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ΕΠΙ TOY NOMOEXEAlOf “ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ,,
γους τών παίζόμενων έργων. Δέν είνε δέ δυνατόν να πα- 
ραβληθή χαι ή αισχρότερα είχών μιας οθόνης μέ τήν 
ζωντανήν άναπαράυτασιν αληθινών όργιαν από τής σκη
νής τών σημερινών θεάτρων. Και νομίζομεν ο·ΐ ό συν
τάκτης τού ’ ομοσχεόίου συγχέει άπελπιστικως τα πράγ
μα α πε ιορίζων τόν κινηματογράφον άδικαι^λογήτως 
χαί άφΰνων τά θέατρα ελεύθερα f ίς τά δέματα χαί τα 
ώτα τών παιδιών. Δ*ό  ι φρονοϋμεν ότι τό παιδί διαφθει- 
ρεται περισσότερον δταν βλέπη καί άχούη συγχρόνως τας 
σχηνάς πού παίζονται απέναντι του, παρά δταν τάς βλέπη 
μόνον έπι τής οθόνης. Έκιός τούτου ποιος γονεύς ή 
- ηδεμών θά άφηνε τήν εργασίαν τ< υ διά να συνοδευ~η τό 
τέχνον του είς τόν κινηματογράφον ;

Τό νομοσχέδιον όμιλει επίσης καί περί λογοκρισία*  
τών ταινιών. Καί περιλαμβάνει εις τήν περί λογοκρισίας 
διάταξήν δίας τάς ταινίας αϊτινες μέλλουν νά προβληθούν 
οπουδήποτε, παλαιός χα·· νέας τοιαύτας, αφού εννοείται ό 
επιχειρηματίας ξητήση σχετικήν άδειαν δι αίτήσεως του 
άπό τήν αρμοδίων αρχήν. ”Α; έξετά ιωμεν δμως άν είνε 
δίκαιον νά λογοχρίνωνται αί ταινίαι τών χινηματογράφων 
κατά τούς ορούς τού νο μόσχε' ίου, άς ίδωμεν άν είνε ορ- 
θόνκαί τούτο.

‘Υπάρχουν ήδη ταινίαι πέντε κ ί δέκα ακόμη έτών 
αί όποΐαι προεβλήθησαν fπ^νειλημμένως είς διάφορα 
λαϊκά κινηματοθέατρα τών 3Αθηνών καί αί όποιοι άπο- 
στέλλονται ήδη καί είς τάς επαρχίας έναντι εύτελεστάτης 
τιμής 100-300 δοαχμών Κατά π">ίαν λογικήν αι ται- 
νίαι αύταί θά υποβληθούν εί; λογοκρισίαν καθ’ ήν στιγ
μήν προεβλήθησαν ήδη αύται έπανειλημένως ενώπιον 
τού χοινο' ;Έπί του προκειμένου έχομεννά παρατηρήσωμεν 
δτιτό μέτρον τοΰ co δικαιολογείται μόνον έπι τών ταινιών 
τών οποίων ή ύπόθεσις εξυπηρετεί κομμουνιστικός τά
σεις ή θίγει οπωσδήποτε ξένας έπικρατείας. Έπί έργων 
κοινωνικών ούδς,μίι λογοκρισία δικαιολογ-ϊται έφόσον 
τούτα παραβα^λόμενα πρός τάς παιζομένας ά’τό τής σκη
νής τών θεάτρων έπιθεωρήσεις δύνανται νά θεωρηθούν 
ύπερμέτρως σεμνά καί ωφέλιμα. Θά ήθέλαμεν έπί παρα- 
δείγματι νά έοωτήοωμεν τόν κ. Γεωργιάδην : Πώς είνε 
δυνατόν μία κινηματογραφική ταινία άποστελλομένη είς 
τήν ίδιαιτέραντουπατρίδαΣάμον νάύποβαλλεταιείςλογογ.ρι- 
σίανκαί »ά έπ τρέπεταιέλευθέρωςκαί άνεξελέγκτως ήπαρά- 
στασις τής «.Μοντέρνας Παξιμάδας» ή οποία παίζεται ήδη 
είς τό θέατρον Κοτοπούλη ; Φαντάζεται ό κ. Γεωργιά - 
δης δτι ή ηθική τών συμπατριω ών του θά έκινδύνευ ε 
περισσότερον άπό τήν προβολήν ενός «Μιχαήλ Στρογκώφ*  
ή άπό τήν παράστασιν μιας «Μον έρνας Ποξιαάδαςυ',

Τάς αντιρρήσεις αύτάς εϊχομεν νά έκφέρωμτν έπί τοϋ 
καταρτισθέντος περί κινηματογράφων νομοσχεδίου καί 
νομίζομεν δτι εϊγε άκόμη καιρός δπως αί διατάξεις μύι

' Ομολογοϋμεν δη σοφώτερον ατό άπόψεως χαταδυ- 
• ναστεύσεωξ τών χινηματογραφιχών επιχειρήσεων, δέν 

ήτο δυνατόν νά γίντ] τό ιίς άλλην σελίδα δημοσιευόμενοι 
σχέδιον νόμου πε^ι λειτουργίας τών Κινηματοθεάτρων, 
τό όποιον συνέταξεν ό Διευθυντής τής υπηρεσίας τής 
* Αστυνομίας Πόλεων παρά ιω 'Υπουργεία) Εσωτερικών 
X. Γεωργιάδη;,

Άρχει μόνον νάάναφερη κανείς δτι χάρις είς τά απαγο
ρευτικά τής εισόδου τών παιδιών καί τών Πηλίκων είς 
τους κινηματογράφους άρθρα αύτοϋ, έλαττοϋται χατά τό 
εν τουλάχιστον τρίτον τό κοινόν τών χινηματοδεά' ρων. 
Άλλ3 ας έξετάσωμεν καλλίτερος τά σχετικά άρθρα τοϋ 
νομοσχεδίου καί ας ίδωμεν αν πράγματι εΐιε έφ ιρμόσι- 
μα ταϋτα. Τό έν λόγφ νομοσχέδιον απαγορεύει τήν εϊσο" 
δον είς τιύ; κινηματογράφους τών παιδιών άπό 1 —10 
ετών. Σνμφώνως πρός τήν ανωτέρω απαγόρευα ιν δέν Φά 
δύτανται είς τό έξης αί διετείς, ’ αί τριετεΐς, αί πεντεζτεϊς 
χαί δεκαετείς δεσποινίδες καθώς οί νεονίαι τών αυτών 
ηλικιών νά μεταβαίνουν είς τους κινηματογράφους κα 
νά παρακολουθούν μετ3 ενδιαφέροντος τά προβαλλόμενα 
έργα Έάν ή ώς άνω απαγορευτική διάταξις δέν εχει χα 
νενα άλλον σκοπόν, δικαιολογούντο περισσότερον τάς προ 
'θέσεις τοϋ νομεθέτου, νομίζομεν δ ι ό σκοπός δι*  δν έ· 
τέθη δχι μόνον δέν άνταποχρίνεται πρός τήν πραγματι
κότητα άλλα καταντά και κάπως κωμική. Διότι εϊνε γνω
στόν δτι παιδία ηλικίας 1—10 ετών ουδέποτε μεταβαί
νουν είς τούς κινηματογράφους μόνα των έκτος μόνον 
όταν συντδεύωνται άπό τούς γονείς των. Αλλά καί είς 
τήν πεςίπτωσιν αυτήν τά προβαλλόμενα έργα όσοι δήποτε 
ακατάλληλα χαι άν είνε, πράγμα τό όποιον δέν θά συμ
βαίνω έφόσον ταϋτα θά λογοχρίνωνται προηγουμένως, δέν 
είνε δυνατόν νά επηρεάσουν τήν φυγήν αυτών διότι είνε 
πασίΐνωστον δτι κατα τήν ηλικίαν αυτήν τά παιδία δεν 
εννοούν ούτε δύνανται νά έ^βαθύνουν εις τήν έννοιαν 
τών προβαλλομένων έργων.

’'.ΑΛλ?; διάταξις απαγορεύει τήν εϊοοδον είς τούς κινη
ματογράφους τών παιδιών άπό 10—15 έτών άνευ τής συ
νοδείας τών κηδεμόνων των. Λαμβανομένης ΰπ δψιν τής 

. τεράστιας κοινωνικής έξελίξεως τών οημερινών παγίων, 
ή διάταξις όμολογουμένως έχει κάποιον σκοπόν εξυπηρε
τικόν τής κοινωνικής ηθικής και χατά τοίτο δύναται νά 
θεωρηθή διχαιολο} ημ νη. Άλλ3 ή ήθιχή τής νεανικής 
ηλικίας δέν χίνδυνει ει άσφαλώς άπό τά; ταινίας τών κι
νηματογράφων, τών όποιων αί πλεΐσται, άν οχι δλαι ανε
ξαιρέτως, έχουν διδακτικόν χαρακτήρα. Ή ηθική τής νε
ανικής ηλικίας κινδυνεύει μάλλον από τά θέατρα δπου ή 
ψυχή νοΰ παιδιού ποτίζεται άφθόιως μέ ^τάς π:λέον αισ
χρός και ανήθικους όρμάς χάρις είς τάς σχανδαλιστικάς 
εμφανίσεις τών γυναικών χαί τους ερεθιστικούς διαλό

τοΰ τροποποιηθούν έφόσον δέν υπεβλήθη είσέτι πρό; I 
κύρωοιν είς τήν Βουλήν. Δέν άμφιβάλλομεν δέ δτι καί ή 
«Π.Ε.Κ.ν είς τήν άντίληψιν τής οποίας ύπέπεσαν άσφα- 
λώς at ώς άνω παρατη ρήσεις μας, θά καταβάλη πάσαν 
προσπάθειαν δπως διά τοϋ προέδρου αυτής άναπτύξη 
τόν κίνδυνον τόν όποιον διατρέχουν αί κινηματογραφικοί 
έπιχηρήσεις καί τονίση τόν συστηματικόν διωγμ ν τόν 
όποιον δλος άδίκως ύφίοτανται οί κινηματογράφοι έκ μέ
ρους τής Πολιτείας.

0 ΚΑΤΑΑΙΗ fMlilSTES
ΠΟΙΑΣ ΙΔΕΑΣ ΕΧΕΙ ΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ό Γάλλος καλλιτέχνης 'κ. Ζάκ Κατλαίν, είς τάς προ- 
γβνειτέρας επιτυχίας τοϋ οποίου προσετέθη καί ό «"Ιλιγ
γος» τοΰ Σίρλ Μερέ δπου εσχάτως τόν έθαυμάσαμεν άπό 
τής οθόνη; τοΰ «Άιτικοΰ», πρό τίνος έπέστρεψεν είς Πα- 
ρισίους έκ Νικαία; διού «έγυριζε» συγχρόνως δύο φίλμ ή
τοι, τό <”Ε.·Βοιό> περί τοϋ οποίου τόσα έγράψησαν είς 
τόν · Κινημ. ’Atitiga. καί τό «Πανάμ» διά τήν περάτω- 
σιν τοϋ οποίου ό κ. Κατλαίν άνεχώρησεν ήδη είς Βερολϊ- 
νον προκειμένου νά κινηματογραφήση έκεϊ τάς τελειωιι- 
κίς σχηνάς του.

Ό εκλεκτό; καλλιτέχνης άναχωρών έκ Παρισίων διά 
τήν Τερματικήν πρωτεύουσαν, εύηρεστήβη ν’ άπαντήση 
είς «έρώτημα φεμινιστικού χαρακτήρας» δπερ άπηύθυνα 
είς αυτόν χάριν τών άναγιωστριών μας.

Μειά τήν δημοσίευοιν τής γνώμη; του σχετικώ; μέ 
τήν σύγχρονον γυναίκα, ό κ. Κατλαίν χωρίς "σω; νά τό 
υποπτεύεται θά κατασιή ώρι.μένως ό κατ’ έξοχήν εύνοού- 
μενος ΓάΙλο; ζέν·πρεμιέ τών Άιθιδων μας χάρις είς τάς 
νεωτεριστικά; του ά.τιλήψεις α'ίιινε; ώς έμφαίνεται έκ τής 
κατωιέρω άπαντήσβώς του είς τό έρώιημά μου συμπίπτουν 
άπολύιως μέ τάς ίδικάς των.

Μετά χαράς απαντώ βίς τό ερώτημά οας *ποϊα  είτε η ιδέα 
αας δτά την σύγχρονον γυναίκα έν σνγκρίσει μέ την προπολε
μικήν τοταύτην

Ή σύγχρονος γυνή κατά τήν ιδέαν μου είναι άσυζητήτως 
άνωτέρα τής προπολεμικής γυναίκας.

Σήμερον σχεδόν δλαι αί γυναίκες εργάζονται, καί αν μέγα 
μέρος έκ τούτων τό κάμνουν διά νά κερδίζουν τά πρός τό 
ζεϊν, τουλάχιστον πολλαί έξ αυτών έιρ&ασαν εις αυτό τό σημεΐον 
ώ&ούμεναι ύπό τής ανάγκης παντοτεινής δράοεως ήτις χαρα
κτηρίζει τήν εποχήν μας.

Έξ άλλου ό εγκέφαλος τής γυναικός έτονώ&η πλέον, τά 
σώματά των καί οί μυς των άνεπτύχϋησαν, χάρις εις τά σπόρ 
τα όποια είναι μία διασκεδαστική καί αναγκαία άπασχόλησις 
<5ιά κάίλε άτομον.

Έν γένει ήμπορώ νά εΐπω χωρίς ν' απομακρυνθώ άπό τήν 
αλήθειαν δτι αί γυναίκες ήδυνήθησαν νά κρατηθούν είς τό ύ
ψος τής αποστολής των, δηλαδή νά διαμοιράσουν ανευ αδυνα
μίας μεταξύ των τάς πολυαρίθμους άνασχολήσεις μας αϊτινες 
ήμερα τή ημέρα μάς επιβάλλονται περισσότερον και αί όποΐαι 
συνήθως μάς στερούν τής απείρου εύχαριστήσεως ήν θά εϊ- 
χομεν απασχολούμενοι πραγματικώς με τάς γυναίκας, διότι 
φρονώ δτι δσας δήποτε μειαβολάς μέλλουσι άκόμη νά νποστώ- 
σι ανται, θα διατηρήσουν αίωνίως τήν συνταρακτικήν των χά
ριν καί τά αίχμαλωτιστικά των θέλγητρα έφόσον αί ήδη άπελ- 
θούσαι μεταβολαί εις τήν ζωήν των δέν έμείωσαν ποσώς τήν 
γοητείαν των...

Ζάκ Κατλαίν
Μέ τήν ορθήν γνώμην τού κ. Κατλαίν άσφαλώς είμεθα 

σύμφωνοι τόοον οί άναγνώστριαι τοΰ .Κινημ. ’Αστέρας 
οσον κσί ή ύποφαινομένη, άμφότεραι άναγνωρίζουσαι ότι 
οσαι έκ τών συγχρόνων γυναικών άπέβαλον τάς άνοήτ· υς 
προπολεμικός προλήψεις σκεπτόμεναι καί ενεργού ’αι έλευ- 
θέρως, ώρισμένως θ’άναδειχθ· ύν ποικιλλομόρφως είς τόν 
αιώνα μας δστις είναι αιών δράσεως καί έπιτυχίας διά 
τούς τολμηρούς καί ευφυείς.

"Ιοτς Σκαραβαίον

ΤΟ NEON ΦΙΛΜ
ΤΟΥ> ΛΕΩΙΝ ΜΑΊ?Ω

Ό συμπαθής Γάλλος καλλιτέχνης κ. Αεών Ματώ ώ; 
έδήλωσεν έν συνεντεύξει του πρός τύν .Κινημ. Άατέραυ 
άσχολεϊται νϋν μέ τό .γύρισμα.τοϋ νέου του φιλμ τίτλο- 
φορουμένου .'Εκείνη πού κυριαρχεί·.

'Αξίζει πράγματι τό· κόπο· ν' Αφιερώσω είς αυτό ό- 
λίγας γραμμάς ένθαρρύνουσα τόν εκλεκτόν καλλιτέχνην 
είς τήν εύγενή του προσπάθειαν ή'ΐς άναμφιβόλως τεί
νει ν’ άνυψώση τήν Γαλλικήν Κινηματογραφίαν ή όποια 
δύιαται έκ τών προτέρων νά καυχηθή διά τήν επιτυχίαν 
.‘Εκείνης που κυριαρχεί».

Σηαειωτέον δτι τό φιλμ τοΰτο είναι τό πρώτον δπερ 
ιγυρΐζει· ό κ.ΤΑατώ δ ά λ)σμόν.τής νεοϊδρυ θείσης .Παρί 
ΈντερνασιονάλκΦίλ·· » χαΐ επομένως ό Γάλλος καλλιτέ- 
Χννς έχει απόλυτον δίκα ον λέγω· S i έκ τής έπιτυχίας 
αντοΰ θά κρ^θή ή φήμη ταύτης.

Άπό διμήνου περίπου έργάζεται μέ άξιοθαύματτον 
ζήλον διά τή· κινηματογράφησιν .'Εκείνης πού χν- 
ρτορχτΐ» άρχίσας άτό τό .γύρισμα» τών «έξωτερικών· είς 
τό Καζίνο τής Ριβιέρα; συγχρόνως δέ έπωφεληθείς τής 
λαμπρότητας τοΰ καιροΰ·έ> ύρισεν· δλίγας φαντασμαγορι
κός οκηνάς εϊς τινας τιτανικούς βρόχους έπί τών οποί
ων ξεσηα ή οργή τών κυμάτων. Κατά πάσαν πιθανότη ’α 
αί σκηναί αύται θά χρησιμοποιηθώτιν εις τό' πρόλα
βαν τοΰ έργου.

Συνεχίζων τήν κινηματογράφησιν τών αέξωτερικών· <5 
κ. Ματώ έπέτυχε τήν άδειαν λήψεως ώρισμένων σκηνών 
είς εν άπό τά γνωστότερα αΙΙαλάς» τής Κώτ ντ' Αζύρ ά- 
ποθανατίσ ’ς διά τοΰ κινηματογραφικού φακού ώριτμέ- 
νας προσωπικότητας έκ τών γνωστότερων τής αριστο
κρατικής λουιροπόλεως. "Ηδη ό έκλεκτός καλλιτέχνης έ- 
πέστρεψεν είς Παρισίους δια νά συνεχίση τήν κινηματο
γράφησή .’Εκείνης π>ύ κυριαρχεί·.

Ή έκτάκτως ενδιαφέρουσα ΰ τόθεσ ς τοΰ φίλμ τού
του, έλήφθη έκ μυθιστόρημα ος τής Μαίρη Έντιγκτον 
δπερ είχε σημειώσει μεγάλην έπιτυχίαν εις τά 'Αγγλικά 
φιλολογικά χρονικά.

Γίρόκειται περί μιας δρτματικωτάτης πάλης δύο αντι
θέτων χαρακτήρων, άμφοτέρων πολύ ισχυρών, Ή ήρωΐς 
είναι μοι αία γυναίκα ή όποια πάντοτε έκορόϊδευσε τούς 
ανδρας κατωρθώσασα συχρόνω; νά ιούς έπιβάλη καί τάς 
έξωφρενικωτέρας της θελή εις. Ό ήρως άντιθέτως εί
ναι ένας ανδρας εύθυτάτου χαρακτήρας δστις αποκρούει 
ν έ .τήν μεγαλαιτέραν απάθειαν τά θέλγηιρα τής ήρωίίος, 
ών ό πρώτο; πού μένει Ασυγκίνητος Από τήν καλλονήν 
της καί άνεπιρρέαστο; Από τήν σατανικήν της γοητείαν. 
Τόν ρόλον τοΰ ισχυρού αΰτοΰ άνδρός υποδύεται ό Αεών 
Ματώ. Διά τήν τελείαν του ύπόκρισιν δύνανται νά έγκυ- 
ηθώσιν αί Αναρίθμητοι προγενέστεροι έπιτυχίαι του. 
Τόν γυναικεϊον πρωτεύονται ρόλον ΰποκρίνετε ή δραμα
τική Ίταλίς καλλιτέχνις Σοάβα Γκαλ'όνε έξ ϊσου συμπα
θής είς τό κοινό· μας τό όποιον τήν έθαύμασεν ήδη εις 
παρεμφερείς ρόλους. Τά λοιπά πρόσωπα υποδύονται καλ- 
λιτέχναι ά.άλογοι τών πρωταγωνιστών μεταξύ τών οποί
ων σημειώ τήν ώρσι τάτην Μά ίσια Κάπρι τόσον συμπα
θή έν Έλλάδι, τήν Μιίρη Ώντέτ καί άλλους έκλεκτούς 
καλλιτέχνας,

Ή σκηλοθεσία έκτάκτως πολυτελής καί είς τό
νον εντελώς νεωτεριστικόν, είναι εργον τοΰΚαρμίν Γκολ· 
λόνε συζύγου τή; πρωταγωνίστριας, εις τόν όποιον ο
φείλεται καί ή σκη.οθεσία τοΰ γιωστοϋ Ιταλικού σοΰ- 
περ-φίλμ «Καβαλκάτα-Άρντέντε·.

,0 χ. Μα ώ είς δν έζήτησα διά τόν .Κ. Αστέρας» 
τήν γνώμην του άναφ ρικώς μέ α’Εκείνην πού κυριαρ
χεί·, έφάνη επιφυλακτικός είπώι δτι ή εργασία συνεχί
ζεται μέ τάς λαμπροτέρας προβλέψεις, εύηρεστήθη δέ 
νά μοί δώση τάς Ανωτέρω λεπτομέρειας τής κινηματογρα- 
φήσεω; έπιφυλλασσόμένος άργότερον νά ^όμιλήση σχετι- 
κώς μέ τό νέον του εργον.

"Ιρτς Σκαραβαίον
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Είς τά; κλιτείς τής πεδιάδος τής Ναβάρρας, είς τήν κοι
λάδα τοϋ Βατζάν, ένας νέος ύψηλόσωμος, ωραίος, έφευγε 
τρέχοντας. Γιά μιά στιγμή στάθηκε, έκύτταξε, κάτω στήν

κοιλάδα που 
συνωθούται 
σάν τά πρό
βατα γύρω- 
γύρωάπό τό 
βοσκό , τ ά 
σπήτιαπέριξ 
τοϋ καμπα
ναριού τ οϋ 
’ Ελιζόντο"Ε 
πειταέξηκο- 
λούθησεβια- 
στικάτό δρό
μο τον καί 
σέ λίγο έχά- 
θηκε μέσα 
στίςφτέρες .

3 Ε νύχτω
σε καί ό 
νέος μας έ- 
ίΐπήκε μέ 
προφύλα ξ ι 
σέ ενα σπι
τάκι πού 
μιά γρηά 
μητέρα άνή 
συχ?; γ ι ά 
τήν αργοπο

ρία τόν περέμενε· Γονατισμένος τώρα, μέ τό κεφάλι στηρι
γμένο στό μητρικό στήθος άφηγεϊται τό δράμα:

Έπαιζαν μπάλλες... μαλώσανε... ήρθαν στά χέρια,., ενα 
χτύπημα μέ τή μακίλα,.. 'Ο Δον Ζοζέ Λιζαραμπεγκόα έσκό- 
τωσε έναν άνθρωπο. Πρέπει νά φύγη, νά έκπατρισθή γιά νά 
γλυτώση άπό τήν κάταδίωξι.Βιαστικά ή γρηά μητέρα τον μέσα σ’ ενα σάλι έτύλιξε λίγα 
ρούχα, μερικά χρήματα. Γιά τελευταία φορά μητέρα καί παιδί 
αγκαλιάζονται καί ό Ζοζέ έξηφανίσθη μέσα στό σκοιάδι ακο
λουθώντας τό δρόμο τοϋ αγνώστου.

3Εβάδισε πρός τά Νότια πολύ, ίσαμε τά πρόθυρα τής πα- 
λαιάς Καστίλλιας. 'Η τύχη θέλησε μιά μέρα νά βγάλη στό δρό
μο του ενα λοχία τής στρατολογίας, ό όποιος τόν κατέταξε στό 
Σύνταγμα τών Δραγόνων τής 3Αλμάνζας.

"Ητανε ή εποχή πού ή *Ανδαλουσία παρείχε τά κρυσφύ- 
γετα τών όρέων της σέ πολυμελείς συμμορίες λαθρεμπόρων, 
τών οποίων ό Δανκάϊρ ήτανε ό ανώτατος αρχηγός καί ό όποιος 
έστρστολογοϋσε κυρίως τά μέλη μεταξύ τών άνη*όντων  στή φυ
λή τών τσιγγάνων. Στή συμμορία τών Δανκάϊρ ό Γκάρτσια, ό 
λεγόμενος Γκαβός καί ή Κάρμεν αή άγαπητικιά του» αποτελούσαν τό πειό αταίριαστο ζευγάρι πού μπορούσε νά φτνιασθή \ 
κανένας' εκείνος ήτανε το ασχημότερο τέρας πού γέννησε ή . 
Βοημία, αυτή ή ωραιότερη καί ή πειό ευλύγιστη άπό τής 
τσιγγάνες τής Σεβίλλης, αναγκασμένη νά κάνη τόν κατάσκοπο ,

Ιστόν Γκάρτσια καί στους συνενόχους του Γιά νά έκπληρώση 
τά λεπτά αύτά καθήκοντα ή Κάρμεν, κατώρθωσε νά προσλη- 

I φθή ώς έργάτις στό Βασιλικό Καπνοκοπτήριο τής Σεβίλλης, 
πού ήτανε έξω άπό τά τείχη κοντά στόν Γουαδαλκίβηρον. Τήν 
ήμέραν αύτήν οί Δραγόνοι άνέλαβον τή φρουρά τοϋ Καπνοκο
πτηρίου άντικαταστήσαντες τούς Ούσσάρους. Στό εργοστάσιο 
αύτό είργάζοντο 400 έργάτιδες καί όταν εμπαιιαν γιά ν*  άρχί- 
σουν δουλειά νά στρίβουν τά πούρα, ό κόσμος άναστατωνόντανε 
αέ τό θόρυβό τους καί τά πειράγματα τους.

Οί άνθρωποι τών βουνών μάθαιναν γρήγορα τά στρατιω
τικά καί ό Δον Ζοζέ έγεινε γρήγορα δεκανέας. Καθησ μένος 
στήν Πόρτα τοϋ φυλακείου τής φρουράς άφινε τό νοϋ του 
νά τ@έχη στήν πατρίδα του καί δέν πίστευε ότι ύπήρχον κο
ρίτσια (όμορφα χωρίς γαλάζιες φούστες καί πού νά μή είχαν 
κρεμασμένες στούς ώμους τους τις πλεξούδες τώνμαλλιών των. 
Ή αλήθεια ήτανε πώς τής φοβότανε λιγάκι τής ’Ανδαλουσια- 
νές. Φυσικά δέν θεωρούσε άξια νά προοελκύση τήν προσοχή 
του καί τήν Κάρμεν πού περνούσε μπροστά του γυρίζοντας 
στήν εργασία της στό καπνοκοπτήριο, "Ητανε μοιραίο— άλοί- 
μονο;— λίγες στιγμές άργότερα καί χωρίς νά τό θέλη, νά κάμη 

τή στενή γνωριμία τής τσιγγάνας,Ή Κάρμεν τήν ημέρα εκείνη, είχε διάθεσι γιά πειράγματα. 
Μόλις άρχισε τήν εργασία της στό στρίψιμο τών πούρων, έ- 
πείραξε μιά έργάτιδα, έκείνη τής άπήντησε καί έπιαστήκανε 

στά χέρια. 
'Η άλλη βέ
βαια γιά τόν 
εαυτό της 
θέλησε νά τι- 
μωρήση τήν 
αυθάδη, Ή 
Καρμεντσίτα 
όμως δέν ή
τανε άπό ε
κείνες πού 
σκύβουν τό 
κεφάλι. Τής 
έπετέθηκε μέ 
τόση ορμή 
πού σέ λίγο 
ή αντίπαλός 
της έοωριά- 
σθηκε αναί
σθητος στό 
πά τωμα μέ 
μιά χιαστι 
ααχαιριά στό 
πρόσωπο, 
μέσα στή γε
νική σνγκί- 
νησι. 3Εφώ- 
ναξαν όλεςμαζύ άπιαστε τήν κακούργα^' καί μιά γυναίκα τοϋ καπνοκο
πτηρίου ετρεξε νά ειδοποίηση τή φρουρά. Τό πράγμα ήτανε 
σοβαρό, 'Ο άρχιφύλαξ^εστειλε επειγόντως δύο άνδρας καί ενά

δεκανέα νά συλλάβουν τήν ένοχο καί τήν οδηγήσουν στή φυ- I 
^’ακιί· % ,

‘Η εκλογή επεσε στόν Δον Ζοζέ νά ηγηθή τοϋ μικρού απο- | 
σπάσματος.

*0 dor Ζοζέ έτρόμαξε νά μάθη τί ακριβώς έγιινε γιατί 
όλες ή έργάτιδες μιλούσαν μαζύ.

—Κοπέλα μου, είπε στή Κάρμεν ό Δον Ζοζέ ήσυχα, πρέπει 
νά μέ άκολουθήσης,

'Η Κάρμεν τόν κύτταξε χφρίς νά βγάλη λέξι αϊτό τό στόμα 
τη; καί είπε γυρίζοντας στής γυναίκες:

—Πού είνε ή μαντίλια;
Τήν έφόρεσε στό κεφάλι καί ακολούθησε τούς τρεις ανδρας 

*Εβά διζ αν, 
ΚΙΙ τσιγγάνα 
δέν είπε λέξι 
ίσα με πούι 
ή συνοδεία 
μπήκε στό 
δρόμο τού 
Φειδιοϋ, πού 
οφείλει τήν 
ονομασία αύ- 
τή στις στρο
φές πού κά
νει, Τότε πεί
θει τόν Δον 
Ζοζέ νά τήν 
άφήση νά ά· 
ποδράση. ΜΙ 
Τανε τόσον 
ωραία πού 
τόν σαγήνευ- 
σε,Στήνπρώ 
τη στροφή 
κόβει άπότο 
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νικών καί ή πελατεία τής γειτονιάς έπροστάτευσε τή 
φυγή κλείνουσα τή δίοδο ατούς στρατιώτας πού
μάταια προσπαθούσαν νά φθάσουν τήν Κάριιεν. Τό απόσπασμα 
αναγκάστηκε νά γυρίση στό φυλακείο χωρίς άπόδειξι παραλα
βής τής ύπεδίκου έκ μέρους τού διευθυντοϋ τών φυλακών. Τό 
σφάλμα αύτό έστοίχισε στόν Δον Ζοζέ κατ*  άρχάς φυλάκισιν 
καί κατόπιν καθαίρεσι άπό τό βαθμό του.

Μετά τήν άπότισι τής ποινής του ό Δον Ζοζέ μιά μέρα 
είχε τοποθετηθεί ώς σκοπός στήν πόρτα τοϋ συνταγματάρχου 
του, "Ητανε βυθισμένος σέ μαϋρες σκέψεις όταν ό θόρυβος 
τροχασμοϋ αμαξιού πού πλησίαζε, τόν άπέσπασε άπό τά όνει- 
ροπολήματά του, Τό αμάξι στάθηκε μπροστά στήν πόρτα τον 
συνταγματάρχου καί ή γυναίκες κατέβήκαν. *Ητανε βοεμίδες 
χορεύτριες πού είχαν καλέσει άναμφιβόλως γιά κάποια γιορτή, 
καί ό Ζοζέ μέ τήν πρώτη ματιά άνεγνόίρισε μέσα στής γυναί
κες αύτές τήν Κάρμεν. 3Εκείνη τόν διέκρινε καί τόν έφώναξε. 
*0 Δον Ζοζέ τής άφηγήθη τήν τιμωρία του καί τής άνεκοίνω- 
σε τή θλίψι του. ‘Η Κάρμεν έμεινε γιά μιά στιγμή σιωπηλή 
καί έπειτα μ3 ένα βλέμμα είς τό οποίον κανένας δέν άνθίσταται 
*”Ελα λοιπόν τό βράδυ στό Τριάνα στοϋ Λιλλάς Πάστια' φτι
άνει τά καλλίτερα τηγανιτά».,. καί άκολουθουμένη άπό τής 
άλλες τσιγγάνες έμπήκε στον συνταγματάρχου καί μέχρι τής 
ώρας ποϋ τόν άντικατέστησαν, ό Ζοζέ άκουγε τά ζίλια, τό 
ντέφι, τό γέλοιο καί τά χειροκροτήματα πού τον μιλούσαν ά- 
κόμη γιά τήν αγαπημένη μου, ,

κλεισμένα, άκούει τά λόγια πού τής ψιθυρίζει ό Δον Ζοζέ. Ή 
τυχοδιώκτρια τριγγάνα νοιώθει στά λόγια τοϋ νέου μιά εύτν- 
χία πού δέν τής είνε πλέον έπιτετραμένη καί καταλαμβάνε
ται άπό μιά συγκίνησι άγνωστη ώς τώρα.

Ξαφνικά μιά μακρυνή ηχώ σάλπιγγος κάνει τόν Δον Ζοζέ 
νά πεταχθή ορθός’ *Τό  προσκλητήριο...» Άλλά τά μύ,τια τής 
Κάρμεν είνε γεμάτα παράπονο καί γΓ αύτό δέν αποφασίζει νά 
τήν άφήση. Θά περάση μαζί της τή νύχτα καί γυρίζοντας στό 
στρατώνα δΐιε αποφασισμένος νά ύποστή τήν νέα ποινή γιά τήν 
άπειθαρχία του.

3Απο τότε ό Ζοζέ δέν είδε πλέον τήν Κάρμεν. Μόλις άπε- 
φυλακίσθη, έτρεξε άπό ταβέρνα σέ ταβέρνα, άπό χοροδιδασκα
λείο σέ νυκτερινό καμπαρέ, άλλά εις μάτην.

"Ενα βράδυ ήτανε σκοπός στήν πύλη τών Καπουτσίνων. 'Ε
κεί κοντά υπήρχε ένα χάλασμα στό τείχος, Τό έχτιζαν ολη τήν 
ημέρα καί τήν νύχτα έτοποθετούσαν φρουρό γιά νά έμποδίζη 
τούς λαθρέμπορους. 9Εκεί πού ό Ζοζέ έφρουροϋσε σκεπτόμε- 
νος τήν Κάρμεν, μία λευκή σιλονέττα φάνηκε ξαφνικά μπρο
στά του. Έπλησίασε χωρίς νά δείχνη φόβο γιά τό προτεινόμε- 
νον κατ αυτής δπλον. "Ητανε ή Κάρμεν. *0  Ζοζέ τής 
φώναξε :

—Μή πλησιάζεις 1 * Απαγορεύεται.
—"Ελα ντέ ! μή μοϋ κάνεις τόν άγριο !
— Τί θέλεις εδώ, Κάρμεν ;
—"Ακουσέ με, πατριωτάκι. Θέλεις νά βγάλης ένα τάλληρο; 

Θάρθουν κάτι άνθρωποι δικοί μας μέ πακέτα. "Ας τους νά 
περάσουν.

--’Έχω διαταγή νά μήν άφήσω κανένα νά περάση.
—Τής διαταγές δέν τής λογάριαζες στήν οδόν Κανδιλέγιο ;
'Η άνάμνησις αύτή τόν αναστάτωσε, Έν τφ μεταξύ μέσα 

στό σκοτάδι ξεχώρισε ένα καραβάνι λαθρεμπόρων φορτωμένων 
εγγλέζικα εμπορεύματα πού περνούσε τό χάλασμα τών οχυρω
μάτων τοϋ φρουρίου, 'Ο Ζοζέ θέλησε νά καλέση στά όπλα άλ
λά ή Κάριιεν τότ εμπόδισε. "Εκλεισε τά μάτια γιατί ή τσιγγάνα 
μέ τό βλέμμα καρφωμένο επάνω στά μάτια τοϋ νέου, τού 
έλεγε :

—Περίμενέ με αύριο τό βράδυ στήν ταβέρνα Μοϋ Λιλλάς 
Πάστια.

Τήν άλλη 
μέρα πήγε 
στή λοκάντα 
τού Πάστια 
άλλά ή τσιγ- 
γάνα είχε ξε- 
χάσει τήν ώ. 

| ρα τοϋ ραν. 
τεβού μέ τήν 
συντροφιά έ- 

| νός άξιωμα- 
τικοϋ τοϋ 
συντ άγματος 
στό όποιον 
υπηρετούσε ό 

1 Δον Ζοζέ.Γυ- 
' ρίζοντας άπό 
: καμπαρέ σέ 
I καμπαρέ ή 
ώραία γυφ- 
τοποϋλα καί 
ό άξιωματι· 
κός έφθασαν 
μπροστά στή 
λοκάντα τοϋ 
Πάστια.

Ξαφνικά ήρθε στό νοϋ τής Κάρμεν τό ραντεβού πού

'Ο Ζοζέ έπήγε στό Τριάνα στή λοκάντα τού Πάστια—λα
θρέμπορου ξενοδόχου—καί βρήκε τήν Κάρμεν. Μόλις συναν
τηθήκανε, ή Κάρμεν τοϋ είπε νά πάνε νά κάνουν περίπατο 
άφοϋ αγόρασαν διάφορα φροϋτα καί γλυκά καί τράβηξαν νά 
”άνε νά δοϋν τό σκότος πού κατέβαινε επάνω στήν πεδιάδα 
ψηλά άπό τά οχυρώματα τής Σεβίλλης. Σιγά, σιγά ή σκιά 
*ής πόλεως διπλώνεται στήν έξοχή καί ή Κάρμεν μέ τά μάτια

είχε*δώτει  εκεί... ό Δον Ζοζέ... "Επρεπε λοιπόν μέ κάθε 
θυσία ν*  άποφύγη, άν ήτανε εκεί, τήν συνάντηςι μέ τόν άξιω- 
ματικό. Μπήκε μέσα νά Ιδη άν ήτανε εκεί καί μέ τήν πρώτη 
ματιά βλέπει τόν Ζοζέ πού σηκώθηκε καί τήν παρακολουθού
σε μέ τά μάτια πού προχωρούσε, δυσαρεστημένος γιά τήν άρ- 
γοπορία τής Κάρμεν καί ευχαριστημένος πού ερχότανε*  Η τσιγ- 
γάνα ώρμησε επάνω του,

— Φύγε, φύγε ! 'Ο αξιωματικός σου είνε εδώ. "Ερχεται
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πτσω^ιτον. άκίιηιος, συγωφρυωμένος, εκδηλώνει μέ ολη 
χή στάσι τον την άπόφασι νά μη παραχώρηση τη θεσι τον στον 
αντεραστή του. Μόλις δ βιωματικός φάνηκε στην πόρτα ο 
Ζοζέ έβαλε τό χέρι στη λαβή τον σπαθιού ^«ιτο βλέμμα γε 
μάτο μίσος δεν τό χαμήλωσε μπροστά στο βλέμμα τον α,.ω- 
ματικοϋ. "Εγινε γιά λίγο σιωπή... μια διαταγή εδοθη... μια 
χειρονομία καί άρχισε,· ή μάχη. 01 δνο ανδρες ξιΤ°^°α'ά 
καί επέπεσαν ό ένας κατα τον άλλου. _ Εξαλλη, α,Ικαί ] 
κάνη τίποτε ή τσιγγάνα, παρακολουθεί με λύσσα τη μάχη. 
Τραπέζια καί καρέκλες, κανάτες κρασιού και ,^τηρια κυλάνε 
άνακατεμμένα καί ή λάμες τών σπαθιών βγάζουν, ααιθ™ε'· 
"Ενας βαθύς στεναγμός ακούεται. Ο Δον Ζοζε εχτυπηθηκ 
στό μέτωπο καί τόαίμα άργοκυλάει πάνω στο πρόσωπό. J 
Κάρμεν σβύνει τη λάμπα καί ή μάχη συνεχίζεται υπο το φως 
τής σβλήνης· ' Ο 
Ζοζε αμύνεται γεν
ναιότερα, πειό λνσ· 
σασμένα άκόμη και 
επωφελούμενος απο 
ενα λά&ος τοϋ αν
τιπάλου του χτυπά 
με όλες της δυνά
μεις, Με τό κρανίο 
σχιομένο ό αξιωμα
τικός οωριαζεται· 
*0 Ζοζε χάνων τάς 
δυνάμεις του, οτη- 
ριζόμενος άπό τοί
χο σε τοίχο, πέφ
τοντας καί σηκωνό- 
μενος δέκα φορές, 
προσπαθεί να φύγη 
μακρυά άπό τον 
τόπο τοΰ εγκλήμα
τος του. Φ&άνει μέ 
δυσκολία σ* έ·α 
στενό δρομάκο όπου 
σωριάζεσαι λιπόθυ
μος 'Η Κάρμεν ό
μως τόν παρακο
λουθεί. Τόν σηκώ
νει και τόν μεταφέ
ρει ίσα με τό κα- , ,
τ αγώγια μιας γρηάς τσιγγάνα; όπου τον κρύβει και τον νοση
λεύει πολλές ημέρες. Ή Κάρμεν τόν νοσήλευσε με ολη της την 
καρδιά καί μέ δλην της τήν έπιτηδειότητα και ο Ζοζε ανεια.- 
βε πλέον. Τόν πείθει νά άποφύγη τήν δικαιοσύνη των ανθρω 
πωνκαί νά κρυφτή στό βουνό. Τοϋ έγνώρισε τον άα,καιρ και 
ό Ζοζέ χάρις στήν αγάπη καί στό έγκλημα εγεινε λατρεμπορο,.

***
Περιμένει μέ άνυπομονησία τήν ημέρα πού ή Κάρμεν, Ο

πως τοϋ ύποσχέθηκε θά ρθή νά τόν βρή στό βουνο., ΑΛλα η 
τσιγγάνα έμεινε στήν Ταρίφα ένεκα μιας σπουδαίας αποστολής. 
Προετοίμαζε τήν άπόδρασι τοϋ Γκαβού τόν όποϊον είχαν πια- 
σει οί χωροφύλακες κατόπιν άπέλπιδος άντιστάσεως και τον 
είχαν κλείσει στή φυλακή, , , ,

Χάρις στή «ροαί» του ό Γκαβός, την παραμονή τής ημέρας 
πού δά τόν κρεμούσαν, κατώρθωσε νά απόδραση πηδησας α
πό τό ΰψος τών οχυρωμάτων. Συνήντησε τήν Κάρμεν που τον 
περίμενε μέσα σέ μιά βάρκα καί υπό τού*  πυροβολισμούς των 
άφυπν,σθέντων τελωνοφυλάκων κατώρθωσε να φυγή πέραν 
σώος καί υγιής, , ...

Σέ μιά κατασκήνωσι λαθρέμπορων ο Δανκαιρ αγγέλλει την 
ευχάριστη εϊδησι. Ή Κάρμεν έρχεται μέ τό «ραμί*  της. H 
Κάρμεν παντρεύτηκε. _ ,

"Αν έπεφτε αστροπελέκι πάνω στο κεφάλι του Ζοζε ϋει 9α 
τόν κατέπλησσε περισσότερο. Δέν μπόρεσε ν’ άρθρωση ούτε 
αιά λέξι. Σέ λίγο είδε νά φθάνη έφιππος ό I κάβος, με την 
Κάοαεν στά καπούλια. Έστάθηκε στήν παντα ακίνητος, βω
βός ένώ μέσα ατούς λαθρέμπορους συγκεντρωμένους γύρω 
άπό τή φωτιά, τό τραγούδι τής Κάρμεν ρωμαντικο και συγ

χρόνως λυπητερό ακούεται μέσα στή σιγαλιά τής νύχτας, ο 
Ζοζέ κρυμμένος στή σκιά, ύποφερει. ,

Τά ξημερώματα πάνω στήν άγρια σιερρα μια φ ή 
όπλα*  ακούστηκε καί τό στρατόπεδο τών λαθρέμπορων εζων- 
τάνεψε. Καθένας τους ωρμησε στό όπλο του έτοιμος να α 
τιιιετωπίση τόν κίνδυνο. Τή φορά όμως αυτή ο «Ινδυνοςδε, 
ητανε άπό κείνους πού αψηφάει κανένας. Ενα α?ο?π*’%1 
τελωνοφυλάκων περιεκύκλωσε το στρατόπεδό και απο κάνε 
αέριά άκούγονται πυροβολισμοί. Πρέπει να φυγουι. 

.‘ή συμμορία τού Δανκάϊρ προσπαθεί να κάνη τους, 
λακας νά χάσουν τά ίχνη της. Πέφτει ξαφνικά μέσα σε μια 
παγανιά καί οί αγωγιάτες τής συμμορίας τρέπονται σεατακΕ 
φυγή. 'Ο πανικός μεταδίδεται κοί στους άλλους 
ρους καί δπου φύγει φύγει. Μόνον ο Δανκαιρ, *ο  κάβο,, 
Δόν Ζοζέ καί ή Κάρμεν δέν τά έχασαν. Αφού έκαμαν οτι )· ο 

δυνατόν να οωοουν 
τ ά πολυτιμώτερα 
χαθραϊα τους έγλύ- 
στρησαν άπό χαρά
δρα σέ χαράδρα καί 
κατώρθωσαν νά ξα- 
,.ασυγκεντρωθ ο ϋ ν 
σώοι καί υγιείς 
μέσα σέ μιά άγρια 
σπηλιά, χωρίς τρό
φιμα, κατεστραμμέ
νε, τελείως, ένεκα 
πού έχασαν τά ζώα 
τους!

Ή Κάρμεν άνέ- 
λαβε νά έκοτρατεύ- 
ση γιά νά προμη 
θευθή τρόφιμα. ’Ο 
Γκαβός καί ό Ζοζέ 
δέν άργησαν να 
βρουν αφορμή >ά 
τσακωθούν κατά 
τήν απουσίαν της- 
Τράβηξαν τά μαχαί 
ρια καί άρχησαν 
ένα αδυσώπητο ά- 
γώνσ. "Ολα τα 
πλεονεκτήματα τα 
είχε ό Γκαβός. *0

Δόν Ζοζέ τραυματισμένος έπικί>δυ··α, κατώρθωσε μ ολα 
ταϋτα σέ μιά έσχατη προσπάθεια, νά βυθίση το μαχαίρι στο 
λαιαό τοϋ άντιζήλου του. _ ,

' Τή φοοά αύτή ή Κάρμεν καί ό εραστή της μπορούσαν πεια 
νά ζήσουν ευτυχισμένοι γιατί τίποτε δέν ύπήρχε στη μέση για 
νά τούς χωρίση. Άλλά οί σκύλλοι καί οι λύκοι δεν έχουν γεν- 
νηθή γιά νά ζοϋν μαζί. Ή άγρια, περιπαθής και ανεξάρτητος 
φύσις τής Κάρμεν προσέκρουε αδιάκοπα στον ζηλότυπα και αυ- 
ταο/ικό χαρακτήρα τοϋ Δόν Ζοζέ. Συχνά δε μάλωναν στο σπίτι 
στή Γρενάδα δπου είχαν καταφύγει. Ο Δον Ζοζε εμαντευσε 
άάριστα κάπως, δτι κάποια άλλη σκέψις απασχολούσε το μυαλό 
τής Κάρμεν. Ήταν δμως αναγκασμένος να κρύβεται γιατί το 
κεφάλι \ου είχεν έπικηρυχθή γιά σημαντικό ποσον. Η ,ηλεια 
τόν βασάνιζε καί ή άπουσίες τής Κάρμεν τον εκανανεξω φρένων.

Τήν ημέρα πού ή Κάρ,ιιεν μέ τό γιορτινά της φόρεμα τον 
άφησε νιά νά πάη στή γειτονική πάλι Κόρδοβα να χειροκρότη
ση τόν περιώνυμον πικαντόρ, τόν ταυρομάχο Λουκά, ο οποίος 
θά ήτανε"δ ήρως τής ημέρας, ό Ζοζέ μέ κίιδυνο να τον ανα
γνωρίσου έκαβαλλίκεψε ένα άλογο και ειρεξε στην ΛορΟοβα 
πού θά έγίνοντο ή ταυρομαχίες. Τό θέαμα είχεν αρχίσει όταν 
ό Ζοζέ έφθαοε. Ρώτησε καί τοϋ έδειξαν τον Λουκά και σ ένα 
κάθισμα κοντά οιόν περίβολο είδε τήν Κάρμεν. Ο Λουκάς με 
τόν ποώτο ταύρο έκαμε κάτι παιγνίδια επιδειςεως. Επειτα 
τοϋ άπέσπασε ένα φιόγκο καρφωμένο στο λαιμό του και τον 
ποοοέφεοε στήν Κάρμεν, ή όποια τόν εβαλε αμέσως στα μαλλια 
της. ’Ο δεύτερος δμως ταύρος τόν έξεδικηθηκε. Ο Λουκάς 
όρμήσας κατά τον ταύρον άναποδογυρίσθηκε με το άλογο του 
καί ό ταύρος τοΰ έπετέθη. ...... „ -

Ό Ζοζέ έψαξε νά ίδή τήν Κάρμεν αλλα δεν ητανε πεια στη

θεσι της. 'ΟΛούκας μετεφέρθη στό παρεκκλήσιον τών ταυρο
μάχων. Εκεί ό Ζοζέ συνήντησε καί τήν Κάρμεν.
> . α ^'α είπε τοσον άγρια, ώστε εκείνη δέν
εσκεφνηκε καν να αρνηθή.
,, ανιγμή πού τήν σήκωνε νά καβαλλικεύση στό άλογό τον, 
ένας απο τους θεατάς πού έβγαιναν άπό τό στίβο, άνεγνώοισε 
τον επικηρυγμενο Ζοζέ καί ειδοποίησε τήν εξουσία.

Δύο λογχοφόροι έτοιμάσθησαν νά όρμήσουν είς καταδίωξιν 
των φυγαδων, δταν ένας άνθρωπος έπιασε τά άλογα τών λογ
χοφόρων απο τα χαλινάρια. "Ητανε ό Δανκάϊρ πού ξεφύτρωσε 
εκεί ποιος ξερει πώς, τήν στιγμήν ακριβώς πού έπρεπε, ' γιά 
να. σωση~ τον Ζοζε καί τήν Κάρμεν. Ή χειρονομία του δμως 
αντη τοΰ εστοίχισε τή ζωή. "Ενας άπό τούς στρατιώτας τον ά- 
όειαβε καταστηθα τό πιστόλι του καί τά δύο άλογα πέρασαν 
πάνω απο το πτώμα τοΰ άρχηγοϋ τών λαθρεμπόρων.

U Ζοζε και // Κάρμεν βάδιζαν ολη τή νύχτα χωρίς νά βγά
λουν μιλιά. Σταμάτησαν σέ ένα μικρό δάσος καί ξεπέζεψαν.

"Λ αΡα^θέζος προσπάθησε νά μεταπείση τήν τσιγγάνα.
λ- Κάρμεν, τής είπε. Θέλω , νά τά ξεχάσω δλα.
^εν υασον ξαναπώ τίποτε πιά. ’Ορκίσου μου μόνο πώς θάρ- 
9ης μαζί μου σε μιά άλλη χώρα καί πώς έκεί θά κάτοης 
φρόνιμα. Ας αλλάξουμε ζωή, Κάρμεν, καί άς ιιή χωρισθοϋμε 
’ton' ?χΟν/1ε κάιω άπό ίνα ' SMqo χωιιένα
τώ ' τα^α· ΕΜ“τα έχουμε κι' άλλα λεπτά στόν έβραΐο ιόν 
Μπεν Ζοζέφ. 1 κ

Ή Κάρμεν δέν άπαντονσε τίποτε.
—Σε παρακαλώ, τής έπανέλαβε, σκέψου το καλά. Τά 

περασμένα ςεχαστα. Τό νοιώθεις καλά ότι σύ μέ πήοες στόν 
λαιμό σου. Για χαρι σου έγεινα λαθρέμπορος καί φονηας. 
η-αρμεν! Μα να σε σωσω καί νά σωθώ κ’ εγώ μαζί σου.

Ζοςε, απηντησε ή Κάρμεν, μοϋ ζητάς ποάγματα άδύ- 
νατα. Δεν σ αγαπώ πίά,

Τά δάκρυα, ή άπειλές τοϋ Ζοζέ δέν έκαναν τίποτε. Γιά τε
λευταία φορά την παρεκάλεσε νά μείνη, μαζύ τον.
ί! ΛΑ ^κεΨ°νκαλά’, έχασα τήν υπομονή μου Κάρμεν,αποφάσισε 
η 9α πάρω τή δίκη μου απόφασι.

—Τωξερα. πώς θά μέ σκοτώσης τοϋ άπήνιησε τότε.Την 
πρωτηφορα που σε είδα είχα συναντήση έναν παπά στήν πόοτα 
Ιτα απίτ.ί0ν Ρ·°ν· ^όψε βγαίνοντας άπό τήν Κόρδοβα δέν 

ύ8ίΛίπ0τε’ Ενας λαγός πέρασε άπό τά πόδια τοϋ αλόγου 
σου. Είνε γραμμένο νά πεθάνουμε πρώτα εγώ καί νστεοα σύ.

α χαρτια και το λυωμένο μολύβι πού ρώτησα, μοϋ ήοτπαν 
2^°Τα°,σε Κάρμεν. Έλα μαζί μου. Ζαναγάπηοέ αε.

τά ·ν°ϋ φώναξε τότε χτυπώσα μέ πεϊσαα
- η~' βάζοντας από το δάχτυλό της ένα δαχτυ- 

δωσεε το πέταξε πέρα μέσα στά χαιιόκλαδα.
U Ζοζε εχασε πια το λογικό του. Απελπισμένος έβγαλε 

το μαχαίρι που είχε πάρει άπό τόν Γκαβό, γιατί τό δικό του 
χε σπάσει, και της εδωσε δυο μαχαιριές στήν καοδιά. Ή 

κύττ^'ε δχ! Τό μεγάλο της μήϋρο αάτι
νιά πάντα Μ««'ι ύστερα σφάλισε 
Ιη,Α ΐ M‘a (°ρα ?λοκ.ΐ719Ί ο φωνηάς έμεινε γονατισαένος, 

αταπληκιος μπροστά στο πτώμα έκεϊνο.
Βοϋκν°τξάΑ '"""Γλ ί,’α· λίΧΧ° μί 10 κα'ι τήν έθαψε.■ 1° δαέ-τυλίδί Ε^αα στα χαμόκλαδα τώβαλε κι’ αύτό μέ- 
ωε κοντα τνς μ«ζί μέ ένα σταυρό, ΰοτεοα καβαλ κε-
ψε το άλογο του, πήγε ώς τήν Κόρδοβα καί στόν πρώτο στοα- 
τιωτίΜ σταθμό πού βρήκε είπε ποιός εϊνε. 8
ναο,ώ ετελε(ω.σε ί έα^ρία τής Κάρμεν πού είχε ίδή στά 
τη- θάκπέ^ ν^\^λύβί δ"καί αΜ> καί' °' Παστής 
της θα πεθαινε ο ένας διά τοΰ άλλου. 1

Η Π. Ε. Κ·
ΔΙΑ ΤΟ ΑΙΑΤΑΓΜΑτον ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 

άφορμής τΰδν μέιρων τά όποια τό ύ- 
πουργεΐον τών 'Εσωτερικών άπεφάσισε νά λάβη 
οιά τήν λειτουργίαν τών κινηματοθεάτρων ό 
Πρόεδρο,της ^ΠΕ.Κ.ν η. Άλκ. Τριαντάφυλλου 
με ά τινων μελών τοϋ Διοικ. Συμβουλίου έπε- 
σκέφθησαν τόν κ.Γεωργιάδην,τόν διευθυντήντής 
Αστυν. Πόλεων κ. Καλυβίτην καί συνεογάσθη- 

σα/ν διά μακρών έπί τοϋ δυνατοϋ τής έφαρμο- 
γής άρθρων τινών τοϋ διατάγματος. Έπέτυχον 
δε δπως, μέχρι τής έπ,ξεργασίας τοϋ διατάγμα
τος υπό τής κοινοβουλευτική; έπιτροπής, είς 
ην παρεπέμφθη, αί νέαι ταινίαι μή ύποβάλλον- 
τλϊ\,°^ινα~ ^eVi-0V ούδεμιάς επιτροπής 
ΛΛΛ επί τή βάσει μιας αίτήσεως έπί 2δδρίχ· 
μου χαρτοσήμου είς τήν όποιαν θά έπισινάπτε- 
ται καί περίληφις τής ύποθέσεως, ύποβαλλο-

*Τν 6^ύθυνσιν τής ‘Αστυνομίας 
Πόλεωννάδίδεται ή άδεια προβολής ’Ο σον άφο- 
ρα τάς παλαιάς ταινίας, θά ύποβληθή ύπό τών 
κατόχων τοιούτων ταινιών διά μάς αίτήσεως 
ηρός την Αστυνομίαν Πόλεων κατάλογος τών 
παλαιών έργων, καί διά τής όποιας θά ζητείται 

X°S^ytlolS άδβίας διά τήν προβολήν των. ‘Η 
αΐτησις αϋτή θά γίνεται έπί χαρτοσήμου 2,50 · 
δραχμών.
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ΚΛΓΛΣΚΕΪΗ ΕΛΛΒΙΙΙΚΙ1ΙΙ HIIIIOII
Ή DAG-FILM C9 He- 1

f χεται κατασκευής καθαρώς ΈΜηνι- 1 

κών Κινηματογραφικών Ζργων μέ ] 
αποκλειστικώς "Ελληνας έκτελεστάς, J 

ύπό τήν διεύθυνσιν τών έπϊ μακρά J

ρ- έτη είς διαφόρους Χώρας τοΰ Έξωτε- 4 
Γ ρικοϋ έργασθέντων Διευθυντών της. s

Προς τοΰτο καλούνται πάντες οΐ ί 

___ βουλόμενοι να λαβωσι μέρος, άμφο- Ί 

τερών τών φύλων, δπως διερχόμε- 
vol διά τών Γραφείων της, Μητρο- J 

πόλεως 1, ώρα 5—8 μ.μ.. δηλώσωσι J 

τοΰτο και συνεννοηθώοι σχετικώς. 4

h Άρ. Τηλεφ. 12—4?
L
L Ί

...

,Η ΠΟΑΑ ΝΕΓΚΡΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΤΣ

Α ώοαι"αεπΑνθ1Αενη Άνα.,δχβό ως
tir 9 Α · Π0Λ“ θ“ "α9α1«>ν·.*  έ-ΐ ολίγον ofortznua 
ίς το ωοαϊον μεγορον noir κατέχει παρά τό Meu-
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Κινηματογραφικός Άότήρ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΥ» * Άθήναι 28-3 ’Απριλίου 1927

■;-Γ Ρ Ο Μ Ο Λ A I*
Πρωταγωνιστούν αί άδελφαί ΤΖΥΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINE ORIFNT-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Περί τά τέλη τοΰ ΙΕ' αίώνος ή Φλωρεντία ήτο άκόμη I 
πρωτεύουσα τής ’Ιταλίας. Τήν έποχήν έκείνην τά γράμ
ματα καί αί τέχναι είχαν προοδεύσει σημαντικά είς τήν 
βόρειον ’Ιταλίαν ή δέ Φλωρεντία έάεωρεΐτο ή μητρόπολις 

τών γραμμάτων καί 
τεχνών. Κατά τήν έ
ποχήν έκείνην καθ’ 
ήν έβασίλευεν ή δυ
ναστεία τών Μεδίκων 
έζη εις τήν Φλωρεν
τίαν ένας γηραιός καί 
διάσημος φι όσοφος 
ό Μπάρντο Βάρδι ό 
όποιος είχε δύο θη
σαυρούς. Τήν πλου- 
σίαν βιβλιοθήκην του 
καί τήν νεαράν κ«ί 
ώραιοτάτην >όρην του 
τήν Ρόμολα.

Ό Μπάρντο έ μλο- 
ξένει τάς ημέρας έ- 
κείνας είς τό μέγσρόν 
του κάποιον ξένον, ό 
όποιος τόν είχε σώσει

You liked her in 
"The White Sister"

You’ll love Λ
LILLIAN GISH

‘"ROMOLA
DOROTHY GISH

άπό ένα δυστύχημα. Τό παρι.υσιαστικό τοϋ ξένου αΰτοΰ 
έδειχνεν άνθρωπον ιιεγάλης κοινωνικής τάξεω; καίτοι ή 
καταγωγή του ήτο άγνωστος είς όλους τούς άριστοκράτας 
τής Φλωρεντίας καί είς αυτόν τόν φιλόσοφον, ό όποιος 
έκτός άπό τό όνομά του τό όποιον ήτο Τίτος Μαλέμα, τί
ποτε άλλο δέν έγνώριζε. Έν τούτοις ό Τίτος έφαίνετο υ
περβολικά εύγενής καί μορφωμένος, πράγμα τό όποιον 
ήμπόδιζε τόν αγαθόν φιλόσοφον νά σχηματίση οίανδήποτε 
κακήν υποψίαν δι’ αυτόν. "Ενα μεγάλο δακτυλίδι άλλως 
τε πού έφερε είς τό χέρι έδείκνυε ότι δ Τίτος άνειράφη 
καί έξεπαιδεύθη είς τήν περίφημον κατά τήν έποχήν έκεί
νην σχολήν τοΰ Πυθαγόρα, δπως έλέγετο ή σχολή όπου 
έδιδάσκετο ή φιλοσοφία τοΰ αρχαίου έλληνος φιλοσόφου. 
Καί δ Μπάρντι έσκέφθη νά τόν κρατήση διά τό μέλλον 
δπως συνέχιση τό έργον του μετά τόν θάνατόν του. Βρα
δύτερου όμως ό Δούξ Πέτρος τών Μεδίκων φεύγων, τόν 
είσήγαγεν είς τό «Συμβούλιον τών δ- 
κτώ» καί τοΰ ύπεσχέθη νά τοΰ δώση 
καί τήν κόρην,πρός μεγάλην λύπην ένός 
πτωχοΰ ζωγράφου τοΰ Κάρλο ό όποιος 
τήν ήγάπα. Άλλ’ ό Τίτος δέν άργησε 
ν' άποκαλυφθή ότι ήτο ένας τυχοδιώ
κτης καί άθλιος άνθρωπος. "Ενα βράδυ 
τών άπόκρεω ΰστεςα άπό μίαν μεγάλην 
διασκέδασιν ή δποία έλαβε χώραν έπί 
τή εύκαιρίφ κάποιου φιλικοΰ γάμου δ 
Τίτος γνωρίζεται μέ τήν Ζίναν μίαν 
γυναίκα εϋπιστον υπό τό όνομα Νάλντο.
Ή Ζίνα μετ’ δλίγον γίνεται ερωμένη 
τοΰ Τίτου μετά τοΰ οποίου περνφ τόν 
καιρόν της είς τά διαμερίσματα τοΰ 
τυχοδιώκτου.

Άλλ’ ή Ζίνα παρ’ όλην τήν άγά- 
πην πού είχε πρός τόν Τίτον δέν τόν 
ήμπόδισεν έν τούτοις μετά τόν θάνα
τον τοΰ Μπάρντο Βάρντι νά νυμφευθή 
τήν Ρόμολα ακριβώς τήν έποχήν καθ’ 
ήν ή ιδία τοΰ έφερεν είς τόν κόσμον

WILLIAM Η.ΡΟ 
«TROMOLA

ένα άΥοράκι. Ή άτιμ α τοΰ Τίτου είχε περάσει πλέον τά 
όρια. Ό φιλοξενηθείς καί υιοθετηθείς άνθρωπος τοΰ μα
καρίτου Μπάρντι δέν έσεβάσθη οΰιε τήν τιμήν τοϋ σπιτιοΰ 
ούτε τήν μνήμην τοΰ μεγάλου φιλοσόφου. Τό έπί τής χει· 
ρός του δακτυλίδι δέν 
ήτο ίδικό του· Τό 
είχε κλέψει άπό τόν 
θετόν του πατέρα δ 
όποιος είχε πέσει είς 
χεϊρας πειρατών άπό 
τους όποιους ουδέ 
κάν έσκέ<ι θη νά τόν 
έλευθερώση. Καί έγ- 
καταλειπών είς τήν 
τύχην του τόν άτυχή 
του πατέρα αυτός κα- 
τώρθωσβ νά διαφύγη 
διά νά έξακολουθήση x 
τήν άθλίαν καί τυχο W 
διωκτικήν του ζωήν \ 
είς τήν Φλωρεντίαν. / 1 | f ’?

^ε"ίεΧλάκαΐδμτα- DOROTHY GISH ί· 
λα?Χιαςς κΧατά τό ROMOLA
διάσ ημα ιών όποιων δ ατυχής πατήρ του μετήρχετο 
τόζ έποίτην κατώρθωοε νά διαφυγή έπίσης καί νά φθάση 
είς τήν πρωτεύουσαν τή$ ‘Ιταλίας δπου ανακαλύπτει τόν 
άχάριστον υιόν καί τόν ξεσκεπάζει. Είς μίαν δημοσίαν- 
συγκέντρωσιν ό πατήρ κατηγορεί τόν υιόν διά τό έγκλημά 
του, εξιστορεί τόν τρόπον καθ'δν τόνέγκατέλειψε, άφοΰ ά- 
φήρεσε προηγουμένως τό δακτυλίδι. Άλλ’ δ Τίτος εϊνε 
πλέον τελείως διεφθαρμένος. Καί διά νά καταστήση άκίν 
δυνα τά λόγια του π <τρός του, λέγει είς τούς παρισταμέ- 
νους ότι πρόκειται περί ένός τρελλοΰ δ όποιος δέν ξέρει 
τί λέγει. Ή Ρόμολα δμως δέν πείθεται είς τά λόγια τοΰ 
Τίτου. Τά αθώα μάτια της διακρίνουν είς τήν μορφήν τοΰ 
γέροντος τήν ειλικρίνειαν καί τόν πόνον ποΰ κυριαρχούσαν 
είς τήν ψυχήν του. Καί δέν άργησε νά αίσθανθή μίαν ά- 

I ηδίαν καί αντιπάθειαν πρός τόν μέλλοντα σύζυγόν της τόν 
1 Τίιον. Ή ιδέα ότι θά έγίνετο μετ’ δλίγον σύζυγός του τής 

πιοξενεΐ φρίκην. Καί χωρίς νά χάση 
καιρόν σπεύδει νά τόν έγκαιαλείψη καί 
νά επιστρέψη είς τά άνάκτορά της.

Ή Ζίνα καταδιω «ομένη άπό ένα 
άνθρωπον τόν όποιον έβαλε ό ίδιος ό 
Τίτος νά τήν κατασκοπεύη διά νά μή 
άποκαλύψη τήν πραγματικότητα, φθά
νει καί αύτή έν τφ μεταξύ είς τό σπίτι 
τυΰ Τίτου. Είς τήν έμφάνιοιν τής Ζί· 
νας ό Τίτος μένει έκπληκτος, καί μό
λις συγκροτεί τήν φρίκην του. Αισθά
νεται πλέον δτι δέν ήμπορεϊ νά δια- 
φύγη. Έν τούτοις τήν τελευταίαν στιγ
μήν διαβλέπει μίαν διέξοδον άπό τήν 
δύσκολον θέσιν είς τήν όποιαν περιήλ
θε. Καί χωρίς νά χάση καιρόν πίπτει 
είς τόν ποταμόν. Μετ’ ολίγα λεπτά ό 
Τίτος έξαφανίζεται κάτω άπό τά δρμη- 
τικά νερά τοΰ ποταμού καί έκεΐ ευρί
σκει οίκτρόν θάνατον.
Ή Ζίνα, ή δποία ήγάπατόν Τίτον,παρ 

ELL

όλην τήν άγανάκτησιν τήν όποιαν εΐχεν έναντίον του έπρο- 
τίμησε νά άκολουθήση είς τόν τάφον έκείνον πού ήγάπησε. 
Καί εις μίαν στιγμήν υπέρτατης συγκινήσεω; πίπτει καί 
αύτή είς τά ύδατα τοΰ ποταμού διά νά συνταυτήσητήν τύ
χην της μέ τήν τύχη τού πατέρα τοΰ'παιδιοΰ της. Είς τόν 
κόσμο δμως απομένει τό μικρό ορφανό τό δτοϊον δέν 8- 
πταιε καθόλου διά τά αμαρτήματα τών γονέων του. Τί θ’ 
άπογίνη λοιπόν μόνον καί έρημον; Εύτυχώς δι’ αύτό ή καρ- 
δία τής Ρόμολα εϊνε μεγάλη. Χωρίς νά διστάση ή άθώα 
κόρη τό πέρνει ύτό τήν προστασίαν της. Μετ’ ολίγον τό 
μέλλον ήρχισε νά ροδίζη εμπρός της. Ό Κάρλο επιστρέφει 
κοί ή Ρόμολα αισθάνεται τόν έαυτόν της τύτυχή είς ιό 
πλευράν του. Καί ή δύο ερωτευμένες ψυχές έπεδόθησαν*  
μετ’ δλίγον εις τήν ανατροφήν του μικρού ορφανού διά νά 
τοΰ παρασκευάσουν ένα μέλλον καλΑίτερον άπό τήν τύχην 
πού είχαν οί γονείς του.

ΤΟ Ο
Έλάχάτοι γνωρίζουν δτι ή δημοφιλέστατη 

Μαίοη ίΐίκφορδ έτελείωιίε ένα νέον φίλμ. Τό έρ
γον αύτό ονομάζεται «Τό φίλμ τής Μαίοη Πίκ- 
ρορ» καί «έγνρίόθη» είς τϊιν Ρωιίόίαν ύπό τήν 
οιεύθυνόιν ένός νεαροί ιίκιινοθέτου, τοΐ Κ. Κα· 
μάρωφ, εις διάότημα ά μόνον εβδομάδων. ΙΙαρά τό 
ττλευρόν τής όνμτταθεδτο της καλλιτέχνιδος όυμ- 
πράττει ό Ι’ώιίιίος κωμικός "Ιγκοο Ίλινιίκη.

TO NEON ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΝΚΣ
Ό μεγάλος Γερμανός καλλιτέχνης έπιμελεΐται 

πολύ τά έργα του. Μόλις τελσιώόει τόν «'Άνθρω
πον ποΰ έληιίμόνηόε τόν θεόν» θά έρμηνεύόη τόν 
κύριον ρόλον τοΐ «Βαιίιλέως τοθ Σόχο», τό όποιον 
θά «γυριόη» ό Σουηδός όκηνοβέτης Λΐόριτζ Στίλ- 
λερ έπί; τή βάιίει ένός πρωτοτύπου όενάριο τοΐ 
Φόν Στέρνμπεργκ.

ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Είς τό τέλος τοΰ τρέχοντος μηνόί Μαρτίου έ. έ. λήγουν 

αί συνδρομαί τών κ. κ. Ζοζέφ Χέπ, Ά. Ανοσιασιάδη, Σ. 
Σταμέλου, Κινημ. Σαλόν Ίντεάλ, Άντ Συρίκα. Ameri
can Film, "Ατλας Φίλμ, καί Καίτης Καβ ιφάκη Άθήναι, 
Άνθιππούλας Σαρίκα 11αλ. Φάληρον, Άντων. Κασάπη 
Βέρροια, Ν. ΒέηΒόλον, Γ.Ζουρελλη Μυτιλήνην, Γ. Τσαν
τίλα Κόρινθον, Κ. Β ιμβακίδη Μυτιλήνην, Β Λογοθέτη 
Λάρισσα, "Αριάδνης Καμπούρη Θεσσαλονίκην, Σ. συρίμη 
Τυρναβυν, ’Ιωάννας Μιχαλου Καλάμας, Α. Σότα Καβάλ- 
λαν, Β. Χρισιοπούλου Τρίπολιν, Α. Χρυσάφη Σέρρας, Κι- 
νημ. ’Ολύμπια Καβάλλαν, Λ. Μποσνάκου Κοζάνην, X. 
Πατσιλαδή Πλωμάριον, Πολ. Ρένιζου Πρέβεζαν, Καίτης 
Γουσίδου Θεσσαλονίκη καί G. Sarris Constantinoble.

Παρακαλοννται #«ρμ<ΰς οί ανωτέρω κ κ. αυνδρομηταί 
ο ηω; έμβάσωσι εγκαίρως την άνανέωαιν τή; σννδρο-ής 
των, διότι κατ’ έπικρατήοασαν άρχήν, άπδ 1η; προοε 
χοΰ$ μηνδ; θά ύιακοπρ ή περαιτέρω άποιτοίή τοΰ τεύ
χους είς τους μή άνανεώσαντας την συνδρομήν των.

‘Η Αιανείρικίις

“ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τά περίπτερα τών κ. κ. Π 
Μεγαλοοικονόμου ί'μπροα&εν Ναοϋ ’Αγίας Τρι
άδας καί Ν. Βαρδίκον παραπίεύρως Τραπέζης 
•Α&ηνών.

ι ίΙΑΟ! ΤΟΪ KiraiUTOrPAtO?
‘Αντί νά φωτογραφίζεστε, νά κινηματο· X 

γραφήσθε! Δ
Έάν θέλετε νά εχετε ζωντανήν καί α’ιωνίαν Δ 

άνάμνησιν τών γάμων σας, τών βαπτίσεων καί Λ 
τής ζωής τών παιδιών σας, τών εορτών πού γί- Λ 
νονται σπήτι σας καί συγχρόνως νά πλουτίζετε Α 
τάς εσπερίδας σας μέ γοητευτικός αναμνήσεις Λ 
τοΰ παρελθόντος, διά τής κινηματογραφικής Λ 
προβολής τών προγενεστέρων εορτών σας. Δ

th: οθονηζ
Δοκιμάσατε ιό ταλέντο σας καί έξοικιωδήτε 

στή βωβή τέχνη, γυρίζοντες μιά σκηνή ολίγων 
μέτρων ή ενα μικρό σενάριο, φτειαγμένο άπό )£ 
σας τούς ’ίδιους, επάνω σέ ρόλους τούς οποίους Υ 
καταλαβαίνετε δτι μπορείτε νά ύποδυΟήτε. Υ 
Αύτό τό μέσον θά σάς καταρτίση πολύ καλλί- )( 

)'( τέρα άπό κάθε άλλο γιά νά μπορέσετε έγκαί- )( 
)( ρως νά προσληφθήτε σ’ ενα «γύρισμα» ται- 
)( νίας, δταν μετ’ οΰ πολύ οί κεφαλαιούχοι μας )( 
Ϋ ένθαρρυνόμενοι αποφασίσουν νά ιδρύσουν καί )( 
)( έν Έλλάδι στούντιο.
X )ϊ
χ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡ10Ν J
I ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΝΟΒΑΚ |
4 t Α

Όοός θειιιότοκλέους 2 ί

ί. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Ια Οργάνωσαν συστη 'α λήψεως τοιούτων ται- Α 
Α νιών, οικονομικόν, δύναται μέ εύθυνοτάτας Α 
Α τιμάς νά «γυρίση» τάς ταινίας σας, προσφέρον ώ 

δωρεάν μέ τάς ταινίας σας καί 6 φωτογραφίας Α 
διαφόρων σκηνών τής εκλογής σας έκ τών έν & 

δ τή ταινίφ Λ
ώ Διαθέτει έπίσης, έπί έλαχίστφ ένοικίω μηχα- « 
« νάς προβολής πρός χρήσιν τών επιθυμούν των Α 
« νά προβάλλουν τάς ταινίας σπήτι των κατά & 

τάς έορτάς των.



ΚθΛίΗάτογριιφικός Άδτίιο Κινηματογραφικός Άιίτηρ

"ΡΑΈΠΟΥΤίΗ,, 

Παραγωγή «Max Neufeld» 
(Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»)

Ή ταινία αΰτη, ή τις προσείλκυσε αρκετόν κόσμον χά
ρις κυρίως είς τδν τίτλον της, δέν μάς Ικανοποίησε πλή
ρως. Ο σκηνοθέτης άναλαμδάνων νά κινηματογράφηση τδν 
6ίον τού διασήμομ καλογήρου Ραοπουτίν, ωφειλε νά έπιαε- 
ληθή πολύ περισσότερον τό έργον του, διότι άφ ένός τδ θέ
μα είνε πασίγνωστον, καί έπομένως άπητείτο μεγάλη ακρί
βεια κατά -ήν άναπαράστασιν τΰν διαφόρων γεγονότων καί 
άφ' έιέρον ήτο άρκετά δύσκολη ή έπιλογή καί επιδέξια σι>- 
ναρμολόγησις τών πλέον ένδιαφερόντων επεισοδίων τής ζω
ής τού Ρχσπουτίν. Ούτω τδ σενάριο τοϋ έργου τού Νιοΰ- 
φιλντ, τό δποΐον είς τόσύνολον είνε πολύ όσίενές, στερείται 
φυσικής έξελίξεως, παρουσιάζει πολλά κενέ, καί τά ένυπάρ- 
χοντα προσέτι έκτος τοδ θέματος έπεισόδια τού μειώνουν 
άκόμη περισσότερον τδ ενδιαφέρον του. Λντιθέτως δέον νά 
δμολογηθή δτι τδ τεχνικόν μέρος εϊνε σχεδόν άμεμπτον. Τά 
ντεκδρ είνε πλούσια, ή φωτογραφία διαυγής καί δ φωτισμός 
κατά τό ιλεΐστον έπιτυχής. Έκ τών ηθοποιών διακρίνονται 
δ Μάξ Νιοϋφιλντ, δ καί σκηνοθέτης τοϋ έργου, είς τδν ρό
λον τοΰ Ρασπουτίν (έχομεν δμως μερικός επιφυλάξεις διά 
τό, είς ώρισμένα σημείο, θεατρικόν παίξιμό του, ώς έπίσης 
καί διά τδ μακιγιάρισμά του), δ Χάνς Μάρ καί ή Σαρλόττα 
“Αντερ.

“ΧΤΗΗ λλλΗ ΖΩΗ,,
Παραγωγή Producers Distributing Corporation» 

(Προεβλήθη είς τό «Σπλέιτιτ»)

"Ολα σχεδόν τά έργα τοΰ Σέσιλ ντέ Μίλ είνε a these. 
Είς αύτό, τδ προτελευταΐον του, δ έπιφανής σκηνοθέτης 
καταπιάνεται μέ ένα θέμα έξαιρετικά τολμηρόν καί δύσκο- 
λον, τό τής μετεμψυχώσεως, καί έάν, δπως άλλωστε ήτο έ· 
πόμενον, δέν έπ?τυχε πλήρως έκεΐνο τδ δποΐον έπεδίωκε, 
πάντως ή προσπάθειά του αΰτη δέν παραμένει δλιγώτερον 
άξιέπαινος. Άντιθέτως πρός τδ σενάριο, τού όποιου δεν 
δυνάμεθα νά παρίδωμεν ώρισμένας άδυναμίας, ή σκηνοθε
σία, ή ύπδκρισις καί έν γένει ή όλη τεχνική είνε άνωτέρα, 
καί δεικιύει διά μίαν άκόμη φοράν τήν δεξιοτεχνίαν, 
τδ τάλαντο, καί τήν εύσυνειδησίαν τού Σέσιλ ντέ Μίλ. Ή 
σύγκρουσις τών σιδηροδρόμων είνε ένα πραγματικόν τεχνι
κόν κατόρθωμα. Ή ύπόκρισις είνε τελείως ικανοποιητική. 
'Ο Ούΐλλιαμ Μπόϋντ δ τόσον συμπαθής καταστάς είς τό'Α- 
θηναΐκον κοινόν καλλιτέχνης άπδ τδν Βαρκάρη τού Βόλγα, 
δ Joseph Schildkraut, ένας ώραΐος jeune premier, ή 
χαριτωμένη Βέρα ΡεϋνοΧντς κοί ή Γαλλίς Ζέττα Γκούνταλ, 
άποτελοΰν ένα σύνολον άπδ τά πλέον άρμονικά.

“ΟΗΗΙΡΛ ΠΟΥ XBrflOYH,,
Παραγωγή «U.F.A.»

(Προεβλήθη είς τό Οΰφα—Πάλας»)

Μιά έλαφρά κομεντί, ή δποία δέν προσθέτει δυστυχώς 
τίποτε είς τό ένεργητικόν τής «U.F.A.».T0 σενάριο, άρκετά 
πτωχόν καί άσθενές, δέν παρουσιάζει παρά κατά διαστή
ματα μερικά έξυπνα καί πρωτότυπα σημεία. Ή σκηνοθεσία 
τού Constantin David είνε άπλώς εύσυνείδητη, χωρίς τί
ποτε περισσότερον. "Οσον άφορκ τήν δπόκρισιν laisse a 
desirer. Πλήν τής ”Οσσι Όσβάλντα ή δποία παίζει μέ το 
συνηθισμένο της μπρίο τδνρόλον τής κομήσσης σιδερώστρας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ 1ΣΠΔΕΝΤΓΕ,

καί τής Λυδίας Ποτεχίνα, δλοι οι άλλοι ήθοποιοί, καί Ιδίως 
δ Curt Borei δστις κρατεί τδν ρόλον τού jeune premier, 
ύστερούν άρκετά.

“1Β«Η ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ:,,
Παραγωγή «Mesrapon» 

(Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»)

'Η Ρωσσική κινηματογραφία έξελίσσεται διαρκώς κατά 
τρόπον λίαν ικανοποιητικόν. Τουλάχιστον αΰτό μάς άποδει- 
κνύουν τά δλίγα έργα Ρωσικής παραγωγής πού προεβλήθη
σαν έφέτος είς τήν πόλι μας. Μετά τδ άλησμόνητον -Γά
μος Άρκτου», τό τόσον δυνατόν «Ποτέμκιν» (τά άλλα 
τρία, τό «Σταυρός καί Μάουζεο» τδ «Λιμάνι τού θα- 
τάτου» καί «Ή Μουσουλμάνο» δέν δύνανται νά τεθώσιν είς 
τήν ίδιαν μοίραν μέ τά άνωτέρω) Ιδού σήμερον καί ένα 
άλλο έξ ίσου άξιωσημείωτον φίλμ. Αύτό πλήν τών άλλων 
του προσόντων, παρουσιάζιι καί μίαν άξιόλογον καί λίαν 
άκριδή άναπαράστασιν τής Ρωσίας κατά τδν 16ον αιώνα, 
δτε έκυριάρχει δ περίφημος διά τήν σκληρότητά του Ίβάν 
δ τρομερός. Τόν τελευταΐον τούτον υποδύεται μέ εξαιρετικήν 
δεξιοτεχνίαν δ Λεωνίδωβ, δ όποιος καί δημιουργεί ένα τύπον 
θαυμάσιον. Ή Άσκαρόβα, είς τόν ρόλον τής έκφύλου καί 
Πρωτοπαθούς Τσαρίνας είνε ή άνταξία σύντροφός του.

“Ο ΗΑΟΧ ΤΗΖ ΑφΡΟΑΙΤΗΖ,, 
Παραγωγή «Fox»

(Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»)

Τό θέμα τής ταινίας ταύτης, έλλείψει πρωτοτυπίας, 
είνε άρκετά ένδιαφέρον. Ή σκηνοθεσία, μέ τήν άναπαρά· 
στάσιν τοΰ άρχαίου μύθου τής ΉχοΟς ϊΐνε πλουσία, καί έχει 
μερικά «έξωτερικά» διαλεγμένα μέ γούστο. Πρέπει δμως νά 
όμολογηθή δτι ύπάρχουν έπίσης καί άρκετά σφάλματα είς 
αύτήν. Ή Μαίρη Φίλμπιν, μέ τήν συνήθη της φυσικότητα, 
καί δ Ούΐλλιαμ Μπόϋντ, δστις δμως δέν μας ενθυμίζει 
παρά έλάχιστα τόν καλλιτέχνη, πού άνίδειξε άργότερα δ 
Σέσιλ ντέ Μίλ, έρμηνεύουν τούς κυρίους ρόλους τής ταινίας 
ταύτης.

“ΑιεθνΗς: σωματεμπορία,,
Παραγωγή «Liberty»

(Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»)

Ή ύπόθεσις τού έργου αΰτοΰ είνε άπδ τάς πλέον συνή
θεις, άλλά τδ συμπέρασμα της είνε άρκετά διδακτικόν, καί 
έξ άλλου παρουσιάζει καί τό σπάνιον δι’ήμάς τού; Έλλη
νας δτι ένα μέρος αύτής έκτιλίσσεται είς τάς ’Αθήνας.Άλλά 
διατί δ συγγραφεύς έξέλεξε ώς τό κέντρον τών σωματεμπό- 
ρων καί διαφθορέων τδ κλεινόν άστυ τής Παλλάδος; Ή κο· 
σμοπολιτική έπίσης ύπόθεσις έπέτρεψε είς τόν σκηνοθέτην 
νά παρουσίαση πολλάς έκ τοΰ φυσικού εικόνας τοΰ Βερολί
νου τής Βούδα—Πίστης, τής Κω»)πόλεως, τών ’Αθηνών καί 
τοΰ Πειραιώς, αΐτινες αΰξάνου» κάπως τό ένδιαφέρον τοδ 
έργου. Ό Ροδντολφ Κλάϊν Ρότζε κρατεί ένα ρόλον καθα- 
ρώς κατώτερον τής αξίας του, καί μόνον πού ευρίσκει τήν 
ευκαιρίαν νά έπιδείξη μέ τάς διαφόρους μεταμφιέσεις του 
τήν έπιδεξιότητά του είς τδ μακιγιάρισμα, Γενικώς πρό
κειται περί ένός έμπορικοδ έργου, τού δποίου δ θόρυβος ποΰ 
έδημιούργησε δ ήμερήσιος τύπος, προσελκύσας οΰτω τήν πε
ριέργειαν τοδ κοινού, άπηύξησε τήν εμπορικήν του άξίαν.

Στέφανος Κώότια

Ο ΤΥΧΕΡΟΣ
Μέ τόν κωμικόν Λίπτ,βτερ Ικητον

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ σΤΡΙΑΝΓΚΛ.

Άπό πολλοϋ χρόνου ό Τζίμυ Σανόν αισθάνεται ένα 
τρυφερόν αίσθημα διά τήν Μαίρη Ζόν μία νέα πολύ χαρι
τωμένη. Ό Τζίμυ φύσει χαοακτηρ ευαίσθητος άλλά πο
λύ ολίγο τολμηρός δέν έτολμοΰσε νά έκμυστηρευθή τόν έ
ρωτά του στήν Μαίρη, προτιμών να ύποφέρη άπό αγωνί
αν παρά νά διακινδυνεύσω μία αρνητική ίσως άπάνιησι 
έκείιης ποϋ έλάτρευε μολονότι ήοθάνετο δτι ή Μαίρη δέν 
ήτο επίσης αδιάφορο; πρός αυτόν. Καί ή κατάστασις αύ
τή θά διαιωιίζετο ασφαλώς πρ ς μεγάλην λύπην τοϋ δυ
στυχισμένου Τζίμυ αν δέν ήρχιτο νά θέση τέρμα είς αύτήν 
ένα εύιυχές γεγονός ύπό τάς ακολούθους περιστάσεις. 
Ό Τζίμυ καί ό σύνιροφό; του Κου.-τίς διεξαγάγουν μίαν 
έμπορικήν έπιχείρησιν ή όποία εσχάτως δέν έπήγαινε διό
λου καλά, τελευταίως μάλιστα ή έπιχείρησις έφθασεν είς 
τέτοιο σημεΐον ώσ.ε εύρίσκετο ήδη είς τά πρόθυρα τής 
χρεωκοπίας.Τό γεγονός αυτό εϊχεν απελπίσει ά»όμη περισ
σότερον τόν πτωχόν Τςίμυ ό όποιος μαζύ μέ τήν απώλει
αν τών χρημάτων του έβλεπε τώρα νά χάνοιται όριοτικώς 
πλέον καί τά ώραΐα όνειρά του.

Άλλ’ ή τύχη τοϋ Τζίμυ ήτο γενναιόδωρος. Καί είς τήν 
απελπιστικήν αυτήν στιγμήν παρουσιάζεται εμπρός του έ
νας επιχειρηματίας άπό μίαν ξέιην χώραν δστις τοΰ αναγ
γέλλει διι ό θείο: του, ό όποιος άπιθανεν έσχάτω; καί ό 
όποιος δέν εϊχεν άλλους συγγενεϊ; εκτός άπό αύτυν, ίου 
αφήνει διά διαθήκης ολόκληρον τήν περιουσίαν του άνερ- 
χομένην περίπου είς δέκα εκατομμύρια διλλάρια, ύπό τον 
όρον δμως δπω; ό ανεψιός του νυμφευθή τήν ή μέραν α
κριβώς πού θά συμπληρώ'η τό 21 ον έτος τής ηλικίας του 
και ακριβώς είς τάς 7 τό βράδυ. Πο έ ή τύχη δέν έφάνη 
τό«ον σκληρά είς τόν Τζίμυ παρ’ δοον έφάνη τήν στιγμήν 
εκείνην. Έ·φ τον έκαμνεν εντός μιάς στιγμής εκατομμυ
ριούχου τοΰ άφαιροϋσε άπό τό άλλο μέρος όλας τάς πιθα
νότητας νά απόκτηση τήν μεγάλην περιουσίαν τοΰ θείου 
του. Διότι τήν ήμέραν εκείνην ακριβώς ό ατυχής συνεπλή- 
ρωνε τό 24ον έιος τής ήλικίας του καί όέν τοΰ έμενεν έπο
μένως καιρός νά έτοιμαοθή διά νά νυμφευθή. Ήτο ήδη 
μεσημέρι >αί ό δυστυχής Τζίμυ δέν έγνώριζε τί νά πρνξη. 
Ή πρώτη του σκέψις ήτο ή Μαίρη, την όποιαν ήγάπα. 
Χωρίς νά χάση κα ρόν σπεύδει νά'τήν συναντήση διά νά

Μία σκηνή άπό τό εργον «'Ο Ιππότη; τών Ρόδων» είςτό όποιον 
πρωταγωνιστεί: ό Ζάκ Κατλαίν καί τό όποιον θά προβληθή 

προσεχώς εις ?να τών κινηματοθεάτρων τής Σινέ-’Οριάν.
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τήν ζητήση είς γάμον. Ή καρδιά του πάλλει δυνατά άπό 
τήν ιδέαν τής έπικειμένης εύιυχίας του καί άπό τόν φόβον 
τής ένδεχομένης άρνησεως τής Μαίρης. 'Ο Τζίμυ δέν άρ- 
γησεν έν τούτοις νά τήν συναντήση, άλλ’ έκείνη άγνοοϋσα 
τό μυστικόν τής διαθήκης άρνεΐιαι, παρά τήν συμπάθειαν 
πού τρέφει πρός αυτόν, νά τόν νυμφευθή. Ό Τζίμυ βλέπει 
διά δευιέραν φοράν τήν εύτυχίαν του νά σωριάζεται μπρο
στά του είς έρείπια.

Ό προνοητικός δμως συνεταίρος του Κυύρτις δέν ά- 
ηήκε νά περά-ουν ή ώρες άνεκμετάλλευτες. Καιαρτίσας 
ενα κατάλογον άπό επτά κορίτσια τής πόλεως τών όποιων 
η ηλικία ήτο κατάλληλο: διά γάμον άπηύΟηνε πρός αύτά 
στερεοτύ ιως τήν εξής έρώτησιν. «Θέλετε νά 
με πανίρευθήτε άμέσως; > Ηρός μεγάλην δυστυχίαν τοΰ 
Τζίμυ τό αποτέλεσμα τών έρωτήσεων καί τών επτά κορι- 
τσιώνή ο έπίσης αρνητικόν. Άλλ’ ό Κούρτις δέν έχασε 
τό θάρρος του ούτε άπηλπίσθη άκόμη τελε ως Συντάσσει 
πάραυτα μίαν δήλωσιν καί τήν στέλνει είς τήν έφημερίδα 
διά τής οποία; προσκολεΐ είς τήν έκκληαίαν τάς νέας αί 
οποΐαι έπιθυμοΰν νά νυμφευθοϊν. Τό μέτρον έπέφερεν ά- 
μέοως τό αποτέλεσμά του. ’Εντός μιας ώρ /ς ή έκκλησία 
εΐ ε γεμί ει άπό νέας ετοίμους νά λάβουν μέσος είς τό μυ
στήριον τοΰ γιμου παρά τό πλευρον τοΰ βιαστικ .ΰ γα· 
μπροΰ. "Ολα έν τφ μεταξύ είχον έτοιμα θή καί δέν έμενε 
πλέον παρά ή εκλογή. Τήν στιγμήν δμως ακριβώς ποΰ έ- 
πρόκειτο ό Τζίμυ νά έκλέξη σπεύδει είς τήν πρόσκλησιν 
ένός μυστηριώδους σημειώματος πού είχε λάβει τήν στιγ
μήν έκτίνην. Ήτο ή Μαίρη ή όπι ία του έγραφε δτι δέ
χεται καί διι τόν άναμένει είςτό σπίτι της ιΐς τάς επτά. 
Άλ?. οΐ νέαι π· ύ είχαν συγκεντρωθή είς τήν έκκλησίαν 
έτέθησαν είς καταδίωξιν του πλήρεις άγανακτήσεως καί θά 
τοΰ έδημιουργοΰσαν τρομερός οκηνάς αν δέν έπρόφθανεν 
ουιος νά τάς διαφυγή.

Μετά πολλά; περιπετείας καί πολλούς κόπους ό Τζί
μυ φθάνει έπί τέλους είς τό σπίτι της Μαίρης ή όποία 
τόν έπερίμενε έκεϊ μέ ένα πάστορα. Άλλοίμυνον δμως ! 
Ενα ώοολόγιυν πού ήτο κρεμασμένο στόν τοίχο τοΰ δω

ματίου έδειχνε επτά καί πέντε. 'Ο άτυχής Τζίμυ παρ’ ο
λίγον νά λυποθυμίοη άπό τήν άπελπισία του. ’Έξαλλος 

άπό τήν ουγκίνησιν έσπενσε εις τό παράθυρον 
άπό τοΰ οποίου τό άνοιγμα ή θέλησε νά άναπνεύ- 
ση λίγο αέρα διά νά συνέλθη, άηό τήν ήθικήν 
καί σωματικήν καταστροφήν του. 'Οποία δμως 
ήτο ή έκπληξίς του δίαν παρειήρησεν δτι τό ώ- 
ρολόγι ν τοΰ όπένανα κωδωνοστασίου έδειχνε ώ
ρα έ ττά παρά τ .ία λεπτά. Τρία λεπτά ήσαν άρ
κετά εις τόν πάοτορ ι νά εύλογήση τήν ένωσιν 
τών μνλλονύμιρων. Γεμάτος άπό χαράν ό Τζίμυ 
στρέφεται προς τήν Μαίρη τήν όποιαν άγκαλιάζει 
συνισ ών συγχρό'ως είς τόν πάστορα να μή χάνη 
τόν καιρό του.

Τό μυστήριον τοΰ γάμου εϊχεν ήδη τελειώ
σει ολίγα δευτερόλεπτα προτοΰ τό ώρολόγιον ση- 
μάνη τήν έβδόμην ώραν.

"Οταν έοήμαιεν ή ι’ύρα επτά ό Τζίμυ ήτο κά
τοχος πλέον κσί τοΰ πλούτου τοΰ θείου του καί 
τής άγάπης τής Μαίρης.

Λτευβυνταί Κ.ΐ'Λ,μ.'χτογρά.φω ν 
έχετε Ιερόν κα&ήκον νά ένισχύαετε τήν

ΓΤ Ε Κ.·



TO NEON ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Είς τό ύπουργεϊον τών Εσωτερικών κατηρτίοθη σχέ- 

διον διατάγματος περί κυρώσεως τοϋ άπό 13) 15 Σεπτεμ
βρίου 1925 Νομοθετικού Διατάγματος περί κινηματογρά
φων διά τοΰ όποιου τό άπδ 15 Σεπτεμβρίου 1925 διά
ταγμα «περί κινηματογράφων» κυροϋται τροποποιούμενον. 
Διά τών τροποποιήσεων καθορίζεται ότι ή προβολή φω
τεινών εικόνων διά κινηματογραφικού ή παρεμφερούς μη
χανήματος / ειτουργοΰντος έν δημοσίφ κέντρφ δΓ εΰ ιλέ 
κτων υλών έπιιρέπεται εντός κτιρίων καταλλήλων πρός 
τούτο καί κατόπιν άδειας χορηγούμενης ύπό προϊσταμένου 
τή; οικείας αστυνομικής αρχής, μετά σύμφωνον γνώμην 
Συμβουλίου συγκροτούμενου κατ’ έτος κατ' άπόφασιν Τνΰ 
οικείου Νομάρχου.

Οί διε< θυνται τών ήδη λειτουργούντων κιι ηματογρά- 
φων υποβάλλουν αϊτησιν άδειας συνοδευομένην ύπό γραμ
ματίου πορακαταθήκης δραχμών 1.000

Προκειμένου περί άνεγέρσεως νέου κινηματογράφου 
προϋποβαλλεται εις τό Συμβούλων ιό σχέδιον ιαΰ κτιρίου 
μετά λεπτομερούς έκθέσεως τών γεννησομένων ηλεκτρικών 
έγκαταστάσεων πρός έγκρισιν ή τροτοποίησιν, μετά δέ 
τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου ή αϊτησις πρός παροχήν άδειας 
λιιτοιργίας, ή όποια είνε προσωπική καί δι’ ώ ισμένον 
κτίριον. Ή άιεια δύναται ν’ άνακαλήται λόγφ μεταβολής 
τών συνθηκών καί τών υποδεικνυόμενων μεταρρυθμίσεων.

Λιιτουργία υπαιθρίου κινηματογράφου έριτρέπε·αι κα
τόπιν απλής άδείας τού άστυν μικοΰ διευθυντοϋ. δρίζον- 
τος καί τό μέρος τής λειτουργίας.

Αί περί κινηματογράφων διατάξεις άπό τεχνικής καί 
υγιεινής άπόψεως εφαρμόζονται καί δ ά τά θέατρα, παρ- 
χομένης ώς πρός τά ήδη λειτουργοΰντα τριμήνου προθε
σμίας άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος διά τήν έπί ποινή ά- 
πα,ορεύσεως τών παραστάσεων,λήψιν τής σχετικής σδείας.

Πρό πάσης προβολής κινηματογραφικής τ ανίας υπο
βάλλεται είς τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας Πόλεως Ά- 
θην ων αϊτησις περί χορηγήσεως άδείας μετά περιληπτικής 
άναγραηής τής ύποθέσεως τοϋ πραγματευόμενου έν τή 
ύπό πρ βοκην ταινία έργου.

Έπι τή βάσει τών στοιχείων τούτων δύναται ή Διεύ- 
Ουνσις τής Αστυνομίας ή νά έκδώση προσωρινήν άδειαν 
προβολής ή νά άπαγορεύση ταύτην έφόσον τό περιεχόμε- 
νον ά ιοβλέπη είς προπαγανδιστικούς σκοπούς ή άλλως θί
γει τήν ελληνικήν ή ξένην "Επικράτειαν ή έαν έκ τή. προ
βολής τής ταινίας απειλείται κίνδυ ος διαταράξεις τής δη
μοσίας τάξεως καί ασφαλείας ή άν τό περιεχόμενον τής 
ταινίας-άπατελή προσβολήν τών δημοσίων ηθών ή είναι έ- 
πικίνδυνον πρός ταύτα.

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή αστυνομική άρχή άπηγό- 
ρευσε τήν προβολήν τής ταινίας ή τήν συτέχισιν προβολής 
τοιαύιη, έφωόιασμένη; διά προσωρινής άδείας δύναται ό 
ένδιαφ«ρόμενος νά προσφυγή είς έπιτροπήν, συνιστωμένην 
κατ’έτος δια διαταγής τοϋ υπουργού τών Έ αοτερικών 
καί άποτελουμενην έκ τοΰ παρα τφ ύτιυργείφ τούιφ διευ- 
θυντοΰ αστυνομίας πόλεων, τοΰ Νομικού Συμβούλου τοΰ 
ύπουργείου τής Δικαιοσύνης, τοΰ προέδρου τής Ένώσεως 
τών Συγγραφέων καί ενός αντιπροσώπου τής«Πανελληνίου 
Κινηματογααφικής Ένώσεως» καί τοΰΕίσαγγελέως τών έν 
"Αθήναις Έφετών.

*Η έπιτροπή άποφαίνεται άνεκκλήτως έντός τεσσαρά
κοντα όκτω ωρών άπό τής υποβολής τής προσφυγής περί 
έπικυρώσεως ή άρσεως τής άπαγορεύσεως έκδίδουσα έν 
τή πρώτο περιττώσει τήν οριστικήν άδειαν.

Πάσα κινηματογραφική έιιχείρησις ύποχρεοΰται έπί ά 
πειλή στερήσεως τής άδείας ελεύθερα; / ειτουργίας νά προ- 
βάλλη καθ’ έκάστην μετά τ·-ΰ ια.τικοϋ προγράμματος καί 
εβόομαδιαίαν κινηματογραφ κήν άνασκόπισιν Ιστορικών ή 
συγχρόνων έθνικών γεγονότων. Διά διατάγματος δρίσθή- 
σοται ό χρόνος ένάρξεως τής ισχύος τοΰ άρθου τούιου 
ώς καί πάσα αναγκαία λεπτομέρεια.

’Απαγορεύεται ή είς δημοσίους κινηματογράφου; είσο

δο; ά'ηλίκων άμφοτέρων τών φύλων α') μέχρι μέν ηλικίας 
10 έτών συμπεπληρωμένων, άπολύτως β ) άπό 11 δέ μέχρι 
15 έτών συμπεπληρωμένων, έάν δέν συνοδεύωνται ύπό τοϋ 
γονέως ή έπιτρόπου των,ή τοΰ παρ’αΰτών έντεταλμένου έ- 
νηλίκου προσώπου.

Ή άπαγόρευσις αύτη δέν εφαρμόζεται μόνον είς ειδι
κός παιδικός ή σχολικάς παραστάσεις ταινιών εγκεκριμέ
νων ώς καταλλήλων δι’ οικογένειας καί παιδία.

Τιμωρείται διά προστίμου μέχρι 500 δραχμών α') γο- 
νεύς ή έπίτροπος δσάκις οδηγεί ή οσάκις έξ άμελείας ή 
έλλείψεως έπιβλέψεως άφήκε νά είσέλθη είς τάς αίθούσας 
κινηματογράφων τέκνον ηλικίας κάτω τών 10 έτών συμ
πεπληρωμένων, β') γονεύς ή έπίτροπος δστις έξ άμελείας 
ή έλλείψεως έπιβεέψεως άφήκε νά είσέλθη είς τος αύτάς 
αίθούσας, χωρίς νά συνοδεύηται κατά τά έν τφ προηγου- 
μέιφ έδοφίφ οριζόμενα, τέκ·ον ηλικίας 11 μέχρι 15 έτών 
συμπεπληρωαένων καί γ ) δστις είβήγαγεν ή άφήκε νά εί- 
οέλθη άνήλικον κάτω .τών 15 έτών συμπεπληρωμένων.

Τιμωρείται έπίσης διά προστίμου μέχρι o00j δραχμών δ- 
στις έ ιρόβαλεν ή διέταξε νά προβληθή ταινία μή έγκε- 
κοιμένη είς κινηματογραφικήν οίθουσαν, είς ήν είχε δη- 
λωθή δτι παριστώνναι θεάματα δι’οίκογενείας καί παιδία.

Ειδικοί άξιωμαιικοί τής άστυνομίας πόλεων (,θά ένερ- 
γούν έποπτείαν διά τήν τήρησιν τών ώς άνω διατάξεων.

Οί άξιωματικοί ούτόι έχουν δικαίωμα νά άνακόπτωσιν 
όπευθύνως προσωρινώς τήν παράστασιν μόνον πρός πρό- 
ληψιν άμέσως έπικειμένου καί άναποτρέπτου σοβαρού κιν
δύνου, ν’ άνασιέλλωσιν τήν περαιτέρω έκδοσιν εισιτηρίων, 
έφόσον έχει πληρωθή τό άνώτατον δριον τοΰ έπ.τρεπομέ- 
νου άριθμοϋ θεατών καί νά παρακολουθούν τήν τήρησιν 
τών τήν λειτουργίαν τών κινηματογράφων άφορωσών ά- 
στυνομικών διατάξεων.

Δια πάσαν άλλην παράβασιν άναφέρονται είς τόν αστυ
νομικόν διευθυντήν, δστις έξ οίκείας πρωτοβουλίας δύνα
ται, π/ήν τής προσωρινής διακοπής τή; παραστάσεως, νά 
διατάξη κ ί τήν άναστο/,ήν τής περαιτέρω παραστάσεως ή 
λειτουργίας κινηματογράφου μόνον έάν, έκ παραβάιεως 
διατάξεων τοΰ παρόντος απειλείται κίνδυνος κατά τού κοι
νού καί μέχυΐς αποτροπής τού κινδύνου τούτου. Έπί συνε
χιζόμενου κινδύνου, άμα τή άναστολή υποβάλλει πρότα- 
σιν είς ιό Συμβούλιον, δπερ καί άποφαίνεται όριστικώς 
περί συνέχισε·· ς τών έργαοιών τοϋ κινηματογράφου ή περί 
προσωρινή, άνακλήσεως τής άδείας.

Διά τήν έφ ιρμογην τοΰ νόμου άσκεϊ έποπτείαν ή παρά 
ιφ ύ ιουργε'ωΈοωτερικών Διεύθυνσις ΆστυνομίαςΠόλεων.

Τιμ ι.ρεϊιαι Οιά φυλακίσεως ενός μη-ός μέχρι ενός έ
τους ή καί χρηματικής ποινής άπό 500—20.00ο δραχμών 
άπαγορευομένης άμα καί τής συνεχίσεως τής περαιτέρω 
λειτουργία; τοϋ κινηματογράφου, ό διευθυντής τής επι
χειρήσει»; ή ό έκπρο ·ωπών αΰιήν, έν περιπτώσει λειτουρ
γίας τοϋ κινηματογράφου άνευ τής ειδικής άδεια;. Έάν 
δμως κατά τήν περίπτωσιν ταύτην έλαβε χώραν δυστύχημα 
ύπόκειται έπί πλέον εί; τάς κο.νάς διατάξεις τοΰ Π.Νόμου.

Μέ τάς αυτά; ποινάς τιμωρείτο ό λιιβών τήν άδειαν 
ή ό διάδοχος αύτοΰ ή ό υποδειχθείς ύπ’ αύιών καί άπο- 
δεχθείς έγγραφως την ιδιότητα υπευθύνου διευθυντοϋ τή; 
έ .ΐ/.ειρήοεω; έν π-ιριπτώσει συνεχίσεως τών παραστάσεων 
τοΰ κινηματογράφου μειά τήν διαταχθεΐσαν διακοπήν των

Διά διαταγμάτων «ανονισ··ήσονται αί λιπτομερειαι τοΰ 
διατάγματος τούτου ίδίρ δέ τά τής λειτουρνίας τού Συμ- 
β υλίου καί τής έπιιροπής καί τά τής έν γένει έποπτείας 
πρός ομαλήν λειτουργίαν τών κινηματογράφων καί έφαρ- 
μογήν τού παρόντος.

Παραβάτης διατάξεω; άφορώσης τήν ομαλήν λειτουργί
αν τού κινηματογράφου τιμωρείται διά κραιήσεως 7 ήμε
ρων κυί προστίμου μέχρι 2000 δραχμών.

Το διάταγμα μετά τήν έγκρισιν του θά τεθή έν ίσχύ'ί 
έν δλφ ή έν μέρει διά διατάγματος προκαλουμένου ύπό τοϋ 
υπουργού τών Εσωτερικών.
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HENNY PORTEN
Μ Ζ·Ω.Μ ΤΗΣ ΚΑΙ TO EF»TOIM ΤΗΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό ρεζισέρ γελά ένθουσιασμένο; μ’ αύτή, άμφιβάλλει 

κατά πόσον έπέτυχε, θέλει νά οή τή σκηνή έπί τής οθό
νης γιά νά πεισθή.

Ή Πόρτεν δέν γίνεται μαριονέττο τοϋ έκάστοτε ρεζισέρ 
της- δχι! Παίζει όπως αύιή αντιλαμβάνεται τόν ρόλον της 
καί γ,' αύτό πάντα έπιτυγχάνει καί δημιουργεί θαυμάσια 
ύψη. Τό παίξιμό της έκφράζει τό έγώ της.

"Ενα άλλο πανθομολογούμενον καλόν, κάθε φίλμ τής 
Πόρτεν είνε καί ή αρμονική συνάφεια όλων τών ήθοποιών 
μέ τήν προταγω ίστριαν, είνε φίλη όλων καί τούς αναγκά
ζει δλους νά δηαιουργοΰν τό καλύτερόν των καί νά τήν 
άκολουθοΰν πιστά. Σέ κάθε άνάπαυλα μεταξύ δύο σκηνών 
ή καλλιτέχνις συζητεϊ μέ δλους, μέχρις καί τοΰ πλέον άση- 
μάντου κομπάρσου. Έκεΐ μέσα ή έννοια τής Ντίβα δέν 
υπάρχει.

Ή τολμηρότης τής Έ νυ καί ή συναίσθησις τοϋ καθή
κοντος της είνε εξαιρετικά ανεπτυγμένα. ’Ιδού κάτι τό 
σχετικόν.

Ένφ έγυρίζετο» τό φίλμ «ProbiennamSell» (πρό 
πολλών έτών) έπρόκειτο νά παιχθή μία σκηνή καθ' ήν ή 
πρωταγωτίστρια περνά τό καθαρτήριον πΰρ. "Ολα διευθε- 
τήθησαν καλώς. Έτοποθέτησαν μίαν σιδηράν έσχάραν 
είςάρκετό ΰψο: άπό ένα σιδηρο'·ν δίσκον δστις έκρύπτετο, 
καί έπ’αΰτοϋ έθεσαν παλαιέ; άχρηστες ταινίες. Ή Πόρτεν 
άνέβηκεν έπί τή; έσχάρας. "Ολα ήσανέ'οιμα καί ή καλλι- 
τέχνις δπως συνήθως έφώναζεν «άνάψατε».

Τό θέαμα ήτ ·ν έξαίσιο, μά τά π.άγματα δέν ήσαν τό 
σον καλά ύπολογισμένα- Ή φλόγες έφθασαν τά φορέμα
τα τής τραγφδοΰ, τήν οποίαν σέ λίγο έκάλυφαν νέφη πυ
κνού καπνοΰ. "Ολοι τά έχασαν, δ Ρεζισέρ έτρεμε. Εύτυ- , 
χώς ή μόνη, ή τις διετήοησε τήν ψυχραιμίαν της ήτο αύτή. 
Έπήδησε κάτω, ώχρά ιός νεκρά, έιιασε μέ τά χέρια της 
τά καιόμενα φωρέματά της, τά πόδια της έτρεμαν, μά ευ
τυχώς τό κακό δέν εϊχε προχωρήσει. Όταν άντελήιιθη δτι 
έσώθη ήρχισε τά γέ οια καί τούς αστεϊσμούς. Παρ' δλη 
τήν συγκίνησίν της, τήν τόσον άλλως τε εύλογον, τά κα
μένα μαλλιά της καί ενδύματα δέν έδίστασεν ευθύς άμέ
σως νά έπαναλάβη τήν έπικίνδυνη αύτή σκηνήν.

Σωματικά ατυχήματα δέν νήν κλονίζουν. Λεπτή, τιμία, 
αισθηματική φύσις μόνον πρό ψυχικών κλονισμών συγ- 
κινεϊται.

Ή καλλιτεχνική έξέλιξις τή; Έννυ Πόρτεν ακολουθεί 
σπιθαμήν πρός σπιθαμήν τήν έξέ/.ιξιν τού γερμανικού κι
νηματογράφου. Παραπλεύοως τού σκαπανέως τοΰ γερμανι
κού φίλμ Μέσστερ, τοΰ Νιάβιντσον καί τόσων άλλων ΐ- 
σταται καί ή Πόρτεν, ή άριστουργηματική αύτή καλλιτέχ- 
νις της Γερμανίας, τής δποί >ς ή δραματική δύναμις έχει 
άναγνωρισθή ήδη ύπό δλων τών αληθών κριτικών τού 
κόσμου.

Τά λεγάμενα φίλμ τής μέχρι τοΰ 1912 έποχή;, δπω; 
πολλάκις έλέχθη, μόλις έφθαναν τά 300 μέτρα καί τά μέσα 
ήσαν τόσον γλίσχρα ώιτε ούδεμία τέχνη ήτο δυν»τόν νά ά- 
ναπτυχθή καί μάλΐ’τα άφοΰ δ μόνος σκοπός τού βιομηχά- 
νου τή; έποχής εκείνης ήτο νά παράγη όσον τό δυνατόν 
φθηνά (δ παντοτινός σκοπός τοΰ έμπορου καί τοΰ έπιχειρη- 
ματίου) καί νά πωλή ικανοποιητικά διά νά τό έπιτυγχάνη 
αύιό έπρεπε τά φιλμ ν’ αρέσουν στό πολύ κοινόν.

Τό σύνηθες μοτϊφ ένός δράματος τή; έποχής έκείνης 
ήτο : Ναυαγοί τής ζωής, παραστοατημένσι υπάρξεις, άν
θρωποι καταδικαζόμενοι άπό άσπλαχνον πεπρωμένον, έν 
μιζι λέξει τραγωδία, άθλιότης, φτώχεια καί τά τοιαύτα, 
περιγραφές πού στή σημερινή εποχή μάς φαίνονται άπολύ

τως γελοίες καί ανόητες, πού τότε δμως ένεθουσίαζαν τό 
κοινόν.

Καί ή Πόρτεν λοιπόν έκείνην τήν περίοδον τέτοια φίλμ 
έπσιζεν, ώς ουδόλως λοιπόν ένδιαφέροντα άπό τεχνικής 
άπόψεως δέν μάς καθυστερούν, άπλώς άναφέρομεν ένα 
κάπως άξιον μνείας «Μητέρα καί παιδί».

Ήδη τό κατά ’ό 1913 παραχθέν φίλμ «Τό κοριτσάκι 
τού εφημερίου» έσήμαινε μίαν έξαιρετικήν πρόοδον απέ
ναντι τών παλαιοτέρων καί παρουσιάζει τά ιδιώματα τή; 
Πόρτεν σέ μεγαλυτέρα κλίμακα. Ή καλλιτέχνις ύ ιεδύε- 
το στό φίλμ αύτό ένα παθητικώτατο κορίτσι πού πεθαίνει 
χά?ιν τού έρωτός του. Τήν νεανικήν απλότητα ή χιοαν 
ήδη νά αντικαθιστούν τά πρώτα ίχνη άληθινής τραγφδοΰ.

Πάντοτε διαυγεστέρα βαδίζει πρός τήν παραγωγήν 
τοϋ 19ι4 έκ τής δποίας αναφέρω τά σημαντικώτερα· «Ή 
κοίλος τή; ζωής» κατά τό δμώνυμο ρωμσντσο τού El-Co- 
rrei μέ συντρόφους τόν Erick Kaiser-Titz καί τόν μα
καρίτην Kurt Stark] «Ή μεγάλη αμαρτωλή» τοΰ Χάνς 
Χυάν εις τό δ ιοϊον πρωταγωνιστής ήτο ό άλλοτε περίφη. 
μος τώρα δέ λητμοιημένος Μπέρν "Αλντορ.

Άλλ’ άκομη δέν είχεν έπιτύχει τ· ΰ σκοπού της. Ή πα
ραγωγή 1915 6 δεικνύει μίαν δλως διαφορετικήν πρόοδον.

Πολύ γνωστόν άπό τά φίλμ αύτά κατέστη ή 
κωμωδία. Ή όμπρέλλα μέ τόν κύκνον μέ τούς Χάνς Γιούν» 
κερμαν καί Λιαζ Άνταλμπέρτ. Στό Βερολίνο έσχε μίαν 
έ;αιρετικήν επιτυχίαν, άλλ’ ή Βιέννη μέ μεγαλύτερον ά- 
κόμη ένθουσιασμόν ύπεδέχθη τό επιτυχημένο ούτό φίλμ. 
Διά νά άνιιληφθήτε τόν ένθουσιασμόν τών Βιεννέζων σάς 
αναφέρω δτι γνωστός οίκος μόδας κατεσκεύασε όμπρέλλες 
μέ κύκνους καί χέρια καί τί; ώνώμασε μέ τόν τίτλον τοΰ 
φίλμ. ’Εννοείται δτι τά μέγιστα ώφελήΟη δ έξυπνος βιο- 
μήχανος.

Δύναταί τις άδιστάκτως νά ύποστηρίζη δτι ή γενική 
καλλιτεχνική έξέλιξις τής Πόρτεν χρονολογείται κατά πρώ
τον έκτοτε.

Στό τλευρό της ϊστατο τότε δ γιωστότατος Ροβέ τος 
Βιένε, δστις συνέθετε άποκκειστικώς κατόπιν τά σενάρια 
τών φίλμ της, δ Ροΰντολφ Μιτίμπραχ ώς σκηνοθέτης καί 
δ γνωστός μας Δούτβικ Κάϊνερ ώς καλλιτεχεικός σύμβου
λος. Οί τρεις αύτοί έγεώριζαν τελείως τήν Πόρτεν »αί 
προτεπάθησαν νά άναπτύξουν τελείως τσς ικανότητάς της.

'Ωραία έπίσης ήσαν τά φίλμ «Χέρια Νεράιδων» (Feen- 
hande) κατά σενάριο τοΰ Ρόμπερτ Βίνε καί «Ό γάμος τής 
Λουΐζας Ρόρμπαχ» είς τό δποΐον πραγματικώς έντεμπου· 
τάρισεν δ μέγας Γιάννιγκς (τό δεύτερό του φίλμ). Τό παί
ξιμο τής Πόρτεν άληθώ; μέγα, παραπλεύρων τής άνηκού- 
στου μιμικής δυνάμεως τοΰ Έμίλ Γιάννιγκς συνετέλεσαν 
νά παραχθή μία εντελώς έξαιρετική έπιτυχία, μυθική τε
λείως διά τήν έποχήν έκείνην.

Τό έπόμενον έτος (1917) ή τραγωδός έσχε μίαν άληθώς 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν «Ή πυγμή τοΰ γίγαντος» κατά τό ο
μώνυμον ρωμάντσο τού Ρομπέι,.τ Στράατς καί μέ συντρό
φου; τόν Eduard von Winterstein καί τόν Johannes 
Riemann (τόν κατόπιν πασίγνωστου γενόμενον διά τής 
θανμασίας δημιουργίας του είς τό «Veritas vincit«) ή δια
νομή τών ρόλων ήτο έπιτυχεσ άτη, άλλος συντελεστής τής 
έπιτυχίας τοΰ φίλμ, τό δποΐον θεωρείται ώς ένα άπό τά 
καλύτερα τή; τραγωδού.

Έπίσης ώς μίαν άπό τάς ώ;αιοτέρας της δημιουργίας 
άναφέρομεν τό κοινωνικόν δράμα «Πλάνοι» τό ώς ύπόθεπιν 
έχον τόν ψυχικόν αγώνα μιάς γυναικό; μεταξύ καθήκοντος 
καί έρωτος. Σενάριο ιού Ρόμπερτ Χάίμανν καί πρωταγω- 
νιστά; τούς Χάρρυ Λίτκε καί Έρνστ Ντόΰτς. (Άκολουθεΐ)
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J ΓΪΞ-—
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ (

Μεγάλη νενριχότης έπικοα'εΐ είς τους κινηματογραφι
κούς κύκλους, δι αιολογημένη άκλωστε, έ; αφορμής τών 
νέων μέτρων τοϋ υπουργείου τών Έσωτρικών διά τήν 
λειτουργίαν τών κινηματογράφων

Ήμεϊ; μολονότι άν 'γνωρίζομεν δτι τό Κ-άτος εχει ύ- 
ποχρέωσιν νά λ·μβάνη μέτρα προστασίας τής χώρας άπό 
ξένας προπαγάνδας καί ύπέρτής ηθικής ιών πολιτών ε·>ν, 
είς τήν περίπτωσιν αυτήν δέν δυνάμεΟα είμή »ά χαρα· 
κτηοίσοομεν τήν ενέργειαν αύτήν ώς ίντελώς άστοχον.

Διότι, δ αν έπί παοαδείγμα ι τό διάταγμα άναφέρει 
δτι μόνον τά μέτρα περί ασφαλείας άπό κινδύνου πυ κα- 
ϊάί έφαρμόζοντνι ναι είς τα θέατρα, εξαιρεί δέ τής λογο- 
κριοί 5 τά σημερινά θεατρικά έργα, υποχρεώνει δέ τάς 
κινηματογραφικός επιχειρήσεις νά προβάλλουν είς έ'κα- 
οτον πρό'ρ 'μμα χαί ταιν ας εθνικός χωρίς νά υπάρχουν 
τοιαϋται, δέν είνε δυνατόν παρτι νά π,οκαλέσουν τόν γέ
λωτα είς τούς γνωρίζω ντας χιλώς τήν εν * Ελλάδι κινημα
τογραφίαν.

* *
Ζωηροτάτη ή κί>ησι; χατά τήν παρ. εβδομάδα είς 

τούς χιηνηματογράφους μας. Εί; τό ΙΙάνΟεον προε- 
βάλλετο ένα ώραΐον έργον τής Fox τοΰ όποιον τήν υ
πόθεσήν έδημ σιεύοαμεν είς τό προηγούμενον τεύχος, μέ 
άρχετήν επιτυχίαν. Επίσης είς τό ’Αττικόν προεβάλλε- 
το ένα ύπέροχον έργον τής Universal «Τό φάντασμα 
τής *Ό πέρας* τό όποιον έσημείωσε μίαν πρώτης τάξε,ως 
επιτυχίαν. Τό εργεν αύτό καδ' δλα τελτιον θεωρείσαι 
ένα άπό τά μεγαλείτερρ έργα τής άμερικανικής παραγω
γής. Είς τό Σα, ον Ίντεάλ ή προβολή τού έργου Pa- 
las μέ τήν Ντυφλός έδωσε αφορμήν συγκεντρώσεως τ ϋ 
πλέον μοντέρνου γυνοι - άκοσμου τών 9Αθηνώ». Νά φαν- 
τασθή μόνον κανείς, δτι είς τάς 50 π ρπου εμφανίσεις 
τής πρωταγωνίστριας κ. Ντυφλός, εμφανίζονται καί ισά
ριθμοι τουαλέτται γνωστοτάτων Παρισινών οίκων μόδας 
Είς τό Οί'φα Πάλας προεβλήθη τό' Δύναμις καί ώ- 
μορφιά» διά τό όποιον ό liivilll· Άότίΐο έγραφε κατ’ 
έπαναληψιν *ίς τό παρελθόν. Συγχαίρομεν δέ τήν διεύ
θυνσήν τού Ονφα Πάλας πού είχε τό θάρρος νά προ· 
βάλη ένα τόσον ώραΐον καί διδακτικόν διά τήν σημερινήν 
κοινωνίαν έργον Ε ς τόΣχλέντίτ προεβλήθη μέ έπιτυχ αν 
τό μεγάλο έργον «Ό ήθπο ός Κήν» μέ τόν μ'.γάλον 
καλλιτέχνην Μοσζούκιν. Είς τό Μοντι λ προεβλήθη ·€Ο 
πλοίαρχος Ραοκός» μέ τόν Γκαμπριό μέ πολύ μεγάλην 
έπιτυχίαν καί είς τά Όλναττια «Αί τρεις παρθένοι

‘Οριστικώς πλέον καί οί μικροί κινηματογράφοι άπέ- 
ταξαν τόν σατανάν, Έφέτος τουλάχιστον, σχεδόν δλοι έ-

“Ολα τά έχει ή Ζαφειροϋλα καί μόν^ν ό φερετζές τής 
λείπει.

*Ενω είς ιό θέαττον όργιάζει ή αίσχρότης χαί ή άνη 
θιχότης, επιβάλλεται λογοκρισία είς τάς κινηματογραφι
κός ταινίας, * Ενώ απαγορεύεται ή είσοδος είς τούς νέους 
και τας νεανίδας μέχρις ηλικίας 15 ετών είς τούς κινη
ματογράφους, επιτρέπεται ή είσοδος αύτών είς τά &έατρα 
διά νά θαυ <άοουν και νά μάθουν τί έστί ήθι«ή άπό τά 
σημερινά θεατρικά έργα «Παξιμάδα πολυτε'είας»t «Σα
πουνόφουσκάς» κλπ. Εύγε χ. υπουργέ τώ' "Εσωτερικών! ι 
Εύγε κ, Γεωργιάδη ! Καί είς άνώιερα. Τά θερμά μας 
συγχαρητήρια ! Πολύ ώ,αία έ'νοείται τήν προστασίαν 
τής ήθ*χής.  Μπράβο άχόμη μία φορά. Σάς συνιστώμεν 
δέ, γιά νά συμπληρώσητε »ό έργον τής ηθικής οας, νά ά- 
φισετε άχόμη περισσότερον έλευθέραν τήν πώλησιν τόσων 
χαί τόσων ανήθικων βιβλιαρίων, π^ύ πωλοΰνται είς δλα 
τά περίπτερ * τών 9 Αθηνών χαί νά κλείσετε δλως διόλου 
τούς χινηαατογρά ρους, διότι οι κινηματογράφοι δέν προ
στατεύουν τήν άνηθιχότητα. Μάλιστα κύριοι. Κι' αύ ό 
ήμπορεΐτε νά τό χάνετε χωρίς ντροπή. Ποιος θά εάς ε
νόχληση ;

ξαιρέσ'ι τού Πανορα^ιατ ς καί τού Σίναιιπάρ προβάλ
λουν έργα πρώτης τάξεως.Ούτω είς τό Άχίλλείον προ
εβλήθη <Ό Φάουστ» μέ τόν Γιίνν γκς, ιό Α Ο. Δ Ο. 
«Γυναίκα σέ δημοπρασία», τό ’Αθηναϊκόν «Ό Μάγ
κα;» *αί  *0  ΙΙαρΟενών τό Ζουέ ντέ Παρί» ιό όποι
ον τόσην επιτυχίαν έσημείωσε δίς προβληθέν είς τό Άτ· 
τικόν. Liedtke

Ε£Σ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΙΙΕΙΡΑΙΕΥΣ

Κινη ι, 30λύμηια».^Μέ μεγάγην επιτυχίαν προεβλή&η 
τό μέγα Ρωσσικόν έργον αΓάμος “Αρκτου», 9Από τής αύ- 
ριον Δευτέρας ετοιμάζεται μία έκπληΐις διά τους φίλους τοϋ 
κινηματογράφου. Θά έμφανισΰ’ή ή Νόρμα Τάλματζ είς τήν 
τελευταίαν έπιτυχίαν της, στό έργον «Κική» διά πρώτην φο
ράν προβάλλόμενον έν Έλλάδι,

Κινημ. «Σπλέντιτ». —Κατά τήν λήςασαν εβδομάδα προε
βλήθη τό έργον «Λευκή ’Αδελφή» μέ τήν Λίλιαν Τζίς,

Κινημ. «Χάϊ-Λάϊφ».—Έν μέσφ αρκετής κοσμοσυρροής 
προεβλήθη ή χαριτωμένη κομεντί τής U F. Α. «'Η μονά- 
κριβη·>. 3Από τής αέριον δέ Δευτέρας θά προβάλλη τό έργον 
ιιΠαλλάς· μέ τήν Ούγκέτ Ντυφλός,

Κινημ Χρυσοστομίδου —Προέβαλλε τήν Β’. έποχήν τοϋ 
έργου ’Αρχόντισσα τοϋ Κόσμου» μέ τήν Μύα Μαίη,

Κινημ. «Παλλάς .—ΙΙροεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
«Κόμης Καλλιόστρο*  μέ τόν Γερμανόν τραγωδόν Κόνρατ 
Φάϊντ.

Κινημ. 3ΙΊλνσσια. —Συνεχίζεται ή προβολή διαφόρων έ- 
πεισοδειακών. Ε. Βρυέννιος
11Α γγ ρ Α ι

Κινημ. Πάνθεον*  Αϊθ υσα.—Μάς παρουσίασεν τό 
φίλμ «Οί έχθροί τών γυναικών» τοϋ Μπλάσκο 3Ιμπάνιεθ έπί- 
σης τό φίλμ Η Μπαγιαντέρα». Προσεχώς «Μιχαήλ Στρογ- 
κτόφ» με τόν Μοσζούκιν καί τήν Κοβά.κο.

Κινημ. < Πάνθεον» Ταράτσα.—Προεβλήθησαν αΟί εχ
θροί τών Γυναικών^ καί α Μπαγιο.ι τέρατ>, Προσεχώς « II 
Ζήλεια» μέ τήν Λύα ντέ Πούττι.

Κ.νημ. «*Ιν  εάλ ,—Προεβλήθησαν, ή κομεντί «Μπα
μπάς μέ τό στανιό· τοϋ γερμανικού οίκου '«Ονφα» μέ τήν 
Λίλιαν Χάρβεϋ χαί «'Η ιστορία δύο μελλονύμφων^ είς δύο 
έποχάς, ΙΙροοεχώς «Μία σύγχρονος Ντυμπαρν» μέ τήν Μαρίαν 
Κόρντα. Κ. *Ανδριόπουλος

Κινημ. Θέσπις —Προεβλήθησαν τά έργ t «'Η δίψα τοϋ 
χρυσού» καί «eΟ Τόμπυ καί ή αγελάδα του» ιιέ τόν Μπήστερ 
Κήτον,

Κινηα. < Πάνθεον». (Γ, 3Αμπέση) "Έκαμε έναρζιν τών 
παραστάσεων του είς τό καφετεϊον Μεταξά μέ τό ύπέροχον 
έργον «Τόν μυστικόν τοϋ τάφου· μέ τόν Κορτέζ καί τόν Λόν 
Τσάνυ.

Διατρίβει είς τήν πόλιν μας ό περιοδεύων αντιπρόσωπος 
τοϋ «Κινημ. Άστέοος» κ. Σπϋρος Καζάζης, Τοϋ εύχόμε· 
θα τό ώς εύ παρέα τη, prix©S
βολος

Κινημ. Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν μέ πολύ μεγάλην έ- 
πιτνχίαν «3Ο εκφυλισμός» μέ τόν Κόνραδ Φάϊντ καί «'Ο 
πρίγκηψ Ζιλάχ».

Κιμημ. Άργυλ^ά».—Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «Ο 
πειρασμός» μέ τόν Μορένο, Π. Μαλικιώοης
2ΑΧΘΗ

Κ^νημ. «Μέγας».—Καθ3 δλην τήν εβδομάδα μέ έξαιρετι- 
κήν επιτυχίαν, προεβλήθη τό έργον αΣυρκονφ» τό όποιον 
παρηκολούθησε ιιετά μεγάλου ενδιαφέροντος ή έκ^κτοτέρα κοι

νωνία ιής πόλεύς μας. Προοεγω; .Ή κόρη τοϋ Ποαει-\ 
δωιο;».

Κι.ημ .ΐα,&.ον.,—Προεβλή&ηοαν τά έργα V0 »7ρως| 
τοϋ βοννοϋ. καί επεισόδια άπό τό εργον" «7ό μάττ τον ά- 1 
ετον». i. Καζαντζής
KAMAΑΛΑ

Κινημ. .’Ολύμπια.. — Ά.-τό τή; παρ. εβδομάδα; ήρζατο 
προβάλλόμενον τό νπίροχον εργον .Σκλάβα βασίλιασα. με 
τήν Μαρία Κόρντα καϊ Αρλετ Μαροάλ, τό όποιον σημειώνει 
εξαιρετικήν επιτυχίαν. Έπίση; προεβλήθη καί τό αύτοτελε; 
έργον .'/πποδαμαστή;.,

Κ.νημ. Αϊγΐη.,—Προεβλήθησαν τά έργα .Πλούσια οι
κογένεια. μέ τόν Χαρολδ Λόϋδ καί .Βασίλισσα καλλονής, μέ 
τήν Έλεάνορ Μπόαρτμαν. " Φ. Νιτσόπουλάς
ΔΡΑΜΑ

Κινημ, Μέγας.—Προεβλήθησαν μετά τό εργον α'Π ώ- 
ραιοιτέρα γυναίκα τοΰ κόσμου, αί ταινέαι .'Επιστήμων εμ
πρηστής», αΖήτημα τιμής, έργον ανάξιον λόγου καί .Τό παι
δί τοϋ δρόμου» μέ μεγάλην έπιτυχίαν Προσεχώς α'Ο κλέ
φτη; τής Βαγδάτης.. Νικ. Μαρκίδης
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Όρφεές.—Προεβλήθη τό έργον αΤσίρκους*  μέ 
τήν Μαρσέλλα ’Αλ.μπάνι.

Κινημ. Hav&tov.—Προβάλλεται τό έργον .Μέσα στή θύ
ελλα. μέ τήν Λίλιαν Γκίς.

Κινημ. Πατέ —Προεβλήθησαν .Τό καραβάνι πρό; τήν 
δύσιν» καί κωμωδία Ζιγκοτώ. Γ. Χαλκίδης
Μ YTIAHNH >

Κινημ. Σαπφώ - Προεβλήθησαν συνέχεται διαφόρων έπει- 
σοδιακών έργων καί .Ή κυρία δέν μέ μέλλτι. μέ τ'ην Γκλόρια 
Σβάνοον. Τό ανωτέρω έργον αν καί έσημείωσε μεγάλην κοσμο
συρροήν δέν ήρεσεν δμω; διόλου. ‘Επίσης προεβλήθη τό έργον 
.‘Η γυναίκα τοΰ κόσμου». Λίαν προσεχώς .Χαλύβδινοι αν- 
δρες., .Τό λιμάνι τοϋ θανάτου» καί τό .Σταυρός καί Μά- 
ουζερ».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων επει
σοδιακών έργων, τό δραματικόν έργον *Σάν  όνειρο, μέ τήν 
Λισσέγκο τό όποιον ήρεσε καί τό κοινωνικόν έργον τοϋ Εκα
στον Ρουντές. α'Ο Πόνος, μέ τήν Φράνς Ντελιά καί Κωνστάν 
Ρεμύ, τό όποιον ήρεσε υπερβολικά Τήν προσεχή εβδομάδα αρ
χίζει τό ώραιόιατον έργον τής γαλλικής παραγωγής .Το άνευ 
οίκογενείας' προμηνύεται μεγάλη επιτυχία. Προσεχώς «"Α
θλιοι» καί .Συρκούφ., Α Σωγρονιάδης
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. Κιντρικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα Ό γϋρος 
τοΰ κόσμου., «Μικαέλ», .'Η Κίρκη, μέ τήν Μονρραιϋ καί 
•Ή Σφίγξ. μέ τήν Ζακομπίνι.

Κινημ. Ήραϊον. — Προεβλήθησαν τά έργα .'Π δούκισοα 
τσϋ Μπούφαλο., .'Η κατάδικος ΰπ’ άρ. 4317», «'Υπό τήν 
σκιάν τών παγωδών. καί .‘Ο Ταυρομάχος..

Ίππ. Σπανός χ ΑΧΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν αί ϊδιαι ταινίαι τή; 
παρελθούση; εβδομάδα;, έλλείφει νέων.

Κινημ Ίδαΐον. "Αντραν.—Προεβλήθησαν τά έργα· .Τό 
σννοικέσιον. .Λόν Ζουάν καί Φάουστ· καϊ μέ έπιτυχίαν α‘0 
λευκός Σουλτάνος». Ε Κ.
ΤΥΡΚΑΒΟΣ

Κ νημ. Τού μπας.—"Εναρξι; λίαν προσεχώς
Κινημ. ’Αττικόν. — Προβάλλει »ό έργον .'0 βίο; καί ιά 

πάθη τοϋ Χριστού· παρακολουθούμενον υπό πολλών θεατών. I 
“Εδωσε δέ καί ύο απογευματινά; διά τοΰ; μαθητάς καί μα
θήτρια; τών δημοτικών σχολείων. I. Κολοβός

-Κ ETHAH ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ
Δίδα Μινέοβα Τζόγαλη, (Καβάλλαν).—Ή ακριβής διβύ- 

θυνσις τοΰ Ρενέ Κ,.αίρ είνε 3a Rue Marbeuf, Paris. Διά 
τάς λοι ιάς ερωτήσεις γράψατέ μας έκ νέου διότι φαίνεται 
δτι άπωλέσθησαν.

Νικ. Ήλιόπουλον, (Ενταύθα).—Ή Ξένια Ντέζνι έγεν- 
νήθη τήν 19 ’Ιανουάριου 19j0, είς Κίεβον τής Ρωσσίας. 
Έσπούδασε και’ άρχάς χορεύτρια και ένιφανίσβη ώς τοι- 
αύτη εϊς τήν Ρωσσιαν καί κατόπιν είς τήν Κωνσταντινού- 
πυλιν. ΈντεμιτΟυιάρισε τό 1920 εϊς τόν κινηματογράφον 
είς ένα φίλμ τής «Ντέκλα». Ό Λίβιο I Ιαβανέλλι έγεννήθη 
τήν 8 Σεπτεμβρίου 1891 είς τήν Βουλώνην τής 'Ιταλίας. 
Έγκατέλειψε μετά τόν πόλεμον τήν πατρίδα του καί έγκα- 
τεστάθη είς τήν Γεραανίαν δπου έξακολουβεϊ νά παραμέ- 

ι ν11 ί*έχρι  σήμερον. Τελευταίως τόν είδατε είς τό φίλμ «Ό 
φίλος μου ό σωφέρ», είς τό όποιον έχράτει ένα μικρόν ρό
λον. Δέν στερείται παντελώς ταλάντου.

Π. Ξάνθην, (’Ενταύθα). Διά τάς φωτογραφίας κυττά· 
ξετε είς τήν ειδικήν στήλην δπου δημοσιεύονται τακτικώς 
ποίων καλλιτεχνών υπάρχουν. Ό Έντυ Πό·.ο, τό έπανέλα- 
βα πολλάκις, δτι έπαυσε πλέον νά παίζη είς τόν κινηματο
γράφον. Ό "Ελμο Λίνκολν έπεδόάη άλλά χωρίς καμμίαν 
έπιτυχίαν εί; τά σοβαρά έργα. Ό ΰτοδυόμενος τόν Ραππου· 
τίν είς τό ομώνυμον έργον είνε ό Μάξ Νιοϋφιλντ, δστις 
είνε καί ό σκηνοθέτης τοΰ έργου.

Δίδα βάλει>ν Β>ύΙκου, (Άργοστόλιον). Εϊς τήν «Μεσ- 
σαλίναν» τόν ρόλον τής ήρωΐδος υποδύεται ή Ρίνα ντέ 
Λιγκουόρυ τής δε πριγκηπίσσης Μιρέτ ή Κοντσάγκα. Είς 
τήν <Μα<·ίαν Άντουανέτταν» πρωταγωνιστούν ή Άντρέ 
Λιονέλ καί ό μακαρίτης Ζώρζ Βωλτιέ. Είνε ταινία γαλλι
κή. Ό «Συρκούφ» προεβλήθη είς τάς ’Αθήνας τόν παρελ
θόντα Άπ,ίλιον. Σκηνοθέτης τοΰ έργου αύτοΰ είνε δ Luitz 
Morat καί λαμβάνουν μέρος ό Ζάν "Αντζελο, ό Τόμμυ 
Μπουρνιέλ, ή Μαρία Ν τα'.μπαίσίν, ή Ζ τκελίνα Μπλάν, ή 
Τζοάννα Σοΰτερ, ό Ντανιέλ Μενταίγ, ό Λουδοβίκος Μον- 
φίς καί ό Αιμίλιος Κέππενς Ή διεύθυτσις τής Πόλα Νέγ- 
κρι καί τής Μπεμπέ. Ντάνιελς εϊνε : Paramount Studios 
Hollywood (U S.A.)

Στάθην Χατζανδρέσν (’Ενταύθα). Ή διεύθυνσις τοΰ 
Βίλλυ Φρίτς εί ε : Berlin, 4, Kaiserdamm 95- Τής 
Λίλιαν Χάρβεϋ δύνασθε νά τής γράψετε είς τήν διευθυνσιν 
U.F.A. Kothenerstrasse 6—7, Berlin W. 9.

Δίδα Μαρίαν Νικολέο.οο, (’Ενταύθα). Είς τήν «Μη- 
τρόπολιν· πρωταγωνιστούν ή Μπριγκίττε Χέλμ, μία άποκά- 
λυψις τοΰ γερμανικού κινηματογράφου, ό Άλφρέντ Άμπέλ, 
ό Θεόδωρος Λυς καί ό Ρούντολφ Ελάϊν Ρότζε. Έχετε δί
καιον νά μήν αγαπάτε τήν Φράνς Νιελιά. Έν τούτοις εις 
τ· Ηύπνημα» είχεν έπιτύχει μίαν καλήν δημιουργίαν.

________________________ Χνλβιος ό Β’

εγγρλφλι ςυαάρομ ητών
'Ελένη Νίβα Π. Φάληρον 1-4-1927 Μέχρι 
Άνθιπ. Σαρΐχα Π. Φάληρον 1-4-19 !7 
I. ΡιζογιανόπουλοςΝέα Ιωνία 1·4· 1927 »
’Αριάδνη Καμπούρη Θεσ)νίκη "Γ4-1927 »

rt MNH/VVAT. ΜΝΜΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Κινημ, Όπερά. Πολύ μεγάλην έπιτυχίαν έσημείωσε τό έρ
γον .’Ο άνθρωπο; μέ τήν ’Ισπανό, μέ τήν ώραίαν Ούγκέτ 
Ν τυφλό;.

Κινημ, Μελέκ. ’Εν μέσφ κοσμοσυρροής προεβλήθη τό έρ
γον .’Η πυργοδέσποινα τοϋ Λιβάνου· μέ τήν Μαρσάλ.

Κινημ. Μαζίκ.—"Ενα μεγάλον θρίαμβον έσημείωσε ή προ
βολή τή; ταινία; .Ρασπούτιν, ό εμπρηστή; τή; Ευρώπη;·.

Κινημ. Άλάμπρα. Άφαντάστω; μεγαλοπρεπής ή προ
βολή τής «Κάρμεν μέ τήν Ρακέ). Μέλλερ.

Κινημ. Μοντέρν, Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον «Οί 
νέοι Παριζιάνοι..

Κινημ. Έτουάλ. Προεβλήθη «Ό ανεμοστρόβιλος».
Κινημ. Έκλαίρ. Προεβλήθη τό έργον .Αιματηρός γάμο;·
Κινημ. Λοϋξεμβουργ. .Αί Δέκα Έντολαί·.

I Λινήα. Σίκ. ’Επί τή ευκαιρία τοϋ Ραμαζανίου έπαναλαμ- 
βάνεται μέ έπιτυχίαν ,Ό Μιχαήλ Στρογκώφ..

ί Φ. Ναζλόγλου

30 6-1927 
30-3 1928 
30·3 192 8 
30-6-192 7



Η νβωτέρα χαί πλουσβωτέρα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΗΘΟ-ΠΟΙΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Εύρίσκεται πάντοτε είς τά γραφεία τοϋ «Κ,ιν^ματογραφίκοϋ Άβτέρος».

Κ-αβ^μ-ερίναί άφίςεΐζ έκ

Γβρμ,ανέας, Γαλλίας, ’Ιταλίας καί Άμβρεκής 
ΔΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΝ ΠΩΛΗΣΙΝ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 20 %

Χημ..—Χονδρική πώλησις λογίζεται διά μέν τά κάρτ-ποστάλ άπδ 50 καί άνω 
διά τάς μεγέθους 18^(24 άπδ 10 τεμάχια και άνω.

ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑ1 ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΡΤ-ΠΟΣ ΑΛ
Έκάότιι δρχ. 2.50^— Διά τάς ’Επαρχίας δρχ. 3

ΦΟΤΟΓΡΑΦ- ΜΕΓΕΘΟΥΣ 18X24
Έκάότιι δρχ. 8—Διά τάς Έ* 

παρχίας δρχ. 10

No 205 Αίμ. Γιάννιγκς Νο 9 Ρέτζιναλδ Ντεννυ Μονίκ Κρυσέ Ούΐλλιαμ Ρουοέλ
» 58 Σέβερι? Μαρς » 1517'1 Μ πέρνα ο Γκέτζκε Ζώρζ Β κέ Σονζάν Γκραν αι
> 69 Κυρία Μ. Μορένο > 195 Ξένα Ντέζ>ι Αντρέ Ροάν Βίντζελ

297 Ζάν “Αντζελο η 164 Ροδ, Βαλεντίνο ΑϊμέΣιμδνΖ ράρ Μίλτρετ Χάρρις
» 120 Ζάν ’Αντζελα > 260 Ροδ. Βαλ'ντΐνο Κλώντ Μερέλλ ΠωλίνΦρεντερίκ
» 163 Ζάν “Αντζελο » 220 Άντ. Μορένο Γαζιών Νορέ Μωοίς Σιβαλιέ
» 122 Φράνς Ντελιά » 49 Μαίρη Φίλμπιν Βάν Νταέλ Γαβρ. Σινιαρέ
> 177 Φράνς Ντελιά » 90 Τζαίκυ Κούγκαν Άντρέ Νδξ Φράνς Μυοεϋ

309 Μαρία Νταλμηαϊοίν 209 Μ>ε Μπο>·ς Ζάν Μνράτ Μηέττυ Μπλάί^
> 21

258
Αίμ. Ικιόνε 
Ζώρζ Μπισκώ

»
»

51
212

Ρακέλ Μέλλερ 
Αόν Τοάνεϋ

ΜαργαρίταΦίοερ 
Σίβ^ριν Μάρς ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

> 169 I. Μοσζοΰκιν 3 Πυιοίλλα Ντήν Μαρτινελλι Μ 1 Κ Ρ A 1
η 326 I. Μοσζοΰκιν > 184 Νίτα Νάλντι Ντέ Κουϊνγκάν (Miniatures)

89 I. Μ σζοΰκιν » 37 Μπεμπέ Ντάνιελς 
Μαεμπέ Ντάνιελς

Ζώρζ Λάννες 'Εκάότη δρχ.1
> 153 Λονσΰ Σαντζερμάνο > 109 Ολίβ Τομάς Διά τάς Έπαρ-
» 136

324
Άνζδλφ Μενζοΰ » 51 Βτοΰγ. Φαίρμπαγκς

Ντουγ. Φαίρμπαγκς
Ιωάννα Ρολέτ 
Ζώρζ Μολόϋ

χίας δρχ. 1.50
> Φρ. Μπεοτίνι » 171

Βαλλάς ΜπήρυΊ> 326 Φρ. Μηεοτίνι > 245 Ντοΰγ. Φαίρμπαγκς "Βμμυ Αΰν
» 269 “Εννυ Πόοτεν > 230 Κόνβεΰ Τηρλ Άντ. Μπραμ’τάν Ρισάρ Ντ'ιξ
η 311 Ριχ- Κοοτεξ η 195 Ζώρζ θ’ Μπριέν ’Έντουαρ Ματέ Ραϋμ. Χδτ
» 33 Διαμ. Ζακομπίνι υ 111 ΙΙόλα Νέγκρι Ζώρζ Μελχιδρ Μαίρη Μπριάν
» 146 Σζόστρομ > 176 Άρλετ Μαρσέλ Γαστώ1’ Ζακέ Λόϊς Βίλσον
η 4 Κάμιλλο ντε Ρΐζο η 84 Μάξ Λίντερ, Σαρλώ 

καί Φαίρμαγκς
Μάρη Μίλ Φλορόνς Βίντορ

» 34 Κάμιλλο νχε Ρίζα Π ερρέτ Μάντ Ζάκ Χόλτ
» 207 Λίλ Ντάγκοβερ (Γκοονπ) Ύβέν Άντρέϊορ *Έοτερ Ράλοτον

39 Θωμάς, Μέϊγκαν > 172 Ροδ. Βαλιντϊνο Ούΐλλιαμ Χάρτ Θεοδ. Ρόμπερτς
74 Σεοίλ Τρυάν > 60 Ρ>δ. Βαλεντίνο Ζιλμπέρ Νταλέ Νέΐλ Χάαιλτον

» 221 Σεοίλ Τρυάν 20 Ροδ. Βαλιν'ΐνο 3Ιωάννα Ντεσκλδ Νοάχ Μπήρυ
» 1127,1 Ροδ. Κλέΐν Ρόγγε > 244 Ροδ. Βαλεντίνο Ζώρζ Βωλ ιέ “Εντουαρ Χάρταν
» 152 Μπελιτσιόνι Στάνιο 59 Ροδ. Βαλεντίνο Ρετζίν Μπουέ Ντούγκ ΜάκΑήν

300 Μίλτον Σίλς Ζιρ. Λτρμπαντιέ Θτομας Μέϊγκαν
> 40 Ούγκέτ Νιυφλό Λεόν .Ματώ Βέρνερ Μηάφλερ
» 131 Μαίρη Πίκφορδ Ονΐλλ Φάονουμ Μπέτ Μπρόναον
» 327 Μαίρη ΙΙίκφορδ Άρμέν Μπερνάρ Ντούγ Φαίρμπαλ
* 86 Μαίρη ΙΙίκφορδ Ζώρζ Μπιοκδ Έρνέατ Τορένς

53 Μαίρη ΙΙίκφορδ ‘Αντδλφ Μενζοΰ Ραϋα Γκοίφφι&
» 8 Αάουρτ^Ααπλάν Γκάα. Βιλλανσέ Άντόλφ Μενζοΰ

Μπλάνς Μοντέλ Βίλλ<αμ Κόλιερ

’Επίσης εύρίσκεται πάντοτε είς τά γραφεία μας μεγάλη συλλογή φωτογραφιών μεγέθους 
20~%25 (σκηναΐ Λπό διάφορα έ'ργα ή και πρόσωπα) κατάλληλοι διά πλαίσια πρδς δρχ. 

8 έκάστη. 21»ά τάς ’Επαρχίας δρχ. 10 έπάοτη.


