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Τό προβληθέν τήν προπαρελθοϋοαν εβδομάδα tis τό 
Οί’φα ΙΙάλας φιλμ «Μονάκριβη*  (Fie, die einjge) 
κατέστησεν γνωστή και είς τό Αθηναϊκόν κοινόν τήν 
Βέραν Βορονίναν, γνωστότατη*  ήδη έν Γερμανία και 
Σουηδία.

’Ασφαλώς ή Βέρα Βερονίνα, εί; τό πρώτο της αυτό 
φιλμ δέν επίτυχεν δημιουργέ ‘ν τελείως αμέμπτου ρύλου 
καί ώς έκ τούτου ονίέ κατ’ ελάχιστο*  δύιαται νά συγ- 
κριθή μέ τήν Κ. Χόρν καί Β. Χέλμ. Τδ δτι δμως ό 
πρώην διευθυντής τής U. F. A. Erich Pommer απή 
τησεν καί έπέτυχεν νά προοληφθή είς τήν Paramount 
ή ανωτέρω καλλιτέχνις, μα; πείθει δτι ή Βέρα Βερονίνα 
θά έξελιχθή ταχέως είς πρώτης τάξεας καλλιτέχνιδα, αν 
και υπάρχει φόβος ή άποχώρησι; τοϋ Πόμμερ έκ τής 
·■ Παρααάουντ*  »ά τής στοιχίση πολύ.

Ή ζωή της ασφαλώς περνούσε ήρεμη καί τόν κινημα
τογράφον ουδέποτε τόν έοκέφθη. Ή καταστροφή όμως 
τής πατρίδας της, τής Ρωσσίας, επέδρασε πολύ, πάρα 
πολύ στή ζωή της. Ή πραγματική μυθιστορηματική πε
ριπέτεια τής φυγής της έκ Ρωσσίας τής παραυέ'ει ανε- 
ξάλιπτη, πικρά άνάμνησις τοϋ βίου της. ’Ιδού πώς διη
γείται μόνη της τά τής φυγή; της.

.Κατά τήν εποχήν τής Ρωσσικής έπαναστάσεως έκα· 
τοικούσαμε, εγώ καί ό ανδρας μου, στό Κίεβον δ σου 
είχαμε μετοικήσει έκ τής 'Οδησσού, τής ιδιαιτέρας μου 
πατρίδας. 'Ολοκλήρους μήνας κατά τήν αρχήν τής Κυ· 
βερνήσεως τών Σοβιετέμέναμε οέ παγωμένα σπίτια χωρίς 
εΰδεμίαν θέρμανσιν· Έατερούμεθα δλων ιών ειδών τή; 
οικιακής ανάγκης, γκάζ καί ηλεκτρικό, ενεκα τής Απερ
γίας καί καύσιμος ΰλη διά την θερμάστραν δέν ενρίσκετο 
πουθενά. Iιά φωτισμό μπορώ νά πώ γιά ενα χρόνο εί
χαμε ιδιότροπα κεριά, υπό τό άμυδρόν φώς τών όποιων 
έμελέτησε καί εααθα απ’ έξω μια γαλλική γραμματική. 
Στό κρεββάιι τό οπωσδήποτε υποφερτό μέ περιεν,έκλω- 
ναν τόσες σκέψεις.

Μιά μέρα σταμάτησαν μπρος στην πόρτα τού σπιτιού 
μας τρία αμάξια. ^Ηλθαν καί μας πήραν δλα μας τά τρα- 
πεζομάνδυλα, έσώρουχα. σ'ντόνια, σκεπάσματα έπίπλων 
δλα τά πανικά, ένεκα...δημοσίας ανάγκης, κι’ έ<σι μείνα
με μέ ιά γυμνά έπιπλα.

Στό σπίτι τοϋ Γερμανού προξένου τοϋ Κιέβου μαζευό
μαστε κάθε βράδυ καί περνούσαμε τήν ώρα μας. Ήτο ή 
μόνη διασκέδασις πού μας είχε μείνει. ΆλΙά ή Τσέκα 
μας έποφθαλμιοΰσε. ’Αρχίσαμε νά άντιλαμβανόμεθα σα
φώς δτι συνωμοτούσαν εναντίον μας. Στή συνωμοσία αυ
τή ήθελαν νά μέ άναμίξουν είς ένα μή έντιμον ρόλον. Ή 
θέοις μας ήτο κινδυνώδης καί ή ζωή μας είχε καταστή

!

αφόρητος. Μιά εβδομάδα σκεητόμ,ασττ μέ τόν ά*δρα  μον 
πώς νά σωθούμε καί εϊδαμε ότι μία δκξοδος μάς εμενε, 
ή φνγή. Έπρομηθεύ®ημιν ενδύματα χωοικών καί κρυφά 
απ' όλονς εγκαταλείφαμε μιά νύχτα τό σπίτι μας καί 
μπήκαμε ατούς αγρούς. *Έπρεπε  νά διατρέφουμε 30 
χιλ. άπ^φεύγοντες πάντοτε όλα τά χω^ια καί τούς συνοι
κισμούς, ακόμη καί τό δημόσιο δθόμο. Γιά τόν σιδηρό
δρομο ούτε λόγ ς ήτο δυνατόν νά γίνη.

ΤΗτο *Οκ<  ώβριος, εποχή δηλ. τών μεγάλων * αί υγρών 
νυκτών» Μετά από κοπιωδεστάτην όδοιπορίαν ό·ά μέσου 
καταμουσκευμένων αγρών Ιφθάοαμεν τέλος τήν διντέθαν 
ημέραν είς Σεππετόβκα, όπου έριψοκινδυνεΰσαμε πάρα 
πολύ εισερχόμενοι στό σιδηρόδρομο, γιατί ασφαλώς ίλά 
είχε παρατηρητή στό Κίεβο ή απουσία μα'. Ευτυχώς ό
μως »ά χωρικά ενδύματα καί ή μεταμόρφωσές μας εκ τών 
κακουχιών μάς έσωσαν καί από τά δξύιερα βλέμματα 
τών οργάνων τής Τσέκ^ς.

Δύο ήμερες καί δύο νύχτες καθήμεθσ. τρέμοντες στό 
τραίνο πού μάς έφερνε στά πολωνικά σύνορα, δηλ. στή 
αωτηρία. Έφθάσαμε επί τέλους σ' ένα χωριό όπου εγ
καταλείφαμε τόν οιδηοόδρομο καί αρχίσαμε νέαν οδοιπο
ρίαν. Σ9 αυτό όμως τό μεταξύ προσετέ&ησαν καί άλλοι 
δραπέται, ένας μεγαλοβ1 οαήχανος μέ τήν κυρία τον καί 
ένας μεγαλοκτηματίας. 'Οσον προχωρούσαμε προ; βορράν 
τόσον μετεβάλλετο ή θερμοκρασία κ ιί ιις νύκτες ήτο 
παγωνιά. 'Ολη τήν ημέρα κρυπτόμεθα είς άθίατα χωρά
φια ή βαθειίς κοιλάδες γιατί έφοβούμεθα τό φώς τής η
μέρας καί τήν νύκτα οδοιπορούσαμε.

Σε κάποιο συνοικισμό έπληοοφορή&ημεν μέ τρόπο 
ότι τά σύνορα μόλις 20 χιλιόμετρά απέχουν. Διεφέσαμε 
ιώρα τμήμα από τά τελευταία μα; χρήματα καί έπείσαμε 
μερικούς λαθρεμπόρου; νά μάς οδηγήσου* ■ Τόσον εϊιιε- 
θα έξηντλημένοι ώστε έχρειάσθημεν δύο νύκτες γΤ αυτά 
τά 20 χιλιόμετρα.

Σ' ενα σημείο έπρεπε νά περάσω με ένα ποταμό, άβα- 
θή μεν αλλά σχεδόν παγωαένον καί επικίνδυνον. *0  άν 
δρας μου μέ πήρε οτούς ώμους του. άλλί τόσον φαίνεται 
ήτο έξηντληυέ'ος ώστε στό μέσον τού ποταμού μ9 ενα 
μικρό γλύστρηαα βουτήξαμε στό ποτάμι. ’Εβάλαμε όλας 
μας τάς δυνάμεις, έφθάσαμε στην άλλην όχθην, αλλά τά 
παγωμένα ν:ρά μάς *ξήντλη  ιαν καί πέσαμε κάτω, _

Περάσαμε μιά νύχια αγωνίας. Οί λαθρέμποροι έφυγαν 
καί μάς είπαν μόνο «κατ’ ευθείαν στά σύνορα». Αλλά 
πώς νά κινηάώμεν; πώς νά άντιληφθώμεν οέ κείνη τή 
σκοτεινιά τό κατ’ ευθείαν ; 3Ενομ ίζαμε ότι εϊμεθα χα
μένοι. 9 Αλλά με τό πρώτο φώς τής ημέρας διέκρινα λίγ 
βήματα μακρύτερα τόν στύλον τής όροθετικής γραμμή

Mat έδιάβασα από τό ενα μέρος <Polska> καί από τό άλ 
λο «U. S. 3. R·» Δέκα βήματα καί έοώθημεν,.,ΚΤ έν 
τούτοις αυτά τά δέκα βήματα δεν μπορούσαμε νά τά κά
νουμε τήν νύχτα..,

Τό Κορέτζ, τό πρώτο χωριό οτού συναντήσαμε δέν θά 
τό λησμονήσω ποτέ... Πωλωνία όχι πειά Ρωσσία.,,άλλ*  
ούτε καί πατρίδτ ,,!

Ή κοινότης μάς εύσπλαχνι'σθη καί σ9 ενα θερμό δω
μάτιο άναζήσαμεν 9Από εκεί μετέβημεν στή Βαρσοβία 
κοί κατόπιν στή Βιέννη. Ή δυστυχία ήτο μεγάλη, πώς 
νά ζήσωμεν ; ’Έγεινα μανεκέν, κατόπιν άλως κατά τύ
χην κομπάρσα σέ φιλμ, 'Ένας πράκτωρ μού έπρότεινε 
να πάο) σεήν έπιθεώρησιν. Στό Μόναχον ό ρεζισέρ 
Μπολβάρυ έπήρε μερικές φωτογραφίες μου. *Οριστικώ; 
πειά είχα έκλέξει τήν έβόόμην τέχνην».

’Από τό Μόναχον ή καλλιτέ/νις μεζέβη στό Βερολίνο 
καί εκεί προσελήφθη υπό τοΰ Μολέντερ διά τόν κύριο*  
ρόλον τοΰ χαριτωμένου φιλμ τής Swenska *Μονάκριβη» . 
'Η επιτυχία της σιήν Μονάκριβη > ήτο μεγάλη. Έξ άλ^ου 
ή εύχαρίσιησις τοΰ Γερμανικού καί Σουηδικού κοινού 
8'αν πρό διμήνου περίπου τήν έγνώρισεν είς τό έργον 
αυτό, θά εΐχεν ώς άποτέλεσμα τήν υπογραφήν μακρονίου 
συμβολαίου μέ τήν Sweuska-Ufa, άλλ3 άλλος είχε προ
λάβει.

'Η *Έριχ  Πόμμερ συνεργαζόμενος τότε μέ τήν *Πα  
ραμάουντ» είδε τή φωτογραφία της είς ενα τεύχος τοΰ 
«Pilmwoche» καί εστειλε αμέσως είς Σουηδίαν ενα γραμ
ματέα του μέ πληρεξουσιότητα νά τήν προσλάβη διά τήν 
«Παραμάουντ* . Τό συμβόλαιον ύπεγράφη καί όρχάς Φε
βρουάριου ή καλλιτέχνις έ'φϋασεν εί; Χόλλυγουντ

Τό πρώτο φιλμ πού θά ^γυρίση» είς τήν Αμερικήν 
είναι «Νεανική μέθη·» μέ συντρόφους τό*  Lois Moran 
και Douglas Gilmore Σκηνοθέτης είναι ό Rowland V. 
See,*  ό σκηνοθέτης τοΰ τελευταίου έργου τής Πόλο. Νέγ- 
κρι υπό νήν άνωτέραν διεύθυνσιν τού Πόμμερ. Καί τού

βν οΰ*  έπρόκείτο ό Πόμμερ νά έχη τήν άνωτέραν 
επιβλεφιν, άλλ9 ήδη ώς γνωστόν άπεχώρησεν τής «Παρα- 
μάουνι» καί έτσι ή Βέρα Βοροιίνα στερείται ενός μεγά
λου ύποστηρικτοΰ.

'Η συμπαθής μορφή*  καί ωραία σιλουέττα τής καλλι 
τ^Χ^ιδ^ς πρoσελκύJυv εύάύς αμέσως τήν εύνοιαν τοΰ θε
ατού. Ασφαλώς ή έξέλιέίς της, καί ταχυτέρα καί καλύ
τερα θά ήτο έφ’ όσον αύτη θά διέμενεν είς τήν Γερμανίαν 
ή τουλάχιστον υπό τήν έπίβϊεφιν τοΰ Πόμμερ, πάνιως 
όμως καί εις τόν Ν Κόσμοι τό μέλλονιης ανοίγεται ευρύ.

Ro-Ma

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—Β Νιτσόπ. (Καβάλλαν). Νά προσέχετε, Είς τό «Τσίρ 

κουςο δέν πρωταγωνιστεί ή Νταλμπαϊσίν άλλ’ ή Μαρσέλλα 
Αλμπάνι.

(Αϊγιον). Ούδεμία προηγούμενη αϊτηοίς 
οας έλήφ&η είς τά γραφεία μας. 'Η άνταπόκρισις δημοσιεύε
ται. Παρακαλούμεν όπως καταβάλετε προσπάθειας διά τήν 
διάδοσιν, έγγράφοντες συνδρομητάς καί άποστείλατέ μας δύο μι- 
*ράς φωτογραφίας διά νά σάς έφοδιάοωμεν μέ δελτίον,

Χα.λκίδην (Σέρρας). "Ισως νά χάνονται είς τό ταχυ- 
δρομεϊον διότι ή αποστολή γίνεται τακτική. Πάντως γράφατε 
μας ποια τον λείπουν νά τά άποστείλωμεν καί πάλιν.

Μαργαρίταν (Πειραιά}. Σάς γράφομεν ταχνδρομικώς.
—Β. Λογοθέτην (Λάρησα). Έλήφθησαν 50 δραχμαί.

(Τύρναβαν), Παρακαλούμεν καί πάλιν ά
ποστείλατέ μας έξόφλησιν λ)σμον κάρτ ποστάλ.

— Τ. Τσατααπάν (Θεσ)*ίκην).  Παρακαλούμεν απαντή
σατε επιστολήν μας.

— ’Ανθιπ. Σαρίκα (Π. Φάληρον}. Έλήφθησαν αί 200
Αί έπιστραφεϊσαι φωτογραφίαι υπό τής δίδος Έομε έλή- 

φθησαν, δέν τής άπαντήσαμεν όμως διότι περιμένομεν νέας ές 
Ευρώπης. Παρακαλούμεν ειδοποιήσατε την ιά παρακολουθη 
τον δημοσιενόαενον πίνακα φωτογραφιών καί νά έκλέξη.

Η ram ΤΟΪ “ΑΣΤΕΓΟΣ^
ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΝΤΟΛΛΤ ΝΤΑΒΙΣ

Ό ^Κινηματογραφικός Άστηρ» ήσχολήάη κατ’ έπανά- 
ληψιν μέ τό σκουδαιότατον αυτό ζήτημα. Πληστάκις έτο- 
νίσθη άπό τών στηλών του, πόσον ύΰσκολον είνε κσί πόσα 
σπάνια προσόντα απαιτούνται διά νά έπιτύχη τις είς τόν 
κινηματογράφον. Άλλα επειδή φαίνεται δυστυχώς δτι αντί 
νά έλαττοΰται, διαρκώς αυξάνει ή μανία τών Ελλήνων 
διά νά γίνουν «αστέρες» (δρα τόν εσχάτως ένεργηάέντα 
φεύτικον διαγωνισμόν τής «Φάναμετ» καί τήν παταγώδη... 
επιτυχίαν τής Δος Ντίνας Σαρρή, ώς καί τάς... δύο δήθεν 
κινηματογραφικός σχολάς αί δποΐαι λειτουργούν χάρις είς 
ιήν αφέλειαν καί τήν ελαφρότητα, μπορεί νά πή κανείς, 
μερικών νέων)άπετάν&ημεν είς διαφόρους κ χλλιτέχνας,τούς 
πλέον γνωστούς διά νά μα: διηγηόούν καί οί ίδιοι πόσον 
δύσκολον είνε τό έπά/γελμα τού κινηματογραφικού «αστέ
ρας» πιστεύοντες δτι ίσως κατ’ αΰτόντρόπον συνέλδουν 
καί άντιληφδοΰν έπί τέλουί τήν πραγματικότητα καί οί 
υποψήφιοι,..«αστέρες».

Ώς πρώτον άρδρον δημοσιεύομεν σήμερον συνέντευξίν 
τής εκλεκτής γαλλίδος καλλιτέχνιδος Ντόλλυ Ντάβις, πρός 
τόν εκλεκτόν συνεργάτην μας κ. Β· Παπαμιχάλην.

— <£7ι·ε αρκετά δνακολον νά άαχοληθϋ ,“έ αντό τό ζή
τημα, τό όποϊον, πιστεύαατέ με, απασχολεί σήμερον όχι μό
νον τήν ’Ελλάδα, ώς μοΰ γράφετε αλλά καί ολον τόν κόσμον. 
’Εν τούτοι; παρ ολον τόν κίνδυνον πον διατρέχω νά νομισθ _ 
υπό μερικώνδτι τά γραφόμενα μου ώς μόνον σκοπόν εχου^ 
νά αποθαρρύνουν τούς έχοντας κάποιο τάλαντον νέου; εις αύ" 
τό τόέπάγγελμα,υπείκουσα δμωςείς τήν πρόσκλησίν σας,θά σάς 
έκθέσω μέ ολίγα; λέξεις τά προσόντα, τά όποια, κατάν 
τήν γνώ ιην μου πρέπει >ά εχη κάθε υποψήφιο; .άστήρ» καί 
τά δίσκολίας τά; δυστυχώς πανθομολτγονμένας πού συναντά 
ένας καλλτιέχνης δχι μόνον κατά τάς άρχάς τοΰ σταδίου του 
άλλα καί μετά τήν άπόκιησιν σχετικής φήμης.

Καί πρώτον πιστεύω δτι τό κύριον προσόν ενός καλλιτέ
χνου τή; οθόνης είνε ή φωτογένεια. Είς αυτό πρέπει νά προ- 
στε&ή, εννοείται καί τό προτέρημα τοϋ νά έξωτερικεύη ευκό
λως αίαν ψυχικήν κατάστασιν. Ή άπλή καλλονή δέν είνε αρ
κετή διά νά έπιτύχη τις εί; αυτό τό στάδιον.

Απαιτείται, έπί πλέον νά ΰπερπηδήση μεγάλοι· αριθμόν 
εμποδίων καί νά όπλισθή μέ υπεράνθρωποι· υπομονήν επειδή 
εξαιρέσει μια; σπανιωτάτης τύχης τά πρώτα βήματα ενός καλ
λιτέχνου είνε πάντοτε πολύ δύσκολα καί τοΰ επιφυλάσσουν 
πολλάς απογοητεύσεις. ’’Αγνωστος ών, τοΰ είνε φυσικά πολύ 
δύσκολον νά ενρη εργασίαν, καί διατρέχει οϋτω τόν κίνδυνον 
νά μείνη έπί μακράς περιόδους χωρίς ιά τγυρίση». Πρέπει ε
πίσης νά εχη πολύ θάρρος διότι τό επάγγελμα τοΰ ηθοποιού 
τοϋ κινηματογράφου είνε άπό τά πλέον σκληρά.

Αεν πρέπει ίπίσης νά λησμονήται ή καλή ανατροφή, ή ά- 
νωτέρα έκπαίδευσις καί μόρφωσις ή απαραίτητος διά τήν 
καταιόησιν καί ψυχολογίαν ενός ρόλου ή κομψότης, τά σπόρ 
κτλ. τά όποια θά σάς είνε βεβαίως γνωστά, καί μερικά έκ 
τών όποιων είνε δυνατόν νά τά μάθη τις και αργότεροι·.

’Αλλά, παρ’ δλα ταΰτα, δέν σάς κρύπτω δτι τό επάγγελμα 
αύτά είνε και εξαιρετικά ενδιαφέρον καί δτι άτομικώς τό λα
τρεύω. Αξίζει δε μοΰ φαίνεται νά κάμη τις μερικούς θεατός 
νά κλάψουν καί νά περάση (ΐερικές σκληρές στιγμές πρός 
χάριν τοντ>,

Ντόλλυ Ντάβις

ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙΣ!

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ·&ερμΛς ό έν Θεσσαλο
νίκη κ Δάριος Λίόλχο (όδής Κολόμβου 21) 
δηως έξωφλήση*  τόν άπό δημοσιεύσεις λογα
ριασμόν του.

«ΚΛΥηματογρ. Άστήρ»



Κινηματογραφικός Άότίιρ -—---------- _—-----——------- ■ - --..........................

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΥ» Άθήναι 21—27 Μαρτίου

Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΑΣΚΑΣ
1927

^Πλοίαρχος Ρασκάς Γκαμπριέλ Γκαμπριό

ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINE ORIENT-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Συμβαίνει πολλές φορές κατά τήν ήμέραν τών γόμων νά 
αργήση ό γαμπρός. Είνε ή συνήθης ιστορία ένεκα τής ο
ποίας αι προετοιμασίαι τοϋ σπιτιού, οί προσκεκλημένοι, τά 
άνθη, ή διακόσμησις τοΰ σπιτιού καί όλα τέλος πάντων εύ- 
ρίσκονται έν αναμονή έκείνου 8ιά τόν όποιον έγιναν δλα τ’ 
άνωτερω καί έκ τής παρουσίας τοΰ όποιου είνε προωρισμέ- 
να νά λάβουν ζωήν καί νά μειαβληθοΰν εΐςεΰθυμον καί εύ- 
τυχές περιβάλλον.

Τό ίδιο συνέβαινε καί είς τό σπίτι τοΰ Δελαρός Έστέβ 
οπού έτελοΰντο οί γάμοι τής χαριτωμένης κόρης του Ζερ- 
μαίν μετά του νεαροΰ καί συμπαθούς αξιωματικού τοΰ ναυ- 
τικοΰ Ίωάννου Τρεγκόρ, τοϋ οποίου ή αργοπορία ήρχισε 
ν ανησυχή τούς προσκεκλημένους καί ιδιαιτέρως τήν νεα
ρόν Ζερμαίν.

Ό κ. καί ή κ. Τρεγκόρ είνε ήδη παρόντες εϊς τήν οι
κίαν των Εστεβ και δέν μπορούν νά εξηγήσουν τήν αργο
πορίαν τοΰ υιοΰ των. Προσπαθοΰν νά καθησυχάσουν τήν 
νεαραν νύμφην και τής δίδουν διαφόρους αορίστους εξηγή
σεις χωρίς νά κατορθώνουν νά τής είποΰν τίποτε τό θε
τικόν.

—'Αγαπητή μου Ζερμαίν, τής ψιθυρίζει έν τφ μεταξύ 
είς τό αυτί ή άγγλίς γκουβερνάντα της, μή σκοτίζεσαι κα
θόλου. 'Ο Ζάν θά έλθη ασφαλώς στήν ώρα του καί όλες 
ή ανησυχίες σου θά έκλείψουν δταν ευτυχής πλέον θά γέρ- 
νρς στόν βραχίονα του καί θά προχωρής υπερήφανος παρά 
τό πλευράν του.

Άλλά καί τά παρηγορητικά λόγια τής αγαθής άγγλίδος 
δέν είνε είς θέσιν νά επαναφέρουν εϊς τά ώ αία χείλη τής 
αθώας κόρης τό γλυκύ των μειδίαμα καί νά εξαλείψουν ά- 

ΤΑ ΓΛΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Μία σχηνή άπό τό μυστηριώδες εργον * Μητρόπολις* πού ί)ά προβλη- 
λίαν προσεχώς είς τό .’Αττικόν*.

4

πό τά γλυκά της μάτια τήν μελαγχολικήν θλίψιν πού τήν 
έχει καταλάβει.

ΟΙ δυστυχείς γονείς της δέν εϊνε είς θέσιν 'ούτε νά σκε- 
φθοΰν ούτε νά είποϋν τίποτε.

Καί δμως έκείνήν τήν ήμέραν δλα ήσαν γύρω θελκτικά 
καί χαριτωμένα. Είχαν τοποθετήσει είς τό μέσον τής αι
θούσης δλα τά κάνιστρα μέ τά άνθη πού είχε πάρει ή 
Ζερμαίν. Τριαντάφυλλα, βιολέτες πανσέδες, κρίνα νάρκισ
σοι, γιασεμιά, τουλίπας δλα ήσαν συγκεντρωμένα καί απο
τελούσαν ’εράστιες πυραμίδες διαχύνοντα μεθυστι ά αρώ
ματα είς τήν αίθουσαν.

Καί ή μνηστή ήτο τόσον ευαίσθητη εκείνη τήν ήμέρα 
μέ τήν νυμφική της αίσθήτα ποΰ διέγραψε έ'να χαριτωμέ- 
νον κύκλον είς τό δάπεδον, ένώ τά μάτια της έλαμπαν άπό 
μίαν τόσον γλυκεϊαν λάμψιν παρά τά δάκρυα πού τά έπε- 
σκίαζαν ! Καί ή Μις Βατερμπουρύ, ή άγγλίς κουβερνάντα 
της είχεν αφήσει κατά μέρος έκείνην τήν ήμέραν τά απλά 
καί ανδρικοΰ τύπου φορέματά της διά νά ένδυθή μιάν οί- 
σθήτα περισσότερον γυναικεϊαν. Κοί άφήνουσα τήν ψυχραι
μία της κατά μέρος φαίνεται σάν νά είνε λυπημένη. Καί 
πράγματι αισθάνεται τόν εαυτό της δυστυχή βλέπουσα τήν 
μικρή της Ζερμαίν νά χάνη τήν ευτυχία της έξ αιτίας ένός 
αστάτου νέου τοΰ Ζάν Τρεγκόρ-

Αίφνης οί κύριοι καί αί κυρίαι ποΰ έσχολίαζαν μέχρις 
εκείνης τής στιγμής τήν αργοπορίαν τοΰ Ζάν διέκοψαν τήν 
συνομιλίαν των. Νάτος ! έψιθύρισαν Έρχεται. Πράγματι 
εις τόν διάδρομον ήκούσθη ένας θόρυβος βημάτων. Ή 
Ζερμαίν ήρχισε ν' άναγεννάται, δπως καί όλοι οί προσκε- 
κλημμένοι. Όποία όμως άπογοήτευσις. 'Αντί τοΰ Ζάν πα
ρουσιάζεται ό πλοίαρχος Ρασκάς. Αιωνίως μηδιών καί μέ 

ύφος μυστηριώδες. Κρατούσε τό κασκέτο του 
στά χέρια καί τό στριφογύριζε νευρικά καί 
τέλος πέρνει μίαν στάσιν άποφασιστικήν. 
Προφανώς έχει νά είπή κάτι σπουδαϊον. Ή 
μικρά Ζερμαίν πέφτει ήρεμη έπάνω σέ μιά 
πολυθρόνα καί συγκεντρώνει τάς δυνάμεις της 
διά νά άκούση τόν μυστηριώδη έπισκέπτην.

—Νά τοϋ ζητήσωμεν εξηγήσεις ψιθυρίζει 
ή Μίς Βατερμουρύ. 'Αλλ' ή Ζερμαίν θά προ
τιμούσε νά μήν άκούση ποτέ τί θά έλεγε ό 
άνθρωπος έκεϊνος. Τόση ήτο ή ταραχή της.

Ό Ρασκάς έν τούτοις διηγείται μέ τόνον 
ξηρόν είς τούς γονείς τοΰ ζΖάν δτι αί δύσκο
λοι περιστάσεις τόν αναγκάζουν νά μή προ- 
σέλθη είς τήν τελετήν τής ήμέρας.

•Η άνακοίνωσις προυξένησε κατάπληξιν. 
Αί κυρίαι περιστοιχίζουν τήν Ζερμαίν καί 
ποοσθαθοΰν νά τήν παρηγορήσουν. Οί κύριοι 
συγκεντρούμενοι γύρω άπό τόν Ρασκάς και 
τόν Ντέ Πήρσακ δ όποΐ· ς έθεωρεϊτο ώς ό 
έπιστή ιιος φίλος τοϋ Ζάν.

‘Η σκηνή έδώ είνε τραγική καί κωμική συγ 
χρόνως. Τραγική άπό τήν άπρόοπτον άνακοί- 
νω,ιν τού Ρασκάς ένεκα τής όποιας ή εΰτυ· 
χ.α Ζερμαίν μαραίνεται βαθμηδόν δπως 
τά αθώα άνθη ποΰ είναι σκορπισμένα μέσα 
είς τήν αίθουσαν. Κωμική άπό τήν παρου
σίαν τής Μίς Βατερμπουρύ τής οποίας οί 
μορφασμοί προκαλοϋν μάλλον τούς γέλωτας 
παρά τήν θλίψιν.
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‘Αντί νά φωτογραφίζεστε, νά κινηματο- 

γραφήσθε!
Έάν θέλετε νά έχετε ζωντανήν καί αΐωνίαν 

άνάμνησιν τών γόμων σας, τών βαπτίσεων καί 
τής ζωής τών παιδιών σας, τών εορτών που γί
νονται σπήτι σας καί συγχρόνως νά πλουτίζετε 
τάς εσπερίδας σας μέ γοητευτικός αναμνήσεις 
τοΰ παρελθόντος, διά τής κινηαατογραφικής 
προβολής τών προγενεστέρων εορτών σας.

X

I

IΕΡΑ2ΗΕΧΒ1 THZ ΟΒΟΝΗΖ
Δοκιμάσατε τό ταλέντο σας καί έξοικιωθήτε 

στή βωβή τέχνη, γυρίζοντες μιά σκηνή ολίγων 
μέτρων ή ένα μικρά σενάριο, φτείαγμένο άπό )( 
σας τούς ίδιους, έπάνω σέ ρόλους τούς οποίους Υ 
καταλαβαίνετε δτι μπορείτε νά ύποδυθήτε· J 
Αύτό τό μέσον θά σάς καταρτίση πολύ καλλί- 
τέρα άπό κάθε άλλο γιά νά μπορέσετε έγκαί- )( 
ρως νά προσληφθήτε σ’ ένα «γύρισμα» ται- 
νίας, δταν μετ’ οΰ πολύ οΐ κεφαλαιούχοι μας ).( 
ένθαρρυνόμενοι άποφασίσουν νά ιδρύσουν καί ).( 
έν 'Ελλάδι στούντιο.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΝΟΒΑΚ X
'Οδός Θειιτότοκλέονς 2

’Οργάνωσαν συστη ια λήψεως τοιούτων ται
νιών, οικονομικόν, δύναται μέ εύθυνοτάτας 
τι^ίάς νά «γυρίσω» τάς ταινίας σας, προσφέρον 
δωρεάν μέ τάς ταινίας σας καί 6 φωτογραφίας 
διαφόρων σκηνών τής εκλογής σας έκ τών έν 
τή ταινίφ

Διαθέτει επίσης, έπί έλαχίστφ ένοικίω μηχα· 
νάς προβολής πρός χρήσιν τών επιθυμούν των 
νά προβάλλουν τάς ταινίας σπήτι των κατά 
τάς έορτάς των.

X

Κινηματογραφικός Άότηρ

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ «Π Ε Κ»
.Κατόττ**  τής δημοσιεύσεως τον σχεδίου τής Αγγλικής 

Κυβερνήσεως πρός ένίσχυσιν τής ’Αγγλικής κινηματογρα
φικής βιομηχανίας, έγνώσθη οτι κατεβλήθησαν κεφαλαα 
έξ ένός έκανομαυρίου λιρών τής σχηαατισθείσης μεγάλης 
‘Εταιρείας πρός κατασκευήν αγγλικών κινηματογραφικών 
ταινιών έν εύρυτάτη ν,λίμακι.

Οι σπουδαιότεροι συγγραφείς κα*  καλλιτέχναι ανέλα· 
βον τήν ύπ^χρέωσίν νά συνεργασθοΰν μετά τής Εταιρεί
ας ταύτης έπί πένε έτη Αΐ κινηματογραφικοί ταινίαι iQa 
ληφθοΰν οχι μόνον έξ ’Αγγλίας άΑλα καί έκ Καναδά, Αυ
στραλίας, Νοτ ου ’Αφρικής καί ’Ινδιών.

Σκοπός τής ‘Εταιρείας ταύτης είναι νά έγκαταστήση 
αγγλικόν κέντρον παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
δπως τό αμερικανικόν Χόλλυγουντ. Είς τήν Αγγλίαν θα 
ίδρυθοΰν πέντε κινηματογραφικοί σχολαί, αίτινες θά πα- 
ρα€χουν έργαοίαν είς πολυάριθμον προσωπικόν· Πολλαι 
τών αγγλικών κινηματογραφικών ταινιών θα ανταλλασ- 
σωνται μετ’ άμερικανιών τοιούτων.

Μεταξύ τών ’Άγγλων συγγραφέων, οιτινες θα συνερ· 
γασθοΰν 3»ά τήν κατάρτισιν τών ταινιών τούτων, άναφέ· 
ρονται τά ονόματα ιον Γκάλσγορθυ του Άρνόλδ-ν Μπέ- 
νετ καί τοΰ Κόναν Ντόνλ.

ΕΝΑΣ ΘΡΙάΙΒΒΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΦΙΛΜ
Ή «Film Daily», δπως κάθε χρόνο, και έφέτος ήρώ- 

τησε 218 3Αμερικανούς κριτικούς, ποιον τό καλλίτερον 
φίλμ ποΰ προεβλήθη τελευταίως έν ’Αμερική. Τά αποτε- 
λέσαατα ήσαν θριαμβευτικά γιά τήν Γερμαν αν. ΙΙρώτον 
ήλθε συγκέντρωσαν τάς -ψήφους τών περισσοτέρων κριτι
κών τό * Βαριετέ» τοΰ Ντυπόν, πού για δεύτερη φορά 
έθαυμάσαμε πρό ολίγον, καί τό όποιον θριαμβεύει στό 
Παρίσι. Δεύτερον ήλθε ό *Μπέν  Χούρν. ’Ακολουθούν 
«Die grosse Parade» καί τό «Beau Geste».

Ο ΛΥΟΝΕΛ ΜΠΑΡΡΤΜΟΡ
Ό Λυονέλ Μπάρρυμορ δστις πρωταγωνιστεί μέ τήν 

Έλεν Πρίγκλ είς τό «Πυρωμένο σίδερο «γυρίζει» ταυτο- 
χρόνως έν άλλο φίλ ύπό τόν τίτλον -Δέκατη τρίτη ώρα» 
Ή ύπόθεσις του είνε συνταρακτική καί μυστηριώδης έν- 
θυμίζουσα τόν «Κτηνάθρωπον» δστις προεβλήθη έσχάτως 
έν 'Αθήναις.

ΑΗ5ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Είς τό τέλος τοΰ τρέχοντος μηνόε Μαρτίου έ. έ.^ λήγουν 

αί συνδρομαί τών κ. κ. Ζοζέφ Χέπ, Α. Αναστασιαδη, Σ. 
Σταμέλου, Κινημ. Σάλον Ίντεάλ, Άντ. Συρίκα, Ameri
can Film, Άτλας Φίλμ, καί Καίτης Καβαφάκη Άθήναι, 
Άνθιππούλας Σαρίκα Παλ. Φάληρον, Άντων. Κασάπη 
Βέρροια, Ν. ΒέηΒόλον, Γ.Ζουρέλλη Μυτιλήνην, Γ. Τσαν
τίλα Κόρινθον, Κ. Βαμβακίδη Μυτιλήνην, Β Λογοθέτη 
Λάρισσα, Αριάδνης Καμπούρη Θεσσαλονίκην, Σ. Κυρίμη 
Τύρναβον, Ιωάννας Μιχαλου Καλάμας, Α. Σότα Καβάλ- 
λαν, Β. Χριστοπούλου Τρίπολιν, Α. Χρυσάφη Σέρρας, Κι- 
νημ. ’Ολύμπια Καβάλλαν, Λ. Μποσνάκου Κοζάνην, X. 
ΙΙατ'σιλαδή Πλωμάριον, Πολ. Ρέντζου Πρέβεζαν, Καίτης 
Γουσίδου Θεσσαλονίκη καί G. Sarris Constantinoble.

ΙΙαραχαλοΰ.ται ΐλιρμώς οί ανα>τέρα> χ. χ. συ.δρομηταί 
οτω; ίμβάσωοι ίγχαίρας τήν άνανέωαιν τή; συνδρομής 
των, διότι κατ’ έπιχρατήαασαν άρχήν, άπό 1ης προσε
χούς μηνός διακοπή ή περαιτέρω αποστολή τοϋ τεύ
χους τίς τους μή αναντώσαντας τήν συνδρομήν των.

‘Η Δταχείρπότς
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0 ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΚΙοραγωγή "Fox Film

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN FILM - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ».

Ό Έδουάρδος Τράσκ ένας τυχοδιώκτης φαινομενικώς 
δ όποιος έπιδιώκει νά γίνηπάση θυσίςι πλούσιος εις τήν 
πραγματικότητα δμως αρχηγός μιας σπείρα; κακοποιών, 
ρίπιει τά δίκτυά του έπί τής Δώρας μιας νέας καί ωραία; 
κόρης τοΰ Ροβέρτου Στήλ ένός τών ιιεγαλειτέρων επιχειρη
ματιών τών Ηνωμένων Πολιτειών. Ό Τράσκ κατορθώνει 
ευκόλως νά κερδίσω τήν εΰνοια τοΰ ’Αμερικανού βαθύ
πλουτου δχι δμως καί τής Δώρας ή δποία άνθίσταται συ- 
στηματικώς είς τάς επιθέσεις τοΰ τυχοδιώκτου. Αυτός δ
μως δέν απελπίζεται.

*Ενα βράδυ έν τούτοις δέχεται νά μεταβή είς τό θέα- 
τρον μαζί μέ τόν πατέρα τη; καί τόν νεαρόν του φίλον 
Τράσκ. Έκεϊ δμως άπό κάποιο λάθος τοΰ ταμείου τοΰ 
θεάτρου ή θέσ,ς της ή δποία έκρατήθη άπό τόν Τράσκ ήτο 
κατειλημμένη άπό ένα νεαρόν κύριον τόν Χάρρυ Ροΰδε? 
τοΰ δποίου ή φυσιογνωμία έφανέρωνε άνθρωπον εύγενή 
καί συμπαθητικόν. Είς τό τέλο; τής παραστάσεως ή Δώρα 
καί δ Χάρρυ άποχωρίζονται ίσως μετά τίνος λύπης ή δέ 
κόΟη συνοδευομένη άπό τόν Τράσκ επιστρέφει σπίτι της.

Ή τύχη δμως πού είνε νόμος τή; Μοίρας ή'έλησεν 
ώστε δ νεαρός σύντροφος τής εσπέρας εκείνης είς τό θέα- 
τρον νά είνε ένας διάσημος καλλιτέχνης είς τόν όποιον 
δ πατέρας τής Δώρας ανέθεσε τήν διακόσμησιν έιός νέου 
μεγάρου του.

Μίαν ήμέραν ένφ ό Χάρρυ έπέβλεπε τάς εργασίας τοϋ 
μεγάρου διακρίνει ένα μαΰρον υπηρέτην τοΰ Στήλ δ όποιος 
χάσας τήν ισορροπίαν του έκρεμάσθη άπό τό 20ον πάτωμα 
καί ήπηλεΐτο νά πέσω κάτω καί νά φονευθή. 'ο νεαρός 
καλλιτέχνης σπεύδει τό ε καί τόν σώζει. Ή Δώρα είνε 
τώρα υπερήφανος δ>ότι ό νεαρός ευνοούμενος της δέν είνε 
μόνον εύγενής καί ωραίος άλλά καί γε,αΐος.

Τήν έ.τομένην ό Χάρρυ βγαίνει νά δοκιμάση ένα νέον 
τύπον αυτοκινήτου κούρσας ίδικής του έφευρέσεω;. Εί; 
τήν εκδρομήν αύτήν ακολουθεί ένα άλλο αύτοκίνη ο μέσα 
είς τό όποιον είνε ή Δώρα καί δ Τ^άσκ. Ή Δώρα μόλις 
διέκρινε τόν Χάρρυ σπεύδει πλησίον του καί αφήνει μόνον 
τόν Τράσκ. Είς τήν διαδρομήν οΰτήν τό αίσθημα τών 
δύο νέων τό όποιον έγεννήθη είς τήν ψυχήν των άπό τήν 
πρώτην στιγμήν δέν ήργησε νά μεταβληθή είς ένα άλη- 
θινόν έρωτα. Καί ή Δώρα τήν έπομένην κατόπιν συνεννο- 
ήσεως της μέ τόν Χάρρυ έξομολογεϊται είς τόν πατέρα της 
τό αίσθημά της. 'Ο γέρω Στήλ δέν εννοεί όμως νά συγκα
τανεύσω εις τήν έναωιν αύτήν, καί μπήγει τις φωνές.

'Εν τφ μεταξύ δ Τράσκ συλλαμβάνει ένα σχέδιον διά 
νά ματαιώσω τόν γα^ίον τής Δώρας μέ τόν Χάρρυ.

Μετ’ όλίγας ημέρας πρόκειται νά γίνουν μεγάλοι αύτο· 
κινητικοί αγώνες είς τούς όποιους λαμβάνει μέρος καί δ 
Χάρρυ μέ τό αύτοκίνητον τής έφευρέσεώς του. Είνε εγγε
γραμμένος είς τήν σειράν τών αθλητών μέ τόν Αριθμόν 1 
έλπίλει δέ μέ τήν νίκην του αυτήν νά κερδίσω έκτος τοΰ 
επάθλου τών 500 δολλαρίων καί τήν συμπάθειαν τοΰ γέρω 
Στήλ.

‘Η Δώρα έχει άπόλυτον έμπιστοσύνην είς τόν Χάρρυ 
καί είναι βεβαία διά τήν νίκην του. ’Αλλ’ δ Τράσκ ό κα
κός δαίμων τής τύχης τών δύο αύτών άθώων υπάρξεων 
επεμβαίνει μέ τά καταχθόνια σχέδιά του. Καί κινητοποιεί 
δλόκληρον τήν συμμο.ιάν του. Καί δ Χάρρυ άνατινάσσεται 
καθ’ δδόν καί θάπτεται κάτω άπό όγκους χωμάτων. Άλλ’ 
ώς έκ θαύματος κατορθώνει νά Απαλλαχθώ· Διασχίζει μέ 
ταχύτητα καί όρμητινότητα κυκλώνος πόλεις, χωρία, σιδη
ροδρόμους καί άλλα έμπόδια καί κατορθώνει νά φθάσω 
τούς συναγωνιστάς του. Ό Τράσκ δ όποιος προεΐδε καί 
τήν περίπτωσιν αύτήν μεταχειρίζεται τό τελευταΐον του 
μέσον. Ρίπτει μία βόμβα είς τόν δρόμον άπό τόν όποιον 
θά έπερνοΰσε δ Χάρρυ. Άλλά τίποιε δέν έμποδίζει τόν 
νεαρόν άθλητήν. Μέ καταπληκτικήν δεξιοτεχνίαν καί τόλ
μην περνά δλα τά προσκόμματα ποΰ ευρίσκει εμπρός του 
καί κατορθώνει νά περάση τούς συναγωνιστάς του.

Ή μητέρα του καί ή Δώρα κρατοΰσαν τό τηλέφωνον 
στά χέρια τους, μανθάνουν συνεχώς τήν έπιτυχίαν του καί 
είνε ένθουσιασμέναι. Ένα άπρόοπτον όμως γεγονός συν- 
ταράσσει τούς παρακολουθοΰντας τήν κούρσα πρός τό τέ
λος της. "Ενα κοριτσάκι διαφυγών άπό τό πλήθος έρχεται 
καί στέκεται επάνω είς τόν δρόμον τοϋ αύτοκινήτου τού 
Χάρρυ. Τό πλήθος φρικιά. Άλλ*  ό Χάρρυ δέν χάνει τήν 
ψυχραιμίαν του καί μέ μίαν έπιδεξίαν ώθησιν τοΰ αυτοκι
νήτου περνά τό κοριτσάκι χωρίς νά τό θίξη. Άλλά διά νά 
σώοη τό παιδί τό αυτοκίνητο κάμνει τρεις στροφάς περί 
τόν έαυιόν του είς τόν άέρα καί έκρήγνυται είς χίλια κομ
μάτια- Ό Χάρρυ τραυματισμένος μεταφέςεται είς τό νο· 
σοκομείον.

Ό Τ.,άσκ δμως δέν σταματά έως έδώ. Καί φέρνει πλη
σίον τής κλίνης τοΰ τραυματίου μίαν ώραιοτάτην νέσν, 
σπεύδων συγχρόνως νά εϊπω είς τήν Δώραν ότι είνε έρωμέ- 
νη του. Τοΰτο έψύχρανε τήν καρδιά τής Δώρας ή δποία 
άποφασίζει νά συζευχθή τόν Τράτκ. Ό Χάρρυ χάσας τό 
στοίχημα βλέπει τώρα νά χάνεται καί ή μόνη αγάπη πού 
ένοιωσε στόν κόσμο.

Τοΰ είνε άδύνατον νά τό υποφέρω. Καί άποφασίζει νά 
μεταβή ®ΐξ τό σπίτι τοΰ Στήλ διά νά διεκδίκηση τά δικαι- 
ώματά του. Τό αυτοκίνητο δμως πού πήρε διά να μεταβή 
είς τό μέγαρον τοΰ Στήλ οδηγείται άπό έναν άνθρωπον τοΰ 
Τράσκ, βαλμένον έπίτηδες διά νά εμποδίσω τήν έπέμβασιν 
τοΰ Χάρρυ τήν ήμέραν τών γάμων του

Καί ό άτυχής νέος συλλαμβάνεται καί κρατείται άπό 
εικοσάδα κακούργων κάτω άπό μίαν γέφυραν.

Εύτυχώς δμως ή Αστυνομία άνακαλύπτει τόν κακυΰργον 
καί Αποδίδει τό δίκαιον είς τόν άδικηθέντα. Ό Χάρρυ 
ελευθερώνεται καί ή Δώρα πεισθεΐσα άπό τά γεγονότα δτι 
ό Χάρρυ δέν ήτα παρά ένα θΰμα τοΰ κακούργου Τράσκ 
πέφτει στήν άγκαλιά του εύτυχή: διά νά πραγματοποιήσω 
τά όνειρά της δπως τά έποθοΰσε.

ΔΙΗΥΘΥΝΤ^Ι ΚίΝΗΜΤ^ΤΟΓΡΜΦίΙΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕ ΜΕΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΝΩΣΙΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΝ 
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ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ — ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Ή Πετρού.τολις είνε άνάσιατος. Ό Βλαδιμίρ, γυιός 
τοΰ διευθυντόΰ τής Αστυνομίας Στρατηγοΰ Γιαρίσκη, ευ- 
ρέθη νεκρός στήν εξοχική νου έπαυλι, χωρίς κάνεις να 
ξέρω ποιος ήτον δ φονεύς του, Τό πτώμα του μεταφερεται 
στύ σπίτι τυΰ πατέρα του, δπου άπηλπισμένη ήδη περιμε- 
νει τόν αγαπημένο της» ή Φαιδώρα η μνηστή του··.Ποιος 
εσκότωσε τόν Βλαδιμίρ ; ή άνάκρισις τίποτε δεν αποκα
λύπτει ; καί μονον μία τελευταία απειλητική επιστολή πού 
είχε λάβει ό Στρ ιτηγός Γιαριοκίν έκαμνε όλους ν' 
σουν ότι ή δολοφονία ήτο έργον τοΰ κομιτάτου ίων Μηδε
νιστών. Ξαφνικά δμως ό υπηρέτης τού Βλαδιμίρ καταθέ
τει ότι, ολίγον πρό τής δολοφονίας μιά^ καμαριέρα ,εφερεν 
ένα γραμματάκι είς τον κύριόν του ό όποιος» είς άπάντη- 
σιν τής εΐπεν «Καλά, πες οτι θά πάγω».^ Επιοης μετά τήν 
άναχωρησιν τοΰ κυρίου του, ένας νέος, ο Λόρις Ιωάνωφ 
ήλθε και τόν έζήτησε καί επειδή δεν τόν ευρήκε ηΟέλησε 
νά τοΰ γράψη δυο λέξεις, κατόπιν όμως μετίνοησε και έ
φυγε χωρίς τά τοΰ άφίτη καμμιά σημείωσι. "Υστερα από 
τήν καταθεσιν αύτήν τοΰ υπηρέτου καί επειδή οι άποσια- 
λέντες νά βροΰν τόν Λόρι αστυνομικοί επεστρεψαν καί ει
δοποίησαν ότι ούτος είχεν έξαφανισθή όλοι ^σχημάτισαν 
τήν πεποιθησιν όιι ό φονευς τοΰ Βλαδιμίρ ητο ό ~Λόρις 
Ίωάννωφ. Ή Φαιδωρα ιοιε επάνω εις τό πτώμα τοΰ αγα
πημένου της ορκίζεται οτι θά αφιέρωση τη ζωη της εις τό 
νά εκδίκηση τό φόνο του. e

"Υστερα άπό λίγο καιρό είς το Παρίσι η Φαιδωρα γνω
ρίζεται μέ τόν Λόρις είς τό σπίτι τής έξαδέλφης του. *Η  
(ομορφιά της άμέσως τόν κάμνει σκλάβο της^ κοί σε μιά 
στιγμή ερωτικής παραφοράς τόν κάμνει νά όμολογηση

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Μία σκηνη άπό τό μυοτηρίώδες'εργον ^Μητρόπολι;τ που ϋα 
πρόβλημά λίαν προσεχώς είς τό «Αττικόν·.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «.ΤΡΙΑΝΓΚΛ*

τήν πράξ ιν του, τής ύπόσχεται όμως δτι μιαν άλλη στιγμή 
I θά τΰε πή τούς λόγους πού τόν ώθησαν στο ,φονο. Εκεί 
νη τού δίδει ραντεβι ΰ την άλλη μέρα τό βράδυ στο σπίτι 
τυε Μόλις ή Φαιδώρα έχωρίσθη απο τόν Λορις, καιαν 
καί'ήδη τά Αληθινά ερωτικά λόγια τήν είχαν αρκετα επ- 
ρεάση, ύπακούουσα δμως είς τήν , Φ“νην της εκ»«η«ως 
της γράφει άμέσως είς την Πετρουπολιν εις τόν ρ η 
γόν Γιαρίσκη καί τοΰ Ανακοινώνει την »Ρολο^“ν 
ρ,ς καί τοΰ προσθέτει δτι υποπτεύεται οτι και ο αοελ 
φός νοΰ Λόρις Βαλέριος είνε κΓ αυτός συνένοχος.

Τήν άλλη μέρα τό βράδυ γίνεται η σιναντησι, εις το 
σπίτι της Ποιος δμως ήταν ο πονος της όταν μαθαίνει 

Κούκε στόν άγκαλειά τής γυναίκας του! Και ο πονο, της 
αύτός ήταν διπλός, πρώτα γιατί έβλεπε ποσο αισχρός ηιαν 
ό Βλαδιμίρ καί έπειτα γιατί μέ τό τελευταίο της 
είχε καταδικάσει, χωρίς έλπιδα σωτηρίας τον j ρ ς, 
τόν Αγαπούσε τώρα μέ όλη τή δύναμι της ψυχής της. Για 
μιά στιγμή τά ξεχνά δλα καί δεν σκέπτεται παρα μονον 
πώ£ νά σωση τον Λοριν. , ,

Ό στρατηγός Γιαρίσκη μόλις ελαβε το γραμμα ]ς 
Φαιδώοας φθάνει είς τό Παρίσι καί προβαίνει εις λεπτομε- . 
ρεΐς έρ'εύνας γύρω άπό τό μυστήριον που καλύπτει τον φο- 
νον’τού Βχαδιιιίρ. Ή Φαιδώρα βλέπει με αληθινόν ™vov 
τόν κίνδυνον πού Απειλεί τόν άγαπημενον της, και υποφέ
ρει τρομερά διότι δέν είνε είς θέσιν να τον σωση.

Άπηλπισμένη τελείως Αποφασίζει να θέση τέρμα είς 
τήν ξωήν τής διά νά μή παραστή μαρτυς της δυστυχίας 
«ΰ Λόρις. Ή Ιδέα δτι αύτή είνε ή αιτία της ,συμ- 

g ' φοράς πού έφερε είς τόν Λορις την κάμνει 
-------- I έξω φρενών. Έν τή άπογνωσει της κατα- 

1 φεύγει είς τόν κήπον παρά τήν παραλίαν ο
πού διατάσσει νά τής φέρουν τσάι. Δεν χά
νει τότε καιρόν. Μέσα είς το μενταγιον 
της είχε κρυμένο δηλητήριο που το εφυλαγε 
γιά τήν έκδίκησί της. Ή μοίρα που θελησε 
νά στρέψη τήν οργήν της ενάντιον της ι
δίας Φαιδώρας τήν ωθεί τώρα να εκτέλεση 
τήν άπόφαοί της, νά αυτοκτονήση. Εις 
μίαν στιγμήν πού ή Φαιδώρα άναλογίζεται 
τό μέγεθος τής Αθλιότητας και τής δυστυ
χίας τής ζωής της, ύψώνει τό κύπελον και 
πίνει τό δηλητηριασμένο τσάι. Άπό το βά
θος τοΰ ωραίου κήπου φαίνεται τότε ο 
Αόρις δ όποιος προσπαθεί πάση θυσία νά 
διαφύγη Από τήν καταδίωξιν τοΰ στρατη
γοΰ Γιαρίσκη. , , , ,

Ή Φαιδώρα κλονιζόμενη απο το δηλη- 
τήριον τόν κα'λεϊ κοντά της καί ένφ εκπνέει 
τοΰ ψιθυρίζει τάς τελευταίας της λέξεις 
έρωτος. ,

Μετ' ολίγον είνε νέκρα εις, την αγκα
λιά τοΰ Λόρις, εκείνου ποΰ ήγάπησε τόσον 
σφοδρά καί είς τόν όποιον έγεινεν ή αιτία 
τής μεγαλυτέρας του δυστυχίας^______ ___

ΙίΕΥΘΥΝίΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΜΕΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ
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ΤΟ ΘΟΡΥΒΩΔΕΣ
ΔΙ ΑΖΥΓΙΟΝ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ

Λόγφ τής θορυβώδους συζητήσεως ή τις προβκλήθη διά 
τοΰ παγκοσμίου τύπου έξ αίτιας τοΰ διαζυγίου του αΐ 'Αμε- 
ρικανικαί άρχαί διάκεινται βυσμενδς άπίναντι τοΰ Τσάρλυ 
Τσάπλιν.

Τήν ίυσμένειαν δέ ταύτην πρώτος ίξεδήλωσεν 4 δήμαρ
χος Καναδα άπαγορεύσας τήν προβολήν τών ταινιών τοΰ 
δημοφιλούς κωμικού έν τή πόλει του μέχρις ότου λυθή τδ 
πολύκροτον ζήτημα τοΰ διαζυγίου του καί παύση δ περί τά 
ονομά του θόρυβος.

Χωρίςνά σχολιάαωμεν τήν ίνέργειαν ταύτην τοΰ Καναδού 
δημάρχου ή δποία προεκάλεσεν εύλογον άγανάκτησιν είς 
τούς καλλιτεχνικούς κύκλους, δημοσιεύομεν έπιστολήν ήν 
άπηύθυνεν πρις αυτόν 4 διευθυντής τοΰ γραφείου Τύπου 
τής 'Μέτρο·Γκδλδουϊν> καί τής δποίας μας άπέοτειλεν δ 
ίδιος άντίγραφον, ίνα κάμωμεν έλευθέραν χρήσιν τούτου διά 
τών στηλών μας, ένισχύοντες τήν διαμαρτυρίαν του.

Κνρ<ε Δήμαρχε,
Άνέγνωσα μέ δικαιολογημένην έκπληξιν τήν άτόφασιν 

ήν έλάβατε,ά'αφορικώς μέ τό φίλμ τοϋ Τσάολι Τοάπλιν. 
‘Υπό τό πρόσχημα δτι μία πράξις διαζυγίου έχει έπιδοθεί 
έναντίον τοΰ καλλιτέχνου τούτου, έκρίνατε καλόν νά κη- 
ρύξητε ύπό άπαγόρευσιν τάς ταινίας είς ας εμφανίζεται ό 
Τσάπλιν, ύπερβαίνων κατά τι τάδρια τής δικαιοδοσίας σας. 
’Αγνοώ εάν,οί Καναρικοί νόμοι σας παρέχουν αύτότό προ- 
τόμιον, άλλ" είμαι ύπερβέβαιος δτι παραβαίνετε τά πασί
γνωστα δρια τής ατομικής ελευθερίας, προκαλών είς τούς 
διανοουμένους σας δικαίαν άγανάκτησιν διά τής ένερ
γείας σα;.

Δικαιολογείται τήν χράξιν σας άποδίδοντες τήνέχθρικήν 
στάσιν σας απέναντι τοΰ δημοφιλούς κωμικού είς τό δτι 
ο τελευταίος ούτος έτόλμησε διά μίαν άκόμη φο'άν νά 
θραύση τούς «άδιασπάστους συζυγικούς δεσμούς». Καί ά 
νυπομονών νά βροντοφωνήοητε τήν αποδοκιμασίαν σας δι’ 
αυτόν δέν περιμένετε κάν νά έκδοθή τό διαζύγιόν του διά 
νά τό πράξητε. ’Εξετάζετε τήν ύπόθεσιν κατ’ επιφάνειαν 
χωρίς ν’ άποδώαητε σημασίαν είς τήν κυριωτέραν της 
λεπτομέρειαν δηλαδή είς τό δτι ή σύζυγος τοϋ Τσάπλιν 
ζητεί τό διαζύγιόν καί δχι έκεΐνος.

Άλλ’ άφοΰ άνεκηρύξατε εαυτόν απόστολον τής ανθρώ
πινης ηθικής καί υπερασπιστήν τοΰ καθολικού δόγματος, 
διατί δέν αναμένετε νά λύση ή δικαιοσύνη τήν ύ.τόθεσιν 
Τσάπλιν;

‘Αποδίδω τάς εσπευσμένος ένεργείας σας είς μίαν ά- 
πίστευτον μομφήν έναντίον τοΰ Τσάπλιν σκεπτόμενο; δτι 
είσθε δ πρώτος δήμαρχος μιάς πάλαι ποτέ Γαλλικής αποι
κίας δστις ίμιλεΐ δεικτικά δΓ ένα καλλιτέχνην.

Μήπως οί Καναδοί Γάλλοι έκ μέρους τών οποίων δμι- 
λεϊται δέν ^προέρχονται έκ τής εύγενοΰς καί ανεκτικής Γαλ
λίας ήτις έδωκε πάντοτε τό παράδειγμα τής γενναιοψυ- 
χίας απέναντι τών καλλιτεχνών;

Τό άσύγκριτον τάλαντον τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν (Θά έ- 
λεγον κάλλια τα ή μεγολοφυΐα του) δεν νομίζετε δτι αξίζει 
μεγαλειτέραν άνάμνησιν; Μέ ποιον δικαίωμα Κύριε Δή
μαρχε έστερήσαιε τόσον σημαντικόν αριθμόν ανθρώπων 
ο'ίτινες έρχονται είς τόν κινηματογράφον διά νά εύρουν 
τήν λήθην κατόπιν τών θλιβερών καθημερινών των σκέ
ψεων τής πάντοτε ύγειοΰς εύχαριστήσεως ήν τοϊς παρέχει 
ή προβολή τών ταινιών τοΰ μεγαλειτέρου κωμικού τοΰ 
αίοινος;

’Αγνοείτε Κύριε Δήμαρχε δτι ό άνθρωπος ούτος μέ τό 
κλασσικόν ήμίψηλον, τόν μικρόν μύσιακα καί τό παροι- 
μιώδες μπαστουνάκι έδημιούργησε τήν ευτυχίαν εκατομμυ
ρίων παιδιών τά όποια τόν αισθάνονται καί τόν εννοούν 
διότι είνε ανεπιτήδειος καί αληθοφανής; Γνωρίζετε δτι 
δ Τσάρλυ δημιουργός ένός κινηματογραφικού είδους δπερ 
θά έπιζήση όλων μας μηδέ Υμών έξαιρουμένου Κύριε 
Δήμαρχε, δέν προσέβαλε ποτέ τάς ηθικά; άρχάς, πράγμα Λ

δπερ δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν διά πολλούς άλ
λους καλλιτεχνας καί καλλιτέχνιδσς πολλάκις ύπερβάνταΰ 
τά δρια τής εύπρεπείσς; Ή περίπτωσις αΰτη δέν έπρεπε 
νά έιιρεάση τήν ΰμετέραν γνώμην αποσοβούσα τήν άδικον 
άπόφασίν σας.

Πάς καλλιτέχνης έχει δύο προσωκότητας. Ή δημοσία 
ζωή καί τό έργον του ανήκει είς τό κοινόν είς τό όποιον 
έναπόκειται νά τόν κρίνη. Ή ιδιωτική του ζωή δμως τού 
ανήκει καθ’ ολοκληρίαν. Έν προκειμένη? δέ ή δημοσία 
ζωή τοϋ Τσάρλι Τσάπλιν—δηλαδή ή ζωή του ώς ηθο
ποιού—είνε αρκετά ωραία ώστε καί οί πλέον αύστηρόηθοι 
νά δύνανται νά παραβλέψουν μερικός άδυναμίας τής ιδιω
τικής του ζωής...

Έν πάση περιπτώσει τά άπαγορευτικά μέτρα τά δποία 
λαμβάνενε άπέναντί του, φρονώ δτι δέν δύνανται νά έπιρ- 
ρεόσουν ποσώς τήν μεγάλην του δημοτικότητα ούδέ νά έ- 
πισκιάσουν τό μεγαλεϊον τοΰ έργου του. Τουναντίον ! ’Ο
ρισμένη δμάς ένδιαφερομένων ένεργεϊ ήδη είς τάς ‘Ηνωμέ
νας Πολιτείας διά τήν έξασφάλισιν τής έκ νέου έμφαιίσεως 
τών ταινιών τοΰ δαιμόνιου Τσάπλιν.

Ή άδιαλλοξία σας κύυιε Δήμαρχε θά έ;η εις τό τέλος 
αποτέλεσμα δλως αρνητικόν. Διά τήν καλήν φήμην τής 
Γαλλίας τής οποίας ή αποικία τοΰ Καναδά είνε ή πνευμα
τική >ότη, θεωρώ καθήκον μου νά διασπείρω διά τών 
έφημερίδων τήν παρούσαν διαμαρτυρίαν διότι δέν πρέπει 
ή παράκαιρος χειρονομία σας νά θαμβώση τόν στέφανον 
τής Γαλλίας κατ’ έςοχήν «Πατρίδος τής έλευθε ίας καϊ 
τών τεχνών». Δέν πρέπει νά λεχθή δτι άνθρωπος Γαλλι
κής καιαγωγής (θά έ ιεθύμουν ιά μή είσθε τοιοΰτος κύριε 
Δήμαρχε) έφέρθη τόσον έχθρικά είς ένα καλλιτέχνην.

Δέν πρέπει νά κατηγορήσουν τήν Γαλλικήν ιδέαν τήν 
οποίαν κατόπιν τής στάσεώς σας βαρύνει μία προσβολή 
έναντίον τής τέχνης καί τοΰ γνωστού έκπροσώπου της.

Ώ; ΰπερ σιτιστής τής έβδομης τέχνης καί ως θαυ
μαστής τής Γαλλικής ’Εθνικό ιητος έννοώ νά γνωρίσω είς 
τόν παγκόσμιου τύπον δτι ή άπόφασίς σας βασίζεται είς 
μιαν απολύτως πρόσω τικήν γνώμην σεσηματισμένην διά 
τοΰ στενωτέρου φανατισμού καί ουδόλως έμπνευσμένην 
παρά τώ*  μεγάλων άρχών τής ανθρώπινης ηθικής ής ή 
Γακλία ήτο πάντοτε ή ευπρόσωπος Έθνικότης.

Σ A. ΑΑΜΙΙΕΡΙΧ
(Διευθυντής Γραφείου Τύπου τής «Μέτρο-Γκόλδου'ίν»)

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διά κάϋ-ε κινηαατογρα- 

φικόν μηχανήν, 80 ο)ο Οικονομία είς ριϋμα καί 
είς άν&ρακας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ είς κά·&ε Κινηματογράφο".
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη τταρα- 

κατα&ήκη έξατρέτων ποιοτήτων κα&ώς καί 
άαάντων τών κινηματογραφικών εξαρτημάτων 
(μπομπίνες, άνρονλεζ κλπ.)

Τ ΑΙΝΙΑΙ. Αί καλλίτεροι ταινίαι πον προβάλλονται 
σήμερον ίν ‘Ελλάδι άιήκουσι είς τόν Οίκον.

ΣΤ ΑΜΕ Λ ΦΙΛΜ,
Χαριλάου Τρικούπη 5. Γραμματοθυρίς 56 

Τηλεγρ. Διεύ&υνοις Στάμελφιλμ.
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ΠΑΛΑΣ
Νάντια Χώξ Ούγκέτ Ντυφλός

ΤΑΙΝΙΑ EASTERN FILM—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

χωρούσα εις τάς παρακλήσεις ξτοΰ μιστηριώδοσς μαρκη- 
οίου δέχεται καί πηγαίνει είς τήν γκαρσον,ιέρα του.

Έκεϊ δμως ή Νάδια άντιλαμβάνεται δτι κάποιος τούς 
παρακολουθεί άπό τό παράθυρο. Πρός στιγμήν δέν δίδει 
σημασίαν, άλλά κατόπιν ένα άλλο γεγονός έρχεται νά την 
κάμη νά δυσπισθή πρός τόν άνθρωπον πρός τον δποΐον

Τό «Πάλας» είνε ένα ά·ιό τά γνωστότερα καί πολυτε
λέστερα ξενοδοχεία τών Παρισίων. Είς τά πλούσια σαλόνια 
του συγκεντρώνεται δ έκλεκτότερος κόσμος τής ευρωπαϊκής 
μητροπόλεω; καί καταλύουν τά έπισημότερα πρόσωπα πού 
θά έπισκεφθοΰν τήν άχανή πρωτεύουσαν τής Γαλλίας. Είς 
τό ξενοδοχεΐον «Πάλας» κατοικοϋσεν δ κ. ντέ Χώξ μετά 
τής συζύγου του καί 
τής θυγατρός του 
Νάντια, ένός χαριτω
μένου πλάσματος τό 
όποιον είχε μνηστευ- 
θή πρό πολλού μέ 
τόν Δίκ, νέον ώροϊον 
καϊ πρό παντός ήθι- 
κόν.

Παρ’ όλην δμως 
τήν άμοιβαίαν συμπά
θειαν ή δπο'α έπι- 
κρα’οΰσε μεταξύ των 
ή Νάδια διαρκώς ά- 
νέβαλε τήν ημέραν 
τοϋ γάμου προφασιζο- 
μένη ότι δέν είνε ά
κόμη καιρός.

Είς τό ίδιον ξενο
δοχείου ήλθε καί έγ- 
καιεστάθη άπό τίνος 
κάποιος μαρκήσιος 
Νταρέγκυ, τού όποιου 
τό έξωτερικον καίτοι 
δέν έ τρόδιδεν άνθρω
πον τυχαίυν, έν τού- 
τοις κανείς δέν έγνώ- 
ριζι τήν καταγωγήν.

Ήτο ένας νέο; μέ 
κανονικά χαρακτηρι
στικά αρκετά λεπτός 
είς τούς τρόπους άλ
λά μανιώδης χαρτο
παίκτης. Έν τφ μεταξύ έγκαθίστατοι είς τό «Πάλας καί I 
μ'.α νέα, ή Μαρία, μέ τήν κουβερνάντα της διά νά πέραση 
όλίγας ημέρας στό Παρίσι.

Είς μίαν άπό τάς συγκεντρώσεις· πού έγένοντο τακτικά 
είς τάς αίθούσας τοΰ μεγάλου ξενοδοχείου δ Δίκ γνωρίζε
ται μέ τήν Μαρία, ένφ ή Νάδια συναντάται διά πρώτην 
φοράν μέ τόν Νταςέγκν. Ή γνωριμία τοΰ άνθρώπου αΰτοΰ 
προΰξένησε ένα άόριστον αίσθημα είς τήν Νάντια, ή δ
ποία αισθάνεται κάτι νά τήν έλκύη πρός αυτόν. Έρως δέν 
είνε, άλλά ούτε καί μίσος είνε. Είνε μία συμπάθεια άνα- 
μεμιγμένη μέ φόβον πού τόν προκαλεΐ ή μυστηριώδης κα
ταγωγή του περιέργου αύτοΰ μαρκησίου. Μιά μέρα πλησι
άζει είς τό τραπέζι καί κάθεται κοντά του. Ό Νταρέγκυ 
τήν υποδέχεται εύγενικά καί τήν παρακαλεΐ νά κόψη αύτή 
τά χαρτιά διά νά δοκιμάση τήν τύχην του, Άλλοίμονον δ
μως! Τό κόψιμο τής Νάδιας άπέβη καταστρεπτικόν διά 
τόν μαρκήσιον, δ δποϊος χάνει συνεχώς εκείνο τό βράδυ 
καί άποχωρεΐ τέλος μέ άπώλειαν σημαντικού χρηματικού 
ποσοΰ.

Τό γεγονός αύιό συντελεί είς τήν προαγωγήν τών σχέ
σεων τοΰ Νταρέγκυ μέ τήν Νάδια ή δποία ένα βράδυ ΰπο-

τόσον έπιπολαίως άφιέρωσε τήν καρδιά της. ’Επάνω είς 
ένα τραπεζάκι διακρίνει μιά μικρή φωτογραφία, ένός νέου 
τοΰ δποίου τήν ταυτότητα μετά δυσαρέσκειας άρνεΐται ύ 
Νταρέγκυ ν’ σποκαλύψη. Έπί τέλους τής λέγει ότι εινα 
ό άδελφός του. > '

—Άλλά σείς μοΰ είπατε ότι δέν έχετε άδελφόν. Τοΰ 
λέγει έκπληκτος ή Νάδια.

—Είναι άληθές αύιό άπαντφ δ Νταρέγκυ διότι δ άδελ
φός μου έχει πεθάνει.

Ή Νάδια έν τούτο·ς όταν έφυγβ άπό τό σπίτι τοΰ Ντα
ρέγκυ άρχισε νά σκέπτεται σοβορά καί νά μετανοή γιά 
τήν έπιπολαιότητά της. Τό μόιον πού τήν κάμει άκόμη 
νά αισθάνεται κάποιο αίσθημα συμπάθειας πρός αΰτόν 
είνε ή τήρησις τοΰ λόγου του πού είχε δόσει πρός αύτήν, 
δίαν τού έπρότεινε στάς άρχάς νά μή παίξη έπί 15 μέρες 
χαρτιά.

‘Ο Δίκ έν τώ μεταξύ πού είχε μάθει τάς σχέσεις τής 
Νάδιας μέ τόν Νταρέγκυ τής γράφει ένα γράμμα καί τήν 
πληροφορεί δτι διαλύει τόν άρραβώνα του συνιστών είς 
αύτήν συγχρόνως νά προσέχη τόν Νταρέγκυ.,

Ή Μαρία ύποκατέστησε τελείως πλέον είς τήν καρδιά
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τοΰ Δίκ τήν Νάδια. Αί σχέσεις τών δύο νέων δέν άργησαν 
νά συσφιχθοΰν καί μετ’ ολίγον έρχονται καί έγκαθίσταν- 
τοι σ’ ένα έξοχικό σπιτάκι κοντά σ’ ένα μοναστήρι, διά νά 
στήσουν έκεΐ τήν ερωτική τους φωληά.

Έκεΐ ή Μαρία άφοσιώνεται στόν Δίκ μέ όλη της τήν 
ψυχή καί τοϋ ορκίζεται αιώνιο έρωτα.

—”Αν ποτέ τοϋ λέγει μ* * άφήσης δέν θά παυσω νά ο’ 
αγαπώ. Θά πάω έκεΐ σ’ εκείνο τό μοναστήρι καί θά γίνω 
κακογρηά γιά νά προσεύχομαι γιά σένα.

Κινηχ. «Σα,^φώ».—Προεβλήθησαν συνέχειαι επεισοδίων 
τών έργων <Τά ίχνη τοϋ τρόμου» μέ τήν “Ελλεν Σέτγουϊκ και 
τι*Ο ήρως τοϋ Ιπποδρομίου», τό δραμματικόν έργον <3Αι·άρ· 
μοστος γάμος» μέ τήν Βιργινία Βάλλυ καί Οίβριέν, τό όποιον 
ήρεσε σχετικώς καί ένα παλαιόν φίλμ τής < Παρααάουντ*, 
*Τό τραγικό Σμαράγδι» μέ τήν Μπέττυ Κόμπσον. Προσεχώς 
«Σταυρός καί Μάουξερ» καί <Τό λιμάνι τοϋ θανάτου».

Κινημ. «Πάνθεον». — Προεβλήθησαν ή συνέχεια τοϋ περι
πετειώδους έργου <Ή πόρτα τού θανάτου» τό τέλος τοϋ έργου
• Μέσα στούς λύκους» καί τό δραματικόν έργον τοϋ Γκαστόν 
Ρουντές ·Τά περαστικά πουλιά» μέ τήν Φράνς Στέλιο, τό ό
ποιον ήρεσε υπερβολικά σημειώσαν άρκετήν επιτυχίαν» Λίαν

Αί σχέσεις έν τούτοις τής Νάδια μέ τόν Νταρέγκυ έξα- 
κολουθοϋν. Μιά μέρα τό νεαρό ζεύγος βγήκε έξοχή σέ 
κάτι βράχια. Έκεΐ ένφ είχαν παραδοθή καί οί δύο σέ ονει
ρώδεις ρεμβασμούς αίφνης ό Νταρέγκυ καταλαμβάνεται 
άπό σκοτοδίνην. Καί είς μίαν στιγμήν ποΰ ή Νάδια είναι 
άπησχολημένη είς τό νά μαζεύη άνθη ύ Νταρέγκυ κρημνί
ζεται άπό τό βράχο κοί πέφτει είς τό κενόν συγκρατηθείς 
άπό μερικά κλαδιά. Ευτυχώς προφθάιει ή Νάδια καί τόν 
σώζει άλλ’ ό τρόμος κλονίζει έπικινδύνως τήν υγεία της 
νεαράς κόρης. Καί δ παιήρ της άναγκάζεται νά τήν μετα
φέρω εί; τόν πύργον Σαμερόν τόν όποιον ήγόρασε έπίτηδες 
γιά τήν θεραπεία τής κόρης του.

Τό μυστήριον πού έκάλυπτε μέχρι τοΰδε τήν ζωήν τοΰ 
μαρκησίου, χάρις είς τήν δραστηριότητα τής άστυνομίας 
άρχεται νά διαλευκαίνεται. Είς ένα χορόν πού έδίδετο είς 
τό «Πάλας » όπου έπέστρεψεν έν τώ μεταξύ καί ή Νάντια 
ό Νταρέγκυ άντιλαμβάνεται ένα αστυνομικόν νά λέγη σέ 
κάποιον :

—Όλα είνε έτοιμα. Αύριο υπογράφεται τό ένταλμα τής 
συλλήψεώς του.

Ό Νταρέγκυ αισθανόμενος δτ. πρόκειται γι’ αυτόν προ
σπαθεί νά πείσω τήν Νάντια νά τόν σώνη. Τής διηγείται 
τήν ιστορίαν του καί τής αποκαλύπτει ότι αίπός οικειοποι- 
ήθη τό δνομα τοΰ άδελφοΰ του ό όποιος ήιο πλουσιώτα- 
τος καί ηύτοκτόνησε. Ή άλήθεια δμως είνε ότι αυτός έ 
φόνευσε τόν άδελφόν του διά νά σφετερισθή τήν περιουσίαν 
του. Ή Νάδια αγνοούσα τήν σκληρή άλήθειαν γράφει μί
αν έπιστολήν διάνά άποδείξη είς τήν ύπόθεσιν τοϋ Νταρέγ
κυ τό άλλοθι. Άλλά δέν μένει πλέον είς τό ξενοδοχεΐον. 
Πείθεται τελε’ως ότι δ Νταρέγκυ δέν είνε τίμιος άνθρωπος 
καί έπιστρέφει είς τόν πύργον Σαμερόν.

Ό Νταρέγκυ ό όποιος άγαπα είλικρινώ; τήν Νάντια 
σπεύδει νσ τήν συναντήσω διά νά τήν άπαγάγη. Άλλ’ ενώ 
επιχειρώ νά είσέλθη είς τόν πύργον κατασπαράσσεται άπο 
τά σκυλιά καί εκπνέει είς τά πόδια τής Νάδιας πρός 
τήν όποιαν ψιθυρίζει τάς τελευταίας του λέξεις γεμάτας 
πόνον καί έρωτα.

Ή Μαρία μετά παρέλευσ.ν άρκετοΰ χρόνου αρχίζει έν 
τφ μεταξύ ν'άντιλαμβάνεται ότι ό Δίκ δέν τήν αγαπά δπως 
πρώτα. Όταν δέ άνεκάλυψε ένα γράμμα τοΰ Δίκ πρός τήν 
Νάδια δπου τής έλεγε νά προσεχή τόν Νταρέγκυ, ή άθώα 
της καρδιά συντρίβεται τελείως,τά όνειρά της σβύνουν καί 
μέ τά δάκρυα στά μάτια έγκαταλείπει τό σπιτάκι καί κα
ταφεύγει στό άντικρυνό μοναστήρι.

Ό Δίκ εί'β πλέον έλεύθερος. Ό έρως του πρός τήν 
Νάντια δέν είχε σβύσει άκόμη. Ή μοίρα πού δέν ήθελησε 
νά χωρίσω 1‘θ πάντα τούς δύο νέους έρχεται τώρα μετά 
πολλας ηθικός περιπετείας νά τούς ενώσω δριοτικώς πλέον.

ο 'mworn™ Asm..
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ^ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΝ
Οί έπι&υμοϋντες έκ τών ίν Κι'πρω, Άλε· 

ξανδρία, Καΐρω,Πδρτ Σάϊτ καί τών κνρτωτέρων 
πόλεων τής Αίγύπτου φίλων μας νά άναλάβουν 
τήν άνταπόκρισιν τοϋ <Κενημ-ατ. Άστέρος» 
καί τήν διάδοσιν αύτοϋ έν τή πόλετ των, παρα- 
καλοΰντατ ν’ άπεν&υν&ώαι πρδς τοϋτο δτ’ έ- 
πτατολής των πρδς τήν διεύ&υνσιν τοΰ περιο
δικού.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΗΣ
ΜΠΕΗ ΗΛΗ

Παραγωγή «Astor Distributing-Corporation» 
(Προεβλήθη είς τό Μοντιάλ»

"Ενα Ανατολικής ύποθέσεως έργον, τό όποιον, παρά τήν 
άξιόλογον σκηνοθεσίαν του, δέν ήρεσε πολύ. Τοδτο κυρίως 
δφείλεται είς τδ «έμα, τδ όποιον στερείται μεγάλου ένδιαφέ- 
ροντος καί είς τούς ύπεραφθονοΰντας ύποτίτλους, Ή σκηνοθε 
σία είνε άνωτέρα τοΰ θέματος καί έχει σημεία θαυμάσια καί 
ένδιαφέροντα. Ό Ραμδν Νοβάρρο ύποδύεται τόν κύριον ρό
λον τοΰ Μπέν Άλή κατά τρόπον δχι πολύ ικανοποιητικόν, 
καί τοΰτο προφανώς έπειδή δ ρόλος τοΰ άνατολίτου δέν ται
ριάζει διόλου »!ς τόν συμπαθή καλλιτέχνην. Ή Κάθλην Κέκ 
είνε ή συμπαθής σύντροφός του. "Αξιος μν.ίας είνε έπίσης 
καί δ ύποδυόμενος τόν Όμέρ Καγιάμ. δστις δημιουργεί ίνα 
πολύ χαρακτηριστικόν καί αυθεντικόν τύπον.

“Η ΜΟΗΛΚΡ1ΒΗ,,
Παραγωγή «Svenska-Hemberg—Film der U.F.A.» 

Προεβλήθη είς τό «Οϋφα—Πάλας»

Μία νόστιμη κομεντί τής τελευταίας γερμανικής 
παραγωγής. Ή ύπόθεσις είνε έλαφρώς αισθηματική 
καί ποικίλλεται άπό διάφορα άλλοτε έξυπνα, εύχάριστα 
καί διασκεδαστικά , καί άλλοτε γοητευτικά έπιισόδια, σκη- 
νοθετηθείσα δέ κατά τρόπον πολύ έπιτυχή ύπό τού Σουηδού 
σκηνοθέτου Gustav Molander, Αποτελεί έ»α φίλμ ποΰ Ι
κανοποιεί καί τούς πλέον δυσκόλους. Ίσως μόνον θά έπι- 
θύμει τις περισσοτέραν γοργότητα, ιδίως είς τήν Αρχήν, 
άπό μιάν έλαφράν κομεντί. Μεταξύ τών σκηνών αϊτινες ή- 
ρεσαν περισσότερον, αξίζει ιδιαιτέρως νά σημειωθή ή σκηνή 
ποΰ λαμβάνει χώραν μεταξύ τών δύο Ερωτευμένων είς τό 
μικρόν έξωχικόν καφενεΐον, ή όποια είνε καθ’ δλα Επιτυχη
μένη. Επίσης ήρεσαν Αρκετά καί διάφοροι έκ τοΰ φυσικού 
Απόψεις τής λουτροπόλεως. Ή Βέρα Βερονίνα, μία νέα καί 
άρκετά νόστιμη καλλιτέχνις, ή αμίμητη Λυδία Ποτεχίνα 
καί δ Άλφόνς Φρήλανδ, έξηντλημένος, έρμηνεύουν εύσυ- 
νειδήτως τήν εύχάριστον ταύτην ταινίαν.

“Η ΛΕΥΚΗ ΑΑΕΛΦΗ., 
Παραγωγή «Metro»

(Προεβλήθη εις τό «Αττικόν» καί Μοντιάλ )

Έπί τέλους μετά διετή διαφήμισιν προεβλήθη ή «Λευκή 
’Αδελφή» καί είς τήν πόλιν μας. Πρόκειται περί έτός έρ
γου ιδιαιτέρως συγκινητικού, τό όποιον, πλήν τών άλλων 
του άρετών, έχει καί τό προτέρημα νά έρμηνεύεται άπό 
τήν Λίλιαν Γκίς, τήν μεγάλην ’Αμερικανίδα τραγωδόν ή 
δποία κατορθώνει πάντοτε νά είνε άνταξία έαυτής 
καί τής δποίας κάθε ρόλος είνε καί μία ωραία δη
μιουργία. Ή δραματική ύπόθεσις τής «Λευκής ’Αδελφής» 
τής Επιτρέπει νά έκφράση μέ τήν λεπτήν καί εύγενή φυσιο
γνωμίαν της δλα τά συναισθήματα ποΰ πληρούν τήν γυναι- 
κείαν ψυχήν καί τό επιτυγχάνει μέ σπανίαν δεξιοτεχνίαν. 
Ή Αγωνία ποΰ τήν πνίγει δταν εγείρεται Αμείλικτον ίιώ- 
πιόν της τό δίλημμα νά έκλέξη μεταξύ τοΰ Θεού πρός τόν 
όποιον ώρκίσθη πίστιν καί άφωσίωσιν, καί τοΰ Ανθρώπου 
ποΰ Αγαπά ύπέρ παν άλλο είς αύτόν τόν κόσμον, άπεδόθη 
κατά τρόπον ΰπέυοχον.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Henry King διακρίνεται διά τήν έ- 
πιμέλειάν της. ‘Η έκρηξις τού Βεζούβιού προκαλεί έντύπω- 
σιν. ’Επίσης Ικανοποιητική είνε καί ή σκηνή τοΰ κυνηγίου, 
ώς ίπίσης καί αί σκηναί πού έκτιλίσσονται είς τήν Τριπο- 
λίτιδα.

Πλήν τής Λίλιαν Γκίς, διά τήν δποίαν ήσχολήθημεν 
Ανωτέρω πρέπει νά γίνη έπίσης ιδιαιτέρα μνεία καί διά 
τόν Ρόναλντ Κδλμαν, δστις είνε είς άπό τούς πλέον Αλη
θινούς καλλιτέχνας τής ’Αμερικής. Τό παίξιμό του είνε 
Απλό, φυσικό καί μετρημένο, προσόντα σπάνια δί’ ένα 
jeune premier.

J ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ (
Ή μ.ζαβολή τοΰ καιρού Ιαημ,ίωα. ζωηρωτάτην χίτη- 

σιν εί; τούς κινηματογράφου! τής πόλτώς μας. Άλλά καί 
τά προβαλλόμτνα έργα αξίζουν ιδιαιτέρας προσοχής ώστε 
νά δικαιολογείται ή καταπληκτική συρροή κόσμου. Τό 
«’Αττικόν» καί «Μονττάλ.» κατόπιν ένός έτους διοφη- 
μήσίως προέβαλλον συγχρόνως τήν · Λευκήν Αδελφήν» 
μί τήν Λίλιαν Γκύζ ή όποια εσημεΐωσε καταπληκτικήν 
ίπιτυχίαν. Εις τό «ΙΙάνθεον» προεβλήθη «Ό Ναός τής 
Αφροδίτη·,» τδ όποιον ήρεοε υπερβολικά. Ή πιστή ανα- 
παράσταοις τοΰαρχαίου ελ.μεγαλείου εις τό εργον αυιό,ίν 
ουγχρονισμω μέτήναημερινήν'Λφροδίτην,κα^ιΟ' α τό εργον 
άξιο. ιδιαιτέρας προσοχής. Εί; ·δ εΟνφιτ ΙΙάλας» προ- 
τβΐήθη τό εργον "Ονειρα πού σβύνουν» μέ σχετικήν Ιπι· 
τυχίαν, είς τό «Σπλέντττ» τό εργον «Στό» άλλο κόσμο 
σαν πιθάνουμ,η, είς τά «Όλν.ιπτα» «Ίβά, δ τρομε
ρές» είς δέ τό «Σαλόν Ίντεάλ» «Ή δι,θνής σωματε
μπορία» μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν. Τό τελευταίου 
όμως ετάραξε τόν σνμνότυφον Τύπον καί ίξεστράτευσε 
πρώτη ή «Εστίαν προκαλοϋσα τήν επίμβαίιν τής αστυ
νομίας κατά τής δυσφημηστικής διά τήν 'Ελλάδα ταινίας 
ένφ τήν προηγουμένην, δηλα'ή τήν Δευτέραν 14 τρχ. 
μηνός έπαινοϋοε τό έργον και τό έχορακτήριζε ώ; διδα
κτικόν, καί δευτέρα ή αΠρωΐα συνιστώσα νά παυ&ή ή 
έπιτροπή τοΰ ελέγχου ή όποια έπέτρεψε τήν προίολήν, 
ένφ οΐ ίδιοκτήται τής αΠρωΐας κ. κ. Πεσματζ^γλου 
διέθεσαν τήν έν Κηφισία έπαυλίν των, ρυθμού αίγυπτι· 
οκού, πρός τόν σκοπόν τοΰ >ά χρησιμοποιηϋή ύπό τών 
ι/θοποιώ» ώς δ ανύπαρκτος οίκος ανοχής τ'Ελύζιευμ». 
'Ημείς δμως οΐ όποιοι είλικρινώς έ> διαφερόμε&α διά 
τόν τόπον μας, ^ά συνιστούσαμεν είς τήν Κυβέρνησιν 
νά έπεμβαίνει διά τών πρεσβειών της είς τί έξωτειικόν 
όπως επιτυγχάνει τήν όφιίρεσιν τών σκηνών τών δια- 
δρααατιζομένων έν Έλλάδι αί όποΐαι δυσφημούν, ίσως 
δικαίως, τήν ‘Ελλάδα καί όχι δταν προβάλλεται έν Έίν 
λάδι δπότε, κατά τήν γνώμη» μας, αποτελεί κοινωνικόν 
μάθημα,

Άπό τής αϋριον Δευτέρας, δπως έγράφαμεν καί είς τό 
προηγούμενου τεύχος, έφσρμόζεται τό διάταγμα περί λει
τουργίας τών κινηαατονράφων. Πρόκειται περί τοϋ γνω
στού διατάγματος τού έκδοθέιτος έπί κυβερνήσεως Πάγ
καλου καί τό όποιον έδηβοσίευσε ολόκληρον <5 liivnu. 
Άότ.'ιρ κατά τό παρελθόν.

Εις άλλην σελίδα δημοσιεύεται μία αγγελία τοϋ Κινημ. 
ΈριαοτηρίουΜ.Κοβάκ ή όποίαεΐ’ε άξιαϊδιαιτέρος προσο
χής. Φαντασθήτε, νά έχη κανείς κινηματογράφηση τήν 
ζωήν τής οικογένεια; του, μίαν οικογενειακήν ίορτήν, γά 
μους, βαπιίσεις, μιά έκόρ >μή κ. α. τά όποια νά προβάλη 
όπόταν θέλει σ’τό σπήτι του καί νά βλέπη τό παρελθόν. 
"Ημεθα βέβαιοι δτι πολλοί θά σπαύσουν νά αηοπτήσονν 
τέτοιες ταινίες καί μάλιστα πρώτο; ο νηοφαινόμένος,

Liedtko

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Κ^νημ. Χάϊ—Λαϊφ. — Με αφάνταστοι· κοσμοσυρροήν προε- 
βλη^η κατά την λήξασαν εβδομάδα τό άπό πολ/,οΰ άνααενόμε- 
νον άριστούργημα τοϋ έκλιπόντος καλλιτέχνου Ρ, Βαλεντίνο 
αθ Μαύρος 3Αετός^. Τό υπέροχοι· τοϋτο εργον έσημείωσεν 
ενα νέον θρίαμβον τοϋ «Χάί Λάϊφ» διά τά κινηματογραφικά 
χρονικά τοϋ Πειραιώς,

Κινημ. 'Ολύμπια. —Προεβλήθη άπό τής Δευτέρας τό ερ
γον <’Εκδίκησις νεκρού·», άπό δέ τής Παρασκευής «■'Η Ποιγ- 

κήπισσα τοϋ Μπούφαλο» μέ τήν ώραιοτάτην Κωνστάνς Τάλ- 
ματζ καί τό όποιον ϋπερήρεσεν.

Κινηα. Σπλέντιτ. —'Εξηκολοΰθησε μέχρι τής Τετάρτης 
ή προβολή τοϋ έργου ^Λεμβοϋχος τοϋ Βόλγα» άπό δέ τής 
Πέμπτης προεβλήθη ό «Ρασπουτίν».

Κινημ. Χρυσοστομίδου. — Προεβλήθη ή Α' εποχή τον 
έργου α Η άρχοντισα τοϋ Κόσμον».

Κινημ. “Ηλιος —Προεβλήθη ή Β' εποχή τοϋ * Μιχαήλ 
Στρογκώφ».

Κινημ. Ήλύσσια. —Προβάλλει διάφορα επεισοδιακά.
Ε, Βρνέννιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ό κινηματογράφος *AtvKcy  Πύργεν» έν συνδυασμοί μετά 
τοϋ Κινηματογράφου *Πατέ·*  προβάλλουν τήν ιΓιασμίνα» μέ 
τήν Ντυφλός καί Ματώ.

3Επίσης οι κινηματογράφοι αΔιονύσια» καί «Άθήναιον» 
προβάλλουν τόν σΠόθον» ή ^Υπερωκεάνειον» μέ τήν Μαρία 
Ζαγκομπίνι.

Κινημ. Άλάμηρα. «Ταραξίας».
Κινημ. ’Αττικόν9 νΗρχισεν ή προβολή τής 1ης εποχής 

τοϋ έργου «Τρεις σωματοφύλακες».
Κινημ. Κεντρικόν, Ρουαγιάλ, Όλύμηια. Συνέχειαι επει

σοδιακών. ’ Ανταποκριτής
ΠΑΤΡΑΣ

Κινημ. Πάνθεον (Αϊ& ιυσα). Μάς παρουσίασε ένα δράμα 
δυνατό μέ τόν Ζάκ Κατελαίν, *' Ο “Ιλιγγος». 3Επίσης τό φίλμ 
•■‘Η γυναίκα τής ταβέρνας» μέ τήν Νόρμα Ταλμάντζ. Προ
σεχώς <Οί εχθροί τών γυναικών»

Κινη^. Ιίάνθετν (Ταράτσα). Προεβλήθησαν ή 3η καί 
4η εποχή τοϋ επεισοδιακού *’ Ο Σιδηροϋς εργολάβος» καϊ ό 
ίΡΙλιγγος» μέ τον Κατλαίν. Προσεχώς «Μιχαήλ Στρογκώφ» 
μέ τόν Μοσζοϋκιν καί τήν Κοβάνκο.

Κινηα. Ίντκάλ. Προεβλήθησαν <ό Πριγκηπικός έρως» 
μέ τόν 3Αντώνιο Μορένο καί τήν Μάριον Ντάβιες, < Η ιστορία 
δύο μελλονύμφων» καί ή δίπρακτος κωμωδία «Κάτι μέ τρώ
ει», Προσεχώς ή κωμωδία «Μπαμπάς μέ τό στανιό».

Κ. 3Ανδριόπουλος
TYPXARO1C

Κινημ. Τούμπας. *Αργεϊ.
Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν κατά τήν παρελθοϋσαν 

έβδομάδος διάφορα αυτοτελή δίπρακτα επεισοδιακά έργα μέ 
πρωταγωνιστήν τόν “Εντι Πόλλο ώς καί δύο κωμωδίαι. Χθές 
Κυριακήν προέβαλε τό έργον <Ή θεά τοϋ έρωτος» έργον πο
λύ παλαιόν καί τό όποιον δέν τ'ιρεσε. Μεταξύ τών θεατών διε- 
κρίναμεν τάς οικογένειας τών κ. κ. Β. Τούσια, Μιχ. Τσο- 
λάκη, Β. Νούλη, Π. *Αλιβεζάτου,  Κ. Τσολάκη. 3Αστ. Κεραμά 
Β. Ρεγγή καί Δ. Μπαφάλη, τάς δίδας Χατζηφόρου, Τσίκου, 
Κεραμίδα καί τούς κ. κ. Λάμπρον, *Κατσάρον,  Φιλανδριανόν, 
Παπαϊωάννου, Κουλοβαηνόν, Παπαχαραλάμπους, Τζίκαν, 
Μπαφάλην κλπ. Πω. Κοίοβός
ΜΥΤΙΑ IIIV Η
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προσεχώς α'Ο πόνος», «Σάν όνειρο», «Άθλιοι», «Ρομπεν 
τών Δασών», Συρκούφ<η. α. Άλ. ϊ-ωφρονιάόης
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. ‘Ανάπλασές.—Προεβλήθη την λήξασαν εβδομάδα 
ή α' εποχή τοϋ αριστουργήματος τοϋ Πιερ Μπενουα «Ή Πυρ- 
γοδέσποινα τον Λιβάνου» μετ’ αρκετής επιτυχίας. Προσεχώς: 
«Ή ζωή μιας Κοκόιτας» καί «Δόν Καίσαρ τοϋ Βαζάν».

Ή Διεύθυνσις τοϋ κινηματογράφον, αξίζει παντός επαί
νου διότι μή φεισθεϊσα δαπανών προέβαλε άπό τής ένάρξεως 
τον Κινηματογράφου καί εξακολουθεί προβάλλουσα μετ' επι
τυχίας μεγάλα έργα καί πρέπει νά τύχη τής άμερίστου καί 
θερμής νποοτηρίξεώς μας πρός κάλυφιν τών μεγάλων δαπα
νών της. Κλ. Στ. Μιμικός
ΚΑΒΑ«ΛΑ

~~7 Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη με μεγάλην έπιτνχίαν α'Η 
παρισινή Κούκλα» μέ τήν Μάε Μούρραιϋ καί «Ή δεσποινίς 
τοϋ μεσονυκτίου». Λίαν προσεχώς «Σκλάβα Βασίλισσα».

Κ.νημ. Αίγλη.—'Εξαιρετική σνγκέντρωσις είς τό έργον 
«Τσίρκους» μέ τήν ’Αλμπάνι καί τόν Γκαϊνταρώβ. ’Επίσης 
προεβλήθη «Ή δακτυλογράφος» μέ τήν Νόρμα Σήρερ.

Γ. Νιτοόπουλος
ΞΑΝΗίΙ

Κινημ. Μίγας - Προεβλήθησαν «'Ο ληστής τήςΒαγδάτης» 
Έπίσης μέ επιτυχίαν προεβλήθη τό ύπέροχον εργον«Συρκούφ» 
ή πρώτη εποχή ιιέ τόν συμπαθή Γάλλον καλλιτέχνην Ζάν 
“Αντζελο.

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν ιό επεισοδιακόν «Τό 
μάτι τοϋ Άετοϋ» καί ή 1η έποχή τοϋ υπέροχου έργου «Συρ
κούφ». Τό έργον «Συρκούφ» προβάλλεται ταυτοχρόνων καί 
εις τούς δύο Κινηματογράφους, λόγω συνωστισμού.

Σ. Καξατζής
ΙΙΥΓΓΟΪ

Κινημ. Άπό λων. Λόγω βλάβης τής ’Ηλεκτρικής μη
χανής δέν έλειτούργηοεν έπί διήμερον. “Ηδη προβάλλεται «Ό 
ατρόμητος καναδός".
ΛΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ Θέσπις. Προεβλήθησαν κατά τήν παρ. έβόομάδα 
τά έργα «Ο αήττητος», «Ό άπηγορευμένος παράδεισος» καί 
«Ό μοδέρνος Βασιληάς»

Κινημ. «Θίαπις». — Τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθησαν 
τά έργα «Μοντέρνος Β σιληάς» καί <Ό Τόμπυ καί ή αγε
λάδα του». Χρ. Μήλας
ΛΑΡΙΣΣΛ

Κινημ. «Ντορε». — Προεβλήθησαν «Ό ’Αήττητος» μέ 
τόν Ριχάρδον Μπάρθελμες καί μέ μεγάλην επιτυχίαν «Τό θύ
μα τοϋ Έρωτος» μέ τήν Κορίν Γκρίφφιθ. .

Κινημ. < Άιτ,κόν».—Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τό έργον 
«Μία εγδομάς ηδονής» καί μέ μεγάλην επιτυχίαν ή δευτέρα 
εποχή τοϋ «Ρομπέν τών δασών» μέ τονΝτούγκλας Φαίρμπανκς. 
Προσεχώς «“Αννα Μπαλένα». Β. Λογοθέτης
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον “Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
φυλή πού σβύνει» «Στής Κορφές», «'Ο κουραμπιές» μέ τόν 
X. Λόϋδ, «Ό άνθρωπος με τά 1000 ονόματα» καί «dor 
Ζουάν καί Φάουστ».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Ό αετός τών θαλασ
σών», «Ύπεράνω τής δικαιοσύνης» μέ τήν Μπερτίνι, «Ή 
φίλη τοϋ ταυρομάχον», «Μετά τόν έρωτα» και «Ποιος τόν 
σκότωσε». Ε. Κ.
ηρακα κιον

Τσίρκους» μέ τήν Μαρσέλλα 'Αλμπάνι καί τόν Β. Γκαϊν
ταρώβ.

Κινημ. «Πάνθεον».—Προεβλήθησαν «Ό χορός τοϋ ταύ
ρου» μέ τήν Μούρραιυϊκαϊ «Τό κισμέτ». Άπό τής προσεχούς 
εβδομάδας «Ό Συρκούφ».

Κινημ. «Παττέ».— Προεβλήθησαν «Ο άνθρωπος πού είδε 
τό διάβολο» καί «Τό χρυσοϋν ώρολόγιον» μέ αποτυχίαν.

Γ. Χαλκίδης
ΝΑΥΪΙΛΙΟΝ

Κινη ’. Πάνθεον».— Προεβλήθησαν τά έργα «Μοντέρνες 
γυναίκες», «Στά Καμπαρέ» καί «Ματωμένος έρως». Λίαν 
προσεχώς «Ζουέ ντέ Παρΐ». Παπαθαναοόπουλος

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΠΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚίΚ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

'Ο 7 ere Κλαίρ ^γυρίζει*  διά λογαριασμόν της Εταιρίας 
«’Αλμπατρός» μίαν διασκευήν τής κομεντί τών Eugene La- 
biche καί Marc Michel «’Era φάθιτο καπέλλο τής Ιτα
λίας*·

Κινημ. ’Απόλλων- Προεβλήθη τό έργον «Ή άπάχισσα 
τής Μονμάρτης» μέ τήν Σβάνσον.
ΣΒΡΡΑΙ

Κινημ. «Όρφεύς».—Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτνχίαν 
είς 4 έποχάς αΤό σπήτι τοϋ μυστηρίου». Λίαν προσεχώς «Τό

—'Η Ναι αλί Λισέγκο κατόπιν διετούς περίπου απουσίας 
επιστρέφει είς τόν κινηματογράφον.

Το νεον εργον είς τό όποιον θά έμφανισθή φέρει τόν τί
τλον «Εη Rade». Σκηνοθέτης τοϋ εργον τούτον είναι ό Α. 
Καβαλκάντι, ό ντεκορατέρ τον < Μακαρίτη Μαθία Πασκάλ», 
καί τούς καλούς ρόλονς κρατούν, πλήν τής Λισζέγκο, ή Κα
τερίνα "Εσλιγκ, ό Ζώρζ Τσάρλια καί ό Φίλιππος 3Ερριά.

—Ή Μπέττυ Μπάλφουρ φαίνεται δτι δέν σκοπεύει νά εγ
κατάλειψη πλέον τήν Γαλλίαν, Μετά τό «Μόντε Κάρλο*  τήν 
«Μικράν καμαριέραν*  καί τό «Ex Voto» τοϋ ΜαρσέΙ Λερ- 
μπιέ, προσελήφθη ύπό τοϋ Λουδοβίκου Μερκαντόν διά νά 
πρωταγωνιστήση καί είς τό έργον 'Croquette*.

— Πολλά τά καλά λέγονται διά τό νέον έργον τοϋ Τζαίημ 
Κροϋτζε Νίκη  ή θάνατος  διά τό όποιον διαδίδεται δτι έδα- 
πανήθησαν πλέον τών δύο εκατομμυρίων δολλαρίων

* *

— Ή Λίλιαν Γκίς, ή περίφημη 3 Αμερικανίς τραγωδός, 
άπέκρονσε τόν ρόλον τής 31 Αννας Καρενίν διότι εύρισκε δτι ό 
ρόλος αυτός δέν τής έταίριαζε διόλου. Κατόπιν τούτον ό Δη- 
μήτρη Μπουκοβίτσκη ένεπιστεύθη τόν ρόλον τούτον εις τήν 
μεγάλην Σουηδόν καλλιτέχνιδα Γκρέτα Γκάρμπο, ήτις πιστεύε
ται, δτι θά έπιτύχη οϋτω τήν ώραιοτέραν της δημιουργίαν. 
Τόν κύριον ανδρικόν ρόλον θά ύποδυθή ό Βίκτωρ Βαρκόνι.

— Ή κινηματογράφησις τοϋ νέου έργου τών  Ηνωμένων 
Καλλιτεχνών  Ή  3Ανάστασις» τοϋ Τολστόη έτελείωσε καί 
πρόκειται εντός ολίγον νά προβληθή εις τήν Νέαν Ύόρκην·

*
* *

Ή Λύα ντέ Πούττι άποχωρήσασα τής *Παραμάουντ*  
υπέγραφε συμβόλαιον μέ τήν εταιρίαν τοϋ Σέσιλ ντέ Μίλ.

— 'Ο Κόνραντ Φάϊντ, δστις έφθασε πρό τίνος είς Χόλλυ- 
γουντ συνοδενόμενοζ. υπό τής συζύγου του καί τής θνγατρός 
του, ήρχισεν ήδη υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Πώλ Λενί τό ^γύρι
σμα  τοϋ νέου τον έργον «'Ο κίτρινος Παπαγάλλος .* *

— 3Αγγέλλεται ώς λίαν προσεχής ό γάμος τήι Γκρέτα Γκάρ
μπο μετά τοϋ Τζών Τζίλμπερτ.

— CO Λόν Τσάνεν έτελείωσε τό έργον «Μ. Wu», είς τό 
όποιον ερμηνεύει ένα πολύ περίεργον ρόλον κινέζον. Παρά τό 
πλευράν του συμπράττει καί ή Ρενέ 3Αντορέ.

— Ο  'Έρικ Πόμμερ προσελήφ^η ύπό τής «Metro» διά 
νά διευθύνη ένα ώρισμένον αριθμόν έργων.

*

ΡΑΜΟΝ Ν0ΒΑΡΡ3 - ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕΡ
Ό Ραμόν Νοβάρρο πρωταγωνιστής τοΰ Μπέν-Άλή 

έντός ολίγου θ' άρχίσο τό «γύρισμα ενός παιδικού φίλμ 
ύπόζτήν διεύθυνσιν τοΰ Έρνέστου Λοΰμπιτς.

Θα πρωταγωνιστήσω παρά τό πλευρόν του ή ώραία καί 
έκλεκτή καλλιτέχνις Νόρμα Σήρερ ή όποια έντός τοΰ μη· 
νός περατώνει ένα φίλμ τιτλοφορούμενον «Τό σταχτί κα
πέλλο» τοΰ όποιου τά εξωτερικά έγυρίσΟησαν εις Πα
ρισίους.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΡΑΓΒΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΝΙΛΣ

HENNY PORTER
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Εις ένα διάλειμμα άνεφύη συζητησις μεταξύ τής καλλι- 
τεχνιδος καί τοΰ ποικιλοτρόπως μέ αυτήν άσχοληθέντος 
Dr. G. Holberg, κατά πόσον τό έργον αύτό θά έπετύγ· 
χανε είς τόν κινηματογράφον. *Ο  Γερμανός κριτικός έξέ- 
φρασεν άπροκαλύπτως τήν γνώμην του δτι ή μελετημένη 
κινηματογράφησις θά ύστβροΰσε, έκ τοΰ δτι θά έλβι ε ή 
φωνή, ό κυσιος συντελεστής τής επιτυχίας τοϋ δράματος. 
Ιδού τί άπήντησεν ή "Εννυ ΙΙόρτεν : «νΑν έκινηματογρα· 
φεϊτο αυτό τό εργον θά ήτο κάτι έντελώς τό διαφορετικόν 
και θά άπήτει έντελώς διαφορετικήν έκτίμησιν καί αύτό 
ισα*ίσα  είνε τό μέγα λάθος τοΰ περισσοτέρου κοινού δτι 
δτι παρατηρεί τό φίλμ καί τό θεατρικόν έργον άπό τόν αύ
τήν απολύτως δψιν. Πρέπει πάντοιε νά έ η τις ύπ*  δψιν 
του μιά μεγάλη δι ιιρεσι τών δύο αύ ών κλάδωνιής τέχνης. 
Τό θεατρικόν έργον επιδρά πράγματι διά τή; ώραιότητος 
τών λόγων τοΰ ποιητοΰ, συνδεδεμένην μέ τό πα'ξιμο τοϋ η
θοποιού καί τήν τέχιην τοϋ ρεζισέρ. Τό ςίλμ παραινείται 
απολύτως τοϋ λόγου. Σέ πολλαπλώ; ηύξημένην κλίμακα τί
θεται^ εις αυτό η ηθοποιία τοΰ καλλιτέχνου καί ή σκηνοθε
σία. Ω, έκ τούτου τό φίλμ ά»ίζει διαφορετικής κρίσεως 
Εινε κάτι εντελώς τό διαφορετικόν. Τό κοινόν οφείλει νά 
ουνηθίσχ) νά βλέπη exo φιλμ κάτι διαφορετικόν ή στή σκη- 
νη. Η προσεχής εξελιξις τοϋ φίλμ θά βοηθήση νά λάβη 
το κοινόν μίαν ορθήν άντίληψιν ούτοϋ. Πιοτεύω δτι ή έβδο
μη τέχνη πάντοτε θά κυρίαρχη περισσότερον προσεγγίζου- 
σα εις τήν φαντασίαν, ζητημα πού άδυνατοΰν νά λύσουν 
οι ρεζισέρ τής σκηνής, διότι αϋτη έν συγκρίσει πρός τό 
φιλμ παραμένει πανα^χαία κσί ψυχρά Άναλογισθεϊτε τήν 
περιφημον όπεραν τοϋ Majerber «Ό Προφήτης». Σ’αύτήν 
ενα ανάκτορον καίεται. Τι δύναται νά παράσχη ή σκηνή μέ 
νά τεχνικά μέσα πού διαθέτει ; Άποπνικτικόν καπνόν καί 
μερικά βεγγαλικά. Τό φιλμ τούναντίον είνε δυνατόν ολό
κληρη τήν καταστροφή νά μάς παρουσιάση, δύναται νά μάς 
δείξη τό καιόμενον παλάτι δχι μόνον έξωιερικώς άλλά καί 
έσωτερικως, πράγμα αδύνατον διά τόν ρεζισέρ τής σκηνής. 
Θα ^«γυρίσω μ εν» τόν Θάνατον τοΰ Δαντόν». Γίνεται άπό 
τό εργον τοΰ ποιητοΰ ενα έ -»γον πού στερείται μέν τών λό
γων αυτού κατέχει όμως τήν άληθή του σκηνοθεσίαν καί 
δύναται ασφαλώς νά έχη ^τεραιτίαν επιτυχίαν. Μόνον είνε 
κρίμα, επερανε γελώσα, οιι στο μεγάλο αύτό φιλμ δέν υ
πάρχει κανένας ρόλος καί γιά μένα».

Σκεφθήτε οιι τά σοφά αυτά λόγια τής Πόρτεν έλέ" 
χθησαν πρό ύκταβτίας περίπου. Ή μεγάλη της πείρα, αί 
πολλοί γνώσεις της, τής έπέτρεπαν δχι μόνον νά μιλή 
τόσον όράά, άλλά καί νά προφητεύω· Είνε πραγματικούς 
άστεϊον ,νά συγκρίνω τις σκηνήν καί φίλμ. Άλλά καί ό η
θοποιός λαμβάνει σ αύτάς τάς δύο κατηγορίας τής τέ- 
Χνγ)ξ> μίαν εντελώς διαφορετικήν θέσιν. Σαφέστατα αύτό 
γίνεται άντιληπτόν εις ένα καλλιτέχνην όπως ό Alexander 
Moissi. Όσον εξαίσιος είνε στη σκηνή, τόσον ασήμαντος 
παρουσιάζεται στό φίλμ. Τό μόνον ποΰ κάπως τόν κρατεί 
στό κοινόν είνε ή έντύπωσις του όνόματός του. Γιατί λοι
πόν ; Η καλλιτεχνική δύνσμις τοΰ Moissi σύγκειται είς 
τήν έξαιρετικήν δύναμιν τής φωνής του, αύτή ύποβιβά£ει 
τήν μιμικήν του ίσχύν. Στό φίλμ λοιπόν δπου κυριαρχεί 
ή ήθοποιια ό Moissi υστερεί πολύ. Άλλο καί άντιστρό- 
φως, ιδού ό πασίγνωστος, δ τσακπΐνος, ό αγαπημένος τών 
άτθίδων Harry Liedtke, είνε ασφαλώς ένας καλό; ηθο
ποιός τοΰ θεάτρου, έν τού'οις έπί μακρόν είς τήν σκηνήν 
ούτε προσήγγισε τήν φήμην ήν απέκτησε στό φίλμ.

Κατά πόσον ή Πόρτεν θά ήτο καλή ήθοποιός τοΰ θεά
τρου δέν γνωρίζω. Στό φίλμ είνε ή έξαιρετικωτέρα γερμα-

Διασκευή ύηό Ro -Ma

I νίς τραγωδός, γνωρίζουσα όσον ούδείς, διά χειρονομιών 
καί μιμικών έκηράσεων νά έκδηλώνη δλας τάς συγκινήσεις 
τής ψυχής της. Καί τοΰτο θαυμασίως τό επιτυγχάνει διότι 
έχει ώς αρχήν: «Διά πάντα δημιουργόν καλλιτέχνην, νό Ός 
εΐ ε ή άλήθεια καί ή φυσικότης» (Wahr und natiirlich 
sein, istjGesetz fiir jeden sebaffenden Kiinstler).

"Ενα όμως δ«ερ άσφαλώς δύναται τις νά προείπη, είνε 
δτι έάνέπαιζε συγχρόνως καί εις τό θέατρεν δένθά έφθα'ε 
στό σι μερινόν της ΰψος. Θά έλάμβανε διά τής σκηνής 
μίαν έντελώς διαφουετικήν άντίληψιν τής μιμική; έκφρά- 
σεως (ώς π. χ. ή Ούγκέτ Ντυφλό κ. α.).

Τήν "Εννυ Πόρτεν δμως δέν τήν άνέδειξεν μόνον ή μι
μική της, άλλά πρό παντός ή χάρις τών κινήσεων, ό ρυθ
μός τοΰ σώματος καί ή αρμονία τής μορφής της.

Ή Πόρτεν δπως είς δλα είνε καί είς τήν έργασίαν της 
τακτ κή.

Καθ’ έκάστην τήν ΐΟην πρωινήν ενα πολυτελές κλειστό 
αυτοκίνητο σταματά πς ό τής εισόδου τής εταιρείας της. 
Ή ξανθή Πόρτεν ά>λούστατα ένδεδυμένη διευθύνεται πρός 
τό ά ανσέρ ποΰ δ θυρωρός έσπενσε νά τό θέση είς’ τήν 
διάθεσίν τη;. Περνά πρώτον άπό τό δωμάτιον τής τηλεφω- 
νητρίασ, ήτις σπεύοει νά τής παραδώσω τάς άπειρους 
πάντ ι έπιστολάς τών άπειρων θαυμαστών της. Ή καΛλι- 
τιχνις προσπαθεί ταχέως νά ίκανοπυιή’η δλους καί δλας 
μέ ένα αΰ .όγραφον ή φωτογραφίαν, έκτος άν είναι άπη- · 
σχολημένη σέ «γύρισμα» οπότε κατ’ άνάγκην ή άπάντησις 
καθυστερεί ικανόν διάστημα. Κατόπιν είτέιχεται σ*  ένα 
κομψό τακτοποιημένο δωμάτιο γεμάτο άπό εικόνες, ιδία 
καλλιτεχνών, κ’ έκεΐ ντύνεται καί μακιγιαρίζεται καταλλή
λως καί ρίχνει μν>άκόμη ματιάστή μέλλουσα νά «γυρισθή· 
σκηνή τοΰ σεναρίου.

Σέ λίγο ένα κουδοΰνι τήν είδοποιεϊ ότι άναμένεται στό 
στούντιο. Οί προβολείς, οί λαμπτήρες, οί φωταγωγοί έ
τοιμοι’ οί φωτογράφοι έν παρατάξει καί οί ηθοποιοί συζη
τούν. Σ’ ένα άκρον μία πρόχειρος ορχήστρα, άποτελουμένη 
άπό ενα πιάνο, ένα βιολί καί ένα βιολοντσέλο. *0  ρεζισέρ 
περιφέρεται άναζητών κάποιο έλάττωμα γιά νά τό ψέξη, 
νά φωνάξη, νά νευριάση. Έπί τέλους ή Πόρτεν φθάνει, 
χαιρετρ χαριέστατα δλους καί στόν σκηνοθέτην δίδει τό 
χέρι της κατσουφιασμένη, δοθέντος δτι ούδείς ρεζισέρ υ
πάρχει εύγε,ής.

Μελετώνται έκ νέου οί ρόλοι καί ό ρεζισέρ δίδει τό 
σύνθημα γιά τήν έναρξιν τοΰ «γυρίσματος». Πέρνεται ή 
πρώτη φωτογραφία καί επαναλαμβάνεται πάλιν για νά έ- 
κλέξη κατόπιν ό ρεζιοέρ τήν κσλλιτέραν (γι’ αύτό «έγυρί- 
σθησαν 1.300.000 μ. είς τήν «Μητρόπολιν» διά νά κρα
τηθούν μόνον 4 156 μ.)

Στό στούντιο δλοι είνε ίσοι. Ό ρεζισέρ δέν διακρίνει 
κανένα. Άν κάποιο; κάνει λάθος εύγενώς διορθώνεται, 
δν δμο'ς έπαναληφθή τό ίδιο σφάλμα τότε ένσκήπτει ή θύ
ελλα Μά υπάρχει σκηνοθέτης χωρίς νεΰρα ; Συνήθως δ
μως επικρατεί ησυχία. Όόι άντιλαμβάνονται αμέσως καί 
πρό πάντων συνηθίζουν εύκολα τις 1δι< τροπίες τοΰ θηρίου.

Κατά τό «γύρισμα» ή μουσική παίζει εύθυμα καί λυ
πηρά άναλόγως τεμάχια. Συνήθως παίζει μουσική, άλλά 
γιά τήν Πόρτεν τήν τόσον, δπως είδαμε, μουσικήν φύσιν, 
είνε άπολύτως άναγκαία αυιη. Ό ρόλος της, τά αίσθήμα- 
τά της, αύτή ή ιδία όρμεμφύτως άκολουθεΐ κατά γράμμα 
τήν αρμονίαν τής μουσικής.

Όταν δλα έτοιμασθιΰν καί τό «γύρισμα» αρχίσει, ή 
Πόρτεν μεταβάλλεται τελείως. Μόλις δμως τά φώτα σβύ- 
σουν τό ώραϊο της προσωπάκι λαμβάνει τήν προτέρ' ν του 
γλυκεία δψιν. (Άκολουθεΐ)
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LE SORT
DES ENTREPRISES C1NEM ATOGRAPH1QUES

De nouvelles pressions sont exercees contre les entre
prises cinematographiques.Toutes les fois ou la police 
des villes eprouve le besoin de rappeler son existence 
elle publie des ordonnances restrictives du fonctionne- 
ment des cinemas. Elie mobilise ses effectifs toutes 
les fois oil un spectateur en plus du nombre fixe par 
elle entre les dimanches ou les jours de fete d ns les 
salles de cinema et engage des poursuites contre le 
directeur de 1’entreprise pour montrer sa poigne.

Nous reconnaissons que 1’Etat a 1’obligation de 
proteger la vie de ses citoyens, mais il ne faut pas que 
les mesures qu’il prend dans ce but portent prejudice 
a leurs interets. Ainsi, en Europe, non seulement la 
police n’interdit pas 1’entree aux spectateurs, mais elle 
leur permet meme de fumer dans la salle (sauf dans 
quelques cas exceptionnels). Mais en Grece il ne fau- 
Orait pas nous etonner si on nous dit demain que 
le fonctionnement des cinemas est interdit comme dan- 
gereux pour la Securite du pays.

Ea revue des acteurs «Theatre Hellenique» entre- 
prit, elle la premiere, la campagne contre les cine
mas en suggerant aux autorites competentes la neces- 
site de prendre des mesures contre le danger qui me
nace la morale de notre jeunesse du fait de films ci
nematographiques. Mais si 1’auteur de cette, publica
tion faisait un tour dans les salles de cinema d’A- 
thenes, il n’oserait meme pas faire la comparaison 
entre les films qui sont projetes dans les , cinemas et 
les «oeuvres» qui sont actuellement representees sur 
la scene athenienne.

La chose ne nous surprend point. Nous ayons sou 
vent indique aux directenrs des cinemas et a Γ Union 
Ginematographique Hellenique que le theatre consi- 
dere le cinema comme un concurrent dangereux et 
par consequent comme un ennemi. Et pourtant non 
seulement ils n’ont pas voulu nous entendre, mais en
core dans sa campagne pour obtenir la reduction de 
la taxe sur les spectacles, 1’U.C.P. a meme demande 
le concours des acteurs.Nous craignons fort que les ef
forts de rU.C P· n’echouent et cela a cause precise- 
ment de la cooperation avec les acteurs.

L’U.C.P. ne reussira dans son effort que si elle 
travaille toute seule, en se basant uniquement sur ses 
propres moyens, et surtout si elle decide de fermer 
tons les cinemas du pays en signe de protestation. 11 
n’y a pas d’autre issue au probleme. Et cette mesure 
deviendra cause que plusieurs questions pendantes qui 
preoccupent aujourd’hui TU.C.P· seront discutees et 
resolues

Nous ne doutons pas que dans cet effort, 1'U.C.P.

trouvera a ses cotes, pretes a la soutenir toutes les 
entreprises cinematographiques de la province.

LE CONTROLE SUH LES CINEMAS
Par une lettre a 1’Union Cinematographique. Pan- 

hellenique, la direction de la police des villes 1'infor 
me qu’a partir du 20 courant aucun film ne sera pro
jete si sa projection n’a ete autorisee au prealable par 
la commission de controle constituee a cet effet par le 
ministere de I’interieur.

Des la reception de cette lettre le president de 
1’U C P. M. Ale. Triantaphyllou a convoque les mem- 
bres de 1’Union en assemblee generate extraordinaire 
et leur a communique la decision du gouvernement. 
Il a ete decide a 1’unanimite de demander a la po
lice un delai d’un mois pour donner le temps au con- 
seil d’administration de 1’U.C P. de se presenter au 
ministre de I’interieur pour lui demontrer 1’impossibi- 
lite d’appliquer cette mesure.

NOTRE CRITIQUE
Lt’ AIGLtE HOIR 

Production «United Artists» 
(Projete au «Pantheon» et a l’«Ideal»)

C’est un grand film romantique et d’aventures dont 
la principale qualite est la simplicite. Le scenario, qui 
nous rappelle sur plusieurs points trois autres oeuvres 
connues, le «Paradis interdit», la «Marque de Zoro» 
et «Rosita», est plein d’action avec certaines scenes 
charmantes. Il off re a feu Rodolphe Valentino un de 
ses meilleurs roles. Pour la mise en scene, le nom de 
Clarens Brown, le createur de 1’inoubliable «Femme 
de Hoans», considere aujourd’hui a juste titre comme 
un des plus grands metteurs en scene de 1’Amerique, 
est une garantie. La mise en scene est precise, deli
cate et etudiee et si elle ne reussit pas toujours a 
nous donner Γ impression que nous sommes en Russie 
elle ne nous choque en aucune de ses parties.

Parmi les diverses scenes nous avons admire tout 
particulierement la revue de la garde impiriale^ par la 
Tsarine, le diner chez Cyrille avec la belle vue, prise 
en piongee, de la table avec les mets, et en parficu-
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Her les scenes sentimentales qui se deroulent dans des 
decors soigneusement choisis.

Dans le role du lieutenant Vladimir Dubrowski, 
Rodolphe Valentino trouve 1’occasion de montrer tou
tes ses rares qualites naturelles et artistiques et il n’y 
a pas de doute que cette creation de Valentino reste- 
ra une des meilleures de sa carriere artistique.

Il a cette fois pour partenaire la belle Wilma Ban- 

lier dans les scenes sentimentales du film.
Louisa Dreeser tient avec succes le role difficile de | 

Catherine et sait admirablement exterioriser les divers 
sentiments qui emplissent 1’ame de la voluptueuse Tsa
rine.

D’une fa<;on generate l’«Aigle Noir» est une des 
meilleures oeuvres et des plus soignees que nous ait 
donnees jusqu’iciValentino et cela suffit, nous semble- 
t-il, pour que tout le monde veuille le voir et Pad- 
mirer.

film est deja vieux et ne peut plus nous satisfaire 
entierement.

Sans doute nous n’avons que de minimes reserves 
en ce qui concerne le sujet qui suit fidelement la 
piece d’Edmond Rostand. Toutes nos observations 
se limitent principalement a la cinematographic qui 
laisse recllement beaucoup a desirer. Et d’abord Γ 

- r— r--------------—-------- ----- ----------- ensemble theatral, qui est presque inevitable dans
chy qui ]oue avec beaucoup de delicatesse en particu-, tous les films italiens de production ancienne, est 

lee d„ III™. la principale caracteristique de ce film.
r η 4. .. «, »-■ jsjous avons en outre de nombreuses reserves

quant au jeu des acteurs dont aucun, pas meme 
celui qui tient le role de Cyrano,ne parvieut a donner 
Γ impression qu‘ il sent et vit son role.

Quant aux titres en vers, ils constituent un beau 
collier de perles.

Par contre les qualites de ce film se resumente 
dans „une reconstitution assez exacte et fidele de Γ 
epoque de Louis XHf.

U’ IUH DE II’ AMOUR 
Film Italicn 

(Projete a l’«Ufa Palace»)

Nous croyons superflu de nous etendre sur ce film 
vieux et mediocre dont la projection n’a d’autre jus
tification que le fait o’avoir coincide avec la derniere 
semaine du Carnaval. Le sujet, la mise en scene ne 
presentent rien d’appreciable. Parmi les acteurs, 
Charles de Vogt est relativement le meilleur. Helene 
Markowska reste toujours 1’interprete mediocre que 
nous avons connue souventdans le passe.

TRaGEDIE 

Preduction «Porten Froelich» 
(Projete au Splendid»)

Il s’agit—et son ti re en temoigne—d’un film dra- 
matique. Le sujet se deroule aussi autour de 1’amour 
maternel, mais 1’interpretation parfaite en fait un film 
non seulement tolerable mais fort interessant. La 
mise en scene de Froelich est soignee et il est evident 
que rien n’a ete laisse au hasard. Les acteurs sont 
tous dans leurs roles et forment un ensemble harmo- 
nieux·

Henny Porten, la grande tragedienne allemande, 
apres une longue absence de 1’ecran athenien, marque 
avec cette ceuvre un retour triomphal. Sa creation 
dans le role d’une nouvelle mater dolorosa est vrai- 
ment superieure et ce ne serait pas une exageration 
de dire que de longtemps nous n’en avons vu de 
semblable.

Dans le role du mari, Walter Jansee est bien.
Ce film merite d’etre recommande sans reserve aux 

vrais amis du cinema, exclusivement a cause du jeu 
incomparable d’Henny Porten.

CYRANO DE BERGERwC
Production «Augusto Genina»
(Projete al’ «U.F.A. Palace»)

Pourquoi a-t on laisse s’ ecouler cinq ans depuis 
sa production pour nous presenter ce film ? On sait 
qu’ a 1’epoque il avait marque un succes assez appre
ciable en Italie et il etait probable qu’ il aurait trou
ve le meme accueil en Grece. Mais aujourd’hui ce

LiPL CL1OCHE D’ ALtARjVIE
Production «Universal»
(Projete au «Pantheon»)

C’ est un petit drame ordinaire. Le sujet ne pre
sente rien de nouveau, mais il est de ceux qui conti- 
nuent toujours a plaire au public. Le «clou» de ce 
film c’est la scene de Γ incendie a laquelle partici- 
pent les pompiers americains et qui, si elle n’ egale 
pas celle que nous avons vue dans le film de l’U.F.A. 
«Le Feu» cause une assez grande impression.

Helen Chadwick, John Murray, Edda Morva, 
William Russell et Richard Dravers interpretent ce 
film de fa^on satisfaisante.

LE CRIME ET L’ ACCUSATEDR MUET 
Production «Metro-Soldwyn>· 

(Projete au «Splendid»)

Une bonne part du succes de cette ceuvre est due 
au superbe chien loup qui apparait dans la piece sous 
le nom de «Pierie le Grand». N’oublions pas de noter 
non plus I’habilete et la patience du metteur en scene 
qui a reussi a diriger si admirablemen un semblable 
protagoniste.

Le sujet, bien que presentant certaines invraisem- 
blances, est assez interessant et soutient du commen
cement a la fin I’intiret du spectateur.

La charmante Eleonor Boardman et Raymond 
Mckoo interpretent de fa?on assez satisfaisante ce film 
d’aventures.

Stephane Kostia

AVIS

M. DARIO MOLHO (Salonique, 21 rue Co- 
Icinb) est prie instamment de regler son com- 
pte d’insertion.
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Σέβεριν Μαρς 
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Ζάν ’Άντζελο 
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Φράνς Ντελιά 
Μαρία Νταλμπαϊοίν 
Αίμ. Ικ'όνε 
Ζώρζ Μπισκώ 
I. Μοσζονκιν 
I Μοοζοΰκιν 
Αονσΰ Σαντζερμά'ο 
Άντάλφ Μινξοΰ 
Φρ. Μπερτ'νι 
Φρ, Μπεοτίνι 
"Εννυ Πόρτεν 
Ριχ. Κορτεζ 
Διομ. Ζακομπίνι 
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Κάμιλλο ντέ Ρίζο 
Κάμιλλο »τέ Ρ·ζο 
Λίλ Ντάγκοβερ 
Θωμα^ Μέϊγκαν 
Σεοίλ Τρυάν 
Σεοίλ Τρυάν 
Ρόντ Λαρά*  
Ροδ. Κλέϊν Ρόγγε 
Μπελιτσιόνι Στάνιο 
Μίλτον Σίλς 
Ούγχέτ Νιυφλδ 
Μαίρη Πίκφορδ 
Μαίρη Πίν,φορδ 
Λάουρα Λαπλάν 
Ρέτζιναλδ Ντέννυ 
Μηέρναρ Γκέτζκε 
Ξενία Ντέζνι 
Ροδ, Βαλεντίνο 
Ροδ. Βαλεντίνο

Movih Κρυοέ 
Ζώρζ Β κέ 
Αντρέ Ροάν

ΑίμεΣίμόνΖιράρ 
Κλώνε Μερέλλ 
Γατιών Νορέ 
Βά*  Νταέλ 
Άντρέ Νόξ 
Ζάν Μνράτ 
ΜαργαρίταΦίοερ 
Σέβεριν Μαρς 
Μαρτινέλλι 
Ντέ Κονϊνγπάν 
Ζώρζ Λάννες 
’Ολιβ Τομάς 
Ιωάννα Ρολέτ 
Ζώρζ Μολόϋ 
“Εμμυ Λύν 
*Αντ. Μπραμηάν 
"Εντοναρ Ματέ 
Ζώρζ Μελχιδρ 
Γαστώ'· Ζαχέ 
Μάρη Μι λ 
ΙΓερρέτ Μάντ 
Ύβέν Άντρέϊορ 
Ονιλλιαμ Χάρε 
Ζιλμπέρ Νταλέ 
5Ιωάννα Νεεσκλδ 
Ζώρζ Βωλ ιέ 
Ρειζιν Μπουέ 
Ζερ, Αορμηανειέ 
Λεδν .Μαεώ 
Ούΐλλ Φάρνούμ 
Άρμέν Μπερνάρ 
Ζώρζ Μηισκό 
Άνεόλ.φ Μενζοϋ 
Γχάμ. Βιλλανοέ

Μηλάνς Μοντέλ 
Ονΐλλιαμ Ρουσέλ 
Σούζαν Γχρανται 
Βίνεζελ
Μίλτρετ Χάρρις 
ΠοαλινΦρενεεριχ 
Μωρις Σεβαλιέ 
Γαβρ, Σινκ'ρέ 
Φράτς Μνσέν 
Μηέετν ΜηλάϊΌ'

ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
Μ 1 Κ Ρ A 1

(Miniatures)

Β Μ,άς Μπηρυ 
Ριοαρ Ντίξ 
Ραϋμ Χάτ 
Μαίρη Μηριάν 
Λόϊς Βίλσον 
Φίοράνς Βΐντορ 
Ζάκ Χολτ 
“Εοτερ Ράλατον 
Θεοδ. Ρόμπερτς 
Νεϊλ ΧάαιΙτον 
Νοάχ Μπήρν 
“ΕντοναρΧόρτον 
Ντούγκ ΜάκΛήν 
Θωμάς Μίϊγκαν 
Βέρνερ Μπάφλερ 
Μπέτ Μπρόναον 
Ντούγ. Φαίρμπ- H 
Έρνεστ Τορενς 
Ραϋμ, Γκρίφφιϋ· 
Άντδλφ Μενζοΰ 
ΒίΙλ'.αμ Κύλιιρ
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8 έκάστη. Διά τάς 'Επαρχίας δρχ. 10 ένάστη.


