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01 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ m !ΪΒΚΜ ΑΟΗΚΟΝ-ΠΕΙΡΑΙΟΕ
Πώς λειτουργούν καί είς ποιαν κατάστασιν εύρίσκονται.—ΑΙ 

μηχανικοί ίων έγκαταστάσεις.— ‘Η μουσική καί τό κοι
νόν.—Τά ύπέρ καί τά κατά ένός έτάστου.

Οΐ συνοικιακοί κινηματογράφοι πρό ολίγων (τών ά
κόμη δχι μόνον ήσαν ελάχιστοι άλίά καί άθλιέσταιοι. 
’Εσχάτως δμως ό κινηματογράφος ΐπαοώδευσε τόσον πο
λύ έν Έλλάδι ώ >τε κατά τήν τελευταΐαν τετραετίαν νά 
αυξηθούν σημαντικώ; τά κινηματοθέατρα τών Αθηνών 
καί τοΰ Ιίειραιώς, χωρίς εννοείται νά ΰπολογίζωμε καί 
αυτά πού υπάρχουν εις τάς επαρχίας. Ό «Κινήματα· 
γραφικός Άότΐιρ» έν τή επιθυμία του όπως, άφ’ ενός 
μεν έ·θαρρύνη τους συνοικιακούς κινηματογράφους καί 
άφ' ετέρου δώση είς τούς άναγνώστας μίαν μικρά» ιδέαν 
τής προόδου τοΰ κινηματογράφου έν Έλλάδι, ανέθεσε» 
εις ειδικόν του συνεργάτην μίαν μεγάλην δημοσιογραφι
κήν ερευνάν είς τήν οποίαν θά Αναπτύσσεται δ τρόπος 
με τόν όποιο» λειτουργούν τά δευτερεύοντα οότως είπεΐν 
κινηματοθέατρα άφίνων συγχρόνως είς τόν γράφοντα 
πλήρη, ελευθερίαν γνώμης, δσο» άφορα τήν καλήν ή κα
κήν λειτουργίαν ενός έκάστου κινηματογράφου.
TO “AgHNATKON,,

“Αν δεν άπατώμαι τό «Αθηναϊκόν» είναι ό νεώτε- 
ρος τών κινηματογράφων πού ίδρύθησαν είς τάς "Αθή
νας. Ή ηλικία του μόλις Αριθμεί εξ μήνας πράγμα τό 
όποιον δέν τό (μποδίζει νά είναι εν άπό τά καλλίτερα 
λαϊκά κινηματοθέατρα τής πρωτευούοης. Μία σάλα αρ
κετά ευρύχωρος μέ διάκοσμον άνάλαγον καί μέ θέσεις 
πολιτισμένος, Αποτελούν τό εσωτερικόν τοϋ ε’Αθηναϊ- 
κοΰ», Τό εξωτερικόν είναι επίσης ευπρεπές καί αν ή 
τοποθεσία του δέν ήτο έκιΐ δπου είναι (ώς γνωστόν ευ- 
ρίσκεται πίσω άπό τό μέγαρον τής Δημαρχίας) τό < Α
θηναϊκόν» θά ήμποροΰσε νά συναγωνιαθή κάλλιστα μέ 
τους λοιπούς καλούς κινηματογράφους

Ό διευθυντή; αΰτοΰ κ. Σαμαρτζής φαίνεται δτι είναι 
άνθρωπος πού γνωρίζει νά εκτιμά πολύ καλά τό κοινόν 
του, διότι καθώς παρατηρήσαμε αί πρώται θέσεις τοϋ 
θεάτρου είναι στρωμένες μέ πέτσινα μαξιλάρια πράγμα 
τό όποιον δέν συμβαίνει εις άλλους κινηματογράφους. 
‘Εκείνο δμως κυρίως πού αξίζει νά τονίσωμε εδώ είναι ή 
ωραία ΙΙιανόλα πού έχει τοποθετήσει είς τήν θέσιν της 
μουσικής καί τής όποιας τά ωραία μουσικά κομμάτια ιί- 
ναι Απείρως καλλίτερα άπό (κείνα πού θά έπαιζαν ασφα
λώς τις οίδε, ποιας συνοικιακής μουσικής σχολής, μου
σικοί. Έπί τέλους ό κόσμος πού συχνάζει είς τό «Α
θηναϊκόν» δέν είναι μέν αριστοκράτης, δέ» είναι δμως 
καί όλωσδιόλου αγροίκος. Καί άν μάλιστα ή τοποθεσία 

τοϋ κινηματογράφου ήτο καταλληλοτέρα θά (πήγαινε ά
κόμη καλίτερσς κόσμος. Δέν είναι δυνττό» άραγε καί 
άλλοι συνοικιακοί κινηματογράφοι νά εφαρμόσουν αυτό 
πού έφήρμοσε ό κ. Σαυαρτζής είς τό «Αθηναϊκόν;»

Ή προβολή τοϋ -‘Αθηναϊκού» είναι σταθερά καί τά 
έργα πού προβάλλονται άπό τά καλλίτερα πού Ιπαίχθη- 
σαν είς ιούς κεντρικού; κινηματογράφους. Είναι καί 
αυτό μαζύ μέ τήν ταξιθέτρια πού έχει είς τήν αίθουσαν, 
μία έιδειξιε τής ευσυνειδησίας καί τή; καλής θελήσεως 
τήν όποιον έχει ό ιδιοκτήτης νά Ανταποκριθή πλήρως 
πρός! τάς καλλιτεχνικός απαιτήσεις τών πελατών του. 
Είς άλλα κράτη αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα τά ό
ποια οί διευθυνταί τών κινηματογράφων τά έχουν πρω- 
τίσ'ως ΰπ’ δψιν των. ’Επειδή δμως Ιδώ δεν συμβαίνιι 
τό ίδιο γι'αΰτό (θεωρήσαμε σκόπιμο »ά τότονίσωμε ιδιαι
τέρως πρός έπαινον πάντοτε τοϋ ιδιοκτήτου καί διευ- 
θυντοϋ τοϋ κινηματογράφου.

Μέ λίγα λόγια τό «Αθηναϊκόν· ήμπορεΐ νά λεχθή δ- 
τι αποτελεί (ξαίρεσιν μέσα εί; τά άλλα συνοικιακά κινη
ματοθέατρα τών ‘Αθηνών, άπό άπόψεως εΰπρεπείας τά- 
ξεως, καθαριότητας καί πολιτισμού.
ΤΟ ‘'ΚΑΠΡΙΣ,, (Ν. ’Ιωνίας

Τρεις ευσυνείδητοι καί προοδευτικοί ίπιχειρηματίαι 
οί κ. κ. 'Ιωάννης Ριζογιανόπ νυλος, ’Ιωάννης ‘Ιωαννί- 
δης καί Ιωάννη; Βαλαβάνης, πόσοι Γιάννηδες θεέ μου/, j 
άναμετρήσαντες τό κοινόν τής Ν. ‘Ιωνίας, τοϋ συνοικι
σμού, ίδρυσαν τό κινηματοθέατρο» Καπρίςπ μέ τήν (λ- 
ωίδα έ»ός καλού καί επικερδούς μέλλοντος. Καί οί ευσυ
νείδητοι αυτοί ίπιχειρηματίαι δίν (φείοθησαν οΰδεμιάς 
δαπάνης. “Εκτισαν όμολογουμί»ως ένα κομψότατο» θεα- 
τρον με πλήρε ς ηλεκτρικός εγκαταστάσεις μέ μηχανήν 
άρίστης μάρκας καί μέ δλα τά προληπτικά μίτρα τά ό
ποια προβλέπει ό νόμος.

'Εκτός τούτου έξήντλη αν ό'λην των τήν προσοχήν 
καί τή» δραστηριότητα είς τρόπον ώστε τό κοινόν νά 
μή άποκομίζη δυσμενείς ίντυπώσεις άπό τήν επίσκε- 
ψίν του είς αυτό. Καί τό επέτυχαν μέ τήν. προβολήν 
τών εκλεκτοτέρων ταινιών αί όποΐαι προεβλήθηοιιν είς 
τά μεγάλα 'Αθηναϊκά κινηματοθέατρα Καί ίρωτάται 
τώρα. Ή άπ'δοσις τών προσπαθειών τώ» εΰσυνειδή-ι. 
των αυτών επιχειρηματιών υπήρξε τουλάχιστον ανάλογος 
πρός τάς δαπάνας πού ΰπέστηταν; Δυστυχώς δχι. Ό κ. 
Ριζογιαννόπουλος μοΰ άφηγήθη τάς τραχικάς κυριολε-

κτικώς στιγμάς πού έπέρασε» ή ίπιχεΐρησις κατά τόν 
χειμώνα καί όμολογώ δτι ίξεπλάγην.

—Έπέρασαν μοΰ λέγει όλόκληροι εβδομάδες κατά 
τάς όποιας αί ταινίαι προεβάλλοντο ενώπιον κενών κα
θισμάτων. Καί πρός άπόδειξιν έπεκαλέσθη τήν μαρτυ
ρίαν τοΰ παρόντος υπαλλήλου τοΰ Δημοσίου φόρου κ. Βα- 
λασοπούλου Γιάννη καί τούτου, καθώς καί τοΰ θυρω 
ροϋ Γιάννη επίσης.

Έν τούτοις ώς άντελήφθην δέν έπενθαρρύνθησαν οί 
διευθυνταί τού κινηματογράφου αΰτοΰ. Έπέμειναν εί; 
τάς πεποιθήσεις τω» καί αν κρΐνη κανείς άπό τήν εργα
σίαν πού κάμνει τώρα ήμπορεΐ νά πή δτι τό καλοκαίρι 
θά δυνηθή νά ίκανοποιηθή ή ίπιχείρησις. Ή μουσική 
τοΰ -Καπρίς» άποτελεϊιαι άπό ένα πιάνο μόνον. Ή πια- 
νίτσα δεσποινίς Εύρύκλεια Τριανταρύλλου κάτοικο; τοϋ 
συνοικισμού ευτυχώς είναι πεπειραμένη καί γνωρίζει 
πολύ καλά νά χειρίζεται τό όργανό της. Τό τόνιζααεν δέ 
αυτό ιδιαιτέρως διότι έχομε πικρόν πείραν άπό μερικούς 
πιανίστας άλλων κινηματογράφων·

Οΐ διευθυνταί τοΰ -Καπρίς» μοΰ ανεκοίνωσαν έπί« 
σης δτι συντόμω; σκοπεύουν νά επεκτείνουν τό θέατρον 
κατά τέσσαρα άκόμη μέτρα, σκέπτονται δέ νά συμπλη
ρώσουν τά μέσα τής άνέειω; μέ άποροφητήρα; άνεμιετή- 
ρας και κάθισμά α δμοιατών κεντρικών κινηματογράφων.

Ή κοινωνία τής Ν. ’Ιωνίας,ή όποια είναι βεβαίως ί- 
κλεκτή καί γνωρίζει νά εκτιμά τάς πολιτισμένος προσπά
θειας εϊμεθα βέβαιοι διι θά ένισχϋση τό εργον τών κ. 
κ. διευθυντών τοΰ -Καπρίς».
ΤΟ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ,,

Δέν πρόκειται ασφαλώς πιρί κινηματογράφου. Πρό- 
κειιαι περί σταυλου μέσα είς τόν όποιον σαγκεντρώνον- 
ται ίνα σωρό κοινωνικά άποβράσματα διά νά βγούν χει
ρότερα άπό δτι ήσαν προτού είσέλθου». Δέν θέλομε βέ
βαια νά κατακρίνωμε τόν έπιχειρηματίαν. Είς τήν κα- 
τάσ’ασιν πού εΰρίσκετ ι τό κτίριον δέν άξίζει τόν κόπον 
νά ένδιαφερθή κανείς περισσότερον δι' αυτό. Βρώμα καί 
δυσωδία καί δλη ή συνομοταξία ιών απομυζητικών ί- 
τόσων, εϋρίσκονται έν άψθονίφ μέσα εις τό ρυπαρόν αυτό 
κινηματοθέατρον. Οί έντομολόγοι θά είχαν φαντάζομαι 
νά κάμουν σπουδαιοτάτας μελέιας εκεί μέσα καί οί κοι
νωνιολόγοι θά ήμπορούσαν νά γράψουν τόμους ολοκλή
ρους διά τά διάφορα ήδη τής αλητείας έν Έλλάδι καί 
τών τύπων οί όποιοι δημιουργοΰνται μέσα είς τό θέα
τρον αυτό. Τό ατύχημα είναι δτι εκεί μέσα συχνάζουν 
καί πολλά παιδία οικογενειών, προσελκυόμινα άπό τά ή- 
ρωϊκά καί περιπετειώδη έργα πού προβάλλονται αυστη- 
ματικώς επί τής οθόνης τοΰ «Κανοράματος».

Τά ίπεισοδιακά έργα είναι έπίσης διδακτικά όσον καί 
τά άλλα κινηματογραφικά έργα. Άλλ’ ίνα εργον χάνει τήν 
παιδαγωγικήν Ικανότητά του δταν προβάλλειαι μέσα είς 
περιβάλλον τόσον άποκρονστικόν δ ά νά μή πώ τίποτε 
άλλο. Είμαι δέ βέβαιος δτι καί τήν Κασσιανή έάν έβλε
πε κανείς έκεϊ μέσα θά έφευγε μέ τήν ίντύπωσιν δτι 
παρηκολονθησε τόν βίον κάποιας κοκόττας τοΰ Μοΰζικ 
Χώλλ τοΰ Λονδίνου ή τώ» Παρισίαον, Καί ό μέν ίδιο- 
’‘’ήΐ’ίί % Κ»5 κινηματογράφου ασφαλώς δέν θά άποφασίση 
ποτέ νά κλείση τό θέατρον αυτό διότι παρ’ δλα δσα ά- 
νέφερα ανωτέρω εργάζεται θαυμάσια. Δέν νομίζει δμως ή 
αστυνομία δτι έχει ΰποχρέωσιν αυτή νά κλείση απαξ διά 
παντός τις ^πόρτες τοΰ κινηματογράφου αύτοϋ ό όποιος 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά διαφθορείου καί ό όποιος 
μάς βάζει από άπόψεως πολιτισμού είς κατωτέραν μοί
ραν και άπό αυτό τό Τουαρέγκ τής ‘Αφρική; καί τό 
Χανάτον τής Βουχάρας ; Εκτός τούτου τό θέατρο» αυ
τό έχει εις βάρος του καί ένα άτύχημα τό όποιον έοτοί- 
χισε τήν ζωήν εικοσάδας παιδιών τοΰ λαού. Καί είναι 
‘σως πολύ πιθανόν τά έτοιμόροπα υπερώα του νά μή 
καταρρεύσουν. Είναι όμως βέβαιον δτι ή λειτουργία του 
παρασκευάζει μίαν πολύ μεγαλυτέραν κατάρρευοιν. Τήν 
πατάρρευαιν τής ίλληνικής κοινωνίας. θ. Τ.—.ς

(Εις τό προσεχές τό οΣιναμπάρ», τό < Ροζικλαίρ 
καί τό «Αχίλλειον».)

ΠΥΡΚ/νΐ 7*  
ΕΙΣ ΤΟΝ “ΛΕΥΚΟΝ ΠΥΡΓΟΝ,,

ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ, 31 ΜαοτΙου 1927 (τοϋ 
άνταποχριτοϋ μας).—Χ&ες την έσπέραν πυρκαϊά 
έκραγεϊσα είς τήν καμπίναν τοϋ κινηματο&τάτρου 
ιΔευκοϋ Πύργου» άπετέφρωσε δύο πράξεις τοϋ 
έ'ργου *'Ο  υίδς τοϋ Ζορρό Δδν X» ώς καί τήν 
μηχανήν, εύτυχώς &νευ Ανθρωπίνων δυστυχή 
μίτων. Λόγφ τοϋ άτυχήμα :ος ό κινηματογράφος 
δίν κατέστη δυνατόν νά συνέχιση τήν λειτουργί
αν του. Σήμερον έπαναλαμβάνει αϋτήν μέ προ
βολήν άλλου έργου.

α Π· S- <ϊ» Κ.·,,

Α Ν Ν λχις
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΪ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

.Κατόπιν ενεργειών τοΰ Δ. Συαβουλίου τοΰ Συνδέσμου 
Φίλων τοΰ Κινηματογράφου, ή Διεϋθυνσις τοΰ αΚινημα- 
τογραφικοΰ Αστέρας» έδέχθη όπως τά μέλη τοΰ Συνδέ
σμου τά επιθυμούντο νά έγγραφώσιν ουνδρομηταί είς τό 
έν λόγω περιοδικόν καταβάλωσι ώ; συνδρομήν έιησίαν 
μόνον δραχ. εκατόν (100), ήιοι παρέχεται έκπτωσ.ς τοΰ 
ενός τρίτου τής συνδρομής-

(Τ. Σ.) Έκ τοΰ Συνδέσμου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τήν Κυριακήν 3 ’Απριλίου έ. ε. τό Διοικ. Συμβού
λιο» τοΰ H. Σ. Φ. Κ. κάμει τήν πρώτη» του έκδρομήν 
είς Χαλάνδριον (’Αττικής) είς τήν όποιαν προσκαλούνται 
νά λάβουν μέρος δσα μέλη τοΰ Συνδέσμου επιθυμούν.

Καιά τήν εκδρομή» θά ληφθή καί ή πρώτη κινημα
τογραφική ταινία τήν όποιαν προσεφέρθη εΰγενώς νά 
«χυρίση» ό γνωστός όπερατέρ κ. Μαυρίκιο; Νοβάκ.

Τόπος συγκεντρώσεως όρίσθη ή ΙΙλατεΐα Κάνιγγος 
OJQCl 2 βΙ· ΙΑ.

(Τ. Σ.) Έκ τοΰ Συνδέσμου

01 ΚΛΗΡΙΚΟΙ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Ή Ιερά Σύνοδος δι’ έγγράφου της πρός τό 
ύπουργ. των Εσωτερικών έζήτησεν δπως είς 
τό Διάταγμα περί Κινηματογράφων προστεθή 
διάταξις άπαγορεύουσα τήν είσοδον τών κληρι
κών είς τούς κινηματογράφους.

‘Ως άνεκοινώθη άρμοδίως ή αΐτησις τής ‘Ι
ερός Συνόδου δέν είνε δυνατόν τά γίνη Αποδε
κτή, καί τούτο διότι τό Ύπουργεϊον δέν έχη 
δικαίωμα νά έπιβάλη περιορισμούς τις τήν προ. 
σωπικήν έλευθερίαν.



Κ ιΐΛΐ(ΐ«ιτογοαφικός Άότΰο 4
Κινηπατογοαδικός Άότήρ

BRIGITTE HELM
Η ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ·

'Η Βριγίττη Χέλμ συγκευτρώνει τήι στιγμήν αύτήυ τό παγ- λειώσει
κόομιον έυδιαρ έρον τον κινημ, κόσμον.'Ο θρίαμβος τής «Μη· I 
τροπόλεως» εις τό Βερολίνου, Ν. 'Υόρκηυ, Λουδϊνου, Βιέννην 
καί γενικώς είς όλας τάς μεγαλουπόλεις τοϋ Κόσμου είτε, δύ· 
ταταί τις νά υποστήριξή, καί θρίαμβος τής τεαράς καλλιτέ/υι- 
δος καί τούτο διότι ή φυχή τοϋ φίλμ είνε αύτή. ένσωματοϋσα 
ύπερόχως του διπλούυ ρόλον τής «Μαρίας» καί τής 
νίκης Μαρίας (τοϋ ανθρώπου τοϋ μέλλοντος).

Χάριν τών αναγνωστών τοϋ Κ νημ. 9 Αστέρας» 
θην είς τήν U. F. . _ .
φικάς πληροφορίας τής Βριγίττης Χέλμ. 
διά τήν ύπέροχον Καμίλλην Χόρν, ια“ 2 
διά τήν πρωταγωνίστριαν τής «Μητροπόλεως υποσχόμενοι τά 
συμπληρώσωαεν τό καλλιτεχνικό τρίο τής U- F. Α. προσε- 
χέοτατα διά τής αυτοβιογραφίας τής Lilian Harvey.

7/ Βριγίττη Χέλμ είνε 18 έτών. Μέχρι πρό τίνος δηλ. δέν 
τής έπετρέπετο νά εισέρχεται έλενθέρως είς τά κινηματοθέα
τρα, ένεκα τής αύοτηράς ώς πρός τό σημεΐον αυτό, Γερμανι
κής Νομοθεσίας.

Ό πατέρας της ήτο αξιωματικός, άτυχώς όμως μικρόν 
ιιετά τήν γέννησιν τής Βριγίττης άπέθανεν καί έτσι ή οικογέ
νεια της έπεσε σέ δυστυχία.

'Π μητέρα της ήγωνίζετο νά δώση στά παιδιά της μιά 
καλή ανατροφή πού νά έξησφάγιζε ένα καλό μέλλον. 3 Εξ άλ
λον ό κίνδυνος τοϋ κακού δρόμου είς τοιαύτας περιστάσεις 
είνε φοβερός. 'II ισχυρά όμως θέληοις καί ή μεγάλη μητρική 
αγάπη έκατώρωσε πράγματα σχεδόν αδύνατα. 3Επέτυχεν δηλ. 
νά λάβη μόρφωσιν ή κόρη της ουδόλως υστερούσαν τών άλλων 
κοριτσιών τής αυτής τάξεως.

'II Βριγίττη Χέλμ μαθήτρια είς τό «Johanna Hein» <5έι- 
ήτο ονδεμιάς μαθήτριας καλλίτερα, άλλά καί ούδεμιας χειρό
τερα. 3Ενώ λοιπόν είς τά μαθήματα ήτο μέτρια, είς τάς σχο
λικός παραστάσεις ήτο πρώτη.

Αύτό τό παρετήρησαν καί ή διευθύντρια τής σχολής καί ή 
μητέρα της και άντελήφθηοαν πλήρως ότι ή ξανθιά Βριγίττη 
νπέκρνπτεν ένα εξαιρετικό ταλαντο γιά τή σκηνή.

άπετάν- 
νς μοί άπέστειλε βιογρα- 

. 9 Εγράφαμεν άλλοτε 
{λά άσχοληθώμεν σήμερον 

__ _ 'ί----  .... -Α

λ^.ώ^.ι τούς «Νιμπελούγκεν» καί είχεν αποκτήσει 
παγκόσμιον φήμην, τήν φωτογραφίαν τής Βριγίττης καί ένα 
πειστικό γράμμα, είς τό όποιον εξέθετε τελείως τά χαρίσματα 
τής κόρης της.

'II πρώτη έντύπωσις τοϋ Lang έκ τής είκόνος δέν ήτο 
καλή, δέν τήν ενρισκε φωτογενή, άλλά τέλος πάντων γιά νά 
βρή κάποια δικαιολογία τήν έκάλεσε γιά δοκιμή.

'Ο Fritz Lang τάς περίμενε στό Νοϋμπάμπελσμπεργκ. 
Μέ τό αλάνθαστο βλέμμα του παρετήρησε τό ξανθό προσωπάκι 
τής Βριγίττης. ’ΙΙτο περίπου 16 έτών, φορούσε ένα άπλό φο- 
ρε ματάκι καί δύο ξανθές πλεξούδες συνεπλήρωυαν ένα ωραίο 
σύνολον, Τά μάτια της έδειχναν εξαιρετική εξυπνάδα καί ό μέ
γας σκηνοθέτης ήθέλησε νά τής ύποβάλη μερικές ερωτήσεις 
καί τής είπε: «Ποια φίλμ είδατε τελευταίως καί σάς ήρεσαν;» 
«Οί Νιμπελοϋγκεν καί ή Λουκρητία Βοργία» άπήντησε γρή
γορα, χωρίς παιδική ταραχή, χωρίς δισταγμό. Ό Fritz Lang 
ίκανοποιήθη, άλλά τήν ήρώτησεν ακόμη : «Ποιον ρόλον θά ε
πιθυμούσες περισσότερον νά ύποδυθής ;» «Τήν βασίλισσαν ’Ε- 
λισσάβετ είς τήν «Μαρίαν Στούαρτ» άπήντησεν. *0  Λαγκ έ
μεινε κατάπληκτος προ τής τοιαύτης άπαντήσεως. Διηγείτο δέ 
αργότεροι· ότι : ΙΙολλαί μοϋ άπήντησαν είς ερωτήσεις μου, 
τήν Μαρίαν Στούαρτ, τήν 3Αμαλίαν, την Νύμφην τής Μεσσή
νης τοϋ Σίλλερ καί τόσα άλλα πρόσωπα, άλλά καμμία δέν είχε 
διακρίνει όποιαν εξαιρετικήν δραματικότητα συγκεντρώνει ό ρό
λος τής *Ελισσάβετ.  'Η άπάντησις λοιπόν τής Βριγίττης μέ έ
καμε νά άντιληφθώ ότι εύρίσκομαι πρό εξαιρετικόν φαινομένου».

Χωρίς νά τής πή τίποτε τής έδωσε νά διαβάση μίαν επι
στολή.· γιά νά δή πώς θά εκδήλωσή τά διάφορα συναισθήματά 
της καί συγχρόνως έκινηματογραφεΐιο. Αύτή ήτο ή δοκιμή, 
ήτις έφερεν αποτελέσματα άνέλπιστα.

* Αλήθεια ή τύχφη ήτο μέ τό μέρος τήε Βριγίττης.Είχεν άπο- 
φασισθή τό «γύρισμα» τής «Μητροπόλεως* . 'Ο Fritz Lang 
μέ τήν σύζυγόν τον τήν Thea von Harbou κατεγίνοντο νά 
ευρουν ιούς καταλλήλους ηθοποιούς· 'Ο έριευρέτης εύρέθη τα
χέως, ήτο ό R. Klein Rogge, ό δυνάστης τής «Μητροπόλε
ως», ό Alfred Abel δύσκολον ήτο νά βρεθή, Ό κατάλληλος

'Η διευθύντρια τής σχο
λής, σύζυγος γνωστού τρα
πεζίτου, ήτο καλή γυναίκα 
καί πολύ φιλάνθρωπος (γιά 
ρ ιλανθρωπικονς λόγους εί- 
χεν ιδρύσει τήν σχολήν αύ
τήν κοντά στό Βερολίνου), 
ήσθάνετο δέ έξαιρετικήνσυμ- 
πάθειαν γιά τό μικρό ορφα
νό Είπε λοιπόν στή μητέρα 
τής Βριγίττης ότι θά ήτο 
πρόθυμος νά τήν βοηθήση 
νά άνέλθη είς τήν σκηνήν.

Αί προτάσεις τής διευθύν
τριας τής ήρεσαν, άλλ3 είχε 
παρατηρήσει ότι ή τέχνη τής 
κόρης συνεκεντρούτο πρό 
παντός είς τήν μίμησίν, ^Ε- 
καμε λοιπόν τόν απλού ν 
συλλογισμόν ότι ή κόρη της 
θά έπετύγχανε πολύ περισσό
τερον είς τήν οθόνην, ήτις 
περισσότερον παντός άλλου 
ζητεί τήν μίμησιν.

Χωρίς λοιπόν νά ξεύρη 
κανείς τίποτε πλήν τής κό- 
ρηζ της έστειλε στόν ρεζισέρ 
τής U.F.A. Fritz Lang 
δστις τότε μόλις Ηχε τε-

Μία σκηνή άπό τό εργον > *Η  χρυσή πεταλούδα» μέ τήν Λιλή Νταμιτά που &ά 
προβληϋή προσεχώς είς τό * Άτ τικόν»

διά τόν δύσκολον νεανικόν ρόλον έπί τέλους άνεκαλύφθη, ήτο 
δ Gustav Frolich. 3Αλλά τον ρόλοι· τής Μαρίας, τόν διπλοϋν 
αυτόν καί τόν τόσον πολύπλοκου ρόλον πού λεγεών δοκίμων η
θοποιών διεκδικοϋσε, άλλ' έκ τών οποίων ούδεμία Ικανοποιούσε 
τόν ιδιότροποι· Lang, ποια νά τόν άναλάβη ; «*Ίσως  είνε κα
τάλληλη ή Βριγίττη, ας δοκιμάσουμε», διενοήθη ό σκηνοθέτης. 
Καί άμ3 έπος, άμ*  έργον». 'II Βριγίττη Χέλμ έθριάμβευσεν... 
τό μέλλον πλέον τής ήνοίγετο γεμάτο δόξα καί αίγλη.

Είς όλους άγνωστη, όλοι έφοβοϋντο άλλ3 ή πεποίθησις πρός 
τόν Fritz Lang όπως άλλοτε στόν Murnau (Κ. Χόρν) δέν 
έπέτρεπε νά διστάζω/ιει· γιά τήν δύναμιν μιάς δεκαοκταέτιδος.

Είς άρθρον πού έγραφα σχετικόν μέ τήν «Μητροπολίτη ά- 
νέφερα τάς κρίσεις τών γερματώυ κριτικών καί νομίζω ότι 
είνε περιττόν νά τής έπαναλάβω. 'Ένα μόνον τονίζω' όπου 
έθριάμβευσεν ή αΜητρόπολις» και είς αύτήν τήν ’Αμερικήν 
τό όνομά της δέν λησμουεϊται, ένα έπαινον άν γράφη ό κριτι 
κός, θά άφορφ καί τόν Λάν καί τήν Χέλμ.

3Ελπίζομεν ότι ταχύτατα καί άσφαλώς εφέτος ή Σι.νέ-3Ο- 
ριάν θά μάς κάμη τό δώρον αύτό, ν' άπολαύμωμεν τό θαύμα, 
τήν · Μητρόπολι > καί συγχρόνως νά γνωρίσωμεν τήν δευτέ- 
ραν αύτήν άποκάλυφιν τοϋ Γερμανικού φίλμ, τήν άφθαστον, 
ύπέροχον, ώραιωτάτην Βριγίττην Χέλμ.

*Άν δι3 εμπορικούς λόγους ή Σινέ Όριάν δέν προβάλλει 
εφέτος τόν γίγαντα αύτόν τής τέχνης θά είνε απολύτως άδι- 
καιολόγητος καί ή στάσις θά είνε προσβλητική διά τό 3Αθη
ναϊκόν κοινόν, τό όποιοι· γνωρίζει νά εκτιμά καί νά ύποσιη- 
ρίζη ιδιαιτέρως τήν εταιρείαν αύτήν.

Ro -Ma
Είς τό ποοότχές ΰ Willy Fritseh διηγείται τΐιν 

ζωήν τον.

ΕΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΟΗ
© ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (Μάρτιος).—Ή κινηματογραφική εται
ρεία U. F. Α. ανήγγειλε δτι κατεσκεί’ασε μίαν ταινίαν 
ή όποια θά παραμείνη αλησμόνητο; κοΐ ή ‘οποία 

πραγματεύεται πτρί τοΰ παγκοσμίου πολέμου. 'Η κα
τασκευή τής ταινία; ή οποία συνίσταται άπό τρεις πράξεις 
καί τήν οποίαν άπέκτηοεν ήδη διά τήν ’Αμερικήν ό συν
δυασμός Μέτρο-Γκόλτουϊν, κατασκευάζετο μυστικά έπί 
πολύ διάστημα τώρα. Ώ; βάσις τής κινηματογραφικής τού
της ταινίας έλήφθησαν τά έπίσημα άρχεΐα τής Γερμανίας, 
οί παραγωγεϊς της όμως έπιμένουν λέ/ανίες δτι ό παγκό
σμιος πόλεμος εκτυλίσσεται δλας άντικειμενικώς έπί τής 
οθόνης.

Τό πρώτον μέρος θά δείξη τόν άγώνα περί επικρατή- 
σεως|πρό τής κυρήξεω; τοϋ πολέμου, ό όποιος φαίνεται 
είς τούς εξοπλισμούς, έπειτα έρχεται ή κινητοποίησις καί 
ή κήρυξις τοΰ πολέμου, αί κυριώτεραι μάχαι τής γιγαντι- 
αίας συρράξεως, καί ή ήττα τής Γερμανίας. Αί νΐκαι τοΰ 
Χίντεμπουργκ εις τό ’Ανατολικόν μέτωπον θά ζωγραφι- 
σθοΰν πληρέστατα. Τό δεύτερον μέρος θά παρουσίαση τόν 
εναέριον πόλεμον καί τόν πόλεμον τόν όποιον διεξήγον τά 
Γερμανικά υποβρύχια.

Τό τρίτον μέρος θά πραγματεύεται περί τής άνακω- 
Χήί, τής περιόδου τής έπαναστάσεως, τής έγκαταστάσεως 
ΐής Δημοκρατίας, καί τής άναγεννήσεω; τή; νέας Γερμα
νίας.

Ό Ισαάκ Μπλούμενθαλ, άντιπρόσωπος τής περιφήμου 
έπιχειρήσεως «Περίφημοι ’Ηθοποιοί» ή Φάϊμους Πλάίερς, 
έδήλωσεν δτι ή ταινία άποτελεΐ έν Ιστορικόν έγγραφον 
μεγίστης σημασίας.

Ό ρόλος τής ’Αμερικής είς τόν πόλεμον, έδήλωσεν, θά 
δεικνύεται κατ’ άντικειμενικόν τρόπον. Προσέθεσεν δτι “ή 
ταινία θά είναι άπηλλαγμένη άπό προπαγάνδαν καί θά 
παρασταθή είς δλας τάς συμμαχικός χώρας δπως καί 
εις τήν Γερμανίαν καί ’Αμερικήν.

Ή κινηματογραφική εταιρεία U· F. Α. είναι Γερμα
νική καί υποτίθεται δτι λαμβάνει έπιχοοήγησιν άπό τήν 
Κνβέρνησιν τοΰ Βερολίνου.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
‘Ο «Κτνηηατογοαδικός Άότήο» έν τή πεποιθήσει 

δτι εξυπηρετεί τά συμφέροντα καί τήν πρόοδον τοΰ έν 
Έλλάδι κινηματογράφου, Οά δημοσιεύσω πολύ εύχαρίστως 
καί έ·τελώς δωρεάν έπιστολάς απευθυνόμενος πρός αυτόν, 
διά τών όποιων θά έκιίθενται αί γνώμαι τών διαφόρων ε
πιχειρηματιών τών ’Αθηναϊκών καί ’Επαρχιακών Κίνημα, 
τογράφων έν σχέσει μέ τό ύπό συζήτησιν έν τή Βουλή κα- 
τατεθημένον Διάταγμα περί Κινηματογράφων. Παρακα- 
λοΰνται μόνον οί κ. κ. Διευθυνταί κινημ. επιχειρήσεων, 
δπως αί έπιστολαί των είναισύντομοι καί νά έκτίθενται μέ 
δλίγας λέξεις αί καταοτροφαί αί όποϊαι θά προέλθουν έκ 
τής έφαρμογής τοΰ Διατάγματος. Τό σχετικόν Διάταγμα έ- 
δημοσιεύθη είς τό προηγούμενον τεΰχος.

Δημοσιεύοιιεν έκ καθήκοντος τήν πιρώτην έπιστολήν 
διαμαρτυρίας.

Κϋοτε ΔιενΟνντά

Λαμβάνοντ.ζ αφορμήν από rd άο&ρο. σας άφ' ίνός 
διά τον όποιον έσχολιάζττ. τό νο'Λοσχέίιον πτρί Ηΐνηαα- 
τογράφων ηαΐ άπό τοντο τό κείμενον τοϋ Διατάγματος 
άφ' έιίρον αίσ&ανόμ~Ο·α τήν νποχρέωσιν όπως έπιβεβαι- 
ώσωμεν τάς όρ&ής παρατηρήσεις τάς όποιας κάμετε εις 
τό εν λόγω αρ&ρον οας. Π;άγ^ατι αΐ κινηματογραφικοί 
επιχειρήσεις δεν δόναντα. νά άν&ίξωοι επί πολν έναντι 
τοιούιων περιορισμών π.λν δε περισσότερον αΐ επιχει
ρήσεις τών επαρχιών καί τών σννοικιών τής πρωτενον- 
σης. Ημείς τονλάχιστον εν Νέα Ιωνία καί ανεν τής, 
ισχύος τον δημοσιεν&έντος νομοσχεδίον καί μόνον διά 
τον νπερβολικον φόρον τόν όποιον καταβάλλομεν λνπον- 
με^α καθημερινώς μέχρι τοιοντον σηαείον ώστε νά σκε- 
πτόαεθα άν πρέπει νι συνεχίσονμε τήν έπιχείρησίν μας 
ή ό'χι. Καί άν σννεχίζομεν ήδη αύτήν τό πράττοαεν διότι 
έλπίζομεν ιίς έλάττωσιν ιον φόρον άφ’ ενός καί είς 
καλλίτερον μέλλον τών έργοσιών μας άφ' έτερον, τώρα 
πον επέρασεν ό χειμών.

„ Νομίξομεν κ. Διενθνντά δτι τδ καθήκον μας Ιπέ· 
βάλε νά οά; γράψωαεν τήν παρούσαν <5·ά νά ‘νιοχύσωμεν 
εις τόν άγώνα τόν όποιον διεξάγετε νπέρ τών κινηματο
γράφων. Δέν άμφιβάλλοαεν δέ ότι καί οΐ λοιποί σννάδτλ· 
φοι θά σπενσονν νά πράξονν τό ίδιον.

Μετά τιμής

I. Ριζογιαννόπονλος καί Στα
Διενθνντα'ι και ΐδιοκτ ήται τον κινηματογράφον .Κα- 

πρΐς Ν. ’Ιωνίας (Ποδαράδ ς).
Έν Ν. ’Γωνία τή 30 Μάρτιον 1927

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Φ. Ναξλόγλου( Κ(ον)πολιν)ΙΙαρακαλούμευ άποστείλατέ 

μας εκτενή άνταπόκρισιν περί τής κινημαιογρ. καταστάσεως 
τής πόλεώς σας, άναφέρουτες έν αύτή τούς κιτηματογράηωυς 
καί τάς εργασίας των ώς καί τών κινηματογραφικών γραφείων 
τήν θέσιν τής Fanamet έν Τουρκία κλπ. κλπ.

Γ. Νιτσόποαλον (Καβάλλαν). Συστημένη επιστολή διε· 
βιβάσθι/ Σ. Φ. Κινηματογράφου μέ τάς δέουσας συστάεις.

3Ανταποκριτήν (Θεσ)νίκην). 3Αναμένομεν εκκαθάρισήν. 
Παρακαλοϋμεν επισπεύσατε.

Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην). ’Εγράφαμεν ταχυδρομικώς, 
παρακαλοϋμεν δέ νά συμμορφωθήτε. Συνδρομή κ. Ζουρέλλη 
έλήφθη, εύχαρ ιστού μεν.

Β. Δρούγαν (Κοζάνην). Δελτίου εστάλη.
Μαργαρίταν, (Πειραιά). 'Η έξαφάυησίς σας μ3 έκπλήατει· 

I οάφατέ μας τουλάχιστου.
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Η EBAO0QBZ ΤΟΥ «ΠΑΝΘΕΟΥ» Μέλήναι 4—10 'Απριλίου 1927

ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Πρωταγωνιστής ό Νόρμαν Κ6ρυ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN FILM - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ».

Άπό τίνων μηνών αί σχέσεις τοϋ Βασιλείου τής Μαυ
ριτανίας μετά τοϋ Βασιλείου τής Νορβίας δέν εύρίσκον- 
το είς πολύ καλόν σημεϊον. Συχνά συνοριακά επεισόδια 
καί συγκρούσεις είχαν εκτραχύνει τάς σχέσεις τών δύο 
κρατών μέχρι τοιούτου σημείου ώστε νά μή υπάρχει πλέον 
άλλη διέξοδος εκτός τοΰ πολέμου.Τό βασίλειον τής Μαυρι
τανία περισσότερον φιλειρηνικόν προσεπά- 
θει νά άπόφύγη μέ κάθε |μέσον μίαν τοιαύ- 
την περιπέτειαν ένώ τουναντίον ή Νορβία φι
λοπόλεμος καί εκδικητική έπέμεινε είς τήν 
πλήρη ίκανοποίησιν καί τήν λύσιν τών δια
φορών της μέ τήν γείτονα έπικράτειαν, διά 
τών όπλων. Είς τήν κρίσιμον αύτήν στιγ
μήν τό βασίλειον τής Μαυριτανίας κατέφυγεν 
εις ένα μέσον αποτελεσματικόν. Καί διά ν’ 
άποφύγη τόν αναπόφευκτοι· πόλεμον προτείνει 
είς τό βασίλειον τής Νορβίας δπως ξό διά
δοχος καί πρίγκηψ τής Μαυριτανίας Βόρις 
νυμφευθή τήν νεαράν πριγκήπισστντής Νο
ρβίας Φλαβίαν.

Ή πρότασις έγένετο μέ εύμένειαν δεκτή 
άπό τόν Κάρολον πρίγκηπα , τής , Νορβίας 
καί θειον τής Φλαβίας.Ούτος όμως'γνωρίζων 
τόν άστατον “χαρακτήρα τοΰ Βόριδος συμ
φωνεί μέν κατ' αρχήν είς τήν πρότασιν, δη- 
λοϊ όμας ότι έν’ή περιπτώσει ό Βόρις άπέ- 
κρουε τήν προτεινομένην λύσιν θά έκήρυττε 
ώρισμέιως τόν πόλεμον έπιρρίπτων συγχρό
νως τήν ευθύνην |τοΰ πολέμου είς τόν Βόοι- 
δα. Ό Βόρις δέχεται έν τούτοις νά νυμφευθή 
τήν Φλαβίαν καίτοι δέν τήν έγνώριζε καθό
λου. Ή αποδοχή τοΰ Βόριδος άγγελθεϊσα 
έπισήμως ',είς τήν κυβέρνησιν τής Νορ
βίας έπροκάλεσε εύμενή . έντύπωσιν είς τόν Νορβιακόν 
λαόν καί ιδιαιτέρως τόν πρίγκηπα Κάρολον ό όποιος κα
τόπιν τούτου άπεφάσισε νά έπισκεφθή τήν πρωτεύουσαν 
τής Μαυριτανίας μετά τής ανεψιάς του πριγκηπίσσης 
Φλαβίας προκειμένου εντός ολίγου νά γίνουν καί οί γό
μοι. Πράγματι ή πριγκήπισσα Φλαβία καί ή ακολουθία 
της φθάνουν μετά ένα μήνα είς τήν Μαυριτανίαν όπου 
τήν υποδέχεται ό πρίγκηψ Βόρις.

Ή Φλάβια είνε ένα κορίτσι τής μόδας μέ κομμένα μαλ
λιά καί πολύ ώμορφο. Έπιθυμοϋσα όμως νά κρύψη^ άπό 
τόν μέλλοντα-σύζυγό της τήν (ομορφιά της μόνον καί μό
νον διά νά έξακυβώση άν θ’ άγαπηθή άπό αυτόν,, βάζει 
μιά περούκα καί μεταμφιέζεται όσο μπορεί πιό άσχημα 
διά νά φαίνεται σάν κόρη παλαιών άρχών καί οπισθο- 
δρομική. r ,

Αί ήμέραι τοΰ γάμου έν τούτοις πλησιάζουν και ο 
Βόρις ήρχισε νά μετανοή διά τήν συγκατάθεσιν ποΰ έ
δωσε, νά λάβη σύζυγον μιά άσχημη καί όπισθοδρομική 
πριγκήπισσα. Ένα βράδυ ένφ έκαμνε , περίπατο μέσα είς 
τόν κήπον τών ανακτόρων εΰ^ίσκεται αίφνης άπέναντι, μιάς 
νέας ώραιοτάτης τής όποιας τά θελκτικά μάτια τόν έγοή- 
τευσαν. Μή γνωρίζων τήν ταυτότητα τής νέας τήν έπλη- 
σίασε καί ήρχισε νά έρωτοτροπή μέ αυτήν υπόθετων ο τι 
πρόκειται περί νέας τής ακολουθίας τής πριγκηπίσσης 
Φλαβίας. Ή νέα ή οποία δέν ήτο άλλη άπό αύτήν την 
πριγκήπισσαν μέ τήν πραγματικήν της μορφήν δέν άπέ- 
κρυψε άπό τόν Βόριδα τό αίσθημα πού ήρχισε νά τήν κα-

ταλαμβάνη σέ λίγο ευτυχής διά τήν αγάπην τοΰ μέλλοντος 
συζύγου της εύρίοκεται μέσα στήν Αγκαλιά του. Ή βραδυά 
ήτο μαγευτική καί οί δύο νέοι όπως έκαθηντο εϊς τά μαρ- 
μαρένια σκαλοπάτια τοΰ κήπου μέσα εϊς τό μεθυστικόν πε
ριβάλλον τών λουλοιδιών ποΰ τους περιστοίχιζαν είχαν 
λησμονηθή τελείως μέσα είς τήν ρέμβην τών μελλοντικών

των ονείρων. Καί οί δύο νέοι δέν έξύπνησαν , από την 
ρέμβην των παρά μόνον όταν ήρχισε νά ροδίζει ή αυγή,καί 
νά άνατέλη ή ήμέρα τών γάμων. Άλλ' ο Βόρις μή ανα
γνώρισης είς τό πρόσωπον τής νυκτερινής σειρήνος τό πρό
σωπον τής πραγματικής του μνηστής αδυνατεί. νά δεχθή 
τόν μετά τής πριγκηπίσσης Φλαβίας γάμον καί άρνεϊται 
διαρρήδην νά τήν νυμφευθή. Τό γεγονός προΰξένησε να 
τάπληξιν μεταξύ τών επισήμων τοσ ΰτο μάλλον καθόσον ό 
Βόρις εΐχεν ύποδεχθή τήν πριγκήπισσαν έπισήμως καί δέν 
έξεδήλωσε καμμίαν δυστροπίαν έξ άρχής. Καί οί άπεσταλ- 
μένοι τοΰ βασιλείου τής Νορβίας, δέν έγνώριζαν καί αυ
τοί ποΰ νά άποδώσουν τήν αίφνηδίαν άρνησιν τοΰ πρίγκη- 
πος Βόριδος. Ή προσβολή ήτο μεγάλη καί,ό πρίγκηψ 
Κάρολος καί ό θείος τής Φλαβίας έγινεν έξω φρενών 
μόλις έμαθε τό γεγονός. Ό πόλεμος ήτο πλέον Αναπόφευ
κτος διότι μία τοιαύτη προσβολή μόνον μέ αίμα ήτο · δυ
νατόν νά πλυθή. Έν τφ μεταξύ ό πατήρ τοΰ 
Βόριδνς έπιθυμών νά σώση τό μικρόν του Βασίλειον δια- 
τάσσει καθαίρεσ ν τοΰ υίοΰ του ό όποιος Ακολούθως έξω- 
ρίζεται έξω άπό τά σύ'Όρα τής πατρίδος του.

Ή τύχη όμως τοΰ Βόριδος ήτο σκληρά. Τήν ήμέραν 
τής καθαιρέσεώς του συναντάται έκνέου μέ τήν πριγκήπισ- 
σαν Φλαβίαν τήν όποιαν Αναγνωρίζει μεταξύ τών επισή
μων. Καί αντιλαμβάνεται τότε ότι ή γυναίκα τήν οποίαν 
Αγαπούσε ήτο αυτή ή Ιδία ή πριγκήπισσα Φλαβία. Ήτο 
όμως αργά διότι ή καθαίρεσις είχε γίνει, καί ή συνοδεία 
τόν άπήγαγε πλέον διά τήν σκληράν εξορίαν. Ό Βόρίς

αισθάνεται διά πρώτην φοράν μίαν βαθείαν θλίψιν νά τόν 
καταλαμβάνη καί είνε απαρηγόρητος διά τήν απώλειαν τής 
αγαπημένης του. Τώρα ό μόνος του πόθος καί ή ζωηρό
τερα επιθυμία του είνε νά έπανεύρη τήν γυναίκα πού Αγά
πησε έστω καί μέ κίνδυνον τής ζωής του. Είς μίαν πόλιν 
γειτονικής έπικρατείας ό Βόρις φρουρεί ται Από ίσχυράν 
δύναμιν στρατιωτών έντός μιάς έπαύλεως. Δέν είνε πλέον 
ό πρίγκηψ Βόρις. Είνε ένας Απλούς θνητός φυλακισμένος. 
Ένας δέσμιος έραστής.

Άλλά καί ή Φλαβία δέν έμεινε ασυγκίνητος άπό τόν ά· 
γαπημένον της. ’Ο έρως της πρός τόν Βόριδα τήν κάμνει 
νά μή δύναται νά μείνη μακράν αΰτοΰ και μίαν ήμέραν 
κατορθώνει κρυφίως νά τόν πλησιάση. Άτυχώς όμως γίνε
ται αντιληπτή Από τήν φρουράν, ή οποία κατά διαταγήν 
τής Αυλής τήν Αναγκάζει νά έπιστρέψη εις τά ανάκτορα 
δπ ου Αποφασίζεται νά νυμφευθή τόν μικρότερον Αδελφόν 
τοϋ Βόριδος.

' Η Φλοβία είνε Απαρηγόρητο;, διότι δέν δύναται τά 
άρνηθή νά,ΰπακούση εί; τάς διαταγής τών οικείων της. Μέ 
μεγάλην λύπην αναγκάζεται νί ΰποκύπη είς τό μοιραΐον 
καίτοι ή καρδιά της ήτο ήδη δοσμένη είς τόν Βόριδα. Έν 
τή άπελπισίφ της σπεύδει νά είδοποιήση τόν άγαπημένον 
τη; διά τήν άπόφασιν τών βασιλέων, διαβεβαιούσα αύτόν 
συγχρόνως ότι ή Αγάπη της δέν θά σβύση ποτέ Ό Βόρις 
πρό τών γεγονότων αναγκάζεται νά >άβη σοβαράς Αποφά
σεις καί ήρχισε νά καταστρώνη σχέδια πρός ματαίωσιν 
τοϋ γάμου τής αγαπημένης του μέ τόν αδελφόν του. Είς 
την δύσκολον αύτην στιγμήν ό έρως τόν δυναμώνει καί τοϋ 
εμπνέει θάρρος. Καί μίαν νύκτα χωρίς νά διστάση διά τήν 
τύχην του καί αδιαφορών διά τά εμπόδια πού ήτο δυνατόν 
νά συναντητη πηδά από τό παράθυρων καί δραπετεύει. Χω- 
ρ ς νά χάση τότε καιρόν ιππεύει ένα άλογο καί σπεύδει ο
λοταχώς, εϊς τήν πατρίδα του αποφασισμένο; νά διεκδίκη
σή τήν εκλεκτήν τή; κα-διάς του.

Εις, την Μαυριτανίαν ό λαό; πανηγυρίζει τήν ήμέραν 
τών, γάμων τοϋ πρίγκηπος μετά τής πριγκηπίσσης Φλαβί
ας ολα είναι έτοιμα και εντός ολίγου ή ακολουθία μετά 
τών επισήμων φθάνουν είς τήν εκκλησίαν διά νά τελέ· 
σουν τό μυστήριον τοϋ ,γάμου. Αί πρώται διατυπώσεις 
τής .τελετής έχουν γίνει ήδη καί δέν υπολείπεται πλέον πα
ρά η υπογραφή τών συμβολαίων έκ μέρους τών μελλονύμ
φων, Αίφνης εισέρχεται δ Βόρις καί προχωρεί μέ άποφα- 
σιστικοτητα εις τό μέοον τοϋ ναοϋ. Καί χωρίς νά /όορ 
καιρόν,διακηρύττει τήν αγάπην του πρός τήν Φλαβία και 
δηλοϊ δτι ό γάμο; της μετά τοΰ Αδελφοΰ της δέν είναι 
δυνατόν νά γίνη. Ή Φλαβία ή όποια ήτο περίλυπος πρό 
ο ιγου αισθάνεται μίαν άνέκφραστον χαράν εις τήν έμφά- 
νησιν του Βόριδος,ο οποίο·; μει ολίγον χάρις είς τάς εξη
γήσεις τας οποίας εδωσε και χάρις είς τήν Αγάπην πού είχε 
πρός αυτήν γίνεται μετ' ολίγου σύζυγός της.

xuνελ ΰϊϊβϋΠόϊΈμιη·
'Ο Αόν Σάνεϋ μας έχει όυνιιθίύει πλέον εις ιιε-

Οαύιιατα όότε ίιΗττοροί?uev ν’ άναιΐεί- 
νωμεν ότι δήποτε έξ αύτού χωρίς να” έκπλαγώμεν.

Εις μιαν νέαν ταινίαν του τιτλοφορουμένην ό 
< Αγνωότος» ό Αόν 'Γόάνίϋ θά έμφανιόθθ άνευ 
χειρών. Έλλείφει δέ τούτων χοηόιιιοποιεί -ούς 
ποοας τον. “
, Έπιπόνως προπονηθείς μεταχειρίζεται τά κάτω 
ακρα μετ Απιθτεύτου έπιδεϊ ιότητος, ρίπτων εγχει
ρίδια ιιέ αύτά πιροθοΑών καί έργαζόηενος ώθεί 
να έπροκειτο περί Αρτιμελούς Ανθρώπου·

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ
DAG FILM Co
S. Σταιύλος
Γ. Ζουρέλλης 
ΚαΙτη Γουσίδου 
"Ατλα; Φίλμ

Α&ήναι 1-4-1927 Μέχρι 39-9-1927
’ 1-4-1927 » 30-3-1928

Μυτιλήνη 1-4-1927 » 30-9-1927
θεσμική 1-4-1927 » 30-6-1927
Άθήναι 1-4 1927 » 30-9 1927

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Υπάρχει ιίς τδ» κινηματογράφον συνταγή τής συγκι· 
νήσιως ; Άναμφιβόλως ναι !

Ίσως μάλιστα χάριν αυτής τής συνταγής δ κινηματο
γράφος σήαιρον θεωρείται ασυγκρίτως ανώτερος τοϋ θε
άτρου ΰπδ έπο-ψιν δραματικής έκφράστως.

Ό διάοημος ΡΛσσος σκηνοθέτης Μπουτσοβέσκυ έχει 
ιιδικδ» μέσον δι' οΰ καιορθώνει νά προκαλιϊ τήν συγκΐ- 
νησιν ή τήν μιλαγχολίαν ή τδν τρόμον των ή&οποιωντου.

Άλλ’ Ας τδν άφήσωμτν νά μάς διηγηθή δ ίδιος τήν 
ά τλουστάτη· συνταγήν δι’ ής προκαλτϊ τά$ μεταητώστις 
τής φυσιογνωμίας των καλλιτεχνών.

— «Ή σύστασις έκάστης νοοτροπίας οίνο τοιαύτη &σττ 
ν’ άνταποκρίνεται ιίς μι ρίκας συγκινητικάς έπιρροάς. 

। Κατ' εμέ ή άποτιλεσματικωτέρα έξ αύιων είνε ή μουσική, 
Τ9ν χρησιμοποιώ δέ περισσότερον άπδ κάθε άλλο μέσον.

£>ίς τδ τελευταϊον μου φίλμ αΒαλένσια» κατέφυγα 
καί πάλιν εις τήν μουσικήν διά νά τονώσω τήν δραματι
κήν δύναμιν τών ύποκριιών μου. Έπειραμάτισα δηλαδή 
επί μίιν άκόμη φοράν, έπί τής πρωταγωνίστριας μου 
Μάε Μούραιϋ τή» συγκινητικήν έκίδρασιν τής μουσικής. 
Αιέταξα να παίξουν ένώπίο» τής καλλιτέχνιδος πλεϊστα 
μουσικά τεμάχια έντελω: διαφορετικά μεταξύ των καί 
έπρόοεξα καλώς άτι ή μουαική ήτις προεκάλει τήν καλλι- 
τέραν έξωτερίκευσιν τώ» συναισθημάτων τής Μούραιϋ 
ήτο ή τραβιάτα τοϋ Βέρδι.

Άπδ τήν 'Ιταλλικήν αυτήν όπεραν έδιάλεξα μερικά 
τεμάχια, έκαστον άνταποκρινόμενον εις κάποιο αίσθημα 
τδ όποιον οφείλε νά έκφράση. Διά τών γνωστότερων 
θλιβερώ» μοτίβων τής Τραβιάτας επέτυχα θαυμάσια νά 
προκαλέοω τήν μελαγχολίαν καί τούς Αναστεναγμούς της, 
δπως άντιστρόφως προεκάλεοα τδν τρόμον ή τήν γαλή
νην της, άναλόγως τών απαιτήσεων τοϋ ρόλου >ης.

’Άν καί ή μουσική Αποβαίνει ευεργετική δι ήμάς 
τούς σκηνοθέτας υπάρχουν περισιάσεις κατά τάς όποιας- 
μάς βοηθοί ελάχιστα, π. χ δταν έχομε» νά κάμωμεν μέ 
καλλιτεχνας άνεπιδέκζους, ή υστερικάς καλλιτέχ»ιδας τάς 
δποίας πολλάκις ή μουσική έπηρεάζει περισσότερον άπδ 
οσο πρέπει.

II MNH/WAT. ΜΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κι^η/Λ. *Οπζρά. —Μέ πρωτοφανή επιτυχίαν προεβλή^)/·· 
σαν α Η βασίλισσα τών πειρατών καί ό καπιταίν Ρασκάς» 
καί είς 2α βιζιόι> ^0 λεμβούχος τοϋ Βόλγα» με έπιτυχίαν,

Κινημ. Μιλέκ. — Προέβλήδησαν πυργοδέσποινα τοϋ
Λιβάνου-» καί «'Η τελευταία τώνΡωμανώφ» μέ τήνΡκρίρτφιδ.

Κνημ. Μαζί*. —Προέβλήδησαν τά έργα *Παρ'  ολίγον 
ι’ άτιμασδή», καί *.Σόνια»  μέ τήν Λύα ντέ Ποϋττι.

Κινημ. *Αλάμηρα. — Ποοεβλήδησαν «Ό χαλύβδινος άν- 
δρωπος» καί αέ μεγάλη*·  έπιτυχίαν μεγάλη πομπή > .

Μοντέρν.—Προβάλλεται μέ έπιτυχίαν <cΟ πρίγ
κηψ άπάχηςη μέ τόν 3Α}.μπερτίνι,

Κινημ. 9Εεουάλ. — Προέβλήδησαν (2α βιζιόν) κΜία 
πλουσία οικογένεια» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ, καί «Γυναίκα τοϋ 
κόσμου» μέ τήν Πόλα Νέγκρι.

Κινημ. "Εκλαίρ.—Μέ άφάνταστον έπιτυχίαν προεβλήδη 
τό έργον ^Πρίγκηψ καί κοκόττα» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς.3Επίσης 
προεβλήδη Σιωπή».

Κινημ. Λνύξεμβονργ.—Προεβλήδη . ό δρίαμβος τοϋ Σαρ- 
λώ « Ο χρυσοδηρας».3Επίσης ό ·Πάτ καί Πατασον είς τόν έβ
δομο ουρανό».

■^**^{* ’ Σίκ.—Προέβλήδησαν ό ^Μιχαήλ Στρογκωφ» μέ 
τόν Μοσζοϋκιν καί *Εις  τόν κλωβόν τών λεόντων» μέ τόν 
Μασίσταν.

Κινημ Κισμέτ. —Προεβλήδη διά δευιέραν φοράν τδ ερ
γον <Le diamant rose». 'Επίσης ι’Ο Ναντδς*.

Φαίδων Ναζλόγλον
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-Μ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ .
“ΠΗΔΑΣ,, 

Παραγωγή «Natan» 
(Πρίεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»)

Αί πολυτίλειαι τής κοσμικής ζωής τής Κυανής ‘Ακτής 
Αναζοΰν «ίς τό ίργον αύτό, τοϋ όποιου ή ύπόθεσις έλη- 
φθη άπό τό δμώνυμον μυθιστόρημα τοΰ Saint Sorny. Τό 
θέμα ένας ύμνος κυρ'ως πρός τάς μοντέρνας κομψότητας 
λαμβάνει χώραν μέσα είς τά γοητευτικά μέρη, είς τά δποία 
συχνάζει κατ’ έτος δλη ή Αφρόκρεμα τ^ς γαλλικής αριστο
κρατίας. Ένεκα τούτου δ σκηνοθέτης Jean Durand προ- 
σεπάθησε νά δώση είς τό έργον του δκην την άπαραίτη- 
τον πολυτέλεια καί κομψότητα καί άπό αυτής τής άπό- 
ψεως τό έπέτυχε πλήρως. Ντεκβρ πολυτελή και μοντέρνα 
καί τοπεία θαυμάσια παρελαύνουν άνάμικτα καί άλληλο- 
διαδεχόμενα πρό τών δφθαλμών μας. Άλλά ύπάρχει έπί
σης εις αυτήν τήν ταινίαν καί μία σκηνή καταιγίδος έλάχι- 
στα κοινή, ή δποία μαρτυρεί έπαρκώς δτι δ νέος σκηνοθέ
της Durand γνωρίζει ήδη άρκετά καλά τό έπάγγελμά του. 
Ή ύπόκρισις τοΰ «Παλάς» συγκεντρώνει μερικούς γνωστούς 
ήθοποιούς τής γαλλικής κινηματογραφίας. 'Η Οΰγκέτ Ντυ- 
φλός έρμηνεύει τόν ρόλον τής κομψοτάτης Νάντιας καί κά- 
μνει έπίδειξιν πολυτελών καί ωραίων άμφιέσεων. Πρέπει νά 
συγκαταλεχθή καί αύτό μεταξύ τών θέλγητρων τοΰ έργου. 
Παρά τό πλευράν της διακρίνονται δ Λεδν Μπάρρυ, ή Χρι- 
στιάν Φαβιέ, κα! δ Γκαστόν Νορές.

Ο ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Παραγωγή «Fox» 

(Προεβλήθη εις τό «Πάνθεον»)

Ένα περιπετειώδες φίλμ, άπό έκεϊνα πού δέν βλέπομε 
πλέον τόσον συχνά. Είς αύτό. ύπάρχουν δλα τά είδη, δράμα, 
κωμωδία, φαντασία, άκροβασίαι καί έρως καί αποτελούν ένα 
έργον άνομοιογενές μέν άλλά εΰχάριστον. ΣκηνοΗετηΘέν έπι- 
μελώς τό φίλμ αύτό έρμηνεύεται εύσυνειδήτως ύπδ τών ηθο
ποιών. Γενικώς πρόκειται περί μιάς καλής λαϊκής ταινίας.

“ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ,.
Παραγωγή «Οΰνίβερσαλ

Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»

Τά μυστηριώδη έργα έχουν πάντοτε τήν προτίίησιν τοϋ 
κοινοΰ. Καί άπό μιάς άπόψεως τό κοινόν έχει δίκαιον, 
διότι κανείς δέν δύναται νά προΐδη τό τέλος καί οΰτω τό 
ένδιαφέρον, καί πολλάκις ή Αγωνία, δπως συμβαίνει μέ τό 
παρόν έργον, τοϋ θ»ττοϋ διατηρείται Αμείωτη μέχρι τής τε
λευταίας σκηνής. Μεταξύ τών καλλίτερων έργων τοϋ είδους 
αύτοΰ δύναται νά συγκαταλεχθή δικαίως καί τδ «Φάντασμα 
τής "Οπερας», τδ όποιον «δημιούργησε δ Rupert Julian 
καί τοΰ οποίου αί περιπέτειαι είνε έξαιρετικά ένδιαφέρου- 
σαι. Τό θέμα είνε διασκευή έκ τοϋ δμωνύμου έργου^τοΰ πα
λαιού γάλλου μυθιστοριογράφου Γκαστόν Λερού, δστις φη
μίζεται ιδίως διά τά αστυνομικά του μυθιστορήματα. Ή 
σκηνοθεσία είνε μεγαλειώδης κα! είνε πρωφανές δτι σπα- 
νίως έγειναν μεγαλείτεραι δαπάναι δι’ ένα έργον. 'Ολόκλη
ρος ή 'Οπερα τών Παρισίων άνοικοδομήθη είς τό Χόλλυ- 
γουντ μέ μίαν Ακρίβειαν άξιοθαύμαστον. Κανείς δέν ήτο 
περισσότερον ένδεδείγμένος άπό τδν Λδν Τσάνυ διά νά έρ- 
μηνεύση τδν κύριόν ρόλον αύτοΰ τοϋ ώραίου έργου. Ό άν
θρωπος μέ τά έκατδν πρόσωπα, είς τδν ρόλον τοΰ Φαντά
σματος ύπερβάλλει έαυτδν. άέν δύναται νά φαντασθή τις 
πρδσωπον περισσότερον φοβερόν καί άπαίσιον καί παίξιμο

περισσότερον έπιδέξιον. Ή είσοδος τοΰ δλεθρίου προσώπου είς 
τδν χορόν τών μετεμφίεσμένων, — ή σκηνή αύτή είνε 
χρωματιστή — ή πρώτη συνάντησις αύτοΰ μέ τήν 
Χρηστίνα. ή δαιμονιώδης κοϋρσα μέ τήν άμαξαν 
είνε σκηναί αί δποϊαι δύνανται νά καταταχθώσιν μεταξύ 
τών πλέον δυνατών πού είδαμε έως τώρα. Ή Μαίρη Φίλ- 
μπιν ένσαρκώνει τήν Χρηστίνα. τήν ήρωίδα τοΰ έργου μέ 
πολύ τάλαντον. Ή δημιουργία της αΰτη θά παραμείνη με
ταξύ τών καλλιτέρων τής άξιολόγου ταύτης καλλιτέχνιδος. 
Ένα σΰνολον Ομοιογενές έκ τοϋ δποίου ιδιαιτέρως διακρί- 
νεται δ Νόρμαν Κέρρυ, περιστοιχίζει τούς δύο τούτους 
πρωταγωνιστάς, καί συμβάλλει είς τήν άμεμπτον άπόδοσιν 
αυτής τής πραγματικής υπερπαραγωγής.

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ 
Παραγωγή Phoebus» 

(Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»)

Ύπόθεσις έν μέρει πρωτότυπος, άλλ’ ή δποία δέν παρου
σιάζει μεγάλο ένδιαφέρον. Σκην-.θεσία κοινή καί παίξιμο 
ήθοποιών άνομοιογενές. Γενικώς μία ταινία τής σειράς.

Στέφανος Κώατια

“αντουαΝετγα σαμπριέ,,
Παραγωγή «Σινέ·Ρομάν»

(Προεβλήθη είς τό «Σπλέντί’»)

Κατά τήν λήξασαν έβδομάδα προεβλήθη είς τό Σπλίντιτ 
ή *’Αντουανέττα Σαμπριί» τδ πασίγνωστον Αριστούργημα 
τοϋ Ρομέν Κολύς σημείωσαν μεγάλην έπιτυχία».

Το έργον τοϋτο έπαίχθη διά πρώτην φοράν είς Παρισίους 
κατά τδ 1910 διά νά κινηματογραφηθή δέ σήμερον έπρεπε 
νά διασιευασθή έπί τδ συγχρονίατικώτερον. Ή 'Εταιρεία 
τών «Σινέ Ρομάν» άνέθεσε τήν κινηματογράφησή τής «Άν- 
τουανέττας Σαμπριέ» ε!ς τήν ενσυνείδητον σκηνοθέτιδα Καν 
Ντυλακ, ήτις δμολογουμένως μάς παρουσίασε ένα φιλμ Αν
τάξιον τής καλλιτεχνικής της φήμης. Ή γοητευτική πρω
ταγωνίστρια Εύα Φράντσις, σχεδόν άγνωστος έν Έλλάδι, 
έλαβε τήν ευκαιρίαν νά έπιδείξη ίλην της τήν δραματικδτη- 
τα είς τόν ρόλ-.ν τής Άντουανεττας Σαμπριέ, ΰποδυθεΐσα 
μέ πολλήν χάριν κα! Αληθοφάνειαν τόν ρόλον τής γυναικός 
πού θυσιάζει τόν αεγάλον έρωτά τη; χάριν τοΰ καθήκοντος.

Παρά τό πλευρδν της δ μέγαφ καλλιτέχνης Γαδριέλ 
Γκαμπριδ μέ ισοδύναμον τέχνην πρδς τήν τής Φρανσίς ύπε- 
δύθη τόν ρόλον τοΰ Ζερμαίν Σαμπριέ, τοΰ Ανθρώπου τών ε
πιχειρήσεων πού παραμελεί τήν γυναίκα του μολονότι τήν 
ύπεραγαπά. Τόν ρόλον τοΰ μοιραίου έραστοΰ ύποδύεται δ 
συμπαθής Πώλ Μενάν πολύ ικανοποιητικά. Έπίσης δ Ζάν 
Τουλοΰ έδημιούργησεν ένα άξιοσημείωτον ρόλον ώς Ζαμάν 
συντελέσας κατά πολύ είς τήν επιτυχίαν τοΰ έργου.

Ή σκηνοθεσία ιολύ έπιμελημένη κα! είς τόνον έντελώς 
νεωτεριστικόν είνε έργον τής Κας Ζερμαίν Ντυλάκ.

Ή έκλεκτή αΰτη σκηνοθέτις ·,ής δποίας άναμφισβήτητον 
προσόν είνε ή εΰσυνείδητος άναπαράστασις τών δραματικών 
σκηνών, χάρις είς τήν σύνθεσιν τών πρωταγωνιστών διετήρη- 
σε τήν δραματικήν δΰναμίν τοϋ έργου κατά τήν πάλην τών 
χαρακτήρων, κάμνουσα ν' Απηχήσουν είς τήν καρδίαν τών 
θεατών τά ιδεώδη Ανθρώπινα συναισθήματα μέ τό ικανοποιη
τικόν τέλος τοΰ δράματος.

Γενικώς ή «’Αντουανέττα Σαμπριέ» είνε ένα πολύ καλό 
φίλμ, Ασφαλώς έν άπό τά καλλίτερα γαλλικά φίλμ πού προ
εβλήθησαν έφέτος έν Άθήναις.

Ίρις Σκαραβαίον

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΥ» Άθήναι 28—3 ’Απριλίου 1927

Η ΣΕΙΡΗΝ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
Ντολορές Βέγχα Πρισσίλα Ντήν

ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINP) ORIENT-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Ή Σεβίλλη ! Μέσα σ’ ένα μαγικό διάκοσμο κλείνει 
μέσα της δλη τήν ίσπανιόλικη ψυχή ! Μά έκεΐνοΤπού χα
ρακτηρίζει είδικώτερατάκόμη αύτό τό θαυμαστής ’Ανδαλου

σίας, είνε αί ταυρομαχίαι της, πού μέ τούς κινδύνους καί 
ανδραγαθίας των ενθουσιάζουν δλας τάς κοινωνικός τά
ξεις καί αυτούς άκόμη τούς χωριάτες. Καί έτσι ό Γκαλίτο 
I κομέζ ονειρεύεται άπό μικρό παιδί τόν κόκκινο μανδύα 
τοΰ ταυρομάχου καί τήν δόξα νά άτοθεωθή μιά μέρα άπό 
δλη τήν ’Ισπανία. Ή μνηστή του Ντολορέζ Βεγκά, Βέρα 
Ανδαλουσιανα, συμμετέχει τής επιθυμίας του καίκατορθώ- 

νει να κείση τόν Λουί*  Καβάλλο, πρόεδρον τοΰ Συνεταιρι
σμού, τών Ταυρομάχων, κυί χάρις είς αύτόν ό Γκαλίτο ά
φοΰ επρογυμνάσθη έπί ολίγους μήνας έμφανίζεται μιά μέ
ρα εις τους αγώνας, δπου διαπρέπει διά τήν εϋσιοχίαν 
και τόλμην του καί καταχειροκροτείται άπό τό πλήθος.

, Ο Γκαλίτο την ίδια βραδεία τοΰ θριάμβου του παρα
σύρεται άπό τήν χορεύτριαν Άρντίτα, φύσις ωραία, άλλά 
πολύ έπικίνδυνος, είς ένα κέντρον Ρεφένα, δπου συνα
θροίζονται οί ταυρομάχοι, καί έκεΐ περνρ τήν νύκτα του 
μέσα, σέ χορούς καί έπευφυμίες. Μεθισμένος άπό τήν νίκη 
και από τό κρασί ο Γκαλίτο ολοένα παρασύρεται άπό τήν 
χορεύτριαν, ένφ ή Ντολορέζ εις τήν οποίαν οφείλει τήν 
δόξαν του, ματαίως τόν περιμένει δλην τήν νύκτα καί τήν

έπομένην ή δυστυχισμένη χωρική άντιλαμβάνεται ότι έδη- 
μιούργησε τήν δυστυχίαν τη; κάμνοντας τόν Γκαλίτο η
ρώα.

Ό Καβάλλο, πού τό
ση έντύποίση τοΰ άφήνε 
ή Ντολορέζ, βλέπει μέ 
κάποια εΰχαρίστησι αύτή 
της τήν έγκαιάλειψι. Καί 
επειδή είχε παρατηρήσει 
τήν κλίσιν της διά τόν 
χορόν, τής προτείνει νά 
τήν διδάξη καί -νά τήν 
λανσάρη είς τό κοινόν. 
Ή Ντολορέζ δέχεται. 
Καί ένα βράδυ κάμνει 
τήν έμφάνισίν της είς τό 
καφενεΐον Ρεφένα δπου 
καταχειροκροτείται. Με
ταξύ τών παρευρισκομέ- 
νων είνε καί ό Γκαλίτο 
πού άρχίζει νά άηδιάζη 
τήν ζωήν πού ζή, δπου 
άθελά του τόν έσυρε ή 
Άρντίτα ή δποία ήρχισε 
νά χάνη τήν έπ ρρόή της 
στό κοινό τής Σεβίλλης.

Ή θέα τής Ντολορέζ 
ξαναξυπνφ μέσα του ιά 
παλαιά αίσθήματά του. 
Τρέχει καί τήν καθικε
τεύει νά τόν συγχωρήοη, 
Άλλά ή Ντολορέζ, παρ’ 
δλο πού τόν άγαπά άκό
μη, δέν μπορεί νά ξεχά- 
ση τά δάκρυα πού γι’ 
αυτόν έχει χύσει, καί 
προσποιείται ότι τόν έχει 
έντελώς ξεχάσει κοί τόν 
στέλνει είς τήν χορεύτρι
αν Άρντίτα, ένφ έκείνη 
μένει σέ κείνον πού ο

φείλει τήν έπιτυχίαν της...
Έξαλλος ό Γκαλίτο ζητεί φιλονεικίαν μέ τόν Καβάλλο 

καί τόν προσβάλει. Ό Καβάλλο ορκίζεται νά τόν έκδικηθή 
καί άποφασίζει τήν έπομένην νά βάλη κάποια σκόνη στό 
νερό τοΰ έχθροΰ, ή δποία άφαιρώνιας του τήν δύναμι, θά 
τόν εξέθετε ανυπεράσπιστο στάς επιθέσεις τών ταύρων. Ευ
τυχώς ή Ντολορέζ άντιλαμβάνεται αύτόν τόν κίνδυιον μά 
ματαίως δλην τήν νύκτα άναζητεΐ τόν Γκαλίτο.

,Άπηλπισμέιη τρέχει στής Άρντίτας δπου τήν βρίσκει 
καί τοΰ λέγει τόν κίνδυνον πού δ.ατρέχει. Ή Άρντίτα πού 
τήν προηγουμένην είχεν έγκαταλειφθή βάιαυσα άπό τόν 
Γκαλίτο. επωφελείται τής ευκαιρίας νά έκδικηθή καί κλει
δώνοντας τήν πόρτα τήν εμποδίζει νά έξέλθη. Μιά φοβερή 
μάχη συνάπτεται μεταξύ τών δύο γυναικών, ένφ δ Γκαλίτο, 
προτού φύγη γιά τήν ταυρομαχία πίνει τό ολέθριο ποτό. 
Έπί τέλους ϋ ινερα άπό μιά άπεγνωσμένη πάλη ή Ντολο
ρέζ κατορθώνει και δραπετεύει. Πέρνει ενα αμάξι μέ δύο 
άλογα καί δρμά άναποδογυρίζοντας τό κάθε τι. Ή άμαξα 
πέφτει μπρός στις πόρτες τοΰ ιπποδρομίου, άλλά ή Ντολο
ρέζ σηκώνεται σώα καί αβλαβής, όρμο, καί περνφ παρ’ δ·
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΏΣ ΘΕΑΜΑ

ΠΩΣ ΤΟΠ ΒΛΕΠΟΜΕ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ HA ΤΟΗ ΒΛΕΠΟΜΕ

το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

11 --------- ———   — Κτ-νηματογραότκός 4Α<1ττιρ

Η EBACMAS TOY ‘ ΣΠΛΕΝΤΙΤ,, ΆΘήναί 3—10 ’Απριλίου 1927

ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΣΑΜΠΡΙΕ
Πρωταγωνιστής ό Γκαμπριελ Γκαμπριό

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ — ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ-
πλέον κτηνώδη ένστικτα τοΰ Ανθρώπου.Δυστυχώς αύτούς 
τους Ανθρώπους συνειθίζομε εμείς άκόμη νά τούς θεω- 
ροϋιιε άθλητάς άν δχι έπισήμως, τουλάχιστον έκ συνή
θειας διότι πολλοί έξ’ ημών γνωρίζ υν φυσικά ποια είναι 
τά πραγματικά χαρακτηριστικά ένός Αθλητού. Δέν μπο
ρούμε δμως νά πάρωμε ώς δεδομένο τήν άντίλειψι πού 
έχομε έμεΐς γιά τούς πραγματικούς άθλητάς διά νά ίσχυ- 
ρισθοϋμε δτι καί τό ελληνικό λα'ι'κό κοινό τούς φαντά
ζεται δπως τούς φανταζόμαστε κι έμεΐς. Διότι είναι γε
γονός δτι ό λαός έδώουνδυάζει τόνήρωϊσμόν μέ τόν δόλον 
πρανμα πού φανερώνει τήν κακήν άπό Απόψεως ψυχι- 
όρμών, ανατροφών τών ΐδικών μας λαϊκών στρωμάτων.

ΙΙάοτε οί ινδήποτε σκηνήν θέλετε Από τάς ταινίας πού 
προ βάλλονται είς τούς κινηματογράφους- Θά παρατηρήσε
τε δτι οί Αντίπαλοι πάντοτε σχεδόν μετρούνται μόνοι των 
άδιάφορον άν ό ένος έξ' αύτών έχει 30 οπαδούς και ο 
άλλος είναι μόνος.

Είς τά έπειοοδιακά έργα είναι συνηθέστατες ή σκηνές 
είς τής όποιες ό ήρως τοΰ έργου συμβαίνει νά πέση εις 
τά χέρια κακοποιών. 'Εάν προσέξη κανείς καλλίτερα θά 
παρατηρήοη δτι ουδέποτε σχεδόν έπιτίθενται δλοι μαζύ 
έν ιντίον ένός καίτοι αύ ό θά ήτο συμφερότεοο γιά τούς 
κακούργους προκειμένου νά ξεκάνουν μιά ώρα Αρχήτερα 
καί εύκολώτερα ένα επικίνδυνον διώκτην των. Τουναντίον 
έπιτίθενται ένας ένας ή α· ίί*  συμβή αύτό παρααερίζουν 
δλοι καί αφήνουν τόν δυνατώτερον νά κτυπηθή μέ τόν 
τολμηρόν έπισκέπτην. Φθάνει δί μέχρι τοιούτου σημείου 
δ σεβασμός τών κακούργων πρός τήν δύνααιν καί τον η
ρωισμόν τοΰ άλλου ώστε δταν ίδοΰν δτι ό οπαδός των νι· 
κάται οπτύδουν »ά έκφράσουν τόν ενθουσιασμόν των υ
πέρ τοϋ ξένου. Αύτά πιθανόν νά μή συμβαίνουν όλως 
διόλου δπως τά βλέπομε εϊς τούς κινηματογαάφους. Τό 
γεγονός δμως είναι δτι ό σκηνοθέτης έπιδ ώκει νά δια- 
παιδανωγήση τό κοινόν κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε Αντί 
νά τοΰ έςεγείρη τά κακούργα ένστικτα προσπαθεί νά τοΰ 
τα έξευγενίση ποάναα πού τό κατορθώνει σχεδόν πάντο
τε. Άπόδειξις είναι ό ίπ αστικός χαρακτήρ τών πολιτι
σμένων λαών ποϋ διεπλάσθη χάρις είς τά διάφορα παιδα
γωγικά μέσα ένα [άαό τά όποια είναι καί ό κινηματογρά
φος. Τί νομίζεται διι θά συμβή είς ένα ελληνικό κατα
γώγιο δπου θά συνέπιστε νά συμπλακή ένας άγνωστος μέ 
κανένα τακτικό θιμώντ - Άπλούστατα θα έπεφταν δλοι 
οΐ φίλοι καί θά τόν έσκότωταν.

Δυστυχώς είναι αδύνατο τό ’Ελληνικό Κοινό νά Αντι- 
ληφθή τήν σημασία καί νά έντυπώση στό μυαλό του τάς 
ήθικάς αύιάς λεπτομέρειας ένός Αθλητικού φίλμ διότι 
όέν Ανετράφη μέ τάς ιδέας τού ΐπποτισμού καί δέν έγα- 
λουχήθη μέ τά καλά r-αραδείγματα τοΰ Αθλητισμού.

Είς τό Δούσεντορφ τής Γερμανίας γίνεται κάθε χρόνο 
είδικαί παιδικαί έκθέσεις τών όπ >ίων ό σκοπός είναι 
Αφ' ένός μέν νά μορφωθούν οί γονείς είς τήν Ανατροφήν 
τών παιδιών των καί άφ' έιέρου νά παιδαγωγηθούν τά 
παιδιά κατά τοιοϋτον τρόπ ν ώστε νά συνειθίσουν άπό 
μικρά είς τά εύγενή αί'θήματα Έκεί συρρέουν κάθε 
χρόνο άπό δλα τά μέρη τής Γερμανίας χιλιάδες παιδιών 
καί παρακολ υθοΰν μεταξύ άλλων καί ταινίες κινηματο- 
γράφων τών όποιων ό κύριος σκοπός είναι ή έμπότισις 
εί; τήν ψυχήν τού παιδιού, τοϋ μίσους κατά τής κακίας. 
' Υπό τοιαύτας ουνθήκας είναι φυσικόν δταν τά παιδάκια 
αύτά μεγαλώσουν καί άποτελέσουν τό νοήμον κοινόν τής 
αύριον, νά ήμποροΰν νά εννοούν τά φίλμ πού βλέπουν 
καί νά βγάζουν μόνα των τό ηθικό συμπέρασμα ποΰ πε
ρικλείει κάθε ταινία. Αύτά έννοεΐται συμβαίνουν είς Γερ
μανίαν. Ένώ εδώ... Ο. Τι! ακτρίδης

Δέν γνωρίζω, αν αί άναγνώστριαι πού (διάβασαν τό 
προηγούμενο άρθρον είς τό όποιον ώμιλοϋσα γιά τήν αι
σθητική έπίδρασι τών Αλαφρών αισθηματικών έργων τοΰ 
κινηματογράφον, ιίς τήν ψυχήν τον έλληνικοΰ κοινού 
ποια γνώμη έσχημάτισαν γι" αύτό. 'Οπωσδήποτε άν ΰ 
πάρχουν μερικοί ποϋ δέν συμμερίζονται όλωσδιόλου τάς 
Απόψεις τον, αύτό δεν σημαίνει τίποτε διότι τό άρθρο 
αύτό έγράφη γιά τήν Ελληνική Κοινωνία γενικώς, μέσα 
είς τήν όποιαν περιλαμβάνεται ή μεγάλη μάζα τοϋ ’Ελ
ληνικού λαού μέ δλα τά ήθη καί έθιμα και δλας τά; κοι
νωνικός τον παραδόσιις καί άπό τής άπόψεως αύτής ή 
γνώμη δτι ό Έλλην θεατής τον κινηματογράφον είτε αρ
σενικός εΐτ*  θηλυκός, δέν ήμπορεΐ νά έννοήση τήν πραγ
ματική έννοια μιας έϊαφρας αισθηματικής ταινίας, είναι 
απολύτως ορθή.

Δέν είναι δμως αύτός μόνον δ λόγος, διά τόν όποϊον ή 
ίδική μας Κοινωνία διαφέρει ή καλλίτερα απέχει πολύ ά
πό τις κοινωνίες τών άλλων εθνών άπό άπόψεως νοημο
σύνης, μορφώσεως καί χαρακτήρας.

"Οσοι παρακολουθούν τακτικά τσύς κινηματογράφους 
δέν έχουν παρά νά προσέξουν λίγο περισσότερο στις λε
πτομέρειας τών έργων διά νά άντιληφθοϋν καί οΐ ίδιοι 
τήν απελπιστική διαφορά πού υπάρχει μεταξύ τής ϊδικής 
μας καί τής ξένης κοινωνίας. Καί έπειδή δέν θέλω νά 
κάμω τούς άναγνώστας νά χάσουν τήν ούσία τών έργων 
πού θά ίδοΰν είς τό εξής γιά νά Απιστήσουν τήν προσο
χήν των είς τάς λεπτομέρειας τούς συνιστώ νά προσέξουν 
είς τάς σκηνας τών Αθλητικών έργων. ‘Εκεί θά ίδοΰν δτι 
ό σκηνοθέτης δέν Αποβλέπει είς τό νά παρουσιάση τόν η
ρωισμόν ώς συνέπειαν ένός άγριου μίσους ή ώς έκδή- 
λωσιν εμπαθούς έκδικήσεως, άλλά προσπαθεί κυρίως 
νά έξευγενήση είς τά μάτια τών θιαιών καί τά πλέον 
Απάνθρωπα καί βάρβαρα ένστικτα τοΰ Ανθρώπου μέ τό 
πνεύμα τοΰ ΐπποτισμοϋμί τό όποιον χρωματίζει τάς σκη 
νάς. Αύτό συμβαίνει κατά κανόνα είς δλα τά Αθλητικά 
κινηματογραφικά έργα καί τά λαϊκά καί τά αριστοκρατι
κά Καί προτού Αναφέρω μερικά παραδείγματα έπί τοΰ 
προκειμένου καλόν είναι νά πώ μερικά λόγια γιά τόν Α
θλητισμό καί τήν έπ δρασι πού προξενούν τά σπόρ είς 
τήν ψυχήν τών θεατών άπό τής Αθόνης.

Ό άθληιισμός είναι κατά βάθος -σωματική καί ψυ
χική ιύρωοτίαν πού πραγαατο -οιεΐται μέ τήν κατάλ- 
ληληπροπόνησι τοΰ άτόμονέν συνδυασμώ μέ τήν ψυχική Α
γωγή.Είμαιδέτής γνώμης δτιοωματική άγωγήχωρις ψυχική 
δέν μπορεί νά όνομασΟή Αθλητισμός. "Ενας αθλητής άλ
λως τε διακρίνεται κυρίως άπό τήν εύγένεια τών αισθη
μάτων καί δχι Από τήν δύναμιν τών σωματικών του χα
ρισμάτων. Διότι εν τοιαύτη περιπτώσει δλοι οΐ Αχθοφό
ροι ποΰ σηκώνουν 150 καί 180 οκάδες ατούς ώμους 
των μέ τήν εύκοίία πού σηκώνουν οΐ άλλοι ένα πακέτο, 
είναι Αθληταί, Καί αύτοί πού σπάνουν ποτήρια μέ τά 
δόντια των καί λυγίζουν εμδερα Απάνω στά χέρια των ήμ- 
πορεϊ νά πή κανείς δτι είναι Αθληταί ΑΙιάφορον άν πα- 
ρεκλείουν μέσα στήν ψυχήν των τά πλέον βάρβαρα καί 

λην τήν άντίστασιν τών φυλάκων είς τό πεδίον, τήι στιγ
μήν πού ό Γκαλίτο ζαλισμένο; καί άμφιταλαντευόμενος 
βρίσκεται απέναντι τοΰ ταύρου Ή Ντολορέζ όρμο. καί 
μ’ ένα ξίφος σκοτώνει τό ζώον καί τότε φωνάζει τήν άτι- 
μίαν τοϋ Καβάλλο. Ό Καβάλλο γιουχαΐζεται καί έκδιώ- 
κεται, ένφ ή Νιολορέζ χειροκροτείτο. Ό Γκαλίτο μανθά
νει ότι ό Καβάλλο δέν ήταν παρά ένος φίλος μέ τήν Ντο
λορέζ. Καί έτσι κανένα σύννεφο δέν θά έ.τισκιάση τήν 
Προσεχή ένωσίν των.

Ό Ζερμαΐν Σαμπριέ είναι διοικητής μιας μεγάλης Τρα- 
πέζης έν Παρισίοις τής όποιας τήν έμπορικήν καί οικονο
μικήν πίστιν ηδξησε διά τής πρόσω ικής του έργασίας καί 
ίκανότητος. Ό κ. Σαμπριέ ήτο άλ
λως άνθρωπος μεγάλης θελήσεω; 
καί οί μέτοχοι τής τραπέζης έτρε
φαν πρός αύτόν σεβασμόν καί έκτί- 
μησιν. Ό κυριώτερος λόγος διά^τόν 
όποιον ό Σαμπριέ άνέπτυσε δλην 
του τήν δραστηριότητα διά τήν πρό
οδον τών επιχειρήσεων τής τραπε- 
ζης ήτο ή νεαρά του γυναίκα Άν- 
τουανέττα τήν οποίαν άγσποΰσε τρυ
φερά. Όλη του ή προσπάθεια άπέ- 
βλεπε είς τό πώς νά τήν καταστήση 
περισσότερο εύτυχή.

‘Η ώμορφιά τής Άντουανέτας 
σκορπίζει παντού τήν γοητείαν καί 
προκαλεί ενόχους αντιζηλία; μεταξύ 
τών αριστοκρατικών κύκλων τοΰ σα
λονιού τοΰ Ζερμαίν. Εις μίαν χορο
εσπερίδα πού έδιδε μιάν ημέραν ό 
Ζερμαίν ό Άντουανέττα δέχεται τάς 
έπιθέσεις ένός άλλου τραπεζίτου Ζα- 
μάν έκφυλου μισήλικος άνθρώπυυ ό 
όποιος είχε μεγάλα; επιχειρηματι
κός σχέσεις μέ τήν τράπεζαν Σαμ
πριέ. Ή ‘Αντουανέττα παρ’ δλην 
τήν Αστάθειαν τής καρδιάς της ήρ- 
νήθη νά συγκατανεύσω εις τάς παρα
κλήσεις τοΰ Ζαμάν, ό όποιος δμως 
τώρα ήσθάνετο περισσότερον τόν 
πόθον τής κατακτήσεώς της παρά 
άλλοτε. Καί διά νά έπιτύχη αύτό 
πού έπιθυμοΰσε δέν έδίστασε νά 
καταστρώση τά πλέον άτιμα σχέδια 
εναντίον τοΰ συζύγου τή; Άντουα- 
νέττας. Μεταξύ τών κυριωτέρων έ- 
πιχειρήσεων τοΰ Ζερμαίν ήσαν αί 
πετρελαιοφόροι πηγαί τοϋ Ούεσκάρ 
τών οποίων τό μέλλον προοιωνίζε- 
το άριστον. Ό Ζαμάν διά νά κατα
στρέφω τόν Ζερμαίν σπεύδει ν’ αγο
ράσω θλας τάς πλησίων τών έργο- 
στασίων εκτάσεις μέ τόν σκοπόν νά 
περιορίσω τήν άξίαν τών πηγών καί 
νά επιτύχω τήν έκπτωσιν τών μετο
χών τής τραπέζης Σαμπριέ. Ό Ζερ
μαίν άφ’ ετέρου άγνοών άκόμη τό
γεγονός σκέπτεται έκ παραλλήλου νά έτεκτείνη τήν έκμε- 
τάΑ,κευσιν τών πετρελαιοφόρων πηγών τοΰ Ούεσκάρ καί 
πρός τόν σκοπόν τούτον προτείνει είς κά ιοιον βιθύτλου- 
τον Ρενέ Ντανζέν νά διαθέσω μεγάλα χ ιηματικά ποσά 
διά την έπιχείρησιν. ‘Ο Ρενέ έν τούτοι; γνωρίζων τήν ύπό· 
θεσιν καί προβλέπων σύντομον καταστροφήν τοΰ Ζερμαίν 
άρνεΐται τήν πρότασιν. Κατά τό διάστημα δμω; αύτό ό 
Ρενέ γνωρίζεται μέ τήν Άντουανέττα τήν όποιαν άγαπα 
τρελλά καί κατορθώνει νά άνταγαπηθή. "Ενα ζωηρόν αί- 
σθη ια έρωτος άναπιύσσεται πολύ γρήγορα μεταξύ τών δύο 
αύτών υπάρξεων τό όποϊον καταλήγει εί; τήν άπόφασιν νά 
άλληλοαπαχθοΰν. Άλλ*  ή Άντουανέττα καίτοι δέν αγαπά

τόν σύζυγόν της αισθάνεται έν τούτοις πρός αύτόν μίαν έ 
κτίμησιν βαθεϊαν καί διστάζει νά τόν έγκαταλείψη. Καί 
αποφασίζει νά τού ζητήση φανερά τήν ελευθερία της διά 

νά έχη τήν συνείδησί της έλαφράν. 
*0 Ζερμαίν έκεϊνο τό βράδυ πού ά- 
άπεφάσισε ή Άντουανέττα νά φύγη 
μέ τόν Ρενέ ήτο είς τό Λονδίνον 
είς τό γραφεϊον τού Ζαμάν, πρός 
τόν όποϊον είχε μεταβή νά προτείνη 
τήν αγοράν τών έκτάσεων γύρω άπό 
τάς πετρελαιοφόρου; πηγσς του. Ό 
Ζαμάν όμως άρνεΐται νά τάς πωλή- 
ση. Ό Ζερμαίν αντιλαμβάνεται τό
τε τά σχέδια τοΰ Ζαμάν καί γίνεται 
έξω φρενών. Βλέπει μέ μεγάλην του 
λύπην νά καταστρέφετε ή περιου
σία του καί σκέπτεται περισσότερον 
τήν γυναίκα του παρά τόν εαυτό 
του. Είς τό διάστημα αύτό ή Άν
τουανέττα λαμβάνει ήδη ένα είσιτή- 
ριον πρώτης θέσεως έκ μέρους τοΰ 
Ρενέ καί ένα σημείωμα είς τό ό
ποϊον τής γράφει δτι δλα είναι έ
τοιμα διά νά φύγουν. Τήν τελευταί- 
αν δμως στιγμήν q θάνει συντετριμ
μένο; ό Ζερμαίν είς τό σπίτι του. 
Ό Ζερμαίν μόλις κατορθώνει νά 
τήν ίδή στά μάτια. Μετά τινας στίγ
μα; δισταγμού τής άναγγέλλει τέλος 
πάντων δτι είναι κατεστραμμένος 
καί δτι δ Ζαμάν είναι ό έκτελεστής 
τής καταστροφής του.

*Η Άντουανέττα αισθάνεται 
τήν στιγμήν έκείνην μίαν ζωηράν 
συμπάθειαν πρός τόν σύζυγόν της 
καί αποφασίζει νά μή τόν έγκατα- 
λείψω· Καί έπωφελουμένη μιας 
στιγμής τρέχει είς τόν κήπον καί συ- 
ναντφ τόν άγαπημένον της πρός τον 
όποϊον λέγει δτι τής είναι αδύνατον 
νά τόν άκολουθήση.—Θά ήτο αναν
δρία τοΰ λέγει νά τόν άφίσω τώρα.

Ό Ζερμαίν άπηλπισμένος πλέον 
άπό τήν έπικειμένην του καταστρο
φήν σκέπτεται ν' αύτοκτονήιη. Είς 
τήν κρίσιμον δμως αύτήν στιγμήν 
εισέρχεται ένας φίλος του δ όποιος 
τοΰ λέγει εύρήκε τά χρήματα πού 
τοΰ χρειάζονται.

—Ό Ρενέ είναι τοΰ λέγει διατεθιμένος νά καταβάλη ό
σα χρήματα χρειάζονται διά τήν πληρωμήν τών μετόχων.

Εί; τό άκουσμα τοΰ ονόματος Ρενέ, δ Ζεομαιν έγινε 
κατακίτρινο;. Γνωρίζων τάς προσπάθειας του δπως κατα- 
κτήση τήν γυναίκα του, άντιλαμβάνεται άμέσως τήν αιτίαν.

'Η λύπη καί ή απελπισία τοΰ Ζερμαίν είναι τώρα άκό
μη μεγαλυτέρα. Βλέτει έπί πλέον μετά τήν περιουσίαν 
του νά χάνη καί τήν γυναίκα του. Αύτό κυρίως τοΰ έκό- 
στιζε παρά πολύ. Είς τήν είσοδον τοΰ Ρενέ είς τό γραφεϊ
ον του μόλις κατορθώνει νά συγκρατήση τόν εαυτό του. 
Έν τφ μεταξύ έξω άπό τήν τράπεζαν έχουν συγκεντρωθή 
οί καταθέται καί έπιμένουν νά είσπράξουν τά χρήματά
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των. Άφ' ετέρου είς τό διπλανόν γραφεϊον ό Ζαμΰν μέ 
τούς μετόχους τής τραπέζης αναμένουν εξηγήσεις άπό 
τόν Ζερμαίν. Ή θέσις τοϋ δυστυχούς Σαμπριέ είναι δυ- 
σκολωτάτη. Βλεπει καθαρά ότι δλη ή άτιμος πλεκτάνη 
τήν οποίαν τοΰ έστησαν έστρέφετο γύρω άπό τήν γυναίκα 
του. Ό Ρενέ πλησιάζει έν τφ μεταξύ είς τό γραφεϊον καί 
γράφει ένα τσεκ έπ’ όνόματι τοϋ Ζερμαίν. Αύτός δμως άρ- 
νεΐται νά τό δεχθή ύποψιαζόμενος δτι τά χρήματα αύτά 
δέν ήσαν τίμια. Εί; τήν κρίσιμον αύτήν στιγμήν γυρίζει 
καί έρωιά τήν γυναίκα του αν μπορεί νά τά δεχθή. Ό 
Ρενέ τής κάνει νεύμα νά εϊπη ναί. Ή Άντουανέττα κάνει 
καταφατικώς τό κεφάλι τη; καί ό Ζερμαίν τά δέχεται. Τήν 
στιγμήν δμως πού έπιχειρή νά ύπογράψη τό σχετικόν χρε- 1 
ωστικόν όμολόγον έρωτα πάλιν τήν γυναίκα του.

—Μπορώ να υπογράψω αΰιό τό χαρτί; Σκέψου Ά- 
ντουανετα δτι μέ τήν υπογραφή μου αύτή κινδυνεύω μ ά ο
λόκληρη ζωή τιμίου παρελθόντος.

Ή Άντουανέττα πρός στιγμήν κάνει νά πή ναί άλλά 
προτού ό Ζερμαίν τελείωση τήν υπογραφή του ή Άντουα
νέττα βγάζει μιά φωνή καί πεφτει λυπόθυμος. Ό Ζεομοίν 
τά κατάλαβε πλέον δλα. Δέν τοΰ μένει παρά νά τεθή είς 
τήν διάθεσιν τών μετόχων.Διά τελευταίαν φοράν ό Ζερμαίν 
πέρεει άπό τό χέρι τήν Άντουανέττα καί τής λέγει.

— Διάλεξε ή έγώ ή αν ιός.
ΤΙ Άντουανέττα μετά τιναςδισταγμούς καί άιιφιταλαν- 

τεύαεις κλίνει είς τήν αγκαλιά τού συζύγου της. Ό Ζερ
μαίν αισθάνεται τώρα τόν έαυιό του ν’ άιαγεννάται. Είναι 
πλέον δυνατός. Δέν τόν τρομάζει τίποτε. Ό Ρενέ έν τού- 
τοις επιμένει είς τήν προσφοράν του.

—Τώρα πού έχω τήν γυναίκα μου άπανιά ό Ζερμαίν δέν 
φοβούμαι κανένα.

Καί πράγματι μετ’ ολίγον μπαίνει μέσα είς τό γραφεϊ
ον δπου τόν άνέμεναν οί μέτοχοι. Αφού ήκουσε τάς δια- 
μαριυρίας των καί τάς παρατηρήσεις των ό Ζερμαίν ση
κώνεται άπό τήν θέσιν του ήρεμος καί μέ ΰρος σταθερόν 
λέγει ότι θέτει είς τήν διάθεσιν τής τραπέζης τήν άτομι- 
κήν του περιουσίαν, τά κοσμήματα τής γυναικός του καί 
της γαί >ς τοΰ Οΰεσκάρ. Εΐιαι λέγει άρκετά διά νά καλύ- 
ψουν τα χρέη.

—Δέν είμαι δμως έγιο δ δημιουργός τής καταστροφής 
προσθέτει. Είναι ό κ· Ζαμάν ό όποιος ήγόρασε τάς πέριξ 
τών πηγών γαίας διά νά μέ κσταστρέψη και νά μοΰ πάρη 
τήν γυναίκα Καί !5ού ή άτόδειξις. Καί δ Ζερμαίν βγάζει 
ένα γράμμα ένός γραφείου μυστικής αστυνομίας είς τό ό- 
πα'ον άπεδεικνύ^το ή ένοχή τοΰ Ζαμάν. Οί μέτοχοι πισθεν- 
τες άπό τήν τιμιότητα τοΰ Ζερμαίν άνενέωσαν πάραυτα 1 
τήΰ έμπιοτοσύνην των πρός αύιόν δηλώσαντες δτι είναι 
πρόθυμοι νά διαθέσουν καί άλλα κεφάλαια. Ό Ζερμαίν 
δυνατός πλέον σπεύδει καί πετά έξω άπό τό γραφεϊον τόν 
Ζαμάν καί μετ’ ολίγον εύρίσκεται στήν αγκαλιά τής γυ- 
ναικός του.

—Τώ^απούσ*  έχω κο.τά μου άγάπη μου, τής λέγει, 
σ’ ένα χρόνο θά έχω στή διάθεσί μου διπλάσιά περιουσία 
άπ’ αϋτη πού έχάσαμε.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΤΑΦΪΚΑΓΠΡόδΔΟΙ
Μία ιίκηνίι τοι όίλη «Κνριος Γιον» ένώ έκινη- 

Ηατογραφεϊτο είς τά έν Κοϋβερ Σίτν ότονντιο τής 
«Μέτρο-Γκόλδονϊν» ηετεδόΟιι τηλεγραφικώς έκ 
τον Λός “Αντζελες είς τήν Νέαν ‘Υόρκην ιιέ τά 
πλέον εννάριότα άπ τελέόηατα.

‘11 ιιεταβίβαιϊις διήρκεόεν 7 λεπτό τής ώρας.
Σηηειωτέον ότι ήτο ή πρώτη φορά καθ’ ήν κι· 

νηηατογραφική έταιρία ιιετεχειρίζετο τήν τηλεφω
τογραφίαν διά νά διαβιβάόη μακράν τάς οφεις 
«ίκηνών αΐτινες είτρϊό κοντο έν τω «Ιταδίω έκτελέ· 
όεως.

Ή πρωτοβουλία αντη τής < Μέτρο-Γκόλδονϊν» 
εόχεν άποτέλεόμα τήν πιθανότητα τον τιιλε» 
φωτογραφήματος <ϊν δύναται τιςνά εϊπη οντω πρός 
τόν ιίκοπόν άιιέόον διαφημίύεως τών ταινιών κατά 
τήν ώραν τής λήι'αώς των.

,,ο-ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ-ΧΧ··,

«ULU ΤίΤ KiNHUATOrPAW |
‘Αντί νά φωτογραφίζεσθε, νά κινηματο- X 

γραφήσθε! X
Έάν θέλετε νά έχετε ζωντανήν καί α’ιωνίαν Δ 

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

:ρα:ιτ£ςκαι th: osom xX
Δοκιμάσατε τό ταλέντο σας καί έξοικιωθήιε Υ 

στή βωβή τέχνη, γυρίζοντες μιά σκηνή ολίγων 
μέτρων ή ένα μικρό σενάριο, φτειαγμένο άπό 
σάς τούς ίδιους, έπάνω σέ ρόλους τούς οποίους
καταλαβαίνετε δτι μπορείτε νά ύποδυθήτε· Υ 
Αύτό τό μέσον θά σάς καταρτίση πολύ καλλί- )( 
τέρα άπό κάθε άλλο γιά νά μπορέσετε έγκαί- )( 
ρως νά προσληφθήτε σ’ ενα «γύρισμα» ται- X 
νιας, δταν μετ’ οΰ πολύ οί κεφαλαιούχοι μας J( 
ένθαρρυνόμενοι άποφασίσουν νά ιδρύσουν και )( 
έν Έλλάδι στούντιο.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ X
ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΝΟΒΑΚ

"Οδός Οεμιότοκλέους 2!

’Οργάνωσαν σύστη ια λήψεως τοιούτων ται
νιών, οικονομικόν, δύναται μέ εύθυνοτάτας 
τιμάς νά «γυρίση» τάς ταινίας σας, προσφέρον 
δωρεάν μέ τάς ταινίας σας καί 6 φωτογραφίας 
διαφόρων σκηνών τής έκλογής σας έκ τών έν 
τή ταινίφ

Διαθέτει έπίσης, έπί ελαχίστφ ένοικίω μηχα- 
νάς προβολής πρός χρήσιν τών επιθυμούν των 
νά προβάλλουν τάζ ταινίας σπήτι των κατά 
τάς έορτάς των.

χχχχχ χχχ·χχχχ·>

J=s=s=- - - - - - - - - - - !η==========-·==ς§)
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

προσοχής όχι μόνον ύπό τοϋ κινηματογραφικού κόσμου 
άλλά καί τής ‘Αστυνομίας τών Πόλεων.

* ¥
Ύπό τοϋ Δκάΐκ. Συμβουλίου της ΙΙ.Ε.Κ» καταβάλετοι 

Ιδιαιτέρα προσ ηά&εια δπως τύ είς Κοινοβουλευτικήν ε
πιτροπήν παραπεμφ·&έν Διάταγμα πεοι κινηματογράφων, 
τροποποιούμενον, καταστη δσον τό δυνατόν έφαρμόοιμον 
χωρίς νά έπιφέρη καί ζημίας εί; τά§ έπιχειρήαεις έκ τών 
όποιων αποζούν χιλιάδες ολόκληροι οικογενειών. ’Επί
ση; παρηγγέλ&ησαν εί; ειδικόν καλλιτεχνικόν έργοοτάαιον 
τά διακριιικτ σήματα τών μελών ΐή; 'Ενώσεως, τά όποια 
θ·ά είνε β'αϋμα τέχνης πλούτου καί σοβαρότητας καί τό 
όποιον &ά φέρη έκαστον μέλος είς τήν κομβιοδόχην του. 
'Ως δέ έβεβαίωσε καί ό ΙΙρόεδρος κ» Τριαντάφυλλου τά 
μέλη τά φέροντα τό σήμα τοΰτο &ά έχουν πλήν τών άλ
λων καί δικαιώματα έλευ&έρας εισόδου εί3 δλα τά δημό
σια Φεάματζ τής ' Ελλάδος»

Liedthe

Έξαιραικώς ζωηρά ή παρ.ίθοϋοα κινηματογραφική 
δβδομά; τής πόλ.ώ; μας. ‘Εκτό; των εξαιρετικών προ
γραμμάτων καο.τηρήθη καί το εξής' οτι ολόκληρο; ή Ι
σπανία μέ τις πρτγμιτιτ,ίς τη; ταυρομαχίες, τούς ταρεαν*  
τόρ, τούς άταιγγάνον; της, τον; χορευτάς της καί τής αν
δαλουσίας τη; μέ τής χαρακτηριστικέ; μαντίλε; των τά 
περισσότερα ζωντανά πραγματικά, προτ.ίλκυαν τήν πε
ριέργειαν τοϋ κόσαου.

Είς τό Ίντεάλ καί τό ΠάνΟεον έπί παραδείγματι 
προεβάλετο ή άπό πολλιΰ άνααενομέιη ταινία *Κάρ  ιεν» 
έκ τοϋ μυθιστορήματα; τοϋ Προσπέρ Μεριμε μέ τήν ύ- 
πέροχον Ρακέλ Μόλερ. Τήν ταινίαν έσυνώδευσαν καί μέ 
τά σχετικά τραγούδια τή; όπερας είς μέν τό ΠάνΟεον 
ή κ. Κορνηλία Ζαφε ροπούλου καί ό κ. Μούλα;, είς δί 
ιό Ίντεάλ ό κ, καί ή κ. Βλαχόπουλου.

Είς τό ’Αττικόν μιά πραγματική ισπανική εορτή. 
’Εάν είς τό δλον πρόγραμμα προοετίθετο καί ολίγος 
ίσπενικός διάκοσμος μέ τής σχετικές σερπαντίνες, και 
τά κομφειί ώρισμένως ίέά ένόμιζε ό κόσμος δτι ευρίσκε 
ται είς τήν'Ανδαλουσίαν. Ταινία ισπανική; ΰ κο&έσεως μέ 
τής ώραΐες άγριες “ταυρομαχίες καί πρό παντός τήν 
ελληνικής καλλονής πρωταγωνίστριαν ΙΙρισσίλα Ντήν, 
μανδολινάτα, ισπανικά τραγούδια ύπό τής κ. Φίνας Βλα· 
οτάρη, τραγούδια ίσπινικά καί ιταλικά ύπό τών κ. κ. 
Γιάννη Άγγελο πούλου χαί Π. *Επιτροπάκη, χοροί ισπα
νικοί άπδ ένα ώραΐο ζευγάρι ίσπανών, κι&άρες, καστανιέ
τες κλπ. "Ολα αΰτα άποτε^οϋσαν ένα ϋ-αυμάσιον σύνολον 
διά τό όποιον ή Αιεύδυνσις τή; Σινέ Όριάν άξίξει ενα 
πολύ μεγάλο εύγε καί πρό παντός διότι διε ήρησε τας 
συνή&εις τιμάς.

Διόλου δέν υστέρησαν είς προβολήν ωραίων ταινιών 
καί εις συγκέντρωσιν κόσμου καί τά άλλα κινηματοθέα
τρα. Εί; τό Μοντιάλ προεβλήθησαν καί αί δύο συγ <ό- 
νως έποχαί τοΰ ωραίου έργου -Πλοίαρχο; Ρασκάς- μέ ένα 
είσιτήριον είς τό Ονφα Πόλης ή νεωτάτη όπερέιτα 
νΠριγκήπισοα Ρεπανάκητι καί είς τό Σπλέντιτ τό ν-·ώ· 
τοτον έργον—μόλις έτελείωσε καί οΰ ε προεβίή&η ακόμη 
είς τήν πατρίδα του τό Παρίσι—τ’Αντουανέττα Σιμπριέν 
τήί σκηνοθέτου κυρίας Ζερμαίν Ντυλάκ- Ή ύπόθεσις 
τοΰ ωραίου αύτοΰ έργου δημοσιεύεται είς άλλην σελίδα.

Οί συνοικιακοί κινηματογράφοι κατά τήν παρ. εβδο 
μάδα δέν υστέρησαν εις προβολήν ωραίων έργων. Οΰτω 
είς τόν κινηματογράφον Μαγεία προεβλήθη τό μεγαλούρ- 
γη μα τΝιμπελοϋγκενν, είς τό Άχζίλλειον «Ό άριθ. 
13» μέ τόν Ριχ. Ντϊξ, είς τό Καπρίς τών Ποδαράδων 
τ‘ένδικη τραγωδία-, είς τό Α.Ο.Δ.Ο. «Ό ανεμοστρόβι
λος τοϋ θανάτου», είς τό ’Αθηναϊκόν Έ Μουσουλμά
να» και εί; τόν Παρθενώνα τής Καλλιθέας α'Η νήσος 
τών πειρατών» μέ ιόν Πώλ Ρίχτερ.

* *
Αξία ιδιαιτέρας προσοχής ύπό τοϋ κινηματογραφικού 

κόσμου είτε ή άπό σήμερον δημοσιευομένη μεγάλη έρευ
να τοΰ <Κινηματογραφικόν Άότέρος» έν σχέοει μέ 
τήν λειτουργίαν δλων τώ» 'Αθη-αϊκών λαϊκών κινηματο
γράφων ώς και τοϋ Πειραιώς. Εί; τήν έρευναν αυτήν ιίς 
τήν όποιαν θα συμπεριληφθοϋν καί οί πλέον άπομεμα- 
κρυσμένοι κινηματογράφοι τών δύο πόλεων, θά άναφέρε- 
ται δ τρόπος τή; λειτουργία; έιός έκάιτου κινηματογρά
φου, τό κοινόν, αί μηχανικιϊ του εγκαταστάσεις, αί ται
νία*  τά{ όποιας προβάλλει. ή μουσική του. ή καθαριότης 
του κλπ. κλπ. Ό αΚινηιι *τογραφικός  ’Αότήρ» άνα- 
θέσα; τήν έρευναν αύτήν εί; ιίδικδν συντάκτην του έδω
σε πλήρη έλευθερίαν είς αύιόν νά έκφράση τήν γνώμηντου 
γιά κάθε ζήτημα τό όποιον άφορα τήν λειτουργίαν ένός 
έκαστου, τά έπαινέση τήν τάξιν καί νά καυτηριάση τήν 
έκμετάλλευαιν, Ή έρευνα αύτή πρέπει νά τύχη ιδιαιτέρας

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Κινημ. Χάϊ Λάϊφ.— Η προβολή τον έργον ίΐάλλσς μέ 
τήν ώραίαν Ούγκέτ Ντυφλός έσημείωσε μεγάλην επιτυχίαν καί 
σννεκέντρωαε πολνν καί εκλεκτόν κόσμον.

Κνημ. ’Ολυμπία.—Κατά τήν λήςασαν εβδομάδα προεβλή- 
&η τό άπό μηνός διαφήμιζαμενον εργον *Κική»  τοϋ διά
σημου σκηνοθέτου Κλάρενς Μπρόουν τής First National, 
καί μέ πρωταγωνιστάς τήν Νόρμα Τάλματζ καί τόν Ρόναλντ 
Κόλμαν, τό όποιον υπερήρεσε.

Κινη.ι. Σπλέντιτ. — Προεβλήθη τό «Νιτσέβο*  μέ τόν Σάρλ 
Βανέλ καί τήν Λίλιαν Χώλ Ντάβις.

Κινημ. “Ηλιος. — Προεβλή&η ό «Κτηνάνθρωπος^ μέ τόν 
.Ιόν Τσάνεϋ.

Κινημ. 'Ηλύσσια. — Προεβλήθη τό αυτοτελές εργον 
θρτοπος τής έρημον» μέ τόν Μίλτον Σίλς. Ε. Βρυέννιος 
θκι£ε:ααονικη

Κινημ. Λευκού Πύργου —Προεβλήθησαν τά έργα «* Π 
τραγωδία μέ τήν ’Έννυ Πόρτεν καί υιός ιού Ζορρό Δον 
X» μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς.

Κι ημ. ’Δ’θήναιον. — Προεβλήθησαν «Ό έκφυλος· μέ τόν 
Φάϊντ καί Ές ήμερες έρωτος καί άγωνίας».

Κινημ. Διονύσια. — Προεβλήθησαν ι*Η  μεγάλη δούκισσα 
καί τό γκαρσόνι» καί «Μπαμπάς μέ τό στανιό· μέ τήν Λίλιαν 
Χάρβε ϋ.

Κινημ. Πατέ. — Προεβλήθησαν ^Τό δράμα τού ταυρομά
χου· και *'Η  πυρκαϊά τοϋ Λονδίνου·. Προσεχώς «Σταυρός 
καί Μάουζερ* .

Κινημ- Άλάμπρα. — Προεβλήθη τό έργον «Τιιί. ό βασι
λεύς τών αλητών» ιιέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κινημ. ίίαλλάς.—Προεβλήθησαν τά έργα «Πλατω. ικός έ
ρως· καί «'Ο προδότης».

Κιιημ. 'Λττικόν.—Προεβλήθη είς έποχάς τό έργον «Οί 
τρεις Σωματοφύλακες».

Κινημ. Φοΐνιξ ( Τού μπας).—Προεβλήθησαν «Τά μαύρα 
ρόδα» καί «eΗ ‘χώρα τών μυστηρίων».

Κινημ. Κεντρικόν, 'Ολύμπια. Ροναγιάλ καί Μτ,ντέρν. 
—•Προβάλλονται πάντοτε διάφορα επεισοδιακά.Άν απσκριτής
II ΑΊ’Ρ Α τ

Κινη α. Πά^’&ε^ν αιθωνσα. Προέβαλλε τά ωίλμ: «'Η 
Ζήλεια» μέ τήν . I ύα ντέ Πούττι και τήν α’ εποχήν τον «Μι
χαήλ Στρογκωη » μέ τόν Μοσζούκιν καί τήν Κοβάνκο. Προ
σεχώς «Ρασπούιιν» ό Ρώσσος εμπρηστής τής Ευρώπης.

Κινημ. Πάνθεον. Ταράτσα. Τό έδιον πρόγραμμα^ προε-
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βλήθησαν ΓΗ ζήλεια» καί ή α εποχή τοΰ · Μιχαήλ Στρογ-Λ 
κώφ». Προσεχώς ΓΗ τρελλή Δούκισσα» μέ τήνΈλλεν Ρίχτερ.

Κινημ. Ίντεάλ. Μάς παρουσίασε ένα εξαιρετικό φιλμ 
παραγωγής 1926—27 τής « Ούφα» μέ τήν χαριτωμένην καλ
λιτεχνικά Μαρία Κόρντα ύπό τόν τίτλον «Μία σύγχρονος 
Ντυμπαρύ» είς δύο έποχάς καί δίπρακτος κωμωδία. Προσε
χώς «Φάουστ» μέ τόν Γιάννιγκς. Κ. Άνδριόπουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κιν.ΙΙάν&εον.Προεβλήθησαν επεισόδια τών έργων ΓΗ πόρτα 
τοϋ θανάτου»καίΓ 0 σίδηρους Γίγας»καί αί δύο πρώται έποχαί 
τοΰ εργον ΓΤό άνεν οικογένειας» σημείωσαν μεγάλην επιτυχίαν 
καί κοσμοσυρροήν. Τό ανωτέρω εργον άφησε ν άρίστην έντύ· 
πωσιν εις τό κοινόν τό όποιον δικαίως εκτιμά τάς εύγενεΐς 
προσπάθειας τον διευθυντον τού κινηματ. · Πάνθεον» κ. Ά 
ναστασιάδη.

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν ή συνέχεια διαφόρων 
επεισοδιακών έργων δύο κωμωδίαι Ζιγκοτώ καί Σαρλώ τό 
ώραϊον εργον ·Οί χαλύβδινοι άνδρες» μέ τόν Μίλτον Σίλς 
καί Ντόρις Κέτυον τό όποιον άντιθέτως μέ τήν περίφημον 
•■Κυρία δέν μέ μέλλει» έσημείωσε έπιτυχίαν καί ήρεσεν υ
περβολικά Έπίσης έκαμε έναρξιν τών έργων τής Σοβιετικής 
παραγωγής μέ τό «Λιμάνι τοϋ θανάτου» τό όποιον σχετικώς 
ήρεσε άν καί δέν τό παρηκολούθησε αρκετός κόσμος. Προσε· 
χώς «Σταυρός καί μάουζερ». Α. Σωφρονιάδης
ΚΑΒΑΑΛΑ

Κινημ, ’Ολύμπια. — Προεβλήθη ΓΗ σκλάβα βασίλισσα» 
τοϋ όποιου ή επιτυχία ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν, πλησιάσα- 
σα καί αύτήν άκόμη τοϋ ·Συρκούφ» Έπίσης προεβλήθη τό 
έργον ΓΤά δύχτια τής αγάπης». Λίαν προσεχώς καί άλλα α
ριστουργήματα μεταξύ τών οποίων καί τήν μεγάλην ταινίαν 
τοϋ Τσάρλυ Τσάπλιν ΓΟ Χρυσοθήρας.

Κινημ. Αίγλη. — Προεβλήθΐ] μέ έπιτυχίαν τό έργον Ιε
ρουσαλήμ.» Έπίσης προεβλήθη καί «Τό Μόντε Κάρλο».

Ιδιαιτέρως θαυμάζεται ή πρωτοβουλία τών διευθύνσεων 
τών κινηματογράφων τής πόλεώς μας διά τήν προβολήν ώραί· 
ων έργων τής τελευταίας παραγωγής είνε δέ άξιοι θερμοτά- 
των συγχαρητηρίων διά τοϋτο. Γ. Ν. Νιτσόπουλος
ΕΑΧΘΗ

Κινημ. Μέγας.—Κατ’ άπαίτησιν τοϋ κοινοΰ προεβλήθη 
καί διά δευτέραν φοράν ολόκληρον τό έργον «Συρκούφ» μέ 
καταπληκτικήν έπιτυχίαν. Λίαν προσεχώς ΓΗ κόρη τοϋ Πο- 
σειδώνος».

Διά τήν μεγάλην έπιτυχίαν τοϋ »Συρκούφ» πρέπει νά ση- 
μειωθή τό εξής χαρακτηριστικόν συμβάν τήν παρ. Κυριακήν. 
"Οταν έφθασε είς Ξάνθην ή τρίτη έποχή τοϋ «Συρκούφ» καί 
τήν 8ην μ. μ. άνηγγέλετο ή προβολή, πλήθος κόσμου είχε συγ- 
κεντρωθή πρό τοϋ ταμείου διά νά προμηθευθή εισιτήρια. 
*Ητο δέ τόση ή συγκέντρωσές ώστε παρ9 ολίγον νά συμβοΰν 
δυστυχήματα έκ τοΰ συνωστισμού Ευτυχώς τή έπεμβάσει τής 
*Αστυνομίας άπεμακρύνθη τό πλήθος μέ ζημίας μόνον είς τά 
τζάμια τοϋ ταμείου.

Κινημ. Πάν&εον.—Προβάλλεται ή συνέχεια τοϋέπεισοδια- 
κοϋ ·Τό μάτι τοϋ άετοΰ». Σ. Καζαντζής
ΛΡΑΜΑ

μποϋτα», «Σχολεϊον έρωτος», ΓΟ άσωτος υιός», καί ΓΗ 
Αγνή Σουζάνα». Π. Μαλικιώσης
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέσπις.— Προεβλήθησαν τά έργα ΓΗ γυναίκα 
μέ τής 4 μάσκες», ·Τό ίπποδρόμιον Ντάνιελ» καί ΓΕκεΧναι 
πού υποφέρουν» μέ τόν Μενζοΰ.
ΝΑΥΠΛΙΟΝ

Κινημ- Πάν&εον.— Προεβλήθησαν ΓΗ κόρη μέ τήν άρ· 
κούδα», ·Οί έχθροί τοϋ έρωτος» καί ·Μπαροκό».
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων.—Προεβλήθησαν μέ άφάνταστον έπιτυ
χίαν ·Ή Ανατολή» μέ τήν Ζακομπίνι, ·Έγώ τόν σκότωσα» 
μέ τήν Ντυφλός καί ΓΟ πάτερ Σαρλώ» μέ τόν Τσάπλιν.

'Η διεύθυνσις τοΰ ανωτέρω κινηματογράφου είνε αξία 
θερμών συγχαρητηρίων διά τήν προβολήν τοιούτων έργων, α- 
ποδεικνύει δέ ότι διά νά εύχαριστήση τό κοινόν τό όποιον τήν 
τιμά δέν φείδεται ούδεμιάς δαπάνης. Β. Δρούγας
II ΙΆΚ ΛΓ.1ΟΝ

Κ.νημ. Άπόέλων —Προεβλήθησαν τά έργα ·Τό στέμμα» 
είς 6 πράξεις καί «Δάκρυα βασιλίσσης» μέ τήν Σβάνσον.

Κινημ. Αγλαΐα.—Προεβλήθη είς έποχάς ΓΟ Τρωικός 
πόλεμος».

Κινημ, Πουλακάκη.—Προεβλήθη τό έπειοοδιακόν •’Ανά
μεσα στούς λύκους».
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινηα. Πάν&εον.- Προεβλήθη τό έργον τοΰ Βίκτωρος 
Ούγκώ ΓΗ Παναγία τών Παρισίων».
ΧΑΝΙΑ

Κινημ· Ίδαΐον ”Αντραν. — Προεβλήθησαν τά έργα ΓΗ 
Λέσχη τών Τριών», ΓΟ λευκός Σουλτάνος» καί ·Πρός τήν 
δόξαν» μέ τήν Σβάνσον.

Κινημ. Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν ·Στά καμπαρέ τών 
Παρισίων» καί ΓΗ περίπολος τής νυκτός» ή ·Αίμα τσιγ-
γάνων». Ε. Κουβαριτάκης
ΠΥΡΓΟΣ

Κι»ημ- 3Απόλλων.—Προεβλήθη τό έργον ·Φωτιά» τής 
U.F.A. τό όποιον ή διεύθυσις τοϋ κινημ. ΓΑπόλλων» διε- 
φήμισε ότι έν’Αθήναις προεβλήθη έπι 80 συνεχείς ημέρας!(;) 
3Επίσης προεβλήθη τό έργον ·Γυναΐκσ αλλάζει».
ΚΑΛΑΜΛΙ

Κίνηα. Λαού. - Προεβλήθησαν τά έργα ·Τό μυστικόν τής 
αβύσσου», ΓΟ Μασίστας Αύτοκράτωρ» καί ·Τό ήφαίστειον».

Κινημ. * * Αμερικανικός.—Προεβλήθησαν ·Οί έχθροί τιόν 
γυναικών».

Κινημ. Μέγας.—Προβάλεται τό «Παιδί τοϋ δρόμου» είς 
πέντε (άρ. 5!) έποχάς. Προσεχώς ΓΟ κλέφτης τής Βαγδάτης», 
αΡόμολα» καί *·Λευκή 3 Αδελφή». Νικ. Μαρκίδης
ΚΟΜΟΤ1ΝΗ

Κνημ. ’Αττικόν. — Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν ΓΟ 
Συρκούφ» μέ τόν Ζάν “Αντζελο.

Είς τόν έτερον κινηματογράφον προεβλήθη τό επεισοδιακόν
• Τό μυστηριώδες πλοΐον» καί ήδη προβάλλεται ΓΟ Σονφρο- 
δάκτυλος». Δ. Παπαβαοιλείου
ΒΟΛΟΕ

Κνημ. Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν τά έργα ΓΈρως Νι
κητής», ΓΗ μάχη τοϋ Σαντιάγο», «Βαριετέ· καί ΓΟ Μι
χαήλ Στρογκώφ» μέ πρωτοφανή έπιτυχίαν.

Κινημ. Άργυλλά,— Προεβλήθησαν ΓΗ μοντέρνα σταχτο-

ΛΑΡΙΣΣΛ

Κινημ. Νιορέ. — Ποοεβλή&η τό ΐργον .’Ερωτευμένο ύα- 
λασοοπονλι· με τόν Ραμόν Νοβάρρο.

Κινημ. Αττικόν.--Προεβλήθη .Τό ϋ·ΰμα τής μοίρας*.
............ ...  Λ» * Λ A X X dU»<illlii.»i!l
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Εΰοίοχ,ται μόνον ιΐς τά γραφ.ϊα τοΰ «Κτνιι- 
ιιατογοαδικοίΐ Άότέοος». "Οσοι ΦίΙουν νά κά
μουν ουί^ογήν τοιούτων φωτογραφιών ηρτπ.ι ν’ 
άπεν&ύνωνται μόνον ιΐς τά γραφιΐα μας.
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LE PROJET DE LOI SUR LES CINEMAS
Il faut avouer qu’on ne saurait imaginer rien de 

plus pariait au point de vue oppression des entrepri
ses cinematographiques que le projet de loi sur le 
fonctionnement des cinemas, elabore par le directeur 
de la police des villes au ministere de I’interieur M. 
Georgiadis. Il suffit de dire que l’interdiction pour 
les enfants et les mineurs d’entrer dans les salles de 
cinema r6duit du tiers au moins le public des cinemas.

Mais ce projet est-il applicable ? Il interdit I’entree 
dans les cinemas des enfants de i—io ans. Si cette 
disposition n’a pas d’autre but justifiant davantage 
les intentions du ligislateur que celui d’interdire I’en- 
tr6e aux gar<;onnets et aux fillettes de deux, trois, 
cinq ou huit ans, nous nous permettrons de la consi- 
derer comme pour le moins comique. Tout le monde 
sait en effet que les bebes de cet age ne vont jamais 
au cinema qu’accompagnes de leurs parents et ne sont 
d’ailleurs pas en etat de suivre avec interet ce qui se 
passe sur I’ecran, pour I’excellente raison qu’ils n’y 
comprennent rien ou a peu pres. En consequence que 
les films soient moraux ou non—et cette derniere hy- 
pothese s'exclut puisqu’ils seront censures au prea- 
lable-ils ne peuvent exercer aucune influence sur fame 
de ces enfants.

Une autre disposition interdit I’entree aux enfants 
de io—15 ans s’ils ne sont pas accompagnes de leurs 
parents ou de leurs tuteurs. Etant donnee Involution 
sociale des enfants de notre epoque, cette disposition 
peut jusqun un certain point paraitre justifiee. Mais 
la morale de la jeunesse ne risque certainement pas 
d'etre atteinte par les films cinematographiques dont 
la plupart ont un caractere instructif. D’ailleurs, l’i- 
mage la plus «decolletee» d’un film ne saurait etre 
compare a la reproduction vivante des pires orgies 
sur la scene des theatres de nos jours Et nous croyons 
que Γauteur du projet fait une confusion deplorable 
en imposant une foule de restrictions au cinema et en 
laissant pleineliberte au theatre. Car 1’enfant est beau
coup plus impressionne en voyant et en entendant en 
meme temps les scenes vivantes qui se deroulent Le
vant lui sur la scene, qu’en regardant simplement de- 
filer sur I’ecran des images muettes.
... Pro.iet. prevoit en outre la censure pour les 
films. Et il impose la censure a tous les films vieux 
ou neufs qui doivent etre projetes ou que ce soit. 
Cette mesure est-elle equitable ? 11 existe actuellement 
des.films datant de cinq et de dix ans, qui ont ete 
projetes a plusieurs reprises dans divers cinemas po
pulates d Athenes et qui sont maintenant envoyes en 
province au prix derisoire de ioo—3oo drachmes. En 
vertu de, quelle logique seront-ils censures ces films 
qui ont ete tant de fois projetes devant le public ? 
Cette mesure n'aurait sa raison d’etre que pour les 
films a tendances communistes ou qui desservent des 

buts contraires a la Securite de 1’Etat. Pour les oeuvres 
sociales aucune censure n’est justifiee du moment que 
les films de ce genre, compares aux revues de thia- 
tre actuellement en vogue, peuvent etre consideres 
comme chastes et meme profitables.

Voila les objections que nous avions a formuler 
contre le projet. Nous voulons esperer 'que 1’Etat 
prendra en consideration le tort qui est fait aux entre- 
Prises cinematographiques par ces mesures injustes.

NOTRE CRITIQUE
Ufl FIUDE UNIQUE

Production «Svensk—Heberg—Film der U.F.A.»
(Projete a Γ U· F. A. Palace)

Il s’agit d’une gentille comedie de la derniere pro
duction allemande. Le sujet est legerement sentimen
tal et comporte divers episodes tantot spirituels, agre- 
ables et amusants. Mise en scene avec beaucoup de 
succes par Gustave Molander, cette oeuvre constitue 
un film capable de satisfaire le spectateur le plus e- 
xigeant.

Peut-etre pourrait-on desirer un peu plus de rapidi- 
te, surtout au commencement.

Parmi les scenes qui ont plu davantage il convient 
de faire une mention Speciale de la scene tres r6ussie 
ou se rencontrent les deux amoureux dans le petit 
cafe de campagne. Les vues d’apres nature de la sta
tion balneaire sont egalement reussies.

Vera Woronina, une jeune et assez belle artiste, 
l’inimitable Lydia Potechina et Alphonse Freeland, 
un peu recherche, interpreted consciencieusement cet 
agreable film.

BEN AUI
Production «Astor Distributing — Corporation» 

(Projete au «Mondial»)

C'est une oeuvre de sujet oriental qui, malgre sa 
retuarquable mise en scene, n’a pas plu beaucoup. 
Cela est du principalement au sujet qui manque d’un 
grand interet, et a la surabondance des sous-titres qui 
rediges sur un ton ex gerement poetique provoquent 
souvent le sourire des spectateurs.

La mise en scene est nettement superieure au sujet 
et presente des points admirables et fort interessants. 
Ramon Novarro tient le role principal de Ben Ali de 
maniere assez peu satisfaisante. Cela vient probable-
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merit de ce que le role de I’Oriental ne convient pas 
du tout au sympathique artiste.

Cathleen Cake est sa sympathique partenaire. L’ 
acteur qui tient le role d’Amir Kayam cree un role 
tres caracteristique et tres vrai.

RASPOUTINE
Production «Max Newfield»

(Projete a Γ «Attikon»

Ce film, bien qu’ayant attire assez de monde, gra" 
ce surtout a son titre, ne nous a pas entierement sa- 
tisfaits. Le metteur en scene, entreprenant de recon- 
stituer la vie du celebre moine, aurait du soigner da- 
vantage son oeuvre car d’une part le sujet est tres 
connu, circonstance qui exigeait une grande exacti
tude dans |la reproduction des divers evenements et, 
d’autre part, le choix et la coordination des princi- 
paux episodes de la vie de Raspoutine n’etait pas 
chose facile. Or le scenario de Γ oeuvre de Newfield, 
dont 1’ensemble est tres faible, manque d’evolution 
natufelle,presente beaucoup de vides et les scenes qui 
sont en dehors du sujet diminuent de beaucoup 1’in- 
teret. Par contre la partie technique est presque irre- 
prochable. Les decors sont riches, la photographie 
claire et Γ eclairage reussi.

Parmi les acteurs, il convient de faire une mention 
Speciale de Max Newfield dans ,le role de Raspoutine, 
de Hans Mar et de Charlotte Ader.

IVAN HE TERRIBHE
Production «Mesrapon» 
(Projete a Γ «Olympia·)

La cinematographie russe evolue constamment de 
fa<;on tres satisfaisante. Apres le «Mariage d’Ours», 
«Potemkine», voici un autre film remarquable. Il nous 
donne entre autres une reconstitution tres exacte de 
la Russie au XVIe siecle ou regnait Ivan, surnomme 
le Terrible a cause de sa durete. Ce role est tenu par 
Leonidow dont Askarova, qui incarne une Tsarine de- 
generee et depravee, est la digue partenaire.

I1E TEJWPDE DE VEJ4DS
Production «Fox» 

(Projete au «Pantheon»)

Le sujet de ce film, bien que manquant d’origina
lite, est assez interessant. La mise en scene, avec la 
reconstitution'de 1’antique mythe de 1’Echo est riche 
et certains «exterieurs» sont choisis avec gout. Mais 
il faut reconnaitre qu’il y a aussi des defauts. Mary 
Filbing et AVilliam Boyde interpretent les roles prin- 
cipaux de ce film.

LiR TRAITE DES BLANCHES
t Production «Liberty» 

(Projete a l’«Ideal»)

Le sujet est des plus ordinaires mais le denoue
ment assez instructif. D’ailleurs il presente le pheno- 
mene assez rare pour nous autres Grecs qu’il se de- 
roule en partie A Athenes. Mais pourquoi 1’auteur a-t- 

il choisi la ville d’Athena pour centre de cet odieux 
trafic ?

D’autre part, le caractere cosmopolite du sujet a 
permis au metteur en scene de presenter plusieurs 
vues d’apres nature de Berlin, Budapest, Constanti
nople, Athenes, du Piree, qui augmentent dans une 
certaine mesure l’interet du film.

Rudolf Klein Rodge tient un role nettement ΐηίέ- 
rieur a sa valeur.

Il s’agit en un mot d’un film purement commercial 
dont le tapage fait dans la presse a augmente la va
leur commerciale-

PflLtRCES
Production «Nadan»
(Projete a Γ «Ideal»)

Le luxe de la vie mondaine de la Cote d’Azur re- 
vit dans cette ceuvre dont le sujet est tire du roman 
homonyme de Saint Sorny. Le sujet est principale- 
ment un hymne au luxe moderne et se deroule dans 
les lieux enchanteurs que frequente annuellement la 
fleur de 1’aristocratie franQaise. Pour ce motif le 
metteur en scene Jean Durand s’est efforce de uonner 
a son ceuvre tout le luxe indispensable etilya reussi.

Mais le film contient aussi une scene d’orage tres 
peu commune en verite, qui temoigne que le nouveau 
metteur en scene connait bien son metier.

L’in erpretation reunit quelques acteurs connus 
de la cinematographie framjaise. Huguette Duflos 
tient le role de Nadia et exhibe une foule de toilettes 
de grand luxe. A ses cotes se distinguent Leon Barry 
Christiane Favier et Gaston Nores.

Lie FANTOJVIE DE L·’ OPEt^A
Production «Universal» 
(Projete a Γ «Attikon»)

Les ceuvres mysterieuses ont tqujours la preference 
du public. Parmi les meilteurs films de cette categorie 
se classe aussi le «Spectre de l’Op6ra». Le sujet est 
adapte de 1’ceuvre homonyme du romancier francjais 
Gaston Leroux. La mise en scene est grandiose et il 
est evident que rarement de plus grandes sommej ont 
ete depensees pour une ceuvre cinematographique.

Tout 1’Opera de Paris a ete reconstruit a Holly
wood avec une precision remarquable Lon Chany, 
1’homme aux cent visages, etait tout indique pour 
interpreter le role du Spectre. On ne saurait imaginer 
visage plus horrible et jeu plus habile. L’entree du 
Spectre au bal masque, sa premiere rencontre avec 
Christine, la course folle en voiture sont des scenes 
rares. Mary Filbing incarne le role de Christine avec 
beaucoup de talent. Un ensemble homogene, dans le 
quel on remarque notamment Norman Karry, entoure 
ces deux protagonistes.

Stephane Kestia
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