
5*V·

> 4'" ’

ΞΧ~”------- Λ I Λ Η ΝΤΑΜΙΤΑ -------  - Τ-;^ΣΞ=Ξ
Ή ωραία καλλιτέχνις τής ό&ένης, ή αλησμόνητος Σελιμεν τον εργον «Ζονε ντεΠαρί», ώς 
Λίλιαν είς τό εργον «Χρυσή Πεταλούδα* ηου προβάλλεται άπό τής αϋριον Λεντερας 

εις τό κινηματο&έατρον « ΑΤΤΙΚΟΝ».—......- »
ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡΧ.3.5Ο



3 Κινηματογραφικός Άότηρ

φ
Δρ.

Φ 
Φ 
Φ

ΣΥΝΔΡΟίνίΑΙ τ

Φ ’Ετήσια Δρ. 150.—
Φ Έξάμηνος » 80.—
(j) Τρίμηνος » 40.—

Εξωτερικόν Γενικώς
Έτησία Λιρ.Άγγλ.1 —
Έξάμηνος » » 1)2

’Αμερικής
Έτησία Δολλάρια 5.—

'Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραφεία ; Σοφοκλέου; 7 (Στοά Παππού)
Τηλεγραφήματα; ‘‘ΚΙΝΗΜΑΤ- ΑΣΤΕΡΑ.. ΑΘΗΝΑΣ

Φ 
Φ ΕΤΟΣ Δ'. ΑΡΙΘ: 15 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ· 3.50

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ।

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 01 “ΣΑΧΛΟΤΕΧΝΕΣ,, |

Jt/ετά τόν άδικαιολόγητον θόρυβον, ιόν όποιον ήγειραν προ 
μηνών άπδ τών στηλών τοϋ «'Ελληνικού Θεάτρου· ή * Εται
ρεία τών Θεατρικών Συγγραφέων, οί μουσικοί, τά Σωματεία 
9 Ηθοποιών καί όλοι έν γένει οί περί τά θεατρικά ασχολούμε
νοι, έν συνεχεία ήρχισε πρό τίνος νά δημοσιεύεται καί μία 
σοβαροφανής μελέτη κάποιον κ. Μ. Βάλσα μέ πρωφανή σκο
πόν τήν καταπολέμησιν τον κινηματογράφον.

(1) Έν ύποσημβιώσει μάλιστα γράφβι δτι σέ προηγού
μενο άρθρο προσεπάθησε \ά έρευνήση τή σχέση τής μουσι
κής μέ τόν κινηματογράφο καί δτι μέ τή σειρά θαρθη καί 
στήν οπτική συμφωνία δταν ξεπετάξη καί τή μοθοποιΐα 
άπό τόν κινηματογράφο. “Έτσι, λέγει, θά δώση στίς δυό 
αύτές λέξεις τήν άληθινή τους σημασία καί δέν θά μβίνη 
π·ιά μουσική γιά χρήση τών πληρωμένων κριτικών τής 
κινηματογραφικής καπηλοδιομηχανίας.

Προ ημερών ετνχε νά άναγνώσωμεν είς τδ ύπ3 άριθ. 11 
τεύχος τοϋ περιοδικού «Παρασκήνια» υπό τδν τίτλον Τδ 
πρόβλημα τών λεκτικών διασαφήσεων στον κινηματογράφο» 
έναλίβέλον τον ποιουμένουτάς διατριβάςτου ένΠαρισίοιςώς άνω 
κυρίουείς τόν όποιον προσπαθεί μέ όλα τά θεμιτά καί άθέμιτα 
μέσανά άποδείξη ότι «ό Κινηματογράφος δέν είνεΤέχνη» .Προ
χωρώ)· δέ δέν δυσκολεύεται νά τδν κατατάξη μεταξύ τών στα
τικών τεχνών «παρ’ όλη του τή κίνησι». κατά τήν σαχλο- 
τεχνικήν έκη ρασιν τον σνντάκτοντής περιφήμον αντήςμελέτης.

Καί όμως ό περίφημος αυτός τεχνοκρίτης έχει τήν με
τριοφροσύνην νά δηλώνη προκαταβολικώς ότι «έρχεται ν3 ά- 
σχοληθή μ3 αύτό τδ πρόβλημα, χωρίς νάτδ έμβαθύνη,παρά νά 
τδ έξετάση ξώπετσα». (1)

Χωρίς νά έχω μεν τήν διάθεσιν νά δίδωμεν απαντήσεις είς 
τδν τυχόντα λιβελογράφον, ούχ ήτον όμως άναγκαζόμεθα νά 
τό πράξωμευ, διότι ή περί ής ό λόγος μελέτη είνε συντεταγ
μένη μέ τόσον σατανικόν ύφος, ώστε οί αφελείς εΐιε εύκολου 
νά έαπέσονν εις τήν παγίδα.

9Εν πρώτοις ό κ. Βάλσας μάς θέτει τδ ερώτημα «άν κανείς 
ή ελάχιστοι άπδ τους ειδικούς στά βιομηχανικά τής ζωντανε
μένης ζωγραφιάς, πρόσεξαν στά λόγια πού απλώνονται στό 
φωτεινό πέτασμα κάθε τόσο ανάμεσα στις συναρπαστικές τρα
γικές κωμωδίες ή στις άπολαυστικώτατες τραγωδίες κάθε 
ζωγραφισμένης*  ΰποφυλίδας». Καί εξακολουθεί ότι «γιά τή 
κινηματογραφική απαλλαγή καί τήν νφωσιν αυτής τής τε
χνικής σέ Τέχνη δίχως άλλα βοηθητικά στοιχεία στήν πλέ
ρια του εκφραστική δύναμι, ή σημασία τών γραμμάτων, τών 
τίτλων καί τών υποτίτλων είνε ανυπολόγιστη».

9 Εν όλίγοις ό άρθρογράφος αγωνίζεται είς τρισέλιδου όλου 
δημοσίευμα νά μας απόδειξη ότι, επειδή ό κινηματογράφος 
δέν δύναται νά έννοηθή χωρίς επεξηγηματικούς τίτλους δέν'α
ποτελεί ̂ Τέχνην καί ότι δέν πρέπει νά έχη ανάγκην διασαφήσε-
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ων άν είνε άξιος τής αποστολής του.
Μέ άλλους λόγους ό κ. Βάλσας θέλει τδν κινηματογράφον , 

ώς ένα άλαλον, ό όποιος μέ τάς κωμικάς εκφραστικός του κι
νήσεις θεωρείται ώς έκτακτον φαινόμενον νοημοσύνης άπδ ί 
τούς απλοϊκούς.

Τδ πλεονέκτημα αυτό τδ αναγνωρίζει μόνον είς τδν Τσάρλυ 
Τσάπλιν άπό όλους τούς συγχρόνους έρμηνευτάς τοϋ κινηματο
γράφου, ό όποιος δέν έχει ανάγκην άπδ διασαφήσεις γιά νά 
μάς κάμη νά ξεκαρδιστούμε... «Αύτό, λέγει, σημαίνει πώς ό ! 
κινηματογράφος μπορεί κάποτε νά δώση εκείνη τήν έντύπωσι · 
—ας τήν πούμε καί καλλιτεχνική — πού συνήθως προξενεί j 
μέ τή συμβολή ξένων στοιχείων».

"Υστε καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν δέν αναγνωρίζει κα
νένα καλλιτεχνικόν στοιχείου / Λησμονεί όμως ό αφελής κριτι· . 
κδς ότι ό Τσάρλυ Τσάπλιν παίξει άποκλειστικώς καί μόνον , 
κωμωδίας, είς τάς οποίας όχι μόνον επιτρέπεται, άλλά καί έ- 1 
πιβάλλεται κάθε είδους κωμική έκφρασις... Δύναται όμως νά ·; 
μας υποδείξη ένα σοβαρόν είδος μιμικής, μέ τήν οποίαν καί ’ 
μόνην νά δύναται ν3 άποδοθή ένα σοβαρόν έργον ; *Από  έργον । 
δυυάμενον νά έχη καλλιτεχνικός αξιώσεις θά καταντήση ένα 
γελοίου κατασκεύασμα, κατάλληλον μόνον νά διασκεδάξη αξέ- । 
στους μουζίκους καί αγρίους ερυθροδέρμους.

«“Ισα με τώρα, εξακολουθεί, οί θεατρίνοι δέν άλλαξαν ιό 
παίξιμό τους γιά τήν οθόνη, όπου δέν χρειάζονται θεατρίνοι ; 
παρά... κινηματογραφίνοι. ‘Ο θεατρίνος έχει τδ λόγο, ό μί- 1 
μος τήν έκφρασι μέ τήν προοπτική τοϋ όγκου. 'Ο καλλιτέχνης 
τοϋ κινηματογράφου είνε μισός θεατρίνος καί μισός μίμος, ά- < 
φοϋ καί ό λόγος καί ή προοπτική τοϋ όγκου τοϋ λείπουν». , 
Συμπεραίνει δέ ότι ή τεχνική τοϋ παιξίματός του υπάγεται είς 
εντελώς διαφόρους νότιους πού άκόμη δέν καλοξεδιαλύ^ηκαν 
καί ότι μιά μέρα, όταν έκγυμνασθοϋν καθώς πρέπει οί «ερ
μηνευτές» τής ταινίας, θά γίνη αυτομάτως αισθητόν, ότι αί 
λεκτικαί διασαφήσεις είνε περιτταί καί παρέλκουν.

ΚΩς συνεπίκουρον δέ είς ολα αύτά παραλαμβάνει τήν προ
σπάθειαν τοϋ κ. Λούπου-Πίκ πρός ικανοποιητικήν λύσιν ενός' 
παρομοίου ζητήματος. ΊΙ προσπάθεια όμως εκείνη έμεινε καί 
θά μείνη μονον προσπάθεια, διότι είς τήν απειρίαν τών εκ
φράσεων καί τών συναισθημάτων, μόνον ό λόγος θά έχη τδν... ; 
λόγον πάντοτε. 'Ο εκφραστικός συμβολισμός, τδν οποίον δέν 
αναγνωρίζει είς τδν κινηματογράφον ό κ. Βάλσας άν δέν συνο· I 
δεύεται ενίοτε καί άπδ τδν λόγον θά είνε ένα τεράστιον μηδε
νικόν. 9Αναγνωρίζομαι' ολα όσα συνεισέφερεν ό συμβολισμός 
είς τήν ποίησιν καί τήν ζωγραφικήν, έχομεν όμως νά παρατη- I 
ρήσωμεν ότι καί είς τά δύο αύτά είδη—μολονότι είς τήν πρώ- ' 
την περίπτωσιν κυβερνήτης είνε καί ηάλιν ό λόγος—είς ώ· 
ρισμένας περιπτώσεις είνε τόσον σκοτεινός, ιοστε καταντά άκα- ' 
τανόητος διά τούς πολλούς.

Φαντασθήτε τώρα μί ιν ταινίαν παραγεμισμένη)· άπδ ουμ· 

βολικός εικόνας. Θά καταντήση νά είνε νοητή μόνον άπδ τδν 
σκηνοθέτην της καί τούς μεμυημένους έρμηνευτάς της. ενώ 
διά τούς πολλούς θά είνε γρϋφος, ιερογλυφικόν, μυστηριώδης 
οβελίσκος. ·.

Μέ τά ώς άνω επιχειρήματα, ό κ. Βάλσας καταλήγει είς 
τδ συμπέρασμα ότι εσφαλμένως ό κινηματογράφος θεωρείται 
Διεθνής Γλώσσα. Θά λησμονή όμως ότι πρό ολίγων σχετικώς 
έτών—μολονότι αναγνωρίζομε)· καί ημείς έν μέρει την άνάγ- 
κην τοϋ λόγου—ότι όλα τά προβαλλόμενα έν ‘Ελλάδι έργα έ- 
φερον μόνον ξενογλώσσους έπιγραφάς, χωρίς τοΰτο νά έμπο- 
δίζει καί τούς μή γνωρίζοντας καμμίαν ξένην γλώσσαν είς 
τήν καταννόησίν των.

Μέ όλην όμως τήν προσπάθειαν >·’ άποκρύψη τά πραγμα
τικά έλατήρια τά οποία τόν ώθησαν είς τήν συγγραφήν τής 
«μελέτης» του, ό κ. Βάλσας μάς άφίνει νά έννοήσωμεν τον 
σκοπόν του καί τδ δριμύ ύφος του. 3Από όσα γράφει ώς λέ
γει τούλάχιστον, καταφαίνεται τί τρομερά αισθητικό μά καί 
άναπόφευκτο λάθος, ήταν ή άποδοχή τής θεατρικής τέχνης 
στο κινηματογραφικό παίξιμο. Γι3 αύτό λοιπόν έρωτά άν 
καλοσκεφθήκαμε τή δουλοπρέπεια καί τήν υποταγή στό λόγο 
τοϋ κινηματογράφου, εμείς πού χάσκομε άπό θαυμασμό στό 
αφευτομεγαλείο» του.

Διά νά μας προλάβη δέ, έφεϋρε καί τήν άπτϊντησιν τήν 
οποίαν θά τοϋ έδίδαμεν.

—“Ωχ!, αδερφέ, τί άρλοϋμπες μάς κοπανάς αύτοϋ, μή
πως στό θέατρο θέν χρειάζονται ή σκηνικές οδηγίες;

Είς τδ σημείον αύτό ό κ. Βάλσας πολύ υπερτιμά τδ πνεϋ
μα του καί φοβούμεθα μήπως χάση τήν άγοραίαν του ζή · 
τησιν.

’Εν πρώτοις οί τίτλοι τών ταινιών δέν έχουν καμμίαν α
πολύτως σχέσιν μέ τάς σκηνικός οδηγίας, τδ δέ θέατρον είνε 
έντελώς υποχείριον είς τδν λόγον. 3Εάν δέ <δς Ισχυρίζεται, ό 
θεατρίνος έχει τδ λόγο, δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι 
από τούς άλλους λείπει τδ λογικόν. Θά ήμποροϋσαν αξιόλογα 
όλοι νά πάρουν τδ λόγο άπδ τδ βιβλίον χωρίς ιά έχουν ά άγ- 
Κην άπδ έρμηνευτάς!

* Ως βλέπετι όμως δι3 ένα έργον απαραίτητον στοιχεΐον είνε 
ή κίνησις, τήν οποίαν παραβλέπει —ή μάλλον θέλει νά παρα
βλέπει— ό ιδιόρρυθμος κριτικός τών «Παρασκηνίων . Το στοι
χείου δέ τοΰτο είνε τόσον πλούσιον είς τδν κινηματογράφον, 
ώστε ούτε είς τά ευρύτερα όριά της δέν δύναται νά τδ περι- 
λάβχΐ ή σκηνή καί τοϋ σοβαρωτέρου Θεάτρου.

Εξ όλων τών ανωτέρω προκύπτει ότι δέν είνε τδ ζήτηαα 
τών λεκτικώίν διασαφήσεων τδ οποίον τόν ώθι/σεν είς τήν συγ
γραφήν ένός τοιούτου δημοσιεύματος, άλλ9 ή άπό τίνος χρόνου 
^αρατηρουμένη παρ3 ήμίν άντίδρασις τοϋ Θεάτρου είς τήν έ- 
πικρατησιν τοϋ κινηματογράφου διά καθαρά); συμφεροντολογι
κούς λόγους, άν καί είς τόν τόπον μας τδ θέατρου κατήντησε 
οζλληρότατθν παράσιτου είς τήν ράχην τών κινηματογραφικών 
επιχειρήσεων.

Είνε γνωστόν πόσοι ηθοποιοί τής Σκηνής έκρίθησαν ώς 
ακατάλληλοι διά τδν κινηματογράφον. Επομένως ή έβδομη 
Τέχνη δέν έχει άνάγκην τών εύμενών κριτικών, τάς οποίας φι
λοτεχνούν έκάστοιε οί διάφοροι «σαχλοτέχνες . ‘Ο σοβαρώιερος 
και δικαιότερος κριτικός της είνε ό λαός, ό όποιος μόνος του 
αννφωσε πολλά άριστουργήματα τά όποια είχε χαντακό)σει ή 
δασκαλίστικη κριτική τών σαχλοτεχνών» τής εποχής των.

Σπ. Καζάζης
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Ο Ί6άν Μοόζοτκιν, ό έκτκιιλονμενος τώοα εις 

Ατιεοικΰν Ί6άν Μόόκιν, hostile τΐιν 20 τρέχοντος 
τό «γνρτιίιια» τοίΐ πρώτον έργον διά τϊιν «L'niver- 
sal». Όνοιιάζετιιτ «Lea Lyon» καί διενθννειατ 
άπό τόν Ed. Slonian. Σνντροόσς τον Μοάζοικ,ν 
είς αν-τό είναι ή Μαίριι Φίλιιπΐν. Μετά τό εργον 
αντο, τό οττοϊον 0 ϊ <ι~(ΐιτίιι$ιι έδδοΗ('ιό<ις9 ό ΐΐοό- 
ζοΰκιν θά πρωταγωνιότήθο είς τό έργον ιιΐίολω- 
νϊκόν αιιια», τον όποιον τίιν όιενθννόιν έχει άνα- 
λάθει ό ϊ'εριιανός όκιινοθότης ΙΙώλ Λενί.

DI mWS THS
Ώς έγράι!;αιιεν είς προγενέότερ >ν ίιιιών φνλ- 

έ.ον νπϊίρχε πιθανότης όνγχωνενιίεως τάς εταιρείας 
«Μέτοο-ΓκόΧδονϊν» ιιέ την εταιρείαν τών < ‘11νω· 
ιιένων Καλλιτεχνών».

ΙΙλίιν οηως τό τοιοίτον όιειίενάθη άπό τίιν πρώ- 
την ίίτις έόήλωόεν διι διά τό τρέχον έτος δέν θά 
γίνη ιίνγχώνευάις αντης ιιέ ούδειιίαν έταιρίαν.

Έπί τη ενκαιρία δέ ταίττη προόίθεόεν ότι κα- 
Οηιιερινώς προόλαιιθάνει νέονς καλλιτέχνας, έδη · 
ηοόίενόε δέ τόν όνοιιαότικόν κατάλογον τών άνη- 
κόντων είς αύτήν καλλιτεχνών.

Έξ αύτον παραλαιιβάνορεν τονς κνριωτέρονς 
άάτέρας της <Μέτρο·Γκόλδονϊν».

'Αλίκη Τέρρν, Νόριια Σήρερ, Έλλεν ΙΙρίγκλ, 
Έλεοινόρα Μπόρτηαν, Μάριον Ρίτάβις, Ναταλία 
Κοβάνκο. Αίλιαν Γκνς, Γκρέτα Γκάρμπο, Μάε 
Μονρ ιί’·, Κάριιελ Μνερς, Έότέλ Κλάρκ. Ιίλαίρη 
Γονΐντιίορ, Σάλλν ’Οιέί’λ, Αόν Τόανεϊ·, Τζαίκν 
Κονγκαν, Κόνραδ Νάγκελ, Ραιιόν Νοδάρο, Λιονέλ 
Μπάρρνιιορ. Κάρλ Ντάν, Μπάάτερ Κήτον.

Σηρειωτέον δτι έπονται άρκεταί άκόηη δεκάδες 
καλλιτεχνών τών οποίων τά όνόιιατα άναγκαζόιιεθα 
νά παρα/νείύωαεν έλλείύει χώρον.
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Τά γνήσια μηχανήμ τα Κινηματογράφου, φ 
εξαρτήματα, λάμηες οΙκονομίας, άπαντα φ 
κατασκευής Πατέ, κα&ώς κατ τά γνήσια φ 
κάρβουνα πρ βολής, μάρκας «Noris» tv- * 
ρίσκονται έν διαρκή παρακαταθήκη παρά τω J

κ ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ φ
"Οδός Κάνιγγος άρ. G ΑΟΙΙΝΑΙ *

φ κα) παρά τώ κ. φ
J Σ ΜΑΛΛΑΧ
Φ ·Οδόε Νίκης άρ. 3 ΗΕΣΣΑΛΟΝΙΚ1Ι ®
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜ ΑΣΤΕΡΟΣ

DI ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Ώ1Ν ΜΙΜ ΑΒΒΝΟΗΜ
Πώς λειτουργούν χαί είς ποιαν κατάατααιν εύρίσκονται. — Al 

μηχανικαί των έγκαταστάσεις.— Ή μουοική καί τό κοι
νόν.— Τά υπέρ καί τά κατά ένός έκάστου.

ΤΟ "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ·,

"Οιαν {γράφαμε γιά τό «’Αθηναϊκόν*  δέν είχαμε ά
κόμη έπισκεφθή τό έπί της όδοΰ Καρόλου Αχίλλειου*  
καί κατά συνέπειαν δέν τό είχαμε ΰπ' ό'ψιν διά »ά κανο
νίσαμε τούς έπαίνους μας άναλόγως τής αξίας ένός έκα
στου. Δίν έ πιθυμώ καθόλου νά μειώσω τήν αξίαν τοϋ 
« Αθηναϊκού» μέ αυτά πού γράφω ανωτέρω. Τουναντίον

Δεύτερον αίσχος αθηναϊκόν, ό έπί τής όδοΰ Χαλκοκον- 
δύλη καί εις τό τερατώδες δνσμα άκούων κινηματογρά
φος .Σιναμπάρ .

Μετά φόβου Θεού μπαίνουμε μέσα, διά πρώτην καί 
τελευταίου φοράν ένοεϊται, καί έπιχειροΰμεν νά άνακα- 
λύφωμε τή σάλα Ποΰ είνε ; Είς ιό βάθος καθώς ει
σέρχεται κανείς ενρίσκεται άμέσως Απέναντι τριών μηδε
νικών, ιοήαα κατατεθίν* τοΰ κινηματογράφου 'Η ισχυ
ρά δυσωδία, ή όποια διεχύνετο είς ολόκληρον τόν διά
δρομον μέ έξηνάγκαοε νά τραπώ είς φυγήν, καί #ά έ
φευγα παρ’ ολίγον, αν ένας υπάλληλος δέν μέ συνεκράτ ει

Ή “ρόόοφις τον κινηματοΟεάτοον -Άχΐλλειον» 
φρονώδτι δσαέγραφα είς τό προηγούμενο φύλλο,καλώς έ 
γράφησαν, ούτε δέ μοΰ πέρασε άπό τήν ιδέα νά τά άνα 
θεωρήσω. ‘Εν πάσει δμως περιπιώσει τό «Άχίλλειον*  
δικαιούται νομίζω νά διεκδίκηση τά πρωτεία μεταξύ Ο
λων τών συνοικιακών κινηματογράφων. ΰπό έποφιν πο
λυτελείας έγκαταατάσεως, καθαριότητας, κανονικής λει
τουργίας και άπό πόσης τέλος πάντων άπόψεως Θά επι
χειρήσω νά τό περιγράφω διά νά λάβουν μίαν ιδέαν καί 
οΐ άναγνώσται. Μια οάλα κομψοτάτη βάθους 25 μέ
τρων και πλάτους 10 μέ θαυμάσιο*  διάκοσμον,μέ ωραίας 
τοιχογραφίας αληθινά κομψοτεχνήματα, μέ ανεμιστήρας 
ίσχυράς έντάσεως, αέ μηχανήματα καιάτής πυρκαϊ&ς, μέ 
αίθουσαν καπνιστηρίου, άλλο καπνιστήριο διά τήν β' 
θέαιν, καί τέλος μέ πιανόλαν πρώτης γραμμής άπό τήν 
όποιαν οΐ θεαιαΐ απολαμβάνουν τά εκλεκτότερα μέρη τών 
μελλοδραμάτων τοΰ Βέρδι, τοΰ Ροσϊνι, τοΰ Μπετόβεν, 
τοϋ Μπερλιόζ, τοΰ Μένδελσον, τοΰ Μόζαρτ καί άλλων.

Έπροιίμησα νά αναφέρω κατά σειράν τά μέσα πού δια
θέτει ή σάλα τοΰ ε’Αχιλλείου*  διότι έτσι μόνον οί άνα
γνώσται θά σχηματίσουν σαφώς ιδέαν τής πραγματικότη
τας. Έπι μισή ώρα είς μάτην αναζητώ μέσα είς τόν κι
νηματογράφον αυτόν κάτι πού νά μοΰ δώοη αφορμήν νά 
τόν έπικρίνω. Είναι άδύνατον. Ό διευθυντής του τά ε\ 
χει προίδη δλα καί μέ τήν σοφήν του πρόνοιαν {φίμω
σε τά στόματα καί τών πλέον άνοικονομήτων καί τών 
πλέον απαιτητικών, άπαξ διά παντός. Ό άνθρωπος ί· 
σκέφθη, δπως σκέπτεται ένας πολιτισμένος καί είπε. 
Έδώ θά κάνωμε κινηματογ-άφον. Θά κάνωμε δηλαδή 
θέατρον καί θά καλέσωμε τόν κόσμον πού κατοικεί -είς 
τάς πέριξ συνοικίας νά έλθη καί νά περάση δύο ώρες 
ευχάριστες. Ό κόσμος αυτός δέν είναι ούτε αθίγγανοι, 
ούτε Κάφροι. Είναι κόσμος εκλεκτός, πού αποτελεί 
μέρος τής έκλεκτής Κοινωνίας τής πρωτευούαης' άρα ό 
κινηματογράφος πρέπει νά είναι άνάλογσς πρός τάς αξιώ
σεις του. Καί έ'έθη ό άνθρωπος είς τό εργον του. "Ε
βαλε τά δυνατά τον, ανέπτυξε δλην τήν δραστηριότητα 
του, {κινητοποίησε δλην τήν ευσυνειδησία του, ίπεοτρά- 
τευσε δλα του τά καλλιτεχνικά γοΰστα, κατέθεσε δλον του 
τό πάλι-ισμό και ίδρυσε κινηματογράφον ευρωπαϊκόν.

Καί ενα βλέμμα μέσα είς τήν καμπίνα \τής μηχανής. 
Μία θαυμασία μηχανή μάρκας εΣίμπλεξ*  τοποθετημέ
νη επάνω είς βάσεις στερεάς, εργάζεται σαν ώρολόγι καί 
εκπέμπει προβολάς σταθ εράς, άπό τάς όποιας τά μά
τια τών θεατών δέν διατρέχουν κανένα κίνδυνον »ά πά- 
θιυν άπό αστιγματισμόν.

Αί ταινίαι πού προβάλλει τό «’’Αχίλλειον είναι δια
λεγμένες άπό τά καλ/ίτερα έργα τών διαφόρων κΐ'ημα- 
τ γραφικών οίκων τά όποια προμηθεύεται ό διευθυν
τής του άπό τά έδώ αντιπροσωπευτικά γραφεία πλήν 
τής νΤριάγκλ-. ‘Υποθέτω δτι ό κόσμος που συχνάζτι 
είς τό .'Αχίλλειου- δέν ήμπορεΐ νά εχη κανένα παράπο
νο. Τουναντίον ήμπορεΐ νά καυχαται διά τό θέατρον τής 
περιοχής του καί όμολογουμένως αί άλλαι συνοικεΐαι τών 
’Αθηνών άοφαλώς θά τού; ζηλεύουν διά τό θαυμάσιον 
κέντρον διαοκεδάσεως πού δίν ηΰτύχησαν άκόμη νά άαο- 
κτήσουν.

Νομίζω δτι είναι καιρός νά γράψωμε καί δύο λόγια 
διά τόν άνθρωπον πού {δημιούργησε τό < ’Αχίλλειου*.  
Είνε ό κ. Κλαύδιος Χατζηγεωργίου ένας άνθρωπος μέ α
νεπτυγμένα γοΰστα, μέ πλήρη ίπίγυωσιυ τών καθηκόν
των καί τών ύποχρεώσεών του απέναντι τοΰ κοινού καί 
μέ ευσυνειδησίαν σπάνιάν. Ή φιλοδοξία του, είνε πώς 
νά πλουτίση άκόμη περισσότερον τά άναπαυτικά μέσα 
τοΰ θεάτρου καί πώς τά καταστήση τό κινηματοθέατρόν 
του κέντρον τής έκλεκτοτέρας κοινωνίας τών πέριξ συγ 
νοικιών. Μά υποθέτω δτι αυτό τό κατώρθωοε ήδη.
ΤΟ “ΣΙΝΑΜΠΑΡ.,
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καί μοΰ ύπεδείκνυε t^r πρός τά αριστερά κλίμακα, ή ό- 
ποια οδηγούσε είς την αίθουσαν τής προβολής. ‘Ητο α
κριβώς ή ώρα κατά την όποιαν έπροβάλετο μία ταινία έ- 
πεισοδιακή. Σκότος βαθύ έπεκράτει είς τήν αίθουσαν, 
τής όποιας ή άποπνικτική ατμόσφαιρα υπενθύμιζε κα- 
φενειακήν βώχαν ίν ουνδυασμώ μέ τάς αναθυμιάσεις τής 
υπονόμου τοϋ προφήτου Δανιήλ. Κάτι αγριοφωνάρες άπό 
βραχνιασμέ'α λαρύγγια, συνώόειαν τήν επιτυχή ζράσιν 
τοΰ ήρωος τής οθόνης.

—“Ισα ντέ κι έρχεται, φώναζαν μερικό·, προφανώς 
διά rd ειδοποιήσουν τόν ήρωα ότι κάποιος κίνδυνος τόν 
άπειλεΐ υπό μορφήν κακούργου. Σέ λίγο κάτι θριαμβευ
τικά σφυρίγματα που παρ' ολίγον νά ξεσχίσουν τ’ αυτιά 
μου, έ πλημμύρισαν τήν αίθουσαν. Είχεν έπέλθει αυμ· 
πλοκή είς τήν όθόιην. Τό νοήμον κοινόν είχε συγκινηθή 
καί τά αίματά του είχαν ανάψει. Παρ’ δλίγον μερικοί 
θερμόαιμοι νά πηδήσουν έπάνω είς τήν οθόνην καί νά 
σπεύσουν πρός βοήθειαν τοΰ κινδυνεύοντας ήρωός των. 
Ή κατάοταοις εΰρίοκετο εις κρίσιμον σημεΐον, ότε έπί 
τέλους τά φώτα ποΰ ήναψ.ν αίφνης, έθεσαν τέρμα είς 
τήν νευρικότητα. Τό πολεμικόν μένος τοΰ κοινού είχε 
κατευνασθή καί ή τάξις άπεκατεστάθη.

"Οταν άναψαν νά φώτα δέν ήμπαρώ νά σάς περιγρά- 
ψα τί είδα έκεΐ μέσα. Κάτω στήν πλατεία οί θαμώνες, 
τύποι τών πλέον λαϊκών συνοικιών τής πρωτευούσης, ή
ταν ξαπλωμένοι εί; τά καθίσματα είς διαφόρους στάσεις 
ξυνόμενοι διαρκώς, βήχυντες ώς έπί τό πλεΐστον καί 
φτύνοντας συνήθως είς τό πάτωμα. ’Επάνω άπό τό υ
περώον έκρέμοντο κάτι ποδάρες, μέ πεσμένες κάλτες πά
νω άπό τάς όποιας έφαί-οντο λερωμένα σώβρακα πιθα
νώς πλυθίνια πέρυσι. Τό θέαμα μοΰ υπενθύμισε όλί- 
γην α Ευκαιρίαν ε είς τό κατάστρωμα τής όποιας ξαπλώ
νονται συνήθωε οΐ ναϋται ποΰ έπιστρέφ υν άπό τόν 
Ναύσταθμο. Νιος θόρυβος καί ποδοπατήματα ήρχισαν 
rd δονοΰν τήν αίθουσαν. Έπρόκειτο περί έκδηλώσεως 
άνυπομονησίας διά τήν βραδύτητα τοϋ μηχανικού. ’Επί 
τέλους ή προβολή έσυνεχίσθη. Μιά σκηνή τρυφερά, έξύ- 
πνησε είς rd στήθη τών παρακολουθούντων, rd; πλέον 
κτηνώδεις όρμάς. Άπό τά στόματα μερικών έβγαιναν κά
τι στεναγμοί ποΰ έμοιαζαν σαν βρυχηθμοί θηρίων όταν 
αισθάνονται τήν λείαν των νά διαφεύγη. Αίφνης τά φώ
τα άναψαν. Έπηκολούθησε πανδαιμόνιο*.  Είχε κοπή ή 
κορδέλλα. “Ετσι έξηκολούθησε ή παράσταοις μέχρι τέ
λους- Τί νά προσθέσωμε λοιπόν σέ όλα αυτά ποΰ είδαν 
rd μάτια μας ; Καί Ί rd γράψω με περκ-σάτιρα άπ’ 
avrd ποΰ έγράψαμε ήδη ; Ή άστυνομία πάντως ποΰ έν 
διαφέρεται dtd rd άσβέστωμα τών πεζοδρομίων θά ήμ- 
πορυϋσε νά λάβη μίαν σοβαρόν άπόφασιν καί rd περιο 
θίυη rd κακόν.

Ό Διευθυντής τοϋ «Σιναμπάρ*  κ. Μαγγανιώτης δέν 
δικαιολογείται καθόλου dtd τήν άδιαρ ορίαν ποΰ έπιδει- 
κνυει είς τήν κανονικήν καί ευπρεπή έν γένει λειτουρ
γίαν τοϋ κινηματογράφου του. Δέν πρέπει rd ένδιαφέ- 
βεται μόνον dtd τήν τσέπην του. “Εχει ΰποχρέωσιν rd 
φροντίζη καί διά τήν περιφρούρηοιν τής άκεραιότητος 
τοϋ χαρακτήρας τών θεατών ποΰ συχνάζουν έκεΐ. Διότι 
είναι άνακφισβήεητον ότι συχνάζουν έκεΐ καί πολλά παι
διά ποΰ δέν έχουν διόλου κακά ένστικτα. Αύιά rd παι
διά έάν τουλάχιστον δέν μπορούν rd ωφεληθούν τίποτε 
από έκεΐ δέν πρέπει βέβαια νά φύγουν ηθικώς ζημιωμέ
να. Καί ά· συμβαίνει ένα τέτοιο πράνμα, υπεύθυνος τε
λείως είναι δ διευθυντής τοϋ κινηματογράφου, ό όποιος 
δημιουργεί άνάλογον κοινόν ποΰ μιά μέρα θ' άποτελέση 
μέρος τή; Ελληνικής Κοινωνίας.

Ή άρμοδία άρχή ποΰ ήμπορεΐ νά λάβη άπό τώ,α rd 
μέτρα της ας φροντίτη εγκαίρως νά υπόδειξη είς τόν διευ
θυντήν τοΰ κινηματογράφου αυτού ότι ή ασυνείδητος έκ 
μετάλλευσις τής περιέργειας καί τών ήρωϊκών έ-στικτών 
τώύ παιδιών, δέν είναι ό καλλίτερο; τρόπος τοϋ σχήμα- 
τιομοΰ περιουσίας.
ΤΟ ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ

Ο κινηματογράφος αυτός αδικείται πολύ άπό rd ’Α
θηναϊκόν κοινόν. ’Αδικείται dd πολλοί); λόγους aMd 

κυρίως α’) διότι ευρίσκεται είς τό κεντρικώτερον μέρος 
τής πόλεως, β') διότι άπό άπόψεως έσωτερικής κατα
σκευής έκπληροΐ όλας rd; άπαιτήσεις τών θεατών καί 
γ’) διότι αΐ ταινίαι τάς όποιας προβάλλει δέν είνε τυ- 
χαΐαι, τουναντίον μάλιστα είνε έκλεκταί άπό τήν συλλο
γήν τής Τριάγνκλ και άλλων πλήν τής Φάναμετ. Ό 
Διευθυντής τού αΡοζικλαίρ κ.Δ.Καρρας άνθρωπος μέ εΰ- 
ρεΐαν μόρφωσιν καί γνωρίζω*  πολύ καλά τή δουλειά του 
άντελήφθη πολύ γρήγορα ότι ή προβολή έπε ισοδιακών 
ταινιών ό'χι μόνον δέν άρέσουν πλέον είς rd κοινόν άλλά 
καί δημιουργούν κακήν φήμην γύρω άπό τό δνομα τοϋ 
κινηματογράφου, ή δπο α άπομακρύνει άπό τό θέατρον 
τόν καλλίτερου κόσαον καί συγκεντρώνει rd πλέον βάρ
βαρα στοιχεία τής Κοινωνίας. Ό κ. Καρράς εϊνε ό πρώ-

ΛΗΤΜ. kaffas
’Ιδιοκτήτης τοΟ Κινηματογράφον «Ροζικλαίρη κα» 
'Γαιιίας τϋς «Πανελλήνιον Κινηματογραφικής Έ· 

νώύεως» (Π. Ε. Κ.)

ro; ό όποιος άπετάχθη τώ Σατανά καί έξοστράκισε άπό 
τήν δθόνην εού κινηματογράφου του τάς επεισοδιακός 
ταινία;. "Ηδη άπό δύο καί πλέον έτών παίζει καθαρώς 
κοινωνικά εογα χάρις είς τά όποια κατώρθωσε rd έξευ- 
γενήση τό κοινόν του καί rd έξυψώση είς τήν συνείδη- 
σιν τών επισκεπτών τήν φήμην τοΰ κινηματογράφου του. 
Καί όμολογουμένως ή ο κρίμα ενα τέτοιο θέατρον, κομ
ψόν καί ώραϊ’, είς τήν καρδιά τών ’Αθηνών νά εχη τήν 
φήμην τοϋ «Πανοράματος καί τοΰ Σιναμπάρ . Είνε δέ 
ό κ. Καρράς άξιος συγχαρητηρίων διότι άνττλήφθη ένω- 
ρίς τό άτοπον αυτό καί εσπευσο νά rd έπανορθώση. Ή 
αίθουσα τοΰ Ροζικλαίρ είνε άρκετά ευρύχωρη μέ όλα 
rd μέσα ποΰ χρειάζονται διά νά θεωρεϊιαι μία άπό rd; 
τελειωτέρας αίθούσάς κινηματογράφων τών ‘Αθηνών. 
‘Εκτός τών πολυπληθών άνεμισ ήρων καί άπορροφητή- 
ρων ποΰ έχει τό Ροζικλαίρ , διαθέτει καί ειδικά 
ήλεκτρικά μηχανήματα rd όποια αρωματίζουν τήν άιμό-
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οφαΐραν αυτομάτως καί δχι δπως είς μερικά κινηματο- 
νβατρα με ψεκαστήρες.

Η μηχανή του -Ροζικλαίρ», Sv δέν άπατώμαι μάρκας 
« Ερνεμαν-, είνε πολύ καλή καί εξυπηρετεί θαυμάσια 
τας οπτικας απαιτήσεις τών θεατών. Ή μουσική και έ- | 
δω επι τοϋ παρόν ος άποτελεΐται άπό μίαν ηλεκτρικόν 
πιανόλαν με αφθονα εκλεκτά κομμάτια. Λέγω έπί τοϋ 
παρόντος, διότι δ κ. Καρράς σκέπτεται νά προβή εις 
μίαν πρωτοφανή δια τάς Αθήνας καινοτομίαν. Νά έγκα- 
ταστήοη δηλαδή είς τόν κινηματογράφον ένα ραδιόφωνου 
εις τρόπον ώστε οί #εα'α< νά ήαποροϋν άντί μουσικής 
εχχωριαρ να ακούουν δλας τάς μεγάλας δρχήστρας τοϋ Βε
ρολίνου. του Λονδίνου, τών Παρισίων, τής Βιέννης καί 
της Νεαπόλεως. Ηδη τό έχει εφαρμόσει τό σύστημα τού
το έπι ενα διάστημά είς τό θέατρόν του, άλλά έπειδή δέν 
ημπορουσε νάέχη ποικιλλίαν σταθμών, άπεφάσισε νά 
καμη ειδικήν έγκατάστασιν διά νά επιτυχή πλήοως τοϋ 
σκοπού του. Τό κΡοζικλαίρ*  διαθέτει ίδί ς ηλεκτρικός 
εγκαταστάσεις και φωτισμού ώστε καί Sv άκόμη τό ρεύ
μα τής πόλεως διακοπή νά εΐνε εί; θέσιν μόνον του νά 
εξακολούθηση εργαζόμενον, χάρις είς τό ιδιόκτητον μο
τέρ παρα) ωγής ρεύματος. Μία άκόμη σπόδειξις τής δρα
στηριότητας καί τής επιχειρηματικής ικανότητας τ υ κ. 
Βορρά είνε καί τό δτι διατηρεί ιδιαίτερον έργαστήριον 
Οια τήν κατασκευήν τίτλων ταινιών, γραφειον έκ ετ λ- 
λεύσεως ταινιών, εΐνε δέ έπι πλέονκαί 'ντιπρέσω ος τοϋ 
οικου «Gevaert» παρθένων ταινιών. Είς τόν κ. Καρράν 
ή ελληνική κη ηαατογ ραφία οφείλει πολλά, διότι είνε ό 
πρώτος θεμελιωτής, .ής κινηματογραφικής βιομηχανίας 
εν Ελλάδι καί εις έκ τών κνριωτέρων οικονομικών ύπο- 
στηρικτών τής έν Θεσσαλονίκη κινημ. εταιρείας «Ήρώ 
Φίλμ»,η όποια εσχάτως αίγύρισε*τήν  ταινίαν τής "Επανα- 
στάσεως τοΰ 1821 τή συνεργασία τών κ.κ. Τοατοαπα καί 

όποια έλπίζομεν δτι συντόμως θα προβλη- 
&ΤΙ ενώπιον τον ελληνικόν κοινού.

Ο. Τ—C
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ, «Μαγεία», «Α.Ο.Δ.Ο.» 

καί «Παλλάςη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΟΠΗΝ

MIA THAH1HIIII ΪΤΝίΙΑΑϊΖΙί' 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΟΣ 6 500 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝ 0 ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Η «’Εφημερίς τώι κινηματογραφικών ταινιών» περι
γράφει εις τό τελευ ταΐον της φύλλον λεπτομερώς μίαν 
συνδιάλεξιν πού έλαβε χώραν άπό ιόν Αγιον ‘Αντώνιον 
τής Πολι είας Τέξας τής ’Αμερικής μεταξύ τοΰ έκεΐ έλ- 
ληνός έπιχειρηματίου καί ιδιοκτήτου τριών κινηματοθε
άτρων κ. Λούη Σαντίκου καί τοΰ είς Ευρώπην καί έν 
Λονδίνω εδρεύοντας διευθυντοϋ τής Φέρστ Νάσιοναλ κ. 
Μπροΰκλις.

Διά τήν συνδιάλεξιν αύτήν δ έξ Άμφίσοη; ελλην έπι- 
χε ρηματιας επλήρωσεν έντός τρ^ών λε ττών τής ώρας 86 
δολλάρια, δλαι δέ αΐ εφημερίδες τής πολιτείας Τέξας α
ναγράφουν μέ υπερηφάνειαν τό γεγονός, τδ δποΐον, ώς 
λέγουν, τιμά ιδιαιτέρως τήν πόλιν τοΰ 'Αγίου Αντωνίου 
διότι ο πρώτος πού ώμίλησε μέ τήν Ευρώπην τηλεφωνι- 
κώς συνέτεσε νά είνε έπιχεκ η ατίας άν )κων είς ιόν εμ
πορικόν κόσμον τής πολιτεία; Τέξας.

Ο κ. Στ. Στεφανίδης συμπιηρω ιατ'κώς μάς παοέχει 
πληροφορίαν δτι ό κ. Λούης Σαντίκος εΐνε εις έκ 

ι ών ικανότερων έπιχ-ιρηματιάν τοΰ κόσμου. "Εδραοεν 
εις Αμερικήν τόσον, ώστε έφθασε νά είνε ό πρώτος μέ- 
γας επιχειρηματίας θεάτρων τής πολιτείας Τέξες χαί δ 
μεγιλείτερος αγοραστής δικαιωμάτων κινηματογραφικών 
ταινιών είς εά$ νοτιοδυτικός Πολιτείας τής Αμερικής. 
Τελευταίως έκτισε τό θέατρον α Πέλλας» εις τόν ° Αγιον 
Αντώνιον, πόλιν μέ 600.000 κατοίκων. Τό θέατρον αύ

τό έστοίχισε ενα έκατομμύριον περίπου δολλαοίων.
‘Ο κ. Λούης συνδέεται διά φιλίας μέ τόν κ. Μπροΰ- 

κλις, ό λόγος δέ διά τόν όποιον τοΰ έτηλεφώνησε ήτο διά 
νά τον άναγγείλη δτι μίαν ταινίαν του θά τήν κρατούσε 
έπι 10 ήμέρας είς τό «Πάλλας*  καί συνεπώς νά μή τήν 
περιμενη ει$ τό Λονδΐνον. ‘Ολόκληρος ό έγχώριος τύπος 
άναγράφει μέ με) άλα γράμματα τό ςεγονός διότι οί Άμε 
ρικανοί δημοσιογράφοι άγάλλονται δταν ή πόλις των πρω 
τενει καί οΐ κάτοικοί της εΐνε μεγάλοι έπιχειρημαιίαι. 
, θ *·  Λούης Σαντίκος ένυμφεύθη έοχάτως τήν έξ 
Αμφίσσης δεσποινίδα Τοϋλαν Γάταυ.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Είς τό τέλος τοΰ τρέχοντος μηνάς ’Απριλίου, λήγουν αί 

συνδρομαί τών x. x. I. Στυλιανόν Άραπακη Άθήναι, Α, 
Παπαγεωργίου χαί Στερ. Μπίλλια Κοβάλλα. Γεωρ. Χρι
στοδούλου Τρίπολις, Στέλλας Παπαδάχη, Ε. Ζωίτση χαί 
Κυρ. Σπερελάκη Χονιά, Ν. Παλίγχα ’Ιωάννινα, Θ, ’Αγα
μέμνων Σέρραι, Νικ. Ατζαρίτη Πάτρας, Άλ. Παπαγιάννη, 
θεοβ. Δόβα, Κ. Πτριστέρη καί Γ, Δανού Βόλος κα’· Δημ. 
Τροχάκη 'Ηράκλειον.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί άναττέρω κ κ. ουνδρομηταί 
δσως έμβάσωσι εγκαίρως τήν άνανέωσιν τής συνδρομής 
των, καθ όσον από 1ης προσεχούς μηνός ι?ά διακοπή 
ή περαιτέρω άποιτολή τοϋ τεύχους είς τούς μή άνανεώ 
οαττας τήν συνδρομήν των.

• -II Δταχείριόις
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κλ. Μιμικόν, (Αίγιου).—Σας εύχαριστούμευ διά τήυ εί- 

λικρίυειάν σας, άί./.ά τά καλά κόποι; κτώυται. ’Όπως δήποτε 
άποστείλατέ μα; δύο φωτογραφίας μικρά; διά τό δελτίου καί 
καί}’ εβδομάδα τήν κινηματογραφικήν κίνησιν. Χαιρειισιιον; 
εις τόν κ. Σταυρονλόπουλον.

Αριστ. Δήαου, 1-άνθη).Εστάλησαν !) φωτογοαφίαι. 
Χρήματα έλήφθηοαν.

Γ. Νιτσόπουλον (ΚαβάλλανI.—Δυστυχώς δέν θά δήμο- 
σιενθή, διότι δεν πρέπει ημείς νά ι ποδεικνύωμεν τά σιράλιιατά 
του. Αλλως καί απλώς άν άναφέρωμεν τό περιοδικόν αυτό 
τοϋ καμνομεν μονοί μας διαφημηοιν. Οί φίλοι τον κινηματο
γράφου, οί όποιοι τχονν τόσα ώφεληθή άπό τόν *Κιν.  Άατέοαν 
είνε εις θεοιν νά εκτιμήσουν, καί είς αυτούς εναπόκειται rd 
κρίνουν. Σείς ημπορεϊτε διά ξώοης rd υποδείξετε είς τούς ύ- 
ποστηρικτάς τοϋ έντυπου αύτοΰ ότι der έχουν τίποτε νά ώ- 
ΐ;·'εληθοϋν.

Γ. Χαλκίδην, / Δέρραίλ — Φωτογραφίαι έστάλησαν. Είκο- 
σιπεντά ραχμον έλήφθη.
, . ΐϊσζαντζην {—ανάην) και Β. Σκαλίδου (’Ενταύθα/.— 
Εσιαχησαν ανα δνο φωτογραφίαι,

Α. Μπαρκούκην ίΚόρινθον).—Ό κ. Γιώργας διατί δέν 
ανανεώνει τήν συνδρομήν του ;

Β. Δτούγαν ίΚοζάνην). —‘Επιταγή έλήφθη, ενχαοιστονμεν
Α Σωφρονωδην I Μυτιλήνην). — Έλήφθηοαν ’δραχ. 22ά 

ευχαριστονμεν. Από σήμεροι οτέλλονται άπό ό τεύχη.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
κέφι καί μπρίο. Ό νεαρός καλλιτέχνης Φύτερερ, οστίς έξε- 
λίσσεται τελευταίως κατά τρόπον ικανοποιητικόν; τής δίδει 
μέ τάλαντον τήν άπάντησιν. Στέφανος. Κώιίτεα

ΚΑΠΙΤΕΝ ΡΑΣΚΛΣ
Παραγωγή «Societes des Cinerotnans» 

(Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν»)

Τό γίαν έργον τού Henri desbontaines 8ίν οτ»ρ»ϊται 
άρ»τών. Ή ΰπόθϊσις παρμένη άπδ τδ μυθιστόρημα τοδ Paul 
Dambry πού έδημοσιεύθη ώς έπιφυλλίς »ίς τήν Παρισινήν 
♦ Matin» περιέχει δ,τι άπαιτείται διά νά άρέση είς τδ πολύ 
κοινόν. Ή σκηνοθεσία τοϋ Desfontaines εΐνε είς το συνο- 
λον καλή. Υπάρχει κάπρια πρωτοτυπία είς τά ντεκδρ, έπι- 
τυχής έκλογή τοπείω» καί εικόνων καί μία διαυγής καί κα
θαρά φωτογραφία. Παρά τάς μερικάς άπιθανότητας, πολύ 
κτυπητάς εΐνε αλήθεια, άλλά αΐ δποΐαι δικαιολογούνται ες 
αύτοΰ τοδ χαρακτήρας τοϋ έργου, παρακολουθεί τις την ται
νίαν ταύτην εύχαρίστως. *0  «Κκπιτέν Ρασκάς» στηρίζει έ
να μέρος τής έπιτυχίας τού καί είς τίν Γκαμπριελ, Γκαμ- 
πριό. Αύτδς δστις μάς συνεκίνησε μέχρι δακρύων ως 1 ιάν- 
νης Άγιάννης τών «Αθλίων» ύποδΰεται τήν φοράν ταύτην 
ένα ρόλον τελείως διαφορετικόν. Υποδύεται τόν, ρόλον του 
Μασσαλιώτου Ρασκάς μέ ένα κέφι καί ένα μπρίο που ούτε 
κάν τδ ύποπτευδμεθα. Το ύπδλοιπον τής διανομής συγκεν
τρώνει τά δνόματα τής Κλώντ Μερέλ, τής Ζίν ” 
τήν Άλίς Τισσό, τής Πωλέτ Μπερζέ, τοδ Ζαν Ντεδαλδ, 
τοδ Τζόε Χάμαν κοΐ τοΰ Μάριο Νασταζιο.

ΑΥΝΑΙΥΙ1Σ ΚΗ1 ΚΑΛΛΟΝΗ
Παραγωγή «U.F-Α.»

(Προεβ>ήί)η είς τό «Οΰφα—Πάλας»)

Ή «Αύναμις καί Καλλονή» εΐνε μία ταινία ή δποία συγ- 
καταριθμεΐται δικαίως μεταξύ τών πλέον πρωτοτύπων έργων 
τών τελευταίων χρόνων. Δύναται νά λεχθή δτι τό leit mo- 
tiv τοϋ έργου αύτοΰ εΐνε τδ ρητόν τών άρχαίων: «Νοΰς ύ- 
γιήζ έν σώματι ύγιή». *Η  «Δύναμίς καί Καλλονή» β.νε να 
ωφέλιμον μάθημα ιστορίας καί άνθρωπίνης ένεργητικότητος 
κατά τδ δποΐον δλέπομεν έφαρμοζομένας τάς μεθόδους που 
ήκμαζον τόσον περιλάμπρως ύπό τδν ευτυχή ουρανόν της 
•Αττικής καί τής Ρώιης. Τδ μέρος τή.-. άοχαίχς άναπχρα- 
στάσεως άφθονεΐ άπό ώραίας εικόνας. Ο W. Prager οστ.ς 
έσκηνοθέτησε τήν «Δύναμιν καί Καλλονήν» έπί τή δασει ένδς 
έπιστημονικοϋ, έάν έπιτρέπετχΐ ή έκφρχβις, σενάριο του δό
κτορος Kaufmann, έτέτυχεν ώοαΐ ι άποτελ σμχτα χάρις εις 
τήν άντίθεσιν τοΰ λευκοί κχί μαύοου χρώματος. Η ρυθμική 
γυμναστική καί δ χορδς ύφ' δλας των τάς άπδψεις κατέχουν 
μίαν άρκετά μεγάλην θέσιν είς αύτήν τήν ταινίαν καί εχου/ 
μίαν διδακτικήν άξίαν άναμφισβ ήτη ιον. Γενικώς ή δλη ται
νία είνε θέαμα ωφέλιμον, διδακτικόν καί ύγιές, τδ δποΐον 
Ιδιαιτέρως αυνιστ’δμβν βίς το·>ς νέους, διότι ή νβότηβ πρέιτβι 
να μχθη νλ έντιμα ν^ι αέδιται τήν υγβίαν καί τήν αι
σθητικήν του σώματος.

“Η ΠΡΙΓΗΗΠΙΣΓΑ ΡΗΠΑΝΗΚί,,
Παραγωγή «Eichberg-filtn-der U. F· Α»

Προ βλήθη είς τό Ουφα—Πάλας

Ό ’Άίχμπεργκ, δ μοντερνιστής καί λεπτός σκηνοθέτης 
φής «’Αγνής Σοοζάνας» καί τοΰ «Ποίγκηπος καί τής Κο- 
χόττας» αύτήν τήν φοράν δέν μας ΙκανοποΙησ® πλήρως. 
Αύτδ δφείλεται έν μέρει καί είς τήν ύπδθεσιν, μίαν γερμα
νικήν φάρσαν πολύ χονδροειδή, ή δποία εΐνε έξαιρετικά συμ- 
δατική διά τόν κινηματογράφον, Έν τούτοις πρέπει να δ- 
μολσγήσωμεν ότι αύτδ δέν ήμπόδισε τδ κοινόν νά γελάση 
μέ τήν καρδιά του καί νά περάση δυδ εΰχάρωτες ώρες. Η 
3|νΐα Ντέσνι παίζει τδν ρόλον τής Ρβπανάκι μέ διαιρετικό1

“ΚΑΡΜεΝη
Παραγωγή «Albartos»

(Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» καί τό «Ίντεάλ )

Ό Ζχκ Φεΰντερ, ε’.ς τόν δποΐον δφείλομεν ήδη τήν «Ά- 
τλαντίδα», καί τούς <11ροσκυ»ητάς τής Αγάπης» (L Ι· 
mage) άναλαμδάνων νά κινηματογράφηση τό ^μυθιστόρημα 
τού Προσπέρ Μεριμέ, είνε προφανές ότι κατέβαλλεν όλας 
του τάς προσπάθειας ύλικας καί καλλιτεχνικάς, διά τήν ό
σον τό δυνατόν πιστωτέρχν άναπχρχστχσίν του καί έπέτυχε 
νά κάμη νά άναζήση ή ιστορία τής ώραίας τσιγκάνας^ άλη- 
θινα πρό τών δφθαλμών μις. Ό κινηματογράφος ώφειλε 
νά έπιτρέψή τήν άνάδ,βχσιν μιας αύθεντικής Κάρμεν, έκτι- 
λισσομένης μεσχ είς τά ίδια άκριδώς ντεκόρ πού περιέγραψε 
δ Μεριμέ. Αύτό άλλωστε εΐνε ένα άπδ τά μεγαλείτερα προ
σόντα τοΰ κινηματογράφου απέναντι τοΰ θεάτρου. Τά το- 
πεΐα πού έξελέγησαν δι’ «ίξωτερικα» είνε πραγματικώς 
θαυμάσια. ‘Αναγνωρίζει τις είς αύιά τά πλέον χαρακτηρι
στικά σημεία τής φλογέράς, άγρίας, άλλά καί τόσον έλκυ- 
στικής ’Ισπανίας. Ή έφοδος τής έρημου venta είς τήν δ
ποίαν αιχμαλωτίζεται δ Μονόφθαλμος, λαμβάνει χώραν πά- 
νω είς ένα φόντο ρωμαντικώτατον. Ή νυκτερινή κατασκή- 
νωσις τών λαθρεμπόρων έπάνω είς τά δουνά είνε μία θαυ
μάσια είκών συνυσσεως. "Οσον διά τήν σκηνήν τής ταυρο
μαχίας δέν δύναταί τις νά φαντασθή π'.στωτέραν καί τόσον 
θαυμάσια «γυρισμένην». Άλλά κχί τά «έσωτερικά» τά ά- 
ναπαριστώντα τήν Ισπανίαν κατά τδ 183J, εΐνε έξ ίσου^ έ- 
πιτυχή καί συμβάλλουν είς τδ νά δοθή είς τδ έργον, όλον 
τό άπαιτού ·ενον τοπικόν χρώμα. Πόσον περίεργοι, εΐνε .,αί 
είκόνες τοϋ ανακτόρου τοΰ διοικητοΰ είς τό δποΐον ή Κάο.- 
μεν χορεύει ενώπιον τών προσκεκλημένων ένφ δ Δόν Ζ.ζε 
τήν παρακολουθεί άνήσυχος μέσα άπό τά κάγκελα, καί πό
σον ρωμαντικδν είνε τδ καφενεΐον είς τδ δποΐον, συναντών- 
τχι οί κομψοί νέοι τής ’Ισπανίας. Ή ταβέρνα τοΰ Λίλα 
Πάστια, είς τήν δποίαν έκτυλίσσεται ή άγρίχ μονομαχία 
μεταξύ τού Δόν Ζοζέ καί τοΰ λοχαγού του, ώς καί τό έ}ω- 
τερικόν τοδ καπνεργοστασίου μέ τήν τόσον πιστήν εζκόνα 
τής Παναγίας, εΐνε έπίσης πολύ χαρακτηριστικαί. Τό μό
νον διά τό.όποιον δύναταί τις νά κατηγορήση τήν^ ,κινημα- 
τογράφησιν τοΰ Ζάκ Φέϊντερ εΐνε όιι έλλείπει.άπ αύτήν δ 
μεγάλος λυρισμός ποΰ τόσον ένδιαφέρον δίδει είς ίνα έρ
γον. Έάν ή σκηνοθεσία είνε εξαιρετικά έπιμελημένη τδ αύτ.ό 
συμβαίνει *αΓ  μέ τήν ύπόκρισιν τών ήθοποιών. Ή Ρακέλ 
Μέλλερ άνέλαβε νά ένσαρκώση τήν ύπέροχον Κάρμεν. ,Η 
μεγάλη καλλιτέχνις έψυχολόγησε καί έμελέτησε βαθειά τόν 
ρόλον της καί επέτυχε νά καταστήση ένα άληθιν,δν κα’ι αν
θρώπινον χαρακτήρα. Δέν υπάρχει καμμιά ύπερδολή είς τδ 

1 παίξιμό της, τδ δποΐον παραμένει φυσικώτατον, καί είς αΰ; 
ί τάς ακόμη τάς πλέον δρ.αματικάς σκηνάς τοΰ έργου. 'Ο 
■ Louis Lerch συνέθεσε τδν δύσκολον ρόλο,ν τοΰ, Δόν Ζοζέ 

μέ άξιόλογον έπιδεξιότητα. Ή πρώτη αύτη δημιουργία υ
πόσχεται διά τδ μέλλον/Ο περίφημος ταυρομάχος Cuerrero 
de Sandaval εμφανίζεται καί αύτός, ύποδυόμενος  ̂τόν ρος 
λον τοΰ Λουκά. Εννοείται λοιπόν δτι αί σκηναί τής ταυ
ρομαχίας εΐνε άληθιναί καί δέν περιέχουν κανένα τρύγ.. 
'Q Γκαστδν Μοντό, δ Ζάν Μυράγ, ό Βίκτωρ Βίνα, δ Ρ.αΰν 

ι μδν Κατελαίν καί δ Σάρλ Μπαφρουά συμπληρώνουν τό υπό
λοιπον τής διανομής. , '2a

Αί άνωτέρω άρεταΐ σκηνοθεσίας καί ύποκρίσει^ καθι
στούν τήν «Κάρμεν» μίαν πρώτης τάξεφς ταινίαν, .ή ,δ^οία 
τιμά τδν δήμψυργόν της Ζάκ Φέϋντρρ και προσθέτει, -,μι.ίΐν 
άκόμη έπςτυχΐαν είς τξ ένεργητικόν του. ■ ,-.ν,.·.

’ ‘ Βίων 11<ιπαιιε;ζ(ΐλη<;



ίίινιίματογρηότν,ός Άόττιρ ί) Κτντίιιαΐογραόίκός *Α3ττΐρ

Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 
‘ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ,

*0 ε Κινηματογραφικός Άστήρ» άφιέρωσε πρότινος 
λεπιομερέστατον καί ενδιαφέρον άρθρου διά τήν <Μητρόπολιν» 
τό πραγματικόν αυτό μεγαλούργημα τοϋ Φρίτς Λάγκ, τό όποϊον 
(θριάμβευσε, θριαμβεύει και θά έξακολουθή έπί πολύ άκόμη 
νά θριαμβεύη καθ’ ολον ιόν κόσμον. Μετά τό Βερολϊνον, ή 
Βιέννη, τό Λονδίνον, ή Νέα Ύόοκη κα! τελευταίως οί Παρί- 
αιοι έμειναν κατάπληκτοι πρό τον εργον αύτοϋ διά τό όποϊον 
ή λέξις μεγαλειώδες είνε πολύ άσθενής. Έπειδή άγγέλεται οτι 
θά προβληθή προσεχέστατα καί είς τήν πόλιν μας κρίνω εν
διαφέρον νά γράφω πώς νπεδέχθη ό γαλλικός τύπος, ό τόσον 
εχθρικώς διακείμενον πρός κάθε τι γερμανικόν, τό έργον αύτό, 
τό όποϊον δεν εδίστασε καί αυτός άκόμη νά χαρακτηρίση ώς 
αριστούργημα. Διά νά 
μή κουράσω τούς άγα- 
αητούς άναγνώστας μας 
θά άρκεσθώ είς τό νά 
παραθέσω μόνον τάς 
κρίσεις τών τεσσάρων 
σπουδαιοτέρων καί σο- 
βαρωτέρων περιοδικών 
τής Γαλλίας, τοΰ <Ci- 
nea-Cine pour tous», 
τοΰ «Cinemagazine», 
τοΰ «Mon Film» καί 
τοΰ «Hebdo Film».

Τό «Cinea-Cine 
pour tons» (τενχος 15 
Μαρτίου, No 81, σελίς 
29) μεταξύ άλλων γρά
φει τά έξης:

Τό έργον είνε τό
σον κολοσσιαϊον, συγ- 
χεχυμένον, πλούσιον ά
πό ιδεολογίαν χαί συμ
βολισμόν, ώστε μας εΐ- 
νε άρκετά δύσκολον νά
τό κρίνωμεν ορθώς με- Μία σκηνή άπό τό
τά μίαν καί μόνην πα- 
ραχσλούθησιν. θά έχωμεν τήν εύκα,ρίαν είς τό μέλλον νά 
έπανέλθωμεν έκτενέστερον, άλλά άπό τώρα πρέπει νά 
σημειώσαμεν τό μεγάλο βήμα ποϋ έκαμεν ό κινηματογρά
φος μέ τήν «Μητρόπολιν» είς τόν πνευματικόν χαί Ιδεολο
γικόν κόσμον, θά μείνη τις πολύ δικαίως κατάπληκτος 
πρό τών αναρίθμητων κατορθωμάτων ποϋ έπρσγματοποίη- 
σε ή τεχνική τοΰ Φρίτς Λάγκ κατά τό διάστημα αύτής τής 
τόσον πρωτοτύπου καί τολμηράς κινηματογραφήσεω;. θά 
θαυμάση τις τά μέσα τά αληθώς κολοσσιαία πού μετεχειρί. 
οθησαν διά νάμάςέκθαμβώσουν, νά μας σκοτίσουν, νά μάς 
υποδουλώσουν, καί τά φανταστικά αποτελέσματα πού έ- 
πετεύχθησαν μέ τήν συνεργασίαν τοΰ ντεκόρ, τής μακέτ- 
τας καί τοΰ φωτός. Εις τό φανταστικόν είδος ή «Μητρόπο- 
πολις δέν φοβείται κανένα συναγωνισμόν χαί πρέπει νά 
μελετήση τις έκ τοΰ πλησίον αύτήν τήν σκηνογραφικήν καί 
φωτογραςικήν τεχνικήν, ποΰ ανακατώνει δλα τά δπερετι- 
κά δόγματα μέ τά όποια ζεΐ ό κινηματογράφος άπό είκοσι 
ετών, Άλλά τό κύριον ενδιαφέρον τής Μητροπόλεως» έγ
κειται, κατά τήν γνώμην μας, είς τό γεγονός δτι διά πρώ- 
την φοράν ένος δηγιουργός τόλμησε νά έκφράση διά κινη
τών εικόνων μίαν καθαρόν έπινόησιν τοΰ πνεύματος, 
δπως θά τό έκαμε μόνον ένα φιλοσοφικόν βιβλίον.

Τό tGinemagazine» (Τεύχος 25ης Μαρτίου No 12, σε
λίς 560^-563) .·'

«Έγνωρίζαμε δτι ό δημιουργός τών «Νιμπελοΰγκεν» είρ- 
γάζετο άπό καιρού διά τήν άποπεράτωσιν αύτής τής λίαν 
ένδιαφερούσης ηαραγωγής καί τήν άναμέναμε μέ ζωηράν 
περιέργειαν. Δέν ήδυνάμεθα έν τούτοις νά φαντασθώμεν 

δτι ένα θέμα τόσον μεγαλειώδες, περιλαμβάνον μίαν συνέ
χειαν σκη’ών τόσων διαφόρων τών μεν άπό τάς δέ, σκηνάς 
κατά τάς οποίας τά πρόσωπα ενσαρκώνουν ιδέας καί δχι 
ρόλους, ήδύνατο νά άναπαρασταθή τόσον θαυμάσια έπί 
τής οθόνης. Ή προβυλή τής Μητροπόλεως» ήτο μία με
γάλη άποκάλυψις· Διά τήν έπινόησίν του, τήν τεχνικήν του, 
τό φίλμ αύιό σημειώνει ένα ένδιαφέροντα σταθμόν είς τήν 
ιστορίαν τοϋ κινηματογράφου. Αί μεγαλείτεραι πλέον έλ- 
πίδες μάς είνε τοΰ λοιποΰ έπιτρεπτέαι. Ή «Μητρόπολις» 
άνοίγει νέας οδούς είς τήν κινηματογραφικήν τέχνην».

Καί μετά μίαν σύντομον περίληηιιν τοΰ σενάριο εξακολουθεί: 
«Αισθάνεται τις εαυτόν πιιγμένον ενώπιον τών γιγαν- 

τιαίων ντεκόρ ποΰ έκτί- 
σβησαν εϊς τά στούντια 
τής U.F.A. ντεκόρμέσα 
εις τά όποια κινούνται 
σεβαστά πλήθη. Μερι
κά! εικόνες μεταξύ τών 
οποίων δυνάμεθα νά 
σημειώοωμεν τήν ύπερ- 
τάτην δοκιμήν, κατά 
τήν όποιαν ό Rotwang 
μεταμορφώνει τήν γυ
ναίκα του αύτόματον 
είς σωσίαν τής Μαρίας, 
τάς ά'απαραστάσεις τοΰ 
πύργου τής Βαβέλ, τάς 
σκηνάς τής έπαναστά- 
σεως τών εργατών καί 
τής πλημμύρας, είνε 
θαύματα σκηνοθεσίας. 
Άλλα ή τεχνική δέν 
είνε ή μόνη αιτία τής 
επιτυχίας τής «Μητρο
πόλεως». Συναντώμεν 
κατά τήν έξέλιξιν τοΰ

έργον «Μητρόπολις» δράμαιος, σκηνάς άπό
τάς όποιας έξάγεται 

μεγάλη συγκίνησις. Άλλοτε εις ένα ονειρώδη κήπον ό ό
ποιο; μάς ενθυμίζει τάς θανμασίας εικόνας τών «Νιμπε
λοΰγκεν» πσρευρισκόμεθα είς τήν πρώτην συνάντησιν τοΰ 
Φρέντερ καί τής Μαρίας ποΰ περιεστοίχει ένας δμιλος παι 
διών.. Άλλοτε έπίσης άποθαυμάζομεν τάς περιπετείας 
ποΰ άφήνουν κατά πολύ όπίσω των τό είδος τοΰ Grand- 
Guignol, δπως αύιάς έπί παραδείγματι κατά τάς οποίας 
δ Rotwang προφυλασσόμενος άπό τόν ηλεκτρικόν του φα
νόν παρακολουθεί τήν Μαρίαν μέσα είς τάς κατακόμβας 
τάς πλήρεις κρανίων καί σκελετών. Αξιοσημείωτος είνε 
προσέτι ή άναπαράστασις τών επτά σπουδαιοτέρων αμαρ
τημάτων ώς καί ή τοΰ Θανάτου πού οδηγεί τόν χορόν κατά 
τόν εφιάλτην τοΰ Φρέντερ. Τέλος, καί Ιδίως είς τό τελευ- 
ταΐον μέρος, τά «clous sensationnels» διαδέχονται άλληλα 
καί υπερβάλλουν κατά πολύ δτι μάς έδειξε μέχρι σήμερον 
ό κινηματογράηο:. Διά νά κινηθούν, διά νά παίξουν μέσα 
είς τόσον γιγανιιώδη ντεκόρ, άπαιτοΰντο ηθοποιοί άξίας. 
Ό Φρίτς Λάγκ έγνώρισε νά έκλέξη τούς καλλιτέχνας ποΰ 
ήρμοζον. "Ενα μέγα μέρος τής έπιιυχ'ας άνήκει έπίσης είς 
τήν Μπριγκίττε X λμ. Άπητεϊτο ένα μεγάλο τάλαντο διά 
νά ένσαρκώση τά δύο πρόσωπα τόσων άντιθέτων χαρακτή
ρων, δπως είνε ή γλυκειά Μαρία καί δ σωσίας της, άλη- 
θές πνεΰμα τοΰ κακοΰ, ποΰ διασπείρει τό μίσος καί τήν 
καταστροφήν. Δέν γνωρίζομεν ποιαν έκ τών δύο νά θαυμά- 
σωμεν πεςισσότερον, τόσον είνε τελεία καί είς τάς δύο της 
δημιουργίας».

Τό «Mon Film» f τεύχος 25ης Μαρτίου, No 62, σελ. 6) : 
«Ό κινηματογραφικός κριτικός πρέπει πάντοτε >ά άπο- 

φεύγιι τά ύπερθειιχά. Έν τούτοις έάν τό έπίθετον σεβα
στόν ήξιζε ποτέ νά τό μεταχειρισθή κανείς διά μίαν ταινί
αν, αυτή είνε ή «Μητρόπολις , το τελευταϊον έργον τοΰ 
Φρίτζ Λάγκ, τοΰ μεγαλοφυούς δημιουργού τών «Νιμπε
λοΰγκεν». Έργον σεβαστόν, μάλιστα τόσον άπό άπόψεως 
τεχνικής καί φωτογραφίας, δσον καί άπό άπόψεως ύτοκρί- 
σεως. Ή θέα τής μελλοντικής πόλεως, μέ τάς μηχανάς της 
έν κινήσει, μέ τόν τερατώδη πύργον της, μέ τήν έσοττβρι- 
κήν καί εξωτερικήν ενεργητικότητα, είνε ένα πράγμα ποΰ 
υπερβάλλει τήν άνθρωπίνην φανιασίαν. Τί νά πή κανείς 
διά τήν έκπληκτικήν καί τρομακτικήν πραγματικότητα τών 
εκρήξεων καί τής πλημμύρα; ! Δύο πράγματα ίδίω; φαί
νονται νά υπερβάλλουν—έάν είνε δυνατόν—τήν θαυμασίαν 
τελειότητα αύιοΰ τοΰ έργου, ή συμφωνία τών φωτισμών 
καί ή θαυμασία κίνησις τοΰ πλήθους. Ή «Μητρόπολις», 
πόλις τής αϋριον, μάς δεικνύει τί θά είνε ό κινηματογρά
φος τής αύριον. Ή Μπριγκίττε Χέλμ είνε εκπληκτική καί 
μιάς εξαιρετικής άληθείας. Ή φλογερά πίστις ποΰ πηγά
ζει έξ αύτής συγκινεϊ καί αιχμαλωτίζει, καί ολίγα λεπτά 
άργότερα δταν είνε τό σκληρόν αύιόματον, αί θηριώδεις 
κινήσεις της, τό κακόν πάθος πού την εμψυχώνει, προκα- 
λοΰν τόν τρόμον. Παρά τό πλευράν της ό Άλφρέντ Άμπέλ, 
ό Γουσταΰος Φρέλιχ καί 
δ Ροΰντολφ Κλέϊν Ρό- 
τζε, είνε έπίσης τέ
λειοι».

Τό «Hebdo Film» 
(Τεύχος 19ης Μαρτίου 
No 12, σελ- 20) δεικνύ
εται περισσότερον επιφυ
λακτικόν άπό τά άλλα 
τρία, άλλά πάντως καί 
αύτό καταλήγει—καί αύ
τό είνε τό σπουδαιόιε- 
ρον—είς τό νά όμολογή- 
ση οτι ή ^Μητρόπολις» 
είνε ένα άπό τά μεγαλύ
τερα έργα ποΰ παρήγαγε 
μέχρι σήμερον ή κινημα
τογραφική τέχνη:

«Ένα σπουδαίον έρ
γον, γράφει, τό όποιον 
θά έκόστισε μυθώδη 
ποσά καί τού οποίου ή 
έπινόηοις, άπό άπόψε
ως σινάριο, έπιβάλλε-
ται, έμβάλλει είς άμηχανίαν καί κουράζει, μέχρις διού έξ- 
αναγκαζόμενοςάπό τόν θαυμασμόν δ θεατής εύρίσκεται είς 
τήν άνάγκην νά όμολσγήση διι παρίσταται ενώπιον ένός 
έργου τελείως εξαιρετικού, καί δπω; τό είπα άνωτέρω, 
σπουδαίου. Δέν θά συζητήσω τήν «κυρίαν ιδέαν», δηλαδή 
τούς ψυχολογικούς, κοινωνικούς καί ήθοπλαστικούς σκο
πούς ποΰ άποδίδουν είς τόν συγγραφέα. Έάν ήθέλησε νά 
καμη μίαν ταινίαν μέ τάσεις, αύιό ενδιαφέρει άπο<λειστι- 
κώς αύτόν, καί είς έμέ είνε τελείως άδιάφορον. Έγώ πη
γαίνω διά νά παρακολουθήσω ένα θέαμα καί δχι ένα μά
θημα κοινωνιολογίας καί άνθρωπισμοΰ. Απαιτώ άπό τό 
θέαμα νά μέ ενδιαφέρει, ιδού τό παν. Έάν έπί πλέον μέ 
διδάοκΓΐ, τόσον τό χαλλίτερον. Άλλά δέν μοΰ φαίνεται δτι 
ο κινηματογράφος, πλήν τών καθσρώς διδακτικών ταινιών, 
είνε άκόμη ικανός νά διδάξη πραγματικά τά πλήθη καί 
νά πλησιάοη τά μεγάλα άνθρώπινα θέματα έηιτυχώς. Καί 
ο ρόλος μου ώ; κριτικού πρέπει, διά τήν έτοχήν μας τού- 
λαχϊστον, νά περιορίζεται είς τό νά κρίνη άπ'ώςμίαν ται
νίαν ω; «θέαμα». 0ά περιορισθώ λοιπόν μόνον είς τό κα
θήκον μου. Είνε άναμφισβήτητον, κατ’ έμέ τούλάχιστον. 
οτι αυτό ποΰ μά; έδωσεν ό Φρίτς Λάγκ, είς τόν δποΐον ό- 
φειλομενήδη—πάντοτε άπό δυνατωτέρου εί; δυνατώτερον— 
«Τά τρία κεριά» καί τούς «Νιμπελουγκεν», ύπερβάλλει είς 
δύνσμιν, είς βάθος καί είς αύτήν άκόμη τήν σκηνοθεσίαν 
°χι μόνον τά προηγούμενά του έργα άλλά καί τάς περισ
σότερες άπό τάς πλέον ένδιαφερούσας «μηχανάς» τής Ά-

Μία σκηνή άπό τήν «Μητρόπολιν-

μερικής- Φαίνεται λοιπόν δτι, όπως είμεθα εις θεσιν νά 
άκολουθήσωμεν καί νά ύπερβαλλωμεντην γερμανικήν τέχ
νην έπ’ αύτών τών βάσεων—μόλις τούλαχιστον δοθούν τα 
μέσα καί αί εύκολίοι εις τούς εθνικούς μας σκηνοθετας—ό 
κινηματογράφος τοΰ Παλαιού Κόσμου είνε εις θέσιν νά 
πολεμήση νικηφόρως έναντίον τοΰ κινηματογράφου τοΰ 
Νέου Κόσμου. Καί ιδού, παρευθύς, κάτι άρκετά παρήγο- 
ρον. Τό φίλμ αύτό, άχώνευτον είς τήν αρχήν—έχω τήν ει
λικρίνειαν νά τό εΐπω—καί κουριστικόν (embetant) διά 
ιό κοινόν, γίνεται άρκετά ταχέως ένδιαφέρον, πρώτον διά 
τήν περιέργειαν ποΰ προκαλεί, κατόπιν δ^α τήν συγκινησιν 
τήν πραγματικά μεγάλην ποΰ κατορθώνει νά διάχυση ακο
λουθούν ένα crescendo θαυμάσια ρυθμισμένο.Τόσον πολύ 
ποϋ ό θεατής δστις είς τήν αρχήν ήδύνατο νά λυπάιαι διά 
τό χρήμα του καί τόν καιρόν του, εύρίσκεται γοητευμένος 
άπό τήν καλλονήν τοΰ έργου καί έξέρχεται μέ τήν βεβαιό
τητα δτι διήλθε δύο ώρες θαυμασίως. Κρίνω, φυσικά, κα
τά τάς ίδικάς μου εντυπώσει:, τόσον περισσότερον καθα
ρά; καί άληθινά; έφ’ δσον είδα τήν ταινίαν «όλόγυμτην 
δηλαδή χωρίς τήν βοήθειαν μουσικής ή άλλου τινός κα- 
λωπιστικ ΰ μέσου. Καί ένώ κατά τά 200 ή 300 πρώτα μέ
τρα δέν ήδυνάμην νά συγκεντρώσω -"·· λ- ——την πρ σοχήν μου, κα

τέληξα είς τό νά πει- 
σθώ δτι, παρά τήν γνώ
μην μερικών, τό φίλμ 
αύτό είνε άληθινά «λα
ϊκόν». Ό Φρίτς Λάγκ 
είνε πρό παντός ένας 
μεγαλοφυής διαχειρι
στής τοΰ φωτός, ένας 
ζωγράφος ωραίων εικό
νων καί ένας έ <ψυχω- 
τής τοΰ πλήθους, τοι- 
οΰτος ποϋ ελάχιστοι δό
ναν ται νά ύπερβάλλουν. 
"Εχει βεβαίως καί αύ- 
τός τά ελαττώματα τής 
φιλής του, καί δέν κα
τώρθωσε νά άποφύγη 
άκόμη τήν βαρύτητα 
καί νοσηρότητα ποΰ/.α- 
ρακτηρίζουν τήν γερμα
νικήν παραγωγήν. Ή 
βραδεία παρέλασις τών 
μηχανών είς τήν άρχήν 
είνε κουραστική, καί δ 
«Φάουστ» του έχει με

γάλην συγγένειαν μέ τούς «Καλιγκάρι» τοΰ παλαιού και
ρού. Άλλά πόση κίνησις, πόση διαρκώς αύξανομένη συγ- 
κίνησις εις τάς σκηνάς τής έπαναστάσεως καί ιδίως τής 
πληιιμύρας, δπου, μεταξύ άλλων, ή θέα τών παιδιών κατά 
τό ήμισυ εντός τοΰ νερού μέ ύψωμένας τάς χείρας είς μίαν 
αλγεινήν έπίκλησιν περιστοιχίζουν τήν Μαρίαν, άποτελεΐ 
ένα άπό τά ωραιότερα, τά συγκινητικώτερα πού είδα ποτέ. 
Ή ύπόκρίσις, »ολύ ομοιογενής, έχει τό σπάνιον προσόν 
δτι δέν επιζητεί νά έξέλθη τοΰ περιβάλλοντος.Τό έργον δέν 
έγεινε δι*  ένα ρόλον καί κάθε καλλιτέχνης παίζει δχι ένα 
πρόσωπον-vedette άλλά τό έργον, δπου τό πλήθος έχει έξ 
ίσου ένδιαφέροντα ρόλον μέ τούς πρωταγωνιστάς. Πρέπει 
έν τούτοις νά άναγνωρίσωμεν δτι ή Μπριγκίττε Χέλμ, ή 
οποία υποδύεται τόν διπλοΰν ρόλον τής Μαρίας καί τοϋ 
Αυτομάτου, επιδεικνύει μίαν θαυμασίαν έλαστικότητα τα
λάντου χαί εύαισθησίας είς τάς δύσκολους της ένσαρκώ- 
σεις. Όθεν, οεβαστή σκηνοθεσία (σημειωτέον ή περίεργος 
σύνθεσις μιάς ολοκλήρου πόλεως πλήρους άπό άνθρώπινα 
όντα), φωτογραφία τής οποίας ή διαύγεια, οί φωτισμοί καί 
αί λήψεις ύπό διαφόρους γωνίας, ένίοτε άπροσδοκήτου;, 
δίδουν τό μάξιμουμ, ύπόκρίσις πρώτης τάξεως. Πιστεύω 
δτι δλοι οΐ «αληθείς» φίλοι τοΰ κινηματογράφου θά εύχα- 
ριστηθοΰν βλέποντες έγγράφόμενον ένα παρόμοιον φιλμ 
είς τά άρχεΐα τοΰ κινηματογράφου. Κολοσσιαϊον έργον,
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Ή Λίβερπουλ είναι μία άπό ιάς έμπορικωιέρας πό
λεις τής ‘Αγγλίας. Εί; τόν λιμένα τη; καθημερινώς τά α
τμόπλοια καί τά ιστιοφόρα πηγαινοέρχονται συνεχώς ό δέ 
ναυτικός κόσμο; τή; πό'.εω; αύτή; είναι ό κυριότερος 
παραγιόν τής κινήσεώς τη;. Άτό τόν λιμένα τής Λίβΐρ- 
πουλ ή οίκογένεια τοϋ πλοιάρχου Ρόβινσον συνεταξείδευε 
έπί του πλοίου «Πρόνοια μέ πλείστους άλλου; εϊς τήν 
Αύττραλίαν, μεταξύ τών οποίων καί. ή Έμελυ Μόντροξ 
καί ό οέρ Σάρλ Δεΐτσεσιορ ένας τυχοδιώκτη; ίτπότης. Ή 
Έμελυ πήγαινε νά συναντήση τόν πατέρα της συνταγμα
τάρχην Μόντροξ, ό όποιος εϊχεν άποσταλή είς τήν Αυ
στραλίαν έκ μέρους τή; ’Αγγλικής κυβερνήσεως, διά νά 
κάμη μερικός παρατηρήσεις έπί τής όλι ής έκλείψεως 
τοϋ ήλίυυ ή όποία έπρόκειτο νά γίνη έκεϊ τήν μεσημβρίαν 
ακριβώς την ΙΙΜ.ΐ,υ. Μετά τόν πλοϋν πρός Αύστρα- 
λίαν καί πλησίον μιάς έρημικής νήσου τοϋ Ώκεαν ΰ ή 
«Πρόνοια» ναυαγεί καί οί έπιβάται ήναγκάσθησαν νά κα- 
καφΰγουν εις τά κύματα οπ ύδοντες νά σωθούν. Εϊς τήν 
σύγχυσιν αύτήν ή "Εμιλυ ή όποία εύρίσκετο ύ.τό τήν προ- 
στα άαν τής οικογένειας τού πλο άρχου Ρόβινσον άπαγάγε- 
ται άπό ιόν Ιππότην οέρ Σάρλ ό όποιος κατά τόν 
πλοΰν τήν εϊχεν έρωτευθή καί έζήτει εΰιαιρίαν νά τήν 
κατακτήση. Ό Φρίντερικ δ μεγαλύτερος υιός τοϋ .Ρό
βινσον κοί ΰποπλοίορχο; τή; «Πρόνοιας» είναι άπαρηγό- 
ρητό; δ ά τήν άπώλειαν τή; Έμιλυ μέ τήν όποιαν συνδέ
εται διά δεσμών έρωτο;. Ό Ρόβινσον διασωθείς μετά τής 
οίκογενείας του ήλθε καί έγκατεστάθη είς μίαν πλευράν 
τής νήσου πλησίον τής όποία; έναυάγησε τό πλοΐον του. 
Κατεσκεύασε μιά πρόχειρη καλύβη καϊ εντός ολίγου έγκ ι- 
τεστάθη μέ δπα του τά διασωθέντα εφόδια. Δέν άργησε 
δέ βραδύττρον μέ τήν βοήθειαν μιάς σχεδίας νά μετακό
μιση άπό τό πλοίο του καί πολλά άλλα πράγματα οικια
κά, καθώς καί τό μπαρούτι μέ τής μπιρουτό ιετρες πού 
είχε είς τάς όποθήκσς τής αΠρονείας».

Έν τφ μεταξύ είς τό άλλο άκραν.τής νήσου μία σπείρα 
πειρατών ό όποια εύρίσκετο εί; συνεννόησιν μέ τόν σέρ 
Σάρλ. Ό τυχοδιώκτης αύτός μετέβαινε πρός συνάντησΐν 
των διά νά άναλάβη τήν άρχη ίαν των. Μεταξύ αυτών κα- 
τέφυνε συναποκομίζων καί τήν Έμιλυ τήν όποιον έσκό- 
πευε νά νυμφευθή καί νά τήν κατ ιστήση βασίλισσάν των. 
Ή Έμιλυ δμως μέ κανένα τρόπον δέν ήθελε νά συγκατα- 
τεθή καί έζητοΰσε ευκαιρίαν νά δραπετεύση. Μιά μέρα ε
πωφελούμενη τής άπουσίας τοΰ σέρ Σάρλ Λεϊτσέστερ καί 
τής δεισιδαιμονίας τών πειρατών πού τήν έ,ύλαγαν, βάζει 
φωτιά μέ τήν βοήθεια ένός φακοϋ είς τό καταφύγιο τών 
πειρατών καί έπιχειρή νά δραπέτευση. Ή φωτιά τήν πε- 
ρικυκλώνει άτυχώς, καί'παρ’ ολίγον νά καή ζωντανή αν 
δέν έπρόφανε έν τφ μεταξύ ό Σέρ Σάρλ νά τήν οώση. Έν 
τούτοις ή Έμιλυ κατορθώνει καί πάλιν νά διαφύγη άπό 
τά χέρια τού τυχοδιώκτου καί νά καταφύγη είς τά παρακεί
μενα υψώματα τής νήσου. Έκεϊ δ Φρίντερικ δ δτοϊο; έ- 
βγήκε διά νά έξερευνήση τά πέριξ τής νήσου αναγνωρίζει 
παρ’ ελπίδα εις τήν κορυφήν τοΰ υψώματος τήν "Εμιλυ 
τήν οποίαν ένόμιζε χαμένην. Σπεύδει τότε διά νά τήν σώ-

τοΰ όποιου εύχομαι τό κοινόν νά φατή άντάξιον, καί τό 
όποιον αξίζει τό «λίαν καλώς».

Τελ.ιιώΐ'ω, επιφυλασσόμενος νά εκφέρω [καί εγώ τά; τα
πεινός μου κρίσεις μετά τήν προβολήν τον μιγαλουργήματος 
αυτόν τής U.F.A. ί·πά τής Sivi Όριά)- καί τίς τήν πόλιν 
μας. Β. Παπιιιινςάλης

ση άλλ’ δταν έφθασε στήν κορυφή ή ’Έμιλυ δέν ήτο πλέον 
έκεϊ. Τήν είχαν άπαγάγει οί πειραταί έκ νέου. Ό Φρίντε- 
ρικ έπιστρέψας είς τόν κ ιΤαυλισμό τοΰ πατέρα του Ρό- 
βινσων διηγείται τά διατρέίανια. Άλλ’ ό Ρόβινσων τοΰ 
λέγει δτι ή Έμιλυ άιυχώς έπνίγη καί five άδύνατον νά 
ήτο αύιή. Έν τούτοις ό Φρίντερικ βέβαιος ών δτι δέν 
ήπατήθη έπέμεινε είς τόν ισχυρισμό τ υ καί έσυλλογίζετο 
δτι ή Έμιλυ δέν ήτο δυνατόν δν ήτο αύτή πράγματι, νά 
εύρίσκεται πολύ μακρυά άπό τό μέρος έκεΐνο. 'Εκείνη τή 
στιγμή ένα περιστέρι μπαίνει στόν καταυλισμό καί σιέ- 
κεται επάνω στό τραπέζι. Ό μικρός υιός τοϋ Ρόβινσον 
έτρεξε άμέσως νά τό πιάοη καί βλτπει έκπληκτος ένα 
χαρτάκι νά κρέμεται άπό το πόδι τοΰ πτηνού. Σπεύδει ά
μέσως στόν πατέρα του καί τό δίδει. Ό Ρόβινσον καί 
ό Φρίντερικ έκπληκτοι άνοίγουν τό χαρτί καί διαβάζουν. 
Ήτο τής "Εμιλυ ή δποία ζητούσε βοήθεια. Ό Φρίντερικ 
δέν είχε πλέον καιρό διά χάσιμο. 'Οπλίζεται καλά καί σπεύ
δει πρός βοήθειαν τής άγαπημέι ης του Μετά πολύωρον 
περιπλάνησιν μέσα είς τά άγρια δάση τής νήσου δέν άργη
σε ν’ άνακαλύψη τό κρυσφύγετον τών πειρατών. Καί έ- 
πωφελούμενο; τής άπουσίας των μπαίνει μέσα είς τήν κα- 
λύβην καί εύρίσκεται απέναντι τής "Εμιλυ πρός μεγάλην 
χαράν της. Άτυχώς οί πειραταί τόν άντε'-ήφθησαν κα- 
έντός ολίγου ό Φρίντερικ μετά πολύωρον συμπλοκήν συλ- 
λαμβ ινεται αιχμάλωτος άπό τόν Σέρ Σάρλ. Ό Φρίντε- 
ρικ δμως καιορθώνει νά τόν γελάση δτι θέλει νά μιλήση 
ιδιαιτέρως τής "Εμιλυ, αρπάζει τό πλησίον αύτής ευρι
σκόμενον ξίφος καί έπιτίθεται έναντίον. Μία τρομερά μο
νομαχία διεξίγειαι μεταξύ των ή όποία καί πάλιν καταλή
γει εί; τήν έκ νέου σύλληψ ν τοΰ Φρίντερικ άπό τούς συν
τρόφους τοϋ Σέρ Σάρλ. Τήν φ"ράν αύτήν ό Φρίντερικ 
έδέθη σφιχτά καί πρόκειται νά τοιφεκισθή. Ή ’Έμιλυ 
βλέ ει μέάγωνίαν ιό τέλος τοΰάγαπημένου τηςκοίζητεΐ τρό 
πον νά τόν γλυτώση. Τήν σιιγμήν εκείνην βλέπει αίφνης 
τόν ήλιο νά χάνη το φως του. ’Ενθυμείται δτι είναι ή ήμε
ρα τής δλικής έκλείψεώς του καί τρέχει κάτω στήν πα
ραλία. —Σιαθητε· τούς λέγει. ’Αφήστε τόν άνθρωπο αύ· 
τόν είδε μή άφαιρώ τόν ήλιο. Οί πειραταί πού είδαν πρό 
ήμερών τήνΈμιλυ νάκαίει τό καταφύγιό τους μέ τάς άκτί- 
νος τοΰ ήλιου έτρόμαξαν.

Όταν είδαν σέ λίγο τόν ήλιο νά σκοτεινιάζη άφησαν 
τόν Φρέντερικ ελεύθερο καί ή Έμιλυ έκωφελουμένη τοΰ 
σκότους τοΰ λύνει τά δεσμό καί φεύγει μαζί του. Όταν ε
πέραβε ή έκλειψις τοΰ ήλιου ό σέρ Σάρλ κατώρφωσε νά 
έπιφέρη κάποιαν ψυχραιμίαν μεταξύ τών συντρόφων του 
καί νά τεθή έκ νέου είς καταδίωξιν τοϋ Φρέντερικ, Μετά 
πολλάς περιπετείας οί πειραταί άνακαλύπτουν τούς φυγά- 
δας, καί σπεύδουν νά τό πολιορκήσουν μέσα είς ένα σπή- 
λαίυν δπου είχαν καταφύγει. ΟΙ φυγάδες όμως μέ τήν βοή
θειαν ένός ελέφαντας κατορθώνουν νά σωθοΰν καί νά κα- 
τευθυνθοΰν είς τόν καταυλισμόν τοϋ Ρόβινσων. Έκεϊ άλλη 
μερίς τών πειρατών είχε πολιορκήση τήν κατοικία τοΰ 
πλο άρχου καί έζητοΰσε νά τήν καταλάβη. "Αλλη συμπλο
κή λαμβάνει χώραν είς τό καταφύγιον τοΰ Ρόβινσων κατά 
τήν οποίαν λαμβάνουν μέρος καί τά μικ,ά παιδιά τού 
πλοιάρχου. Έν τφ μεταξύ φθάνει καί ό Φρέντερικ ό ό- 
πυΐο; έπιτίθεται καιά τών πειρατών. Ή "Εμιλυ δμως κατά 
λάθος πέφτει μέσα εί; τήν πυριτιδαποθήκην ιοΰ Ρόβινσων 
καί θά άνετινάσσετο είς τόν άέρα άν δέν έσπευδε νά τήν 
σώοη δ Φρένιερικ. Μετ’ ολίγον τά πέριξ έχουν μεταβλη >ή 
είς τέφραν. Τί άπέγεινε ή οικογένεια Ρόβι<σων καί ό Φρέν- 
τερικ μέ τήν Έμιλυ θά τό ίδοΰμε εί; τό επόμενο φύλλο,
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Είς ύλίγην άπόστασιν μακρυά άπό τήν συνοικίαν τών I αθώα άκόμη θέλγητρα τής νεαςδς κόρης. Έν τφ μεταξύ 
θεάτρων τοΰ Λονδίνου ύπάρχει ένα μικρό εστιατόριο τοϋ ή Λίλιαν πιεσθεϊσα άπό τόν θετόν άδελφόν της νά όμολο- 
δποίου ή κουζίνα είνε μέν έν τάξει καί τά κρασιά πρώτης | γήση ποϋ έπήγαινε, ήναγκάσθη νά τοΰ π'ή δτι έμάθαινε 
τάξεως, οί πελάται δμως 
είνε πολύ ολίγοι. Ό ιδιο
κτήτης τοΰ καταστήματος 
Χάρρυ Μάκ Φάρλαν βοη- 
θεϊται άπό μία νεαρά καί 
χαριτωμένη κόρη, τήν Λί
λιαν Ούΐνστων, τήν όποιαν 
ό καλός επιχειρηματίας 
είχε περισυλλέξει άπό τό 
δρόμο άπό μικρό παιδί 
καί τήν έμεγάλωτε μαζί 
μέ τόν μοναχογυιό του τόν 
Ούΐλλιαμ, ό όποιος τώρα 
είνε παλληκάρι καί σπου
δάζει είς τό Πανεπιστή- 
μιον τοΰ Καίμπριτζ. Ή 
Λίλιαν θεωρεί τόν Μπίλ 
σάν αδελφό της καί τόν 
έπισκέπιεται τακτικά είς 
τό Καίμπριτζ, Ό αιφνίδι
ος δμως θάνατος τοϋ Χάρ 
ρυ ήνάγκασε τόν Ούΐλλιαμ 
νά εγκατάλειψη τάς σπου- 
δάς του καί νά άναλάβη 
αύιός τήν διεύθυνσιν τοΰ 
καταστήματος. Κατά τό
διάστημα κατά τό όποιον ό Ούΐλιαμ έξηκολούθει τάς έρ- I χορούς καί δτι ή πρόθεσίς της ήτο νά έγκαταλείψη τό τα- 
γαβίας του ή Λίλιαν έπήγαινε κρυφά καί μάθαινε χορό, έ- μεϊον τοΰ ξενοδοχείου καί νά έπιδοθή στό θέατρο. Ό δυ- 
νφ προηγουμένως στά φανερά έλεγε διι παίρνει μαθήματα) ατυχή; Ούΐλλιαμ άπό τοΰ οποίου τήν ψυχή’ κάποια άλλα 

γλυκύτερα αισθήματα εί
χαν έξαφανίσει πλέον τά 
αδελφικά, ένοιωσε διά 
πρώτην φοράν τόν εαυτό 
του συντετριμμένο. Καί 
σφίγγων τήν καρδιά του 
άπό έγωΐσμό -.ής λέγει :

— Πήγαινε λοιπόν άφοΰ 
αύτός είνε ό δρόμος πού 
διάλεξες. .’Αλλά μή ξανα- 
γυρίσης πιά έπίσω.

Καί ή Λίλιαν άναγκά- 
στηκε νά φύγη μέ τόν πό
νο στήν καρδια διότι καί 
αύτή έτρεφε πρό πολλοΰ 
ήδη άλλα αισθήματα γιά 
τόν θετό τη; αδελφό, τόν 
γυιό τοΰ ευεργέτου της.

Ό κόμης ■ Δ’ Άβερδέν 
έπωφελεΐται τώρα τής ευ
καιρίας καί πέρνει ύπό τήν 
προστασίαν του τήν Λί
λιαν. Χάρις είς τήν ήθι- 
κήν καί υλικήν του ύπο- 
στήριξιν ή Λίλιαν πρωτα-

, γωνιοτεϊ διά πρώτην φο-
χωρογραφίας. Μίαν άπό τάς ήμέρας ποΰ ή Λίλιαν έτέστρε- Ιράν είς μίαν έπιθεώρηριν τιτλοφορουμένην «Ή χρυσή πε
ψε στό σπίτι ένας κύριος τήν διέκρινε είς τόν δρόμον καί ταλοΰδα» είς τήν'δτοίαν τήν προσεκάλεσε ή διεύθυνσις τοϋ 
τήν ήκολούθηε κατά πόδας. Ήτο δ κόμης Δ' Άβερδέν, δ θεάτρου «Ήλύσσια». Ή έμφάνιοις τής Λίλιαν έκαμε κά
ποιος έπέμενε ν,ί γνωρισθή μαζί της, γοητευθείς άπό τά I τάπληξιν είς τό κοινόν ή δέ έπιτυχία της υπήρξε θριαμ-
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βευτική. Ό κόμης δέν άφίνει τήν ευκαιρίαν νά διαφύγη 
καί Προτείνει είς τήν Λίλιαν νά γίνη γυναίκα του. Άλλ’ ή 
πτωχή Λίλιαν δέν αγαπά κανένα άλλον έκτόςτοΰ Ούίλλιαμ. 
Ή δόξα καί τά πλούτη δέν τήν θαμβώνουν ούτε είνε δυνα
τόν νά κάμουν νά ξεχάση εκείνον μέ τόν όποιον έμεγάλωσε 
καί έζησε τό περισσότερο μέρος τής ζωής της.

Τώρα πού έγεινε μάλιστα διάσηιιος δέν παρέλειπε νά 
πηγαίνει είς τό Εενοδοχεΐον τοΰ’ Ούίλιαμ μέ τήν πρόφασιν 
ότι θά φάγη, πράγματι όμως διά νά τόν βλέπη. Αί συχναί 
επισκέψεις τής Λίλιαν είς τό άλλοτε σχεδόν ασήμαντο ξε
νοδοχείο είχαν δημιουργήσει πολλήν πελατείαν καί ή έρ- 
γασίες τοΰ Ούίλιαμ έπήγαιναν καλά. Μιά μέρα ό Ούίλιαμ 
δέν έκρατήθηκε, τήν έπλησίασε καί τής είπε σκληρά καί 
άδικα λόγια. «Αΰιή τή δόξα τή; λέγει καί αυτές τις επι
τυχίες πώς τις έκέρδισες; Στή μαιαιοδοξία σου θυσία ες 
τήν τιμή σου και πουλήθηκες.

Ή Λίλιαν δέν μπόρεσε πιά νά κρ'-τηθή. Τό φιλότιμό 
της έπλήγη καί άπεφάσισε νά παύση νά πηγαίνει στοΰ Ούί
λιαμ. Κοΐ πρός τόν σκοπόν αυτόν έδέχθη νά γίνη γυναίκα 
τοΰ κόμητος Δ’ Άβαρδέν. Άλλοίμονον όμω;· ό έρως δέν 
είνε άπό τά αισθήματα ποΰ ήμπορεΐ λά κυβερνήση κανείς. 
Καί τήν τελευταία στιγμή τών γάμων ή Λίλιαν πέφτει στά 
γόνατα τοϋ Δ’ Άβερδέν καί μέ δάκρυα στά μάτια τοΰ 
λέγει. Τζαιψις, πτωχέ μου δέν μπορώ νά γίνω γυναίκα 
σου. Άγαπω τόν Ούίλιαμ! Πέρασαν μερικές μέρες. 'Η 
Λίλιαν πρωταγωνιστούσε πάλιν στήν «Χρυσή Πεταλούδα» 
ποΰ είχε σημε ώσει μεγάλην επιτυχία. Κατά τήν διάρκειαν 
τής παρασιάσεως ενα δυστύχημα πού προεκλήθη άπό τό 
πέσιμο μερ.κών σκηνικών πληγώ ει τήν Λίλιαν. Ή κατά- 
στασίς της δέν εί>·ε μέν απελπιστική καί ή ζωή δέν δια
τρέχει κανένα κίνδυνον αλλά δέν θά μπόρεση πιά νά χο- 
ρέ-ψη. Ή πόρτες τής δόξη; καί τοΰ θριάμβου έχουν κλει- 
σθεί γιά πάντα πλέον εμπρός της.

*0 κό ιης Δ’ Άβερδέν πού άγαπα είλικρινώς τήν Λί
λιαν επιχειρεί έκ νέου νά τήν πείση νά τόν συζευχθή. 
Άλλ' είς τήν καρδιά τή; μικράς κ ιλλιτέχνιδος δέν βλέπει 
κανένα άλλον εκτός τοΰ Ούίλιαμ. Καί αναλαμβάνει τέλος 
ύποχωρών αυτό; ίτποτικώ; νάσυνιελέση είς τήν ένωσιν 
τών δύο νέων. Σπεύδει τότε είς τό ξενοδοχεΐον καί ζη
τεί μιά συνέντευξι άπό τόν Ούίλιαμ. Μβτ’όλίγον τοΰ άναγ- 
γέλλει ότι ή νεαρά Λίλιαν είναι τρελλά ερωτευμένη μα- 
ζύ του καί δτι επιχείρησε νά αύτοκτονήση χάριν αΰτοΰ. 
Τοΰ ΰπενθήμησε τότε ότι δέν έχει δίκαιο ιά τήν κατα- 
χρίνη καί διι θά είναι αΰιός έξ" δλοκλήρου υπεύθυνος γιά 
τή ζωή τής Λίλιαν.

Ό Ούίλιαμ όμως πλήρης οργής έοπευσε νά τοΰ άπαν- 
τήση.

—Έγώ θά είμαι υπεύθυνος ή σϋ άθλιε πού τήν άπε- 
μάκρυνες άπό μένα ; Καί τρελλός άπό οργήν ό Ούίλιαμ 
επιτίθεται κατά τοΰ Δ" Άβερδέν. Μιά τρομερά πάλη διε
ξάγεται μεταξύ τών δύο άνθρώπων. Ό Δ’ Άβερδέν μή 
προφθάσας νά έξηγηθή άκόμη καλά, καλά αναγκάζεται ά 
μυνόμενος νά συνέχιση τήν πάλην ή οποία άπό στιγμής εί; 
σιιγήν γίνεται ά/ριοτέρα. Ή θέσις καί ιών δύο εί αι κρί
σιμος. Εΰιυχώς ό Μ τέλλ ό πιστό; υπηρέτης τοΰ μακαρί
του Μάκ Φάρλ^ιν πού έμεινε κατόπιν πιστός καί είς τόν 
Ούίλιαμ σπεύδει καί προσκαλεϊ τήν Λίλιαν. Κατά τό 
διάστημα αυτό ό άτυχή; Δ’ Άβερδέν δέχεται ένα ισχυρόν 
κτύπημα άπό τόν Ούίλιαμ καί πέφτει αναίσθητος κατά 
γής. Τήν στιγμήν έκείνην εισέρχεται ή Λίλιαν καί μπαίνει 
μπροστά στόν Ούίλιαμ καί ένφ προσπαθεί νά τόν έμποδίση 
νά έπιτεθή έκ νέου κατά τοΰ κόμητος γέρνει χωρίς νά τό 
θέλη στήν άγκαλιά του.
Γ 'Ο Δ' Άβερδέν συνελθών βλέπει μέ χαράν τήν στάσιν 
αυτήν τών δύο νέων καί εγειρόμενος προσφέρει ένα ποτή
ρι σαμπάνια προσθέτων «Μά τήν πίστιν μου ή σκηνοθεσία 
ήτο δύσκολος καί επικίνδυνος πού παρ’ ολίγο νά ιιοΰ κο
στίση πολύ άκριβα. Άλλ' ήτο ό μόνος τρότος νά σάς κά
μω νά ένωθήτε !»

Ό Ούίλιαμ πεισθείς πλέον περί τής άθωότητος καί 
τοΰ κόμητος καί τής Λίλιαν σφίγγει τήν τελευταία στήν 
άγκαλιά του. ένφ ό κόμης δηλώνει ότι περιμένει μέ άνυ 
πομονυσία τό πρώτο παιδάκι διά νά γίνη άπό καλός καί 
ειλικρινής φίλος καί κουμπάρος συγχρόνως.

ΣΙΉΛΜ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ
'Αριστείδης Μακρήν ('Ενταύθα).— Οί πρωταγωνισταί τής 

Πριγκηπίσσης Ρεπανάκι» είναι ή Ξένια Ντέσνι ό Βέρνερ Φύ- 
τερερ καί ό Χάνς Γιούνκερμαν. ‘Η Λίλιαν Χάρβεϋ καί ή 
Λύα ντε Πούττι δέν δύνανται κατ' ούδένα τρόπον νά συγκρι- 
θώσι. Τά των είναι τελείους διαφορετικά. Μεταξύ
τού Βίλλυ Φρίτς καί τού Χάρρυ Χάλμ προτιμώ κατά πολύ τόν 
πρώτον.

Δ)α Θάλειαν Βούλκον (Άργοστόλιον).—Είκοσι οκτώ 
διευθύνσεις ; Μοΰ είναι αδύνατον νά σάς τάς δώσω διότι θά 
καιελάμβανον δλην τήν στήλην πού μου άφιέρωσεν ό <Kt- 
Μΐιιιιτογοιιόϊκός Άότήο»· Ζητείτε μου τρεις ή τέσσαρας 
διά κάθε φοράν.

Μηνάν Πανάρετον (Μυτιλήνην)* —Τά κυριώτερα έργα 
τής Γκλόρια Σβάνσον είναι : ι<Ή όγδοη γυναίκα τού Μπάρ- 
μπ·Μπλέ», <* Αγνή κι' ατιμασμένη·, «Ζαζά», «’Εκείνη πού 
κυβέρνα», «Δάκρυα βασιλίσσης», «Ή άπάχισσα τής Μον- 
μάρτρης*,  «Αριστοκρατικόν Σκάνδαλον», «Τό άκρωτήριον 
τής Τρελλας», «Vedette», καί τό ε Κρίνο στό βόρβορο», τό ό· 
ποίον κατ' εμέ, είναι καί τό καλλίτερο της. Διά τήν «Κα 
δέν μέ μέλλει» δέν συμφωνώ διόλου μαζύ σας. Δέν γνωρίζω 
έάν ό κύριος Σωφρονιάδης ή εσείς έχετε δίκαιον Πάντως τό 
βέβαιον είναι δ,τι καί είς τάς 'Αθήνας ή <ιΚα δέν μέ μέλλει» 
δέν ήρεσε διόλου, ή δέ Γκλόρια Σβάνσον, τής οποίας εκτιμώ 
τό τάλαντον, είς αυτό τό εργον είναι έξαιρετικώς μέτρια,

Νικ, Βαρβαοέσσος, (Ενταύθα). — Τό πραγματικόν όνομα 
τής Ρακέλ Μέλλερ είνε Φραντζέσκα Μαρκές, Οί θεωρούμενοι 
σήμερον ώς οί μεγαλείτεροι συγγραφείς σεναρίων είιε: ό C. 
G. Sullivan (Αμερικανός), ή Anita Loos (Άμερικανίς), ή 
Thea von H&rbou (Γερμανίς) ή περίφημος συγγραφεύς τών 
«Νιμπελούγκεν», τών «Χρονικών τού Γκρήσχουζ» καί τής 
«Μηιροπόλεως» , <5 Κάρλ Μάγιερ (Γερ ιατός), ό Κάρλ Ντρέγιερ 
(Σουηδός), ό Τσάρλυ Τσάπλιν ('Άγγλος) καί ή Φρανσίς Μά
ριον (Άμερικανίς).

Α. Σωφρονιάδης (Μυτιλήνην), — Τά περί άποχωρήσεως τής 
«Metr> Goldwyn Mayer» άπό τήν «Φαναμετ» δέν αληθεύ
ουν. 7/ Φράνς Ντελιά είς τό «Ξύπνημα» επέτυχε μίαν καλήν 
δημιουργίαν, αλλά δυστυχώς είς τά επόμενά της έργα, ώς π,χ. 
είς τήν * Γκαρσόν», τόν «Πόνον», τά * Περαστικά Πουλιά» 
καί τόν ·Πρίγκηπα Ζιλάχ», έργα τά όποια δέον νά όμολογη- 
θή ότι ούτε αυτήν τιμούν ούτε τήν γαλλικήν κι ηματογραφί*  
αν, δέν μάς έπαρουσίασε τίποτε τό αξιόλογον. Καί άφού 
μού ζητείτε τήν γνώμην μου δι * αυτήν τήν καλλιτέχνιδσ θά 
σάς τήν εϊπω μέ δύο λέξεις : 'Η Φράνς Ντελιά άπέδειξεν δτι 
έχει κάποιαν * φλόγα» άλλά τής είναι απαραίτητος μία καλή 
διεύθννσις, πράγμα πού δέν είναι δυστυχώς εις θέσιν νά τής 
δώσει ό Εκαστον Ρουντές, ό συνήθης σκηνοθέτης τών έργων 
της. Διά τήν Φραντζέσκα Μπερτίνι συμφωνώ πλήρως μαζύ 
σας. Διά τήν δημιουργίαν της είς τό «Τέλος τού Μόντε-Κάρ- 
λο» δέν είμαι άπό τώρα είς θέσιν νά κρίνω. Πάντως έγώ 
δέν τής έχω καμμίαν έκτίμησιν. 'Επ' ευκαιρία τού έργου αυ
τού πιστεύω δτι θά σάς ενδιαφέρουν αί εντυπώσεις κάποιον 
Γάλλου συναδέλφου, δστις παρηκολούθησε έκ τού πλησίον τό 
«γύρισμα», καί ό όποιος μεταξύ άλλων γράφει καί τά ακό
λουθα : «* Η Φραντζέσκα Μπερτίνι έλθούσα νά αγυρίση· είς 
τήν πατρίδα μας κατώρθωσε νά άποβάλλη μέρος άπό τήν 
ύπερβολικότητά της. ΆλΙά πάντοτε διατηρεί δυστυχώς τήν 
αγέρωχοι· έκείνην στάσιν τής κεφαλής καί τις πλαστικές πό
ζες πού τήν καθιστούν ανυπόφορη,

Π Αυ απερό πουλον (Καλάμας).—Ή Γκραίη Ντάρμοντ 
είναι Άμερικανίς καί έπαυσε ατό τριών περίπου έτών νά παί- 
ξη είς τόν κινηματογράφον. Είς τήν έποχήν της άπαίκτησε 
κάποιαν σχετικήν φήμην ώς «vamp·*  Φυτογραφίες τού «Μν 
στικού τής ’Αβύσσου, καί τής πρωταγωνίστριας τον δέν έχο- 
χομεν. Η Ντάγκοβερ θεωρείται πολύ δικαίως, ώς μία 
άπό τά μεγαλντέρας καλλιτέχνιδας τής Γερμανίας. Πρός τό 
παρόν εύρίσκεται είς τήν Αμερικήν, δπου ·γυρίζει» μαζύ μέ 
τήν Γιάννιγκς τό φίλμ «* Ο άνθρωπος πού έλησμόνησε τόν 
Θεόν^ διά λογαριασμόν τής «Παραμάουντ».

Σύβλιος ο Β ,
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ΠΟΛΥΑΝΝΑ
Πρωταγωνιστεί ή γλνκειά ΜαΙρη Πίκφορδ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN FILM - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ».

Πολυάννα βλέπουσα τόν κίνδυνο τοΰ παιδιού τρέχει αμέ
σως καί πέφτει μπροστά στό παιδί καί διά νά τό σώση ά
πό βέβαιο θάνατο διαΧ'νδυνεύει τή δική τη: ζωή. Τό δυ
στύχημα ήτο μεγάλο. Τά μέλη τής πτωχής ^Πολυάννας έ- 
παθαν άπό παραλυσία καί γενικώς έπιστεύετο ότι ή ατυχής 
κόρη δέν θά ήμποροΰσε πλέον νά πε,ιπατήση. Κατόπιν

Ή παιδική ηλικία τής Πολυάνας Βιτιέρ έπέρασε μέσα 
σ’ ένα μικρό σπιτάκι παρά τούς πρόποδας τοϋ ορούς Ό- 
ζάρκ όπου οί γονείς της έπήγαν διά λόγους υγείας. "Η μη
τέρα τής νεαρά; Πολυάννας, δέν έπέζησε πολύ εις τό μέ
ρος αύτό καί ή μικρά όροανή άνετράφη άπό τόν πατέρα 
της, ένα πάστορα τοΰ όποιου ή αγάπη πρός τήν κόρη ίου 
ήτο άπεριόριστος. Ή μόνη τογ επιθυμία ήτο πώς νά τήν 
καταστήση ευτυχή. Άλλ’ ή μοίρα δέν ήθέλησε νά πραγ
ματοποίηση τούς πόθους του. Κ ί μίαν ημέραν ό ατυχής 
πάστωρ εύρέθη έτοιμοθάνατος. Έπάιω στό κρεββάτι του 
δέν ήτο καιένας άλλος πλήν τής πολυαγαπημένης του κό
ρης ή οποία τόν έπεριπ. ιείτο καί τοϋ έτραγουδοΰσε κάποτε 
κανένα τραγούδι τοΰ χωριού. Μιά άπ’ αύτές τις ημέρες ό 
πάστορ έξέπνευσε αποκοιμηθείς γιά πάντα άπό τά γλυκά 
νανουρίσματα τής μοιάκριβης ΙΙολυάννας του ή όποια εύ· 
ρι θεΐσα μόνη καί έρημος πλέον ήναγκάσθη νά έγκαταλεί- 
ψρ τό πατρικό της σπίτι και νά καταφυγή είς την θείαν 
της Πόλλυ, ποΰ κατοικούσε σ<ό Μπέλττιγκοβυ/λ. Ή Πόλ- | 
λυ ήτο μία έγωίστρια παρά τήν μεγά'.ην της περιουσία, j 
Κοί ή Πολυάννα κατέφυγε σ’ αύιήν γιά πρώτη φορά νο· I 
μίζουσα μέ τήν αφελή καί αθώα καρδιά της ότι θά τήν ' 
έγνώριζε σάν καλή καί ευγενική γυναίκα. Έκεΐ δμως αρ
χίζει γιά τήν Πολιάννα μια σκληρή καί βασανισμένη ζωή 
Ή θεία Πόλλυ εϊνε μία γεροντοκόρη πού δέν ένυμφεύθη 
ποτέ καίτοι κά ιοτε τής έδόϊίη ευκαιρία νά παντρει θή τόν 
Σίλτον, Ιατρόν τοΰ χωριού. Εκτατέ όμως τό μειδίαμα δέν 
ανθεί πλέον είς τά χείλη της καί ή Πόλλυ εϊνε ήδη πρόε- | 
δρος ένός γυναικείου Συλλόγου κατά τής άνηθικότητος, 
τόν όποιον διευθύνει άπό πολλών έτών. "Γ,ταν ή Πολυάν.α 
έφθασε στό σπίτι τής θείας της, έξω έβρεχε τρομερά. | 
’Εκεί γιά πρώτη φορά είδε ώραία φορέματα καί πλούπο ( 
σαλόνι. Τά μάτια της έπεσαν άμέσο ς στή μεταξωτή ρόμπα 
τής θείας της καί έπήραν μιά έκφρασι θαυμασμού. Ή 
Πόλλυ έν τούτοις παρά τήν δυστροπίαν τοΰ χαρακτήρας 
της έδέχθη τήν Πολυάνναν στό σπίτι της μέ αυστηρόν καί | 
ψυχνύν τρόπον.

Μιά μέρα ή Πολυάννα ο’ ένα περίπατό της μέσα στούς 
αγρούς έγνώρισε ένα ορφανό ποΰ είχε φύγει άπό τό όρφα 
νοτροφεΐο. ’Εσκέτθηκε τότε νά τό παρουσιάση στή θεία 
της, μέ τήν πεποίθησι ότι αύτή ώς "πρό δρος τού συλλό
γου Περιθάλψεως θά τό έβ. ηθούσε. Παρά τάς προβλέψεις 
της όμως οί κυρίαι τοΰ Συλλόγου ήρνήθησαν νά περιθάλ- 
ψουν τόν νεαρόν Τζίμυ, ό όποιος έτσι έμεινε χωρίς στέγην. 
Εύιυχώς δι’ αύιόν όμως ή Πολυάννα έφρόντισε πρός τό 
βράδυ νά τόν κρύψη μέσα στό υπόγειο τοΰ σπιτιού της ό
που είχαν τοποθετημένους διαφόρους σάκκους. Ή καλο
σύνη τή; Πολυάννας ήρχισε νά κατακτά βαθμηδόν τήν 
συμπάθειαν τών οικείων καί τών γειτόνων. Ή θαλαμηπό
λος Νανοΰ, ό πατέρας της Τόμ καί όλοι σχεδόν οί χωρικοί 
ήσαν ενθουσιασμένοι μαζί της καί τήν περιέβαλαν μέ μιά 
απεριόριστη καί ειλικρινή άγαπη, εκτός ςτής θείας Πόλλυ 
ή οποία έξηκολούθει νά είνε άπέναντί της ψυχρά. Ώ; καί 
αυτός ό προύχων τοΰ χωρίου ό πλούσιος Πέντλετον εϊνε 
καταγοητευμένος μαζί τη; παΐ αισθάνεται ζωηράν συμπά
θειαν δι’ αύιήν, διότι είς τό πρόσωπόν της ενθυμείται μίαν 
άλλην ποΰ εϊχεν αγαπήσει άλλοτε.

Καμμιά φορά γιά νά εύτυχήση κανείς πρέπει νά δοκιμά- 
ση προηγουμένως κάποια δυ’τυχία καί κάποιο πόνο. Καί 
αυτό συνέβη τώρα καί μέ τήν Πολυάννα. "Ενα αυτοκίνητο 
ποΰ περνούσε απ’ έκεΐ κοντά παρ’ ολίγον τά διαμελίση κά
ποιο παιδάκι. Τό αυτοκίνητο τό δδηγοΰσε ό Πέντλετον. Ή

τοΰ γεγονόιος αύτοΰ τά μάτια τής θείας Πόλλυ Ανοίγουν 
έπί τέλους. Αίσθάνιται μίαν ειλικρινή λύπην γιά τήν ανε
ψιά της καί μετανοεί διότι τής [έφέρετο τόσον σκληρά καί 
άδικα, Καί ή Πόλλυ γίνεται ιίς τό προσκέφαλο τής Πολυ
άννας ό καλλίτερος καί γλυκύτερος σύντροφος. Προσκαλεϊ 
πάραυτα ένα είδικόν Ιατρόν ό όποιος δμως δέν τής δίδει 
καμμ αν έλπίδα διι ή Πολυάννα θά γίνη καλά. Μία Ολίψις 
έπλημμύρισε τό πρόσωπόν τής καλής κόρης, ή όποια λυπεί- 
ται περισσότερο τώρα ποΰ άπέκιησε τήν συμπάθειαν τής 
θείας της νά μή μπορή νά τήν διασκεδάση καί αυτήν μέ 
τό παιγνίδι πού διεσκέύαζε άλλοτε τού; χωρικούς-

— Νά καλέσωμε, λέγει μέ αφέλειαν στή θία της καί 
τόν ιατρόν Σέλτον. Ποΰ ξέρει: ; Μπορεί νά μέ γιατρε'ση.

Ή Πόλλυ έπί τέλους κάμπτεται είς τάς παρακλήσεις 
τή; άνιψιάς της χάριν τής ευτυχίας τής όποιας επιτρέπει 
είς τόν ά'.λοτε μνηστήρα της νά τήν έπισκεφθή. Ή πί- 
στις τή; μικρά; Πολ υάννας/θριάμβευσε. Μετ' όλίγας η
μέρας άπεφαοίσθη να γίνουν αί πρώται δοκιμαί διά νά πε-
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01 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ
ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ — ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ*

Είς μίαν πανσιόν τοΰ Λονδίνου ύπηρετοΰσε ή 
Μπέττυ, ένα όρφανό φτωχό κορίτσι, τό δποϊον χω
ρίς νά καταλάβη πώς, βρίσκεται έρωτευμίνο μέ τόν 
σοφόν ένττμολόγον Ποτιεφάξ, γεροντάκον, δστις 
τήν άγαπά πατρικώς..,. Μ.ά παράξενη γρηά έκατομ· 
μυριούχου πεθαίνει. ’Αποκληρώνει τόν άνεψιόν της 
Ριχάρδον καί κληροδοτεί τό έν Κυανή ’Ακτή μέγα 
ξεν.δοχείον <Παλάς» είς έκεΐνον πού θά έξήρχετο 
πρώτος άπό τό κιγκλίδωμα τού κήπου τήν.Ο Άπρι 
λίου είς τό πρώτον τοΰ ώρο'ογίου κτύπημα τής με
σημβρίας... "Ολως τυχαίως τό διέρχεται ό γέρων 
σοφό; καί κληρονομεί τό ξενοδοχεΐον. Φεύγει άπό 
τό Λονδΐνον πέρνοντας μαζί του καί τήν Μπέττυ... 
Άπό πολλών έιών τό ξενοδοχεΐον διευθύνετο άπό 
τόν Φεράρο, έναν τυχοδιώιτην, δστις έχει δανείσει 
είς τόν Ριχάρδον χρήαατα μέ τήν ιδέαν δτι θά προ
τιμηθώ κατά τήν πώλησιν τού ξενοδοχείου... δταν 
τό κληρονομήση, άλλ’ άντ’ αύτοΰ τό έχληρονόμησεν 
δ γέρων σοφός. Ό Φεράρο δμω; δέν ήτο κχί πολύ 
δυσαρεστημένος, διότι ήλπιζε, έπω ρελούμενος τής 
άθωότητο; τοΰ γέρου, νά πάρη φθηνότερα τό ξενοδο
χεΐον άπ’ αυτόν πχρά άπό τόν Ριχάρδον... Μόλις 
φθάνει δ καθηγητής μέ τήν προστατευομένην του. 
ΌΦεράρο καλεΐ εις γεΰμα τόν γέροντα, τόν δποϊον 
μέθα καί φωτογραφίζει μεταξύ πολλών χορευτ; ιών 
εί; γελοίαν καί έξευτελιστικήν κατάστασιν... ’Ενώ 
συμβαίνουν αύιά είς τόν γέροντα ή Μπέττυ, περιπλα- 
νωμένη είς τά μαγειρεία συνάντα τόν Ριχάρδον, μέ 
τόν όποιον γίνονται καλοί φίλοι. Μανθάνουν τήν 
κατάστασιν τοΰ γέροντας κχί τρέχουν νά τόν άπχ-

γάγουν διά νά τόν σώσουν άπό τόν έξευτελισμόν · 
Άλλά, ώς είτομεν, τόν έχει φωτογραφίσει δ Φερά
ρο είς τήν έλεεινήν αύ :ήν κατάστασιν διά τού; άτι
μους έκβιαστικούς σκοπούς του, τούς όποιους βάζει 
είς ένέογειαν μετ’ δλίγας ήμέρας. Τοϋ έδωσε νά 
καταλάβη δτι κάποιος ηθοποιός τόν άπειλοΰσε δτι 
θά έδημοσίευε τήν φωτογραφίαν αύτήν καί θά τήν 
έστελλε είς τήν παγκόσμιον ιατρικήν έπιθεώρησιν 
διά νά τόν έκθέση. Τον δικδεβαιοΐ δμω; δτι θά ή- 
ήδύνατο αύτός νά τόν σώση έάν τοΰ έπουλοΰσε τό 
ξενοδοχεΐον άντί 200 λιρών.... Ό γέρων θεωρεί 
έαυτόν ευτυχή, διότι τήν γλυτώνει τόσον φθηνά καί 
δέχεται. Άλλά ή Μπέττυ άγρυπνεΐ. Ειδοποιεί 
τόν Ριχάρδον καί οί δύο μαζί τήν νύκτα έτωφε- 
λούμενο: τοΰ ύπνου τοΰ τυχωδιώκτορ, μπαίνουν εί; 
τό δωμάτιό? του καί τοΰ πέρνουν τήν φωτογραφίαν, 
τήν δπ ιίαν έπρεπε νά λάόη δ γέρων διά νά ύπογρά
ψη τό πωλητήριον τοΰ ξενοδοχείου συμβόλαιον. Ό 
Φεράρο αποφασίζει νά έκδικηθή.

Τό προσωπικόν τού ξενοδοχείου έζητοΰσε άκρι- 
βώς μίαν αύξησιν, απειλούν έν έναντία πεπιπτώσει 
νά προβή είς άπεργίαν, καί αύτό συνέπεσε δυστυ
χώ; μέ τόν άφιξιν τοΰ βασιλέω; τής Τρανσλοδανίας 
είς τό «Παλάς», δστις μάλιστα έσκόπευε νά δώση 
τό ίδιο βράδυ ένα μεγάλο δείπνου. Ό Φεράρο δέν 
έδίστασε νά ψευσθή καί νά δηλώση είς τό προσω
πικόν δτι δχι μόνον δ καθηγητής ήονεΐτο τήν αύξη- 
σιν άλλά και έσκόπευε νά τούς ύποβιβάση τόν μι
σθόν των. Αύτό ήρκεσεδιά νά καταστήση θηριώδεις 
τούς’υπαλλήλους. Κα:’ αύτήν τήν στιγμήν δ Ριχάρ
δος, άκολουθούμενος άπό τήν Μπέττυ, έρχεται νά 
διαψεύση τά λεγόμενα τοΰ Φεράρο. άλλά τοΰ είναι 
αδύνατον. Μετά μίαν άγρίαν πάλην άκολουθήσασαν 
μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ διευθύνοντος τήν άπεργίαν, ή- 
δονήθη νά καταστήση γνωστόν είς τού; ύπαλλήλους 
δτι δλα αύτά ήσαν ψεύδη τοΰ Φεράρο καί δτι ό κα
θηγητής αποδέχεται εύχαρίστως τήν αύξησιν.

Έν μέσφ έπευφημιών, δ καθείς άνέλαβε τήν έρ- 
γασίαν του κα', ένα λεπτό άργότερον δ βασιλεύ; τής 
Τρανσλοβανίας ήδύνατο νά καθήση είς τό τρα
πέζι.

Τοιουτοτρόπως δλα έτελείωσαν καλά χάρις εϊς τήν 
Μπέττυ καί τόν Ριχάρδον, ο δποϊος θά άντικατα- 
στήση τοΰ λσιποΰ τόν Φεράρο εϊς τήν διευθυνιν τοΰ 
ξενοδοχείου. 'Ο γέρων έντομολόγος τοΰ έδωσε ώς 
συνεργάτιδά του τήν άξιαγάπητον Μπέττυ, ή δποία 
δέν θά άργήση νά γίνη ταυτοχρόνως καί μία γοητευ
τική σύζυγος.

ριπατήση χωρ'ς δεκαιίκια.'Οποία αγωνία! Ή θεία Πόλλυ, 
ή θαλαμηπόλος Νανόν, ό Ιατρός Σέλτον, ό Πέντλετον καί 
ό Τξίμυ τόν όποιον υιοθέτησε ό Πέντλετον διά νά κάμη 
έκπληξιν είς ιήν Πσλοάνα, είναι παοόντες καί περιμένουν 
μέ συγκίνησι νά ΐδοϋν τά πρώτα βήματά της. Τά μέλη 
της είναι αδύνατα «καί τρέμουν, άλλά τά νεύρα της είναι 
άρκετά ισχυρά καί κατορθώνει νά διάσχιση μόνη τήν αί
θουσα καί νά πέση στην αγκαλιά τής θείας της. Μιά 
κραυγή χαράς βγαίνει τότε άπό τά στήθη όλων. Ή Πο- 
λυάνα έσώθη. Ή χαρά έγκαθιδρύθη καί πάλιν είς τό σπίτι 
τής θείας Πόλλυ. Τό τρυφερό αίσθημα πού είχεν αρχί
σει άλλοτε νά άναπτύσσεται μεταξύ αυτής καί τοϋ ιατρού 
Σέλτον καί πού είχε διακοπή, άργίζει πάλιν μετά πάροδον 
τόσων ετών νά άναξωογ νεϊτοι. Καί χάρις είς τήν Πο· 
λυάνα τό αϊιθημα αύτό καταλήγει ο’ ένα ευτυχή γάμον. 
Μέ τόν καιρό ή Πολυάννα τελείως καλά πλέον συναντά 
τόν Τξίμμυ ό όποιος τής λέγει ότι έμεγάλωσε γρήγορα 

,καί δτι όταν γίνρ οδηγός τών τράμ, πλούσιος δηλαδή κατά 
τήν γνώμη του θά γυρίση νά ζητήση νά νυμφευθή μέ 
τήν Πολυαννα.Στά λόγια αύιά τοϋ Τξίμμυ βλέπει ένα ω
ραίο όνειρο. Καί τό όνειρο αύτό έπραγματοποιήθη όταν 
αργότερα καί οί δύο έβγαιναν κάθε Κυριακή περίπατο 
μέσα σ’ ενα ολοκαίνουργιο αμάξι ποΰ δέν έκυλοΰσε πιά 
παρά μόνο γιά τόν έαυτό τους.

so. - - - - - - - - —=—-—
J ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ (
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Πολύ ένόιαφέρουοα ή δημοσιεύομε η άπό τοϋ παρ 
ι«ύχου; ερεν*α  τοϋ «Κινημ. 'Αστίρος*,  περί 'ή; Λειτουρ
γίας τώ. συνοικιακών Κινηματοθεάτρων. Μεταξύ τών 
ίνβιαρερομίνων ήρχισε νά παρατηρεί ιαι καπ >ια νευρι- 
Ηότης, δυσφορία οΰτω; είπεΐν, διότι ό Κινημ. Άστήρ 
εν ιη έκτελέσει τοϋ καθήκοντα;, εΙ”ε υποχρεωμένα; rd 
χρά<ρη τήν Αλήθειαν. Λυπούαεθα δμως πολύ διότι ·Ι- 
μεθα υποχρεωμένοι νά εϊπωμ'-ν τήν αλήθεια*,  άδιαφο- 
ρ ϋνιες άν αύτή θά βλά-ψη μερικού; άσυνειδήτους οί ο
ποίοι ώ; μόνον πρόγραμμά των έχουν τήν χερδοσχο· 
πίαν. Ή ερευνά αύτή θά έπεχτα&ή εί; δία τά κινημα
τοθέατρα τών ’Αθηνών χαί τοϋ Πείρα ώ; καί είςτάπλέον 
άπομεμαχρυσμένα, θά δώση δέ άφνρμήν νά έχτιμηϋοϋν 
δεόντως οί ιϋουνιίδητοι επιχειρηματίαι έν άντιθέσει μέ 
τούς ά έλους οί όποιοι άδιαρ ·ροϋ· διά τήν προαγωγήν 
τοϋ τόπου.

* * 
*

Οί Κινηματογράφοι τής πόλ,ώ; μας χαί κατά τήν 
παρελθ ϋσαν ίβ ομάδα συνεχέντρωσαν άρχετόν κόσμον. 
Είς τό Μοντιάλ έουνεχίοθη ή είς τό ’Αττικόν προβλη- 
θεισα ταινία «Σειρήν τής Σεβίλλη;» μέ χορούς τοϋ ισ
πανικού ζεύ,ονς καί τάοχειι*ά  τραγούδια τοΰ κ. Έπι· 
τροπάχη καί τής κ. Φίνας Βλαστάρη. Είς τό ’Αττικόν 
προεβλήθη ή ,Φαιόώρ ·· μέ τήν ώρα'αν Λή Πάρρυ καί 
τον Φρϋλαντ τή ουνοδεία τρο γουδιών ύπό τής κ. Βλα
στάρη καί τοϋ κ. Άγγελοπούλου. ’Επί π-έον, ώραΐον 
μπαέττο καί μία θαυμασία χορεύτρια κλασσικών χοιών 
σχεδόν έν Αδαμιαία περιβολή. Είς ιό Πάνθεον προε
βλήθη τό εργον Πριγκηπικοί έρωτες*  μέ τόν Νόρμα 
Κέρυ, μέ αρκετήν επιτυχίαν. Αίς τά Όλνιιπια έσυνε- 
χίσθη διά δευ’έραν εβδομάδα τό Ρωσσικής παραγωγής 
έργον αΝιεκαπρίοτ», άναγγέλ}ει δέ τήν προβολήν ιής 
πρώτης ταινίας τής μαύρης καλλιτέχνιδος Ζ οεφίνας 
Μπαϊκερ ή όποια είνε βέβαιον δτι θά οημειώοη εξαι
ρετικήν έπιτυχίαν. Εϊς τό υϋψα Ιΐύΰ.ας προεβλήθη ή 
δπερίττα τοϋ Κάλμαν Ή πριγχήπισσα τοϋ Τσάρντας 
μέ άρκετήν επιτυχίαν. Είς τό Ίντεάλ μία διδακτικωτά 
τη ταινία Ροβινσών ό θηρ οφάγος τής οποίας τό δεύ
τερον καί τελευταϊον μέρος θι προβληθή άπό τής αύριον, 
καί είς τό Σπλέντιτ ή άπό πολλοΰ άναμενομένη ταιν α 

Ρομόλα μέ τάς άδελφάς Τζΰς,μέ εξαιρετικήν ίπιτυχ'αν.
Liedthc

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΜΕΙΡΑΙΕΥΕ

Κ^νημ. Χάΐ-Λάίφ. — ΜεγΙπτη κοσμοσυρροή παρετρρή&η 
κατά την ληξασαν εβδομάδα, κα&9 ην προεβάλλετο τό εργον 
*η Διεθνής Σωματέμπορε ία». Τό εργον αύτό κα^ εαυτό χω
ρίς να εχη μεγάλην καλλιτεχνικήν άξίαν, οφείλει την τοιαύτην 
επιτυχίαν του είς την προηγη&εϊσαν διαφημησιν παριστάνουσα 
αυτό ώς ακατάλληλον διά δεσποινίδας.

Κινηα, 3Ολύμηια. — ’Από τής Δευτέρας προεβλή&η τό 
εργον «ό Παπάς καί οί νεόπλουτοι» τό όποιαν ήρεσε, άπό 
δε τής Παρασκευής «ό Λαός τής 3Αφροδίτης»·

Κινημ. Σπλέντιτ. — Πρσεβλή&η το εργον ^3Αντουαννέτα 
—αμπριε» μέ τόν Γκαμπριέλ Γκαμπριό.

ΚινηΑ, Ήλύσοια — Προεβ/ ήΰη τό εργον <Τά Νύχια 
τήζ Τίγρεως· Ε. Βρνέννιος
θΕΕΣΑΛΟΝΙΚϋ

Κινημ Λευκόν Πύργου, — Τήν παρελΟούσαν εβδομάδα, 
την δεντέραν ήμέραν τής προβολής τοϋ έργου ό «/lor Λ'. 
1 ιός τοϋ Ζορρώ» έξ αβλεψίας τοϋ μηχανικού άιεφλέγησαν 
δύο πράξεις (ή δευτέρα και χ; τρίτη) τοϋ ώς άνω έργου, με 

ταδώσασα πανικόν είς τούς έλεατάς, Τό δυστύχηιια προήλύεν 
έκ τής αβλεψίας ήν είχεν ό μηχανικός όστις δέν εύρίσκετο κα
τά τήν στιγμήν τής άναφλέξεως είς τόν θάλαμον τής μηχανής 
έμπιστευέλεις είς μικρόν τινα, αδαή τής έργασίας. Κατόπιν 
τούτου έτέ&η είς προβολήν τό έργον ^'Τό ^αϋμα ιών λύκων», 
3Από σήμερον προβάλλεται ό «Μαύρος αετός» τοϋ Ρώσσου 
συγγραφέως 3Αλεξάνδρου Πούσκιν με τόν Ροδόλφο Βαλεντίνο 
ώς Βλαδίμηρον Ντουμπρόβσκη.

Κινημ Διονύσια, καί Ά&ήναιον.—Προβάλλουν άπό κοι
νού τό «Φάντασμα τής ”Οπερας» τοϋ Γκαστόν Λεροΰ.

Κινημ. Πατέ.—»'Η Πυρκαϊά τοϋ Λονδίνου» προεβλήθη 
μόνοι· τήν παρελ&οϋσυν Δευτέραν άντικαταοτα^εϊσα τήν έπο- 
μένην ύπό τής έξαπράκτου κωμωδίας «Τής τύχης τά καπρί
τσια», "Ηδη τήν εβδομάδα ταύτην κατόπιν σπαγορεύσεως 
τής προβολής τής Ρωσσικής ταινίας αΣταυρός καί Μάουζερ» 
προβάλλεται ό «"Ιλιγγος» με τούς Ζάκ Κατελεν -καί "Εμμυ 
Λύν,

Κινημ. Πάλας, - -« Ο τρομερός α Μπόξερ»
Κινημ. 3Αλάμηρα. - 'Η τρίτη καί τελευταία έποχ^ή τοϋ 

αΤιτί Βασιλεύς τών 9Αλητών».
Κινημ. Μοντέον.—3Επεισοδιακόν αΟί καβαλλάρηδες τής 

νύκτας.
Κινημ. Κεντρικόν. — «Μυστύρια Παρ.σίων» καί έπεισο- 

διακά Κάο Μπόν.
Κινημ, Ρουαγιάλ καί 9Ολύμπια. —Συνέχεια έπεισοδίων.

Άνταηοκριιήζ
II ΑΊ’ΡΑΙ

3Αρκετά εξαιρετική είς κινηματογραφικήν κίνησιν ή πα· 
ρελϋοϋσα έβδομάς. Ίήν προβολήν τοϋ α Μιχαήλ Στρογκώφ» 
άρκετός κόσμος παρηκολούΙΙησε, 3Επίσης ή προβλη&εΐσα είς 
το «9Ιντεάλ» ταινία «"Ερως καί πλούτη πρωταγωνιστούσης 
τής Κόριννας Γρίφφιδ·, ύπερήρεσε είς τό Πατοαϊκόν κοι
νόν. eII έρχομένη έβδομάς προμηνύεται ζωηρά είς κίτησιν 
γιατί άμφότεραι ΰά μάς παρουσιάσουν έργα άνεγνωρισμένης ά- 
ξίας. Τό «Πάνϋεον» μέ τήν «Λευκή 3Αδελφή»καί τό «3 Τντεάλ» 
μέ τόν «Φάουστ».

Ούτω οί κινηματογράφοι μας, μάς παρουσίασαν τά εξής 
έργι :

Κινημ. Πάν&εον aiO'yvoa. —«Μιχαήλ Στρογκώφ» είς 2 
έποχάς μέ τόν Μοσζοϋκιν καί τήν Κοβάνκο ΙΙροσεχώς «Ρό- 
μολα».

ήινημ. Πάν&εον ταράτσα, —Τάς δύο έποχάς τοϋ < Μι· 
χαήλ Στρογκώφ» καί τό αυτοτελές «Τά δύο άδέλφια». Προ
σεχώς «*Ο  άγνωστος Στρατιώτης».

Κινημ. Ίντεάλ,—Προεβλή&ησαν : «"Ονειρα πού οβύνουν» 
αΈρως καί πλούτη» μέ τήν Κορίνα Γκρίφφιά. Προσεχώς 
«Φάουστ^. " Κ, 3Αιδριόπουλο*
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
τά εξής έργα «Μπαγιαντέρα» ή «Γυναίκα τοϋ Κενταύρου», 

Μοντέρνες Γυναίκες», «Ματωμένος έρως», «Στά Καμπαρέ», 
τό άριστούργημα τοϋ 3Αντρέγιεφ «Αύτός ποΰ δέχεται ραπί
σματα» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ, «Μπαρόκο» μέ τόν Ζάν "Αντζελο 
καί Κάρολον Βανέλ, «Μπέν'Αλή μέ τόν Νοβάρρο, καίαΚίρ
κη ή Γόησσα», άπαντα προβληθέντα καιά τήν τρέχουσαν 
κινηματογραφικήν σαιζόν είς τούς κινηματογράφους τής 
Σινέ 30ριάν,

Είς ιήν διεύθυνσίν τον Πανθέου ένα ευγενικό εύγε έκ 
μέρους τών φίλων τοϋ κινηματογράφου. Ροβ. Δελαπάβ 
MYTVAHNH

Κινημ. Πάνθεον. Καθ3 όλην τί/ν παρελθονσαν εβδομάδα 
προεβλήθησαν τό έξοχον οικογενειακόν έργον τοϋ °Εκτωρος 
Μαλλώ αΤό άιευ Οικογένειας» τό όποιον έσημείωσε μεγάλην 
έπιτυχίαν καί κοσιιοσνρροήν καί άφησε ιάς άρίσιας τών έντυ- 
πώσεων. Άπό τής προσεχούς έβδομάδος κάμνει ένσοξιν τέου
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κολοσσού, τό μεγαλούργημα τού Βίκτωρος Ονγκώ «Οι “Α
θλιοι*  .

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν ή συνέχεια διαφόρων 
επεισοδιακών έργων και τό δραματικόν ίργον τού Μυρζέ, «Οί 
Μποέμ» με την συμπαθή Λίλιαν Τζίζ καί Τ’ζών Ζιλμπερτ, τό 
όποιον άν καί δέν έσημείωσε μεγάλην επιτυχίαν ήρεσε όμως 
πολύ. ’Από τάς 2 τρέχοντος μηνάς 3Απριλίου έκαμε εέαρξιν 
τών παραστάσεων της ή Ελληνική δπερέττα 3Ολυμπίας Καν- 
τιώτη Ριτσιάρδη. Α. Σωφρονιάδης
χ αλκις

Είς τόν Κινηματογράφον τής πόλεώς μας, υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τού κ. Ευταξία, προεβλήθησαν κατά τάς τελευταίας 
εβδομάδάς τά εξής έργα, α Μαρία 3Αντουανέττα», «Παναγία 
τών Παρισίων», «Κατά διαταγήν τού Αύτοκράτορος» μέ τήν 
ΓΙούττι, «Μάλβα», «*  Ανεμοσϊρόβιλος τών ψυχών», «Άπά- 
χισσα Μονμάρτρης >, «Γάμος Άρκτου», «Κόμπρα», «Τραγικό 
Ταγκό», α Μποέμ», «'Αγνή Σουζάνα», «Τό σπήτι τού ψεύ
δους», <’Ινδική τραγωδία» , «Φωτιά», «Τρία ρολόγια» καί «Ό 
αγιασμένος στόν παράδεισο». Καρώνης
αγρι.νιον

Κινημ. Θίαπις. Προεβλήθησαν τά έργα ιΓΕκείναι πού 
υποφέρουν» και Κόμπρα» μέ τόν Βαλεντίνο-
ROAQg

Κινημ. ’Αχίλλειου. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην επιτυχίαν 
τά έργα «Μιχαήλ Στρογκώφ» μέ τόν Μοσζοΰκιν, «Βασιλικοί 
έρωτες» καί «'Ο υιός τού Σεΐχ» μέ τόν Βαλεντίνο καί τήν 
Βίλμα Μπάνκυ.

Κινημ. ’Α γυλλά. Προεβλήθησαν «'Ο χείιταρος» μέ τόν 
Κορτέζ καί «Ή Μονάκριβη». Π. ΜαΙικιώοης
Λ API ςςα

Κινημ. Ντορέ. Προεβλήθησον «'Ο βίος τού Χρηστού». 
Προσεχώς αναγγέλλει τήν προβολήν σειράς εκλεκτών έργων.

Κινημ. Άττι*όν  Προεβλήθησαν τά έργα «'// μάχη τοϋ 
Σαντιάγο» καί *Άθώσ  αμαρτωλή». Β. Λογοθέτης
Ε A ΝΗΗ

Κινημ. Μέγτς.—Μετά τήν επιτυχίαν τού «Συρκούφ» 
προεβλήθη είς έποχάς «Τό Σπήτι τού μυστηρίου» ιιέ τόν 
Μοσξοϋκιν.

Κι>ηι. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τό τέλος τοϋ επεισοδια
κού « Τό μάτι τού αετού» καί «Ή κόρη τού Ποσειδώνος».

Ε. Καζατζής 
\ A Ν ΙΑ

Κινημ.’ Ίδαϊον Άντραν.—Προεβλήθησαν τά έργα ΐίΠρός 
τήν δόξαν» καί «Ήάπάχισσα τής Μονμάρτρης .

Κινημ. Κιντρικόν. — Προεβλήθησαν «* Π προδότρια > καί 
«Τά κορίτσια τής εποχής μας». Ε. Κουβαριτάκης
Κ Α Λ Α Μ Λ I

Κινημ. Λαού. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κορίτσι τής 
νειτονιάς τών Παριρίων» καί «Έρως ληστοϋ 3Αριστοκράτου .

Κινημ. *Αμερ·Μάνικάς.  Προεβλήθη τό γερμανικής νπο- 
θέσεως εργον «Άπό τά χρονικά τού 1 κρήσχουζ» τό όποιον δέν 
ήρεσε απολύτως.
LEPPAI

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν είς έποχάς 'II όργανο- 
παίκτρια» καί «Ίό μυθιστόρημα μιας κοκόττας» μέ τήν Λιλή 
Νταμιτά.

Κινημ. Ποτέ. Προεβλήθησαν«*Π  Κολιμπρί» καί τό «Χα
μίνι τών Παρισίων».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη τό εργον « Ο Σεΐχης» μέ 
τόν Baler τί νο καί τήν 9 Αγνή 'Αύρες.

Ή έγ λόγιο ταινία έσημείωσε πρωτοφανή επιτυχίαν καί 
παρηκολουθήθη υπό τού καλλίτερου κόσμου τής πόλεώς μας. 
Καμι τήν έπί επταήμερον διαρκέσαοαν προβολήν διεκρίναμεν 
τάς Δεσποινίδας Κοντού, Αύξεντιάδου, Μ. Γαλδέμη, Μ. Λυ
σιμάχου, ’Αβραμάκου, Φεσσά, τάς Κυρίας Γαλδέμη, Τικοπού- 
λου, Λυσιμάχου, Πατσευρίδου καί Ρακιντζή καί τούς κ. κ.

Τικόπουλον, Τσακμάκην, Πολυμενόπουλον, Πατσουρίδην, Πι- 
στολάκην νομάρχην, I. Σούξην, Τέγον κλπ.

'Ήδη εκαμε ίναρξιν προβολής τοϋ έργου «Συρκούφ» μέ 
καταπληκτικήν συγκέντρωσιν κόσμου. Γ. Χαλκίδης
ΤΥΡΚΑΒΟΣ

Κινημ. Τούμπας. Λιέκοψε όριστικώς μέχρι τής νέας θε
ρινής έγκαταστάσεώς του.

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη καθ' όλην τήν εβδομάδα 
τό εργον αΖαζά» μέ τήν Σβάνσον*  I. Κολοβός
ΚΑΒΑ ΑΛΑ

Ένα πρωτάκουστοι’ διά τήν πόλιν μας γεγονός έ'λαβε χώ
ραν τήν παρελθούσαν εβδομάδα είς τούς κινηματογράφους τής 
πόλεώς μας, μέ τήν προβολήν τής τελευταίας ταινίας τοϋ 
Σαρλώ «Χρυσοθήρας». Τό ανωτέρω εργον προεβάλλετο ολό
κληρον είς 10 πράξεις, συγχρόνως καί είς τούς δύο Κινημα
τογράφους μας «'Ολύμπια» καί «Αίγλη» καί μέ καταπληκτι
κήν κοσμοσυρροήν.

9 Ο Τσάρλι Τσάπλιν ώς συγγραφεύς, ώς σκηνοθέτης καί ώς 
πρωταγωνιστής τού έργου, έ'σχε μεγάλην έπιτυχίαν καί έση
μείωσε σταθμόν είς τά κινηματογραφικά χρονικά τής πό
λεώς μας.

'Επίσης είς τά «'Ολύμπια προεβλήθη καί τό εργον αΣτοι- 
χειωμένο σπήτι» μέ τόν Χούτ Γκίφον, καί εις τήν «Αϊγλην» 
τό Ιον καί 2θν επεισόδια τού έργου «Ταχεία αμαξοστοιχία» 
καί μίι κωμωδία Ο Λάρυ καί ή βολίς του».

Γ. Κ. Νιτσ >που3ο;

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Π νήσος 
τού έρωτος» καί «'Ο Σαρλώ στήν Κάρμεν»,

Κινη μ. ΆνάπΙασι;.—Προεβλήθησαν τήν παρ. εβδομάδα 
μετ3 αρκετής επιτυχίας Λ Η ύπεριετάτη θυσία» καί αΤα 50 
χρόνια ένός δον Ζουάν». Ύπερήρησε είς τούς θεατάς τό πρώ
τον διά τό ενσυνείδητον παίξιμο τών ηθοποιών.

Κ. Μ μΐκος
ΚΟΖΛΧΒ

Κινημ. Ώρίων. —Προεβλήθησαν τά έργα «Τό στίγμα» 
μ.ε τήν Πόλα Χέγκρι, «*Π  πριγκήπισσα τού κλόουν» μέ 
τήν Χτυφλό;, τό οποίον ύπερήρεσε καί κατεχειροκροτήθη 
καί " Τό χρυσό ρολόγι» μέ τόν Αιμίλιον Γκιόνε τόν έπωνομα- 
ξόμενον Ζαλαμόρ. Β. Δρούγας

ΕΓΓΡΛΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ
Γ. Τσαντίλας 
Κι νημ. 3 Ολύμπια 

» * Ορίων
Χικ. Καλούμενος 
Α 3 Αναοτασιάδης

Κόρινθος 
Καβάλλα 
Κοξάνή

τ>
Άθήναι

Μ-ο-1!)28 
30-9 1927 
30-3-1928 
30-6-1927 
30-3-1928

πανελλήνιο: ζυλλογο:
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ανακοίνωσή
Ματα.ι.ω&(ί.οης λόγφ τής καχοχαιρίας τήί είς Χαλάν 

ίριον έκί^ομής τοΰ ήμ.τέρου Συλλόγου πρός λήψιν τής 
πρώτης χι.ηματογραφτχής ταινίας, ή εκόρομή αΰιη ^έλ<*  
γίνη άφτύχτως τήν προσεχή Ιίυριαχήν 17ην τρέν. μη
νάς. ΙΤαραχαλοΰνται ό&εν νά ουμμετάαχουν Hoot εχ τών 
μελών ίπΐ'&υμοΰν.

Τόπος συγχεντρώσεως Ιΐλατεϊα Κίνιγγος ώρα 2 μ.μ.
( Γ. S.)] Έκ τοί ϊννδέάμου)


