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Κάθε νέα κυρία μέ χαρά συλλογίζεται τούς πε

ρασμένους χρόνους, τότε ποΰ έπήγαινε στό σχολείο 
μέ πεταχτά φορέματα, μέ τούς μεγάλους φιόγκους 
καί τίς πολύ κοντές φουστίτσες. ΚΓ αύτό συμβαίνει 
διότι διά τάς περισσοτέρας έκεΐνος δ καιρός ήτο ό 
εύτυχέστερος τής ζωής των, διότι οϋιε ίδέαν είχον 
άκόμη περί o(a0f8VEiaxiSv φροντίδων, ήξίουν νά βλέ
πουν τήν,ζωήν μόνον άπό τήν εύχάριστον δψιν, καί τά 
δυσάρεστα τά παρέβλεπον. Ή "Εννυ Πόρτεν άληθώς 
δέν έδοκίμασε τήν εύτυχή αύτήν περίοδον τής νεότη
τας. ’Εκείνα τά χρόνια ήσαν δΓ αυτήν τά πλέον θλι
βερά. Οί γονείς εδρίσκοντο είς οίκονομικάς δυσχε- 
ρείας καί τά παιδιά ήσαν ήναγκασμένα δπως δπως । 
νά συμδοηθοΰν.

"Οπως καί στήν άρχήν έτονίσαμεν, δ πατέρας τής 
°Εννυ δέν ήθελε κανένα του παιδί νά γίνη ήθοποιός. 
Έγνώριζε πολύ καλά πόσον πολλοί άστοί έποφθαλμι 
οΰν τό έπάγγελμα αυτό, γιατί νομίζουν άναπαυτικόν 
καί κερδοφόρον μά έγνώριζεν έπίσης πολύ καλά πό
σον δλοι αυτοί άπατώνται. Μόλις αί δύο νεαρές έτε- 
λείωναν τό μάθημά των ή μητέρα των τίς παρελάμ- 
5ανε γιά νά τίς κάμη καλές νοικοκυρές. Καί τότε 
μποροΰσε κανείς νά οή τήν μικρά "Εννυ νά πλέκη 
κάλτσες, νά βρίσκεται στήν κουζίνα μέ μιά μεγάλη 
χουλιάρα στό χέρι ή άκόμη μετεμφιεσμένη σέ μικρο- 
σκοπική χαριτωμένη πλύστρα. Τό ιδεώδες τής μη
τέρας της ήτο νά τήν (δη 14 έτών καί ικανήν νά δι 
ευθύνη μόνη της τό σπίτι της καί νά μαγειρεύη, καί 
τό έπέτυχε. Ή ιδία ή καλλιτέχνη λέγει σήμερον 
δτι Sv δέν ύπήρχεν δ καθημερινός βασανιστικός άγων 
γιά τό ψωμί, έκεΐνοι οί χρόνοι θά τής ήσαν πολύ 
προσφιλείς.

Στήν ήλικίαν ποΰ γεννίται τόσον εύκολα δ έρως 
καί τόσον γρήγορα καταπαύει άφήνοντας μόνον ίχνη, 
ολίγας φλογέράς έπιστολάς, ή "Εννυ άντελαμόάνετο 
δλας τάς δυσκολίας τής ζωής καί έκτοτε δ χαρακτήρ

της διεμορφώθη εις τόν σημερινόν άτάραχον καί σο
βαρόν. ■ Προσπαθούσε παρ’ δλας τάς στενοχώριας νά 
μή ξεχνιέται ή μουσική καί δ χορός, δέν άντεπεκρί- 
νετο δμως διόλου είς τά φλογερά αισθήματα ένός γυ
μνασιόπαιδο;. Ή καλλιτέχνις διατηρεί άκόμη τάς 
έπιστολάς τοΰ νεαροΰ αΰτοΰ αϊσθηματίου.

Βέβαια καί ή "Εννυ θά έπιθυμοΰσε νά γυρίζη έ
ξω καί νά διαβάζη τρυφερά βιβλία, άφοΰ δμως δέ*  
είχον ύπηρέτριαν έπρεπε κατά τήν γνώμην τής μητέ
ρας,αυτή καίήμεγαλύτερη άδελφή τηςΡόζανά τήν άν- 
τικαθιστοΰν. Καί έτσι ήρκοΰντο οί άρημάνιοι γυμνα
σιόπαιδά; νά τίς βλέπουν μόνον δταν καθάριζαν τά 
τζάμια τών παραθύρων.

Τότε ακριβώς έξύπνησε στό νεαρό κορίτσι μιά 
ι ισχυρά δρμή πρός τήν σκηνήν, ή τις έξεδηλώθη κατ’ 
άρχάς διά τής τάσεως τής "Εννυ νά μιμήται δ,τι τής 
έκανε έντύπωσι. Αύτό ήτο γι’ αύτήν άπόλαυσις καί 
άλήθεια πάντοτε έπετύγχανε. ’Ιδού ένα σχετικόν 
άνέκδοτον.

Κάθε Κυριακή ήρχετο σιήν αύλή τοΰ σπιτιού των 
ένας πλανόδιος τραγουδιστής, δστις έπαιζε κιθάραν 
καί έτραγουδοΰσε μέ μίαν άθλίαν φωνήν, άλλά μέ 
απαιτήσεις Καροΰζο. Ή "Εννυ τόν περίμενε καί τόν 
ήκουε μέχρι τέλους, ήσθάνετο εύχαρίστησιν και ένδι- 
αφέρον. Μίαν Κυριακήν δμως δέν ήλθε καί ή "Evvj 
σκέφθηκε δτι δέν υπήρχε τίποτ’άλλο καλύτερο παρά 
νά τόν άντικαταστήση.,.αύτή. Έφόρεσε λοιπόν γρή
γορα γρήγορα τό πανταλόνι τοΰ πατέρα της καί έχω
σε τό καπέλλο του ώς τά μάτια της καί έβαλε τό 
σακάκι τοΰ άδελφοΰ της, έπήρε τήν κιθάραν καί έτρε- 
ξε στήν αύλή στήν συνειθισμένη θέσιν τοΰ τραγουδι
στή. Ή έπιτυχία ήτο καταπληκτική. Ή "Εννυ είδε 
σέ λίγο ν’ άνοίγουν τά γειτονικά παράθυρα καί οί 
καλοί γείτονες νά τής βίχνουν λεπτά, έγελάσθηκαν 
δλοι. Μά δέν έβάσταξε πλέον, έπέταξε τό καπέλλο 

I της καί τά δλόχρυσα μαλλ-.ά της ξαπλώθηκαν στους 
ώμους της καί τά ήχηρά της γέλοια ήνώθησαν μέ τά 
γέλοια τών γειτόνων. Γιά τήν μικρά "Εννυ ή έπιτυ-
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χία της αυτή, ήτο συνώνυμος μέ θρίαμβ ν. ι
Άνεπτύξαμεν ήδη Αρκούντως, δτι οί παιδικοί ί 

χρονοι τής Εννυ Πόρτεν δέν ήσαν τίποτ’ Αλλο ή κο
πιαστική έργασία καί Αγών ύπάρξεως. 11ο./ δλον δ- 
μως ποϋ ήλθαν στιγμές καθ’ άς δλη ή οικογένεια έ 
κλίνε τήν κεφαλήν άπό τήν Απελπισίαν μόνη αυτή 
παρεμεινε ψύχραιμος ύπομίνουσα τά πάντα μέ πα 
ραΟειγματικήν στωϊκότητα. Ή έποχή δμως αύτή 
υπήρξεν διά τήν, καλλιτέχνιδα ύψίστης σπουδαιότη- 
τος, διότι δλα αύτά τά διάφορα γεγονότα συνέτειναν 
νά στερεωθή δ χαρακτήρ της, νά γίνη σοβαρός καί 
Ατάραχος καί νά Ακόλουθή τόν δρόμον του χωρίς νά 
παρεκλίνη ποσώς. Εξ άλλου άπέκτησεν μεγάλην ! 
πε1ρα^ τής ^ωής πολύτιμον βοηθόν σήμερον.

Σ’αύτή τήν έποχήν συνέβη τό έξης γεγονός,δπερ δύ- 
ναται να θεωρηθή ώς δδηγός τής έξελίξεως τήςΈννυ.

Επρόκεινο νά δοθή μία εύεργετική παράστασις 
καί δ Pranz Porten έπρεπε νά μάθη στις δύο του 
κόρες κάτι διά νά τό άπαγγέλουν. Αί δύο άδελφαί | 
«μελέτησαν πράγματι ένα εΰκολο ντουέτο τό «Meis-i 
sener Porzellan-Figiirchen». Ή "Εννυ ύπεδύε ! 
το ένα εύθυμον βοσκόν καί ή Ρόζα τήν Απαραίτητον 
φιλενάδάν καί αί δυο ήσαν κατενθουσιασμέναι μέ τούς1 
ρόλους των καί έμελετοΰσαν δλη τήν ήμέραν. 
- , βέλους ή ήμέρα τής παραστάσεως έφθασεν, 
η ορχήστρα ήρχισε νά παίζη καί αί νεαοαί άδελφαί I 
έπαρουσιάσθησαν στή σκηνή καί τελείως ατάραχοι 
άπήγγειλαντό ντουέτο των ωραία καί απλοϊκά Τό 
κι ινόν, τό όποιον στήν Αρχή παρέμεινεν Απαθές δ
πως συμβαίνει πάντοτε είς τάς τοιούτου είδους παρα
στάσεις, κατεπλάγη άπό τήν μαγείαν τής απλότητας 
καί φυσικοτητος τών δύο αδελφών καί ίδια τής Έν- 
νυ, τής όποιας δ ρόλος ήτο πολύ σπουδαιότερος καί 
ήρχισε νά παρακολουθή τό χαριτωμένο αύτό νούμερο 
προσεκτικά. Οταν ή "Εννυ τό άντελήφθη ήρχισε 
να αισθάνεται στενοχώρια, έβλεπε δτι τήν έγκατέλει 
πεν ή Αταραξία της, τήν είχε καταλάβει δ λεγόμενος 
πυρετός τής σκηνής (Lampenfieber).Euwx<^ έφθα- 
σε στό τέλος, δταν δμως τό κοινόν έξερράγη είς πα- 
ταγωοη χειροκροτήματα έταράχθη πολύ. Έτρε'ξε σ’ 
ένα Από τά δωμάτια τής σκηνής'καί ήρχισε νά κλαίη. 
Ο πατέρας της καί ή Αδε’ φή της έτρεξαν πίσω της 

τήν παρεκίνησαν νά έπαναλάβη τό ντουέτο, Αφού 
τοσον έπίμεναν οί θεαταί μά αύτή μέ τά δάκρυα στά 
ματια καί μέ τρεμουλιαστή φωνή άπήντησεν:» Δέν 
έκανα τίποτε γιά νά μοΰ συμπεριφερθοΰν έτσι......

Ιέτοια ήταν ή Πόρτεν στό πρώτό της ντεμπουτά- 
ρισμα στήν σκηνή, στήν πρώτη της έπιτυχίαν, τέ
τοια παραμένει καί σήμερον, τόσοι βρίαμβοι δέν τήν 
μετέβαλαν. Γιά τόν έπαινον καί τήν επιδοκιμασίαν 
ελει ^^α„^β*β αι°ν μειδίαμα καί δταν κανείς 
τήν βεβαιώνει δτι ήταν έξαιρετική στόν ρόλον της 
μέ μειδίαμα στά χείλη καϊ μέ ζωγραφισμένη τήν 
αμφιβολίαν στό ωραίο της πρόσωπο, έρωτά «’Αλή
θεια,» Δέν είναι Diva δπως συνειθίζουν νά τήν ονο
μάζουν, είναι άπλή γυναίκα, ή δποία έργάζεται -ιά 
το καλλιτεχνικόν ιδεώδες της, δπερ ύποκρύπτει καί 
θέλει νά πραγματοποίηση.

Η έπιτιχία τοΰ ντουέτου «Meissener Porzellan-

Pigiirchen» ήτο τόσον έξαιρετ.κή, ώοτε αί νεαραί 
άδελφαί προσελαμβάνοντο είς δλας τάς τοιαύιας πα
ραστάσεις διά νά τό απαγγείλουν. Ιΐαντοΰ καί πάν- 
ιοτε είχα/ τήν αύτήν έπιτυχίαν καί πάντοτε ηύξανε 

^'· & νεαρός καί τόσον χαριτωμένος βοσκός 
(ή Εννυ) έπρεπενά άκολουθήση τόν δρόμον πρός τήν 
σκηνήν. Αύ:ό καί ή ίδ'α ταχέως τό άντελήφθη καί 
έπειδη ήσθάνετο κλίσιν ήρχισεν κατ’ Αρχάς μέν νά 
μελετά σποραδικά, έπειτα δέ συστηματικά διαφόρους 
ρόλους. Είναι Αληθές δτι οί γονείς της έξηκολούθουν 
νά τήν Αποτρέπουν, μά αί Αποτροπαί αύταί κατήν- 
τησαν μάλλον καθήκον, ποΰ ένόμιζαν πώς είχον έκ 
συνειδήσεως καί τούτο διότι έβλεπαν πλέον καί αυτοί 
τήν έσωτερικήν τάσιν τοΰ παιδιοΰ των πρός τό θέα- 
τρον. Καί έτσι αύτό τό ντουέτο έχρησίμευσε διΑ νά 
έκδηλωθή είς δλους ή δρμή τής "Εννυ πρός τήν σκη
νήν.

’Έτσι περνούσαν τά παιδικά χρόνια τής ’Εννυ 
Πόρτεν, ήτις είχε γίνει πλέον δεσποινίς, ήτο 17 έ- 
τών. Οί δλόχρυσες μποΰκλες της ύπεχώρησαν είς 
μίαν μπλεξίδα κατά τήν τότε μόδαν καί τό προ- 
σωπάκι της έλαμβαιε τήν εκφραστικότητα του καί 
τήν χάριν, ήτις τόσον γοη-εύει σήμερον τούς θαυμα- 
στάς της, ήδύνατό τις Ασφαλώς νά προμαντεύση ση
μεία προσεχούς ύπερόχου καλλονής.

Είς αύτήν την ήλικίαν ή "Εννυ Αποκλεισμένη Από 
πάσαν άπόλαυσιν, παρ’ δλον πού διέμενε στό Βερο- 
λϊνον, τήν άνεςάντλητον αύτήν πηγήν ποικίλων ή- 
δονών, ησχολειτο είς τήν μελέτην διαφόρων ρόλων 
καί είς τήν μουσικήν ένω ή Αδελφή της Ρόζα στήν 
φιλολογίαν, θά Οιηγηθούμεν δμως τώρα κάτι γιά νά 
μή φαντασθή κανείς δτι πάντοτε ή Έν.υ ήτο τόσον 
άφωσιωμένη μέ τήν τέχνην.

Ή οίκογέννια Πόρτεν κατοικούσε τότε σ’ ενα 
μικρό σπ τάκι αρκετά μακράν τού κεντρικού Βερολί
νου. Τό σπητάκι αύτό είχε κήπον καί μίαν βεράνταν 
είς τήν δποίαν έπαιρνε τόν πρωινόν της καφέ ή "Εν
νυ οσάκις ο καιρός τό έπέτρεπεν. 'Οσάκις λοιπόν 
παρουσιάζετο στήν βεράνταν αυτήν Αμέσως εμαζεύετο 
στό δρόμον ένα πλήθος θαυμαστών καί έζητωκραύγα- 
ζε τήν δεσποινίδα. Πολλοί μάλιστα τολμηροί έρρι- 
χναν λουλούδια καί Ακόμη τής έφώναζαν «"Εννυ, εί
μαι δ Αρραβωνιαστικός σου. στείλε μου ένα φιλάκ'ι...» 
καί τότε αύτή υπείκουσα είς τάς παρακλήσεις των 
κατέβαινε καί τούς έγέμιζε τά στόματά των μέ μπο
μπόνια ή άλλα γλυκίσματα καί δλη ή διαδήλωσις 
τών θαυμαστών διελύετο εύχαριστημένη. Καί ξεύρε- 
τε τίνες ήσαν δλοι αύτοί; Οί μικροί διάβολοι τής 
γειτονιάς των 4 ή 5 ετών.......

, Μίαν ήμέραν δ πατέρας της τήν ώδήγησεν είς τό 
«Βασιλικόν θεατρον» τοΰ Βερολίνου δπου έπρεπε νά 
άπαγγείλη πρό τοΰ regisseur Patry. 'Η "Εννυ γιά 
πρώτη φορά παρουσιάζετο πρό Αληθούς κριτικού, 
Ανθρώπου τοΰ θεάτρου. Αύτός θά τήν έκρινε 
πλέον. Έξεφώνησε τόν μονόλογον τής «Αύρηλιανής 
παρθένου» καί έθαύμαζε τήν ηθοποιίαν της άλλ’ άμ^ 
φέβαλλε &ν πράγματι μόνη της έπέτυχε αύτό καί έ- 
πείσθη μόνον μετά άπό ένα Αλλον αύτοσχεδιασιιόν 
τής Εννυ. (’Ακολουθεί)
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ιδέας τής αύιοκτονίας, υποσχόμενος εις αύτήν νά 
φροντίση νά καλλιτερευση τήν θέσιν της.

Καί πράγματι δ εύγενής έκεΐνος Αξιωματικός 
τήν συνιστά είς τήν διεύθυνσίν τοΰ «Καζίνο ντέ Πα- 
ρί» καί ή Ιωάννα προσλαμβάνεται μέ Αρκετά ικανο
ποιητικόν μισθόν γιά νά παίξη σέ μιά νέα φαντασμα
γορική έπθεώρησι.

Είς τήν πρώτην παράστασιν τής επιθεωρήσεως 
πού έδόθη έν μέσφ Ασφυκτικής κοσμοπλημμύρας, ή 
νεαρά χοοιύτρια θριαμβεύει καί ΑποθεοΟται Από τά 
χεψοκροτήματα καί τάς ζητωκραυγάς τών θεατών. 
Έχόρευσε μέ τέτοια χάρι, τόσο Αριστοτεχνικά, με 
τέτοιο κέφι, τό φπδίσιο σώμα της έφάνη τόσον ύπέ- 
ροχο ποΰ τήν αγάπησε τρελλά καί αύτος ό νεαρός 
κύριο; Ζώοζ, δ διευθυντής τοΰ Καζινό, δ, δποίος 
μετά τήν παράστασιν έδωσε μεγαλόπρεπες γε.μα, καί 
παρουσίασε τήν Ιωάννα είς τούς προσκεκλημμένους 
του δηλώσας δτι θά τήν κάμη γυναίκα του

Τήν στιγμήν Ακριβώς αύτήν έρχόμενος δ Πέτρος 
γ·ά νά τής προσιοέοη άνθη καί νά τήν συγχαρή γιά 
τήν μεγάλην έπιτυχίαν τη;, Ακούει τήν δήλωσιν τού . 
Ζώρζ. Πετά κάτω τά άνθη; δέν λέγει σέ κανένα τί
ποτε καί απελπισμένος φεύγει πάλιν γιά τήν Αφρι
κή γιά νά τήν λησμονήση. Τήν είχε καί αύτός έρω- 
τευθή άπό τήν πρώτη βρνδ ά δπου τήν είδε σ ο καμ
παρέ τής Μονμάρτρης...

Σέ λίγες ήυέιε; ή Ιωάννα, ή ,δποία είνε άλη 
θεία δτι συμπαθούσε κι’ αύτή τόν Αξιωματικό,, έδέχθη 
νά γίνη σύζυγος τοΰ δ.ευίυντού τη: καί έξ ευγνωμο
σύνης διότι τήν άνέδειξε καί διότι δέν είχε οΰιε έρω- 
τικάς έκδηλώσεις, ούτε προτάσεις έκ μέρους τού α
ξιωματικού γιά νά έιλέξη μεταξύ τών δύο άνδρώ'.

Γίνεται δ γάμος καί άρχίζει για τήν Ιωάννα μία 
νέα εύτυχισμένη ζωή μέσα σ’ ένα πολυτελέστατο μέ
γαρο άπό τό όποιον δέν έλειπε τίποτε. Δυστυχώς δ
μως ή ευτυχία της, δπως δλα τά ωραία πρχγματα 
σ όν κόσμο, δέν διήρκεσε πολύ.

Παρεμβαίνει ή Άντρί, πρώην έρωμένη τοΰ Ζωρς, 
μιά διαβολογυναίκα, ή δποία έκ ζηλοτυπίας δρμωμέ- 
νη ραδιουργεί πολυε δώς καί πολυτρόπω^τήν ’Ιωάν
ναν ώς έρωτευμένη' καί έρωμένην τού Αξιωματικούς

Αί πρώται της ένέργειαι έγιναν πρός τόν Ζώρι» 
τοΰ δπο'ου έκλόνισαν Αρκετά τήν πίστιν καί τόν ή- 
νάγκασχν νκ παρακολουθή λεπτομερώς τά; κινήσεις 
τής συζύγου του. Έσχημάτιζε δέ διαρκώ; ύπονοίας 
διότι τήν έβλεπε πάντοτε νά κυττάζη μέ κάποιαν ι
διαίτερη προσοχή τή φωτογραφία τοΰ Πέτρου ποΰ 
ήταν τοποθετημένη έπάνω σ ένα κομψό τραπεζάκι.

1 Κάποια μέρα ήναγκάσθη νά τήν ρωτήση :
I __ 1’ςατί τήν περιποιείσαι τόσον πολύ τή φωτο-

Άπό μ.κρή ή ’Ιωάννα έγκατέλειψε τό σπήτι της 
κι*  άρχισε νά ζή μιά ζωή περιφρονημένη. Θύμα κι’ 
αύτή τραγικόν ένός άτυχούς έρωτος περιεπλανάτο 
τήβε κακείσε χωρίς κι’ αύτή νά γνωρίζη ποΰ πη- 

γ<Χ ΤΗ^αν δμως Αρκετά νόστιμη, μολονότι ήτο ξανθή, 
καί ήξιυρε νά φέρεται πολύ καλά καί νά μή παρε- 
ξηγή μερικά πράγματα ποΰ έτύχαιναν στήν περιπε
τειώδη ζωή της.

Δέν είχε μάθει καλά καλα τόν κόσμο, άλλ ο
πωσδήποτε τά κατάφερνε νά ζή καλά καί νά άτενίζη 
πάντοτε μέ κάποια μυστική έλπίδα πρός τό, μέλλον 
της πού ήταν Ακόμη σκοτεινό, καί γεμάτο ίσως ά
γνωστες γι’ αύτήν λεπτομέρειες. _

Σιγά-σιγά ή ’Ιωάννα προσελήφθη ώς χορεύτρια 
είς ένα καμπαρέ τής Μο μάρτης, αν καί ήτο γυναίκα 
καλλι έρας τύχης. ’Αλλά έτσι τό έφερε ή κακή της 
μοίρα πού τήν κατεδίωκε χρό/ια, καί έκανε ύπομονή.

’Εννοείται δτι μέσα της τό έφερε βαρίως γιατί 
έφθασε μέχρις έκείνου τού στμείου, άλλά δέν τολ
μούσε νά πή σέ κανένα τόν πόνο πού έτρωγε τήν 
καρδιά της.

Ύπέαενε τους έξευτελισμούς ποΰ τής έκαναν οι 
διάφοροι πελάτες, τάς ύβρεις πού τής έξετόξευαν κά
θε τόσο ιί διευθυνταί τοΰ καμπαρέ, καί τά τσακώ
ματα ποΰ προκαλοΰσαν έπίτηδες γιά νά τήν πειρά
ξουν άλλες χορεύτριες, μέχρι τήί συναντήσεως μ’ενα 
γάλλον Αξιωματικόν επιστρέψαντα τελευτά.ως απο 
τήν ’Αφρικήν.

Ό αξιωματικός αύτός ονομαζόμενος Πέτρος 
Μπουρντόν, τήν είδε ένα βράδυ στό καμπαρέ πού έ- 
χόρευε καί τοΰ έκαμε τήν καλλιτερχν έντυπωσιν άπό 
δλες τις άλλες, τοΰ εκίνησε δέ·ε>θύ; έξ Αρχής τήν 
συμπάθειαν καί τόν οίκτον. ’Εκείνη τή βραδυά δ 
ΙΙέτρος δέν τής είπε τίποτε άπολύτως, τής έρριξε μό 
νον λίγες έκφρασιικές ματ ές πιΟ τής έδωσαν,νά κα 
ταλάβη λίγο τάς καλάς διαθέσεις που είχε γι αυτήν. 
Τή; έφέρθη μάλιστα εύγενέστατα, τής,προσέφερε ένα 
λικέρ καί τήν έκαληνύχτισε γιά vi έπιστρέψη στό 
σπίτι του.

"Οταν δ Πέτρος έπέστρεφε στό σπίτι του—ήταν 
ή ώρα τρεις μετά τά μεσάνυχτα—παρετήρησε μιά 
γυναίκα ποΰ ήταν έτοιμη νά πίση Από τήν γέφυραν 
τοΰ Σηκουάνα καί νά πνιγή. 'Η θέα μ Λςγυναικός σέ 
τέτοιαν ώραν καί μέ αύτάς τάς προθέσεις τόν έκαμε 
νά τρέξη καί νά τήν . προλάβη. Τήν κυιτάζει καλά- 
καλά, κοίπαρά τό έτικρατούν έκείνη τήν ώρα σκό
τος αναγνωρίζει δτι είνε ή ’Ιωάννα, ή χορεύτρια τού 
καμπαρέ, μέ τήν δποίαν πρό όλίγων μόλις στιγμών 
συνομιλούσε. Τήν πείθει αμέσως νά παραιτηθή τής
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γραφία αύτή τοΰ Πέτρου ;

—Ήταν, τοΰ άπήντησε. ό 
πιό πιστός μου φίλος πρΙν σέ 
κάμω σύζυ γί μου!

Ό Ζώρζ, εύγενέστατος καθ’ 
δλα κύριος, δέν τής είπε τίπο’ε 
άλλο, θεωρήσας άρκετά ικανο
ποιητικήν τήν δικαιολογίαν τη;.!

Έν τώ μεταξύ δμως ή ’AvJ 
ιρέ δέν παύει τάς ραδιουργίας 
της. θέλει διά παντός τρόπου νά, 
τούς χωρίση γιά νά γίνη πάλι 
έρωμένη τοΰ Ζώρζ. Καί δσο 6λέ 
πει δτι δέν κατορθώνει τίποτε, 
τόσο περισσότερο πεισματώνεται 
καί έπιδιώκει νά έπιτύχη τον 
σκοπόν της.

Ή ’Ιωάννα άγιοεΐ τά πάντα 
καί τήν θεωρεί ώς τήν καλύτε
ρη φίλη της. Πολλές φορές μά
λιστα τής λέγει καί πολλά μυ
στικά της, τά όποια ή άπαισία 
αύτή γυναίκα χρησιμοπο εΐ κα
ταλλήλως.

Ή Άντρέ βλέποντας δτι δ 
καιρός περνούσε καί δέν μπο
ρούσε νά έπτίχη τό ποθούμε 
νον αποτέλεσμα, χατέγυγεν ιίς τό 
έσχατον μέσον Έτηλεγράφησε 
πρός τόν έν ’Αφρική ευρισκόμε
νον αξιωματικόν—έν άγνοία τής 
’Ιωάννας—νά έλθη άμέσω; διότι 
θέλει νά τόν ίδή ή χορεύτρια 
κρυφά άπό τόν σύζυγόν της. 
ΙΙράγμοτι δ Πέτρος ήλθε στ’ 
Παρίσι καί τή βοηθεία τής Άν- 
τρέ συ.ήντησε τήν ’Ιωάνναν μέ
σα σ’ ένα ξενοδοχείο. Ή Άν- 
τρέ ειδοποίησε τόν Ζώρζ δτι ή 
σύζυγός του έχει συνέντευξι μέ 
τόν Πέτρο στό ξενοδοχεϊον καί 

άν θέλη μπορεί νά τόν δδηγή-1______
ση ή ιδία γιά νά τήν σολλάβη έπ’ αυτοφώρω. । 

Ό Ζώρζ, συνοδευόμενος ύπό τής Άντρέ, έπήγε 
είς τό ξενοδοχεϊον δπ υ καί είδε μέ τά μάτια του τήν ι 
γυναίκα του στήν άγκαλιά τοΰ Πέτρου. Δέν τούς είπε [ 
τίποτε. Έπίστρεψε είς τό Καζινό, συντετρί’ψένος 
ήθικώς καί διέταξε νά ξεσχίση τά μεγάλα προγράμ 
ματα ποΰ είχαν τήν εικόνα τής ’Ιωάννας καί νά κολ 
λήσουν έπάνω σ’ αύτήν τήν εικόνα άλλης καλλιτέχ- 
νιδος. _ |

Έτσι καί έγεινε.
Έκτοτε · Ζώρζ δέν ξαναείδε πλέον τήν Ίωάν<α, 

ή ίποία άναγκαστικώς ήκολούθησε τόν Πέτρο, αλλά 
καί ή Άντρέ δέν έγεινε πλέον έρωμένη του. ।

Μία ΰαυμασία είκων άηύ ιό ίργον «Κίρκη*  τοΰ με. αλειτέρου ανγχρίνον 
συγγραφείς ΜπλΊακο Ίμπάν εϋ· τό ό/τοΐ-χ Οά προ&λη&ή λίαν προσέχω; ε«ί 

era των κινηματοθεάτρων τή; Σινί Όριά".

TO MW
! Μαρία Μ. Ί^τά μήνας «’.γύριζαν» στήν χχρίιά τής Ίτα- 
' λίας τΙς χαλλίτιρις σκηνές τής «Λιυκής Άϊελφής». Καί 
στό έπτάμηνο αύτό διάστημα συνιτβλίσθη Ενα άριστούργημχ!

Τζων ΡίΛ. Τί τραγική μοίρα άλήθϊΐα!.. Ή ΆντζΕλα 
I (Αίλιαν Γκύς) κλείνρτχι σ’ ένα μοναστήρι δΕβαιτ γιά τό 
χαμό τοΰ άγαπημίνιυ της Εκεί κάτω στήν ’Αφρική ! Κι*  Ε
κείνος, δ Ερωτευμένος τρελλά Τζιοδάνι (Ρόναλδ Κόλμαν) [σώζεται καί γυρίζει στήν Ίτχλία χωρίς νά ξίρη τιμάτε για 
τή μεγάλη άπόγαση τής ’Αγγέλας του!... «ώ?.'

Alt αν Μίριντ. Άφοΰ σάς Ενδιαφέρει ή φωτογραφία είς 
। τόν κινηματογράφον, σας πληροφορώ δτι καθαρότερο έργο 
από τή «Λευκή ’Αδελφή» ϊέν είδατε ποτέ άλλοτε. Είνε χάρ- 

I μα οφθαλμών. Νομίζει δ θεατής δτι βρίσκεται μπροστά σε 
I ζωντανές εικόνες καί όχι φωτογραφίες ! Τό φώς τής 'Ιτα
λίας είνε άλλωστε τόσο ευνοϊκό γιά έργα ύπαίθρια. Καί οί 
Εκτελεστοί τοΰ άριστουργήματος αύτοβ τής τέχνης άπό πά- 
σης άπόψεως, είνε τόσο φωτοζενίκ! Καταπλήσσει τόν θεατήν 
ή τελειότης τής ταινίας αυτής άλήθεια ! Ή Μονταιν
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Φάουσι ..... Gosta Ekmann
Μεφίοτο ..... EMIL JANNINGS
Μαργαρίτα .... Camilla Horn
Μητέρα ..... Frida Richard
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Aovxnr α τής Πάρμσς Hanna Ralph

"Οπως τό θεατρικόν έργον τοΰ Goethe, οδτω 
καί τό φίλμ «Φάουστ» άρύεται τήν ύπόθεσίν του έκ 
τής γερμανικής λαϊκής παραδόσεως.

Κατά τήν κινηματογράφησή άκολουθείται ή ιδέα 
έφ’ ής στηρίζονται δλα τά βιβλία κα’. ποιήματα τοΰ 
Φάουστ, ή ιδέα τοΰ άγώνος τοΰ καλού καί τοΰ κα
κού. Ό άνθρωπος αγωνίζεται πάντοτε αυτόν τόν 
αγώνα καί παν συμβάν εις τήν φύσιν και είς τήν ι
στορίαν είνε ένας αιώνιος πόλεμ'ς τοΰ πνεύματος.

Ή ύπόθεσ'ς Ακολουθεί τό παλαιόν βιβλίον τοΰ 
Φάουστ κρατεί δμως τάς ύπό τοΰ Goethe άνακαλυ- 
φθείσας εικόνας τής Μαργαρίτας καί Μάρθας. Συμ
βολίζει τόν άγώνα τής συντηρούσης καί δημιουργού- 
σης άρχής μετά τήν όποιαν ή καταστροφή καί στη
ρίζεται είς τινας σκηνάς ε’ς τόν άρχαϊον Φάουστ 
εις τήν πρωτίστην άντίληψιν, χωρίς νά παραιτεΐται 
τών ένδιαφερουσών καί θαυμάσιων σκηνών τοΰ λαϊ
κού βιβλίου.

'Ο πρόλογος δεικνύει τούςΤρεΐς 'Ιππότας τής Ά- 
ποκαλύψεως ό Μεφίστο έρ'-ζει μέ τόν Χεροΰβΐμ διά 
τήν κατοχήν τής Γής.

Μεταξύ τοΰ πνεύματος τοΰ φωτός και τοΰ ήγε- 
μόνος τής κολάσεως έπιτυγχάνείαι τέλος συμφωνία. 
Πρόκειται διά τήν ψυχήν τοΰ Φάουστ. Ό θεός ζη
τεί νά κατανίκηση δ Μεφίστο τήν ψυχήν τοΰ Φά 
ουστ. “Αν τό έπιτύχη, τότε ή Γή θά είναι ίδική 
του. Ό Χερουβίμ συγκατανεύει, νά δώση τήν Γήν 
άν δυνηθή νά κατασυντρίψη το θειον μέσα είς τόν 
Φάουστ.

Είς τό φίλμ δ Δρ. Φάουστ δέν είνε τόσον πολύ 
δ παλαιών μέ τάς γνώσεις σοφός, δπως είς τό δράμα 
τοΰ. Goethe, άλλά μάλλον δ μέγας φιλάνθρωπος, 
δστις-μοχθεί, ένεκα τών δυστυχιών τής άνθρωπότη- 
τος, διά νά ύπηρετή τόν Θεόν καί. ζητεί νά δείξη 
νέους δρόμους πρός τήν εύτυχίαν. Εις τήν πάλιν του 
ένέσκηψεν ή πανώλης. Αγωνίζεται, άλλ’ δλοι οί 
κόποι του είνε μάταιοι. Εις στιγμήν ύψίστης άπελ
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πισίας, καθ’ ήν δ< Φάουστ ζητεί νά τερματίση τήν 
ζωήν του, τόν πλησιάζει δ δοκιμαστής καί δ Φά
ουστ συνομολογεί μέ τό διάβολον κατ’ άρχάς ή;ιε· 
ρησίαν δοκιμαστικήν συνθήκην.

Ήδη δ Φάουστ τή βοηθεία τοΰ Μεφίστο έκτελεϊ 
θαυμαστάς θεραπείας. Άλλ’ αισθάνεται εαυτόν 
ύπό τήν έπιβολήν τοΰ κακού καί δταν μίαν φο
ράν διακρίνη είς τό χέρι ένός άσθενοΰς τόν σταυρόν, 
σπαράσσει, ή έπιβολή τής κολάσεως έλαττοΰται, καί 
δ Φάουστ φεύγει. Τότε γενάται ή υποψία είςτό πλή
θος και ταχέως γνωρίζει δλόκληρος ή πόλις, δτι 
δ σωτήρ της εύρίσκετο είς συνάφειαν μέ τόν διάβο
λον. 'Ο λαός έξεγείρεται έναντίον τού εύεργέτου του 
καί ζητεί νά τόν λιθοβολήση. 'tO Φάουστ άπελπίζε- 
ται διά τούς άνθρώπους, άντ’.λαμβάνεται δτι η δύ- 
ναμις τού θεού είναι μεγαλυτέρα τής τοΰ Σατανά 
καί ζητεί παρά τοΰ Μεφίστο τήν άναίρεσιν τής συμ
φωνίας. Άλλ’ αυτός άρνεΐται νά παραιτηθή πρό 
τής παρελεύσεως τής ήμέρας.

Τότε φανταστικώς δ Μεφίστο παρουσιάζει εις τόν 
Φάουστ τήν εικόνα τής νεότητάς του καί οΰτω άνα- 
καινισθέντα τόν φέρει, δι’ ένός μανδύου, είς τήν 
Πάρμαν, δπου δ Φάουστ εις τάς άγκάλας τής ω
ραίας δουκίσσης λησμονεί τάς παρελθούσας ιορας 
τής πανώλους. Ήδη μετέπεσεν αιωνίως είς τό κα
κόν.

Έπεται ή τραγς>δία τής Μαργαρίτας. ’Εδώ τό 
φιλμ έκτρέπεται τοΰ δράματος τοΰ Goethe πολύ. 
Ή μητέρα τής Μαργαρίτας δέν άποθνήσκει άπό ναρ
κωτικόν, άλλά σωριάζεται άψυχος δταν συλλαμ- 
βάνη τήν Μαργαρέταν είς τάς άγκάλας τού Φάουστ. 
Ό Βαλεντίνο καιαράται Άπό δλους άποφευγομένη, 
φέρνει στόν κόσμον, άπάνω στάς νιφάδας τής χιό- 
νος, σάν πεινασμένη ζητιάνα, ένα παιδί. Σάν σ’ δ- 
νειρο βλέπει μιά λευκή μαλακή κούνια καί άποθέτει 
τό άτυχές παιδί - στό χιόνι, δπου-πεθαίνει. Τήν εκ
λαμβάνουν ώς δολοφόνον τού παιδιού της. Πρέπει
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να καή ζώσα. Εις τήν φυλακήν ιρελλαίνεται.
Ό Φάουσ: προστρέχει. Μετάνοια τόν βασανίζει. 

Ο Μεφιστο άουνατεί νά σώση τήν Μαργαρίταν, τό 
•σημεϊοντοΰ σταυρού, τόν έξορκίζει Τάς τελευταίας 
στιγμας ό Φάουστ φ ανει είς τόν τόπον των θανα
τικών έκτελέσεων. Καταράται τήν νεότητά του, τήν 
ψφορμήν, τής δυστυχίας του καί ή μαγεία έλύθη. 
Ενας γέρων κατάκοπος παραπαίων μέσφ τοΰ πέριξ 

τής πυράς ίσταμένου πλήθους, διέρχεται πρό τής 
φρουράς και ρίπτετ.ι είς τάς φλόγας τοϋ σωρού των 
ξύλων. Ή Μαργαρίτα τόν άναγνωρίζεΓ ηνωμένοι 
καί έξιλεωμενοί έγκαταλείπουν αύτήν τήν ζωήν.

s Ο Μεφίστο πιστεύει δτι ένίκησεν. ’Απαιτεί άπό 
τόν αρχάγγελον τήν έχπληρωσιν τής τυμφωνίας, 
τήν παραχώρησιν τής κυριαρχίας τής Γής. Φαντά- 
ςεταί δτι έκερδισε τήν ψυχήν τοΰ Φάουστ. Τότε τό 
Χερουβίμ έναντίοΰται.

«Μίαν μόνον λέξιν έξηφάνισεν ή συμφωνία σου!!»
«Ποίαν ;>
«Τόν "Ερωτα!!!»

ΖΓώς ό Αρ. Φάουστ έξώρκισε τόν διάβολον

Μία σκηνή άπό τό παλαιόν λαϊκόν βιβλίον < Πε
ρί τοΰ Δο. Ιωάννου Φάουστ τοΰ περιφήμου μάγου 
άλχημιστοΰ» τοΰ 15*7,  τήν όποιαν δ Hans Kyser, 
ί συγγραφεύς τού φιλμ «Φάουστ» έξεμεταλλεύθη είς 
τό σενάριο του.

« Ηλθε λοιπόν ο Φάουστ είς ενα πυκνό οάσο- 
δπερ κείται περί τό Wittenberg και ονομάζεται 
Spesserwald. Σ’αύτό τό δάσος περί τήν έσπέραν, είς 
μιαν διασταύρωσιν δύο εγκαρσίων οδών κατεσκεύασ® 
μέ μίαν ράβδον μερικούς κύκλους παραπλεύρως δύο" 
ίυτώςωστε οι δύο, οίτίνες εύρίσκοντο έπάνω νά εί- 
σέρχωνται είς τόν μεγάλον κύκλον. Έτσι έξώρκιζε 
τόν διάοολον τήν νύκτα μεταξύ τής 9 καί 10 ώρες. 
() διάβολος τό έλαβεν ύπ όψιν του και σάν νά μή 

ήθελε νά έλθη, ήγειρε τοιαύτην ταραχήν στό δάσος 
σάν νά ήθελε τά πάντα νά καταστρέψη, ούτως 
ώστε τά δένδρα έκλιναν μέχρι τοΰ έδάφους. Κατό 
πιν τούτου έπροχώρησεν δ διάβολος καί ώς άν τό 
δασύς,ήτο γεμάτο διάβολους, οίτινες άνεφάνησαν 
στό μέσον καί παραπλεύρως τοΰ κύκλου τοΰ Φάουστ 
μέ τρομερόν θόρυβον. Στά τέσσαρα άκρα τοΰ δάσους 
έπεφταν βέλη και ακτίνες καί πλησίον τοΰ κύκλου 
ήκούσθη,πυροβολισμός τρομερός καί ύστερα έφάνη 
ενα σπήλαιον. Ακόμη ήκούσθησαν νά παίζουν 
ωραία όργανα μουσικά καί τραγούδια καί χοροί μέ 
κοντάρια και σπαθιά. *0  Φάουστ έστενονωοειτο 
έσκέφθη νά τρέξη έξω στον κύκλον. Κα’. άρχισε πά
λι*  νά έξορκίζη τόν διάβολον, μεθ’ δ παρουσιασθη 
πρό των Οφθαλμών του ένα τρομερόν θέαμα : Σάν νά 
πετοΰσε άπό πάνω ένας γύψ ή αετός, μά όταν 
έκαμε τον έξορκισμόν έπεσε κάτω τό ζώον θοηνοΰν 
Γαχέως κατόπιν 3 ή 4 οργιές ψηλά παροόσιάσθή 

*v»s φωτεινός άστηρ, δμοιος μέ καιομένην σφαίραν 
τοσον φωτεινήν ώστε δλόκληρος δ Φάουστ έςήστοα- 
φεν καί έξώρκισε · διά πρώτην φοράν τό άστρον 
αυτ κατόπιν δευτέραν καί τρίτην φοράν. Ύστερα

ιπλημμύρισεν ένας χείμαρρος φωτιάς είς ύψος άνα- 
στήματος άνδρός· κάτω είδε 6 φώτα: τό φώς έπήδη- 
σεν είς τά ύψη κατόπιν κατέπεσεν, μέχρις ού έλα
βε τήν μορφήν καιομένου άνθρώπου. Ούτος περιήλ- 
θεν τούς κύκλους έπί έν τέταρτον τής ώρας. Ταχέως 
κατόπιν μετεβλήθη ό διάβολος καί τό πνεΰμα σ’ ένα 
κα,τσουφιασαέ’Ο καλόγερο, ήρχισε νά μιλή μέ τόν 
Φάουστ καί τόν ήρώτησεν τί έπιθυμεϊ. Καί ή έπιθυ- 
μια τοΰ Φάουστ ητο νά τοΰ παρουσιασθή τά μεσά- 
νυκτα τής έπομένης στήν κατοικίαν το^. Προς στιγ
μήν ήρνήθη , δ.Διάβολος, άλλ" δ Φάουστ τόν έξώρ- 
κιζε στόν κύριόν του, νά έκπληρώση καί πραγματο
ποιήσω τήν έπιθυμίαν του. Και τό'πνεΰμα συγκατέ- 
νευσε». *

Μεφιστοφελης

Μέσα είς το άποδιοόμενον είς τόν Φάουστ έργον, 
«Μαγία φυσική καί άφύσικος ή τριπλή άνάγκη τής 
κολάσεως» δ Μεφιστοφελής ή όπως λέγεται έ*εί  Με- 
φιστοφίλ είναι δ δεύτερος μεταξύ των 7 ηγεμόνων 
τής κολάσεως.’Εκεί παρουσιάζεται έντελώς διαφορετι
κός άπό τήν άντίληψιν τοΰ Γερμανικού λαοΰ σάν 
είς μικρός, παχύς άνδρας μέ φαλακρό "κεφάλι, τερα
τώδη αύτιά καί γαμψά νύχια στά χέρια καί πόδια. 
Φορεί βραζ.ια ποΰ φθάνουν μέχ^ρι τών άστραγάλων 
καί κα'.υπτραν μοναχού. Λέγουν δτι ϊσταται ύπό 
τόν πλανήτην Δία.

θεωρείται λοιπόν ώς δ δαίμων τοΰ Διός, τοΰ πλέ
ον φωτοβόλου μεταξύ τών πλανητών. Έδώ κεΐ
ται ίσως ή λύσις τοΰ μυστικού τοΰ δνόματός του 
Ό Goethe,ιόν ονομάζει Mephistopheles Shakes 
peareMephistophilus δ Marlowe καί με ικά μαγικά 
βιβλία τόν ονομάζουν Mephistophilis^b.’ δ τρόπος 
τής γραφής τών άρχαίων λαϊκών βιβλίων Mepho- 
stophiles είναι ορθή καί δύναται νά μεταφρασθή 
« Ο μή αγαπών το φώς*.  ’Έτσι παρουσιάζεται στό 
Φάουστ φίλμ κατά τήν ιδέαν τών λαϊκών βιβλίων 
ως δαίμων τοΰ σιότους. Ή μεταμόρφωσίς είς μονα
χόν άνταποκρ'νεται είς τό|πνεΰμα τής άντιπαπαδικής 
ροπής τής παραδόσεως τοΰ Φάουστ. Κατά πρώτον 
στήν Βιέννη ζωντανεύει σ’ ένα παλαιόν λαϊκόν δρά
μα. Πολύ άργότερον είναι ή μεταβολή είς αόλικόν 
διότι ή Βιεννέζικη λογοκρισία δέν συγκατετίθετο είς 
διαφορετικήν άντίληψιν. 'Ο νέος πνευματισμός ά- 
λοκτά πάλιν σ’ αύτό τό πνεΰμα τοΰ Φάουστ μίαν 
έντελώς νέαν αναλογίαν. θεωρεί τόν Μέφιστοφελή 
κατα τήν ιδέαν τοΰ περιφήμου Garl Riesewetter ώς 
ενα τηλεπλασματικόν φαινόμενο'ν, δπως παρατηρεί
ται στά πνευματισ.ικά έργαστήρια καί άκόμη φωτο
γραφία!. Εις όλα τά μεταφυσικά του βάθη ό Goe
the άν ,και πολύ δραστηρίως, έπιτυχιστατα δμω; έ- 
χαρακτηρισε αύτόν διά τής φράσεως τοΰ ίδιου τοΰ 
Φάουστ : Σύ κοροϊδογεννημένε άπό βόρβορο καί φω-

Έκ τον γτρμανικ-ν νπό Re-Ma 

νά σωθούν πωλοϋνται κατόπιν πανηγυρικώ;. Αιότι 
οί διάφορες μεγάλες κινηματογραφικές , εταιρίες διορ- 
γανώνουν δυο φορές τό χρόνο ένα είδος εκθέσεως 
«παληών ρούχωτ» κ’ έτσι το Χολυγγουντ μεταβάλ
λεται προς στιγμήν σέ «παληατσίδικα», «γιουσου
ρούμ», δημοπρατήρια, σαβούρα. 2 τις έκθεσείς λοι
πόν αυτές σπεύδουν νά παραστούν κυρίες άπο ο λα 
τά μέρη τού κόσμου (πράγμα που μονάχα σείς δέν 
κάνα’ε ώ; τώρα} κα! νά προμηθευθούν σε τιμές 
κάποτε πολύ μεγάλες τή μιά ή τήν άλλη τουαλέττα, 
πού έχει φορεθεί άπό ένα κινηματογραφικόν «αστέ
ρα», ό δποίος συγκεντρώνει τΙς συμπΑθειές^ του;. 
Εϊνε δμως ί.τίσης άληθές, ότι πολλοί απο τους ηθο
ποιούς αισθάνονται ιδιαιτέρα εύχαρίστησι να χαρί 
ζουν τΙς τοναλέτιες πού δέν τούς χρειάζονται πιά, σε 
ποόσωπα δπου ξέρουν ίκ τών προτέρων δτι θά πιά- 
σουν τόπο. Κάποια ήθοποιός τού κινηματογράφου, 
δέν θυμούμαι τώρα τδνομά της, διηγεϊιαι προς ξέ
νον δημοσιογράφον έι α περιστατικό χαρακτηριστικόν 
αυτής τής διαθέσεώ; της. Αέν θά ξεχάσω, λέει, ποτέ 
τήν άπογοήτευσι πού αίσθάνθηκα, δταν κάποτε, εις 
άπάνησιν, ένός συγκινητικού γράμματος πού έλαβα 
άπό κάποια γυναικούλα ή όποια μού έγραφε, ο τι βρι
σκόταν σέ πολύ δύσκολη θέσι άπό οίκοι Ομικής άπό· 
φεως καί δτι δέν είχε ούτε ένα ρού/Ο γιά να ντειση 
τό γδυτό κορμί της, έσπευσα τότε νά τής στειλωτα 
καλλίτερα και ζεστότερα ρουχαλάκια πού είχα. Υ
στερα άπό μιά εβδομάδα περίπου, τά ίδια αύτα ρου
χαλάκια, τά είδα σέ ένα μαγαζί παληών ρούχων, πα-, 
λιατζίδικο, οπού έπωλούντο σέ αρκετά ύψηλη τιμή.

’Επίση:, άτθίδε; μου, καί οί άνδρικες γκαρντα- 
οόμπες εϊνε εξ ίσου πλούσιε; εις φορέματα, με^ τις 
γκαρνταρόμπες τών γυναικών. Καί οί άνδρες δπως 
καί 'οί γυναίκες έχουν άπειρίαν κοσιουμιών, που Οια- 
θέτουν κατά-τόν ένα ή τόν άλλο τρόπον. Αιά τον ά- 
γαπητό σας μακαρίτη Βαλεντίνο, άναφέρεται οτι είχε 
τις πλουσιώιερε; γκαρνταρόμπες, δτι τ!ς άνενέωνε 
διαρκώ; καί δτι τέλο; ήταν έ-αιρετικά γεναιοδωρος 
ποός τήν κατακαύμένη φτωχολογιά. Γιαυτό τώρα βρί
σκεται στό Παράδεισον, έιώ Ιμεί; άεροκοπανάμε καί 
χορεύουμε... Άλλ' αρκετά αυτά: Τώρα ελάτε κορίτσια, 
νά χοροπηδήσουμε λιγάκι τσάρλεστον. Αεσποινίς 
Γιού—Γιού σά; αγκαζάρω γιά τό έπόμενο ταγγό. 
Άβάντι μαέστρο :

Βαλέντοια ! - , 5
Στή καοδιά μου θά σού κτίσω παλατάκι ονειρευτά, 

κτλ κτλ. ' Σπΰρος Ναουμίδης

MU tHlimPH ΤΗΣ W ΗΕΓΚΡΙ
Πληοοοορονοεβα δτ» ή Πόί.α Νέγκρτ διεραρτυ- 

οήΟη έντάνως παρουόία πολλών προσωπικοτήτων 
του κινη.κιτογράδου διότι ή πρώτη ,^νζυγος τοϋ 
άποΟανόντος nvntf ϋρος της Αιιταοα f .ηποβα οεν 
παΰη ν’ άναιιιγννη τδ.πρόόωπό» τιις εις την ι -ο- 
Οεόιν της κλήδεως τ ·ΰ πνεύματος τοι Βαλεντίνο, 
διατεινωηένη δήθεν ότι τό πνεΰμα τοΰ νεκρού καλ- 
λιτέ·«νου*τής  είπε πώς οΰδεποτε ελαβε δοβαρας 
ΰπ’ οΰει τήν Πόλα ^νέγκρι έν δύω οντος ειριοκετο 
είς τήν ζωήν, βά καταψύγη δέεις ταένοετκ'νόμε’« 
μέτρα.

...................................................................

■ σκίτσα ■

ilunffiniiiuiwnui.· »·····Λ. - """""
Γνωστή μου χοσμιχή δεσποινίς—άτ^}ζ γιά τήν 

άχρίβεια-εδιδε ατό κνεζ.χο σαλονάκ< τον σπητιοΰ 
της μιά άπό αύιες τίς ημέρες τδ^ογευματινή» με 
ταάϊ κα! χορό Με υπεχρίωσε ία πάφ καί μουπε χί
λια δυο κολακευτικά λόγιο. ’Εκατόνισα ι'ις δονλεάς 
μου εκείνης τής ημέρας καί πήγα πράγματι. Είχα 
άργίσει λιγάκι άλλα μέ περ’μειε. Μ’ έσύστηοε σ’ ενα 
μπουλούκι, κοριτοιών και μερικούς δανδήδες που με 
περιεκύκλωσαν. Είχαν άιοίςει, τή στιγμή πού μπή
κα οτό σαλοτάκι πού είχε τακτοποιηθεί για το χορο, 
μιά ψιλοκουβέντα πολύ Ινδιαφέρουσα γιαυτους. Συ
ζητούσαν περί τού «τί κάνουν τά παλιά τον; ρούχα 
οί άστερες». , , , ,

— 'Ά, νά καλέ, δ κ. Πίπης, που είχε και τη 
γιορτή του προχθές, θά μά; λύση τ'ς απορίες μας 
στό λεπτή είπε ή κοσμική δεσποινίς πού μέ ποοσε- 
κάλεσε οτό «/ορτυτικό τέιό>·*  τη-, μόλις μέ σύστησε 
ατά κορίτσια τής συντροφιά;.

_  Γιά ονομα τοΰ θιού, πιστεύεται λοιπον πω; 
γνωρίζω... _ , , _

— Ναι, ναί, πιστεύουμε... αφού το Λεει η / ιου· 
Γιού κι' άφοϋ γράφεται στόν « Αστέρα». Ελάτε^ <5ά. 
Άφίσιε τα αυτά κ. Πίπη καί πίοτε μα; κάτι τι γι 
αυτό πού σά; ρωτήσαμε. Αε βλέπεται, τόσα κορίτσια 
σάς παρακαλούμε, σάς κάνουμε «χρυσό»...

— Καλά λ· πόν. Θά σά; πΰ> δυο «χρυσές*  λε- 
ζούλε; αφού είμαι «χρυσό; », ο,τι θυμούμαι απ αυτά 
πού έχω διαβάσει. Ποιούμαι άρχην τού ακαδημαϊκού 
λογιδρ’ου μου. Πρ&τα... s

— ’ίλραία, σταθήτε νά καθήσονμε... Ακοϋμε 
τώρα. . _ ,

— Μά σάς παρακαλώ, μή μού κόβεται το νή^μα 
τών ιδεών μού ! "Ελεγα λοιπον... Τί έλεγα , Α, 
ναί. Πρώτα^πρώτα πρέπει νά ξεύρετοι τούτο. Οτι 
δταν μιά τσυαλέττα χρησιμοποιηθή σε μιά κινημα
τογραφική τανία εϊνε περίπου βέβαιον πώς δέν θά 
έχη άπομείνη τίποτε άπό αύτη μετά το τέλος τής 
κινηματογραφήσεως τών σκηνών τής ταινίας αυτής. 
Σχετικά μέ τή καταστροφή, τή τρομερή φθορά πού 
παθαίνουν τά φορέματα τών «άστέρο>ντ> αναφέρεται 
καί τό έζής άξιοσημείωτο γεγονός. Π χαριτωμένη 
καλλιτέχνες τού κινηματογράφου Μαί'ό Μουρραιύ δι
ηγείται δτι σέ μιά άπό τΙς τελευταίες ταινίες που 
• (γύρισε» έπρεπε σέ μιά τραγική σκηνη ία κούρε· 
λιάση τό φόρεμά της. Ή σκηνή αυτή χρειάσθηκε νά 
έπαναληφθή δώδεκα φορές, γιατί κάθε φορά ό σ^,ί~ 
νοθέτης εΰρισεν πολύ άφύσικη τήν Ικιέλεσι. Αυτή δέ 
και μόνη ή οκηνή τής έκόστισε πέντε πολυτελιΐ; του- 
αλέττες. Μιά όλόκλυρη περιουσία μέ άλλους λόγους, 
λαμβανομένης νπ δψιν τής άξίας έκάστης τουαλετ- 
τας. Έν τούτοι; όμως δέν καταστρέφονται πάντοτε 
άλα τά φορέματα τών ηθοποιών. Όσα κα'ωρθωσουν
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Η ΕΒΔΟΟΟΑΣ TOY «ΠΑΝΘΕΟΥ» Ά&ήναι 10—16 Ίανουαοέου 1927

ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ
ΐ ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

Πρωταγωνίστρια ή ώραΐα ΒιργινΙα ΒάλΙυ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN FILM-ΛΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΙΙ ΕΚΜΕΤίΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ».

'0 Τζαίημς Λανγκάμ, διάσημος θεατρικός συγ
γραφείς είς τήν Βοστώνην άσχολεΐται άπό τό πρωί 
ώς τό βράδυ μέ τήν συγγραφήν τών έργων του, άπό 
τά όποια κερδίζει σεβαστά χρημαφικά ποσά. Ή ά- 
πασχόλησίς του αύτή τόν άναγκάζει νά παραμελεί 
λίγο τήν νεαράν κυρίαν του Κλαυδίαν, ή όποια διαρ
κώς τού κάνει παράπονα :

— Τελείωνε γρήγορα, τοϋ λέγει ένα βράδυ, γιά 
νά πάμε λίγο στό θέατρο, τί περίεργος άνθρωπος 
είσαι... σ’ δλες τής δουλειές πηγαίνεις πίσω.

Ό Τζαίημς γιά νά κάνη μιά φ:ρά τό κέφι τής 
γυναίκας του τήν έπήρε κι’ έπήγαν στό θέατρο γιά 
νά παρακο)ουθήσουν τήν παράστασιν ένός έργου του. 
Καί δταν έγύρισαν στό σπίτι άρχισαν πάλι τά πα
ράπονα .·

— Τί άργός ποΰ είσαι καϋμένε, τού έλεγε... Ά
κόμη καί Τσάρλεστον μάθαμε νά χορεύουμε άιροΰ 
έμαθε πρώτα δλος δ κόσμος. . Πριν σέ παντρευθώ 
περνούσα καλύτερα.

'Η φράσις αύτή τής Κλαυδίας ήταν άρκετά γιά 
νά κάμη τό ήφαίστειον νά έκραγή. Έπηκολούθησε 
ζωηρά φιλο.ικε α άποτέλεσμα τής δποίας υπήρξε · 
χωρισμός των. «Ό ένας δέν ρποροϋσε πλέον νά ύ- 
ποφέρη τόν άλλον».

Τήν έπομένην ή Κλαυδία μετών.ησε είς τό ξενο- 
δοχεΐον «Ρέκσφορντ Πάλ ας» δπου συνήντησε τόν 
τυχοδιώκτην κόμηκα ντέ Γκαστινιάκ τόν έποίον είχε 
γνωρίσει πρό καιρού είς ένα ταξεΐδι της είς Φλωρεν
τίαν. Τοΰ ά εκοίνωσε τά διατρέξαντα μεταξύ τού’ 
συζύγου της καί εί; τό τέλος δτι τόν έχώρισε.

Ό κόμης ένθουσιασμένος διότι έβλεπε μπροστά 
τουμιά χαριτωμένη ζωντοχήρα ήρχισε νά έτοιμάζεται 
γιά νά τής προτείνη νά τήν νυμφευθή. Αύτό τό ζη
τούσε Ιπιμόνως καί περίμενε νά 6ρή τήν κατάλληλη 
ευκαιρία. *

’Εν τφ μεταξύ οί δπηρέται τοΰ Τζαίημς στενοχω
ρημένοι άπό τήν άπροβδόκητη άναχώοησι τής κυρίας 
των είχαν βάλει στήν κουζίνα τήν φωτογραφία καί 
έχόρευαν Τσάρλεστον γιά νά ξεσκάσουν λίγο, ένώ δ 
Τζαίημς εύρίσκετο ήδη είς τό ξενοδοχείον «Ρέχ 
σφορντ Πάλλας» γιά νά γευματίση. Κατά τήν ώραν 
τοΰ φαγητού δ Τζαιηας βλέπει έξαφνα τόν γνωστόν 
του κό|ΐητα ντέ Γκαστινιάκ, τόν όποιον έπλησίασε 
καί ήρωτησε πώς ήλθε είς τήν Βοστώνην .

— Γιά υποθέσεις σου, τοΰ λέγει, ήλθες, ή χάριν 
άναψυχής ;

— Καί τά δύο... Καί μάλιστα πρόκειται νά παν·

Ά, ώρισμένως δ άνδρας πού τ?<ν έχώρισε θά ήταν 
ήλίθιος.

Τή στιγμή άκριδώς αύτή ένεφανίσθη ή Κλαυδία, 
ή όποία έκάθισε είς ένα παραπλεύρως τραπέζι. Ό 
Γκαστινιάκ έζήτησε συγγνώμην άπό τόν Τζαίημς, δ 
όποιος, άντελήφθη καλώς τί συνέδαινε καί έπήγε 
κοντά της.

— Τόν γνωρίζεις τόν συγγραφέα κ. Τζαίημς 
Λανγκάμ ; τής είπε.

— Λιγάκι... Ήταν πριίην σύζυγός μου!

‘Ο Γκαστινιάκ κατάλαβε τή γκάφα ποΰ είχε δια- 
πράξει, άλλά ήτο πλέον άργά.

Ό Τζαίημς έπειδή δέν μπορούσε νά μένη μόνος 
είς τό σπίτι του χωρίς συντροφιά προσέλαβε είς τήν 
ίιπηρεσίαν του ώς γραμματέα τήν δεσποινίδα Πέγγυ 
Μάζον, είς τήν δποίαν έδιάβαζε τακτικά τά έργα του, 
δπως δ Μολλιέρος στήν υπηρέτρια του. ’Εννοείται 
δμως δτι ή Πέγγυ τής περισσότερες φορές έκοιμάτο 
χωρίς κά> νά προσέχγ] καθόλου είς τήν άνάγνωσιν.

"Ενα βράδυ δ Τζαίημς προσεκλήθη μαζί μέ τήν 
Πέγγυ σέ. τραπέζι ποΰ τοΰ παρέθεσε στό ξενοδοχείον 
«Ρέκσφορντ Πάλλαςυ ένας φίλος του δικηγόρος. Έ- 

1 κεΐ ξαναεΐδε πάλιν τήν Κλαυδία,τής είπε λεπτομερώς 
τί είδους άνθρωπος είνε δ Γκαστινιάκ καί τήν παρε- 

। κάλεσε νά ξαναγυρίση στήν συζυγική στέγη, υπο- 
। σχόμενος είς αύτήν δτι θ’ άλλάξη τακτικήν καί θά 

--- bW WW... ΙΧΛί, piAA.JlA «bf/U WIAI. VIA iblAlT" ' ίκανοποιή καί τής πειό παράξενες άπαιτήσεις της. 
τριυτώ μιά ώραία ζωντοχήρα... Πλάσμα τέλειον.... I'Η Κλαυδία δμως άπέκρουσε τήν πρότασιν τοϋ πρώ-

ην συζύγου της, προτιμήσασα τήν νέα της ζωήν. I 
"Οταν έτελείωσε τό τραπέζι δ Τζαίημς μέ τήν'

Πέγγυ έπήγαν στό σπίτι της γιά νά συνεργασθοΰν, 
Τότε*  ή Πέγγυ ήρχισε νά έρωτοτροπή μέ τόν Τζαί ι 
ημτ, άλλ’ αύτός δέν τή θέλει γιατί άγαπα άκόμη τήν ' 
πρψην γυναικά του πού νομίζει δτι τήν βλέπει διαρ
κώς μπροστά του. I

Ή Κλαυδία άργότερον μετεννόησεν επιστρέφει' 
σπίτι τη; γιά νά συμ’ιβ *σ'  ή μέ τόν Τζαίημς. Πλη-j 
ροφορείται δμως ύπό τών ύπηρε ών δτι δ κύριός των 
έχει κλεισμένη στό δωμάτ'όν του τήν Πέγγυ καί τής 

διαβάζει τά έργα τιυ.Δέν ήαέλη·ε νά μάθη τίποτε περισσότερο. Έπή- 
ρε πλέον δριστικώς τήν άπόφασςν κοί έπέστρεψε είς 
τό ξενοδοχείον της καί ευρε πάλιν τόν Γκαστινιάκ.

—θέ?ω, τοΰ λέγει, νά μέ παντρευθής τώρα, καί 
νά φύγουμε άμέυω; άπ’ έδώ γιά νά μή ξαναϊδώ άλλη 

φορά τόν άνδρα μου.*0 Γκαστινιάκ ένθου'ίασμΐνος δα τήν νίκην του, 
χωρίς άντίρρησι έπεβιβάσθη μέ τήν Κλαυδίαν τοΰ 
πρώτου τραίνου καί άνεχώρησεν έκ τής Βοστώνης.

Ό Τζαίημς, είς τόν δποί.ν οί υπηρέται τοΰ ά ε 
κοίνωσαν δτι ή κυρία του έπέρασε μιά στιγμή άπό 
τό σπίτι κα’ έφυγε άμέσω; τρέχει είς τό ξενοδοχείον 
διά νά τήν συναντήση άλλά ό θυρωρός τού άναγγέ- 
λει δτι ή κυρία Κλαυδία καί δ κύριος Γκαστινιάκ ά- 

νεχώρησαν πρό ολίγου.Πρώτης τάξεως οωφέρ δ Τζαίημς επιβαίνει αύτο 
κινήτου καί με δαιμονιώδη τανύ ητα άρχίζει νά κυ
νηγά τό τραίνον, τό όποιον έπί τέλους έπρόφθασε 
είς ένα σταθμόν. Ζητεί έπιμόνως άηό τήν Κλαυδίαν 
νά τόν άκρλουθήση, άλλά έ<είνη κα1- πάλιν άρνεΐται. Καί τό τραΐνον ξεκι ά. Ό Τζαίημς ίέν χά·ει τό θάρ-ί 
ροςτο», ακολουθεί μέ τό αύτο-ίνη ον καί ακριβώς 
σέ μιά στροφή ποΰ έκανε άρπαξε στά 'χέρια τήν 
Κλαυδίαν, τήν έρριψε έντός τοϋ αύιοκινήτου καί έ- 
πέστρεψεν είς Βοστώνην δπου ήρχισαν έντελώς δια 

φορετική ζωή .'Ο Γκαστινιάκ προσηλωμένος εις τό διάβασμα 
μιάς εφημερίδας πού έγραφε δτι ή κ. Κλαυδία Λαν 
γκάμ κληοονομεί 300 εκατομμύρια δολλάρια άπό τόν 
άποθανόντα θεϊόν της Έδουάρδσν Σούδλερ, βασιλέα 
τοΰ χάλυδος, όνειρεΰετο τήν μέλλουσαν ευτυχίαν 
του καί οϋιε άντελήφθη τήν άπαγωγήν τής ώραίας 
ζωντοχήρας υπό τοΟ... συζυγού της. ।

‘Ο τυχοδιώκτης έμεινε στά... κρύα τοΰ λουτρού.

ΑΛΗΛΛΟΓΡΑΦ1Α— Β. Βιχίαν Θεν)νίκην). Ti τεύχη ποΰ ζητείτε υπάρ
χουν καί τιμώνται πρός δραχμάς 3.50 ίκαστον.— Μ Τζόγαλη (Καβάλία*) . ’Επιταγή έλήφθη καί σάς 

εδχαριστοϋμεν.
— Ν. Μάρκ (Διάμαν). ’Επισιρίψατέ μας παρακχλοΰ- 

μεν τάς μή πωληθείσας φωτογραφία; καθώς καί έκκαθίρι- 
οιν. Σάς ίγράψχμεν δι'· είνε άπδλοτως άνάγκη.— ’Ανταποκριτήν *Κιν.  Άατίροςη (Ήράκλτιον). Άπο- 
ατείλατί μας παρακαλοΰμεν όνοματεπώνυμδν οας καί διεϋ- 

θονοιν.
—Κ. Άλτξόπονλον (ΒόΙον), Κάμετε άρχήν άποοτίλ- 

j λοντες Ανταποκρίσεις έκάστην έόδομάΐα καί θά τας γράψω

f μεν ταχυδρομικές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ 
j ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται ηάντοτε φωτογραφίαν 
: τών καλλιτεχνών τοΰ Κινηματογράφον διαφόρ ον μεγεΟώι

ΦωτογραφΙαι μεγέθους 18^24
8. - 4‘ά τάς ε^ι^χ α; δ>χ· 10

1 'Εκάοτη δραχ ιαί

X Ζιράο 
Π. Φρεντερίκ 
Ζ.
Ι\ Ρίεφλερ 
ί). Τομάς 
Φ. Μπωμον 
Β. Φάονουμ 
Μαίρη Μίλες 
Υ, \4ντρέίθρ 
Ζ. Λαμποντι'ερ 
*Εδ, Ματε
Ζουλιετ Μαλχερμπ 
Λέον Ματώ 
Μωρίζ Εεβαλιε 
”Εμμν /1ύί· 
Ζό)ρζ Μολόν 
Γαστών Ζακ'ε 
Μ.τλάνς Μοιτελ 
Μάς Λίντερ

3Ιωάννα Ντεοκλώ 
Μίλντρετ Χάρους 
ΙΙιερρ'ετ Μάντ 
Κλωτίλδη Μωρέ). 
Μαςούντιάν 
Βάν Νταελ 
Μπέττυ Μπλάϊί) 
3Αντρε Λός 
Ζάν Μυράτ 
Ντε Κουϊγκάν 
Σίβερεν Μαρς 
Μαρτιιέλλι 
3Αντόλφ Μενζον 
Α. Ροάν3Αρμάνδος Μπερνάρ | 
Άιδρείνη Μπραμπάν 
3Ιωάννα Ρολετ 
Βίλιαμ Χάρτ 
Σαρλώ 
Φ. Μυοοεν 
Ζώρζ Μελχιορ

ί Βά’τοερ 
I Μπιοχώ*,  
I r Νοοές 

’loir lieoror 
Γ. Βωλτιε

I Μ. Φίβεο
I Ρ. ΛΙπΟί'έ 

Μ. Κρ’’οέ 
Γ. >τέ Γκραροτ 
5. Γκρανταί

I Γ. Σινιορί 
Ζ. Νταλ*

I Ζ. Baxi
1 Κ. Βιγι«,οε
ϊ Β. Pios*·
। Ρ. Σαβάρ 
I Ε. Κοάον;

. αεγέ^ους 1)^
Φωτογρ^Ψ^1 *Α . 50 _ Α-ά τάς ^aeX‘“? ieX

Έκάσιη δρχ· 1 ·5 ' -----

βαλάί ΔΝήθο 
Ν. Φαίο»310*·' ’ 
Ριχ. Νίίϊ 
ΰίιεαπλ Λια’’“Λ’ 
Χό.ιχ Μπήον 
Β. λ'όλλιεο 
θ. Ρό.ιι.τερ^.ί 
"Eoreo t Tooosr;

Ραύμόν Γκρί'ΡΙ |

yhitn’ Μπρο>·βο>
Ζακ Χόλτ ,, ...LVror/xZo- Λ“' 

! ΰΐαίοη Λίπρι«>· 
! ΦΛοόάνς B/rioy 
I Port Λαρόκ

Κίϊ). Χάιιιλποί' 
βάο,εο ΰίτάτ/.εο 
Έδοναρ. Χόρτον

' Αόϊς Βίλοων 
θωμάς .Μέί/κσ’' 
“Εοιερ Ράλσ.οΐ'

I ρ. Μάτεο

. 150, Διάτας 2’
•Εκαστη 3ΒΧ· 1 όυ

ΛΒτε/μπσιόπ Xrario 1 Φραιτζΐακα Μ.ιεριί- I Σεσ'ιλ Τρνάν (2 
Καμ. νΐίΡιζο (2πόζ.) >·» (2 .τάζε;) πόζες)
Έμίλιο Γκιόιε | .Ιουαϋ Σανιζεριιάνο | /Ιιομ. Ζακομπίπ

ΦωτογραφΙαι μεγέθους Κάρτ-Ποατάλ
Έκαστη δραχ. 3.— Διά τάς ίπαρχί ς 3 50

vrfdroor (1
Έακ'ελ δΐϋ^ο I
1 ylooZovxrr (- κο-ε,) 

yfiitor Σιλς , .
I Balcrtiro Η,-"10’ J ] 
' Morts Μπλου 
| νά,,λ ντε Ροοψορ 
'ι δΙιατ^'ει

Κα Μορέιο 
ΚαοολΙνα Νιεμβτεο

I Νοάζ Μ?,ί’δ1’ ζΛ,'ω 
tn-ι-

Ποιο.
1 X. Μαρς
1

, Τσάνεν 
,Άντό/.γ Afsr-o'·

(2 ηο^ες)
Στοογ/βιίι 

ί Ζίΐν Άι-τζελο (- 
πόζες/

Παρακα/Μννται οί εκ των ’Επαρχιών πορτ,γγέ/./.ονιε; φω
τογραφίας νά συμμορφονι ται έ-άντοτε με tor δημοαιενόμεχον 

κατάλογον.
Είς τά γραφεία μας επίσης πωλοννται φωτογραφίαι μεγά- 

λαι (Σκηναΐ άπό διάφορα νέα έργα) πρός δραχμάς δέκα (άρ. ΐμ) 
έκάοτη. Αί φωτογ ραφίαι ανταί πω/.σνπαι μόνον είς τά γρα- 

I φεια μας κατόπιν έκλογής.
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Ο ΚΛΟΟΥΝ k=C
Κωμωδ α είς 6 πράξεις με πρωταγωνιστήν τόν Ζιγκοτώ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CIn6 ORIENT—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Ό «Κλόουν» είνε ή μεγαλύτερα έπιτυχία τοΰ 
περίφημου Αάρυ Σέμον (Ζιγκοτώ). Κωμωδία εις 6 
πράξεις είνε πλήρης άπροόπτων έπεισοδίων καί α
προσδόκητων κωμικών σκηνών ποΰ προκαλοΟν γέλια 
ακράτητα άπ’ αρχής μέχρι τέλους.

Εις τό έργον αύτό ό Ζιγκοτώ είνε υπάλληλος 
εις ένα μεγάλο γραφειον, είς τό όποιον παρέχει 
σπουδαίας ύπηρεσίας λόγω τής άκαταπονήτου δρα 
στηριότητος και προθυμίας ποΰ έπιδεικνύει πάντοτε 
"Οταν τό βράδυ κλείνει τό γραφειον δ διευθυντής 
τοΰ παραδίδει μίαν βαλίτσαν περιέχουσαν δέκα χι
λιάδες δολλάρια μέ τήν έντολήν νά τά παραδώση είς 
τήν Τράπεζαν πρός φύλαξίν. Τόν παρασύρει δμως ή 
έρωμένη του ή όποια τοϋ λέγει ότι έκείνη τήν Spa 
ή Τράπεζα είνε κλειστή καί τόν συμβουλεύει νά έ- 
πιστρέψη είς τό γραφειον του, νά παραδώση τά χρή
ματα είς τον διευθυντήν του και κατόπιν νά γυρίση 
νά τήν βρή.

Ό Ζιγκοτώ έπιστρέφει είς τό γραφειον άλλα τό 
βρίσκει κλειστόν. Ανησυχεί, τρέμει, κλονίζεται, φο
βάται μήπως τοϋ κλέψη κανείς τά δολλάρια καί για 
νά άποφύγη κάθε κίνδυνο καί κάθε ύποπτη συνάντη-
σι στό δρόμο, σκέπτεται νά 
μεταβή κατ' εύθεΐαν νά τ’ ά- 
φήση στό σπίτι του. Διστάζει 
δμως διότι έκεΐ τόν περιμένει 
έναγωνίως δ ί υιός τής σπιτο- 
νοικοκυράς του τής δποίας δ 
Ζιγκοτώ δφείλεί αρκετά ε
νοίκια. Ό υιός τής σπιτο- 
νοικοκυράς του είνε διάση
μος πυγμάχος καί ασφαλώς 
δταν ίδή τόν Ζιγκοτώ θά 
τόν τσακίση στό ξύλο.

Μ’ αύτές τις σκέψεις καί 
κρατώντας στό χέρι τή βαλί- 
τζα δ Ζιγκοτώ ^εριπλανάται 
είς τούς δρόμους, χωρίς νά 
ξεύρη κι’ αυτός πού πηγαί
νει. (Καί ή άνησυχία του 
γίνεται μεγαλυτέρα δταν δι- 
αβάζη σέ μιά έφημερίδα δτι 
άγνωστοι έδολοφόνησαν έναν 
είσπράκτόρα γιά νά τοΰ πά
ρουν 10 χιλιάδες δολλάρια. 
Τρομοκρατείται κυριολεκτι- 
κώς γιατί κι’ αύτός έχει 
μαζί του τό ίδιο ποσόν καί 
δέν ξέρει σέ ποιο μέρος νά 
^υφθή.

Κατόπιν πολλών δισταγμών ζητεί καταφύγιον 
σέ κάποιο ξενοδοχείο, άλλα τόν διώχνουν άπ’ έκεΐ έξ 
αιτίας μιάς παρεξηγήσεως.

’Εκ τής άπελπισίας του δ Ζιγκοτώ άναρριχάται 
έντρομος έπάνω είς ένα δένδρον είς τό δποΐον προσ
κρούει κατά κακήν του τύχην ένα αύτοκίνητον τοϋ 
όποιου έπέβαινεν δάράπης ύπηρέτης τοϋγραφείουτου.

Ό Ζιγκοτώ πηδά άμέσως μέσα στό αύτοκίνητον 
γιά νά κρυφθή, άλλά κι’ αυτό παθαίνει βλάβην έξω 
τοΰ νεκροταφείου, δπότε δ Ζιγκοτώ μέ τόν άράπην 
καταφεύγουν σέ μιά καλύβα. ’Εκεί πηγαίνουν μετ’ 
δλίγον καί δύο δρκπέται τών φυλακών οί όποιοι 
τους παίρνουντάροϋχα καίτούςντύνουν μετά δικά των.

Οί αστυνομικοί κα αδιώκοντες τούς δραπέτας 
τών φυλακών συναντούν τόν Ζιγκοτώ μετά τοϋ συν
τρόφου του. Νομίζουν δτι είνε αύτοί οί δραπέται δι
ότι, δπως ε’ίπομεν, φορούν τά ροϋχα των, καί άρχί- 
ζει τρομακτ κή καταδίωξ.ς κατά τήν όποιαν λαμβά
νουν χώραν σπαρταριστά έπεισόδια καί είς τό τέλος 
δ Ζιγκοτώ» νικητής νυμφεύεται τήν έρωμένην του ή 
δποία τόν περίμενε ώρες δλόκληρες έξω άπό τήν 
Τράπεζα.

Μία μεγαλοπρεπής μάχη, έκ τοϋ έργου «Μιχαήλ Στρογγώφ» που προβάλλεται! 
είς τους κινηματογράφους · ’Αττικόν' καί'Μοντιάλ» τήν οποίαν διηύθυνε 

κατά τήν Ικτέλεσιν στρατηγός έν ένεργε'ςς.

εταιρία «Paris-International Films» είς τήν οποίαν α
νήκει καί τής όποιας έξελέγει κα-λιτεχνικός διευθυντής, 

ι σημειώσρ μεγάλας έπιτυχία: καί τοΰ παρίσχη εις τό μέλλον 
νέους θριάμβους καί νέας δόξας διά τήν έπίστεψ ν τή, ύ· 

, περπλή >ους καλλιτεχνική: του καρριέρσς.Βίων Παπαμιχάλης
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ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞ1Σ | 
ME TON ΛΕΟΝ ΜΑΤΩ

Al ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ TOY ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ I
Μετσξύ ιών Γάλλων καλλιτεχνών τοΰ κινηματογράφου! 

ξεχωρίζει ιδιαιτέρως ό Λεόν Μαιώ, ό όπ ϊος άπό νής ε
ποχής τοΰ άληπμο ήτου «Μονιεχρήστου» απέκτησε μίαν ά- 
ξιοζήλευτον δημοτικότητα καθ’ δλην τήν Εύ,ώπην. "Η 
συμπάθεια αϋτη τοΰ κοιν< ΰ εΐ'8 εντελώς δικαιολογημένη 
διότι ό Λεόν Ματώ π οσπαθεΐ εις κάθε νέαν του έμφάνισιν 
νά παίζη μέ δ ην του τήν ψυχήν. ψ"χήν αληθινού καλλι
τέχνου, καί δΓ αΰιό δλαι του । ί δημιουργία» διακρίνονται 
πάντοτε διά τήν βαβιϊαν ψυχολογίαν καί άλήθειάν τ,ον. 
Κατά τό παρελθόν ε ος αγυρίζα»'» μετά τοϋ σκηνοθέτου 
Έδουάρδου Ζοζέ καί τοΰ δόκτορος Markus τό «Φρέαρ 
τοΰ ’Ιακώβ», έργον τό όποϊν πςοεβλήβη πρό τίνος και 
είς τήν πόλιν μας άπό τής οθόνης τοΰ «Σαλόν Ίντεάλ» 
σημειώσαν αρκετήν επιτυχίαν, έιεσκέφθη καί τάς "Αθήνας. 
Γνωριζων οί ήθελον ευχαριστήσει τούς άγαπητούς άνα- | 
γνώστας του «Κι- ημαιογραφ.κοϋ Άστέρος», μεταξύ τών ό
ποιων άριθμεΐ οΰ*  ολίγους θαυμσσ.άς, έγραψα είς ιόν Μα-1 
τώ καί τοΰ έςήτησα τάς έντυπώσεις τάς όποιας άπεκόμισεν 
έκ τής έπισκέψεώς του εις τήν πόλιν μσς.Ό συμπαθής καλλιτέχνης είχε τήν καλωσύνην νά μοΰ 
απαντήση άμέσω' μέ μίαν εύγενεστώτην έτιστολήν, τήν ο
ποίαν παραθέτω κατωτέρω, καί είς τήν όποιαν αναφαίνε
ται όλη ή καλλιτεχνική του ψυχή.

Παρίσιοι 21] 12]26

Αγαπητέ Κύριε,Πιστεύσα’έ με δτι ή επιστολή ο ας τής 14ης τρέχοντος 

μέ ουνεκίνησεν ύπερβολικά.‘Επιμένω νά σάς έκφράσω όλην την εύχαρστηαιν ποΰ 
μοΰ έπροξένησεν ή βεβαωαίς εας διά τήν συμπάθειαν 
τήν όποιαν έχει τήν καλωσύνην νά μοΰ δεικνύει τό ελλη
νικόν κοινίν. Καμμία άλλη ίκφρασις δέν μοΰ είνε περισ
σότερον ακριβή καί πολύτιμες, διότι ή εΰνοια τοΰ λαοΰ 
σας, ίμ·νυομένου άπό τά υψηλά καί ώραΐα φώτα τοΰ 
θ -υμασίου παρελθόντος του, είνε διά τόν καλλιτέχνην ή 
μ-γαλειτέρα τιμή ποΰ διναται νά τοΰ προστρερθή.

Άπανιών είς τήν έρώτησίν σας σχετικώς μέ τάς έξ 
Αθηνών εντύπωσε ς μου, οφείλω rd οας εϊπω δτι ή δ- 
λεγοχοόνιος παραμονή μου είς τήν ώραΐαν σας πόλιν δέν 
μοΰ επίτρεψε νά μελετήσω σοβαρώς καί έπισταμένως τά 
κατ’ αυτήν, καί ττϋτο διότι μέ ήμπόίισαν αί έ 'αγγελμα- 
τικαΐ άσχολίαι μου. I .Έν τούτοις ενθυμούμαι και ά α~ ολώ πάντοτε μέ ευ- I 
χαρίστησιν την βα^ειά συγκίνηαι τήν όποιαν έδοκίμασε·. . 
(πάνω είς τήν Άκρόπολιν, ίνώπιον τοϋ Παρθενώνας, 
τοΰ Νοοΰ τής Άθηνάς καί όλων τών άλλων πολυτίμων 
κειμηλίων μιάς Ιποχής Καλλονής καί Μεγαλείου. Ό Ά 
ρειος Πάγος δλως Ιδιαιτέρως μιΰ εκίνηοε ιήν προσοχήν I 
διότι εΰρήκα είς αυτόν μίαν δυνατήν έντύπωοιν εύγενείας. ί 
Αυτή ή μεγαλοπρέπεια έ· τή ά <λότητι είνε ιδιαιτέρως । 
αυγκινητική, δταν μάλιστα λάβη τ·ς ΰπ’ δψιν του δτι άπ’ 
αυτόν τόν τόπον προιφέρθησαν τά μεγαίείτερα διδάγμα

τα τοΰ κόσμον.Θά ή«ην καταγοητευμένος εάν μίαν ημέραν μοΰ έδιδε- ι 
το ή ευκαιρία νά δυνηθώ νά άναπνλήσω ακριβέ τερον 1 
αυτό τό Παρελθόν τό πλήτες λαμπρότητας, τό ύπτιον 
προκαλεΐ καί τ9ά προκα'ή πίντ'τε τόν θαυ ααμόν τών 
ανθρώπων καί ιδιαιτέρως τών καλλιτεχνών.

Δεχθήτε κτλ.
Λεόν Ματώ

Η ΑΡΛΕΤ ΝΙΑΡΣΑΛ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΤΣ
Ή ώο ιιοτάιιι Άολέ: Μαοιίάΰ. ΐιτις τόάιις τι· - 

χάνει ονμπαΟείας έν Έλλάδτ, πού δεκαιιμέμυν πε- 
οίπον άψιχθη έν ΙΙαριόίοις ποοεοχοιιένη έκ Χόλ· 
λνγονντ υέ τόν όκοπόν νά πιιοαμείνη έπί τινας έ- 
όόοιιάόαυ είς την Γαλλικήν πρωτείτονόαν χάριν 

άναπανάεως καί διαάκεδάάεως."Ολόκληρος ότρατειά δηαοτϊιογράφων έπεάκέψΟη 
τήν όη^ιοόιλή Γαλλϊδα καλλιτέχνιδα, ζητοίϊόα 
είς αντήν όηλώιίεις έπί τών μελλοντικών της όχε- 
δίων, ώς καί τάς έκ τοθ Νέου Κούρου έντυπώ” 

δεις της."II όυηπτιΟής ’ ίρλέτ Μαρόάλ εΰρεθεϊόα πρό Α
διεξόδου ήναγκάόόη νά ύπούχεθή είς τούς ένο- 

| χλητικοϋς της έπιύκέπτας ότι δέν θά παράλειψη 
νά προθή εις τάς ζητουμένας δηλώόεις. μόλις ά- 
ναπαυθη έκ τής κοπώόεως τοί ταξειδίου της.Εΐμεθ ι εΐττυχεϊς άναγγέλοντες ότι καί ήμεϊς 
έξηόψαλίόαιιεν τάς έντυπώύεις τής άληόμονήτου 
«Πυργοδεάποίνης» έκ τής έν Αμερική παραμονής 
της. ιίς ή γόηύόα Άρλέτ Μαρόάλ ΐΓπεόχέθη οτι θά 
γράψη είδικώς διά τόν <Κινημ. ’Λότέρα» όότις 
πάντοτε τήν ένεθάρρυνε είς τάς είτγενεϊς της καλ

λιτεχνικός προόπαθείας. ♦

Μετά τήν εύγενή καί κολακευτικωτάτην δΓ ημάς τούς 
"Ελληνας επιστολήν, δέν μοΰ μένει νά προσθέσω τίποτε | 
άλλο. Θά επιθυμούσα μόνον καί εγώ, εις άνταπόδοσιν τών 
ωραίων του λόγων, νά τοϋ ευχηθώ δπως ή νεοσυσταθεΐσα

ί ΙΤΑΜΟΣ Β.θΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διά κάθε κινηματογρα- 

φικϋν μηχανήν, 80 ο)ο Οικονομία είς ρεΰμα κσι 
είς άνθρακας ►

AHΑΡΑΙΊΉΤΟΣ είς κάθε Κινηματογράφον. ►
' , ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη παρα- ► 

καταθήκη έξαιρέτων ποιοτήτων καθώς καί 
άτάντων τών κινηματογραφικών έξαρτημάτων 
(μπομπ νες, άνρουλίζ κλπ ) ►

ί . ΤΑΙΝΙΑΙ. Αΐ καλλίτεροι ταινίαι ποΰ προβάλλονται ► 
I 5 σήμερον έν Έλλάδι ά'ήκουσι είς τόν Οίκον. u

1 ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ4 Χαριλάου Τρικούπη 5. Γραμματοθυρις 56

Τηλεγρ. Διεύθυνοι; Στάμελφιλμ,

ν ν ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ *a
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ <ΑΤΤΙΚΟΥ> Άθήναι 3-9 ’Ιανουάριου 1927

ΓΓΝΑΙΚΑ Α ΛΑ ΓΚΑΡΣΟΝ
FEMME ΕΝ HOMME'

Φ.ίννυ Κάβε,λυ ·.■·.... Carmen Boni 
ΙΙαοαγωγή Bathe Consortium Cinema u-

* „ ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINE ORIENT-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ;

Ό γηραιός Δούξ τοΰ Κιλμαρνόκ ζοϋσε άπό πο- 
λύν καιρό σέ μιά άπέραντη ιδιοκτησία του στήν ’Ιτα
λία, έχοντας ώς μόνη συντροφιά του έναν έμπιστον 
υπηρέτην του.

Ό Δούξ ήταν άνθρωπο; ποΰ τοΰ άρεσε ή ήσυχία 
καί γι αυτό προτίμησε νά κάθεται έκεΐ στήν μονά 
ξιά κα’ νά περνά άθορύβως τή ζωή του. Τό ώμορφο 
περιβάλλον, ό καθαρός άέρας, αί περιποιήσεις ποΰ 
είχε, τα πλούσια γεύματα, ή ώραία γενικώς ζωή ποϋ 
περνούσε σέ κείνο τό μέρος τόν έκαναν πειό νέο στήν 
καρδια. 1
, &Γ“ς κχ1 έναν υίόν> Άυμάσιον μουσικό, 
άλλα δεν ήθελε νά τόν ξέρη καθόλου—τόν είχε σχε
δόν αποκηρύξει—γιατί έκαμε τό σφάλμα νά νυμ- 
φεοθή έξ έρωτος μιά χορεύτρια άπό τήν δποίαν ά- 
πέκτησε ένα παιδί.
, Σκληρός πατέρας δ,Δούξ, δπως δλοι οί πατέρες 

εις αυτις τάς περιστάσεις, έκύτταζε μόνον τόν έαυ- 
τόν του καί δέν ρωτ.Οσε ποτέ νά μάθη τί άπέγεινε 
ό γυιος του μέ τή γυναίκα του καί τό παιδί του.

Ιστερα άπό άρκετά χρόνια δ γηραιός Δούξ έ- 
πληροφορηθη δτι δ γυιός του άπέθανε. Δέν έλυπήθη 
τοσον διά τόν θάνατόν του, δσον διότι έχανε τόν μό
νον κληρονόμο του.

Καί ένα πρωί πού έκάθητο στό κήπο τής έπαύ- 
λεως του καί συζητούσε μέ τόν υπηρέτη του έλαβε 
μια φωτογραφία καί ένα γράμμα τό όποϊον περιείχε 
τα εξής : β Α

«Σεβαστέ μου παππού, σήμερα συμπληρώνω τά 
οέκα επτά μου χρόνια. Σύμφωνα δέ μέ τήν έντολήν 
του πατρός μου, ή πρώτη σκέψη μου είνε νά σάς 
στειλω τη φωτογραφία μου γιά νά μέ γνωρίσετε. 
->ας παρακα ,ώ νά τήν δεχθήτε καί νά μέ συγχωρή
σετε πολύ γιά τήν μεγάλη τόλμη μου. Μέ πολύν 
σεβασμόν Φρέντυ Κάβερλυ.

Ο Δούξ κυττάζοντας προσεκτικά τή φωτογραφία 
ποΰ κρατούσε στά χέρια του διέκρινε ένα πραγμα- 
τικα άγγελικό πρόσωπο μέ εύγενέστατα χαρακτηρι
στικά ποΰ έπρόδιδαν τήν καταγωγήν του. Άλλά εύ- 
θυς εξ άρχής δέν ήθέλησε ν’ άκούση γιά τό,παιδί 
αυτό τό προερχόμενο άπό τόν γάμον τοΰ μονάκριβου

μέ σεβασμό ό ύπηρέτης...
— Τί θέλεις νά πής ;
— θέλω νά π& κύριε Δούξ δτι πρέπει νά ένδια- 

φερθήτε καί νά προστατεύσετε δσον μπορείτε τόν 
έγγονό σας, διότι έν ένχντία περιπτώσει, έπειδή δέν 
έχετε απογόνους, θά χαθή τό όνομά σας διά παντός... 
Σάς συμφέρει αύτό ;

— ’Έχεις δίκιο, προαέθεσεν δ Δούξ, πεισθείς 
άπό τά λόγια του.

Καί έπειδή πράγματι δέν ήθελε νά χαθή τό όνο
μά του μετά τόν θάνατό τού, έπεφόρτισε τόν ύπηρέ· 
τη του νά τρέξη πρός συνάντη σιν τοΰ νέου καί νά 
τόν παρουσίαση ένώπιόν του.

Τήν έπομένην άκριβώς δ ύπηρέτης έκτελών τήν 
διαταγήν τοϋ κυρίβυ του έπήγε γιά νά βρή τόν νέον. 
Άλλά έμεινε κατάπληκτος. Διότι άντι νά ίδή τόν 
νέον πού περίμενε είδε μια ώραιωτάτη νέα, άγγελι- 
κής μορφής μέ κομμένα μαλλιά. Έστενοχωρήθη μά
λιστα υπερβολικά, διότι έγνώριζεν δτι δ Δουξ έπείσθη 
νά προστατεύση τόν έγγονό του νομίζοντας δτι ήτο 
άγδρι καί δχι κορί σι.

'Η Φρέντυ έπέμενε νά τή? πάρη στήν έπχυλι 
τοΰ παπποΟ της, άλλ’ ό ύπηρέτης γνωρίζοντας δτι 
θα έθυμωνε ό Δούξ δέν έδέχετο έπ’ ούδενΐ λόγφ. Τήν 
έχαιρέτισε λοιπόν καί έπήγε κατ’ εύθείαν γιά νά 
έπ'βαβασθή τοΰ σιδηροδρόμου. Σέ λίγο έβλεπε κα- 
θήμενον δίπλα του μίσα στόν βαγκόν λΐ ένα ώραιον 
νέον δ στις δέν ήτο άλλο παρά ή Φρέντυ· Κατ’ άρ- 
χάς δέν τήν έγνώρισε άλλά κατόπιν μιας συζητήσε
ις π:ύ ήοχισαν μεταξύ των, δ ύπηρέτης κα'άλαβε 
τη φάρσα πού έπχίζέτο, κα’. στό- τέλος ήναγκάσθη 
νά υποχώρηση καί νά τήν πάρη μαζί του, ύποσχε- 
θεές δτι δέν θά έφανέρωνε τό μυστικό είς τόν κύριό 
του.

Ο γέρων Δούξ μόλις είδε τόν υποτιθέμενον έγ
γονό του παρ’ όλίγον νά τρελλαθή άπό τή χαρά του, 
’Έβλεπε πειά, έπείθετο δτι τό δ.ομά του θά διαιω- 
νίζετο. "Οταν μάλιστα έμαθε πώς ή to τέλειος σπόρ- 
τ:μαν έμει ε ένθουσιαομένος καί δέν ήξευρε τ. νά τοϋ 
κάνη καί πώς νά τόν περιποιηθή.

Έπέρασεν έτσι άρκετός καιρός καί τό μυστ.κόν _  .. 1__ : ___ ν 5 et rγυιοΰ του ιιε ττε ,.λ — r-—^περασεν έτσι αρκετός καιρός καί το μυστ.κόν
τάξεώς του τΛο iv^rrr^f, ’ Γ* 01??.01 οχι | τ° έγνώριζαν μόνον ό γραμματεύς κα’. δ ύπηρέτης
έ,.εγε στον ύπηρέτη του ? ? T°°’ ί δ'?Λόί °'’ ,ίπ&ί01 £έν «γαζαν λέξι άπό τό στόμα

_ ΟΓ,Τ« J ζ ' · , , , ta)V’ αλλά περίμεναν άπό στιγμής ε’ς στιγμήν νάποΰ, σέ βεβαιώ δ-ι « U ίδίΟν τό τέλ’« ^ρσας. ’
«οϋ έχασα έγώ' τό παιδικού ™ °" L. * * δμωζ γίνονται σοβά-

- Ναι κύριε Δοι’ξ, άλλά ξέρετε, τοϋ ^σεΙ^^Λ
τοΰ γραφείου του εύρίσκει μίαν έπιστολήν τής πρι-

Μ MNH/nAT. ΜΝΗ1ΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

γκιπίσοης Μαρίας τής Δανιμαρκίας διά τής όποιας 
τοΰ άνήγγελε δτι έντός τή; ήμέρας πρόκειται να τόν

Συμφώνως μέ τήν έθιμοτυπίαν τής έποχής έκεί 
νης έπρεπε νά ύποδεχθή τήν πριγκήπισσαν κατά την 
άφιξίν της κόρη προερχομένη έκ της ο κογενε.ας 
τοϋ δουκός, δ όποιος άνησυχεϊ τρομερά διότι είχε 
δυστυχώς έγγονον, άντί έγγονής.

Ή Φρέντυ πληροφορηθείσα τά συμοαίνοντα ετρε- 
ξεν αμέσως στό δωμάτιό της, έβγαλε τά άνδρικά 
ροΰχα, έφόρεσε μιά θαυμασία γυναικεία τουαλεττα 
καί σέ λίγο ύπεδέχθη έπισήμως τήν άφιχθείσαν πρι- 
γκήπισσα.

— Ποια εϊσθε, τήν έρωτά, Yj πριγκηπισσα.
— Είμαι ή έγγονή τοϋ δουκό;.
Ό δούξ τά έχασε έκείνη τή στιγμή όταν είδε τόν 

έγγονό του μετεμφιεσμένον καί ήναγκάσθη νά τό οε 
βαιώση κατηγορηματικώς, ένφ δ γραμματεύς του 
καί δ ύπηρέτης του ίστάμενοι δπισθέν του είχαν ς=·- 
καρδισθή στά γέλοια... _

Τήν άλλη μέρα τό πρωί ποϋ ή έγγονη τοϋ δουκός 
έκάθητο στόν κήπο είδε νά εισέρχεται ένα αύτοκίνη- 
τον τοΰ δποί-.υ έπέβαινον δύο κύριοι, δ είς έκ τών ο
ποίων θέλοντας νά τήν πειοαξη τής είπε :

—"Εχετε, δεσποινίς, ώραίες γάμπες! !
—Εϊσθε άναιδέστατο:, τοΰ άπαντά...
— Φταίνε τά... κοντά σας φο στάνια, τής άντα- - 

παντά ό άγνωστος κύριος καί φεύγει.

Τό ΐδ ο βράδυ δ Ιδιος*  αύτδς κύριο; παρουσιάζετο 
ίνώπιον τοΰ δουκός, καί δέν ητο άλλος άπό τον Χρι 
οτιαν, τόν υίόν τής πριγκηπίσσης Μαρίας, ό όποιος 
γοητευθείς άπό τά θέλγητρα τής νέας τήν έ,ήτησεν 
είς γάμον.

Ό δούξ τά έχατε κυ.:ΐΓλε/.τικώς. Νά πή δχι του 
ήττ δύσκολον. Νά πή ναί, έσ,κέπτετο δτι θά έξετιθετο 
στήν πριγαήπισσα, διότι, ώς ύπέθετε, θά άνεκαλύ- ( 
πτετο δτι ή ο έγγονός άντί έγγονής. Εύρίσκετο πρό । 
διλήμματος καί δέν ήξευρε άκριβώς τ’, έπρεπε νά 
πράξη... ’Επήγε λοιπόν νά συμβουλευθή είς το πνρα- । 
πλεύρως δωμάτιον τό'·... έγγονον του καί ν άποφα- 
σίσουν μαζί περί τοΰ πρακτέου.

Ή Φρέντυ συνεννοήθειπα προηγουμένως με τόν ' 
Χρίστιαν ήτο γυρμένη επάνω στό κρεββάτι^της και 
προσεποιείτο δτι έκοιμάτο. 'Ο δούξ πλησιάζει σιγά- ι 
σιγά καί προσπαθεί νά τήν ξυπνήση Φορει τό μονόκλ 
του καί τήν κυττάζει προσεκτικά, οπότε μέ τα πονη- । 
ρά γεροντίστικα μάτια βλέπει χωρίς νά θελητά πλου 
σια στήθη της. Τρέμει καί μένει κατάπληκτος από τό 
άπροσίόκητον αύτό γεγονός, τό όποιον παρ’ όλ.γον 
νά τοΰ στοιχίση τήν ζωήν.

Ή φρέντυ άναγκάζεται τότε νά τοϋ ομ λογηση 
τά πάντα καί ζητεί νά τήν συγχώρηση διά τήν φάρ
σαν ποϋ. έπαιξεν εί*.  βάρος του.

'Ο δούξ, έπειδή ήτο πλέον έκτιθε μένο ες τήν 
πριγκήπισσαν Μαρίαν καί τόν υιόν της, έδωσι τήν 
συγκατάθεσίν του διά νά γίνουν οί γαμοι...

"Ετσι ή Φρέντυ χάρις είς τήν μεγάλην της έξ->- 
πνάδα, κατώρθωσέ δ,τι ποθοΰσε.

Κινηιι. «”Οπε»«ι»* —ΠροεβΙήΦηααν τα ejya, · Αγνή 
ΣουξάναυηαΙ «Ο'Μαιίστας κατά τών 
τέρα μτ μεγάλων Ατυχίαν. Αα' ετροσεχα,ς η μεγάλη 
ηιευνία τοϋ Βαλεντίνο «'Ο νίύς τοϋ Σει^. _

Κινηιι· ^Ιε'Λκ.».-Προεβλή»ηοαν τα εργτ «Τοε· 
τααχών, '.Αύο ούίτγοε δεήμίαν γυναΐ^ με τόν Ρετζε- 
ναλ Ντένο xai αΜεά γυναίκα at πλετοδοοιαν με την

•'ΑΧάΗΤ.οαν —ΙΤρυεβλή&η μ: πολΰ μεγαλην 
ίπετυνίαν α'Ο Δδν X ά υίδς τον Ζοροώη με τήν Ντον- 
γκλας Φαίρμπαγκς. "Ηδη ηροβάλλεταε τό εργον Le Dia- 
maKtfnuu Μαίίν».~ηΒοεβλή&ηοαν ·Ή Ευρώπη στες 
φλό,εςν καί «’Η μαμξ'ελ Μοντίσε*  με την Κορεν Γκρεφ- 

<Ρ1^Κινιιιι. αΜοόίονη.— Προεβλή&ησαν τά eeya, ‘Οί 
σαλεεαπάγκοε» είς τό όποιον λα βάνεε μό,ος το 
τερον ίπποδρόμεον τής Ν. 'Υό^κης κα-Ο 
ίνα σοϋπερ-φ'ελμ τοϋ όποεου η τπετυχεα ήτο αφανταοτη.

Κινηιι. «Έτουάλ»— Προ'βλήϋησαν αε κγμα>>εαε 
<Παληδ ρούχα*  με τόν Κοΰγκαν κα'ε Ο νεροπαλος*  με 
τόν Χάοολά Λόνδ. «Κινηιι. «Κιύηίτ>.-σοο«/3λΐά·; ‘Ή τραγωδεα των 
X' σβοΰργαν*  μέ τήν Κορέα Κ ρντα.

Kivnu. «ϊίκ».— ΠροεβΙήθηοαν «Τό παεδε του 
Τοίρκου*~  κα'ε δεά δευτέραν φοράν ή έκ ια ·δευτεκή ταεν α 
• Ποδς τήν δΰναμιν κα'ε τήν ώ.εορφεά*-

e ' Φιιίΰων ΝαΙΛογλου

Ο μεγάλος ρώσοος καλλετέχνης, ό άγαπημένος τοϋ ’Α&η 
ναϊκοΰ χοινον είς μίαν ο<ννην του έργου Νιχαη\ 

^τοογγτόφ'* τοΰ Ί υλιου Βέρν,



Κινηματογραφικός Άότήρ Η Κινηματογραφικός Άότηρ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
“ΤΟ ΚΛΗΙΑΙ THE ΕΤΤΥΧΙΛΣ,, 

Παραγωγή «Mappemonde Film» 
(Προεβλήθη εις τό αΣαλόν’Ινιεάλ»)

Τό φιλμ αύτό τού Ροζέ Λιόν άν καί έχει άρκιτά προτε
ρήματα, ώς έπί πχραίείγματι σκηνοθεσίαν έπψελημίνην, 
φωτογραφίαν άμεμπτον καί ύπόκρισιν τών ήθοποιων μάλλον 
Ικανοποιητικήν,ϋν στερείται καί ίλαττωμάτων.'Η άνταπαρά- 
στασις τοϋ-Bal del Qaat’z Arts» είνε πολύ ικανοποιητική 
καί αξία ίπχίνων. Ή Τζίνα Παλλρμ εις τόν κύριον ρόλον 
δέν ύστερεί διόλου, Ιδίως είς τάς δραματικός σκηνάς, Ε
πίσης καλοί δ Ζώρζ Κολίν, ή Ζίλ Κλαρύ καί δ Μαξουντιάν.

‘ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΡΩΣ,,
Παραγωγή «Goldwyn»

(Προεβλήθη είς τό «Μοντιά »)

Ένας ύμνος πρδς τόν ίρωτα, τόν μεγαλείτερον άπό τούς 
νόμους καί τάς κσίνωνικάς συνηθείας, τόν μή ύποχωρούντα 
ένώπιον κχί αύτοΰ τοΰ θανάτου, ένα ρωμαντικδ έρωτικό 
ποίημα, αύτό είναι τό φιλμ τό όποιον ίδημιούγηΐε δ "Αλαν 
Κρόσλαντ ίπί τή βάσει τοΰ μυθιστορήματος «Τρεις Εβδομά
δες» τής’Ελυνορ Γκλϋν.Τό φίλμ,τοΰ δποιου δμολογουμίνωςτό 
σενάριο έχει άρκετάς άδυναμίχς, κερδίζει χάρις εις τήν θεα- 
ματικότητά του καί είς τήν πλουσιωτάτην καί άρκετά κα. 
λαίσθητον σκηνοθεσίαν του.’Εάν παρ’δωμεν μερικός τεχνικός 
άτελείας, δέν μάς μένει παρά νά έπαινέσωμεν τόν σκηνοθέ
την διά τά καλλιτεχνικά καί πλούσια ντεκόρ τοΰ έργου του, 
έντός τών δποίων παιχνιδίζει καί άντανακλφ μέ τέχνην, 
δ φωτισμός. Ή Έλλυν Πρήγκλ είς τόν κύριον ρόλον μετα
χειρίζεται όλα της τά φυσικά θέλγητρα καί είναι μιά γοη
τευτική, ώραία καί κομψή βασίλισσα καί αποτελεί μέ τόν 
Κόνρατ Νάγκελ ένα πολύ συμπαθητικόν ζεύγος.

“ο κδοουΗ,, 
Παραγωγή Chadwick Pictures Corp. 

(Προεβλήθη εις τό «Σπλεντιτ»)

Ό δημοφιλής κωμικός Λάρρυ Σέμον, γνωστός είς τό κοι
νόν ύπό τό ψευδώνυμον Ζιγκοτώ, έγκαταλείψας τάς δίπρα
κτους κωμωδίας έμφανίζεται πλέον μόνον είς μεγάλα έργα. 
Ο “Κλόουν,, χωρίς νά παρουσιάζη τίποτε τό πρωτότυπον ή 

έξαιρετικόν είναι μία ελαφρά κωμωδία, χωρίς αξιώσεις, τήν 
δποίαν παρακολουθεί τις εύχχρίστως.Ό Ζιγκοτώ εύρίσκει καί 
πάλιν τήν εύκαιρίαν νά μεταχειρισθή τά άκροβατικά του 
χαρίσματα. Παρά τό πλευράν του διακρίνομεν ένα μαΰρον, 
δ όποιος δμολογουμ'ένως είναι αντάξιος σύντροφός του.

‘Μ Ifl ΗΕΑ ΗΤ YJVIJTRPP Υ., 

Παραγωγή «Felsom-Film»
(Προεβλήθη εις τό «Οΰφα-Πάλας» >

Πρόκειται περί ένός έκ τών τελευταίων έργων τά δποία ' 
«έρύρισε» ό Alex Co da είς τήν Γερμανίαν, πρό τής άνχ- 
χωρήσεως του είς "Αμερικήν. -"Ομολογώ εύθύς έξ άρχής δτι 
δέν μοΰ ήρεσε διόλου τό θέμα τής ταινίας αύτή;, ή όποια 
άρχίζει ώς κοινοτάτη ηθογραφία διά νά μεταδληθή άργότε- 
τερον είς περιπετειώδες έργον-καί νά καταλήξη μέ τήν ευτυ
χή άλλά,πολύ συμβατικήν λύαιν τής ένώσεως τών δύο έρω- 
τευμένων νέων. Άλλά μετά τήν παρατήρησιν ταύτην δέν 
μοΰ μέ/ει παρά νά συγχαρφ τόν Alex Corda διά τήν κα

λαισθησίαν μέ τήν δποίαν. τό έσκηνοθέτησε. Είς παλαιότερα 
έργα του, καί ιδίως είς τό άλησμόνητον «‘0 Χορευτής τής 
Κυρίας», μάς έκαμε νά- έλπίζωμεν πολλά άπ" αύτόν. Εις 
τήν «Νέαν Ντυμπαρρύ, έπιβεβαιοί πλήρως τάς έλπίδας τάς 
όποιας έστηρίξαμεν έπ" αύτοΰ. "Η σκηνοθεσία του είνχι 
άκριβής, λεπτή, καλαίσθητος καί πλουιία, καί τήν διακρίνει, 
άπ'άρχή; μέχρι τέλους ένα άνώτερον καί ραριναρισμένο 
γούστο. Αί σκηναί τής έπχναστάσεως έχουν πολλήν ζωήν. 
Τό άριστοκρατικό παρισινό ντάνσιγκ μέ τήν παράξενη ντε- 
κορασιόν του, έπροξένησε μεγάλην έντύπωσιν διά τόν πλού
τον καί τήν πρωτοτυπίαν το·.’. "Επίσης πολύ έπιτυχημέναι 
είνε καίμερικαί νυκιεριναί άπόψτις τού Παρισιού μέ τάς φω
τισμένος διαφημήσεις. Ή ύπόκρισις τών ηθοποιών είναι 
άρχετά ικανοποιητική. *Η  Μχρία Κόρντα, ή δποία εξε
λίσσεται διαρκώς πρός τό καλλίτερον έπιτυγχάνει καί πά
λιν μίαν ώραίαν δημιουργίαν. Ή μεγάλη καί άληθινή αύτή 
καλλιτέχνις μέ τά ύπέροχχ μάτιχ, μάς άπέδειξι μέ τάς τε- 
τευταίας κχί τόσον διαφορετικές έμφανίσεις της δτι κατέχει 
είς μεγάλην κλίμακα ποικιλίαν έκφράσεων καί δτι δύ· 
ναται νά κρατήση έπ.τυχώς οίονδήποτε ρόλον. Οί άλλοι ηθο
ποιοί τήν συνοδεύουν Ικανοποιητικά καί αποτελούν έν» Αρ
μονικόν σύνολον.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ βαςιληως , 
ΙΙαραγωγή «Παραμάουντ»

(IIcοεβλήθη εις τό «Κοσμικόν»)

Ή σάτυρα αϋτη κατά τοΰ θεσμοΰ τής βασιλείας δέν στε
ρείται πρωτοτυπίας. "Ιδίως ή άρχή είναι άξιοσημείβιτος. Ό 
Ραϋμόν Γκρίφφιθ είς τόν ρόλον τοΰ μοντέρνου διαδόχου 
παίζει μέ πολύ μπρίο κχί χιούμορ καί κατορθώνει χωρίς 
ύπερβυλικούς μορφασμούς καί χειρονομίας να προκαλή τόν 
γέλωτα. Είναι ένας λεπτότατος κωμικός, ό όποιος ώρισμί- 
νως είς μέλλον πολύ σύντομον θά συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών κορυφα ων τού είδους του. Ή Μαίρη Μπράϊαν είναι ή 
χαριτωμένη σύντροφός του, διά τήν δποίαν δέν διστάζει νά 
μετατρέψη τό βασίλειόν του είς δημοκρατίαν.

Στέφανος Κώατια

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ZIAfiX
Ταινία "ίίμπέρ 

(Πρββλήθη είς τό «Πάνθεον»)

Ύστερα άπό έκλειψιν ένός έτους σχεδόν, ή Φράνς Ντε- 
λιά έ'εφανίσθη καί πάλιν πρό τού "Αθηναϊκού κοινού είς 
τόν «ΙΙρίγκηπα Ζιλάχ» τοΰ Ζίλ Κλαρετί.

'Η ύπόκρισις τής Γαλλίδος καλλιτέχνιδος ήτο τόσον τε
λεία ιδίως είς τάς δραματικές σκηνάς ώς καί είς έκεινας 
τής τρέλλας της, ώστε δέν διστάζω νά συμφωνήσω Απολύ
τως μέ τόν κριτικόν δστις άπεφάνθη δτι δ -Πρίγκηψ Ζιλάχ» 
είναι μία άπό τάς τελειοτέρας δημιουργίας τής Ντελιά.

Καί δ Ζένικα Μισίριο έφάνη κχθ’ δλα Αντάξιος τής πρω
ταγωνίστριας άποδώσας μέ θαυμαστήν εύσυνειδησίαν τόν 
ρόλον τοϋ πατριώτου καί ίδεολόγου «Πρίγκηπος Ζιλάχ».

Παρ’ δλίγον νά λησμονήσω καί τόν συμπαθέστατον Ζάν 
Ντεβίλντ δστις παρουσίασεν επίσης ένα τέλειον τύπον έ 
ραστοΰ, παίξας άψόγως τόν ρόλον τού Μιχαήλ Μενκό.

Άπό σκηνοθετικής άπόψεως δ «Πρίγκηψ Ζιλάχ» μάς 
παρουσίασεν ένα σύνολον έξαιρετικά έπιμελημένον μέ θαυ
μάσια τοπεία τής Φλωρεντίας δπου έλήφθη μέγα μέρος τού 
φίλμ, άκτάς λουτροπόλεων, Παρισινά σαλόνια κλπ. Τελειώ
νω έπαναλαμβάνουσα δτι δ «Πρίγκηψ Ζιλάχ» υπήρξε μιά 
μεγάλη έπιτυχία τής Φράνς Ντελιά κατόπιν τής δποίας οι 
θαυμασταί της εύλόγως θ’ άναμείνουν νά τήν θαυμάσουν καί 
•ίς τά έπόμενα δύο φίλμ της, ήτοι «Τόν δρόμον πρός τήν 
δόξαν» καί τήν «Προσωπογραφίαν τής γιαγιάς».

""Τρις Σχαριβαίυ

ΤΑ ΗΕ4 ΦΙΛΗ ΤΗΣ Σ1ΝΕ OFMN

© ΚΤΗΝΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΙΤρωταμωνισιεΐ ό διάσημος καλλιτέχνης Λδν Τσάνεϋ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡ1ΑΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ αΤΡΙΑΝΓΚΛ*

σέρχεται έντός τοΰ σανατορίου αύτοΰ δπου φρικα?νέαι
Στήν άκρη ένός δρόμου, μέσα στό πυκνό σκοτάδι [έμενε κατάκλεισιος έκεί μέσα. Ριψοκινδυ.εύει και εί- 

μιάς τρομερής νύχτας,κάποιο Ανθρωπόμορφο τέρας μέ ! σέρχεται έντός τοΰ σανατορίου αύτοΰ δπου φρικα?.έαι 
τά μάτια φοσφορίζοντα. Τό δλον του, ή στάσις του,1 Αποκαλύψεις τόν κατατρομάζουν καί τόν κάνουν σάν 
αί κινήσεις του, δείχνουν δτι και- 
ροφυλακτεϊ τήν λείαν του.

Έξαφνα έμφανίζεται ένα αύτοκί- 
νητο τρέχον μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα. 
*0 σωφέρ του λόγφ δπτικής παραι- 
σθήσεως νομίζει δτι δ .δρόμος στό 
σημείον έκεΐνο έχει οτροφή καί τό 
α&τοκίνητον κρημνίζεται μέσα στή 
χαράδρα. Καί παράδοξο πράγμα, τό 
πτώμα τοΰ σωφέρ, παρά τάς καταβλη- 
θείσας ύπερανθρώπους προσπάθειας 
τών αστυνομικών τής περιοχής εκεί
νης δέν Ανευρέθη.

Έν τούτοις κάποιος τίμιος νέος 
Τζών όνόματι, έρωτεομένος μέ τήν 
νέαν Μπέττυ γιά τά κάμη έξαιρε- 
κή τι έντύπωσι στά μάτια τής ώραί- 
ας του καί νά έπισκιάση τόν Αντίζη
λό του Άμές Χάγκ, ποζάρει ώς ντέ- 
τεκτιδ καί προσπαθεί ν’ Ατακαλύψη 
τόν τόσον μυστηριωδώς έςαφανισθέντα 
σωφέρ.

Πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ του ό 
Τζώνη ζητιΐ έπειγόντως τάς σύμβου
λός ένός άληθινοΰ άστυνομικοΰ, δια- 
ταχθέντος νά μεταβή έκεΐ καί ό όποι
ος τοΰ λέγει ύπό τύπον οδηγιών διά
φορα έξωφρενικά καί ανόητα πράγ
ματα ποΰ δέν είχαν καμμίαν Απολύ
τως σχέσιν μεστήν ύπόθεσιν, καί 
έτσι συνεχίζει τάς έρεύνας. Έχει Αλ
λωστε πεποίΟησιν δτι θά έπιτύχη όπωσ- 
δήποτε. »

Τήν έπομένην ήμέραν ό Άμός Χάγκ ποΰ είχε 
βγή έπ’ αύτοκινήτου περίπατο μέ τήν Μπέττυ, πα
θαίνει στό ίδιο Ακριβώς μέρος ποΰ έκαιροφυλακτοΰσε 
τό Ανθρωπόμορφο τέρας,τό Ιδιο Ατύχημα, κρημνίζον
ται κάτω στή χαράδρα και δέν Ανευρίσκονται. Εννο
είται δτι τό νέον αύτό δυστύχηφα προύξένησε κυριο- 
λεκτικώς κατάπληξιν, κανείς δέ δέν μπορούσε νά έ- 
ξηγήση τι μυστήριο έκρυβε τό μέρος έκε’νο. Αί έρευ 
vat τών Αστυνομικών έγινοντο χωρίς Αποτέλεσμα.

Ό Τζώνη, έφαρμόζων τάς έξωφρενικάς όδηγίας 
τοΰ έξ έπαγγέλματος άστυνομικοΰ, έφθασε είς τά Σα 
νατόρια τοΰ δόκτωροζ Έδουαρδ, δστις ώς έλέγετο,

MYSTERY!
A Mansion of 
many doors ... a 
house of strange 
shadows ... a boy 
and a girl seeking 
to solve an amaz
ing mystery.

■yOU’LL try to 
■*-  solve it, too— 

but it can’t be 
solved ’till the end. 
It will grip you — 

the suspense, 
the romance, 
the comedy.

SEE IT!
from the stage j

success by „·.
CRANE WILBUR.

ROLAND 7
WEST’S.

^inbuied L waLON CHANEY
«JOHNNY ARTHUR^

τρελλό. Βλέπει έναν Ανθρωπο ποΰ φαινόντανε σάν νε
κρός νά κάθεται έπάνω σ’ ένα ηλεκτρικό κάθισμα. 
Μετ’ δλίγον έμφανίζεται ένώπιόν του ένας Αλλος πα
ράξενος Ανθρωπος ποΰ τόν κυ τοΰσε κάπως παράξε
να καί ύποπτα καί τοΰ λέγει δτι όνομάζεται δόκτωρ 
Ζίσκα καί διευθύνει τό σανατόριον έν Απουσία τοΰ ι
διοκτήτου δόκτορτς Έδουαρδ.

Ό Τζώνη τόν έρωτά ποιός είνε ό Ανθρωπος τοΰ 
ήλεκτρικοΰ καθίσματος καί πληροφορείται δτι είνε 
ένας νοσηλευόμενος τόν όποιον κρατεί έκεί έν λη- 
θαργική καταστάσειδιάτάς ψυχικάς τουπαρατηρήσεις.

Σέ μιά αίθουσα λίγο πειό πέρα ό Τζώνη κατά-
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πληχτος βλέπε: τόν Άμό; Χάγχ δεμένον χαί ΐήν I 
Μπέττυ νά μεταφέρεται στα χέρια άπό ένα μαΰρον 
σχό χειρουργικό τραπέζι .όπου δλα ήσαν έτοιμα γιά 
νά γίνη έγχείρησις. Είρίσχεται προφανώς είς τό κα
ταφύγιο? κάποιου τρελλοϋ χειρούργου ζητοΰντος νά 
άναχαλύψη τό μυστικό τής ζωής, διά τών άνατομι- 
κών παρατηρήσεων έπ’. τοΟ σώματος μιάς ζωντανής 
πχρΒένου. '

Ο Τζώνη βλέποντας δλ’ αύτά τά περίεργα πράγ
ματα τά χάνει κυριολεχτικώς καί φεύγει άμέσως άπ’ 
έχεί γιά νά πάη νά φέρη ένισχύσεις. Μόνος του άν 
Ηελητη να χάμη τίποτε πρός άπελευθέρωσιν τής 
Μπέττυ, άσφχλώς Οά άποτύχη.

Δέν έπέρασε πολύ ώρα καί ό Τζώνη μέ πολλού- 
αλλους ποΰ έκάλεσεν ·ί; βοήθειαν γιά κάθε ένδεχό’ 
μενον, έφθασεν εις τό Σανατόριυν. Καί έφΟασεν t>- 
στιγμήν άχριβώς ποΰ έπρεπε καί ήμπόδισε μέ κίν
δυνο τής ζωής του τόν μανιακόν έκεΐνον ποΰ ήταν 
έτοιμος νά τρυπήση τό σώμα τής νέας...

Σιγά σ.γά τώρα δλα ηρχισαν νά έ^ηγοΰνται χαί 
νά λάμπη ή αλήθεια. Τό Σανατόριο? δέν ήτο άλλο 
παρά τό άσυλον φρενοβλαβών τό διευθυνόμενον υπό 
τοΰ δόκτο. ος Εδουαρδ, δπου ένας έκ τών έγκλει 
στων, έ δόκτωρ Ζίσκα, είχε χατορθώση νά τόν άπο- 
μονώση μέσα σέ κάποιο δωμάτιο. ’Επίσης άτεμόνω- 
σε καί τό άλλο προσωπικόν τοϋ άσυλου καί είχε κα 
ταρτίσει ε δικόν προσωπικόν άπό διαφόρου; ρε/.λτούς

^Χ0 έπ1 των διηύθυνε τά πάντα.
Η τρέλλα των τούς έκανε νά χρησιμοποιοϋν τή χα

ράδρα καταλλήλως, νά πίπτουν διάφορα θύματα εκεί 
καί κατόπιν νά τά μεταφέρουν είς τό άσυλον γιά νά 
κάνουν πειράματα.

Ή Μπέττυ έν τώ μεταξύ άπελευθερωθεϊσα ατό 
τ> π5'ΰ έποόκειτο νά ύποστή, ηΰχαρίστησε
τόν 1 ω·ζη καί τοΰ έδωσε τό χέρι της δεχθιίσα νά 
γίνη συςυγος του.

, "Ετσι ό έρχσιτέχνης ντέτεχτιβ «θριάμβευσε πρός 
λύπην τοϋ φίλου τής Μπέττυ ό όποιος δέν περίμενε 
ποτέ δτι τό τρυφερόν του ήμισυ θά έπεφτε στήν αγκα
λιά τοΰ άντιπάλου του.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
ΚΑΡλ\ΡΑ, ?Ο Δεκεμβρίου. I Τοΰ περιοδεύοντας άντιτρο 

σάκου μχ;).-« Οπου · αλοϋν πολλοί κοκόρσι, άργ.ϊ να L 
μ«ρωσϊ» λ*γ·ι  ft σοφόν λαϊκόν απόφθεγμα δέν θά .ό. 
ριυκεν ωρισμένως τόσον πολύ ένχρμονισμένην τήν θέσιν του 
άλλοιη οσον είς τόν κινηματογράφον της Κερχύρπς, ό όποιος 
στεγάζεται είς τό κτίριον τοΰ θεάτρου Ποικιλιών. II,Γέ 
8t* κατωρθωσα να έςακριβώσω άπό ποία καί πόσα άτομα ά- 
ποτελειται ή ίδιοκτήτρια τοϋ κινηματογράφου αΰτοΰ εταιρία 
ποιος εΐιε ό διευθιντής της, ποιος τέλος πάντων ποιίσταται 
της έπιχειρησεως. Καί αύτός άκόμη ό όπερατέρ καταντά νά 
είνε απρόσιτος. Ευκολώτ.ροζ έν έ.ί λόγφ διακρίνει κανείς 
την εταιρείαν μ.θ ης συνεργάζεται, άπό τάς προβχλομίνχς 
τχινίας, παρα τους έπιχειρηματίας αυτούς, οί όποιοι έν «ύ- 
τοις είνε οίοι κάτοχοι τής Κερκύρας καί περνούνε τόν κα 
φέ τους είς τήν μεγάλην πλατείαν τής πόλεως. Ε'νε δέ τό 
σον άξιοι δια τήν έπιχείρησςν αΰτοΰ τοΰ είδους, ώστε κατάν
τησε πλέον δ κινηματογράφος των νά μήν έλκ'ύει τό πλήθος 
των θαυμαστών του αν δέν συνδυάζεται καί μέ άλλου είδους 
θεάματα, _ς. γνήσιοι λοιπόν έμποροι, ο' κύριοι αύτοί, κα

λώς σκεφθέντες μετεκάλεσαν τελευταίως ένα οίκτρόν καί ά
θλιον «καλλιτεχνικόν» ντουέττο, μέ τό οποίον *ίς  μάτην ά- 
γωνίζονται νά συγκεντρώσουν τόν τρεπόμενον είς φυγήν κό
σμον, ό όποιος δέν τούς χρεωστεΐ καί τίποτε δι£ νά ΰπομένη 
τήν άποιλειστικήν προβολήν τών ταινιών τή; περιφήμου 
«Φάναμε-.» ή όποια, ίκτός όλίγων έξαιρέσεων. έξαποστίλλει 
είς τοΰ; πιστούς της τάς πλέον έφθηνάς άλλά καί τάς πλέον 
έλ88·.νίς τχινίας.

Καθ’ ά πληροφορούμεθα δμως είς τήν Κέρκυραν ΰπάρχει 
καί άλλος ΰπό ίνκόγνιτο έργαζόμε·ος κινηματογράφος, ό ό
ποιος άφοΰ είργάσθη κατά τήν θερινήν περίοδον παραμένει 
χκομη άστβγος καί συνβπώς &νευ εργασιών.

Κατόπιν τής οίκτράς αύτής καταστάσεω; είνε ν’ άποργ’ 
κάνεις πώς ένω είς τήν Χίον δπου τό έκεϊ κινηματοθέατρού 
εργάζεται τόσον συστηματικώς. εύρέθη έταιρία έκμεταλλεύ- 
σεως νά ίδρύση κινηματογράφον, ένω είς τήν Κέρκυραν όπου 
τα χαλια του κινηματογράφου δέν λέγοντχι, δέν εύρίσχεται 
μία άλλη έτχιρίχ διά νά δώση τέλος είς τό κουρέλιασμα αύ
τό τής έ^ίόμης Τέχνης...

Σπ Καζάζης
I . Γ. Είς τούς έπαρχιαεούς κινηματογραφικούς κύκλους 

διαδίδεται μετ έπιτάσεως, δτι διελύθη όριστικώς ή ΠΕΚ, 
ο:ι τό ταμείον της διηρπέγη κτλ. κτλ. Τί λέγουν έπί τών 
διαδόσεων τούτων οί άποτελοΰντες τό τελευταίον αΰτγϊς Δι- 
οικητ. Συμβούλιον;

ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΙ Η 0X1
ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ TOr “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, 

ΔΙΗ ΤΗΝ “MHDmME-S^NS-GENE,, ;

Είς ζητήματα διά τά όποία θά κρίνη ή Δικαιοσύνη δέν 
, είχαμε σκοπόν νά έπανέλθωμεν. ’Εν τούτοις εϊιεθχ ήναγ- 
κχσμένοι νά μή άφήσωμεν άπαρατήρητα τά σχετικώς νοα- 
φέντα είς τό ξένον τύπον.

Ούτω είς ένα άπό τά τελευταία φύλλα τής γνωστές γερ
μανικής έφημερίδος «Film-Kurier» (8 Jahrgang-Nr. ρος) 
έδιαβασαΰπό τόν τίτλον «Νεα έξ Αθηνών » τά τοΰ έπεισο- 
δίου μεταξύ τοΰ «Κ. Άστέρος» καί τής «Fanamet» έξ 4- 
φορμής τής...περίφημου,.. «Madame Sans Gene».

°3 ίέκΐ στ£λ°“ί .πίΡιΤΡ“φει ή έφημερίς αΰτή άνευ 
ουδεμια; κριτικής καί ακριβέστατα τά τοΰ συμβάντος αύ· 
τοΰ. Χωρίς νά προτιθέμεθα νά έπχναλάβωμεν πράγματα 
γνωστά είς τούς φίλους άναγνώστας τοΰ «Κ. Άστέρος». θά 
παραθεσωμεν απλώς κα! ήμείς κάτι ποΰ δείχνει κατά πόσον 
^ό^κοινόν ηύχαριστήθη μέ τόν άσσον αΰτόν τής Φάναμετ ή

Ιδού λοιπόν τί συνεχίζει ή άνω σοβαρά ίφηεερίς :
«Στό «Αττικόν» προβάλλεται τό φίλμ «Ιΐοίγκηψ καί 

κοκόττα» μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Τό αύτό συμβχίν^ι κίΐ είς
· Α. «Φωτιά» βπερ προβάλλεται είς τό 

«Ούρα Πίλας.>
"Αν καί τόσοι ήπατήθησχν άπό τάς κρίσεις τοΰ y JUi- 

κου τύπου δστις είχε τόν λόγον του να κρίνη έτσι) ή έκ 
του τοσον γνωστού όνόματος τής πρωταγωνίστριας του ή 
τέλος άπο τήν τεραστία ρεκλάμαν καί έπλήρωσαν τό ηύ=η· 
μένον είσιτήριον, έν τούτοις είς τήν πρεμιέραν δέζ έπ'ωλή- 
θησαν ούτε τά μισά είσιτήριχ έκ τών 200J θέσεων τοΰ 
«Κεντριτοΰ» καί παρ’δλον τό διζκεκομένον τών παραστά- 
σεων_(ίνχ άπό τά περίεργα τών 'Αθηνών τό θέατρον τών 
των ξένων θιάσων, Συναυλιών, Κινηματογράφου κλπ.) μόλις 
κα. μετά βίας καί διά τούς τύπους έκράτησεν δύο έβδοΓά- 
5ας. ·

_ Τευτοχρόνως τό «’Αττικόν» καί τό -Οϋφα Πάλας» νω
ρίς >α π go βάλλουν Άσαονς ήσαν ΰπερπλήρη. ’Ιδού πώς κρί- 
vs' τό Αθηναϊκόν κοινόν».
- Η X·0.',’'·’ λθιπ’ν τοϋ <κ· ’Α’^?0ί· ήτο μεροληπτική 
η κρίσις όλων μας ,· .

Re—Ma
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J ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

Κιιη '. εΠαλά.ν.-Προεβλήδηααν ΓΗ νέα ’Αφροδίτη*  
καί «Γκρίφιις*.  „ , > . >

Κινημ «Λςυ<οΰ Πύργομ*. —Προβαλλειαι ειςεποχας το 
έργον ιΒεντίκτα» τοϋ Λουι Φεγιάντ. Προσεχώς ΓΟ Χρνσο- 

ί Κινημ «Άλάμπρα». — Προεβλήδησαν «.4ί τρεις μάσκες» 

καί μέ θριαμβευτική>’ επιτυχίαν *01  Νιμπελοϋγκεν*.
Κινημ. ΓΑΘήναιον*. — Προεβλήθησαν « Η μάχη του 

Σαντιάγο*  καί ΓΕνας μόνο·· χρόνος ζωής*  μέ τον Μορενο.
Κινημ « Τατέ» — Προεβλήθησαν τά έργα γαλλικής παοα- 

γωγής ιΜπαροκό* καί εΝιτσέβο». ΠρΟοεχώς «Σταυρός και 
Μάουζεο*. , , ,τ _

Κινημ. ειθοδ ρν>, *Ρου >χιάί» κ.ι « Ολυμ Ία».-11ρο- 
βάλλουν διάφοοα επεισοδιακά. . ,

Κινημ. · Κεντρικόν*. — Προεβλήθη τό αυτοτελές ^βα- 
κτον έργον ·Τό στοιχειωμένο σπήτι* μέ τόν Χούι I ζιμπσον 
καί συνέγειαι άλλ,ων.επεισοδιακών■ c

Κινημ. «’Αττικόν*.  —Προβάλλεται είς ττιοχας < Η τρα
γωδία έρωτος*  μέ τόν Γιάννιγκς καί τήν Μία Παν.

Κι ημ- ιΦοΐνιξ*  (Τοέμπας).- Προεβληθιραν «Ια δυο 
χαμίνια*.  Ανταποκριτής
ΠΑΤΡΑ I

Κινημ- Πάνθεον. Παρά τήν κακοκαιρίαν τής παρελ. ,έρ" 
δοαάδος τό έογον αΠρίγκηψ καί κοκόττα» εαημείωσεν εξαι
ρετικήν έπιτυχίαν. Ή διβί^ιησις τοΰ κινηματογράφου, αυτόν 
έσχε τήν ευτυχή έμπνευοιν δπως τάς Κυριακας^ και εοριας, 
δίδει παιδικός παραστάσεις μέ έργα απόκλειαπικώς δια παιδια 
καί να χαρίζει οϋιω είς τους μικρούς δύο ώρες πραγματικής 
χαράς καί άπολανσεως. Ji.· έχομεν παρά να σνγχαρωμεν τον 
διευθυντήν τοϋ κινηματοθεάτρου κ. Π. Κονβε/.ην δια την 
ποαγμοτικά ώραίαν τον πρωτοβουλίαν. Μετά το εργον ·11ριγ- 
γκηψ καί κοκόττα*  προεβλήθησαν τά έργα « Η γυναίκα του 
Κενταύοοα*,  ιΤό.δρϊμα έ-ος τζόκεϋ» .βαριετε*.  « Η χο- 
οεύτοια αέ τά χρυσά πόδια*  καί * Η γυναίκα του Φαραώ». 
“ Κινημ. Ίντεάλ Ποοεβλήθησαν « Ο δαίμων των θαλασ
σών*,  νΠαληά ρούχα*  μέ τόν Κοΰγκον καί «Φωτιά’. Προσε
χώς «Πάτ καί Πατασόν». Κ. Ανδριόηουλος

Ή Ηΐνηματοϊίαφικί} κίνηοις κατά τάς βυο τελευταίας 
ίίίοαάβας ύπήρξε {«ηροτάτη καί 1<5ζφ> των εορτω» και 
λύτφ τής προβολής ώσαίωκ Ιργοον είς 8λους γτνικως τους 
“■’ΚΧ’ο&’έ .1. ■> ·ι·.·.*»»·  ?«-, ·γ 

Ζ<λάχ» τά είς τό «Άτττκΰν» « Ο οκφυλτσμής*  η 
νη&ήτώ φώς», τό χ(οον όιόακτεκό» αύτό ίρνον κα&ως 
χαΐ τό οΓυναΐχα & λά γχαροόν» τό προβλη^όν επίσης εις 
τό «Άειικό»», τό «Riposte» τό προβλη&ίν ΐτς τό «2α- 
ϋ.όν Ί'«άλ» καί τό «Μ«'« ’’«» Ντυμπαρρυ^ με τη» Μα
ρία Κόοντα, τό οποίο» προτβλη&η ini ότχαη*ν»ημοοον  
είς τό «Οϋάα ΙΙάλας» δλα αύτά άφησαν τάς αριστας των 
σντνπώστα,ν. Έχτΐνο δμως τό δηοϊον #ά σημείωση ε,αι
ρετική» ζωηρότητα κατά τή» έ<ρετει»ή» περίοόο» εί»ε το 
γτγονός τής πςοβ 'λής κατά τή» προσεχή ίβδομαόα ομα- 
όικώς ε^γων μτγάλη; αξίας. ,

Έπί παραόείχματι άπό τής αύριο» Δτυτερας εις αμ- 
φοτίρους τούς χ<νηματογράφ ·υς «’Αττικόν» και «Μον- 
τιΛλ» #ά προβλη&ή ό κολοσσός τής γαλλικής παραγωγής 
<Μιχαήλ Στρογγώφι ίχ τον ϋ·αυμασίου μυθιστορήματος 
τοϋ Ιουλίου Βίρν. Συγχιχριμμένως πτοι τον έρχου αυ
τού, ίιά »ά μή άνοφίρωμτν τάς Ιπιτυχ ας του εις τήν Ευ
ρώπην, πεο οριζόμτθα νά άναφίρωμτν μόνον τον θριαμ. 
β ν ποΰ έ ημτίωσε εις τήν Κων)πολιν σημείωσαν ειο 
πράξεις 27 χιλιάόω» τουρκικών λιρών. ,

Είς τά κινηματοθέατρα <2αλύν Ίντϊαλ» και «<Η - 
ι’.α ΙΙάλαςπ θά προβληθή ό γερμανιχό', κολοσσός < Φα- 
όυστ» παραγωγής U.F.A. με τούς Γερμανούς καλλιτέχνες 
Γιάννιγκς ώς Μεφιοτοφελήν και τόν Γκόσια “Εκμαν ως 
Φάουστ καθώς καί τή» Καμίλλη. Χ'ρν ώς Μαργαρίταν,. 
Περί τοΰ έργου αύτοΰ. κρι ικαΐ Γάλλων καί Γερμανών ει
δικών, ίόημοσιεύσαμεν είς προηγούμενα τεύχη, #ά ασχο- 
ληθή ίε ΐδ αιτίρως καί ό ήμέτερας συνεργάτης.

Είς τό «Πάνθεον» έπίσης θά προβληθή μία νεωτατη 
παραγωγή τής «Universal» υπό τό» τίτλον · Προοέχτε τή 
γυναίκα σας» ή ^Τσάρλεστον*  με πρωταγωνίστριαν τήν 
χαριτωμένην Βιργινίαν Βάλλυ. Είς τό εργον,αύτό άναπα 
ρίοταται δλη ή σημερινή ζωή τής ανώτατης άριστοκρα'ίος 
με τούς τελευταίους χορούς καί τά καμπαρέ ιά όποια θα 
κάνουν Ιξαιρττιχήν Ιντύπω^ιν. _

Είς τά «ΌλνιΐΛία» άνηγγέλθη άπό τής παρ. Πέμ
πτης ή προβολή τοΰ θρυλλ·κοΰ «Ποτέμκινν τής μεγάλης 
ρωσσικής παραγωγής, άλλά δυστυχώς άπηγορευθη^ ή προ
βολή της υπό τοΰ υπουργείου τών Εσωτερικών, ίσως κα
τόπι» τών γραφέντων ΰπό τής «Έσιίας» είς τό φϋλλον 
τής 5ης τρέχ. μηνός.

Πληροφοροΰμεν δμως τήν άγαπητήν συνάδελφον Οτι η 
προβολή τοΰ «Ποτέμκι»» όχι μόνον δεν άπηγορ'ύθη εις 
τήν Γερμανίαν κτΐ τήν 'Αμερικήν, άλλά εξακολοαθεΐ αηδ 
μηνών νά προβάλλεται μέ ίπιτυχίαν άφάντασιον. Καλόν 
θα ήτο δέ ό άρθρογράφος τής συναδέλφου προκειμενου 
νά γράψη κάτι κατόπιν εντολής, νά φροντίζρ νά συγκέν
τρωση ακριβείς πληροφορίας. , ,,
~Είς τό «2πλέ»τιτ» θά προβληθή ν’Η ζήλεια*  J εν*  
άπό τά Αραιότερα έργα τής γερμανικής, παραγωγής εις τό 
όποιον πρωταγωνιστούν δύο μεγάλοι αστέρες, η Αυα ντε 
Πούττυ καί ό Βέρνερ Κράους.

Δίτηε

Κινημ. Πανελλήνιον. Ποοεβλήθησαν κατα την παρελθ. 
ί-βδοιτάδα τά έργα ΓΗ Λίλιαν*,  ‘Τό Χόλλνγουντ*  και <Το 
μυστικόν τή; αβύσσου». Ε. Αμπλ,ανιτης

ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μ,έγτς. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην επιτυχίαν, 
«Πώς αγαπούν καί μισούν αί γυναίκες», αΤό τέρας μέ τα 
πράσινα ‘ιιάτια», καί *Τά  ίχνη τον τρόμου».

' Οί κ. κ. Κωνσταντινίδης καί Χατζηξανθης συνεταιρι- 
σθέντες μάς νποσχέθησαν εκπλήξεις παρονσιάζοντες είς το 
κοινόν δύο μεγάλα κινηματοθέατρα μέ ταινία; αξίας λοχοι’ 
καί πλήρεις ορχήστρας.. "Η τιμή εισόδου θα αυ;ηθη άπο 
δοχ 6.50 εί; δρχ 11 κατ’ άτομον. , ,

■ Κινημ Πάνθεον. Ποοβλήθησαν διάφορά επεισοδιακά 
έργα. ' Σ'

Κινημ. Ίδάΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν εΤό κορίτσι τή; 
γεινονιά; τών Πλοίων», «Οί κούκλες τού θέατρου*  και 
ΓΟ νπ’ άρ. 13*  μέ τόν Χτίς., _ .

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ηεςι:ααονικπ

Κινημ. νΔιονύσια' —Προεβλή&ησαν τά ίργα ΓΙο μαύρο 
μονλί*  μέ τόν Λόν ϊ’σάνεϋ εΚική» με τή’' ^όρμα 1α/.- 
μαιτζ εις δέκα ποάξίις.

Κινημ. Κιντρικόν. Προεβλήθεσαν «Οί ιέσσαρε; διάβολοι*  
ΓΟ θάνατο; τού δελφίνον*  καί «*Ο  κόσμο; καί η γνναϊκε, 
του». Ε· Κουβιριτακης

ΛΡΛΜΑ

Κινημ. Μίγας. Προεβλήθησαι «Τό δράμα τού στρατοδι-
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«ΑωροΆία Bcgvor· lie rip· Πίκφορό Hal «ΣαΙαμπύ». 
Προσεχώς ·Τό οπή τι τοΰ μυστηρίου*.

Νικ. Μαρκίδης
HAECSA

Κινημ. Βέρμιον. Ποοεβλήθησαν ή συνεχεία τοΰ έπεισο- 
διακοΰ * Μυστήρια*,  τό επεισοδιακόν· Οί αδελφό', τής σιωπής*  
καί ΓΟ βασιίεύν τοΰ ιπποδρομίου* .

Κινημ. Μέγα; 'Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν ΓΗ πόλις | 
που δεν κοιμάται*,  * Γνωρίσατε τήν γυναίκα σας*  καί ιιΟί 
άνδρες».

1 Γδ πτσαΐος
ΜΥΤΙΛΗΝΗ |

Ή κίνησις εις τους κινηματογράφους μας κατά τήν πα· 
ρελθονοαν εβδομάδα υπήρξε ζωηρότατη λόγιο τών εορτών.

Είς τον κινηματογράφον ·Πάνθεον*,  προε^λήθη είς δύο 
έ.ποχάς τό άριστουργηματικόν έργον τοΰ Ξαβίέ ντε Μοντεπεν 
ΓΗ 3Οργανοπαίκτρια*  σημείωσαν μεγάλην επιτυχίαν και κο
σμοσυρροήν. ’Επίσης προεβλήθη ή συνέχεια τοΰ περιπετειώ- | Εδους έργου *Τό  Μυστικόν ένός θησαυρού» καί ΓΟ άρχιερ 
γάτης» μέ τήν ΙΙρισίλλα Ντήν τό όποιον ήρεσε. Λίαν προσε
χώς εκπλήξεις μέ τήν Γ Υπέρτατη θυσία*,  ·Ζαζά*,  *ΙΙριγκή-  
πισσα Νάντια» κτλ. ι

Είς ιόν κινηματογράφον ·Σαπφώ» προεβλήθησαν, είς 4 
έ.ποχάς τό οικογενειακόν έργον τοΰ 3Ιουλίου Μαρύ ΓΗ ά- 
γρία κόρη*  με τήν Λισέγκο καί τόνΡίμσκυ Τό ανωτέρω έργον 
έσημείωσεν σχεδόν αποτυχίαν. Ηαρ*  δλην τήν καλήν διαφήμη- ι 
σιν ποΰ έγι'ε, δέν το παρηκολούθησε τό κοινόν τής Μυτιλή- I 
ιης. Προεβλήθησαν καί τό τέλος τών επεισοδιακών έργων ΓΟ 
τρομερός Κάουμποϊ" καί ·Τά ίχνη τοΰ ίέρακος*.  ”Εκαμε δέ 
έναρξιν δύο περιπετειωδών έργων «Παντοΰ στον κίνδυνο*  μέ 
τόν Σάρλ Χούκισων καί Γ() Μυστηριώδης καβαλλάρης*  μέ 
τόν Β. Ντεσμόνι. Λίαν προσεχώς *'Ο  άσωτος υιός» διά πρώ- ι 
την φοράν έν Έλλάδι. Α, Σωφροπιάδης I

Κινημ. 3 Αττικόν. 3Επανέλαβε τάς παραστάσεις του από, 
τής ημέρας τών Χριστουγέννων μέ τό έργον ΓΗ αγάπη ιοΰ 
Σαλτιμπάγκου* . 3Επίσης προεβλήθησαν ΓΗ ξώσα καρφίτσα*  
μέ τήν Μιλοβάνωφ καί ΓΗ κατάσκοπος. Προσεχώς ΓΟ ματω
μένος στίβος*.

Κινη*.  Θίστις (Καζαντζή 'Αμπέ η). Προεβλήθιμιαν 
επεισόδια τον έργου ΓΟ Μασίστας ντέντεκτιβ*,  'Η σο·άτα 
τοΰ Κριόν τσερ» «’Επιστήμων εμπρηστής*  «Γυναίκα σέ δημο
πρασία^ μέ τόν Χαγιακάβα καί τό «Είς άια.ξήτησιν περιπε
τειών» ·

Γ. Χατζηΐλευ 0 ερίου i
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Κινημ. Δημ. Κήπου. ΙΙροεβλή&ησαν ΓΗ νήσος τοΰ έρμ>· 
τος*  καί <Ό δαίμω τών δαλασσίϋν».

Ν. ΝικολαΐδηςΣΕΡΡΑΤ

Κινημ. Όρφ ύς. ΙΊροεβλή&η * Το ιερόν μίσος»
Κινημ. ΙΙάνΌ'εον. Ηροεβλή&η τό έργον * Λουκρητία Βορ 

για».
Κινημ. Παπέ. Προεβλήόησαν ιτι έργα ΓΕρως κινέσου» 

καί ΓΗ δύναμις του πειρασμού». Γ. Χα?κ>δης
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. Ί-Ήριΐον». — Προεβλήιλησαν τά έργα *Οί  μποέμ*  
καί ΓΗ δεσποινίς δακτνλογράφοζ*  μέ τήν Νόρμα Σήρερ.

Κινημ. ΓΑτι ικόν». Προεβλή&ησαν ΓΟ μακαρίτης Μα
νίας Πασκάλ», ή κωμωδία * Ο θρόνος*  καί ΓΕνοχος ή ά- 
&ώος». *Ιππ.  Σπανός
ΝΑΥΙΙΛΙΟΝ

Κινημ. «Πάν&εον >.—ΙΙροεβλή&ησαυ ΓΗ Κοντέσσα Μα· 
ρίτσα»t ΓΗ κόμησσα ’Ορλώγ», και ΓΓά χρονικά τοΰ Ι'κρή- 
σχουζ*.  Προσεχώς ΓΗ νήσος τών πειρατών*,  < Χαμένος κό 
σμος*,  <Κουρσάρος*  κλπ.

Τά συγχαρητήριά μας πρός τούς. κ. κ. Κολοκούρην καί 
Γεώργαν διά τήν προμήθειαν τών εκλεκτότερων έργων τής 
παγκοσμίου παραγωγής. ΠαπαΦανασόπ ιυλος
KOMOTINH

Κινημ. Ηλέκτρα' , — Ηροεβλήθησαν τά έργα ΓΗ τέχνη 
τοΰ γάμου*,  α°Ευα σημάδι στήν πόρτα», ΓΗ κοκόττα^ καί 
• Τό σπήτι τοΰ φενδους* .

Οί κ. κ. Παπαλουκάς καί Σταμάτης είνε άξιοι συγχαρητη
ρίων διά τάς ευγενικός των προσπάθειας καί αξίΖουν τής υ· 
ποστηρίξεως τοΰ κοινού τής πόλεώς μας.

Δ. Ώαπαδόπουλος

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
ΤΟΥ ΚΟΝΡΜΔ ΦΑ·Ι·ΝΤ

Πρό ιιηνών εϊχοιιεν διιιιοόιενδει είς τόν «Κινιιιι. 
Άότίρα> ίνα άνέκδοτον τοί? ΚόνραδΦαϊντ άπό τΐιν 
καΧλιτννικήν τον ζωήν.

ι Ώς Οά ένθυμοΟντατ οί άναγνώόται ιιος ό γε»ιι<ι- | νός καλλιτέχνης άύηγεϊτο ρετ’ ένΟονόιαιιοβ ένα 
|πάΗηιιά τον κατά τό «γνριόιια» τής ταινίας τον 
«Δέν πρέπει νά όιωπώιιεν», ίίτις δέν είναι άλλη ά
πό τήν προβληΟεϊόαν είς τό «Αττικέν» έ·πό τόν τί
τλον «ό Έκδνλος».

Δέν κρίνορεν άιίκοπον νά εϊπωρεν δτι ίί άκηνή 
καΙΙ’ ίιι ό ΙΙιϊνλος γέρων πλέον καί κατάκοπος πί
πτει είς ένα όιιηεΐον τής όδον, καί τόν άιικώνονν 
παρατνχόντες διαβάται. έλήόβη έκ τον δνόικοί. 
διιλαδιϊ καθ’ ήν όίραν οί διλενόπλαχνοι διαδάται 
τής όδοϊ Λειψίας όπον έκτνλίόετο n όκηνή, ιιή 
άντιληδΟέντες περί τίνος έπρόκειτο έιίπεν<1 ·ν νά 
προάδέρονόι τάς νπηρεόίας των είς τόν νποτειΟέ- 
ρενον έπαίτην Κόνραδ φ ϊϊντ ένώ. τό «βοηθητικόν 
προόωπικΰ'» έδερε τό δορεϊον έπϊ τοί οποίον ό 
καλλιτέχνης έναπετέθιι.

Ε ΠIΒ Ε Β ΛΗ ΜΜΕΝΗ ΔίΟΡΘύΣ IΣ
Είς τό προη^ονρενον πανηγνρικόν τενχος τον 

«Ι< ι ν η ρ α τ ο γ ρ α δ ι κ ο ι"· ’A d τ έ ο ο ς» καί 
κάτωθεν τής είκόνος τοί*  Μπι<ί ώ είς τό έϊώδνλλον 
έδηιιοόιεί'θη ότι, τό έργον «Βεντίκτα» είνε τόν άνγ- 
γραδέως Λονΐ Φέϊντερ ένώ εϊνε πραγηατικώς τοί1 
άποθανόντος πρό δνο έτών Λονΐ Φεγιαντ.
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Κινημ, 3Ολύμπια. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην επιτυχίαν 
ή δεύτερα εποχή τοΰ έργου ΓΗ πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου*  
τρεις κωμωδίαι καί ευεργετική παράστασις υπέρ τοΰ Συλλό
γου 3Αναπήρων μέ τό έργον < Σάν όνειρο*  μέ τήν Λισζέγκο.

Κινημ. ·Α“γλη»—Προεβλήθησαν «Τό ρόδον τής Νέας 
Ύόρκης*  μέ τήν ΜούρρσΓΰ καί ΓΗ Μονμάρτρη».

Γ. Νιτσόπουλος
ΤΥΡΝΛ B<->r *

Κινημ. Γ Αττικόν* . — ’Αργεί λόγω βλάβης τής μηχανής.
Κνημ. αΤονμπα ». — Προεβλήθη τό έργον ΓΟ λινκός 

σουλτάνος*  μέ τήν Κορίν Γκρίφφιθ.
Είς τό προηγούμενου τεΰ/ος, έκ παραδρομής έδημοσιεύθη 

ότι οί διευθννταί τών ανωτέρω κινηματογράφων συνεβλήθη- 
σαν μετά τοΰ κινηματογράφου Ντορέ τής ,Λ μμσση διά νά προ
βάλλουν τά αυτά έργα, ενώ σννεβλήθη μόνον ή διεύθυνσις τοΰ 
κι.ημ. Τούμπας. I. Κνλοβδς
Η ΡΑ Κ Λ Γ.ΙΟΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην επιτυχίαν' 
ΓΟ μοδέρνος βασιληάς*  * Λαίδη Γκλήν*,  ΓΟ άπηγορευμέ- 
νος παράδεισος*,  ΓΥπεράνιο τοΰ νόμου*  ΓΗ δούκισσα τοΰ. 
Μπούφαλο*.  I

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν ΓΗ γυναίκα τής τα-,

Le mouvement cinematographique, an cours 
des deux dernieres semaines, a ete tres vif, taut 
en raison des fetes qu’en raison de la projection 
de beaux films dans tous les cinemas en general.

«Le Prince Zilach» projete au Pantheon ; 
«Que la lumiere soit», ce film telleraeut instruc- 
tif projete a I’Attikon; comme aussi la «Fem
me a la Gar^onne» (egalement projete a Γ Atti- 
kon), la «Riposte» au Salon Ideal; «Une nou- 
velle Dubarry» avec Marie Corda projete pen
dant quinze jours de suite a Γ Ufa Palace ont 
laisse la meilleure impression.

Mais ce qui fera sensation au cours de la 
saison de cette annee, c'est le fait de la projection 
la semaine prochaine, de films collectifs de gran 
de valeur. Ainsi, a partir de demain lundi, les 
deux cinemas Attikon et Mondial projetteront 
le chef-d’oeuvre de la production franchise «Mi
chel Strogoff» tire du roman homonyme de Jules 
Verne. Sans nous etendre aux succes remportes 
par ce film en Europe, nous nous bornerons a 
signaler le triomphe qu’il a obtenu a Constant! 
nople ou les recettes ont atteint 27.000 livres 
turques.

Le Salon Iddal et 1‘Ufa Palace projette
ront le film allemand «Fau-Ι», production U.F. A. 
avec les artistes allemands Jannings dans le role 
de Mephistopheles et Gosta Eckmann dans celui 
de Faust, et avec Camille Horn dans le role de 
Marguerite Xotre collaborates special s’occu- 
pera tout particuliereme.it de cette «euvre. qui 
a ete si favorableme nt comme ntee par la critique 
franqaise et allemande.

Le Pantheon projettera aussi un des der- 
niers films de 1’ITniversal, intitule «Attention a 
votre femme» ou «Charleston» avec comme pro- 
tagoniste, Virginie Wally. Dans ce film defile 
toute la vie moderne de la haute aristocratic a 
vec les dernieres danses et les cabarets qui feront 
sensation.

L’Olympia a annonce depuis jeudi dernier 
le grand film russe «Potemkine» dont la proje 
ction a ete cependant interdite par le ministere

de 1’interieur, peut etre a la suite de 1’entrefilet 
publie par l’«Hestia» dans son numen du 5 cou- 
rant. Nous informons cependant notre honorable 
confrere que non seulement ce film n’a pas ete 
interdit en Allemagne et aux Etats-Unis, mais 
sa projection continue avec un succes conside
rable. Et il serait bon qu’avant d’ecrire quelque 
chose le redacteur de notre confrere se donnat 
la peine de recueillir des renseignements precis.

Lietke

NOTRE CRITIQUE
Dm VEUVE dOYEUSE 

Production «Metro Goldivyn-M»yer ■ 
(Projete a l’«Oufa Palace»)

La «Veuve Joyeuse», 1’ oeuvre cinematogra- 
phiee par le metteur en scene autrichien Eric 
von Stroheim sur la base—c’est du meins ce que 
nous affirme le programme—de la fameuse ope- 
rette de Franz Lehar, a ete projetee la semaine 
derniere dans notre ville aussi. Pour etre sincc- 
res nous devons avouer que ce film n’a qu’un 
rapport tres lointain avec 1’operette de meme 
norn que 1’on parvient avec beaucoup de peine a 
reconnaitre. Seuls les deux derniers actes (a no- 
ter que le film en a dix) se rapportent, et en
core de tres loin, au sujet de 1’operette. De me
me le denouement est entierement different et 
nous voyons ainsi la «Veuve Joyeuse», qui s’ap- 
pelle Alice dans le film au lieu de rissia comme 
nous la connaissons dans 1'operette—devenir 
reine de Monteblanco, Etat imaginaire qui a rem- 

1 place 1’Etat egalement fictif de Marsovie.
Il est incontestable que le public qui va voir 

au cinema la «Veuve Joyeuse» y va avec Pinten 
tion de voir 1’operette qu’il connait. Et precise- 
ment parce qu’ils n’ont pas trouve ce qu’ils 
s’atrendaient a voir, la plupart d,s »pectateurs 

; so nt partis de<;us, peu importe si a tort ou a 
raison.

La mise en scene est excellente, mais non 
I exempte de defauts, en particulier dans les de·

particuliereme.it


Kinimategraphices Astir

(tisfaisante, ce film de Roger Leon n’est pas 
sans defauts. Cela est du tout d’abord au decou
page puis a la banalite du sujet, ainsi qu aux sous 
-titres qui sont rediges sur un ton exagerement 
moraliste. La reproduction du <Bal des Quatorze 
Arts» est digue d’eloges. Dans le role principal 
Jina Palerm laisse un peu a desirer, surtout dans 
les scenes dramatiques. Georges Collin est aussi 
mediocre. Far contre Jules Clary et Maxoudian 
tiennent fort bien les roles secondaires.

THREE WEeK/S 
Produc'ion «Geldwyn-Mayer» 

(Projete au «Mondial»)

C’est un hymne a Lamour superieur aux lois 
et aux coutuines sociales, a 1’amour qui ne cede 
meme pasdevantla mott. Un poeme d’amour 
romantique, voila ce qu’est ce film cree par Alan 
Cosland sur la base du roman «Trois Semaines» 
d’Ely nor Gleen. Le film, do nt le scenario est 
faible sur plus d’un point gagne par son cara- 
ctere dramatique et par ses decors assez artisti- 
ques. Deduction faite de certaines imperfections 
techniques, on ne peut que Jouer le metteur en 
scene pour les decors riches et artistiques au mi
lieu desquels la lumiere joue avec art.

Dans le role principal Helen Prinkle emploie 
tous ses charmes naturels et elle est une belle, 
charmante et gracieuse reiue constituant avec 
Conrad Nagel un couple sympathique.

HE FI11S DU RO1 
Production «Paramount*  

(Projete au «Kosmikon»)

Cette satire contre 1’inotation royale ne 
manque pas d’originalite. Le commencement 
surtout est remarquable. Dans le role du prince 
heritier mo lerne, Raymond Griffith joue avec 
beaucoup d’humour et de brio et parvient, sans 
grimaces et gestes exageres, a provoquer le rire. 
Vest un tres fin comique qui comptera indu- 
bitablement dans un tres proche avenir parmi 
les meilleurs de son genre. Mary Bryan est sa 
gracieuse compagne pour laquelle il n’hesite pas 
a transformer son royaume en republique

L1E GhoWb
Production «Chadwick Pictures Corp...» 

(Projete au «Splendid»)

Le c" mi que si populaire Larry Semon. e-m- 
nu du public sous le pseud nyme de Zigotu, a 
abandonne les comedies en deux actes et ne se 
presente plus que dans les grands films. Sans 
rien avoir d’original ou d’e ptionnel,le«Clown» 
est une comedie legere. ,-mns pretentions que 
l’on suit avec interet. Zigot> trouve une nouvel- 
le occasion d’employer ses dons d’acrobate. Nous 
distinguons a ses cotes un noir qui est certaine- 

I ment son digne partenaire.

tails, Ht on sait que c’est par les details precise ( 
ment qu’on reconnait le bon metteur en scene 
Par exemple, la scene de la vue generale de 
Alonteblanco n’est guere reusrie et on distingue 
tres nettement les decors de papier. De meme, 
au bal qui estdonne a la legation de Monteblar.- 
co en 1 honneur de 1’heritier Mirko, on voit sur 
le trone la couronne du Montenegro avec Paigle 
a deux tetes et, au dessous, en cafacteres grecs, 
le symbole de la couronne grecque : «L’amour 
de iron peuple fait ma force». Quant a la neige 
qui tombe dans la scene ou le prince Mirko 
quitte a 1’aube la maison du plaisir, elle est ex- 
tremement malheureuse.

Nous nous contentons de signaler ces defauts 
bien qu’il en existe beaucoup d’autres encore. 
I/6clairage, exagdrement fort, fait que la pho- 
tographie est floue. En outre, on abuse des 
-flous artistiques».

Parmiles acteurs, John Gilbert seul se detache 
des autres. Son jeu est irreprochable et promet 
beaucoup pour 1’avenir.

Par contre, Mae Murray soigne tres peu son 
jeu. Dans certaines scenes elle est bien, mais dans 
d’autres elle est a peine tolerable.

Dans le role du prince Mirko, Roy d’Arcy 
exagere trop son jeu. Pour ce qui est de la scene 
en couleurs du mariage, qu’il nous suffise de 
dire que les couleurs par trop criardes detruisent 
toute la derniere partie du film.

SfiNS FflJVllIalaE 
I'reducticn

«Grandes Productions cinematographiqucs» 
(Projete au «Splendid»)

Le roman si coanu d’Hector Malo, qui nous 
a cbarme et emus dans notre enfance, a ete a· 
dapte par Keroul et Monka au cinema Le film 
qu’ils ont cree suit assez fidelemeat le roman 
et nous y retrouvous les principales aventures du 
petit Remy et du maestro Vitali avec sa troupe 
origiuale

Parmi les acteurs Denise Lores est ime assez 
sympathique Madame Melligan, victime de son 
beau-frere dbnt le role esttenu par Imerson.Hen
ri Boudin tient tres bien le role du maestro Vi 
tali. Lesly Low incai ne avec beaucoup de since- 
rite le petit Remy.

D’uue facon generale «Sans Families est un 
film simple et emouvant de ceux qui parlent di- 
rectement a lame populaire et 1’emeuvent tou- 
■jours.

LiA CHEF DE VOUTE 
Production «IMappemonde Film· 

(Projete a 1’Ideal)

Bien qu’ayant certaines qualites, telles que 
mise en scene soignee, photograptie iirepro· 
chahle interpretation par les acteurs plutot sa-

20 «“ΦΑΝΑΜΕΤ yy έπέτυχε jjn

Ti ; ; ;;
Κατέρριψε Ι·εκόρ εισπράξεων εις τά μεγαλείτερα θέατρα μέ τήν 

“ Κ I Κ Η „
Εις τήν NTITVO 1’1’ΠΟΛΙΛΙ έθριάμβευβε κυριολεκτε ί ς μέ τήν

JlWADflJVIE SANS GENE (ΚΥΡΙΏΝ ΑΕΝ ΜΕ ΜΕΛΛΕΙ)
Ι^ατήγαγε εξαιρετικόν θρίαμβον καί ρεκόρ επιτυχίας εις τό Κ,ινρματοθέατρον 

«ΛΙΟνΓΧΙΛ,, τής θεσσαλονίκης μέ τήν
ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ (τοϋ Λέχαρ)

11 “ΦΑΝΑΜΕΤ,,δ(αθετεί πρόϊ άπόΒειζιν τά κάτωθι

έργα της:
Ο ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ μέ τόν
ΠΛΟΥΣ1Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μέ τόν
ΚΙΚΗ μέ τήν

Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ μέ τούς

ΟΙ ΜΙΙΟΕΜ > »
ΟΙ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ μέ τόν
ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ (τοϋ Λέ/αο)

MADAME SANS GENE 
(ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΜΕ ΜΕΛΛΕΙ)

Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ -

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ

BEN-HUR

ΛιεύΒυ σις ΤΑΙΝΙΑΙ “ΦΑΝΑΜΕΤ,,
28 - ΟΠΟΛΛθΝΟΣ - 28

Α.ΘΜΙΜ Λ I

XΑΒΟΛΑ ΛΟ Υ·Δ 
X ' ΡΟΛΑ ΛΟΎ Λ 
ΝΟΡΜΑ ΝΤΑΛΜΑΤΖ 
ΟΥ Ι ΑΙΑΜ KOAAlEp ΖΟΥΝ1ΟΡ

' ΕΡΝΕΣΤΟΝ ΤΟΡΑΝΣ
I Ι'ΚρΕΤΑ ΝΙΝΣΕΝ

ΛΤΛΙΑΝ ΓΚΥΣ καϊ ΤΖ2Ν ΓΚΙΛΜΗΕΙ’Τ 

ΜΙΛΤΟΝ ΣΥΑΣ
έ ιήν ΜΑIII ΜΟΥΡΑIΗ καί Ί'ΖΩΝ

ΓΚΙΛΜΙΙΕΡΤ

• · · · μέ τήν ΓΚΑΟΡΙΑ ΣΒΑΝΣΟΝ

| ΚΑΡΟΛ. ΝΤΕΜΙΙΣΤΕΡ
Δ. Β. ΓΚΒ1ΦΙΤ ΤΣΑΙΗΜΣ ΚΙΡΚ1ΌΥΝΤ

' Β. Γ. ΦΙΛΝΤΣ
ΤΖΩΝ ΓΚΙΛΜΙΙΕ’Μ

μέ τους x,(i
' ΡΕΝΕ ΑΝΤΟΡΕ

Η μεγαλειτέρα ταινία μέ ρε- Μέ τούς
κΰρ εϊσιράςε<ον άπό τής ε- ΝΟΒΑΡΡΟ
φευοέσεοκ τοϋ Κινηιιατογοά- καί ΜΑ1Η ΜΟΥΡΑ1Η



“ΠΟΤΕΜΚΙΝ,,

Η ΝΕΟΤΑΤΗ ΡίϊΣΣΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ

Ώμολογήΰη παρά πάντων δτι ή ρωβσική παραγωγή ταινιών κρατεί 
σήμερον τά σκήπτρα τής παγκοσμίου κινηματογραφίας.

2ίργα τά όποία παρουσιάσαμεν ήδη άπό τήν έκλεκτήν σειράν τών ρωσσικών ταινιών
είς τό έν Άθήνα’ς Κινηματοθέατρον <ΟΛΥΜΠΙΑ*  τ

II "Μί ΑΡΚΤΟΥ.. UI Π “tmmiu βΡ„
άφθαστα άμφότεοα ε’ς σκηνοθεσίαν, έκιέλεσιν κα’. δύναμιν ηθοποιίας, έσημείωσαν2 ρεκόρ πρωιοφαντ'ς κοσμοσυρροής είς ελληνικόν κινηματοθέατρον.

Αίοιν προσεχώς 9ά έμφα«1σωμίν :

Τό *̂ ον ρωσσι«όι· εργον

ΑΙΛΙΤΑ,, Η ΒΑΣΙΛΙ22Α ΤΟΪ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΡΕΩ2
ή προβολή τοΰ όποίου άσφαλώς θά άποτελέση γεγονός είς τά κινηματογραφικά χρονικά μας. 
’Αρκεί νά σημειωθή δτι: ή κατασκευή τής ταινίας έστοίχισε ΔΕΚΑΔΑΣ ΕΚ ATOM" 
ΜΥΡΙΩΝ συμπράττουν οί ΑΡΙΣΤΟΙ σκηνοθέται, ηθοποιοί, άρχιτέκτονες, ζωγρά
φοι κλπ. καί δτι έν τή συλλήψει τοΰ μεγαλειώδους τούτου έργου, ού.ινος ή ύπόθεσις έλήφθη 
έκ τοΰ ομωνύμου μυθιστορήματος τοΰ Λ. Ν. Τολστόϊ, καί έν τή καταπλησσούσή τόν θεατήν 
έκτελέσει του, έκυριάρχησεν ή ιδέα τής έμφανίσεως τής 8υ· άμ*ως  τής ρωσσικής κινηματο

γραφικής τέχνης.

Ιίροσεχώς έπίσης θά έ ι φανόσωμ.εν :

Τό Λ_ον ^SV°V μεγάλη; 
Τ’ ρωσσικής σειράς

διά τό όποιον ήσχολήθη έπί μακρόν δλόκληρος ό τύπος τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής, 
τό όποιον έπροτάθη διά τό βραβεΐον ΝΟΜΠΕΛ

κα’.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΎΑΛΛΕΥΖΙΣ
ΔΓ ΕΛΛΑΆ, ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΝ 

ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕ1 ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΡΙΣ ΦΙΛΜ
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