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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ U.F.A. 1926-27
Ή λειτουργία Αφ ένός θεάτρου είς τάς ’Αθήνας προ· 

βάλλοντας Αποκλειστικών ταινίας τής U F.A , τής μεγα
λύτερος κινηματογραφικής εταιρείας τής Γερμανίας, Αφ' 
ετέρου δέ ή πυκνή προβλή ύπό τής ·Σιιέ—Όριάν» τών 
άριστ υργημάττον τής περυσινής παραγωγής τής εταιρείας 
αύτής καί τέλος <5 εσχάτως δηι·ιουργηθείς, Απολύτως δι
καιολογημένος θόρυβος διά τήν «Μητρόπολιν» και τούς 
άλλους δύο κολοσσούς, συνετέλτσαν είς τό νά μορφώαη 
τό ’Αθηναϊκόν κοινόν όρΐοτην γνώμην πε(ί τή; έκπρο- 
οωπούσης τήν γερμανικήν κινηματογραφίαν έιατρεία;. 
Παρόμοιον είχε ουμβή καί κατά τήν περίοδον 1921—2 
δπότε πάλιν έλειιούργει τοιοΰτον Ιν Άθήναις θέατρου, 
αί έπιτυχίαι δε τής εποχής Εκείνης •"Αννα Μπαλένα» 
• Μάνικα», εΣουμο'ρούν» κλπ., κλπ παραμένουν δικαίως 
τλησυόνητοι.

Τό παρατηρούμενον έν ’Αθήναις ενδιαφέρον δεν είναι 
μοιάδικόν. Παρόμοιον παρατηρεΐται καί ιίς τό Λονδίνον 
δπου ένθουσιάσθησαν μέ τόν · Φά ·υσι » καί είς τήν ’Α
μερικήν, δπου βλέπομεν βραβευόμενου τό ·Βαριειί», ύ- 
περτεροΰν καί τό «Ben Hur άκόμη, γεγονός σπουδαιό- 
ταιον και εις τό Παρίσι ακόμη, δπου τό αριστούργημα 
τον Ντυπόν έθριάμβευσιν. Τώρα αν θελήπομεν ιά άνα- 
φέρωμεν καί τάς συγγενείς μέ τήν Γεομνίαν χώρας, Αυ
στρίαν, Σκανδινανικάς χώρας καί Ελβετίαν θά καταλή- 
ξωμεν είς τό συμπέρασμα δτι ή U.F Α. συγκεντρώνει ή 'η 
δσον ποτέ το παγκόσμιον ενδιαφέρον τοΰ κινηματογραφι
κού κόσμου.

Ποϋ οφείλεται λοιπόν ή ευνοϊκή αύτή θέσις τής 
U.F.A.J ,

Ή άπάντητις είναι απλή καί εύνόηνος. Εί; τήν πραγ- 
ματικώς ύπέροχην πα-αγωγή» 1925 — 6 παί 1926—7, 
παραγωγήν οφειλομέ ην είς μεγαλοφυά πνεύματα σκηνο
θετών καί είς έπιτελεΐον εξαιρετικών Αστέρων.

Πολλιι, ίσως ρί περισσότεροι τών συν' ελεστών τής 
θαυμαοίας αυτής παραγωγής τής διετίας αύτής έργάζονται 
ώς γνωστόν, ήδη διά τήν τέχνην μέν, δχι δμως τήν γερ
μανικήν. Περί τών ζημιών καί τών φόβων τοΰ Γερμανι
κού κινηματογράφου, άλλά καί αύτών τών ί)ίων ώμιλή 
οαμεν άλλοτε έκτενώς.

Ή τελευταία παραγωγή έν συγκρίσει πρό; τήν προ- 
τελευιαίαν καί μερικαί προβλέψεις διά τήν μέλλου αν, 
ιδού τό αντικείμενου τοϋ παρόντος άρθρου. Οΐ Αριθμοί 
καί τά πράγματα έλπίζομεν δτι θά πείσουν τούς Αμφι
βάλλοντας δτι δυνανό» ή U.F.A. νά διέρχεται κρίοιν, άλλ’ 
δχι μόνον δέν ύφίσταται κίνδυνον καταστροφής άλλά καί 
προβλέψεις πολύ καλυτέρου μέλλοντος τχει.

Η U Γ.Α., δπως κάθε μεγάλη εταιρεία, πλήν τής ίδι
ας αποκλειστικώς παραγωγής αναλαμβάνει τήν παγκό
σμιον εκμετάλλευοιν τών φίλμ διαφόρων άλλων οίκων, Ή 
συνάφεια αυτή καταντά εκάστοτε τόσον στενή (μεγάλη ύ- 
ποστήριξις, δάνειο μα ρεζισέρ καί ηθοποιών, άνωτάτη έ-

πίβλεψις, οικονομική ένίαχυο'ς κλπ.) ώστε νά φαίνων 
ται οί οίκοι αύιοί ώ; παραρτήμα-α τής κεντρικής εται
ρείας. Ώς έκ τούτου λοιπόν at διάφοροι αυτοί μερικαί 
παραγωγοί (εί der U F.AJ θεωρούντο ι παραγωγοί τής 
U.F.A, καί ώς τοιαϋται γίνονται γνωστοί εις δλον τόν 
κόσμον

Τοιοϋτοι οίκοι, γνωστοί άλλωστε διά τά εξαιρετικά 
των φίλμ, είναι οΐ άκόλουθοι : Eiehberg Film ('Αγνή 
Σουζά'α) Maxim-Film (Κύριο; τού θα,ά'ου) Schiinzel 
Film, Saturn Film (Νεανική μέθη) Ostermary-Film 
(Πριγκήπιοσα Τοάρδος) Ellen Richter-Film. 'Αναλαμβά
νει τήν εκμετάλλευοιν ώρισμένων φιλμ τών οίκων : Fel- 
Som-Film (Χορευτής τής Κας μου, Ντυμπαρρύ), Her
mes—Film, Greenbaum—Film (Τσίρκους), Rex—Film 
(Σπίτι τού ψιύδους) Swensk«Hembery-Film (7 κόρες 

} τής κυρίας Γκούρκοβιτς), Stern-Film (Ζήλεια). Τήν πα
ραγωγήν 1926-27 τής Henny Porten-Froelich-Produk- 
tion. Διαδίδεται δτι θά άναλάβη καί τήν Zelnik-Mara- 
Film Τέλος ύφίσταται στενοτάιη συνάφεια μέ τήν πασί
γνωστου μεγάλην κινηματογραφικήν εταιρείαν τής Σουη
δίας Swenska-Film (Ίρουσαλήμ).

Οί σκηνοθέται τών δύο αύτών παραγωγών εϊνει F. 
Lang (Μητρόπολις) Μουρνάου (Φάουστ, Ταρτούφος) 
Fanck ( Ιερό Βουνό), Dupont (Βαριετέ), L. Berger 
( Ονειρώδες Βαλς) A. Robinson (Μανόν Λ'σκώ) Κάρλ 
Γκροΰνε (’Αδελφοί Σέλλενμπεργκ) ,Χ. Corda ("Ο χορευ
τής τής κυρ!ας μου, Νέα Νιυμπαρρύ) ."Αΐχμπεργκ (‘Αγνή 
Σουζάνα, Πριγκήπισα Ρεπανάκι) Λούπου Πϊκ (Σπίτι 
τοΰ ψεύδους, Θωρακισμένος θάλαμος),Γ. Μολάντερ (Ίε· 
ρουο λήμ) Σύνζελ (In der Heimat..,) Frager ('Ο δρό
μος πρός τήν δύντμιν καί τήν καλλονήν) ,Λοθάρ Μαντές 
(Τυφλ'ς έρως) καί Σενφέλντερ (Μπαμπάς με τό στανιό).

Ή συνολική παραγωγή 1925—26 άνήλθε είς 36 πε
ρίπου φίλμ, ή δέ έφετεινή 1926—27 ύπερβαίνει τά 40. 
Ή ποσότης είνε ικανοποιητική, δοθέντος δτι ή United 
Artists, ή κατά τήν γνώμην μου καλλιτέρα αμερικανική 
κινηματ. έτ ιρεία, ύπολογίζει διά τήν προσεχή παραγω
γήν 1927—28 μόνον 18 φίλ ι καί είνε πολλά άναλόγως 
πρός τά προηγούμενα έτη, ή δέ Paramount ή παραγω- 
γικωτέρα δλων φθάνει τά 1ΟΟ. Περιττόν νά τονίσωμεν 
δτι ούδεμίτ άλλη γερμανική εταιρεία ίσως δέ καί τής 
Ευρώπης προσεγγίζει καν τόσην παραγωγ :ν,

Έκ ιών 40 τούτων, άνω τών ΙΟ είνε Αποκλειστικώς 
παραγωγής U. F. Α (συμπεριλαμβανομένων τών τριών 
σουπερφίλμ) κατόπιν έρχονται 5 περίπου τοΰ "Αϊχ- 
μπεργκ, άνά 3 τών Swenska, Porten, Maxim καί 
Ellen Richter καί άνά 2 ή 1 τών άλλων.

Ώς πρός τήν ποσότητα λοιπόν ή έφετεινή παραγωγή 
υπερέχει κάπως τής πορυοινής. Τίθεται δμως τό έι ώ- 
τημα, σπουδαιότατου δέ' Μητρόπολις, Φάουστ, 'Ιερό 
Βουνό, είνε παραγωγής 1926—27 ή 1925—26;

Λέγοντες παραγω; ής π. χ. 1^26—27 έννοοΰμεν τά 
φίλμ άτ ντ κατεσκευάσθησαν (τούλάχιστον κατά τό μέγι- 
όταν αύτών μέρος) καί έξεδόθησαν άπό τοΰ Σεπτεμ
βρίου 1926 μίχρι τού Ίουν'ου ^1927 (κατά τήν θερι
νήν περίοδον συνήθως δέ· παράγσνται φ λμ). Ώ τε ή 
όρθοτέρα άπάντησις είνε δτι τά φ λμ αύτά ά ήκουν καί 
είς τάς δύο παραγωγός καιά τήν διάρκειαν τών όποίω» 
κατεσκευάζοντο. ‘Επειδή δμως έξεδόθησαν έφέτος συνει- 
θίζεται νά θεωρ ΰνται τής έφετεινής παπγωγής καί 
έν τοιαύτη περιπτώσει δύναταί τις νά ύποσ ηρίζη δτι ή 
παραγωγή 1927—27 τής U- F. Α. είνε δχι μόνον ή με- 
γαλειωδεστέρα τήν ότοίαν έδημ ούργηοεν ποτέ, άλλά καί 
καύχημα πραγματικόν τής κινηματογραφίας.

‘Εκ τής Εξαιρετικής περσινής σαιζόν 1925—26 τής 
U. F. Α. άναφέρομ-ν τα σπουδαιότερα άτινα έπροκάλε- 
σαν τό θαυμασμόν οπουδήποτε καί αν προεβλήθησαν.

«Βαριετέ» μέ τό» Γιάννιγκς καί τήν Λύα ντέ Πούττι, 
• ’Ονειρώδες Βάλς μέ τήν Ξένια Νιέονι, Μέντυ Κοί- 
στιανς καί Β Φρί ς, Μανόν Λεσκώ» μέ τήν Λύ ■ ντέ 
Πούττι καί Β. Γκαϊντα_ώβ, Ό Χορευτής τής κυρίας 
μουν μέ τήν Μαρία Κόρντα καί Β φρίτς, <ιθί άδεληο'· 
Σέλλενμπεργ με τήν Δίλ Ν άγκοβερ καί Κ. Φάϊτ (τό 
Αριστούργημά του) αΤυφλός έρως μέ τούς ίδ ους, •Σπί
τι τοϋ ψεύδους μέ τόν Κράονς, ’Ονειρώδες στόμα μέ 
τήν Ε- Βίργνερ καί Κ. Φάϊτ, Ταρτούφο;» μέ τήν 
Νιάγκοβερ καί Γιάννιγκς Έκ όέ τών είόικών καί κουλ- 
τουριστικών φίλμ, διά τά όποια ή U.F.A. εί ε ασυνα
γώνιστος αναφέρω - Μυστήριον μ α; ψυχής καί Ο δρό
μος πρός τήν δύναμιν καί τήν καλλονήν .

Έκ δέ τής σαιζόν 1926 - 27 τά θεωρούμενα ώς 
καλύτερα είνε τά ακόλουθα.

•Ά)νή Σουζάννα· Δίλιαν Χάρβεϋ καί Β. Φρίις, ·Μ α 
νέα Ντυμπαρρύ· μέ τήν Μα^ία Κόρντα καί Ζάν Μπραν- 
τϊν, Die Flammen lugen» μέ τήν Ε. Πόρτεν καί τόν 
Σλετώβ, αΒιολάνια μέ τήν ιδίαν καί ιόν Ντί< ερλε, ·Πρι 
γκήπισσα Ραπανάκι» μέ τήν Ξενία Ντέο ι καί Φύτερερ, 
«Πριγκήπιοοα τής Τσάρδας μέ τήν Λίαν Χάϊντ καί τόν 
Όσκάρ Μάριον, ·7 κόρες τής κυρίας Γκούρκοβιτς» μέ 
τήν Μ Μπάλφουρ, τόν Β. Φρίτς, καί τόν Φύιεοερ, 
• Μπαμπάς μέ τό στανειό» μέ τήν Δίλιαν Χά βεϋ καί 
Χάρρυ Χάλμ. ·Τοίρ ους μέ τόν Β. Γκαϊνταρώφ καί τήν 
Μ Άλμπάνι, Νεανική μέθη· μέ τήν Κ. X ρν καί Β. 
Βάρντ, Αίμίλ ος, ό ν ύ ης» τό τελευταίο φίλμ τοΰ Γιάν 
νικς στή Γερμαν αν, ·Τελευ<αϊο Βάλς μέ τόν Β. Φρίις, 
«Die Frauengasse von Algier» μέ τήν Κ. X ρν καί ιόν 
Ζάν Μπραντΐν, ·Ό στρατιώτης τής Μαρία, Ξ via Ντέ· 
ονι καί Χάρρυ Λίτκε κ. ά.

'Εξαιρέσει τών δύο φίλμ τής Ε. Πόρτεν δλα τά ά λα 
ώ; έπί τό πλεΐστον είνε ελαφρά έργα, πρό πάντων χαρι
τωμένες όπερέιτες. Τό αληθινό δραματικό έργο τής έφε- 
τιινής σα ζόν, άληθές καύχημα τής U.P'.A., τό όποιο· 
εδώ δυστυχώς τόσον δέν ήρεσεν είνε ή ι’Ιερονσαλή ή 
μάλλον 'Η Γή φωνάζει καί Τό προσκύνημα μι&ς 
ύ>υχής-,

"Αξια μνείας άκόμη είνε τό αστυνομικό φίλμ «Θω
ρακισμένος θάλαμος! (Panz'r Gewolbe), ιό μιλιταριστικ^ 
«1η der Heimat da gibts’ ein IViedersehn» μέ τόν Σύν 
τσελ καί Γιοχάννες Ρ.μανν καί έκ τών κουλτουριστικών 
άναφέρω δύο ·Τό θαύμα τής φύοεως καί ·Μέ τό αύτο- 
λίνητο εις τάς μεσημβρινός χώρας·.

Τά περισσότερα έκ τών φίλμ αΰ ώ· τής τελευταίας 
παραγωγής δέν προεβλήθησαν είσέτι είς Βερολίνου, διότι 
πολλά έξ αύτώυ άκ 'μη γυρίζουται . Έκ τών άλλων δλα 
σχεδόν προεγλήθησαν καί εις τάς ’Αθήνας συγχρόνως ή 
καί πρό τού Βερολίνου ή ολίγον καιρόν κατόπιν. "Ολα τά 
φίλμ αύτά, δσα βέβαια δέν προεβλήθησαν, θά προβλη
θούν έφέτος είς τό «Οϋφα Πάλας» πλήν τών δύο ύπερ- 
παραγωγών -Μητρό τολις» καί ε’Ιερό Βουνό , τά όποια 
θά προβληθούν είς τά κι · ηματοθέατρα τής ·Σινέ-'Οριάν» 
ώς πρεαγοραοθέντσ.

’Ζ περσινή καί έφετεινή παραγωγή τής U.I'.A. εν αλ- 
λαις λέξεοι ή παραγωγή τής διετίας 1925—27 είνε τόσον 
μεγαλειώδης, τόσον άνωτέρα άπό κάθε άλλην φοράν, πού

οϋ-ε ώνειρεύθη ποτέ άλλη εταίρε α τής ύφηλίου. Καί βέ
βαια ! Ποια εταιρεία θά έτόλμα νά έλπίοη δτι σέ δυό 
χρόνια θά παρήγσγε τόσα αριστουργήματα, δπως τήν ιιΜη- 
τρόπολιν >, τόν Φάουστ», ιό 'Ιερό Βουνό», τό ·Βαριε- 
ιέ» καί τόσα άλλα ;

Είναι έξαιρετικά ευχάριστου δτι σχιδόν δλα τά αρι
στουργήματα αΰιά χάριν τ:ς ·”Εκκτα» καί τής ·Σινέ— 
‘Οσιόν» προεβλήθησαν καί θά προβληθούν έίς τάς'Α
θήνας. Λέγω ευτύχημα διότι έ σι τό αθηναϊκόν κοινόν 
αίνε εϊς θέσιν μόνον του νά κρίν-g περί τή; Αξίας ή δχι 
ιών αριστουργημάτων αύτών, άν καί δυστυχώς δπως α
πέδειξαν τά αράγματα πολλά έκ τών φίλμ τής U Β.Α. 
καί συνήθως τά καλύτερο είναι βαρειά, πολύ βαρειά διά 
τάς Αλήνας.

Έλησμόνησα νά Αναφέρω δτι στήν έφετεινήν παραγω
γήν Α·ήκει ένα μεγάλο φίλμ τής U.F.A. τοϋ όποιου ό τί
τλος κρατείται αύατηρώς μυστικώς. Ένθυμ >ΰμαι δτι πέ- 
( υσιν δτε ερεκλαμάριζε τόν ·Φάουστ» είς τόν ρόλον τής 
Μα >γαρΐια; έβλεπί κανείς ένα μεγάλο έ,ωτημανικό καί 
ιύ έθημεν έφέτος πρό ένός θαύματος, μιας αποκαλύψε- 
ως ύπερόχου Αστέρος, τής Καμίλλης Χόρν. Ασφαλώς και 
ή έφετεινή λοιπόν ίκπληξις δέν θά είνε μικρά.

Καί τώρα τί θ·ά μας παρουοιάση ιό μέλλ ν ; Αί έργα- 
οίαι ΐί αι έντατικαί. 'Υπάρχουν βάσιμοι έλπίδες δτι η 
προσεχής σαιζόν 1927-28 βεβαίως δυοκολον είνε να υ- 
περβή τάς δίο προηγούμενος, διότι εΰιολα δέν δημιουρ- 
γοΰνται «Μητροπόλεις» καί αΦλουστ» πάντως δμως θά 
είνε ίοαξία.

"Ηόη ήρχισαν αί έργασίτι τού νέου φίλμ τοΰ δημιουρ
γού τοϋ ·*1ερού  Βουνιύ» Δρ. Φάνκ και απο τώρα προ- 
βλέπεται δτι ·Τύ μεγάλο πήδημα» θά είνε αριστούργημα 
τής παραγωγής 1927—8. Ιΐα αλληλως ετοιμάζονται αλλα 
4 φίλμ δ-ά τά όποια πολλά λέ/ονιαι. Πάντως δμως λε
πτομερείς πληρνφορίαι δέν είνε δυνατόν νά γνωσθοϋν 
πρό τοΰ θέρους, όπότε κοί έκιφυλαοσόμεθα να καταστη- 
οωμεν ίνημέρους τούς φίλους Αναγνώ >τας.

’Ιδού λοιπό» τί μάς προσέφερε ή U F.A. , κοί μάς 
προσφέρει μέσα σέ δύο χρόνια παρ’ δλους τούς κλονι
σμούς πού ύπέσιη. Κ ί ήδη δέ» διστάζω νά έρωτήοω 
π ία άλλη χώρα μάς προσέφερε τοιαύτην πληθώραν 
Αληθινών, Ανεγνωρισμίνων αριστουργήματα»», όσα η

ο "ϋίΝκκέτιηΗΐίο: astep,.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΝ
ΟΙ έπι'&υμοννΐες έκ τών έν Κ·. πρω, Αλε· 

ξανδρία, Καΐρω,Πόρτ Σάϊτ καί τών κυριωτέρων 
πόλεων τής Αίγύπτου φίλων μας νά άναλάβουν 
τήν άνταπόκρισ-ν τοϋ «Κενημ.ατ. Άστέρος» 
κ I τήν διάδισιν αύτοϋ έν τή πόλετ των, παρα- 
καλούνται ν’ άπεοϋ'-νδ'ΰδοι πρός τοΰτο δι έ- 
πιστολής των πρός τήν διεύθυνσιν τοϋ περιο
δικού.
r0.®ι..ί®ι..ιΐ·ΐι..ι·ι. ΐ'- ·ι·» .ίΐΛ.Λ.ΛΙΐ'' ι® .jBIii ®ΐΐι..ι·ι ι®·. ι·ι@Ι 1

INTERNATIONAL FILMSCHAV j

Revue Cinematographique de J
Tchecoslovaquie

Palais Luc rna—Stepanska 57 j
PRAGUE 11 J

Ϊ Vienne — Berlin — New-York — Budapest j 

Law'W V W'i*·  W· <■ Vw ■"*  WWWWWWJ



Κινηματογραφικός Άότίιο
4

ΕΝΑΣ ΜΑΤΡΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΖΟΖΕΦΙΝΑ ΜΠΕΚΕΡ
χαι.' Ο Louis Nalpas άπεφάσισε νά κινηματογραφήση τήν 
μεγάλην επιτυχίαν τών «Folies, Bergeres*  τήν «Τρέλλα 
ZVS ημέρας . Φυσικά λοιπόν ή πρώτη καί καλλίτερη είς 
την ταΐ'ίαν είνε η Ζοζεφίνα ίάπέκερ. <*Η  τρέλλα τής ή· 
μέρας*,  ή όπο α εγεινε καθ9 ολοκληρίαν έγχρωμος, είνε 
πιστωτάτη αναπαράστασις τής ομωνύμου έπιθεωρήσεως 
και συνοδεύεται έν συγχρονισμω μέ τήν προβολήν της, 
με φων 'γρίφον, απο όλα τά τραγούδια καί τής σανσονέτ-

τ^Ί5· Κ τα via αύ η προεβλήθη ήδη μέ έ ι ιτυχίαν είς 
τήν Ελβετίαν καί τό Βέλγιον.

Αυτή ή δοκιμή, μπορεί νά πή κτνείς, ήρκεσε διά νά 
την εύ^ουν οι ειδικοί ώς έξαιρε ικά φωτογενήν. ”Ελαβε 
λοιπόν τοιουτοτρόπως κολλάς προσφοοάς από διαφόρους 
σκηνοθ^έτας διά νά παίξη είς τόν κινηματογράφον. Μία 
εξ αυτών τήν ήλκυσε περισσότερον, ή τής «Παραμάουντ*  
η όποια πλήν τού ίκαν^ποιητ κ ύ μισθού τής προσέφερε 
καί ενα σενάριο είίικώς δι' ουτήν γραφέν. Ή συμφωνία 
εκλειοθη και ούτω εντός ολίγου (ίσως καί ήρχισεν ήδη) 
πρόκειται νά αρχίση τό « ύρισαα*  τής πρώτη; της πραγ
ματικής τα νίας. έρχεται τό ερώτημα t Θά έξαχο·
λουθήση νά παίζη είς τόν κινηματογράφον ; Ή Μπέκερ 
απαντή. καταφατιχώς, dAAd ημείς πιστιύομεν διί αυτό 
έξαρτάται κυρίως από τήν ύ τοδοχήν πού θά συναντήοη 
η πρω η αυτή ταινία. 1ίάντως τής εύχόμεθα νά έπιτύχη 
καί ούτω ό κινηματογράφος είς τό μέλλον θά άριθμή 
πλην των.. .λευκών του ιιάστέρων» και ενα μ ιύρον.. ,τήν 
Ζοζεφίνα Μπέκερ.

Β·ων ΙΙαπαμι^άλης

Είναι τό όνομα πού μεσουρανεί σήμερον εις όλο τό 
Παρίσι. Μέτριου αναστήματος, μέ οώμΐ μ,α'/Ιον πλασζικόν 
καί χαλκόχρο.ν, μέ πρόιωττον όλίγον πε πλατ ισμένον, 
μί δύο φωτενά έξυπνα μάτ α πού διαρκώς παιγνίδι ουν, 
με ηαχέα χείλη πού δίαν ανοίγουν αφήνουν νά διαφαί· 
νcorral δυο, σειρες μαργαριτάρια, τά οποία φαίνονται α
κόμη λευκώτερα χάρις είς την άντίθεσιν που δημιουργεί- 
tai με το μελαψόν πρόσωπ ν της, αυτή είνε ή περίφημη 
Ζεζεφίνα Μπέκερ.

Φυσικά η χαλλι έ^ν’ς αύ η ώ; άνηκουσα είς τό #.“α- 
ι**  τήν θέ( ιν της είς τήν παρούσαν στήλην.

Αλλα σήμερον αφού έλαβε ήδη μρος είς τήν έγχρωμον 1 
ταινίαν « Η τρέλλα τής ημέρας» τήν άναπαριστάν^υσαν 
πιστωςδλην την υποτόν αυτόν τιτ'ον μεγάλη έπιθεώρησ ν 
τών <Folies Bergeres», άγιέλλεται έπισήμως δτι θά πρω 
ταγχνιστήση καί εις μ αν άλλην τής όποί'ς τ\ σενάριο 
εγράφη είδιχώ, δι' αυτήν. Σκηνοθέτης τού έργου αυτόν 
τό όποιον θά λανσά-η ή * ΙΙαραμάουντ», είνε ό W. de 
Fontaines.

£νΟυ, λοιπόν ή Ζοζεφίνα Μπέκερ καί...κινηματογρα
φικός *αστήρ».  'Υπό τήν ιδιότητά της λοιπόν ταύτην ε- 
χβι πλέον τό δικαίωμα νά άπασχολήση επ' ολίγον τ ύς 
αγαπητούς άναγνώστας τού < Κινηματογραφικού Άστέρος*.

Η καταγωγήτ η $ παραμένει είς όλους άγνωστος. ΙΙοέ 
δεν όμιλεί δι αυτήν. Τά π^ώτα της γνωστά ίχνη αναφαί
νονται είς τήν Αμερικήν, ένθα κατώρθ ωσε νά απόχτηση 
κάποιαν μικ άν φήμην ώς...εξωτική χοριύτρ'α. Αλλά ό 
τόπος είς τ?ν όποιον έλανσαρίσθη πραγματικά καί 
είς ~ τόν οποίον {γνώρισε τον θρίαμβον καί., τόν 
πλούτον. Ήνε τό ΙΙ'ρίσι. Κατ' άρχάς τήν εύρί- 
σκομεν ιό 1925 εις τό μούζικ-χώλλ τών 'Η<υσ'ων, χοσεύ· 
ουσα γυμνή διαφόρου; εξωφρενικούς χορούς καί ψάλ- 
λουσαν μερικά εξωτικά καί Ακατανόητα τραγουδάκια, μέ 
την ι υνατην χα< vriarde φωνήν τητ. .Ανrd ήρκεσαν διά 
νά τηνκαταστησουνέντός βραχυτάτου χρονικού διασ ήματο; 
γνωστήν είς τό Παρισιν ν κοι όν, καί νά τής δοθή ό τί
τλος 'περίφημος χορεύτρια...πλαστικήν \ορώ υ. Είς τό 
τόσον ταχύ λανσάανσμά τη συνετέλεσίν ούκ ολίγον καί ci 
διάφοροι θ ατρίκοί κ ιτικοί οί όποιοι άνε κάλυψαν δίΐ...

Χ,ο^ός της εΐιε ένα ζωνττνό ποίημα έρωτος και πά 
θους·».. ,δτι.,.αή φωνή της π ρ κλείει δ'α τά θέλγητρα 
καί δλην τήν γοητείαν τών ποιητικών καί μυστηριω'ώ' 
τόπων από τού; όποιους κατάγεται*,  δτι... «α λικνί
σματα τοϋ σωμττός της αποτελούν τά; πλέον αρμόνικάς 
καί πλαστικός κ νήσεις πού είδε ποτέ κανείς*,  καί άλλους 
αρκετούς διθυράμβους υπέρ τό δέον υπερβολικούς διά 
τήν αλήθειαν

Φυσικά κατόπιν παρόμοιας ενθουσιώδους ύποδοχής 
καί αί απαιτήσεις τής μαύρης Ζ ζεφίνας ηύξησαν κατα
πληκτικό,.,Δ ατϊ νά πα ζη τού λοιπού είς τό μικρόν θέα- 
τρον τών Ηλυσιων κ*ί  όχι είς τό μεγαλείτερον γαλλικόν 
θέατρον έ πιθεωρήσεως. είς τό πασίγνωστον «Folis Ber- 
geresp^ai διατί νά Ι'μβάνη μικρώτερον μ'σθ'ν από τήν 
Μιστεγκέτ, τήν Ρακέλ Μέλλερ καί τάς Dolly Sisters. 
ZJov λοιπήν αυτή εντός ολίγου πζώτη ντιβέττα τών «Fo- 

«lies Bergeres». Και ησταδιοδρομία ιης δεν σταματά εως 
εδώ. 'Η Ζοζεφίνα είνε τρομερά φιλόδοξος. 'Ονειρεύεται 
λοιπον, νά κατακτηση δλον τόν κόσμον, "Ως μέσον δε 
πρός επιτευξιν τού τολμηρού σκοπού της έσκέφθη τόν 
κινηματογράφον. "Ηρχιοε λοιπόν νά δηλώνη είς τάς συ
νεντεύξεις της δτι ή μεγαλειτέρα της μανία είνε ό κινημα
τογράφος. *Ποτέ,  λέγει δεν αισθάνομαι τόν έαυτόν μου 
τόσον ευτυχή δπως όταν ενρίσκομαι μέσα f ίς ιήν σκοτει 
νήν αίθουσαν τζύ κινηματογράφου καί βλέπω μίαν ώοαίαν 
ταινίαν. Τό ό'νειρόν μου είναι νά παίξω είς ιόν κίνημα- 
γράφον. Αίοθάνομ-1 ότι είμαι γίννημέτη δι9 αυτήν τήν 
τέχνην*.

Τά όνειρα της δε τούτα ήρχισαν νά πραγματοποιούν

CC ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ρεπορτάζ

Ή ”Αννα Λίζα Ρύνινικ;, ή μεγιλειτέρι δραματική 
καλλιτέχνις τής Σουηδίας, υπέγραψε συμβόλαιον μειά 
τή; «Παραμάουντ» καί αναμένεται νά φΟάση εντός τοΰ 
τρέχοντος μηνός εί; 'Αμερικήν.

— Ο 'Αίναρ Χάνσον, άΐ-λος Σουηδός καλλιτέχνης, υπέ
γραψε και αυτός συμβόλαιον μέ τήν *Ιίαραμάουντ». Τό 
πρώιον του έργο/ διά τήν εταιρίαν ταύτην θά είνε «Τά 
παιδιά τοϋ ^διαζυγίου» [Children of Divorce) καί εις τό 
ότοΐον θά έχη σύντροφον τήν χαριτωμένην Κλάρα Μπόου.

— Ό Μάξ Ραίγχαρτ, ό περίφημος γερμανός θεατρικός 
σκηνοθέτη; ευρισκόμενος ε ς Χόλλιγουντ λέγεται δτι θά 
ιινε ο σκηνοθέτης τοΰ προσεχούς φιλμ τοϋ Ντούγκ’ας 
Φαίρμπ ινκς.

ξ-Μ'α νέα γερμανική ταινία ή όπόία σημειώνει τιάρα 
μεγάλην επιτυχίαν είς τό Βερολΐνον είναι «Ό Έρως» 
παρμένη άπό, τό μυθιστόρημα τοϋ Μπαλζάκ, καί εις τήν 
όποιαν τόν κύριον ρόλον υποδύεται μέ μεγάλην, κατά τούς 
κριτικούς, επιτυχίαν ή δραματική καλλιτέχνις 4*£λιοάβετ  
Μπέρνιερ.

—Ή Κάρμεν Μπό.νυ, ή γοητευτική Ίταλΐς πρωταγωνί
στρια τοΰ έργου «Μιά γυναίκα άλά γκαρσόν», προσελήφθη 
ύ.τό μιας γερμανική;, εταιρίας διά νά ύ ιοδυθή τόν κύριον 
ρό’.ον είς τό έργον Αφροδίτη μέ φράκο».

—"Ο Τσσρλυ Τσάπλιν μειά τό σκάνδαλον τοΰ διαζυ
γίου του μέ τήν Λίια Γκρέϋ ανέβαλε επ’ αόριστον τήν 
άποπερά ωσιν τοΰ νέου του έργου «Τό ίπποδρόμιον».

—Διεδόθη ότι ή Λύα ντέ Ποΰττι άπεπειράθη είς τήν 
'Αμερικήν πά αύτοκτονήση έκ νέου, άλλ' ή είδησι; αυ;η 

I δέν έπιβεβαιώθη ακόμη επισήμως.
,—Ό Έρικ Πόμμερ, δ γνωστό; γ.'ρμανός ιμπρεσάριος 

και σκηνοθέτη;, λέγεται ότι πρόκειται, κατόπιν μιας άνα- 
φυήσης διαφοράς μεταξύ αΰτοϋ καί τών διευθυντών τής 
«Παραμάσυντ» νά έγκ ιτακείψρ τήν εταιρίαν ταύτην καί 
νά προσχώρηση είς τήν «First National».

—Τό σχέδιον περί πραγματοποιήσεως ενός φιλμ μέ 
πρωταγωνίστριαν τήν μαύρην Ζοζεφίνα Μπέκερ λαμβάνει 
σάρκα καί όσ ά. Ήδη αγγέλλεται ότι τήν διεύθυνσιν τής 

I κίνημα ιογρ ιφή σεως ά'έλαβεν δ σκηνοθέτηςλν. de la Fon- 
I tairje
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Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΪΡΑ ΜΑΤΙΑ
Κόβα .... Μαρία Νταλμπαίσίν 
Σόνια .... Σουζάννα Ν τελμάς 
Πέτρος Άρνάντ . . Τζένικα Μισίριο

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINfi ORIENT—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

πηδφ καί καταφεύγει είς τόν τελευταϊον πυργίσκον teC 
φροιρίου. , , ,

’Εκ ϊ όμως ανακαλύπτεται καί συλ/.αμβανεται αι μαλω- 
τος χωρίς νά άναγνωρισθή ένφ ή ατυχής κό η τοΰ προδό
του Δορεβνικ φεύγει άπό τήν πόλιν αυτήν ή δπ< ία τής εν-

Ό Γάλλος δημοσιογράφος Φρανκέρ συνοδευόμενος ύπό 
τή; αδελφής του ματαβαίνει ώς πολειιικος ανταποκριτής 
τής έφημερίδος του είς τήν Μασουβίαν εναντίον τής οποία; 
έκήρυξε τόν πόλεμον τό βαυίλειον τής Καρολίας.

Ό βαολεύς Άρλέγκο ΰ Γ’ τής Μασουβία; εμπιστεύε
ται τήν δι-ι 
οίκησιν τών 
στρατέ υμά- 
των του είς 
τόν έξάδελ- 
φόν του 
πρίγ κ η πα 
Βλα δ ίμη- 
ρον Άρνάδ 
τον όποΐυν 
πρό κ ε ιται 
νά διαδε- 
χθή ό υιός 
τευ Πέτρος 
Άρνάδ πα
λαιό; η ίλος 
καί συμμα
θητής τοΰ 
δημοσιεγρά 
φι υ Φραν· 
κέρ είς τό 
Λύκε ιόντων 
Παρισίων.

Μία τυ· 
χοδι ώκτης 
ή Κόβα κα- 
τ ρθώνει έν 
τώ μετοξύ 
νά περιπλέ
ξω είς τά 
γοητευ τικά 
της δίκτυα 
τόν συν α/- 
μα τάρ χην 
Δ ορ εβ νίκ
τοϋ όποιου κατορθώνει νά προδώση τα σχέδια τοΰ Μασου- 
βιακοΰ επιτελείου. Χάρις όμως εί; τήν ευφυΐαν καί τήν 
διορατικότητα τοΰ Φρανκέρ πλεϊστα.σών προδοτικών σχε 
δίων τής Κόβα άποκαλύττονται καί ή τυχοδιώκτις συλλαμ^ 
βίνεται καί καταδικάζεται κατόπιν τών καταθέσεων τοΰ 
δημοσιογράφου εις θάνατον. Άλλ’ δ Δορεβνικ δειλός καί 
αιχμάλωτος τών θέλγητρων τή; Κόβα κατορθώνει να την 
φυγάδευση καί τά τήν άκολουθήση είς τά έχθρικά στρα
τεύματα παρά τάς παρακλή’εις καί τά δάκρυα τής κόρη, 
του Σονια; Δορεβνικ ή όποια τόν ικέτευε νά . εγκατάλειψη 
τήν Κόβα Είς τό ίχθρικόν στρατόπεδον διά νά.έξασςα- 
λίοη ακόμη περισσότερον τήν θεσιν του πωλεί τά σχέδια 
τοϋ φρουρίου τό όποιον έπρόκειτο νά ύτερασπισθή.

Τό φρούριον τής Στίκλα δέν ήργησε νά κυριευθή παρα 
τήν περί τοΰ έναντίον Ιδέαν τοΰ Βλαδίμηρου Αρνάδ και 
χοΰ υιοΰ του Πέτρου. *0  δυστυχής, πρίγκηψ Βλαδίμηρος 
εξαφανίζεται κατά τήν μάχην ένω ό υιός του Πέτρος διά 
νά φανή κίστος είς τόν όρκον ποΰ εδωσεν είς τον βασιλέα

θυ ίζει τόσον λυπηρά; αναμνήσεις. Έν τφ μεταξύ ό Δ> 
ρεβνίκ επικεφαλής τοϋ εχθρικού στρατού εισέρχεται νικη
τής είς τό παλαιόν του φρούριον. Ή Μασουβία εΐ αι 
π/έον κ ιτεστραμμέ η καί ό γηραιός βασιλεύ; τη; Άρλέγκο 
δ Γ’ έξωρίζεται είς τήν Γαλλίαν. , _ .

Ό Πέτρος μετά παρέλευσιν ό/ίγου χρόνου,συναν άται 
μέ τήν Σόνια ή όποια έπι ειρεΐ νά τόν διευκολύνη νά φύγη 
άλλα κατά τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων της πληγώνεται και 
μετά πολλά; περιπετείας συναν άται μέ τόν Φρανκέρ καί, 
τήν αδελφήν του Πασκαλίναν. Χάρις είς τάς προσπάθειας 
τοΰ δημοσιογράφου οί τρεϊ; φυγάδες διευθύνονται πρός τά 
τύνορα αλλά είς ένα σταθμόν ή Σόνια ή όποια κάτεζητεΐτό 
ά ό τόν πατέρα της Δορεβνικ, άναγνωρίζιται καί οί ατυχείς 
ποόσφυγες πλέον συλλσμβανονται. , , r

Ό Πέτρος συλληφθεί; κλείνεται καί πάλιν εί; τό φρου- 
ριον τής Στίκλα. Ή Κόβα ή δποία δέν εννοεί νά συγχω- 
ρήση είς τόν δέσμιον τήν καταδίκην της είς θάνατον πεί, 
θει τόν Δορεβνικ νά τόν θανατώση διά νά έκδικηθή. Άλ·
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τίι Ι1'ν σιιΥμήν τή! εκτελέσεως οΐ φίλοι τοϋ πρίγκηπος 
Πέτρου φονεύουν τούς στρατιώτας καί ό πρίγκηψ κατορ
θώνει νά διαφύγη έκ νέου.

Η καταστροφή τής Μασουβίας συμπληροΰται τελείως 
οια τής εισόδου ιών Καρολινών στρατευμάτων εις τήν πρω
τεύουσαν εχοντα επικεφαλής τόν στρατηγόν Μασροΰρ καί 
τόν προδοιην συνταγματάρχην Δορεβνίκ. Καθ’ οδόν ένφ ό 
πρίγκηψ Βλαδίμηρος συνώδευε τόν βασιλέα Άρλέγκο εις 
την εξορίαν του» συναντά, τόν υιόν του Πέτρον. Ό Φραν- 
κερ έ» τφ μεταξύ έπιστρίψος είς Παρισίους μέ τήν αδελφήν 
του Πασχαλινόν δημοσιεύει τσς εντυπώσεις του εις τήν ε
φημερίδα του, ενφ ό Δορεβνίκ διορίζεται πρεσβευτής τής 
Καρολίας ιις Παρισίους εις ανταμοιβήν τών άτιμων υπη
ρεσιών του καί ζή μέ τήν Κόβα κοί τήν κόρην του 
2,ον·α. Ο βασιλεύς Άρλέγκο άσθενήσας μετ’ ολίγον απο
θνήσκει καταλιπων ως διάδοχον τοΰ θρόνου του τόν πρί 
γκηπα Βλαδίμηρον Άρνάδ.

Οί πρόσφυγες πρίγκηπε; σρχίχουν εις Παρισίους νά ορ
γανώνουν επανάστασιν πρός τόν σκοπόν νά τιμωρήσουν τόν 
προδότην Δορεβνίκ καί νά ελευθερώσουν τήν χώραν των 
απο τους τυράννους.

Η Σόνια πληροφοςηθεΐσα τάς κινήσεις τών συμπατρι
ωτών της συναντά μίαν ημέραν τόν Πέτρον τόν όποιον πα- 
ρακαλεΐ να τήν προστατεύση άπό τήν γυναίκα τήν οποίαν 
μισεί καί άπό τόν πατέρα της ό όποιος τής προξενεί 
τρόμον.

H Πασ/αλίνα συνδεθεϊσα άρκετά μέ τόν Πέτρον με- 
τεραινε συχνά είς τό σπίτι του καί έπόζαρε διά τό ποριραϊ- 
το της τό ί οποίον άνέλαβι νά φιλοτεχνίση ό πρίγκηψ. Ή 
συνομωσία κατεστρώνετο ήδη μέσα εις ένα καφφενεΐον, είς 
μιαν δέ απο τσς συνεδριάσεις τών ουνομωιών ό Β ρ- 
μπεκ προτείνει νά δολοφονηθή ό Δορεβνίκ.

Η Σόνια π? ηροφερηθεΐα τυχαίως τό γεγονός καί αι
σθανόμενη μίαν θλίψιν διά τήν τύχην τοΰ πατέρα της παρ’ 
ολας τας άτιμίας του, σπεύδει καί παρακαλεΐ τόν Πέ
τρον νά ματαίωση τήν δολοφονίαν. Ο Πέτρος συγκατ χτί- 
θεται φρονών ότι τούτο θά έδυσχέραινε τήν επιτυχίαν τών 
σχεδίων τής επ ιναστάσεως. Έν τούτοις δ Βορμπέκ άτο 
φασισμένος νά έκτελέσ(] τόν όρκον του κατορθώνει νά π^.ο- 
σκληθή είς μίαν δεξίωσιν τής Καρολικής πρεσβείας ως 
χορευτής. Έκεΐ ένφ έχόρευε μέ δυό οτιΛλέτα ρίπτει τό 
ενα εναντίον τοΰ Δορεβνίκ άλλ*  ευτυχώς διά τόν τελευ’α'ον 
ένας μουσικός ό όποιος δέν ήτο άλλος άπό τόν Πέτρο ά- 
ναχαιτίζει τον Βορμπέτ καί ή άπόπειρα άποτυγχάνει,

, Εν τώ μεταξύ ή Σόνια φυγαδεύει τόν Πέτρον- άπό 
μιαν^μυοτικήν θύραν. Έν τούιοις ή Κόβα ή όπ.ία κατέ
στη ηδη κόμησα Δορεβνίκ άναγνωρίζει είς τόν φαγάδα τό 
προσωπον τοΰ παλαιού της εχθρού Πέτρου.

(Τό τέλος είς τό προσεχές)

AHSIS ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Είς τό τέλος τού τρέχοντος μηνός Μαρτίου έ. έ. λήγουν 

αΐ συνδρομαί τών κ. κ. Ζσζέφ Χέπ, Ά. Άναστασιάδη, Σ. 
Σταμέλου, Κινημ. Σαλόν Ίντεάλ, Άντ. Συρίκα, Ameri
can Film, Άτλας Φίλμ, καί Καίτης Καβιφάκη Άθήναι, 
Ανθιππούλας Σαρικα ΙΙαλ. Φαληρον, Άντων. Κασάπη 

Βέρροια, Ν. ΒέηΒόλον, Γ.Ζουρέλλη Μυτιλήνην, Γ. Τσαν
τίλα Κόρινθον, Κ. Β ιμβακίδη Μυτιλήνην, Β Λογοθέτη 
Λάρισσα, ’Αριάδνης Κάμπου,η Θεσσαλονίκην, Σ. Κυρίμη 
Τύρναβον, Ιωάννας Μιχαλου Καλάμας, Α. Σότα Καβάλ- 
λα ·, Β. Χριστοπούλου Τρίπολιν, Α. Χρυσάφη Σέρρας, Κι- 
νημ. ’Ολύμπια Κάράλλαν, Λ. Μποσνάκου Κοζάνην, X. 
Πατσιλαδή Πλωμάριον, ΙΙολ, Ρέντζου Πρέβεζαν, Καίτης 
Γο"σ,ίσου Θεσσαλονίκη καί G. Sarris Constantinoble.

ίίαραχαλοϋιται &τρμώς οί ανωτέρω κ. κ. συνδρομηται 
ό ως έμβίσώαι έγκαίρως τή» άνανέωσιν τή; συνδρομής 
των, διότι κατ'έπικραζήοασαν άρχήν, άπό 1ης προοε- 
χονς μηνάς &ά διακοπή ή περαιτέρω αποστολή τοΰ τού· 
χονς είς τους μή άναντώοα'-τας τήν συνδρομήν των.

‘Η ΔιιυζείοιιΣις

Η ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕΡ
JASIAI2SA ΙΟΙ ΑΜΐΡΙΕΑΗΙΕίΤ ΖΙΝΒΜΑΤΟΓΡΗΟΪ

Η ωραία κα γλυκυτάτη Νόρμα Σή ερ τήν οποίαν 
προσφατως έθαυμσσαμεν είς Τόν άνθρωπ<ν ποΰ δέχεται 
ραπίσματα άπό τής οθόνης τού«Μοντιάλ»,άνεκτ.ρύχθη βα- 
σ λισσα τοΰ ’Αμερικάνικου κινηματογράφου διά τό έτος 
1927 κατόπιν διαγωνισμού προκηρυχθέντος υπό τής ’Ε
φημερίδας Σιγ άγκο—Τοιμπύν».

Είμεθα βέβαιοι ότι ή νίκη αΰιη τής άξιολόγου Άμε· 
ρίκα· ίδος καλλιτέχνιδος θά χσρνποιήση ιδιαιτέρως τούς 
Οαυμασιάς οΰς άριθμεΐ έν Άθήναι;, καί οί όποιοι δέν 
είνε ολίγοι παρά τό στάνιον τών έδώ έμφανίσεών της (ώς 
γνωστόν εροιβλήθησαν μόνον δύο ταινίαι της εις ’ό Κο- 
σμικόν»τής έπιοήμου έμ,ανίσεώς της γενομένης προσφάτως 
μέ τόν Άνθρωπος ποΰ δέχεται ραπίσματα ).

Έ.τ.*  εύκαιρίςι τής άντκηρύξεώς της, ό ’Αμερικανικός 
τύπος δημοσιεύει όλοσελίδοι ς εικόνας της καί αισιόδοξα 
άρθρα διά τήν μελλοντικήν έξέλ'ξιν τή; ώρα ωτάτης αυτής 
καλλιτέχνιδος, τήν όποιαν δυσιυ,,ώς δέν θ’ άπολαύση έκ 
νέου τό κοινόν μα; τουλάχιστον δι’ εφέτος.

Ή Νόρμα Σήρερ έγεννήθη είς τό Μονιρεάλ τού Κα
ναδά. Ένεφανίσθη διά πρώτην φοράν εις τριτεύοντα ρό
λον κατά τό 1921. Ή ώραιότης καί σπανία λεπτότης τής 
καλλιτέχνιδος ταύιης ένεπυίησεν εξαιρετικήν έντύπωσιν 
είς τόν Διευθυντήν τής «Μέτρο—Γκόλδουϊν» δστιςι ένδιε- 
φέρθη ιδιαιτέρως διά τήν σταδιοδρομίαν καί ε’ς δν ή καλ- 
λι έχνις αϊιτη οφείλει μέγα μέρος τής σημερινή; της δήμο 
τικότητος.

ΓΕΡΜAΝIΚΑ ΦΙΛΜ ΕΙΣ Τ0~ΒΕΑΓΙΟΝ
Είς τάς Βρυξέλ?ας ίδρύθη σύνδεσμος, σκοπόν ε^ων 

νά φροντίση νά προβληθούν τά καλλίτερα φίλμ τής παγ
κοσμίου παραγωγής έστω καί παλαιά. Κιτεγράρησαν κα- 
τάλογοι τών καλλιτέρων αμερικανικών, γε μανικών, γαλ
λικών και μωσαϊκών φίλμ (ιϊθε νά ουνέ βα^νε τό ϊδιο και 
στάς 3Αθήνας), Οί κατάλογοι φέρουν τό όνομα ττύ σκη
νοθέτου καί τόν τίτλον τού Ιργου.

Από τήν γερμανικήν * ινηματογρτφίαν έξελέγη αν 30. 
Οι μεγάλοι οειηνοθέται άντιπροσωπι ύονται όλοι. 'Ιδού 
μερικά ι Τού Φρίτς Λάν «Νι *πελούγκεν»  καί *Μητρό-  
πολιζ*.  Τού Μουρνάου «Ό τελευταίος τών ανθρώπων , 
* Ο Ταρτούφος*  κ ά. Τού Λούρου Π'.κ «Τό οπήτι τού 
ψευδούς*  χ α. Τού Πάιυλ Λένι *0  θάλαμος μέ τά κερέ
νια πρόσωπα. Τοϋ Α. Ρόμπινσον *Σκιαί  . Τού Ντυπόν 
* Παλαιός νόμο;*  καί ^Βαριετέ . Τ-ν μακαρίτου Γκέρλαχ 
Βανίνα*.  Τού Γ. Πράγκερ *'0  δρόμος πρός τήν δύναμιν 

καί τήν καλλονήν». Τού Πάμποτ «Τό μυστήριον μιάς 
ψυχής*.  Τού Λούμπιτς Φλόγα*.  Τού Ρ. Βήε *Ρα·  
σκόλνιχωφ*,  δύναμις τού σκότους» καί ακολουθούν 
άρκετά άκόμη αριστουργήματα.

Ο ΜΟΤΡΝΑΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ —
Ό Μονρνάου, ό Σκηνοθέτης τοί «ΦάονΣτ» και 

τοί? «Τελευταίου άνθοώπου» ποίν άνα^ωριιόη δι’ 
Άμεοικην εϊχεν υπογράφει Συμθόλαιον ιιέ τϊιν 
V. F. Α. καθ, δ μετά τό τέλος τοί· <>ίλιι ποΐτ θά «έ· 
γνριζε» διίι λογαριαόιιόν τής «fox» θά έπέότρεφε 
εις Βερολϊνον διά νά ΣκηνοθετήΣη ένα φίλη τής 
V. F. Α.

"Ηδη άρ;ζάς Μαρτίου ό ρεζιΣέρ θά εύρίόκεταί 
είς Βερολΐνον. Κατά πόΣον θ ι τταραρείνη είς Γερ- 
ιιανΐαν δέν εινε γνωΣτόν. Δοθέντος δαως ότι ιιέ ού· 
δερίαν Συρόωνίαν είνε δεΣρευρένος είς τόν Νέον 
ΚόΣρον, ΐιπάρνουν πλεϊΣται Ελπίδες νά ρίι έγκα· 
ταλείφιι πάλιν τήν πατρίδα του.

'Υπό τούς ήχους τών σαλπίγγων 
ζεται νά Ιππεύση όπως ίπιθεωρήση ιούς 
ρούς. 'Ομοβροντία πυροβολισμών τρομάζει 
ό όποιος φεύγει 
καλπάζων. Τά ά
λογα μιάς άμά- 
ξης ή όποια περ
νούσε τή στιγμή 
έκείνη άφηνιά- 
ζουν επίσης.

'Ο Βλαδίμη
ρος Ντουμπρόβ- 
σκη νεαρός ϋπο- 
λοχαγός τών Κο
ζάκων κατορθώ
νει νά καθησυ- 
χάση τόν αύτο- 
κρατορικόν ίπ
πον καί νά στα- 
ματήση τά άλο
γα τή; άμάξης 
άπό τής οποίας 
μία χαριτωμένη 
έτιβάτις τοΰ έκ- 
φράζβιτήνεΰγνω- 
μοούνην ιη:μέιό 
γλυκύτερον μει
δίαμα πού είδε 
ποτέ στή ζωή 
του. Ή Τσαρίνα 
ή όποια παρέιτη 
είς τήν σκηνήν, 
έξερεθισθ ε ϊ σ α 
διότι ένα: έ< τών 
υπηκόων τη; έ- 
τόλμησε νά πιά- 
ση τό άλογό της, 
καί άφ’ ετέρου 
γοητευμένη άπό 
τήν άνδρικήνστά- 
σιν τοΰ νεαρού 
ύπολοχαγοϋ, α
νέβαλε δι’ άργό- 
τερον τήν φρον
τίδα νά κρίντμήν
διαγωγήν του. _ . , ,.

Έκτη ώρα, 6ύλον
ωρα άναφοράς. Ό Ντουμπρόβσκη παρουσιάζεται ενώπιον 
τή; Τσαρίνας εις ιήν όποιαν έχει κάνει έντύπωσιν ή φυσι- 
κότη; καί τό ώραϊον παράστηαα τοΰ άξιωματικοΰ. Εί; 
σχετικήν συνομιλίαν ή Τσ >ρίνα άφίνει νά γίνη άντιληπτόν 
ότι προτίθεται νά τόν προαγάγη είς τά άνώτατα άξιώ- 
μπτα χαί τδν κρατεί να γευματίσω μαζυ τη; παραζαλοΰ^α 
αυτόν νά τής δώση τόν άπαιτούμενον χρόνον διά νά άλ- 
λάξη τουτλέττα. ’Αναστατωμένος ο νεαρός ύπολοχαγός 
άπό τήν παράδοξο στάσιν τή; Τ αοίνας τρέπεται εις φυγήν, 
καί επιστρέφει είς τήν οικίαν του ο του ευρίσκει επιστολήν 
τοϋ πατρός του ή οποία τοΰ άναγγέλλει τήν οί ονομικήν

ή Τσαρίνα έτοιμά- 
έφ ππους φρου- 

τόν "ππαν της
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Μ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ I*
Βλαδίμηρος Νωυμπρόβσκη . . . Ροδόλφος Βαλεντίνο
Μάσσα Γροεκουριοφ ..... Βίλμα Μπάνκι 
‘Η Τσαρίνα.....................................................Λουΐζα Ντρεσέρ

ΤΑΙΝΙΑ EASTERN KAI AMERICAN FILM-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΐΚΙΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

τον ό/ιυλ νχαχοΰ Βλαδιμηβ Ντουμη^όβσκη

καταστροφήν των προκληθεϊααν άπό ένα κάποιον όνόματι 
Κυρίλλα, ό όποιος χάρις είς τήν συνενοχήν ενός άτιμου 
δικαστοΰ κατέλαβε τά κτήματά των- Ό πατήρ τού Βλαδί

μηρου ασθενής τοϋ 
ζητεί ν’ όπευθυν- 
θή είς τήν Μεγά- 
λην Αικατερίνην 
δ.ιως έ"ΐτύχη δι
καιοσύνην.

Μολονότι έφο· 
βεΐτο τός συνέ
πειας τής φυγής 
του ό Βλαδίμηρος 
Ντουμπρέβ σ κ η, 
σπεύδει πρός βοή
θειαν τοΰ πατρός 
του. 01 φόβοι του 
μεταβάλλονται είς 
βεβαιότητα δταν 
μανθάνει δτι. θε
ωρηθείς ώς λιπο
τάκτης πρόκειται 
νά συλλτ,φθή. 1

Άδιαγ ορών διά 
τήν τύχην εκείνην 
τών ό ιοίων τήν 
περιουσίαν άιίμως 
κα έλαβε ό Κυ
ρίλλα, εορτάζειεΰ- 
θύμως τήν κατά·*  
ληψιν τών ξύνων 
κτημάτων έν ανα
μονή ιού μόνου 
πλάσματος τό ό
ποιον λατρεύει,τής 
κόρης του Μάσσα.

Μέσα σέ μιά 
φτωχική καλύβα, 
όγέρωΝτουμπρόβ- 
σκη άποθιήσκει 
περικυκλούμεν ο ς 
άπό τούς πιστούς 
του μουζίκους. Ό 
τίός του Βλαδίμη
ρος φθάνει τήντε- 
λευταίαν στιγμήν 
γιά νά κλείση τά 
μάτια, άλλ’ 0ρκί- 

ζεται νά έκδικηθή τόν θάνατον τού πατρός του.
Λίγο καιρό κοίτόπιν είς δλην τή χώρα γίνεται λογσς 

γιά τά ανδραγαθήματα ενός ά'τάριου, γνωστού υπό τδ 
δνομα ό Μαύρο; ’Αετό;, ό όποιος αποτελούσε τόν τρομον 
τού Κυρίλλα ' ...

Οί πιστοί σύντροφοι τού Μαύρου ’Αετού—ο οποίος 
δέν είναι άλλος άπό τόν Ντουμπρόβσκη—κατόρθωσαν νά 
άπαγάγουν τήν-κόρην τού Κυρίλλα, βλέπουν όμως 
καταπλήξεως τήν αιχμάλωτόν των νά άπελευθεροΰται από 
τόν Μαϋρον ’Αετόν ό όποιος άνεγνώρυε έν τφ προσωπφ 
της Μάσσα τήν νεαρά» κόρην ή όποια τού είχε μηδειαση
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άιό τής άμάξης τήν ημέραν τής έπιθεωρήσεω; τής Αύτο- 
κρατορικής Φρου.ϋς.

Ή τύχη φαίνεται ευνοούσα ιόν Βλαδίμηρον. Εις γειτο
νικόν σταθμόν είς τόν όποιον έπήγε διά νά πυομηθευθή 
ένα αμάξι, συναντρ έναν νεαρόν ξένον ό όποιος' τοϋ είπε 
δτι προσελήφβη ύπό τοϋ Κυρίλλα ώς καθηγητής γλωσσών 
διά τήν κόρην του. Ό τελευταίος ούιος έξεδηίωσε τήν 
στενοχώριαν του διότι δέν έγνοόριζε κατά ποιον τρόπον θά 
ητο δυνατόν νά φθάση μέχ,ι τοΰ πύργου τοϋ Κυρίλλα. 
Άπό τήν στενόχοιρον θέσιν τόν έβγαλε ό Μαύρος Αετός 
δ όποιος τοΰ έπρότεινε εύ,εώς νά τύν μεταφέρη διά τή; 
άμάξης του έως έκεϊ. "Οταν έφθασαν είς τόν Πύργον, ό 
ταχυδρόμος κατάπληκτος άνεγνώριζε ύπό τό ένδυμα τοϋ 
ξένου τόν Βλαδίμηρον ό όποιος παρουσιάσθη είς τύν Κυ 
ρίλλα ύπό τό όνομα τοΰ Ζοζέ Μαρτινέζ ώς καθηγητής απο
στολείς διά τήν δεσποινίδα Μάσσα.

Στενή φιλία συνδέει άμέσως τήν μαθήτριαν και τόν 
καθηγητήν... Ο Βλαδίμηρος φαίνεται λησμονών τόν όρκον 
τής έκόικήσεως καί άφ’ ετέρου ή Μάσια κατατγύχεται 
ύπό τής αμφιβολίας ώς πρός τήν προσωπικό'ητα τού 
Μαρτινέζ διά τόν ύπτιον αισθάνεται ένα αίσθημα τρυφε- 
ρότατον.

Λεπτότατη κατασκοπεία τήν όποιαν κάνει ή νεαρά κόρη 
τή; παρέχει μετ’ ολίγον τήν άπόδειξιν ότι ό Μαρτί'έζ δέν 
είνε άλλος άπό τόν Μαΰρον Αετόν. Κατά τήν διάρκειαν 
μιάς συνομιλίας των ή Μάσσα τοΰ δηλοϊ διι τόν άνεκά- 
λυψε καί οτι θά τόν πα ,αδώση είς τούς κοζάκους τοΰ πα- 
τέρα_τη;. ’Ακριβώς τήν ώρα έκείνη οί κοζίκοι τοΰ πύρ
γου, έρχονται φέροντας δέσμιον τόν γηραιό ύπηρέτη τοΰ 
Μαύρου ’Αετοΰ. Ή νεαρά κρη παρίσταται άλλόφρων, εί. 
τό μασιίγωμα τοΰ υπηρέτου. Ό Βλαδίμηρος διά νά θέση 
τέρμα είς τό μαρτύριον τοΰ πιοτού του συντρόφου άποκα- 
λύπτετα’. Ή Μάσσα πρό τού κινδύνου ό όποιος απειλεί 
εκείνον τόν οποίον άγαπφ, άψίνει νά τής ξεφύ/η τό μυ
στικόν της καί φεύγει μαζύ του άπό μιά κρυφή πόρτα. 
Καλπάζοντες έπί τή; μεγάλης όδ< ύ οίδύο φυγάδες πέφτουν 
μέσα είς τήν ένέδραν τής Αΰτο/ρατορικής φρουράς ή δ 
ποια κατεδίωκε ιόν λιποτάκτην ΒλαδίμηρονΝτουμπρόβσκη.

Αιχμάλωτος τής Τσαρίνας δ Βλαδίμηρος κατεδικάσθη 
είς θάνατον.

,Ώς ύπερτάτην χάριν έπ τυγχάνει νά έτωθή μέ τήν 
Μάσσα είς τήν φυλ.ακήν. Ή Τσαρίνα έχει δώσει πληρε
ξουσιότητα είς τόν στρατηγόν Κούσκα διά τήν έκτέλεσιν 
τής καταδίκης. ’Ισχυρός έκ τής επιρροής τήν όποιαν έξα- 
σκεϊ έπί τής Αύτοκρατείας ό Κούσκα, ύπ’ ευθύνην του 
αναλαμβάνει νά διατάξη εικονικήν έκ έλεσιν. ’Αφού άφησε 
νά πιστευ ή ύπό τής Αικατερίνης ότι ό νεαρός πρώην ύπο- 
λοχαγός δεν υπάρχει πλέον είς τήν ζωήν, τοΰ υπογράφει 
ένα διαβατήριον ύπό τό όνομα τοΰ Ζοοέ Μαρτινέζ... ό ό 
ποιος δέν είνε άλλος άπό τόν Βλαδίμηρον Ντουμπρόβ κη. 
Η Αύτοκράτ ιρα ευτυχής διότι είδε ότι ό Κούσκα προέ- 

λαβε τήν θέλησίν της τού συγχωρεΐ τό διάβημά του καί 
άπό τό παράθυρο βλέπουσα τό νεαρόν ζεΰγος νά φιύγη τοΰ 
κάνει φιλικήν χειρονομίαν άποχαιρετισμοΰ-

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦ1ΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Δέν μοΰ λέτε, οί καλλιτέχναι πρέπει νά ακολουθούν τυ

φλά τίς διάφορες εκκεντρικές υποδείξεις τής ανδρικής μό
δας ; Ή πρέπει .νά φαίνωνται πιό έπιφνλακτικοί παρακο- 
λουθοϋντες τά γούστα τοΰ κοινοΰ καί περιφρονοΰντες δλω; 
διόλου τύς-έκκεντρικότητεςτών ραπτών ; Ή μόδα τώρα τε
λευταία πήρε στραβό κατήφορο καί άρχισε νά όργιοζη 
κυριολέκτικώς. Τό ζήτημα ήταν δύτκολο νά διευκρινισθή 
αμέσως άπό μερικού,.|Έν τούτοις έδόθη λύσις εύ-ολωτάτη 
καί μέ τόν πιό άπλούστερο τών τρόπων. Ξένα περιοδικά 
άπό τά όποια σταχυολονοΰμε τής ενδιαφέρουσες αύιές πλη
ροφορίες γράφουν πολλά σχειικά μέ τή παρούσα παράγρα
φο. "Ολοι, μικροί—μεγάλοι ξέρουμε ότι ή σημερινή μόδα 
απαιτεί νά φορούν οί άνδρες υπερβολικά φαρδειά παντε

λόνια στά όποια μπορούν νά χωρέσουν μέ πολλή ανεσι ή 
ποδάρες ένός έλέφανιος, Τό δέ σακάκι πρλύ-πολύ κοντό 
σάν γκαρσονιού. Οίίρτίσται τοΰ κινημανογράψου, οί όποι
οι έφρόντιζαν νά νιύιωνται όσο μπορούσαν πιό πιστά μέ 
τή μόδα στήν ιδιωτική τους ζωή, δέν έτολμούσαν νά πα- 
ρουσιασθοΰν ντυμένοι μ’ αΰιόν τόν τρόπο στήν ύ.τό κατα
σκευήν τανίαν, μόνο καί μόνο γιατί έφοβοΰντο μήπως 
άποδοκιμασθοϋν άπό τού; Ιδιότροπους καί συντηρητικούς 
Οεατάς, λαμβανομένης ύπ' δψιν καί τής ποσότητος αύτών. 
Τί νά κάνουν λοιπόν ; Τό νά έναντιωθούν στά γούστα τοΰ 
θαυμαστικού κοινοΰ των θά ήταν αληθινή τρέλλα. Θά πή
γαιναν χαμένα. "Ενας άμερικανός «άστήρ» θέλησε κάποτε 
νά έναντιωθή στά γοΰστα τοΰ κόσμου. Καί πράγματι θέ
λοντας νά κάνη μιά έξαίρεσι, έπαιξε στή ταινία ντυμένος 
σύμφωνα μέ τις τρελλές άππιτήσεις τής τελευταίας μόδας. 
Σάν «.σαρλεπίστας» πού λένε κι' ή άτθίδες μας. "Οταν 
δέ προεβλήθη τό έργ > οί θεαταί έξηγέρθησαν, ε’γιουχάϊσαν 
έσφύριξαν καί ξανασφύριξαν καί μά'.ιστα έζήτησαν νά κά
ψουν τή ταινία. Τό γεγονός έσχε σοβτρωτάτην ά.ιήχησι 
στους κύκλους τών καλλιτεχνών. Καί όντως άπό τήν ημέρα 
αύτή ούτε ένας ηθοποιός δέν δοκιμάζει πιά νά παρουσία- 
σθή στί; ταινίες μέ παντελόνι τ ά.λεστον. Όρκο καί σταυ
ρό πού λέει κι' ή παροιμία...

*
Σ' όλο τό κόσμο κυριαρχ ΐ -ώ;α τελευταία πραγματική 

πανδημΐ ι διαζυγίων. ’Ανδρόγυνα τά όποια φαινομενικώς 
άγαπιώντιι, χωρίζουν τήν επομένη ημέρα γιά τό τίποτα. 
Δέν λέω διόλου ύπερβολές. Τ ι διαζύγια σήμερα έπήραν 
τίς πρ.γματικές διασιάσ ις μ ά; πανδημίας, ή όποία έν 
τούτοις άπομένει ά εξήγη·η. Ή μανία τών διαζυγίων φαί
νεται χτύπησε κατακούτελα καί τήν κ. Σαρίώ. Διότι γιά 
ό τιποιε, κυριολεκτιι-ώ; διά τό τίποτε, ζητεί διαζύγιο. 

Π τραπονεϊται ότι ό Γοάπλιν δέν τήν μεπεχειρίσθη ποτέ 
σοβαρά ώς γυναίκα του καί οτι δέν μπ ρεΐ ώς έκ τούτου 
νά ζήση μέ άνθρωπο ό όποιος διαρκώς αστειεύεται. Λέ
γουν ότι ό διάσημος κωμικό; γιά νά άποφύ.η τό διαζύγιο 
αΰτό άπεφάσισε νά σοβαροποιηθή παίζοντα; τό Μεγάλο 
Ναπολέοντα- Δέν ξέρω τώρα άν έξα^ολουθή νά ζηιή δια- 
ζύ,ιο ή κ. Σαρλώ, θεωρούσα τιΰιο ώ; τό μεγαλείτερο ά- 
στεϊο του...

"Υστερα άπό τή Ντίνα Σαρρή καί τόν Ρήγα, νέος ελλη
νικός «άστήρ» άνατέλλει στήν κινηματογραφικό ορίζοντα. 
Στήν Αύστραλ α, δπου υπάρχουν ώ; γνωστόν μεγάλα ερ
γοστάσια κατασκευής ταινιών, παίζει τιάρα αρκετά καλούς 
-.όλος μιά ήθοποιός ή όποία νομίζετσι ώς Γαλλίς, επειδή 
έ.τήγεν έκεΐ άπό τό Παρίσι. Ή ηθοποιός αύτή τοΰ κινη
ματογράφου, ή όποία σημειωτέον είνε ώραιωτάτη καί τής 
προλέγουν μεγάλο μέλλον, ονομάζεται Λιλή Δσμ λα. Τό 
όνομά της δμως μυρίζει πολύ πολύ Ελλάδα καί δέν είνε 
διόλου παράξενο νά έχουμε πολύ γρήγορα, ύστερα άπό τή 
Ντίνα μας, κι’ άλλη μιά Έλληνίδα πρωταγωνίστρια τοΰ 
κινηματογράφου, παγκοσμίου φήμης...

Άπό τό δρόμο δπου τόσα καί τόσα συμβαίνουν κάθε 
μέρα περίεργα, σταχυολογώ καί τόν κατωτέρω διάλογο, τόν 
όποιο μεταφέρω στή παρούσα στήλη άνευ τρεποποποιή- 
σεων τών διατάξεων του, κλπ.

—'Αλήθεια, πόσοι νάνε, άραγε, οί άστέρε; στόν ου
ρανό ;

—Πάντως, λ'γώτεροι άπό τούς «αστέρας» τοΰ κινημα
τογράφου έ ,ί γής !.. Σπνρτς Ναουμί'.ης
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-=ss| Μ Π ΕΝ ΑΛΗ II#
Μπέν ’ΑΖή 
Όμάρ Καγιάμ 
Χασάν 
Ή γναΐκα του

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ — ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΤ41ΥΓΚΛ»

Χασσάν ό τύραννος, κατά διαταγήν τοΰ ίσχυροΰ Σουλ
τάνου, είνε έτοιμος νά εγκατάλειψη τήν Περσίαν, δταν, 
ήμέραν τινά, δλως άπροόπτως εισέρχεται είς τό Χαρέμι 
του καί βλέπει τόν υιόν του διασκ-εδάζοντα, παρά τήν αύ- 
στηράν αύτοΰ άπαγόρευσιν. Έξοργισθεΐς δέ τότε τόν φο
νεύει. Ή σύζυγός του έν τή άπελπισίφ της δρκ’ζεται νά 

έκδικηθή τό παιδί της. Ό φόνος διιδόθη πολύ γρήγορα 
καί δ π^ίγκηψ Γιουσούφ άνέλαβε προσωπικώς νά τιμωρή- 
ση τόν φονέα. Δημο’Γφ όμιλοί κατά τοΰ Χασσάν, οί μισθω
τοί τοΰ όποιου τόν άκούουν. "Οταν δέ ο Γιουσούφ 
άπεμακρύνετο τού πλήθους τό όποιον διά τοΰ όγκου του 
τόν έπροστάτευε, τόν φονεύουν.

Ό Όμάρ Καγιάμ, ό μεγάλο; πηητής τή; II ρσία; καί 
φίλο; τοΰ ποίγκητο; Γιουσούφ, κατηγορεί τόν Χασσάν τόν 
δνανδρον δολοφόνον, ένώπιον τού δικα'τηρίου τοΰ Σουλτά
νου, τό όποιαν τοΰ έπιβάλλει τήν ποινήν νά έγοαταλείψη 
τήν Περσίαν.

Είς τόν δρόμον τής εξορίας του ό Χασσάν συναντά ένα 
ώμο,φο κορίτσι, τήν Σερίμ, τήν κόρην τοΰ πλουσίου Σέικ 
Ρουστούν, άδελφοΰ τοΰ ποιητοΰ Ό,ιάρ. την οποίαν καί ε
ρωτεύεται. Παρακούει τήν διαταγήν τοΰ Σουλτάνου καί 
ακολουθεί τήν Σερίμ. Διά νά μή τόν άναγνωρίσουν μεταμ
φιέζεται καί έμφανιζ-ττι ώ; ο άρχιευνοΰχος τού Καλίφ 
τής Βαγδάτης γιά τό χαρέμι τοΰ οποίου ζητεί τήν Σερίμ 
άπό τόν πατέρα της. Ή Σ'ρίμ δμω; είνε άρροβωνιασμένη 
μέ τύν Μπέν Άλή τό γυιό τοΰ ποιητοΰ Όμάρ. Έπί τηι ά-

Ραμόν Νοβάρρο 
Φρειδ. Βάρντ 
Έντβιρ Στίβενς 
Χέεβιχ Ράϊχερ

κούσματι τής είδήοετ· ς ή λύπη καταλαμβάνει τού; παντας. 
Ό Μπέν Άλή, ό άνδρειότερος δ ίων, θέλει νά προστατεύση 
τήν Σερίμ διά τοΰ ξίφους. Έν τούτοις ό πατήρ άρνεϊται 
νά συναινέση είς τοΰτο. Πρό ολίγων άκόμη ημερών ό γυιός 
του εϊχεν δρκισθεΐ δτι έπρόκειτο οριστικά νά κατάθεση 
τό σπαθί του γιά νά έπιδοθή 1 "σέ έργα ειρηνικά. Ή ύπόσχε- 

οις αύτή έδέσμειε τόν Άλή. 
Ό Χασσάν ό τύραννο; δμως, 
ό όποιος εξακολουθεί νά παί- 
ζη τόν ρόλον τοΰ εύνυύχου 
τοΰ Καλίφη, δέν έννοεΐ νά ύ- 
πομείνη περισσότερον. Μετά 
τών μισθω-ών του έτοιμάζει 
ένέδςαν, είς τό μέρος δπου 
σκοπεύει νά άπαγάγη τήν Σε- 
ρίμ. Ί ό σχέδιον προδιδιτσι 
καί μάλιστα άπό τήν ϊ'ια τή 
γυναίκα του, ήΓις μετημφιε- 
σμένη είς άνδυα τόν παρηκο- 
λούθει γιά νά έκδικηθβ γιά 
τήν δολοφον’α τοΰ γυιοΰ της, 
Ά'ύποπτοι, ή Σερίμ καί ό 
Μπέν Άλή περιφέιονται κον
τά στόν καταιλισμό ττΰ πα
τέρα της δταν αϊφτης έ’ΐπί- 
πτουν οί ένεδρεύοντες καί τό
τε βλέπουν τόν Χασιάν. Τώ 
ρα πλέον πού πρόκειται περί 
ζωής ή θανάτου ό Άλή νομί
ζει π υς μπορεί νά παραβή 
τόν δρκο ποΰδωσε. Σύρει τό 
μαχαίρι του καί επιτίθεται. 
Τότε γίνειαι ένας άγριος ά- 
γώτας μειοξΰ των. Ό Χασσάν 
άντιλσμβάνεται τήν δύνσμιν 
τοΰ ιεαροΰ Άλή καί επειδή 
δέν μπορεί νά τόν καταβολή

αόνος,έπικ τλεΐται τήν βοήθειαν τών μισθωτών τ υ, οϊτινες 
δένουν τήν Σερίμ έπάνω σ’ ένα άλογο έτοιμοι νά τήν άπα- 
γάγουν. Ό Άλή άνθίσταται μέ πείσμα άλλά τά δεσμά δέν 
λύνονται ιΰκολα. Ό άγων φαίνεται χαμένος. Τότε στή 
κρίσιμο ούτή στιγμή άπό τούς γύρωθεν βράχου; επιπίπτουν 
< ί ιππείς τοΰ Σουλτάνου, τούς οποίους είχε φωνάξει είς 
βοήθειαν ή γυναίκα τοΰ Χασσάν.

Μέ τό χέρι της τό ίδιο έμπήγει τό μαχαίρι της στήν 
καρδιά τοΰ τυράννου.

Έτσι εκδικείται τό παιδί τη;, δπως είχε όρκισθή, καί 
έπειτα αύτοχτονεΐ.

Ή άνδρεία καί άποφασιστική αύτ>| γυναίκα έσωσε δ- 
λόκληρο τό γένος, άπαλλάξασα αύτό άπό ένα οίμοβόρον 
καί άπε/.θή κσκοΰ^γον.

Ή ώσαία Σερίμ καί δ γεναίο; άρραβωνιαστικός τη; 
Μπέν Άλή είνε ελεύθεροι.

Καμμία δύναμις δέν είνε πειά ίκανή νά το-'·; χω^ίση 
καί νά τούς έμποδίση νά άγαίϊώνται.

Ό έρως θριαμβεύει.
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Η Νωσσική 'Ιστορία, ΐΐίως τών τελευταίων, έδοσεν 
άφθονους πλήρει; ένδιπφέροντος καί δραματικής δυνάμεως 
υποθέσεις διά δράματα καί μυθιστορήμα.

Άναμφισβητητως ή 
ώρα.ωτέρα μέ περισσό· 
τέραν χ.ίνησιν, μυστή- 
ριον καί παγκόσμιον εν
διαφέρον ίιπόθε ις πού 
έγράφη μ'χρι σήμερον 
ή τοϋ Ρασπούιιν, τοϋ 
διαβολοκα'ογήρου αύ 
τοϋ, τοΰ διαφίοιέως 
πα.,θινων τοϋ δηλητη- 
ρ> αυτού, πε ί τήν θαυ
ματουργόν δύνομιν τοΰ 
όποιου έπλάοθη θρύ
λος ολόκληρος, ό όπ ι
ός τόν κα’έστησεν έπί 
ενα διάστηυα κυρ'αρ- 
χον τή; Ρωσπίας ίλο- 
>λήρου κ·ί ό ό οϊοςά- 
πεφσσισε διά μίαν στιγ
μήν δχι μόνον τήν τύ
χην τής Ρωσσίας, άλλά 
καί τοϋ κόσμου ολοκλή
ρου, διότι, ώ; είνε 
γνωσ'όν, αυτός φέρε
ται ώς μία άπό ιός 
κυριωτιρας αίτιας τοϋ 
Πολέμου.

Ή ΰπύθεσις τήςτπι- 
ιίας αύιής δέν εϊ ε 
βγαλμένη άπό μυθιστό
ρημα, ούτε άπό τήν 
φαντοσ'αν £δρσματο- 
γρά ρου ή σεναριογρά
φου κινηματογραφικών 
έργων, άτλα άπό επί
σημα κ ί μυστικά έγ
γραφα Ρώοσου διπλω
μάτου. Ώστε ή μέχρις 
άπ στεύιου σήμεί.υ 
δραματική αυτή υπόδε
σι:, ή συνταράξασα έ
πί μακράν χρόνον ,τό 
ρωσσιΧόν κράτος είνε 
μία αλήθεια άδιαφιλο-
νείκητος, ιός έξάγετ ι έκ τών επισήμων έγγράφωτ, περί 
ών γράφομεν ανωτέρω.

Ό λοχαγός Ρέντ λ είνε διάσημος κατάσκοπο;. Μίαν 
πρωίαν έθεσε τέρμα εις τήν ζωήν του μέ μίαν σφαίραν, 
ιίς έια μικ.ιόν ξενοδο,.εϊον τής Βιέννη;. Τήν ίδια στιγμή, 
ή ώιαιωτάιη Ρωσ-ίς χορεύτρια Σόνια Σταρέβνα, άφίνει 
τήν Βιέννην καί πηγαίνει ιίς τήν Πετρούπολιν, δ.-.ου τήν 
άνέμενεν άνυπομόνως ό Μέγας Δούξ, είς τόν όποιον άναγ- 
γέλει ότι έ,.ει κατορθώσει έπιτηδιίως νά παρασύρη εις 
τά δύ,,τια της τόν Ρένιελ καϊ ν ι έξασφαλίοη τοιουτοτρό
πως τάς υπηρεσίας του ώ; Ρώτσ-υκατασ ό ιου. Ό Ρέν- 
τελ ηϋτοκτό-ητεν όταν ήννόητεν ότι θά συλληφθή, εκείνη 
δμω; είχεν εί: χεϊράς της τά έγγραφα έ είνσ, τά ότι ία δ 
Μέγας Δούξ έχρειάζετο, διότι είς αύτά έφαίνοντο ή εξέλι
ξες τών Αυστριακών σχεδίων.

Ό Μέγας Δούξ, είς τόν όποιον αρέσει ΰπερβολ'κά ή 
ώραια Σόνια καί ό πατριωτισμός της, Αποφασίζει νά τήν
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κόμη δργανον τών σχεδίων του.
Οό πρώτον βώμα εις τήν παγκόσμιον καταστρεφήν συ- 

νετελέσθη. ,0 Τσάρος, κατόπιν συμβουλής τοΰ Μεγάλου 
Δουκός, διατάσσει τήν 
τήν προέλασιν τών σι- 
βηρικών σύνταγμάτ υν 
πρός τά αυστριακά σύ
νορα. Ό ρωσσ κός 
στρατιωτικός κόσμος 
προτρέπει τόν Τσάρον 
νά κηρύξϊ) τόνπόλεμον, 
άλλ*  έχει ένα πανίοχυ 
ρον αντίπαλον : τόν 
Ρασπούτιν. Άνθρω
πον, διά τόν όποιον 
τότε ώμίλει, δχι μόνον 
ή Ρωιοία καί δλη ή 
Ευρώπη, άλλ’ δλ,ος 
σχεδόν ό κεσ ος καί δ 
όποιος έδιδεν άφορμήν 
είς τό ς πλέον παράδο
ξους διαδόσεις. Ό Ρα
σπούτιν φαίνεται ένα 
περίεργον κράμα άπο- 
σιόλου καί ανθρώπου 
κτηνώδους, ύ.τοτασσο- 
μένου καί είς τά πο
ταπώτερα ένστικτα, άν- 
θρώπου ευσεβούς, θαυ
ματουργού καί συγχρό
νως κακοήθους, ανθρώ
που μυστηριώδους δυ
νάμεως. Έπί τ> ΰ Τσά
ρου, καθιο καί έπί τού 
λαού, ή π οσωπικότης 
του έξαοκιι μεγίστην έ- 
πιρροήν.

Ό Μέγσς Δούξ κα- 
τώρθωσε νά πάρη τήν 
Σόνια μέ τό στρατιωτι
κόν μέρο;. Ή ώροία 
χορεύτρια είνε πρό πολ- 
λοϋ άρραβωνιασμένη μέ 
τόν ύπολοχαγόν Μι
χαήλ Κορσρκώφ, ό ό
ποιος τήν άγαπφ περι- 
παθώς καί δστις, άγνο-

ών τήν ύποπτον δράσίν της, τήν παρακαλεϊ νά γίνη γυναί
κα του. ‘Η Σόνια δμως δ.ψρ διά τιμάς καϊ δόξας. , Κα
τορθώνει νά καταφέρη τόν Μιχαήλ νά όρίση τούς γόμους 
των δι' αργότερα κοί εγκαταλείπει τήν ρωσσικήν πρωτεύ
ουσαν διά κρυφήν άποσιολήν. Μετά ένα μήνα ένα θωρη- 
κτόν φέρ ι άπό τό Σεραγιέβο είς Τριέστην δύο φέρετρα, 
έμπεριέχοντα τά πρώτα θύματα τής παγκοσμίου κατα
στροφή;.Οί έμπρησταί έθεσαν τό πΰρ είς τήν Ευρώ ιην, η- 
τις ή ,-χησε φλέγόμενη. Ό πόλεμος μαίνεται, έπί δυο χρό
νια, τά ξένα στρατεύματα βρίσκονται είς τά ενδότερα τής 
Ρωσσίας. Ή Έκκλη-ία β έπει μέ φρίκην καταστρεφομέ- 
νην τήν Ρωσσίαν καί ό Ρασπούτιν, πού έχει τόν Τσάρο/ 
σάν ά'δρείκελλον στά χέρια του, ύ'όσχεται δτι θά κάμη 
τά άδύνα α δυνατά διά νά έπιτύχη τήν ειρήνην. Ό ύπολο- 
χαγός Κορσακώφ, ευρισκόμενος εις τό μέτωπον καί μή έ- 
χων ειδήσεις άπόδύ » έ ών περί τής Σόνιας, λαμβάνει δια
ταγήν νά συνοδεήση μίαν κυρίαν είς τό μέγαρον τοΰ Μεγά

λου Δουκός, είς Μελίτσαν. ’Αναλαμβάνει τήν λεπτήν αυ
τήν αποστολήν χωρίς νά διστάση καί μεταφέρει τήν άγνω
στόν του κυρίαν είς τό Μέγαρον τοΰ Δ ιυκός, δπου κατα
λαμβάνει άπό ένα έμπαικτικό τραγούδι πού λένε οί συνά
δελφοί του εις βάρος τής Σόνιας, δτι αύτός, χωρίς νά τό 
υποπτεύεται, έπήγε τήν μνηστήν του εϊς τάς άγκάλας τοΰ 
Δουκός.

Μέ μεγάλη ψ χική ταραχή εί-έρχεται είς τό δωμάτιον 
δπου ό Δούξ καί ή Σόνια περνούν τόν καιρόν τους μέ τρυ
φερότητας. ’Ακολουθεί συμπλοκή μεταξύ τών δύο άνι ερα
στών. Ό Κορσακώφ άφωπλίζετσι καϊ συλλαμβάνεται κατά 
διαταγήν τοϋ Δουκός. Πρόκειται νά έξοριοθή είς Σιβηρίαν.

Ό Ρασπούτιν, έν τφ μεταξύ, σύμφωνα μέ τήν ύπόοχε- 
σίν του, έπιχειρεϊ νά έπιτύχη τήν ειρήνην παρά τού Τσά 
ρου. Μιά άσθένεια τοΰ υιού τοΰ Τσάρου και ή μυσιηρ ώ 
δης θεραπεία αύιής παρά τοΰ Ρασπούιιν τόν συντρέχει 
πολύ εις τόν σκοπόν του. ‘Υποχείριος πλέον τού Ρασπού
τιν δ Τσάρο; άπαλλάσσει τόν Μέγαν Δούκα τής αρχηγίας, 
τήν όποιαν άναλαυβά'ει ό ίδιος. Τοΰτο γίνεται άφορμή νά 
έπιδιιόξη ήστρατιωτική μερίς μέ κάθεθυσίαν τήν καταστρο
φήν τοΰ Ρασπούτιν διά νά παύση τελειωτικώς ή κυριαρχία 
του. Ή Σόνια άναλαμβάνε. νά ξειςελάνη μέ τήν καλλο
νήν της τόν Ρασπούτιν καί νά τόν παοαδόσει εις χεϊρας 
τών δολοφόνων του.,.

’Ενώ ή Ρωσσία κλον ζ^ται έκ θεμελίων κάποιο , δστις 
έζησεν έξόρισιος πολλά χρόνια προσπαθεί νά φθάοη είς 
τήν ρωσσικήν πατρίδα του. Εϊ·ε ό "Ιλγεβιτς Ούλιχνώφ, 
Λενίν.,.

Ό Καράσκωφ, οδηγούμενος είς Σιβηρίαν κατορθώνει 
νά δραπετεύση καί φθάνει εϊς τό σπίτι τοΰ Ίβάν Άβαν- 
τιέφ, είς Αίκαιερινού ιολιν. Ή ώσαία κόρη τοΰ Ίβάν 
προστατεύει τόν Καράσκωφ άπό τούς διώκτας του. Τού 
δίδει άσυλον καί έρωτα...

'Η πλοκή τού έργου έξακολουθεϊ μέχρις δτου έπαληθεύ- 
ση ή πςόρρησις τού Ρασπούτιν δτι ό θάνα ός σου θά έπι 
φέρη τόν όλεθρον τών Ρωμα'ώφ.

Ή ισχύς τοΰ Τσαςισμοΰ έθραύσθη. 'Ο τέως κυρίαρχος 
τής Ρωσσίας είνε αιχμάλωτος είς Αίκατερινούπολιν.,.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
“ΣΤΗΑ ΑΑΑΡΜ Ή Ο K2AQN TJY ΚΙΝΔΥ40Υ,,

Παραγωγή «Ούνίβερσαλ»
(Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»)

"Ε>α δρχματάκι ίπδ τά συνήθη. 'Η ϋπόθεσίς του δέν πα
ρουσιάζει τίποτε τό νέον, άλλά πάντως είνε άπό έκείνας 
ποΰ έξακολουθοΰν νά αρέσουν πάντοτε είς τό κοινόν. Τό 
«clou» τής ταινίας ταύτης εϊ»ε ή σκηνή τής πυρκαίάς εϊς 
τήν δποίαν συμμετέσχε κοί δ πυροσβεστικός λόχος 
τής ’Αμερικής, καί ή δποία, ά*  καϊ ΰστερεϊ άπό έκείνην 
που είδαμε είς τό έργον τής «Ufa» «Φώτιό» προξενεί αρ
κετήν έντύπωσιν.

Ή Helene Chadwic.k δ] Τζών Μούρραι-, ή “Εντνα 
Μόρβα, 4 Ούΐλλιαμ Ρουσέλ καί δ Ριχάρδος Ντράβερς, έρμη- 
νεύουν τήν τα-.νίανσχετικώς Ικανοποιητικά.

"ΣΥΡΑΝΟ ΝΤΕ ΜΠΕΡΖΕΡΑΚ,,
Παραγωγή «Augusto Genina»

(Προεβλήθη είς τό «Ουφα-Πάλας»

Διατί άφησαν νά παρέλθουν πέντε έτη άπό τής παραγω
γής της διά νά μάς πραδίλλουν τήν ταινίαν ταύτην; Είνε 
γνωστόν δτι είς τήν έποχήν της έσημείωσεν άρκετην επι
τυχίαν είς τήν ’Ιταλίαν, καί φυσικά ύπήρχε μεγάλη πιθα- 
νδτη; δτι θά εδρισκε παρομοίχν δποδοχήν καί είς τήν 'Ελ
λάδα. Άλλά σήμερον ή ταινία αΰτη έχει πλέον άρκετά γη- 
ράσει καί δέν εϊ»ε 4ί^ θέσιν νά μάς ίκανοποιήση τελείως.

Φυσικά δέν έχομεν παρά έλαχίστας ^επιφυλάξεις δ.ά τήν 
ύπόθεσιν τήν ακολουθούσαν πιστώς τδ πασίγνωστων καί ώ- 

ραΐον έμμετρον δράμα τού Έδμόνδου Ροστάν. "Ολαι μας αί 
παρατηρήσεις περιορίζονται κυρίως είς τήν κινηματογράφη
σή, ή δποία πράγματι έχει πολλάς ίλλείψεις. Καί πρώτον 
τό θεατρικόν σύνολον, τό άναπόφευκτον άπό κάθε σχεδόν 
ταινίαν παλαιοτέρας ιταλικής παραγωγής, είνε τό κύριον 
χαρακτηριστικόν τής ταινίας ταύτης. Κατόπιν έχομεν πολ
λάς έπιφυλάξεις ώς πρός τήν ύπόκρισιν τών ηθοποιών έκ τών 
όποιων ούδείς, μηδ’ αύτοΰ τοΰ ύποδυομένου τόν Συρανό έξσι- 
ρουμένου, δέν κατορθώνει νά μάς δώσηξτήν έντύπωσιν δτι 
αισθάνεται καί άναζή τόν ρόλον του- "Οσον άφορ.γ τά χρώ
ματα θεωροΰμεν περιττόν νά δμιλήσωμεν διότι μάς ίνθυμί- 
ζουν τά πρώτα δοκίμια τών έγχρώμων ταινιών πού παρήγαγε 
πρό δεκαπενταετίας περίπου ή γαλλική έταιρία «Gaumont». 
Καί κάτι άλλο : οί έμμετροι τίτλοι άποτελοΰν ένα ώραίον πε- 
ριδέραιον μαργαριτών. Άντιθέτως ώς προτερήματα ή ταινία 
αΰτη έχει νά έσιδείξη μίαν άρκετά άκριβή καί πιστήν άνα- 
παράστασιν τή; έποχής τοΰ Λουδοβίκου 13.υ.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΑΙ ΤΗΣ ή Ο ΝΟΘΟΣ 
Παραγωγή «Gennaro Righelli» 

Προεβλήθη είς τό Άττι ιόν

Μία δραματική ταινία ή δποία μα; έπιτρέπιι νά έπανί· 
δωμεν κατόπιν μακράς άπουσίας τήν Ίταλ δα Μαρίαν Ζα- 
κομπ’νι, ή δποία πρό ολίγων άκόμη έτών συγκατελέγετο με
ταξύ τών δημοφιλέστερων έν ‘Ελλάδι ηθοποιών τοΰ κινημα
τογράφου. Τό θέμα τής ταινίας ταύτητ, τοΰ όποιου δάοις εϊ- 
»ε ή μητρική άγάπη, χωρίς νά είνε πολύ πρωτίτυπο, είνε 
πλούσιον είς δραματικές περιπέτειας καί έπιμελώς έπεξερ- 
γασθέν κατορθώ’.ε , παρά τήν κοινοτυπίαν τ.υ, νά προκαλέ- 
ση τό ένδιαφέρον μας καί νά μάς συγκινήσυ. Μεταξύ τών 
ώραιοτϊρων σκηνών πρέπει ιδιαιτέρως νά βηιηώσωμεν τήν 
πυρκαϊάν τοΰ πλοίου, πολύ άληθινήν, καί κατά τήν δποί ιν 
ή Μαρία Ζακομπίνι άναδεικνύεται μεγάλη τραγωδύς. 'Η 
φωτογραφία είνε διαυγής, τά «έσωτερικά- περιποιημένα καί 
έπ πλωμένα μέ γοξστο καί δ φωτισμός κατά τό πλείστον ε
πιτυχής. Ή Μαρία Ζ τκομπίνι κρατεί τόν ρόλον τής Ελένης 
ντ” Άρβινιάκ μέ πολύ τάλαντον καί. έχει στιγμάς ΰ ερο- 
χους. Ό Ρόλλα Νόρμαν είνε μετρημένος κχί ουμπαθής jeu- 
ne premier καί ή Μαίρη Κίντ μία νόστιμη αντίζηλος. Τό 
ύπόλοιπεν τής διανομής εϊνε σχετικώς ικανοποιητικόν.

"ΜΠΑΝΙΠΑΣ JVIE ΤΟ ΣΤλΝΗΙΟ,, 
Παραγωγή «Eichberg—film der Ufa» 

(Προεβλήθη είς τό «Οϋρα— Πάλας»)

Ή ταινία αδτη, τής τελευταίας γερμανικής παραγωγής, 
προσείλκυσε άρκετόν κόσμύν ιδίως έπειδή πρωταγωνίστριά 
της ήτο ή χαριτωμένη Λίλιαν Χάρβεϋ, ή δποία άπό τής 
προβολής τής «Άγ ής Σουζάνας» κατέστη λίαν συμπαθής 
είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν. Άλλωστε αύτή εϊνε ή ζωή καί 
ή χαρά τοΰ έργου, καί έπ*  αύτής στηρίζεται κατά μέγα 
μέρος ή έπιτυχία του. Τό σενάριο, τό όποιο» ποικίλλεται 
κάπου κάτου ιπό μερικά νόστιμα έπεισόδια είνε γεμάτο ά- 
πιθανότητας καί είς τό σύνολον άσθενές. Ή σκηνοθεσία τοΰ 
Erich Schonfelder εϊνε έπψβλημένη, ώς έπίσης καϊ ή φω
τογραφία δφειλομένη είς τόν γνωστόν δπερατέρ Βάγκνεο. Ή 
ύπόκρισις τών ηθοποιών, έπϊ τών όποιων καθαρώς ύπερέχει 
ή Λίλιαν Χάρβεΰ συγκεντρώνει τά ονόματα τοΰ Χάρρυ Χάλμ 
τοΰ Σίγκφριντ Άρνο καϊ τοΰ Χάνς Μίριεντορφ.

Στέόανος Κώόττα

ΕΓΓΡΛΦΑΙSTNAPOMftTQN
Κινημ. Πάτε
Κινημ. Ήλύσσια 
Κινημ. Άϊ-Λάί ρ
Νινημ. Ήλιος 
Κινημ. Πάνθεον 
Θ. Γραμματικός 
Γ. Δημαρέλλος 
Κ. Μανδαλάκης

Θεσσαλονίκη 1 2-1927
Πειραιεύς

Πρέ βεζα 
Βόλος 
’Αλμυρός 
Καβάλλα

1-2-1927 
1-2-1927 
1 2 1927 
1-2-19 .‘7 
1-3-1927 
1-3 1927
1-2 19:7

μέχρι 30 1-928
» 30-1-1928
» 30 1-19.8
» 30-1-1928
» 30-7 1927
» 30 5-1927
» 30 8-1927
» 30 7 1927
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) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ (
ΕΞΕΖΒ ,,, , ------------------------- ----- . _-gga ΕΣ2

Μολονότι ή παρ.λ. έβόομάς ήτα ή τελευια~α τών &■ 
πόχρ.ω εν τούτοις οί χινηματαγ ράφοι μα; σνντκίντρω 
ο αν πλή9·η κύαμον Εί; τοΰτο δέον νά όμολογη&α δτι 
αννέτεινεν καί ή προβολή ωραίων έργων.

Είς τδ «’Αττικόν» προ* * βλή&η ενα ώρΐον τργ:ν τΰς 
Phoebus μί την Ζακομπίνι υπό τόν τίτλον «Γιά τδ παιδί 
της*  ή *'Ο  νόίος», τδ όποιον έαημ-ίωσε έπιτυχίιν κα
ταπληκτικήν. Άαδ τής αϋριον δε &ά προβλη^ή τδ ρω r- 
οικήρ ύπο&έστω; εργον ν Ραοπού. ι*  δ έ .πρησ ής τήρ Ευ
ρώπης» τδ όποιον, είνε βέβαι ν, δτι &ά προκαλέοη χ·>· 
σμοαυρροήν λόγω τοϋ δτι ιίς ανιδ άναπ ιρίοταται δλη ή 
ζωή καί τά οργιά τον άπαιαίου καλογήρον Ρασπούτιν.

Κινημ. Λ. Πύργον. —3Εξακολουθεί μετά μεγάλης επιτυ
χίας ή προβολή τον έργου α'Ο υιός τοϋ Σεΐχη» μέ τόν Βα
λεντίνο.

Κινημ Πατέ.—Προεβλή&η τό ρωσσικής παραγωγής ερ
γον α Γάμος άρκτον» καί ήδη προβάλλεται Τό δράμα ενός 
Τζόκεϊ» Τήν έρχομένην εβδομάδα θά προβληθή <teO μικρός 
9Ιάκωβος» τοϋ Κλαρετί.

Κινημ. Ά&ήνα ον. —Προεβλήθησαν «'Ο ματωμένος έ
ρως καί *βΟ άνθρωπος που δέχεται ραπίσματα^. Τήν έρχομέ
νην εβδομάδα ΓΤρσνσατλαντικ» με τήν Ζακο^ιπίνι.

Κνηιι, Παλλάς. — Προεβλήθησαν «Μιά πλούσια οικογέ
νεια» καί <3Εκεϊνοι που υποφέρουν» μέ τόν Μεντζον.

Κινημ. Διονύσια.— Προεβλήθη έπι δεκαπενθήμερον μέ 
μεγάλην έπιτνχίαν ^0 Φάουστ», ’Επίσης προεβλήθησαν τά
*Τσίρκονς» καί ^Τό μόιον βασίλειον της» μέ τήν Γκρίφιθ.

Κινηα. ’Α(άμπρα. — Προεβλήθη «Τό τρομερόν μυστικόν» 
μέ τήν Β ργ. Βάλλυ.

Κινημ ’Λιτικόν. — Προβάλλεται είς έποχάς *Τό παιδί 
τοϋ δρόμον».

Κινηι. Κεντρικόν. — Προβάλλεται είς εποχές τό έργον 
*Τά μυστήρια τών Παρισίον.

Κινημ. Ρουα^ιάλ καί ^Ολύμπια. — Συνεχίζεται ή προ
βολή διαφόρων έπισοδιακών.

Κτνημ. Φσΐνιξ (Τούμηα). -Συνέχεια επεισοδίων «Κα* 
πιταίν Κήδ» καί τό πεντάπρακτον Η πεντάμορφη».

Είς τδ «Χιιλόν Ίντε ιλ» πρ πβλή&η «Τό σηαάδι 
τον Ζορ_ά» τδ όποιαν μολονότι τδ πρώτον προεβίή&η 
πρδ τετραετίας εν τούτοις, έοημε'ωσε αρκετήν επιτυχίαν. 
Άπό τής Δευιέρας ie ϋ·ά προβλη&ή τδ τελευταίο» πλέον 
εο,ον rev μακαρίτου γόητο, Βαλεντίνο *’Ο μαύρος αετός*  
τδ όποιον άσφ λώς θά προκαλέοη καταπληκτικήν συγ
κέντρωσε» κόσ.ου, δεδομένου δτι έκ δς τής ωραίας τον 
νπο#έαεως καί τον έκ&αμβωτικιν τον f-λούτον, οί &αν 
μασταί τον Ικλιπόντος καλ>ιτέχνου ϋ·δ οπεύαονν διτ τε
λευταία» φοράν νά ά· ελαύσονν τιν άγαπημένον των γόητα.

Είς τδ «ΙΙάνΟεον» έπανελήφ&η κατά τήν πιρελ έβ 
δομάδα ή ώρα'α comedie sportiz «Λα γαιπρός, νά μά
λαμα*  άπό ιήί αΐίριον δε έλά προβάλρ] καί αυτό μετά τον 
«Σανόν Ίντεΰλ» τήν ανωτέρω μεγάλην ταινί ν ιοΰ Βα 
λενιΐνο «Ό μαύρος αετός* .

Είρ τδ «Σπλέντίτ» πρ εβ ή9·η ό <Κτηνάνθρωπο;*  
μέ τδν Λόν Τσάνεν, ίνα εργ ν είδους Γκράν-Γκι*ιόλ  τδ 
όποιον ήρεοε υπερβολικά. Άπό τής πρ. δέ Δ ντέραρ ϋά 
πρ βληθή ένα θαυμάαιον εργον ύπό τό» τίτλον ή *χ  < ά
σκοπος μέ τά μούρα μάτια*  εΐ; τό όποιαν πρωταγωνι <τεϊ 
ή ίξωικής ώμορφιας ίσπανΐς καλλιτέχνις Μαρ 'α Νταλ 
πο ϊσίν.

Είς δ «Μοντιάλ» έπανιλήφ 'η διά δεντέραν έβδο 
μάδι μέ χαταπληκ·ικήν έπί η; έπιτνχίαν τδ έργον «Ο 
λεμβούχος τ ΰ Βόλγα . Δέον νά σημείωσή δτι ή έπιτυχία 
τοϋ έργου αύτοΰ ύπε.έβη καί τήν τοϋ Μιχ Ετρογκιόφ* . 
Ιδίως κατά ιήν παρ Κυριακήν ένώ προιβάλλετο συγ 
χρόνως εΐ; δύο κινηματοθέατρα ή ουγκέντρωης ήτα τ οι- 
αύτη ώστε ή αστυνομία ήναγκάσθη κητ’ έπανάληψιν νά 
απαγόρευση τήν πώλη ιν είοι ηρίων διά νά μή σημειω
θούν δυστυχήματα. ’Βτο δέ πρωτοφανές ιδ θ αμα »ά 
βλέπη τις πλήθη κόσμου συγκεντρωμένα είς τδ πε’οδρό- 
μιον πρό τών κινηματογράφων κ ίνά άγωνιοΰν διά τήν 
άπόκτηοιν ενός εισιτηρίου. Άπό τής Δευτέρας τό αΜον- 
τιάλ» θά προβάλη μίαν μεγάλη*  έ τιτυχίαν το> Ραμδν 
Νοβάρρο, εοΰ ωραίου καλλιτέχνου και διαδόχου τοΰΒαλε 
ντΐνο, ύπό τόν τίτλον «Μπεν Άλή».

Είς τό «Ονόα Πάλας» προεβλήθη τό Γ·ρμανικδν\ 
έργον «‘Η νήσος τοΰ έρωτος». Δυστυχώς μέχρι τή; ώ
ρας πού γράφεται ή παρούσα στήλη, δέ*  είνε γνωστόν 
ποιον έργον θά προβάλη κατά τήν έρ^ομένην έβδομάδι.

Τά «’Ολύμπια» κάμουν έεαρξιν κινηματογράφου τό 
προσεχές ' άββατον μέ τδ έργον «Ίβίν ό τρομερός*  τοΰ 
όποιου τήν ύπόθεσιν ·9·α δημοσιεύσωμεν είς τδ προσεχές.

Καί οί συνοικιακοί κινηματογράφοι δέν υστερούν είς 
προβολή*  ωραίων έργων. Οντω είς τά Α. Ο· ά. Ο. προ
εβλήθησαν τά έργ-οΙΙώς άγαποΰν > αί μιαοϋν ή γυταΐκες*  
και «Μαρία Άντουανέττα*,  είς το «Ά^ίλλειον» «‘H 
κυρία δέν μέ μέλλει*,  εις τδ «Ροζικλατρ» ‘Ο Μα ίστας 
αντοκράτωρ*  και Ιερουσαλήμ* . είς τό «Αθηναϊκόν» 
*Τό ναντοποΰλι» ε’ς τήν «Μαγείαν» «Δόν Ζσυάν κ·ι 
Φάουστ*,  είς τδν «ΙΙαρΟενώνιι» τή; Καλλιθέα; Δαυίδ 
καί Γολιάθ» καί είσ τδ «Καποτς» τών Ποδαράδω*  «Ό 
ερωτευμένος άτσιγγάνος* .

Άλματωδώς προελαύνει πρό; τήν π_όοδον κα'ι πρός 

τήν προστασίαν τών κινηματ γραφικών ζητημάτων, ή 
«ΙΙανελλήνιος ένωσις Κινήματα) ραφική». Ή όριοθεϊσα 
ύπό τής συνελεύσεως επιτροπή έπισκεφθεϊσα τά οργανω
μένα σω· ατεΐα τών ηθοποιών, τεχνιτών θεάτρου, τόν 
σύλλογσν τών συγγραφέων καί τοΰ; θεττρώνας συνεζή- 
τη ε μετ' αυτών τό δυια όν τής συνεργασίας διά τήν προ
σπάθειαν τής μειώσεως τοΰ φόρου, άπεφασίσθη δέ άπδ 
κννοΰ δπως είς περίωτωσ ν καθ’ ήν, ή άπά'τησις τοϋ 
νπ νργοϋ τών Οίκονομικών έπί τής ΰποβληθείοης ύπό 
τής Π.Ε.Κ. είς τήν Βουλήν αναφοράς, είνε αρνητική νά 
κλε'οου( καθ’ απαστν τήν ‘Ελλάδα δ(ι μόνον οί κινημα- 
τογρίφσι άλλά καί τά θέατρα έπί έν 48ωρον είς ένδει^ιν 
δι μαρτυρίας.

Επίσης τό Έμπσρ,Έπ'μεληιήριον είς τά όποιον ύπή- 
χθη και ή Π. Ε.Κ.δι' Αναφοράς του πρός τά υπουργείου 
υποδεικνύει τήν άνά.κην τής έλάτ:ωσ·ν ιής β ρυτάτης φο 
ρολογίας τών δημοσίων έεαμά ων, τήν όποιαν χαρακτη
ρίζει ώ; καταστρεπτικήν διά τάς κινηματογραφικές έπι- 
χειρήσε·ς. Lied the

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΚινηΛ, Χάϊ-Δάϊφ.— Πυοεβληί)/] to εργορ -Αιιια Ταιγ- 
γάι(Λ'·» με την Ρακελ Μαλλέρ, to όποιον ηρεοε.

ΚινηΛ. 'Ολύμπια. - Με ά<{ άνταοτον κοσμοσυρροήν προε- 
βλή&η κατά την ληξασαν εβδομάδα τό μέγα ρωσσικόν εργον 
«Ποτέμκΐι*άπό  της ανριον δεΔευιέρας προβάλλεται ό Γά
μος 'Άρκιου».

Κι*η  ι, Σπλέντίτ.— Προεβλήθη ό *νΑγνωστος Σιρα- 
τιώτης». Την Δευτέραν &ά προβληΟη άιν.Ίερ&έτως «'Ο λεμ
βούχος τοϋ Βόλγα».

Κινημ. Παλλάς (Ταμπούρια).—ΙΙροεβλη&η ή Β'. εποχή 
τοϋ « Νιμπελουγκεν».

Κΐ'ημ. "Βλιος.— Μβτά την προβολήν ^ών έργων *Γου-  
λιέλμος Τέλλος» καί το «Καράβι τοϋ θανάτου» προεβλη&η 
κατά την λήςασαν εβδομάδα η αΜυσπκη αποστολή».

Κινημ, Ήλόσσια. — * Εξακολουθεί ή συνέχεια διαρόρων 
έπεισυδειακών. Ε. Βρυέννΐ09
<-> ΚΣ Σ Α ΑΡΧΙΚΗ

Κνημ, *Ορφεύς  (Κα1 αμαοιά),— Προβάλλονται έν ουνε- 
Ίεχείφ επεισόδια τοϋ έργου <Καπιταίν Κήδ».

Ανταποκριτής
ΠΑΤ^ΡΑΙ

Κινην. Πάν&εον Αίθουσα.— Προεβλήθησαν «οί Αδελ
φοί Σέλεμπεργκ» μέ τόν Κόνραντ Φάϊντ, « Η πυργοδέσποινα 
τοϋ Λιβάνου» μέ τήν 9Αρλέτ Μαρσάλ καί κωμωδίες. 
Προσεχώς <ό νΙλιγνος^> μέ τόν Ζάκ Κατελαίν καί «Μπαγι
αντέρα».

Κνημ. Πάνθεον Ταράτσα. — Προεβλήθησαν Αη καί Βα 
έποχή τοϋ επεισοδιακού α'Ο Σίδηρους εργολάβος». Προσεχώς 
«6 ήμέραι νΕρωτος».

Κινημ. Ίντεάλ.- Μτς παρουσίασε τό φίλμ II Ζωή 
στό Μόντε Κόρλο» καί «Οί Πειραταί τοϋ Χρυσού». Προσε
χώς «Τό 3Ηφαίστιον» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς καίτόν Ριχάρ
δον Κορτέζ. Κ. Άνδριόπουλος
ΚΟΡΤΝ0ΟΣ

Κινημ. 'Ηραΐον.— Προεβλήθησαν ή δευτέρα έποχή του 
έργου «Χαλύβδινοι άνθρωποι», «'Ο πύργος τοϋ φεύδους» μέ 
τόν Λόν Τσάνυ καί μέ μεγάλην επιτυχίαν «'Η Μανόν Λεσκώ» 
μέ τήν Λύα ντε Πούττι.

ί'ινημ Πάνθεον.— Προεβλήθησαν «Ό δεσμός τής ευτυ
χίας» , «Είς τόν κλωβόν τών λεόντων», καί «Μπαγιαντέρα» τό 
όποιον ήρεσε υπερβολικά. Μετά τήν προβολήν τών ταινιών 
δίδει καθ' έκάσιην εσπέραν παραστάσεις είς τό ανωτέρω κινη- 
ματοθέα'ρον ό θίασος τοϋ κ. Θάνου.

Ρ. Δ^λαπάβ
ΞΛΝΘ1Ι

Κινηα. Μέγας.— Προεβλήθησαν ή δευτέρα έποχ'η τοϋ 
έργου «Χαμένος κόσμος» καί «Τά μαύρα ρόδα» μέ τόν ίά- 
πωνα Χαγιακάβα.

Κινημ. Πάνθεο*. — Προεβλήθησαν συνέχεται επεισο
διακών. Σ. Καζαντζής
ΧΑΝΙΑ

Κινη ι. Κεντρικόν.—' Προεβλήθησαν «’Ο Λόρδος Βύ
ρων», « Ενα σηιτάδι στήν πόρτα» καί «'Ο αετός τών θαλασ
σών» μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν.

Κινημ. ΊΙαϊ ν "Αντρον.— Προεβλήθησαν «*Η  κοκόττα 
τών μοϋζικ-χώλλ» καί «Σάλλν» μέ τήν Κολλίν Μούρ.

Ε. Κουβαοιτ ίκης
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Όρφεύς.— Προεβλήθη «* Η όγδοη γυναίκα τοϋ 
Μπαρμπλέ» μέ τήν Σβάνσον.

Κινημ. Πάνθεον.— Προεβλήθη « Ο άπτολεσθείς παρά
δεισος» μέ τήν Λουσύ Ντοραίν.

Κινημ. Πατέ.-- \4ργβΐ. Γ. Χαλκίδης
Κ Λ Β Λ Λ Λ Α

Κινημ, 'Ολύμπια. Μετά τήν επιτυχίαν τών έργων «'Από
κληροι τοϋ γάμου» ή «Γύρω άπό τόν γάμον» μέ τόν Μενζοϋ, 
προεβλήθη μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν τό έργον «Έγώ τόν 
σκότωσα» μέ τήνΝτυφλός καί τόν ίάπωναΧαγιακάβα. Τά «'Ο
λύμπια» άπό τής πσρ.έβδομάδος φιλοξενούν τόν θίασον τής κ. 
'Ολυμπίας Καντιώτη—Ριτσιάρδη ό όποιος θά δώση σειράν 10 
παραστάσεων.

Κινημ. Αίγλη. \ΔΓε εξαιρετικήν επιτυχίαν προεβλήθη τό 
έργον «Τζαζμάνια» μέ τήν Μούρραιϋ. 'Επίσης προεβλήθησαν 
καί τρεις κωμωδίαι. Γ. Νιτσόπουλος
ΤΥΡΝΑΒΟΣ

*Η κίνηοις κατά τάς δύο τελευταίας εβδομάδας ή το μέτρια 
λόγο) τοϋ κακού καιρού καί τής πεσούσης χιόνος.

Κινημ. ’Αττικόν.—Προεβλήθη τό έργον «'Ο άνθρωπος 
τοϋ δρόμου».

Κ νημ. Τούμπα;.—9Αργεί» I. Κολοβός
ΒΟ ΑΟΣ?

Κινημ. Άχίλλ^ιον. - Προεβλήθησαν τά έργα «*Π  τρελλί] 
δούκισσα», «Μιά έβδομός ηδονής».

Έν τώ 'Αχιλλείω έτελέσθη τήν πσρ. έβδοιιάδα ό εορτα
σμός τής έκατονταετηρίδος τοϋ Πεσταλότσι. Είς τήν εορτήν

παρευρέθη ή καλλίτερα κοινωνία τής πόλεώς μας. Οί διευθυν- 
ταί τοϋ «'Αχίλλειου» είνε άξιοι θερμών συγχαρητηρίων διότι 
προθύμως καί αφιλοκερδώς παρεχώρηοαν τό περικαλλές κατά
στημά των χάριν τής εορτής, μή δεχθέντες ουδέ τά εςοδμ. θερ- 
μάνσεως, φωτισμού κλπ.

Κινηα, Άσγυ λα,— ’Εν μέση) μεγάλης κοσμοσυρροής καί 
μέ αρκετήν επιτυχίαν προεβλήθη τό ρωσσικόν έργον «Πο
τέ μκιν». Π. Μαλικίωσης
ΠΡΕΒΕΖΑ

Κινημ Πάνθεον. — Προεβλήθησαν τά έργα « II μοδι- 
στροϋλα» καί «'Η ώραιοτέρα γυναίκα τής Βιέννης».
ΑΑΡΓΣΣΑ

Είς άμφοτέρονς τούς κινηματογράφους τής πόλεως μας 
προεβλήθη έκκλησις τής «Π.Ε.Κ.» διά τήν έλάτττοοιν τοϋ 
δυσβαστάκτου καί καταθληπτίκοϋ φόρου τών κινηματογράφ ον 
όστις άναγκάζει τούς επιχειρηματίας νά κλείσουν τά κινηματο
θέατρά των πρός προστασίαν τής ίδιας αυτών πλέον περιουσίας.

Κινημ. Ντο^έ.—Προεβλήθησαν «Ή κόρΐ] τοϋ Σεΐχη» μέ 
τήν Ναζίμοβα και «‘Ο Κουραμπιές».

Κινημ. Αττικόν.—Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχί'ΐν 
ό κολοσσός « Η Παναγία τών Παρισίων» μέ Κουασιμόδον τόν 
Λόν Τσάνεϋ καί «'0 Ντροπαλός» μέ τόν Χ^ρολδ τΐοΰό.
Χ Α VII ΛΤΟΧ

Κινημ Πάνθεο ·.— ΔΙ-:τά τήν προβολήν τοϋ έργου ΓII 
γυναίκα τοϋ Κενταύρου» προεβλήθη τό τέλειον φίλμ « 0 έ
ρως τής Μπαγιατέρας^ μέ τήν ‘Έλλεν Κουρτ, 
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέοπις.—Προεβλήθησαν μέ επιτυχίαν τά έργα 
«'0 άήττητϋς» μέ τόν Μπάρθελμες καί «'0 απηγορευμενος 
παράδεισος» μέ τήν Νέγκρι.

Κινμ -Αττικόν.—'Ένσρξις λίαν προσεχώς είς τήν και- 
νουργει αίθουσαν τοϋ «Παλλαδίου». FrcXeS

XTHAH ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ
Δα θάλεια*  Βούλχου (Άργοατόλιον). «Ο Τρωϊχόζ 

Πόλεμος» «ΐγϋρίσθτ!» ε'.ς τό Βερολίνο», ύπό τής γερμανι
κής έταιτείας «Emelka». ‘Η "Εν.υ Ντίρκλεα φαίνετοι δτι 
άπεχώρησε πλέον δριοτικως άπό τόν κιν ματογράγον λόγφ 
ιων συνεχών άποτυχιδν τη". "Αλλωστε δε» πρέπει νά λσ- 
πούμεθα 8ι’ αύτί ίιό'ΐ έστενεΐ ο τε/είως ταλ’ντοο.

Μήναν I ΙΙαναρίτιν (Μνιλήνη'). Ό ”Eviu Πόλο έ
παυσε άπό καιρού νά παίζει ε!ς τόν κινηματογράφον. Ή 
«Φάναμετ πιστεύεται δτι όέ» θά ύπάρχιι κατά τήν προσεχή
περίοδον.

ΡοΛόλφον ΒΜεμ,άρ (Ένχαϋ&«). Οί «Τέσσερες ίππόται 
τής Άποκ,λύψεως» δέν πρόκειται πρός τό πνρόν τούλάχΐ- 
στον νά προβληθοθν έκ νέου είς τήν πόλιν μα;. Δ ά τούς 
ξένους ηθοποιούς τούς μεταβαίνοντας είς ’Αμερικήν δ περί 
μεταναστεύσεως νόμος έχει ώρισμένους προστατευτικούς κα
νόνας. Τό άνέσιημα τού Βαλεντίνο είνε 1 μ. καί 72, τοϋ 
Ματώ 1 καί 73, τ.ϋ ’Αντώνιο Μορένο 1 καί 74 καί τού 
Ρόντ Λά Ρόκ 1 καί 80. Ό τελευταίος ουτος καλλιτέχνης 
«γυρίζει» περί τά τέσσερα φίλμ κατ’ έτος. Ό μισθός του 
άνέρχιται είς 400 δολλάρια έδδομαδιαίως. Ό Λόν Τσάνυ 
λαμβάνει 6 >0 δολλάρια τήν έβδ μάδα. Τοΰ Κόνρατ Φάϊντ 
δ μισθός δέν είνε άκόμη γνωστός. Ή έταιρε'.α «Gaumont» 
έδοεύει έν Παρισ'.οις. Ή έταιρεία «Tathe» έπαυσε πλέον
νά παράγη ταινίας.

Δα ’Εσηεράλδά Άμηρά (H. Φά ηρο*).  Η Δ εύθυνσις 
τοΰ Άντόλφ Μεντζοδ είνε : Famous Players-Lasky Stu
dios. 546ι> Maiathon Street, Hol’ywood. Διά τήν Βίλμα 
Μπάνκυ γράφω ανωτέρω.

Γ. Διάμην (Δράμαν). Ή Μαρία Νταλμπαϊισ,ν εύρίσκε- 
τχι τώρα είς το Βερολΐνον, ένθα μετέδη διά νά πρωταγω
νιστήσω είς τδ φίλμ «Βαλέντσια». Ή Ναταλύ Κοβάνκο εύ
ρίσκεται είς τήν Αμερικήν καί δύνασθε νά τής γράψετε είς 
τήν διεύθμνσιν «Mstro Goldwyli Mayer Studios Culver 
City, Cal (U. S. Α). Τοΰ Ροντ Λά Ρόκ ή διεύθυνσις είνε: 
C Β. de Mille Studios, Culver City.
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Β. Βινίαν, (Θ-σ) νίκην) Σά; εστάλησαν 10 τεύχη καί 
·> φωτογραφίαι Χρήματα ελήφδησαν.

Π Μαλικιώσην (Βιλον). Επιταγή ελήη δη, εΐ>·/αριστον- 
ficr. Αί ουτδρομαί ϊίρχονιαι άπί> 1ης Μάρτιον ι. ε.

Κωαταρ'ίδην, ( Ενταϋ&α).— ‘Εατάληααν εί; Χίο. αί <ρω· 
ιογραη ίαι, ·αλή>· μιά; Βαλεντίνον εςαντληθείση; καί άνιικαια- 
οταίίείαη; διά τή; τον Κορτέζ.

Γ. Νιτσόπττλον, (Καβάλλιν). — ΈλήφΙλη αν δρομή Κ. 
Μανδαλάκη, εν/αριοτονμεν. ’Εατάληααν φύλλα .προηγούμενα 
καί φτοτογραφΐνι ώς δώρον.

Α. ΙΆιζαρΊονκην, {Κάρ νθ·ο·>}.—Άπεατάληααν 1(1 C. ρ. 
Χρήματα ελήφ^ηοαν.

Α. Σ<οφρονιάδην (Μυτιλήνην). Έπ δύο εβδομάδας μδς- 
άφίσατε χτορίς άντα.πόκρισιν ! Τί συμβαίνει ;

L1 iSSSMBLEE GEWS’.ALE J!
Les membres de l’«Union Cinematographique Pan- 

hellenique».. out tenu le 22 fevrier dernier, dans la 
salle du cinema «Pantheon» une assemblee generale 
dans le but de prendre des decisions au sujet de la 
reduction de la taxe sur les spectacles.

Apres 1’expose fait par le president de l’«U.C.P.*  
M. Ale. Triantaphyllou et les discours de divers ora- 
teurs, une delegation a ete designee pour demander I 
au congres du theatre de soutenir la cause des cine
mas. Un comite executif de quinze membres a ete 
egalement elu pour suivre le resultat des demarches 
entreprises aupres du gouvernement et de la Chambre. 
Ce comite a re?u blanc-seing pour le cas d’un echec 
de ccs demarches avec pleins pouvoirs de decider la 
fermeture de tous les cinemas oe la Grece. Pendant la 
duree de la greve aucun bureau cineuiatographique 
ne fournira de films a aucun cinema, et aucun cinema 
ne pourra etre transforme en theatre.

L’assemblee a finalement decide d’exprimer au 
• Kinimatographicos Astir» les remerciements de tout 
le monde cineuiatographique de la Grece, pour ses 
efforts en vue du progres du cinema en Grece.

L Union Cinematographique Panliellenique» tra- 
vaille activement peur la protection des interels des 
entreprises cinematographiques. La delegation desi
gnee par l’assemblee generale de I’Union a discute 
avec les associations d’acteurs, de mecaniciens de 
theatre, des auteurs dramatiques, la possibilite d’une 
collaboration en vue d’obtenir la reduction de la taxe 
Apres deliberation en commun, il a ete decide que 
dans le cas ou la r6ponse du ministre des linances a 
la petition soumise par l’«U.C.P.» a la Chambre se
rait negative, les cinemas fermeraient leurs portes 
dons toute la Grece. Les theatres en feraient autant 
pour 48 heures efi signe de protestation.

La Chambre de Commerce, a laquelle s’est aussi 
adressee l’«U.C.P.» a indique par une lettre au mini
stere la necessite de reduire la taxe onereuse sur les 
spectacles, taxe qu’elle qualifie de desastreuse pour 
les entreprises cinematographiques. Lie the

NOTRE CRITIQUE
U’ HOjVIlVIE QUI REQOIT DES SOURFLiETS 

Production «Metre Goldwyn»
(Projete au «Mondial»)

C’est le deuxieme film realise par Victor Jostrom 
en Amerique. Cette fois-ci, le celebre metteur en sc£ne 
suedois nous presente un drame qui se deroule dans 
un cirque et dont le heros nous rappelle un peu «Pail

I lasse» de Leoncavallo. Il s’agit d’une oeuvre forte et 
profondement etudiee qui emeut et presente au spec- 
ctateur plusieurs caracteres vrais.

La technique du film, la mise en scene et la pho
tographic sont irreprochables Lawn Chany, 1’homme 
aux cent visages, incarne le heros de la piece avec 
beaucoup de talent et realise une de ses meilleures 
creations. Norma Surer est une douce et jolie amazo- 
ne et John Gilbert un sympathique jeune premier La 
distribution des roles est en general de premier ordre.

Ec un mot, ce film est un des meilleurs de la pro
duction americaine qui aient ete projetes dans notre 
ville.

MUSULiJVIANE
Production «Prolethino»

(Projete a l’«01ympia»)

Ce film constitue une etude exacte et interessante 
des moeurs et des coutumes des Musulmans. C*  est 
d’ailleurs ce qui en fait principalementla valeur.«Tour- 
ne» sur les lieux memes ou se deroule le sujet, il nous 
montre fidelement la vie des Musulmans, leurs cou
tumes, leurs manages, leurs harems, leurs mosquees, 
leurs foires, leurs danses.

Le sujet, consacre a la Musulmane de nos jours qui 
s’efforce par tous les moyens de b iser les liens qui la 
rattachent aux vieilles et barbares coutumes de sa 
race et de s’adapter a la civilisation europeenne, est 
assez profond. Mais le metteur en scene n’a pas su 
l’exploiter et rendre le film interessant. Le film laisse 
egalement a desirer au point de vue technique. Il 
manque tota'ement d’eclairage artificiel, ce qui le rend 
sombre.

Olga Tretiakova tient le role principal de la Mu
sulmane avec assez de nature!.

Le film convient particulierement a la Turquie, a 
I’Egypte et aux autres Etats musulmans, ou il peut 
etre assure d’avance du succes.

YPSIVIINM 
Production «Andre Hugon» 

(Projete a l’«Ideal»)

«Yasmina» est un film qui possede beaucoup de 
qualites. Son seul defaut consiste dans revolution 
lente du sujet chose que le metteur en scene aurait 
bu eviter avec un peu plus de soin. Mais ce defaut 
est rachete par la richesse des decors, la bonne tech
nique et le jeu excellent de Camille Berth et sur- 
tout de Leon Matteau. Huguette Duflos est une «Yas
mina· jolie et charmante, bien que fort peu orientale. 
Leon Matteau, le sympathique artiste fran^ais, est 
parfait dans le role du medecin Hector Grandet. Son 

jeu est simple, naturel, etudie. sans emphase ni exa- 
gerations· Camille Berth est aussi tres bien dans le 
role du fataliste Arsene.

MOW CURE CHEZ laES RICHES
Production «Aubert»
(Projete au «Pantheon»)

II etait entremement diffieile d’adapter au cinema 
le roman et 1’ceuvre tteatrale du spirituel auteur 
fran^ais Clement Vautel, oeuvre composee exclusive- 
ment de dialogues lestes et d’incid?nts legers. Donatien 
estparvenu a donner a son filml’humour necessaire et 
la delicatesse qui convient.

D’ailleurs les aventures du bon abbe Pellegrin ne 
sont point ordinaires Quelques «interieurs» dus a Do
natien lui-meme, sont fort reussis et iIs sont empreints 
d’un gorit original-

Donatien, metteur en scene, decorateur et en meme 
temps protagoniste, itrerprete avec beaucoup de tact 
le role difficile et ingrat de 1'abbe Pellegrin qui, entre 
les mains d’un autre acteur, aurait tres facilement pu 
devenir ridicule.

Lucienne Legrand tient avec une grace toute pa- 
risienne le role leger de la nouvelle riche Madame 
Coussinet, 1’ex-divette des «Folks Bergeres».

Georges Me'chior et Kerly completent Pinterpreta- 
tion de Γ oeuvre.

U’ HOJVUVIE SaNS UOGE)VIENT 
Production Β. B. Film der U-F-A. 

(Projete A l’«Ufa Palace»)

C’est une farce allemande ordinaire. Le scenario 
est assez confus et si le decor et 1’ensemble n’attirai- 
ent pas les regards ce film ne parviendrait pas a sou
tenir 1’interet du spectateur jusqu a la fin. Ci et-la 
quelques jolies scenes, en particulier celles du cabaret 
et de la promenade nocturne dans les rues de Vienne.

Georges Alexander tient son role avec brio, mais 
sur certains points il est un peu exagere. Marguerite 
Lanner, plutot mediocre, et Paul Otto assez bon dans 
le role du medecin completent 1’interpretation de cette 
oeuvre que rehausse la photographie irreprochable.

BE BATEblER DU VOLGA
Production Producers Distribution Corporation

(Projete au «Splen id» et au «Mondial»)

Cette ceuvre etait attendue avec une grande impa
tience par les amis du cinema.Le succes qu’elle a mar 
que dans le monde entier etait de ceux qu’on ne voit 
pas tous les joUrs et la presse mondiale a fait a ce 
film un aceueil des plus favorables. D’aucuns meme 
—et nous n’hesitons pas a partager leur opinio 1 — 
Font considere comme le chef-d’oeuvre de Cecil de 
Mille.

Et en effet ce film a de nombreuses qualites techni
ques et dramatiques qui en font une oeuvre exception- 
nelle et rare.

Le roman de Conrad Bercovici, duquel est tire le 
sujet, offrait un excellent materiel a 1’eminent metteur 
en scene americain qui a su 1 exploiter convenable- 
ment et donner a son film toute la force, la precision 
et la verite necessaires.

L’idylle amoureuse du batelier du Volga et de la 
princesse, qui se deroule au milieu de la revolution 
russe, nous a charmes et emus. Il faut aussi noter, et

Kinimatographicos Astir

cela lui fait honneur, que le metteur en scene a re- 
constitue les horribles episodes de la revolution bol- 
chevique avec une impartialite entiere. Sans prendre 
parti pour 1’un ou 1’autre camp , il se contente d’ex
poser les divers evenements aussi exactement que 
possible.

La mise en scene est tres soignee (des Russes qui 
ont vu le film se sont exprimes avec enthousiasme sur 
son exactitude) et elle est caracterisee par un gon o-
riginal Parmi les plus belles scenes de ce film —et 
elles sont nombreuses -citons celle des bateliers du 
Vo’gi qui est admirable a tous les points de vue et 

'qui constitue pour ainsi dire le leitmotiv de tout 
I le film.

Au point de vue technique, cette oeuvre est irre- 
I prochable. La photographie est claire, lumineuse, 
1’eclairage exact et tres artistique, le rythme sans de- 
fauts, le decoupage fort habilement fait.

I Dans 1’ensemble, 1’interpretation est remarquable. 
' Nous aurions seulement quelques objections en ce 
qui concerne le choix d’Eleonor Fair qui n’est pas 
tout a fait a sa place dans le role de la princesse.Par 
contre tous les autres acteurs,du premier jusqu’au der- 

j nier, sont parfaitement dans leurs roles. La revelation 
de ce film c’est William Boyb qui tient le role du ba
telier avec un naturel, une simplicite et uno force 
d’expression remarquables.

Victor Varconi est parfait dans le role du prince 
Dmitri. Sont egalement tres bien dans leurs roles 
Julia Faye, Robert Edison et Theodore Kosloff qui 
pour la premiere fois se montre naturel et mesure.

D’une fason generale, le «Batelier du Volga» peut 
I justement etre compris parmi les deux ou trois meil 
j leurs films qui ont ete projetes cette annee a Athenes.

SIX JOURS D’ HMOUR 
Production Goldwyn 

(Projete au Splendid»)

Le sujet,tire du roman homonyme d’Eleonor Glyn, 
est interessant. Plusieurs scenes de ce film sont reus- 
sies II s’agit d’un petit drame sentimental auquel on 
assiste sans ennui. Le jeu de Corinne Griffith, de 
Franck Mayo et d’ Eva Novak, satisfaisant.

Stephane Kostia

ΑΑΗΑΑ0ΓΡΑΦ1Α

Μαργαρίτα (Πειραιά). Τήν .τααίκληαίν σας τήν διε- 
βιβάσαμεν εύ/αρίστω; εις το α Σπλένιπυ Πειραιώς, μά; ί— 
πεογεδη <5β διι το καλοκαίρι δά ε.παναίηφθή. Έκρ προμη- 
Ονύεοδε Κι>·. ’Αστέρα' καί βλέ.πετι δτι γρ«,; ομε ·, ςτον πω- 

' λεΐται εί; τόν Πειραιά, γιατί .π ιραπονεϊσδε; *(ί  κ. Τοακιρί- 
δη; δά σα, ά.παντήοη είς τό -προσεχές.



ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ,
ΟΔΟΣ ΚΑΓΑΤΣΚΟΥ 112 - ΜΕΓΑΡΟΝ ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΤ

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Άηοκλειό'ίκοΐ Ά·*τιποό<»ωποι  ΰιά τήν ΈλΟ»άόα, 
Βαλκάνια, Λϊγντττον καί Svpiav τών Ιίινιιαα. 

τογραφικών Μηχανών
“CINEM ECCANICA,,

MILANO

ΑΙ καλλίτεξαι και τελειότεροι μηχ val ηροβο 
λής διά μεγάλους καί μικρούς Κινηματογράφους. 
'Ινστιτούτα, Σχολεία, Ατμόπλοια, Ιπποδρόμια, 

Οικίας κλπ. κλπ.
2)ιαρκης ααρακαταΰτίΗη έν 3ΐειραιεϊ -οις 
μραφείοις μας. ‘&ν ‘έΧδήναις wapa ζψ JZpa- 
κιορείω μας, *33*£J.£~&>35l3Vl·*  £ερράος 

και 3ΐαωανζεμ)ίδης Βησσαρίωνος 6.

Λι καλλίτεροι τίμαι.—οί καλ) έτεροι 
δροι,—Τά καλλίτερα Modules.

£ιμάς, καζαχόμονς, φωζομραφίας, σχέόια 
ώς ηαϊ δόημίας έμκαϊασζάβεως ιναρέχομεν 

ΔΩΡΕΑΝ τφ αίζοννζι.

Ιίοιρέχοντα-. εΰκολίαι εις τήν «ληρωμ-ήν.

ΚΥΡΙΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΗΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Καβάλλας, Μυτιλήνης, Χίου, Κρήτης, Καλαμών, Κέρκυρας, Ναυπλίου, Λα- 

ρίααης και πολλών άλλων πόλεων
ΜΗ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΝΕΥ ΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ή πλουσιωτάτη συλλογή τών ταινιών μαςδεν ένεφανίσϋ'η ακόμη είςτάςπόλειςσας.

ΔΥΝΛΝΙΕΘή ΝΑ ΣΑΣ HPONIH0ETQMEN ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ι i.xtvErriu ruMTov· sea ΛΘΪΙΙΧΤΑ.Τ


