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*0 συμπαθής γάλλος καλλιτέχνης, γνωστός εις τό ελληνικόν κοινόν άπό τόσα έργα του, ό
όπαϊος, ώς καλλιτεχνικός διευθυντής της έν Ησρισίοις εταιρίας Paris International Films,
μας ανέθεσε την διεξαγωγήν τοΰ διαγωνισμού διά τήν έκλογήν δύο έλλήνων «αστέρων» και τήν
πρόσληψιν αυτών υπό τής ανωτέρω εταιρίας. Σχετ ικήν επιστολήν του δημοσιεύομεν εις τό
παρόν τεύχος. *
0 κ. Ματώ εις ενδειξιν έκτιμήσεω; μας άπέστειλε καί τήν ανωτέρω εικόνα
ιου μέ ίδιόχειοον άφιέρωσιν.
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Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις
Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία : Συφοκλέου; 7 (Στοά Παππού)
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LILIAN HARVEY
τ-τ

Παραθέτομεν σήμερον τήν βιογραφίαν τής τόσον θελ
κτικής γερμανίδος καλλιτέχνιδος, γραιιμέιη ΰπό τής ιδίας
χάριν τών άιαγνωστών τοΰ «ίΓοημ Άστέρος» καί < ΰτω
συμπληροΰμεν τό άριστουργημαιικό αύτό τρίο τής U.F.A.
**
«Είδα τδ φώς τοΰ Κόσμου τήν 19 Ίανουαρίυυ 1907.
Τδ φώς ήτο κάπως Θολό, διότι έσκεπάζετο άπδ τήν πυκνήν
δμίχλη τοϋ Λονδίνου. Ή οικογένεια μου βίνε άπό αύιές ποϋ
βίδαν «καλύτερες ήμέρβς» φαινόμενον όχι σπάνιον στήν σημβρινή εποχή. Άπήλαυσα αυτές τις ήμέρβς έπί 7 δλόκληρα
έτη σέ μιά δίλλα, ή δποία βίχβν είκοσι δωμάτια καί ένα
πάρκι, στδ δποίο μποροϋσα οσάκις ήθελα νά περιέρχομαι
επί έ»δς όνου.
Τδν ’Ιούλιον τοϋ 1914 μετέβημεν είς τήν Γερμανίαν διά
νά έπισκβφθώμβν τούς συγγενείς μας. ('Ο πατέρας τής
καλλιτέχνιδος είνε γέρματός κα'. ή μητέρα άγγλίς). "Ενα
μήνα άργδτερον έξβρράγη δ παγκόσμιος πόλεμος ένεκα τοϋ
δποίου έχασαν οί γονείς μου τήν περιουσίαν των. Έπήγα
είς τό Βερολίνο διά τάς σπουδάς μου χαί συγχρόνως ήρχισα τακτικά μαθήματα χοροϋ, διότι ήμουν έξαιρβτικά κυρ
τή, σχεδόν καμπούρα, καί δ γιατρός είπε στους γονείς μου
δτι μόνον δι’ έλευθέρων άσκήσεων καί μάλιστα τοϋ χοροϋ
θά ήτο δυνατόν νά ισωθούν τά κόκκαλά μου. Είς τό σχολεΐον ήμουν αμελέστατη καί βίς τόν χορόν έπιμβλής, τόσον
ώστε ή δασκάλα μου Mary Zimmermann μετά άπό 9
μήνες ήτο τόσον μαζί μου εύχαριστημένη, όσον ουδέποτε ή
δασκάλες μου στήν γραμματική καί τήν γεωγραφίαν. "Ο
ταν λοιπόν άπδ τις μαθήτριές της άπετέλβσεν ένα γκρουπ,
τδ όποιον έπρόκβιτο νά παραστήση βίς τήν Βουδαπέστην,
προσβλήφθην και έγώ ώς πρίμα χορεύτρια.
Ή παράστασίς μας δέν είχε ούδεμίαν έξαιρετικήν έπι
τυχίαν καί μίαν ήμέραν τή βοηθείφ τών δλίγων μου οικονο
μιών έφθασα είς την Βιέννην, όπου δ διευθυντής Schwarz
τοϋ «Ronacher Theater» μέ άγκαζάρισε διά τήν έπιθβώρησιν «Βιίνη πρόσεχε». Είς αύτόν χρεωστώ τήν άνακάλυψίν
μου είς τό φίλ ι διότι δταν ή έπιθεώρησίς μας έφιλοξενείτο
βίς τό Schumann-Theater» στήν Φραγκφούρτη-άν-Μάίν,
δ Ριχάρδος Άϊχμπβργκ, δστις εϋρίσκβτο τότε στήν Φραγκφούρτη είδε κρεμασμένες τις εικόνες μου καί δύο ήμέρβς
άργότβρα μοϋ έπρότβινε ένα συμβόλαιο» πρός ύπογραφήν.
Τόν πρώτον ρόλον έπαιξα βίς τό φίλμ «Οί έρωτες τής
Χέλλα φδν Γκίλσα», αύτό ήτο τό πρώτον καί πιθανώς τό
μοναδικόν τραγικόν. Κατόπιν ήκολούθησαν «Έρως καί
σάλπισμα», «Die Kleime von BummeL, «Ή πριγκήπισσα
Τρουλαλά», «Αγνή Σουζάνα» καί «Μπαμπάς μέ τδ στανιό»
(Vater warden ist nicht schwer).
Άτομικώς έπιθυμοϋσα νά είμαι τραγωδός (ποιος γελά;)
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χίαι καί τής Καμίλλης Χόρν καί τής Βριγίττης Χέλμ μάς
κάμνουν νά πιστεύσωμεν, δτι αί θαυμάσιοι αύταί πρώται
δήμιο ?ργίαι θά είνε καί αί μεγαλύτεροι των καί τοΰτο διό
τι τοιαύτη άπότομο: άνάπτυξις ταλέντου όσάτις ένεφανίσθη
σχεδόν πάντοτε παρέμεινε μοναδινή.
Τοΰτο δμως είνε απλή εικασία διότι οΰδέν είσέτι προεβλήθη νέον τρίλμ οΰτε τής Χόρν, οΰτε τής Χέλμ άλλά καί
τότε δέν θά δυνάμεθα νά κρίνωμεν διότι διά μίαν κάπως
σταθβράν γνώμην, άπαιτοΰνται πολΆί δημιουργίαι.
Είς τάς ’Αθήνας κατέστη συμπαθέστατη ή Lilian Har
vey τοΰτο δέ οφείλεται κατά πολύ είς τό δτι έγεινε γνω
στή άπδ τό ωραιότερο της πρός τό παρόν φίλμ τήν Αγνήν

Σουζάναν».
Τά νεώτερά της φίλμ έκδιδόμε'α ύτό τή: U.F.A. θά
τά ίδοΰμβ τοϋ χρόνου πλέον. 'Ας έχουν λοιπόν υπομονήν
οί θαυμασταί της.
Αύτή είναι έν όλίγοις ή βιογραφία τής ξανθιάς καλλ>τέενιδος, περί τής όποιας θά άσχοληθώμεν καί πάλιν καί
μάλιστα σις πρός δτι αγορά τήν ιδιωτικήν της ζωήν.
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άλλά τί πρέπει νά κάμω, όταν μέ δλους τούς κόπους
έχω ύψος 1,58 μ.;»
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Μετά άπό τήν «Αγνή Σουζάνα» καί τό «Μπαμπά μέ
τό στανιό», τά δύο χαριτωμένα αύτά φίλμ τά όποια ευτυ
χήσαμε νά δοΰμε καί είς τάς ’Αθήνας, ή νεαρωτάτη καλλιτέχνις «έγύρ'σε» τήν «Τρελλή Λόντα» διασκευήν τής
γνωσιής όπερέττας τοΰ Ούγγο Χίρο, μέ σκηνοθέτην τόν ίδι
ον τό Άϊχμπεργκ καί μέ σύντροφον είς τόν κύριον ανδρι
κόν ρόλον τόν Χάρρυ Χάλμ τόν γνωστόν άπό τόν «Μπα
μπά μέ τό στανιό». Ή Lilian Harvey υποδύεται ρόλον
ίσπανίδος, τής δίδονται δέ πλεΐσται δσαι’εύκαιρίαι νά άναπτύϊη τό εξαιρετικό της χορευτικόν τάλανΤον.
Τώρα ή θελκτική Lilian άσχολεΐται μέ τό «γύρισμα»
μιάς νέας ταινίας, ήτις φέρει τόν τίτλον «Ό ωραίος και
ρός τοϋ νεανικού έρωτος» κατά διασκευήν τής γνωστής
κωμωδίας «Das Externporale». Δέον νά σημειωθή δτι ή
καλλιτέχνις είνε πολύ έργατική καί παραγωγική δοθέντος
δτι ούτε διετία δέν είνε άφ’ δτου εργάζεται είς τό φίλμ.
Ή Lilian Harvey έχει πολλά τά κοινά μέ τήν άμερικανίδα Μάε Μούνραιΰ. Τοΰτο τό αντιλαμβάνεται καθιίς πού
γνωρίζει τάς δύο αύτάς καλλιτέχνιδος. Δέον δμως ιδιαιτέ
ρως νά τονισθή δτι ή νεαρά γβρμανίς έμιμήθη τό αμερικα
νικόν νευρόσπαστον, μόνον είς ότι έχει θελκτικόν, μόνον
είς δτι έχει χαριτωμένο καί άπέφυγεν επιτυχέστατα δλα τά
ελαττώματα, τά δυστυχώς όχι ολίγα, τής Μάε Μούρραιϋ.
‘Η σύγκρισις δμως, ήτις ενδιαφέρει πολύ περισσότερον
τόν θαυμαστήν τής Χαρβεϋ είναι ή έν σχέσει μέ τάς δύό
αποκαλύψεις, τής Βριγίιτης Χέλμ καί τής Καμίλλης Χόρν.
Εύϋύς άμέσως δυνάμεθα άπροκαλύπτως νά δηλώσωμεν δτι
υστερεί κατά πολί> καί τών δύο. Ή δημιουργία τής Λίλιαν Χαρβεϋ εϊς τήν «‘Αγνήν Σουζάναν» δέν δύναται νά
συγκριθή οΰτε μέ τής«Γκρέτχεν» στό «Φάουστ»,οΰτε βέβαια
(δπως τούλάχιστον υποστηρίζουν) μέ τής Μαρίας είς τήν
«Μητρόπολιν». Έχει δμως υπέρ αύτής τό έξής σπουδαιότατον : Ή έξέλιξίς της ήτο βαθμιαία καί άπολύτως κανο
νική, άν δέ μέχρι τής στιγμής τούλάχιστον, δέν έδημιούργησεν άνώτερον ρόλον άπό εκείνον τής «‘Αγνής Σουζάνας»
δέν πρέπει νά μάς φέρη είς τό συμπέρασμα δτι τό φίλμ
αύτό ήτο καί τό maximum τής τέχνης της, διότι είς τά
κατόπιν της φίλμ κατα τήν γνώμην ειδικών δεικνύει άνάπτυξιν ταλέντου είς πολλάς λεπτομερίας, τοϋ όποιου ασφα
λώς μέχρι πρό τίνος έστερεΐτο. Τό άναγκαΐον συμπέρασμα
τοΰ συλλογισμού αύιοϋ είναι δτι ή καλλιτέχνις εύρίσκεται
είς διαρκή έξέλιξιν καί δέν δύναται τις νά κρίνη ασφαλώς
άν δέν παραστή προηγουμένως πρό τελείας άναπτύξεως
τής καλλιτεχνικής της προσωπικότητας.
Ένφ τούναντίον αί πραγματικώς καταπληκτικοί έπιτυ-

u mirtsmi iw

auh

χω

Ό ουμππθής Γάλλος καλλιτέχνη; κ. Λεών Μαιώ
δοτις τόσης απολάβει δημοτικότητας έν Έλλάδι, μάς
παρεκάλισε νά διαβ.βάσωμεν άπδ τών στηλών μας τάς
θερμοτέρας του εύχαρισιίας πρός τούς άναγνώσιας μας
oirtre; τώ εΰχήθηοαν έπ' ευκαιρία τής προσφάτου ονο
μαστικής του εορτής.
Συγχρόνως δε μάς παρεκάλεσε νά δεχθώμεν και ημείς
τήν έκφρααιν τής βαθυτάτης του αυγκινήσεως ήν έποοκάλτσαν είς αύτόν αί εΰχαι τοΰ «Κτνηιι. Άότέρος» έπι
τής όνομαοτική του εορτή τάς όποιας διεβίβασιν είς
αύτόν ώς έκπρόιωπός μας ή συνεργάτις μας Δις Σκαρα
βαίου-

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ όιά κάθε κινηματογρα
φικήν μηχανήν, 80 ο)ο ΟΙκονοιιϊα είς ρεϋμα χαΐ
είς Ανθρακας.
ΑΠ ΑΡΑΙΤΗΤΟΣ είς κάθε Κινηματογράφον.
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη παρα
καταθήκη έξαιρέτων ποιοτήτων χαθώ; χαΐ
απάντων τών κινηματογραφικών έξαρτημάτων
(μπομπ'νες, άνρορλΐζ κλπ.)
ΤΑΙΝΙΑΙ. At καλλίτεροι ταινίαι πού προβάλλονται
σήμερον έν Έλλάδι άιήκουσι είς τόν Οίκον.

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
Χαριλάου Τρικούπη 5. Γραμματοθυρίς 56
Τηλεγρ. Διεύθυνοι; Σιάμελφιλμ.

Τ! ΑΕΓΕΙΗ ΞΕΪΙή ΪΤΕ’ΙΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡθΤΑΠΗΛΙΑΤΙΚΟ ΨΕΜΜΑ
του όυφα παλκς:,,
Οΐ φίλοι άνα>νώοται βεβαίως θά ενθυμούνται τό
πρωταπριλιάτικο ψέμμα τον τΟϋφτ-Πάλαςν τής πόλεώς
μα; δι’ού άνηγγέλειο ή δήθ ν διέλευσις τής Σ-νιας Ντέσνι έζ Αθηνών καί ή έπι σκηνής εμφάνιαίς της διά νά
χαιρετήοη τδ ’Αθηναϊκόν Κοιν-ν έπ' ευκαιρία τής προ
βολής τον φίλμ της - Πριγκήπισσα Ραπανάκι ·.
Ώς ήτο επόμενον τδ κοινόν μέ την χ-ιρακτηρΐζουσαν
αυτό εΰπιστίαν, άφ’ ένός καί χάρις είς ιήν συμπάθειαν
ήν έιρεφε πρδς τήν άοαίαν καλλιτεχνικά κατέκλισ· εδ
εΟΰφα-Πάλαςν άναμίνον άνυποαόνως την ίμφάνιαί της
πρό αύτοϋ.
Άλλ' ίπιιδή ή καλλιτέχνες απείχε πολλά χιλιόμετρα
έ; 'Αθηνών χαΐ φυσικά ή περί ργεια τοϋ κοινού δέν ίκανοποιή&η, τό τελιυταϊον τοΰτο δικαίως ή'ανάκτησε διά
τό τολμηρόν άατεΐον τοΰ όποιου έπεσε θΰμα.
Τοϋto κρίνοντες εκ τών Αλλεπαλλήλων επιστολών ας
ελαμβάνομεν έκ μέρους τών άναγ> ωστών μας πεαύντων
ϋυμά ων τοΰ άστείου αύτοϋ, ή έκλεκτή μας συνεργάτις
Δ'ις Σκαραβαίου ίζήτησεν άπό τήν ένόιαφερομένην Ξένιαν
Ντέανι ποιαν έντύπωσιν τής ένεποίησεν ή πρωτοτυπία
τοϋ άστείου τής Διευθύνσιως τοϋ ιΟϋφα-ΙΙάλαςν. Ή ω
ραία Γερμανίς καλλιτέχνις άπήντησε διά τής κατωτέρω ε
πιστολής ιίς τήν ουνεργάτιδά μας, ήν παρτϋέτομεν δνευ
σχολίων.
ΒΕΡΟΔΙΝΟΝ τή 20)4)27.
Αξιότιμος Δεσποινίς Σκαραβαίου,
Κάθβ χώρα βχβι τά έθιμα καί τάς Αντιλήψεις της. Τό
αύτό συμβαίνει καί μέ τάς διαφημίσεις ή τά πρωταπριλιά
τικα άατβΐα. Μόνον έπ’ αύτοϋ τοϋ σημείου στηριζομίνη
δύναμαι νά έκφράσω γνώμην περί τοϋ πώς θά έκρινα τδ άστβΐο τής διβυθύνσβως τοϋ «Οΰφα-Πάλας» έάν έγίνβτο στή
Γερμανία. Φρονώ ότι μία τέτοια ιδέα ρεκλάμας θά είχε
περάση τά όρια τοΰ έπιτβτραμένου κατά πολύ. Έάν τδ
άστείο συνέόϊΐνβ οτή Γερμανία ώρισμένως οί διαπράξαντες
ι τοΰτο θά είχον νά λογοδοτήσουν. Έξ άλλου φρονώ δτι
θά έχανε αρκετά ή ύπόληψις τής διβυθύνσβως τοϋ «Ούφα-Ι1άλας>, όσον καί δ καλλιτέχνης οϋ τδ όνομα έκακο·
μβτεχβιρίσθη αϋτη.
Άτομικώς δέν θά έπέτρβπα νά γίνονται παρόμοια άστβία
είς βάρος μου. "Αν καί σείς συμβαίνει νά έχετε τήν αύτήν
| άντίληψιν έν προκειμένφ πιστεύσατέ με, θά μοΰ προσφέραI τε μεγίστην ύπηρεσίαν έάν καταστήσετε γνωστόν εις τδ
| Αθηναϊκόν κοινόν δτ·. τό εις βάρος μου γενόμενον άστείον
νοίφ μου καί ότι τδ άποδοκιμάζω.

Σάς ιύχαριστώ άπείρως διά τήν βύγενή σας επιστολήν.
Δέξασθε κλπ.

Ξένιιι

Χτέόντ

(Διά τοΰ γραμματέως Φρίνστενεντ)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΤΣΙΣ
Είνε τδ πρώτον φιλμ τής παραγωγής 1927—28 τής
Henny Porten Froelich-Produktion. Πρωταγωνίστρια
σκηνοθέτης δέ ό Κάρλ Φρέιότ ή μεγάλη
, -= ,τραγωδός,
----- _
λιχ. Τδ σενάριο τον φιλμ *
1 ”* γραμαέ>ο χατά τδ θεατρι
*
κό
έργον τον Oskar Blumenthal καί Max Bernstein.
Εις τδ φιλμ αύτό θά έμφ ‘νισθή καί ή Ίβάν Βότκα, νεαρωτάτη καλλιτέχνις περί ής πολλά λέχονται. Πρός τδ
παρόν φαίνεται ότι δεν θά άναλάβη τήν γενική
*
έχμετάλλευσιν ή U.F.A· δπως συνέβη μέ τήν πτρυοινήν
παραγωγήν.

Κινηματογραφικός Άάτήρ

Κινηηατογοαδτκός

Άάτηο

Άάλ»· QS-fcp 9SSW&
'ί ΒΕΡΟΛΙΝΕΖΙΚΑ ΝΕΑ ί

τω η νεοιδρυθεϊσα D.L S. άναγγέλλει 15 φίλμ, ή Aafa
ο, η Solak αναγγέλλει μεταξύ τών άλλων της φίλμ καί ένα
με τήν Lee Parry, έμφανιζομένην είς δλως άσυνήθειστον
ρολον. Ό τίτλος εΐ.αι «Ή γυναίκα μέ τ· παγκόσμιον ρε
κόρ», σκηνοθέτης δέ.ο Ε. Βάσνεκ. Ή αύτή εταιρεία άρχίΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20 Απριλίου· (Τοΰ τακτιχοϋ άντα- ζει τό «γυρί'μα» ενός νέου φίλμ, «Τό ιερόν ψεύδος» κατά
ηοκριτου μας).- Ό Andre Mattoni άναιιένεται κατ’ το θεατρικόν έργον τοΰ Κάριν Μιχαέλις. Τρία έργα τοΰ
ου«ας.
Εγκατέλειψε
ασφαλώς
γιά
πάντα
τό συγγροφέως αύτοΰ κινηματογροφηθέντα άλλοτε μέ πρωτα
Χολλυγουνι,ιο οποίον τοΰ ά'έχοψε τήν έξέλιξίν του. Μοΰ γωνιστής, τόν Φάϊτ, τήν Άστα Νίλσεν καί Τεόδορ Λόος
φαίνεται πως τόν έχετε δή καί στάς ’Αθήνας στόν «Ταρ- εσχον εξαιρετικήν έπιιυχίαν.
τοΰγον» Λέγεται δτι διά τέν νεαρόν καλλιτέχνην ένδιαφέ~
'Λαίδη χωρίς βέλο» τό ώραιότατο αύτό φίλμ τής
ρεται η εταιρία «Terr ».
Lil Dagover προβάλλεται άπό μηνός εις πολλά θέατρα
— Ή πόλις μας θά ύποδεχθή κατ’ αΰτάς καί τόν Abel το Βερολίνου. Τό φίλμ είναι άξιον πάσης συστάσεως, θά
Gance, τόν γνωστόν δήμιοι ργόν τοΰ «Ναπολέονιος» προσ- ήτο δέ.ευτύχημα αν τό έβλέπατε καί εί« τάς ’Αθήνας.
~ ’Αχούσατε έπί τή εΰκαιρίρ τοϋ Πάσχα ενα τεράστιον
κληθεντα υπό τής U.F.A. διά νά παρασιή είς ιήν πρεμιέ
ραν τοΰ φίλμ του έν Βερολίνφ, ήτις θά /.ήβη χώραν είς πρόγραμμα ένός κινηματοθεάτρου. «Νύκτες στό Νείλο» (6
ενα απο τα μεγαλύτερα θέατρα τής U-F.A. μέ τήν ιδίαν πρά: ), «Schwfil· Nachte» (7 πράξ.), «Τό φάντασμα» (6
Παρισινήν μεγαλοπρέπειαν, μέ τήν Ϊ5ίαν μουσικήν καί μέ Γθας.), «Τά σπίτι τοΰ ψεύδους» (6 μεγ. πράξ.). Καί όλα
αυτα με είσοδον μόλις. 30 πφέννιχ δηλ. 6 περίπου δραχμών.
τας τρεις οθόνσς.
Μετά τήν πρεμιέραν. Ένας νέος «άστήρ» πρός τόν
— Φαίνεται πώς είναι ή εποχή τών ύ,τοδοχών διότι ά
ναμενοντσι ακόμη τήν 1 Μπΐου Αύστριακοί ίδιοκτήται κι κριτικόν. «Έχω λοιπόν τά αντον;». «Τάλαντοδιά τό φίλμ
νηματογράφων καί ειδικοί προς μελετος. Πρός τοϋτο ώ ί- ασφαλώς, για παίξιμο όμως όχι».
Θλιβεροί σκέψεις ιδιοκτήτου κινηματογράφου: «Αί
σθη τό πρόγραμμα τών επισκέψεων τών διαφόρων στούντιο ,
επιχειρήσεις τοΰ Πάσχα είναι κοί ή καταστροφή μου. Άν
και κινηματογράφων.
βρεξη ο κόσμοί θά μείνη σπίτι του, άν είναι λιακάδα, τότε
D,” 21."7 .* 0ςες
Κας Γιούρκοβιις» θριαμβεύουν. Ό
π“θ σ ίς έξοχε;». Τέτοιες σκέψεις δμως άσφαλώς δέν
Βιλλυ Φ,ιτς υπερχαριτωμένος έπιτυγγάνει άλησμόνητον δη θα ιης κάνουν στήν ’Αθήνα.
Ven Natas
μιουργίαν. Επίσης θελκτικωτάτη ή Μπέττυ Μπάλφουρ α
σφαλώς δέ καί κάθε μ α άπό τις άλλες 6 έχει τό χαρακτη
ριστικό της, μάλιστα μία νεαρωτατη 15 έτών Καί οίνεαροι όμως δέν ύσιεροΰν διότι καί ό Βέρνερ Φύτερεο καί ό
,“°λ“ .
Παίζ°υν φυσικότατα καί ωραιότατα. Θαυμά
σια δε όπως πάντα ή μητέρα κ Γιούρκοβιτς ή Λυδία Ποτεχίνα. Σάς τό συνιστώ ύπευθύιως.
- “ ί?ε?'ίλθ5 κ60το; γίνεται διά τό νέο μνημειώδες φίλο,
της U.F.A « Ο παγκόσμιος πόλεμος» τοΰ όποιου ή πρεμ ερα αναμένεται έ'αγωνίως, δοθέντος δτι τό φίλμ είναι
αυθεντικωτατο, γραμμένο έπί τή βάσει επισήμων έγγραφων.
, — ’Επί ημέρας μία ήτο ή συζήτησις στό Βερολίνο, «τί
Υιξειαι η Λύα Μόρα ; είναι καλύτερα ; υπάρχει κίνδυνος »
και οι Βερολινέζοι εξεδήλωναν όλη τους τήν χαράν όταν
μαθεναν ότι δέν κινδυνεύει καί τόσον ή αγαπητή των καλλιτέχνις. ’Αλλ’ ιδού περί τίνος πρόκειται. ‘Η Lya Mara
και ο σύζυγός της Fr. Zelnik ευρισκόμενοι έν Άμβούργω
in εργασίαν επεσαν θύματα αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος’
Ή κατάστασίς των ήτο τάς πρώτα,- ημέρας σοβαρά, ήδη
όμως ευτυχώς εϊναι καλά, πρόκειται δέ νά επιστρέφουν
εδω περί τά τέλη τοΰ μηνός.
— Χαρακτηριστικόν τοΰ πόσον είναι δημοφιλής ή Λύα
Μαραστή Γερμανία είναι τό ότι, πράγμα πού κατά πάσαν
πιθανότητα δέν θά τό ξέρετε, ή μεγάλη της επιτυχία «Στόν
ωραΐον κυανοϋν Δούναβιν». Έσχε τήν μεγαλυτέοαν εμπο
ρικήν επιτυχίαν άπό όλα τά φίλμ τοΰ 1926. ’Αλήθεια είναι
ενα φίλμ χαριτωμένο πού θά ήτο ευτύχημα άν τό βλέπατε
καί εις τας "Αθήνας.
~ <Η ’Αφροδίτη μέ τό φράκι» τό τελευταίο φίλμ τής
Καρμεν Μπονι μέ τόν Γκέοργκ Άλεξάντερ προβληθέν εί- Φ Τά. γνήσια μηχανήμιτα Κινηματογράφου,
ενα νέον κινηματογράφον τό «Bela-Pala·» έσ;εν επιτυχίαν
έξαρτή ματα, λάμπες οικονομίας, άπαντα
αν και η ιταλίς καλ/ ιτέχνις, τήν οποίαν άν δέν άπατώ'μαι
κατασκευής ΙΙατέ, καθώς καί τά γνήσια
έγνωρισατε καί είς τός ’Αθήνας, άδικεϊται «ν μέρει άπό
κάρβουνα πρ βολής, μάρκας «Noris» εύτόν ρολον της (έκδοσις Art. Ziehm).
ρίσκονται έν διαρκή παρακαταθήκη παρά τω
— Μέ έξαιρετικήν άνυπομοτησίαν, ά^ολύτως δικαιολογημένην άναμένετσι ένα νέο φίλμ τής U.F.A εργον τοΰ
κ ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
Καρλ 1 κρουνέ «Εις τό χείλος τοΰ Κόσμου» μέ πρωταγωνί
στριαν την περιφημον πλέον Βριγίττην Χελμ. Άν είχατε
‘Οδός Κάνιγγος άο. « ΑΟΗΝΑΙ
την ευτυχίαν, νά είχατε δή τήν «Μητρόπολιν» καί νά γνω•
ρισεται τι σημαίνει τό δαιμόνων τάλαντον τής Ιδέτιδος
καί παρά τω κ.
Φ
καλλιτέχνιδος, εύκολο ς θά έδικαιολογούσατε τό μεγάλο εν
διαφέρον όχι μόνον τών κριτικών άλλά καί τοΰ κοινοΰ.
Σ ΜΑΛΛΑΧ
Αί διάφοροι έταιρείαι άναγγέλλουν τήν προσεχή πα
‘Οδός Νίκης άρ. 3 ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΙ
ραγωγή των. Πρός τό παρόν όμως μόνον γενικότητα;. Οδ- ® **
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Η mu ΙΜΙ

ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ “ΚΙΝΗΜΑΓ- ΑΣΤΕΡΑ.,
Διά τήν Μαρσέλλα Άλμπάνι δέν έγραψα τίποτε μέχρι
σήμερον είς τόν «Κινημ.Άστερα». Θέλουτα νά συμπλη ωσω
τήν παράλειψίν μου ταύτην ασχολούμαι νυν με την ωραιαν αυτήν καλλιτέχνιδα ής ή λαμπρά εξέλιξις κατα την τελευτχίαν τετραετίαν άξίζει πράγματι παρακολουθησεως. Λέγω
κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν, διοιι η Αλμπανι αφ οτου

μου, κατά τό 15 έτος τής ήλικιας μου,έ τοιμαζόμην ν’άκολουθήτω μαθήματα δραματικής. Αλλ έπενέβη ο πατήρ
μου δστις έπ’ ούδενί λόγφ ήθελε νά ίδη την κόρην του
ηθοποιόν.
,
,. , .
Ώ γισμένω; θά ήδύνατό τις νά συγγραφή Ολόκληρόν
μυθιστόι,ημα μέ τάς νεανικός μου τρέλλσς α; διεπραξα εν
άφθονία διά νά φθάσω μέχρι τής σκηνής, ^δραπέτευσα
δύο φοράς άπό τό πατρικό μου σπήτι τήν μίαν μ«λητα
μέ ανδρικήν περί βολήν. Άλλ' έστάθην άτυχος διότι ο
πατήρ μου μέ έπανεύρισκεν αμέσως και το χέρι του ητο
πολύ σκληρόν δί έμέ τήν τόσον όνειροπόλον.
Ή θά μ'άφήσης ν’ άκολουθήσω μαθήματα δραματικής
ή θ’ αύτο<τονήσω, τοΰ έδήλωσα καιηγορηματικώτατα(μιαν
ήμεραν.
,
, ,
, .
Μία ηθοποιό; μέλος τής οικογένειας μου,ωρυετο εκείνος.
Ποτέ! ’Εντός ολίγων ωρών μέ μττέφερεν ο ίδιος εις τΟ
Νασοκομιϊ ιν έν άπελπιστική καταστάσει. Εί/,ον δηλητηριασΟή ! !.
.
Παρέμεινα έπ’ άρκετάς ήμέρας είς το Νοσοκομεισν με
ταξύ ζωή; καί θα'άτου καί ήονούμην νά ϊδω τόν πατέρα
μου δτάκις μέ έτεοκέ ιτετο. Ό κίνδυνος νά με χάση δια
παντός άφ'έ.ό;, καί ή θερμή συνηγορία τής αγ πημένης
μου μητρός άφ’ ετέρου,έκαμαν τό θαύμα ώστε ο ηα>ηρ μ®υ
νά συνεναίνη ν'ά>ολουθήσω μαθήματα δραματικής. Εσπου^
διισα λοιπόν ιίς τήν μεγάλην καλλιτεχνικήν σχολήν του
Αγίου Σεσίλια έν Ρώμη.
Ό δρόμος άπό τής σκηνής είς την οθόνην είναι ουντομώτατος. Διά πρώτην φοράν ένεφανίσθην από τής οθονης
κατά τό 1920 είς ενα φίλμ τής «Μύριαμ-q ιλμ» τής Ρώμης
διά λ)μόν τής όποιας «έγύρισα» ετερας δυο ταινίας.
θϊθ"
τερον μετέβην είς Τουρίνον δπου προσελήφθην παρα της
Εταιρίας Άμβρό“ιο δι’ήν «έγνριβα» μερικά,φιλμ. 1ί>
είς Βερολΐνον. ’Εδώ έγινα διάσημοι:, πράγμα οπερ σας ομο
λογώ μέ άρκετήν υπερηφάνειαν. «Έγύρισα» ενδεκτ ταινίας
είς τήν Γερμανικήν π ιωτευουσαν περιστοιχισμένη από τοι,
με ,αλυτέρους Γερμανού; αστέρας.
Τώρα έργάζομαι είς δύο φίλμ συγχρόνως. Ιό «Μακι
γιάζ» καί τόν «Χορευτή τή; αγαπης».
...
Σάς ευχαριστώ άπείρως διά τό ενδιαφέρον σας τό οποίον
ιόσον μέ ένθαρρύνη εί; τσς προσπάθειας μου.
«

Μαοόέλλα Άληπάντ
*

*

Ή βιογ. a fia αΰτη άσφαλώς δύναται νά χρησιμεύση ως
Γωφρονιστήριον παγάδειγμα τών Έλλήνων ύποψηφ'ων
άοτέρων οϊιινες μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτους αφίλειαν
θεωροΰν τήν δια ημότητ ι ζητημα τύχης καί μό'ον.
*Άς έχουν ύπ’ όψ;ι των ότι η Μαρσέλλα Αλμπάνι ήγωνίσθη έτιμόνως καί έπάλ.ι ε μέ θσρρος μέχυΐς διού ίπιβληθή, καί τότε έπέτυχε χάρις εις τά άναμ ι ισβήτητ·' προ
σόντα της, κατολοβοϋσα τήν άξιοζήλευτον θέοι» ην κατεχει
σήμει,ον μεταξύ’ών νεωτέρων «άσιέρων» τοΰ I ε.μανικού
φίλμ
Τήν λαμπρόν της έξέλιξίν θά παρακολουθήσω εκ του
σύ'εγγύς.
_
„
_ .

Ιρις Σκαραβαίον
ήρχισεν έργαζομένη έν Γερμανίφ παρουσιασθη απείρω;
άνωτέρα πρό τοΰ κοινοΰ
,
,
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧ 'Σ θά δηιιοάιεύάωιιεν όυνίν·
Είς τό «Τσίρκου;» όπου τήν εϊδομεν εμετός παρα το τευξιν τη; Μαράέλλας Άληπάντ ιιέ την όννοογάπλενρόν τοΰ Γκαϊντάρωφ, ή Μσρσ- λλα Αλμπάνι ητο πολύ ι
ικανοποιητική δίδουσα τό δικαίωμα είς τός λσμπροτέρσς · τιδά ιιας Δα Σκαραβαίοντών προβλέψεων διά τό . αλλιτεχνικόν της μέλλον.
I
Είμαι ευτυχής πσραθέτυυ α τήν βιογραφίαν τή; εκλε
κτής ταύτης καλλιτέχνιδος ήν ή ΜαρσέλλαΆλμπάνι μέ τήν
εξαιρετικήν λεπτότητα ήτις τήν διακρίνει εΰηρεστήθη νά
γράψο είδικώς διά τόν «Κινημ. Αστέρα,» ευθύς ώς τή; τό
Πολλά τα καλΐ λί) οντατ διά τδ νέον εργον τής «First
έζήτησα.
.
...
National» «Ή Άφοοδίτη τής Βενττίαι» τοΰ όποιον
Διηγείται ίι κ· ’AZyTtavi
πρωιαγω
·ισται εϊ οι ή γαρι ωμένη Κώνσταντζ Τάλμαντζ
Γεννήθηκα στή Ρώμη οτάς 7 Δεκεμβρίου 19JL Ή μη
τέρα μου ήτο έπίσης Ρωμαία καϊ ό πατέρας μου Ισπανός. κοι ό ουμτταΟής ‘Ανώνιο Μιρέ^ο. Τδ ε^γον αυτά, τδ
όποιον
!
*
γυρί°&η»
ΰπδ τδν διεύ·&·υνοιν τοϋ σκηνοθέτου
Οΰτω είμαι κράμα Ίταλο-Ίσπανικόν, πράγμα άλλωστε δπερ
ΜάροαΙ Νέϊλαν, πρόκειται νά προβληθή ίντδς δΐίγου
άποδεικνύει τό πρόσωτον και ό χαρακ.τηρ μου.
,
πρδ
τοΰ
Αμερικανικού
κοινοΰ και θεωρείται δτ θά εί
Ή ζωηροτέρα μου έπιθυμία ή to νά γίνω δραματική
ηθοποιός καί μόλις έτελείωσα τάς γυμνασιακά; σπουδάς ναι μία άπδ τάς μεγάλος ίπιτνχίας τής προοεχοΰς ααιζδν.

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Κινηματογραφικός Άδτήρ

Κ»νην<ιτογοαφ»κδς Άάτηο
Μ»Α ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ TOV

ΚΙΝΗΜ ΑΣΤΕΡΟΣ

01 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ TMJWIOUOMI-1IEME
Πως λειτουργούν καί είς ποίαν κατάστασιν εύρίσκονται.—Αί
μηχανικοί των εγκαταστάσεις.— 'Η μουοική καί τό xotνόν.-Τά ύπερ καί τά κατά ένός έκάστου.
τΜ .°^Ιίιν,ΙΙΜ,ιοΤβαφι>ίος Αστηρ. τερματίσας τήν ?ρευ,.ά,.
£ει ’ Τ<Ον· αυνΟίκ^,<ων σηματογράφων τών Ά&ηνών άο^
7 ω Π ° ar,f-ee°'' reavr α*
^ α1 ™ριγραφώι· τών κινηματογρά
φων Πειραιώς, οπού ο ειδικός συνεργάτης τον «Κ. ’Αστέρος»
,ιεττβη αυτοπροσώπως και έπεσκέφάη ενα έκαστον Ιδιαιτέρως
ένρινε? ΛίΎΟ^ρβΓ7 TW’’'V’Si τής καταστάσεως καί
εν γ,ιει της λειτουργίας αυτών. Επί τη ευκαιρίρ ό -Κιν. Άοτηΰ» ωύου^νος απο την επιθυμίαν όπως ή μετά τοσαντης
επιτυχίας διεξαγόμενη ερευνά εις τους κινηματογράφους, τους
λατ°" τΎ ^νών μη περιοριστή μόνον εί; τόν Πειραιά, δηλοΐ οτι βραδύτεροι· θα επεκτείνη τήν παρούσαν ερευνάν καί έπί
των κινηματογράφων τόσον τών συνοικισμών Πειοαιώς κα'ι
των κ,νηματγραφων τών ’Επαρχιών δσον καί τών 'κινηματο
γράφων του Εξωτερικού γενικώς.
ΤΟ “ΧΑ'Γ ΛΑΊ'Φ,,

’Οφείλω πρωτοΰ είσέίβω είς τήν κυρίως πιρινραφήν
τοΰ χρηματογράφου «Χαί Λάϊφ» νά τονίσω ou δέν χ’Τ
οΧών^000οΪΩΐκΐα'00 κ,νΊίχ?τοΥΟ<ίφου. Ό Πειραιεύς άρινμων 300.0JO περίπου κατοίκων εΐνε φυσικόν κοντά είς
το Δημοτικόν του θέατρον νά έχη καί τούς κεντρικούς το’υ
κινηματογράφους. Και είς τήν κατηγορίαν τών κεντρικών
κινηματογράφων ανήκει πρώτιστος τό «Χάϊ Λαϊφ» τόόποϊτ7αμτήςσπολυ^°είαες.
XaV''15 ™
*α1 τά σκ^

πεδειξε οτι γνωρίζει να κάμνη άρίστην χρήσιν τής εκπο
λιτιστικής δυνάμεως του κινηματογράφου. Καί φροντίζει
πάντοτε να δίδη είς τό πολυπληθές του Κοινόν εκλεκτά θε
άματα προβαλλων ταινίας άπό τάς σπανιωτέραβ καί τάς
ωραιοτερας τής «Τριά-γκλ» καί τών άλλων γραφείων έκμεταλλεύσεως ταινιών, πλήν τής «Φάναμετ.»
μ
-T? *. X“J ΛΛί’”> διαθέτει έπίσης καί ορχήστραν πλή
ρη υπό την διεύθυνσιν τοΰ Ρώσσο» καλλιτέχνου κ. George
Uughmade, καθ’ έκάστην άτό τάς 6-8 καί’10-12.Τάς άλ
λος ώρας αι προβολοί συΌδρύονται μόνον άπό πιάνο Πε
*
ριττό
νά σημειωθή δη ή νεαράΔίς Μ.Άλαμάνου φροντίζει
πάντοτε να εκτε/ή εκλεκτά κομμάτια μέ εξαιρετικήν τέχνην
πρα^μα το οποίον μας εκίνηπε τόν θαυμασμόν δεδομένου
· 5 Α,λ“μ?νου ναίτο' νεαρωτάτη τήν ήλικίαν είτε
αΛηυινη καλλιτέχνις.
Η μηχανή τοΰ «Χάϊ Αάϊφ» μάρκας «Σαίν Ζώοζ» διατηρηται εν αριστη κα αστάσει καί μέ έξαιρετικήν έπιμέεισν απο τον μηχανικόν τοΰ κινηματογράφου. Νομίζω ότι
τα ανωτέρω εί»ε αρκετα διά νά δώσου» είς τόν άναννώστην μιαν αμυδραν εικόνα περί τού «Χάϊ Λάϊφ». Ελπίζω
δε οτι τίποτε έξ ό->ων άνέφερα δέν είνε υπερβολή διά τόν
ά1ημ?Βτ0Ώ°ν·"υΐ?ν τοΰ Π^βαιώς, δ όποιος ασφαλούς
αποιελει αληθινόν κόσμημα δια τήν κοινωνίαν τής γείιονος.
~ΓΑ "ΟΛνΜΠΙΑ,.

Είς τήν πλατείαν τοΰ Δημοτικού Θεάτρου Πειοαιώς
Ε ς τό Πασά Λιμάνι τού Π ιραιώς έχουν συγκεντρωθή
υψώνεται ενα μεγαλοπρεπές κτίριον εις τήν μετώπην τού
Χάϊ Λάϊ»»,“θΙ<η %°β“ζ°υΫ Ακρινός «Κινηματογράφος τα περισσότερα των κινηματοθεάτρων. Έκεΐ άλλως τε. κα
Χαι Λαιφ». Οταν εδι ,β ισα κι’έγώ τήν έπιγραφή αύιΛ τοικεί η αριστοκρατία καί εκτός τούτου ή περιοχή εκείνη
εσκεφάην οτι η υψηλή ή αριστοκρατική ζωη τήν^ποίαν είναι τροπ ν τινα η Λυρίω; πόλις το0 Πειραιώς, έφόσον
υπονοη η αγγλική φρασις ώρισμένως Οά έχη χάση τήν έν η πλευρά τοΰ λ,μένος είναι αφιερωμένη είς τόν κερδώον
void της μέσα είς τόν κινηματογράφον. δ?δομέ“ου δ« δέν Εροην του προστάτου τοΰ έμπορό υ καί τής βιομηχανίας,
τάπΐν1λ“ Ι°Ρ1οω"ρΐκ·ν/0υ· Γνω6ί?ων δμως έχ πείρας τήν •ηι - Χ0 Πασα ΛΨ“νι λειτουργεί καί δ κινηματογράφο« Ολυμπία» του κ. Γ. Συνοδινοΰ τοϋ πρώτου είσαγαγό’ος
ΙωανταΕ^ „ λ-ην°? να.
τά έργα του παρ’ άξίαν
η«λάΰζ6μ?υν °" ε.πρΟκΕ",°
συνήθους νεοελληνική- εν ^Ελλάδι τόν κινηματογράφον.
Οταν φυσικά ένας κινηαατο/ράτος διευθύνεται άπό
νηΓα^ ς-°πως·Τΐν.ες π0υ βλέπ°με σέ μερικά ρυπ ιρά οΝ
αα <ή '°εΐ- κ“'^κου°ν™ «ς τό θελκτικόν καί άψογον δνο- τον πρώτον κινηματογραφιστήν τής Ελλάδος δέν είναι
δυνατόν παρα να είναι, ακριβώς δτως πρέπει νά είναι
υ
μ<1 <ν»ω°αια Ελλας> ή «χό μαγευτικόν Κορωπί >
Οταν μπήκα μέσα είς τό «Χαϊ Λάϊφ» ομολογώ ότι στέρα απο τριάντα περίπου έτών προόδου. Ό κ. Συνοδιένοιωσα μια ντροπή για τους σαρκαστικούς συλλογισμούς το, πράγματι δικαιούται νά ύπερηφανεύεται δτι διαθέτει
που έκαμα προτού είτελΟω. Καί εξεπλάγην ταυτοχρόνως μιαν απο τας πλέον άνέτους καί αναπαυτικός αίθούσας
Είς
θέατρό του. Μεγάλη
διότι το εσωτερικόν τού «Χάϊ Λάϊφ» όχι μόνον άντα^εκοί- καί τρϊ.η“1ν0ν π°"
τΗ°π’'ο’1^ως· Πρ0ς '° τ<°μ“ ΤΟυ άλλ’ θπερέβαινε κατά πολύ και ευρύχωρη σάλα με ει όδον αρκετά ευπρόσωπον μέ
καθίσματα
καάαρα,
καί
μέ
πλούσιον
διάκοσμον, έφοδιττος προσδοκίας μοΰ. Μια αίθουσα κομψότατη πολυτελήαστραπτουαα άπό καθαριότητα, μέ σαφοτάτην δι ,ρρ7θμ^ σμενη μέ ολα τα κομφόρ τής άνέσεω: πού άνέπτυξεν ό νε
οεϊΛ ^αυΒΧ“τ“τα κ“θί,«Ψ“«ΰ μέ ωραιότατα θεω- ότερος πολιτισμός, αποτελεί κυρίως τό άταντον τής αί.
*
SivSivr^ε^8κϊρικ.α5.εΥχαϊασΙ“σεις αμέμπτους, μέ εξόδους υουσης των « Ολυμπίων
Τά «'Ολύμπια» συγκεντρώνουν διά τοδτο δικαίως έκλεκίνδυνου δεξιά και αριστερό, μέ άνεμιστήοας καί φώτα
αφθονα, ιδού τι εΐνε τό «Χάϊ Λάϊφ». "Οπου κ ά άν γυ- κτον κόσμον ο όποιος παρακολουθεί μέ φανατισμόν τά
ριση και ιδη κάνεις αντιλαμβάνεται πολιτισμόν. Έχει μέ- προχραμμοτα του τα οποία ό κ. Συνοδινός προμηθεύεται
.p"
γ1*0*, 1"1 άριοτοκράται καί άν δέν είνε άκόμη. απο ολα τά γραφεία.
Η μηχανή τοϋ κινηματογράφου αυνοΰ μάρκας «CineΕ<ει μέσα εξευγενίζονται καί τά πλέον βάρβαρα ένστικτα
* ’1 μ/°β διοΡθωνοντσι καί οί πλέον άδ.όρθίτοι τρόποι.' meccaniea» _ εξασφαλίζει σταθεράν καί άναπαυτικήν προ
»ρ
Εκεί μέσα εξημερώνονται καί οί πλέον βάρβαροι τών άν- βολήν εις τους θεατάς χάρις είς τήν καλήν διατήρησιν καί
«ρωπων. Το «Χάϊ Λάϊφ» είνε σχολεϊον αγωγής καί φροντ,- τας, περιποιήσεις τοϋ μηχανικού.
- Ε|“Φενικ,ήν έντύπωτιν κάιινει ή έν γένει διαρρύθμισις
τηριον ευγενείας και καλής συμπεριφοράς. Είς τό «Χάϊ
Λαιφ» ο καλός και αριστοκρατικοί κοσμος μπαίνει μέ εύ- των « Ολυμπίων» τά οποία δμοιάζουν καταπληκιικώ; μέ
το
«Πάνθεον» τυν Αθηνών μέ τήν διάφορον διι τά «Όχαριστησιν, ό άνθρωπος τής εργασίας μέ θαυμασμόν, ό λαϊκός με σεβασμόν. Ο, ιδιοκτήτης του κ. Παπακώστας εΐνε Λυμπια» δεν διαθέτουν εκατέρωθεν τά θεωρεία.'Ο κ. Συνοδινος
μη φεισθείς δαπανών έγκατέστησε πρό πολλοΰ μοωρισμενως ανώτερος άνθρωπος. Μέ τό «Χάϊ Λάϊφ»’ του
νιμως και ορχήστραν πλήρη άπό τάς 6 -8 καί 10—12

ματογράφου αύτοΰ είναι βεβαίως και’ έξοχήν λαϊκή καί
°ηυειωτέον ότι τά «’Ολύμπια» θά εξακολουθηαουν νά κατά συνέπειαν μέ πολύ όλίγας αξιώσεις, τούτο όμως δέν
λειτθυργοϋν καθ’ δλον τό καλοκαίρι με την 8‘'‘cP°0a''
σημαίνει δτιό κ. Διευθυντής τού θέατρου
πρεπει να
θά αλλάζουν πρόγραμμα δίς τής έβδομαδος. Μέ λίγα λό άφήση τό θέατρό του νά μειαβληθή εις απρόσιτον κενγια τά «’Ολύμπια»
είναι ένας κινηματογράφος που τρον. Διότι ή ρυπαρότης και η δυτωδια του δεν είναι δι
δικαιούται νά καταταχ»0 είς την πρωτην σειράν των θεα καιολογημέγη, τοσοΰτο μάλλον καθόσον, η λο“οτι1?
μάτων τοΰ Πε.ραιώς ή πρός αυιον δέ 'χδη\ουμενη συμ σημαίνει άχαθαρσίαν. Μέ θλίψιν μας αναγκαζο εθα να
πάθεια καί υποστήριξις τού κοινού της πολεω, είναι απο ύποδείξωμε είς τόν διευθυντήν τά ανωτέρω και ομολογουμεν ότι άποροϋμεν πώς δέν άντελήφθη μέχρι τιυδε μονος
λύτω; δικαιολογημένη
του δτι άποτελεί τερατώδη άνορθογραφιαν μέσα είς την
ΤΟ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,^
σστραπτουσαν αρμονίαν τοΰπεριβαλλοντο: της θεσιως εκε
•Αντάξιον κινηματοθέατρον τών «’Ολυμπίων» εινε το νης.'Ο ιδιοκτήτης τού κινηματογράφου αυτου πρεπει τε^ος
παοαπλεύοως αΰ>οϋ κείμενον.Σπλέντιτ» τών αδελφών κ κ. πάντων νά γνωρίζη δτι έχει κάποιο ανώτερο
Γ^μαλίδΓτό «Σπλέντιτ» μέ τά «Όλύμπ.α» στον Πειθέσι πού βρίσκεται. Νά διαπαιδαγώγηση
ρΧίν. διι είνε τό «Σπλέντιτ» μέ τό «-Αιτικον» εις τας στή
τάξεις καί νά τάς έξευγενίση κατα το δυνατόν με τό εργον
^Αθήνας, μέ τήν διαφοράν δτι άντι να εΐνε τό ενα απε του. Αύτό δυστυχώς δέν τό άντεληφθη. Διοττ ωρισμένως
ναντι τούμάλλου, εύρίσκονται παραπλευρως στην ίδια οδο.
μέ τήν άπελπιστικά θαμπήν κοι ασιατον προβολήν τω
Καί μόνον διι τό «Σπλέντιτ» έπιχειρηματικως εύρίσκεται ταινιών του δέν είναι δυνατόν νά εξασφάλιση ούτε την η
ύπό νήν άμεσον προστασίαν τή; «Σινέ Όριαν» της οποίας
συχίαν μέσα είς τό θέατρό του ούτε τήν προαγωγήν των
καί μόνον άποκλειστικώς ταινίας παίζει, αρκι ι να εννο μ καλλιτεχνικών αισθημάτων τού κοινού του.
σουν οί άναγνώσται δτι πρόκειται περί κινηματογράφου
Θ. Τοακιριδης
α° τάξεως Λέγων δτι τό θέατρον αυτό ευ ισκεταιυπο την
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : «ΉΧϋάότα», «Πανελλή
άμεσον προστασίαν τής «Σινέ Όριάν» έννοώ την στενήν συνεονασίαν τών ’Αδελφών Γιαμαλιδη μέ την «Σινέ Οριαν νιον» καί «Παλλας» (Ταππουρίων).
χά°μς είς τήν οποίαν ή έπιχείρησις τοΰ θέατρου συν υ[ προ
οδεύει διαρκώς, συγκεντρώνει δέ πολύ δικαίως πλείστοτς
Πειραιωτας θαυμαστός τών ταιν.ων της εν λογφ ^ιαιοίας Ή αίθουσα τοΰ «Σπλέντιτ» είνε ευρυχωροιατη, ασ
τοάπτουσα άπό καθαριότητα συγκεντρώνει δε ολα τα κομ
φόρ τά όποια χρειάζονται διά νά την θέσουν είς ^’iv jrpioνην μοίραν τών άλλω »αιθουσών κινηματογράφων. Ο 11ειΠωλοϋνναι είς τά γραφεία μας τόμοι ^Κινη
οαιευ; έάν κρίνομε άπό δσα άντελήφθημεν εως τώρα κατα
τήν ερευνάν μας, άπό άπόψεως θεαμάτων και δη κινήματα ματογραφικού ’ Αατέρος·· τ&ν έτών 1 νοαφικών, δέν υστερεί καθόλου άπό τας Αθήνας. Ημ 1926 πρός δραχμάς εκατόν (άρ. 100) ίκαστος
πορή μάχιστα νά εί.ιή κανείς διι αί ’Αθήναι έχουν ενα σο
al τεύχη παλα ά μό τήν τρέβαρόν σ υναγωνισ ήν ώς πρός τήν πολυτελείαν και την ανε άδετοι. Έπίαης *
σιν, εί; τάς αί·ιούσας κινηματογράφων. Οι Αδε/.φοι 1 ια- χουσαν τιμήν τοϋ περιοδι οϋ. Με τήν Ιδιαν τι
μαλίδη’ώριομένως εΐνε κάτοχοι τής έπιχειρήσεως και γνω μήν άποστέλλονται καί είς τάς έααρχίας.
ρίζουν πολύ καλά τόσον τά δικαιώματα των οσον και τας
Διά τό έξωτερικόν οί τόμοι τ&ν έτών 192θ
υποχρεώσεις των απέναντι τού εκλεκτού κοινού το οποίον
τούς ύτοστηρίζη· Ή εύοηνειδησία μέ τήν οποίαν φροντί καί 1926 πρός δραχμάς έκατόν πεντήκοντα S
ζουν πάντοτε νά εξυπηρετούν τα κινηματογραφικά γούστα καστος(άρ. 150), έλεύ^εροι ταχ τελών. 1ά
τών θεατών εΐνε αξιοσημείωτος τοσοΰτο, μάλλον, καθοσον προηγούμενα τεύχη πρός δρχ. πέντε (Ο) ε
αί ταινίαι τάς όποιας πρυβάλουτ εΐνε α. καλλίτεροι και
κασ cov.
_____ ____
άκριβώτεραι δπερ καί ιό σπουδαιότερου.
Ή μηχανή τού «Σπλέντιτ» εινε μάρκάς «AJE.G.» το
ποθετημένη μέσα εις τήν καμπίνα της μέ άξιέπαινον επιμέ
λειαν. Τονίζω ίδιαιτέρωε τήν τοποθέιησιν τής μηχανής του
«Σπλέντιτ» καθώς καί δλων τών άλλων κινηματογράφων
Η ά ιερικανικωτάτη κονμτντΐ «<5 Γολγο»αί_ των δια
διότι είς πολλούς παρετήρησα έγκληματικην αοτορχιαν των ζυγίων» έσηαείωστ μεγάλην επιτυχίαν προβληϋπι τα· ‘’Γ
*
μηχανικών καί φριχτήν άδιαφορίαν τών ιδιοκτη ιων προ» τω\ Ιν Πα'ισίο ς. Το δ.ομτ τοΰ πρω αγω-ιστου ^όλφ°υ
αύτάς. 'Η κακή καί άστοργος διατήνησις της μηχανής Μενζοϋ ώς καί τής πρωταγωνίστριας Φ ωρενς
Q
όχι μονον εΐνε έπιζημία εις αύτήν τήν ίδιαν αλλά δυταιαι έγγυώνται πλήρως διά τη, άξίαν του πρωτότυπόν αυτου
νά παρουσίαση καί κινδύνους γενικώς τοσον δια τό θεαφιλμ.
τρον δσον καί διά του- θεατας.
,
,
, ,
Τό «Σπλέντιτ» διαθέτει έπίσης καί ορχήστραν απο
εκλεκτούς καλλιτέχνας, ή όποια παρακολουθεί τας προβοWCLLEN ME SICH
λάς κατά τάς συνήθεις ώρα;.

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
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“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,

0 ΓΟΛΓΟΘΑΣ TQN ΑΙΑΖΪΓΙΟΝ

Ο ΚΙΝΗΜ- ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ

Καί ό κινηματογράφος αυτός είναι κεντρικός έφόσον
εύρίσκεται ολίγο πιό πέρα άπό τά «’Ολύμπια». Δια τον
λόγον αυτόν άκριβώς νομίζομε δτι εχομε περισσότερό το
δικαίωμα νά έπικρίνωμε τόν ιδιοκτήτην του, ο οποίος φ ινεται νά μή λαμβάντ) ύπ’ δψιν του μερικά πραγματα τα
όποια τόν παρουσιάζουν ώς άνθρωπον εστερημεν-.ν τελεί
ως καί τής στοιχειώδους αισθητικής, βά ημπορουσαμε
ίσως νά φανούμαι πολύ αυστηροί άπεναντι τού. «Κινηματο
γράφου Χρυσοστομίδου» &: δέν έλαμβαναμε υπ οψιν τόν
προορισμόν τόν όποιον έχει έξυπηρετων τάς λαικας τά
ξεις. Δέν μπορούμε δμως να παραλείψωμε από του να τονίσωμε δτι ό ιδιοκτήτης τού κινηματογράφου αυτου παρα
γνωρίζει τάς συνθήκας ύπό τος οποίας πρεπει νά λειτουρ
γό ενα θέατρον έστω καί λαϊκόν. Η πελατεία του κινη
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΑ ΠΡΟΣΑΗφΘΟΥΝ YflO THZ^A^IS—INTERNATIONAL·—FIUMS
2__ θΡ|ΑΜΒΟΣ

_ Εις ιά γραφεία μας ήρχισαν νά καταφθάνουν έξ ’Αθη
νών και Πειραιώς πλεϊσται δηλώσεις συμμετοχής είς τόν
Μεγάλον Διαγωνισμόν Ελληνικής καλλονής πρό; έκλογήν
δυο Ελλήνων, μ άς δεοποινίδος καίένό; νέου, είς τούς ό
ποιους μετά τήν έπιτυχίαν των θά προταθή, έάν επιθυ
μούν, νά συνεργασθοΰν μετά τής εταιρίας Paris Interna
tional Films έδρευούσης έν Παρισίοις ύπό τήν καλλιτε
χνικήν διεύθυνσιν τού κ. Λεά ν Ματώ.
Εις τόν διαγωνισμόν αύτόν δύ»ανται νά λάβουν μέρος
οχι μόνον όσοι έξ ’Αθηνών καί Πειραιώς δεσποινίδες καί
νέοι επιθυμούν άλλά καί έξ ολοκλήρου τής Ελλάδος καί
τοϋ "Εξωτερικού Έλληνες καί Έλληνίδες, άδιαφόρως’ Ορησκβύματος.
Δικαίωμα συμμετοχής]έχουν πάντες οί νέοι καί αί δεσποι
νίδες ηλικίας 18—28 ετών.
ΟΙ έκ τών έπιθυμούνιων νά λάβουν μέρο; εί; τόν πα
ρόντα διαγωνισμόν, δέον νά άποστείλωΟΙ είς τά Γραφεία
μας (Σοφοκλέου; 7, Στοά Παππού, Άθήναι) μίαν καλλι
τεχνικήν φωτογραφίαν—εί δυνατόν προφίλ τρία τέταρτα_
«ς και το είς τήν έναντι στήλην δημοσιευόμενον δελτίον
συμμετοχής συμπεπληρωμέ ον. Ό-οι έτιθυυοΰν δύ'ανται
νά χρησιμοποιή ισυν καί ψευδώνυμα, ύπό τόν όρον νά γνω
ρίζουν εις τήν έπιτροπήν τοΰ διαγωνισμού τό αληθές ίων
ονομα καί τήν διεύθυνσιν.
Αί φωτογραφίαι μετά τήν λήξιν τού διάγω ισμοΰ θά έπιστρέφωνται είς τούς δικαιούχους.
Ο «Κίνηματοχρημικός Άστή » βά δημοσιεύη δωοεάν

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

απολύτως αφιλοκερδών βάσεων καί δέν επιδιώκει τήν άνάπτυξιν τώικαλλιτεχνικών αίσθημάτωντών νέων μας, ώςαύτός
είχε καυτηριάσει κατά τό παρελθόν τάς ένεργείας Οιαφό·
ρ(θί δήθεν κινηματογραφικών οικων, (‘ύδεμίαν έχόντων σχεσιν πρός τήν παραγωγήν είμή μόνον πρός τόν σκοπόν νά
διαφημίσουν τά εις διάφορα Κράτη διατηρούμενα γραφεία
ενοικιασεως και οχι παραγωγή, ταιν-ών.

PARIS - INTERNATIONAL - FILMS
Societe anonyme au Capital de i.ooo.ono de Francs

15- KME LOUIS’ - LE-URflNb (Opera)
Directeur Artistique.

LEON MATHOT
PARIS, Le 4 AVRIL
KiriimaTOGRAPjiicos
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πρόγραμμα τοΰ ΚινηματογΒαφικου Αστόρος·, ιμοι ;ο>
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ά-'ώνα κατά των ήκιστα ενσυνειδήτων οργανισμών οι τινες υπο
τό ονομα ^Κινηματογραφικοί Σγολαίν ικμεταλιενονται r
όνειρα τή; νεότητας,καί άφ’έτίρον την πυ’ψαα,α^.τη^];^1'
Έντερνασιονάλ Φ λμ διά την χρησιμοποίησή δυο Κλ/.ηιωι
‘Αμερική
καλλιτεχνών εκλεγησομέιων διά διαγωνισμόν.
Σάς παρίχω λοιπόν προ&ύμως τήν συμμετοχήν μου εις τον
—Ή Κώνσταντζ Τάλματζ πρόκειται νά πρωταγωνίστησα
διαγωνισμόν σας εννοούμενου ότι δεν άναλαμβανω εκ τούτον εϊς τό έργον ·°Ενα 1 ενμα υπό τον ήλιον». Το εργον αΰτο είνε
ούδεμίαν νποχρέωσιν απέναντι τών υποψηφίων αστέρων, της διασκευή τής γνωστής κωμοτδίας τον Andre Birabeau η
οποία έπαίχβη έπί σειράν παραστάσεων ΰπο τής ^.πινελλυ εις
Είναι προφανές ότι &έλω ένδιαφερ&ή είς τήν ‘νπό&εσιν και τό βέατρον ’«Comedie Caumartin» τών Παρισίων.
ευχαρίστως θα υποστηρίξω τάς άξίας των. Η υποσχεσις μου
— «Barbed Wire» είνε ό τίτλος τοΰ προσεχούς έργου
οιιως δεν είναι άπηλλαγμένη επιφυλάξεων.
..................
τής Πόλα Νέγκρι. Αύτή ή διασκευή τοϋ μυθιστορήματος τού
Σάς εύχομαι τύχην λαμπρόν δσον αφορά την , πι„ειρησιν Hall Caine θά εγυρισθήν ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ R V. Lee.
τοϋ εΚινηματεγραφ κ^ΰ Αστέρος».
_ ,
Ό Κλάϊβ Μπρονκ θά είνε δ σύντροφος τής Πόλα Νέγκρι.
Αίαν άφοσιωμένος εις τήν ΰπό&εσίν σας σάς εκφράζω Κύριε
— Ό Κίγκ Βίντορ ό επιφανή; σκηνοθέιης τών ιΜποεμ»
τήν διαβεβαίωσιν τών καλλιιερων μου αίοδηιιατων.
καί τής ^Μεγάλης Παρελάσεωςν ^γυρίζειν διά την «Metro
Καλλιτεχνικός Αιευσυντής
Goldwyn» τό νέον έργον «The Crowd» με πρωταγωνιστάς
•
Αεών Ματώ
τήν σύζυγόν του Έλεανόρ Μπόαρντμαν, τον Τίλντεν και τον
Τζαίημ Μονρραιη.
, .
,
.
__ «The Fire Dngade»
τον loaok raiv aua
me
Show» μέ τήν Ρενέ Άντορέ καί τόν Τζών Τζίλμπερτ, παί
ζεται μέ μεγάλην επιτυχίαν εις τήν Νέαν Ύορκην
—’Ο Μιχαήλ Κορτέζ, ό γνωστός Αυστριακός σκηνοθέ
τη; τοϋ τΖουε ντέ Παρί» καί τής Χρυσής Πεταλούδας^ ευΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ρίοκεται εις Χόλλυγουντ», δπου πγυρίζει» δια λογαριασμόν της
έταιρίας αΦόξ» τήν ι’ίΐρσίαν τή; Βαρκελώνης- με την ΛτοΌνο πάτε πώννιιον η ήτβνδώννιιον
λορές Κοοτέλλο καί τήν Μπέττυ Μπλαιθ.
, ,
— Ή Γκλόοια Σβάνσον μετά διετή απουσίαν επεστρεψε εις
τό Χόλλυγουντ διά νά τγυρίση. τό δεν ιερόν της εργον δια
τον; .'Ηνωμένους Καλλιτέχνα;». Ο Ντονγκλα; και η ίίικφορδ διηύθυναν τήν εορτήν ή όποια έδόθη προς τιμήν του;.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΔΕΛΤΙΟΝ

ATHENES
Monsieur,
'
J ai examini de tres pres la suggestion que vous
m avez soumise par votre lettre du 22 Mars dernier.
Certainement, il me serait fort agreable de pouvoir
assurer_ des possibilites de realisation aux proiets
fort interessants que vous voulez inscrire au program
me de «KINIMATOGRAPHICOS ASTIR» c est a di
re la lutte contre les organismes peu scrupu'-eux
qui sous nom d’ecoles exploitent les illusions des ieunes gens, et d autre part, la collaboration de la «Paris
International-Films» pour la mise en valeur de deux
artistes Grecs, choisis par concours.
Je vous accorde done bien volontiers ma participa
tion ά votre concours, restant bien entendu que je
De Pr.en<*s de ce fait, aucune obligation vis a vis des
candidats finalistes de votre selectionIl est bien evident que je m'interesserai a leur cas
et que je me ferai plaisir de soutenir leurs merites.
si les circonstances me le permettent. Mais ma promesse ne peut se faire en dehors des reserves que ie
vous ai dites.
J
Je souhaite bonne chance a I’entreprise de «ΚΤΚίMATOGRAPHICOS ASTIR».
P
1

εις έκαστον τεύχος καί κατά σειράν λήψεως, τέσσαρας ή
και πλέον εικόνα; τών διαγωνισβησομένων, έφ’ δσον έννοεΐται έπιθυιιοΰν οί ένδιαφερόμενοι, ύπό τόν δ ον τά έξοδα
τής κατασκευής του cliches (κλισέ) έκ δραχμών έβδομήκοντα (άρ. 70) θά έπβαρύνουν αυτούς. Τό κλισέ μετά τήν
λήξιν τού διαγωνισμού θά έ «στρέφεται είς τόν δ.καιούχον.
Ανεξαρτήτως τής δ,ημοιιεύσεω; ή μή τής είκόνος τών υπο
ψηφίων. άπασαι αί «ωτογραφίαι μετ ί τού σχετικού δελτίου
θα τεθούν ύπό τήν κρίσιν τής έ ιιτροπής, ή οποία θά έκλέ
Et tout devoue i votre cause, je vous exprime,
ξη τέσσαρας έξ έκαστου φύλου καί άφοϋ ληφθοΰν καί ολί
Monsieur, mes sentiments distingues
γα μέτρα ταινίας διά τήν φωτο.ένειαν τοϋ προσώπου των,
Directeur Artistique
θά άτοσταλοΰν εί; τήν εταιρίαν Paris International Films
Leon Mathot
ή οποία καί θά έκλέξη τελικώς δύο έκ τών οκτώ υποψηφίων
Παρίοιοι rij 4η ’Απριλίου 1927
μίαν νέαν και ένα νέον, οί ό τοϊοι θά προσληφθοΰν, έάν
«Ιΐτνιιιιατογραόικόν Άότέοα»
επιθυμούν, είς τήν Ανωτέρω εταιρίαν ΐνα λάβουν μέρος είς
7 'Οδός Σοφοκλέου;
τό 'γύρισμα» μιάς ταινίας.
’Αθήνας
, Κατωτέρω δημοσιεύομεν γαλλιστί καί έν μεταφράσει τήν
Αέριε,
επιστολήν τοϋ κ. Ματώ πρός τήν διεύθυνσιν τού «ΚινηΕξήτασα έκ τοΰ σύνεγγυς τήν ύποβληθείσαν uoi σκέφιν
ματο,ρσφικοΰ Άσ-ίρΟς. δΓ ής μάς αναθέτει τήν διεξ ι<5*“
άπό 22 Μαρτίου επιστολής σας.
γωγήν τοϋ ανωτέρω διαγωνισμού καί τοΰτο ΐνα μή ύπαρξη I » . “ai?s "α !101 Ί‘Ο λίαν ευχάριστου νά ήδυνάμην νά βεβαιουδεμια υπόνοια δτι ό διαγωνισμός μας δέν στηρίζεται έπί । ωθω περ, των π.θανοτήιων τή; πραγματοποιήσεως τών λίαν
ιδιαφεροντων σχεδίων τα όποια ήθέλατε νά πεσιλάβειε εί; τό

Γεομτνία

ΔτεϋΟυνιίις

__ Tn «Mare Nostrum , τό γνωστόν έργον τοΰ Ρέ; ίγκοαμ, άπηγορεύθη ώ; άντιγερμανικόν νά προβληθή εί; το Βε·
οολΐνον
t ,
I
—Ή Λίλ Ντάγκοβερ καί ή Λύα ντε Ποϋιιι 'πεστρεψαν
I # Άιιεοικής. Ή μέν πρώτη έλπίζεται δτι θά πσραμείνη όρισιικώ; εϊ; τήν Γεο ιανίαν ένώ άπεναντία; ή δεύτερα μετεβη εις
Βεοολ’ϊ'ον μόνον δι’ όλίγας έβδοιιάδας δι’ άνάπαυσιν.
'_ Πολλά τά καλά λέγονται διά το νεον γερμανικόν φίλμ
«.Άφοοδίιη ιιέ φο^κο τοΰ όποιον πρωταγωνίστρια είτε η
συμπαθή; Ίταλίς καλλι έχ.ις Κάρμεν Μποιυ.

ΙΙόλις
Ήλτκία

Χοώιια

Τή,ος --------ΒάοοςεΙς κιλά

Γαλλία
Στίαεΐωδίι:- Τό παρόν δ ιλτ;ον συμμετοχής άποκοπτόμτνον &’ άποστέλλεται μ«τά μιάς καλλιτε
χνικής φωτογραφίας εϊς τήν διεύθυνσιν τοϋ <Κινηματ. 'Αστέρας
.
*
(’Επιτροπήν Διαγωνισμού).

a'

®
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Ή υπέροχος Πολωνίς Πό’α Νέγκρι πορι του τε
λευταίου φίλμ τής δποίας τόσα έγράψαμεν μέχρι
τοϋδε οίς τέ» «Kivny. Άιίτίρα» Αναμένεται τάς πρω ας
ήμέρτς τ°ϋ ποοσεχοϋ; Μ ιου είς τήν Γαλλικήν πρω
τεύουσαν.
r
Ή εκλεκτή καλλιτέχνις έξέφρασε τήν λύπη· τη; διότι
* ήΐυνήθη νά ετβρ»υρε#ή καιά τήν πανηγυρικήν πρω
1·
την τοΰ νέου τη: φιλμ τιτλσφορουμένου .Αΰτοκρντορικόν
Ξενοέοχεϊον· γινομίνην τήν 10 ’Απριλίου «Ις τ* Θ.αιρον

^Κατά^τηλιγράφημα ίκ Χόλλυγουντ ή ΙΙόλα

Διά τήν ίταιρίαν τών «Fi’ms Historiqnes ■ ό ΡΛ'ΐιόν
Μπερνάρ πρόκειται νά«γνρίση' έπί τή βισειενο; πρω’Οτνπου
σενάοιο τοϋ Henrry Dupuy-Mazuel ΤΟ ερ ων « Π ηρωις
τη- 'Κοινωνίας τών Έθιών» μέ πρωοαγωνισ ριαν την Ι.διθ
Ζεάν.Λιά τήν ιδία.· ίταιρίαν ό Ένρν Ρονσσελ θα -γυρίοη» την
Lconr ιον ^οπεν,
,
-,-Α'ΐιιο;», αυτός είνε ό τίιλο; τον νεον έργου που «;ι·οίζειν ό Ρώεσο; σκηνοθέτη; Κιρσάνωφ δια τη·· εταίριαν «Pro
ductions Markus». Ό Βάν Νίαελ κα< η^ζινα Μανε; θα
ί ιφανισθοϋν παοί τό πλευράν τής Ναδία; -ΐτιπεροκαγια, ωος
νέον «άσ<έρος» διά τόν όποιον οί κριτικοί εκφράζονται ενθονσιωδώς.
.
,.
- · λ .-.11
—Ό .Ναπολέων το μεγάλο γαλλικό φίλμ του Λτπελ
Γκάν; ποοεβλήθη τήν 11ην 'Απρίλιον εις τήν « Οπερα» των
Παρισίων, σηαειώσ ιν μεγάλην έπιτυχίαν. Κατα την
οικήν ταύτην παράστασιν παρεστη το υπουργικόν συαβοτλιοι,
οί έπίση ωι, καί οί άνθρωποι τών γραμιιατων και των τεχνών.

Ο ‘ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΪΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,,

Νέχκβΐ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τά περίπτερα τώ; x. κ Π
Μεγαλοοοεονόμου εμπροσ9εν Ναού
?Ql
•Ενηάοη π'ριπ-.ώσ,ι «ΜΚτνηιιατ. Άάτηο» υπόΚΛ\ Ν.Βαοδίχου ηαραπλευρως Ιραπύζης

μεταβαίνει είς τήν Γαλλικήν πβωτεύουααν ΐνα νυμφιυ»Ώ
ΐνα
ετρίγκηηα. είςτήνάνάγκην διαψεύσεώ, της Αργότερου.
“ .ύοε&Λμεν
dl «ϋ(

οχοται νά δημοσιεύση νεωτέραν συνέντενξιν μέ τήν γόησσαν
Πόλα Νέγκρι άμα ώς αϋτη έπιστρέψει εις Χόλλυγουντ. I ΛΜηνων.

Κινηπατογραότκός Άάτήρ

10

Κινηματογραφικός

11

Άότήρ
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0 ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ
Ό Στρατάρχης .
Ή Στραταρχίνα .
Όκτάβιος
Βαρώνος Όξφον Λερχενώ
Κύριος Φον Φάνιναλ .
Σοφία...............................
Φαλτζάχ
.
.
.
.
Άννίνα
.
.
.
.

Πώλ Χάρτμαν
Ούγκέτ Ντυφλός
Ζάκ Κατλαίν
Μιχαήλ Μπόνεν
Κάρολος Φόρεστ
Ελλη-Φιλησία Μπέργκερ
Φρειδερίκος Φέχερ
Κάρμεν Καρτελιέρι

ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINE ORIENT-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»
Ό στρατάρχης έχλήθη επειγόντως είς τό μέτωπον έγ- έπιτρθπής’Ηθών, έμποδισθή νά έγιαταλείψη τό μέναοον
Χαταλεί"ων τήν νεα,άν του σύζυγον ευθύς μετά τόν γτ- Ή Στραταρχίνα έν τή απελπισία τ\ς■ άναγκάζεταΓνά ^ύ·
Ψρ
κοιτώνα της. *
Ό
,
„
,
,
Ψϊΐ τόν νεαρόν της θαυμαστήν είς’τόν κοιτώνά
Ό
• ° δ„εκ"ΟκΧθεΐης Ko>iT>« Οκτάβιος φον Ροφρανο έχει Όκτάβιος διά νά σώση τήν ΰπόλειψιν τής άγαπημέιης του
έρωτευθή τήν έγκα·
μεταμφιέζεται είς υ
ταλελειμένην σύζυ
πηρέτριαν καί προ
γον καί μέ δλο τό
σελκύει
τόν έρωτοθράσος τής νεότη
μανή γιά κάθε ποτάς του εισέρχεται
δόγυροΒαρώνο
Όξ.
είς τόν κοιτώνα της
Ή πανούργος δμως
ρίπτεται είς τά πό
κατάσκοπος
"Ανινα
δια τής Στραταρχίαντιλαμβάνεται τήν
νας καί μέ θερμά
αλλαγήν τοΰ Όκτάδάκρυα τής έξομοβιαν.
Κατορθτόνει
λογεΐται τόν έρωτά
καί αποσπά τά ματου. Πέντε ολόκλη
νικέτια
τής
δήθεν ύρα έτη διαρκεΐ ό
πηι ετρίας, τα όποϊα
πόλεμος. Κοί έπί
καί
άποστέλλονται
πέντε ολόκληρα έτη
ύπό τής επιτροπής
ή νεαρά σύζυγος
’Ηθών ώς ενοχοποι
μένει μοναχή. Συγ
ητικά
στοιχεία πρός
χαίρει τόν απερίσκε
τόν Στρατάρχην είς
πτο νέο καί γίνον
τό
μέτωπον,
μέ λε
ται δυό καλοί φίλοι.
πτομερή έκθεσιν διά
Ή συμπεριφορά της
ιά διατρέξαντα, ζη
δμως αύτή αρχίζει
τούσα
συγχρόνως
νά σχολιάζεται δυδπως ή Αύτοΰ Έξο
σμενώς είς τήν Αύ·
χά
ιης
φανή
επιεικής
λήν, καί ή ’Επιτρο
πρός τήν σύζυγόν
πή έπί τών Ηθών
του.
θέτει τό Μέγαρον
"Υστερα άπό ότής
Στραταρχίνας
λίγας ήμέρας ό Όύπό έπίβλεψιν.
κτάβιαν
έτυχε νά ίδη
Ό Βαρώνος Όξ
τήν μικρά Σοφία,
φον Λέρχενο, έξάκόρη
τοϋ
κυρίου Φόν
δελφος τής Στρα-»
Φάνιναλ καί έγοηταρχίνας. ζή είς τήν
τεύθη μέ τήν παρΚαρινθέαν, εί; τά
θενική εύμορςιά τής
καταχρεωμένα κτή ■
νεαράς αύτής δέκα
ματά του.
εξαετούς
κόρη;.
Ή πλούσια κόρη
Άπό κάποια πα·
τοϋ μεταπολεμικού
λαιά
ωραία
συνήθεια
νεοπλούτου Φάνιναλ
έπρεπε ό Βαρώνος
τόν προξενεύεται. Ό
Όξ νά στείλη είς
Βαρώνος διά νά ε
τήν έκλεκτήν του
ξασφάλιση τό μέλ
ένα ιππότην ό όποι
λον του, έπιστρέφει
ος
θά τής προσέφεμέ δλην τήν υπηρε
£εν έξ ονόματος του
Ο κ. Ζακ Κατλαιν εις τόν ρόλον τον ’Οκτοβίου
σίαν είς τήνΒιέννην.
„ . .
,
ενα χρυσό ρόδον.
Εκεϊ επισκεπτομενος τήν Στραταρχίνα κάθε πρωί, γί
Και ως τοιουτος εκλέγεται, τή ύποδείξει τής Στραταρχίνεται αιτία δπως ο Οκτάβιος, ό όποιος κατεσκοπεύειο 'α? θ^Οκτάβιος, δστις καΐ πηγαίνει εις τό σπίτι τού ΦάνιΠάντοτε ύπό τοϋ Φαλτζάχη καί τής Άνινα, αρχηγών τής νολ. Εκεί έν τφ προσώπφ τής νεαράς μνηστής ό Όκτάβιος

Αναγνωρίζει τήν έκλεκτήν τής καρδίας του. Προκαλεϊ ένα στον δι’ αύτόν πρόσωπον. Καί ιδού, ή θυρα ανοίγει έκ νέου
επεισόδιο μέ τόν Ιδιότροπο καί αγροίκο Βαρώνο Οξ καί καί εισέρχεται ή Στραταρ'ίνα. Μάλιστα. Είνε τό αγαπη
μένο πρόσωπο ποϋ έχει τόσο καιρό νά ίδή. Τί τρελλός πού
τόν πληγώνει ελαφρά στό χέρι.
Ό κ. Φάνιναλ δεικνύει τήν θύραν εις τόν Όκτάβιαν, ήτο!! Χαμογελώσα, άλλά καί μόλις συγκροτούσα τόν τρό
μον της, ή Στραταρχίνα πλησιάζει πρός τόν ήρωά της
προφυλάσσων τήν κόρην του έντρομον.
Εν τφ μεταϊύ ό Στρατάρχης είχε λάβει τήν έκθεσι τής ό όποιος πρό ολίγου τόσον θαρραλέα δΓ αύτήν επάλαισε.
έπιτροπής τών Ηθών. Μέσα είς τάς τόσας Αλλεπαλλήλου; Τώρα πιά δέν είνε μόνη, ύπάρχει κάποιος, κάποιος , δικός
κακουχίας τού πολέμου έλησμόνησε δλως διόλου τήν σύ της, πού έμπιστευτικά άκουμπϋ τό κεφάλι στό στήθος του,
Ή Άνινα εισέρχεται φοβισμένη. Τα δύο ζεύγη στέκον
ζυγόν του—δέν θυμάται τίποτε άπό αύτήν—είνε ξανθιά ή
καστανή, μικρή ή μεγάλη ; Σκέπτεται δμως δτι ή τιμή τοϋ ται τρυφερώς αγκαλιασμένα καί ή νεαρά κατάσκοπος προ
όνόματός του κινδυνεύει... Έν πεισματώδει μάχη κτυπά σπαθεί νά στράγγιση τά δάκρυά της άναστενάζουσα καί απο
πρώτα τόν έχθρόν καί κατόπιν σπεύδει νά έπιστρέψη είς τήν μακρύνεται μέ τόν Ραλτζσχ.
Ύπό τό σεληνόφως τρία ευτυχισμένα ζεύγη διευθύνον
Β έννην.
Ή Στραταρχίνα μανθάνει τόν πρός τήν μικράν Φάνιναλ ται πρός τρεις διαφόρους δένδρο στοιχίας.
έρωτα τού Όκτάβιαν καί αισθάνεται έαυτήγ ντροπιασμένην καΐ έξευτελισμέιην, πείθεται δέ πραγματικά διά τήν
απιστίαν τού Όκτάβιαν σέ μιά παράστασι τοΰ κωμικού
Πρεχάουζερ. Άπό οίκτον πρός τήν ώροίαν στραταρχίναν
ό Όκταβιαν τήν διαβεβαιοΐ καί πάλιν δτι τήν άγαπά, αύ
τή ταλαντευομένη μεταξύ έλπίδος καί μίσους αποφασίζει μέ
*Επέστρεψε έκ τοϋ άνά την Ε όρώπην ταξειδίον τον
κάθε τρόπο νά μάθη τήν αλήθεια.
ό κ. Νικολ. Γαΐτη; διευθυντής τοϋ δ μωνύμου γραφείου
Διοργανώνει μίαν μεγαλοπρεπή εορτήν προσωπιδοφόρων Κινηματογραφικών ταινιών. 3Εντός τών ημερών αυτών
είς τό πάρκον τοΰ μεγάρου της καί ένώ ό προσβληθείς σύ αρχεται καί ή μετατροπή του έναντι τοϋ Ηλεκρικοϋ
ζυγός πλησιάζει πρός τήν Βιέννην μέ μανιώδη ταχύτητα σταθ'μτϋ καφενείου
eΕλλάς» είς Κινηματο'θέατρον,
αύτή συλλαμβάνει τ ύς δύο έρωτευιιένους συνομιλ >ΰνιας ένοικιασ&έν ώς γνωστά' υπό τοϋέπιγειρηματιού κ. Γ^ϊτη,
κ> ί μανθάνει δτι δ Όκτάβιος άγαπρ τρελλά τήν μικράν τό δποΐον θ'ά είναι έτοιμον πρός λειτουργίαν κατα τόν
Σοφίαν, άλλ’ δτι παραιτεϊται τής ευτυχίας του άπό οίκτον προσεχή Σεπτέμβριον. Τό νέον κχ,νηματο&έατρον &ά άποκαί αίσθημα καθήκοντος πρός μίαν άλλην.
τελέση ώς η >εθα βέβαιοι ενα πραγματικόν στόλισμα είς
Κρυμμένο; ύπό τό ντόμινο καί μέ μάσκαν είς τό πρό- τό κέντρον αυτό τής πόλεως, δεδομένου δτι ό κ. Γαίτης
σωπον παρουσιάζεται κοί ό στρατάρχης είς τήν εορτήν, ζίνε έκ τών έπιχειρηματιών εκείνων οίτινες έργάζωνται
τοΰ κάμνει έντνπωσιν δτι μέσα σ’ αύτήν τήν γενικήν ευ πραγματικά επάνω είς βάσεις στερεός.
θυμίαν προσωπιδοφόρων υπάρχει καί ένα περίλυπο πρόou πο. Εί«ε ή Στραταρχίνα, τήν οποίαν αυτός δέν ανα
γνωρίζει ύπό τήν μάσκαν. Ή κατάσκοπος "Αν'α, ή όποία
μένει αδιάφορος πμό τού Όκταβίου, ψιθυρίζει πρός τήν
Στραταρχίνα διι ό σύζυγός της παρευρίσκεται είς τήνέορτήν γνωρίζων τά καθέκοσια. Ή Στραταρχίνα τρελλή άπό
φόβο, δίδει ένα τελευταίο ραντεβού είς τό λευκό κιόσκι
(περίπτερον-σκηνή) διά νά τοΰ άποδώση τήν ελευθερίαν
του Πρέπει νά τον είδοποιή'-η δτι ό Στρατάρχη; θά τόν εύ
ρη διά νά τόν σκοτώοη.
Άλλά περικυκλώνεται ύπό ομίλου προσωπιδοφόρων,
Τό ττλτυταΐο .γύρισμα. .Αύτής πον κυβτρνά. τον μτ·
ό όποιος θέλει νά τή; άφαιρέση τήν προσωπίδα. Άνθίσταται, παρακαλεϊ άλλ’ είς μάτην. Έν τή μεγάλη τη; ά- 1γάλου μοντέρνου φιλμ no'j άνέλαβαν ο κ. Λειον Μαται
και
<5 Κάρμιν
*
Γκαλλόνε διά τϋ» νεοϊδρυ&εΐοαν δταιρίαν
πελπισία στρέφεται πρός ιόν Στρατάρχην και τού λέγει » 1
International Films» έγεινε αυτήν τήν εβδομάδα
«Έάν είσθε εύγενής βοηθήσατε μιά γυναίκα, ή όποία θέ- «Paris
■
τδ στούντιο Reservoirs είς τήν Joinville.
λει νά σώσρ τόν εραστήν της”. Ό Στρατάρχη; τή; άνοί- είς
ι
Διά τιλενταίαν φοράν κατά τήν διάρκειαν μιάς λίαν
γει δρόμον μέ τό ξϊφός του νά περάση καί ένφ βλέπει
άπομακρυνομένην τήν οιλουέτταν της πρός τήν δενδμοστοι- ιενδιαφερούαης νυκτερινής σκηνής, ληφ&.ίσης μέ^α τις τά
χίαν πλησιάζει ό κατάσκοπος Φαλτζάχ καί τού ψιθυρίζει ϋαυμά >ιον ντεκδρ μιάς βεράντας έ&αυμάσ&η ή Σοάβα
δτι ή γυναίκα αύτή είναι ή σύζυγός του. Μανιώδης ό Γκαλάνε ή δηοία έξήντλησε ολην τήν μαγευτικήν της χά·
Στρατάρχης παρακολουθεί τού; άπομακρυνομένους.
ι ριν διά νά νικήση τήν ίσχυράν καΐ εηιμονον άντίστασιν
Ό Όκτάβιος μετσμφιεσθείς διά δευτέραν φοράν είς τοϋ ΰπερόχου καΐ ΰπερηφάνου λοχαγού Στήλ, τδν όποιον
έρωτότροπον καμαριέραν, έστησε παγίδα είς τόν βαρώνον νκοδύεται ό πράας καΐ αυμπα&ής κ. Λεών Μιτώ.
Τό μ ντάριιμα τοΰ περίφημου αύτοΰ έργου έξακολον
καί κατώρθωσε νά τον γελοιοποιήοη είς τά δμματα τοΰ Φανίναλ τόσον ώστε νά γίνη αΰτό αιτία νά διαλυθούν οι άρ- & ϊ πυριτωδώς καΐ πρέπει νά τελείωση περί τά τέλη ’Α
πριλίου,
διότι ή Paris .International Films διέ&εοε ήδη
ραβώνές του μετά τής ωραίας Σοφίας.
Τώρα ό 'Ιππότης τών Ρόδων άναμέ- ει στό λευκό κιό τήν Λνω·έρα> ταινίαν διά τάς κυριωτέρας πόλεις τής Εύρώπης
καΐ
τή; Αμερικής.
σκι τήν Στραταρχίνα διά νά τήν παρακαλέση νά τόν ουγΑύτό άποδεικνύει δτι ό κ. Αεών Ματώ ίγνώρισε νά
χωρήοη. Αντί δμως τής άναμενομένης έρχεται ή Άνιια,
ήτις ιόν ειδοποιεί διά τόν Στρατάρχην καί τόν συμβούλιό-,ι έργασ&ή έηιδ ξίως διά νά έξασφαλίση εις τδ γαλλικόν
ει νά σπεύση νά φύγη. Ό Όκτάβιος άρνεΐται μέ ύπερηφά-ι- φίλμ.ι» ένα ώοαϊον θρίαμβον.
νειαν. Είνε αίσχος λέγει, γιά ένα Ροφράνο νϊ φύγη. Πρό,
°! _,
τής επιμονής του ή Άνινα απομακρύνεται εσπευσμένοι;, ί
ξεύρει μολαταύτα ένα μέσον διά νά οώτη ιόν άπερίσκε-,
ARIE Υ CINEMATOGRAFIA
πτον νεανίαν, τήν Σος ίαν!! Ευθύς αρέσω, εισέρχεται είς |
τό κιόσκι μιά γυναίκα μέ τό ντόμινο τής Στραταρχίνας καί
Revue Espagnole Cinematographique
ρίπτεται στήν αγκαλιά τοϋ Όκταβίου. Ακολουθείται άπό
Abonnenient Annuel
τόν Στρατάρχην, ό όποιος έξαλλος όρμρί κατά τοΰ Όκτα-j
Espagne: 10 pesetas—Etranger: 15 pesetas
βίου. Μεταξύ όμως τών διασταυρουμένων ξιφών ρίπτεται
ή γυναίκα μέτό ντόμινο έξάγουσα τήν μάσκα άπό τό πςό-|
BARCELONA. Calle Aragon 23S, 3o
σωπόν της. Είνε ή Σοφία! "Εκπληκτος καί κατατρομαγ-.
μένο; ό Στρατάρχης ατενίζει πρός τό δλως διόλου άγνω-,
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ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
Βίκτωρ .
................................ Κόνραδ Νάγκελ
Μπέσσυ.............................................. Meh Μπού;
"Εδιθ............................................... Πάισυ Ρουθ Μίλλερ
ΤΑΙΝΙΑ ΤΙΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ σΤΡΙΑΝΓΚΑ-

έλαφρών ήθών τήν όποιαν έν τούτοις ήγίπα δ Άλλαίν χω
ρίς νά άποδεικνύει τόν έρωτά του. Ό Βίκτωρ παρασυρ
θείς άπό τά θέλγητρα τής χορεύτριας ή χισε νά φλερτάρη
μαζύ της, χωρίς ό Άλλαίν νά άντισταθή είς τάς ιδιοτρο
πίας τοΰ φίλυυ του προτιμών νά υποφέρω αυτός παρά
νά άτο<αλύψτ] τόν έρωτά του.
"Ενα βράδυ ή Μπέσσυ έπιστρέψουστ στό σπίτι της εύρήκε κλειστή τήν έξώθυρα. Ό πατέρας της Νιάν Ίρβιγκ άν
θρωπος αυστηρών ήθών καί κακός τής έδήλωσεν άλλοτε
διι θά εϋρίσκε τήν πόρια κλειστή είς περίπτωσιν καθ’ ήν
θά έπέστρεφε μετά τάς 11. Ό Ίρβιγκ ήτο έκ φύσεως
σκληρού χαρακτήρας έτυράννει δέ ανηλεώς τόσον τήν κό
ρη του δσον καί τήν σύζυγό του. Ή Μπέσσυ δέν ήδύνατο
νά φαντασθή δτι ή σκληρότης τοΰ πατέρα της θά έφθανε
μέχρις αΰτοΰ τοΰ σημείου. Έγκαταλελειμμένη καί έρημη
μέσα στό δρόμο καί μέ δυνατή βροχή ή Μπστυ ήρχισε νά
κλαίχ] άπό τήν άπελπισία της. Ευτυχώς δι’ αυτήν, ό Βί
κτωρ όδποΐος έχείνητήνώσαπερνοΰσε άπ
*
έκεϊ τήν παρέλαβε
καί τήν ώδήγησε σπίτι του. ’Εκεί τήν άφήκε καθ’ δλην
τήν
νύκτα
ύπό τήν έπ ί β λεψιν
τής γηραιός
του υπηρέ
τριας ή ό
ποια κατώκει εις τό
άνω πάτω
μα. Κατά
δυστυχίαν ί]
ΰπηρέιρι έ
λειπε εκεί
νο τό βράδ · μετσβάσα είς τήν
κόρην της ή
οποία συνέ
πεσε νά εί
ναι άγρω
στη. Καί ή
άτυ/,ή; Μπέ
σσυ χωρίς
νά τό Οέλρ
εΰρέθη μό
νη είς τό
σπίτι
τοΰ
Βίκτα ρο: δλη τήν νύ
κτα. Ή νεότης
πού
δργιφ πάν
τοτε
άπό
ζωήν
δέν
δέν κατώρ.
θωσε
νά
Μία σκηνή άπό τό εργον Ή κατάσκοπο; με τά μαύρα μάιια» τό όποιον
συγκρα τ ηθά προβλη&ή προσεχώς εί; τό ♦Σπλέντιτ»
Οή έκεΐν0

’Απέναντι τών Ιρλανδικών ακτών έκτήνεττι ή Νήσος
Μάν τής οποίας ή γραφικότης καί τά φυσικά θέλγητρα
δίδουν είς αύτήν ιδιαιτέραν γοητείαν.
Είς την νήσον αυτήν ζοΰν δύα νεαραί ύπάρξε ς δ Βί
κτωρ Στόβελλ υιός τοΰ δικαστοϋ καί ή "Eft.® κόρη τοΰ
διοικητοΰ τής νήσου, αί όποΐαι συνεδέθησαν μέ άμοιβ ιΐον
αίσθημα έρωτος κχταλήξαν είς τόν αρραβώνα. Ή Έδιθ
είναι τρελλή άπό ευτυχίαν διότι είς τό πρίσωπον τοΰ
Βίκτωρος βλέπετ τά όνειρά της πραγματοποιούμενα. Καί
ό Βίκτωρ δμως είναι επίσης ευτυχής αισθανόμενος τήν α
γάπην τής Έδιθ πρός αύτόν. Έν τούτοις ή μοίρα πού
άγαπα νά|παίζη συνήθως μέ τά θύματά της δέν ήθέλησε νά
άφήσρ άνε>όχλητα τά δύο αυτά πλάσματα. Καί πάρενέβη μεταξύ των ύπό τήν μορφήν ενός ηίλου τοΰ Βίκτω
ρος, τοΰ Άλλαίν Ζέλλ διά νά συσσώρευση την δυστυ
χίαν γίή,ο ά ιό τό ροδιζον μέλλον τής Έίιθ. Ό Άλαίν
Ζέλλ παιδικός φίλος τοΰ Βίκτωρος, παρέλαβε μιά μέρα
τό· τελευιαϊον καί τόν ώδήγησε σέ κάποιο ντάνσιγκ. 'Εκεί
5 Βίκτωρ έγνώρισε μιά χορεύτρια τήν Μπέσσι Κύλιστερ νέα
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TON NEON ΚΟΈΜοκΙ
τό βράδυ. Ή μοναξιά καί δ έρως συνετέλεσαν εκείνο τό ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠ Ο
βράδυ εις τό νά συμβοΰν πράγματα άνεπανόοθωτα. "Οταν
έξημέρωστ οι δύο νέοι ήσαν πλέον ένοχοι. Ό Βίκτωρ ήσθάνθη πάραυτα τήν ΰποχρέωσιν νά μή εγκατάλειψη τήν
νεαράν χορεύτριαν. Καί άπεφάσισε νά τήν νυμφευΐιή. Ή
θέσις του δμως ήτο δύσκολος. Έν τούτοις δέν έδίστασε.
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, 'Απρίλιος. (Τον άνταποκριτοϋ μας).
“Ελαβε τήν άμετάκλητον άπόφασιν νά επανόρθωση τό
σφαλμα πού διέπραξε τήν νύκτα. Καί μέ τήν άπόφασιν αυ — Ή νεωτέρα αδελφή του Χόλλυγουντ ή Κούλβιρ-Σίττυ
τήν παρέδωκε τήν Μπέσσι εις μίαν γραίαν κυρίαν διά νά ιΰοίοχεται άκόμη είς τήν άχάριστον περίοδον τών πρώ
τήν πενιποιεϊται μέχρις δτου εύρη τόν κατάλληλον και των τηςβημάτων.Σήμερον αριθμεί 10 χιλιάδες κάτοικον;^
ρόν τά τήν νυμφευφευθή. Έν τφ μεταξύ άποθνήσκει ;δ Δίν θά παρέλθη τριετία καί ό πληθυσμός της θά νπερβή
πατήρ τοΰ Βίκτωρος περικυλωμένος άπό τάς συμπαθής τάς εκατόν χιλιάδας.
Επί περιοτνλί;υ ελληνικού ρυθμού, έντ λευκόν αέ
περιποιήσεις τής πρώην μνηστής του "Εδιθ δ Βίκτωρ αρχί
ζει έκ νέου νά τήν άγαπρ. ’Αποτέλεσμα τής νέας αυτής τωμα καί κατόπιν ενα; μοχρός τοίχος, πληροφ ρονν την
απιστίας του ήτο ν’ άραιώσγ) τας πρός τήν Μπέσσι έπισκέ- ϋ πα< ξιν ενός άπεράντου χτιρίου ’Επί τριάκοντα στρεμ
μάτων εγείρονται τα γιγάντια «σ'ονντιο» μιας μ'γάλης
ψεις του καί έπί τέλους νά τήν εγκατάλειψη·
Άλλ’ ό Άλλαίν ό όποιος ή,άπα είίικρινώς νήν Μπέσ κινηματογραφικής εταιρείας. Εί; οϋτά απασχολούνται
σι έπισκεφθείς αύτήν μίαν ημέραν τής έκμυσιηρεύεται τόν 1400 έργάιαι πόσης ιίδ-χότητας ι σιδηργοί. γλύπται, ζω
γράφοι, χτίσται, ήλεκτρολόγοι, ράπται, φωτογράφοι, ξυ
έρωτά του καί έπί τέλους τήν μνηστεύεται.
Έν τφ μεταξύ δ Βίκτωρ διορίζεται δικαστής τή: νήσου λουργοί, τυπογράφοι, οδηγοί αντοχι'ήτων.
Μεταξύ τοϋ κόσμου τούτου, υπάρχουν δέκα άρχιτεείς τήν θέσιν τοΰ άποθατόντος πατρός του. Τήν ήμέραν
έκείνη είναι ή τελετή τή; δρκομωσί ς καθ’ ήν ένώπιον χτονες ,,ή μηχανικοί,αία
_____ ,._____
_____________
,, ά-ιτυνομιας, εναζ
ενωμοτία
είδιχής
πολλεϋ πλήθους δρκ,ζεται δτι θά έκτελή πιστώς τό καθή- λόχος
πυροσβεστών
-κτυλογράφοι,
εξήντα δύο
'.ί
...
__ ~___ Ζ , ‘διακόσιοι
___ i___ ‘ Λ____
'
κον του δπως καταβάλη δλην του τήν ευσυνειδησίαν δπως σκηνογράφοι,
'
σαράντα
'
πένιε
'
ι ίδιχοΐ διά νά διευθύνουν
'
’*■'
τά
Α
έπιβάλμ τόν νόμον είς πάντας καί έφαρμόζει αύτόν έξΐσου- «στούντιο», πειήντα άτιέρεί.
Μιά μέρα κατά τήν οποίαν ό Άλλαίν έπήγαινε είς τό
Οί ήγεμόνεε ι ό Λονΐ May έρ, ένας πεντη - οντ υτης
σπίτι της μνηστής του διά νά όρίση τήν ήμέραν των γά ενΌ-υμολ^γος. *
0 Ρονμπέν, νφιτενής, λεπτός χαι φλεγ
ρων, πέρνει μίαν έπιστολην έκ μέρους τής μνηστής του ματικός σαν άγγλος διχαστής. 'Ο Ράπφ, ιδιότροπος και
ή οποία τοΰ αναγγέλλει ότι αναχωρεί καί δτι δεν Οά τον με σεβαστήν μύτην. Ό Θιλ ιπεργ, ό όποιος πρό έπιά
έπανίδη πλέον. Τί νά συνέβη άραγε ; Ή Μπέσσι αναχώ έτών ήτο υπηρέτης, ελαφρύς σαν πούπουλο, διαρκώ; δμιρησε στδ σπίτι της διά νά έξομολογηθή στή μητέρα της λών αϊ τόν εαυτόν του. Ό τελευταίος αΰτός ήμπορεΐ νά
μέ δάκρυα στά μάτια τή δυστυχία της. Αί βραχεΐοι σχέ &εωρη·9ή ώς ή μεγαλειτέρα άν&ρωπίνη δύναμ'.ς ποΰ ημ·
σεις τή; Μπέσσι μέ τόν Βίκτωρα δέν άργησαν νά καρ ποριϊ χάνεις νά ουναντήοη είς τήν ζοήν του.
ποφορήσουν. Καί αί δύο ατυχείς γυναίκες μητέρα καί
Χρειάζεται μία όλόχληρος ημέρα διά νά ίπιοχεφθή
κόρη αναγκάζονται νά φύγουν άπό τό νηοΐ διά νά οδηγή κανείς τήν πόλιν αύτήν.
σουν άλλου τό βαρύ μυοτικό των.
Τό ταχυδρομείου καθημερινώς λ.ιμβάνει δύο χαί πλέον
"Υστερα άπό μερικούς μήνας ή Μπέσσι συλαμβάνεται χιλιάδας τπιστολά; και ώρισαένας εκατοντάδας τηλεγρα
άπό τήν αστυνομίαν έιί παιδοκτονία. Ή τύχη ήθέλησε φημάτων κάθε απόγευμα. 9Εξαποστέλλει ίσάρι&μα κατά
δικαστής τής Μπέοσι νά είναι ό Βίκτωρ.
τό αυτό χρονικήν διάστημα. Η υπηρεσία διεξάγεται από
Έν τφ μεταξύ ό Άλλαίν πληροφορηθής τά διατρέ- τρεις ταχυδρομικούς καί ενα τηλεγραφικόν υπάλληλον.
ξαντα σπεύδει πλησίον τής Μπέσσι μέ ένα δικηγόρον διά
Τό κατάστημα ιματισμού. Τριώροφον κτ'ριον, μήκους
να τήν ΰπερασ1 ίση Είναι άδύναυον νά φαντασθή κανείς τεσσαράκοντα μέτρων και πλάτους δώδεκα. ‘Η ολική αξ α
τό τρομερόν δίλημα πού έτίθετο ύπό τήν κρίσιν τοΰ δικα- ’ών ένδυμασιών πού είνε συγκεντρωμένοι έκεϊ ανέρχονται
στοΰ Βίκτωρος τοΰ ένοχου τοΰ έγκλήσατος τή; Μπέσσι. εί; δέκα τρία περίπου εκατομμύρια φ/άγκα. είνε δέ α
Μετά τήν διαδικασίαν ή όποια διεξήχθη ύπό τάς πλέον σφαλισμένα έ> αντί ον < ής πυρκαϊάς. Είς ανιά δέν συμπεδραματικός συνθήκας τού δικαστηρίου αναγκάζεται νά έκ- ριλομβάνονται τά γουναρικό τά όποια φυλάσσονται εί; ενα
δώση καταδικαστικήν άπόφασιν κατά τής Μπέσσι ή δποία ειδικόν διαμέ . ιομα καί τά όποια είνε ήσφαλισμένα αντί
καταδικάζεται είς θάνατον. Ό Βίκτωρ έν τούτοις ά. χίζει 600.000 φράγκων. Δύο πατώματα ιϊνε προωρισμίνα
να αισθάνεται τύψεις. Καί διά νά έλαφρύνη τήν συνεΐδη- διά τάς ονδρικάς ενδυμασίας. “Εκεί ύ ηάρχουν στολαι Sβίν του φυγαδεύει τή βοηθείφ τοΰ Άλλαίν τήν Μπέσσι. λων τών σνρατών κ^ι ναυτικών τον κόομου 8λων τών IΉ δραπέτεκσις τής καταδίκου εξαγριώνει τούς κατοίκους ποχών, %λων τών τύπων· Υπάρχουν έ^ίλης κα1· γάντια,
οί όποιοι έθεώρουν τό έγκλημα τής παιδοκτονίας ώς τό υποδήματα, καπέλλα δλων τών έ&νών συμπεριλαμβανομέ
μιγαλύτεροε τών έγκλημάτων. Μία διαδήλωσις σχηματι- νων καί τών αγρίων ·/ υλών. Μόνη ή συλλογή τών υψηλών
σθεΐοα αΰ-ομάτως διευθύνεται είς τό Δικαστήριον καί καπτλλων ίξωραίζει δύο ράφια μήκους δώδεκα μέτρων.
άξιοι τήν τιμωρίαν τών υπευθύνων. Ό Βίκτωρ πρό τής Δ'ά νά μή λησμονήσωμεν τίποτε, είς ένα καρφί είνε κρε
λαϊκής δργής δέν άντέχει π
έον,
*
καί δμολογεΐ ένώπιον μασμένος καί ό ακάνθινο > στέφανος ! Δέν φαίνονται μό
τοΰ πλήθους ότι αΰτός είναι δ ένοχος.
νον τά κέλ ατα τού Μωϋσέως, άλλά δέν &ά έδίσταζε κανείς
Μετ’ ολίγον ο νόμος ύπό τήν πκέον αύστηράν του μορ νά όοκισ&ή δει
εύρίοκοντο σέ κανένα συρτάριφήν εφαρμόζεται καί έπί τοΰ Βίκτωρος ό όποιος δέχεται
Είς τό ίδιον πάτωμα
*
τά διαμερίσματα τών οπλών των
τήν τιμωρίαν μέ γαλήνην είς τήν ψυχήν. Έν τούτοις ή1 ταγμάτων, τών μουσικών οργάνων, 9Εδώ σ^βηρικαί ιπποΜπέσσυ καί ό Άλλαίν μακρυά άπό τό μέρος έκείνο εύρί- σκεναί καί ΐσπαι ικοί άναβατή^ ες, έ^ώ δπλα πρωτογενή,
σκουν έπί τέλους είς ιόν έρωτά των τό θάρρος νά λη κινεζικά τύμπανα καί βαρβαρικά όργανα. Δέν λείπουν
σμονήσουν.
ούτε αί σάλπιγγες τής ’Ιεριχούς, ούτε αί σάλπιγγες ιής
. τελευταίας παρουσίας.
।
Είς τό ισόγειον μία μακρά εκ'&εσις, ενα μουσεΐον
. μάλλον, όλων, ανεξαιρέτως δλων τών γυναικείων φορεD ER F I L /η
! μάτων, άπό τής εποχής τής Ενας. Πενήντα αύλικαί εσ&ήΒ τες μέ ουράς πέντε μέτρων, έπτακόσιαι τουτλέτται τής
Zeitschrift Piir die Gesamt — Interessen
। έσπερίδος, ό χιτών τής ωραίας 'Ελένης τον Μενελάου,
der Kinematographie
5 τά κρινόλιντ τής Κομπιέννης. Αί τελευταία *
κρεασιόν
। δλων τών μεγάλων Παρισινών ραπτών είνε εκτεθειμένοι
BERLIN SW fcS
RITTERSTR. 71
। είς πέντε προθήκας.
Β
(Τό τέλος είς ιό πςο’εχές)
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

Όριστικώς πλέον είσήλ&ομεν αίίως εϊς τόν λιμένα
τον βέρους. "Etac, ένας οί κινηματογράφοι κλείουν τάς
πνλας, τήν αρχήν δέ τήν έκαμε τή κινηματοθέατρο, «’Ο
λύμπια τό όποιον έκλεισεν άπό τής παρελ&ούσης Κυ
ριακής τον Πάοχα, τήν Τετάρτην δέ τον Πάσχα έκλεισε
και τό «Οϊ'φα Πάλας». Περί των κινηματογράφων «Σά
λον Ίντεάλ» χαΐ «Μοντίάλ» όεν είνε ακόμη γιωστόν
πότε θά τερματίσουν τάς Ιργαοίας των, πάντως δμως βά
λειτουργήσουν και τήν τρέχουσαν εβδομάδα. Τό «Ίντεάλ»
είνε ενδεχόμενον νά παραχωρητή είς τόν ΰπό τόν κ Βλαχόπονλον σνσταϋ-ηούμενον θίασον μελοδράματος. Οΐ τρεις
έτεροι κινηματογράφοι «Σπλέντιτ», «Πάνθεον- καί
*’Αττικόν» είνε βέβαιον δτι θά λειτουργήσουν καί καθ'
δλον τόν Μάϊον.
Ίν τω μεταξύ ετοιμάζονται τά διάφορα θερινά κινηματογρ τφικά κέντρα μεταξύ τών όποιων τήν πρωτεύουσαν
θέσιν θά κατέχη τό .‘Αβήναιον, ένοικιασθέν καί εφέτος
νπό τής Σινέ Όριάν. Θερινοί κινηματογράφοι θά λει
τουργήσουν σχεδόν είς δλα τά σημεία τής πόλεως, άλ’ά δ
Θεός νά βάλη τό χέρι τον. Οϋτω πλήν τοϋ Ροζικλαίρ,
’Αθηναϊκοί', Πανοράματος καί Σιναμπάρ τά όποια
μέ τό πρώτο σφίξιμο τής ζέστης θά παυσουν τήν λειτουρ
γίαν τοΰ κινηματογράφον, θά λειτονργήσουν καθ’ δλην
τήν θερινήν περίοδον τά έξης κινηματογραφικά κέντρα.
Τό «’Αχίλλείον» τής όδοϋ Καρόλου, τό έναντι τοΰ σταθ
μού Πεεοποννήσου «Άλκαζάρ». «Η Μαγεία είς τό
τέρμα τής όδοΰ Άχαρνών. τό έπί τής λεωφόρου 'Αλεξάν
δρας «Βερντέν», ένα είς τό τέρμα ΙΙατησίων (Άλυσοίδα)
«Ό Φάρος» είς τό τέρμα Άχαρνών και το βΙ1αλλας>
είς τό Παγκράτι τό όη^ΐον θά λειτουργήση έπί ’ ής τα·
ράτσας τον. Επίσης θά λειτουργήσουν κινηματογράφοι θε
ρινοί είς τήν συνοικίαν Θησε ον, τό Α.Ο.Δ Ο. τής συνοι
κίας Αμπελοκήπων, ϊαως δέ και είς τήν ταράτσαν τον
καφενείου τής πλατείας ’Αγάμων. Λέγεται επίσης δτι τό
ζυθοπωλείο» Μουρούζη έπι τής λεωφόρου Άλεξά» δρας
&ό έγκαταστήση κινηματογράφον μέ εϊσοδζν ελεύθερον
καί χωρίς υπερτίμησήν τών ποτών.

ι

γου 14 καί είς τό Ταμείο» τού Κινηματογράφου «Παν

θεόν ».

____________________

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΙΙΕΤΡΑ ΓΚΥΣ

Κινημ. ’Ολύμπια —Άπό τής Δευιέρας προεβλήθη < Η
κόρη τού δάσους» τό όποιον ήρεσε, άπό δέ τής Παρασκευής
«Ό κτηνάνθρωπος» μέ τόν /Ιοί’ Τσάνεϋ.
Κινημ. Χάί Λάϊφ.— Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προεβλήθη έν μέσο) κοσμοσυρροής ^0 Υιός- τού Σεΐχη» με τόν
Βαλεντίνο καί τήν Βίλμα Μπάνκυ.
'Η έπιτυχία τού ανωτέρω έργου νπερέβη πάσαν προσδο
κίαν' ούδέποιε τό Χάϊ-Λάϊφ εγνώρισε μέχρι
τούδε τοιαΰτας δόξας.
Τό θέατρον καθημερινώς ιδίως, κατά τάς έορτασίμους ημέ
ρας ήτο υπερπλήρες, άπό τήν αφρόκρεμαν τής πειραΐκής α·
ριστοκρατίας, ή οποία ώφειίε διά τελευταίαν φοράν να ίδη^άπό τής οθόνης εκείνον, ό οπαίος άνεσάρκωσε υπέρ πάντα άλ
λον τό ανδρικόν φύλον. 3 Από τής σήμερον Κυριακής προβάλ
λεται ή <Κάρ·.ιεν» τή συνοδεία Άσματος υπό τοϋ κ. Ζαμάνου
Κινημ. Σπλέντιτ—Προεβλήθη τό ’Ισπανικής ύποθέσεως
έργον ^Σειρήν τής Σεβίλλης μέ τήν Πρισίλλα Ντήν.
Κινημ. Χρυσοστομίδου. — Προεβλήθη τό έργον «5 ιός τού
Ταρξάν.»
"
Ε. Βρυέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Κινημ. Πατέ. — Προεβλήθη τό έργον αΜπαγιαντέρα» με
αρκετήν έπιτυχίαν. ”Πδη τήν εβδομάδα ταυ την τό πρόγραμμα
τον Κινηματογράφου τούτου άποτελεΐτσι άπό τό έργον < Λϊ-ευ
οίκογενείας τού Έκτωρος Μαλλώ. ’Επίσης ταυτοχρόνως προ
βάλλεται ν.αί τό έργον παραγωγής 1927 «' Η σημερινή τρελλ,α
(Φολί Μπερξερ) μέ τήν Ζωξεφίνα Μπαϊκερ συνοδευόμενον υπό
ειδικής Τζάξ Μπάντ. 3Εν συντόμω ό Κινηματογράφος ·Πατέ
μάς παρουοίασεν κάτι τό εξαιρετικόν τήν εβδομάδα ταύτην.
Κινημ. ’Αθήναιον. — Προεβλήθη ό «Ναός τής 3Αφροδίτης»
μέ τήν Μαίρην Φίλμπιν μέ αρκετήν έπιτυχίαν. Τήν εβδομάδα
ταύτην έτέθη εις προβολήν ή ταινία «Τό καράβι τοϋ Θανάτου».
Κινημ. Αευκοΰ Πύργου. — Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα προ
εβλήθη «Ο μακαρίτης Ματθίας Πασκό λ» μέ τόν Μοζούκιν.3Από
σήμερον έτέθη είς προβολήν «Πάλας» μέ τήν Ούγκέτ Ντυφλό.
Τήν έρχομένην έβδοιιάδα &ά προβληθή «'Η Διεθνής Σωματεμ
πορία».
Κινηα. Διονύσια. —Παίζεται ένα άπό τά έργα τής U.F-Α.
«' Η Πριγκήπισσα τοϋ Τζάρδας» τού Κάλμαν μέ την Αιάνε
Χάϊτ συνοδευόμενον μέ ολόκληρον τήν μουσικήν τον έργου έκτελουμένην ύπό πλήρους ορχήστρας. 'Η έπιτυχία τού έργου
τούτου ύπήρξεν καταπληκτική δεδομένου οτι από τής πρώτης
ημέρας τής προβολής έσημειώθη άσυ) ήθης κοσμοσυρροή. Αί
έντυπώσεις είναι αρισται.
Κινημ. ’Αλάμηρα.—Προβάλλεται διά ιρίτην φοράν είς ιήν
πόλιν μας «'Ο κλέπτης τής Βαγδάτης» μέ τόν Δούγκλας Φέομπαγκς μέ σχετικώς καλά άποτελέσματα.
Κινημ. "Αττικόν-—< Συρκούφ.»
Κινημ. Κεντρικόν—Μάνδερν—Ρουαγιάλ καί 3Ολύμπια
έπεισοδιακά.
Κινημ. Φοΐνιξ (Τού ιπας) αΜυσιήρια Παρισίων .
'Ανταποκριτής

Ή υπό τής «Π^νελ. *Ενώσεως Κινηματογράφων άποφασισ^εΐσα τριήμερος έ-δρομή #ά γίνη τήν Τρίτην 10
Μαΐου· Τό πρόγραμιια διά τήν εκδρομήν έχει οϋτωι
*Αν**
χώρηοις
έξ ’Αθηνών είς Χαλκίδα δι9 εκτάκτου
άμαξοστΟίχ ας τήν Τρίτην 10 Μαΐον 6.30 π μ. Έκ Χάλκίδος α*αχώρησις τήν 11 π.κ. διά Λίμνης είς Λουτρά-Αί·
δηψού Πρόγευ μα εντός τοΰ άτ μα πλοίου .Τήν 9 μ.μ. γεύμα
είς τό ξενοδοχείο» «Αύρα» οπού καί θά έπακολουθήοη
χορός. Τετάρτη 8ην πρωινήν μετά τό ρόφηαα άναχώρησις
* αυτοκινήτων είς Ξηροχώριον καί μετά τήν έν τή Έκδι
κλησ α Ξηροχωρίου λειτουργίαν θά έπακολουθή η τήν
12.30' γεύμα είς τό ΚΧαρι μέ οβελίας. ’Επιστροφή εί:
Αιδηψόν αυθημερόν τήν 7 μ.μ. Πέμπτην πρωί μετά τό
ρόφημα άναχώϊ-ησις καί άφιξις εις Χαλκ'δα τήν μεσημβρίαν
* εκτάκτου δε αμαξοστοιχίας τήν 6 30 μ.μ- έπιστροφή
δι
είς ’Αθήνα'. Τους εκδρομείς θά συνοδεύση καί “-πάντα
έκ 30 οργάνων. ‘Η υψίφωνος κ. Κορ. Ζαφειροπούλιυ
τραγουδήση διάφορά άσματα. Ή εκδρομή θά κινηματο
γράφησή καί θά προβληθή είς δλους τους κίνημα
ογρά·
*
ς; am or
φους τής ’Ελλάδος. Τιμή εισιτηρίου καθ’ άτομον ώρίοθη
Κινημ. ’Αττικόν- — Προεβλήθησ ιν τά έργα <
* Π γυναίκα
είς δρχ. 500 μόνον, διά δέ τά παιδιά δραχμάς 250. 'Εν τοϋ Κενταύρου^ καί «Ό ματωμένος έρως».
νοείται δτι είς τήν τιμήν αυτήν συμπεριλαμβάνονται δλα
Κ νημ. *
Ηραΐον. — Προεβλήθησαν «'Π τυωτιά» και «Τό
τά έξοδα εισιτηρίων, ξενοδοχείων φαγητών κλπ. Τής έκ- μίσος».
Ίηη. Σπανός
δρομής δύνανται νά μετάσχουν καί δσα έκ τών έν ταΐς
ΝΑΥΠΑΙΟΧ
έπαρχίαις μελών έπιθυμούν ώς έηίσης καί μή μέλη.
Κινημ. Πάνθεον —Προέβλήδησαν τά έργα
Μπέν Άλή»
Εισιτήρια πωλούνται είς τά γραφεία τής< Π.Ε.Κ.»Λυκούρ·
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μέ τόν Νοβάρρο, «’Εκείνος πού δέχεται ραπίσματα καί«Οί έχ- τού μπαρμπλέν>, «Τό μαγεμμένο βασιλόπουλο», «I. Λ. Β. /.»
μέ τήν "Εννυ Πόρτεν. «’Επικίνδυνος άθωοτης^ με την Λάουρα
θροί τών γυναικών»^
Α. Παηαθανασόπουλος
Λαπλάντ, «Τζαζμάνια» αέ τήν Μάε Μούρραιϋ, αΤρεϊς
*
μάΧΑ.ΑΚΙΣ
σκεςΡ καί «Διάνα ή γκαρσόνι Κατά τήν παράστασιν τού εργον
Κινημ. Παλίρροια.—Προεβλήθησαν« *
0 πλοίαρχος Μπάρ- «I. Ν. Β. I.» τό όποιον έσημείωσε εξαιρετικήν έπιτυχίαν διεκ)^ϋ», «*Ο δραπέτης τού Φρενοκομείου καί «Οί ανδρες» μέ κρίναμεν τόν Μητροπολίτην Σερβίων-Κοζάνης με^ ολοκλήρου
τήν Πόλα Νέγκρι.
Γλαύκος
τοϋ Κλήρου, τόν διοικητήν Χωροφυλακής κ. Κορακον, τόν μοίΒΟΛΟΣ
ραρχον κ. ΚονΙογιάννην, τόν διεικητήν τοϋ 2ι συντάγματος κ.
Οί κινηματογράφοι μας κατά τήν Μεγ. εβδομάδα ήργησαν, Μαόιόν μετά τής κυρίας του, τόν Είρηνοδίκην κ. Κουκουσελην μετά τής κυρίας του τούς αδελφούς Παπακωνσταντίνου,
έπανέλαβον δέ τάς παραστάσεις των τό ΠάσχαΚινημ. 3Αχίλλειων. — Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναί τόν Ταμίαν κ. Μαγκανάρην μετά τής κυρίας του, τόν κ, Κατεβαινίδην μετά τής μνηστής του, τόν ιατρόν κ. Παπαλεωνίδαν
κα άλά γκαρσόν» καί ό «Φάουστ» μέ τόν Γιάννιγκς.
Κινηα. Άργυλλά. —Προεβλήθη τό έργον
0 άγριάιθρω- μετά τής οίκογενείας του, τόν κ. Σακελλαρίου ανταποκριτήν
*
τού «Φωτός» Θεσ)νίκης καί άλλους, Μέ τό ανω εργον εδόθηπος» είς 7 πράξεις.
σαν καί δύο παραστάσεις διά τούς μαθητάς.
Β Δρούγας
ΙΙΥΡΓΟΣ
Κινημ. ’Απόλλων.—Προεβλήθη τό έργον «Ό Όθέλλος.»
ΙΟΑΕΓΝΊίΤΛ

Κινημ. Πάνθεον. — Προεβλήθη τό έργον «'Ο άνεμοστρόβιλος».
Δ>»Α Μ Α

Κινημ. Μέγας —Μετά τό έργον «Φασινασιόν» ό κινημα
τογράφος δέν έλειτούργησε λόγω τής Μεγ. 'Εβδομάδος. Τήν
Κυριακήν τοϋ Πάσχα έγεινε ή προβολή τοΰ έργου «'Τιτί ό βα
σιλεύς τών άλητών». Προσεχώς ευεργετική παράσχασις υπέρ
τοϋ ταμείου τών προσκόπων μας ύπό τήν προστασίαν τον
Στρατηγού κ. Μ. Κοίμηση.
Τήν πρωτην ήμέραν τού Πάσχα έκαμε έναρξιν ό θερινός
κινηματογράφος «Όλύμπ α» ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Ν.
’Αζαριάδη μέ τό έργον «Κένταυρος».
Νικ. Μαρκίδης
ΜναίΛΗΝΙΤ

ΚινηΐΛ. Πάνθεον. — Μετά τήν προβολήν τών «’Αθλίων»
προεβλήθησαν διάφορα επεισοδιακά έργα δύο δίπρακτοι κωμωδίαι καί τό αυτοτελές «Ή μάχη τού Σαντιάγο» φίλ πολύ
μέτριο. Όκ. Άναστασιάδης μας έφερε ώς πασχαλινά δώρα
διάφορα αριστουργήματα τά όποια θά προβάλλη προσεχώς,
ώς «Τά 50 χρόνια ένός δόν Ζουάν», «Μόνα Βάνα», «Λουκρη
τία Βοργία», «* Ερως κυριαρχεί», «Γιασμίνα», <Καπιταίν Ραοκάςν καί «Υίός τοϋ Σεΐχη».
Κι»ημ. Σαπφώ.— Μετά τήν άναχώρησιν τού θιάσου Ρι·
τσιάρδη-Καντιώτη, προεβλήθησαν συνέχεται διαφόρων επεισο
διακών καί ένα παλαιόν φίλμ μέ τήι ΣβάνσΟν «Τό τρομερόν
δίλημμα». eΟ κ. Φωκαεύς θά μας παρουσιάση λίαν προσεχώς
«Τό Φάντασμα τής * Οπερας».
’Αλεκ. Σωφρ.
ΙΙΑΤΡΑΙ

ΚΑ ΑΑΜ ΑΙ

Κινημ. Λαού.— Προεβλήθησαν τά έργα α Γυναίκα σέ δη
μοπρασία» καί «Ό κατάδικος^.
ΤΥΡΝΑ11ΟΣ

Κινηματογράφος «’Αττικό'1»·— Προέβάλε τά^ έργα «Θαλασσα πού φουσκώνει» δράμα κινωνικόν και <*η
Εντα 1 κάμ
πλερ» δράμα.
t
, , ,
Ή κίνησις είς τό» μοναδικόν μας Κινηματογράφον κατ αυτας
τάς ημέρας μετρία καί δι
* αύτό ήναγκασθη να μεταβή εις Καζακλάο ϊνα προβάλλει δι’ όρισμένας παραστάσεις, τά ανωτέρω
έργα.
Κολοβός

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—Β. Δρούγαν (Κοζάνην).—Δέν έδημοσιεύθησαν εγκαίρως
λόγω καθυστερήσεως. Φωτογραφία ευχαρίστως ή απορεί νά
δημοσιευθή, άλλ’ ή αξία τού κλισέ έκ δραχ. εκατόν θά έπιβα·
βύνη τόν ιδιοκτήτην. Τό κλισέ θά τού έπιστραφή.
— Δρο^ογιάννην (Λιμία»). ■-Σάς παρακαλούμεν, αν σάς
είνε δυνατόν νά έπαναλάβετε τήν άνταπόκρισιν.
—Ν. Μάρκ (Δράμαν). — Δυστυχώς όέν ενθυμούμεθα στό
ματα. Άντίτιμον δύο εξαμήνων συνδρομών έλήφθη και σάς^ευ
χάριστουμεν .Γιατί γράφετεύπό τό orouaPepiMark
*
·ις τό άλλο;
"Αν θέλετε διακόψατε τήν συνεργασίαν καί μάς υποχρεώνετε.
—Α. Σωνρονιάδην (Μυτιλήνην).—Έλήφθησαν έναντι
λ)σμοϋ 116, ώς έπίσης καί 20 φωτογραφίαι. Επίσης εστάλη
μία μεγάλη φωτογραφία εις τόν κ. ’Εμμανουήλ. Αποστείλατε αγγελίαν, θά δημοσιευθή δωρεάν πρός χάριν σας.
— Φ. Ναζλόγλου (Κων)πολιν). — ’Αναμένομεν περιγρα·
φάς όλων τών κινηματογράφων ώς καί τών γραφείων. Εικό
νες κινηματογράφων θα δημοσιεύονται έφ’ δσον θά καταβάλουν
οί ενδιαφερόμενοι τά έξοδα τού κλισέ έκ δρχ. εκατόν πεντηκοντα.
__

Λόγφ τής Μεγ. 'Εβδομάδος ή κίνησις είςτούς κινηματογρά
φους μας όχι ζωηρά.
Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα).—Προεβλήθησαν τά έργα
«Κοραλία καί Σια
*
μέ τόν Μάς Λίντερ καί τό Πατραϊκού εν
H MNH/nAT. ΚΙΝΗΣΙΣ
διαφέροντος «Ζουρνάλ» τού οίκου ’Ατζαρίτη φίλμ «Αι έορταί τών ’Απόκρεω·, «Τά έργα τοϋ Γλαύκου , «Αι έορταί τής ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΝ
25ης Μαρτίου», «Αί αρχαιότητες τής Κορίνθου», «Παναχαϊ
litvnu. Όπερά. — Ι1βοεβί.ήϋ·η εί; 9ύο ‘ποχ«ς με αρ
κοί αγώνες καί «Ή εκδρομή τών κυνιγγών», τό όποιον παρη- κετά μεχάλην ξηιτυχί ν «Ό περιπία.ώμ,' ος ΙουΛαΐος.
κολούθησε ολόκληρος ή Πατραϊκή κοινωνία. Προσεχώς «Γιά
Κχνηη. Μελέκ — £Ιροεβλή·&η με αποτυχίαν τό a'Oii·
τήν αγάπη του» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς.
&ριο διαμάντι, με τόν Κάοίο ΆλνΊνι.
Κινημ. Πάνθεον (Ταράτυα). — Τό ίδιον πρόγραμμα.
Ktvnv- Μαζίχ. — Ό Χάρρυ Λίτκε ε&ριάμβεναε είς
Κινημ. Ίντεάλ.—Προεβλήθησαν «Τό Χαμίνι» καί δίπρα τήν .ΙΙριγκήπιαοα Χάττα». 'Επιτυχία μεγάλη.
κτος κωμωδία.
Κ. 3Ανδριόηουλος
Ιϊινιια. Άλάιιπρα.— ΤΙροεβλή&η τό ώραϊον εργον
ΛΑΡΙΣΣΑ
<ιΤά ανϋ·η τής άμαρτ ας. μό ιήν Ντόρις Κένυαν.
litvnu. Μονζίρτ.—Μέ άπερίγραπτον επιτυχίαν προ·
Κινημ. ’Αττικόν. —Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τέλος
τής αγάπης» καί «Η πριγκήπισσα Νάντια» ιιέ τήν Μούρ- εβλή&η τό εργον Ή ορφανή τών Παρισίων , παραγωγής
Gaumont
ραιϋ.
Κινημ. Σί«·—Προεβλή&η τό εργον «Ό άγνωστος
SAITOH
Στρατιώτης»
Κινημ. Μέγας. — Μετά ζήν έπιτυχίαν τού έργου «Τό σπή.
*
Κινηι
Κιάμέτ.—ΓΓροεβέήϋ·η τό έργον Ή κυρία α,
τι τοϋ μυστηρίου» προεβλήθησαν «Ναύτης μέ τό στανιό» καί τήν μάσκα, μέ τήν Κοβάνκο καί τόν Ρΐμσκυ.
«Τό μαργαριτάρι τής 3Ανατολής». Προσεχώς «Τό παιδί τού
Κινημ. Λονξεμβονργ.- Προεβλήϋηααν .Οΐ τέσααρες
δρόμου» καί «Ή μοδιστοοϋλες».
ΐππόται τής άποκαλύψτω; ..
Κινη μ. Πάνθεον. — Προβάλλονται διάφορα επεισοδιακά.
Κινημ. Έκλαίρ.—Προεβ) ή&η Κολιμπρί..
Σ Καζαντζής
Κινημ. Έτονάλ. — Προεβέή&η τό έργον «Είς τήν
ΚΟΖΑΝ.Η
χώραν 1OV μυστηρίου» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ.
I
Φ. Ναζλόγλου
Κινημ. 3Ωρίων. —Προεβλήθησαν τά έργα«Ή όγδοη γυναίκα

Ή νιωτέρα καί πλουσεωτέρκ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Εύρίσκεται πάντοτε είς τά γραφεία τού «Κινηματογραφικού Ά,βτέρος».

ΔΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΝ ΠΩΛΗΣΙΝ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 20 %
Χημ.—Χονδρική πώλησις λογίζεται διά μεν τά κάρτ-ποστάλ άπδ 50 καί άνω
διά τάς μεγέθ-ου; 18')ζ24 άπό 10 τεμάχια και άνω.
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Ζ,έβεοιν Μαρς
Κνρία Μ. Μορένο

Ζά» 'Άττζελο
Φράις Ντελιά
Φοάνς Ντελιά
Αίμ. Γκ^ύνε
Ζώρζ Μπισκώ
I. Μ σζοΰκιν
Λοναΰ Σαντζερμά' ο
Φρ. Μπερτ’νι
Φρ. Μπερτίνι
‘Έννυ Πόρ
εν
*
Διομ. Ζακομπίνι
Κάμιλλο ντε Ρίζο
Κάμ>λλο ντε Ρ'ζο
Θωμάς ΜέΙγκαν
Σεοϊλ Τρνάν
Σεοίλ Τρνάν
Μπελιτοιόνι Στάνιο
Μίλτον Σίλς
Μαίρη Πίκφορό
Μαίρη ΙΙίκφορό
Μαίρη ΙΙίκφορό
Ρέτζιν^λό Ντέννυ
Άντ. Μορένο
Μαίρη Φίλμπιν
ΤξΐΛίκυ Κούγκαν
Μ 'ε Μπονς
Ρακέλ Μέλλεο
Αόν Τσάνεν
Γΐυΐοίλλα Ντήν
Νίτα Νάλντι
Μπεμπέ Νζάνιιλς
Μιεαπέ Ντάνιελς
Ντοόγ. Φαίρμπαγκς
Ντονγ. Φαίρμπαγκς
Ντούγ. Φα< ρμπαγκς
Κόνβεϋ Τηρλ
Ζώρζ Ο’ Μπριέν
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Πόλα Νέγκρι
Άρλε τ Μαρο^λ
Μάΐ Αίνιερ, Σαρλώ
καί Φαίομαγκς
(Γκρουπ)
Ροδ. Βαλεντίνο
Ρδ Βαλεντίνο
Ροδ. Βαλεντίνο
Ροδ. Βαλεντίνο
Ροδ. Βαλεντίνο

Έκάότιι οπχ. 6—Διά τάς Ε~αρ2ζία C ^92ί· ~
ΙΙτολίνΦρεντερίκ
Μονΐκ Κρνσέ
Μωρίς Σεβαλιέ
Ζώρζ Βακε
Φρανς
Μνσέϋ
Αντρέ Ροάν
ΑίμΙΣιμδνΖ ράρ Μηέττν ΜηλάϊΌ'
Φερν.
Μ
ι ωμόν
Κλώντ Μερέλλ
Μαζουντιάν
Γακών Νορε
Γ. Ντεγ
ραβον
*
*
Βά
Νιαέλ
Ζονλ. Μαλεομη
Άντρε Νδξ
Γαατών Ριφλερ
Ζάν Μι ράτ
ΜαργαρίταΦίοερ
Σέβεριν Μαρς
Μορτινέλλι
Ντε Κον'ώγκάν
Ml KRAI
Ζώρζ Αάννες
(Miniatures)
Ολίβ Τομάς
Ίωάτνα Ρολετ Έκάύτπ δρχ. 1
Ζώρζ Μολόν
Διά τάς ’Επαρ
“Εμμυ Λνν
χίας δρχ. 1.Β0
Άντ. Μπραμπάν
’ Εντουαρ Ματε
Ζώρζ Μελχιόρ Βηλλάς Μηήον
Γαστώ Ζακέ
Ρισάρ Ντιξ
Ρανμ Χότ
Μάρη Μίλ
Π εορετ Μάντ Μαίρη Μπριάν
'Υβέν Άντρέϊορ Λόϊς Βίλσον
Ούιλλια ί Χάοτ Φ^ορονς Βίντορ
Ζτλμηερ Νταλέ Ζάκ Χολτ
’ Ιωάννα Ντεσκλό ’Έστερ Ράλοτον
Ζώρζ Βωλ <έ
Θεοό. Ρόμηερτς
Ρετζίν Μηουε Νέϊλ Χά·ί ιλτον
Ζερ, Λιομηαντιέ Νοάχ Μηήρν
Ονΐλλ Φάίνουτε " ΕντοναρΧόρτον
ν
*
Άρμ
Μπερνάρ Ντονγκ ΜάκΛήν
Θωμά; Μέϊγκαν
Ζώοζ Μηιοκό
Άντόλφ Μενζοΰ Βρρνερ Μπάφλερ
Γκάα. Βιλϊανοε Μπέτ Μπρόνσον
Μ,πλάνς Μοντϊλ Ντοόγ Φαίρμπ< λ
Ονΐ'λιαμ Ρουσελ Έρνεστ Τορενς
Σουζάν Γκρανταί Ραϋμ,. Γκι ίφφι^
Βίντζελ
Άντόλφ Μενζοΰ
Μίλτρετ Χάρρις Βίλλ·αμ Κόλιερ
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Έπίβης εύρίακεται πάντοτε εις τά γραφεία μας μεγάλη συλλογή φωτογραφιών μεγέθους
20/(25 (σκηναί Από διάφορα ί’ργα ή και πρόσωπα) κατάλληλοι διά πλαίσια πρός δρχ.
8 έκάστη. Διά τάς 'Επαρχίας δρχ. 10 έπάοτη.

