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ΕΤΑΙΡΙΑ

“ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ,,
ΚΑΡΑΤΣΚΟΥ 112-ΜΕΓΑΡ· ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Αποκλειστικοί Άντ&πρόσωπο& Bc<x τήν 
ΈΧΧχΠα, BxXzivtot, Αίγυπτον 

καί Χυρίαν

CINEMECCANICA
Λί καλλίτεροι καί τελειότεροι μ/ηχαναι 
προ ολής διά μεγάλους καί μ.ι*ρούς  Ke· 
νηματογράφους, ’Ινστιτούτα, Χχολεια, 
Ατμόπλοια, 'Ιπποδρόμια, Οΐζίας κλπ. 
Λί καλλίτεροι τιμαι. Οι καλλίτεροι 

όροι. Τα καλλίτερα Modules
Τ%πάς καταλόγονς,άωτηγο τφίας, όχέδια. ώς κπΙ ό- 
διιγίας έγκαταόταόεως παοέ^οιιενδωοεάν τώαίτοι ντι 

^Αντιπρόσωηο^ διά Μακεδονίαν καί Θράκην

Ή^Ω-ΦΙΛΜ>,
'Οδός Βαόιλέως Ηρακλείου β
©EaSSATk/kOISTTIiM

lUPEIOmi ΕΪΚΜΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΗΡΜΗΝ
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ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑ ΜΕΛΟΣ
3 Χαριλάου Τρικθυπη ο

Γρα^νατοθυρίς 36 Τηλ. Διευθ. ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ:
Λά^ιπαι οίκονοιιίας 

που acadin. To πρώτον 
βραβεϊον εις τον διαγωνι
σμόν τοϋ Βερολίνου. 120 
Κινηματογράφοι έν Έλ- 
λάδι έπρομηθ’ί»ύΟ,ησαν 
τοιαύτας λάμπας ές ήμών 
ύπέρτεραι, έγγυημένως, 
παντός συναγωνισμού.

"Ανθρακες προβο
λής παντός διαμετρήμα
τος, εις χαμηλός τιμάς

Κόλλα Agfa, ή ανώ
τερα ά'ά τον κόσμον.

Άνρουλέζ και Μη- 
^ζαναι προβολής δι’ αί
θουσας.

ΤΑ1ΝΙΑΙ κολοσσοί, 
αποτελούσα1 τό καλλίτε- 
ρον και έπικερδέστερον
πρόγραμμα εις πάντα κινηματογράφον

Κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις πάση; φύσεο ς.

μέ κάτοπτρον Zeiss, τύ-

ΦΘΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
' ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΜΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Το γραφείον μου δύναταινά σας προ- 
μ*ηθεύγ}  καθ’ όλας τάς περιόδους 
το φθηνότερο πρόγραμμα και τό 
καταλληλότεροι διά να προσελκύη 
πελατείαν·

Γράγαχε νά σάς στείλωμεν κατάλογον 
καί τιμάς,

Ν ΓΑΙΊΉΧ
Πανεπιστημίου 53
(ϊΐτοά ΙΚομχτζόγλου) 

Άθίίναι

ZYflAPOJVIAI ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΙΛΦΗΜΗΣΙΕΩΓ1

7HΤ F IΤ AI Π?0Σλ ΕΝ0ΙΚ1ΑΣΙΝ οίκία και- LjUlDllAl νουργης εί δυνατόν, μονοκατοικία 
ή άπαρτεμάν^κ 3—4 δωματίων, χώλλ, ήλεκτρι 
κοϋ, γκάζ, λουτρον, μαγειρείου κλπ. δι’ όλιγομε- 

:α λή οίκογένειαν. Πληροφορίαι είς τά γραφεία μας.

150.—
80.—
40.—

Έτησία
%

Έξάμηνος
Τρίμηνος
Εξωτερικό# Γενικώς

Έτησία Δραχμ. 250.—
Έξάμηνος » 150.—

Άιιερικϋς
Έτησία Δολλάρια 5.—

ΕΤΟΣ Δ'. ΑΡΙΘ. 27

Ε2ΠΙΚ A.ΤI» Α.

'Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις 
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Ο ίβΕΛΛΑ-Τ·

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Αί αντιλήψεις δόο καλίιτε/νικών προσωπικοτή

των τής Γαλλίας έρχονται εις άντιπαράστασιν δσον 
αφορά την άξ'αν τής Έβδομης Τέχνης. eH σχετική 
συζήτησις λαμβάνει χώραν άπο των στηλών τής καλ
λιτεχνικής έπιθεωρήσεως «Άνάλ> (Τά Χρονικά). Ό 
πώτος τούτων διατείνεται δτι ό κινηματογράφος δεν 
δικαιούται τού τίτλου Έβδομη Τέχνη δστις διεθνώς 
τώ άπεδοθη, χαρακτηρίζων αυτόν ώς απλήν βιομη
χανίαν. Είς έπιβεβαίωσιν δέ τού χαρακτηρισμού τού 
του φέρει ώς παράδειγμα μερικά ’Αμερικανικά φιλμ 
ώς λ. χ. τό θρυλλικόν «Μπίγκ Πάραντ», άποκαλών 
αύτό «μεγάλην άννοησίαν» διά την κατασκευήν τής 
οποίας διετέθησαν μυριάδες δολλαρίων με την προϋ- 
πόθεσιν δτι θ’ άποδώση σπουδαία βιομηχανικά 
κέρδη. Λ

Χωρίς νά έπεκταθώ μέχρι τών γραφομένων τού 
δευτέρου, άτινα άλλίοστε ανατρέπουν τά αμφίβολα 
επιχειρήματα τού πρώτου, έρχομαι σήμερον νά εξε
τάσω τό ζήτημα ούσα τελείως άνεπιρρέαστος εξ άμ- 
φοτέρων τών μερών.

Κατ’ αρχήν οφείλω νά ομολογήσω -δτι οι "Ελλη
νες δικαίως ανυψώνουν την βωβήν τέχνην μέχρις 
εβδόμου ουρανού έφ’ δσον ούσιαστικώς άγνοούσι τί 
έστί Θέατρον. Έπί πλέον δέ ή έκλεκτικότης τών προ- 
βαλλομένων έν Έλλάδι ταινιών κάμει τούς φίλους 
τού Κινηματογράφου νά σχηματίζουν έτι λαμπροτέ- 
ραν Ιδέαν περί αυτού καί νά παρακολουθούν μετ’ 
σύξοντος ενδιαφέροντος τάς καθημερινός προόδους 
του.

Καί τώρα 3ς έξετάσωμεν άντικειμενικώς τό θέα
τρον καί τον Κινηματογράφον, τάς παρεμβαλλομένας 
τεχνιχάς δυσκολίας τού μέν, καί τάς ελλείψεις τού 
έιέρου, διά νά έξαγάγωμεν έν ακριβές συμπέρασμα 
τελικώς.

Πολλοί ηθοποιοί τού Θεάτρου τών οποίων μέ- 
χρις ώρας δ κινηματογραφικός φακός δεν άπε- 
θανάτισο τήν τέχνην διατείνονται δτι οί περισσότε
ροι τών μεσουρανούντων αστέρων τής οθόνης ενώ

αποδίδουν ικανοποιητικά τούς έκάστοτε ρόλους των 
είς το φιλμ, τουναντίον δεν θά κατώρθωναν νά πρά- 
ξωσι τό ίδιον καί από τής σκηνής.

Όμολογώ δτι δ ισχυρισμός ούτος είναι έν μέρει 
βάσιμος. 'Ωραιότατοι καλλιτέχνιδες αμφιβόλου τα
λάντου τάς οποίας έθαυμάσαμεν διά τήν αληθοφά
νειαν τού παιξίματός των, όφειλουμένην είς τήν δε
κάκις έπανάληψιν τών διαφόρων σκηνών κατά τήν 
ώραν τής λήψεώς των, καί τήν έπισταμένην προσο
χήν τού σκηνοθέτου, ώς καί εις τά ποίκιλλα μέσα 
είς τά όποια καταφεύγει ούτο; διά νά προξενήση 
τάς ραγδαίας ψυχικάς μεταπτώσεις τών απαθών καί 
ψυχρών αυτών γυναικών τάς δποίας βλέπομ$ν,ασφα
λώς δεν Θά κατώρθωναν νά παίξουν μέ τήν Ιδίαν 
τελειότητα είς τό Θέατρον. ’Αλλά τό τελευταίον 
τούτο έχει ενα σπουδαίον πλεονέκτημα τού όποιου 
στερείται δ κινηματογράφος —ελπίζω εντός ολίγου 
ακόμη χρόνον— τήν φωνήν. Κατά συνέπειαν μία 
φυσιογνωμία Θεομένη από τής οθόνης πρέπει νά εί
ναι εκτάκτως εκφραστική διά νά δμιλή τρόπον τινά 
είς τόν θεατήν, καί διά νά γίνεται έννοητή είς τό Δι
εθνές Κοινόν, έφ’ δσον τό φιλμ είς δ εμφανίζεται 
είναι προωρισμένον νά κάμη τόν γύρον τού Κόσμου 
καί νά κριθή από διαφόρους κριτικούς ών αί αντι
λήψεις διαφέρουν ριζικώς μεταξύ των.

Τουναντίον οί καλλιτέχναι τού Θεάτρου είναι τε
λείως έξησφαλισμένοι είς αύτό τό σημείον, διότι, 
ένεργούντες καλλιτεχνικός περιοδείας, λαμβάνουσι 
προκαταβολικώς ύπ’ δψιν τάς αντιλήψεις τού Koi’ 
νού προ τού οποίου θά έμφανισθούν καί ουιω προ
λαμβάνουν ένδεχομένην αποδοκιμασίαν έκ μέρους 
του. ’ Αλλ’ οί κινημ. αστέρες οίτινές τόσους κόπους 
καταβάλλουν καί κινδύνους διατρέχουσι κατά τήν 
κινηματογράφησιν τών φιλμ των, δέν είναι ποτέ 
ήσυχοι διά τήν υποδοχήν ής θά τύχουν έκ μέρους τώ ■· 
διοφόρων Κοινών. Δ. χ. πλεϊσται καλλιτεχνικοί κο- 
ρυφαί ενώ λαμβάνουν τηλεγράφημα άγγέλον τόν θρί
αμβόν των είς εν δυτικόν Κράτος, συγχρόνως λαμ-



Κινηματογραφικός Άότήρ

ράνουν έτερον άγγελον τήν αποδοκιμασίαν των είς 
’Ανατολικόν τοιοΰτον.Ζήτημα νοοτροπίας βλέπετε.

Και τώρα ας εξετάσωμεν τά πλεονεκιήματα τής 
βωβής τέχνης. "Οταν έκινηματογραφειτο δ «Φάουστ» 
πολλοί καλοθεληται εσπευσαν νά καταδικάσουν την 
προσπάθειαν του Δρος Μυρνώ, πλήν, οι λογικότεροι 
φίλοι τής^ Εβδομης Τέχνης δεν συνεμερίσθησαν πο
σώς την έσφαλμένην άντίληψιν των πρώτων, διότι 
έγνώριζον δτι μόνον δ Κινηματογράφος ητο ίκινός 
ν αποδώση εις την εντέλειαν τάς απροσδόκητους με 
φιστοφελικάς εμφανίσεις,ώς και τάς ακαριαίας μετα
μορφώσεις ας έπραγματοποίει ούτο;.

Ό Κινηματογράφος είναι πλουσιότατος εις εΐ- 
κόνας, διδακτικότατος και μεταφέρει τον θεατήν 
οστις τόσον επιθυμεί νά βλέπη μεταλασσομένος ει
κόνας, απο Παρισίων είς Πεκίνον, άποκαλύπτων τά 
ηθη των παραδοξοτέρων φυλών, και άπλοποιών τά 
αινιγματικό τέρα τών προβλημάτων. Τουναντίον τό 
θεατρον, παρ ολας τάς προόδους του, προξενεί κατά 
τό πλεϊστον τήν ανίαν του θεατού τον όποιον είναι 
φυσικός νόμος νά κουράζη ή μονοτονία τού Θεάτρου. 
Χωρίς νά τό καταδικάσω, δμολογώ δτι ή Έβδομη 
Τέχνη τό ύπεσκέλισε προ πολλού, καταστάσα ή Εύ- 
εργετικωτέρα Τέχνη τής άνθρωπότητος ήτις πέπρω- 
ται νά άκμάση τον αιώνα μας. . .

Σκαραβαίου

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣ1Σ 
ΕΙΗ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

Αλεξάνδρεια
Cinema Mohamed Aly. Προεβλή&ησαν τά έργα : «Ή 

φίλη πού αποθνήσκει*  κωμωδία και «Καρδίαι δαμασμίναι» 
δράμα με τούς Κορτεζ, Μπρόνσον και Άρλετ Μαρσάλ.

Cinema Majestic. «Το * .Απριλιάτικο χαμόγελο*,  με 
πολύ μεγάλην επιτυχίαν ^αί ή αθλητική κωμωδία ^Ταχεία 
’Αφροδίτη*  με τήν Πρισέλλα Ντήν·

Cinema Ambassadeurs· Προεβλήθη με επιτυχίαν το 
εργον ιιΜεγάλη Παρελασις*  με τον Τζών Ζιλμπερ καί τήν 
Ρεν'ε Άντορέ, Αι τιμαί ηύξημίναι καί με μεγάλην όρχήστραν.

American Cesme^raphe· Προεβλήθησαν τά έργα 
δούκισσα τών Φολί-Μπερζ'ερ*  καί <* Ορκος όρφανοϋ» 

πλήρες περιπετειών·
Cinema Kursal. ^Ηρχισε τας παραστάσεις του με τό 

εργον ^ΑΙαϋρος ’Αετός*  με επιτυχίαν·
Cinema Belle Vue. Προεβλήθησαν *Ό  εχθρός τών 

γυναικών*  καί συνέχεια ^Σαμψών τού Ιπποδρομίου* .
Κάϊρον

Cinema Empire. Προεβλήθησαν *Ή  χήρα μου*  μέ 
τήν Λέατρις Τζόϋ καί <*  Ο σιδηροδρομικός ήρως*·

J©cy Palace. Πανηγυρική εναρζις τών παραστάσεων 
του αέ τό εργον *'Η  Ιστορία ενός πτωχού νέου. ’

Metrepele. Προεβλήθησαν <* Ο δρόιιος προς τον χρυ· 
σόν» μέ τον Σαρλώ καί «* Η αδελφή τών Παρισίων* ·

American Cesmegraph. Προεβλήθησαν *Οβασιλεύς  
τού χάλυβος*  καί *Το  φάντασμα τού Λούβρου* .

Gaumont Palace. Ιίροεβλή&η τό εργον Οταν ή 
γυναίκα διευθύνη*  καί έφη^βρίς Γκωμόν· 
Πόοτ·Σή<τ

Cinema Eldorado. Προεβλήθη το εργον ^Ειμαρμένη*  
δράμα εποχής τού Βοναπάρτου εις 11 μέρη. Τον ρόλον τού 
ΒοιοπάρτΟυ υποδύεται ό £λλην;ήθοποιός Μιχ· Ν· ’Ιωάννου.

D. Marcozanis

Η ΜΑΙΡΗ Φ1ΛΜΠΙΝ
Ή συμπαθεστάτη Άμερικανις καλλιτέχνις Μαίρη 

Φίλμπιν γνωστή μας από τάς άλησμονήτους περισυ- 
νάς της επιτυχίας «Ναός τής ’Αφροδίτης» καί «Φάν
τασμα τής *Όπερας>  μετέβη εΙς τήν γεννέτειράν της, 
δηλαδή εις τό Σικάγον. Όσάκις μεταβαίνει εις τήν 
ιδιαιτέρ ,ν της πατρίδα τής γίνεται πάντοτε υποδοχή 
διότι ή πόΧνς αίίτη είναι λίαν υπερήφανος διά τήν 
Μαίρη Φίλμπιν. Ή συνάθρισις τής οίκογενείας 
Φίλμπιν ή οποία λαμβάνει χώραν κατά τήν στιγμήν 
ταύιην περιλαμβάνει ένα πλήθος συγγενών δι’ ούς δ 
λαμπρός αυτός άστήρ λέγει ύπερηφάνωςί «Και όλοι 
αυτοί είναι δλοτελώς Ιδικοί μου>.

Παρήλθον εξ έιη άφ’δ του δ διάσημος σκηνοθέτης 
Φόν Στρόχεϊμ άνεκάλυψε τό έν δημ ιουργίφ ακόμη 
ταλέντο τής Μαίρη Φίλμπιν άποκαλυψας αυτό εις τό 
κοινόν διά τής γνωστής επιτυχίας τής Μ. Φίλμπιν 
«Μαίρη γκό ράουντ>.

Ό Δρ Μυρνώ υπό τήν διεύθυνσιν τού οποίου «γυ
ρίζει» νΰν, λέγει διά τήν Φίλμπιν«Είναι μία αληθής 
κούκλα μέ οφθαλμούς δλο ζωήν καί καρδίαν γεμάτην 
τρυφερότητα.»

J StBIETIMS KINHMATOrPAlOS
*Όπως καί άλλοτε έγράψαμεν, ή Ρωσσία άναγ- 

γέλλει διά τό 1927 8 150 φίλμς, δ αριθμός δέ αυτός 
κρίνεται υπερβολικός, ι'πό τού γερμανικού τύπου.

ΙΙάντως κατά τούς ρωσσικούς ύπολογισμούς, έκ 
τών 150 φίλμς, 50-60 ανήκουν εις τό γνωστόν έν 
Άθήναις ρωσσικόν κυβερνητικόν κΐ' ηαατογραφικόν 
τράστο τής Σοβ κίνο καί Γκοσκίνο. Τά λοιπά άνή 
κουν εις άλλες φόρμες ανεξάρτητες, μεταξύ τών όποι
ων συγκαταλέγεται καί μία φόρμα τής Σοβιετικής 
Ληαοκρατία; τής Γεωργίας «Γκόσκιν προμ Γκρού- 
ζιγι>. Ή φίρμα αύτη αναγγέλλει διά τό 1927-8, 16 
φίλμς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—Δ. Δημητριάδην (Δράυιαν). Ίόμος 1926 καί 21 φύλλα 

1927 εστάλησαν ώς καί 4 φωτογραφίαι ώς δώρον· ’Επιταγή 
έλήφθη, ευχάριστου μεν. Τού 1925 έξηντλήθησαν δυστυχώς,

— X. Ριζδηουλον (Πάτρας). Δεν μάς εϊνε δυνατόν, διόει 
υπάρχει τοιούτος από έτους· Σάς εύχορίοτουμεν διά τό ενδια
φέρον σας· Προσπαθειστε δμως νά εγγράφετε ουνδρομητάς διά 
νά σάς προτιμήσωμεν,

—Εί. Τζόγαλη (ΚαΒάλλαν)· ’Επειδή ό κ. Σύλβιος τα- 
ξειδεύει θά σάς άπαντήση αργότερα, μετά τήν άφιξίν του.

— Λέων (Έ*ταϊθα) . Γιατί μαζύ μέ τή φωιο·)ρεφΐα σας 
άπβστείλατε καί 7 δραχιιάς ;

— Κ· Καρηίδαν (Βόλον). ’Επί τού παρόντος δέν υ&οργε 
τοιούτος λόγος Πάντως παρακολουθήτε τον διαγωνισμόν καί 
θά ώδηγηθήτε.

— Δ. Μαρκοζάνην (9Αλεξάνδρεια). Δελτίον γαλλικόν θά 
σταλή μόλις έτοιμαοθούν. Το έχομεν ύπ*  δφιν μας·

—I. Παπανικολάον (Λάρισοα), Δελτίον έστάλη· Γνωρί- 
Ισατέ μας λήφιν·
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Ο ΚΑΖΑΝΦΒΑ
KAI TO SYMBOYAION ΤΩΝ ΔΕΚΑ

Jd Συμβούλων τών Δέκα ! 'ί
Σ’ αύτό τό όνομα δέν τρέμετε ; Κάποιος φόβος 

δέν πέρνα άπό τό μυαλό σας ;
Δέν θά γυρίζατε γιά νά κυττάξετε άγωνιωδώς σέ 

δλες τις γωνίες τού μέρους δπου έβρίσκεσ^ε για νά 
δήτε έάν κανένας κατάσκοπος δέν έκρύβετο έάν κα
νείς δέν ακούε ;

Καί έχετε τελείως δίκαιο ! Δίκαιο πρώτα πρώτα 
γιατί δέν είμαστε στήν Βενετία δίκοιο πβιό πολύ 
γιχτί σ<ή Βενετία άναπνέουν σήμερα χωρίς φόβο.

Οί Γάλλοι έχουν καταστρέψει πολλές Βχστελλες 
όχι μόνον έ>είνην πού ύπήρχε στήν πρωτεύουσαν 
των άλλα καί άλλες έπίσης. Καί τό Συμβούλιον τών 
Δέκα ύπήρξε ένα άπό τά πειό άξιομνημόνευτα θύ
ματά των.

Είναι στή Βενετία μιά χρονολογία τήν δποίαν 
δέν ξεχΌΟν. Είναι μία χρονολογ α καθώς ή δ^κή 
μας 14 Ιουλίου, λέγουν οί γάλλοι. Αύτή είναι ή 16η 
Μαΐου 1797. Εκείνη τή μέρα 3.000 σιρα ιώτες 
σταλμένοι άπό τόν Βοναπαρτη έναντίον τής Βενε
τίας έκυρίευσαν τήν πόλιν καί τό φοβερό καθίδρυμα 
κατεστράφη.

Κανε'ς δέν τό λυπήθηκε ! Αύτό δικαστήριο τού 
μίσους τής συκοφαντίας, τ”ς έςοντώσεως.

Δέν μπόρεσε νά κυβέρνα τό λαό, παρά νά τόν έρε- 
θίζη. Τοιουτοτρόπως οί ένετοί χωρίς λύπη τό είδαν 
νά έξαρανίζεταΐ.

Τό πνεύμα του καί τό γνωμικό του ήσκν φοβερά.
«Correre alia perna, prima di asaminase la 

MARION DAVIES in JANICE MEREDITH
Μία σκηνή αετό τό εργον ^.’Ιωάννα Μερεντιθ'*  μέ τήν Μάριον 

Ντάβις^ πού προβάλλεται άπό αύριον εις τό ^.ΣΤοντιάλ*

colpa» δηλ. «’Εφαρμόσετε τήν ποινή πρωτού έξετά- 
σετε τό σ χάλμα»..

Είναι 6'βαιο ότι μέ παρόμοιες θεωρίες κινδυνεύει 
κανείς ν’ άποπλανηθή καί τό Συμβούλιον τών Δέκα 
κατά τή διάρκε α τής ύπάρξεώς του έπί 487 έτη δέν 
έμε.νε πίσω (άπό τού νχ·άποπλανηθή).

Αύτό τό μυστικό δικαστήριο αύτό,τό πραγματικό 
πολιτικό σώμα δέν είχε εύθύ; έξ άοχής ίδρυθή παρά 
γιά μιά πολύ σύντομο περίοδο. Τδρύθη τούλάχιστο 
τόν ’Ιούνιο τού 1310 μετά τήν άποτυχία τής συνω
μοσίας τού Τιεπολό;

Ή διάρκειά του δέν έπρεπε νά είναι μεγαλει- 
τέρτ άπό δέκα μέρες. ’Αναμφιβόλως έκείνοι πού 
έλαβον μέρος δέν έπρεπε νά τού; δτσαρεστή έπειδή 
αύτή ή διάρκεια κατ’ άρζάς παρετάθη άλλες δέκα 
μέρες, κατόπιν σέ είκοσι, έπειτα σέ δύο μήνες, καί 
καθώς δέν είναι παρά τό πρώτο βήμα τό όποιο στοι
χίζει, αύτή ή παράτασις άνανεώθηκε γιά έξ φορές 
δίαδ >χΐκώς.

’Ισχυρίζονται ότι είς τήν Γαλλίαν δέν ύπάρχει 
παρά τό προσωρινό τό όποιον διαρκεΐ. Θά Ιδούν δτι 
στή Βενετία διαρκεΐ έπίσης γιατί κατά τό τέλος τού 
έτους, οί Δέκα παρέτείναν τή προθεσμία γιά πέντε 
χρόνια στά όποια προσθέσανε άκόμη δέκα χρόνια 
κχί τό όριστικό πραξικόπημά των τό Ατελείωτο έκη- 
ρύχθη τό 1335. Ή Βενετία άπό τότε έπροικίσθη μέ 
ένα ίδρυμα φοβερό καί τού όποιου ή κακές πράξεις 
έβάρυναν τήν ιστορία του καί άκόμη περισσότερο 
έκείνους οί όποιοι έπρεπε νά ύποστούν τίς άδυσώ- 
πητες σκληρότητες.

Ό δρακόντιος κανονισμός τών 10 έτρόμαζε τή 
Βενετία καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Δημοκρατίας.

Γιά νά έξχσκή τή φοβερή του αύστηρό- 
τητα τό Συμβούλιο ίσχυρίζετο δτι ή 
κυβέρνησις απειλείτο άδιακόπως καί 
μέ τό πρόσχημα νά προστατεύση τήν 
άσφάλειαν τού κράτους, έλαβε λίγο κατ’ 
όλίγο δλη τή δύναμί.

Κατόρθωσε τοιουτοτρόπως νά ύπερέ- 
χη άκόμη καί άπό τό Μέγα Συμβούλιο. 
Α<γο κατ’ ό^ίγο έπίσηςμέ τό πρόσχημα 
νά έπαγρυπνή γιά τήν τιμιότητα καί 
τήν ειλικρίνεια τών πρέσβεων τής Δημο
κρατίας έπήρε καί τή διεύθυνσι τών έ
ξω ερικών ύποθέσεων καί είνε έτσι πού 
τό είδαν τό 1540 νά κλείνη τή βλα
βερά συνθήκη μέ τούς Τούρκους διά’τής 
όπο ας ή Δημοκρατία έχανε δλες της 
τίς άποικίες.

Τό Συμβούλιο τών Δέκα έβασίλευσε 
διά τής μηνύσεως [ή όποία έγείρετο εις 
τό ύψος ένός πραγματικού ίδρύματος. 
Ή ζωή καί τά άγαθά τών πολιτών ά- 
πιιλοϋντο διαρκώς άπό μιά άστυνομία 
φιλύποπτο καί τυραννική.
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Οι «Δέκα» είχαν βρ$ ένα εύγενικό τρόπο νά δέ- 
χωνταί αύτές τΙς μηνύσεις: έπρεπε κανείς νά τις κα 
ταθέση στό σ'όμα των λεόντων οί όποιοι έστόλιζον 
τήν π/ατεΐα τοϋ ’Αγίου Μάρκου στή Βενετ'α καί για 
νά μή Ανησυχήσουν οι μηνυταί, οί μάρτυρες ποτέ δέν 
έφέροντο εις αντιπαράστασή μέ τούς κατηγορουμέ
νους καί έξηγάνιζαν μετά τάς καταθέσεις των παν 
δτι μποροισε νά φανερώση τό άτομόν των.

Είναι εύκολο νά καταλάβη κανείς πόσο σέ μιά 
τέτοια κατάστασι καί σέ μιά τέτοια Ατμόσφαιρα ό 
Καζανόβα ήτο προορισμένος για νά γίνη τή μιά καί 
τήν άλλη ημέρα τό θϋμα αύτοϋ τοϋ φοβερού Συμβου
λίου. Ήτο νέος, ώραΐος, Αμέριμνος, παίκτης, κατή
γορος, Απατεών καί είχε τήν Αναίδειαν μέχρι τοϋ 
σημείου νά ισχυρίζεται σχεδόν φανερά,δτι άσχολεϊ- 
ται περί μαγείας καί νά μήν πληρώνη τά χρέη του.

Αί μηνύσεις έναντίον του έξακολουθοϋσαν νά 
είναι πολυάριθμοι καί έπρεπε Αναποη:εύκτως τή μιά 
ή τήν άλλη μέρα νά προκαλέση τήν όργή του φοβεροϋ 
δικαστηρίου.

Αύτή τή περίοδο τής ζωής τού μεγάλου τυχο 
διώκτου, ό ’Αλέξανδρος Γολκώφ Ανεπαρέστησε στή 
θαυμασία του ταινία «Καζανόβα». Θά δοϋμε τό συμ
βούλιο τών Δέκα τέτοιο δπως ύπήρξε καί θά πα,)ευ 
ρεθούμε στή καταδίκη τοϋ ’Ενετού Δόν Ζουάν Από 
τόν Αδυσώπητο "Αρτιο Πάγο όδποίος πολύ λίγο έδιδε 
σημασία γιά τή νεόεητά του καί γιά τήνάνεξάντλητη 
φαντασία του.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KIHHMftT. ΑΣΤΕΡΕΣ

ίΧαραλ. Τσήμχας
Κοζάνης, ετών 24, ύψος 1.76, κιλά 65, μελαχροίνός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑΦΙΚΌΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ “ΑΣΤΕΡΩΝ,, ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Σήμερον λήγει ή προθεσμία προς υποβολήν αι

τήσεων εις τόν διαγωνισμόν δι<χ τήν εκλογήν δύο 
ελλ. αστέρων τής οθόνης. Εις τόν διαγωνισμόν λαμ
βάνουν μέρος πλεϊσται δεσποινίδες καί νέοι άπ’ όλα 
τά μέρη τής Ελλάδος, Κωνσταντινουπόλεως Αίγυ
πτου καί Αλβανίας. Μττά τήν δημοσίευσιν τών μέ· 
ZQ1 θημερον ληφθεισών εικόνων καί μέχρι τής 20 
Νοεμβρίου θά άνσγγελθή ή εκλογή τών υποψηφίων 
υπό τής ’Επιτροπής, ύπ’ όψιν τής οποίας έτέθησαν 
αι μ;χρι σήμερον ληφθεϊσαι φωτογραφίαι μέ τά σχε
τικά δελτία. Η ’Επιτροπή άποτελουμένη εκ δημο
σιογράφων καί καλλιτεχνών θά έκλέξη εξ δλων τών 
υποψηφίων τέσσαρας έξ έκάστου φύλου τών δπηίων 
τα ονοματα θ’άναγγελθούν διά τού τεύχους τής 20ης 
Νοεμβρίου καί τών όποιων αι φωτογραφίαι μέ τά 
σχετικά δελτία θ’ άποσταλούν είς τήν Paris Inter
national Films ή οποία καί θά έκλέξη τελ'κώς άνά 
ενα εξ έκάστου φύλου. Ή άτόφασις τής Παρισινές 
εταιρίας θά άναγγελθή επίσης διά τού «Κινημ. ’Αστέ· 
ρος^ θα παραβληθούν δέ ένκαρω οί έπιτυχόντες νά 
λάβουν μέρος εις τό «γύρισμα» μιας ταινίας εν Πα- 
ρισίοις. *0  τρόπος τής εις Παρισίους μεταβάσεως 
τών κληθησομένων θά γίνη γνωστός συγχρόνως μέ 
τήν αναγγελίαν τή; τελικής εκλογής τά δέ έξοδα Θά 
επιβαρύνουν τήν ένδιαφερομένην εταιρίαν.

Μέχρι σήμερον έδήλωσαν συμμετοχήν καίοίκ. κ. 
Ευτύχιος Νικολαΐδη;, Λέων, Ραδόλ. Βαλεντίνο, Ντέ- 
νις, Αναστάσιος Τάισης, Γεώργ. Χατζηπαντούδης, 
Νοβάρρο, Γ. Στεργιάδης, Γιάννης Χ,ατζηδάκης 
καί αι δεσποινίδες Μαρία Κωνστατίδου, Λόλα 
Δερβτ] καί ’Ιουλία Τάντη,

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Οπερά. Mi εππνχίαν προεβλή&η ιό εργον *Φω  
τιά ατό Μέτωπο»,

Κινημ. Μαζ>κ, "Αν και ό κινηματογράφος ουτος είτε αρ
κετά μεγάλος εν τούτοις δεν έπαρκεΰά περιλάβη όλον τό πλή
θος πον·ονρρεει διά νά ΰανμάοη τό εργον *Τελενταΐα  γκρι· 
μάτσα».

Μοδέρν. ΠροράλλεταΙ τό εργον *Σφίζον»  μέ με
γάλη ν επιτυχίαν.

Μελέκ. Χονσβς δονλιες εκαμε μέ την προβολήν 
τοϋ εργον «ζΐυό μάγγες».

Κινημ, Α^αμπρα. Προβάλλεται έν μέσφ κοσμοσυρροής 
διά δενιέραν φοράν τό αριστούργημα *Μπέν —Χούρ».

Χι^ημ. Λ^υζεμπονργ. Πρσεβλή&ησαν *ΑΙ  περιπέτειαι 
ρον Χαρολδ^. - <

Κιιημ. Σικ. Προεβλή^η <* Ο μοιραίος έρως*,
T7cUaf. Προεβλή^η στιγματισμένος», Φ, Ναζ.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

Cav ell τής περιφήμου άγγλίδος κατασ«όπου κατα^τον 

Η εϊδησις δμως αύτή δέν έπεβε·

. . . Τό φίλμ τής U. F. Α. «Τελευταΐον βάλς» 
προβληθέν είς τό Χόλλυγοιντ έσημείωσεν επιτυχίαν I

. . . Ό Λοθάρ Μαντές, προσελήφθη ύπο τή; 
Paramount ώς σκηνοθέτης ενός νέου φίλμ τού’Αδόλ- 
φου Μενζού ;

. .. Πλεΐστα γαλλικά φύλλα αναγγέλλουν τό «γύ 
ρισμα» μιας ταινίας σχετικής μέ τήν δράσιν τής Miss 
Cavell τής περιφήμου άγγλίδος κατασ«όπου κατά τόν 
μέγαν πόλεμον καί τήν όποιαν θά ύποδυθή ή Παυ- 
λίνα Φρεντερίκ } Ή εϊδησις δμως αύτή δέν επεβε- 
βαιώθη είσέτι.

. . . Είς τόν Φρίτς Λάνγκ, ευρισκόμενον έν Λον- 
δίνφ, προετάθη λίαν συμφέρον συμβόλαιον υπο μιας 
μεγάλης αγγλικής φίρμας ;

. . · Τό τόσον Αναμενόμενον φίλμ τής Fox «Sun
rise» (σκηνοθεσία Μουρνάου) εσημείωσε κατά τήν 
πρεμιέρα του έν Νέφ Ύόρκη μεγάλην έπιτυχίαν ;

. . . Τό διαζύγιον τής Κώνσιαιν Τάλμαιτς, τό 
οποίον α ήγγειλεν πρό τίνος μέ έπιφύλαζιν ό <Κ*ν.  
Άστήρ» είναι ήδη γεγονός.

. . . ‘Υπό τής Cafa προσελήφθη ή *Ιτα  Ρίνα, 
νεαρά σερβή, ανακηρυχθεΐσα βασίλισσα της καλλονής 
είς κάποιον διαγωνισαόν μιας σέρβική;, έφηαερίδος ;

. . . Ό σύντροφος τής Λύα ντε Πούττ είς τό φίΛμ 
τής Phoebus θά είναι δ Άλφόνς Φρύλαντ καί δχι ό 
Άντρέ Ματόνι ;

. . . Τού π οσεχούς φίλμ τής Β'λμα Μ άνην, 
σκηνοθέτης θά είναι ό δημιουργός τού «Μτεν Χούρ» 
καί τής < Κα μέ τάς Καμελίας» Φρέντ Νίμπλο ;

... Τό φίλμ «Μάτα» Χάρη, ή ερυθρά χορεύτρια» 
έπωλήθη είς 31 κ^άτη καί δτι μεταξύ αυτών συγκα 
ταλέγεται καί ή Ελλάς.

. . Ό Χανς Κύζερ, δ θαυμάσιος σιναριογράφος 
τού «Φάουστ» άνέλαβε τήν σκηνοθε ίαν ένός^ νέου 
μεγάλου γερμανικού φίλμ «Λ ώθηρ ς» εις τό οποίον 
άναπαρίσταται ολόκληρο; ή ζωή καί τό εργον τού 
γνωστού μεταρρυθμιστού I

... ‘Η “ΐίννυ Π^ριεν είναι ήδη απολύτως υγι
ής καί Από τού προσεχούς μηνός αρχίζει τό «γύρι
σμα» ιού νέου της φίλμ ;

. . . Είς έκ τών διευθυντών τή; Metro δ κ. 
Thalbcrg ένυμφεύθη τήν γνωστήν ηθοποιόν Νόρμα 
Σήοερ ;

. . . *Η  Μαρκέλλα Άλμπάνι, δ Ίβάν Πέτροβιτς 
και δ Ράλφ'Αρθρουρ Ρόμπερτς πρωταγωνιστούν είς 
τό νέον φίλμ τής Phoebus «Πρίγκηψ ή Κλόουν» ;

. . eH <Ama Film G. m. b.H.» προσέλαβ-: τόν 
Λούπου Πίκ διά τήν άνωτέραν καλλιτεχνικήν έπί- 
βλεψιν τού νέου μεγάλου φίλμ «Alraune» ;

. . . Είς τό νέο γερμανικό φίλμ «Τό μυστικόν 
τ Άββά X.» πρωταγωνιστεί δ Βίλχελμ Ντιτερλε, ο 
οποίος είναι καί σκηνοθέτης συγχοόνως ;

... Τό κοινόν γερμανοσουηδικόν φίλμ τής U.F.A 
ευρίσκεται ήδη είς τό τέρμα του καί Αναγγέλλεται

προσεχής ή πρεμιέρα του καί δτι φέρει ήδη τόν τίτλον 
αντί «Παριζιάνες» «Παρισινοί γάμοι» ;

... Ή Fox προσέλαβε τόν ’Αντώνιον Μορένο 
δια νά πρωταγωνιστήση εις τό νέον φίλμ τής Όλίβ 
Μπόρντεν «Έλα νά μέ δής μιά φορά...» ;

. . . Ό Ντούγκλας Φαίρμπανγκς έτελείωοε τό 
νέον του τίλμ «Γκτούχο», καθώς καί ή Μαίρη Πίκ- 
φορδ τό φίλμ της «Πωλήτρια» ;

. . . ’Εκτός τών δύο αυτών φίλμ εντός τών ημε
ρών περατούται καί ενα άλλο τής United Artists 
είς τό δποϊον πρωταγωνιστεί ή Γκλόρια Σβάνσον ;

. . . Τό πρώτο φίλμ τής ανωτέρω καλλιτέραδος 
διά τήν εταιρείαν αυτήν «Σόνια» εσημείωσε κα^τα-. 
πληκτικήν επιτυχίαν καί δτι ή Γκλόρια επιτυγχάνει 
θαυμασίως ένα τριπλούν ρολον ;

. . . Εις τήν Αργεντινήν ένας κινηματογράφος 
κατέπεσε κατά την ώραν τής παραστάσεως καί έκ 
τούτου καί τού προκληθέντος πανικού 70 ατομα εφο- 
νεύθησαν, τό πλεΐστον γυναίκες καί παιδιά, καί ανα
ρίθμητοι έτραυματίσθησαν ;

.. ·Ό τραγικώς άποθανών τελευταίως γερμανός 
[ πρεσβευτής φόν Μάλτσαν ήτο είς τών φανατικωτέρων 
φίλων τής έβδόμης τέχνης;

....Στο Μόντε Κάρλο Αναμένουν τόν Τσάρλυ 
Τσάπλιν καί δτι ό Αδερφός του Σύντ Τσάπλιν σκέ
πτεται νά ίδρύση εκεί μεγάλα σχούντιο;

,...Τ> πασίγνωστο κουλτουριστικό φίλμ τήςϋ. 
F. Α. «Δρόμος προς τήν δύναμιν καί τήν καλλονήν» 
παίζεται ιώρα μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν είς τήν Αυ
στραλίαν; -

....*0  Βέρνερ Φύττερερ προσελήφθη υπό τού Αρ
θούρου λί έ?γλ’εν διά τον κύριον ρόλον είς ένα νέο 
ρίλμτής^ΕιπείΙ^α» «Έτσ. φίλεί μόνον μία βιεννέζα;»

.../Εκυκλοφορησεν ή φήμη δτι δ Γκούσταφ Φρέ- 
<ιχ, δ πρωταγωνιστής τής «Μητροπόλεως» καί ή νεα- 
ο ί.τάτη ή*)π>ιός  τής U. F. Α. Έλίζα Λά Πόρτα

Ετσ. φίλεί μόνον μία βιεννέζα;»

) πρωταγωνιστής τής «Μητροπόλεως*  καί ή νεα- 
[ ;η ήτ >π αός τής U. F. Α Έλίζα Λά Πόρτα 
ρ.-όθησιν καί ο ι κανείς των δέν ήξερε τίποτε

’Έχμαν, ό αλησμόνητος Φάουστ, 
έν'ας πρώτης τάξεως ηθοποιός τού

’ σίς -'κ τών καλυτέρων ήθοποι- 
ΐεάτρου, αλλά καί τέλειος σκηνο- 

διευθοντής ενός περιφήμου Θεά-

.... Ο Γκείνα 
δέν είναι μ>νον 
φιλμ, δέν είναι μόνον < 
ών τού Σου η ικού ■ 
θέτης καί συγχρόνως 
τρου τής Στοκχόλμη;;

....Τόν θαυμασμόν αυτόν άστέρα θά τόν θαυμά
σετε εφέτος είς μίαν θαυμασίαν του δημιουργίαν, 
εις τό φιλμ <Γυμνή λαίδη*  μέ τήν Αίλ Ντάγκοβερ ;

....‘Η ώραιωτάτη Ίταλίς ηθοποιός Ρίνα ντέ 
Λιγκουόρο ευρίσκεται τώρα εις τό Νοϋμπάμπελσ· 
μιτέργκ. προκει^νου νά συμμετάσχη εις τό..... μυ
στηριώδες φιλμ τής U. F. A 
καθρέπτης»;

της φιλμ «Ή Ιδιωτική ζωή τής Ελένης τής Τροίας» 
είναι δ Λέβις Στόνε εις τόν ρόλον τού Μενελάου 

[καί δ Ρικάρντ© Κορτέζ εις τόν ρόλον τού Πάριδος ;

σετε εφέτος εί
I

....Ή ώραιωτάτη

μπέργκ, προκειμένου νά συμμετάσχη είς τό 
στηοιώδες ψίλμ τής U. F. Α «Ό μυστηριώδης 
καθρέπτης»; z χ

...Όί σύντροφοι τής Μαρίας Κόρντα είς τό νεον 
της φιλμ «Ή Ιδιωτική ζωή τής Ελένης τής Τροίας» 
είναι δ Λέβις Στόνε εις τόν ρόλον τού Μενελάου
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αίθουσα δύναται νά περιλάβηπολλάς χιλιάδας ήθο ποιων, 
ν ε ία τοί? έργον

*0 δημιουργός τού κολοσσιαίου αύτού έργου είνε ό 
διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Άντρέ Ούγκόν τού οποίου ή 
βαθεϊα ψυχολογική ίκανότης καί τό εξαιρετικόν τάλαντον 
είνε αναμφισβήτητα.

Αί φωτογραφίαι είνε παρμέναι από τούς Μορίς Βίλλ 
καί Πώλ Πορτιέ οί όποιοι εργάζονται πάντοτε μέ τούς 
πλέον διασήμους σκηνοθέτας κινηματογραφικών έργων. 
At δτακοόμήόετς

Αί διακοσμήσεις τού έργου οφείλονται είς τόν Ζάκ 
Λούξ ό όποιος είνε γνωστός εις τό ’Αθηναϊκόν κοινόν 
από άλλα έργα όπως είνε ή «Γυμνή Γυναίκα» τό «Πάλ- 
λας» ή <Γιασμίνα»καί τόσα άλλα έργα πού άφήκαν έντύ- 
πωσιν διά τήν έπιμελημένην καί χ ιριτωμένην διακόσμη- 
σιν των σκηνών των. Είς τό 
ανωτέρω έργον ό Λούξ είρ· 
γάσθη επί μήνας ολοκλήρους 
χωρίς νά άναπαυθή διά νά 
κατασκευάσω μόνον τά αγάλ
ματα πού έχρειάσθησαν διά 
τό έργον«*Υπό  τήν σκιάν των 
τάφων» καί τά όποια είνε 
πραγματικά καλλιτεχνήματα 
ούδεμίαν σχέσιν έχοντα μέ τά 
προϊόντα άλλων ντεκορατέρ 
τά όποια είνε συνήθως έργα 
τής βίας καί τής προχειρότη
τας.
Ή αϊθονόα του ναοί?
Μεταξύ των πολυπληθών αι
θουσών ή πλέον ενδιαφέρου
σα και ή πλέον μεγαλοπρε
πής είνε όμολογουμένως ή 
αίθουσα των κιόνων. ‘Ο με
γαλοπρεπής ναός πού έκτεί 
>εται διά μέσου αυτών μέ τό 
άμυθήτου πλούτου άγαλμο 
τού Μαρνόθ που είνε χατα- 
σκευασμένον πατά τοιούτοχ 
τρόπον ώστε νά κινούνται αί 
χεϊρες καί αί κεφαλαί του ώ 
νά ήτο ζωντανόν άποτελοΰ' 
μίαν πολυτελή καί θαυμασίατ 
εικόνα πού θά άφήση άλη- 
σμόνητον έντύπωσιν εις τού 

θεατάς.
*Η α’ίθονόα τοι θρόνον

Ούδεμία αίθουσα δύναται νά παραβληθή μέ την 
τελεστάτην καί μαγευτικήν αίθουσαν τού θρόνου κ 
σκευασμένην έκ μαρμάρου, ύψους 12 περίπου μέτρων 
χρυσάς διακοσμήσεις, μέ 2ύ ελέφαντας έχοντας είς τό 
σον τόν θρόνον κατάστηκτον από άδάμαντας. Ή κλ 
πού ανέρχεται μέχρι τού θρόνου έχει 100 βαθμίδας ή

Πρωταγωνιστής: Μπέρναρ Γ έτσκε

Η δεσποινίς Ρεγκίνα Τομάς εις τό έργον αυτό ^κτελει 
ρόλους έκ διαμέτρου αντιθέτους, τής Τζιχάν τής νεα- 
άρχηγου των Τεκριτών αφ’ ενός καί τής Τζαχίλα τής 

είας τού Γάγγη.
Τό κοινόν θά παρακολουθήσω μέ ειλικρινή θαυμασμόν 

f αμαζόνα αυτήν είς τούς δύο ρόλους της τούς οποίους

“Εκδοσις STAR

Ί

υποδύεται παρά τάς ίεράς δχθας τού ποταμού Γάγγη.
*0 Γκέτζκε ------------- -

*0 Μπέρναρ Γκέτζκε αυτός πού έθριάμβευσε είς. «Τάς 
τελευταίας ημέρας τής Πομπηίας» καί τό/«Τάφον τού Ιν
δού» υποδύεται τόν Νικίλ ένα ρόλον θαυμασίας συνθέ- 
σεως, βαθείας ψυχολογίας καί εκτάκτως φρικώδη. Ό Νι
κίλ είνε ό αιχμάλωτος τής θρησκείας του καί τού λόγου 
τής τιμήε του μέχρι αδιαλλάκτου φανατισμού.

Είνε ό άνθρωπος πού δεν συγχωρεΐ επ' ούδενί λόγφ 
εκείνους πού παραβαίνουν τούς νόμους τού θεού Μαρνόθ 
καί προσπαθεί ν*  άποκαταστήση τό βασίλειον των> Τεκρι- 
τών εί; τήν προτέραν αύ»ού δόξαν .καί τό παλαιόν του 

μεγαλεϊον. Ό Γκιέτζκε είς 
τόν ρόλον αύτόν εϊνε Υπέ
ροχος. ■
Ό Μελχτόρ ,

Είνε ό ζέν πρεμιέ τόν 
οποίον γνωρίζουν καί λα
τρεύουν όλοι οί φίλοι τού 
κινηιιατογράφου.
£ *0  Μελχιόρ έμφανίζεται 
ώς λοχαγός Ζάν Νταρσάκ 
δημιουργεί ένα ρόλον εξαι
ρετικά συμπαθητικόν, χά
ρις είς τό πλήρες δράσεως 
καί περιπετειών στάδιόν 
του.

Είναι έπίσης θαυμάσιος

καθώς καί είς τάς δραμα
τικός στιγμάς πού εκτινάσ
σονται διά μέσου των γε
γονότων τού έργου των ό
ποιων αποτελεί έν των κυ- 
ριωτέρων προσόσων.
Τά κοότυν^ιτα

*Ολα τά κοστούμια κα· 
τεσκευάσθησαν έπί τούτφ 
διά τό έργον «υπό τήν 
σκιάν των τάφων». Ή φι- 
λοτέχνισίς τφν οφείλεται 
εις τόν Ζάκ Λούξ ό οποίος 
τά εσνεδίασεν0 έμπνευσθείς



άπό διαφόρους συγγραφείς καί 
άπό ντοκουμέντα τού τόπου είς 
τόν όποιον λαμβάνει χώραν τό 
δράμα.
"Ανθρωπος καταόπαραόόό- 

|ΐενος άπό τίγρτν

. Τό κοινόν . πού θά παρακο- 
I λουθήση τήν ταινίαν <*Υπό  τήν 

σκιάν τών τάφων> θά καταλη- 
φθή άπό άληθινήν φρίκην είς 
τήν θέαν μιας σκηνής δπου ένας 
Ιθαγενής Τεκρίτ κατασπαράσ- 
σεται< ζωντανός άπό μίαν νίγρίν.

Είνε τόσον φυσική ή σκηνή 
αύεή,.ώστε είνε άδύνατον νά άν- 
τιληφθή κανείς δτι είνε ψευδής. 
'Αρκεί νά σημειωθή δτι διά νά 
πραγματοποιηθώ ή σκηνή αυτή 
- , Λ r ' έδέ η σεΙκαί νά έπιτύχη τελείω 
νά κίνημα τογραμηθή 
17 φοράς. ? · 
Ή νάχη καί ό πνρ- 
πολονμενος πνργος

1 Εις τά όρη τού Θι
βέτ μέσα έΐς τήν γρα
φικήν και πλήρη μυ
στηρίων χώραν εκτυλίσ
σεται ή μάχη τών 
κριτών πρός τούς 
νους 3

*0 στρατός τών 
κριτών συνίστα<αι 
Ιππικόν καί πεζικόν έν- 
δεδυμένον καταλλήλως 
καί συνο^ευόμενον άπό 
χιλιάδ ς έλεφάντων.

'Ολόκληρος αυτός ό 
στρατός είνε παρατε- 
ταγμένος κατά μήκος 
μιας μεγάλης όροσειράς 
τάς φλόγας πού ύ^ούνται άπό 
τάς κορυφάς κατέιχ >νται άνα
ριθμητοί λευκοί στρατιώται οί 
όποιοι προστατευόμενοι άπό τό 
πυροβολικό^ καί τ' αεροπλάνα 
εισδύουν εί^ τά Ινδικά στρατεύ
ματα, ; . >

Καί λαμβάνει χώραν τότε μία 
αληθινή μάχη- Βόμβαι έκρύγνην- 
ται εις ιό μέσον τού πεδίου, ό- 
βίδες έκριζούσι δένδρα, σχίζουν 
βράχους και σκορπίζουν τον θά
νατον εις*τούς  ανθρώπους, ένφ 
οί στρατιώται μάχονται στήθος 
πρός στήθος μέ λυσσώδη ορμήν 
καί χαρακτηριστικήν αγριό
τητα.

Τέλος ή άνατίναξις καί ή πυρ- 
πόλησις τού πύργου συμπληρώ
νει τήν εικόνα τού τρόμου καί 
τής φρίκης· • ·ν
*11 δτενθ£νηάτ< τΛς μονότ

Τι

Τι- 
άπό

Τό έργον συνοδεύεται και υπό

Τά π* εΐστα

ειδικής μουσικής εμπνευσμέ
νης άπό αυθεντικά μουσικά υπο
δείγματα τά όποια μετέβησαν 
καί συνέλεξαν ειδικοί έρμηνευταί 
ιίς τήν χώραν τών Μαχαραγιά
δων, άπό τούς αρχιερείς τών να 
ών τών *Ι*δών.
μουσικά τεμάχια έχουν ένα ίδιά- 
ζοντα τόνον, ό οποίο; ερμηνεύει 
με χαρακτηριστικήν δύταμιν τό 
μυστήριον καί τό μεγαλείον πού 
κυριαρχεί εις τά ασιατικά ήθη 
καί έθιμα.

Εις π/ιειστα μάλιστα σημεία ή 
μουσική σύτή ομοιάζει ουράνιον 
ύμ ον ύπερκοσμ ου έμπνεύσεως 
ό οποίος μεταηέρει τον ακροα
τήν εις παραδεισιακός έκστάσεις. 
Μία όρτκώδης άναπαρά- 

όταότς
Ή ταινία αύπό την 
σκιάν τών τάφων» δι
καιούται να συγκατα- 
λεχθή μεταξύ τών με
γάλων φιλμ τής ύπερ- 
π’ραγωγής. Πέντε χι
λιάδες ηθοποιοί 
προσληφθή διά 
πραγματο οίησιν 
έργου αυτού.

Αί φρ*κώδεις  
ναι οι όποϊιι

έχουν 
την 
του

σκη- 
περιλα- 

βάνονται εις τό έργον 
αυτό, σπανίως έχουν έ· 
πιτύχη μέ τόσην φυσι
κότητα ή δέ γενική εν- 
τύπωσις ύπήρξεν έξαι*  
ρετική εις τα διεθνή 
κινηματογραφικά χρο
νικά.

Οί θεαταί θά κατα- 
γοητευθούν άπό τήν 

γραφικότητα τών σκηνών, άπό 
τά πλήθη τών Τεκριτών συνο- 
θούμενα μέσα εις τον ναόν, είς 
όν δρόμον καί τήν δημοσίαν 
πλατείαν.

Επίσης αί μάχαι δη ον άλλη- 
λαφονεύονται χιλ>άδες πολεμι
στών, αί πάλαι μέ τα άγρια θη
ρία, αί μονομαχίαι μεταξύ άν*  
θρώπων καί θηρίων άποτελοι ν 
τό κορύςωμα τής άγριας ώραιό- 
τητος τής Ζούγκλας δ-ιου έκτυ 
λίσεται τό δράμα.

Πόόοτ ιιονόικοί έργάζοντατ 
είς τοι/ς Γεο|ΐ. κινηματυγρ· 
Κα^ά τελευταίαν στατιστικήν 

εις όλους τούς κινηματογράφους 
τής Γερμανίας απασχολούνται 
πλέον τών 12.100 μουσικών.

To U. F. A. Palast am Zoo 
έχει συνήθη ορχήστραν έξ 8θ 
οργάνων, etc εξαιρείικάς δέ πε
ριστάσεις ό αριθμός αυξάνει.

a

· · > · · -

ΚτνιίηατογραφίΚός Άάττιρ

Η ΘΥΕΛΛΑ
La proie du vent.—Παραγωγή Albatros 

Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»

*Η Proie du uent ή «Ή θύελλα» ώς έπωνομάσθη 
έντούθα, είνε ένα πολύ καλό γαλλικό φίλμ σκηνοθετη- 
μένο άπό τόν νεαρόν καλλιτέχνην Ρ*νέ  Κλαίρ τόν ότοϊον 
έπέβαλεν ώς σκηνοθέτην τό πεοίφημον «Φανταστικό τα- 
ξεϊδι». Διά τής «Θ έλλης» ό εκλεκτός αυτός καλλιτέχνης 
μάς άπέδειξε τήν πλουοιωτάτην είς εμπνεύσεις φαντασίαν 
του καί τήν βαθεΐαν γνώσιν τού έπαγγελματός του. ’Από 
άπόψεως ύποκρίσεως ή «Θύελλα» δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς άψογος. *Η  Μιλοβάνωφ ασφαλώς έπιιυγχάνει μίαν 
άρίστην δημιουργίαν προξενούσα βαθεΐαν έντύπωσιν μέ 
τήν φυσικότητα της κατά τάς τραγικές στιγμάς τής έκ 
φάνσεως τής παραφροσύνης της.Ή έτέοα τών πρωταγωνι
στριών Λίλιαν Χώλ Ντέβις έξ ίσου καλή είς τόν ρόλον τή 
κοκέττας καί έρωτευμένης κομήσσης Κάστετς. Καί ό μέ· 
γας καλλιτέχνης Σάρλ Βανέλ ήμπορεΐ νά λεχθή διι διά 
τής «Θυέλλης» προσέθεσεν είς τάς άρίστας του όημιουρ- 
γίας μίαν έτι λαμπροτέραν. Άπό σκη'οθετικής άπόψεως 
ή «Θύελλα» περιλαμβάνει πολλά; άξιοσημειώιους σκηνάς 
ώς λ. χ. τήν τής καταιγίδος καί τήν τού ατυχήματος κατά 
τήν προσγείωσιν τού Βινιαλ. Επίσης έξαιρετικά ένδιαφέ- 
ρουσα ή σκηνή τής δραματικωτάτης καταδιώξεως τών φυ· 
γάδων. Γενικώς ή «Θύελλα» ανήκει είς τήν χωρείαν τών 
έκλεκτών γαλλικών ταινιών ής τό ένδιαφέρον έπηύξησαν 
αί άεροπορικαί πτήσεις τού πρωταγωνισιού, σήμερον οπό
τε ή άεροπλοΐα κατέστη ό διεθνής πειρασμός.

Ιρτς Σκαραβαίον

ΧΟΥΖΟ υ
Chou-Chou.—Παραγωγή 

Προεβλήθη εις τόν «’Απόλλωνα»

Ώρισμένως οί άναλαβόντες τήν έκμετάλλευσιν τού θε
άτρου «Απόλλων» διά τήν προβολήν είς αυτόν κινηματο
γραφικών ταινιών αδίκησαν καί τόν εαυτόν τους καί τήν 
ταινίαν πού προέβαλαν τήν περασμένην εβδομάδά. Ό 
«Συυσοΰ» είναι μία χωριτωμένηκωμωδίαμέπολλά επεισόδια 
διασκεδαστικά καιένδιαφέροντα,μέπολύ καλές φωτογραφίες 
καί σκηνιακόν διάκοσμον άρκετά εύσυνείδητον καί πολυτελή.

Ό «Σουσοΰ> είναι ένα έργο πού τό παρακολουθεί κα
νείς μέ εύχπρίστησιν και προ παντός χωρίς νά κουράζεται. 
Είναι κρίμα πράγματι πού προεβλήθη είς τόν «Απόλ
λωνα» και πέρασε σχεδόν άπαρατήρητον.

Ή έκλογή τών προσώπων είςτήν έκτέλεσιτώντκυριωτέ- 
ρον ρόλων τού έργου ή το πολύ επιτυχή*  καθώς καί τό σε
νάριο καίτοι όχι πολύ πρωτότυπον (πρόκειται περί ένός 
νέου ό όποιος περιφρονεΐ τά έκαιομμύρια μιας Αμερικα
νίδας χάριν τού έρωτος μιας μοδιστρούλας) έξαιρετικά 
ελκυστικόν καί ένδιαφέρον.

Επαναλαμβάνομε*  δτι οί έπιχειρηιιατίαι τού «Απόλ
λωνος» ήδίκησαν τήν ταινίαν αύτήν ή οποία θά έσημείωνε 
μεγάλην επιτυχίαν έάν προεβάλλετο είς έν άπό τά κεντρικά 
κινηματοθέατρα.

Ο ΠΗΡΙΠΛΑΗΩΑΙΗΗΟΣ ΙΟΥΑΑΙΟΖ.
Juif Erant.—Παραγωγή Cine Romans 

Προεβλήθη εις τό «Μοντιάλ»
ΕΙναιάναμφισβήτητον δτι γενικώς τά γαλλικά φίΛμ αρέ

σουν είς τό Κοινόν. Τό κροτέρημα αυτό τών γαλλικών ται

νιών οφείλεται είς τό δτι οι Γάλλοι κατέχουν τό μυστικόν 
τού νά συγκρατοΰν τό ένδιαφέρον τών θεατών μέ τήν πλο
κήν τής ύποθέσεως μέσα είς ιήν όποιαν φροντίζουν νά πε
ρικλείουν δλα εκείνα τά στοιχεία τά όποια είναι άπαραί- 
τητα διά νά έξαχθή ή συ/κίνησις, ή άγωνί <, καί τό ένδι· 
αφέρον. Τά στοιχεία αυτά άφθονούν είς τόν «Περιπλανώ- 
μενον ‘Ιουδαίον» ό όποιος ώς ήτο φυσικόν έσημειωσε με- 
γάλην έπιτυχίαν πρώτον διότι πρόκειται περί μυθιστορή
ματος πού άνεγνώσθη μέ άπληστίαν άπό τούς ’Αθηναίους 
καί τάς Άτθιδας καί δεύτερον διότι ή σκηνοθεσία καί έν 
γένει ή έ<τέλ£σις τού έργου οφείλεται είς Γάλλους ηθοποι
ούς καί Γάλλον σκηνοθέτην τόν Λουΐς Μοράτ, οΐ όποιοι 
είναι μοναδικοί εί, τήν άναπαράστασιν τοιούτων περιπε
τειωδών μυθιστορημάτων. Μέ αυτό πού λέγομεν ανωτέρω 
δέν ύπ »στηρίζομεν δτι ή Γαλλική κινηματογραφική τέχνη 
είναι άνωτέρα άπό τάς άλλας τών άλλων Κρατών. Είναι 
όμως βέβαιον δτι κανεία δέν είναι είς θεσιν νά σύνθεση 
μέ τόσην λεπτότητα καί χάριν τάς άπείρους σκηνάς ένός 
μεγάλου περιπετειώδους μυθιστορήαατος καί νά άποδώοη 
δΓ αυτών τήν άφηγηματικήν αξίαν τού έργου δσον οί 
Γάλλοι.

Όσον άφορφ διά τά πρόσωπα τού έργου ό Γκαμπριό 
ώς Ντά /κοβερ ύπήρζεν άμεμπτος, ό Σούτζ ώ; Ντ’Αίγκρινύ 
καί ό Γχοφάρ ώς Ρονιέν άπ/ράμιλλοι καθώς καί οί λοι
ποί κυριώρεροι καλλιτέχναι πολύ καλοί.

Τό έργον γενικώς έσημείωσεν έπιτυχίαν άξιοσημείωτον. 
β. Τό-ς.

■ ■■ ■■■■! ■■■■■ ■ - * J

ΑΥΤΟίςΡΑΤΟΡίΚΟΓΐ ΞΕ(ΜΟΑΟΧΗ1ΟΗ
(Hdtel Imperial—Παραγωγή. Paramount) 

Προεβλήθη είς τά «Όλύμπια»

I Ό Έριχ Πόμμερ έν συνεργασίφ μέ τόν Μωρίτς Στίλ- 
λερ έπέτυχεν νά μά. πα^ουπιάση έναάΖηθινά μεγάλο φί/.μ, 
είς το όποιον φυσικόν ήτο ή γερμανική έπίδ<ασις νά 
είναι καταφανεστάτη. ν . , >

"Ενα άπλούν έπε»σόδιον είς τάς άρχάς τού παγκοσμίου 
πολέμου, τό όποιον λαμβάνει χώραν είς τήν πόλιν Λε- 
μπέργκ τής Γαλικίας άπετέλεσε τό θέμα ένός μυθιστορή
ματος τού Λάγιος Μπίρο, τούτο δέ ό (Ιότιμερ άνέλαβε νά 
κινηματογραφήση. Τό σενάριο δέ αύιό άν καί σέ μερικά 
σημεία είναι σύνηθες παρουσιάζει δέ καί αρκετές άπιθα- 
νότητες έν τούτοις παρακολουθιΐται*  μέ ένδιαφέρον υπό 
τού θεατού. ..

Ό’Μωρίτς Στίλλερ/ό περίφημος Σουηδός σκηνοθέ
της, μέ τό φίλμ αυτό σεεοεώνει τελείως τήν φήμην τον. 
’Η σκηνοθεσία του.δέν είναι μόνον εις τάς γενικας σκη
νάς έπ'-ιυχής, αλλά καί εις τις μικρότερες λεπτομ ρειες. 
Αί πολεμικοί οκηναί π. χ. είναι μεγαλειώδεις καί >διόλου 
κουραστικοί, ή σκηνή τού έφιάλτου τού ιύγγρου άξιωμα- 
τικού έντυπωτική, έπιβλητική δέ καί ή σκηνή τής δοξολο
γίας. Εξαιρετικά έπιτυχημένο καί τό κατηφές ή χαρούμενο 
χρώμα τής πόκεως εις τήν είσοδον τού εχθρού καί κατό
πιν είς τήν είσ“δαν τού έλευθερωτού. " ·,*

'Ομολογώ διι είς δσα αμερικανικά φίλμ είδα τήν Πόλα 
Νένκρι έμενα σχεδόν απογοητευμένος. Ή μεγάλη καλλι- 
τέχνις είχε πέσει σέ δχι κατάλληλα χέρια. *Ο  Πόμμερ (δ 
άλλο«ε διευθυντής τής U.F.A) τήν έπανέφερε. Τής έδωκε 
ένα ρόλο καί τήν ύπεβοήθησε τόσον ώσιε νά έπι4ύχη τήν 
πλήρη άνάπτυξιν τού ταλέντου της. Καί έτσι είδαμε τήν 
πολωνίδα καλλιτέχνιδα τόσον τελείαν δσον ποτέ,.Όλαι 
αί.αντιθέσεις, δλα νά συναισθήματα άποδίδονται μέ έξαι*  

j ρετικήν εκφρασιν. Σέ αναγκάζει νά χαίρεσαι, νά λυπήσαι,
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νά αισθάνεσαι δ,τι ακριβώς κι’ αυτή. Νομίζει κάνεις δτι 
βλέπει τήν Νέγκριτής U.F.A.

*0 Τζαίημς Χώ/ι είς τον ρόλον τοΰ ύπολοχαγοΰ Άλ- 
μαζύ παίζει καί αυτός μέ φυσικότητα καί τέχνην, άν καί 
σέ ώ^ισμένες στιγμές όέν είναι οσον θά έπρεπεν έκηρα- 
σνκός. Φωτογαφία καί κατασκευαί ώς έηί τό πλειστόν 
άμεμπτοι.

Γενικώς τό φίλμ αυτό συγκαταλέγηται μεταξύ έκπνων 
είς τά ό/ιοΐα δύσκολα ευρίσκει τις ελαττώματα. Ro—Ma

Η τρηλλΗ λΟλη
Die toile Lola. Πιραγω/ή Eichberg-Film der U.F.A. 

Προεβλήθη βΐς τό <Οΰφα Πάλας»

Ή φάρσα το*  Γκουστάφ Καντελμπουργκ «*0  δρόμος 
πρός τήν κόλασιν» διεσκευάσθη Πς ένα νοστιΐ’ο και μέ Αρ
κετό χιούμορ φενάριο. ΕΙται αληθές δτι αρκετοί άμερικα- 
νισμπί (οι όποιοι όμως συνετέλεσαν πολύ είς τήν παγκόσμι
ον έμπορικήν έπιτυχ'αν τού φίλμ) καί ένα οπωσδήποτε βε
βιασμένο τέλος μειώνουν έν μέρει κατά τήν γνώμην μβυ 
τήν αξίαν του φίλμ, όσο βέβαια καί άν Αδυνατεί κανείς νά 
Απαίτηση Από μίαν φάρσαν σπουδαία πράγματα.

*κόν μέρος τοΰ φίλμ διότι έμτορικώς κρινομενον διά τήν 
Ελλάδα συνισ*ά αι. Ή έν ’Αθηναις έΠιτυχία τ Ό φίλμ 

ήτο εξαιρετική διαρκέσασα έπίδύο έβδομάδας. Kine

Ή σκηνοθεσία του *Αϊχμπεργκ  πολύ μελετημένη, •βρι
σμένα φ· υτουρίοτικά πλάνα κ<»Οώς καί ώρισμέναι σκηναί 
δπως τής ταυρομαχίας μέσα από τή βανταγια ή του ξυπνή
ματος τής πόλεακ μέσα Από τήν πλάκα τοΰ ωρολογίου κα 
θώς καί μερικά έξωτερικά στό Σαίν Μορίες είναι άμεμπτα. 
'Αξιοσημείωτος δέ γενικώς ή σκηνή τοΰ Βαριετέ, ή οποία 
σημειώσαιε έλήφθη εκ τοΰ φυσικού.

Άλλ*  ή ζωή τοΰ φίλμ είναι ή Λίλιαν Χάρβεϋ. Επι
τυγχάνει πολύ καλά «να διπλοΰν ρόλον Μάς παρουσιάζει 
τό συνεσταλμένο κοριτσάκι μέ φυσικότητα καί συγχρόνως 
ζωντανεύει πραγματικά τις έκκεντρικότητες, τά '.εύρα, τά 
σκέρτσα μιας κοκόττας. *0  ρόλος της δέ τής επιτρέπει νά 
παρουσιάσει κοί τό χορευτικό της ταλέντο.

*Η Λίλιαν Χάρβεΰ άναδεικνύεται πρώτης τάξεως καλ- 
λιτέχνις, Ανίυ αύτης είναι ζήτημα ή πλήρης έπιτυχία τοΰ 
φίλμ.

Ό Χάρρυ Χάλμ δείχνει αρκετά προσόντα ενός καλού 
jeune premier, έλκύει α/ιλως τε καί μέ τήν έμφάνισί του. 
’Επίσης είς τούς ρόλους των ό Γιβύνκερμαν καί ό Σερέγκι. 
Και μία παραίήρησις' ό ρόλος τής άλλης θά έταίριαζε κα
λύτερα στή Λυδία Ποτεχίνα.

Εύσυνείΐι τος φωτογραφία συμπληρώνει ένα ώ αίον 
σύνολον. ’Εν συμπεράσματι, δηλαδή πρόκειται περί ένός 
είς τό είδος τοΰ καλού φίλμ, καυωτέρου βεβαια τοΰ «'Ονει
ρώδους βάλς» ίσοπάλου δμως τής «'Αγνής Σουζάνας».

Re—Ma

Ο ΑΓΙΘΡΩΠΟΖ ΜΗ ΤΗΗ ΙΣΠΑΝΟ
V homme a Γ Hispano. Παραγωγή «Film d’ Art» 

Προεβλήϋη εις το «Πάνθεον»
Τό μυίιστόοημα τοΰ Pierre Frondaie εκινηματογρα- 

φήθη ύπό τού Julien Divivier
Ή σκηνοθεσία καί ή ήδοποιΐαπαρουσιάζουν μεριχάςέξαι- 

ρετικότητας.ΛΠάνιως τό ευσυνείδητον είναι είς πάντσς 
άντιληπ όν.’Επέτυχε π.χ.ό σκη οθέτηςνά προαδώσητόκατάλ- 
ληλο χρώμα είς τό τέλος καί νά μάς Ικανοποιήσω μέ συχνή 
ένακ>αγήν τόπου.

Ή Ντυφλό, ίλκύει πάντοτε μέ τήν γλύκα της καί τήν 
ώμορφιά τη; (άν καί θά έχρειάζετο νά αδυνατήσω). Τό 
παίξιμό της χο ρ«ς ζωή καί μονότονο δπως πάντα, πλήν 
ώρισμενών σκηνών. Τό ίδιο μπορεί νά πούμε καί δισ τόν 
Ζώρζ Γκάλι, συμπαθητικός, άλλα δείχνει δτι δεν έναιωσε 

Τίον ρόλον του.
‘Αξιοσημείωτος πραγματικά ή φωτογραφία ώρισμένων 

έξωτερικών καί δή είς τό Μπιαρίις.
ΑΙ ανωτέρω παρατηρήσεις ενδιαφέρουν τό καλλιτεχνι-
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ΚΗΡΥΞΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ

ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤϋΓΡΛΦΙΚϋΚ ΓΡΑΦΕΙ2Ν
Τήν σταρ. Παρασκευήν, τή πρωτοβουλία, τής 

<Πανελληνίου 'Ενώσεως Κσηματογράφων» σν· 
νήλΰον έν έπαγγελματική συγκεντρώσει άπαντες 
οί έν Ά&ήναις καί Ιιειραιεΐ διευ&υνταΐ Κση· 
ματο'δεάτρων καί είδικών Γραφείων ϊνα λάβουν 
τελικάς άποφάσεις αχετικάς μέ ττ.ν φορολογίαν 
των δημοσίων ·0εαμάτων καϊ τήν έφαρμογήν του 
Νόμου περί λειτουργίας κινηματοθεάτρων. Κατά 
τήν ουγκέντρωσιν αυτήν καθ' ήν παρέστησαν 
πλέον των 50 μελ&ν καί μετά σχετικός όμ^λ>ας 
των κ. κ. Βακογιάννη προέδρου τής Σινέ *Οριάν,  
Τριανταφύλλου προέδρου τής 11. Ε. Κ., Γάτου, 
Συνοδινοϋ, Σερράου, Γκρέτση κ. ά ύπειτηρίχϋη 
ή γνώμη δπως κλείσουν άπαντα τά κινηματο· 
θέατρα είς έ'νδει^ιν διαμαρτυρίας κατά τής έφαρ· 
μογής τιϋ Νόμου καί τής τροποποιήοεως τής ήδη 
ύφιοταμένης φο ολογίας. 'Εάν τινές έκ των έν 
έν ταϊς ’Επαρχίαις έπιχειρηματιών δέν θελήσουν 
νά συμμορφωθούν πρός τάς ληφάεισομένας άπο· 
φάσεις, δλα τά έν ^Αθήναις γραφεία τά όποια 
προμηθεύουν είς αύτοϋς ταινίας θά διακόφουν 
τήν άποστολήν έφ*  όσον όλα άνεξαιρέτως θά με
τέχουν τής άπεργίας. ΈπΙ τής γνώμης περί άπερ- 
γίας των κινηματογράφων έγένετο ψηφοφορία, 
έπΐ πεντήκοντα δέ ψηφοφορησάντων^ 32 έψήφι· 
σαν υπέρ τής άμέσου κηρύξεως άπεργίας/ δύο 
καιά, 13 δπως καλέσουν είς συνεργασίαν και τά 
σωματεία ηθοποιών καί μουσικών έν άρνήσει δέ 
αύιών τάσσονται παρά το πλευρόν τών 32 πρώ
των καϊ 3 δπως συνεννοηθοϋν προηγουμένως 
μεθ' ούς συνεργάζονται, χωρίς δμως καϊ νά μή 
έγκρίνουν τήν άαόφασιν τής πλειοψηφίας. Κατό
πιν άπεφασίσθη νά δοθή ψήφισμα πρός τόν 
πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καϊ έζελέγη διά ψη
φοφορίας μία τετραμελής έπιτροπή έκ τών κ. κ. 
Βακογιάννη, Γάτου, Τριανταφύλλου κσϊ Παπα· 
στόφα, μέ άναπληρωματικά μέλη τούς κ. κ. Φω· 
καν καί Καρράν ή όποία άνέλαβε νά διαχειρισθή 
έν λευ<ω τό ζήτημα καϊ νά όρίση μετά τήν 
συνάντησίν της μετά τού κ. Πρωθυπουργού τήν 
ημέραν καϊ τήν διάρκειαν τής άπεργίας.

9Εν τω μεταξύ θά σταλούν τηλεγραφήματα 
είς όλους τούς κινηματογράφους τών ’Επαρχιών 
δπως ένισχύσουν πάσε, δυνάμει τόν άγώνα τού
τον ό όποιος θά κρίνη τελικώς τήν ϋπαρξιν τού 
κσηιιατογράφου. Έξεφράοθη δέ ευχή δτι δέν θά 

υύδαμό $εν άντίιρησις έφ’ οσον τό κοι
νόν συμ νέρον τό άπαιτεϊ.

«FEU»

ΠΥΡ! δέν είναι μόνο μιά μβγάλη ναυτική 
ταινία πατά τήν διάρκεια τής οποίας ό σκηνοθένης 
ένθυμίζβι μέ αυτή τήν έννοια τού γραφικού καί αυτήν 
τήν ποιητικήν του τέχνη, θί οποίες χαρακτηρίζουν τό 
ώραϊο του ταλέντο τή συνηθισμένη του έμπνευστικό- 
τητα.Ή Ιστορίατού υποπλοιάρχου Φρεμιέ ό δποϊ( ς 
είναι υποχρεωμένος νά διατάξω πύρ εναντίον τού 
πλοίου στό όποιον παρατηρεί τήν απελπισμένη σκιά 
τής γυναίκας π*  άγαπά, άπρεπε νά έμπνευση στον 
Μπαροντσέλλι δυνατές σελίδες καιποιχίλλες ταυτοχρό-

νως βαρείες Λπό συγκίνησι και αισθηματικότητα ή 
όποιες μπορεί νά συγκαταλεχθούν μεταξύ τών πειό 
ώραίων συγκινητικών τής παρούσης παραγωγής.

’Ιδού έν συντόμφ ή φάσις τού σενάριο.
Τό άντιτορπιλλικόν «Ό ίππεύς> διοίκούμενο άπό 

τόν υποπλοίαρχο Φρεμιέ έχει λάβει εντολή νά πάη 
στήν Ταγγέρη. Στή θάλασσα διασταυρώνεται·μ’ ένα 
εγκαταλελειμμένο γιώτ.Ό Φρεμιέ αναχωρεί γιά νά τό 
Αναγνωρίσει. Τό πλοίο είναι έρημο, ό αξιωματικός 
έν τούτοις παρατηρεί τή φωτογραφία μιας γυναίκας 
ή οποία τού προξενεί ζωηρά εντύπωση.

Τό γιώτ οδηγείται στήν Ταγγέρη. ’Εκεί μιά νύ
κτα μιά βαρκούλα τόν πλησιάζει καί μιά γυναίκα 
ανεβαίνει στό πλοίο. e0 Φρεμιέ τή συλλαμβάνει καί 
ή άγνωστος τού διηγείται τήν ιστορία της.

Παντρευθείσα τόν Βαρώνο Δημήτρη, άνθρωπο 
κακό καί ζηλιάρη ή νεαρά γυναίκα, βλέπει δτι εΒ αι 
καταδικασμένη νά ζή συνεχώς μέ στή θάλασσα. Μιά 
νύχτα πού άνθίστατο γιά νά διαφυγή τίς βαναυσότη

στους Ριφανους.

τες τού συζύγου της πέφτουν καί οί δυο άπό τό πλοίο· 
Αυτή κατορθώνει νά διαφύγη χάρις στή βοήθεια ενός 
ναυτικού δ όποιος τής είναι ιδιαιτέρως άφοσιωμένος. 
Τι έγινε δ Δημήτρης; Δέν ξέρει, εν τούτοις αυτή ή 
έμπιστοσύνη σπρώχνει τούς δύο νέους τόν ένα προς 
τόν άλλο. Άγαπιώνται στά βάθη τής καρδιάς των 
καί μερικές μέρες αργότερα δταν δ <*Ιππεύς»  λαβών 
τήν διαταγήν νά πλησιάση τήν άκτήν τού Ριφ,δ Φρε
μιέ έρχεται νά άποχατρετήση τήν γυναίκα τού Δηιιη- 
τρη, εξομολογούνται τόν έρωτά των.’Αλλοίμονο, κατά 
τή διάρκεια μιά; μάχης δ Φρεμιέ πληγώνεται. Meja- 
φέρεται σ’ ένα σταθμό βοηθειών δπου βρίσκεται ήδη 
ό Βαρώνος. Ό Δημήτρης κλέβει τό πορτοφόλι τού 
Αξιωματικού καί Ανακαλύπτει τό μυστικό του. Σέ 

λίγο συναντά τή γυναίκα του 
καί τήν κάνει νά πιστέψη πώς 
ό Φρεμιέ πεθαίνων έχει περί· 
συλλεχθή επί τού . πλοίου του 
καί δτι επιθυμεί νά τήν ξα- 
ναδή. Χωρίς δυσπιστία Ακο
λουθεί τόν σύζυγό της άλλ’ 
αυτό δέν ήτο παρά μιά παγίς. 
Τό γιώτ σέ λίγο άφίνει τήν 
άκτή. Ό Δημήτρης τούς έχει 
πουλήσει στούς Ριφανούς. 
Καί φθάνει τότε τή στιγμή 
πού δ <Ίππεύς> λαμβάνει τή 
διαταγή νά άκολουθήση τ»ο 
εχθρικό γιώτ. Τή στιγμή'πού 
έτοιμάζεται νά δια τάξη πύρ, 
παρατηρεί τή γυναίκα πού 
άγαπά νά καλή εϊς βοήθεια μέ 
απελπιστικές χειρονομίες. Δι
στάζει μερικά δευτερόλεπτα 
άλλά τό αίσθημα τοΰ κα
θήκοντος είναι πειό δυνα
τό καί διατάζει πύρ! Αυτή 
είναι συνοψισμένη έν ολί

γοι; ή παθητική ιστορία φτειαγμένη μέ μιά ασφα
λή έπιτηδειότητα καί ή δποία παραμένει πάντα μέ 
μιά τραγικότητα πολύ μετρία, πολύ διακριτική καί 
συνεπώς πολύ Ανθρώπινη Μιά μεγάλη πνοή τό εμ
ψυχώνει καί ή σκηνές τής λύσεως δέν στερούνται άπό 
μιά πραγματική καί πάλλουσα δύνααι.

Ή διερμήνευσις τελείως αξιοσημείωτος μάς φα
νερώνει τήν Ντόλι Ντάβιζ ώς δραματική ήρωΐδα, 
στό φυσικό παίξιμο καί μια παλλουσα αισθηματικό· 
τητα. Θέτει τό πρόσωπό της μέ σπάνια ψυχολογική 
Αντίληψη. Έκ μέρους των δ Κάρολος Βανέλ είναι 
ένας υποπλοίαρχος Φρεμιέ καθ’ δλας τάς απόψεις τέ- 

I λείος. Τό μέτρο του, ή άτομικότης του καί ή μεγάλη 
συγκίνησι; τήν δποίαν μαντεύουν τόσο δυνατά μέσα 
στή καρδιά του αρέσουν πολύ. Στον άντιπαθητικό 
ρόλο τού βαρώνουΔημήτρη δ Μαξουντιάν άναδεικνύ- 
εται ακόμη μιά ^ορά δ έξοχος ηθοποιός της έκτελέ- 
σεως πού ξέρουμε. Αυτή ή δημιουργία μέ ένα ρεαλι- 

I σμό πού ποικίλλει, τόν τιμά Ιδιαιτέρως. Ντελτκπρύν
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$ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ EBAOJWAX
’Εφέτος αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις εύρίσκονται 

ύπο άληθή διωγμόν. Τά μέτρα τής αστυνομίας μετά την 
έφαρμογήν του νέου περί Κινηματογράφων Νόμου κατέστη
σαν, προβληματικήν .τήν συνέχισιν των έργασιών των. Ήμεΐς 
δέ, έπειδή περιήλθον εις γνώσιν μας μεμωνομέναι άποφάσεις 
διευθυντών κινηματογράφων περί κλεισίματος των θεάτρων 
των αί όποΐαι θά κατέληγον άσφαλώς εις γενίκευσιν καί 
διά νά προλάβωμεν όσον μάς ήτο δυνατόν μίαν τοιαύτην 
άπόφασιν έζητήσαμεν την γνώμην του είσηγητού τυύ ανω
τέρω Νόμου κ. Κλ. Γεωργιάδη την οποίαν καί έδημοσιεύ- 
σαμεν εις τό προηγούμενον τεύχος. ΓΗ έφαρμογή όμως του 
νόμου αυτού όσον δήποτε ήπιωτέρα καί άν είνε, τό άποτέ- 
λεσμα θά είναι καί πάλιν μηδέν. Αί κινηματογραφικαί έπι- 
χειρήσεις μαστίζονται άπό τήν φορολογικήν έπιδημίαν ή 
οποία δέν άφίνει δυνάμεις διά νά άνθέξουν καί εις τά μέ
τρα τού τελευταίου Νόμου. Έάν εις άλλα κράτη λειτουρ
γούν τοιούτοι νόμοι—πράγμα τό όποιον καί άληθές είναι 
άλλά καί όρθόν—δέν έφαρμόζονται όμως καί αί ίδιαι φορο- 
λογίαι (40—60 ο)ο έπί τών άκα&αρίστων). Όλα δέ τά άλλα 
κράτη κατενόησαν τήν σπουδαίαν συμβολήν τού κινηματο
γράφου έπί τής πνευματικής, έθ·νικής κλπ. άναπτύξεως τών 
μαζών καί έβοήθ-ησαν παντοιοτρό«ως τάς έπιχειρήσεις αύ- 
τάς, ένφ έδώ άντιθ*έτως  καταδιώκονται όσον ούτε αύτοί οί 
οίκοι ανοχής. Αί καταδιώξεις αύταί αί όποΐαι ήνάγκασαν 
τούς έπιχειρηματίας νά διαμαρτυρηθ·ούν κατ’ έπανάληψιν 
εις τάς αρμοδίους άρχάς προφορικώς τε καί έγγράφως χω
ρίς νά είσακουσθ-ούν, ήνάγκασαν τέλος αυτούς νά λάβουν 
σοβαρωτέρας άποφάσεις. Νά κλείσουν όριστικώς τά κινημα
τοθέατρά των. Ή άπόφασις αύτή άν πραγματοποίησή, εί- 
μεθ·α καί ήμεις τής γνώμης ότι θ·ά φέρη τό έπιδιωκόμενον 
άποτέλεσμα, υπό τήν προϋπόθεσιν όμως ότι θ·άτήνσεβασθ·ούν 
καί οί έν ταΐς Έπαρχίαις έπιχειρηματίαι.Διότι ούδέν θά ώ- 
φελήση έάν κλείσουν οί ’Αθηναϊκοί κινηματο-γράφοι καί 
εργάζονται οί έπαρχιακοί. Διότι έάν σί επαρχιακοί, πράγμα 
τό όποιον δέν θέλομεν νά πιστέψωμεν, δέν συμμορφωθούν, 
τότε πρέπει νά ληφθή άπόφασις ύπό τής «Π. Ε. Κ.» ούδέν 
έν γραφεΐον έκμεταλλεύσεως ταινιών νά μή χορηγήσει ται
νίας αύτούς,διά νά έξαναγκασθούν εις άπεργίαν. "Αλλως τε 
δέν πιστεύομεν .νά ύπάρξη αντίθετος γνώμη έφ’ όσον τά 
συμφέροντα όλων είναι κοινά.

τού καλού αύτού κινηματογράφου έχομεν τήν γνώμην δτι θά 
θελήση νά σεβασθή περισσότερον τό κοινόν πού τήν ύποστη- 
Ρίζει. ’θ ’ Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πείρα τενς

Κινημ. Χάϊ—Λάϊφ. Άπό τής Δευτέρας προεβλή&η τό 
* Μαρτύριαν Γυναικός*  άπό δε τής ΙΊαρααπευής τό *Φρεαρ  τον 
’Ιακώβ*.

Κινημ,· 'Ολύμπια· Άπό τής Δευτέρας προεβλήΰη ή <Κα~ 
τάπτωοις*  μέ τήν Δουιζαν Ντρέασερ, άπό τής Ιΐέμπνης 
«-Τέχνη και ^ρως*·

Κινημ. Σπλίντιτ» Άπό τής Δευτέρας προεβλή&η $να από 
τά τελευταία έργα τής ’Λιλή ΝταμΙτα* > «*  Η ύπ' αριν. 13 
άμαξα*  μέ επιτυχίαν άπό δέ τήζ ΙΙέμπτης ήρχιοεν ή προβολή 
του κολοσσού «ΤΤεριπλανώμενος ’Ιουδαίος*.  Β, Μ· 
βεόόαλονίκη

*
’Από χθές Σάββατον ήρχισε νά λειτουργή καί τό «Σα- 

Ιντεάλ» μέ τό Ιργον «Τό μυθιστόρημα ένός άπέρου 
νέου> :μέ τον Γκαϊταρφβ. Ούτω λοιπόν, κεντρικοί κινηματο
γράφοι άπδ ‘Ομονοίας μέχρι Πλατβίας Συντάγματος, 
λειτουργούν όκτώ καί 14 πβρίπου συνοικιακοί. Καί ύστερα 
λέγουν ότι ύστερουμεν τής Ν.Ύόρκης έν συγκρίσβι μέ τόν 
πληθυσμόν.

* * ♦*
Πολύ ωραία ή άπόφασις τής £ινέ Όριάν όπως πλουτίση 

τό πρόγραυμα τού κινηματογράφου μέ βαριετέ. Καί βίς τονς 
τρεις εν ’Αθηναις κινηματογράφους της ύπάρχουν διάφορα 
ώραΐα ( νούμερα πού ι ροχαλούν πάντοτε κΰσμοσυρροήν. 
Έκτος τού βαριετέ καί όρχήστρα έκ τών 30 όργάνων ύπό 
τήν διεύθυνσιν τού μουσουργού κ. Καλομοίρη πα'ζει έναλ- 
λοξ είς τούς κινηματογράφους της. Διά τάς εύγενικάς αύ- 
τάς προσπαθείας τής Σινέ Όριάν είναι άξία θερμοτάτων 
συγχαρητηρίων.

* ♦ *
Είς τό «Ονοα Πά^ας» κατά τάς πρώτας ήμέρας τής 

ένάρξετς τού κινηματογράφου παρετηρήθη τοιαύτη αστά
θεια προβολής καί ίνα διαρκές κόψιμο τής ταινίας ώστε 
προεκάλεσαν τάς διαμαρτυρίας τού κοινού. Ή διεύθυνσις

Κινημ. Διονύσια· ’Ειέ&η εις προβολήν τό εργον «Κυ
ρία μέ τας χαμελίας*  μέ τήν Νόρμα Τάλματζ. Τήν δευτέραν 
«Θλίψεις τού Σαταναη. Προσεχώς «Μπέν-^Χούρ*·

Κινημ· Λευκού Πύργου. 'Η προβολή τού «Δον X*  έση- 
μείωσεν επιτυχίαν· *Ηδη  προβάλλεται ήκτομοοδία «Κοεν Κέλλυ 
και Σια*·

Κινημ. ^Αλάμττρα· Έπανήρχισεν τάς παραστάσεις του 
τήν παρελ^ούσαν εβδομάδα αέ τό εργον «Ο ερως είνε τυφλός*·  
νΗδη προβάλλει «Τήν κυρίαν μέ τάς καμελίας» μέ τούς Βα
λεντίνο καί Ναζίμοβα·

Κινημ, Ά&ήναιον· Προεβλή&η «Τό Γεράκι ταιιία γαλλι- 
κνς παραγωγής· 'Ο κινηματογράφος οντος &ά μάς παρουσίαση 
εκπλήξεις τήν τρέχουσαν περίοδον,

Κινημ. ΙΙατέ, «Ρασπούτιν*  ταινία Γερμανική μέ πρωτα
γωνιστήν τόν Μάξ Νόϋφελντ,

Κινημ, Πάλας, Δέν έπανέλαβε εΙσέτι τάς παραστάσεις του.
Κινημ· Μοδέρν, 'Επεισοδιακά μέ τόν *Εδδυ  Πόλο,
Κινηα, Αττικόν. Προβάλλεται τό εποχιακόν «'Αρχόντισσα 

τού κόσμου*  μέ τήν Μύα Μαϋ·
Κινημ. Κεντρικόν. «Σιναμπάρ ό σιδηροχέρης*  μέ τόν 

Βίλιαμ Νιούγκαν.
Κινημ, Ρουαγιάλ καί ’Ολύμπια. * Ο μέν πρώτος επαυσε 

τάς παραστάσεις του μετατραπείς εις ΰέατρον Καραγκιόζη, ό 
δέ δεύτερος προβάλλει επεισοδιακά μέ τόν “Εδδυ Πόλο και 
μίαν παλαιάν κόπιαν (Αγγλικήν) τής «Κυρίας μέ τάς ΚαμελΙας*·

Ανταποκριτής
Πάτρατ

Κινημ· Πάν&εον, Προεβλή&ησαν τά έργα «ΕΙς τόν κλω
βόν τών λεόντων*  καί «Τιτί ό βασιλεύς τών ά&λητών* .

Κινημ· Ίντεάλ, Προεβλήδησαν «Αί ^Πψεις τού σατανά*  
καί «Ό λευκός Σουλτάνος»· Κ. Άνδριόηουλος
Σέρρατ

Κινημ. Όρφεύς, Μετά τήν μεγάλην επιτυχίαν τού «Βα
ριετέ*  προεβλήΰησαν «Ο μαύρος άετός*  μέ τόν Βαλεντίνο καί 
ο3Εκείνος πού δέχεται ραπίσματα» μέ τόν Τσάνεν καί μέ έξ 
ίσου μεγάλην επιτυχίαν·

Κινημ. ’ Ομόνοια, Θά εξακολούθηση επ' ολίγον άκόμη 
τάς παραστάσεις του έφ' όσον τό επιτρέπει ό καιρός. Ούτω 
μάς παρουσίασε τά έργα : «Πάμε νά παντρευτούμε*  "και «Ό 
νικητής*.

Κινημ. Ρέμβη (χειμερινός). Ήνοιξε τάς πύλας του καί 
μάς παρουσίασε τά έργα ι «°Ανω τάς χείρας» καί «Ή εκδι-

κήτρια τής τιαής της*·
Κινημ, Hαν θεόν. Μάς παρουσίασε δύο επιστημονικά εκ

παιδευτικά φίλμ ; «Τά αφροδίσια νοσήματα*  καί τήν «'Ελονο
σία*  μέ είσοδον ελευθέραν διότι τά έξοδα προβολής τα κατέ
βαλλε ό Δήμος ψηφίσας τό άνάλογον κονδύλιον·ϊ1. Χαλκίδης
Άγρίττον

Κινηα, Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα « 
καί «"Εγκλημα καί 'Απολύτρωσις«· 
ε*  Ιερουσαλήμ*,  
Βόλος

Κινημ Άργυλλά. Προεβλήθησαν 
καί «Ό Ρίφ και Ράφ είς τό ναυτικόν*,

Κινημ. ΆχίλΚ«ιον, Προεβλήθησαν «Ό Ταυρομάχος*,  «Ό 
Τυχερός*  μέ τον Μπήστερ Κήτον καί «* Η λευκή αδελφή*  μέ 
τήν Λίκιαν Γκίς, 
^Ηράκλειον

Κινημ· Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα, «Τσίρκους*  
καί «'Η κυρία ντέ Διβρέ*·

Κινημ. Άνλ^ΐα. Τά έπεισοδιακά «Τά νύχια τ' αετού*  καί 
«'Ο κεραυνός τών 'Ινδιών*·
Χανιά

Κινημ· Σ^ανδάγσν· Προε«λήθησαν «Ή τιμή*,  «Καταδι- 
κοι καί Χριστός*  καί «*Ωμορφή  γυναίκα*·

Κινημ. Άπτερα· Προεβλήθησαν «Ή πριγπήπισσα Γεωρ
γίου*,  «Ή τιμή τής οίκογενείας*,  «Ή χαμένη ευτυχία*  καί 
«Ή σκιά τού παρελθόντος*.

πης*,  «Ό πλοίαρχος Μπλούντ*,  καί « Η κορη 
γίδος*  ·

'Ολίγα εκ τών μέχρι σήμερον προβληθέντων έργων έση- 
μείωσαν τοιαύτην επιτυχίαν όσον ή «Εύθυμος χήρα», πλη· 
σιάσασαν καί αυτήν άκόμη τού αΣυρκούφ*·  Καθ' όλην τή- 
διάρκειαν τής προβολής τό κινηματοθεατρον «9 Ολυμπία*  η το 
πλήρες καί Ιδίως κατά τήν Κυρία «ήν οπότε ήναγκάσθησαν 

' ' ' είς τό δεύτερον Κινηματογράφον
τής επιτυχίας δι-

τόν κολοσσόν εΣυρκούφ* .
Κινημ. Σαπφώ, Προεβλήθησαν «Ή άπάχισσα τής Μον· 

f — ί «Δάκρυα βασιλίσσης*  μέ τήν Σβάνσον. Προσε· 
•.Πριγκήπισσα τού Τσάρντας*·

Α, Σωφρονιάδης

μαρτρης*  και « 
σεχώς «Φάουστ» καί «

Αγνή Σουζάνα*  
Προσεχώς «Φάουστ*,

>, «Μυστήρια Παρισίων*  κλπ.

' Ο κόκκινος μύλος»,

γίου*,  «Ή τιμή τής οίκογενείας*
«Ή σκιά τού παρελθόντος*

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν ~«Τό τέλος μιάς άγα- 
t τής καται·

Α. Κουβαριτάκης

Ξάνθη
Κινημ· Μέγας.Προεβλήθησαν «Τό Χαμίνι*,Κινημ· Μέγας-Προεβλήθησαν «Τό Χαμίνι* t «'ΆνναΚρίστυ*  

καί αΑΙ τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας*  με εξαιρετικήν 
επιτυχίαν. Δίαν προσεχώς «'Η κόμπρα» καί «Ό κουραμ- 
^^ές*·  ·

Κινημ. Ό,άνθεον· Προβάλλει διάφορα έπεισοδια^α,
X. Καζατζής

Αάρτόόα
Κινημ. Ντορέ. Προεβλήθησαν «'Ο Νόθος», «Σουμου- 

οούμ» καί «* Η κόρη τού αλκοολικού*·  1· ΙΙεπανικολαον

ΚινηΛ, Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα **Ερως  ή θά
νατος» καί ό «Πειρατής*  μέ τήν Πάτσυ Ρούθ Μίλλερ σημει- 
ώσαν επιτυχίαν,

Κινημ, Αττικόν, Προεβλήθησαν τά έργα «Τρελλή Μη
τέρα*  μέ τόν Νοβέλλι, «Φάουσι*  μέ τό Γιαννιγκς σημείωσαν 
μεγάλην επιτυχίαν καί αΆνθρωπος χωρίς Κατοικίαν*

Λ. Τσυρν&ς

νά τό προβάλλουν καί
«Αίγλη*.  ' Η διάρκεια τής προβολής λόγφ 
ήρκεσε επί πέντε ημέρας.

«Κινημ, Αίγλη*.  Διάφορα επεισοδιακά. 
Σύρος

Άπό τού παρελθόντος Σαββάτου ήρχισε 
εις τό Δημοτικόν θέατρον ό Κινηματογράφος 
τήν διεύθυνσιν τού κ. . 
κοκόττα» τό οποίον ύπερήρεσε εις τό κοινόν, 
βλήθη τό εργον «ΟΙ σωματέμποροι τών Παρισίων». Άπό 
άπόψεως εύμαρείας καί πολυτελίας τό ανωτέρω κινηματοθέα- 
τρον κατατάσσεται μεταξύ τών ολίγων τής 'Ελλάδος είναι δε 
άξιος θερμοτάτων συγχαρητηρίων ό κ. Δούγκας διά τήν πρω
τοβουλίαν του αυτήν, νά μετατρέψη τό Δηαοτικέν είς ένα πρώ
της τάξεως κινηαατοθέατρον καί νά προβάλη όλα τά εκλεκτά 
έργα τής «Τριάγκλ*·  s

«Κινημ. Λαϊκός*.  Δοθείσης τής άδείας θά λειτουργήση 
λίαν προσεχώς. Γ^ννίρης
Χαλκάς

κΚινημ. Πάνθεον (Αίθουσα Παλίρροιας). Προεβλήθη. 
σαν μέ αρκετήν (επιτυχίαν τά έργα «Κοντέσσα Μαρίτσα*  μέ 
τόν Αίτκε, «Ό κόμης Κώστια» μέ τόν Φάϊντ, «Λαίδη Χάμιλ- 
των*,  «Ή όργανοπαίκτρια*  καί «Τρέλλες καρναβαλιού». Τό 
«Πάνθεον*  τής Χαλκίδος δίδων καθ έκάστην, απογευματινήν 
καί εσπερινήν παράστασιν υπόσχεται κατά τήν έφετεινήν περίο
δον νά παρουσίαση τό εκλεκτό ιερόν καί πλονσιώτερονπρό
γραμμα. Είς τό πιάνο θά παίζη καθ' όληντήν σαιζόν, ή καλ- 
λιτίχνις^κυρία 'Ελένη Δημακοπούλου τού 'Ελληνικού 'Ωδείου,

Άγγ, Άκροθ,

Νιτοόπουλος

τάς εργασίας του 
^Απόλλων*  ύπό 

I, Δούγκα μέ τό εργον αΠρίγκηψ και 
' * * > 'Επίσης προε-

Παοισίων* .

ί εσπερινήν παράστασιν υπόσχεται κατά τήν έφετεινήν περίο-

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΤΝΔΡΟΜΗΤβΝ
Κοίτη Γουσίδου Θεσ)νίκη 1—10 -927 Μέχρι 30—
Τασίτσα Τρακάλη Σέρας 
Παν· Μαρόγλου Χαλκίδα 
'Ιωάννα Μιχάλου 
Κινημ. Μαγεία Άθήναι 
Κ, Κυπριώιης *

1-10-927 
1-10-927 
1— 7—927
1 — 10—927 
1—10-921

30—12—928
^0— 3-928

30— 9—927
30— 5 - 927

ΛΗ3ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ I

Τήν τριακοστήν λήγοντος μηνάς ’Οκτωβρίου λήγουν 
αί συνδρομαί τών %, κ. Άτλας Φιλμ Άθήναι, Κινημ. 
'Αθηναϊκόν Άθήναι, Κ. Λιναρδάκη Ηράκλειον, Δαρίου 
Μόλχο Θεσσαλονίκη, Νικ. Άτζαρίτη Πάτραι, Άγαμ. 
Θεολόγη Σέρραι, X. Άμπλιανίτη Λαμία, I. Μέρλου 
Σέρραι, Παρασκευές Τακτικού Τηγάνι—Σάμου καί 
Ζήνωνοσ Παπαδοπούλου Λευκωοία-Κύπρου.

Παρακαλούνται θερμώς οί ανωτέρω κ. κ. συνδρομη- 
\ <7 - “ - · ’ * 1 ®------f - -------ται όπως 

καθ’ δσον 
αποστολή

Ατλας Φίλμ Άθήναι, Κινημ
CX / « / Λ Δ _ /__

Ατζαρίτη Πάτραι, Αγαμ.

Παρασκευής Τακτικού Τηγάνι—Σάμου καί

θελήσουν καί ανανεώσουν τάς συνδρομάς των 
άπό 1ης Νοεμβρίου θα διακοπή ή περαιτέρω 
του τιύχους. Ή Διανείρνίτς

ΤΩΝ
Ο ΦΟΡΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
Κατόπιν νέας προσφοράς 3 ο)ο έπί πλέον τής Sc- 

δείσης κατά τήν τελευταίαν δημοπρασίαν επί τής 
ένοικιάσεως τού φόρου τών δημοσίων θεαμάτων, τό 
ύπουργεϊον τών Οικονομικών άπεφάσισε νά επανα- 
λάβη Τήν δημοπρασίαν.

Ή διενέργεια τής νέας δημοπρασίας θά γίνρ 
εντός τών προσεχών ήμερων.

ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ

, ♦»

Μνττλήνη
"ΚινημΤχ Πάν&εο*.  Προβάλλει μέ ^εξαιρετικήν^ έπιτυχ(αν

01 ξητο ύντες δε’ έηιανολ&ν των διαφόρονς 
πληροφορ1 ας τζαρακαλοϋνται νά άναμείνωσι 
γον, καΌ* 9 δσον ό κ. Σύλβιος Β. ταξειδεύει ήδη 
καί άπαντήση είς τούς ένδιαφερομένους 
μετά τήν έπάνοδόν τον είς Αθήνας ή δποία δύν 
ΰά βραδύνη. ·



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΓΡΛΦΕΙΟΝ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
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Η ΠΛΟΤΣΙΩΤΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΦΙΛΜ

ΔΡΑΜΑΤΑ . ΣΑΛΟΝΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΏΔΗ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
KQMQAIAI Κ Λ Π Κ Λ Π-

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ:
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ 

ΕΗΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΗΚΑ» ΔΙ ΕΠΑΡ 

ΧΙΑΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΟΙΚΙΑΣ, 
ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.

ΛΑΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΟΡΕΠΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΤΕ.

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΖ1ΤΙΦ ΚΑΙ ΝΕΓΚΑΤΙΦ ΠΑΤΕ-ΚΟΔΑΚ Κ.Λ.Π. ΚΛ Π.

r
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ. Μ ΑΛΛΑΧ
ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 3


