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ΤΟ ΔΡΑΜΑ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Neat πάλι*  πιέσεις εί; τάς κινηματογραφικός έπιχει- I 
ρήσεις. Όοάκις ή ’Αστυνομία Πόλεων ’Αθηνών εύρίσκε- 
ται είς τήν ανάγκην νά ύπενθυμίζη τήν ϋπαεξίν της, έκ-1 
δίδει διαταγάς περιοριστικός κατά τής λειτουργίας τών κι- 
νηματοθεά’ρων. Ή ’Αστυνομία Πόλιω*,  ή άιυχήσασχ καί 
είς αυτό τό ζήτημα τοϋ άσβεστώματος τώ*  ρύθρων τών 
αθηναϊκών δρόμων, είς ούδέν άλλο άσχολεΐται είμή είς 
τό ζήτημα τής λειτουργίας τών κινηματογράφων. Και κι- 
νητοποιεΐ ολας της τός δυνάμεις όσάκι; εισέρχεται είς επί 
πλέον θεατής από τόν όρισθέντα ΰπ9 αυτής αριθμόν, 
μηνύει δέ τόν διευθυντήν τοϋ κινηματογράφου, διά νά 
δείξη οϋτω τήν πυγμή*·  της. Και παρακολουθεί κανείς 
τό θλιβερόν θέαμα — ιδίως κατά τάς Κυριάκός καί έορτάς, 
τος ημέρας δηλαδή κατά τάς όπείας ό πωτδήποτε ό κό
σμο- προσέρχεται είς τόν κινηματογράφον του διά. νά ξε· 
κουοασθή ολίγον πνευματικώς καί σωματικώς καί »ά συ 
νέλθη από τό καθημερινό*  μαρτύριαν τοϋ αβίωτου βίου — 
τής άπαγορεύσεως τής είώδου είς τά κινηματοθέατρα θε 
ατών, δ ότι θά είνε υπεράριθμοι, ενώ έν τω μεταξύ έ
χουν έξέλθη πεντήκοντα έκ τής άλλης εξόδου. Επί τοϋ 
προκειμένου όμως, ήθέλαμεν νά έρωτήσωμεν τόν κ. διευ
θυντήν τής 9Αστυνομίας Πόλεων, ποια μέτρα έλαβε κα
τά τάς ημέρας τών ’Απόκρεω είς τούς διαφόρους χορούς ; 
Είς τόν κινηματογράφον «’Ολύμπια», επί παραδείγματι, 
δπιυ σήμερον δέν έ * ιτρέπει νά είσέλθουν θεαταί πλέον 
τοϋ αριθμού τών καθισμάτων, πώς έπέτρεψε λέγομεν, 
κατά τάς ημέρας τών Άπόκρεω καί δη κατά τήν τελευ- 
ταίαν Κυριακήν, τό στίβαγμα τών ανθρώπων εντός αύτοϋ 
ώσάν νά έπρόκειτο νά παστωθ οϋν σαρδέλλες έ>τός βαρε
λιού ; Έλήφθη κανεν έκτακτον μέτρο*  ιδιαίτερον καί 
προ παντός άπηγορεύθη κάν τό κάπνισμα, επάνω είς 
τούς σορούς τής σερπαντίνας ; Οχι, άσφαλώ;. Ά<Μά <5<α 
τι τότε · Μήπως διότι δεν έπρεπε νά τά βάλη μέ τούς 
δημοσιογράφους ; 'Εάν περί αύιοϋ πρόκειται τότε είνε 
άξιος θερμών συγχαρητηρίων καί απορώ πώς ό πάτρων 
αύτοϋ ύπουργ! ς τών Εσωτερικών δέν τόν έπρότεινε διά 
τόν Μεγαλόσταυρον.

Έν πάοη περιπτώσει άναγνωρίζομεν δτι ή πολιτεία 
έχει ύποχρέωσιν νά προσ ατεύη τήν ζωήν τών πολιτών 
της, χωρίς δμως τά μέτρα ατινα λαμβάνη νά βλάπτουν 
καί τά συμφέροντα αυτών.

Είς τήν Ευρώπην, παραδείγματος χάριν, δ-ίου ή σχο- 
λαοτ ικότης είς τά ζητήματα αυτά δέν έχει θέσιν, ό'χι μό
νον δέν έμποέίζει ή αστυνομία τήν είσοδον (έκτός από 
ώρισμένας περιπτώσεις) άΛλά καί αυτό τό κάπνισμα έπι- 
τρέπει ακόμη. Είς τήν ‘Ελλάδα δμως δπου τά μυαλά λει
τουργούν δίας διόλου διαφορετικά, δεν είνε διόλου παρά
δοξον άν αύριον άκούσωμεν καί τήν διαταγήυ ιού κλεισί
ματος τών κινηματοθεάτρων, ώς έπικινδύνων δι*  αυτήν 
τήν ασφάλειαν τής χώρας.

Καί πρώτη ήδη τόν αγώνα αυτόν ά*έλαβε  νά λονσάρη ή

δεκαπενθήμερος έφημερίς τών οήθοπσιών «Ελληνικόν 
Φέατοον» ήτις υποδεικνύει είς τούς αρμοδίους νά λάβουν 
μέ'ρα κατά τοϋ κινδύνου τής ηθικής τών νέων μας έκ 
τών κινηματογραφικών ταινιών, χωρίς νά έρυθρια. Τό 
«Ελληνικήν Θέατρον» γράφει αύτά χωρίς νά έρυθρια, διό
τι ασφαλών δέν θά έχη ιδέαν τοϋ σημερινού ελληνικού 
θεάτρου. *Α*  δμως ό συντάκτης τοϋ δη ιοσιευθέντος είς 
τό φύλλον τής 1ης τρ. μηνάς αρθριδίου έκαμνε ένα γϋρον 
είς τά αθηναϊκά κινηματοθέατρα, εϊαεθα βέβαιοι δτι δέν 
θά έτολμοϋσε ούτε ούγκρισιν νά κάμη μέ τά έργα τοϋ λε
γομένου σημερινού θεάτρου. Προκαλοΰμεν δέ οίονδήποτε 
καλής πίστεως συζητητήν νά μά; υπόδειξη έστω κ.αί έν, 
δχι άνήθικον, αλλ^ ένα έργον κινηματογραφικόν τό όποι
ον νά μήν είνε διδακτικόν.

Τό πράγμα δμως δέν μάς φαίνεται διόλου παράδοξο·', 
δεδομένου διι γνωρίζομε*  τήν νοοτροπίαν τοϋ σημερινού 
ελληνικού Κράτους καί τοϋ προστατευομένου του ηθο
ποιού. Ύπεδείξαμεν δέ κατ' έπανάληψιν είς τούς διευ- 
θυντάς τών κινηματογράφων καί είς αυτήν τήν αΠ. Ε,Κ.ε 
δτι to θέατρο*·  θεωρεί τόν κινηματογράφον έχθρόν. Έν 
τούτοις δχι μόνον δεν ή θέλησαν νά μάς ακούσουν όλλά 
καί είς τόν αγώνα τους περί μειώσεως τής φορολογίας 
τών κινηματογραφικών εισιτηρίων, ή Π.Ε.Κ. έζή ησε και 
τήν συνδρομήν τών ηθοποιών. Δέν θά μάς φανή δέ διόλου 
παράδοξον άν αι πρ σπάθειαι τής *Π  Ε.Κ.*  άποιύχουν, 
διότι ασφαλώς θά άπστύχουν, λόγω τής συνεργασίας της 
μετά τών θεατρικών σωματείων.

Ό αγών τής *Π.Ε  Κ.» θά οτεφθή υπό έπιτυχίας υό- 
νο*  έάν έργασθή πρός τούτο μόνη ή «Πανελλήνιος 
νωόΐς Κίνηηατογοαόϊκή» καί μάλιστα έάν άποφασίση 
νά κλεισθοϋν δλα τά κινηματοθέατρα τής Ελλάδος, έκ- 
βιάζουσα όντως είπεϊν τό Κράτος. Ονδεμία άλλη διέξοδος 
υπάρχει. Έπιμένομεν είς τούτο διότι μόνον είς αυτό βλέ- 
πομεν τήν σωτηρίαν τοϋ κινηματογράφου έκ τοϋ όποιου 
άποξαϋν χιλιάδες όΐόκληροι οικογενειών. Τό μέτρον δέ 
αυτό θά γίνη αφορμή νά συζητηθούν καί νά διευθετη
θούν πολλά έκκρεμή κινηματογραφικά ζητήματα τά ό
ποια απασχολούν σήμερον τήν «Πανελλήνιον "Ενωόιν 
Κινηματογραφικήν». ’Από τόν δραστή :ιθν πρόεδρο*  
τάς *ΤΙ  Ε.Κ.» κ. Α. Τριανταφύλλου, τόν φορ'α αυτόν τής 
κινηματογραφικής προόδου καί τούς καλούς καί ευσυν^ι- 
δήτους συνεργάτες του, μέλη τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τοϋ 
κινηματογραφικού σωματείου, άναμένομεν τήν τελειωτι
κήν ρύθμισιν νοϋ κινηματογραφικού ζητήματος, Όέπαρ- 
χιακός δέ κινηματογραφικός κόσμος έχομε*  τήν πεποί- 
θησι*  Οτι θά συνδράμη μέ δλας του τάς δυνάμεις τόν άγώ 
να τής αΠ.Ε Κ.ν> διότι μόνον οϋτω θά λήξη τό δρά^α τό 
όποιο*  εκτυλίσσεται γύρω από τάς κινηματογραφικός έ- 
πιχειρήσεις καί είς βάρος αυτής ταύιης τής ελληνικής 
κοινωνίας. W.

ΙΒΑΝ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «SOVKINO* —ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΙΡΙΣ ΦΙΛΜ»

Είς τήν φεουδαρχικήν Ρωσσίαν τ ϋ 16ου αίώνος,.. Οί 
μικροί ευγενεΐς γαιοκιήμονες εϊνε απόλυτοι κύριοι τών 
δούλων των... ‘Ισχυρότεροι δμως αυτών είνε *ι  *βοισί»ι-  
κοι» ήτοι οί μεγάλοι γαιοκτήμονες... Ύπεράνω όλων είνε 
ό Τσάρος. Οί μικροί γαιοκτήαενες ύποβλέπ υν τούς με
γάλους καί οί μεγάλοι τόν Τσάρ ν. Είς τήν αίωνίαν αυτήν 
πάλην διά τήν ύπε-
θοχή^ ° λα τά μέσα 
είνε καλά! Ραδι- 
ουργίαι, φόνοι, λη- 
στεΐαι, άπαγχονι- 
σμοί...

*Ο δούξ Κούρνιά’ 
τωβ, έκ τών ισχυ
ρών μεγαλοναιοκτη- 
μόνων, ήθελε νά 
διορθώση ενα σπά
νιον ώρολόγιον τοϋ 
όποιου ό μηχανι
σμός είχε χαλάσει. 
Πληροφορείται δτι 
έπ·δέξιος τεχνίτης 
είνε ό Νικίσκας δσ- 
τις υπηρετεί είς 
τοϋ Δομπάτωβ. ε
νός γείτονός του 
μικρογαιοκτή μον ος. 
'Επειδή ό Λομπά- 
τωβ άρνεΐται νά 
παραχωρήση τόν 
δοϋλον του Νικί
α καν, ό δούξ στέλ- 
λει τούς άνθρώ- 
πους του είς τό 
κτήμα τοΰ Αομπά- 
τωβ, οί όποιοι, ά- 
φοϋ έξεβίασαν τής γυναίκες καί έλήστευσαν τό κτήμα 
τσϋ Λομπάτωβ έπήραν καί τόν Νικίσκαν καί τόν έφεραν 
είς τόν δοϋκα Κουρέιά' ωβ.

Ό Λομπάτωβ καταφεύγει είς τόν Τσάρον Ίβάν τόν 
Τρομερό*  διά νά εύρη τό δίκαιό*  του. *0  Τσάρος φοβού
μενος τάς ραδιουργίας τών μεγαλοκτημόνων υποστήριξε 
τούς μικροκτηματίας, άπό τούς οποίους μάλιστα έηχημά- 
τιζε τήν σωματοφυλακήν του. Δίδιι διαταγήν είς τούς σω- 
ματοφχλακάς του νά μεταβοϋν ^ίς τοϋ Κουρλιάτωβ κ^ί 
νά πάρουν τούς κλεμμένους δούλους καί τόν Νικίσκαν. 'Ο 
Νικίσκας, εφευρετικό μυαλό, προσπαθεί νά κατασκευάση 
ένα μηχάνημα διά νά πραγματοποιήση τό όνειρό του.,.νά 
πετάξη. Οί οικείοι δμως τοϋ Κουρλιάτωβ τόν παρακο
λουθούν καί τόν ύ τοβάλλουν είς βασανιστήρια διόιι 'άν
θρωπος πού πέτα έχει σχέσεις μέ τόν διάβολον».

Εισορμούν οί σωματοφύλακες τοϋ Τσάρου είς τοϋ 
Κουρλιάτωβ. Ληστεύουν τό σπίτι του, έκβιάζουν τής γυ· 
ναϊκες. Δέσμιος ό δούξ παρακολουθεί τήν ευωχίαν τών 
σωματοφυλάκων είς τάς άγκάλας τών οποίων παραδίδονται 
μεθυσμένες ή σύζυγός του καί ή κόρη του· eO δούξ με- 
ταφέρεται είς Μόσχαν, δπου πρόκειται *ά  παρακαθήση 
είς ένα συμπόσιο*  τοϋ Τσάρου.

‘Ο ’Ιβάν στενοχωρεϊται. "Εχει βαρεθή καί τούς γελω
τοποιούς του ακόμη- Διά νά διασκεδάση δίδει διαταγήν νά 
τοποθετήσουν εις τό τραπέζι τό»’ δοϋκα Κουρλιάτωβ είς 
θέσιν μετά τόν άσήμαντον 2β°Υιάρον Λομπάτωβ. Δέν ύ- 
ηήβχ*  μεγαλειτέρα ταπείνωσις δι*  ένα δοϋκα, καί ό Κουρ-

λιάτωβ επιχειρεί νά άντισταθή. Τόν καθίζουν όμως διά 
τής βίας. Νέα ταπείνωσις αναμένει τόν άτυχή Κουρλιάτωβ 
'Ο Τσάροζ τόν ^προάγε » είς... γελωτοποιόν τ^υ καί ό 
γέρων δούξ εξαναγκάζεται νά μιμηθή τόν γελωτοποιόν 
καί νά χορ'φη ! ^ίς τό τέλος κατά διαταγή*  τοϋ Τσάρου 
ρίπτεται είς ένα υπόγειον δπου ευρίσκει τόν θάνατον. 

Ό Τσάρος έξα-
κολουθεΐ τό γλέντι 
δπου μεθυσμένος 
χοριύει μέ τόν εύ- 
νοούμενόν του Φέν- 
τκα Μπαεμάνωβ, 
φορέσαντα γυναι
κεία ρούχα καί τόν 
όποιον άποκαλοϋν 
^Θεοδώραν».

Έν τω μεταξύ 
προσπαθεί διά βα
σάνων ν9 άπομακρύ 
νου*  τόν άτυχή 
δούλαν Νικίσκαν.,, 
άπό τόν διάβολον. 
Προκειμένου νά ε
πιδιορθώσου*  ένα 
μηχάνημα ένός ερ
γαστηρίου πού δι- 
ηύθυνε ή Τσαρίνα, 
έφεεαν τόν Νικί
σκαν καί τό έπεδι- 
όρθωσε. Ή Τσαρί
να ενθουσιασμένη 
μαζί του τόν έρω
τά τ*  χάριν 
νά τοϋ κάμη. Ό 
Νικίσκας ζητεί νά 
τοϋ έπιτραπή νά 

πετάξη. Ή παράκλησίν του εισακούεται καί ό Νικίσκας 
θά πετάξη τό Πάσχα ενώπιον τοϋ Τσάρου. Έν τω μετα
ξύ ή Τσαρί*α  ερωτεύεται τό*  Νικίσκαν καί τοϋ στέλλει 
ώς δείγμα τής εύνοιας τη; ένα δακτυλίδι.

Παρά τήν πεποίθησιν δλου τοϋ κόσμου πού συνέρ- 
ρευσε διά νά παρακολουθήση τήν πτήσιν τοϋ <£τρελλοϋ 
δούλου, ό Νικίσκας επέταξε έπιτυχώ;. "Ολοι περιμένουν 
τί θά πή ό Τσάρος.

rO Τσάρος κάμνει τό σήμα τοϋ σταυρού καί διατάσσει 
νά καταστρέφουν τό σανανικόν μηχάνημα καί νά κόψουν 
τό κεφάλι τοϋ ανθρώπου πού θέλει νά πετά !

eΟ Νικίσκας έν αναμονή τής θανατικής του ποινής 
ρίπτεται είς τήν φυλακήν. Ή Τσαρίνα επιζητούσα τόν 
έρωτά του, θέλει νά τόν έλευθερώση, καί εισέρχεται 
κρυφά είς τήν φυλακή*.  Ό Νικίσκας αποκρούει τάς έ· 
ρωτοτροπίας τής,. Τσαρίνας. Έν τω μεταξύ ό Δούξ Δρουτ- 
σκόϊ, πρώην ερωμένος τής Τσαρίνας, εισέρχεται είς τήν 
φυλακήν, δπου, καθ' ήν στιγμήν παλαίουν οί δύο άνδρες, 
ή Τσαρίνα φονεύει τόν Δρουτσκόϊ, άφ ϋ άφησε κλείσμέ- 
νον είς τήν φυλακήν τόν Νικία «αν,

Οί φύλακες άντελήφθησαν τόν θόρυβον καί τό ανα
φέρουν αμέσως είς τό*  Τσάρον.

*Ο ωυχορραγών Δρουτσκόϊ μόλι; έπρόφθασε νά εϊπη 
είς τόν Τσάρον. Ρώτησε τήν Τσαρίναν!!,.,

'Ο Νικίσκας εύρε οικτρόν θάνατον έντός τής φυλα
κής. πεσώ*  είς μίαν καταπακτήν... Επ αύτοϋ εύρήκαν 
τό δακτυλίδι τής Τσαρίνας.,, “Ο Τσάρος εισέρχεται εί

S
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τό δωμάτιαν της Τσαρίνας κα'ι την ώραν που έκοιμάτο 
τήν πνίγ,ι...

Ό Φέντκα φορέσας Ini των γυναικείων ενδυμάτων τό 
ράσον άνέβη είς τό ϋ·υοιοστήριον... Ό ίερεΰς ψάλλ*ι  τήν 
νεκρώσιμον &κολουϋ· ίαν, καί)·' ήν στιγμήν ό Τσάρος κτυ- 
πα μόνος του τήν καμπάνα πέν&ιμα διά τήν Φανονσαν, 
ϋ·εία φιλήσει... Τσαρίναν...

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
K7U ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑ, 20 Φεβρσυαρίου. (Τού περιοίεύοντος άντι- 
προσώπου μας). —«Κάθε δουλειά χρειάζεται τόν άνθρωπό 
της» λέγουν συνήθως οί απλοϊκοί, τό έλεγαν καί θά τδ λέ
γουν πάντοτε' Τό λαϊκόν αύτό άπόφθεγμα άν καί είνε γε
νικόν, θά ήδύνατο κανείς νά εϊπη δτι ταιριάζει πολύ πε
ρισσότερον είς τάς κινηματογραφικάς έπιχειρήσεις, όπου 
συνήθως οί πλεϊστοι έκ τών άσχολουμένων μέ αύτούς, είς 
τάς έπαρχίας τούλάχιστον, κάθε άλλο παρά ειδικοί διά τήν 
διεύθυνσιν δημοσίων θεαμάτων είνε. Είμπορεί νά είνε άξιό- 
λ.ογα καλοί ήλεκτροτεχνϊται, άριστοι όπερατέρ προβολής, 
αύτό όμως δέν είνε άρκετή έγγύησις διά τήν καλήν λει
τουργίαν ένός κινηματοθεάτρου. Χρειάζεται πρό παντός καί 
ή τέχνη τής διαφημίσεως τών έργων πού προβάλλονται διά 
καταλλήλου τρόπου, ώς καί δ τρόπος τού έλκύειν τό πλή
θος. ‘Η αίθουσα ίσως νά είνε ή τελειοτέρα έξ όσων κατε· 
σκευάσθησαν μέχρι σήμερον, νά έχη τήν τελευταίαν λέξιν 
τής διακοσμητικής, ή μουσική ν' άποτελείτπι άπό δυνατούς 
καλλιτέχνας, θά μένη δμως διαρκώς κενή άν δ διευθύνω*  
τήν έπιχείρησιν στερείται καί τών άλλων προσόντων τά δ
ποία συιοψίζονται είς τήν λέξιν «κοσμικός».

Αύτό τούλάχιστον άποδεικνύει άπό μίαν έπίσκεψιν πού 
έκαμα τελευταίως είς τόν κινηματογράφον «Πάνθεον τής 
Πρεβέζης, δ δποίος λειτουργεί ύπό τήν δεξιάν διεύθυνσιν 
τού κ. Καλλιμάχου Χατζοπούλου. Τό σύστημά του είνε τό
σον άποτελεσματικόν, ώστε σήμερον δ κινηματογράφος νά 
θεωρείται είς τήν Πρέβεζαν άνχγκαιότατος. Μέ δλον τόν 
μικρόν πληθυσμόν τής πδλεως κατορθώνει εις έκάστην πα- 
ράσ-.ασίν του νά συγκεντρώνη τόσον άριθμόν θεατών, όσον 
χρειάζεται διά νά μή παραπονεΐται διά τήν άδιαφορίαν τού 
κοινού ένας έπιχείρηματίας κινηματογράφου. Τακτικώτατα 
διοργανώνει σχολικάς παραστάσεις μέ πολύ μικρόν είσιτή- 
ριον, κατορ^ώνων νά ύπερπληρώση τήν αϊθουσάν του μαθη
τών, οί δ ιοΐοι ώς είνε έπόμενον άποιελούν πλέον ζώσαν δια· 
φήμησιν τών έργων. Ή τακτική αύτή τού κ. Χατζοπούλου 
άπέφερε τόσον λαμπρά άποτελέσματα, ώστε σήμερον νά μή 
ύπάρχει σχεδόν έκεϊ άνθρωπος πού νά μή παρκκολουθή τόν 
κινηματογράφον. Τούτο φαίνεται έκ πρώτοις δψεως υπερ
βολικόν. Έάν ύπολογίσωμεν δτι είς μίαν πόλιν συνολικού 
πληθυσμού 8000 κατοίκων, προσέρχονται καθ’ έκάστην είς 
τόν κινηματογράφον'περί τούς 200—250 θεατών, εκτός τών 
ήμερών πού συγκεντρώνει περισσότερον κόσμον, άποδεικνύ- 
εται δτι ή έκφρασίς μου δέν είνε καθόλου ύπερβολική.

Δυστυχώς όμως, κύριος οϊδε τί παθών δκ. Χατζόπουλος, 
έγκατέστησεν άπό έβδομάδος δι' είκοσιπέντε ημέρας είς τήν 
αϊθουσάν του τόν περιοδεύοντα θίασον τού κ· Ξύδη, πράγ
μα πού έπέφερε χαλάρωσιν τών έργασιών είς βάρος τής έ- 
πιχειρήσεώς του. Τό γεγονός τούτο άποδεικνύει διά μίαν ά
κόμη φοράν δτι δ κόσμος δέν στερείται καθόλου αισθητικής, 
τό έκδηλώνει δέ διά τής ό ιαδικής άπροθυυ,ίας του είς θεά
ματα κατώτερα καί τού ’μέτριου άκόμη. Θά είχα δέ νά κά
μω τήν παρατήρησιν είς τό «'Ελληνικόν Θέατρον*  δτι οί 
κινηματογράφοι δέν βλάπτουν, ώς ύποθέτει. τό θέατρον, άλλ’ 
οί διάφοροι καλλιτέχναι, οι όποιοι άφού κατορθώσουν ν’ ά- 
ποσπάσουν ολίγα χειροκροτήματα τής πλατείας, μεθούν πλέ
ον καί είς τούς καπνούς τής παραζάλης των ζητούν άνεξαρ- 
τησίαν μεταβαλλόμενοι είς «καπετάν ένα» κα! έπιστρατεύον-

τες πλήθος άνθρώπων ξένων πρός τό έπάγγελμα τού ήθο- 
ποιού. Ό κ. Ξύδης θά μπορούσε κάλλιστα νά κράτηση ένα 
ρόλον είς οίονδήποτε θίασον τής είδικότητδς του, είνε όμως 
άδύνατον είς ένα καί μόνον καλλιτέχνην νά έμψυχώση Ολό
κληρον στρατιάν άχρήστων στοιχείων, τά δποία παρουσίαζε*  
άπδ σκηνής.

Επομένως τό *’Ελληνικόν Θέατρον*  θά έξυπηρέτει κατά 
πολύ προσφορώτερον τρόπον τά συμφέροντα τής τάξεως τήν 
δποίαν ύποστηρίζει, άν συνίστα είς τούς διηρημένους καλλι- 
τέχνας νά συνενωθούν καί ν’ άποτελέσουν παρουσιάσιμους θι
άσους έκκαθαρίζοντες τήν σκηνήν άπό τούς άνικάνους, , διά 
τούς όποιους ύπάρχουν πλείστα δσα άλλα βιοποριστικά ε
παγγέλματα έκτος τού θεάτρου, διά τό δποΐον slvs ακατάλ
ληλοι. Διά τού τρόπου τούτου δχι μόνον θά βελτιωθή ή οι
κονομική κατάστασις τών καλλιτεχνών, άλλά καί θά ίξυψω- 
θή συγχρόνως καί τό ‘Ελληνικόν θέατρον, τό δποΐον κατά 
τά τελευταία έτη Ιδίως έπεσε πολύ είς τήν συνείδησιν τού 
κοινού.

Είς τ’ άνωτέρω ίσως τό «'Ελληνικόν Θέατρον» νά μάς 
άπαντήση δτι τό κοινόν τής Πρεβέζης δέν είνε μορφωμένο*  
καλλιτεχνικώς καί τά λοιπά τετοιμμένα τών άσχολουμένων 
περί τά θεατρικά, άλλά ποιαν άπάντησίν θά ήδύνατο νά μας 
δώση άν είς όλα τά άλλα προσθέοωμε*  καί τό ότι δ ίδιος 
θίασος είχε τά ίδια καί χειρότερα άποτελέσματα καί είς τό 
Άργοστόλιον, πόλις ή δποία είς παλαιοτέρας έποχάς έφιλο- 
ξένησε μεγάλους ξένους θιάσους, τούς δποίους ύπεστήριξεν 
δσον καμμία άλλη έλληνική έπαρχία ;

Έξ όλων αυτών συνάγεται δτι διά τήν σημερινήν κατά
σταση» τοϋ θεάτρου δέν πταίουν καθόλου οί κινηματογράφοι, 
άλλ*  αύτοί οί ήθοποιοί, οί δποΐοΐ άν έξακολουθήσουν νά ίρ- 
γάζωνται δπως έργάζονται, θά καταντήσουν νά μή έχουν 
άλλους ύποστηρικτάς, έκτος τών αιωνίων θαυμαστών τών γυ
ναικείων κάτω άκρων.

Σπ. Καζάζης

rt Mrs Μ/n AT. ΜΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Κινημ. Όρτεοά.— Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν <Ο 
ηρωικός ναύτας» καί «'Ο άγνωστος στρατιώτης» .

Κινημ. Μελέκ.— Κολοσσιαία υπήρξε η επιτυχία τοΰ έργου 
<ι*Η  σωματεμπορία'», μέ πρωταγωνιστήν τόν Γερμανόν καλλι
τέχνην Ροΰντολφ Κλέϊν Ρόγγε. Ή ταινία έχει σκηνάς ληφθεί- 
σας έν Κων)πόλει, 3Αθήναις, Κηφισσια καί Πειραιεϊ. ’Επίσης 
προεβλήθη *Ή  μοιραία γυναίκα*.

Κινημ. Μαζίκ.— Προεβλήθη τό έργον *Τό  σχολεϊον τών 
συζύγων» μέ καταπληκτικήν κοσμοσυρροήν.

Κινηα. ’ Αλά^πρα..— Προεβλήθη εις δύο έποχάς το 
*Μπέν Χούρ». 3Επίσης τό *Παλάς»  μέ τήν X τυφλός.

Κινημ, Μοντέρν.— Μεγάλην έπιτυχίαν έσημείωοε τό έρ
γον «Ή μασκαρεμμένη χορεύτρια» καί *Ή  άφροντις».

Κινημ.3Εκλαίρ.—'Η 2α και 3η έποχή τής ωραίας ταινίας 
*'Π 3 Αετιδεύς» συνεχίζεται μέ αφάνταστο ν έπιτυχίαν.

Κινημ. Έτουάλ.— Προεβλήθη <eΗ Κόμπρα» μέ τόν 
Βαλεντίνο.

Κινημ. Δουξεμπούργ.— Προεβλήθη ή κωμωδία *Πάτ  
καί Πατασόν στρατιώται».

Κινημ. Κισμέτ.— Προεβλήθη τό έργον « Η φωνή τοΰ 
παραδείσου» μέ τήν Κόμψων. Φ Ναζλόγλου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,,
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τά περίπτερα τώ» κ. κ. Π 
Μεγαλοοικονόμου εμηροσΰεν Ναοΰ ‘Αγίας Τρι
άδας καί Ν. Βαρδίκου παραπλεΰρως Τραηέξης 
Άφηναν,

Η ΕΒΑΡΜΑΣ ΙΟΙ «ΑΤΤΙΚΟΥ» ΚΑΙ <ΜΟΝΤΙΑΛ>

Η ΛΕΓΚΗ ΑΔΕΛΦΗ
’Αγγέλα Κιαραμόντε
Τζοβάνι Σέβερι

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ σΤΡΙΑΝΓΣΛ*

Στήν 'Ιταλία, τόν τόπο τής αγάπης τής φλογερής, ή 
ωμορφη καί αγνή ’Αγγέλα, ή μονάκριβη κόρη τοΰ Πρίγκη- 
πος Κιαραμόντε βγαίνει άπό τό μοναστήρι πού έσπούδαζε, 
γιά νά μπή θαμβωμένη στόν κόσμο. ‘Ο πατέρας της τήν 
έμπιστεύεται είς τήν θείαν της μαρκησίαν Ντέλ Πράτο, 
χήραν τοΰ άδελφοΰ του, διά νά τήν είσάξη είς τόν κόσμον 
και τήν περιτριγυρίζουν, τόσο γιά τήν ώμορφιά της, όσο 
καί γιά τά πλούτη καί τής άλλες της χάρες, οί ωραιότεροι 
νέοι τής άριστοκρατίας. Άπ’ όλους αυτούς ή 'Αγγέλα 
μόνον έναν ξεχωρίζει, τόν Τζοβάνι Σέβερι, άξιωματικόν 
ώραϊον, γενναϊον καί άπό παλαιάν ιστορικήν οίκογένειαν 
μέ αύστηράς παραδόσεις, ό όποιος γίνεται σκιά της. Με

ταξύ τών δύο αύτών νέων σιγά σιγά άναπτύσσεται ένα 
φλογερώτατο αίσθημα καί οί γονείς των δέν προβάλλουν 
καμμίαν άντίρρητιν.

Άλλ’ ή φθονερή Μοίρα τούς κτυτσ κατακέφαλα, Ό 
πατέρας τής Αγγέλας σκοτώνεται άπό ένα τυχαϊον δυστή 
χημα καί ’Αγγέλα είνε απαρηγόρητη.

Δέν προφθάνει νά συνέλθη άπό τήν συντριβήν καί τήν 
συμφοράν της καί νέον πλήγμα τής έρχεται. Ή θεία της, 
ή Μαρκησία Ντέλ Πράτο άλλάζει συμπεριφοράν άπέναντί 
της. Ή ματιά της άστραφτε άπό κακίαν καί άπό μίσος καί 
είς τό τέλος τής έφερε είς τό μέσον καί τό ζήτημα τής κλη
ρονομιάς.

Πράγματι ό Πρίγκηψ είχε άποθάνει άνευ διαθήκης, 
άλλά ούτε καί είχε κάμει έν καιρφ τάς νομίμους ληξιαρ
χικός διατυπώσεις. Δέν τήν είχε κατά τήν γέννησίν της 
εγγράφει ’είς τά ληξιαρχικά βιβλία καί κατά τόν νόμον 
δέν είχε δικαιώματα κληρονομικά έπί τής πατρικής περι
ουσίας.

'Εγκαθίσταται ούτω ώς κληρονόμος τοΰ Πρίγκηπος 
Κιαραμόντε ή μαρκησία Ντέλ Πράτο καί ή δυστυχισμένη

’Αθηναι 14—20 Μαρτίου 1927

Λίλιαν Τζύς
Ρόναλδ Κόλμαν

’Αγγέλα, πληγωμένη, καταφεύγει εις τής παιδαγωγού της 
τό σπίτι, τής μαντάμ Μπερνάρ.

Είχε σκεφθεΐ γιά μιά στιγμή ή Αγγέλα νά γυρίση στό 
μοναστήρι εις τό όποιον ό πατέρα της είχε κάμει πολλάς 
δωρεάς, άλλ’ άγαποΰσε τόν Σέβερι.

Όλη ή Ρώμη έξεπλάγη μέ τήν διαγωγήντής μαρκησίας 
Ντέλ Πράτο. Άλλ' αύτή έξεδικεΐτο. Πρό τοΰ γάμου της 
άγαποΰσε τόν πρίγκηπα Κιαραμόντα δ όποιος δέν έπρό- 
σεξε κάν τήν άγάπην της. Άλλά καί εσχάτως, νέα άκόμη. 
είχε στρέψει τά μάτια της πρός τόν Σέβερι. Μητέρα καί 
κόρη λοιπόν τής είχαν ύποκλέψει μέ τήν σειράν της κάθε 
μία, εκείνον πού εϊχεν αγαπήσει.

Άλλά πώς θά έζοΰσαν δ Σεβέρι καί 
Αγγέλα, πού ήσαν πτωχοί; Ό Τζοβάνι 
έσκέφθη 3νά παραιτηθή άπό τό στρά
τευμα καί νά δημιουργήση δική του έρ- 
γασία, άλλ’ ή Αγγέλα άντετάχθη μέ τήν 
ελπίδα τής προαγωγής του καί τόν μετέ- 
πεισε.

Έξαφνα άλλο κτύπημα τής Μοίρας 
έρχεται. Ή ’Ιταλική κυβέρνησις καταρ
τίζει σώμα διά τήν Αφρικήν καί τό Έ- 
πιτελεϊον έσκέφθη έκ τών πρώτων τόν 
Σέβερι, ό όποιος εΰρέθη πρό διλήμματος. 
Ή άναχώρησίς του θά έπλήγωνε τήν Αγ
γέλα’ ή παραμονή ξτου έμείωνε τήν στρα
τιωτικήν έφεσίν του καί τό ηθικόν του 
ώς άξιωματικοΰ. Άλλά καί όπατέρας του 
παςε/έβη έν . δνόματι τών Ιστορικών καί 
οικογενειακών του παραδόσεων.

Κι' έτσι ό Τζοβάνι έφυγε μέ τήν ά- 
ποστολήν διότι καί ή ’Αγγέλα έγκαρτεροΰ 
σα τόν παρεκίνησε νά μετάσχη τής εκ
στρατείας.

Καθημερινώς ή Αγγέλα έπήγαινε στό 
Έπιτελεϊον κι*  έζητοΰσε πληροφορίας. 
Έλαβε καί δυό-τρία γράμματά του άπό 
διαφόρους ένδιαμέσους σταθμούς. Έπειτα 
τίποτε γιά πολύν καιρόν.

Έξαφνα σάν βόμβα έπεσε στή Ρώμη ή σκληρά είδησις 
ότι τό σώμα τής άποστολής, κυκλωθέν ύπό τών Ιθαγενών 
κατεστράφη καί όλοι οί άξιωματικοί του έσφάγησαν.

Κατ’ άρχάς τής έκρυψαν τής Αγγέλας τήν εΐδησιν. 
Άλλ’ έπί τέλους εννόησε τά πάντα καί έπεσε άρρωστη βα- 
ρειά. Έχαροπάλεψε ή άμοιρη. Καί τέλος έσώθη.

Τότε έπήρε τήν άπόφασι. Ό κόσμος δέν τήν ένδιέφερε 
πλέον. Άπεσύρθη είς τό μοναστήρι τών Λευκών Αδελφών.

Δύο χρόνια έμεινε δόκιμη καί έπί τέλους έκάρη μοναχή 
ώς άδελφή Τζοβάννα. Ένοσήλευε άσθενεΐς, έτρεχε δπου 
τό καθήκον τήν έκαλοΰσε καί άφωσιώθη είς τόν Θεόν, ή
ρεμη πλέον.

Τότε έφθασε στή Ρώμη ό Ούγο Σέβερι, άδελφός τοΰ 
Τζοβάνι, άξιωματικός κι’ αύιός, έτοποθετήθη δέ εις μίαν 
άποθήκάν πυρομαχικών κοντά στό μ >ναστήρι τών Λευκών 
’Αδελφών, μοιάζων καί αυτός διά νά διαβάζη.

Άπ’ έκεϊ έπερνοΰσε συχνά ή μαρκησία Ντέλ Πράτο 
μεταβαίνουσα είς τό μοναστήρι ή όποία σάν έμαθε ότι είς 
τόν σταθμόν έκεϊνον υπηρετούσε ό Ούγο Σέβερι κατώρθω- 
σε νά τόν γνωρίση καί ήρχισε νά έρωτοτροπή μαζή του.
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Ό Οΰγκο προσεπάθησε νά τήν αποφυγή, σάν έμαθε 
δτι άγαποϋσε τόν άδελφόν του, άλλ*  αί επιθέσεις της ήσαν 
τόσον επίμονοι, ώστε δέν μπόρεσε νά άντισταθή.

Έξαφνα μιά πληροφορία έκυκλοφόρησε στή Ρώμη. Κά
ποιος άπό τούς αξιωματικού; τής καταστραφείσης άποστο 
λής έζοϋσε στά βάθη τής ’Αφρικής.

Καί ένα πρωί ό Οΰγκο έλαβε ένα γράμμα τοϋ άδελφοΰ 
του. Πράγματι δ Τζοβάνι συλληφθείς αιχμάλωτος έμεινε 
σκλάβος τοΰ ’Αφρικανικού φυλάρχου πέντε χρόνια καί τέ· 
λος κατώρθωσε νά δραπέτευση νά φθάση δέ μέχρι τών 
Ευρωπαίων έπειτα άπό κινδύνους καί περιπέτειας.

’Αλλά τήν παραμονήν τής άφίξεως τοϋ Τζοβάνι ό Οΰγ
κο πίπτει θϋμα δολοφονικής άποπείρας καί ή Μαρκησία 
τρέχει στό προσκέφαλό του μέ τόν ιατρόν της.

‘Η κατάστασίς του άπήτει ι ερίθαλψιν σύντονον καί ή 
Μαρκησία, ή οποία είχε τύχει κ ιί αυτή περιθάλψεως στορ
γικής εις τό νοσοκομεϊον τών Λευκών ’Αδελφών, άποφα- 
σίζει νά τόν μεταφέρη έκεϊ.

Πράγματι ή μαρκησία Ντέλ Πράτο είχε νοσηλευθεϊ εκεί 
καί κατά τήν διάρκειαν παραληρήματος πυρετικού, ένφ 
δίπλα της έστεκε ή Αδελφή Τζοβάνα εξιστόρησε τό έγ
κλημά της πώς άπέκρυψε τήν διαθήκη τοΰ ΓΙρίγκηπος Κια- 
ραμόντε, άκόμη δέ καί τά αίιχρά έλατήρ'ά του.

Άπεφασίοθη λοιπόν νά μεταφέρουν τήν έπομένην τόν 
άσθενή. ’Αλλά μόλις είχε φύγει άπό κοντά του ή μαρκησία 
καί ό Ιατρός της, φθάνει δ Τζοβάνι.

Ή συνάντησις, έννοεϊται, ήτον συγκινητικωτάτη.
Τέλος τήν άλλη μέρα ένα αύτοκίνητον είχε σταθμεύσει 

στήν άποθήκην. Ή μαρκησία είχε πάει κατ’ εύθεΐαν στό 
μοναστήρι. ΟΙ δύο αδελφοί έφ αναν καί αυτοί. Τής υπηρε
σίας έκείνην τήν ήμέραν ήτον ή αδελφή Τζοβάνα. Ό Σέβε- 
ρι υπό τήν καλύπτραν δέν τήν άνε γνώρισε, άλλ' ή Τζοβά- 
να πέφτει λιπόθυμος. Τρέχει κοντά της ό Σέβερι νά τήν 
σηκώση, καί τήν άναγνωρίζει.

Άλλ’ ή Τζοβάνα έχει άφίερωθεϊ είς τόν Θεόν. Μάταια 
δ Σέβερι κάνει έκκλησιν είς τόν έρωτά τους, είς τόν ψυ
χικόν δεσμόν τους, είς μίαν κατά μόνας συνάντησιν.

Ό Τζοβάνι άπελπισμένος φεύγει καί προκαλεΐ υπό τήν 
πρόφασιν άσθενείας άλλην συνάντησιν έν άγνοίρ τής Τζο- 
βάνας. Τρέχει εκείνη κατά καθήκον νά περίθαλψη τόν άρ
ρωστον καί εύρίσκετσι πρό τοΰ Σέβερι. ’Αλλ’ είνε άνένδο- 
τη.Ή πόρτα τοΰ μοναστηριού είχε κλείσε βαρειά πίσω της.

Καί ή Λευκή ’Αδελφή γυρίζει στήν Ήγουμένη καί 
πέφτει στήν άγκαλιά της.

—Σώπα, παιδί μου. Θά ζήσης ’μαζί μου. Είσαι κόρη 
μου· τής λέγει στοργικά ή ‘Ηγουμένη.

Καί τής έξωμολογήθη τό μυστικόν τής γεννήσεώς της, 
τώρα ποΰ ήτον πειά μονάχη στον κόσμο. Νέα πού ήτον, 
άπό άριστοκρατική οικογένεια, νύφη στή Ρώμη περιζήτη
τη, είχε άγαπήσει έναν φτωχόν, ένφ ή άόελφή της είχε 
πάρει τόν πρίγκηπα Κιαραμόντε. Έποδοπάτησε κάθε πρό- 
ληψι κοινωνική καί τόν έπήρε, παρά τήν άντίστασι τής οι
κογένειας της, ή όποια τήν άπεκήρυξε.

Έπειτα άπό κάμποσο χρόνια ευτυχίας δ άνδρας της, ά- 
πέθανε άπό τύφο καί αυτή έμεινεν έγκυος. Μόνη καί απρο
στάτευτη έγέννησε ιήν ’Αγγέλα Πεινασμένη, δύστυχη, έγρα
ψε εις τήν άδελφήν της Πριγκήπισσαν Κιαραμόντε νά φρον- 
τίση γιά τό παιδί της.

Πράγματι πήραν κοντά τους τήν ’Αγγέλαν, έπειτα άπό 
ένα μακρυνό ταξεϊδι, κατά τό όποιον ή Πριγκύπισσα έ
γέννησε δήθεν τήν Ά.γέλαν, υπό τόν όρον νά έξαφανισθή 
ή πραγματική μητέρα. Καί πραγματικά ή μητέρα, πνίγον
τας τόν πόνο,έξηφανίοθη ύπό τήν καλύπτραν τής’Αδελφής.

‘Η Τζοβάνα έμεινε κατάπληκτη καί άγκάλιασε τή μη
τέρα της. Έκλαψαν μαζΰ, π ρηγορήθηκαν.

Λίγο άργότε.α γίνεται ή μεγάλη έκρηξι τοΰ Βεζουβίι, 
καί ό Τζοβάνι τρέχει παιτοΰ καί σώζει τά γυναικόπαιδα 
άπ’ ταϋς φλογισμένους ποταμούς τής λάβας. Μά έκεϊ πού 
τρέχει σάν τρελλός άπ’ τήν απελπισία του πέφτει καί σκο
τώνεται.

Καί δ κόσμος έκεϊ γύρω σηκώνει τά μάτια πρός τόν 
ουρανό καί προσεύχεται γιά τή θυσία τής Λευκής ‘Αδελ
φής καί τοΰ δύσμοιρου Τζοβάνυ.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΪ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Ή Δίΐύ&υνσις τής 3Αστυνομίας Πόλεως Ά&ηνών δι*  
έγγραφου της πρός τήν «Πανελλήνιον *Ενωιίιν  Κινη- 
^ιατογοαφικήν» ειδοποιεί 8τι άπό τής 20ής *θ&χ.  μη~ 
νός ούδεμία ταινία προβάλλεται εάν δεν έχη
προηγουμένως επιτροπή ή προβολή της υπό τής πρός 
τούτο χα^αρι ισ&είοης υπό τοΰ 'Υπουργείου τών Εσωτε
ρικών ελεγκτικής έπιτροπής. Τό έγγραφον δέν αναφέρει 
άν ή ανωτέρω άπόφ^σις τοΰ 'Υπουργείου είνε συνέπεια 
τοΰ έπί Κυβερνήσεως Παγκάλου καταρτισ&έντος σχεδίου 
νόμου περί λειτουργίας τών κινηματογράφων κα&' ό 
μεταξύ τών άλλων περιοριστικών μέτρων απαγορεύει καί 
τήν είσοδον είς τούς κινηματογράφους είς παίδας κάτω 
τών 12 έτών.

'Οπωσδήποτε όμω-, κατόπιν τής λήψεως τοΰ ανω
τέρω εγγράφου, δ ίΐρόςδρες τής *ΙΙ.Ε.Κ.*  κ. Άλκιβ. 
Τριαντάφυλλου έκάλεσε είς έκτακτον γενικήν συνέλευσήν 
τή» παρ. Τετάρτην 9 τρ. μ. τά μέλη τής 'Ενώσεως, είς 
τά όποια άνεκοίνωσε τήν άπάφασιν τής Κυβερνήσεως 
χαιακι ηοίσας αύτήν ώς άπολύτως δεσμευτικήν διά τήν 
περαιτέρω λειτουργίαν τών κινηματογράφων. Άπεφασί- 
σ&η δε όμοφώνως όπως ζητη&ή ΰπό τής αστυνομίας προ ■ 
&εσμία ένός μηνός διά τήν έφαρμογήν τής άνωεέω δια· 
τάξεως, έν τω μεταξύ δέ σύσοωμον τό Διοικητικόν Συ“- 
βούλιον τής «ΐΙ.Ε.Κ. παρουσιαζόμενον είς τόν κ. 'Υ
πουργόν τών Εσωτερικών &ά υπόδειξη τό αδύνατον τής 
εφαρμογής τοΰ μέτρου τούτου καί τήν έπί άλλων βάσεων 
σύνταξιν ετέρου νόμου ΰπό κοινοβουλευτικής έπιτροπής 
έν συνεργασιφ μετ*  έπιτροπής όρισ&ησομένης ΰπό τής 
«Πανελλήνιον Ένώόεως Κινηματογραφικής»,

0.... “ ΚΙΝΗΣΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ!,,
Ένα Sfj&tv κι ηματογραφικόν περιοδικόν ό 

«Κινηματογραφικός Κόσμος» περιέχων μεταξύ 
άλλων πολλά καί ώμέλιμα πράγμαια διά τάς υ
πηρέτριας και τάς «τροτέζ» τής όδοϋ ΙΙανεπι· 
στηιιίου, άντί νά λάβη τόν κόπον νά περιγράψη 
τάς ταινίας πού προβάλλονται είς τούς κινημα
τογράφους έϋ'εώρησε καλόν νά πάρη άπό τόν 
«Κινηματογραφικόν- Άττέρα» ένερυ9ριάστως 
δλα τά κείμενα καί νά τά δημοσίευση πανομοιό
τυπα. παρουσιάζων αύτά ώς ίδιιά του.

Νά χαρακτηρίσωμεν ημείς τήν άχαρικτή 
ριστον αύιήν πραξιν τοΰ «Κινηματογραφικού 
Κόσμου» κρίνομεν περιττόν. Είς τούς άναγνώ- 
στας άφήνομεν νά κρί>ουν τό μέγε&ος τοΰ &ρά· 
σους τών κυρίων τούτων οί όποιοι λεηλατοϋν- 
τες συστηματικώς τόν «Κινηματογραφικόν Α
στέρα» , επιτυγχάνουν νά παρουσιάζονται εύπρό- 
σωποι, άπό τά πλούσια λάφυρα πού συναπο- 
κομίζουν άπό ήμάς.

io mπ sow mniira
Ό Κόνραντ Φάϊντ εφϋ-ασεν *ί~  Χόλλυγουντ δπον 

ώς γνωστόν εχει υπογράφει συμβόλαιο» με τήν Οϋνίβτρ- 
σαλ. Τό πρώτο του φίλμ ϋ-ά είνε ΰπό την διεύ&υνσιν 
τον Πάουλ Λένι καί ονομάζεται «Κινέζικος Παπαγάλλος. 
και δχι δπως ΰπελογίζετο «Ό αν&ρωπος ποΰ γελάν.

Η εβαοοοας ΤΟΥ «ΠΑΝΘΕΟΥ»

0 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN FILM — ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ».

Είς τά μεγαλοπρεπή ανάκτορα τής θεά; τοΰ κάλλους 
καί τοΰ έρωτος, τής ‘Αφροδίτης, οί ’Ολύμπιοι θεοί δια
σκεδάζουν πίνοντες τό άθάνατον νέκταρ καί τρώγοντες θεί- 
αν αμβροσίαν. Ουράνιον φϋς πλημμυρίζει τήν ώραίαν αί
θουσαν τοΰ ανακτόρου τής θεάς καί ή ευθυμία τών θεών 
φθάνει εις τό κατακόρυφον. Τής ίορτής προεδρεύει ή ακα
ταγώνιστος θεά τοΰ έρω
τος ή σύζυγος τοΰ Ήφαί- 
στοι», ή έρωμενη τοΰ Ά- 
ρεως, ή θεία ’Αφροδίτη, ή 
δποία σαγηνεύει μέ τά θέλ
γητρά της τούς προσκε
κλημένους. Είς μίαν στιγ
μήν μέθης ή θεά 'Αφρο
δίτη καίει τόν Έρωτα 
καί τόν διατάσσει νά γέμι
ση τήν φαρέτραν του μέ 
άρθονα βέλη καί νά με- 
ταβή νά τά έξακοντί-’η με
ταξύ τών θνητών. ‘Η επι
θυμία της είνε είς τό ου
ράνιον αύτό ξεφάντωμα 
καί τήν πανθείστ κήν κραι
πάλην νά λάβουν μέρος 
καί οί θνητοί διά νά δοθή 
παγκόσμιος χαρακτήρ είς 
τήν εορτήν τών ‘Αθανά
των.

Ό έρως, πιστός υπήκοος 
τής θεάς, σπεύδει άμέσως 
νά έκτελέση τήν διαταγήν 
καί καθ' ήν στιγμήν πτε
ρυγίζει γοργά διά νά >-α- 
τέλθη είς τήν γην τόν συ
νοδεύουν οί χοροί, οι γέ
λωτες καί ή μουσική πού 
παιανίζει είς τά φωτεινά 
άνάκτορα τής ’Αφροδίτης.

Είνε άνάγκη νά σημειώ- 
οωμεν έδώ χάριν τών α
ναγνωστών δτι ή δπόθειις εκτυλίσσεται ταύτοχρόνως εί; 
τήν άρχαίαν καί τήν νεωτέραν έποχήν. Διά τοΰτο άκριβώς 
δ έρως, μόλις πατεϊ τό πόδι του εις τήν γήν εύρίσκεται 
αίφνης επάνω είς ένα νη'ί έξω άπό τό καλύβι ένός πτωχού 
εργάτου, τοΰ καλοΰ Ντένυ Ντήν. Ό Ντένυ Ντήν είνε μέν 
πτωχός, άλλ’ έχει πλουσιωτάτην είς κάλλος οικογένειαν.Τά 
δύο του κορίτσια, ή Μόρια καί ή Ηέγγυ, ή μία 18 καί ή 
άλλη 19 έτών, ήσαν τά ωραιότερα λουλούδια τής γης τών 
δποίων ή δροσιά, ή χάρ'ς καί ή άγνότης ήσαν σπάνιαι. 
Είς τήν καλύβην λο’.πόν τοΰ Ντένυ Νιήν ό πονηρός Έρως 
έρριψε τά δύο πρώτα του βέλη καϊ έξηφανίσθη άθορύβως 
είς τό βάθο: τοΰ όσίζοντος δπως εξακολούθηση τό έργον 
πού τοΰ άνέθεσεν ή αρχόντισσά του.

Τά πονηρά βέλη τοΰ έρωτος δέν άργησαν νά ξυπνήσουν 
μέσα είς τήν ψυχήν τών δύο νεαρών παρθένων τής πρώ
τες άνοιξιάιικες ορμές. Πράγματι ένφ ή Μόρια μιά μέρα 
περιπατούσε είς τό γειτονικό δάσος συναντφ ένα ζωγράφον 
τόν Στάνλεϋ δ όποιος έζωγράφιζε ένα πίνακα άπό τήν 
άρχαϊα ελληνική μυθολογία. Η καλλονή τοΰ Στάνλεϋ κά- 
μνει ζωηράν έντύπωσιν είς τήν Μόρια η οποία για πρώτη 
φορά αισθάνεται κάτι νά την ωθή προς αυτόν. Μετά πολ
λούς δισταγμούς ή Μόρια δέν μπορεί νά αντισταθή εις τό
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αίσθημα τοϋ έρωτος πού τήν καταλαμβάνει καί πληριάζε 
τόν νεαρόν ζωγράφον.

Ή Μόρια βλέ ιει τότε μέ περιέργειαν τήν εικόνα τοΰ 
Στάνλεϋ καί αδυνατεί ιά έξηγήση τί παριστάνει αΰτη.

—Αυτό πού βλέπετε δεσποινίς τής λέγει μέ ευγένειαν 
δ Στάνλεϋ παριστάνει τήν ’Ηχώ άπό τήν άρχαϊα ‘Ελλη

νική μυθολογία. ‘Η 'Ηχώ ήτο νύμφη ή δτοία έζοϋσε μέσα 
είς τό σπήλαιο τής Θέτιδο; τής μητρός τοΰ ’Αχιλλέως. Ή 
παράδοσις λέγει δτι ή ’Ηχώ έπρόδοσε εΐς τήν θεάν Ή
ραν τάς απιστίας τοΰ συζύ,ου της τοϋ Διό; δ δέ Ζευς διά 
νά τήν τιμωρήση τήν κατεδίκασε νά έπαναλμβάνη μόνον 
τάς τελ υταίας λέξεις πού άκούει. Γι’ αύτό δταν φωνάζετε 
σήμερα δεσποινίς άκούονται άπό τό άλλο μέρος αί τελευ
ταίοι σας λέξεις Είνε ή ηχώ πού τάς επαναλαμβάνει.

Ή άφήγησις τοΰ Στάνλεϋ κατέίελξε τήν νεαράν Μόρια 
ή δποία ήρ/ισε τώρα νά αισθάνεται ζωηρότερον τόν πρός 
αύτόν έρωτά της. ’Αλλά καί δ Στάνλεϋ δέν έμεινε άσυγ- 
κίνητος άπό τά γοητευτικά θέλγητρα τής Μόρια. Καί είνε 
μέν άληθές δτι δ Στάνλεϋ δταν έτελείωσε τόν πίνακά του 
άνεχώρησε δι' άλλην χώραν άλλ’ οί αόρατοι δεσμοί τοΰ 
έρωτος τόν έκοάτησαν σφιχτά δεμένον μέ τήν θαυμασίαν 
καλλονήν τής Μόρια.

Ό Στάνλεϋ έγκατα/είψας τήν ώραίαν νήσον δπου κα- 
τώκει ή Μόρια έρχεται εί; τήν χώραν είς τό σπίτι τής νεα
ρά; καί ώραιοτάτης χήρας Μάγγη Λέν ή δποία ήτο επίσης 
καί πολύ πλούσια. ‘Η καλλονή τής Μάγγη προσελκύει τα
κτικά εί; τά; πολυτελείς αίθού^ας της πολυαρίθμους θαυ
μαστά; οί όποιοι διαπληκτίζονται μεταξύ των ποιος νά τήν 
κατακτήση πρώτος. Άλλ’ ή Μάγγη οΰδεμίαν προσοχήν δί
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δει εις τάς κολακείας καί τάς τρυφερότητας τών θαυμα
στών της διότι ή καρδιά της κτυπα μόνον διά τόν Στάνλεϋ. 
‘Ο νεαρός όμως ζωγράφος δέν άνταποκρίνεται εις νά αι
σθήματα τής Μάγγη καί αποφεύγει έπιμελώς νά τήν πλη
σιάζω χωρίς νά άποδεικνύη είς αυτήν ότι δέν θέλει καί νά 
τήν συναναστρέφεται. Ή Μάγγη μεθυσμένη άπό τόν πρός 
τόν Στάνλεϋ έρωτά της καταβάλλει ύπερανθρώπους προ
σπάθειας διά νά κερδίση τήν εύνοιάν του. Καί Λρδς τόν 
σκοπόν τούτον διοργανώνει εις τό μέγαρόν της μίαν εορτήν 
μέ τήν πρόθεσιν νά τόν γοητεύση. Διά νά έπιτύχη τοΰ πο- 
θουμένου της ή Μάγγη δέν λυπειται τά χρήυατα. Ή μόνη 
της επιθυμία καί ό κυριώτερος πόθος της είνε πώς νά δω- 
ση είς τήν εορτήν περισσοτέραν μεγαλοπρέπειαν ιιέ τάς 
φαντασμαγορικός σκηνάς καί τήν άμύΟητον πολυτέλειαν τοϋ 
διακόσμου τών ανακτόρων της, είς τρόπον ώστε έκεΐνο που 
θά έβλεπε ό Στάνλεϋ νά μή τό είχε φαντασθή ποτέ Και 
όμολογουμένως ή Μάγγη κατώρθωσε νά παρουσιάσω κάτι 
τό άφάνταστον καί άσύλληπτον εις τήν άνθρωπίνην διά
νοιαν.

Κατά τήν διάρκειαν τής εορτής ή νεαρά χήρα πολιορκεί 
στενώτατα τόν νεαρόν ζωγράφον. Είς μστην τόν περιπτύσ- 
σεται μέ περιπάθειαν, εις μάτην τόν προκαλεϊ μέ τά κάλη 
της Καί είς μίαν στιγμήν έ Στάνλεϋ επωφελούμενος τής 
άπασχολήσεως τής Μάγγη μέ τούς προσκεκλημένους δρα
πετεύει άπό τήν εορτήν έγκαταλείπων μίαν έπιστολήν πρός 
τήν Μάγγη εις τήν οποίαν τήν έλεεινολογοϋσε διά τήν τό
σην της πολυτέλειαν καί τήν τόσην της ακολασίαν Άλλ’ ό 
Στάνλεϋ μόλις εύρέθη μόνος αισθάνεται τήν καρδιά του νά 
πάλλη έμπρός εις τάς ωραίας άναμνήσ ις τής θελκτικής 
Μόρια πού έγνώρισεν εις τό δάσος τής ώραίας νήσου. Καί 
μετανοεί τήν στιγμήν αύτήν διότι δέν έξεμυστηρεύθη τόν 
έρωτά του είς τήν άγνήν κόρην τοϋ Ντένυ Νιην. "Ενα γλυ
κύ αίσθημα τρυφερότητας αρχίζει νά κατατρώγη ηδονικά 
τήν καρδιά του καί μιά άκατανίκητος δύναμις τόν , έλκει 
πρός τήν νήσον τών ωραίων του αναμνήσεων. Είνε άδύνα- 
τον πλέον να άντισταθή καί χωρίς νά χάση καιρόν επι
στρέφει κοντά είς τήν άγα ιημέ.ην του Μόρια μέ τήν δποί- 
αν μετ'ολίγον αποτελούν τό πλέον εΰτυχισμένον ζεύγος τού 
μικρού καί θελκτικού νησιού διού έτάτησε διά πριότην 
φοράν ό έρως δ υιός τής θεάς Αφροδίτης.

0 ΑΖΤΗΡ..
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΤΠΤΟΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΝ
ΟΙ έπι&υμοϋνΐες έκ τών έν Κίπρω, Άλε· 

ξανδρία, Καΐρω,Πδρτ Σάϊτ καί τών κυριωτέρων 
πόλεων τής ΑΙγύπτου φίλων μας νά άναλάβουν 
τήν άνταπόκρισιν τον «Κενημ.ατ. Αστέρας» 
χαΐ τήν διάδοσιν αύτοϋ έν τή πόλει των, παρα- 
καλοΰνται ν’ άπευ&υνϋ'ώσι πρδς τοΰτο δι’ έ- 
πτατολής των πρδς τήν διεύϋ·υνατν τοϋ περιο
δικού.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μαργαρίταν (Πειραιά). Φαίνεται ότι γιά σάς μόνον οί 

κινηματογραφικοί άστέρες εϊνε οί ιδεώδεις Δον Ζονάν. Άπα- 
τάσθε εν τούτοις οικτρώτατα. Διότι πρέπει νά γνωρίζετε ότι 
•παν ότι λάμπει δέν εϊνε χρυσός». * Υπάρχουν καί έλληνες πού 
εϊνε πολύ περισσότερο ειλικρινείς άπό τούς ύποκριτάς τής 
οθόνης. 9 Από τήν ίδική σας ειλικρίνεια έξαρτάται να τούς ά- 
νακαλνφετε. "Αν θέλετε περισσοτέρας εξηγήσεις δέν έχετε παρά 
νά μάς γράφετε τήν διεύθυνσί σας διά νά σάς δώσωμε ιήν ά- 
πάντησιν πού επιθυμείτε. Θ. Τ—ς.

Φ. Ναζλόγλου (Κων)πολιν). *Ελήφθησαι έναντι λ)σμού 
δραχ. 150 καί σάς εύχαριστούμεν. Γράφατε μας καί πάλιν 
ποίας πληροφορίας μας έζητήσατε διότι άπωλέσθά τό πρώτον 
σημείωμα.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦ1ΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΙΣ
”Ας μετατεθούμε, σάς παρακαλώ, ενα μήνα πιο πίσω. 

Τότε περίπου, άν θυμούμαι καλά, είχε καταπλεύσει ό Αγ
γλικός στόλος, έπί τή ευκαιρία δέ τής άφίξεώς του εγειναν ή 
γνωστές άθλητικές cΕλληνοαγγλικές ποδοσφαιρικές συναντή
σεις, δεξιώσεις, γεύματα, χοροί καί λοιπαί αφαιμάξεις τού 
ταμείου τού αγαπητού μας κράτους,

Στήν άκρη τής εξέδρας τού Νέου Φαλήρου στεκόταν, τότε 
ένας "Αγγλος ναύτης χαζεύοντας μέ τούς κουτούς νεοέλληνες 
πού περιεργαζόντονσαν τά έγκλέζικα καράβια. Μεταξύ τών 
χαζευόντων ήταν καί ό υποφαινόμενος. Πλησίασα λοιπόν 
τον "Αγγλο ναύτη μέ σκοπό νά ρωτήσω μερικά πράγματα. 
Κουταμάρες έστω. Παρ' όλη του τή τρομερή κι*  άγρια γκρι- 
μάτσα ήταν έν τούτοις καλόκαρδος τύπος, πολύ καταδεχτι
κός καί όμιλιτικός καί τό σπουδαιότερο άπ3 όλα ήξερε μερικές 
ελληνικές λέξεις, μέ τις όποιες οπωσδήποτε κατορθώσαμε νά 
συνεννοηθούμε έστω καί τσάτρα πάτρα. Τού πήρα τρόπον τινά 
μια συνεντευξούλα ’Αγγλοελληνική.

— ’Αρ γιού "Ιγκλισ; τόν ρώτησα,
— Γιές! "Αγγλος βέρος, είμαι πρώτος καμαρόττος.
— "Ολ ράϊτ.'Στήν 3 Αγγλία εϊνε πολύ ομίχλη;
—Νόου! Στό 3Αγγλία έχει μεγάλος ήλιος καί μεγάλος φεγ- 

γάρις.,.
—Μου φαίνεται πώς δέν εισάστε καλά..,
— Τί εϊπες;
— Τίποτα! στούς αγώνες θά λάβετε μέρος;

Νόου! Νόου! 3Εγώ ντέν βγαίνει στό πόλις.., 3Εντώ έχει 
πολύ σκόνις...

Φοβώσαστε μή πάρετε γρίππη;
—"Οκιγιά τό γρίππος!... Γιά νά μή στραβωθώ... Στό 

εφημερίδα βλέπω ότι έκετε πολλοί κινηματογράφος. "Εκετε 
και «αστέρος» ηθοποιός τού κινηματογράφου...

—"Α! Τή Ντίνα μας!...
—"Ω, γιές ! Τό Ντίνα, μεγάλος αρτίστα ! ..
—Δέ μοϋ λέτε στό Λονδίνο βρέχει ;
—Βρέκει, βρέκει, βρέκει, όλο μέ τό φεγγάρις...
— Μά καλά τώρα δέ μού είπατε ότι έχεται α μεγάλος ή

λιος» ; Τί συμβαίνει ;
— Γιές μεγάλος ήλιος...
—’Έ, άντε στό διάβολο !
— Τί εϊπες ;
— Τίποτα ! Δέ μού λέτε είδατε διόλου Πάτση ς
— Τί εϊνε αύτό τό Πάτσος ;
—Δήμαρχος 3Αθηναίων κοπρονήμων...
- Ντίμερχος κοπρονήμων ;...
— Ναι Ντίμερχος !
— Καί τί κάιει ;
— Κα θε.αι
— Ούρρτ ! Κάθεται ντίμαρχος !..,
- Ναι, βρε βλάκα, κάθεται ! Τί θές νά κάνη ;
—Ντέν ξέρω.
—Ξεράδια. Τί λένε στή Λόντρα γιά τό θέατρό μας ;
—”Α, κΟυταμάρος ελληνικός ! Εϊσαστε θέατρος, αύτό 

λένε...
—Στήν 3Αγγλία έχεται πολλά νερά ;
— Τά νερά μας εϊναι πολύς. Έντώ λυσάξει σκύλος καί άν

θρωποι.
—Σιό Λονδίνο χοροπηδάτε Τσάρλεστον ;
— Βέρυ γκούτ ! «Τσίρλεστον» όλο τό Λόντρα μας...
— Τί λένε στήν 3Αγγλία γιά τόν Πάγκαλο ;
— "Ω, γιές μίστερ Μπάκαλος.
3Εδώ σταμάτησε ή εύχάριστη σννδιάλεξι μέ τόν αστείο τύπο 

τού ’Αγγλικού ναυτικού. *Αλλ 3 αύτό πού μάς ενδιαφέρει πε
ρισσότερο άπό όλα τά ανωτέρω εϊναι ή κρίσεις του γιά του 
^ελληνικό»—άς πούμε έτσι κινηματογράφο. "Εχουμε πολ
λούς κινηματογράφους λέει. Κι3 έπειτα ένα άλλο μού έκανε 
έντύπωσι, *Π  θέρμη μέ τήν όποια μιλούσε καί διαρκώς εξε- 
φράζετο υπέρ τής λατρευτής μας Ντίνας ! *"Ω,  γιές 1 Τό 
Ντίνα μεγάλος αρτίστα !» Σπνρ· Λ’αουιιίδης

* ,-**-*·'Κινηματογραφικός *Αότήρ

Η ΕΒΔΟΜΑΣΤΟΥ “ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ,, Άθήναι 14—20 Μαρτίου 1927

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ
Πρωταγωνισκΰ: Κλάϊν Ρόγγε, Ε. Λίνκολν καί Μ. Κίντ 

Παραγωγή: Slid -Film A. G.

ΤΑΙΝΙΑ EASTERN FILM-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΑ»

Ό Dr. ΤΤαπαμσρχος προεδρ,νων τή, έν Άϋ·ήναις\τδ φιλμ αντύ Ό Κλάϊν Ρόγγε δημιουργεί τδν πολλά- 
ένώσταΐζ κατά τής σωματεμπορίας φθάνει ,ίς Βουδαπί- πλοϋν ρόλον τοϋ Άκουνιάν τπιτυχώς καί τέλος αΐ φωτο-

γραφίαι έκ τοϋ Έλύσιτυμ είναι θαυμάσιοι. Ή ϋπόθεσις 
εκτυλίσσεται εί; τάς Αθήνας ώς έπί τδ πλεϊστον καί ου 
τω τδ φιλμ καθίσταται ετι ένδιαφέρον διά τοΰ; Αθη
ναίους.

στην μί άιοστολήν πρδς άποτελ.σματικωτίραν καταδίω- 
ξιν τής τόσον τ.λτυταίως έν Βαλκαιίοις άναπτυχ&είσης 
σωματεμπορίας

Ή Οϋγγρ. αστυνομία είναι πρόθυμος. Ή μελέτη τών 
δικαστικών εγγράφων και τών αστυνομικών τους φέρει 
εις τδ συμπέρασμα [ότι άρχηγίς τής κινήόεως αυτής είτε 
κάποιος ‘Ακούνιαν πι&ονώς έν Ά&ήναις διαμένων. ‘Η 
φωτογραφία του δείχνει ενα εξυπνον τύπον μεγάλης &ε· 
λήσεως καί σέ κάνει νά πιστεΰιις δτι αύτδς είνε δυνατόν 
να προΐσταται τοιαΰτης δργανώοεως, αν καί ή φωτογρα
φία αυτή δείχ-ει μίαν άπδ τάς πολλάς μεταμφιέσεις του 
Λέγεται δτι έχει μίαν ώραιωτάτην γυναίκα είς ήν προσφέ 
ρει άμυ&ήτιυς θησαυρούς χωςί: αϋτη νά γνωρίζει τήν 
ά&Ιίαν των πηγήν Τά θύματα διαρκώς πολλαπλατιάζον 
ται έν Ουγγαρία, ‘Ελλάδι καί Τουρκία χωρίς ή άστυνσμί ι 
νά δΰναται νά δώοη χεΐρα βοηθέ ας.

“Ετσι τήν έπαθε καί ή “Ιντα Εούλτε χορεύτρια τοϋ 
Βερολίνου καί πωλήτρια σίγαρέττων. Κάποιος εΰγενής 
τήν παρέσυρε στήν Βουδιπέοτη στδ Βαριετέ Purpur- 
Paradies καί με τήν έλπίδα καλντέρα; καρριέρας έπήγε.

‘Ο ΙΙαπιμάρκος διαμένων έν Βουδαπέστη γνωρίζεται 
μέ τήν c ίκογένειαν αυτού τοϋ κυρίου, δστις πεί&τι &ντί 
μεγάλης αμοιβής μίαν ώραίαν τήν Irene Wendilane νά 
χρησιμεύση ώς συνοδός τή; κυρίας von Erdodyi.

Ό συνεργάτης τοΰ Παπαμάρκου, Γκέζα ανακαλύπτει 
δτι ή κυρία αυτή είναι σωματέμπορο; καί παράρτημα ού
τως είπεϊν τοϋ Άκουνιάν καί <5 Dr. Παπαμάρκος αυτές 
ούτος ό Άκουνιάν δστις μετεχειρίσ-θη τήν μεταμφίεσιν 
ταύτην διά νά αποπλάνηση τελείως τήν αστυνομίαν.

‘Η δέ “Ιντα Σούλτς παραμείνασα όλΐγας ημέρας μόνον 
είς τδ Βαριετέ κατήντησε κατόπιν ξένη καί άνευ εργα
σίας.Ό υποχρεωτικός δήθεν δόκτιορ κατώρθωσε νότε νά 
τήν προσλάβη ή κυρία von Erdodyi.

‘Η συνέχεια σ’ ενα άπδ τά περίφημα σπίτια ηδονής 
τον κόσμον, τδ σπουδαιότερον τών Αθηνών στδ Έλύ- 
σιουμ, δπον τδ χρήμα ρέει καί συμβαίνουν ϋλα τά αμαρ
τήματα τής ’Ανατολής. “Ετσι λοιπόν αΐ δύο γνωστές μας 
δεσποινίδες έβαλαν τής φωτογραφίες των στδ πολυτελές 
άλμπουμ, γιά νά έκλέξη ό πλούσιος φίλος ποΰ θά περά· 
ση τήν ώραν τής ηδονής.

Άλλ’εϊπαμε δτι όΟΰγγρος αστυνόμος ευρε τά ίχνη,φθά
νει είς τάς ’Αθήνας καί μέ τήν βοήθειαν τής ‘Ελλ. άσιυ· 
νομία; κλείει τδ’Ελύσιουμ.Έν τώ μεταξύ δύογερμα'οί ναΰ- 
ται έλευθέρωααν τάς δύο γερμανιδας ό <3έ 'Ακούνιαν μέ 
τήν βοηθόν του κατορθώνει καί δραπετεύει στήν Κων)- 
πολιν.

Ό Γκέζα μέ τήν μνηστήν του καί τήν χορεύτριαν Ρία 
ποΰ τάς ιΰρε στάς Αθήνας μεταβαίνει είς Κων)πολιν. 
Έκεΐ αρχίζει μιά άσπλαχνος φοβερά πάλη γεμάτη πλεϊ- 
στες περιπέτειες. Ή τουρκική αστυνομία βοηθεΐ καί τέ
λος ό ούγγρος αστυνόμος νίκα άφοΰ ήναγκάσθη νά παλαί
ση σώμα μέ σώμα μέ τόν ’Ακουνιάν, δστις καί πνί
γεται στδ Βόσπορο ένώ ό Γκέζα ήσυχος πειά αγκαλιάζει 
τήν μνηστήν του.

‘Ο διεθνής αυτός κίνδυνος περιγράφεται θαυμάσια είς

ΕΞ ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΙΣ ΕΝΑ ΦΙΛΜ
Άπδ τήν Ν. Ύόρκην αναγγέλλεται δτι ή «United 

Artists» θά ανυρίση, ένα πολυτελές φιλμ «Das Hau- 
sboot auf detn Styx» είς τδ όποιον θά λάβουν μέρος οί 
σημαντικώτεροι άσ έρες τής εταιρίας αύ ής, οί : Mary 
Pickford, Douglas Fairbanks, Gloria Swanson, Norma 
Talmadge, Constanze Talmadge καί John Barrymore. 
Σκηνοθέτης δ Emmert Flynn. Αΐ εργ>σίαι θά αρχίσουν 
ασφαλώς τήν 15 ’Απριλίου.

Ή πσραγω’ή τής εταιρείας αυτής υπολογίζεται δτι θά 
φθίση τά 18 φίλμ, κατά πληροφορίας δέ έκ Χόλλυγουντ 
μελετά αι ή συνένωσες ναύτης μετά τή; γνωστής μεγάλης 
εταιρεία; «Metro Goldwyn.

ΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΜ
Ίδον τό ποώτο γεριιανογαλλτκό όίί.π. ’Ονομά

ζεται «Panama» (άττά^ικπ όννοικία) κατά τό όενά- 
μιο τοΐ Ρ βέοτον Ράΐνεοτ. Αΐ έξωτεοικαΐ όωτογοα- 
6ίαι έ;ελεΐω<5αν ότό ΙΙαοΐόι κ ·ΐ τίιν 1.5 Φεβρουά
ριον άρ^ίζονν αΐ έόωτερικαΐ εις τά ότονντια τής 
U.f.A. άτά Βερολίνο.

Σκηνοθέτης τον Αΐλμ αντοθ εινε ό Μαλικόά καί 
άνώτερος καλλιτεχνικός διενθνντίις ό Μαρόέλ Αερ- 
ιιπιέ. ΙΙρωταγωνιόταΐ ό Ζάκ Ιίατελαίν, ό £άρλ 
Βανέλ. ή Ρονθ Βέγιεο καί άλλοι. "Εκδοόις 
U. F. Α.

Τό νέοί’ Σήμα τής ^Πανελ
ληνίου *Ενώσεως  Κινηματο
γραφικής» τήν οποίαν απο
τελούν όλα τά ύγειά στοιχεία 
τού κινηματογραφικού κό
σμον τής * Ελλάδος.

Πανομοιότυποι· έκ χρυσού, 
άργυρον καί σμάλτου θά 
φέρουν εις τήν κομβιοδόχην 
των όλα τά μέλη τής 
• Π,Ε.Κ.»
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ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ «ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ»

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ
Κόβα .... Μαρία Νταλμπαϊσίν
Σόνια .... Σούζαν να Ντελμάς
Πέτρος Άρνάντ , . Τζένικα Μισίριο

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝή ORIENT-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙαΝΓΚΛ»

(Συνέχεια καί τέλος)
Ό πατέρας τής Σόνιας πληροφορηθείς δτι αυτή έφυγά- 

δευσε τόν Πέτρον, τής απαγορεύει νά φύγη άπό τό μέγα
ρον διά νά μήν ευθη εϊς έπικοινωνίαν μαζί του. Ή Σόνια 
διά νά θέση τόν Πέτρον έπί τά ίχνη της τοϋ γράψει τότε 
έπισιολήν, τήν οποίαν δμως ή Κόβα κλέπτει έπιτηδείως 
καί μανθάνει δι’ αύτή; τήν διεύθυνσίν τοΰ πρίγκηπος 
Πέτρου.

Δέν χάνει τότε καιρόν ή τυχοδιώκτις καί σπεύδει νά έ- 
νοικιάση ένα δωμάτιον είς τό απέναντι τοϋ έργαστηρίου 
τοϋ Πέτρου ξενοδοχεΐον μέ τήν πρόθεσιν νά τόν φονεύση. 
Καί πράγματι, μίαν ήμέραν, ένω ό Πέτρος έζωγράφιζε τήν 
Πασχαλίναν ακούεται ένας πυροβολισμός άπό τό άπέναντι 
ξενοδοχεΐον. Ή σφαίρα δμως πληγώνει ελαφρώς τήν Πα
σχαλίναν αντί τοΰ ΙΙέτρου, ένφ έν τφ μεταξύ ή τυχυδιώ- 
κτις έξαφονίζεται.

Οϊ έπαναατάται έξακολουθοΰν έν τούτοις τάς ένεργείας 
των καί έπιτυγχάνουν νά τοποθετήσουν εις τήν πρεσβείαν 
ένα ϊδικόν των μέ τόν σκοπόν νά παρακολουθή τάς κινή
σεις τ·ΰ Δορεβνίκ καί τής Κόβα. Ή Κόβα άποτυχοΰσα εϊς 
τήν πρώτην απόπειραν της δέν αποθαρρύνεται. Σπεύδει νά 
συναντηθή μέ ένα έραοιήν της καί τόν πείθει νά φονεύση 
τόν Πέτρον, τόν όποιον θά παρέσυρε ή ιδία είς ένα μέρος, 
γράφουσα είς αύτόν ύπό τό ψευδώνυμον τής Σόνιας. ’Αλλ’ 
ό φίλος τών έπαναστατών αγρυπνεί καί σπεύδει νά τηλε
φωνήσω τά τεκταινόμενα εις τούς συιαδέλφους του. Ό 
Πέτρος μεταβαίνει είς τό προσδιορισθέν μέρος καί ευρίσκει 
άντΐ τής νέας τόν Αορεβνίκ. Ό προδότης έπιχειρεϊ νά πυ
ροβολήσω άλλά τόν αναχαιτίζω ό πρίγκηψ Βλαδίμηρος Άρ- 
νάδ. Άπό τήν δύσκολον αύτήν θέσιν εις τήν οποίαν περι- 
ήλθεν ό Βλαδίμηρος καί ό υιός του Πέτρος τούς έξάγει ό 
συνωμότης ό ευρισκόμενος είς τήν υπηρεσίαν τής πρεσβείας, 
δστις καί τούς φυγαδεύει. Άλλά κατά τήν φυγήν πέφτει τό 
περίστροφον τοΰ Πέτρου, τό όποιον είχε τά αρχικά του 
στοιχεία Π.Α. κάτω άπό μιά κορώνα έπάνω στή λαβή. ‘Η 
Κόβα τό πέρνει διά νά τό μεταχειρισθή ώς μέσον είς τά 
κατά τοΰ Πέτρου σχέδιά της.

Πράγματι ή Κόβα ένοχοποιεΐ μέ τό περίστροφον αύτό 
τόν συλληφθέντα έν τφ μεταξύ Πέτρον δτι αύτός έφόνευσε 
τόν Δορεβνίκ, καί προτείνει νά καταδικασθή είς θάνατον. 
Είς τήν Μασουβίαν ό'θάνατας τοΰ Δορεβνίκ άνεπιέρωσε 
πρός στιγμήν τό ηθικόν τών κατοίκων άλλ’ ή είδησις τςς 
συλλήψεως τοΰ Πέτρου τούς έβύθισεν έκ νέου είς θλίψιν. 
Ή Σόνια έν τφ μεταξύ φεύγει άπό τό Παρίσι. Άλλά καί 
ό Φρανκέρ μέ τήν άδελψή του Πασχαλίναν σπεύδουν νά 
βοηθήσουν διά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Πέτρου. Κατά 
τήν μεταφοράν τοΰ Πέτρου είς τό φρούριον ’ής Στίκλας 
ή Κοβα συναντά καθ’ οδόν τήν Σόνια, τήν αναγνωρίζει 
καί διατάσσει νά τήν συλλάβουν. Άλλ*  οί έπαναστάται 
ποΰ έμαθαν τήν μεταφοράν τοΰ Πέτρου δι’ ούτοκινήτου 
έπιτίΟενται εναντίον τής συνοδείας καί συλλαμβάνουν ένα 
αύτοκίνητον. Άτυχώς μέσα σ' αύτό εύρίσκετο ή Σόνια καί 
ή απόπειρα δέν έπέτυχε πρός μεγάλην λύπην τής Πασχα
λινός. Ό Βλαδίμηρος διά νά σώσω τόν υίόν του καί 
καί τήν Πατρίδα καλεΐ διά διαγγέλματος τόν λαόν είς έ- 
πανάστασιν κ»ί διακηρύττει συγχρόνως δτι αύτός έφόνευσε 
τόν Δορεβνίκ Γενικός ενθουσιασμός έπικρατεϊ μεταξύ τών 
χωρικών καί οί πολΐται σπεύδουν νά συνταχθοΰν ύπό τήν

σημαίιν τής έπαναστάσεως. Ή Σόνια έκδηλώνει τήν έπι 
θυμίαν νά τεθή έπί κεφαλής τών επαναστατικών στρατευ. 
μάτων πράγμα τό όποιον καί γίνεται.

Ή Κόβα έν τφ μεταξύ δέν χάνει τόν καιρό της. Βιάζε
ται να ξεκάνω τόν Πέτρον ό όποιος καταδικασθείς είς θά
νατον πρόκειται νά τουφεκισθή τήν έπομένην κατά τάς 
πρωινές ώρας.

Αί στιγμοί τοΰ Πέτρου είνε όλίγαι. Ή τύχη δμως τόν 
ευνοεί διότι ό ίερεύς Νοβόρσκυ ανακαλύπτει ένα υπόγειον 
διάδρομον δ όποιος συγκοινωνεί μέ τό φρούριο, δπου είνε 
φυλακισμένος ό Πέτρος.

Διά τοΰ διαδρόμου αύτοΰ ό ίερεύς εισέρχεται είς τό 
κελί τοΰ Πέτρου καί τοΰ δίδει νά πιή ένα ύγρό τό όποιον 
είχε μέσα ο’ ένα φιαλίδιο. Τό πρωί δταν άνοιξαν οί φύ
λακες νά παραλάβουν τόν κατάδικον εύρίσκουν τόν Πέτρον 
νεκρόν. Παρουσιάζεται τότε ό ίερεύς καί ζητεί τό πτώμα 
του διά νά τό θάψω Αλλά άντί νά το μεταφέρω είς τό νε
κροταφείο τό πηγαίνει είς ένα σπίτι φιλικό δπου τή βοή
θεια μερικών έντριβών δ Πέτρος συνέρχεται άπό τόν λή
θαργον πού τόν έρριψε τό φάρμακον.

Ή εΐδησις δτι ό Πέτρος ζή άνεπτέρωσε τό ηθικόν τών 
χωρικών. Καί δ Πέτρος μόλις άνέλαβε έτέθη έπί κεφαλής 
τής έπαναστάσεως. Ή Κόβα δμως δέν εννοεί νά έγκατα- 
λείψη άκόμη τόν άγώνα. ’Εν τή απελπισία της πείθει ένα 
άλλον έρασιήν της νά δολοφονήσω τόν Πέτρον. Αύτός δ
μως δυσπιστεϊ πρός τήν κατάσκοπον καί ή τυχοδιώκτις έ
ξαλλος άπό οργήν έπιτίθεται μέ ένα έγχειρίδιον κατά τοΰ 
έραστοΰ της. Τήν στιγμήν δμως έκείνην μία βόμβα πού πέ
φτει ξαφνικά θάπτει καί τούς δύο κάτω άπό τά έρεί- 
πια.

Ή Μασουβία άρχίζει νά ελευθερώνεται άπό τούς τυ
ράννους. Οί άξιωματικοί οί όποιοι είχαν χάσει τό ηθικόν 
των ύπό τόνζυ .όν τοΰ νικητοΰ άναλαμβάνουν τό θάρρος 
των καί άνασυγκροτοΰν τόν στρατόν. Μέ μίαν αίφνηδιαστι 
κήν έπίθεσιν τό φρούριον τής Σιίκλα κυριεύεται, ό συνταγ
ματάρχης τής Καρολίας καί φρούραρχος πέφτει άπό τάς ε
πάλξεις τοΰ φρουρίου καί αύ.οκτονεϊ ή δέ νίκη πτερυγίζει 
έπάνω άπό τήν χώραν τής Μασουβίας.

Ό πρίγκηψ Βλαδίμηρος ύπό τόν γενικόν ενθουσιασμόν 
εγκαθίσταται είς τόν θρόνον τής Μασουβίας ύπό τό δνομα 
Άρνάδ ό Α' ό δέ Πέτρος είς άντάλλαγμα τών περιπετειών 
καί τών κινδύνων του άνταμείβεται μέ τήν πραγματοποί
ησή τοΰ ώραιοιέρου ονείρου του. Τό δνειρό του αύτό ήτο 
ή Πασχαλίνα, ή δποία γίνεται σύζυγός του. Άλλά καί ή 
Σόνια έδικαιοΰτο κάποιας εύτυχίας άπό τήν άπελευθέρωσιν 
τής Μασουβίας. Καί τό λάφυρόν τηςδέν ύπήρξε όλιγώτερον 
πολύτιμον άπό τό λάφυρο τής Πασχαλίνας. Διότι ό Φραν- 
κάρ τόν όποιον ήγάπ· ήτο έκεΐ καί τήν ήγάπα καί αύτός.

Καί τά δύο εύτυχή συνοικέσια έσφράγισαν τήν σκληρόν 
καί αιματηρά» περιπέτειαν τής ταλαιπωρημένης χώρας Μα
σουβίας τής δποίας ή εύιυχία καί ή ειρήνη τδραιώθη πλέον 
δριστικώς.
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ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CIN6 ORIENT—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Ό Κέν καί ή Μαλίνα Ποΰλτον κάμουν τό γαμήλιο τα- 
ξεΐδι των είς τήν Γκράν Καν ιόν. Καθ' δδδν εν απρόο
πτον δυστύχημα παραλύει τόν βραχίονα τοΰ Κέν πράγμα 
τό δποϊον βυθίζει τήν Μαλίνα είς μίαν θλίψιν τήν δποί
αν ένσχύει ακόμη περισσότερον ίνας αόριστος φόβος 
διά τήν τύχην τοΰ συζύγου της. Ευτυχώς ένας νεαρός ποι- 
μήν τόν όποιον συναντούν τυχαίως, δ Ζάν Μορελάν, εν
θαρρύνει τόν Κεν συμβουλεύων αύτόν νά κάμη φυσιοθε
ραπείαν.

Είς τό αύτό ξενοδοχεΐον όπου μένουν δ Κεν καί ή 
Μαλίνα κατοικούν επίσης καί ή Βέτα Τυρέλ μιά κομψή 
καί ωραία νέα καί δ Φρέδ Τύμκινς ένα; νέος κιλός μέν 
άλλ' ολίγον δκνηρός καί βραδύνους. Ή Βέτα ερωτοτροπεί 
μέ τόν Τόμκινς δ όποιος δέν διστάζει νά τής δώση τήν 
ΰπόσχεσιν δτι θά τήν συζευχθή. Άλλ’ ή τύχη τήν φέρει 
μίαν ήμέραν απέναντι τοΰ εΰσταλοΰς καί ωραίου Ζάκ. 
’Ενα λανθάνον αΐοθηαα συμπάθειας αρχίζει ν' αναπτύσ
σεται μαζί των, καί δ έρως δέν αργεί νά τούς συνδέση μέ 
τούς πλέον περιπαθείς δεσμούς του.

Τό γαμήλιον ταξεΐδι έτελείωσε και οι Πσύλτον επι
στρέφουν εί; τήν πατρίδα των. Έκεϊ είς μίαν εορτήν πού 
δίδουν επ’ ευκαιρία τής έπανόδου των δ Ζάκ συναντά έκ 
νέου τήν Βέτα. Ποια δμως ήτο ή έκπληξίς του δταν κάτω 
άπό τά ένδύματά της άνεγνώρισε τήν νεαράν ποιμενίία.

Τό 'ίδιο βαάδυ δ ιατρός προτείνει εις τόν Κέν μιάν 
χειρουργικήν έπέμβασιν. Ό Κέν δέχεται άλλ’ήσύζυγόςτου 
Μαλένα καταληφθεΐσα ύπό τρόμου άπό τούς πόνούς τοΰ 
Κέν φεύγει άπό τό σπίτι τήν νύκνα πανικόβλητος. Μέ 
τό ίδιο τραίνο φεύγουν έπίσης καί δλοι οί προσκεκλη
μένοι τής Γκράν Κανιόν. Έκεΐ κατά τήν ώραν τοΰ φα
γητού ένω συτομιλοΰοαν διά τό πεπρωμένον τής ζωής 
ένα άπρόοπτον δυστύχημα άνατρέπει τήν αμαξοστοιχίαν

ή όποία πέφτει μέσα είς ενα βάραθρον καί μεταβάλλεται 
είς σωρόν έρειπίων.

"Αλλωτε κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνου; είς τήν 'Αγ
γλίαν έξη ένας "Αγγλος ευπατρίδης δ Κέν Μπάρβικ δ 
όποιος συζοϋσε μέ τήν Μαλένα μιά νεαρά καί ώραιοτάιη 
Βοεμή. Άλλά κατόπιν σκανδαλισθείς άπό τήν περιουσίαν 
τής νοαρΰς ’Ελισαβέτας Χαίδης Τυρέλ έπιχειρεϊ «ά τήν 
νυμφευθή. Ή Βέτα δμως άρνείται και άναγκάζεται νά 
φύγη. Ό Ζάκ ένας ωραίος καί άκμαΐος στρατιώτης την 
κρύβει καθ’ ήν στιγμήν δ Μπαρβίκ τήν καταδιώκει. Έν 
τούτοις μετ’ όλίγον τό καταφύγιου τής Βέτα γίνεται γνω
στόν εις ιόν Κέν δ δπιϊος σπεύδει νά τήν άπαγάγη καί 
νά τήν δδηγήση εις τήν επαυλίν του. Ό Ζάκ έπιχειρήσας 
έν τω μεταξύ »ά σώση τήν Βέτα άπό τά χέρια τοΰ Μπαρ
βίκ συλλαμβάνεται αιχμάλωτος άπό τούς ανθρώπους τοϋ 
"Αγγλου ευπατρίδου. "Η Βέτα συγκινηθεΐσα άπό τήν αυ
τοθυσίαν τού νεαρού Ζάκ άρ/ίζει τά αισθάνεται ενα τρυ 
φερόν αίσθημα δι" αύτόν. Άλλ' δ Μπάρβικ τήν απειλεί 
δτι αν διν τόν νυμφευθή θά φονεύση τόν άγαπημένον 
της. Καί ή Βέτα άποφασίξει νά ύποκύψη διά νά σώση 
έκεϊνον πού άγαπα.

Τήν στιγμήν όμως έκείνην ακούεται μά φωνή. Είνε 
ή Μαλίνα ή άθιγγανίς ή δποία διεκδικεϊ τά δικαιώματά 
της άπό τόν Μπαρβίκ έναντι τής ύποσχέσεως ποΰ τής 
εΐχε δώσει άλλοτε. Ό Μπάρβικ ταράσσεται πρός στιγμήν 
καί δέν γνωρίζει τί νά πράξη.

— Είναι μιά διαβολική γυναίκα λέγη ένας υπηρέτης.
— Νά τήν κάψουν σπεύδει νά πρόσθεση δ Μπάρβικ 

διά νά έξέλθη άπό τήν Αμηχανίαν του.
‘Π πυρά ετοιμάζεται. ‘Ο Ζάκ έν τω μεταξύ καίτο ι κα

τάκοπος άπό τά βασανιστήρια πού ύπέστη κατορθώνει 
I νά εύρη ευκαιρίαν καί νά δώση είς τόν Μπαρβίκ μίαν τε

λευταίου μάχην μέ τό ξίφος του άποτέ- 
λεσρα τής δποίας είναι νά τραυματισθή 
είς τόν βραχίονα <5 Μπαρβίκ καί νά ά- 
παλλαχθή οπό τοΰπεριορισμοΰτου δΖάκ.

Τραυματισμένος δ Μπάρβικ βλέπει 
μετ’ ολίγον ένω πεθαίυει\έπάνω εις τήν 
πυράν έκείνη τήν όποιαν ήγάπησε κ& 
ποτέ ένφ ή Βέτα έπωφεληθεΐσα τής 
έξαντλήοεως τοΰ διώκτου της δίδει ένα 
έγχειρίδιον είς τόν Ζάκ δ δποϊος σπεύ
δει καί τό καρφώνει είς τήν καρδιά τοΰ 
Μπαρβίκ.

Ό Ζάκ κατορθώσας ήδη νά διαφυγή 
τόν κίνδυνον στρέφεται πρός τήν Βέτα 
τήν δαο αν άγαπα.Μετ' δλίγονή εύτυχή; 
έ’νωσίς των έρχεται ν' άνταμείψη τάς 
περιπετεία, ποΰ ύπέσιησαν.

Ό Κέν προσπαθεί έν τφ μεταξύ νά 
σώση τήν Μαλίνα άπό τήν φωτιά άλλά 
τά παραλυμένα χέρια του τόν εμποδίζουν. 
Είς μίαν στιγμήν δμως ύπερτάτης προ
σπάθειας ώς έκ θαύματος έπανακτα τήν 
δύναμιν τών νεύρων του καί δ Κέν Αρπά
ζει μέσα άπό τις φλόγες τήν άγαπημένη 
του. Ό ερως των πού άρχίζει νά Αναζωο
γονείται, θέτει τέρμα είς τά βάσανά των 
καί ή ευτυχία άρχίζει νά τ·νς παρασκευ
άζει ένα λαμπρότερου μέλλον.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ EBAOJWAZ (
“ Ο ΛΓΓΙΩΣΤΟΖ ΧΤΡΑΤΙΩΤΗΖ ,,

«Παραγωγή Producers distributing Corporation»
(Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»)

Ή ταινία αϋτη παρουσιάζει άρκετόν δραμματικόν ένδια- 
φέρον καί κάποιαν πρωτοτυπίαν είς τήν ύπόθεσιν ιδίως είς 
τδ τέλος. Δύναται δμως νά τής προσάψει τις μερικά σκηνο- 
Θετικά σφάλματα ιδίως κατά τάς σκηνάς τοΰ πολέμου 
καί ώρισμένα κουραστικά καί μονότουα σημεία. Έκ τών 
ήθοποιών διακρίνεται ιδιαιτέρως ή Margueritte de la Motte 
ή δποία ύποδύεται τδν δραματικόν ρόλον της μέ άλήθειαν 
καί φυσικότητα.

ο ιςτΗΓΐΑΝ©ΡΩΠθζ 
Παραγωγή «Metro Goldwyn» 
(Προεβλήθη είς «Σπλέντιτ»)

Τδ Θέμα τής ταινίας ταύτης, τδ δποΐον μας ένθυμίζεί 
πολύ τδ «Σύστημα τοΰ δόκτορος Γκουντρδν» τοΰ Έντγκαρ 
Πώ, ήδΰνατο νά έχη τήν Θέοιν του είς τό ρεπερτόριον τοΰ 
Grand-Guignol. Πράγματι δέ ή ιστορία ή δποία έκτυλίσ- 
σεται πρό των οφθαλμών μας, τοΰ δόκτορος Ζίσκα, τοΰ δαί- 
μονος αύτοΰ δστις κατόρθωσε τή δοηθείφ τριών άκόμη τρελ- 
λών νά αίχμαλωτίση τδν διευθυντήν κα'ι τδ λοιπόν προσω
πικόν τοΰ φρενοκομείου καί νά γίνη αΰτδς άπόλυτος κύριος, 
καί τών τριών, παρά τήν θέλησίν των, έπισκεπτών τοΰ φρε
νοκομείου, είνε άρκετά φρικιαστική. Ευτυχώς αί τρομακτί 
καί σκηναί άναμιγνύονται μέ τάς κωμικάς καί τοιουτοτρό
πως δυνάμεθα /ά παρακολουθήσωμεν ήρέμως άπ’ άρχής μέ
χρι τέλους τδ έργον. Ή σκηνοθεσία τοΰ Ρόλαντ Οΰέστ έχει 
άρκετά πρωτότυπα σημεία, καί Ιδίως είς τδ τεχνικόν μέρος. 
Ό Λόν Τσάνεϋ είνε τέλειος είς τδν δύσκολον ρόλον τοϋ δό
κτορος Ζίσκα. Πολύ μελετημένη ή μιμική του καί αί αντιθέ
σεις τής φυσιογνωμίας του προκαλοΰν έντύπωσιν. Είς τούς 
λοιπούς ρόλους διακρίνονται ή Γερτρούδη Όλμστεντ, δ 
Johnny Arthur καί ό Χάλλαμ Κούλεϋ.

"ο γληυρος αητοζ,, 

Παραγωγή «United Artists»
Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» καί τό «Ίντεάλ»

Μία μεγάλη ρωμαντική καί περισετειώδης συνάμα ται
νία, τής δποίας τό κύριον προσόν είνε ή άπλότης. Τό σε
νάριο, τδ όποιον μας ένθυμίζεί εις πολλά σημεία τρία άλλα 
γνωστά έργα, τδν «Άπηγορευμένον παράδεισον», τδ «Σημά
δι τοΰ Ζόρρο» καί τήν «Ροζίτα», είνε πλήρες δράσεως, μέ 
ώρισμένας σκηνάς γοητευτικός, καί προσφέρει εις τδν έκλι- 
πδντα γόητα Ροδόλφον Βαλεντίνο έναν άπδ τούς ώραιοτέ- 
ρους του ρόλους. Διά τήν σκηνοθεσίαν έγγυάται δ Κλάρινς 
Μπρόουν δ δημιουργός τοϋ άλησμονήτου έργου «Γυναίκα 40 
χρόνων», δ δποίος δικαίως θεωρείται σήμερον ώς είς άπό 
τούς μεγαλειτέρους σκηνοθέτας τής Αμερικής. Ή σκηνο
θεσία του είνε άκριβής, λεπτή καί ψυχολογημένη, καί έάν 
δέν κατορθώνει πάντοτε νά μας δίδει τήν έντύπωσιν ότι 
εύρισκόμεθα είς τήν Ρωσσίαν έν τούτοις δέν μας σοκάρει 
είς κανέν σημεΐον. Άπδ τάς διαφόρους σκηνάς έθαυμάσα- 
μεν ιδιαιτέρως τήν έπιθεώρησιν τής αύτοκρατορικής φρουράς 
ύπδ τής τσαρίνας, τδ γεΰμα είς τήν οικίαν τοΰ Κυρίλλα μέ 
τήν ώραίαν en piongee λήψιν τής τραπέζης μέ τά φαγητά, 
καί ιδίως τάς αισθηματικός σκηνάς, αί δποίαι λαμδάνουν 
χώραν μέσα είς ντεκδρ έπιμελώς διαλεγμένα. Ή ύπόκρισις 
ΐσταται είς τδ ύψος τής σκηνοθεσίας. Ό Ροδόλφος Βαλεν
τίνο είς τδν ρόλον τοΰ ύπολοχαγοΰ Βλαδιμήρ Ντουμπρόβσκι 
εύρίσκει τήν εύκαιρίαν νά επίδειξη δλα τά σπάνια φυσικά 

καί καλλιτεχνικά προσόντα του, καί δέν ύπάρχει άμ- 
φιβολία δτι ή δημιουργία του αϋτη θά παραμείνη μεταξύ 
τών ώραιοτέρων τής καλλιτεχνικής του καρριέρας. Σύντρο
φός του είνε καί τήν φοράν ταύτην ή ώραία Βίλμα Μπάνκυ 
ή δποία παίζει μέ πολλήν λεπτότητα είς τάς αίσθηματικάς 
ιδίως σκηνάς τοϋ έργου. Ή Λουΐζα Ντρέεσερ κρατεί μέ ε
πιτυχίαν τόν δύσκολον ρόλον τής Αικατερίνης καί γνωρίζει 
νά έξωτερικεύη θαυμάσια τά διάφορα συναισθήματα ποΰ 
πληροδν τήν ψυχήν τής έρωτοπαθοΰς Τσαρίνας.

Γενικώς δ «Μαΰρος Αετός» είνε ένα άπδ τά καλλίτερα 
κα! περισσότερον επιμελημένα έργα, ποΰ μάς έχάρισε μέχρι 
σήμερον δ Ροδόλφος Βαλεντίνο, κα! άρκεϊ, νομίζω, αύτό, 
διά νά θέληση όλος δ κόσμος νά τά παρακαλουθήση καί νά 
τδ θαυμάση.

“Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΤΟΧ
Ταινία "Ιταλική

(Προεβλήθη είς τό «Ουφα—Πάλας»)

θεωροΰμεν περιττόν νά άσχοληθώμεν έκτενώς μέ τήν 
παλαιόν καί μετρίαν αύτήν ταινίαν τής όποιας ή προβολή 
δικαιολογείται μόνον έκ τοΰ δτι συνέπεσε μέ τήν τελευταίαν 
έδδομάδα τών Άπόκρεω. Τό θέμα, ή διεύθυνσις τής κινη- 
ματογραφήσεως καί ή σκηνοθεσία αύτή καθ" έαυτήν, δέν πα
ρουσιάζουν τίποτε τό άξιόλογον. Έκ τών ήθοποιών ό σχε
τικός καλλίτερος είνε δ Κάρλ ντέ Φόγκτ. 'Η Έλενα Μα- 
κόφσκα παραμένει πάντοτε ή μετρία έρμηνεύτρια, τήν δ. 
ποίαν έγνωρίσαμε συχνάκις κατά τό παρελθόν.

“τραγωαια,, 

Παραγωγή «Porten-Froelich» 
(Προεβλήθη εις τό «Σπλέντιτ»)

Πρόκειται, καί δ τίτλος του άλλωστε τδ μαρτυρεί, περί 
μιάς δραματικής ταινίας. Ή ύπόθεσις έκτιλίσσεται κι! αύ
τή, γύρω άπδ τήν μητρικήν άγάπην, άλλά ή έπιδεξία δια
πραγμάτευσή τοΰ θέματος καί ιδίως ή θαυμασία έρμηνεία 
έκ μέρους τών ήθοποιών, τήν καθιστούν όχι μόνον άνεκτήν 
άλλά μαί ύπερβολικά ένδιαφέρουσαν. *Η  σκηνοθεσία τοΰ 
Froelich είνε έπιμελημένη καί είνε προφανές ότι τίποτε 
είς αύτήν δέν έχει άφεθή είς τήν τύχην. Οί ήθοποιοί είνε 
δλοι είς τούς ρόλους των κα! άποτελοΰν ένα άρμονικώτα- 
τον σύνολον. Ή "Εννυ Πόρτεν, ή μεγάλη γερμανίς τραγω
δός, μετά μακράν άπουσίαν άπδ τής Αθηναϊκής δθόνης, 
σημειώνει μέ τδ έργον αύτδ μίαν θριαμβευτικήν έπάνοδον. 
Ή δημιουργία της, είς τόν ρόλον μιφς νέας mater dolo- 
roza, είνε άληθινά ύπέροχη, κα! δέν θά ήτο ύπερβολή νά 
λεχθή ότι πρό καιροΰ είχαμε νά εϊδωμεν παρομοίαν- Ό 
Βάλτερ Γιάνσεν, είς τόν ρόλον τοΰ συζύγου καλός. Κατα- 
λήγων συνιστώ άπροκαλύπτως τήν ταινίαν είς τούς Αληθείς 
φίλους τοΰ κινηματογράφου, άποκλειοτικώς καί μόνον χά
ρις είς τήν άπαράμμίλον ύπόκρισιν τής μεγάλης "Εννυ 
Πόρτεν. Στέφανος Κώθτια

ARTE Υ CINEMATCGRAFIA
Revue Espagtiole Cinematographique 

Abonnement Annuel
Espagne: 10 pesetas—Etranger: 15 pesetas

BARCELONA. Calle Ara£©n 235, 3o

Άπό τής παρ, Δευτέρας ή κίνησις τις τους κινηματο
γράφους υπήρξε ζωηρότερα. Ό κόσμος κουρασμένος άπό 
τους χορούς καί τά διάφορα γλέντια λόγω τών Άπόκρεω 
έζήτηοε, φαίνεται, νά ξεκουραοθή τις τάς σκοτεινός αί- 
θούσας τών κινηματοθεάτρων. Rai οΐ κινηματογράφοι 
όμως δεν υστέρησαν άπό άπόψεως προβολής εκλεκτών 
έργων, δίδοντες οϋτω είς τό κοινόν μίαν ίκανοποίησιν 
ίιά τήν ύποστήριξίν του. Οϋτω άπό τής Δευτέρας προε
βλήθησαν τά εξής έργα. Είς τό «Μοντιάλ» προεβλήθη 
τδ «Μπέν-Άλή*  με τδν Ραμδν Νοβάρρο, είς τό αΟνφα 
Πάλας» «Ή Μονάκριβη*,  είς τά «Πάνθεον» καί τά 
«Σαλόν Ίντεάλ» ή ώραία ταινία «Ό μαΰρος Αετός» 
μέ τδν Βαλεντίνο, δ όποιος έσημείωσε καταπληκτικήν 
συγκέντρωσιν θαυμαστών τοϋ έκλιπόντος καλλιτέχνου, είς 
τό «Σπλέντιτ» «‘Η τραγωδία*  μέ τήν πάντοτε ώραίαν 
γερμανίδα καλλιτέχνιδα "Εννυ Πόρτεν, τδ όποιον παρη- 
κολουθήθη μέ εξαιρετικόν ενδιαφέρον λόγω τής ώραίας 
κοινωνικής του ΰποθέσεως, είς ίέ τό «’Αττικόν» «Ό 
Ρααποϋτιν ό εμπρηστής τής Εύρώπης» είς τδ όποιον 
ιδίως παρετηρήθη εξαιρετική συγκέντρωσις.

~Ητο άλλωστε επόμενον τδ έργον αύτδ νά προκαλέση 
τοιαύτην κοσμοσυρροήν, διότι δέν είνε κα'ι ολίγον ένδια- 
φέρουσα ή ζωή καί ό Ταρτουφισμός τοϋ διαβολοκαλόγε- 
ρου αύτοΰ.

Έκ παραλλήλου και τά συνοικιακά κινηματοθέατρα 
δέν υστέρησαν εις προβολήν ώραίων έργων. Οϋτω είς τό 
«Άχϊλλείον» προεβλήθη «Ή μοόιστροϋλες τών Πα· 
ρισίων*  έργον αμερικανικής παραγωγής, είς τό «’Αθη
ναϊκόν» «Ό μαΰρος καπετάνιος*,  είς τδ «Λ.Ο.Δ.Ο.» 
«Ή μυστηριώδης σφαίρα*,  εις τδ «Ροζίκλαϊρ» «'Ζερού- 
σαλήμ, είς τήν «Μαγείαν» τής όδοϋ Άχαρνών «Νά φί
λος νά μάλαμα*,  είς τό «Καπρϊς» τών Ποδαράδων «Ή 
κυρία δέν μέ μέλλειοκαί είς τδν «Παρθενώνα» τής Καλ
λιθέας «Ή νϋξ τοΰ Άγιου Βαρθολομαίου».

Άπό χθές Σάββατον 12 τρ. μηνάς έπανέλαβε τάς δρ- 
γασίας του καί τδ κομψόν κινηματοθέατρου τής λεωφό· 
ρου Άκαδησίας «’Ολύμπια» μέ τδ ρωοσικής παραγωγής 
έργον «Ίβάν δ τρομερός*  τοΰ όποιου τήν ύπόθεσιν δη- 
μοσιεύομεν είς άλλην σελίδα. Liedtke

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΤΙΕΙΡΑΙΕΥΣ

Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ.—Μέ μεγάλην επιτυχίαν προεβλήθη 
τό εΣημάδι τοΰ Ζορώ*  μέ τδν Δούγκλας Φαίρμπανκς. Λίαν 
προσεχώς τελενταΐον αριστούργημα τοϋ έκλιπόντος καλλιτέ
χνου Ρ· Βαλεντίνο *Ό  Μαΰρος 1 Αετόςν.

Κινημ. ‘Ολύμπια.—Προεβλή&η άπδ τής Δευτέρας τό 
έργον ή -Σκλάβα τής Μόδας*  μέ τήν Νόρμα Σήρερ, καί τδ 
όποιον ήρεσε, άπδ δέ τής Πέμπτης «Ή χορεύτρια τής φω
τιάς».

Κινημ. Σπλέντιτ.— Καθ' ολην τήν λήξασαν εβδομάδα 
προεβλήθη ενώπιον αρκετού κόσμον -‘Ο λεμβούχος τον Βόλ
γα*  τή συνοδεία άσματος* .

Κινημ. Χρυσοοτομίδου.—Προεβλήθη ή αΝέα Σελήνην 
μέ τήν Ταλμάτζ.

Κινημ "Ηλιος.—Προεβλήθη μέ επιτυχίαν ό ε Μιχαήλ 
Στρογκώφ».

Κινημ. Παλός». (Ταμπούρια).— Προεβλήθη καί ή Γ' 
εποχή τοΰ αΝιμπελονγκεν».

Κινημ. Ήλύσια. — Προβάλλει διάφορα επεισοδιακά.
Ε. Βρυέννιος 

θΕΣΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα αΤδ δράμα ενός 
τζόκεν*  κα'ι είς έποχάς -Ό μικρός Ιάκωβος*.  Προσεχώς

θά προβλήθή όμον μετά τεϋ κινημ. «Λευκόν Πύργον*  τό έρ
γον «Γιασμίναη μέ τήν Ντυφλδς καί τδν Ματώ.

Κινημ. Άθήναιον. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τδ έργον 
«Παπάς καί νεόπλουτοι». Αίαν προσεχώς «Τρανσατλαντίκ*.

Κινηα. Λ. Πύργου. Προεβλήθη τό έργον «Δρόμος γιγάν
των». "Ηδη προβάλλεται «Ή Μάννα Βάνα*.

Κινημ. Παλλά;. Προεβλήθη *Ό  τραγικός έρως*.
Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη μέ άποτνχίαν «Τό ίπποόρό- 

μιον τοϋ διαβόλου» μέ τήν Νόρμα Σήρερ.
Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη τό ρωσσικδν έργον «Γάμος 

άρκτου».
Κινημ Κεντρικόν. Προβάλλονται συνέχειαι έπεισοδίων 

τοϋ έργου «Τά μυστήρια τών Παρισίων».
Κινηα. ‘Ολύμπια καί Ρουαγιάλ. Προβάλλονται διάφορα 

επεισοδιακά.
Κινημ. Άλάμπρα. "Εναρξις λίαν προσεχώς.
Κινημ. Φοΐνιξ (Τούμπας) Προεβλήθη «Ό Μικρασιατικός 

διωγμός» είς 8 πράξεις. Ανταποκριτής
ΞΑΝθΗ

Κινημ. Μέγας. Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα λόγω καθν- 
στερήσεως άναμενομένων έργων προεβλήθη σειρά κωμωδιών 
Ζιγκοτώ κα'ι Φάττυ. Προσεχώς «Συρκούφ*,  «Ζαχράτ τό άν
θος τής ερήμου*  κλπ.

Κινημ Πάνθεον. Προβάλλονται συνέχειαι τοΰ επεισοδια
κού « Τό μάτι τ’ αετού». Σ. Καξατζής

Κινημ. ’Ολύ ιπια. Προεβλήθησαν μ'ε σχετικήν έπιτυχία 
«'Ο έρως τυφλός*  καί «Ο Δόν Κιχώτης*  μέ τόν Τζάκ Χόν.

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν μέ αποτυχίαν τά έργα «‘Ε
πιστροφή πολεμιστού*  μέ τόν Μίλτον Σίλς κα'ι «Μεγάλη δού- 
κισσα και τό γκαρσόνι*  μέ τόν Μεντζοϋ. Γ. Νιτσόπουλος

Κινημ. Νιορέ. Προεβλήθη «Τό θύμα τού έροττος*  μέ 
τήν Κόριννα Γκρίφφιθ.

Κ.νημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη μ'ε επιτυχίαν «Ό Γομπέν 
τών δασών» μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς.

Β. Λογοθέτης
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. ’Αττικόν. Μετά μεγάλης επιτυχίας έγένετο ή έ- 
ναρξις τον κινηματογράφου είς τήν νέαν αίθουσαν.Προεβλήθη
σαν μέ μεγάλην επιτυχίαν τά έργα «Τό μυθιστόρημα μιάς ε
ταίρας» κα'ι «Ο γύρος τού κόσμου μέ άεροπλάνον.*

Κινημ. ‘Ηραΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νϋξ τοϋ εγ
κλήματος» καί «Ή δούκιοοα τοΰ Μπούφαλο*  ■

‘Ιπ. Σπανός
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθη «Ή πόλις τής ηδονής*.
Κι*ημ.  Όοφιύς Προεβλήθη «Ή κόρη τοϋ καταδίκου» 

και έκαμε έναρξιν τοΰ μεγαλειώδους έργου «Τό σπήτι τοϋ 
μυστηρίου*  μέ τόν ’ Τβάν Μοσζοΰκιν. Γ. Χαλκίδης

Κινην. Μέγας. — Προεβλήθησαν μετά τόν «Συρκουφ*,  
«Τό χρυσό ρολόγι*  ταινία άναξία λόγου, «Ή κυρία μέ τήν 
μάσκα*  μέ τήν Κοβάνκο, «Ένας κλέφτης στόν παράδεισο» 
και «Ή ώραιοτέρα γυναίκα τοϋ κόσμον*.  Προσεχώς «Τό παι
δί τοΰ δρόμου.

Ν, Μαρκίδης. 
ΜΪΤΥΑΗχη

Κινημ. Σαπφώ. — Προεβλήθησαν τά έργα «Ζήτημα 
τιμής*  τό οποίον σχετικώς ήρεσε, «Τό άνθος τής ννκτός», τά 
πρώτα επεισόδια τών έργων «"Ηρως ιπποδρομίου*  κα'ι «Τά
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Η ΑΥΑ ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΣΤΕΡΑ,,

Άπό τής πρώτης της έγφανίσεως πρό τοϋ κοινού μας 
γενομένης μέ τόν «Τάφο τοϋ Ίνδοϋ», η Λυα,ντέ Ποϋττι 
κατάκτησε τήν συμπάθειαν του, έξελιχθεΐσα έντός ολίγου 
ε’ις τήν δημοφιλεσιέραν καλλιτέχνιδα τοΰ Γερμανικού κι
νηματογράφου έν ‘Ελλάδι. Τούτο πάντοτε άπεδείχθη δια 
τής θριαμβευτικής έπιτυ 'ίας τών ταινιών της, οσάκις τοι- 
αϋται προεβλήδησαν έν τή πόλει μας, καί Ιδία μέ τό ‘βα
ριετέ» δπερ έκ νέου προεβλήθη εφέτος κατόπιν τής αλη
σμόνητου περυοινής του επιτυχίας.

‘Η Λύα ντέ Ποΰττι, ή θερμή αυτή γυναίκα, ή οποία 
ήμπορεϊ νά λεχθή, δτι δίδει ζωήν είς τό αψυχο_ πανί τής 
οθόνης^ κατόπιν μιας λαμπρά; κινηματογραφικής στα ιο 
δρομίας έν Βερολίνο» εις ήν οφείλεται η επεκτασις τής Ψθ" 
μης της άνά τό παγκόσμιον, προσελήφθη υπό ιης «Πα· 
ραμάουντ» διά λ)σμόν τή. όποια; «έγύρισε»τάς «Θλίψεις 
τοϋ Σατανά» τής Μαρίας Κορέλλι, φίλμ οπερ τόσον εγ- 
κωμίαοεν ή διεθνής κινημ. κριτική.

"Αν καί ό «Κινηματογραφικός ‘Αστήρ» παρακολουθεί 
χάριν τών απείρων θαυμαστών της, την αλματώδη ε,ε ι 
ξιν τής Αύα νιέ Π ΰττι, έόεώρησα ΰποχρέωσίν μου υπα- 
κοΰουσα εϊς τάς παρακλήσεις τών αναγνωστών μας να ζη
τήσω άπό την ώραιοτάτην καλλιτέχνιδα μίαν συνεντευξιν 
δι1 αυτόν. , , „ ,

Ή θό/γρίς καλλιτέχνις πολύ συγκε,κινημένη, διότι ο 
‘Ελληνικός λαός τόν όποιον κατ’ έξοχήν εκτιμά και αγαπα, 
τήν κατέταξεν μεταξύ τών πλέον εΰν 'θυμένων του «αστέ
ρων» έοπευσε νά μοϋ άπαντήση διά τής κατωτέρω ωραίας 
καί συγκινητικής επιστολής :

’Αγαπητή δεσποινίς Σκαραβαίου,

’Απαι τώ μέ ευνόητοι’ συγκίνησιν εϊς την επιστολήν σα» την 
τόσον εύγενή και υποχρεωτικήν. :

Είιιαι πεπεισμένη ότι ή 'Ελλάς έχει τήν Ιλαυμασιωτεραν 
ιστορίαν όλου τοΰ Κόσμον. Ή αρχαία 'Ελληνική τέχνη ^είνε 
ή πηγή τής συγχρόνου τοιαύτης, ώς ό πολιτισμός τής ^πάρ
της και τών Άίληνών είνε ή βάσις τής σημερινής πνευματι
κής καλλιέργειας. Ή κλασσική σας φιλολογία είνε παγκο
σμίως γνωστή, ή 'Ελληνική φιλοσοφία κατέστη ό θησαυρός 
τής άνθρωπότη bj. Είς έκαστον κλάδον τής επιστήμης, φρονώ 
ότι τό 'Ελληνικόν πνεύμα ίλά έχη πάντοτε μίαν ισχυρόν επιρ
ροήν καί είς τούς επομένους αιώνας. ‘Εν τελεί τονίζω, οτι 
πιστεύω είλικρινώς πώς ή ‘Ελλάς, νπερανω τής όποιας ι 
πτανται τόσοι ένδοξοι θρϋλλοι, θά καταλάβω μίαν σπουδαία» 
ΰέσιν είς τήν μελλοντικήν έςέλιςιν τής ανθρωπότητας.

Καί τώρα απαντώ είς τήν ερώτησίν σας, ποιαν ηθοποιοί· 
τοΰ κινηματογράφου προτιμώ. Προτιμώ τάς καλλιτεχνιδας αι- 
τινες εδοκίμασαν τήν ζωήν νφ όλας της τάς φάσεις διότι ει- 
ρίσκουν είς τούς ρόλους των κάτι άπό τον εαυτόν των...^

Ονδειτία άιτφιβολία περί τον ότι ή έβδομη τέχνη, η όποια 
εφενρέθη διά νά απεικόνιση τά Ιδεώδη ανθρώπινα συναισθή
ματα καί τήν άδελφωσύνην τών λαών, μέ W σπουδαία της 
προσόναα θά φθάση έντός ολίγων ετών έκεί όπου άποβλεπομεν.

Έξ όλων τών ταινιών μου προτιμώ τό «Βαριετε» το ο
ποίον «έγύρισα» είς τό Βερολίνο» μέ τόν σπουδαίοι· Γιάννιγκς.

Αί εντυπώσεις μου άπό τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας είνε αι 
θανμασιώτεραι τάς όποιας δύναταί τις ν’ άποκομίση. Ο γα
λανός ουρανός καί ό συνεχώς λάμπων ήλιος τής Καλ/.ιφορνιας 
καθώς καί ό πλούτος τής χώρας ενθαρρύνουν τούς μνστας τής 
έβδομης τέχνης, αί'τινες έργάζονται μέ περισσότερον ακοιιη 
ζήλον διά τήν μεγάλην τέχνην τοϋ αίώνος μας.

Φυσικά, ή ζωηροτέρα μου επιθυμία είνε να εχω και^ εγω 
σπουδαίαν συμμετοχή» εις τήν τεράστιον καλλιτεχνικήν εργα
σίαν ήτις συντελείται εδώ, διά νά αρέσω, να διαοκεδαςω το 
αγαπημένο» μου κοινόν ολοκλήρου τοϋ κοσμου, άλλά προ παν-

> νχι« τοΰ τρόμον» και ή μέτρια ταινία <ι“ Ωμορφες γυναίκες». I 
Προσεχώς «‘Ανάρμοστος γάμος» καί «Σταυρός καί Μάουζερ». |

Κινημ. Πάνθεον.— Προεβλήθησαν συνέχεται διαφόρων j 
επεισοδιακών, «Τραγικός γάμος» τό όποιον ήρεσε καί <Περα
στικά πουλιά» μέ τήν Φράνς Ντελιά. Προσεχώς «Σαν όνειρο», | 
*Συρκούφ»«' Ο πόνος»,*01  "Αθλιοι» καί*Μιχαήλ.  Στρογκώφ».

Α. Σωφρονιάδης
ΒΟΛΟ»

Κινημ. Αχίλλειο». Προεβλήϋησαν τά έργα *Τό  κόκκινο 
κρίνο» μέ τόν Νοβάρρο καί *’Ο Μπαροκο» με τους Αντςελο 
καί Βανέλ. Προιεχώς «Ό εκφυλισμός» μέ τόν Φάϊντ.

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν α'Η εύθυμη χήρα» καί 
καί αΟί δύο φίλοι». Προσεχώς *“Ο πειρασμός» .

Π· Μαλικιώοης 
γτλτι’λ ι

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«' Εξ ήμέραι έρωτος», «‘0 Σεΐχης» μέ τόν Βαλεντίνο καί κω
μωδίες. Προσεχώς «'Ο “Ιλιγγος» μέ τόν Κατλαίν.

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν ή δεύτερα 
καί τρίτη εποχή τοΰ έργου *' Ο σίδηρους εργολάβος». Προσε
χώς «Ή ζήλεια» μέ τήν Αύα ντέ Πούττι.

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήδησαν *Τό  ήφαίστειον», 'Τό 
κορίτσι τής γειτονιάς τών Παρισίων» καί ή κωμωδία «Κάτι 
μέ τρώγει». Κ. Ανδριόπο λος

ΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Ή ωραία Κόριννα Γ*ρίφφι&  τήν όποιαν έ&αυμάοα- 
μεν τήν παοβλ&οϋσαν εβδομάδα είς τάς <'Εξ ημέρας ε· 
ρωτος, έχει εξαιρετικήν αδυναμίαν μέ τήν πολιτικήν. 
Λέγεται δέ δτι έκ τον αφανούς αναμιγνύεται είς Κυβερ
νητικός υποδέσεις. Ή Κώστενς Τάλμαιτζ άντι&έτως α
πέχει πολύ άπδ τήν ώραίαν Κορρίνα, παρασκενάζουσα 
καλλυντικός αλοιφές τών όποιων ολόκληρος ή οίκογένειά 
ιης ποιείται χρήοιν.

Ή θελκτική Παυλίνα Γκαρόν ή οποία τελευταίως έ- 
νυμφεύ&η τδν Λόουελ Σέρμαν {γνωστόν μας άπδ τδν «Κο 
Μπωκαίρ») είναι ίδιονετήτρια σιδηρωτηρίου.

* fT χαριτωμάνη ΙΚπέσν Λώβ, παγκοσμίως γνωστή διό 
τήν λαιμαργίαν της είναι ίδρύτρια ένδς γαλακτοπωλείου 
έν Καλλιφορ·» ία.

*Η Ρού& Ρόλα'τ ή άλησμόνητοςίπποδαμάστρια καί ή- 
ρωΐς τών ταινιών μέ τα άναρρί&μητα έπεισόδια, άσχολεΐ 
ται μέ τήν διαμοίρασιν τών οικοπέδων μεταξύ τών καλ
λιτεχνών.

Ή Ναταλία Κίγκστον μία τών ώραιοτέρων πρωταγω
νιστριών τής *Φέρστ  Ράσιοναλ» μετεπήδησεν εσχάτως ά 
πδ τής ό&όνης είς τδ έμπόριον. ‘Η ωραία αύτη καλλιτε- 
χνις καί έμπορος, επιδίδεται νυν είς νοαικός σπουδάς 
ύποσχομένη ν*  άναλάββ τελείως δωρεάν τήν ύπερασπισιν 
τών συναδέλφων της μόλις ούιοι εγουσι ανάγκην τών πο
λυτίμων υπηρεσιών της.

Τάς νύκτας και τάς όλίγας ώρας τής ή αέρας κα&' ας 
ή μις Κίγκστον είναι έλευ&έρα, μελετά μετά σπουδής τά 
πολύπλοκα προβλήματα τού νόμου καί τής τάξεως σκοτί- 
ζονσα τδ θελκτικό της κεφαλάκι αντί νά αναπαύεται.

Κατά πληροφορίας μας ή δραστήρια αύτη καλλιτέχνις 
Αποδίδεται συγχρόνως εις τήν απαγγελίαν, προετοιμαζό
μενη ν*  άγορεύση ένώπιον τών ’Αμερικανικών Δικαστή 
ρίων.

αιτία ήτις μέ ώ&ησε νά γίνω δικηγόρος, Αδήλωσεν 
ή Ναιαλία Κίγκστον, εϊναι τδ δτι &έλω νά γνωρίζω αυ
τοπροσώπως νά χειρίζομαι τά ατομικά μου συμφέροντα^.

Ποιος Οά ελεγε ποτέ τδ καλλιτεχνικόν αυτόν σϋνολον 
ήιο έξ ίσου πολύτιμον καί άπδ πρακτικής άπό-ψεως ; 

Ώρισμένως κανείς. Καί δμως δλα είναι δυνατά είς τδν 
Νέον Κόσμον·

15 Κινηιιατογραόικός Άότήρ

των τό Ελληνικόν, τό όποιον ύπεραγαπώ, εκτιμώ βαθύτατα, 
καί τήν στιγμή» αύτήν ευγνωμονώ.

Σάς παρακαλώ λοιπόν νά μεταδώσητε διά τών στηλών τοϋ 
•Κινηματογραφικού Άοτέροι» τάς πλέον θερμός ευχαρι
στίας μου είς τούς ίλληνας θαυ(ίαότάς μου,, καί σείς, να δε- 
χθήτε τούς ειλικρινείς φιλίας Ζ»ΐρετμ>μο'ί«. τής. “

ί- <-'■ ■ Αύα ντέ Ποντττ

ZTHAH ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ Jrfi

Δα Λουΐζαν Σχλερφ (Καβάλλαν). Αί διευθΰναεις ίιά 
τάς όποιας μοΰ γράφετε είν» άκριβιις πλήν τής Paramount 
ή δποίά είνε Marathon Street Hullywood. Ό δποίυόμε- 
νος τόν βασιλέα είς τό έργον «Μία νία Ντυμπαρρύ» είς τό 
όποιον ή συμπαθέστατη Μαρία Κόρντα έχει στιγμάς ύπερό- 
χους, είνε δ Βάν Μπραντέν. Τής Μαρία Κόρντα δύνασθε 
νά γράψετε είς τήν διεύθυνσιν τής First National Holly
wood. 'Ο Κόνρατ Βάϊντ εύρίσκεται τώρα είς Χόλλυ
γουντ, ένθα σκοπεύει νά παραμείνη έπί μερικά έτη, συμ· 
φώνως μέ τό συμβόλαιον τό όποιον υπέγραψε μέ τήν Uni
versal Τής Paulin Frederik ή διεύθυνσις : Μ. G. Μ. 
Studios, Gulver City, California. U. S. A. Τοϋ Eugene 
,O Brien Fox Studios, Hollywood, καί τής Βιλμα 
Μπάνκυ United Studios, Hollywood.

Folle pour Jackie (Ενταύθα) Ό «Ίλιγγος» είνε ένα 
άπό τά καλλίτερα γαλλικά φίλμ πού προεόλήθησαν έφέτος 
εις τάς Έθήνας, καί δ Ζάκ Κατελαίν, τόν όποιον ομολογώ 
δτι δέν συπμαθώ δπερβολικά, Επιτυγχάνει εϊς αύτό μίαν κ ί
λήν δημιουργίαν. Ή διεύθυνσις τού Κατελαίν είνε: Boule
vard des Invalides Paris.Μεταξύ τών δύο jeune premiers 
περί τών όποιων μοϋ γράφετε, προτιμώ τόν Βίλυ Φρίτς. Διά 
τήν διεύθυνσιν τής Βίλμα Μπάνκυ ίδετε άνωτέρω.

Α. Φιλικπίδην (Πειραιά). Τοϋ Μίλτον Σίλς έργα δέν 
θά ίδωμεν έφέτος κατα πάσαν πιθανότητα. Τόν Νόρμα Κέρρυ 
θά θαυμάσετε λίαν προσεχώς είς τό έργον «ΠριγκηπικοΙ έ
ρωτες» τό όποιον θά προδληθή είς τό «Πάνθεον». Ό ’Αν
τώνιο Μορένο είνε νυμφευμένος, αλλά ή σύζυγός του δέν 
παίζει είς τόν κινημαάογράφον. Διά τάς φωτογραφίας κυτ- 
τάξατε είς τήν ειδικήν στήλην, δπου δημοσιεύεται τακτικώς 
ποίων καλλιτεχνών ύπάρχουν.

Είς την ανωτέρω επιστολήν τής Οΰγγρίδος καλλιτέχνι- 
δος ό αναγνώστης διαισθάνεται τήν μεγάλην ενεργητικό
τητα, ευφυΐαν, καί αγάπην πρός τήν τέχνην της.

Είμαι υιερβεβαία οτι μέ αύτά τά έφόδια τά όποια κα
τέχει η εξαιρετική αύτη καλλιτέχνις, ώρισμένως δέν θά 
άργήση να φθάση εκεί οπού φιλοδοξεί νά τήν ίδή ή Γερ
μανική κινηματογραφία, τής οποίας ύπήρξεν ένα άπό τά 
τελειότερα δημιουργήματα!... ’Ίρτς Σκαραβαίον

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΗΔΗΜΑ
Εινατ ό τίτλος τον νέον φίλ{ΐ τής V- Ρ. Α. νπό 

την δτενβννάιν τοΐ Dr· Fanch τοΟ Οανιιαάίον δη. 
μτονργοί τοίί «‘Ιεροί βονν.,ί·». Πρωταγωνίστρια 
θά είναι, πάλιν ή Αένι Ρίόενσταλ εις τόν ρόλον 
«ο’ιιενίδος.. Τά «έξωτερικά» της ταινίας αντίίς θά 
ληφΟοίν είς^ Σέν Μορίτς. Γενικώς τό φίλη αύτό 
προβλέπετε δτι θά είναι αδελφός τον «‘Ιεροί βον- 
νοί» πού Θά θαυηάόωμε προβε^έότατα εις τάς Ά· 
Θήνας. Ως έκ τούτον ή έπιτν^ζία τον εινε άόδαλής. 
«Ιό «Μεγάλο πύδηιια θά είνε Kiiv^nua τής νέας 
παραγωγής 1927—28 τής V.p.A. * “

-----------τ — ------- ---------------
ΛΗΒΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Εις τό τέλος τοϋ τρέχοντος μηνάς Μαρτίου έ. έ. λήγουν 
αι ουνδρομαί τών κ. κ. Ζοζέφ Χέπ, Ά. Άνασιασιάδη, Σ. 
Σταμέλου, Κινημ. Σάλον Ίντεάλ, Άντ. Συρίκα, Ameri
can Film, Άτλας Φίλμ, καί Καίτης Καβαφάκη Άθήναι, 
Ανθιππούλας Σαρίχα 11αλ. Φάληρον, Άντων. Κασάπη 

Βέρροια, Ν. ΒέηΒόλον, Γ.Ζουρέλλη Μυτιλήνην, Γ. Τσαν
τίλα Κόρινθον, Κ. Βαμβακίδη Μυτιλήνην, Β Λογοθέτη 
Λάρισοα, ’Αριάδνης Καμπούρη Θεσσαλονίκην, Σ. *υρίμη  
Τΰρναβον, ’Ιωάννας Μιχαλου Καλάμας, Α. Σότα Καβάλ- 
λαν, Β. Χριστοπουλρυ Ιρίπολιν, Α. Χρυσάφη Σέρρας, Κι- 
νημ. ’Ολύμπια Καβάλλαν, Λ. Μποσνάκου Κοζάνην, X. 
Πατσιλαδή Πλωμάριον, Πολ. Ρέντζου Πρέβεζαν, Καίτης 
Γουσίδου Θεσσαλονίκη καί G. Sarris Constantinoble.

ΙΙαρακαλοϋιται-θερμώς ο'ι άναατέρω κ.κ. συνδρομηταΐ 
όπως Ιαβάσωοι εγκαίρως τήν άνανέωοιν τής συνδρομής 
των, διότι κατ’ έπικρατήοασαν άρχήν, άπό 1ης προσε
χούς μηνάς θά διακοπή ή περαιτέρω άηοοτοΧη τον τκύ· 
χους είς τούς μή. ανανεώσανε ας την συνδρομήν των.

‘II Διανείριιδις

Ν. Λεοντ. (’Ενταύθα). Μά τήν άλήθεια πολύ περίεργοι 
αί ερωτήσεις πού μοϋ ύποόάλλετε. Άλλ’ έφ’ δσον ή στήλη 
μου φέρει τόν τίτλον «Στήλη Περιέργων», θά προσπαθήσω 
νά σάς ικανοποιήσω κατά τό δυνατόν. Ούτω ή πλέον κοντή 
ηθοποιός τής οθόνης εΠε ή Μαίη Μάκ Άδοϋ καί ή Βιδλα 
Ντάνα (ύψους άμφότεραι 1 μ. καί 50). Κάτι τι ύψηλότεοη 
είνε ή Μαίρη Πίκφορδ (1.52). Άντιθίτως δ υψηλότερος 
καλλιτέχνης, μή συμπεριλαμβανομένου φυσικά είς τήν τάξιν 
τών καλλιτεχνών καί τού γίγαντας δστις έλαβε μέρος είς 
τήν ταινίαν τά «Χάπια» τού Χάρολδ Αόϋδ, είνε δ Μάκ 
Λάγκλεν δστις είνε ύψους 2 περίπου μέτρων. Αί ώραιότεραι 
καλλιτέχνιδες; ’Εδώ ή άπάντησις είνε πολύ δυσκολωτέρα, 
διότι δέν ύπάρχει γενική γνώμη δι' αύτό τό ζήτημα. Πάν
τως μεταξύ τών ώραιοτέρων δυνάμεθα νά συγκαταριθμήσω- 
μεν χωρίς δισταγμόν τήν Άρλέτ Μαρσάλ, τήν Βίλμα Μπάν
κυ. τήν Λύα ντέ Πούττι καί τήν Αίλιν Πρίγκλ. Δέν πρέ
πει· όμως φυ'σεκά νά λησμονώμεν τήν εύγενή τρύσιογνωμίαν 
τής ΑΙλ Ντάγκοβερ, τό πλαστικόν σώμα τής Νίτα Νάλντι, 
τήν πικάντικη ώμορφιά τής Μαίη Μούρραιη καί τής Μαρία 
Κόρντα, τό άψογ’ον προφίλ τής Μαριδν Ντάβιες καί τής 

I Ιωάννας Κρώφορντ, τό ώραιον μειδίαμα τής Μαίρη Πίκ
φορδ. τήν έξωτικήν καλλονήν τής Μαρίας Νταλμπαΐτσίν παί 
πολλάς άλλας άκόμη τά; όποιας ό χώρος μέ έμποδίζει νά 
απαριθμήσω.

1ΐ. Κωοταρίδην (Ενταύθα). Ή ήθοποιός ή ύποδυομένη 
τόν ρόλον τής κυρίας Κουζινέ είς τό έργον «Ό παπάς καί 
οί νεόπλουτοι» είνε ή Λουσιέν Λεγκράν.

9 Le plus importanf organe 9φ de Γ Industrie du film Al'.emand φ
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9 Donne des informations sur les evenements 9 j ein0matographiques et les productions interna- Λ
. tionales. ~
V Des correspondants particuliers dans les 9φ centres cinematographiques. a
. Service telegraqhipue direct avec New—York T
V et Hollywood. Insertions efficaces dans le Mon- 9 φ de enticr. φ
9 Abonnement annuel Κ. M. 40 φ 
9 BERLIN, S. W. 48,. Frierdichstrasse 225 φ 
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HENNY porten
Λόγω ύπερπλη&ώρας ϋλης, ή συνέχεια tfjg Ι

στορίας τής Πόρτεν δημοσιευϋ·^ 
είς τδ προσεχής



ΙΡΙΣ-ΦΙΛΜ
Τηλεγρ. διεύδνναις θ ΟΔΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤηΙέφωνον Άριϋ·. 
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ ΔΓ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑΝ 
ΣΥΡΙΑΝ - ΑΙΓΥΠΤΟΝ - ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

τών ταινιών τής παραγωγής τού έν Βερολίνω εργοστασίου

PHOEBUS FILM,
καί τών έν Ρωσσία Σοβιετικών ηνωμένων εργοστασίων

SOVKINO,, “GOSKINO,, - VUFKU,, 
‘ MESRAPON RUSSE,, *τλ

Απαρχής παραχαταβήχη παρθένων ταενεών -ών π«φημ.εσμ.ένων 

έργαβτασέων «G Ο Ε R Ζ


