
ΕΤΟΪ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΑΡΙθ. 26

f

Μ

ΑβΗΝΑΙ 23 Οκτώβριον 1927

!*Η ωραία Γβοργιανη Καλλιτέχντς Νότα βατάνάτζε ώς Γκιονλη είς τό dycovvyov ρωόόι 
κδν εογον τοΓ’όποίον τίιν Awox^itdmctiv έκμετάλλενόιν «χε% ή ίταιρία «·Αότηρ-Φίλ|ΐ» 
f ’Οδός Πατηόίων (Στοά Φέξη 83)

ΔΡΑΧ 5



FILM CORPORATION
'WILLIAM FOX PRESIDENT

NEW - YORK

ΖΥΓ1ΑΡΟΜΛΙ
Φ Έτησία 

ψ Έξάμηνος 
ψ Τρίμηνος 
Φ ’Εξωτερικό# Γενικώς
φ Έτησία Δραχμ. 250.— 
φ Έξάμηνος » 150.—

‘Ακεοικης

Δολλάρια 5.—

Δρ. 150.—
80.—
40.—

Κ^ΤΑΛΟΓΟ.^ ΤΑΙΝΙΩΝ

Σύλλογος των όγάμ,ων 
ό Adv Ζουάν 

’Άνθρωπος μ-έ το δ&αμ.ίντ& 
»άε ή κλέπτρ&α 
CH Κα δεν θέλει πα&δεά 
Ή Κόλλασις τοϋ Λάντε 
Χέ μΛβώ 
Προς τον θάνατο * 
Ό άνθρωπος είναι λύκος 
Εύγενής ληστής 
Μητέρα
Καθαρό Αεροπορικό */ΐμα 
ΊΓρεΓς υπέροχοι Κανάγιες 
ΛΙ^σο; των καταδίκων 
Τελευταίος άνδρας έπι της 

νης
eO θρασύς τυχοδιώκτης 
Ό κατάδικος
’Άγγελος και Λαίμ.ων 
'Ιερά Αποστολή 
Πιστός στην θέσι του 
Top. ό Ριψοκίνδυνος 

/νέων
Λυό γροθιές καί έτελείωσε 
*Ο άτίθασσος Τόνυ 
‘Ο ένοχος έτιμωρήθη

ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΑΣΙΟΝ
Celibataires d’ ete μέ τήν Magda Bellamy 
Tel Don Juan μέ τον Tom Mix και Billie Dove 
IZ homme au cammees μέ τον John Gilbert 
Mae la voleuse μέ τήν Bessie Love
Me ne veut pas d’ enfa μέ τήν M. Corda xu H. Lidtke 
1/ enter de Dante μέ τήν Ralf Davis
Danseuse Saina μέ τήν Olive Borden 
Vers la mort μέ τον l orn Mix
L’homme est un loup μέ τον Lou Lellegen
Brigand gentilhomme μέ τόν Tom Mix
Maman μέ τήν Belle Bennett
Pur sang aerien μέ τόν Buck Jones και Eva Novak 
Trois sublimes Canailles μέ τόν J. Farrell Macdonald 
L’ ile des parias μέ τήν Magda Bellamy
Le dernier homme sur terr μέ τόν La Panouille

Audacieux Vagabont μέ τόν B. Jones και \ irg. Brown 
Le Boulet μέ τήν \ralter Mae Giail
Ange et Demon μέ τήν Margaret Livington
Mission Sacree μέ τόν Tom Mix καί Dorothv Daim 
Ferme au poste μέ τόν Tom Mix καί Olive Borden 
Tom 1’ Intrepide μέ vov Tom Mix καί Robert Brower 
Comme un Lion μέ τόν Buck lones καί Sally Long 
Deux poings c’ est tout μέ τόν B. Jones καί M. Harlan 
Tony 1’ Indompte μέ τόν Tom Mix καί Jaquel. Logan 
Justice est faite μέ τόν Buck Jones καί Florence Gilbert

6, , φ Έτησία 

Φ ΕΤΟΣ Δ'. ΑΡΙΘ. 26

'Εβδομαδιαία Κινηματογραφική· καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Άρχτόνντάκτης ΘΕΜ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 
Γραοεϊαι Σοφοκλέους 7 (Στοά Παππού)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑίΛΦΗΜΗΣΕΩΙ*

Διά μίαν φοράν 
ό σιϊχος ... Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. > 
*Ανω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος > 
Ή σελίς .... > 
ΕΙς γο έξώφυλλον 
ή σελίς . . . *

3.50
400—

500.—

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5.00

ΠΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙίΠΑΙΜΑ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΘΙΚΗ

% 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ οο

Μία όννέν^ει/ξις ιιέ τόν ΔιενΟνντίιν της Άότυνομίας Πόλε- 
ων είς τό Ύπουργεϊον τών ’Εξωτερικών κ· Κλ· Γεωργιάδη

Quel e bombe JKangourou boxeur
La Panouille dompte les flots College Putiphar 
La Panouille en auto

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ •
‘Οδό; Βουλές -4

Γενιχάς Διευθυντής τών είς τά Βαλκάνια Πρακτβρείων Χτέφ. Χτβφαινίδγ}ς

Madame Dunamite
Golfeurs 
Faux Fauves

4'

Αί συνθήκαί υπό τάς όποιας ήνοιξαν έφέτος οί 
κινηματογράφοι βεβαίως δεν είναι καθόλου εύοίω- 
νοι διά τό μέλλον τών έπιχειρήσεων καί τήν πρόο
δον τής κινηματογραφίας έν Έλλάδι. Τό ύπό τής 
άρμοδίας Κοινοβουλευτικής έπιτροπής ψηφισθέν Εσχά
τως Ν. Διάταγμα θέτει (.ορισμένους περιορισμούς, οί 
όποιοι πιθανόν μεν έκ πρώτης δψεως νά μη παρα 
βλάπτουν τά συμφέροντα τών έπειχειρηματιών, παν 
τως δμως έν τή έφαρμογή των κλονίζουν αισθητώς 
τήν πελατείαν τών κινηματογράφον. Έπί τοΟ ώς 
άνω Ν. Διατάγματος έπιθυμοϋντες νά έχωμεν τήν 
γνώμην τής αρμόδιας υπηρεσίας τ^Ο Ύπουργείοο 
Εσωτερικών ή οποία συνέταξε τό σχετικόν σχέδιον 
καί Σδίως τούς λόγους δι’ ούς έπεδιώχθη ή λήψις 
σοβαρών μέτρων διά τήν λειτουργίαν τών κινημα
τογράφων άπετάνθημεν πρός τόν διευθυντήν τπϋ τμή
ματος τής ’Αστυνομίας ΠόλεωνΙπαρά τώ ώς άνω 
Ύπουργείφ κ. Κ. Γεωργιάδην ό όποιος είς σχετικήν 
έρώτησίν μας εύηρεστήθη νά μάς άπαντήση ώς έξής.

—«Διά τό περί κινηματογράφων Ν. Διάταγμα 
έχω νά σάς εϊπω δτι τούτο είναι ό ήπιώτερος νόμος 
έξ όλων πού ισχύουν είς άλλα κράτη. Έφροντίσα- 
μεν νά λάβωμεν τά μέτρα έκεινα τά όποια κατά τήν 
άντίληψίν μας είναι άπαραίτητα καί έπιβεβλημμένα 
διά τήν περιφρούρησιν άφ’ ενός τής δημοσίας ηθικής 
καί τής δημοσίας τάξεως καί καθαριότητος καί άφ’ 
έτέρου διά τήν έξυπηρέτησιν τών πνευματικών καί 
ψυχαγωγικών αναγκών τής Κοινωνίας.

Είναι άναμφισβήτητον δτιό κινηματογράφος έξα- 
σκεΐ ζωηροτάτην έπίδρασιν έπί τής πνευματικής κα- 
ταστάσεως τού παιδός έχει δε παρατηρηθεί δτι ή 
προβολή ώρισμένων έργων συντελεί είς ν ' 
διαπαιδαγώγησιν τού Κοινού 1 
χρόνφ διαφθείρεται ηθικώς ει 
διά τήν κοινωνίαν έν γένει.
ήμεΐς νά άφήσωμεν άπροστάτευτον τήν κοινωνίαν

,ς τήν κακήν 
j τό όποιον σύν τώ 
ίς βαθμόν έπικίνδυνον 
Δεν ήτο οέ δυνατόν

από τάς όλεθρίας αύτάς έπιρροάς τιύ κινηματογρά 
φου καί νά μή προβώμεν είς τήν λήψιν τών στοι
χειωδών έκείνων μέτρων άτινα είναι άπαραίτητα διά 
νά έμποδίσουν τήν διαστροφήν τής δημοσίας ηθικής.

—Δεν νομίζετε δμως κ. Γεωργιάδη δτι ή ίπαγό- 
ρευσ ς τής εισόδου είς άνηλίκους κατόπιν τού έλέγ- 
χου δστις γίνεται είς τάς ταινίας είναι περιττή έφό· 
σον ό κίνδυνος τής διαφθοράς έκ τών προβαλλομ?· 
νων ταινιών δεν ύφίσταται πλέον ;

—eH άπαγόρευσις δέν άφορά μόνον είς τήν ήθι- 
κήν προστασίαν τού χαρακτήρος τών άνηλίκων. 
Υπάρχουν πλεΐοτοι άλλοι λόγοι διά τούς όποιους 
ή είσοδος τών ανηλίκων είς τούς κινηματογράφους 
δέν πρέπει νά επιτρέπεται. Διότι δεν νομίζω δτι τά 
παιδιά τών όποιων ή ήλικία είναι 8 καί 10 έτών 
είναι όρθόν νά διέρχωνται τάς ώρας των είς τούς κι
νηματογράφους δπου άσφαλώς δέν πρόκειται νά άπο- 
κτήσουν ούτε ιήν μόρφωσιν, ούτε τήν άνατροφήν, 
ούτε τήν άνάλογον συμπεριφοράν έκείνων τά όποια 
φοιτούν είς τό σχολεΐον καί διατελούν ύπό τήν αύ· 
στηράν έπιτήρηοιν τών γονέων των. ’Επαναλαμ
βάνω δέ δτι έπί τού προκειμένου ό Ελληνικός νό
μος είναι ό ήπιώτερος έξ δλων διότι άλλαχού καί 
είς αύτήν ιήν Αίγυπτον άκόμη μεταξύ τών φελλά- 
χων ύφίστανται νόμοι άπείρως αύστηρότεροι άφού 
έκει ή άπαγόρευσις τής εισόδου είς τούς κινηματο
γράφους έπεκτείνεται καί μέχρι τών έφηβων ήλικίας 
16—18 έτών.

—Έν τοιαύτη περιπτώσει κ. Γεωργιάδη θίγεται 
έμμέσως ή έπιχείρησις τού κινηματογράφου, έφόσον 
είναι γνωστόν δτι οί γονείς σπανίως συνοδεύουν τά 
τέκνα των είς τούς κινηματογράφους, τούναντίον δέ 
τά τέκνα συνήθως παρασύρουν είς αυτούς, τούς γο
νείς. Είναι δέ εύνόητον δτι πολλάκις οί γονείς καί- 
τοι έπιθυμούν νά όδηγήσουν τά τέκνα των είς τούς 
κινηματογράφους δέν έχουν τόν άπαιτούμενον και-



Κινηματογραφικός Άότηρ

ρόν καί τοιουτοτρόπως παρέχεται ή άφορμή νά χά- 
νουν οί κινηματογράφοι πελάτας τού; όποιους άνευ
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της σχετικής άπαγορεύσεως δέν θά έστεροϋντο.
— Πιθανόν ή παρατήρησίς σας νά είναι όρθή 

άλλά δέν έπηρεάζει ποσώς τήν έπιχείρησιν. νΕχο- 
μεν τόσα παραδείγματα τών κ .νηματογρά, ων τών 
ξένων χωρών, οί όποιοι δέν ζημιοϋνται καθόλου έκ 
τοϋ μέτρου αύτοΰ. Οί κινηματογράφοι βεβα’ως ύφί- 
στανται σοβαράς ζημίας έκ τής βα'είας φορολογίας. 
’Αλλά τοϋτο δέν άφορα τήν ύπηρεσίαν μας. ΆφοραΙ 
τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών, πρός τό όποιον δύ- 
νανται οί ένδιαφερόμενοι νά προβοϋν είς τά κατάλ 
ληλα διαβήματα. ’Αλλά νομίζω δτι ή εισηγητική 
έκθεσις τήν όποιαν ύπεβάλαμεν είς τήν Κοιν;6ου 
λευτικήν Επιτροπήν άναφέρει τάς βασικά; σχέψίΐς 
αί όποΐαι μας ώδήγησαν είς τόν καταρτισμόν τοΟ έν 
ίσχύϊ τεθέντος Ν. Διατάγματος. Καί διά νά εϊμεθα 
σαφέστεροι τονίζομεν δτι τό Ν. Διάταγμα περί κι 
νηματογράφων άποσκοπει κυρίως τρία ιινά :

α') Είς τήν προάσπισιν τής ζωής, ύγείας και έν 
γένει τής σωματικής άκεραιότητος τών θεατών τών 
κινηματοθεάτρων. '

6') Είς τήν προστασίαν τής κοινωνίας έν γένει 
καί είδικώς τής νεαράς ήλικίας άπό άνηθίκων διδαγ
μάτων έκδηλουμένων διά τυχόν προβολής άσέμνων 
καί προσβαλλουσών τά δημόσια ήθη ταινιών καί

γ') Είς τήν διατήρησιν τής δημοσίας τάξεως έν 
τω κράτει καί τήν προάσπισιν τού σήμερον κρατοϋν- 
τος κοινωνικού καθεστώτος άπό τών προπαγανδιστι
κών τάσεων ξένων άναρχικών στοιχείων.

Είς τάς τρεις ταύτας βάσεις στηρίζεται, κατέλη- 
ςεν ό κ. Γεωργιάδης, τό περί κινηματογράφων Ν. 
Διάταγμα τό όποιον δχΐ μόνον δέν θίγει τάς κινη- 
ματογραφικάς έπιχειρήσεις άλλ’ ε!νε καί εξυπηρετι
κόν τοϋ Κοινοϋ και τής Κ οινωνίας έν γένει.

Άποφεύγομεν νά προσθέσωμεν ήμείς οίονδήποτε 
σχόλιον είς τάς ώς άνω δηλώσεις τοϋ κ. Γεωργιάδου. 
Τοϋτο εΐνε άλλως τε έντελώς περί τόν έφόσον τό 
Διάταγμα έτέθη ήδη είς έφαρμογήν καί επομένως αί 
έκ μέρους μας παρατηρήσεις δέν θά συντελέσουν είς 
ούδεμίαν μεταβολήν τής καταστάσεως. Εκείνο δμως 
τό όποιον δυνάμεθα νά τονίσωμεν έντεϋθεν είναι δτι 
ή άστυνομία Πόλεων όφείλει νά,έπιστήση τήν προ-1 
□ οχήν της είς τήν έφαρμογήν τοϋ έν λόγφ Διατάγ 
ματος. Καί πρός τόν σκοπόν τοϋτον πρέπει νά δοθή 
έντολή είς τά άστυνομικά δργανα νά εΐνε άπολύτως 
έπιεική είς τήν έπίβλεψιν καί τόν έλεγχον τών κι 
νηματογραφικών αίθουσών δπου εΐνε δυνατόν νά εύ- _ Π _ ~ - 5 r X - -

νέων των έγκατελείφθησαν έκει λόγφ άσχολιών τών 
τελευταίων- Καί βεβαίως μία τοιαύτη περίπτ ^σις 

έπιχειρηματίας οί
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ρεθοΰν άνήλικες οί όποιοι όδηγηθέντες ύπό τών γο' 
νέων των έγκατελείφθησαν έκει λόγq) άσχολιών τών 
τελευταίων. Καί βεβαίως μία τοιαύτη περίπνοσις 
δέν εΐνε δυνατόν νά ευθύνη τούς έπιχειρηματίας οί 
όποιοι δέν εΐνε δυνατόν νά παρακολουθούν τά έν ’ή 
αιθούση συμβαίνοντα. ’Εκτός τούτου ύπάρχουν 
πλεϊσται άλλαι περιπτώσεις ήκιστα έντιμοι καθ’ άς 
δύναται νά έπιτευχθή ή είσοδος άνηλίκων είς τούς 
κινηματογράφους καί διά τάς όποιας εινε άδύνατον 

νά εύθύνεται ή διεύθυνσις αύτών. Κατά συνέπειαν τά 
έκτελεστικά δργανα τής άστυνομίας δφείλουν νά έ
χουν ύπ’ δψιν των δλας έκείνας τάς περιπτώσεις έ
νεκα τών όποίων δύναται νά σημειωθή παράβασις 
τής διατάξεως περί άνη?Λκων τοϋ σχετικού Διατάγ
ματος.

Τερματίζοντες τάς παρατηρήσεις μας έπί 
τής έφαρμογής τοϋ Διατάγματος περί κινηματογρά
φων άς μάς έπιτραπή νά έκφράσωμεν καί ήμείς μίαν 
εύλογον άπορίαν έπί τών προληπτικών μέτρων τής 
άστυνομίας πόλεων είς τά δημόσια θεάματα. ΔιατΙ 
δέν λαμβάνωνται τά αύτά περιοριστικά μέτρα καί διά 
τά θέατρα δπου αί παραστανόμεναι σκηναΐ είναι 
άπείρως ύποβλητικώτεραι είς άνηθικότητα καί δια 
φθοράν τών σκηνών τοϋ κινηματογράφου ; Και δταν 
ή νεκρά καί σιωπηρά όθόνη έξασκει τόσην έπίδρασίν 
έπί τής ηθικής τοϋ Κοινοϋ, ή σκηνή μέ τάς ζωντα- 
νάς της είκόνας καί μέ τάς άσέμνους καί άνηθίκους 
φράσεις της ούδεμίαν άραγε έπίδρασίν έξασκεί έπί 
τής δημοσίας ήθικής ;

Θ· ΤόακιρΙδης
Σ. Σ.—ΈκεϊνΘ τό όποιον προεβλέπομεν ήμεϊς 

κατά τήν εφαρμογήν τού Διατάγματος περί κινημα
τογράφων διά τό όποιον ό κ. Γεωργιάδης τής αστυ
νομίας πόλεων τονίζει εις τήν ανωτέρω συνέντευξιν 
δτι αποτελεί τόν ήπιώτερον νόμον εξ δσων ύφίσταν- 
ται, πραγματοποιείται καί μάλιστα ύπό μορφήν 
πολύ αύστηροτέραν τού πεύματος τοϋ Νόμου.

’Αστυφύλακες έκτνλούντες διαταγάς τών προϊ
σταμένου των αρχών πεοιερχόμενοι τά κινηματοθέα
τρα τής πόλεως ήρχισαν άπό προχθές άσκούντβς άμεί- 
λικτον έλεγχον έπί τής κινήσεως αυτών, έπί τή προ- 
φάσει δτι εφαρμόζουν τόν περί κινηματογράφον νό
μον. Καί άξιούν άπό τούς ίδιοκτήτας νά μή έπιτρέ- 
πουν τήν είσοδον είς τά παιδία κάτω τών δέκα ετών 
έστω καί δταν συνοδεύονται άπό τούς γονείς καί 
κηδεμόνας των. ’Απαγόρευσαν μάλιστα τήν είσοδον 
καί είς πλεϊστα τοιαύτα καθ’ ήν στιγμήν είσήρχοντο 
είς τόν κινηματογράφον πρόκαλέσαντες ζωηράς δια
μαρτυρίας καί τών συλ'οδευόντων αύτά γονέων.

Δέν συζητούμεν τήν ηθικήν ζημίαν τήν οποίαν 
ύφίστανται οι κινηματογράφοι είς τήν συνείδησιν 
τού κοινού. Ούτε τήν υλικήν ζημίαν, ή όποια προστί 
θεται είς τήν βαρεϊαν φορολογίαν έπί τών εισπρά
ξεων τών κινηματογράφων.

Δέν δυνάμεθα δμως νά παρασιωπήσωμεν μίαν 
άδικωτάτην άντίληψιν τής Άστυνομίας Πόλεως|δσον 
άφορά τά δημόσια θεάματα, ή όποια τά μέν θέατρα 
δπου οργιάζει κυρωλεκτικώς ή άνηθικότης καί ή 
διαφθορά άφήνει τελείως άνεξέλεγκτα, τούς δέ κινη
ματογράφους οί όποιοι καί διδακτικοί είναι καί 
άπείρως ηθικοί καταδιώκει άμηλίκτως δσον ούδ’ αύ- 
τους τους οίκους ανοχής.

Κατόπιν τούτου δέν μένει τίποτε άλλο είς τού; 
ίδιοκιήτας τών κινηματογράφων παρά συνερχόμενοι 
άμέσως ν’ άποφασίσουν τό οριστικόν κλείσιμον τών 
κινηματογράφων, διότι είναι πλέον ζήτημα τιμής δΓ
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Σννέν^ευξίζ τόν ηερίφημο σκηνο&έτη τής «Ζάν ντ’ Άρκ> κ. Κ. Drayer.— Εντυπώσεις άπό 
τό «γύρισμα» τοϋ νπερόχου α^τοϋ έργου»—Καινοτομίαι είς τήν ^κινηματογράφησίν του κλπ.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ. Σεπτέμβριος. Μετά τήν παρακολού- 
θησιν στο Στούντιο Μπιλανκούρ τού «γυρίσματος* 
τού σ·ύπερ-φίλμ «Πανάμ» πού σάς έδωσα σιήν περα
σμένη-άνταπόκρισή μου, σήμερα θά σάς πώ μερικάς 
εντυπώσεις μου για τό«γύρισμα τής«}61ΐΗηπο ή<Τού 
μαρτυρίου καί τού θανάτου μιας ά/ίας» δπως ώνο 
μάσθηή ταινία τής Ζάν ντ’Άρκ, τής όποιας έκδοτης 
εΐνε ή «Γενική Εταιρία τών Γαλλικών φίλμ».

Τό Στούντιο στο όποιο «γυρίζεται» τό φίλμ αυτό, 
γειτονεύει μέ τό άλλο πού «έγύριζαν» τό «ΙΙανάμ* 
καί δπου είχα πάρει τήν συνέντευξιν μέ τόν Ζάκ 
Κατλαίν τήν όποιαν είχανε διαβάσει σέ προηγούμενο 
φύλλο. *

Τί διαφορά δμως άπτό ένα στούντιο στο άλλο ! 
Έκει φασαρίες, κακό, πανδαιμόνιο, μουσικές 1 ’Εδώ, 
μία ήσυχία νύχτας νεκροταφείου. Τό πράγμα μάς 
έκαμε μεγάλη εντύπωση. *Όλοι μιλούν μεταξύ τους 
στο αυτί καί τοποθετούν τήν παλάμη πλάϊ στο στόμα 
σάν νά λένε μυστικά ! Μάς εξήγησαν δτι ή το αυστηρά 
διαταγή τού σκηνοθέτη κ. Δράγερ νά μήν άκούεται 
ό παραμικρός θόρυβος καί φωνή στο «γύρισμα* τής 
ιερά; ταινίας τής «Ζάν ντ’ νΑρκ» ’ Αυτό πειά ήταν 
σάν Ιεροτελεστία.

Ούτε στήν εκκλησία γίνεται τόση ήσυχία δση μέ
σα στο στούντιο αυτό. Καί δμίος δέν ήταν άδειο. 
Πάνω άπό πενήντα ώς εκατό ήθοποίο: ρίζ’σέρ, δπε- 
ρατέρ, ηλεκτροτεχνίτες, βρισκόντουσαν έκεϊ μέσα 
καί έργαζόντουσαν σιωπηλά.

Μέ πολύ δυσκολία μφς επιτρέπεται εδώ ή είσο
δος. 'Η άταγόρευσις ήταν πολύ αύστηοά.

Άντικρύσαμε σέ ένα τμήαα τού Στούντιο έναν 
όμιλο σεβαστών καλογήρων νά συνεδριάζουν κάτω 
άπό τριάντα προβολείς δυνατούς διαφόρων χρω- | 

μάτων.
Ήταν οί διασημότεροι εταίροι τού «Γαλλικού 

Θεάτρου**ό Συλβαίν στο ρόλο τού Άρσεβέκ Κοσών, 
ό Σούτζ, ό Μπέρλεϋ, ό Dalleu, ό Ravet, ό Armor 
κλπ. κλπ.

’Εκείνη τή στιγμή έδίκαζαν τήν Ζάν ντ’ Άρκ.
Ό σκηνοθέτης κ. Δράγερ σένα μικρό διάλειμμα

αότούς ή άναγνώρισιςτού εκπολιτιστικού καίήθ·>πλα· 
στικού σκοπού τού έργου των. ’Επιβάλλεται δέ το- 
σούτο μάλλον ή λήψις μιάς τοιαύτης άποφάσεως έκ 
μέρους τών ιδιοκτητών τά»ν κινηματογράφων καθό
σον είναι απόλυτος άνάγκη ν’ άποκατασταθή είς τήν 
<υν·(δησιν τού κοινού ή κακή άντίληψις περί κινη- 

ατογράφου ή οποία έχει δηιιιουργηθή έκ τών δυ- 
φημδστικών ένερ/8ΐών τή; ’ Αστυ/ομίαςΠίλεων-

μάς άντελήφθη καί μάς έπλησίασε.
Μόλις τού είπαμε δτι έρχόμεθα άπό τήνΈλλάδα, 

μά; έξέφρασε μ* αύτά τά λόγια τόν ενθουσιασμό του.
— «’Έχετε εκεί κάτω τά καλλίτερα στοιχεία γιά 

«να γίνουν πρώτη; ταξεως ταινίες κι όμως όπως μου 
«λέτε, τίποτε δέν γίνεται. *Έχετε τόν ήλιο, τή Μυ- 
<θ ’λογία, καί ωραίους τύπους γιά νάναδειχθούν στον 
«κινηματογράφο. Τρία σπουδαία στοιχεία γιά τήν 
«επιτυχία. Εγώ πάντα άγαπώ τήν 'Ελλάδα γιατί

eO τελενταίως^εν ΙΙαριαίοις^μ,εταβάς έκτακτος 
συνεργάτης μας κ, Κ. Δημητριάδης μετά τον 
καλλιτέχνου κ, Ζάκ Κατλαιν φωτογραφη&έντες 
χάριν τοϋ ^.Κιν,^Αστέρος^ εξω&εν τοϋ στούντιο 

τοϋ Μπιλανκούρ

«διαβάζω συχνά τούς άρχαίους της συγγραφείς καί 
«σάς δηλώνω πώς θά είμαι ευτυχής αν μού γράψετε 
«μιά μέρα πώς βρήκατε ενα σοβαρό κεφαλαιούχο ό 
«οποίος νά βάλη τά κεφάλαια γιά ένα ιστορικό 
«φίλμάπ’ τή Μυθολογία σας ή τήν έπανάσταση τού 
«1821, καί νά μέ ειδοποιήσετε νά ρθώ γιά τή σκη· 
«νοθέτηση τού έργου αυτού ! “Ότι κι’ δν μέ άπα- 
«σχολεί εδώ, θά τ’ άφίσω γιά νάρθώ εκεί κάιω στήν 
«Ελλάδα νά εργαστώ γιά τά πρώτα σας σούπερ- 
«φίλμ πού θά κάμουν—είμαι πεπεισμένος—μεγάλη 
«έντύπωση στήν παγκόσμια αγορά. Δέν έχετε λοιπόν



Κινηματογραφικός ‘Αότηρ
Κινηματογραφικός Άάτήρ

«παρά νά φροντίσετε και νά μου γράψετε !»
Κι9 άλήθεια—άς κάμωμε μια παρένθεση—τί ευ

τύχημα θα ήταν αν βρισκόταν ένας κεφαλαιούχος για 
νά κάμη μιά Εταιρία παραγωγής Ελληνικών φ^μ 
μέ σκηνοθέτη έναν Δράγερ! στον όποιο ή Γαλλία— 
4ν καί Δανός, αν καί ξένος—ανέθεσε τά σπουδαιό
τερα της—τά Εθνικά της σούπερ φίλμ!

Φαντασθήτε τήν κινηματογραφική αναβίωση τής 
Μυθολογίας μας, τού 1821! Τι Εθνικό αρχείο καί 
τι μορφωτικά στοιχεία για τή νεολαία μας, καί τί 
υπέροχη προπαγάνδα τών ένδοξων μας σελίδων στο 
εξωτερικό, καί τί θετικά κέρδη γιά τον κεφαλαιούχο 
που θ’ άναλάβη αυτή τήν εργασία καί τί τιμές γι’ 
αυτόν !

Εγω θέλω νά ελπίζω πώς Θά βρεθή κάποιος 
πλούσιος επιχειρηματίας στήν Ελλάδα νά <τολμήση> 
καί εύχομαι νά έχω τήν ευτυχία νά γίνω εγώ ό καλε- 
στής τού Δράγερ αφού από μένα περιμένει ενέργειες 
σχετικές ό παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης.

Ας τό ελπίζομε. Καί τώρα κλείνομε τήν παρέν
θεση αυτή.

' Ό κ. Δράγερ μάς έδωσε τότε διάφορες εξηγήσεις 
γιά τό φίλμ της Ζάν ντ’*Αρκ καί μάςεΐπε δτι σ’αύτό 
τόφ'ιλμ θά δούμε δυο μεγάλες καινοτομίες:

Πρώτον; Οί ηθοποιοί όλοι εΐνε εντελώς άβαφτοι 
άπαγορευ; μένου τού μακιγιάζ, τό όποιον επιτυγχάνε
ται διά νέου τεχνικού φωτισμού.

Δεύτερον: "Ολο τό φίλμ εινε φωτογραφημένο στο 
πρώτο πλάνο* δηλαδή βλέπει κάνεις στό πανί δλο 
μεγάλα τά πρόσωπα τών ήθοπονών, ώστε νά παρακο 
λουθή άπ’ τήν έκφρασή τους καί τις πειό ενδόμυχες 
σκέψεις των.

’Η φωτογράφησις δέ γίνεται μέ τόση μελέτη πού 
τό φιλμ αυτό θά εΐνοι ανώτερο άπ’ δσα έγιναν ώς 
σήμερα, δηλ. τό Νιμπελούγκεν κλπ.

Τά σκηνικά των, εσωτερικά μοναστηριών εϊνε βα- 
ρειά καί ογκώδη, γίνονται δέ μ’ εξαιρετικήν ιστορικήν 
άκρίβειαν. .

Κοντά στον κ. Δράγερ, γνωρίσαμε καί τό «δεξί 
του χέρι» τον επίσης γνωστό Δανό σκηνοθέτη κ. Ράλφ 
Χρίστιαν Holm, ό όποιος επίσης εινε εξαιρετικά φι- 
λελλαδικός καί κάποιε πού πέρασε άπ’ τήν Ελλάδα 
άπεχόμισε αξέχαστες.εντυπώσεις.

Στον κ· Holm οφείλομεν πολλές από τις τεχνικές 
εξηγήσεις το,ύ φιλμ τής Ζάν ντ’ ”Αρκ καί τήν φι
λοξενίαν μας στό Στούντιο. Είνε ένας ευγενέστατος 
και συμπαθέστατος καλλιτέχνης.

Σε λίγο, εφτασε άπ’ τό καμαρίνι της στό στούν
τιο ή παγκοσμίου φημης, άν καί νεαρά, ηθοποιός 
Φαλκονέττι, χάρμα ματιών, ή όποια υποδύεται τόν 
ρόλον τής μαρτυρικής αγίας Jehanne d’ Arc.

Ηταν ντυμένη σαν πολεμιστής τού μεσαιώνος 
καί μέ κουρεμμενα σύρριζα μαλλιά σάν μικρό αγόρι. 
Κάθησε σ’ ένα παπικό θρόνο καί πόζαρε γιά τό ά
γαλμα της, στο ρόλο της, στό μεγάλο γλύπτη *Αντρέ, 
μαθητή καί διάδοχο τού Ροντέν.

Εχ·ι νη την ωρα δέν <έ γύριζε» ή Φαλκονέττι

γι’ αυτό βρήκε τήν ευκαιρία νάποζάρη.
Μάς ομολόγησε δτι δ ρόλος αυτός τήν κούρασε 

φοβερά γιατί έχει σκηνές άληθινών δακρύων καί ά- 
ληθινών σπαραγμών. Γι’ αυτό ήταν πολύ ωχρή καί 
τά μάτια της στεφανωμένα—φυσικά—από μιά σκιά 
μαρτυρικής πράγματι προσπάθειας.

°Ολο ούτό τό έργο εκτυλίσσεται στό εσωτερικό τής 
έκκλησιάς, στή φυλακή, στό δωμάτιο τού μαρτυρίου 
τής *Αγίας καί στό παλάτι τού Ρουέν. Κι’ δλη ή 
δράση τού έργου γίνεται σέ μιά μόνον ημέρα, τήν 
ημέρα τής καταδίκης καί τού θανάτου τής *Αγίας.

Ή σκηνή πού κηνε τήν Ζάν ντ *Αρκ ζωντανή 
επάνω σέ λόφο ξηρών ξύλων γίνεται στήν αυλή τού 
παλατιού τού Ρουέν καί άληθινά ή εντύπωση πού θά 
κάμη στούς θεατάς θά εΐνε άξέχαστη, καταπληκτική!

Εινε Θαύμα πώς κατορθώνουν νά κάμουν μιά τό
σο δυνατή πυρά άπό ηλεκτρικά φώτα, πού νομίζει 
κανείς δτι εΐνε πραγματικές φλόγες!

Ή Ζάν ντ’ ’ Αρκ—ή Φαλκονέττι—μετά τή σκηνή 
τού μαρτυρίου της, έπεσε αληθινά λιπόθυμη καί έμει- 
με επί ώρες άναίσθητη!

Τόσο είχε νοιώσει τό ρόλο της!
Τό σενάριο τού υπέροχου αυτού καλλιτεχτήμα- 

τος, τό όποιον ελπίζω νά ίδήτε καί στήν Ελλάδα 
άργότερα, άνήκει στον κ. Κάρλ Δράγερ καί στον Ζο· 
ζέφ Ντελτέϊλ.

Όπερατέρ είνε ό κ. Ρούντολφ Ματέ. Βοηθός του 
δ κ. Ρ. Κοττύλα. Άρχΐ'έκτων δ κ. Έρμαν Γουάρμ. 
Διακοσμητής (κοστουμιών) ό κ. Ζάν Βίκτωρ Ούγκώ 
(δισέγγονος τού Β. Ούγκώ). ’Επιμελητής τού έργου 
ό κ. Ράλφ Χρίστιαν Holm.

Τά ντεκόρ είνε στυλιζαρισμένα πιστά επάνω σέ 
παληές μινιατούρες τού 15ου αιώνος. Τό μακιγιάζ 
δπως είπαμε άπηγορεύθη ρητώς. Ούτε ίχνος πού
δρας επετράπη ! ’Ακόμη δέ καί τά μαλλιά τά μακρυά 
κομμένα (δπως οι Pages) έγιναν άπό τά φυσικά 
μαλλιά τών ήθοποιώλ' πού παίζουν !

Έμείναμε τρεις ώρες παρακολουθώντας τό «γύ
ρισμα* τού έργου αυτού καί έξαναγυρίσαμε τήν 
άλλη μέρα.

Κι’ εδώ γιά νά γίνη μιά σκηνή, μαρτυρούσαν 
κυριολεκτικώς δλοι ! ’Επαναλήψεις επί επαναλήψε
ων ! Ό μεγάλος Συλβαίν αναγκάστηκε έξ φορές νά 
παίξη τήν ίδια σκηνή γιατί ξεχνούσε νά στρέψη πίσω 
τή στιγμή πού είχε ορίσει ό κ. Δράγερ όπως απαι
τούσε ή σκηνοθεσ'α !

Μιά ατμόσφαιρα εκεί μέσα άποπνυκτική !
. Κι’ όμως οί ηθοποιοί, ήταν βαρυοντυμένοι μέ 

μαλλινα χοντρά ράσσα πού ύπέφεραν φοβερά.
Ενας απ’ τούς ηθοποιούς τόσο ύπέφερε κάτω 

απ’ τούς προβολείς πού έπαθε νευρική κρίση καί τόν 
έσήκωσαν άναίσθητο νά τόν φέρουν έξω στήν αυλή 
τού Στούντιο γιά λίγο καθαρό αέρα.

Τί μαρτυρική, αλήθεια, εργασία γιά νά γίνη μιά 
ταινία !

Για νά «γυριστή» μιά σκηνή μέτρησαν τήν άπό- 
σναση απ’ τό πρόσωπο τού ηθοποιού ώς τό φακό

τού άπαρέΐγ μέ τό σαντιμέίρο ! ΚΓ αυτό γιά νά 
μή ϊίνη Θαμπό ! Κι* δλο άπ’ τήν αρχή ! Κι’ δλο με· 
λέτες εκφράσεων ! Γκριμάτσες χαρακτηριστικές τών 
ήθοποιών I Καί άλλαγές προβολέων. Κι’ δλα αυτά 
σέ μιά σιωπή νύχτας νεκροταφείου.

Φύγαμε άπ’ τό ναόν <ύτόν τής έβδομης Τέχνης 
άκροποδειτί σεβόμενοι τή μεγάλη ησυχία καί μέ τήν 
εντύπωση δτι «εκεί μέσα* κάποιο μεγάλο μυστήριο 
γινόταν πβύ θ’άπηκίνιζε πιστά ένα ιστορικό γεγονός. 
Κι’έξω τό Παρίσι βομβούσε καί στό μπιστρό φρεν- 
τονέριζαν δλοι τό νέο τραγούδι τού Παντιλλέ, τού 
συνθέτου τής Βαλέντσιας πού τραγουδούσε ή Μισ^ε- 
γκέτ εφέτος—«ή γρηά—κοριτσάκι»—σώ «Μουλέν 
Ρούζ»,τό «Paris·... reine du monde!..,.

Κι’ άλήθεια τό Παρίσι εΐνε ή πόλις-βασίλισσα C/ Λ ΖΟλου του κοσμου...
Χαθήκαμε σέ λίγο μέσα σίά πλήθη τού άγνωστου 

κόσμου πού μαζεύεται άπ’ δλα τά μέρη τής γή; στήν 
πολύβοη αυτή Βοιβέλ για νά γλεντιση, γιά νά ξεχάση 
καί ξεχαστή,γιά νά πάρη καινούργει®ς άσβεστες εν
τυπώσεις... Γιά ν’ άμαρτήση 1 DIMI

Υ. Γ. Σήμερα σά; χαρίζω δπως σάς είχα ύπο- 
σχεθή, τή φωτογραφία πού έβγαλε ό Κατλαίν μαζύ 
μου στήν αυλή τού σιούντιο τού Μπιλανκούρ, σέ 
μιά διακοπή τού «γυρίσματος» τού φίλμ «Panam>.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ!
TCY ΑΛ. ΚΟΡΝΤΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ό Αλέξανδρος Κόρντα, όπως καί πολλαί άλλατ 
εξέχουσαι προσωπικότητες τής έβδομης τέχνης, προ
ήλθαν άπό τούς δημοσιογραφικούς κύκλους. Ούγγρος 
τήν καταγωγήν, έσπούδασίν επί διετίαν είς τ > Πανε- 
πιστήμιον τή; Βουδαπέστης τήν δημοσιογραφίαν. 
Κατά τήν άρχήν τού πολέμου καί επί δύο έτη παρέ- 
μενεν είς Παρισίους ώς άνταποκριτής πλείστων βιεν
νέζικων καί ουγγρικών εφημερίδων. To 191β ή^χισε 
τήν κινηματογραφικήν του καρριέραν.

Κατ’ άρχάς έγραφε σενάρια. Ό ζήλος του κιί ή 
έπιθυμία του νά άναδειχθή είς τό φίλμ δέν τόν 
άφηναν ήσυχον. Ήσχολεΐτο είς τό νά μετατρέπη θε
ατρικά έργα είς κινηματογραφικά, έγραψε τίτλους, 
επέτυχε δέ επί τέλους νά άναλάβη τήν διεύθυνσιν 
τής παραγωγής μιάς κινηματογραφικής εταιρείας. 
’Αλλά καί εδώ δέν έμενεν ευχαριστημένος καί τέλος 
τό ονειρόν του έπριγματοποιήθη* έγεινε ρεζ'σέρ.

*Ως σκηνοθέτης κατέσιη περίφημος. Τό όνομά 
του έμεσουράνησεν κατά διαφόρους έτοχάς εις τήν 
Βουδαπέστην, τήν Βιέννην, τήν Ρώμην, τούς Παρι
σίους καί είς τό Βερολΐνον, ήδη δέ μετά άπό τόσας 
περιπλανήσεις κατέληξεν είς τήν χώραν τών δολ- 
λαρίων.

Δέν πρόκειται είς τάς δλίγας αυτός γραμμάς νά 
κρίνωμεν τό έργον τού Κόρντα. 6Απ/.ώς τονίζομεν δτι 
θεωροϊται είς έκ τών πρώτων τής νεωτεριστικής

σχολής, διακρίνεται δέ διά τό λίαν έπιμεμελημένον 
έργον του. Ό -Κόρντα ώς σκηνοθέτης μοντέρ
νων έργων, δυσκόλως δύναται νά κατακριθή καί υπό 
τών αύστηροτέρων κριτικών.

Τήν στιγμήν αυτήν ό μόνος μή άμερικανός σκη
νοθέτης τή; μεγάλη; άμερικανικής φίρμας «First 
National» είναι ό ’Αλέξανδρος Κόρντα.

"Οταν προ ενός περίπου έτους κατά τόν πυρετόν 
εκείνον τών μεταναστεύσεων εύρωπαίων καλλιτεχνών 
είς’Αμερικήν αί διάφοροιάμερικανικαί φίρμαι έσπευ
δαν ποια θά εξασφάλιση μεγαλύτερα ονόματα, ή 
First National προσέλαβε τό καλλιτεχνικόν ζεύγος 
Κόρντα, τόν.σκηνοθέτην καί τήν ώραιοτάτην σύζυ
γόν του Μαρίαν.

Τό ντεμπουτάρισμά του είς τήν’Αμερικήν υπήρξε 
τό φίλμ «Ή κλειμένη νύμφη», ουγγρικής ύποθέ- 
σεως, είς τό όποιον πρωταγωνιστούν ή Μπίλλυ Ντό- 
βε και ό Λόϋντ Χούγκες. Τό φίλμ αυτό πρόκειται 
νά προβληθή εντός ολίγου είς Βερολΐνον, δπου βέ· 
βαια άναμένεται μέ μεγάλον ενδιαφέρον. Είς τό Χόλ- 
λυγουντ προβληθέν εστερέωσεν τελείως τήν φή· 

[μην του. \
Εις τό νέον του φίλμ διευθύνη τήν σύζυγόν του 

καί είναι γνοητόν είς πάντας πόσα ώραΐα φίλμ προ
έρχονται άπό τΐ; συνεργασίες αύτέί. Πρόκειται περί 
τής ταινία; «Ή ιδιωτική ζωή τής Ελένη; τής Τροί
ας» μέ ‘Ελένην τήν Μαρία Κόρντα. CH First Na
tional δέν φείδεται ούδεμιάς δαπάνης άρχει νά θρι- 
αμβεύση τό φίλμ αυτό.

I Οί "Ελληνε; φίλοι τού κινηματογράφου, οίτινες 
έθαύμασαν τό καλλιτεχνικόν ζεύγος είς τόσα ωραία 
φίλμ δπως τόν «Χορευτήν τής Κα; μου» τήν «Νέ· 
αν Ντυμπαρρύ» κ. ά. θι κλίνουν πλέον μό/οι· κατά 
πόσον ή ’Αμερική τούς ωφέλησεν ή δχι. Έπι τή 
εύκαιρ g δέ τή; προβολής έ*ος παλαιού των φίλμ θά 
άντιληφθούν καί τήν σχετικώς ταχείαν έξέλιξίν των.

Ro-Ma

Η ΜΑΡΣΙΑ ΚΑΠΡΙ
‘Η ώραιπάτη ρωστίς καλλιτέχν ς Μάρσια Κάπρι 

ήτις τόσων άπολάβ ·ι συμπα^ειώ/ έν Έλλάδι, ύπέστη 
προσφάτως δδυνηρωτάτην έγχείρησιν έξ αιτίας τής 
όποιας τήν έστερήθι/ δι’ ολίγον ό Κινηματογράφος· 
"Ηδη, ώ; πληροφορούμενα ευρίσκεται έν άναρρώ τει 
πράγμα οπερ άναμφιβόλως θι πληχιηιορηθώσιν μετ’ 
ευχαριστήσεις οί άπειροι θαυμασταί της οί όπποι 
ένρος ολίγου θά τήν έπανίδωσιν παρά τό πλευρόν τού 
Βέλγου καλλιτέχνου κ. Ματώ είς τό νεώτατον φιλμ 
των «Εκείνη πού Κυριαρχεί».

---------------------- ----------------------------Σ~Sg
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ΝΤΑΓΚΦΙΝ Ο ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ
Ντάγκφιν

ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ Λυδία
Σαμπή; μπέη.

Πάουλ Ρίχτερ.
Μαρκέλα Άλμπάνι ΕΚΜΕΤ. «ΤΡ1ΑΓΚΛ»
Πάουλ Βεγκένερ

ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ NJ A ΕΚΜΕΤΑΛΛ. «ΤΡΙΑΓΚΛ»

’Υπό τήν προσωπικήν συνεργασίαν τών γνωστών αξιωματικών καί τού πληρώματος τού «Έμδεν» είς 
τούς Ιστορικούς των ρόλους.

Πρώτος αξιωματικός τού «Έμδεν»: Πλοίαρχος Χελμούθ φόν Μύκε. Σκηνοθεσία τού Λουις Ράλφ.
’Από ετών ή Λυδία Μπόύζεν, μία 

οτέρων γυναικών είναι παντρεμμένη
έκ των ώραι- 
μέ ανάξιον αν-

άπό τόν έρωτά του πρός αυτήν τόν έσκότωσεν
Εις τήν αγωνίαν της ή Λυδία σπεύδει στόνΣαμ- 

πή Μπέη. Σκέπτεται δτι τό χρήμα μπορεί νά σώση 
τόν άγαπημένον της. Καί αυτός υπόσχεται νά δι- 
ιυκολύνη τήν δραπετευσίν του. *0 Σαμπή Μπέης 
ευτυχής νά τήν έχη μαζί του,αφιλοκερδώς τής παρέ
χει τό παν. Ή Λυδία είναι άπηλλαγμένη δλων τών 
φροντίδων, εν τούτοις δεν είναι ευτυχής. *Η άνά- 
μνησις του Ντάγκφιν δεν τήν εγκαταλείπει ούτε 
στιγμήν.

’Ακολουθούν πλεϊστα συνεχούς ένδιαφέροντος 
επεισόδια, κατά τό διάστημα δέ αυτό ή Λυδία πλη
ροφορείται δτι ό Σαμπή Μπέης στήν πατρίδα του 
θεωρείται δολοφόνος καί καταδιώκεται Από τήν 
οικογένειαν τού φονευθέντος άπηνώς. Ό Άσεράν 
είναι είς έκ ιών θανάσιμων του έχθρών, δστις κα

ι ιήννησε αληθινή του σκιά. Πρόκειται περί ενός 
νεαρού ’Αρμενίου.

Εις τήν φρίκην του άποφασίΐβι

ε-

δρ.Α. Όι- δέ έπί τέ
λους ό Άλεξ Μποϋζεν 
επιζητεί νά τήν έκμαυ- 
λίση είς ένα πλούσιον 
Τούρκον τόν Σαρμπή 
Μπέη, τόν έγκαταλει- 
πη >αί πηγαίνει είς 
έ·α σα\α<όριο τής'Ελ- 
βετίας, διά νά άνα- 
πνεύση καί ήσυχάση. 
’Εδώ παρουσιάζεται ό 
Ντάγκφιν, ένας ώραϊος 
άνδρας, δστις κερδίζιι 
τά προ; τό ζήν διδά
σκων παγοδρομίαν με 
σκι. Ή Λυδία τόν ά- 
γαπφ καί άνταγαπάται 
ύπ’ αυτού, χωρίς δμως 
σμονή μίαν άλλην του 
λυ ηδν Γκαίν. _______

Το είδύλλιον υπό τήν θαυμασίαν έλβετι-
κήν φύσιν καί ή επικρατούσα ευτυχία δια- BsUBKBq 
κόπτεται μέ τήν έμφάνισιν τού συζύγου τής 
Λυδίας, δστις ακόμη δέν λησμονεί τά πα- 
λαιά του σχέδια, άλλωστε ό Σαμπή Μπέης 
τόν άκουλουθεΐ. Συναντώνται κοντά σ' έτα 
χείμαρρο, ή συνδιάλεξις τών δύο συζύγων 
είναι εννοείται ψυχρά καί τραχεία. Μετ’ αύ- 
τό ή μέν Λυδία επιστρέφει στο ξενοδοχείον 
της, ό δε “Αλεξ εύρίσκεται έντός ολίγου 
σκοτωμέ\ος· Ό Ντάγκφιν μετά άπό μακρύ- OmBHR 
νην παγοδρομίαν σταματά νά άναπαυθή καί EjSjmB 
βλέπει αυτός πρώτος τό πτώμα" . Τότε μία 
ιδέα τόν καταλαμβάνει. Δολοφόνο^ δέν ήιο 
δυνατόν νά είναι άλλος άπό τήν Λυδία. .Καί ' . 
τότε διά νά σώση τήν αγαπημένην του απο
φασίζει νά θυσιασθή αυτός καί παρουσιάζεται ώς 
δολοφόνος. *Η Λυδία πάλιν νομίζει δτι ό Ντάγκφιν

ό ΝτάγΛψιν νά λη 
συμπάθειαν τήν Τίλ·

και καναφευ- 
γει εις ένα μέ
ρος τής νοτίου 
Γερμανίας. Έ
χει διαμένει ό 
συνταγματάρ

χης φόν Γκαίν 
με τήν κόρην 
του > αί ένα 
π^ιχ>ίδι τής 
τύχης έχει ρί- 
ψει εκεί καί 
τον Ντάγκφιν 
δστις σημειώ
σατε ξαναθυ- 
μήυηκε τήν 

του
μήυηκε 
παλαιάν
προς τήν Τίλ-
λυ σναπάθεια

Είς τό σημείο δέ αυτό ένεφανίσθη καί πάλιν άθ·- 
(*Η συνέχεια είς τήν 12ην σβλίδα)

Είς ποιον δέν είνε γνωστή ή ήρωϊκή 
ποποιΐα τού θρυλλικού «Έμδεν»; Μετά τό 
«Ποτέμκιν ποια πραγματική άντίθεσις. 
Πόσον φαεινή ή ιδέα τών Γερμανών νά 
κινηματογραφήσουν τό πρώτυπον τού κα
θήκοντος, τό «Έμδεν».

— Βαθειά ειρήνη έπικρατεϊ στο Τσινγ- 
κτάου δπως καί είς δλο τόν κόσμο. Τό 
«Έμδεν* αναπαύεται ήρεμα στά ύδατα τού 
λιμένος αυτού οπότε ένα τηλεγράφημα 
ταράσσει- Ταυτοχρόνως ή Βιέννη 
τρούπολις, τό Βερολίνο 
κινούνται. Ό τηλέγραφος Ανήγγειλε παν
τού τήν δολοφονίαν τού Σεραγέβου. Και 
τό σύνθημα έδόθη, ή παγκόσμιος πυρκαϊά 
ήρχισεν.Τό «Έμδεν* ετοιμάζεται, είνε ύπο 
Ατμόν καί σπεύδει νά βοηθήση τήν πατρ.δα 
του. Άλλ’ ό δρό
μος είνε μακρύς 
καί οί Άγγλει Α
γρυπνούν, ή θά
λασσα ευρίσκ^τα· 
ήδη στήν Ανεμο
ζάλην.

’Εν τούτοι< έ
πρεπε νά φύγ^ κα» 
πράγματι τό«Έμ- 
δεν» έγκατέλειψε 
το Τσιγκτάου και 
ήρχισε τήν έπο 
ποιΐαν του, ..τούς 
μέχρι τρέλλαςήρωϊ 
σμούς του καί ή 
τένιζε τό τραγικόν 
του τέλος. 'Ένα 
τηλεγράφημα τού 
ναυάρχουφόν Σπέε 
τό διέτασσε να

η 
τό Παρίσι

το 
Πε- 

συγ-

πλεύση πρός

I μδεν* . ήκολούθησε 
τήν διαταγήν άκο-

® λουθούμενον μόνον 
άπό τό βοηθητικόν

H μεταγωγικόν καυσί- 
H μου ύλης τό «Μαρ- 
Β κομάννια». Μετά 
Β άπό όλίγας ημέρας 
H προσήραξε είς 
|| ’Ολλανδικήν νήσον

Σιμαλόερ μέ τόν 
S σκοπόν νά άναπαυ- 
S θή έκεί τό πλήρω- 

μα λίγες ήμέρες. 
Β Άλλ’ ό Κυβερνήτης 
® τής νήσου το διέτα

ξε νά άνοχωρήση 
ή ’Ολλανδία ή το ού-

τήν

>αί τούτο < ιότι 
όβτέ^α τό δέ πλοΐον πολεμικόν. Κα, τό 
«Έμόεν»ή.αγκάσθη νά άναχωρήσρ.Μ ά 
δωδεκάδα πλοίων περίπου έβύθισεν κστά 
τό έπακολουθήσαν χρονικόν διάστημα.
Αλλά μόνο, Απροστάτευτο, μακράν πά- 

σης βοήθειας περίμενε τό τραγικόν πε- 
πρωμένον. Τά κατορθώματα τού «Έμ- 
δον» ένέσπειραν τόν φοβον είς ολόκλη
ρον τόν Ινδικόν Ωκεανόν 
συγκαταλέγονται μεταξύ τών ολίγων τά 
οποία δύναται νά επίδειξη ή παγκόσμιος 
ναυτική ιστορία. Μετά τήν τελευταίαν 
του έπιτυχίαν, τήν καταβύθισιν τού 
Ρωσσικοΰ θωρηκτοΰ έπλευσε πρός τάς 
νήσους Κόκος.

Έκεΐ ή άγωνία δλων ηύξησε. Έπλη- 
ροφορήθησαν δτι τό ξένο θωρηκτό πού 
τούς κατεδίωκε, εύρίσκετο καί πάλιν

(eΗ συνέχεια είς ιην 13ην σελίδα)

καί δικαίως
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ΓΚΙ ΛΗ

πού παζαρεύει τή ζωή τής Γκιούλη

* II ζωή τον χωρίου καί τον βουνού πού 
τόσον εχει περιφρόνησή από τήν κινημα
τογραφικήν παραγωγήν τής Ευρώπης και 
’Αμερικής εις τάς ταινίας τής Γοσκινπρόμ 

παρελαύνει με ολον της τό μεγαλεϊον

κύριον γνώρισμα τής παραγωγής τής 
Κρατικής Κινηματογραφικής Βιομηχανίας 
(Εοσκινπρόμ) τής Γεωργίας εϊιε ή τελεία 

προσαρμογή προς δλα τά περιβάλλοντα

* Α ποκλειό τικφ^λευ 8 ις των 
ταινιών τϊις έι 
Γκοονζιγι 
κάνια και A 
Φίλη,, (Καν

Κοντσονκ, ό μικρός, άν&ρωπος αισθάνεται μεγάλη 
____ _______  αγάπη γιά τήν κόρη τον

Αί ταιιίαι τής Γ^σκινμπόμ θα σκορ
πίσουν τήν ώμορφιά, τήν δροσ ά καί 
τήν απλότητα πον λείπουν από δλας 

τάς άλλας ταινίας

κιουλη περιμένει..

ν ταινία καί τήν άνεβάζουν

Γκιούλη ανάμεσα στους φίλους της

1

. Τόσον ή άπλότης τον χωριού όσον καί το 
πολυσύνθετον τής ζωής τής πόλεως εμφα
νίζονται εις τάς ταινίας τής Γοσκινπρόμ ό- 

πως πράγματι είτε f

Λ

Στο σκοτάδι τής

Η τρυφερή δμως κσρ

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΒΟ

Χρόνια μαύρα άπδ τήν άμά&εια καί τή πρόλη 

Σέ μιά χώρα του Καυκάσου τά δυδ αύτά κακά μ 

με τδ μίσος μιάς μητριάς καί τήν άγάπη της γιά 

χρήμα ζετυλίγεται %να άπδ τά δράμια έκεϊνα πονχ 

γιά ϋ'ϋμα τήν άνυπεράσπιστη νέα γυναίκα καί 

&ύτη τδν παντοδύναμο άνδρα. *Εδώ ή γυναίκα 

εχει περ σσότερν\ όξία άπδ τήν άξια μερικών κρ 

ριών. CR φωνή της δεν άκούεται χΓ ή γνώμη 

κατά κανόνα εινε πάντοτε 

Γιά δικαιώματα 

δεν μπορεί νά γείνει ούτε ή 

πιδ έλάχισιη συζήτηση- 

Μέσα λοιπόν στή πνιγηρή 

αύτή άτμοσφαϊρα ή Γκιού

λη, ή πανέμορφη βοσκό

πουλα τοϋ Καυκάσου κΓ ή 

μονάκριβη κόρη ένδς φτω

χού χωρίσου κενιά τήν 

βάρβαρη καί λάγνα δρεξη 

ένδς πλούσιου τσέλιγκα. eO 

τσέλιγκας εχει χιλιάδες 

πρόβατα καί γΓ αύτδ εχε. 

τή γνώμη δτι τίποτα δέν
• · i-. ” ffl w ·. I

μπορεί νά τοϋ άντισταττή.
tiji Γκιούλη, ή νεότη; της κι’ ή άγάπη της στέκΐ^ύνε πρ γματικά άδύνατο νά συχχρι^?/ μ 
άντιμέτωπη στδ θέλημα τοϋ τσέλιγκα. ' Οσο ζεϊ 
πατέοας της βρίσκει δύναμη νά υπερασπιστή τή

ΓΛΑ ΤΟΓ ΚΑΓΚΑΣΟΓ

οιά της. ° Αμα δμως αύτδς πεθαίνει πέφτει όλό~ 

α στα χέρια τής μητριάς. Τώρα αύτή &ά έκδικη· 

τή προγονή της καί πουλά τή Γκιούλη οτδν πλού- 

τσέΐιγκα.
ούλη στό χριστιανό Μήτρο τής δίνει 

φέρη τά βάσανα τής νέας της σκλοβ άς. 

Τό μίσος μ* δλα τά έπακόλουϋ'α που πηγάζει 

τή μαύρη άμά^εια σκεπάζει τήν 

ms τής Γκιούλη. 

μεταξύ ένδς 

μιάς καρδιάς 

ζει καί τής πιδ άπαίσιας 

πρόληφης.

Στο γεμάτο άπό άγριο 

μεγαλείο αύτδ δράμα ή 

Νάτα Βατσνάτζε, ό ωραιό

τερος αύτδς άστέρας τής 

όϋ'όνης βάζει τή σφραγίδα 

τοϋ ταλέντου της. 

της 
^Βέκφραστ^κά

Η κρυφή άγάπη τής μουσουλμάνας 
δύναμη νά

τρυφερή ζωή 

Φριχτή πάλη 

αίσΦήματος, 

που σπαρά-

Η λε- 

φυσιογνωμία τά 

της μάτια η 

μετρημένη κι* al άπλα1· κι

νήσεις της δίνουν ζωή 

σέ τέτοιο βαΰμδ 

όποια-

οτε άλλη.

Λ 

Γκόόκΐηπροη 
“ λάδιι, Βαλ· 

*6Άότίιο — 
Χτοά Φέξη 8·>

Η μοι άδικη φίλη τής Γκιούλη



ι·ί| ~ ■ ·.> >.,»■ - r ? · » λ w

13 -—■ 5r —■ - _·-————-■ -■—r■  ------—γ: Κινηματογραφικός Άάΐάρ

LA PROIE DU VENT
Είναι νύχτα. Στη σιωπή τού πάρκου μια γυναί

κα και ένας άνδρας, ασκεπείς σπρώχνουν αργά καί μέ 
προφύλαξι ένα δυνατό έλκυθρο επάνω εις τήν άμ
μον των δενδροστοιχιών. Άπό καιρού εις καιρόν 
βέβαιουνται μ’ ένα φευγαλέον βλέμμα προς τά δπίσω 
δτι οΐ οικοδεσπόται τού μεγάρου δεν υποπτεύονται 
τήν· δραπέτευσίν· των.

Άλλ’ επί τέλους,, κάποιος ά'νθρωπ ς ανοίγει διά
πλατα μια γρίλλια. Ό δρόμος προκ »λεϊ το σωτήριον 
έλκυθρον ν’ άρχίση τήν ταχυτέραν πορείαν του. Καί 
είναι πλέον καιρός γιατί τά παράθυρα τού μεγάρου 
Ανοίγονται τό έν κατόπιν τού άλλου, κατοπτεύοντα 
ώς απειλητικοί οφθαλμοί τήν σκονεινήν δψιν τής κω 
μοπόλεος.

Ό κινητήρ ήχεΐ ύποκώφως καί βραδύτε^ον βρυ- 
χάται άπό τήν έπιτάχυνσιν τής λειτουργίας του ωσάν 
νά πρόκειται περί φυλακισμένου ζώου.,.

*0 ανδρας καί ή γυναίκα έφυγαν κατά τά χαρά
γματα προς το ελεύθερον πεπρωμένον, ασκεπείς καί 
στρέφοντες τά φευγαλέα των βλέμματα προς τά ό- 
πίσω.

’Αλλά το πρόσταγμα εις τά δπλα έχει ήδη δοθεί 
εις το μέγαρον. Εις άλλο; κινητήρ βαρύτερος καί δυ
νατότερος βρυχάται. Ή καταδίωξις αρχίζει λυσσώ
δης εις τάς οροσειράς, καί εις τούς θολωτούς άπό 
κλάδου; δένδρων δρόμους, ή περιστοιχισμένους άπό 
πεύκα. Οί δραπέται έχουν ώς βοηθητικά τήν τόλμην, 
τήν άπόστασιν καί τήν έπιδεξιότητα. Οι διώκται των 
έχουν ώς τοιαύτα τον μεγάλον σκοπόν, τήν ταχύτητα 
καί τό ππσμσ. Ή πάλη είναι άνισο;.

’Ολίγον κατ’ ολίγον ή βολές μέ τό βαρύ τραγούδι 
της έκμηδελίζει τήν κινητήν άπόστασιν ήτις χωρίζει 
τούς Αντιπάλους. Ή Αδυσώπητος υπεροχή τού μηχα 
νισμού νικά τήν δύναμιν τής έπιδεξιότητος. Εις κάθε 
καμπύλην τού δρόμου δ αέρας σφυρίζει όπως τό νερό 
κάτω άπό κόκκινο σίδερο, καί ή κεντρόφυξ δύναμι; 
άθεΐ τούς τροχούς προς τά έξω.

Άπό τό ένα μέρος μία νέα ανυπόφορη ζέστη 
αναγκάζει τούς φυγάδας νά σταματήσουν. Άπό τό 
άλλο ή άπελπισία σφίγγει τά δόντια καί δεν υποχω
ρεί. ’Ολίγον κατ’ ολίγον οί δεύτεροι πλησιάζουν τούς 
πρώτους. Δεν υπάρχει έτέρα λύσις άπό τήν καταστρο
φήν. Έπείγει. Ή γυναίκα σηκώνεται ευθυτενής μέ 
βλέμμα μεγαλωμένο άπό τον τρόμον καί μέ τά χέρια 
εσταυρωμένα. Το ηχηρό γέλοιο της αντηχεί παρά τον 
έκκωφαντικόν θόρυβον άμφοτέρων των κινητήρων. 
Ό άνεμος τής τραβά τά μαλλιά προς τά δπίσω μέ 
δλην τήν δύναμιν.

Πρόκειται περί μιάς δδυνηράς σκηνής ήν οί, 
Σάνδρα Μιλοβάνωφ καί Κάρολος Βανέλ άφ’ ενός, 
καί ή Αίλιαν Χώλ Ντέβις, Ζάν Μυρά, καί Τζίμ Ζέ 
ραντλ άφ’ ετέρου, διερμηνεύουν μεγαλόπρεπός ε’ς 
τήν Proie du vent τής οποίας τήν επιτυχίαν έρχεται 
νά συμπληρώση δ Ρενέ Κλαίρ.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ
—eH ’Ιταλία έξήγαγε τό 1913 εις τήν ’Αμερικήν 

φίλμς 25 έκ. ποδών τό δέ 1926 μόλις 100 χιλ. ποδών. 
। > —Κατά τάς έπισήμους άμερικανικάς στατιστικάς, 
Ιή ’Αμερική έξήγαγε είς τήν Ελλάδα τό 1913 μόνον 
2 χ:λ. ποδών ταινίας, τό 1923 δ Αριθμός άνήλθεν είς 

| 250 χ:λ. πόδας,τό 1924 εις 600 χιλ. πόδες,τό 1925 
τόποσόν κατήλθεν καταπληκτικός είς 150 χίλ.πόδας 
μόνον, τό δέ α' έξάμηνον 1926 είς 110 χιλ. πόδας^ 
ήρχισεν δηλ. πάλιν νά αύξάνη. Πάντως ή Ελλάς 
είναι άπό τά όλίγα κράτη είς ιά όποια ή ’Αμερική 
δέν κάνει τόσο καλέ; δουλειές, δοθίντος δτι είς 70 
κράτη ή Αμερικανική παραγωγή κυρ άρχει.

— Η κατασχβυή τού πε ιφήμου φίλμ τής «Para
mount» «Μπώ Ζέστ» διήρκεσεν έξ μήνες και έχρει 
άσθησαν 1800 μοσχάρια γιά νά τραφούν 20 jO άν
θρωποι καί δχι, μόνον αυτό, άλλ’ήτο Ανάγκη δλα 
αυτά τά ζώα νά τούς παρακολουθούν είς τάς Ανά ’άς 
έρημους έκδρομάς των,διόιι πολλάκις δέν ήτο δυνατόν 
νά δρεθή τρ^φή διά τόσα πρόσωπα.

—’'Ανω τών 100 κινηματοθεάτρων εύρίσκονται 
υπό κατασκευήν είς τήν Γερμανίαν. Έλπ ζεται δέ 
δτι τόν ’Ιανουάριον τού 1928 θά είναι δλα έτοιμα*

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΘΕΑΜΑΤΟΝ

.Κατά τήν ένεργηθείσαν ά^μοηρασ αν διά T'hv 
ένοικίααιν tcdv φόοίον Ό'εαμάζύ^ν
*Αθηνών άνεκηρύχΌ'η τελευταίας πλειοδότης ό 

9^. Ζαφαράκης, προσενεγκ&ν 25.200 000 
δραχμών.

7HTFITAI ΠΡ0Σ ΕΝ01Κ1ΑΣΙΝ οΙκία και- U1 Jul 1111 νουργ^ς ε^ δυναιόν, μονοκατοικία 
ή άπαρτεμάν &κ 3—4 δωμ^τ ων, χώλλ, ήλεκτρι· 
κοϋ, γκάζ, λουτροϋ, μαγειρείου κκη. δι όλιγομε 
λή οίκογένε·αν. ΙΙληροφορίαι είς τά γραφεία μας.

ΝΤΑΓΚΦΙΝ Ο ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΣ
(Συνέχεια έκ τής 8ης σελέδος)

λα χαί πάλιν ή Λυδία. Τότε ό Σαμπή Μπέη; αντιλαμβά
νεται δτι δέν έκέρδισε τίποτε διότι ούτε τήν Λυδία επέ
τυχε επί τέλους νά κατακτήση, ούτε άπό τόν Άσεράν νά 
σωθή δστις καί πάλιν ένεφανίσάη επί τής σκηνής. * Απελ
πισμένος λοιπόν νικφ διά τελευταίαν φομάν. Δέν αφήνει 
τόν Άσεράν νά πάρη έκδ'κησιν καί αύτοκτονει. Άπο- 
Φνήσκων εξομολογείται. Αύτός καεόπιν λογομαχίας καί 
είς στιγμήν άμτίνης έςρόνβυσεν τόγ Άξελ.

Ό δρόμος πλέον είναι ανοικτός διά τήν Λυδία καί τόν 
Ντάγκφιν καί ένφ αύτοί πανηγυρίζουν τήν ευτυχίαν των 
μιά άλλη ψυχή κλαίει. Είναι ή Τίλλυ πού γνώρισε τήν 
πίκρα ενός άτυχου έρωτος.

ΜΟΥΛΕΝ ΡΟΥΖ,,
Έθεωρήθη περίεργον πώς ό σκηνοθέτης Ντυπόν, 

κινηματογράφων τό φίλμ του «Μουλέν p'-ύζ» «έγύ- 
ρισε» πολυαρίθμους σκηνάς του είς έτερον ίδρυμα- 
συναγωνιζόμενον τό όμώνυμον μούζικ χώλ τών Πα 
ρισίων έπί τής Πλατείας Μπλάνς,

Άπό Αρκετών λοιπόν ήμερών ό διάσημος Ντυπόν 
κινηματογράφε! είς τό Καζίνό ντέ Παρί. Οί πολυά
ριθμοι ήλεκτρικοί προβολείς μετεφέρθησα · είς τήν 
οδόν Κλισύ καί καΗ’ δλην τήν ήμέραν οί έκτυφλω- 
τϊκώς λάμποντες όφθαλμοί τωνσ ρώνουν διά τών κε- 
ραυνοβόλων βλεμμάτων των τήν έκτασήν άπό τού πα
ρατηρητηρίου μέχρι τού Αμφιθεάτρου τής κομψής 
αίθούσης τού Καζινό ντέ Παρί.

’Ιδού ό Ντυπόν μέ τά μανίκια Ανασηκωμέ α, τό»· 
πίλον σιραβοφορεμένον, τό πρόσωπον ξυρισμένον, 
τά χείλη ένεργητικά, διερευνών μέ τούς έκφραστι- 
κωτάιους κυανούς όφθαλμούς του δλους τούς καλλι- 
τέχνας του. Όμιλε! μέ δλους Αλλά δέν γνωρίζει ού>έ 
μίαν λέξιν γαλλικής. “Όταν δμως εξηγεί μίαν σκη
νήν πρό τής κινηματογραφήστώς της καί συναισθά 
νεται δτι δέν δύναται νά γίνη νοητός είς τούς γάλ- 
λου;, προβαίνει πάραυτκ είς έκφραστικωτάτην παν
τομίμαν ήν ύπογοαμμίζει μέ χειρονομίας αντικαθι- 
στώσας τάς καταλληλοτέρκς λέξεις.

Ό ’Ιωάννης ντέ Σύζ διερμηνεύς ^ου σπεύδει νά 
έκπληρώση τό καθήκον του άλλ’ ό Ντυπόν έχει ήδη 
έννοηθή άπό τούς Ακροατάς του Ώρισμένως ό σκη
νοθέτης τού Αλησμονή ου «Βαρ.ετέ» είναι ή λεπτό 
λόγια προσωποποιημένη.Είναι ό άνθρωποςδστις έπε- 
ξεργάζεται καί τήν τελευταίαν λεπτομέρειαν.Έθεάθη 
δέ πολλάχις συναθροίζων "ά βοηθητικά πρόσωπα 
(τού; φιγκυράν) διά νά τούς διδάξη τελειωτικός καί 
τούς πλέον Ασημάντους των ρόλους. Λ. χ. συνήθροισε 
ώς βεβαιοΰν αύτόπ αΐ δημοσιογράφοι, εικοσάδα φι 
γκυράν, διά νάτούς διδάξη πώς θά κατελάμβανον 
θέσεις είς τά θεωρεία, πράγμα δπερ τόν άπη χόλη- 
σε δύο ολοκλήρους ώρας.

Υπήρχαν πρό τού δαιμονίου τούτου σκηνοθέτου 
διακόσιοι φιγκυράν έκλεγέντε: μετά μεγίστης φρον
τίδας, Αλλ’ 0 Ντυπόν προέβη είς νέαν έκ'ογήν με
ταξύ των ούτως ώστε νά σχηματίση ένα άρτιώτατον 
συγκρότημα έξ αυτών.

Μεταξύ τών βοηθητικών τούτων προσώπων ύπήρ- 
χε μία ώραία κριωλή μέ αιθέρια μαλλιά ή δποία 
ώφειλε νάκαθήση παρά τό πλευρ'ν ένας έπιβλητικοΰ 
Ακολούθου πρεσβείας αυστηρού καί γενειοφόρου. 
Μα^ρύτερα μία Αντιπρόσωπος τού ήμικόσμου μέ τήν 
κόμωσιν στίλβουσαν καί εύωδιάζουσαν συνωδεύετο 
Από κομψόταιον Αριστοκράτην μέ άψογον σμόκιν.

Είς τό παρατηρητήριον δ έπ’ Αδεια στρατιώτης 
διηγκώνιζε μίαν κοκαϊνομανή μέ πρόσωπον οίκ’ρώς 
κατεστραμμίνον και ένα Άμερ’.κανόν, γνήσιον Αν
τιπρόσωπον τής χώρας τών παραδόξων, μόλις κα- 
τελθόντα τής καμψοτάτης λιμουζίνας.

’Εν άλλαΐζ λέξεσι ή νέα δημιουργία τού μεγά
λου Ντυπόν δέν θά είναι παρά εις ζών πίναξ στε
νός συγγενής τής Αληθείας τόν δποϊον δ εύσυνεί- 
δητος σκηνοθέτης συνέθεσε μέ ύπομονήν καί καλ
λιτεχνίαν ζωγράφου έκλέξαντος τού; βοηθητικούς 
του *αλλιτέχνας Ανάμεσα είς δλόκληρον μάζαν, ώς 
δ πρώτος θά έπραττεν έκλέγων είς τήν κλίμακα 
τών ποικίλλων του χρωμάτων.

Τήν πρόβλ«ψίν μας ταύτην ένισχύει καί τό 
γεγονός δτι είς τό «Μουλέν Ρούζ» πρωταγωνιστεί ή 
δημοφιλεστάτη Ρωσσις καλλιτέχνις Όλγα Τσέ- 
χοβα, καί δ έκλεκτός καλλιτέχνης Ζάν Μπραντέν.

Ός πληροτορούμεθα τό έξαιρετικό αύτό φίλμ 
θά περιλαμβάνη σκηνάς τής περ-.φήμου έπιθεωρή- 
σεως ΠαρΙ-Νιού Γιόρκ ή?ις Α.εστάτωτε τόν διασκε
δάζω ντα κόιμον τής Εύρώπης.

Τήν έκμετάλλευσιν τής ταινίας αύτής διά τήν 
Ελλάδα έχει δ κ. Σέκερης.

Η ΚΙΝΗΜ. KINHSIS
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κινημ. ’Οπερά. Όπω; καί είς τήν Ελλάδα 
ούτω καί είς τήν Τουρκίαν έσημείωσε μεγάλην επι
τυχίαν τό έργον «Ή χρυσή πεταλούδα» μέ τήν Λιλή 

|Νταμιτά.
Κινημ. Μαζίκ Προρβλήθη τό έργον «Αι γυναί

κες τής ημέρας» μέ τήν Λάουρα Λαπλάντ τό οποίον 
Ιήρεσε πολύ.

Κινημ. Άλάμπρα. Μέ αρκετήν επιτυχίαν προ- 
εβλήθη τό έργον «Ό δρόμο; τών καταγωγίων τού 

| Αλγεριού» μέ τήν Μ. Ζακομπίνι.
Κινημ. Μοντέρν. Προεβλή^η μέ μεγάλην έπι· 

ΐ τυχίαν «Ή Φωτιά».
Κινημ. Μελέκ. Προεβλήθη «Ή γυναίκα μέ 

τήν έρμίνα».
Κινημ. Λουξεμβούργ. ‘Προεβλήθη τό έργον 

«Κεραυνοβόλος έρως» μέ τόν Βαλεντίνο.
Κινημ. Σίκ. Παν κα. Πατασόν αστυνόμοι.
Έπέστρεψεν έκ Λουτρακιού τής Ελλάδας δπου 

είχε μεταβή οίκογενειακώς χάριν αναψυχής ό κ. Λ. 
Παπαγιαννόπουλος. Φ. Ναζλόγλου

“Ε Μ Δ £ Ν„
(Συνέχεια έκ τής 9ης σελίδος) 

έπί τά ίχνη των. ’Αληθώς μετ’ ολίγον ή εϊδησις έπεβε- 
βαιώθη. Το αυστραλιανό πολεμικό «Σίδνεϋ» μέ 4 καπνο
δόχους, νεωτάτης κατασκευή; καί κατά πολύ ισχυρότερο 
άπό τό «’Έμδεν» έπλεεν ολοταχώς προς αυτούς.

ΤΗιο 9 Νοεμβρίου καί 9.30' ακριβώς τό βράδυ, δτε τό 
«*Εμδεν> ήρχισεν πρώτον νά βάλλη.Τό«Σιδνεϋ» μειά 10' 
άπήντησε. Καί μία απίστευτος μονομαχία ήρχισεν, μέχρις 
δτου, δταν πάσα έλπίς πλέον διασώσεως τού πλοίου έξέ- 
λειπεν, δταν ή περαιτέρω Αντίστασις έσήμοινε ματαίαν 
ανθρωποθυσίαν, ό πλο αρχος φόν Μύχε διέταξε νά ύψωθή 
ή λευκή σημαία. Κι’ ένφ οι διασωθέντες ήρωες αξιωμα
τικοί, καί τό ήρωΪΑον πλήρωμα έγένοντο μέ δλας τάς 
στρατιωτικά; τιμάς δεκτοί έπί τού «Σίδνεϋ», εις τό βά
θος τό ηρωικόν «’Εμδεν», σιγά, σιγά έβυθίζετο....
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-o^ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η ΛΜΛΗΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13

(Fiaker No 13. Παραγωγή Sascha-Film 
Προεβλήθη ατό «’Αττικόν»

ΌΙΚερτέζ, ό γνωστός άπό τό «Ζουέ ντε Παρί» καί 
την «Χρυσή πεταλούδα» μάς παρουσίασε ένα φιλμ τό 
όποιον καί άν ύστερή των δύο προαναφερθέντων είναι 
πάντως αρκετά ενσυνείδητον.

Τό σεχάριο, διασκευή τού πολυδιαβασμέχον μυθιστο
ρήματος τού Ξαβιέ νιέ Μοντεπεχ, είναι άπο έκεϊνα τά 
όποια ορίσουν ει; τό πολύ κοινόν.

Ή διανομή των ρόλων ό.τωσδήποτε καλή. Καί κατά 
πρώτον ή Αιλή Νταμιτά παίζει μέ αρκετή αφέλεια τον 
ρόλον της καί επιτυγχάνει νά διατη)ήση τάς συμπάθειας 
της. *0 Ζάκ Τρεβόρ ώς τυχοδιώκτης, όχι σπουδαίος. Μέ 
φυσικότητα παίζει ό Πάουλ Μπίνσφελδ, ανεκτός δέ καί ό 
Β. Ριλλα.

Ή σκηνοθεσία τού Κερτέ'ί τή συνεργασία τού Πάουλ 
Λένι (τεχνιχαί κατασκευαί) είνε όπως είπαμε άρκούντως 
αξιοσημείωτος.

Γενικώς τό φιλμ συνιστάται διότι συγκαταλέγεται με
ταξύ εκείνων τά όποια αρέσουν εις τήν Ελλάδα.

Kino

ΑΙ ΘΛΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
(Sorrows of Satan—Παρα.ωγή Paramount) 

Προεβλήθη εις τά «’Ολύμπια»

Χ7, 'Ένα μεγάλο φιλμ τής «Παραμάουντ» μέ σκηνοθέτην 
τον Γκρίφφιθ καί συνεργάτας τον Άδόλφον Μενζού καί 
τήν Λύα ντέ Ποϋττι, έγγυάται ασφαλώς επιτυχίαν καί 
έν τυύτοις, ποιος θά τό περίμενε, τό φαινομεχικώς άήτ- 
τητον αύτο τρίο, νά το συντρίψη ένα σενάριο !

Είνε ανάγκη νά τό μελετήσωμεν κάπως λεπτομερέστε* 
ρον, καί τού co διότι εις τάς νενικάς γραμμάς αρέσει, 
άλλ’ δταν έπιζηιήση τις όχι πολύ, κάπως νά έμβαθύνρ, 
απογοήτευε ιαι.

Καί ά; έξετάσωμεν κατά πρώτον τον κύριον συντελε
στήν τή, καλλιτεχνικής αποτυχίας του φίλμ. δη\.. τό σε
νάριο. Τό θ*μα τού «Φάουστ» έκμυντερνισμένον καί τρο- 
ποποιημένον κα:ά τρόπον πραγματικώς γελοΐον. Συμβάν
τα τελείως απίθανα, άτελέσφ. ρος προσπάΰε;α προς μίαν 
ρωμαντικήν πνοήν εις μοχτέρνον πλοίσιον, συμβολικαι ά- 
πόψιις πέριξ μιας ήθικής ιδέας, καί έ\α έξιλεωτικόν τέ
λος πού προκαλει αντί φρίκης μειδιάματα.

Καί έδώ ακριβώς έγκιίται τό σφάλμα τού Γκρίφφιθ 
Δέν έπετρέπετο έπ’ ούοεχί λόγω εις τοιοΰτον σκηνοθέτην 
νά καταπιαστή μέ ένα τέτοιο θέμο. Καί βέβαια εις τάς 
σκηνάς όγκου, εις άλλα ώρισμένα πλάχα καί προ πάντων 
εις ερωτικός στιγμάς'ή σςραγίς τού μεγάλου μαιτρ είνε 
φανερά, εις τά ύπεργήϊνα διιως προβλήματα κάμπτε τα’· 
Ό Γκρίφφιθ έξιτίμησε κα>ώς τάς δυνάμεις του.

Ό Μενζού. ό ϊδιώδης αυτός καλλιτέχνης τής ανθρώ
πινης ιίρωνείαι, ό κόμη ός αυτός τσεντλεμαν, είιβ ε·ς τον 
ρόλον του. Κατά τήν παράδοσιν έμφανίζεται διά πρώτην 
φοράν καί αυτός μέσω θυέλλη; καί δέν λείπει άπο παν
τού (μή λησμονείτε, είχε μοντέρνος Μεφιστοφελης). "Ο
σον όμως καί άν είχε εις τον ρόλον του, παρασύρετ ιι δυ- 
στυχώο >αί αυτός άπό τήν επικρατούσαν μονοτονίαν καί 
έλλειψιν ζωής.

Άς έλθωμεν τώρα εις τήν Λύα ντέ Ποΰττι. Ό ρόλος 
τής Λάγνου, τής κτηνωδώς προσκεκολλημένης εις τό έν
στικτον, άς μή πιστέψη κανείς δτι τής έταίριαζε. Όλως 
τό έχαντίον. Καί δΓ αυτό άκριβώς άπέτυχεν. Προσεπά- 

θησα,—διότι σημειώσατε δτι ή diva αυτή είνε μίαάπό τάς 
άτομικάς μου συμπάθειας—νά τής εδρω μίαν οπωσδήποτε 
καλήν στιγμήν καί ηύρα μίαν’ στό ρεστωράν όταν κάνει 
τήν έμφάνισίν της. ‘Η σκηνή αύτυ γενικώς είνε μία έν- 
τυπωτική καί ή ντέ Πούττι δπως κατέρχεται μέ τή βαρύ- 
τιμή τουαλέττα της καί μέ τό ασφαλές βλέμμα μιας, ήτις 
έχει πεποίθησιν εις τήν δύναμίν της, είνε πράγματι καλή, 
πλεονάζουν όμως τόσον ή κακές ! Ποιός π.χ. μπορεί νά 
ύποστηρίξη ότι ή σκηνή τής ζηλοτυπίας μέ τόν σύζυγόν 
τη; έχει μίαν, έστω καί τήν έλαχίστην φυσικότητα ; Ποία 
άντίθεσις μέ τό «Βιριετέ» καί τήν «Μανό.».’ Στό φίλμ 
αυτό ή ντέ Πούττι δέν είνε τίποτε περισσότερο άπό ένα 
κουκλίστικο μανεκέν (άλλάσσει περί τής 12 τουαλέττες 
βαρύτιμες) καί αυτό άνεπιτυχώς μακιγιαρισμένο. Τήν έν- 
τύπωσιν αυτήν τήν ένισχύει καί τό ότι απλώς έμφανίζε
ται καί εις έλαχίστας σκηνάς ή ού/γρίς καλλιτέχνις.

e0 Κορτέζ ελκυστικός μάλλον μέ τήν ώμοοφιά του. 
Τό παίξιμό του σύνηθες, έν μέρει ψυχρόν, άλλού ύπερτρα
γικόν. Καί σέ μερικάς στιγμάς σχετικώς άμεμπτον.

Συνήθως οι αγνοί ρόλοι σ’ ένα φιλμ εινε άντιπαθεΐς, 
έν τούτοις έδώ ή Κάρολ Ντέμπστερ είνε συμπαθεστάτη. 
Χωρίς ύπερβολή παίζει μέ τή. μεγαλυτέρα φυσικότητα καί 
ύπερέχε». δλων. *Ως προς τό παίξιμο αυτής έχομεν νά πα· 
ρατηρήσωμεν ένα άλλο σηάλμα στό Γκρίφφιθ. Τήν άφή- 
νει συχνά άκυβέρνητη σέ ατέλειωτους μονολόγους. Αυτό 
άσφαλώς τήν άδικεϊ.

Λυπούμεθα, ευρισκόμενοι εις τή\' δυσάρεστον θέσιν 
νά συμφωνήσωμεν απολύτως μέ τήν Λύα ντέ Πούττι, δτι 
είνε άληθώς αίσχος ένα τέτοιο φίλμ νά στοιχίση 1.400 000 
δολλάρια. Re-Ma

ΜΑΡΤΥΡΙΟΗ ΓΥΝΑΙΚΟΖ 
La Martyre. Παραγωγή Vitagraph 

ΣΙροεβλήθη εις το «Πά’. θεόν»

Πρόκειται περί τής ιστορίας μιας άθώας γυναικός πού 
υίοθετή τό σφάλμα τή; μητέρας της χαί προτιμά χά ύπε- 
στή αύτή τούς έξευτελισμούς καί τήν άιίμωσιν παρά νά 
γίνη αιτία τής καταστροφής έκείνης πού τήν έγέννησε. 
Μέσα εις τό μυστικόν αύεό πού ή κόρη άναγχάζεται νά 
διαφυλάξη εις τά βάθη τής ψυχής της, έγκειται δλο τό 
μαρτύριο πού ύποφερει, βλέπουσα μέ ύπεράνθρωπον καρ
τερικότητα, νά χάνη τόν άγαπημένο της σύζυγο, δ ότοΐος 
έκλαμβάνων αυτήν ώς ένοχον τήν χωρίζει,καί τήν προσφι
λή της κόρην, τήν όποια δ νόμος άπαγορεύει νά άκολον- 
θήση τήν μητέρα τη;.

Μία τέτοια ύπόθ<;σις μέσα ιΐς τήν όποιαν τό αίσθημα 
τής άφοσιώτεως καί τής αύιοθυσίας κυριαρχεί εις τήν 
άθώαν καρδιάν τή; πρωταγωνίστριας, είναι επόμενον νά 
άρέση εις τό κοινόχ. Καί όμ·λογουμένως τό «Μαρτύριον 
γυναικός» έσημείωσε μίαν πραγματικήν λαϊκήν έπιτυχίαν.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Β
■ Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΣΤΑΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΝ
■ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΟΪ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
e Cartes Postales
■ Τού οίκου «ROSS» τού Βερολίνου

■ 1000 καί πλέον είδη φωτογραφιών μόνον πρθ
■ 2 δραχμάς έκάστη.
■ Μ* - ·« * · ·Β Πωλοΰνται εις τά γραφεία μας
Ρ Διά τάς ξΕπαρχίας έπίσης ΔΥΟ ΔΡΑΧΜΑΣ gj

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΙΗΗΜΜ. ΑΣΤΕΡΕΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΙΚ0Σ Δ ΙΑ ΓϋΝΙΣΜΟ Σ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ -ΑΣΤΕΡΩΝ,. ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Καθημερινώς καταφθάνουν εις τά γραφεία μας δηλώ

σεις.συμμετοχής εις τόν Μεγάλον Διαγωνισμόν διά τήν 
κλογήν μιάς νέας καί ενός νέου, άστέρων τής οθόνης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πάντες, νέοι καί δεσποινίδες 
16—28 ετών, έξ ολοκλήρου τής Ελλάδος και τού Εξωτε
ρικού έλληνες. “Οσοι έπιθυμούν νά λάβουν μέρος δέον νά 
μάς άποστείλωσι μίσν καλλιτεχνικήν φωτογραφίαν των καί 
τό κατωτέρω δημοσιευόμενον δελτίον συμπεπληρωμένον. 
01 έπιθυμούντες νά δημοσιευθή ή είκών των εις τόν «Κι- 
νηματογραφιχόν Αστέρα» δέον νά μάς έκβάσωσι δρ. 7 
διά τήν αξίαν τού κλισέ. ’Ανεξαρτήτως τής δημοσιεύσεως 
ή Ρ'ή *ήζ είκόνος, άπασαι at φωτογραφίαι μετά τού σχε
τικού δελτίου, θά τεθούν υπό τήν κρίσιν τής επιτροπής ή 
οποία θά έκλέξη τέσσαρας έξ έκάσ ϊου φύλου. Έκ των 
όκιώ αύιών υποψηφίων ή Paris International Films διά 
•τού διευθυντού της κ· Ματώ θά έκλέζη μίαν νέαν καί ένα 
νεον οΐ οποίοι θά παρακληθούν νά λάβουν μέρος εις τό 
«γύρισμα» μιάς ταινίας έν Παρισίοις.

Μέχρι σήμερον έδήλωσαν συμμετοχήν εις τόν διαγωνι
σμόν μας οΐ Πυθαγόρας Σίδερης, Χαράλαμπος Τζίμκας 
Μιλτων, Κων. Άλικιώτης, Δημ. Νίκας, Θάνος Γεωργίου 
Γεωρ. Ζαχαρόπουλος, Πόπη Νταρκάς, Νικ. Μπρούτζος, 
καί Άϊράμ Δημοπούλου.

Φωτογραφίαι διά τήν συμμετοχήν είς τόν διαγωνισμόν 
θά γίνονται δεκτοί μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου έ. έ.

I

ΜίΧτων
Εξ Αθηνών ετών 19, ύψος 180, κοιλά 60, μελαχροινό^

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όνοματεπώννιιον ίί ιζτενδώννιιον 
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Χιΐ|ΐεί<ο<ίις· Τό ηαρόν dtlrcov ανμμΛίοχής άπο- 
χο/ττό/χβνον άστοστέλλβτα* μβτά μιας χαίλιτε- 
χνικής φωτογραφίας βίς τήν τού «2Q-
νι/|Μΐτ· Αοτέ^ος». (9Εηιτροητιν Διογτονιαμον), Stiliancs Ken...

Έκ Πειραιώς, ετών 20 ύψος 1,62, κιλά 60, σιτόχρους
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ΜΙΚΡΗ ΗΘΗΝΗΤΚΗ e

—’Από τού παρ. Σαββάτου, 15 τρεχ. μηνός,|έπα· 
νέλαβε τάς Ιργασίας ιου ό καλός συνοικιακός κινη
ματογράφος των ’Αμπελοκήπων Α. Ο. Δ. Ο., μέ 
έργα τής «Τριάγκλ» έχ των νεω τερών. Δηλαδή άφοΰ 
προβληθούν εις τούς κεντρικούς κινηματογράφους 
τής «Τριάγκλ* ’Αττικόν, Πάνθεον, Σπλέντιτ, Ίντεάλ 
και Πάνθεον, προβάλλονται αμέσως κατόπιν είς τό 
Α. Ο. Δ. Ο. Και ειοι ολόκληρος ή συνοικία τώλ' 
’Αμπελοκήπων παρακολουθεί τά καλλίτερα έργα με 
φθηνό εισιτήριο.

—Εις τό ήμέιερον π ριοδικόν δημοσιεύονται άγ· 
γελίαι Ρωσσικών έργων τής Εταιρίας «Άστήρ- 
Φίλμ». ’Επίσης κυκλοφορούν φέίγ-βολάν τής έται- - ,Γ ,, -
ρίας «"Ιρις Φιλμ» είς τά όποια άναφέρονται χαΐ με- στα έναρξιν μέ τό φιλμ τού περίφημου Τζων 3παρ 

ρικά έργα ρωσσιχά, τά όποια διαφημίζει και ή 
«Άστήρ-Φιλμ». Επειδή δμως μάς έρωτούν πολλοί .... ^ -ν-->---- , - -
έπιχειρηματίαι επαρχιών, διά νά μάθουν ποιοι τέλος γλία διά τό «γύρισμα» μερικών σκηνών από το νεο 
πάντων εινε οι κυρίως κάτοχοι των ταινιών αύιών, ~ ‘
καλόν είνε νά δοθή μία ύπεύθυνος δήλωσις εκ μέρους 
τών ενδιαφερομένων ή καλλίτερον τής Σοβ.’Εμπ. 
αντιπροσωπείας διάνάγνωρίσουνκαίαί έπαρχίαι τούς 
κατόχους των. ΔιότιΙ κατ 
δεν τολμά νά ένοικιάση τάς ταινίας έκ φόβου μή κα
τασχεθούν έκ μέρους τού ά'λλου.

—Τό κινηματοθέατρον «’.Α^Μλειον» συγκεντρώ
νει κάθε βράδυ τόν έκλεκτότερον κόσμον τής συν ι- 
κίας του. Είνε δέ ώς γνωστόν ο πλέον ζηλευτός κινη
ματογράφος ύπό έποψίν καθαριότητας, τάξεως, στα
θερά; προβολή; και εκλεκτών έργων.

—Ό κινηματογράφος «Μαχεία» τής δδού Άχαρ 
νών έστεγάσθη και ήρχισε τος παραστάσεις του μέ 
έργα τής Fanamet.

— Νέος πάλιν κινηματογράφος ήνοιξε. Τό θέ- 
ατρον «’^.«όλλοεν» τή; οδού Έδουάρδου Λώ μετε 
τράπη είς κινηματοθέατρον καί θά λειτουργεί μέχρι 
τής 9.30 μ. μ. Θά προβάλλη δέ ταινίας τής «Έκκτα» 
π.ώτη; ή δεύτερα; βιζιόν ώς καί άλλων γραφείων.

—Ό κινηματογράφο; τού κ. Γαίτη, επί τής οδού 
Άθηνάς, ύπολογίζεται δτι θά είναι έτοιμος προς λει 
τουργίαν περί τάς άρχάς Δεκεμβρίου. Θά 
ύπό πάσαν έποψιν τέλειος.

ύπό τ® ψευδώνυμον V.

αυτόν τόν τρόπον κανείς

Κάποιο

είνε ομω

Pap. άπό 
καιρού είς καιρόν στέλλει χαριτωμένα; άνταποκρί- 
σεις είς τό έν Παρισίοι; έκδιδόμενον κινηματογρα
φικόν περιοδικόν Cinemagazine αί όποϊαι προκα- 
λοΟν τόν γέλωτα είς τούς γνωρίζοντας τά έν Άθή- 
ναις γεγονότα. Είς τό τελευταΐον φΟλλον τού Cine- 
magazine άφοΟ γράφει περί τοϋ έργου τής Dag— 
Film, άναφέρει καί μερικά πρόσωπα πού λαμβά 
νουν μέρος, μεταξύ των όποιων καί τήν Ντίνα Σαρ-

ρή, πού έλαβε, ώς λέγει, μέρος εις ιόν ύπό τής 
U. F. Α. διενεργηθέντα διαγωνισμόν καλλονής. 
Φαντασθήτε ένημερότης άνταποκριτοΟ, άφοΟ είνε 
γνωστόν, γνωστότατον δτι, δ διαγωνισμός ένηργήθη 
Sii λογαριασμόν τής Fanamet.

rHQPlZETE ΟΤΙ
.../Ο Σάρλ Βανελ ό περίφημος γάλλος ήθοποιός, 

τον όποιον έθαυμάσαμε και θά θαυμάσωμεν σε τόσα 
φίλμ, προσελήφθη ύπό τής γερμανική; φίρμας «Ter
ra* διά τόν ρόλον τού Ναπολέοντος εις τό φιλ «Βχ’ 
σίλισσα Λουΐζα» ;

....Μία γερμανική φίρμα θά «γυρίση» ένα φιλμ 
ύπό τόν τίτλον «Ίσιδώρα Δούγκαν τό πεπρωμένον 
μια; χορεύτριας».

.. /Ένα περίφημο Βαριετέ τής ’Ολλανδίας ήνοιξε 
τάς πύλας του ώ; κινηματογράφος και έκαμε μάλι- 

ρυμόρ <Ντόν Ζουάν ;»
...·Ό Φρίτς Λάνγκ εύρίσκεται τώρα στήν Άγ- 

---------- Χ-λ -Α

του φιλμ (έκδοσις U.F.A.) «Οί κατάσκοποι» ;
. ...Σκνθθ^της τού προσεχούς φιλμ τού Έμίλ 

Γιάννιγχς διά λογαριασμόν τής «Paramount» θά 
είναι ό "Έρνεστ Λοΰμπιτς;

.../Η φήμητήν οποίαν Λνέγραψεν και ’Αθηναϊκή 
έφημερίς, δτι ό Ραμόν Νοβάρρο άπεφάσισε να ει- 
σέλθη εις μοναστήριον ήτο άπολύτως φαντασιώδης; 
*0 ήρως τού «Μπέν Χούρ» δχι μόνον ούτε διενοήθη 
τέτοιο πράγμα, αλλά τουναντίον πρόκειται νά ύπο· 
δυθή τώρα εις ένα μεγάλο φ ιλμ τής«ΜβΙβο Goldwyn» 
τόν Λουδοβίκον ΙΔ'. τόν περίςρημον βασιλέα τής 
Γαλλίας. Σκηνοθέτη; θά είναι ό Ρομπίρ Λεονάρντ.

—Ή Ντόρις Κέννυον, δ συμπαθής άστήρ τής 
«First-National» μετά άπό μακράν διακοπήν ένεκα 
άσθενείας ξαναρχίζει τό «γύρισμα». Τόν Μάρκους 
Λέβ τόν άποθανόντα διευθυντήν τής «Metro-Gol- 
dwyn» διεδέχθη δ Νικόλας Μ. Σένκ ;

...·Τό τελευταίο φίλμ τής Όλίβ Μπόρντεν, τού 
γνωστού άστέρος τής «Fox» φέ;ει τον τίτλον <ή 
πριγκήπισσα των δολλαρίων».

.../Η Ανωτέρω καλλιτέχνις έλαβε πρό τινο; βρα- 
βεΐον εις διαγωνισμόν μεταξύ άμερικανών Αστέραν, 
ως έχουσα τις ώρ χιότερες γάμπες ;

,../G Ζάν *Αντζελο προσελήφθη ύπό μιάς γερ- 
αανικής φίρμας διά νά πρωταγωνιστήσω μετά τού 
Έρνεστ Ντόϋτς εις τό φίλμ «Οι δύο ύπό τόν ουρά 
νιον θόλον» ;

....Ή ’Αγνή Έστερχάζυ μετεπήδησεν είς τό θέ- 
ατρον προσληφθεινα δΓ ένα κύριον ρόλον ύπό τού 
Deutsches Theater ;

.../Η Έννυ Πόρτεν ευθύς ώς επιστρέφω, περί 
τά μέσα ’Οκτωβρίου, άπό την Ελβετίαν θά άρχίση 
τό «γύρισμα» μιας κωμωδία; τιτλοφορουμένης <Κω· 

( μωδία αγάπης» ;

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Εις τούς κύκλους τών έν Άθήναις έπιχεψηματιών τού 

κινηματογράφου έπικρατει δικαία άγανάκτησις διά τόν τρό
πον τής έξασκήσεως τής λογοκρισίας έπί τών ταινιών έκ μέ
ρους τών αρμοδίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα μέ τόν νόμον περί κινηματογράφου, ·ί έπιχει- 
ρηματίαι ΰποχρεούνται νά υποβάλουν πρός έγκρισιν εις τήν 
άρμοδίαν υπηρεσίαν, τό μέλλον να προβληθ*ή έργον όπως πα- 
ραχωρηθ·| ή σχετική άδεια προβολής. Τούτο έγένετο μέχρι 
σήμερον κανονικώς. Ηδη δμως, ώς πληροφορούμενα, οί Αρ
μόδιοι δέν ικανοποιούνται ώς και πρότερον είς τήν υποβο
λήν ύπό τών ένδιαφερομένων τής ύποΜσεως τού έργου πρός 
παροχήν άδείας,4—5 ήμέρας πρό τής παρουσιάσεώς του είς 

, τό κοινόν, άλλά ζητούν νά γίνεται τούτο τήν ιδίαν ημέραν 
τής πρ·βολ$ς, οπότε έάν έγκριθ-ή θ-ά δοθ*ή μία προσωρινή 
άδεια καί κατά τήν ημέραν τής προβολής τού έργου πρό 
τού κοινού ό αρμόδιος αστυνόμος θ·ά διατάξη νά κατεβή τό 
έργον έάν κρίνη έκεινος ότι τούτο δέν πρέπει νά προβάλ
λεται πρό τού... ύπό ή^ικοποίησιν κοινού ! Δηλαδή: ζητούν 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον νά μή ύπάρχη ούδεμία ταινία λογο- 
κρημένη έτοιμη πρός προβολήν, ούτως ώστε μετά τήν άπα- 
γόρευσιν τής άλφα ταινίας, τό κινηματοθέατρον νά κλείση, 
έφ’ όσον δέν θ-ά εχη φυσικά άλλην νά προβάλη 
ματίας.

Είς όλα τά μέρη ‘ _ Ζ.
έπί τών κινηματογραφικών ταινιών, »’ __ _
ρουσιάζουν τάς υποθέσεις τών έργων των, Ανεξαρτήτως αν 
πρόκειται νά προβληθούν ή δχι συντόμως, είς τάς αρμοδί
ους άρχάς, λαμβάνουν τήν άπαιτουμίνην άδειαν καί Βύναν- 
ται ούτω νά έργαοθούν Ανενόχλητοι καί δχι άν τό καπρίτσιο 
τού έκάοτοτε Αστυφύλακος τό έπιτρέψει. Ή τακτική επο
μένως τής έλλην. αρμοδίου υπηρεσίας καταντά αυτόχρημα 
κωμική καί μάς δίδη τό δικαίωμα νά φαντασθώμεν ότι ύπό 

___ r_______  *

ό έπιχειρη-

τού κόσμου όπου ύφίσταται έλεγχος 
t οί έπιχειρηματίαι πα-

: άν
. · -- σους άρχάς, λαμβάνουν τήν άπαιτουμένην άδειαν καί δύναν- 

ται ούτω νά έργαοθούν Ανενόχλητοι καί δχι άν τό καπρίτσιο 
τού έκάοτοτε Αστυφύλακος τό έπιτρέψει. Ή τακτική επο
μένως τής έλλην. αρμοδίου ύπηρεσίας καταντά αυτόχρημα 
κωμική καί μάς δίδη τό δικαίωμα νά φαντασθώμεν ότι ύπό 
τοιούτους όρους οί κινηματογράφοι δέν βίνε δυνατόν νά συ- 
νεχίσουν τάς έργασίας των.

Θέλομεν δμως νά πιστεύωμεν ότι θά έπεκρατήσουν λογι- 
κώτεραι Αντιλήψεις παρά τοϊς αρμοδίους ώστε καί ή υπη
ρεσία νά κάμη τό καθήκον της καί αί έ,τίχειρήσεις αί όποιαι 
τόσα δίδουν είς τό κράτος, νά μή ζημιούνται.

•Ο * ΑργοςΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πείρα ιενς

JToiypi. Χάϊ-Λ^ϊφ. *Απ9 τής Δδντίρας προεβλή&η ή *Για- 
άχό όέ τής Πέμπτης ^Τρέλλτς παρναβαλιον^ μέ έπιτν- 

χίαν'
Kir. Όλνμηια. ΙΤροββλή&η άπό τής Διντίρας τό φαντα- 

ΰμαγοριπόν «ρχοκ ν.Αϊ-λί·τα> ρωσσιπής παραγωγής, άπό δέ 
τής Πέμπτης Ονειρα πόν οβύνονν'· μέ τήν *Όσσι *Οσβάλντα,

Χιν. *Από τής Δευτέρας πρι>εβλή&η τό εργον
«’Αξιωματικός τής Αντοκρητορικής Φρουράς* τό όποιον ήρε· 
οεν είς τό πολν κοινόν, άπό δέ τής Πέμπτης *Τά έγκληματι· 
κά χερ*α> μέ τόν Κόνραντ Φάϊντ. Β. Μ.
<ί«όδα^ον%κη

JTty. Jiorvoca. ’Επανέλαβε τάς παραστάσεις του μέ πάν
τοτε εκλεκτά προγράμματα άπό τά καλύτερα έργα τής ^Ούφατ* 
και ^Φάναμετ'», Προεβλή&ησαν κατά σειράν *ΑΙ σειρήνες τής 
Βενετίας* μέ τήν Κώβτανς Τάλματζ, «Τά επτά κορίτσια* ,<Β>- 
λέντσια» μέ τήν Μάε Μούραιη και *Τό στερνό φιλί» μέ τήν 
^Ελλεν Ρίχτερ. Τήν Δευτέραν «*Η κυρία μέ τάς καμελίας».

£τκ. Πατά. "Αν καί δέν εκλεισε κα&* δλην τήν καλοκαιρι
νήν σαιζόν κα&* ήν προέβαλε Ιργα επεισοδιακά και δράματχ 
δευτέρας σειράς, άπό τής παρελ^ούσης έβδομάδος ήρχισε τήν 
σειράν νέων έργων, ΠροεβλήΦη *Ή γή τής επαγγελίας» μέ τήν 
Ρακέλ Μέλλερ καί τόν Μαξουντιάν, Τήν εβδομάδα ταύτην προ

βάλλεται <Τό καμπαρέ* και τήν ερχομένην Δευτέραν τί&ετα* 
είς προβολήν <’Ο Ρασποϋτιν*· ‘Ο κινηματογράφος οντος δι 
εφέτος ρεκλαμάρει τήν κάτωθι σειράν έργων : τΚαζανόβα* μέ 
τόν Μοσζοΰκιν, «Πριγκήπισσα Μάσα*,«Βαρκάρης του Βόλγα*, 
«Χρυσή πεταλούδα* «Λεία τού άνέμου*, «Ρόμολα» καί άλλα.

Χεν. * Αθηναίοι. 9 Επανέλαβε τάς παραστάσεις του τήν 
παρ. Δευτέραν μέ τό εργον «Ταχυδρόμος τής Αυών*· Σήμερον 
προβάλλεται ή κωμωδία «Μις Φλέρτ* μέ τήν Λάουρα Λαπλάντ.

X«r. Λενπον Πύργου. Προεβλήθη «Ο Ζιγκοτω Μάγος», 
*Ηδη προβάλλεται <’ Ο Δόν X, υίός τού Ζορρώ» μέ τόν 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς,

Κιν. 9Αετικόν, Προεβλήθη ό «Τρωικός πόλεμος» είς 2 
έποχάς, νΗδη προβάλλεται α*Η γή τής επαγγελίας*.

Κιν. Κεντρικόν, 3Επεισοδιακόν <’Ανάμεσα στους λύκους* 
μέ τόν Βίλιαμ Ντούγκαν, 3Ανταηοκριτής
Πάτρατ >

Κινημ· Πάνθεον (Ταράτσα), Προεβλήθησαν «Τό κα
ράβι τοϋ θανάτου·, τό «’Ονειρεμμένο βασιλόπουλο* καί «'Η 
λέσχη τών άγάμων,

Κινηα, Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σόνια 30ρλώφ», «Τό καράβι τού θανάτου»t «Ή σφαίρα 
τής ζωής* καί αΤό φρέαρ τού ’Ιακώβ»,

Κινημ, 9Ιντεάλ, Προεβλήθησαν τά δργα «Ποτέμκιν* καί 
«' Η γυναίκα τού κόσμου». Κ. 9Ανδριόπουλος
Σάρος

Οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας έκαμαν εναρξιν,τό μέν 
<’Αττικόν» μέ τό εργον «Τό κλειδί τής ευτυχίας» καί κατόπι^ 

ώραιοτέρα γυναίκα τού κόσμου», τό δέ «ΗραΙον» μέ 
τήν «Κυρίαν δέν μέ ιιέλλει», Ι.Σηανός
Δοάρα

Κινημ. Μεγα;. Προεβλήθησαν μέ επιτυχίαν «Ο Ταρτού
φος» «'Η δονκισσα τής ’Οσμόνδης» καί ή επιστημονική ται
νία «Τά άφροδίσια νοσήματα» τήν δποίαν παρηκολούθησε 
πολύς κόσμος, διότι ό Δήμος έφήφισε δνα ποσόν χρημάτων 
υπέρ τής προβολής αυτής.

Κατά τήν χειμερινήν σαιζόν θά προβληθούν μεταξύ άλλων 
«'Η χρυσή πεταλούδα», «Ματωμένος ερως», «Τρελλή Δού- 
κισσα* t «'Ο τυχερός», «Ρόμολα*, «Πρίγκηφ καί κοκόττα*, 
«Μιχ. Στρογγώφ», «Βαρκάρης τού Βόλγα» κλπ.

Πληροφορούμεθα επίσης δτι τό προσεχές θέρος θά ίδρυθή 
είς τήν πόλιν μας ύπό τού έν *Αθήναις διαμένοντος κ, Ε. 
Αθανασιάδη, άλλοτε ιδιοκτήτου τού έν Παγκρατίφ κινηματο

γράφου «Παλλάς* καί ήδη διευθυντού τοϋ έν Άθήναις κινη
ματογράφου «’ Ολύμπια* μέγας κινηματογράφος μέ τά τελευ
ταία μηχανικά συστήματα. Ν. Μαρκίδης
Βόλος

Κινημ. 9Αχίλλειων Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δράμα 
ενός ιζόκεϋ» «Νιτσέβο*καί ό «Ταυρομάχος»,

Κινημ, 9ΑργυλΑ,& Προεβλήθησαν «* Ο Παράδεισος* μέ τόν 
Σίλς καί «'Η κυρία μέ πήν ’Ερμίνα*.
Ξάνθη

Κινημ, Μεγας, Προεβλήθησαν τά έργα «Πάτας καί 
Περλμουτέλ», «Τό χαμίνι» καί «Σταυρός καί Μάουζερ* ώς 
ευεργετική υπέρ τής έργατικής βοήθειας.

Καί μία εύλογος έρώτησις : Πού είναι ή ορχήστρα σας ;
Κινημ, Πάνθεο >. Προβάλλονται διάφορα επεισοδιακά,

Σ, Καζαντζής 
Μν<ιλήνη

Κινημ, Πάν θεόν, Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων έπει- 
δείων, ή τρίπρακτος ταινία τών Προσκοπικών έπιδείξεων είς 
Παναθηναϊκόν Σιάδιον 3Ιουλίου 1926, ή «* Ορφανή» καί 
εκαμε εναρξίν τοϋ «Συρκούφ*,Μέ τήν προβολήν τής α3^εποχής 
έσημείωσε θρίαμβον έπιτυχίας.



—

Κινηματογραφικός Άότήρ

Κινημ. Σαπφω. ΤΙροεβλήθηοαν ουνέχειαι διαφόρων έπει- 
σοδείων, διάφοροι κωμωδίαι, τό αυτοτελές τής Ονφα, .<Γά 
τρία ωρολόγια» μέ τήν ΛΙλιαν Χώλ Ντάβις, και τό ώραϊον 
εργον τής Γκλόριας Σβάνοον <ι*Η άπάχισοα τής Μονμάρτρης» 
αημειώοαν επιτυχίαν και αρκετήν κοσμοσυρροήν.Σωφρονιάδης 
Καλά|ΐαι

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν «'Η χρυσή πετα
λούδα» μέ τήν Νταμιτά καί .«Μεγαλοφν'ΐα καί Παραφροσύνη».

Κινημ. 9Αθηναϊκός. Προεβλήθησαν τά έργα «Ot ερυ
θρόδερμοι» καί ή κωμωδία «'Ο Ραϋμόν καί ή Ζουλιέττα»» 
• Ι1ράκ3.ειον

Κινημ. ’Απόλλων
τέρας» καί ιιΟΙ καλόγεροι καί ή κοκέττα».

Κινημ. ’.dylafc. ‘
Κινημ. ΙΙουλακάκη. Προεβλήθησαν Ενα φιλί μέσα στή 

νύχτα» καί *01 άλήται».
Χανιά

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!

. Προεβλήθησαν «Τό 'Πφοίστειον», «Τό
I

Τό επεισοδιακόν *Ίά νύχια τ* αετόν».

«Οί άλήται».

Κι^ημ, Σπαν^άγου» Πονεβλήϋηααν τα έργα **Ωμορφές 
γυναίκες» και τιμήν.

Κινημ. *Άπτερα. Προεβλή&ηοαν τα έργα *Ή οκιά τον 
παρελθόντος», «*Ο άνθρωπος που γελονσε» και «Ό τυφλός» 
με τήν Μπερτίνι.
Κοζάνη

Κιτημ. Ώοίων. "Επανελήφθηοαν αί εργασίαι και προεβλή· 
θησαν τά κάτωθι έργα με πολύ μεγάλην επιτυχίαν. «-‘Η φλό 
γα», «Ματωμένος ερως» καί *Η γειρομάντις» υ'ε τήν Μαν- 
τζίνι. Β, Δρούγας

κmiOTEPA mm ζοηςμοϊ
Άναιινήόεις τάς AYA MAP A

Ή συμπχθ-εστάτη Lya Mara, ή παλαιά γνώριμος τού 
Άθ-ηναϊκού κοινού, ή τελευταίως τόσον Β·αυμασίως έξελι- 
χθ-εΐσα, ώστε δικαίως νά συγκαταλέγεται μεταξύ των κα
λυτέρων τού είδους της, άπέστειλβ εις τον συνεργάτην μας 
κ. Ro-Ma τήν Ακόλουθον συνεργασίαν.

Εύρισκόμεθα στή Ρίγα... μόλις είχα γίνει δεκιή 
είς τήν χορευτικήν σχολήν τού «Κρατικού θεάτρου», 
τό όποιον τότε άπελάμβανε εξαιρετικής ηήμης. Ή 
διευθύντριά μου ήτο πάντοτε αυστηρά.

Κάποτε έγίνετο πρόβι μια; παιδιχής σκηνής. 
’Επειδή ήμουν ακόμη νεαρά καί ήσχολούμην μόνον 
είς τό νά λαμβάνω μέρος είς γενικά; σκηνας ουδέ
ποτε δέ μόνη, στεκόμουν παράυερα κοντά στα παρα
σκήνια καί παρατηρούσα ζηλιάρικα μίαν άλλην χω
ρίς ταλάν, αλλά πειό τυχερή από μένα πού δοκίααζε 

λίγο άσυναισθήτω; ήρχι-

ΕγΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
1- 7-1927 Μέχρι 30-6-928
1-10-1927 »' 30-9-928

Κινημ. Παλλάς Πειραιά 
Fanamet Αθηναι 
Λιλίκα Τράστα Βόλος 
Άστήρ Φίλμ Άθ’ήναι 
(Πέντε Συνδρομαι)

Κινημ. ’Ολύμπια Άθ-ήναι 
Χαρ. Καλογεράκης Ήράκλ. 
Κλ. Χατζηγεωργίου Άθ-ήναι 
Άθ·. ’Αναγνώστου Δράμα 
Κρ. Δελαγιάν 
I. Δούγκας 
β. Μπούκουρης 
Ν. Κωσταρίδης 
Β. Αναγνώστου

Η ΚΑΜΙΛΛΗ ΧΟΡΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΛΛΤΓΟΥΝΤ
Ή Καμμίλλη Χόρν, ή αλησμόνητος Γκρέτχεν τού 

«Φάουστ» προσελήφθη δι’έν έτος υπό τών «United 
Artists». Ή νεαρά καλλιτέχνις άσχολεϊται ήδη μέ τό 
«γύρισμα» ενός νέου φίλμ «Εύθυμη Βαίνμπέργη» 
μόλις δέ τελειώσει θά άναχωρήση αμέσως διά τό νέον 
της άγκαζεμάν/

1-10-1927

1-10-1927

y>

30-3-928

» 
2ύρος 
Άθ'ήναι

1- 1-1927 
1-10-1927 
1-10-1927

»
»

w ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
J το# ιιεγάλον έ^.ληνος Σκηνοθέτου

i ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΡΣΠΑΝΗ

ρίς ταλάν
τον ρόλον της. "Αλλά σέ
σον ή μικρή Σασα—έτσι μ ελεγαν τότε—να χορο· 
πη^μ, καί δσον μέ μεγαλυτέρα δυσκολία έδοκίμαζε ή 
άλλη τον ρόλον της, τόσον ένας περίεργος ενθουσι
ασμός μ’ έκανε νά χορεύω τρελλά.

Ή διευθύντρια ουδόλως έμενε ευχαριστημένη 
καί ένω ;
άντίκρυσε εμένα 
ή’Ζ^ν τού πιάνου 
έκύτταξε λίγες στιγμές καί κατόπιν 
τέτοιο ύφος πού τρόμαξα.
παρετήρησε μ’ ένα τόσο διαπεραστικό 
βλέμμα πού
ότι μέ περίμενε ά;ριο κατσά^ιασμα.

Έπηδούσα, χοροπηδούσα, έκανα σαν τρελλή, 
δταν τήν ακόυσα νά λέγη εντόπιον δλων «eH μι
κρή Σάσα θά χορέψη είς τήν : 
τον άραπάκο ! > * '

Έπί τέλους 
παραστάσεως έ 
λως σέ άοαπάχι καί 
μή πού θά έβγαινα στή σκηνή.

Ή αυλαία άνήλθεν. ___  _
βγαιναν καί μέσα στούς αλαλαγμούς των καί 
θόρυβον πήδησα κι’ εγώ....ή πρωταγωνίστρια, 
χόρευα, έπηδούσα ήμουν μανιώδης, ήμουν 
αληθινό ζωηρό αραπάκι. "Όταν έτελείωσα τον

9

έρριχνε γύρω της ενα διατακτικό βλέμμα, 
πού ατάραχη ακολουθούσα τον 

έξηκολούθουν νά χορεύω. Μ' 
μου φώναξε μέ

Οταν τήν έπλησίασα μέ 
। καί αύστηοό 

είχα πλέον καμμίαν αμφιβολίαν

παιδικήν παράστασιν

ή κρίσιμος στιγμή, ή ήμερα τής 
φθασε. Είχα μακιγιαρισθή καταλλή- 

έναγωνίως περίμενα την στιγ-

Ενα ένα τά παιδάκια

ΤΡΕΙΣ mi ΤΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ
Μέ την πεοίόηηον

NATAN ΒΑΤΣΝΑΤΖΕ

τον
5 Ε
ενα 
ρό

λον μου καί κατάκοπη ετρεξα στα παρασκήνια, τό 
κοινό έξερράγη είς Οωρηβώδη χειροκροτήματα καί 
επιδοκιμασίας καί τότε χωρίς νά τό άντιληφθώ ή 
διευθύντρια μου έδωσε ένα άγριο σπρώξιμο καί 
άθελα 
άστεΐον ήρχισα νά ύποκλείνωμαι.
ται μου υποκλίσεις προ του Κοινού.
τότε ό ενθουσιασμός τού κόσμου ηύξησε καί αι έπι- 
δοκιμασίαι ήσαν περισσότεραι από πρίν....ΤΗτο ή 
ώραιοτέρα ήμερα τής ζωής μου !..

αναβρέθηκα στή σκηνή και κατά τρόπον 
Η σαν αι πρώ- 

3Εννοείται δ τι
C 3

18
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ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡΙΘ- 6

Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΦΙΛΜ

ΛΡΑΜΑΤΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ
ΑΡΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΩΜΩΔΙΑ! Κ-Λ-Π- Κ-Λ-Π·

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ:
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΗΚΑ» ΔΓ ΕΠΑΡ

ΧΙΑΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΟΙΚΙΑΣ, 
ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Λ.Π. *
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Μιά Οανμαόία όκηνη άπδ τδ πραγματικά μεγαλοπρεπές άριότονργημα τίίς 
γαλλικίίς κινηματογραφίας «Καζανόβα» μέ τδν όνμπαθά είς «δ ελληνικόν 
κοινόν ρ<5ό<$ον καλλιτέχνην κ· Ίβάν ΜοόζοΓκιν τδ όποϊον Οά προβληΟΛ λίαν 

προόεχ&ς είς τοίτς κινηματογράφονς τϋς «Σινέ *Οριάν>·


