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Μιά ακηνή άπό την χαριτωμένης έξάπρακτον κωμωδίαν, υπό τόν άνωτέρω
τίτλον, ή οποία προβάλλεται άπό σήμερον είζ τό τΐΐά,νφεον
.
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Ό Βίλλυ Φρίτς είναι άπό τούς «αστέρας» εκείνους
τούς οποίους γνωρίζει νά παρουσιάζη μόνον ή γερμανική
τέχνη διά νά συμπληρή τά έ.κά τότε, εκ διαφόρων μετανα
στεύσεων κενά. Σήμερον ο Βίλλυ Φρίτς δέν είναι μόνον
ό πλέον αγαπητός «άστήρ· τοΰ ’Αθηναϊκού Κοινού, δέν εί
ναι μόνον ό διασημότερος ίσως jeune premier τής Γερμα
νίας άλλά καί άνεγνωρισμένη καλλιτεχνική προσωπικότης
τής παγκοσμίου κινηματογραφίας.
Παραθέτομεν τήν βιογραφίαν τοΰ συμπαθεστάτου καλ
λιτέχνου, γραμμένη ΰπό τοΰ ίδιου χάριν τών αναγνωστών
τοΰ «litvny. Άάτέρος».
«Επειδή έγεννήθην την 27 Ιανουάριου 17)01 σπανίως άτε>'ίζ<°
Γ0 παρεζιλόΐ' κατ όχι μέ μεγάλη λύπη Ή πόλις,
'/τ·? έχει τήν τιμήν νά ονομάζεται ιδιαιτέρα μου πατρίς είναι
το Kattowitz τής Ανω Σιλεσίας, όπου ό πατήρ μον ήτο
έργοστασιάρχης. Παρηκολούθησα μαθήματα εις τό ανώτεροι·
πρακτικόν λύκειον τής πόλεως, ενθυμούμαι <5έ πολύ καλά δτι
ούτε παράδειγμα μαθητοϋ ήμουν ούτε τό καύχημα τών καθη
γητών μον.
Τά χρόνια περνούσαν' τό Κάττοβιτς δεν μοΰ έφάνη τόπος
πρός δράσιν κατ άπέβλεψα ατό Βερολϊνον. ’Επειδή όμως καί
εγώ δεν επιθυμούσα νά εγκατασταθώ μόνος στή μεγαλούπολι
αυτή και οί γονείς μον δέν ήθελαν νά μέ άφήσουν μόνον, έγκαταλείψαμε μαζί τήν πατρίδα και έγκατεστάθησαν όριστικώς
στό Βερολίνο.
'Ο πατέρας μου μέ προώριζε γιά μηχανικόν, εμένα δμως
με προσείλκυε τό θέλγητρον τής σκηνής. ’Ιδού λοιπόν πώς
ήρχισε ή καρριέρα μου.Τό έσκαζα άπό τάς παραδόσεις τον πο
λυτεχνείου καί κατέφευγα στόν Reinhardt στό τ Γερμανικόν
θέατρον» καί έτσι βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον έξεπαιδεύθην
καί μίαν ήμέραν πρός μεγάλην έκπληξιν τών γονέων μον προσεληφθην ώς ηθοποιός. Ένίρ λοιπόν οί γονείς μουέπεσαν σέ α
νάμικτα συναισθήματα εγώ έγελοϋσα άπό τή. χαράν μον. Ή
μουν πλέον μέλος τον -Γερμανικόν θεάτρου» /
Επι πολύ διάστηιια έπαιζα ^επιδεικτικούς ρόλους» καί
διά νά ομιλήσω σαφέστεροι·, εκείνα τά πρόσωπα πού είχαν
όλιγωτέρας θλίψεις καί πεπρωμένα ! Έν τούτοις τό είδος
αύτό τής τέχνης μου προσείλκνσε τό ενδιαφέρον τών μεγάλων
μου συναδέλφων. Ό Πάονλ Χάρτμαν καί ή δΐέντυ Κρίστιανς,
οίτινες ησαν τότε δπως καί σήμερον κινηματογραφικά κανό
νια, κατέστησαν προσεκτικόν τόν ρεζισέρ Βενιαμίν Κρίστενσεν.
Ούτος με προσεκάλεσε για κάποια δοκιμή. 'Έβαλα τά δυνα
τά μου καί επέτυχα. Λίγες μέρες αργότερα υπέγραψα ουμβόλαιον με την U- F. Α. δια το φίλμ. -’Η γυναίκα τον, ή
άγνωστη» (τό προβληθέν πέρυσι είς τό «Σαλόν Ίντεάλ» με
τόν τίτλον εΌ τυφλός καί ή άγνωστη γυναίκα τον).
Όταν έτελείωσα τό φιλμ έδέχθην τό άγκαζεμάν είς τό θέ-

ατρο τής Βρέμης διά τούς ρόλους τοΰ νεαρού έραστον, αλλα
μόνον τέσσαρες εβδομάδες έμεινα. Τό γλυκό δηλητήριο τοϋ
φίλμ είχεν εξαιρετικά έπιδράσει.
Διέρριξα τό σνμβόλαιον καί έγύρισα στό Βερολίνο δπου
έπί ιρβϊς μήνες χωρίς θέσιν ήσχολούμην νά πλάθω μεγαλο
πρεπή όνειρα μέχρις δτου μέ έκάλεσεν ή U. F. Α. διά μα
κροχρόνιον συαβόίαιον. τό όποιον διαρκεϊ άκόμη.
-Τό εξπρές τής αγάπης», -Ό χορευτής τής Κυρίας μον»
καί «Farmer aus Texas» είναι οί κυριώτεροι σταθμοί
μέχρι τοΰ -’Ονειρώδους Βάλ',» τό οποίον έσχε καί ώς πρός
εμέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν. Άπό τής -Αγνής Σουζαννας»
μετεβλήθην εϊς στρατιωτικόν, γι’αύτό καί είς τις «ϊ~ κόρες τής
Κας Γκιούρκοβιτς» καί είς τόν -Ευτυχή έξοχώτατον» καί τέ
λος εϊς τό -Τελευταίο Βάλς» υποδύομαι ρόλους μέ τήν τό
σον κομψήν στολήν, ελπίζω γιά τήν ειρηνικήν χαράν τοϋ
κοινού
Γιά τήν ιδιωτικήν μον ζωήν πρέπει νά πώ κάτι ; Ζ1βι· έ
χω τίποτε νά προσθέσω' πρέπει νά -γυρίζω».
Είς τόν κατάλογον τών φίλα πού άνέφερεν ο καλλιτέ
χνης ποο'θέτωκαί εγώ τό «Περιπετειώδες ταξεϊδι» (Γιά
τήν αγάπην του) καί τόν «Πρίγκηπα καί τήν κοκόττα»
τά όποια πραγματικώς χαριτωμένα, έσχον εξαιρετικήν
έπιτυχίαν είς τήν πόλιν μας. Διά νά συμπληρώ.σωμεν δέ
τόν κατάλογον αύτόν αναφέρω έκ μέν τής περισυνής παραγωγής «das Madchen mit der Protektion» έκ
δέ τής έφετεινής (1926-7) τό «Μή ηυγμαχή;» όπως ώνομάσθη έδώ τό χαριτωμένο φίλμ »Boxerbraut»
Ή έξέλιξις τοΰ Βίλλυ Φρίτς ήτ > καί ταχεία καί ασφα
λής. Λέγω ταχεία διότι μόλις 2 1)2 ίττ, συμπληοοϋνται ά
πό τό πρώτο του φίλμ, ασφαλώς δέ διό:ι σέ κάθε νέο του
φίλμ επιδεικνύει καί νέα του χαρίσματα. Όοοι είδατε τό
πρώτο του φίλμ ασφαλώς δέν σάς έκανε έντύπωσιν, έφύγατε δμως μέ τήν άντίληψιν ότι · ωραίος πρωταγωνιστής
θά έξελιχθή. Κατόπιν στόν «Χορευτήν τής Κας μου» αλη
σμόνητο αύτό φιλμ σάς άφήκε τελείως ικανοποιημένους.
Καί μετά έν έτος στό «‘Ονειρώδες Βάλς» καί στήν «Α
γνή Σουζάννα» σάς ένεθουσίασε. Είχεν έπιβληθή πλέον.
Καί έν τούτοις άκόμη δέν μάς έδειξε τό Maximum
τής τέχνης του. Τά τρία του τελευταία φίλμ είναι ώς λέ
γουν θαυμάσια. Τό πρώτο μάλιστα «Ή 7 κόρες τής
Κας Γκιούρκοβιτς» έθοιάμβευσεν όπου πσοεβλήθη. Δυστυ
χώς, έμεΐς τά ωραιότατα αύτά φίλμ θά τά δοΰμε πλέον
τοϋ χρόνου. "Ας έχωμεν ύπομονήν.
Ό Βίλλυ Φρί'ς έχει πολλά τά κοινά μέ τόν τσακπίνον
Χάρρυ Λίτκε, θεωρείται δμως ά.τό πολλούς, ανώτερος
τούτου. Δύναται νά γίνη ή ακόλουθος σύγκρισις. Όπως ό
Βέονερ Φύτερερ, ό πρωταγωνιστής τής Πριγκηπίσσης
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Ρεπανάκι» μιμείται τόν Β λλυ Φρίτς καί είναι έν γένει
πολύ έπιρεασμένος άπ’ αύτόν, έτσι καί ό Βίλλυ τόν Λίτκε
μέ μίαν μόνον διαφοράν, όιι ό Φύτερερ καλλιτέχνης μέ
εύρύ μέλλον είναι πρός τό παρόν πολύ κατώτερος τοΰ
Βίλλυ Φρίτς.
’Αρκετά ψηλός, κομψός, καστανόξανθος μέ έλκυστνκα
γαλανά μάτια καί μέ θαυμάσια δόντια, μάλλον άδύνατος,
πάντα εύθυμος πάντα γελαστός, πάντα χιουμοριστής σέ
κατακτά, όπως λέγουν, εύθύς έκ πρώτης δψεως ακριβώς
δπως σέ έλκύει μέ τήν πρώ ην του ταινία πού θα δής.
Άλλοτε έδημοσιεύσαμε τος Ιδέας του γιά τις γυναίκες.
Τής λατρεύει όλες... άρκεϊ νά ι’ άρέσουν καί άριθμεΐ ά
πειρους κατακτήσεις.
Ό Βίλλυ Φρίτς είναι πολύ έργατικός. Άν καί άγαπι)
υπερβολικά τόν ύπνο έν τούτοις άπό τάς 7 τό πρωί ώς τό
άπόγευμα εργάζεται στό στούντιο καί τά μεσά'υκτα πολ
λές φορές λαμβάνει μέρος ιίς τή» έπιθεώρησιν τοϋ «The
ater des Westens».
Είναι μοναχόπαιδο καί τόν λατρεύουν οί γονείς του.
Πρός τό παρόν δέ δέν σκέπτεται νά παντρευτή. Λέγο ν ό
τι δταν ή δάφνες τοΰ φίλμ μετριασθοΰν τότε μόνον θα
παντρευτή καί έ τειδή δυστυχώς δλα είναι πρόσκαιρα έτι
δέ περισσότερον ή δόξα έ'ός «άοτέρος» τοΰ φίλμ, φαί
νεται ότι δέν θά άργήσωμεν νά άκούσωμεν καί τούς γαμους του...
Μοΰ φαίνεται ότι έξήντλησα τό θέμα. Πιστεύω νά Ικα
νοποίησα δλας τάς Άτθίδας θαυμαστρίας Του δσο μποροϋ
σα καλλίτερα. Έξ άλλου αύτός ήτο καί ό σκοπός τοΰ
παρόντος άρθρου.
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Η mA ΚΟΡΝΤΑ AS ΑΡΑΙΑ ΣΛΕΝΗ
Μεταξύ τών έκλεττών μελών,τής Γερμανικής κινημα
τογραφίας ών έστερήθη αύτη έξ αιτίας τής εις ’Αμερικήν
μεταναοτεύσεώς των, συγκαταλέγεται καί τό ζεΰγος Κόρντα τό όποιον ώς γνωσ'όν προσελήφθη ύπό τής ’Αμερικα
νικής ‘Εταιρίας «Φέρστ-Νάσιοναλ» διά λ)σμόν τής οποίας
εργάζεται νϋν.
Τό πρώτον φίλμ τό όποιον «γυρίζει» διά τήν άνωτέ
ρω εταιρίαν ή Μαρία Κόρντα ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ συ
ζύγου της ’Αλεξάνδρου Κόρντσ ένός έκ τών πλέον άξιολό
γων σκηνοθετών τής «U F.A.» είναι ή «'Ωραία Ελένη».
Ό Αμερικανικός τύπος, όμιλεϊ ένθουσιιυδώς διά τό
φίλμ τοΰτο,
Ή πρωταγωνίστρια είναι πολύ Ικανοποιηυένη άπό τόν
ρόλον της όσον καί άπό τό έρ /ον αύτό καθ’ έαυιό τό ό
ποιον έγράφη είδικώς διά τήν Μαρία Κόρντα ΰπό τοΰ
γνωστοΰ Αμερικανό» συγγραφέως Τζών Έρσκιν. Ή ε
κλεκτή καλλιτέχνις έκφράζει τήν πεποίθησιν δτι οί Γερ
μανοί θαυμασταί της οίτινες τόσος έξέφρασαν ανησυχίας
κατά τήν έκ Γερμανίας άναχώρησίν της δ ά τον Νέον
Κόσμον, θά μείνουν άπολύιως ίκανοποιημένοι άπό τήν
έν ’Αμερική εργασίαν της.
Μέ τήν Μαρίαν Κόρντα συμμετέχουν έκλεκτώτατοι
καλλιτέχναι τής «Φέρστ Νάσιοναλλ» μεταξύ τών οποίων ση·
μειοΰμεν τόν δημοφιλέστατον Λέβις Στόν.
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Κύριε Υπουργέ,

Είς τό φύλλοντής 17λήγ. μηνός τοΰ «Οικονομικού Ταχυ
δρόμου» άνέγνωσα ότι έ/.αρίσθη »αν 10 έ Kavoyyvoia δραχ
μών ύ.ιό τής τότε κυβερνήσεως Παγκάλου είς τούς ένοικιαστάς τοΰ φορου τών Δημοσίων Θεαμάτων.
Δέν γνωρίζω ποία είναι έπί τοΰ π.ιοκειμένου ή έντύπωσίς σας. Πάντως είναι βέβαιον ότι ή άνωιέρω πράξις
άποτεΛεί έγκληματικήν άστοργίαν κα'ά τοΰ Δημοσίου, ίσοδυναμοϋσα προς κατάχρησιν τοΰ χει^ίστου είδους. Διότι
δεΟο .ένου δ ι τό Δημόσιον Ταμεΐσν άνέκαθεν ευρίσκε ο
είς άξιοθρήνητον κατάστασιν, ού όλως έδικαιολογεΐτο ή
γενναιοδωρία τών άιμοδίων υπέρ τώνένοικιαστών πρός ζη
μίαν τοΰ Δηιιοσίου, τοσοϋτο μάλλον καθόσον οί κύριοι ούτοι όχι μόνον τάς έκ τής σχετικής συμβάσεως, τήν οποίαν
συνήψαν μετά τοΰ Δημοσίου, υποχρεώσεις των δέν έξεπλήρω αν. άφοϋ έ ιλήρωσαν,διά τά; ‘Αθήνας μόνον 16.800.00i)
δροχμώνέναντι τών'29.000.υ00, άλλάάπεχώρησαν συγχρόνως
καί π^οτοϋ έκπνεύσουν οί 12 μήνες ώς ώ.ιζεν ή σύμβασις,
διά νά μή ζημιώσωσι δήθεν περισσότερα.
Δυστυχώς είς δλας τάς μετά τοΰ Δημοσίου συμβάσεις
π ιρατηρεΐται τό άτοπον τοΰιο. Κάθε επιχειρηματίας,
ουναπτων μίαν σύμβασιν μετά τοΰ Κράτους, ευρίσκει πάντοιε καί τόν τρόπον νά μεταβάλη τού; όρους αύιήτ βραδύτερον πρός όφελος του, χάρις είς τήν εύπισ ίαν, διά νά
μή εϊπω τίποτε άλλο, τών αρμοδίων. Κατόπιν τούτου νομίζω όιι σείς ώς υπουργός τών Οικονομικών είς τόν
όποιον έλαχεν ό κλήρος τής άνορθώσεως τών οίκοιομικών
τής Χώρας, θά διατοξητε τάς αύστηρός άνακρίσει; διά νά
άνακαλυφθοΰν τέλος οί αρμόδιοι οί συναινέσαντες είς μίαν
τόσον τρομακτικήν καί αύτόχρημα έγκληματικήν άπό ιασιν, διά τής όποιας τό Δημόσιον έζημιιόθη δέκα ολόκληρα
έκατομμύρια υπέρ «ορισμένων ιδιωτών. Έπί πλέον έπ>βάλ
λεται ή αύστηρά τιμωρία τών ά’υνειδήτων τούτων υπαλ
λήλων διά ιά π ιραδειγματισθοϋν είς το μέλλον οί λοιποί
καί μή επιδεικνύουν τά γενναιόδωρα αισθήματα των είς
β ιρος ξένη; καί δή τοϋ Δημοσίου, περιουσίας.
Επειδή δέ ώ; εΐπομεν τό κακόν τοΰτο παρατηρεϊται
είς δ ας περίπου τάς μετά τού δημοσίου συμβάσεις τών
ιδιωτών, καλόν είνε έπ’ εύκαιρίφ τής μελετωμένης ενοίκιόσεως τοΰ φόρου τών δημοσίων θεαμάτων καί πάλιν είς
ίδιώτας νά σπενσηιε νά καιογυρώσητε αύιάς δι’ ειδικού
νομοθ. Διατάγματος διά τοΰ όποιου ν’ απαγορεύεται αύατηρώς ή όπωοδήποτε τροποποίηοις τών δρων τών μετά
τοΰ Δημοσίου συμβάσεων τών Ιδιωτών είς βάρος τοϋ
πρώτου. Άλλως τε σείς κ. Καφαντάρη, δ όποιος δέν
ήθέλατε νά συζητήσητε καν τήν καθιέρωσιν τής προοδευ
τικής φορολογίας έπί τών δημοσίων θεαμάτων, θά είσθε
υπεύθυνο; έίν έπαναληφθή το είς βίρος τοΰ Δη ιοσίου Τα
μείου γειόμενον κακόν.
Μετά τιμής
‘ΗοακΟ.Λς Β. Οίκονόιιου
Δημοσιογράφος
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χαΐ όι·ά
J ! τήν άνάγβρσίν *
ου τόαηανή&ηοαν ΙΟ εκατομμύρια όολ“
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ΑΙΤΩΛΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ι έργασθείς έπί πολύ μέ ουσιαστικήν ζημίαν τής έπιχειρήσεώς του. Σήμερον δμως κατώρθωσεν νά έπιβάλη τόν
κινηυατογράφον είς τήν μικράν κοινωνίαν τής πόλεως.
Τό Μεσολόγγιον δέν άπέχει πολύ άπό τό Άγρίτιον.
ΑΓΡΙΝ1ΟΝ, 10 ’Απριλίου. (Τοΰ περιοδεύονιος άντηρο- Οί έκεϊ έπιχειρηματίαι άς διαθέσουν μίαν ημέραν ϊνα κασώπου μας).—Τά πράγματα έρχονται διά μίαν άκόμη q ο τέλθουν αυτόθι. Θά λάβουν μήν ευκαιρίαν νά πάρουν ένα
ρόν νά μέ δικαιώσουν δι’ όσα ένίοτε γράφω καΐ είδικώς μάθημα πού θά τούς ώφελήση πολύ.
δί όσα έγραψα εις προηγουμένων μου έκ Πρεβέζης άνταΣπ. Καζάζης
πόκρισιν σχετικώς μέ τήν διάδοσιν τοϋ κινηματογράφου.
ΕΙς τό Άγρίνιον, πόλιν αριθμούσαν περί τάς 30—35 χιλ.
κατοίκων, λειτουργεί τό γνωστόν κινηματοθέατρον «θέσπιςτό όποιον μόλις κατορθώνει είς κάθε παράσταοίν
του νά συγκέντρωση 20—30 θεατάς. Τό γεγονός δια τάς
επαρχίας δέν είνε πρωιοφα'έτ, εκείνο όμως τό δποΐον μάς
Είς τό «Tauentgienpalast» τοΰ Βερολίνου προεβλήθη
κάμνει Ιδιαιτέραν έντύπωσ.ν είνε καί ή σάτυρα, ή όποία όιά πρώτην φ ράν τά τόσον αναμενόμενον έργον τοΰ Ζίλάνεμίχθη είς τάς εργασία: του Οΰτω τήν εβδομάδα τών νικ α'Ο Βοημός Βαρώνος» τά όποιον έλήφθη εκ τής όΆπόκοεω έχυκλοφόρησεν ένταϋθα ύπό τόν τίτλον «Καρογ- μωνύμου γερμανικής όπιρρέτας. Τό έρνον αύτό φαίνεται
καγκά.» ένα άποκρηάτ'κο φύλλον, τό όποιον μεταξύ άλ ότι απογοήτευσε τούς ι>αυμαστάς τοΰ Ζίλνικ χαί τής Λύα
λων διελάυβανε διι «ζητούνται θεαταί διά τό κινηματο· Μάρτ Οί κριτικοί ευρίσκουν ότι γίνεεαι κατάχρησις αίσωθέατρον «Θέσπις».
τερικών- χαί ότι γενικώς άπό τό έργον αύτό λείπει ή
Έξ άλλου ό γνωστός επιχειρηματίας τοϋ κινηματογρά δροσιά χαί έΙαπαιιούαενος ρωμαντισμός. Γενικώς λέγουν
ότι
το έργον αν’ό όίν όύναιαι νά τεθή είς τήν ίόίαν μοί
φου κ. Άμπέσης, οποχωρήσας έκ τής έπιχειρήσεως τοΰ
ώς άνω κινηματοθεάτρου, έ',κατέστηοε πρόέβ'ομάδος πε ραν μέ τόν ‘Ωραϊον Κυανοΰν Δούναβιν» καί τό Die
ρίπου, είς έν καφενεϊ ν, διακοινύμενον διά τήν... άπουσίαν Grille» τά δύο προηγούμενα ε ·γα τοΰ Ζ’λνικ χαί εν τε
τής πελατεία; του, μίαν κινηματογραφικήν συσκευήν, δια λεί έκφέρ-υν τήν ευχήν όπως ό όημσφιλής γερμανός σκη
*
πρόσεχες του
φήμισα; συγχρόνως διά χειρογράφων άφίς τό έργον τό ό νοθέτης επατεύρη τό» ίαυτόν του είς τ'
ποιον έπρόκειτο νά προβολή. Τό αποτέλεσμα ύπήρξεν εκεί εργον «Gerhard Hauptmann ’s chen Weber».
νο πού άνεμένετο. Τά κενά καθίσματα ματαίως άέμενον
τούς θεατάς έπί δύο συνε/εΐς ημέρας μέχρις δτου ό κ. Άμ.
πέσης άπογοητευθείς άπέδωκε τό λαμπρόν αύτό κέιτρον
είς τόν άκόμη λαμπρότερον ιδιοκτήτην του.
”Αν καί πρόκειται περί άκρως φίλων επιχειρηματιών
δέν δυνάμεθα παρά νά εϊπωμεν τήν αλήθειαν. Τούς έτονίσαμεν τήν ανάγκην τ ον μαθητικών παραστάσεων, αί ό
ποιοι είνε αί μόαι δυνάμεναι νά τονώσουν τό κινηματο
γραφικόν οίσθημα τοΰ Αγρίνιου—άν επιτρέπεται ή έκφρασ.ς—άλλ’ ή γνώτη μας κατεπνίγη άπό τήν πεποίθησιν
ποΰ έσχημάτισαν οί άνθρωποι, δτι είς τό "Αγρίνιον δέν
είνε προωρισμένα νά ευδοκιμήσουν άλλα κέντρα, έκτος τών
δύο καφωδείων, τά όποια έχουν πληθωρικήν εργασίαν.
— Καί τί θέλετε νά προβάλω είς μαθητικήν παράστασιν τόν «Μαύρον ’Αετόν» ή τήν «Λευκήν ’Αδελφήν» μέ δύο
δραχμών είσιτήριον ; μοΰ έλεγε πρό τίνος ένας έκ τών ε
πιχειρηματιών.
’Αλλά λησμονεί φαίνεται ό αγαθός ά“θρωπος δτι 600
εισιτήρια πρός 2 δραχμάς μάς κάμνουν 120J καί δτι τό
βράδυ θά μείνη ή ίδια ταινία διά τήν κανονικήν του ιιαράστασιν καί μέ άνέξσδον μάλιστα διαφήμησιν.
"Εκτός τούτου δέ αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις τοΰ
Άγρινίου εργάζονται σχεδόν ίνκόγνιτο Εκτός τών 2 άφίς,
αί όποίαι τοποθετούνται είς τάς π’ατείας τής πόλεως καμμία άλλη διαφήμισις δέν γίνεται. Τά φέϊγ-βολάν είνε έντελώ; άγνωστα. Άλλά μέ τάς σημερινός φροντίδας ποιος
είναι έκεϊνος πού θά παρατηρήση μέ προσοχήν μίαν αγγε
λίαν τοΰ δρόμου; »Ένφ είς τό καφενεϊον τοϋ είναι εύκολον
νά διαθέση ένα λεπτόν διά τήν άνάγνωσίν της. Τήν σπουδαιότητα δέ τής διαφημίσεως δύνανται νά τήν άντιληφθοΰν
Τά γνήσια. μηχανήματα Κινηματογράφου,
καί οί ίδιοι άν υπολογίσουν δτι τό θερινόν κινηματοθέατρον
τού κ. Μ. Τζάνη συνεκέντρωνε δι" άναλόγου τρόπου μεέξαρτήματα, λάμπες οικονομίας, άπαντα
γάλον άριθμόν θεατών.
κατασκευής Πατέ, καθώς και τά γνήσια
Δεν θέλομεν βεβαίως νά είπ ι μεν δτι καί ή υπερβο
κάρβουνα πρ~βολής, μάρκας «Noris» «ύλική διαφήμισις, τήν όποιαν μεταχειρίζονται συνήθως οί
ρίσκονται έν διαρκή παρακαταθήκη παρά τφ
υπέρ τοΰ μέσου τούτου, είναι καλή, διότι άν διαφήμισή
κανείς παρ’ αξίαν ένα έυγον θά προκαλέση τήν δυσμένειαν
τοΰ κοινοΰ, τό όποιον έν τέλει θά τόν άνταμείψη διά τής
* ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
Απροθυμίας του.
“Οδός Κάνιγγος άο. 6 Α0ΗΝΑΙ
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Άντιθέτως πρός τήν κίνηαιν τοΰ Άγρινίου, ή κατάστασις τοΰ κινηματογράφου ιοΰ Μεσολογγίου τοϋ κ. Σώκου
είναι άρκετά έ'θορρυντική, διότι ό έπιχειρηματίας πού
τόν διευθύνει δέν έθεσεν ώς πρόγραμμά του τό άμεσον
κέρδος, άλλά τήν διάδοσιν καί μόνον τοΰ κινηματογράφου, 0!
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Τούτο
έχαροποίησε
μεγάλως τήν Λιλή Νταμιτά ήτις ΰπεραγοπά
τούς Έλληνας τούς ο
ποίους έγνώρισεν έκ
τοΰ πλησίον πριν ή γίνη διάσημος. Μέ πορεκάλεσε δέ δι’ έπιοτολής της ής τό περιεχόμενον έδημοσίευσα κά
ποτε είς τόν *
Κιν. Α
στέρα» νά διαβιβάσω
τούς φιλικούς χαιρετι
σμούς της εις τούς Έλ
ληνας θαυμαστός της,
ώς καί τήν ζωηραν ε
πιθυμίαν της νά ίδουν
δλοι τά φίλμ της «Χρυ.
οή Πεταλούδα» καί «Ή
άμαξα ύπ’ άρι®. 13».
Ή πρόσφαιος έν Άθήναις προβολή τής
ταλούδας» μοΰ δίδει άφορμήν ν’ άτχοληθώ

ITS"

-V
~ πεταλούδα»
ι -ο
. « ι
ήν «Χρυσή
η> Λιλη

*όλον τής Λίλιαν Γυυΐνστον

ρ

~
Νταμιτά

δχι μόνον μέ

ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΤΑΜΙΤΑ

—

I άλλά μέ αληθινό καί άξιοπαρατήρητο ταλέντο. Ό ρόλος
|. οότος δστις θά ένηραονίζετο άριστα μέ τήν καλλιτεχνικήν
| ιδιοσυγκρασίαν τής Λίλιαν Χάρβεϋ, ή τής Ξένια Ντίσνι,
ασφαλώς δέν θά άπεδίδετο μέ τόσην τελειό
τητα άπό τάς άνωτέρω
άξιολόγους
καλλιιέχνιδας.
Ή Λιλή Νταμιτά
πλήν τής καλλονής της,
τοΰ λαμπρώς έιελισσομένου τάλαντου της,
έχει νά έπιδειξη καΐ
τήν χορευτικήν της δ ινόιηταή.ις κυρ ως ύ
πήρςεν αφορμή τοΰ
λανοα άσματά», της άπο
ιής όθόνης. Τώρα δέ,
οπότε ή έξέλιίις τής
Λιλή Νταμιτα ντεςέβη
πάιαν προσδοκίαν, άσφαλώς ή Γαλλική κινηματογραφ α τή; ό
ποιας θα ή ιο εν άπό
τά καλλίτερα μέλη, δύναΐαΐ νά > ρηνήσρ, διότι
δέν έτωψεΛήθη ταύτης
ένώ άντιθέτως ή Γερ
μανική κινηματογραφία
ής ή Λιλή Ντυμιτά ύπήρςεν άποκάλυψις καί
Αποκλειστικόν δημιούρ
γημα, θά τήν καταστήτη προσεχέσιατα σπουδαίαν βεντέτ.
Μία έπί πλέον έγγύτ,σις περί τοϋ άσφαλοϋς
μελλοντικού θριάμβου
τής Λιλή Νταμιτά είνε
τά δυο τελευταία φίλμ
της «Ή κλωστή τής
Άριάν» καί ή Κούκλα
νής Μονμάρτρης» διά
τά όποια έγράφησαν
εΰιΌίκώταται κριτκαί.
Χάριν
τών
άναγνωστών
τοΰ
-Κινηματογραφικού
Άστέ«Χρυσής Πε
ρο«»
παρακολουθήσω έκ τοΰ σύνεγγυς τήν έξέλιξιν
καΐ πάλιν μέ.Κ
„,« θά
„„ „„
-·-·-·
' >
η _.1----- Λϊ.'Τ-.. Α..
-Ί»
—,------ -------------- , τ—r- . ■ - - λ λ L TP WIV Π Γ TTlf
εύγενοΰ; ΜΠ
καλλιτεχνικής
της
άπέδωκε Λ-1.
τόν σεως τάς στιγμάς αύτάς τής ΟΙΙΜΒυΠίΙ'
”C
προσπάθειας....
Ίρις Σκαραβαίοιεΰτυνειδησίαν

Λιά τήν Λιλή Νταμιτά δέν έγράφησαν καί
ματα μέχρι τοΰδε είς τόν ·Κινηματογραφικόν
Μάλλον άγνωστος έν ’Έλλάδι]
Ελλάδα έκαμε
έκαμε τήν
τήν
έμφάνισιν πρό τοΰ κοι
νού μας, μέ τό «Ζουέ
ντέ Παρί» δηλαδή μέ τό
πρώτον της φιλμ δπερ
μάς ύπέσχετο πολλά διά
τό μέλλον τής ωραίοτάτης αύτής καλλιτέχνιδος.Έχουοα ύπ’δψει μου
τήν λαμπρόν άνάμνησιν ήν άφήκεν ή ένταΰθα
προβολή τοϋ
<Ζουέ ντέ Παρί» άψ’
ενός, καΐ έπειδή ή
πρωταγωνίστρια τυυμοϋ
ΰ τερήρεσε άφ’ ετέρου,
έσπευσα νά τής γράψω
γνωστοποιούσα είς αύ
τήν δτι τό πρώτον της
φίλμ θαυμασίου κι
νηματογραφικού έργου
Ικανοποίησε
πλήρως
τά γοΰστα τοΰ κοινοΰ

μας.
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πολλά πράγΑστέρι».
--------πριότην
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πρώτην τι
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Η αυα ντε. ΠΟΥΤΤΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ “VNIVERSAL,,
Ό Σέσιλ ντέ Μίλ, είς τήν έταιρΐαν τοΰ όποιον ανή
κει ώς γνωστόν ή ώραία ντέ ΙΙοΰττι, παρακληθείς έόάνεισε ταύτην εϊς τήν «Unviersal» όιά νά ύποόνθή τόν
κύριον γνναικεϊον ρόλον τοΰ προσεχούς εργον τοϋ Ίβάν
Μοσζοΰκιν. Τό ΐργον αύτό θά εγυριοθή» κατά πάσαν πι
θανότητα ύπό τήν όιεύθυνσιν τοΰ ΙΙώλ Λενί καΐ κανείς
όίν άμφιβάλλει ότι ή συνεργασία τών τριών τούτων ίκλεκτών όνο/ιάιων θά 8ώση ένα θαυμάσιον άποτίλεσμα.

Η ΠΑΥΛΙΝΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ
Ε I S

ΤΟ

ΛΟΙΧΔΙΙΝΟΙΨ

Ή Πανλίνα Φρίντερικ, ή μεγάλη Άμερικανίς τραγωόός τής α'Αγ'ώστουν χαί τής ·Γυναίκας 40 χρόνων εύρίσκεται τώρα είς τό Δονόϊνον, ένθα μετέβη όιά νά παίξη άπό σκηνής τήν 'άγνωστον». Ή ύποόοχή ποΰ τής
ίγεινε ήτο ενθουσιώδης καί άνωτίρα κάθε άλλης προγε
νέστερα;. Ή συμπαθής καλλιτέχνις εις συνέντευξίν της
ίόήλωσε ότι θά μείνη άρκε’όν καιρόν είς τό Λονόΐνον
καί ότι θά πρωταγονιστήσηκαί εις τόν ταινίαν «Mumsee»
τό όποιον θά εγυρίσν)' ό Herbert Wilcox όιά τήν εται
ρίαν «British Nationa Pictures».

Κινηματυγριιόικός

Η ΗΒΔΟΟΡΒΣ

' . .-------------

Άότήρ
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24 — 1

Μαίον 1927

Κτνηιιατογραδτκός Άδτήρ
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ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN FILM - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ».
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Παραγωγή Sooiete des Cimeromans»
(Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιν)

. Τό μίσος ποΰ έχώριζε κατά τήν άρχαίαν έποντιν τόν
Μάριον και τόν Σύλλα καί ή έχθροτάθεια ποΰ χωρίζει καί I οτί τ,υ f0181 τίίς κ°οης του είναι καμωμένο μέ τό γυιό
έαποόο skOx0
Κθρ*? ,κο'ά« θίκογ»νείας δεν είνε τίποτε του εχθροΰ του τόν εξαγριώνει περισσότερο. Καί διώχνει
καΓτοΰ Κέλ) ί“οο;που Χ.ωριζει τας οικογένειας τοϋ Κοέν I κακήν κακώς την κόρη του ά-ό τό σπίτι. Ή μητέρα τής
και του Κέλλυ. Μεταξύ των δυο αυτών οικογενειών είνεν Σάρρας πονετική δπως όλες ή μητέρες δέν θέλβι νά εγκα
αναπτυχθεί απο πολ'ών χρόνων θανάσιμον μίσος πούμε- τάλειψη στή δυστυχία του το παιδί της. Καί τό ακολου
τεδιδετο εις τά λοιπά μέλη τής οικογένειας συατημαιικώς θεί στο σπίτι τοΰ Κελλυ δπουζοΰν τώρα μακρυά άπό τόν
δια να τα κληρονομήσουν κατόπιν οί απόγονοι ’Έτσι τό πατέρα. Πέρασαν μερικοί μήνες. ‘Η Σάρρα καί ή μητέρα
της ζουν εις το σπίτι τοΰ Κέλλυ ήσυχα καί φαινόνταν νά
κβ-Χ1|νι,'1σ8 κληθονομΐκόν κβί διετηρεϊτο άσβε--“-^εας εις γενεάν και τών δύο οίκογενειών. Μά εξεχασαν τη δυστυχία των. Είναι ευχαριστημένοι άπό τήν
άνοια Τίλ°1Λν
°'κ°ϊενειαν αύτα1 κ“ί μισοϋνιαι τόσον περιποιησιν και τήν αγάπην τής οικογένειας τών Κέλλυ
αγρια, It κακό ίκαμε η μια στην άλλη ώστε νά φθάνουν υ Κοεν εν τφ μεταξύ ζεϊ μόνος καί έρημος είς τό σπίτι
σε τέτοιο σημείο εχθροτητος; Μήπως τάς χωρίζει καμμία του, προσπαβων να λησμονήοη τήν μοναξιά του. Κάποτε
κληρονομική διάφορά; Μήπως κανένα έγκλημα- Ούτε τό αισθάνεται τύψει; συνειδτσεως διά την σκληρότητα, ποΰ
ενα ουτε τό άλλο. Άπλούστατα δ μέν Κοέν είνε ’ίπραη εδειξε απέναντι τού παιδιοΰ υυ, αλλά τό πρός τήν οικογέ
πσ«\°ί vE
- Ιρλσνδ0ζ Ή Φυλ"ική β
*«Φ°θΛ
ούδ> νεια των Κελλυ μίσος του δέν τόν αφήνει νά μετανοήση
ποτέ εξεΰηλωΟη τοσον φανατικά δσον μεταξύ τών δύο αύ- μια βαρεία ασθένεια δμως ρίπτει στό κ ,εββάτι τόν Κοέν.
ΐατισαλθνΫ'1ω?· Α?ιη0αλλακτ“ όπως ένα διάστημα ό φα- Η καιαστασις του χειροτερεύει καί αισθάνεται τάς δυνά
•Ο Κ^ν’ δέ?—" ΤΟυ; ?ρν"?“νΟυς άπό τού« είδολωλάτρας. μεις του να τον έγκαταλείπουν. Καί ώς νά μή έφθανε αύτό
τόν Κοί 8 κεΧ“νΤ X°V ΚΛ\υ Χα1 έ Κέλλυ δέν έ/ώ ευε έρχεται να τον πληξη καί ένα άλλο άκόμη πιό βαρύ κτύ
l°nV.K.οίν· Κα.1 ?ι δυο εφροντιξαν νά μεταδώσουν είς τα πημα. Ό συμβολαιογράφος τοΰ αναγγέλλει ότι ό Ίρλαν
οός τον οποίον είχε νυμφευθή ά λόχε ή Ραχήλ Μέγερ ή
παιδια των αυτό το μίσος διά νά τό δια.ωνίσουν.
U Κοεν ένας μικρό; κρεοπώλη; στή γειτονιά έίοϋσε γιαγια του είναι ο παππούς τοΰ ΙΙατρίκ Κέλλυ, καί κατά
φτωχικά με την οικογβ.ειά του παραποιούμενος διαρκώς συνέπειαν τά εκατομμύρια άνήκουν πλέον εις τήν οίκογέιά τάηκττυχη· ΧΟυ· Γνη?ι»« "Ισραηλίτης δμως κατώρύωνε νειαν τών Κέλλυ. Ό Κοέν δέν κατορθώνει νά συνέλθη άπό
ια τα καταφερνη και να ζη οπωσδήποτε καλά. Ή τύχη την εκπληξι του, άναλογιζόμενος δτι δλη ή περιουσία
καλύ Κ«1 ’0ρ"ΐων Φ“ίνεχαι/τι είναι σ,εδόν πάντοτε του περιέρχεται στα χέρια τών εχθρών του. Ό Κοέν άπηλκαλή. Και αυτήν την φοράν διά τόν Κοέν υπήρξε κάτι πε πισμενος πλέον άπό τήν καταδρομήν τής τύχης του άναγκαςεται να ζητήση άπό τόν παλαιόν του εχθρόν νά συιαιρισσότερο από καλή
νέση εις ιήν ενωσιν ιών παιδιών των.
,, .Μι“ >ε-ρ“ - Κθέν 8εΧεται τί)ν έ.τίσκεψι ενός συμβολαιο
Ό Ιρλανδός πράγματι δέν φαίνεται τόσον κακός απέ
γράφου ο οποίο; τοΰ αναγγέλλει ότι κληρονομεί δύο έκα· ναντι του όπως τόν ένόμιξεν ό Κοέν. Έπιθυμών τήν εύτυπηόμυρι?· -Η γ,αγ η ’?”· τής όπο<0« ’’ μοναχοκόρη είχε χίαν του υιού του σ ιεύδει νά δηλώση είς τόν Κοέν ότι
"0° ?=ολ’ου νυμφευβή ενα Ιρλανδόν, άπέθνησκε καί έ>ει είνε διατεθειμένος νά τόν δεχθή ώς συνεταίρον είς τήν
τά
“*λ°ν πλγ1σιεστε0°» κατιώντα συγγειή άφηνε
νάτοελλ„^υρ7ό^ ,^αΰιό.ν· Ή εϊδησ.ς Γαρ Ολίγον οιαχείρισιν τής περιουσίας. Είνε ό μόνος τρόπος νά διανεμηθή ή περιουσία μεταξύ τών δύο οικογενειών καί νά
- 0V Κ?εν’ ,κι,ρίω: διότι τώρα θα έπεισμά- παύση υφιστάμενον τό μίσος πού υπήρχε μεταξύ των.
νε περισσότερο τον Κελλυ ό όποιος ήτο πτωχό;. Καί
_ Εκείνο όμως πού έξύλειψε τελείως τήν έχθροπάθειαν
"0“Υματι_ ο Κοεν δέν άργησε εντός όλ'γου νά γίνη έκα- των δυο οικογενειών ήτο ό έρως τών παιδιών των τά ό
ομμυριουχος. Τώρα πλέον δέν θέλει ούτε νά ΐδή τόν παλα ό του γείτο-α τόν Κέλλ«. Ούτε καταδέχεται'’ νά τόν ποια μετ’ ολίγον έτέλεσαν ύπό τάς ευλογίας τών γονέων
των του; γάμους των. Ή Ειρήνη άπεκατεστάθη τελείως
χαιρετιση. Η πρώτη του φροντίς ήτο νά σπεύση νά έγκα- μεταξύ τών δύο οικογενειών κοΐ ή ευτυχία ήρχισε νά ροταοταθη εκει κοντα σ ενα πλούσιο μέγαρο καί ‘νά φρον’χ
ϊα π<?“σωπα yoC Πάντυ καί τής Σάρρας οί όποιοι
τιση να ζη οσον το δυνατόν πολυτελέστερα. Δέν παοέ- επεδοθησαν μέ στοργήν εί; τήν άνατροφήν τού χαριτωμέ
τδν6κεη τυυ-0,ς νά έχδηλώνη εις τό σπίτι του τό πρός νου παιδιού των.
τόν Κελλυ μίσος του, ίσως διότι κάτι τοΰ έλεγε πως ή
μοίρα θα τούς έξαναγκάση αργότερα νά συμφιλιωθούν. Ή
χΓ1°Γ3π“*τθτε ,“γ“π“ ν® παίζθ μέ τά θύματά της. Καί
δεν ίβραδυνε να το αΛοδείξη· ό Πάντυ ό υιός του Κελλυ
WCLLEN > IE SICH
ουδέτερος, εις τον φανατικόν αυτόν πόλεμον πού χ τρίζει
uber den
τας δυο οικογένειας αγαπά πρό πολλοΰ τήν Σάρρα τήν
κόρη του Κοεν ενα κορίτα θελκτικό καί ώοαΐο. Αί σχέ
bEUTSQHEN FILM-MARK
σεις του Πάντυ με τήν Σάροα πορ’όλον τό μίσος πού
schuell und gut unterrichten, abotinieren Sie
έχώριζε τας οικογένειας των ό Πάντυ καί ή Σ ιρρα δέν
die wochentlich 6 -mal ersccheinende
ετόλμησαν να αναφέρουν τόν έρωτά των είς τούς γονείς

φ
φ
φ
φ

Ό Luis Merscnton, δ γάλλος °κ?Ρ°«^ π’^ώ\λΟκι"
κών έργων, ώς cl «Δύο Μάγκες» κ. «· ηθέλησε νχ δοκι
μάση τήν αξίαν του καί είς τήν έλαγράν
πού τόσον δυστυχώς σπανίζει «ϊς την Γαλ α ,
.
μιούογησε έν συνεργασίφ μετά τού ίγγλου
Fred7Wright τούς «Εκατομμυριούχους» (La petite bonne
du Palace). Τό άποτίλεσμα Sv καί απέχει από του να είνε
τέλειον, είνε άξιοση ιείωτον. Τό έργον ,Ινε ευχίριστον, ετιμελημέ^ο, καλοπαιγμένο, και έχει έπίσης ώρισμένας σκηνας
πού προκαλοϋν άδίαστον τόν γέλωτα *Η Μπεττυ
ή πεοίφημη ΆγγλΙς καλλιτέχνις την δποίαν .ιά πρωτην
φοράν Θλέπομεν είς τήν πόλιν μας. γνωρίζει νά δ[8η ζωήν
είς τό έρ^ον μέ τήν χάριν καί τήν ζωηρότητα του παιξίματός
της. *
0 Fred Wright συνθέτει λέ τάλαντον τον ρόλον του
γηραιού σοφού έντομολόγου καί δ Άντρέ Ροάν έχει δλα
τά προσδντα πού απαιτούνται άπό ένα jeune premier.

“ΗΡΩΚ ΚΒΙ ΤΕΧΝΗ,,

mit der monatlichen Beilage
Der Filmspiegel
Auslands—Bezugspreis Sch. 15.—
pro Qwartal (Streifland—Sendung)
Verlag der «Lichtbildbuhne»

BERLIN, S. W. 48,

Friedrichstrasse 225
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Προεβλήθη εί; τό «Ουφα Πάλας»
”Ενα ίργον μέ ώρισμένα προτερήματα άλλά καί μέ πολύ
περισσότερα’ ελαττώματα. Σό σενάριο είς τήν *ΡΧή ’* δπί;
σνεται πολλά άλλά καταλήγει είς τό νά διηγηθή μίαν πίλο
κοινήν καί άφελή Ιστορίαν. Ή σκηνοθεσία όπως άλλως τε
καί ολον τό Ιργον πολύ άνομοιογενής. ΑΙ σκηναί τής επαναστάσεως ύστερούν πολύ, Άντιθέτως δ σκηνοθέτης μά:
Ικανοποίησε πλήρως είς τή» σκηνήν κατά τήν δποίαν δ
δχλος δρμά τήν νύκτα κρατών άναμένας δάδας δια νά καταλάβη τά άνάκτορα καί ή δποία είνε θαυμασ'α υφ δλας
τάς άπόψεις. Έκ τών ήθοποιών ύπερέχεί καθαρώς δ Μπέρ·
ναρ Καίτζοκε.
, ,
‘Ο μεγάλος γερμανδς καλλιτέχνης δημιουργεί μέ τήν
συνηθισμένην του δεξιοτεχνίαν τόν τύπον τού γηραιού διολίστα, τού μετέπε·τχ άρχηγού τής έπαναστάσεω:. Ο «“λτερ
Ρίλλα είς τόν κύριον άνδρικόν ρόλον, άποτελεΐ ένα άπό τά
μεγάλα έλαττώματα τού ίργου. Τό παίξιμο στερείται. τε
λείως φυσικότητος. Ή Ζάν Νοδάκ δέν κατορθώνει νά εξέλθη
τού μετρίου.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ CAMILLA HORN
’Ασφαλώς ή Camilla Horn καί ή Βριγίττη Χέλμ
είναι άπό τά σπάνια έιείνχ φαινόμενα, άπό τάς θαυμασίας
έκείνας άποκαλύψεις δμοίας τών δποίων έλαχίστας Ιχει νά
παρουσιάση ή Ιστορία τοΰ Κινηματογράφου.
Γνωρίζοντες πόσον άγαπητή κατέστη εί; τό Αθηναϊκόν
Κοινόν ή νεαρωτάτη αύτή καλλιτέχνις έξ άφορμής τής
προβολής τού «Φάουστ.,τής έζητήσαμεν νά μας γραψη κάτι
σχετικόν μέ τήν ζωήν της καί συγχρόνως τήν έρωτουσαμεν
έάν άληθεύη δτι πρόκειται νά έγκαταλείψη τήν χωράν, ήτις
τήν άνίδειξεν άκολουθοϋσα καί αύτή τό παράδειγμα τόσων
ίλλων
, ,
*Η Camilla Horn εύγενώς καί ταχέως μάς απήντησεν,
ώς εξής :
Αξιότιμε Κύριε..
’Εγκαρδίους ευχαριστίας. Χαίρω υπερβολικά οτι έιδιαφίρονται καί εις τήν 'Ελλάδα διά τήν μικρούλαν «Γκρετχενν.
Πρός στιγμήν δεν μου μένει διόλου καιρός, άλλα οας υπό
σχομαι νά σάς γράφω κάτι, τό όποιον νά δννασβε να δημο
σιεύσατε. Ποός το παρόν δεν δύναμαι, και άν ακοαη Μ,ω, να
εγκαταλείπω τήν Γερμανίαν, διότι είααι διά δυο ακόμη ετη
άνκαζαοισαένη ύπό τής Ufa. Τώρα εύρίσκομαι στο Meran
fπόλις τού Ί αλ-κοϋ Τυρόλου) καί σάς χαιρετώ φιλικωτατα.
Δική Σας Καμίλλη Χόρν

“ΠΟλΥΛΝΝ«,,
Παραγωγή «United Artists»
(Πρσεβλήθη είς τό «Πάνθεον»)
Ένα πολύ παλαιόν έργον τής Μαίρη Π’.κφορδ. Τό σέναριο «Ιναι πολύ άτβλές και κατάλληλον μόνον διά το Αμβρικανικόν κοινόν, *Η σκηνοθεσία είναι κοινή καί τό μόν ,ν ενδια
φέρον σημιϊον βΐς αύτό τό Ιργον είναι ή Μαίρη Πίκφορδ, ή
δπο(α όμως καί αύτή ύστε^εΐ άπό άλλα νεώτερά της έργα·

Ύποσχόμεθα νά δημοσιεύσωμεν εύθύς άμέσως δτ,ι μάς
γράψη ή συμπαθέστατη καλλιτέχνις άκόμη. Λίαν προσεχώς
θά πραγματευθώμεν περί τής έξελίξεώς της άπό τόν «Φά·
ουστ» μέχρι σήμερον διά νά είναι άπολύτως ενήμεροι οί
φίλοι άναγνώσται τοΰ «Κ. Α.» τής καρριέρας ένός τοιουτου
«άστέρος».
Ro ‘ Ma

g ·τ«ΗΜΑΤίΓη«κο3 isisl.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΪΠΙΈΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΝ

Στέφανος Κώότια

J
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Ή &αυαασίι τραγωδός τής Γερ -ανίας Lil Dagover
ηοοαελήφ&η inb τοϋ γνωατον θεατρικού σκη»ο#ετον
Ράΐνχαρχ. "Η καλλιτέχνες είχε μετιβή είς Αμερικήν δε
σμευόμενη υπό τετράμηνου συμβολαίου με τήν Para
mount ήθη «μως μί τήν λήξιν του έπιστρέψε. «ις Γέρμα„ία, μετά τοϋ Ράϊνχαρτ. "Ετοι επανέρχεται πρός τό παοόν είς τήν σκηνή-, προσελκυομένη φαίνεται ίπό την με
γάλην της έπιτυχίαν έν Βερολίνω καί Βιέννη στο θεατρι
κόν εργον «Αιχμάλωτος».
Κα&ώς
πληροφορούσα ό Ράινχαρτ πρόκειται νά
όιέλ&η έξ Ά»ηνων μετά τοϋ βιάσου του καί γά δωση
μερικός παραστάσεις. 'Αν αυτό ϋη^εύη ας ετοιμαστούν
οί ·Α&ηναΐοι νά »αυαάσουν έκ ιού πλησίον μιαν εκ των
πλέον σημαντικών προσωπικοτήτων του Κινήματαγράφου.

Παραγωγή «Eichberg-film-der U. F. Α»

f
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LICH T-BILD - BUHNE ’

Η UL DAGOVE& E1S W iiElUS>

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΠΣ

ΚΟΕΝ ΚΕΛΛΥ & Σ“

των. Και φοβούμενο- μήπως τους άνακσλύψουν μιά μέρα
και τους χωρίσουν διά παντό:, άπεφάσισαν νά ενωθούν
μυστικά, π^αγμα το οπ.ϊο χαί εγινε·
Ά-λοίμοιο δμως. Κανένα π. άγμα μυστ,κό δίν γίνεται
που να μη φανερωθη μιά μέρα. Οί μήνες περνούν ό ένας
μετά τόν άλλον καί έπί τέλου; μιά μέρα ή Σάρρα φέριε!
είς το φως ενα θελκτικό παιδάκι. Είναι αδύνατον πλέον
να κρυψυ ιό γεγονος. Ό Κοέν μόλις τό έμαθε δέν θέ
λει πια να Ιδη σ-ά μάτια τήν κόρη του. ‘Η ιδέα

1 -
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Οί έπι&νμουντές έκ τών έν Κέπρω, Αλε·
ξανδρία, Καΐρω,Πόρτ Σάϊτ καί τών κυριωτέρων
πόλεων τής ΑΙγύπτου φίλων μας νά άναλάβουν
τήν άνταπόκρισιν τοϋ
Άβτέρος»
χυΐ τήν διάδοσιν αύτοϋ έν τή πόλει των, παρακαλοϋνται ν’ άπευ&υν&ώοι πρδς τούτο δι έ·.
\πιατολής των πρδς τήν διεύΰυνσιν τοϋ περιοI δικού.

Κινηματογραφικός Άθτήρ

S

MIA ΜΕΓΆΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ EPEV NA TOY

ΚΙΝΗΜ ΑΙΤΕΡΟΣ

01 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙίΙΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πώς λειτουργούν καί είς ποιαν κατάστασιν εύρίακονται.— Αί

μηχανικοί των έγκαταστάσεις.— Ή μουοική καϊ τό κοι
νόν.—Τά ύπερ καϊ τά κατά ένός έκάατου.
ΤΟ “ΣΑΛΟΝ ΟΡΙΑΝ,,

‘ ίέρισμένως έχρειάζετο μεγάλη τόλμη καί αρκετό επι
χειρηματικό Φάρρ'.ς νά αποφασίσουν οί ίδιοκτήται τοϋ
Φεάτρου αύτοΰ νά ιδρύσουν τό «Σαλόν Όριάν» είς τήν
Λεωφόρον Συγγροϋ. Λέγομεν τόλμην καί Φάρρος άιότι ή
περιοχή έκείνη δταν ίδρύθη <5 κινηματογράφος ήτο σχεδόν
έρημος, ό δέ έκεΐ πλησίον κατσικών κόσμος κατά τό μάλ
λον καί ήτταν πτωχός Δεν υπολογίζω τού. κατοίκους
ποΰ είναι πέριξ τοΰ σταφμοΰ Κουκάκη διότι αυτοί συ
νήθως προτιμούν τσύς κινηματογράφους των ΆΦηνών.
Τό -Σαλόν Όριάν
*
δπως μάς λέγει ό διευ^ύνων αύ'-ό κ.
Βαμβάκης ήρχιοε νά λειτουργή άπό ιό 1923. Τό εΐγαν
άνοίξει οΐ καί σήμερον ίδιοκτήται κ. κ. Ζωϊτός καί Γά
νας. Μή γνωρίζοντας δμως αυτοί καΦόλου άπό κινημα
τογραφικά ήτο έπόμενον ή εργασία των νά άποτύχη, Καί
τό «Σαλόν Όριάν
*
δπως τόσα άλλα συνοικιακά κιιημαΦέατρα έπέραοε κρισμους στιγμάς άναγκαοΦέν »d προ
βάλη προγράμματα επί εβδομάδας ένώ ι ιον κριών καΦησμάταιν. Έπί τέλους οί διευΦυιταί του άντελήφϋησα· δτι
έκεΐ μέοα χρειάζεται ένας ειδικός ποΰ νά γνωρίζη άπό
τήν δουλειά. Καί αυτός ό όποιος ήτο ό κ. Βαμβάκης δέν
άργησε νά βρεφή. Εκτατέ τά πράγματα ήλλ«ξαν. Χάρις
ιίς τήν ικανότητα καί δραστηριό ητα τοΰ άνΦρώπου αύ
τοΰ τό «Σαλόν Όριάν» ήοχιοε νά έργάζεται καλά. Έφϋασε μάλιστα σέ σημείο vd Φριαμβεύη. ‘Αρκεί νά σημ'ΐωΦή δτι υπήρξαν ήμέραι κατά τάς όποιας τό -Σαλόν
ν
*
Όρι
έκοψε 3000 εισιτήρια, άληφ.νόν ρεκόρ διά τους
συνοικιακούς κινηματογράφους. Ή αϊΦουσα τοΰ -Σαλόν
‘Οριάν εύρύχωρος μέ έξώστος δεξιά καί Αριστερά περι
λαμβάνει περί τάς 760 Φεσεις. Έχομε δμως νά παρατηρήσωμε δτι ιΐναι ολίγον παραμελημένος, πράγμα 3rd
τό όποιον άσφαλώς δέν εύΦύνεται ό κ. Βαμβάκης. Ούτε
φυσικά ήμποροϋμε rd κατακρίνωμε ιούς ιδιόκτητα; οί
όποιοι καφώ; πληροφορούμαι σκέπτονται νά κάμουν
προσεχώς σοβαρός μεταρουφμίσεις. Τό γεγονός δπωοδήποτέ είναι διι id «Σαλόν Όριάν· είναι καφαρόν κατά
συνέπειαν προσιτόν σέ δλας τάς κοινωνικός τάξεις. Τό
«Σαλόν Όριάν αλλάζει τρεις φοράς τήν έβδομάδα πρό
γραμμα, προμηφιύεται δέ ταινίας άπό δλα τά γραφεία
άνεξαιρέτως. Ή μουσική του άποτελεΐται άπό δια πιάνο
άρκετά καλό.
Ό κ. Βαμβάκης μά; άνεκοίνωσε διι τό καλοκαίρι
σκέπτεται νά προοΦέση καί μερικά νούμερα είς τόν κινη
ματογράφον, ελπίζει δέ μέ τά; έπισκιυάς ποΰ ενεργεί »ά
βελτίωση αίσΦητώς τήν κατάστασιν τοΰ Φιάτρου.
Ο “ΠΑΡΘΕΝΩΝ,·

(Καλλιθέας)

Δέν είναι άνάγκη νά έπαινέση κανείς τόν κινηματο
γράφον αύτόν. Άρκεΐ νά πούμε δτι είναι παράρτημα τοϋ
α’Αττικού
*
των ΆΦηνών καϊ δτι διευΦύνεται άπό τόν
διευΦνντήν τής Σινέ Όριάν κ. Φωκάν. Στήν Καλλιφέα
στό κεντρικώτερο μέρος έ'να κομψό καλοκαιρινό κτίριο,
έπιμελώς διασκευασμένο καί τακτοποιημένο, μέ δλας τάς
δυνατός αναπαύσεις καί μέ δλα rd όινατά μέοα άνέσεως
ό αίίαρφενών
*
αποτελεί τό μοναδικό στολίδι τοΰ προαστείου. ‘Αρκεί νά είοέλΦετε μέοα όιά »d άντιληφφήτε
άμέαως τό επιχειρηματικόν δαιμόνιον ‘Απλούοτατο, καΦαρό, χωρίς περιττές πολυτέλειες, μέ άφφόνους έξόδους
έν ωρφ κινδύνου καί πρό παντός δροσερό, αύτός είναι
ό αΠαρΦενών». Ή στέγη του αιρετή καί τό καλοκαίρι με-

ταβάλλεται σέ Φερινό. Ή πλατεία του, μέ 500 περίπου
Φέσ’ις ήριφμημένας καφαράς καί άναπαυτικάς καί ίν γένει ή αί'Φουσα μέ πλούσιο ηλεκτρικό φωτισμό αποτελούν
ένα στνολο καλλιτεχνικό. Μήπως δμως είναι άνάγκη νά
δμιλήσουμε γιά τις ταινίες πού προβάλλει ό «Παρφενών»; ‘Υπάρχουν ανΦρωποι ποΰ δέν αναγνωρίζουν δτι αί
ταινίαι τής Σινέ Όριάν είναι αί εκλεκτότεροι άπό δλας
τάς ταινίας ποΰ προβάλλον'αι είς τούς κεντρικούς κινη
ματογράφους; Εκτός τούτου ό «Παρφενών
*
έχει καί
αύτό τό προτέρημα δτι προβάλλει τάς ταινίας τής ·Σινέ
Όριάν» εύϋύς μόίις αύται προβληΦοϋν είς τά κεντρικά
Φέατρά της.
ΆλΛ' ό κ. Φω·ΰς εχων ύπ’ δψιν του δτι τό καινόν
τής Καλλιθέας ιΐναι π ι<ιλλον καί τά γούστα του άναλόγως Φά είναι διάφορά, Ιφρόντ'οε νά π>ουτίση τά προγράμμα α τοΰ «ΠαρΦενώνος
*
μέ ταινίας ποικίλλας είς
τρόπον ώατε νά άνταποκρί· εται πρός δλα τά γοΰοτα τοϋ
κοινού καί τά λαϊκά καί τά άριστοκρατικά, καί τά περι
πετειώδη καί rd αίσφηματικά καί τά ευφυμα καί ιά δρα
ματικά .
Ώρισμένως οί κάτοικοι τή; Καλλιφέ ις καί ιδίως ό
φτωχόκοσμος, οφείλει εύ/νωμοσύνην εις τόν κ. Φωκάν
διότι εύτυχήσας νά ιόν έχη κάτοικον ιού προαστείου τον,
απέκτησε ενα άριατον κέ-τρον διασκεδάσ-ως, μέσα είς τό
όποιον πέρνα δύο ώρες χωρϊ; νά τό καταλάβη. ’Ασφαλώς
δέ ό κ. Φωκάς δεν ήμπορούσε νά προσφέρη καλλιτέραν
υπηρεσίαν εί; τούς συμπολΐτα; του άπό αύτήν πού προ
σφέρει μέ τόν < ΠαρΦενώνα
*
του.

θ. Τθακιρίδιις
’Απά tit ίποιιένου όνλλον ό «Κινηρατογοακός Άθτήρ» είς τόν ΙΙειριιιιΙ. θα ΐΐ,>ρελάόη άπό
τών «ϊτηλών υας όλη ι> κατάόταιίις εών κινηματο
θεάτρων Πειραιώς, Κοκκι· ιΰς, καί Ταιιπονρίων.
Είς τό προάεχές : «Χάΐ·Αάΐό», «ΧρυιίοιΓτοαίδον , «’Ολύμπια» και £πλέντιτ».

0 ΧΑΡΟΛΔ ΛΟ Υ Δ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΪΡΠΠΗΝ
Ό συ παφής διοπτροφόρος κωμικός περί τάς άρχτς
Μαίου πρόκειται νά άναχωρή η έξ ’Αμερικής κατευφυνό
μένος είς Ευρώπην, ένΦα έχει σκοπόν νά -γυρίοη
*
ένα
μεγάλο μέρος τοΰ νέου τθυ έργου, τοΰ όποιου ή ύπόφεσις έκτιλίσσεται συγχρόνως είς τήν Άυερικήν, Γαλλίαν,
’Ιταλίαν, Γερμανίαν καί ’Αγγλίαν.

“Η ΛΕΥΚΗ ΣΚΛΑΒΑ»
‘Η εταιρία «Societe des Films Artistiques Sogar»
ουνεβλήφη μετά τής aEothar Stark’ διά την άπδ κοινού
κινηματογράφησιν τοΰ μεγάλου έργου Ή Αιυκι) Σκλά
.
*
βα
Τήν διεΰΦυνσιν τοΰ φίλμ αύτοΰ άνέλαβε δ γνωστός
'Ιταλός σκηνοφέτης Auqusto Genina. Τόν ρόλον τής
λευκής σκλάβας φά ύποδαφή ή γαλλΐς καλλιτέχνις Ρενέ
Έριμπέλ. Παρά τό πλευράν της συμπράττουν ή Λυάνε
Χά'ιτ ή γνωστή μας άπό τήν «Πριγκήπισσα τοΰ Τσάρντας
δ Σάρλ Βανέλ καί ό Βλαδίμηρος Γκαϊνταρώβ.

Κινηματογραφικός Άδτίιθ
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UNEUHIIin ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΙΑΓΠΗΙΣΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
θ/Κ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΣ
PARIS

INTERNATIONAL·
Ο

ΘΡΙΑΜΒΟΣ

FIUJVIs

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΛΗΣ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Άπό τοΟ παρόντος τεύχους <5 «Κινηματογράφε πρτηγ-.ύμενον τεύχος του έξέθεσε σαφέστατα τούς
κός ‘Αστήρ
,
*
δπως άνήγγειλε, προκηρύσσει τόν λόγους οί όποιοι τόν ώθησαν νά δεχθή τήν διενέρ
πρώτον Μεγάλον Διαγωνισμόν έλληνικής καλλονής γειαν ένός τόσον καλλιτεχνικού Διαγωνισμού, έχει
πρός ίκλογήν δύο έλλήνων «άατέρων» τής οθόνης, τήν πεποίθησιν δτι θά στεφθή ύπό πλήρους έπιτυμιάς δεσποινίδας καί ένός νέου, οί όποιοι θα προσλη- χίας καί ουτω ή ‘Ελλάς θτ καυχάτε είς τό μέλλον
φθοΟν υπό τής έν Παρισίοις γαλλικής έταιρίας πα δτι άντιπροσωπεύεται καί αύτή είς δήν έβδόμην τέ
ραγωγής ταινιών Paris International Films ιής δ ! χνην. Ή έλληνική καλλονή καί τό έμφυτον καλλι
ποιας καλλιτεχνικός διευθυντής είνε ό συμπαθής τεχνικόν τάλαςτον τού έλληνος θά θριαμβεύση καί
πάλιν είς τό σύγχρονον καλλιτεχνικόν στιρέωμα.
καλλιτέχνης κ. Λεών Ματιό.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πάντες οί Έλληνες]
π
■ ■
-----καί αί έλληνίδες ήλικίας 18—25 έτών.
Είς τόν παρόντα διαγωνισμόν δύνανται νάλάβιυν
μέρος όχι μόνον τί έξ Αθηνών και Πείρα ώς δεσποι-'
νίδις καί νέοι δλ"/ ά κοί έξ δλοκλήρρυ τής Ελλάδος
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
καί τοΟ ΈξωτερικοΟ έλληιες καί έλληνίδες τό γένος·
Όνοηατεπώννιιον
ίί φενόώννηον
Ό Διαγωνισμός ούτος θά είναι διαρκείας δύο
μηνών καί τοΟτο, διά νά δυνηθοΟν νά μετάσχουν
καί δσοι έκ τοΟ Έξωτερ.κοΟτής ‘Ελλάδοςέπιθυμοΰν.
"Οσοι έκ τών ιέων κα1. δισποινίδων έπιθομοΟν
νά λάβουν μέρος ιίς τόν διαγωνισμόν, δέον νά μάς
Διενθυνόις......................................................................
άποστείλωσι είς τά γραφεία μας ('Επιτροπήν ΔιαγωνισαοΟ) μίαν φωτογραφίαν των καλλιτεχνικήν,
Πόλις
............................................................
εί δυνατόν προφίλ τρία τέτορτα, ώς καί τό κατωτέ
ρω δημοσιευόμενον δελτίον συμμετοχής συμπεπλη'Ηλικία —..................................................... ..................
ρωμένον. Οί διαγωνισθησόμενοι έκ τών νέων καί
Χοώιια
.................
—
δεσποινίδων δύνανται νά χρησιμοποιήσουν δημοσία
καί ψευδώνυμα υπό τόν δρον νά γνωρίζουν είς τήν
"Υήος ____________________________________ έπιτροπήν τοΟ Διαγωνισμού τό άληθές των δνομα
καί τήν διεύθυνσιν.
Βάρος εις κιλά .........................................................'Ο «Κινηματογραφικός Άσιήρ» θά δημτσιεύη
δωρεάν είς έκαστον τεύχος του τέσσαρας φωτογρα
Σηιιείωόις. Τό παρόν δ ΐλτ 'ον συμυετοχής άποφίας (δύο έξ έκάστου φύλου) ύπό τόν δρον δτι τά
κοπτόμενον Φ’ άποστέλλεται μετά μιάς καλλιτε
έξοδα διά τήν κατασκευήν τού κλισέ έκ δραχμών
χνική; φωτογραφίας είς τήν διιύΦυνσιν τοϋ *
Κινηματ. ’ Αστέρας
.
*
70 θά έπφαρύνουν, τούς έπιθυμοϋντας νά δημοσιεύ
εται ή είκών των. Τό κλισέ μετά τήν δημοσίευσιν ΰ.
~Μ
θά έπιστρέφεται είς τόν δικαιούχον.
Άπασαι οί άποσταλησόμεναι φωτογραφίαι μετά
Η ΓΚΛΟΡίη ΣΒΑΝΣΟΝ
τού σχετικού δελτίου θά τεθούν ύπό τήν κρίσιν τής
έπιτροπής—ιής όποίας τήν σύνθεσιν θά άναγγείλωμεν
Πολύ δικαίως οί άναγνώόται τον «Κινηιι. Άένκαιρφ—ή δποία θά έκλέξη έξ δλων τών διαγωνι ότέοος» ηάς έρωτοΐ
ν
*
διατί τελευταίως δέν ΰπασθησομένων τέσσαρας έξ έκάστου φύλου και αί όποΐαι < χολονηεθα ιιέ τήν έκλεκτήν αντίιν κ□λλιτέ^ςνιδα
* ήν τοόιι έγράψαιιεν είς τό παρελθόν.
θά σταλούν είς τήν έταιρίαν Paris International δι
Τήν έρώτηόιν ταύτην τών φίλων άνογνωιίτών
Films ή τις καί θά έκλέξη τελικώς δύο (2) μιάς δε
ιιας έπρόλαβαν οί ίνέργειαί μας, δεδομένου ότι
σποινίδας καί ένός νέου καί τούς οποίους θά καλέση έντός Λλίγον ό αΚινημ. ’ΑιΓτήρ» θά δημοόιεύόη
νά προσληφθοΰν, έάν έπιθυμοΰν, ώς «άστέρες» είς τήν βιογραφίαν τής Γκλόρια Σβάιάον γραμμένην
νπό τής ιδίας χάριν τών Έλλήνων θανμαότών
τήν άνωτέρω έταιρίαν.
Ό * Κινηματογραφικός Άστήρ» ό οποίος, είς της.
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Η ΕΒΑΟΜΑΣ TOY <ΜΟΗΤΙΑΑ-

ΤΟ ΟϊΜΠΗΜΥΧΗΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINE ORIENT
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Παρεξηγήσεις!! Τι μεγάλο ρόλο παίζου'· στή ζωή μος.
Ή Φενέλλα ήριζε μετά τοϋ Βιχτωρος. ‘Ή επιστολή της
δέν έφθασε είς χεϊρας τ ·υ έγεαίρω; ϊνα προληφθή ή συνάν
τησές τομμέ τήν γλυκεία έπσρχιωτοποϋλα Μπέσση ΚόλΛίστεμ. Ό Βίκτωρ κ ιί ή Φενελλα ήταν υποχρεωμένοι νά
πανδτειιθοΰν, Δέν ήτο καθυλου προδιατεθειμένος ν’ άπιστήση άλλά ποιός ξέρει πάντοτε πώς έρχονται ιά πράγ
ματα. Ή Μπέσση είχεν αποκλεισθεί ύπό τοΰ ώργισμένευ
πατρός τη; καί έζή'ησε άσυλον είς τό σπήτι τοΰ Βίκτωρο:
Καί τήν έπομένην ημέραν ή επιστολή τής Φενέλλαο άντ μετόιπισε τήν κτυπημένην συνείδησιν τοΰ έραστοϋ. Καιρός
παρέρχεται. Ό Βί«ιω> ό όποιος έχ ι τό γένος περιφήμων
δικαστών τής Νήσου τοΰ Ανθρώπου εκλέγεται άπό τόν
λαόν άνώταιος δικαστής. Ή Φενέλλα εύρίσιεται πλέον εις
τό ζενίθ τής ευτυχίας τη ώ
*Η ημέρα τών γόμων ώρίσθη. Ταύτ ιχρόνως εις έν άλλο
μέρος τοϋ χωριού ή άττιιννμία συνέλαβε τήν Μπέσση
Κόλλιστερ διά νά τήν όπομακρύνη ϋπό τό παιδί της πυΰ
πάνε νότο σκοτώσουν. Μόνη ή μητέρα τής Μπέσση μπορεί
νά έννοήση καί συμπονέτη τήν κόρη της. Ή ημέρα τή;
έρχεται. Ό Βίκτωρ παρεκλήθη νά δικάση τήν κόρην διά
τήν ό.,οίαν εύθύνεται.
Ή άπόφα’ίς του περί θανάτου άνεγνώσθη, Ή Φενέλλα
ή οποία οίτ θάνετ n τόν άνθρωπο ποϋ άγαπά νά ψεύδεται
τοΰ λέγει «ΙΙές μου τήν αλήθεια εμένα Βίκτωρ» καί
μπροστά σ’ όλο τόν ό ,λο ποΰ παρευρίσκειο έξωμολογήθη,
Ό Βίκτωρ οφείλει νά ύποστή ποινήν φυλακής άλλά προτού
νά πάη σταματρ είς τό σπήτι τής Βέσση καί βλέπει τόν
άνθρωπο πού τήν άγαπά. Ή Φενέλλα κατόπιν έρχεται είς
τήν φυλακήν τήν όρισμενην ημέραν τής άπολύσεως τοΰ
Βίκιω.ος μέ τά νυφικά της καί τόν ζητεί.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡ0Λ1Ν0Ν
‘II συμπαθεστάτη γερμανίς καλλιτέχνις Λύα Μάρα
ήγόρασε πρό τίνος ένα κεντρικόν κινηματογράφον έν Βερολίνφ. "Οταν δέ ευκαιρεί κάθεται ή ίδια είς τό ταμεΐογ. ’Εννοείται οτι αύτό φθάνει γιά νά κάνη τό θέατρο
χρυσές δουλειές.
Ή γνωστή είς τό Αθηναϊκόν Κοινόν άπό τόσα ηίλμ
Λουσύ Νιοραίν ύπέστη πρό τίνος έπικίνδυνον έγχείρισιν
εις τήν Βιέννην, ή'ΐς καί έτέτιχεν. Ή χαλλιτέχ'πς άνα·
λαμβάνει ήδη είς ένα,σ ινατόριον πλησίον τής Βιέννης.
'Υπολογίζεται περί τάς άοχάς Μαΐου νά έπιστρίψη είς Βε·
οολίνον καί νά έπαναλάβη τά: εργασίας πού τόσον καιρόν
ήναγκάσθη νά δι·>κόψη.
Ό Φρίντριχ Τσέλνικ ό γνωβιός γέρματός σκηνο
θέτη:, ά έκτητε τό δικαίωμα τή; κινηματογραφήσε
ις; τή; νεωτάτη; ότερέιτας «ό Τσάρεβιις» τής όποιας ή
ύπόθεσις ώ; γνωστόν υπ ιινίσσεται τ< ύς έρωτας τοΰ «αρόλου τής Ρουμανίας. Πρωταγωνίστρια θά είναι ή σηζυγσς
τοΰ σκηνοθ-του Λύα Μάρα, τό δέ φίλμ θά έκδοθή άπό
τήν D. L- S.
Τό νέο φιλμ τής Λύα ντέ Ποΰ«τι ονομάζεται «He who
Knew Women» (κιύιός ποϋ έγνιόρισε τής γυναίκες). Τό
ανδρικόν (.όνον κρατεί ό Ίβάν Μοζοΰκιν. Τό φίλμ είναι
διασκευή τής όπερέττος «Πολωνέζ κο αίμα».
‘Η «Film Kutier» άναγράφει τούς άρραβώνας τής
γνωστής Ούγγριδος καλλιτέχνιδος Βίλμα Μπάνκυ μετά
τοΰ Ρόντ Λά Ρόκ.

Η
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
Ό Κινηματογραφικός Άότϊιρ» έν τή πεποιθήσει
ότι έξυπηρετεϊ τά συμφέροντα καί τήν πρόοδον τών έν
Έλλλάδι Κινηματογραφικών έπιχειρήσεων έκ τών όποιων
άποζοΰν χι’ιάδες ολόκληροι οικογενειών, θά δημοσιεύη
πο’ύ ευχαρίστως κιί έντελώ; δωρεάν έπιστολάς άπευθυνομένας πρός αύτόν, διά τών οποίων θά έκτίθενιαι οί
γνώμαι τών διαφόρων έπιχειρηματιών ’Αθηναϊκών καί
’Επαρχιακών κινηματογράφων έν σχέσει μέ τό νέον ύπό
έφαρμογήν Διαταγμα περί κινηματογράφων. Παραχαλοΰνται μόνον οί κ. κ. Διευθυνιαί κινημ. έπιχειρήσεων, δπως
αί έπιστολαί των είνε σύντομοι και νά έκτίθενναι μέ όλίγάς λέξεις αί κατασιροφαί αί όποϊαι θά προέλθοιν έκ τής
έφιρμυγή; τού διατάγματος. Τό σχετικόν διάταγμα έδημοσιεύΰη είς τό 13υν τεΰχους τοΰ «Κινημ. Άστέρο;».
’Ελάβομεν καί δημοσιεύομεν έκ καΦήκοντο; την κα
τωτέρω επιστολήν :

Έν Θεσσαλονίκη τή 12 ’Απριλίου 1927,

ΙΙοός τόν «Κινηματογραφικόν Άότέρα»
(Σοφοκλέους 7)
‘Αθήνας

’Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Πάνυ ευχαρίστως αποδέχομαι τή ■ εί; τά; στήλα; τον · Κι
νηματογραφικού ’ Αστέρας· ημών προσφεροιιένην φιλοξενίαν
καί έρχομαι, τόσον σχετικώς μ'ε το ύπό συζήτησιν Διάταγμα
περί Κινηματογράφον, όσον καί μ'ε τό έν ένεργεία φορολογι
κόν, νά παρακαλεστό όπως μοί έ.τιτραπή νά κάμω τό εξής
ερώτημα ι
«Τί λαμβάνουσιν ϊ·π’ δψιν αύτών οί Αρμόδιοι οσάκις
πρόκειται νά έκδόσωσιν, ή νά θέσωσιν είς εφαρμογήν Διά
ταγμά τι ; Μόνοι· τά οφέλη ατινα πρόκειται νά πορισθώσιν
έκ τής εφαρμογής αύτοϋ, ασχέτως έάν <5 περαιτέρω βίος τής
έπιβαρνιομ.ένης έκ τον Διατάγματος αύτοϋ, τάξεως επαγγελ
ματικόν καθίσταται συνεπώς προβληματικός ; Άλλ’ έ>· τοιαύιη περιπτώαει καί τά προσδοκώμενα οφέλη καθίστανται
ασύλληπτα. Άλλά τότε διατί έπιμένονσιν είς τήν έφαρμογήν
ένώ πολλαχόθεν έγνωρίσθη Αύτοΐς τό κακόν δπερ προσγίνεται
Ιόιςέκ τον δνσβαστάκτον φορολογικού) καί μέλλει νά προσγίνη (έάν έφαρμοσθ ή και τό ί·πό συζήτησιν) εί; τήν τάξιν
ιών κινηματογραφιστών πρός ζημίαν τών φορολογούνταν τε
καί φορολογούμενων ;
Συμπεραίνω ότι ή Κινηματογραφία είναι ανεπιθύμητος.
Τότε όμως άποτελεσματικώτερον θά ήτο έν διάταγμα περί
κλεισίματος τών Κινηματοθεάτρων, ή περί άπαγορεύσεως
ίδρύσεως αύτών. Ιίάντω; καί εί; τάς δύο ταύτα; περιπτιόσει;
άπανν; οί ίδρύοαντε; ήδη πάμε χαμένοι Άλλά μήπως καί
τώρα δ'εν ε'ϊμεθα. Ό θεός πλέον νά βάλλη τό χέρι του·.
Εόχαριστών έκ τών προτέρων, αξιότιμε κύριε Δκνθνντά,
διαιελώ μετά πάσης τιμής.

Σταύρος Μητακίδης
Διευθυντή; Κινηματογράφου ό «Φοϊνιξ»
(Τούμπα;)

ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ - ΑΛΙΚΗ ΤΕΡΡΥ
Ό συμπαθής Ρώσσο·" καλλιτέχνης Ίβάν Πέ'ροβιτς όστις μ ις άπεκάνυψ.-ν δλην του τήν δοαματικότηγα είς τήν
τΠυργοδέσποιναν «οΰ Λιβάνου 5 δ._ έψας προοφατως νέας
δάφνα; είς τήν Γυμνήν Γιναΐκα Όΰ Μπατάϊγ, προσελήφθη άπό τον Ρέξ Ίγκραμ διά να πρωταγωνιστή-η μέ
τήν Ά/ίκην Τέρρυ εϊς τόν Κήπον τοϋ 'Αλλάχ .
Ό Πετρ· βιτς γυρίζει δια δευτέραν φοράν ύπό τήν
διεύθυνσιν τοϋ "Ιγκραμ, λέγεισι δέ ότι θά προσληφθή
ό^ιστικώς άπό τήν «Μέτρο—Γκόλδουίν».

ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΟΡΟΑΟΛΦΟΣ ΚΑΕΤ-ΝΡΟΤΖΕ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ 'ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ,,
Μέχρις όίρας έγράφησαν πολλά είς τόν •Κινηματογραφι
κό· Αστέρα· διά τό μεγαλειώδες δημιούργημα τοϋ Φρίτζ
Λάγκ · Μητρόπολις·, τοΰ οποίου ή προβολή προεκάλεσεν άναστάτωσιν παντού.
Σήμερον δηποσιεύομεν τήν γνώμην ενός τών πρωταγωνι
στών τή; αΜητροπόλεως· τοΰ κ. Ροδόλφου Κλέϊν Ρότζε,
σχετικώς μέ αύιό τό φιλμ. Είς τά; κττωιέρο γοαμμά; τον ό
εκλεκτός Γερμανός καλλιτέχνης τιά; λέγει εί; τΐ αποδίδει τήν
παγκόσμιον επιτυχίαν τής ·Μητροπόλεω;ν, άπανιών εΰγενώ;
είς σχετικήν αΐιησιν τή; εκλεκτής μα; συνεργάτιδο; Δδο;
Σκαραβαίου.
Πολλοί έκ τών μή ίδόντων τήν «Μητρόπολιν» διερωτώνται, διατί αύτό τό φίλμ είχε παγκόσμιον έπιτυχίαν.
Τήν αύτήν έρώτησιν έθεσεν είς έμέ ό 'Κινηματογραφι
κός Άστήρ·. ’Ιδού λοιπόν ή άπάνιησίς μου ήν σάς δίδω
μετ’ ίσης ευκολίας ή καί δυσκολίας. Λέγω δυσκολίας διύτι
τό ούνολον τής «Μηιροπόλεως» δέν είναι παρά άθροισμα
έτερογεννών σκηνών τόσον συγκεχυμένων ώστε ν’ άποβαίνει αδύνατον νά τάς περιγράφω καν. ’Αποδίδω τήν κολοτσιαίαν έπιτυχίαν αύτοϋ τοΰ φίλμ είς τήν κατ’ έξσχήν περι
πετειώδη καί ίξωφρενικήν του ιδέαν ήιις τείνει πρός μί
αν μοναδικήν κατεύθυνσιν.
Ότι βλέπομεν είς τήν ταινίαν, οί άνθρωποι, οί δρόμοι
άκόμη καί αί μηχαναί έχουσι μίαν δψιν ζωής. Δεν είναι
μόνον οί άνθρωποι ποΰ έχουν πρόσω τον. Καί ό μηχανι
σμός έπίσης μάς δεικνύει ένα πρόσωπονγριφώδες τό όποϊον
συχνά γίνεται άποτρόπαιον. ΑΙ ιδιόρρυθμοι! οίκοδομαί, τό
μικρό σπιτάκι μέ τήν γοηιευτικήν δψιν, τοϋ φανταστικού
αύτοϋ έφευρέτου δστι; μάςκυττάζει μέ τούς έπι«ινδύνους
του οφθαλμούς, κ ιί έν γέ τι ολόκληρος ή άτμόσψαι.α αύτοΰ τοΰ μεγαλειώδους φίλμ μάς πτταπλήσσει καί διεγείρει
ολόκληρον τόν κόσμον μέ τόν άπότερον μυ ιτικισμόν της.
Άλλά δέν είναι μόνον ό μυστικισμός τή; «Μητρτπόλεως» ποΰ ένθουσιάζει τό διεθνές Κοινόν. Τό βάΰο: τών
σκέψεων καί τά υπεράνθρωπα τεχνικά προβλήματα άτινα
βλέπει ό θεατής εκτυλισσόμενα πρό τών οφθαλμών του,
διατηρούν τό ενδιαφέρον του όλονέν αΰξον πρό τών ένδια-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Νιτσάπ υλον (Καβάλλαν). Είνε αλήθεια, όιι πρέπει
νά άποδειχθή εί; τούς έκδοτα; τοΰ περίφημου Κινησιγραφικοϋί Κόσμον ότι είνε καιρός πλέον νά περιορισθοΰν είς τά
κινησιγραφικά των καθήκοντα καί ν’ αφήσονν τόν κινηματο
γράφον ήσυχον. Δεν διέφυγε τήν προσοχήν μα; τό γεγονός οτι
έγγράφη ύπ’ αύτοϋ πώ; ό αΣυρκονφ· είνε ρωσσικής παραγωγής με πρωταγωνιστάς τήνΆλμπάνι καίΓκαϊνταρώβ,οϋτε τό
ότι ή UFA ανήκει είς γαλλικήν εταιρίαν καί οφείλεται εϊς τόν
γάλλον σκηνιγόν Φρίτς Λάγκ. Άλλά αφοϋ όλα αύτά καί άλ
λα άκόμη δεν είνε ικανά νά αναγκάσουν τούς άναγνώστας του
νά περιφρονήσουν ένα υβριστήν τή; μεγάλη; αύτής τέχνης
τότε γιατί >'ά κακίξομεν τον; έκδοτο; ημείς ; έφ’ όσον αυτοί
θ ιλουν νά κοροϊδεύονται, σς πληρώνουν. ‘Ελπίζομεν όμως ότι
πολύ ουντόμως θά απαλλαγή ό κόσμος τοΰ Κινησιγράφου τον.

Κον Γκρέτοην (’Ενταύθα). ‘Επιστολή σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν τόσον εγώ δσον καί ό κ. Οίκοιόμου διά τά καλά
σας λόγια. Έπί τή ευκαιρία σάς τονίζομεν ότι ό ·Κιν. Άστήρ» έθεώρηαε καθήκον του να γράψΐ) όσα έγραφε διά τήν
• Μαγείαν*. Τής αξίζουν άλλως τε.
H. Λνμττερόπουλον (Καλάμας). Δυστυχώ; τήςΝταλμπαϊσίν έξηντλήθησαν. Γράψατε μα; γιά άλλην.

Σ Καζαντζήν (Ξάνθην). Έστάλησαν Βαλεντίνο καί Πόρ
τεν. Τής Ντυφλός καί Κοβάνκο έξηντλήθησαν. Γράψατε μας
ποιας άλλα; θέλετε έκ τοΰ δημοσιενομένου πίνακας.
Γ. Χαλκίδην (Σέρρας). Συνδρομή κ. Σχοινά λήγει 30 —
•7—.927 ή δε αποστολή δ'εν έπαυσε. ’Εάν άπωλέσθησαν φύλλα
τινά εί; ταχυδρομείου γράη’ατέ μας νά τ’ άποστείλωιιει· καί
πάλιν.
Χρ. Μήλαν (’Χγοίνιον). Ό κ. Καζάζη; καθυστέρησε
νά μας ειδοποίηση. "Ηδη έλάβομεν έντολήν καί ήρχισεν ή απο
στολή.

κρασίαν του, ή «Μητρόπολις» προκαλεί τήν συίκλνητιν,
τόν οίκτον, τήν συλλογήν ή τήν αισιοδοξίαν. Ό θεαιής ό
μέλλων νά ΐδη τήν Μητρότοτιν» δέον νά έχη ύπ’ δψιν
του δτι τό έξαιρετικό,αύτό φίλμ δέν θά τοϋ χαρίση δύο
ώρας κοινής δια ικεδάσεως. Θά τοΰ χαρίση πολύ περισ
σότερα πρά/ματα κτί θά τόν διδίξηνά μή έξετάζη τά
γεγονότα μόνον κ ιτ’ έ τι ράνειαν.
Ή κατασκευή τής «Μητροπόλεως»δένείναι ή πραγματο
ποίησή μιάς απλής
Ιδέας. Αύτή ή ταινία
έχει ώς δημιουργούς
ιδέας ποικιλόμορ
φους συμπεράσμα
τα έξαχθέντα κα
τόπιν μακρών] με
λετών, καί τέλος
κοπιώδη
έργασίαν
αρκετών ρεζισέρ καί
ήθοποιών.
*0 ίδικός μουρό
λος ύ ήρξε» ώρισμένως είς τών δυσκολωτέρων ρόλων
οϋ; ύ.τεδϋθην είς
τήν ζωήν μου. (Είς
τήν «Μητρόπολ ν»
ένεφανίσθην ώς δαι
μόνιος άνθρωπος μέ
ύπεράνθρωπα πνευματικά χαρίσματα
Ό Κλέϊν Ρότζε εί; μίαν σκηνήν τοϋ Εργου -Μητρόπολις·
καί έλαττώματα (ή
φερουσών καί φαντασμαγορικών σκηνών αΐτινες διαδέχον- I μάλλον έξει.) έττελώς άνθρωπίνας...
ται άλλήλας.
’Εναπόκειται είς ύμας νά κρίνετε έάν έστάθην άντάΐιος

Άναλόγως πρός τά γούστα έκάστου, καί τήν ίδιοσυγ-1 τής έκτιμήσεώς σας !...

ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΚΛΕ’ΓΝ ΡΟΤΖΕ
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0 ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΛ1ΤΑΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINg ORIENT-ΛΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»
Τδ Πρακτορεΐον Μπουκεί είναι ενα απέραντο κτήμα
παρά τά Μεξικανικά σύνορα,
.... δπου
---- οί
------------------άτελείωτοι αγροί
του, έχουν όλη τήν άγρια μεγαλοπρέπεια τών παρθένων
γαιών Τδ κτήμα αύτό ανήκει εί; ιόν Ίωάννην Μαροάλ
ένα μεσήλικα άποικον. μέ γενναΐαν ψυχήν κσί αποφασιστι
κότητα μεγάλην χάρις άλλως ιε εί, τήν όποιαν κατόρθωσε
νά καταστήση τήν περιοχήν έκείνην απρόσβλητον άπό κάθε
έ/θρόν. Αντάξιο: τοΰ πατρό; ήτο καί ό υιός το · Ίωάννου Μαροάλ, Δ ·υίδ, ένα; νέο; ριψοκίνδυνο; ό όποιος ά α
ποΰτε τουλάχιστον μ'ά φορά ιήν ημέρα νά περιφ καί μέ
περιπέτεια.
Ή ζωή είς τό κτήμα τοΰ Μαρσάλ έ.τερνοΰσε ειρηνικά
καί ή άγάπη τοΰ παιρός συνέιεινε τό κτήμα νά με.αβληθή είς αληθινόν παράδεισον.
Είς ένα τέτοιον παράδεισον ήτο φ-σικόν νά παρουσίασθή και ό απαραίτητο; Σατανάς έν ιφ προσώπρ τ ιΰ Λούκ
Σίβερν ενός ανθρώπου πονηρού κσί μοχθηρού ανθρώπου
τοδ οποίου ή θέσις θά ήτο μάλλον ανάμεσα στά φίδια.
Ό Λούκ Σέβερν διατηρούσε στά κρυφά μίαν ληστρικήν
συμμορίαν καί έλυμαίνετο τά πέριξ, ζών ά ό ιά λάφυρά
πού συναπεκόμιζεν άπό τάς έ"ιχει ήσεις του εναντίον τών
φιλησύχσ * άποίκων. 'Ο Δαυίδ είχε πολλούς λόγους νά
νά μισή καί περιφρονή τόν Σέβερυ κυρίως δμω; διά τόν
«Άεσιδεα· του ένα άλογο θαυμάσιο πού τό κακομεταχειριζετο.
Έκεϊνας τά; ήμέρας είς ’ό κτήμα τοΰ Μρσάλ άνεμένετο ό Δόν Ζ ιυάν Έστράδα έμπισ’οι ιής Μεξικανικής Κυβερνήσεως διά νά πλήρωσή τά ά-.ογα τά άλογα τά όπι ΐα
ήγόρασεν ό Μεξικανικός στρατός. Ό κ. Έστράδα συνω
δεύεο άπό τόν υ!όν ιου Δόν Κάρολον ένα νέον όλο κολα
κείες και υποκλίσεις, την δ.δασεάλισσα καί τήν κόρη του
Καρμελίτα ένα άλληθινό λουλούδι τού Μεξικού- ‘Ο Δαυίδ
είχε βγή έξω δτως συνείθιζε καθημερινώς κατά τύχην δέ
συνέπεσε νά συνάντησή τήν συνοδείαν ιού Έστράδα στό
δρόμο καί νά τήτ σώοι] άπό τά χέρια μερικών έρυθροδέρμων.
Ό Δόν Κάρσλο έσπευσε αμέσως νά συσιηθή καί νά έκ
φραση τήν εύγνωμοσύνη του. Ή απρόοπτος όμως αύτή
συνάντησις συνετέλεσε νά τρωθή ή καρδιά τού νεαρού
Δαυίδ άπό τά θέλγητρα τής Καρμελίτας. Έπί πολλάς ήμέ
ρας άναζητοΰσε τήν κατοικία τοΰ Έστράδα καί όταν τήν
άνεκάλυψε έσπευσε νά συνάντηση τήν εκλεκτή τής καρ
διάς του μέ τήν πρόθεσιν νά τήν ζητήση είς γάμον.
"Οποία δμως ύπήρξεν ή έκπληξίς του δταν έμαθε άπό
τήν ιδίαν δτι ήτο άρραβωνισσμένη μέ τόν Λούκ Σέβερυ ;
— Καί σείς τόν αγαπάτε ; Ήρώτησεν έκπληκτος ό I
Δαυίδ.
Ή Καρμελίτα δέν^άπήντησε. Άφήκε δμως νά έννοηθή
ότι κάθε άλλο ήσθάνετο δι’ αυτόν παρά έρωτα. Αύτό ήρκεσε νά δώσή είς τόν Δαυίδ νά καταλάβη ότι δέν έπρεπε
ν’ απελπίζεται. Καί πράγματι δέν άργησε μετ' ολίγον νά
τήν κατακτήση. Άλλ.' αί σχέσεις τών δύο νέων άνεκαλύφθησαν καί ό πατήρ Έστράδα διά νά άπαλλάξη τήν κόρη του
άπό τίς επίμονες περιποιήσεις τοΰ Δαυίδ, άποφασίζει νά
τήν όδηγήσή έκ νέου πίσω είς τό Μεξικόν. Ή Καρμελίτα
κατσλυπημένη σπεύδει δέ νά γράψή είς τόν Δαυίδ τήν άπόφασι τοΰ πατέρα της, δέν πιραλ'ίπει δέ νά άναφέρη διι
θά ιόν αγαπά πάντοτε, όσον θά μιοή τόνάπαίσιο Σέβερυ.
Ό πατέρας τοΰ Δαυίδ παροτρύνει τότε τό γυιό του
νά σπεύση κοντά στήν Καρμελίτα διά νά τήν σώση. Κα
νείς τοΰ λέγει άπό τήν οίκογένειά μας δέν παρέλειψε νά
άπαντήση στήν φωνή τοΰ κινδύνου μιάς γυναικός ή ενός
φίλου.

*0 Δαυίδ σπεύδει τότε είς τό Μεξικόν καί χωρίς νά
χάση καιρόν παρουσιάζεται σαν κεραυνός στό σπίτι τοϋ
Έστράδα.
— Έκαμα τοΰ λέγει αυτόν τόν μεγάλο δρόμο γιά νά
έμποδίση τήν κόρη σας νά γίνη γυναίκα ενός ληστοΰ· Αυ
τός ήτο πού διηύθυνε τήν συμμορία άπό τήν όποια συνελήφθητε.
— Άρνοίμαι νά πιστέψω σέ μιά τέτοια ψευτιά.
Έν τφ μεταξύ ό Δαυίδ μή κατορθώσας νά έπικοινωνήση μέ τήν Καρμελίια. μή έ/.ων έξ άλλου επιστολήν καί
άπό τόν πατέρα τον, αίσ Όνεται τόν εαυτό του κάθε μέρα
έξησθενημένο καί άποθαρρημένο. Κατά κακήν τύχην ό
«Άειιδιϋ;» τό άλογο τοΰ Σέβερυ ποΰ περιήλθε στήν κυρι
ότητα τοΰ Δαΐ >, έπεσε καί παλιν στα
χέρια τού
Σέβερν. Καί τήν φοράν αύιήν ό Σέβερυ άπεφάσισε νά
έκδικηθή τό άλογο άντί τόν κύριον. Έι
*
εΰκιιρία τών γό
μων του μέ ιήν Καρμελίτα σπεφαοισε νά άποσιείλη τόν
-Άετιδέα» στις ταυρομαχίες διά νά καιασπαραχθή άπό
τούς σαύροι ς.
Έν τφ μεταξύ αί έιοιμασίαι διά ιούς γόμους τής Καρ
μελίτας άποπερατούνται Τό Στάδι ν είναι γεμά ο άπό
κόσμο. Ή Καρμεπίτα δέν θέλει νά μετ ιβή είς τί; ταυρομα
χίες. Είναι καταλυπημένη γιά ιήν τύχη π >ύ τήν περιμέ
νει. Εύτυχώί ή μοίρα δέν ήθελησε νά παίζη μαζί’ της πε
ρισσότερο. Χάρις είς τήν αφοτίωσι τού Δαυίδ καί τάς προοπαθ ία; του όΣέβιρν αποκαλύπτεται στό τέλος καί ή
Καρμελίτα βλέπει νά πραγματοποιείται τό όνειρο πού τήν
έβαυ.άλιζε τόσον καιρό μέ τήν ά/άπη της πού είχε γιά
τόν Δαυΐ >.

Κτνηιιατογραόίκός ’Αάτΐιρ

13
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΣΚΙΤΣΑ

ZTHAH ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΖΕΙΝ

21<5α Μινέρβαν Τζόγαλη (Καβάλλαν). — Τόν ρόλον τού Σίτυ είς τό εργον «Σκλάβα Βασίλισσα» υποδύεται ό * Αγγλος καλ
Ό Πόλισμαν ό όποιος εύρίσκετο μέσα στήν αίθουσα τοϋ λιτέχνης Adequi Millar. eH διεύθυνσις τού Jean Bradin
’Αθηναϊκού κινηματοθεάτρου, όάπαραίτητος αυτός <’Ιαβέρης
*
τήν όποιαν έδωσα είς τήν φίλην σας ήτο άκριβεστάτη. 3Αλλά
τής Αστυνομίας πόλεων, ό κέρβερος έπί τής ευπρεπούς λει φαίνεται όιι ή φίλη σας θά ήργησε πολύ νά τού γράψη καί έν
τουργίας τών κινηματογράφων, έπεσε χθες τό βράδυ θύμα τώ μεταξύ ό Γάλλος καλλιτέχνης άνεχώρησε διά Βερολίνου
μιάς άστειοτάτης οφθαλμαπάτης. ‘Αλλ3 ας εκθέσουμε τά πράγ προσληφθείς ύπό τής U.F.A. διά λογαριασμόν τής οποίας ««ματα όπως συνέβησαν. Θά έποοβάλλετο ήδη ή δευτέρα πράξις γύρισε» ήδη τά έργα *
Μία νέα Ντυμπαρρύ» καί τό «Μυστι
τοϋ έργου, οπότε ό Πόλισμαν πλησιάζει σιγά σιγά τον παρακα- κόν μιάς μητέρας». Δύνασθε λοιπόν νά τού γράφετε, άλλά συνθήμενό μου κύριο, ενα χονδροβάρελο πού έκανε τό κάθισμα τόμως διόιι δέν γνωρίζω έπί πόσον καιρόν θά παραμείνη είς
νά τρίζη διαρκώς καί τοϋ συνιστά πολύ εύπρεπώς καί μ'ε πολ- την Γερμανίαν, είς τήν διεύθυνσιν: U.F.A. Kothenerstrasse
λήν ευγένεια νά μή καπνίζη. Αυτός άγρίεφε άμέσως.,
6—7, Berlin W. 9·—διεύθυνσις τούΛουσιέν Νταλσάς εί
—Κύριε Πόλισιαν, δέν έχετε κανένα λόγο προσωπικό γιά νά νε: 7, Rue Madira, Becon-les-Bruyere'? (France). Διά τάς
μου γινώσ-στε κουνούπι. Σάς είπα ότι δέν έκάπνιζα.
άλλας ερωτήσεις, έκλείφει χώρου, θά σάς άπανιήσω είς τό
—‘Εγώ σάς είδα νά καπνίζετε καί ή Αστυνομική διάταξις.. προσεχές.
—Δέν ξέρω καμμιά άσιυ νομική διάτε,ξι τή στιγμή κατά τήν
Π. 3Αντωνιάδην (Σέρρας) —Είμαι πάντοτε πρόθυμος
οποία δέν τήν παραβαίνω,..
νά σάς άπανιήσω είς ότι θέλετε καί γράφειέ μου πάντοτε
—Αύθαδιάζεται κύριε, κατά τής εξουσίας, κατά τών αστυ χωρίς δισιαγμόν. Είς τό ^Μαγεμμέιο Βασιλόπουλο» τόν ρό
νομικών διατάξεων, καί θά μέ άναγκάσεται νά σάς οδηγήσω λον τού Μπρικ υποδύεται ό Ρώσσος Νικόλαος Κολίν. 'Η Πήρλ
στόν κ πταισματοδίκη Προσέξτε ..
Ούάϊτ είναι 3Αμερικανίς καί εδρεφε δάφνας κυρίως είς τά
'Εν τούτοις ό Πόλισμαν άρχισε νά κλονίζεται περί τού αν επεισοδιακά έργα. ‘Από διετίας άπεσύρθη άπό τόν κιτηματο·
είδε πραγματικώς τόν κύριο χονδροβάρελο νά καπνίζη. διόιι γράφον και παίζει τώρα είς τό μούζικ - Χώλλ. 'Η διεύθυνσις
δύο τρεις ταξιθέτιδες πού εσπευσαν ν* ακούσουν τή διαλογική τού Γ. Ρήγα είναι : Lasky Studios, Hollywood Είς τήν
συζήτησι μεταξύ τοϋ πόλισμαν καί τού παρακαθημένου μου έν λόγω Ελληνικήν εταιρίαν δέν πρέπει νά δίδετε ούδεμίαν
χονδροβάρελλου ένόμισαν ότι έπρεπε νά δώσουν τή διαφωτι- πίστιν.
στική τους γνώμη στόν άπατηθέντα αστυφύλακα.
Νικ. ΜΑακάσην (‘Ενταύθα).—'Η εκλογή σας είναι
—Καλέ, κύριε πόλισμαν, μην άνησυχεϊται. 'Ο κύριος δέν θανμασία. 'Η Πόλα Νέγκρι είναι μία άπό τάς μεγαλειτέρας
έκάπνιζε. ’Απλούστατα τά γυαλιά του άνταν κλούσαν τό κόκκινο καλλιτέχνιδας, κατά πολλούς δέ ή μεγαλειιέρα. τού παγκοσμίου
φώς τής αιθούσης καί σεΐς τό πήρατε γιά φωτιά τσιγαρέττου. κινηματογράφου, άλλά τήν άδικούν ενίοτε οί ρόλοι πού τής
Προ τής έξυπνης αυτής λύσεως τής ταξιθέτιδος, ό πόλι εμπιστεύονται. Τήν προτιμώ άπό τήν Αία ιτέ Πούττι, άν καί
σμαν, άν καίέδυσπίστει ,έζήτησε συγγνώμην καί έσπευσενά χαθή ευρίσκω πολύ τάλαντου ν.αί είς τήν τελευταίαν ταύτην.
στό σκοτάδι τής αιθούσης. 'Η έν γέιει όμως στάσις του καί
Λ. Σλέρφ I ΚαβάλλανΙ. —'Η διεύθυνσις τής Alice Jo^Se
μάλιστα τό τελευταίο γεγονός όπου έφυγε σάν βρεμιιένος γάτος (είς ποιον έργον τήν είδατε διότι κανένα της δέν προεβλήθη
έξηρέθισε τό χονδροβαρελλο^ιδή κύαιο μας, ό όποιος άμ3 έπος αέχρι σήμερον είς τήν ‘Ελλάδα/ είναι : Lasky Studios,
άμ έργον, γύρ.σε σέ μένα κι3 άρχισε νά μού λέη ότι τού κατέ Hollywood. Τού 91βάν Μοσζούκιν είναι : Ivan Moskine
βαινε.
Universal Stu ios, Universal City (California) U.S.A.
—Είδες έκεΐ τή σημερινή κατάστασι τής άσιυνοκίας μας! rH Ρακίλ Μελλερ περιοδεύει είς τήν Αμερικήν επομένως
”Ολα ξεφυλισθήκανε κι3 αυτοί οί πολισμάνοι, Νά μή μπορούν δέν δύναμαι νά σάς υποδείξω τήν διεύθυνσιν της. Τής Λον^ιέν
βρέ παιδί μου, νά άνακαλύφουνάν καπνίζουν οί θ-εαταί ή όχι. Λεγκράν : 75» Avenue Niel. Paris.
3Ανίκανοι' γιά τό τίποτε, βρέ παιδί Καί νά δής όλο άπό
Σνλβιος ό Β
.
*
τέτοιους είναι τό σώμα τους. Πάρε τόν ενα καί χτύπα τόν
άλλονε.
— Ναι βέβαια, έπεκύρωνα.
— Τί βέβαια, πού έτσι είναι. Δέν είδες προχθές τί εκαιε
εκείνος ό χωροφύλακας πού τράβηξε τό πιστόλι του καί σκό
Τό φ&ινόπωρον ανοίγει εις την Γλασχιόβην ό μεγα
τωσε τόν άνθρωπο στά καλά καθούμενα! Δέν είδες άλλοι πάλι
χωροφύλακες πού διασκεδάζανε, τραβήξανε κουμπουροπίστολα λύτερος κινηματογράφος τής Ενρ όηης με τό δν.μα «The
από τόν ένθουσιασμό τους τόν πολύ, βγήκανε στό δρόμο μεθυ Planhouse». Θά πεςιλομβ'ίνη 4200 Φίσεις καϋ·ημ.να>ν
ίχη τιμούσαν χορού, όυναμένην ’ά
σμένοι «σταφίδα», καί κουμπουρισθήκανε μεταξύ τους, άπό εκτός τούτον
ονμπεριλάβη 1000 χορευτάς, αΐ&ουσαν τααγι-ιΰ κα'ι όιαμιά παρεξήγησι. Δέν είδες..
φόρονς
άλλας
αί&ούοας.
Ό γίγας δηλ. αυτός da δύναται
— Ναι. είδα..
νά συμπεριλαμβάνω 10.000 άνθρώ^την.
— Αμ9 βέβαια, γίνονταν νά μή δής.,
—Σωστά. ‘Αλλά μέ συγχωρεΐται, θά βγώ γιά λίγο., Σέ
δυο λεπτά θά γυρίσω νά συνεχίσουμε...
ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Σηκιόθηκα γρήγορα γρήγορα καί πήγα άπό τήν άλλη πλευ
ρό τής αιθούσης όπου βρήκα μιά ισραιοτάτη θέσι.. Δέν μπο
Είς τό τέλος τοΰ τρέχοντος μηνός ’Απριλίου, λήγουν αί
ρούσε να γίνη άλλοιώς. “Επρεπε νά γλυτώσω καί γλύτωσα συνδρομαί τών κ. κ. I. Στυλιανιΰ Άραπάκη Άθήναι, Α.
διά τής φυγής.
Παπαγεωργίου καί Στερ. Μπίλλια Καβάλλα. Γεωρ. ΧριΣπνρος Ναονιιίδης
στοπούλου Τρίπολις, Στέλλας Παπαδάκη, Ε. Ζωίτση καί
Κυρ. Σπερελάκη Χανιά, Ν. Πολίγκα Ιωάννινα, Θ. ’Αγα
μέμνων Σέρραι, Νικ. Άτζαρίτη Πάτρας, Άλ. Παπαγιάννη,
Θεοδ.
Δόβα. Κ. Περιστέρη καί Γ. Δανού Βόλο; καί Δημ.
ARTE Υ CINEMATOGRAFIA
Τρακάκη Ηράκλειον.
Revue Espagnole Cinematographique
ΙΙαρακαλοΰτται θερμώς οΐ ανωτέρω κ. κ. ουνδρομηταΐ
Abonnement Annuel
οαως ίαβάσωσι εγκαίρως τήν άνανέωοιν τή; συνδρομής
των, καΰ·' δσον άπό 1ης προσεχούς μηνός ^ά διακοπή
Espagne: 10 pesetas—Etranger: 15 pesetas
ή περαιτέρω άποττολή τοϋ τεύχους είς ιούς μή άνανεώBARCELONA. Calle Ara^cn 235, 3o
οα.τας την συνδρομήν των.

ί

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διά κά&ε κινηματογρα
φικήν μηχανήν, 80 ο)ο Olxovouia είς ρΐύμα καί
είς άνθρακας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ εις κάθε Κινηματογράφον.
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη παρα
καταθήκη έξαιρέτων ποιοτήτων καθώς και
απάντων τών κινηματογραφικών εξαρτημάτων
(μπομπίνες, άνρονλεζ κλπ.)
ΤΑΙΝΙΑΙ. Αί καλλίτεροι ταινίαι πού προβάλλονται
σήμερον έν 'Ελλάδι άνήκουσι είς τόν Οίκον.

ΣΤΑΜΕΑΦΙΛΜ
Χαριλάου Τρικούπη 5. Γραμματοθυρίς 56
Τηίεγρ. Λιεύθυνσι; Στάμελφικμ.
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Κινηματογραφίας Άότηρ

Κινηματογραφικός Άιίτήο
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Μοίο,οη ο χεισωνας μετανοιωμίνος ^ύρια, ηά1ι π,_
ίοη^Ι,.„ί',ημ7°Υ6αψ/1 "7 Χ“Γ“ Ιή* "“£>· ^»μάδα <5έν
νω’τβί 7/Μ ^Γ
**
ό”ωα^’'οτε αϊ-θητήν χαι ταϋ1ο Ιό.
^Λο^οί των Παθών. Έξαιρετικώς μόνο, r0
Ϊ.-Σεντιτ» οπού προεβάλετο ή ττινία Ι.Ν.Β.Ι αυνετΖτΙωσί aeKCTC'V Μ6α"°ν’ ηΐΟτύν
τί>ν ^βηοκείαν καί
τον Χι*
η ματ oyoacpoy.
ίψΜΧ°% τά
τήν Μεγάλην Πέαπτην
ην Μεγάλη· Παρασκευή
*
δέν ελειτούργησ^ν. Έναρ^ΓΤ’
τ0 Μ· Σ*
Ρί>°™ αλλάίνμέαφ κίνών
ϊπέοαζΤ™
*
^οι οί όποιοι
κ^ζΣΣΝ
μέχβί '
*
«S τέν
.
*
**νηματογραρο
ΙωΖΣλ ίδιαΣ’^ προσοχής ή δημοσιευθεϊ,α είς τήν
εφημερίδα .Κμθη ιερινήν· Μαί tii Άλλην σελίδα τοϋπαΡ^Ι^σχουτ, αοικτή ίπιετολή τοΰ ή .ετέρου διιυ.
υντου κ. Η,. Οικονόμου πρός τόν ϋπουογόν τών Οίκονομ-κωνοχειικώς μέ τήν άιαρτωλήν σύμβ'.α.ν τής άναθεσεως του φόρου των Δημοσίων θεαμάτων επί Κυβερνάσεως Παγ.αλου εις ίδ.ώεας. Π>λΰ όρθά δέ ύποδειπνύει
0Γ« οζ< μόνον πρέπει νά καταδιωχθοϋν καί νά τιμωοη"α?“^·^ΟΓί*
"5
αί χαρίσαντες δέκα όλόκληοα
ικατο.ιιιυρ’α εκ τ>υ Δημ. ταμείου εί, τούς μεγάλους άύ’ επιχειρηματίας αλλα καί νά κατοχυρωθ ϋν διά νό
μου αι εις τό μέλλον γινόμενοι συμβάσεις.

,
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ "ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ,,

ΡΟΒ1ΝΣΩΝ 0 ΘΗΡΙΟΦΑΓΟΣ
ΤΑΙΝΙΑ EASTERN

ή προβολή όμολογουμένως τιμά όχι μόνον αυτήν άλλά καί
την πάλιν μας ολόκληρον. ’Επίσης προεβλήθησαν καί 4 κω·
μωδίαι.
Κινηα. Αίγλη. Προεβλήθησαν επεισόδια άπό τό εργον
•Γαχεϊα αμαξοστοιχία·.
Γ. Ν^τοόπουλος
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

β K
* vtiu·
Κατά την παρβλϋΌϋοαν εβδομάδα προ·
εβλη&ησαν το εργονII γ^ρνση πριγκήπισσα^ με τήν Μπ&ϊτν
Λίπρονσον, « II αγάπη τοϋ ναύτη» καί «'Η βασίλισσα τής καλ
λονής». Προσεγτϋς ^.ΓΙαληά ροϋγα» μ'ε τόν Κονγκαν.
Χρ. Μήλας
Ξλχωιι

Κινημ. Μέγας —Κατ' άπαίτησιν ιον Χοινοϋ προεβλήθη
εκ δευτέρου ολόκληρον τό εργον ·Τό σπήτι τοϋ μυστηρίου»
με τον Μοσζοϋκιν, Επίσης προεβλήθη τό εργον * Ναύτης
με τό στανιό» μ'ε τόν Χάρολδ ^Ιόϋό. τΐίαν προσεχώς <Τό
μαργαριτάρι τής ’Ανατολής» καί «Γό παιδί τοϋ δρόμου^.
Κινημ, Παν εον, —Προβάλλονται διάριορα επεισοδιακά
ε^α·
Σ. Καζαντζής
MESOAOVIΊ < τχΚινημ ΠάνΟ'εσν. ’Αλλαγή προγράμματος έκάστην Αευ·
τέραν με ταινίας των εταιριών ^Φάναμετ» καί ^’Έκκτα»,
ΜΥ'ΓΓΛΗ^η

Κ'ινζ/μ. Παν-d'ι ονΠροεβλήθησαν καθ’ δλην τήν παρ.
εβδομάδα ή Γ.’ καί Α.' εποχή τοϋ αριστουργήματος *
Οί ά
θλιοι»^ μέ μεγάλην επιτυχίαν, άφησε δέ τάς άρίστας εντυπώ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
σεις. Ο κ. Άναστασιάδης παρακάλεϊται νά δεχθή τάς ευχαρι
στίας τοϋ ΑΙυτιληναίκοϋ κοινοϋ διότι, μη φεισθείς δαπαι ών,
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
παρουσίασε τό εςοχον αυτό έργον τό όποιον θά μάς μείνη άληομόνη τον. Προσεχώς «Γ Ο κόμης τον "Πόσες». *
Τα 50 χρό
Κινημ. ’Ολύμπια Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα ποοεβλή- νια. ένός δον Ζουάν» κλπ.
■»η η επίκαιρος ταινία CO βίος καί τά πάθη τοΰ Χ'οιστοΰ
Κινημ. Σαπφώ — Εξακολουθεί τάς παραστάσεις του
απο δε το -.αββατον ήρχισεν τήν προβολήν τοΰ έρνου
' Ο θίασος τής κ· 'Ολυμπίας Ριτσιάρδη Καντιώτη.
ι ίος τοϋ —εϊχη».
Ά. Σωφρονιάδης
Κινημ. Σπλέντιτ.-Προεβλήθη τό εργον Μπ'εν Άλή
U8 τον Ραμ,ον Νοβάορο.
Κινημ Χρυσοστομίδου. -Προεβλήθη Ό πάτερ Σαρλώ ,
Κινημ. Παλίρροια. — Μέχρι ιής 1, τρέχ. μηνός προεβλήθησαν τά έργα * Μιτωμένος στίβος», Μόντε Κάρλο», '*
ΜοδιΕ. Βρνέννιος
κοιίνθοτ
στροϋλες τών IΙαρισιων». Συρανό ντέ Μπερζεράκ» καί <eΟ
Συρκονφ».
Κινημ. Ήραΐ ,ν. —Προεβλήθησαν
Ή Σκιά· .Παληά
ίουχα» με τον Κοϋγκαν, .'Η τυχοδιώκτρια τοΰ Μόντε Κάολο· και « Ο λευκός Σουλτάνος·. Ποοσεχώς Μιχαήλ ΣτοονΚινημ. Ατ ι ικονΠροεβλήθη είς δυο έποχάς τό έργον
χωφ».
'
ζ ^Σκαραμούς^ μέ αρκετήν έπιτυχίαν.
Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν Ή Κίρκη
*
καί ,Τά
Κινημ. 'Ηραϊον. — Μετά τήν προβολήν τον έργου *
' Ο έβαμπίρ τής Λ. Ύόρκης·. Προσεχώς «Οί έχθοοί τών γυναι- ςιλασμόςτ» μέ τήν Λύα ντέ Πουττι, προεβλήθη τό έργον ·Το
κών. Παρακαλοϋμεν θερμώς τήν διεύθυνσίν τον Κινημ. μυστικόν τής μούμιας . Προσεχώς «Φωτιά».
Πάνθεον όπως κατά τήν διάρκειαν τής προβολής λειτουρInn. Σηανός
7BJ V πιανόλα διότι άλλως καθίσταται ανιαρά ή τοιαύτη πο'ο- Β<> Α <>χσΡ°λ,1 :
’ Ρ. Δελιπάβ '
Κινημ. Αργνλλά. Προεβλήθη τό έργον «Τό τέρας» μέ
ΧΑΝΙΑ
τόν ylor Τοάνεν. Προσεχώς <’Η πριγκήπισσα Ρεπανάκι».
Κινημ. Αχίλλειο
*
. — Προεβλήθη τό εργον *
'Η
3 Αγ
Κινημ. Ίδαΐον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα Αύτός
είνε ό έρως». .Τό τραγικό ταγκόν καί ·Ή νέα ’Αφροδίτη·. χόνη.».
Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα <ιΣάν όνειοο
καί C Η νήσος τών πειρατών».
Ε. Κουβαριτάκης
Κινημ. Λαόν. —Προεβλήθησαν
Ο προδότης» με τόν
ΚΑΒΑ t Λ Α
Μπεν Λιόν καί ^Υπό τήν σκιάν τής παγόδας» μέ τήν Πόλα
Κινημ. Ολύμπια.—Πλήθη κόσμον οννεγκέντρωοε κατά Νέγκρι.
Κινημ ’Α.ιεοικανικός. —Προεβλήθη Τό δρ'ιμα ένός Τζό
την παρ. εβδομάδα ή προβολή τοΰ εργον γαλλικής παραγω
γής .Τό θαύμα τών λύκων
*
τήν δε Κυριακήν Ιίλήγ. 'μη κεϊ' ,
νάς λόγω τής μεγάλης κοσμοσυρροής προεβάλλετο συγχρόνως
καί^ εις τόν κινηματογράφον * Αίγλη·. "Ενα μεγάλο εύγε αρ
Κινημ. Ορφεύς. — Μετά ιήν μεγάλην επιτυχίαν ιον έργου
μόζει είς τήν διεύθυνσίν τών κινηματογράφων μας ή όποία «Ζουε ντέ Παρώ ή «Σελιμέν», προεβλήθησαν, «Ό φίλος μου
μή φειδομένη χρημάτων, μάς παρουσιάζει έργα, τών οποίων σωφέρ» καί 'Ο Ρομπέν τών δασών» μέ ιόν Ντονγκλας Φαίρ-

’Αθήνα’. 11—17 ’Απρίλιο

FILM-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ <ΤΡΙΑΝΓΚΛ>

νά τόν ίατρεύση, Έν τώ μεταίύ ό σέρ Σάρλ δηλοϊ είς τήν
(Συνένεια καί τέλο;)
οικογένειαν Ρόβινσων όιι διαόέτει ένα πλοιάριον και διι
Ή οικογένεια τοΰ Ρ ,βινσων πολι ιρκηβεϊσα είς την αναλαμβάνει νά όδηγήση όλους είς μίαν νήτον απο της
εναέριον κατοικίαν της ποΰ είχε κα αοκευάσει έπάνω ο ε οποίας περνούν ατμόπλοια διά τήν ’Αγγλία". Εις ανταλνα δένδρο διά νά άποφύγη ιήν έπίάεοιν τών άγρίω» νη- λαγμα όμως ζητεί άπό τήν Έμι’υ νά γινβ γυναίκα του.
ρίων ήναγκάσθη νά άμυ,Οϊ] μέ δλας ιης τ^ς δυνάμεις.
__ θά έπισνρέψω τής λέγει αΰριον διά νά μθυ, απαντήΧάρις είς τό θάρρος κοί τόν ηρωισμόν τοΰ Ρόβινσων, της σης Σκ'ψου καλά. Θά σέ οδηγήσω καί μαζί μ’ έσένα και
γυναικός του καί τών τέκνων του, οί πε ραταί υπεχωρη·
φίλους σου στήν πατρίδα.
.
,
σαν. Έν ιφ μεταξύ καϊέιρθαοε ό Φρέντερ,κ μέ τήν’Εμί'υ τούςΚατά
τήν απουσίαν τοΰ σέρ Σσρλ ή Έμιλυ ευρισκεται
Ό ^όβινσων κατέφυγε τότε είς τήν παλαιόν του κατοι σ’ ένα τρομερό δίλημα. Ό έρως δμως υπερισχύει και αποκίαν τό Πέντολμ δπως τό ώνόμασε. Ό σέυ Σαρλ βλεπων φασϋειαι τήν άλλη μέρα τό πρωΐ ό Ρόβινσων υπο την
νά ναυαγούν τά σχέδιά του έπενε'ρησε τό τελευταϊον του ιδιότητά του ώς πλοιάρχου έχοντος τόνομικόν δικαίωμα να
πραξικόπημα. Άνεσυγκρότησε τήν συμμορίαν του καί με- ένώση νέους, νά παν ρεψη τόν υιόν του με, την Εμιλυ
τέβη ένα βράδυ είς τήν καλύβηντοΰ Ρόβινσων, δπου ευ· πράγμα τό όποιον καί γίνεται. Ό σέρ Σάρλ όμως πληρορίσκοντο ό Φρέντερικ καί ή Έμιλυ.Είς την έμφάνι-nv τοΰ ωορηθείςότ·. ή Έμιλυπαντρεύεται σπεύδει τήν στιγμήν των
σέρ Σάρλ ό Φρίντερικ έσηκώθη απειλητικής καί έτοιμος
γάιιων της είς τήν καλύβην τού Ρόβινσων. Πρ°;_ στιγμήν
νά ΰποστή οΐανδήπ τε έπίθεσιν. Ό Ρόβινσων έστέκετο δ έρως πρός τήν Έμιλυτόν ωθεί νά μεταχειρισδή κα^πακοντά του άιάραχος.
λιν τήν βί ιν άλλ’ υπερισχύει ή λογική καί ο σερ -αολ
Ό σέρ Σάρλ προχωρών τότε μέσα είς την καλυβην αναγκάζεται νά δηλώση δτι υποχωρεί μέ τήν συ-φω'ΐαν
τούς λέγει δτι πρέπει νά τοΰ δώσουν τήνΈμιλυ άλλως θά
νά μήν ύιανδρευθή ή Έμιλυ έάν »ροη-.ο' μενως δεν σποπαρέδιδε δλην τήν οικογένειαν είς τούς ανθρώπους του θάνη αύτός Μετ’ ολίγον έπέρχ ται συμφωνία ο σερ Σαολ
ποΰ ήσαν άτ’έξω. Ό Ρόβινσων διν εχασε τήν ψυχραιμίαν νά όδηγήσημόνος τήν "Εμιλυ ιίς τήν νήσον μέτό πλοιαρίου
του. Πέρνιι τό ευαγγέλιο τό όποιον εύρίσκετο έπ ινω στό
του ιίς είδε ξιν δέ εμπιστοσύνης δέχεται νά αιησρ τεστραπέζι καί διαβάζει είς τόν σέρ Σάρλ τήν πεοικοπή ,τοΰ σαρας έκ τών πλέον έμπιστων του ώς όμηρους μέχρις ο·.’Ασώτου τίοΰ». Ό σέρ Σάρλ ποΰ ήτο υίυς εύγενούς ’Αγ του έπιστρέψη. Ό Φρέντερικ δμως έπ’ οΰδενι λογφ δέχε
γλικής οικογένεια; συνέρχεται καί δηλοϊ είς τόν Ρόβινσων
ται νά άφησα τήν Έμιλυ και ά ιοωασίζει να την ακ_λου·
δ’ΐ θά τούς βοηάήση. Οί λόγοι δμ«ε; τοΰ σέρ Σά λ α θήση. Καί πράγματι κατά τό βράδυ ό σέρ Σαρλ, ο Φρενκούονται άπό τόν Τόνιο τον καθαιρεθεντα αρχηγόν τής
τερικ, ή Έμιλυ κοί δύο πειραταί επιβιβάζονται τοΰ πλοια
σπείρας, δ όποιος μεταδίδει είς τούς συντρόφους του την
, , ,
'
πληροιορίαν δτι ό σέρ Σάρλ τούς προδίδει. Μετ’ ολίγον ρίου ύπο τάς εύχάς τής οικογένεια: Ρόβινσων.
Άλλ’ ό Τόνιο πνέων τά λο σθια άντεληφυη απο μιαν
ό Φρέντερικ καί ό σέρ Σάρλ εύρίσκονιαι είς την ανάγκην συνομιλίαν τού Σέρ Σά.λ μέ τήν γυναίκα κλοιού συμ
νά αντιμετωπίσουν τούς πίίρατά; οί όποιοι εΐχον έ ισναμορίτου πού έγινε μέσα στό δωμάτιο, οτι θ Σερ
στατήσει κατά τού άρχηγοΰ των. Είς τήν συμπλοκήν δμως
πληγώνεται ό Τόνιο ή δέ οικογένεια τοΰ Ρόβινσων άποδί- ένρόδιδε τήν οικογένεια Ρόβινσων καί πρό τού ζ^ή,υζη°Ή
άνεκοίνωσε είς τήν γυναίκα τού Ρόβινσων ότι
^-α0λ
δουσα καλόν αντί κακοϋ σπεύδει τά τον περιποιηθή διά
τούς έπερίπαιζε. Τούτο μόλις τό έμαθαν οι α'λΟι πιιραταί πού έμειναν ώς όμηροι έγιναν έξω φρενών , κ< ι απεμπαχκς. Προσεχώς .Φάουοτ·, «Τείευιαΐαι ηι,εραι ιήζ Πομ ψάσισαν νά έ δικηθούν συμμσχοϋντες μέ την οικογένεια
πηίας· καί .Άγνη Σουζάνα>.
Ρόβινσω .
,
. ,
Κι·ημ. Πά-ν&τον —Προεβλήθη με μεγάλην κοομοανρροήν
Έν τιο με αξύ τά πλοιάρια καταλαμβάνονται υ.το τρι
τό τέλος τον .Σνρκοΰφ
.
*
Προσεχώς ·Κβό Βάντις , .Πυργο- κυμίας μετά πολλας δέ περιπετεία; οί έπ’ αυτού ευρισκό
δέσποινα τον Λιβάνου· κλπ
μενοι έιτιβάται κατορθώνουν νά σωθούν είς την ακ ητ
Κινημ. Πατέ —Προεβλήθησαν τά ευγα .Μιά φωνή άπ τής νήσου άπό τήν οποίαν έξεκίνησαν.
τό μιναρ'ε· μ'ε τήν Ν. Τάλματζ καί ·Το θύμα τον έρωτος·.
Είς τήν έμφάνισιν τοΰ Σέρ Σάρλ οί π ιραται σπ,υδουν
Γ. Χαλκίδης.
έναντίον του έτ ιμοι νά τόν συ>λάβουν καί νά τόν δέσουν.
11ΑΤΡΑΙ
Τή συνδρομή δμως τοΰ Φρέ,τερικ ό, Σέρ Σ·ρλ διοφευγει
Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). — Προεβλήθησαν ·Ό ταυ τόν κίνδυνον καί έπι τρέφουν δλοι δμοΰ εις την καλυρην
ρομάχος·, .Ρασπούτιν» καί .Σιωπηλός κατήγορος». Προσε τοΰ Ρόβινσων. Τώρα πλέον κάόε έλπίς_ σωτηρίας και επι
χώς .‘Η τραγωδία· μ'ε τήν Πόρτεν.
στροφής εί; τήν πατρίδα έξέλιπε. Καί όλοι μαζί σκέπτον
Κινημ. Πάνθεον (τατάτσ >). -Προεβληθη τό ίδιον με τό ταν πϊ>; θά εξασφαλίσουν τήν παραμονή τους είς την νήσον
ανωτέρω πρόγραμμα. Προσεχώς Πρίγκηψ Ζιλάχ .
έπάνω είς τήν οποίαν έκτό; άπό θη >ία και αγρι ι δάση
Κινημ. "Ιντεάλ.—Προεβλήθησαν ’θ νόθος· μ'ε τήν Ζα- δέν υπήρχε τίποτε άλλο.
_
_
κομπίνι καί «Ή μονάκριβη
με τήν Βέρα Βερονίνα. Προ
Αίφνης μιά μέρα διακρίνουν κάποιο πλοίο να £ε6}·
σεχώς «Τό χαμίνι .
Κ. ’Α> δριόπουλος
πλέη τά άκτάς τής νήσον. 'Ο Φρέντερικ και ή Εμιλυ
A AP1SSA
σπεύδιυν νά κάμουν σήματα. Τό πλοϊον του; αντιλαμβά
Κινημ. Ντορέ.— Προεβλήθησαν τά έργα
Σχολή ερωτο; νεται καί πλησιάλει. Έμιλυ δέ ήτο ή έκπλοξις του όταν
άντελήφΐίησαν ότι ήτο ό πατήρ τής Έμιλυ ό οποίος είχε
καί CO πειρασμός· με αρκετήν επιτυχίαν
Τήν προπσρελθοϋσαν Τετάρτην έξ απροσεξίας τοΰ μηχανι βγή είς άναζήτητιν τής κόρη; του ; ’Εκεί είς τας ακτές
κού, έξεράγη πυρκαϊά είς τήν καμπίναν τοϋ άιωιέρω κινη τής έρημου εκείνης νήσου λαμβάνει χώραν μετά τόσα ετη
ματογράφον ευτυχώς ανευ δυστυχήματος. Έκ τής πνρκαΐάς περιπλανήσουν μιά ουγ-ινητική σκηνή τρυφερών εναγ
καλισμών μεταΕύ τών χαμένων καί τών σωτήριον. Ο Σερ
ύπέστη ζημίας τινάς τό έργόν Σχολή έρωτος .
Κινημ. Ά’τικόν —Προεβλήθησαν "Η ιιάχη τον Σαντιά Σάρλ στέκεται ολίγο μακρυά μέ τό κεαάλι σκυμένο προς
τά κάτω άπό ντροπήν. Ό πατήρ τής Έιΐιλυδμως τού α
γο καί Σκιαί μεγαλονπόλεως μ'ε μεγάγην επιτυχίαν.
ναγγέλλει δτι ό πατέρας του τόν συγχωρεϊ και τον θεΒ. Λογοθέτης
ΗΡΛΚΛΕΙΟΧ
λει νά γυρίση πίσω στήν ’Αγγλία
Τήν άλλη μέρα έφευγε φέρον :ού; ναυαγούς τής
Κινημ. Απόλλων.— Προεβλήθη τό εργον .’Ελεύθερες
«ΙΙρονοίας είς τάς πατρίδας των.
γυναίκες·,

Η ντωτέρχ χαί πλουσεωτερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Εύρΐσχετατ πάντοτε είς τά γραφεία τοΰ «ΙίΛν^κατογραφεχοϋ Άβτέρος».

ΔΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΝ ΠΩΛΗΣΙΝ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 20 %
—Χονδρική πώληοις λογίζεται διά μεν τά κάρτ-ποστάλ άπδ 50 και ανω
διά τάς μεγέθους 18/(24 άπδ 10 τεμάχια και άνω.
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177
21
258
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33
4
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74
221
152
300
131
86
53
9
195
220
49
90
209
51
212
3
184
37
109
54
171
245
230
195

Ζέβεριν Μάρς
Αυρία ΛΖ. Μορένο
Ζάν 'Άντζελο
Φράνς Ντελιά
Φοάνς Ντελιά
Αίμ. Γκιόνε
Ζώρζ Μπισ
ώ
*
I. Μ ’οζοΰκιν
Δόναν Σαντζερμάνο
Φρ. Μηεοτίνι
Φρ. Μπερτϊνι
'Έννυ Πόρτεν
Διομ. Ζακομπίνι
Κάμιλλο ντε Ρίζο
Κάμιλλο »»έ Ρίζα
Θωμάς Μέϊγκαν
Σεοίλ Τρνάν
Σεοίλ Τρνάν
Μηελιτσιόνι Στάνιο
Μίλτον Σίλς
Μαίρη Πίκφορδ
Μαίρη ΙΙίκφορδ
Μαίρη ΙΙίκφορδ
Ρέτζιναλδ Ντέννυ
Ξένια Ντέζ’ΐ
Άντ. Μορενο
Μαίρη Φίλμπιν
Τζαίκν Κούγκαν
Μάε Μπονς
Ρακελ Μέλλερ
Αόν Τσάνεν
Πριοίλλα Ντήν
Νίτα Νάλντι
Μηεμηέ Ντάνιελς
Μπεμπέ Ντάνιελς
Ντουγ. Φαίρμηαγκς
Ντουγ. Φαίρμπαγκς
Ντουγ. Φα<ρμηαγκς
1 Κόνβεϋ Τήρλ
Ζώρζ Ο Μπριέν

No 111
> 176
β
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17 2
60
20
244
59

Πάλα Νέγκρι
Άρλέτ Μαρσέλ
Μάξ Λίντερ, Σαρλώ
καί Φαίρμαγκς
(Γκρονπ)
Ροδ. Βαλεντίνο
Pj8. Βαλεντίνο
Ροϋ. Βαλενιΐνο
Ροδ. Βαλεντίνο
Ροδ. Βαλεντίνο

ΦΟΤΟΓΡΑΦ- ΜΕΓΕΘΟΥΣ 18X24
Έκάάτη δρχ. <>—Διά τάς Ε
παρχίας δρχ. 7
Μίλτρετ Χάρρις
Μονίκ Κροσέ
ΠωλίνΦρεντερίκ
Ζώρζ Βακέ
Αντρέ Ροάν
Μωρίς Σεβαλιέ
ΑϊμεΣιμδνΖ· ράρ Φρανς Μναέν
Κλώντ Μερέλλ Μηέττν Μηλάϊ·&
Φερν. Μηωμόν
Γαιιών Νορέ
Μα ξουντιάν
Βάν Νταέλ
Γ. Ντεγ
ραβόν
*
’Avrpi Νόξ
Ζουλ. Μαλέομη
Ζάν Μνράτ
Εαστών
Ρίφλερ
ΜαργαρίταΦίσερ
Σίβεριν Μαρς
Μαρτινέλλι
Ντέ Κονίνγκάν
ΜΙ Κ Ρ A 1
Ζώρζ Λάννες
(Miniatures)
Ολΐβ Τομάς
.
’Ιωάννα Ρολέτ •_ . «
Γικαοτη οο^ζ· 1
Ζώρζ Μολόν
Δκι τ<ις l^jcao*Έμμυ Αυν
’Αντ. Μπραμπάν *ζίίΐς θ9Χ·
Εντουαρ Ματε
Ζώρζ Μελχιορ ΒαλΛά$ Μπήρν
*
Γαοτώ
Ζακε
Ριοάρ Ντΐξ
Ραϋμ. Χότ
Μάρη Μίλ
Πιερρέτ Μάντ Μαίρη Μπριάν
Ύβέν Άντρέϊορ Αόϊς Βίλοον
Ονίλλιαο. Χάρτ Φλορανς Βίντορ
Ζιλμπέρ Νταλέ Ζάκ Χολτ
’Ιωάννα Ντεοκλδ ”Εστερ Ράλστον
Ζώρζ Βωλ·ιέ
Θεοδ. Ρύμπερτς
Ρετζίν Μπουε Νέϊλ Χάαιλτον
Ζερ. Ααρμπαντιέ Νοάχ Μπήρν
Λεόν .Ματώ
“ΕντουαρΧόρτον
Ονΐλλ Φάρνονμ Νι ούγκ ΜάκΛήν
ΆρμΛν Μηερνάρ Θωμά; Μέϊγκαν
Ζώοζ Μπισκά Βέρνερ Μπάφλερ
’Άντόλφ Μενζοΰ Μπέτ Μπρόνσον
Γκάα. Βιλλανοέ Ντονγ Φαίρμπιλ
Μηλάνς Μοντελ Έρνέστ Τορένς
Ούΐλλιαμ ΡουσεΛ Ραϋμ. Γκρίφφι&
Σουζάν Γκρανίαί Άντόλφ Μενζοΰ
Βίντζελ
Βίλλ'αμ Κόλιερ

ΦίΙΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
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‘Επίσης εύρίσκεται πάντοτε είς
ι τά γραφεία μας μεγάλη συλλογή φωιογραφιών μεγέθους
20X25 (σκηναί Λπδ διάφορα £ργα ή και πρόσωπα) κατάλληλοι διά πλαίσια προς δρχ.
8 έκάστη. Διά τάς ’Επαρχίας δρχ. 10 έκάστη.

