούς της δταν 
έκεϊνοι ποΰ κάμνουν τοιαύτας παρατηρήσεις περί . 
προσώπων καί πραγμάτων, ήξεύρ'υν νο επωφελούν
ται καλλιτεχνικός άπό αυτάς.

’Ολίγον καιρόν μετά τήν άφιξίν της είς την ’Α
μερικήν, τώ 1921, ή κυρία Τσάπ .ιν έγνώρι >ε διά 
πρώτη ν φοράν τά έργα Όΰ υίοΰ τη:.

'Ο Σαρλώ τήν έπήγε νά ίδή τήν ταινίαν ποΰ ή 
γάπα περισσότερον κατά τήν εποχήν εκείνην καί ή ό
ποια έφερε τόν τίτλον : &'Ο Σαρλώ στροτιοότης».

Τήν παρηκολούθησε μέ προσοχήν καί δέν είπε λέ- 
ξιν μέχρι τέλους. Μειάτό τέλος μόν ν τής ταινίας 
έστάθη μίαν στιγμήν σάν νά συνεκέντρώνε τάς σκέ
ψεις της καί έπειτα είπε:

—"Οταν ήσιυν δώδεκα χρόνων, Τσάρλυ, έσυλλο- 
γιζόμην δτι θά έκαμνες κάτι τέτοιο. Είχες πάντα 
χιούμορ. Δέν έφανταζόμην δμως ποτέ δτι είσαι καί 

1 τόσον πολύ εύαίσθητος I
Αύτό ήτο τό μόνο τη; κομπλιμέντο.
"Εκτοτε ή κυρία Τσάπλιν είδεν δλας τάς ταινίας 

τοΰ υίοΰ της καί τάς ένέκρινεν. "Η έγκρισίς της δέ 
αύτή χαροποιεί ιδιαιτέρως τόν καλλιτέχνην.

Δέν ζητεί έν τούτοις ποτέ τάς συμβουλάς της έκ 
τών προτέρων, οσάκις πρόκειται νά «γυρίση» νέαν 
ταινίαν, φροντίζει μάλιστα νά κρατή μυστικόν άπό 
αυτήν καί τό «σενάριο» άκόμη. Είς τό «στούντιο» 
επίσης δέν τήν έπήρε ποτέ τ' υ.

'Ο Σαρλώ θέλει νά δοκιμάζη εκπλήξεις ή μητέρα 
του είς κάθε νέον του έργον, εννοεί δμως ν’ άκούση 
πάντοτε πρώτην τήν κοίσιν της. Μέ άλλα λόγια Θέ
λει νά περιορίζεται είς τήν έμπνευσίν του, καί άπό 
τήν μητέρα του περιμένει νά μάθη μόνον άν επέτυχεν 

ιή όχι.
I Ή ευτυχής μητέρα πάλιν ήμπορεΐ νά κα’·χηθή 
δτι δέν ήσθάνθη ποτέ ούτε τήν έλαχίστην λύπην διά 
καμμίαν άπιτυχίαν τοΰ υίοΰ της.
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I ΤΟ ΤΠΜΜΕΙΰΝ MAS
Δα Τζενη Χρ. Ή Λίλιαν Γκύς ποθ τόσο σ-τς πυνβκ(νησε 

στο έργο αΐ «Αύο Όρφαναί» ή αϊθερία αύτή ηθοποιός, θρι
αμβεύει στό έργο «Λευκή ·Αδελφή» καί άσφαλώ; Hi σας 
μαγεύση ! Τό κχλλίτερο φιλμ ποϋ θά δήτε έφέτο είνε ή 
«Λευκή ’Αδελφή». Σάς τό Ιγγυάται δλη... ή υδρόγειος ποΰ 
τό έθαύμασε !

*Τί άπογίνωμεν, λοιπόν, μέ τό νέον βάσανον τής 
φωτογένειας, πού μάς εύρήκε ; Είς δλους τούς γυναικεί
ους κύκλους δέν ομιλούν παρά περί αυτής. ’Άς ό'φεται ό 
Κινηματογράφος !— *Η  'Ελλη μπορεί ‘νά μην είνε ωραία, νά μην έχη 
ανάστημα, νά κουτσταίνη λιγάκι άπό τό δεξί πόδι, άλλα 
έχει Φωτοζενί !

— Καλέ, εκείνη πού έξειξε έκτακτα φωτογενικά προ
σόντα είνε ή Δώρα τής κυρίας ’Ελπινίκης. Ποιός νά τώ 
λεγε, πώς ένα παληοκόριτσο εκεί, πού δέν τώπιανε τό 
μάτι σου κα&όλου, έκρυβε τέτοιους θησαυρούς φωτογέ
νειας μέσα του.—Μά, καθώς ξέρεις, φιλτάτη μου, ή φωτογένεια δέν 
έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν ώμορφιά Είνε άλλο πράμα. 
Εμείς στήν οίκογένειά μας, παραδείγματος χάριν, ειμε-θα 
όλοι φωτογενεΐ πλάσματα. Τά κορίτσια ιδίως Οά μπορού
σανε νά θριαμβεύ ουν σ·όν κίνημαι ογράφο. Έγώ άκό- 
μα, στήν ηλικία αου, δπως μούλεγαν στό Στούτιο, άν 
ήθελα νά καλλιεργήσω τή φυσική μου φωτογένεια, θά 
έκανα θαύματα. ’Αλλά δταν έχης νά κάνης μέ όπισθοδνο
μικούς ανθρώπους, σάν τόν Παναγή μου, τί περιμένεις ;

9Εν τούτοις, ό κύρ Παναγής δέν ήτο τόσον αναίσθη
τος πρός τά φωτογενικά τάλαντα τής οικογένειας του, 
δπως τόν υπέθεταν. Κάποτε, πνιγμένος άπό τάς άπαι- 
τήσεις τών θηλέων του, τά όποια εννοούσαν νά μεταβού*,  
έν σώματι, είς τά αστούντια^ τής Ευρώπης, πρός έκμε- 
τάλλευσιν τής φωτογένειας των, άντί νά χάνωνται εδώ 
στάς 9Αθήνας, είχεν έρωτήσει τούς φίλους του:

— Δέν μού λέτε, βρέ παιδιά, τί νέο φρούτο είνε πάλι 
αυτή ή φωτογένεια, πού βγάλανε στή μέση ή γυναίκες ; 
'Αμα έχης, λέει, άπό γεννησιμιού σου, αυτό τό πράμα, 
μπορεί νά βγάλης εκατομμύρια οτόν κινηματογράφο.

*Η παρέα δέν ήτο περισσότερον πληροφημένη άπό τόν 
κύρ Παναγή.

— Έγώ ήξευρα — είπε κάποιος—Sri ό κινηματογράφος 
δευλενει μέ τό ηλεκτρικό. Δέν είχα ακουστά πώς πρέπει 
νά βγάζουνε φώς καί οι θεατρίνοι.

— Πού ξέρεις ; παοετήρησε κάποιος άλλος. Χρειάζε
ται, βέβα α, καί τό ήλεκρικό,^μά ϊσως πρέπει νά φέγγη 
καί ο θεατρίνος. Γιατί, άν δέν έφεγγαν και οί θεατρίνοι, 
πώς θά τους διακρίνίτ.με μέσα στό σκοτάδι. Κάτι τέτοιο, 
λοιπόν, θά συμβαίνη...’Επί τέλους, κάποιος κατώρθωσε νά έξηγήοη είς τόν 
διαπορούντα σύζυγον καί πττέρα τών έκκολαπτομένων 
γοησσών, τό πρόβλημα τής φωτογένειας.

—Γιατί παραξενεύεσαι, Παναγή μου ; Δέν σου έιυχε 
ποτέ σου νά ίδής κωλοφωτιές ; ΤΙ είνε ή πυγολαμπίς ; 
Ενα ζωύφιο τόσο δά. Καί βγάζει φώς άποπάνω του. 

Καί φέγγει όλος ό τόπος γύρω. Καί περπατάς, στην 
ερημιά, και θαρρείς πώς είσαι μέσα σέ ηλεκτρικά. Τί, 

I είνε, λοιπόν αύτό ; *Η  επιστήμη τό είπε φωτογένεια. 
Πές το όπως θέλεις. Τό ζήτημα εϊ ε, δ ι όπως ή πυγο
λαμπίς βγάζει λάμψι μέσα στό σκοτάδι, βρίσκονται καί 

I άνθρωποι πού βγάζουνε χε’ αυτοί. Γιατί παραξενεύεσαι, 
λοιπόν, Παναγή μου ; "Ενα μαμούδι, τόσο δά, έχε', φωτο
γένεια. Καί νά μην έχουν ή γυναίκες ;

'Ο κυρ Παναγής, διαφωτιοθείς τελείως περί φωτογέ
νειας καί φωτογενετικών ιδιοτήτων, έπέσιρεψεν έξαλλος 
στό σπίτι του.— Δέν μ ύ, λέτε σάς παρακαλώ ; είπε πρός τά θήλεά 
του. Κωλοφωτιές β ιλθήκατε νά >ού γίνετε τώρα ; Αύιό 
μάς έλειπε,.. Κ*  εσύ, γρηά κατσίκα, κωλοφωτιά θέλεις*  
νά μου γίνης τουλόγου σου, ατά γεράματα ; Μου φαίνε
ται, πώς θ’ αρπάξω τό στυλιάρι καί θά σάς πάρη δ Διάο- 
λος τή φωτογένεια !9 Εξ ου καί ή καταφορά τής πρωτογενούς οικογένειας 
τού κυρ Παναγή, κατά τού αγροίκου φωτασβέστου.

— Αλλά τί περιμένεις, δταν έχης νά κάνης μέ ότι- 
\σθοδρομικούς άνθρώπους, πού δέν καταλαβα νουν από 
• φωτογένεια ;

Μ'ά '«η** τ* «Μιχαήλ 2^»^'
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ΒΕΝΤΙΚΤΑ
ΠΟΣ ΕΓΕΗΕΤΟ Η ΑΜΤΙΜΖΙΣ THE ΦΡΕΓΑΤΑΣ “BELLE-DE-ΜΑΙ,,

Ώς γνωστόν είς τό έργον τοΰ Λ. Φεγιάντ «Βεντίκτα*  
υπάρχει μιά γσλέττα, ή «Belle de Mai» τήν όποιαν ένας 
τυχοδιώκτης. ό Μοραλές, διά νά απαλλαγή ένός συντρό
φου του πού συνταξειδεύει μαζί του, αποφασίζει νά τήν 
άνατινάξη θέτων φωτιά στής πυριτιδαποθήκες τού πλοί- 
ου καί εςοι άνθρωποι και πλοΐον θά έξηφανίζοντο εντός 
τών κυμάτων, ενώ αύτός θά έφθανε στις ακτές. .

*0 Λουΐ Φεγιάντ, δταν έφθαοε ή στιγμή νά πραγματο
ποίηση αυτή τή σκηνή έσκέφ'ϊη δτι γιά νά είνε ωραίο αύ
τό τό μέρος έπρεπε νά είνε αληθινό καί δχι καμωμένο 
μέ τρνκάζ· Προέβη λοιπόν εις τήν αγοράν ένός πλοίου 
μεγάλου εκτοπία ^ατος καί μήκους 75 μέτρων, μέ ισχυρά 
κατάρτια καί έν γίνει έμφανίσεως επιβλητικής, έκάλεσε 
τόν άρχιντεκορατέρ τών στούνιιο «Γκωμόν» διά νά τό 
συμπλήρωσή είς τρόπον ώστε νά όμοιάζη πρός τήν γολέτ- 
ταν που περιγράφει τό εργον. Τοΰ προσέθεσαν ένα δεύ 
τερον εσωτερικόν κατάστρωμα, τοΰ άνενέωσαν τήν ίξάρ 
τησιν καί τόν ό τλισμόν του, άνοιξαν 12 μπουκαπό >τες δ 
που παρέταξαν τάς κανονοσιοιχιας καί είς τό όπισθεν 
μέρος κατεσκεύασαν ένα ύπέροχον πνογον μέ δύο επάλ
ξεις κιγκλιδωτάς, ίπί τού ένός τών οποίων έλαμπαν μέ
σα στό θαλασσί φόντο έιός θυρεού οί τρεις χρυσοί άνθό- 
κρινοι τής Γαλλίας.

"Η εργασία αυτή άπήτησε χρόνον τεσσάρων μηνών. 'Ό 
ταν τέλος τό παν έτοιμάσθη καί ό καιρός έφάνη εΰνους, 
ό Λ. Φεγιάντ άπεφάσισε νά άνατινάξη τό πλ ΐον.

"Η «Belle de Mai» λοιπόν άπέ πλεύσε ρυμουλκουμένη 
είς άπόστασιν δύο μιλλίων άπό τής ακτής, είς τόν δρμον 
τής «Anges» καί είς τό κέντρον τής υπό τής λιμενικής 
αρχής καθορισθείσης ζώνης.

Αμέσως ήρχισεν ή έργασία υπό τήν σοβαράν διεύθυν- 
σιν τοΰ βιρτουόζου πυροτεχνουργού Ρουτζιέρι. Έτοπο- 
θετήθησαν δέ είς καθορισθέντα σημεία 300 χιλιόγραμ
μα πυρίτιδας, 80 φυσίγγια δυναμΐτιδος, 200 λίτρες πε

τρελαίου καί 200 ρουκέτες προορισμένες νά καταστήσουν 
τήν καταστροφήν έξαιρετικώς φωτογενή. Έτοποθετήθη· 
θησαν φυτίλια μήκους προκαθοριοθέντος καί τών οποί
ων ή βραδεία καΰσις ήτο λεπτομερώ; καθορισμένη. Δέν 
έμενε παρά νά βάλλουν φωτιά- "Όταν έφθασεν δμως ή 
στιγμή αυτή είδαν δτι δεν υπήρχε πλέον είς τόν ουρανόν 
αρκετό φως γ ά νά καταστή δυνατόν τό «γύρισμα*,  ”Επρε- 
πε λοιπόν τό πράγμα νά άναβληθή γιά τήν έπομένην. c0 
πλοίαρχος δμως καί τό πλήρωμα έπ*  ούδενί λόγω έδέχον- 
το νά περάσουν τήν νύκτα των πάνω στό πλωτό αύτό ή- 
φαίστε ον. ‘Εξ άλλου οί πυρ τέχναι έδήλουν δτι ήτο τε 
λείως επικίνδυνον τό νά επιχειρήσουν νά άφαιρέσουν τόν

। οπλισμό το ) πλοίου. Απεφάσισαν δθεν νά προσδέσουν 
διά καλωδίου τό πλοΐον επί ένός πλωτήρας, καί άφοΰ 
κρέμασαν ένα φανάρι άπό τό φλόκο τοΰ πλοίου οί άνδρες 
έπέβησαν λέμβων καί δλην τή νύκτα έφερναν γύρο τό 
πλοίο. Συγχρόνως δμως καί στήν ακτή είχε μαζευθή πλή
θος π">λύ άπό τά περίχωρα γιά νά μποοέση νά θαυμάση 
τήν αυγή εκ τοΰ φυσικού τό θέαμα τής άνατινάξεως του.

Είς τάς 4 τό ποωΐ έπέβησαν καί πάλιν τοΰ πλοίου 
καί δταν άνέτειλεν ή αύγή, άνεπετάσθησαν τά ' ιστία καί 
οι ναΰται έφεραν τήν «Belle de Mai» είς ση*εϊον  εντός 
τής όπτικής άκιίνος τών μηχανημάτων φωτογραφήσεως 
καί άπεμακρύνθησαν. Τότε ό πυροτεχνουργός ή*αψε  τάς 
έ:ωτΐρικάς θρυαλλίδας καί έφυγε, διότι είχε μόνον δέκα 
λεπτών καιρόν διά νά άπομακρυνίλή.

CH καταστροφή έγένετο όπως είχε προβλεφθή. ‘Η 
πρώτη άνατίναξις έρριφε τόν πύργον πρός τά όπίσω καί 
τή βοήθεια τής πυρίτιό ς ή όποια είχε τοποθετηθή κα
ταλλήλως ήναιμε τό πλοΐον καί τά ιστία πού είχαν βραχή 
διά πετρελαίου. Μετ’ όλίγον δ ευ τέρα έκρηξις συνεκλόνισε 
τό πλοΐον, άνατινάσσουσα είς μεγάλην άπόστασιν πεπυ
ρακτωμέ *α  τεμάχια αύτού, ενώ συγχρόνως άνοιγε ^ήγμα 
είς τήν καρίν < τοΰ πλοίου, άπό τό όποιον ι ίσώσμηοεν ή 
θάλασσα. "Αμα έφυγε ν ό καπνός παρετήρησαν δτι τά κα
τάρτια είχον έξαφανισθεΐ, εΐτα ό οπίσθιος πύργος κατέρ·

, ρευσεν καί έπε >ε μέσα ατά κύματα καί σιγά-σιγά ή 
«Belle de Mai» έγυρε στή μιά πλευρά καί έβυθίσθη βρα- 

' δέως...
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ύπηρέτριάν του, νά τοΰ φέρη τής παντούφλες.
’Άλλοτε πάλιν, κάποιος συμπολίτης, εύρέθή τήν 

πρωίαν κοιμώμενος είς τό κάθισμά του. ΤΙ είχε όέ 
συμβή :

Έπήγε νά παρακολουθήση τό πρόγραμμα 10—12 
μ. Άλλά κατά τό διάστημα αύτό έκοιμήθη καί ό
πως ήτο ζαρωμένος στή θέσι του, δέν τόν άντελήφθη 
κανείς καί έτσι έπέρζσε τήν όραδυά του ύπέροχα!

'Η κίνησις εις δλου; γενικώς τούς κινηματογρά-1 
φους τής πόλεώς μας, κεντρικούς καί συνοικιακούς. | 
κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα λόγς> τών εορτών, 
ύπήρξε ζωηροτάτη.

Πλήθη κόσμου συνεκεντροΰντο πρδ τών ταμείων! 
καί κατόπιν άληθινής μάχης, ιδίως κατά τός ήμέρας 
τών έορτών πού δλα τά καταστήματα ή σαν κλειστά, 
κατόρθωναν νά άποκτήσουν ένα εισιτηρίου εισόδου. 
Κατόπιν, άλλη περιπέτεια τούς άνέμενε. ’Επειδή τά 
κινηματοθέατρα ήσαν ύπερπλήρη, άπηγορεύετο ύπό 
τών πόλισμαν ή είσοδος έν.ύς τών αιθουσών και έτσι 
οί δύσμοιροι ’Αθηναίοι καί αί άβραί άτθίδες μας ή-' 
σαν υποχρεωμένοι νά παραμένουν όρθιοι είς τούς δι· 
αδρόμοτς τών κινηματοθεάτρων έν αναμονή τής έκ- 
κενώσεως καθισμάτων. ’Εννοείται δτι πολύ βλίγοι είνε 
εκείνοι οί όποιοι αφού ίδούν τό έργον αποφασίζουν 
νά φύγουν. 'Υπάρχει μία τάξις συμπολιτών οί όποιοι 
πηγαίνουν εις τόν κινηματογράφον καί δέν έ'νοούν 
νά τό κουνήσουν άν δέν έλθη ή ώρα τοΰ δείπνου. Καί 
οΰτω παρατηρεί κανείς έςωθι τών ταμείων τών κινη-1 
ματογράφων, χιλιάδες άνδρών, γυναικών καί παιδιών 
νά άγωνιούν γιά νά προμηθευθοϋν ένα είσιτήριον, τό 
κινηματοθέατρον ύπερπλήρες, τό δέ έσπέρας τόν δ.ευ 
θυντήν τής έπιχειρήσεως νά τραβά τά μαλλιά του καί 
νά μή ήμπορή νά έξηγήση πώς ένω είχε τόσον κό , 
σ>·ον δέν έκανε καί αναλόγου^ εισπράξεις. 'Ο ύπο- 
φοινόμενος παρηκολούθησε κάποτε κάποιον συμπολί
την—δνομα καί μή χωριό—ό όποιος έπήγε είς τό 
«Σπλέντιτ» είς τάς 5.15' καί δταν άπεφάσισε νά φύ- 
γη έσήμαινε το ώρολόγιον τήν 1 Ιην νυκτερινήν. Κου
ράγιο πού σοΰ τό είχε ό άθεόφοβις!

’Εννοείτοι δτι δέν συμβαίνουν μόνον αύτά τά πα
ράξενα πράγματα. Γίνονται καί άλλα πολύ σοβαεότε- 
ρα φθάνοντα καί μέχρι κωμικότητος. Τούς ύπναράδες 
έξαφνα, πού τούς άφίνετε ! Αυτοί έννοούν δταν θά 
μποΰν στβν κινηματογράφον, νά πάρουν δυό τρεις I 
ύπνους, νά σηκωθούν κατόπιν νά πάρουν τόν καφέ 
τους στό καφενείον τού θεάτρου καί κατόπιν νά,.,.ξε-, 
κουμπιστούν.

Προχθές είς τό «’Αττικόν» ϊδι'μεν τήν έξής χαρι- 
τωμένην σκηνήν.

Κάποιος, έκ Καπαδοκίας ίσως καταγόμενος, συμ
πολίτης μας, είχε πάρει τόν βαρύν γλυκόν του είς 
μίαν αναπαυτικήν γωνίαν τής πλατείας τοΰ θεάτρου 
δτε ήρχιοε ρογχαλίζων σέ τέτοιον ένοχλητικό βαθμό, 
πράγμα πού ήνάγκασε τούς γείτονας του να διαμαρ 
τυρηθούν είς τήν ταξιθέτιδα. Ή ταξιθέτις πρό τής 
διαμαρτυρίας αύτής ήναγκάσθη νά ύπενθυμίση είς τόν 
μακαρίως κοιμώμενον δτι δέν ήτο έκεί ή κρεββατοκά 
μαρά του.

Ό ύπναράς μας όμως ό όποιος εΐχεν άντίθετον 
γνώμην, μόλις ήνοιξε τά μάτια του έζήτησε άπό τήν 
Μαρίαν, τήν ταξιθέτιδα τήν όποίαν έξέλαβεν ως τήν

Παρ’ δλα αύιά, ό κόσμος έξακολουθεί νά λέγη 
ότι ή χώρα τών παραδοξοτή ων είνε ή ’Αμερική. 
'Εγώ δμως ό όποιος έχω τήν άνιίθετον γ ωμήν, έπι- 
μένω να λέγω δτι ό τίτλος αύτός μόνον είς τήν Ελ
λάδα αρμόζει. Καί αύτό βέβαια κανείς λογικός άνθρω 
πος δέν είνε δυνατόν νά μοΰ ·ό iμφισβητήση έάν λ«£- 
βη ύπ’ δψιν του τό κατωτέρω γεγονός.

Είς τήν Ελλάδα, είνε γνωστόν γνωστότατον, διι 
παραγωγή κινηματογραφική δέν ύπάρχει. Δέν υπάρ
χει δέ, όχι διότι δέν ύπαρχο <ν κεφάλαια, άλλά διότι 
δέν ύπΟρχουν οί ειδικοί.

Έν τούτοις δμως, ό αίώ ιος ρωμηός, ό ρομη’.ς ό 
όποιος δλα τά ξέρει πάντοτε, ό κύριος ζέ-σέ τ ύ, γιά 
νά δείξη πώς άν δέν ξέρη νά κάνη ταινίες, ξέρει δ 
μως νά κάνη ήθοποιούς τής οθόνης, έτοι/οζόλληιε 
μίαν ώραίαν πρωίαν μερικά ήμίφυ\λα είς τ.ύ; δρό
μους τών ’Αθηνών διά τών όποιων άνήγγελε δει ιδρύει 
σχολήν κινηματογράφου καί έκαλοΰσε τούς πιστούς 
νά προσέλθουν. Προσήλθον δέ άρκετοί αφελείς νέοι 
καί δεσποινίδες, ένας καστανά; τής όδοΰ 'Αγίου Μάο- 
κου ό όποιος έξύρισε καί τό μουστάκι του—ύ δυστυ
χής είνε καί παν’ρεμμένος μέ τρία παιδιά—ένας μτα 
καλόγατος καί μερικοί άλλοι. Τώρα τί θά μάθ.υν 
αύτοί οί χριστιανοί καί άπό ποιούς θά τά μάθουν, 
αύτό, μά τόν "Γψιστον, δέν ήμπορώ νά τό καταλά
βω. Δέ' ήμπορώ δέ νά τό καταλάβω διότι γνωρίζω, 

|λόγω τής δουλειάς μου, δτι στήν 'Ελλάδα δέν υπάρ
χουν πρώτα-πρώτα ειδικοί σκηνοθέται, ρεζισέρ, σενα- 
ρίστ μηχανικοί καί πρό παντός όπερατέρ. 'Ο σκηνο
θέτης, δ σεναρίστ, δ μηχανικός καί ό όπερατέρ είνε 
τά κυριώτερα πρόσωπα. 'Ο ηθοποιός είνε ενα άνδρεί- 
κελο, δέν έχει καμμιά πρωτοβουλία. Τώρα πώς θά ά- 
ποκτήσουμε τά δεύτερα άφοΰ δέν έχουμε τά πρώτα, 
αυτό είνε τό μυστήριο !

Έν τούτοις δμως, παρ’ δλ’ αύτά, καί παρ’ δλα 
πού λέγουν πώς ό ρωμηός είνε ή έξυπνοτέρα φυλή 
τοΰ κόσμου, έξακολουθεί νά τήν παθαίνει άπό τούς 
διαφόρους έπιτηδείους.

Κάποιος άλλος συμπολίτης, ζηλεύσας τήν τύχην 
τοΰ πρώτου άπεφάσισε νά ίδρύση καί αύτός μίαν σχο
λήν. Γιατί δχι ; Μήπως δέν έχει τό δικαίωμα ; Αύριο 
θά βγή τρίτος, μεθαύριο τέταρτος, πέμπτος, δέκατος 
καί έτσι σώθηκε ή ’Αμερική καί ή Γερμανία. Τοΰ 
λοιπού θά προμηθεύονται τούς ηθοποιούς των από
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SV 'Ετ* 5α ^“V. κο“Ρά ’Άνδρο; έβγαζε παρα- 
ηΓ’ΕυΓ 'V ΑθΨα θ’ βΥάΜ3 Αστέρας. Σωθή/χ. 
με. Εγω μαλιστα θα επροτεινα τώρα πού τό Κράτος 
ευρίσχεται σε οικονομικές στενοχώριες, νά φορολογοϋ 
Hi ίΥ'έξαγ·ωγη/ώνάστέρων μέ τά Χ^ιόγραμμον. 
Οά έλυετο ασφαλώς τό οικονομικόν πρόβλημα.

Μή χειρότερα, Παναγία μου, καί βάλε τό νέοι 
οου να μας σωσης άπό τήν έπιδημία αύτή, τώρα μά 
Χ™. Vara\n°Unt σΓ1?ϊν Αμερική έκλεισε 

j εκπαιδευτική σχολή τών ήθυποιών της ώς ά 
χρηστόν. ' 4

* *
τή λήξει τοΰ έτους 1926, δημοσιεύομεν εις 

άλλην σελίδα πί·-ακα, τών κατ’ έθνικότητα παραγω
γής προοληθίντων εις τά ’Αθηναϊκά κινηματοθέα
τρα έργων από τής ένάρξεως τής χειμερινής περιό 
κεμ6ρίηουαΐ92<ί ’θ*™^ 00 31^ Δε’

Έκ ττ ΰ πίνακος αύτοΰ έξάγεται δτι πρώτα εις ά- 
ριθμον έρχονται τ& γερμανικά φίλμ, δεύτερα τά άμε 
ρικανικα, τρ.τχ τά γαλλικά, τέταρτα τά αύστριακά 
πέμπτα τα ιταλικά καί έκτα τά ρωσσικά. ’Εννοείται 
δτι υπάρχουν καί μερικά διάφορα φίλμ, τά όποια διά 
πρωτην φοράν προεδλήθησαν εις ’Αθηναϊκά λαϊκά 
κινηματοθέατρα, άλλά αυτά δέν τά άναφέρομεν διότι 
δεν έχουν νά προσθέσουν τίποτε έμπορικώς εις τήν ά 
γοραν των ’Αθηνών, διότι είνε γνωστόν δτι, ταινίαι 
αί οποΐαι προβάλλονται διά πρώτην φοράν είς λαϊ 
ΗΟύς κινηματογράφους, δσον δήποτε καί άν είνε με
γάλη ή εμπορική ιούς άξία, παύουν πλέον νά ένουν 
τοιαυτην αφ’ ής δέν προεβλήθησαν κατά πρώτον εις 
τα μεγα/είτερα κινηματοθέατρα τών ’Αθηνών. Θά 
μας τεθν ίσως τό έρώτημα άν τό κινηματοθέατρον 
«Κοσμικόν» πρεπει νά συγκαταλέγεται μεταξύ τών 
μεγάλων τοιουτων. ’Αλλά διά νά μή παρεξηγηθώμεν 
ύ ωρισμένων κινηματογραφικών κύκλων, και διότι 
το «Κοσμικον» εύρίσκεται εις τό κέντρον τής πόλεως 

λα καί δια τόν λογον δτιπροβάλλει πάντοτε ταινίας 
πρώτης βιζιόν, έθεωρήσαμεν δτι εΐχομεν όποχρέωσιν 
Va τ'-ν στατιστικόν πίνακα καί τά
προβληθέντα υπό τοΰ «Κοσμικού» έργα, άτινα άναβι- 
οαζουν την αμερικανικήν παραγωγήν εις ΐσην σχεδόν 
μοίρανμετά τής γερμανικής. ' Α

Μέχρι σήμερον τούλάχισ ον τό έλληνικόν τράστ 
«Ιριαγκλ» τό όποιον ίδρύθη έν ’Αθήναις πρό τετρά 
μήνου περίπου ττ^ός άντιμετώπισιν τής έπιδρομής I 
των ξένων, εσχε πρώτης τάξεω; άποτελέσματα κα- 
τορθώσαν νά άποκλείση σχεδόν τελείως άπό τήν άθη· 
ναικην άγοραν τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών της 
«Φάναμετ». Καί δέν κατόρθωσε μόνον τούτο άλλά 
απεδειξε καί εις τούς έν ταΐς έπαρχίαις έπιχειρημα- 
τιας κινηματογράφων δτι μόνον μέ έργα άτινα προ
βάλλουν τά αθηναϊκά κινηματοθέατρα είνε δυνατόν 
να στηρίζουν τάς έπιχειρήσεις των. Διότι πρώ
τον δτι αυτά προβάλλονται κατόπιν έπισταμένη; ε
κλογής ειδικών καί δεύτερον δτι,έπειδή προεβλήθησαν 
εις τά καλλίτερα κινηματοθέατρα άποκτοΰν φήμγν 
λόγω τής γραπτής άλλά καί ζωντανής διαφημίσει,
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τήν όποιαν σ εροΰνται δλαι αί άλλαι ταινίαι, ακόμη 
δέ περισσότερον αί ταινίαι τής «Φάναμετ» ή όποία 
έχει ύποχρεωσιν νά ένοικιάση δλην τήν παραγωγήν 
τών τριών έταιρειών πού άντιπροσωπεύει, άδιαφόρως 
ποιότητος.

Εις τό τέλος τής χειμερινής περιόδου, δηλαδή 
κατα τόν προσεχή Μάϊον περίπου, όπότε κλείουν 
τας πυλας των δλοι οί ’Αθηναϊκοί κινηματογράφοι, 
θά δημοσιεύσωμεν δμοιον πίνακα συμπληρωματικόν 
τών άπό τοΰ Ιανουάριου 1927 καί πέραν προβληθη- 
σομένων έργων κατ’ έθνικότητα παραγωγής καί τότε 
θά ίδωμεν ,τελειωτικώς ποια έργα θά έχουν τήν πρω
τεύουσαν θέσιν κατά τό έτος 1926—1927 εις τήν έλ- 
ληνιχήν άγοράν.

* * *
Εν τώ μεταξύ νέοι κολοσσοί τής παγκοσμίου πα

ραγωγής άναγγέλλονται δτιθά προβληθούν προσεχώς 
εϊς τα μεγαλείτερα κινηματοθέατρα τής πρωτευούση; 
μεταξύ τών όπο’ων άναφέρομεν τά : «Λευκή ’Αδελφή» 
μέ τήν Λίλιαν Τζύς, «Ό υιός Όΰ Σεΐχη» τό τελευ- 
ταΐον φιλμ τοΰ Βαλεντίνο, «Κάρμεν» τό μεγαλούρ- 
γημα τής Ρακέλ Μέλλερ «Ό υίός τοΰ Ζορρόι» μέ τόν 
μεγάλον Ντούγκλας Φαίαρμπανκ;, «Ό Ναπολέων» 
τοΰ Αμπελ Γκάνς, «φάουστ» μέ τόν Γιάννινγς «Τί- 
ti premier roi des gosses», «Μιχαήλ Στρογγώφ» 
μέ τόν γόητα Μσσζοϋκιν, «Ποτέμκιν», τό μεγάλο 
ρωσσικό φιλμ διά τό όποιον τόσα έγράφησαν άπό τήν 
παγκόσμιον κριτικήν καί άλλα πολλά.

Μέχρι σήμερον άπό τή; ένάρξεως τής χειμερινής 
περ.οδου, παρ’ δλην τήν οικονομικήν κρίσιν οί κινη
ματογράφοι μας έλειτούργησαν οπωσδήποτε ικανο
ποιητικά, μολονότι άκόμη δέ- ήρχισεν ή προβολή 
τ ■ ν μεγάλων έργων. Δέον δέ νά σημειωθή ιδιαιτέρως 
δτι τό « Ατφικόν» καί πάλιν ήλθε πρώτον εις κίνη- 
σιν καί λόγφ χώρου άλλά καί λόγφ θίσεως.

* **
Χάρις εις τό άριστα λειτουργούν έν ’Αλεξάνδρειά 

γραφεΐον αποκομμάτων «Argus r.gyptien» τού κ. 
Α. Κασιγόνη έλάβομεν γνώσιν τών έξης:

Εις τό τεύχος τοΰ Δεκεμβρίου π·έ. τοΰ Άλεξαν 
ορινοΰ κινηματογραφικού περιοδικού «Cinema d’ Ο- 
nent» δ άοχισυντακτης αύτοΰ κ. Jacques Cohen- 
Toussieh δημοσιεύει άρθρον περί τών παραβιάσεων 
τών αρχών τοΰ Τύπου καί άναφέρει μεταξύ τών κινη
ματογραφικών περιοδικών τά όποία διαπράττουν τάς 
παραβιάσεις ταύτας καί τό> «Κινηματογρ. ’Αστέρα». 
Συνίσιαται δέ ή παραδίασις κατά τόν κ. Cohen- 
I oussieh εις τό δτι δ «Κινηματογραφ. Άστήρ» 

τό Cinema τοΰ Βουκουρεστίου καί ή ZOsy Journal 
τοΰ Καΐρου, άντιγράφουν κατά γράμμα τήν έκδοσιν 
τοΰ 1 memagazine τών Παρυίων, συγκεκριμμένως 
δέ κατηγορεί τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα*  
δτι περιορίσθη μόνον εϊς τήν άντιγραφήν καί παρα- 
ποίησιν τοΰ έξωφύλλου τοΰ γαλλικοΰ κινηματο-'ραφι 
κ0°, περιοδικού, προσθέτει δέ δτι άπό τίνος ή έξωτε- 
ρικη του έμφανισις δέν έχει τίποτε τό κοινόν μετά τοΰ 
Cinemagazine.

Εις τόν άντιλήπτορα καί προστάτην τού Cine-
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magazine κύριον Toussieh Ιάκωβον τού Cohen, | 
δ «Κινηματογρ. Άστηρ*  μίαν μόνον άπάντησιν 
έπιτρέπει είς έαυτόν νά δώση- δτι γράφων περί τοΰ 
»Κινημ Άστέρος*  καί περί τών παραβιάσεων των 
αρχών τοΰ Τύπου δέν εύρίσνεται έν καλή π.στει. . 
Έάν δ κ. Cohen-Toussieh έν τή φροντίδι^ του δ 
πως παρουσιασθή ώς εϊσαγγελεΰς καί διατυπώσή κα 
τηγορίας έναντίον ήμών, ύπεβάλετο είς τόν κοπον να 
παρακολούθηση τόν «Κινημ Αστέρα*  θά είχε πολ- 
λαχώς νά ώφεληθή. θά έπληοοφορείτο ποια είνε ή 
πραγματική κατάστασιε τής κινηματογραφίας έν 
Έλλάδι καί θά ήτο είς θέσιν ταύτοχρόνως να άπο- 
φύγη τήν γκάφαν είς τή' όποιαν ύπέπεσεν άποδιδων 
είς τόν «Κινημ. ‘Αστέρα*  τήν αντιγραφήν τοΰ έξω 
φύλλου τοΰ Cinemagazine. Είνε προφανές δτι δ κ 
Toussieh Ιάκωβος του Cohen έχει κάμει συγχιβιν 
μεταξύ τοΟ ιΚινημ. ’Αστέρας» δ έποΐος άπό τοΰ 
πρώτου φύλλου τής έκδόσεώς του—είσήλθε δέ ήδη είς 
τό τέταρτον έτος—έχει έντελώς ίδικόν του κασέ έξω
φύλλου. καί τοΰ άπό έπταμήνου δ'.ακόψαντος τήν έκ· 
δοσίν του κινηματογραφικού περιοδικού «Κινηματο 
γραφική Βιβλιοθήκη*,  τοΰ όποιου τό έξώφυλλον] 
είχε μεγάλην πράγματι όμοιότητα πρός τό έξωφυλ- 
λον τού Cinemagazine. Μεταξύ δμως «Κινημ. Α 
στέρος» έχοντος τό γνωστόν του ιδιόρρυθμόν έξωτε 
ρικόν]καί τής «Κινηματογραφικής Βιβλιοθήκης» 
νπάρχει τάση σχέσις δσην έχει ό κ. 1 oussieh Ιά
κωβος τοΰ Cohen μέ τήν καλήν πίστιν.

Ό Λ(ΐτκε

με τόν χαριτωμένον γερμανόν καλλ·τέχνην Βιλλυ Φριτς 
καί τήν Ξένια Ντέζνι καί τό έργον «Σαλλυ» με την 
Κόλλιν Μούρ. Προσεχώς «Πρίγκηψ καί κοκονα» με 
τόν Βίλλυ Φυίτς καί τήν Ντοραίν. ,

Κινημ. Πάνθεον (Ταρατσα). Προεβλήθησαν 
έπεσόδια τοΰ έργου «"Ο άνθρα ποθραΰστης». Προ 
σε/ώς «Οί εχθροί τών γυναικών».

Κινημ Ίντεάλ. Μάς παρουσιοσεν ενα πρώτη, 
τάξεως φίλμ υπό τόν τίτλον «’Από τσ χρονικά του 
Γκρήσχουζ» καί τό αΰτοτελέσ περιπετειώδες*  Θ αρι J 
13». , , . . , .Κ Ανδριόπουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ή παρελθοΰσα έβδομός δύναται νά χαρακτηρι 
σ9ή καθαρώς κινηματογραφική. Οί κινηματογράφοι 
μας μάς παρουσίασαν αρκετά εκλεκτά έργα. Η Μυ
τιλήνη θά καυχάται διά τά αριστουργήματα που θα 
προβληθούν προσεχώς. "Η διευθυνσ ς του «Πανθέ
ου», συμβληθεϊσα μετά τής μεγάλης έλληνι>ης εται
ρίας «Τριάνγκλ*  Θά προβάλη αποκλειστικές ταινίας 
τής ανωτέρω εταιρίας.Προσεχώς μάς επιφυλάσσει τας 
εκπλήξεις. «Συρκούφ», «Θαύμα των λύκων», «Ια- 
φον τοΰ Ίνδοΰ», «Πρίγκηψ και Κοκκοτα», «-.κα· 
ραμούς», «Υίός του Σεΐχη», « Αετόν των θαλασ
σών» «Δον Q», «Κάρμεν». «Κβο Βανκ;», «Φρέαρ 
τοΰ ’Ιακώβ», «Ρυμπέν τών Δασ .ν», «Μονά Βαννα» 
«Άθλιοι» κτλ. κτλ.

Κατά τήν παρελθοΰσαν δε εβδομάδά προεβαλεν 
τό ώραιότατον έργ ·ν «Τό παιδί τής Φλάνδρας»^ 
τό> Τζαίκυ Κούγκαν μέ θαυμασιαν μουσικήν υπο 
κρουσιν υπό τοΰ κ. Καρακάση σημείωσαν πολύ με
γάλην επιτυχίαν. Παρηκολουθή0 η απο τα εκλεκτό
τερα μέλη τής πόλεώς μας άφήσαν τας αριστας των 
Εντυπώσεων. ’Επίσης προεβλήθησαν η συνεχεία του 
περιπετειώδους έργου «Τό μυστικόν ενός Θησαυρόν», 
μία δίπρακτος κωμφδία «’Αξέχαστη βραδυα», το 
Θεαματικόν έργον «Ή πατρίδα του η η μυστική α 
ποστολή» μέ τόν Έψόνδον Λοβ _ σημείωσαν επιτυ
χίαν, επανελήφθη «Τό παιδί της Φλάνδρας» καί 
«Άπό τήν πόρτα τής υπηρεσίας». Λίαν προσεχοις 
«Ή όργανοπαίκτρια» τοΰ περιφήμου μυθιστοριογρα- 
ωου Ξαβιέ υτέ Μοντεπέν, «Υπέρτατη θυσία», «Εις 
τήν χώραν τοϋ μίσους» καί «'Ο αρχιεργάτης».

Καί δ κινηματογράφος «Σαπφω^ δεν υστέρησε 
διόλου είς τήν προβολήν εκλεκτών έργων. Προεβαλε 
τό Ιταλικής παραγωγής κοινωνικόν εργον «Μωρά 
Παρθένος» μέ τήν Μαρ. Ζακομπίνην την συνεχείαν 
τών επεισοδιακών έργων «Ό τρομερός Καουμπου», 
καί «Τά ίχνη τοΰ Ίέρακος», μία δίπρακτος κωμωδία 
Σαρλώ, τό ώραΐον έργον τής Αουσι Ντορεν «Ποιος 
τόν σκότωσε», σημειώσαν επιτυχία» και w οποίον 
ΰοεσε έκανε έναρξιν τού περιπετειώδους έργου « 1_α 
νύχια’τοΰ Άετοΰ» καί τόν θρίαμβον της γλυκείας 
Μαίρης Πίκφορδ, τήν «Ροζέτα*  συνοδειφ εκλεκτής 
μουσικής άπό τό καλλιτεχνικό τρίο Σκενδερ—Παπι- 
γιόν σημειώσασα μεγάλην έπιτυχιαν και κοσμοσυρ
ροήν καί ήρεσε υπερβολικά. _ '

Λίαν προσεχώς εμφάνισις της Κολλιν Μουρ στην

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
<->ηχς:α ΑΡΧΙΚΗ

Κινημ. Α. Πύργου. Προεβλήθη «Το κόκκινο 
κρίνο» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο.

Κινημ. Αθήναιον. Πρθεβλήΰη το εργον « Η
Κόλασις» μέ τόν Μασίσταν. ,

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη τό έργον τής «Ιρια- 
γκλ» «Ή ’Αγχόνη». , , ,

Κινημ. Πάλας. Προεβλήθη « Η γόησσα» με την
Νέγκρι. ,,

Κινημ. Άλάμηρα. Λίαν προσεχώς λήγουν αι 
παραστάσεις τού θιάσου Κολοβά—Νέζερ κοί επανα
λαμβάνει τήν λειτουργίαν τοΰ κινηματογράφου.

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη το έργον «Τα τρία 
ωρολόγια» μέ τήν Λίλιαν Χώλλ Ντάβις.

Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλη^η εις εποχας « 1 
τραγωδία τοΰ έοωτος» μέ τήν Μυα Μάί, τόν I ιαν- 
νιγκς καί τόν Γκαϊνταρώβ.

Κινημ. Μοντέρν. Προβάλλεται η συνέχεια του 
έπεισοδιακοΰ «Ή πόρτα τοΰ βατάτου».

Κινημ. Κεντρικόν, Ρουαγιάλ, και Ολυμπία. 
Προβάλλονται συνέχειαι διαφόρων επεισοδιακών ερ-

Άνταηοκριτής
ΙΙΑ’ΓΡΑΙ χ

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). Μέ εξαιρετικήν 
επιτυχίαν προεβλήθη τό έργον «’Ονειρώδες Βαλς»
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κομεντί «Φιλόδοξος Κόσμος*  καί τά οικογενειακόν 
έργον ή «'Η Άγρια κόρη».

Α. Σωφρονιάδης 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον «'Η με
γάλη δοκιμασία». Γ. Τριανταφύλλου
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ΆχΙλλειον. Προεβλήθη τό εργον «Τό 
μυθιστόρημα μιας ειαίρας».

Κινημ. Άργυλλα. Πρ’εβλή.ηαν τά έργα 
«Κρίνος στό βόρβορο» καί «Ό άνθρωπος πού που
λιέται».
SAMOS

Κινημ Αστικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «'() 
Ταρτούφος» μέ τόν Γιάννιγκς, «"Οταν ή γυναίκα ί 
αγαπά» καί «Ό μακαρίτης Μαιίας Πασκάλ» μέ τόν : 
Μοσζοϋχιν.

Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν «'Ο δαίμων 
τοΰ μεσονυκτίου» χσί εις δυο έποχάς τό έρ(ον «Οί 
Μποέμ» μέ τήν Λίλιαν Τξύς. Ίππ. Σπανός
Σ Κ1» Ρ AI

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη τό εργον «'Η 
Παναγία τών Παριοίων» καί έπαυσε λόγω τώ·’ πα 
ραστάσεων τοΰ θιάσου Δράμαλη—Πατρικίου.

Κινημ. Όρφεύς Προεβλήθη τό ΰπέρο/ov εργον 
«'Ο κόμης Κώστια».

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν επεισόδια τοΰ έρ 
γομ «Καπετάν Κήδ», «Το στίγμα» μέ τήν Νέγκρι 
καί «Είς τήν χώραν τών μ’, στηρίων».

Γ. Χαλκίδης
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κιν η μ Ήραϊον. —Προεβλήθησαν τά έργα «Ύ- , 
περτατη θυσία» «Παρισινή κοΰκλα». «Οί Άθλιοι» 
αί δύο έπο/αί, «'Η αγάπη τοΰ ναύτη» μέ τό Βαλεν
τίνο καί ή τρίτη εποχή τών «’Αθλίων» τοΰ Ούγκώ.

Κινημ Πάν&εον—Ιίροεβλήθησαν «Ή μάχη 
τοΰ Σαντιάγο», «Κοντέσα Μαρίτσα», «Φώτιό» μέ τόν 
Ρίτνερ, «Σόνια Όρλώφ» μέ τόν Χάρου Λίετκε καί 
«Χαμέ'ος κόσμος». Ροβ. Δελαβάβ

Κινημ. Πάνθ'εον.—Μετά τήν επιτυχίαν ή>· 
έσημείωσεν τό εργον «Δαυίδ καί Γολιάθ» προεβλή 
θη «Ή κοντέσσα Μαρίτσα».

I. Παπα'&ανασόπουλος

πυργοδέσποινα ιοΰ Λιβάνου» ό βρίαμβος τοΰ Πιέρ 
Μπενουά. Τό εργον άνεαένενο μέ μεγάλην αγωνίαν 
καί παρά τήν βροχήν, έσημείωσε εξαιρετικήν επιτυ
χίαν. "Ενα μεγάλο εύγε αξίζει εις τήν διεύθυνσίν τοΰ 
ανωτέρω κινημαιοθεάτρου ή οποία μέ τά ανωτέρω 
έργα απέδειξε διά μίαν ακόμη φοράν τά φιλοπρόοδα 
αίσθήματά της. ’Επίσης μάς παρουσίασε καί τό αρι
στούργημα τοΰ Σάρλ Μερέ «'Η φλόγα». Λίαν προσε
χώς ή τελευταία παραγωγή τής U-F.A. «Αγνή 
Σουζάννα»,

Είς τόν κινηματογράφον «Αίγλη» προεβλήθησαν 
τά έργα «Ό φίλος μου σωφέρ» καί ή Ανατολή» 
μέ τήν Μαρία Ζακομπίνι.

Γ. Κ Νιταόπουλος

ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ
Ο ΧΫΓΓΡΆΦΕΫΣ ΤΟΫ ΕΡΓΟΫ

“ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΦΓΚΩΦ,,
'0 Ιούλιος Βέρν συγγραφεύς τοΰ «Μιχαήλ! Τό χρώμα τοΰ προσώπου του ήτανε μελαψό ψη- 

Στρογγώφ» έγεννήθη εις τήν Νάντην τής Γαλλίας [ μένο άπό τόν άέρα τής θαλάσσης, διότι ό μυθί- 
τήν 8ην Φεβρουάριου 1828 ’Έγραφε κατ’ άρχάς διά στοριογράφος είχε ένα πλοϊον καί έπερνοϋσε τό 
τό θέατρο» καί έξετέλει καθήκοντα γραμματεωςτιΰ ήμισυ τής ζωής του στή θάλασσα. Μέ .τούς δύο ναύ-

Κινημ. Βέρμιον.—Πρ'βάλλεται τό επεισοδιακόν 
έργον «Τά μυστήρια»·

Κινημ. Μέγ. ’Αλέξανδρος.—Προεβλήθη τό έρ 
γον. «'Η σκιαίομένη σελήνη» τό οποίον ήτο κατώ
τερον τής διαφηιιίσεως πού έκανε ή διεύθυνσις.

’ Εδεσααΐος 
KARAΑΛΑ

Πριν ακόμη σβύσει ή άνάμνησις πού μάς άφήκε 
ή Μαίρη Πίκφορδ στήν άλησμόνητη «Δωροθέα Βερ- 
νόν» πού προεβλήθη άπό τής οθόνης τοΰ κιντματι - 
γράφου ι’Ολύμπια» ήλθε καί δεύτερο αριστούργημα 
γιά νά ποικίλη τόν κίνημα ογραφ κόν ορίζοντα, «Ί1

Κινημ. Ντορέ.—Προ βλήθησαν τά έργα «Ό 
λευκός Σουλτάνος καί « Ο μοδέρνος βασιληά », 
Ιίροοε,ώς «'Π εύθυμη χήρα» μέ τήν Μ ύ,ραιΰ.

Κινημ. Άττκίν.— Προεβλήθη τό έργον «Μόννα 
Βάνα».

Β. Λογο&έιης
ΧΑΝΙΑ

Κινημ Ιδαϊον ’Αντρον.—Προεβλήθησαν τό 
«’Άνθος τής νυκτός» καί «'Π διιαιόρισ.τα» μέ τήν 
Σβάνσ >ν.

Κινημ. Α Πελεκανάκη. —Προεβλήθησαν «'() 
Μασίστος αύτοκράτωρ» καί «Τό πεπ ωμένον» μέ 
τήν Λ. Ντοραίν καί τόν Βάϊντ.

Ε Κονβαριτάκης
ΗΡΑΚΛ b’.ION

Κινημ. ’Αγλαΐα.—Προεβλήθησαν τά έργα 
«Άν·α Μπολένα» μέ τήν Χέννυ Πόρτεν καί «'II 
γυναίκα τής Ταβέρνας» μέ τήν Νόρμα Τάλμαιτζ.

Κιννημ. Άπόλλ ον.— Προεβλήθησαν «'Η λαίδη 
Γκλύν» καί «Ό μοδίρνος βασιληάς».

Κινημ. Μέγας—Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου 
«'Ο κόμης Κώστια» προτβλήθησαν «'Η πυργοδ:- 
σποινα τοΰ Λιβάνου» ή κωμωδία «Τό στοιχείωμένο 
μουσείο» «Τά πενήντα χρόνια ενός Δόν Ζουάν», 
«Τό δράμα τοΰ στρατοδικείου» καί «'Η Δωροθέα 
Βερν'ν». Προσεχώς «'Η Φρόσω» καί «Ό πάτερ 
Σαρλώ». Ν. ΜαρκΙδης
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν «'Η βελόνη 
τοΰ διαβόλου» καί «'Ο ισχυρότερος νικά».

Κινημ. Πάν&εον.—Προεβλήθησαν διάφορα ε
πεισοδιακά. Σ. Καζαντζής
ΚΑΡΑ ,rXA

Κινημ. Άρνη — Προεβλήθη τό έργον «Ή σφαϊ- 
• ρα τής ζωής».

Λυρικοΰ θεάτρου, ύπό τήν διεύθυνσίν τοΰ Σεβέστ. 
Έν τώ μεταξύ άνεμίχθη εις τά οικονομικά και έγει- 
νε χρηματιστής, άλλά γρήγορα παρασυρθείς ύπό τών I 
φιλολογικών του φιλοδοξιών, έγραψε τό έργον 
«Πέντε έβδομάδες έπί άεροστάτου» δημιουργών οΰτω. 
νέον είδος έπιστημονικοΰ καί γεωγραφικού μυθιστο
ρήματος. I

Αύτός δ νεωτερισμός είχε τοιαύτην έπιτυχίαν 
ιόστε δ Ιούλιος Βέρν ήδυνήθη νά έγκαταλείψη τό 
χρηματιστήριον διά νά άφοσιωθή άποκλειστικώς I 

εις τά γράμματα.'Ο συγγραφεύς τοΰ «Μιχαήλ Σιρογγώφ» ήτο 
μέτριου άναστήματος, έτρεφε γενειάδα, ήτο Ολιγό
λογος μέ κινήσεις ξηράς και νευρικάς.

τας ώς πλήρωμα ήτανε ενίοτε, κατά τήν έποχήν 
τοΰ θέρους 150 έως 200 λεύγες χωρίς νά προσέγγιση 

, είς τήν ξηράν.

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
j 'Ο Πιέρ Μαροντόν εύρίσκεται τώρα είς τό Βερο- 
λϊνον διά νά «γυρίση» τά «εσωτερικά» τοΰ φιλμ 
«'Η τιμή τού άλλου» τοΰ οποίου τό σενάριο είναι 
έμπνευσμένο άπό τό ομώνυμον δραμα τοΰ μεγάλου 
Γερμανοΰ ποιητοΰ Σούντερμαν. Πρωταγωνισταί τού 
νέου αύτοΰ φιλμ είναι ή Λόττε Νιοΰμαν, ή Ρεζίν 
Μπουέ, δ Ερρίκο Κράους, δ ’Ερρίκος ι Μποντέν καί 

δ Δέον Μπάρυ.
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LE ΟΝέΜΑ EN GRfcCE
En raison des fetes, le mouvement dans tous 

les cinemas de la capitale, centraux ou non a 
ete tres vif durant la semaine ecoulee. Une foule 
considerable s’ecrasait devant les guichets, sur- 
tout les deux jours de Noel ou tous les mao-asins 
etaient fermes, afin de se procurer, apres mille 
avanies et force bousculades, un billet d’entree. 
Mais tout n’etait pas de se procurer le billet il 
iallait aussi trouver une place. Et comme ’les 
salles etaient bondees, la police interdisait 1’en- 
tree aux nouveaux arrivants. Aussi les malheu- 
reuxAtheniens en etaient-ils reduits a attendre de 
bout que des places se vident. Bien entendu il 
faut aussi compter avec ceux qui ne se decident 
pas a quitter la salle, apres la fin de la repre
sentation. r

Il existe en effet une classe de spectateurs 
qui vont au cinema et qui n’entendent pas bou- 
ger de leur siege avant que ne soit venue 1’heure 
du diner. Et 1’on voit ainsi, devant les guichets 
des cinemas, des milliers d’hommes, de femmes 
et d enfants qui s’ecrasent pour un billet, tandis 
que le soir le directeur de 1’entreprise ne parvient 
pas a s’expliquer comment il se fait que les re- 
cettes qu’il a realisees ne soient pas en rapport 
avec Γaffluence des spectateurs.

L’auteur a suivi lui meme, il y a quelque 
temps, quelqu’un qui est alle au «Splendid» a 
,5. h. 15 et n en est ressorti qu’a 11 heures du 
soir ! Et les dormeurs done ! Ceux-la entendent, 
lorsqu ils entrent dans un cinema, dormir quel- 
ques heures et prendre leur cafe au buffet du 
theatre avant de se decider a vider les lieux.

A'ant-hier, a 1 «Attikon», nous avons ete te- 
moins de la scene suivante : Quelqu’un venait 
de s installer dans un coin confortable du par
terre lorsqu il se mi soudain a ronfler avec tant 
de... sonorite, que ses voisins se virent’eontraints 
de protester aupres de l’ouvreuse. Celle-ci 
se vit dans la necessite de rappeler au dormeur 
que son lit ne se trouvait pas la. Mais le dor
meur, qui ne se genait pas pour si peu et qui a-

vait une conception differente de la situation ou- 
vnt tranquiHement les yeux et demanda a...

arie (il prenait manifestement l’ouvreuse pour 
sa femme de chambre) de lui apporter ses pan
to uf les ! H

Un autre fut trouve un matin endormi sur 
son siege. Que lui etait il arrive ? Il etait alle 
assister a la representation de 10 —12 heures du 
soir. Mais il s’endormit dans 1’intervalle et com
me il etait recroqueville sur son siege, nul ne 
a\ ait apery u. Il avait ainsi passe... une nuit ex

cel lente.
* ♦

Pourtant on continue a pretendre que I’Ame- 
rique est le pays des excentricites et des para
doxes. Mon opinion est cependant que ce titre 
ne convient qu a la Grece. Et je crois que nul 
ne me donnera tort lorsqu’il prendra en conside
ration ce qui suit:

I out le monde sait qu’en Grece il n’existe 
pas de production cinematographique. nt elle 
n existe pas, non parce que les’eapitaux manquent 
mais parce qu’il n’existe pas de specialistes. Or 
le Oree toujours le meme, le «Monsieur je sais 
tout»pour montrer que s’il ne sait pas faire de 
films il sait, en tout cas, faire des acteurs de 1’e- 
cran, a affiche un beau matin dans les rues d’ 
Athenes des prospectus annompant qu’il a fonde 
une ecole de cinema et invitant les fideles a le 
suivre Et en fait, beaueoup de naifs jeunes gens 
et demoiselles se so nt presentes, un marc hand de 
marrons de la rue Agiou Marcou qui s’est meme 
fad raser la moustache—le malheureux est 
meme marie et a trois enfants —un garcon 
epicier et quelques autres. Maintenant qu’ap- 
prendront ces malheureux et qui les instruira 
javoue que je ne peux pas le comprendre. Et je 
ne pu« le comprendre parce que je sais, en rai
son meme de mon metier, qu'en Grece il n’e
xiste pas de metteurs en scene specialistes, de 
regisseurs, de scenaristes, de mecaniciens et sur- 
tout d operateurs. Le metteur ea scene, le see-

nariste, le mecanicien, 1’operateur sont le princi
pal L’acteur n’est qu’un mannequin, il n a au- 
cune initiative. Maintenant comment acquer- 
rons nous le second puisque nous n’avons pas 
le premier, voila 1’enigme. _

Et pourtant, malgre cela et bien que 1 on dise 
que le Grec est la race la plus intelhgente du 
monde, il continue a etre la victime des divers 
exploiteurs. . -

Un autre de nos concitoyens, enviant le sort 
du precedant, a decide de fonder lui aussi une 
ecole. Pourquoi pas? Est ce qu’il n en a pas le 
droit? Demain il se presentera un.troisieme, puis 
un quatrieme, un cinquieme, un dixieme et ainsi 
I’Aermique et 1’Allemagne Jaunrons recours a 
nous. Dorenavant ces deux pays viendront 
recruter leurs acteurs en Grece...

Au’refois 1 il Andros exportait des nourrices: 
maintenant Athenes exportera des etoiles de 
cinema. Que voudrions-nous de plus ?, Pour ma 
part je proposerais a 1 Etat, qui se debat actu 
ellement dans des difficultes financieres, d inipo- 
ser une taxe d’exportation par kilogramme d «e- 
toile» exportee. Ce serait la solution du proble- 
me financier... . ,

...Dieu veuille nous sauver de cette epide 
mie...

* *
A 1’occasion de la fin de 1 annee 1026 nous 

publions a une autre page de la presente livrai- 
son, un tableau indiquant par pays de production 
les films projetes dans les cinemas d’Athenes 
depuis le commencement de la saison d’hiver 
c’est-a«dire depuis le ler octobre jusqu au 31 de- 
cembre 1026. U ressort dece tableau que les films 
allemands viennent au premier rang, suivis des 
films americains, franyais, autriebiens, italiens et 
russes. II existe aussi quelques films divers pro
jetes· pour la premiere fois a Athenes dans les 
cinemas populaires, mais nous n’en parions pas 
parce qu’au point de vue commercial ils n ajou- 
tent rien au marche d’Atbenes. On sait en effet 
que les films projetes pour la premiere fois dans 
des cinemas populaires, quelque grande que puisse 
etre leur valeur commerciale, cessent d’en avoir 
une s’ils n’ont pas ete d’abord projetes dans les 
grands cinemas d’Athenes.

1’eut-etre nous demandera t-on si le cinema 
«Kosmikon» doit etre compris parmi les grands 
cinemas d’Athenes. Mais pour ne pas donner 
lieu a des meprises de la part de certaivs cercles 
cinematographiques et parce que le «Kosmikon*  
est situe au centre de la ville et qu’il projette 
toujours des films de premiere vision, nous a- 
vons cru devoir mentiouner aussi dans notre 
statistique les oeuvres projetees au «Kosmikon» 
et qui portent la production americaine au meme 

iveau que la production allemande.

Jusqu’a present du moins, le trust grec «lii- 
angle* , qui a ete fonde a Athenes il y a quatre 
mois environ, dans le bnt de faire face a 1 inva
sion etrangere, a obtenu des resultats de premier 
ordre et a reussi a exclure presque entierement 
du marche athenien 1’exploitation des films de 
la «Fanamet*.  En outre, il a prouve aux diree- 
teurs des cinemas de province qu’ils ne peuvent 
compter que sur les films projetes dans les ci
nemas d’Athenes pourconsolider leurs entreprises. 
D’abord parce que ces films sont projetes apres 
une sei lection minutieuse faite par jles specia- 
listes et ensuite parce que le fait meme d avoir 
ete projetes dans les meilleurs cinemas d Athe
nes les fait connaitre du public grace a la re
clame ecrite et vivante qui manque a tous les 
autres films et encore davantage a ceux de la 
«Fanamet», tei.ue de louer toute la pro
duction des trois societes quelle represente, in- 
dependamment de la qualite.

A la fin de la saison d’hiver, c est-a-dire vers 
le mois de mai .prochain ou tous les cinemas 
d’Athenes ferment leurs portes, nous publierons 
un tableau semblable complementaire indiquant 
les films projetes depuis Janvier 1927, par pays 
de production. Nous saurons alors definitivement 
quelles oeuvres tiennent la premiere place sur le 
marche grec.

* *
Entretemps bn annonce que de nouveaux” 

chefs-d’oeuvres de la production mondiale seront 
projetes prochainement dans les plus grands ci
nemas de la capitale. En void quelques uns : 
«Soeur Blanche» avec Lilian Gys, «Le fils du 
Cheikh» dernier film de Valentino, «Carmen» le 
chef-d’oeuvre de Rachel Meller, «Le fils de Ze
ro» avec Douglas Fairbanks, «Napoleon» d’Abel 
Gans, «Faust» avec Jannings. «Titi roi premier 
des Gosses», «Michel Strogoff» avecMosjoukine, 
«Potemkine» le grand film russe qui a fait tant 
parler de lui en Europe, et beaueoup d’autres.

Jusqu’a ce jour, depuis 1 ouverture de la sai
son d’hiver, en depit de la crise economique, le 
cinema en Grece a tiavaille de faqon satisfaisante, 
bien que la projection des grands films n’ait pas 
encore commence. Et il faut noter tout particu- 
lierement que l’«Attikon> vient encore en tete 
du mouvement cinematographique a Athenes, 
grace a sa grande salle et aussi a sa position.

* * *
Grace au bureau de coupures de M. A. Casi- 

gonis, l'«Argus Egyptien», qui fonctionne admi- 
rablement a Alexandrie, nous avons eu connais- 
sance du fait suivant:

Dans la livraison de decembre de la revue ci 
nematooraphique d’Alexandrie«< inema d’Orient» 
son redacteur en chef M. Jacques-Cohen I ous- 
sieh publie un article sur les infractions auxpnn-
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cipes de la presse et il mention ne. le «Kinima·· 
tographicos Astir» comme une des revues ci- 
nematographiques qui commettent de ces infra 
ctions. Et selon M. Cohen Toussieh cette infra
ction consiste dans le fait que le «Kinimato- 
graphicos Astir», le «Cin6ma» de Bucarest 
et le «Zosy Journal» du Caire copient a la let- 
tre 1’edition du «Cinemagazine» deParis. Il a- 
joute que le «Kinimatographicos Astir» s’ 
est borne a reproduire la couverture de la revue 
fran<;aise et que depuis un certain temps son 
aspect exterieur n’a rien de commun avec le 
«Cinemagazine».

Au protecteur du «Cinemagazine», M. Tous
sieh Jacques a Cohen le «Kinimatographicos A- 
Stir» ne se permet de donner qu’une seule repon- 
se : c’est qu’en ecrivant au sujet du «Kinimato- 
graphicos Astir» et des infractions aux principes 
de la presse, il n’ est»pas de bonne foi. Si dans 
soa souci de poser en accusateur public et de 
formuler des accusations contre n ms, M. Cohen 
Toussieh prenait la peine de syivre reguliere- 
ment le «Kinimatographicos Astir» il aurait re
tire de nombreux profits. Il serait renseigne sur 
la situation reelle du cinema en Grece et serait 
en meme temps en mesute deviter la gaffe qu’ 
il a commise en attribuant au «Kinimatographi 
cos Astir» la reproduction de la couverture du 
«Cinemagazine». 1 est evident que M. Toussieh 
Jacques a Cohen a fait la confusion entre le 
«Kinimatographicos Astir» qui, depuis son pre
mier numero—il vient d’entrer dans la quatrie-

me annee de sa publication—a toujours une cou' 
venture qui lui appartient en propre et la revue 
«Kinimatographiki Vivliothiki» qui a suspendu 
sa publication depuis bientot sept mois, et dont 
la couverture presentait en effet de grandes res 
semblances avec celle du «Cinemagazine». Mais 
entre le «Kinimatographicos Astir» qui a son 
propre aspect exterieur et la «Kinimatographiki 
Vivliothiki» il y a autant de rapport qu’ entre 
M. Toussieh Jacques a Cohen et la bonne foi.

Lietke

NOTRE CRITIQUE
Ufl FEJVUVIE DO CENTRURE 

Production «Metro-Goldivy η» 
(Projete au «Splendid»)

Le scenario de ce film est ordinaire avec des 
caracteres incomprehensibles, assez d’invraisem- 
blances et une psychologie geueralementdouteu- 
s?. La technique et la mise en scene de King’s 
Vidor et le jeu des acteurs valent mieux. Les 
meilleures scenes sont la promenade nocturne en 
canbt sur un lac pittoresque et la scene de fou 
patinage de Jeffrey. John Gilbert, «etoile de la 
mode» aux Btati-Unis, joue defa^on satisfaisan- 
te dans les films sentimentaux, mais on tie peut 
en dire autant de san jeu dans les films 
dramatiques. Eleonor Bordman est charmante 
mais pas assez naturelie, notamment au commen
cement du film et Aelin Princkle est une belle 
et charmante «vamp».
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ΟΛΑΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΤΑΙ-
ι Ιι

ΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΘΕ- I

ΣΙΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΑ m EH0MMJ ΠΕΡ10Α0Η 1926-1927
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28 —ΑΘΗΝΑΙ



ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ» 
ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ

ΑΘΗΝΑΙ : ΜΙΣ ΙΜ8ΙΙ10Σ «18. 8

Τηλεγραφική ΔιεύΟυ-όις: ‘‘ΜΑΡΓΟΥΦ'ΛΜ,, 

Τ χνδρομική Διεύβυνης ι Γο ηιιατοΟι'ρΐς ώριΟ. .! 

Άριάμος Τηλεφώνου : 7—14

Το ’Δρχαιότερον Κινημ,ατογραφιζόν 
Ι"ραφεϊον έν 'Δνατολή

Αί κ λλίτεραι ταινίαι Κινηματογράφου al έξα- 
σφαλίξουσαι τά μεγαλύτερα κέρδη.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΛΕ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
(Συνισιάται εις τούς άξιοτίμους κ.κ. έπιχειρηματίας κινηματογράφων, νά πρισέχωσι τά 

μηχανήματα καί εξαρτήματα άτινα πωλοΰνται παρ’ άλλων προσώπων μή εξουσιοδοτημένων, 
ώς μηχανήματα ΠΑΤΕ, τά δποία δέν προέρχονται άπ’ εύθείας εκ τού εργοστασίου καί τά 

όποια συμβαίνει νΐ είναι ένίοτε Απομιμήσεις).
Ό κ. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ έγγυαιαι διά την γνησιότητα καί στερεότητα των 

μηχανημάτων του.
Διαρκής παρακαταθήκη Κόλλας (ΙΙατεΐνης), Κάρβουνων ΝΟΡΙΧ κλπ.

ΔΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ
ι τ ι ι·ι ιγγπιιι·η·ι»ιι·π·ίγί

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟΣΠΗΤΙ ΣΑΣ

Με ολίγα χρήματα, δύνασίε ν’ άποκτήσιτε fri μηχάνημα προβολή; μετά ταινιών 
ΠΑΤΕ ΜΠΕΜΠΓ καΦώς καί 'μηχανήματα λή-ψεως ταινιών ΠΑΤΕ ΜΠΕΜΠΓ μετά 

Φετινών καί άρνητινών παρΦένων ταινιών.

- -- βν ^)εσβα^ονίκη όι ojάκληρον την 3ΥΙακεόονίαν —ξ 
και Θράκην Σ. ΜΑΛΛΑΧ Όΰος Νίκης ,? == 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η“Φ ΑΝ ΑΜΕΤ„ έπέτυχε 11 ’ ’

τί;;;;
Κ..,έΡΡΙμ .-«Ρ εί-Ρ^-ν .1, -

“ Κ 1 Κ η » ,.Λ„

εορο,^,ε.
Κιςτή. ' (ΚΥΡΙΑΝ ΑΕΝ ΝΐΕ ΝΙΕΛΛΕΙ)

>RDRIV1E SANS GEN έ.,ταζίαςείςτ<>Κινηρ.α.οΟέατρον

Κατήϊ»^ έ^αιρετιζόν Βρί,μδον ζαι f^op..................
«ΔΙΟΔΙ-ΧΙΑ,, τής <·»εσσ»λονιζη, 

ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡ*  (χου Λε*' ,ρ)

π“ΦΑΝΑΜΕΤ„
έργα της:

ο ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ 
ΠΛΟΥΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΙΚΠ

μέ τον 
μέ τον 

μέ την

Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ
μέ τους ,

ΟΙ ΜΠΟΕΜ
ΟΙ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΕΥΘΥΜΗ ΧΙΙΡΛ (ιού Λέ αο)

MADAME SANS GENE . 
(ΚΥΡΙΑ ΛΕΝ ΜΕ ΜΕΛΛΕΙ)

οεϊχμοϊκιναυνοϊ-δβ.γκοιφιτ

διαθέτει προς άπο τά κάτωθι

ΧΑΡΟΑΔ ΛΟ Υ·\

ΝΟΡΜΑ ΝΤΑΛΜ ΑΤΖ
ΟΥ Ι ΑΙΑΜ ΚΟΑΛΙΕΡ ΖΟΥΝ1ΟΡ 
ΕΡΝΕΣΤΟΝ ΤΟΡ..ΝΣ 

SStzon πΗΛΜπευτ 

ΜΙΛΤΟΝ ΣΥ ΑΣ
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