
ηματογραφ'-
ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΡΚ-). :: 

ΑΟΗΣΑί ΙίΡΊανουνρίον IH27



ΓΕΝΙΚΟΝΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝΙΙΡΑΚΤΟΡΕΙΟΒ 
ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ

ΑΘΗΝΑΙ ΟΛΟΣ ΙλΝΗΙΠΟΣ ΑΡΙ8. ί

Τηλεγραφική Διεύθυχάις: "ΜΑΡΓΟΥΦίΛΜ,, 
7*  χυΑρομιχή iisvin:ifi Γρμηατοθι·ρΐ<- άριΟ. .» 

‘ Αρι&μος Τηλτφώνου : 7—14

Αρχαιότερων Κινημ.χττ*γρ·»φιχόν
Ι'ραφείον έν Ανατολή

Αί καλλίτεροι ταινίαι Κινηματογράφου αί έξα- 

σφαλίζονσαι τά μεγαλύτερα κέρδη 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΛΕ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
(Συνιστάται εις τούς άξιοτίμους χ.κ. έπιχειρηματίας κινηματογράφων, νά προσέχωσι τά 

μηχανήματα καί έξαρτήματα άτινα πωλοΰνται παρ’ άλλων προσώπων μή έξουσιοδοτημένων. 
ώς μηχανήματα ΠΑΤΕ, τά όποια δέν προέρχονται άπ’ εύθείας έχ τοΰ έργοστασίου καί τά 

όποια συμβαίνει νΐ είναι ενίοτε άπομιμήσεις).
0 κ. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ έγγυ&·.αι διά τήν γνησιότητα χαΙ στερεότητα των 

μηχανημάτων τον
Λιαρχήφ παραχαταβήχη Κόλλας (Ιίατεινιης), Κάρβουνων TVOPIX χλ«.

ΔΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΔΟΡΑ
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟΣΠΗΤΙ ΣΑΣ

Μέ όλίγα χρήματα, δύνασ&ε ν’ άποκτήσιτε Uva μηχάνημα προβολή; μετά ταινιών 
ΠΑΤΕ ΜΠΕςΜΠΤ κα&ώς καί μηχανήματα λήιμεως ταινιών ΠΑΤΕ ΜΠΕΜΠΕ μετά 

Φετικών καί Αρνητικών παρ&ένων ταινιών

I! Ill ΙΙΙίΐ ΥποπΡΑΚτοΡΕίΟΝ ;! || |' Ι||
■ ’&ν Θεσσαλονίκη όί δλόκΑηοον την ^Μακεδονίαν = || j II'. ·ί i ΐ και Θράκην Σ. Μ ΑΛΛ ΑΧ 'Οδδε. Νίκης 3 =~ ■ Σ .ί !

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 1 1 11ΪΓιιιιι

K3-*»

Φ
Φ Έτησία Δρ.

Ψ 'Εξάμηνο; »
φ Τρίμηνος »
(J) ’Εξωτερικοί? Γενικώς
Φ Έτησία Λιρ.Άγγλ.1 — 
φ Έξάμηνος » * 1)2

Άιιερικίις

I Δολλάρια 5.—

ΣΥΓίΑΡΟΜΡΐ

150.—
80.—
40.—

Φφ Έτησία

Φ - - - - - -ΕΤΟΣ Δ'. ΑΡΙΘ. 3

‘Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική ΈπιΟεώρησις 

Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γοαόεϊα : Σοφοκλέον; 7 (Στοά Πάππου) 
Τηλεγοάφήματα ; “ΚΙΝΗΜΑΤ- ΛΣΤΕΡΑ.. ΑΘΗΝΑΣ

Η ΜΕΙΠΠΕΡΗ ΤΡΑΓΟΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
διαφημίσεων

Διά μίαν φοράν 
ό στίχος ... Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. » 
“Ανω τών τριών 
δημοσ. ό στίχο; » 
Ή σελίς .... » 
ΕΙς τό έξώφυλλον
ή σελίς . . . · 500.—

5.—

4 —

3.50
400—

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ· 3.50

Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ
Φ
Φ

dιασκευή ύπδ Ro -Ma

HERRY PORTER
EFVO.N γγμς;

λοιπόν είς τό δίλημμα ή νά έξκκολουθήση νά «γυρί- 
ζη» τέτοια φίλμ ή νά άκολουθήση τίς συμβουλές 
τοΰ μεγάλου κριτιιοΰ. Σ’ αυτήν τήν ψυχολογικήν 
θέσιν εύρίσκετο, όπόταν ένα δλως τυχαΐον συμβάν, 
τής έδειξε πο’ον δρόμον νά άκολουθήση πθΰ τήν ί- 
περίμενεν ό θρίαμβος.

"Ενα καλοκαιριάτικο απόγευμα αί δύο άδελφαί 
εξήλθον διά νά περιπατήσουν. Καθώς δμως περνού
σαν άπό τό ’Ινστιτούτο τών τυφλών στό Berlin-Ste- 
glitz είδον κάτι ποΰ τούς συνεκίνησε πολύ. Μιά 
τυφλή γυναίκα κατακουρασμένη έούρετο δίπλα στόν 
τοίχο μ’ ένα άβέβαιο καί σ.γανό βήμα τό στήριγμα 
αύτών τών τυφλών. Στό πρόσωπό της ήταν ζωγρα
φισμένη ή άπελπισία καί ή θλίψις. Τό θέαμα αύτό 
τό άλλως τε τόσον θλιβερόν ήτο γιά τήν ψυχήν τής 
"Εννυ τήν τόσον τρυφεράν καί αισθηματικήν πολύ 
συγκιινητικόν καί έτσι υπερβολικά ταραγμένη είπε 
τής άδελφής της νά έπιστρέψουν σπίτι. ’Εκεί διη- 
γήθη στούς γονείς της τήν θλιβεράν αυτήν συνάντη- 
σιν καί ήθέλησε νά πχραστήση δσον ήδύνστο καλύ
τερα τό φριχτό βάδισμα τής τυφλής. "Ολη ή θλιβε
ρά έντύπωσις τή; "Εννυ καί δλη ή συγχίνησίς της 
μετεμορφώθη είς ύπέροχον μ'μησιν. Ή Ρόζα, ήτις 
παρίστατο σ’ αύτήν τήν σκηνήν, έμεινε έκπληκτος 
πρό τοιαύτης ήθοποιίας καί αύτή ήτις, δπως άναφέ- 
ραμε, στί; ώρες πού ή άδελφή της ήσχολεΐτο στήν 
μουσικήν κατεγίνετο στήν φιλολογίαν, είχε δέ και 
πολλαπλώς περισσοτέραν πείραν διά τό φίλμ άπό 
τήν "Εννυ, συνέλαβεν άμέσως μίαν εύφυά έμπνευσιν. 
Έπρότει.ε στήν άδελφήν της έπί τή βάσει τοΰ συμ
βάντος αύτοΰ, νά γράψη σενάριο είς τό όποιον νά 
πρωταγωνιστήση αυτή είς τόν ρόλον τής τυφλής. Ή 
"Εννυ κατ’άρχάς ήρνήθη έπιμό/ως. Τή; έφαίνετο 
φριχτόν νά χρησιμεύση ώς σενάριο ή δυστυχία μιας 
γυναικός. Ή Ρόζα δμως έγνώριζε νά διασκεδάζη 
ταχέως δ)ους τού; δισταγμούς τής αδελφής της 
καί άπαξ έλαβε τήν συγκατάθεσίν της συνέγραψε τό 
σενάριο είς τό όποιον έδωκε τόν τίτλον «Ή ’Ερω-

M ZiiH ΤΗΣ KAI TO

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Τής έπροφήτευσε ένα θαυμάσιον μέλλον καί αυ

τός ό τεχνικός διευθυντής τοΟ Β. θεάτρου τοΰ Βερο
λίνου τής ύπεσχέθη μετά άπό λίγους μήνες νά τής 
άναθέση ένα σπουδαίου ρόλον. Δύ/αταί τις λοιπόν, 
νά φαντασθή ύποίαν έντύπωσιν τοΰ έκαμεν ή "Εννυ.

Καί άν λίγες μέρες πριν άπό τό έπεισόδιον αύτό 
δέν είχεν άρχίσει ιά άσχολήται μέ τό φίλμ καί ά 
μέσως κατόπιν δέν συνέβκινε κάτι δπερ τήν έφερεν 
ασφαλώς πλέον στόν κινηματογράφον ή "Εννυ Πόρ 
τεν ίσως θά διέπρεπίν ώς περίφημος άστήρ τής σκη
νής. Μά ή "Εννυ γεννήθηκε γιά τόν κινηματογρά
φον καί γι’ αύτό ή έοδόμη τέχνη δέν έχασε τοιαύ- 
την ιέρειαν.

Ήτο τότε ή παιδική ήλικία τοΰ φίλμ, τά μεγαλύ
τερα τοιαΰτα ήσαν μήκους μόλις 100 μέτρων (σήμε
ρον έγειναν φίλμ καί πλέον τών 10,030 μέτρων, 
τό δέ σύνηθες μέγεθος 1800-2500 μέτρα) μία σκηνή 
άπό μίαν όπεραν, ιδού όλόκληρος ή ύπόθεσις. Καί δ
ταν τό φ λμ αύτό προεβάλλετο είς τό κοινόν (σιά λαϊ
κά θεατράκια ή στίς δημόσιες πλατείες) συνωδεύετο 
άπό ένα γραμμόφωνον, τό όποιον άπέδιδε τήν μου
σικήν τής σκηνής αύιής. ’Άλλοτε πάλιν, ένας ή:ο 
επιφορτισμένος νά έρμηνεύη τήν σκηνήν, συνήθως 
δμως τό παραστινόμενον ήτο τοιοΰτον, ώστε νά μή 
έχη άνάγκην έξηγήσεων. Λίγο άργόιερχ οί γνωστοί 
οίκοι Patbe καί Gaumont ήρχισαν νά έξάγουν στό I 
έξωτερικόν κωμωδίες μήκους 300 μέτρων. Ήτο μία ■ 
πρόοδοε, τήν οποίαν ήθέλησεν νά μιμηΙ ή καί ό με-1 
γαλύτερος τότε έν Γερμανία κατασκευαστής φίλμ, 
ό Oskar Messter (δστις προ ήμερων εώριασε τήν 
ΟΟετηρίδα του). Σέ πολλά τοιοΟτα φίλμ ήσχολεΐτο 
ή "Εννυ καί ή Ρόζα. 'Η "Εννυ Πόρτεν όμως ακόμη 
δέν είχεν είσέλθει στό φίλμ, ή έργασία έκείνη ουδό
λως ήτο σοβαρά.

’Έτσι λοιπόν αί δύο άδελφαί έλάμδαναν μέρος είς 
τά παιδαριώδη έκεΐνα φίλμ καί κατόπιν έπηκολούθη- 
σιν ή συνάντησις τής "Εννυ μέ τό Πάτρυ- Εύρέθη
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τική Εύτυχια μιΛς Τυφλής*.  Καί μίαν άπό τάς ά- 
χολούθους ημέρας γεμάτες θάρρος ή δύο νέες διηο· 
θύνθησαν στδν Μέσστερ.

ΓΟ “Οσκαρ Μέσστερ έδέχθη τάς δύο άδελφάς 
πολύ εύμενώς. Ή Ρόζα είσηγήθη άμέσως είς αύ- 
τόν τήν ιδέαν της. Ούτος ή<ουαε τήν πρότασιν καί 
διατακτικά έκούνησε τήν κεφαλήν, άφήκε δμως νά 
τοΰ υποβάλουν τδ σενάριο. Τδ εύρε καλό. Δέν περί 
μενε νά τά καταφέρνη τόσον καλά ή Ρόζα. Άλλά 
ποία θά πρωταγωνιστούσε ; Διά τήν Ρόζα άσφολώς 
δ ρόλος δέν ήτο κατάλληλος. Τδ σενάριο ' δμως τοΰ 
ήρεσε καί έκάλεσε τδν ρεζισέρ του καί συνεσχέφθη- 
σαν γιά τήν άρμόζουσαν διανομήν τών ρόλων.

Σ’ δλο αύτδ τό διάστημα ή "Εννυ είχε σταθή πα
ράμερα, άφήκε τήν αδελφήν της νά μιλήση γιατί 
ήτο κάπως μεγαλύτερα καί δραστηρ.ωτέρα ώστε 
άσφαλώς πειδ αποτελεσματικά θά τά κατάφερνε. 
Αίφνηδίως τδ όνομά της άντήχησε σι’ αύτιά της. Ή 
Ρόζα, όταν δ Μεσστερ τήν ήοώτησεν τί ήδύνατο νά
προτείνη αύτή διά τούς ρό-.ους, άτήντησε χωρίς δι
σταγμόν*  «Ή άδελφή μου "Ewj είναι κατάλληλη, 
έξ’ άλλου γι’ αύτήν τδ έγραψα». 'Η "Εννυ τά ή· 
κουσε καί κατακοκκίνησε άπό ντροπή >, δταν είδε 
4 ειρωνικά μάτια νά προσηνώνται άπάνω της καί 
δταν μάλιστα ό Μέσστερ έξερράγη σέ ηχηρά γίλεια.

Άλλά τότε έξύπνησε μέσα της ή αύτοπεποίθησις 
καί άνακτήσασα τελείως τδ θάρρος της είπε στόν 
σκηνοθέτην : «Άφοΰ τδ έργο τής άδελφής μου σάς 
έκανε τέτοιαν έντύπωσιν, δοκιμάσετε καί τήν τέχνην 
μου καί άν έξακολουθήσετε νά άιφιβάλλεται ύπάρ 
χει καιρός νάγυρίσω σπίτι μου.'ΟΜέσστερ άπεδέ>θη. ।

Γρήγορα, γρήγορα διευθετήθη μία μπρόβα καί ι 
έπί παρουσία δλων τών ές επαγγέλματος άνθρώπων , 
τοΰ φίλμ—τότε ήσαν έλάχιστοι στο Βερολίνο—ή 
Έννυ ύπεδύθη τήν τυφλήν. Ή έντύπωσις ή προξε ' 
νηθείσα έκ τής πρόόας αύτής ήτο τελείως έξαιρετι- 
κή. 'Ο Μέσστερ άντελήφθη άμέσω- δτι τδ νέο αύ- 1 
τδ κορίτσι ήτο δ άστήρ ποΰ τοΰ έχρειάζετο καί τής ι 
έπέτρεψε νά παίξη στδ φίλμ. 'Η έντύπωσις έκ τοΰ । 
φίλμ ήτο άκόμη μεγαλυτέρα καί οί θεατρώναι κΗ τό 
κοινόν έμειναν κατενθουσιασμένοι. Ή φίρμα Μέσ
στερ κατεκλείσθη μέ έπιστολάς διά τών δποίων έζη- 1 
τεΐτο νά ξαναπαιχθοΰν κι’ άλλα φ λμ μέ τήν ξανθιά 1 
τυφλήν—τό όνομα τής Εννυ Πόρτεν δέν έμνημο- I 
νεύενο a’ αύτό τδ φίλα—πάντοτε πρωταγων'στριαν. ।

Ό "Οσκαρ Μέσστερ ή ό κατενθουσιασμένος. Μιά 
μέρα τήν έκάλεσε στδ γραφείο του καί τής έπρότει- 
νε νά ύπογράψουν 'συμβόλα.ον τακτικής έργασίας, 1 
διά τοΰ μισθού δέ ποΰ θά έλάμβανε θά άνεκούφιζε 1 
τήν οικογένειαν της. Ή πρότασις ύπερήρεσε στήν I 
Έννυ, στδ ζήτημα δμως τής άμοιοής διεφώνησαν. ।
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ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Ό Βίλλυ Φ ίτ; έ&εά&η είς τά έν Σαρλότιμ -οσ ιγ*  

στούντιο τής -Ούρα» κρατών ά»ά χεΐρας τά περιλτα βανον 
τήν εικόνα του τεύχος τοϋ ‘Κινηματογραφικοΰ ’Αστέρας» 
χαμόγελών.

Ό Ζάκ Καλαίν προτί&τσι »ά μεταβή εν 'Αμερική 
μετά τήν περάτωσιν τοϋ *Έξ-Βοτό».  Μεταδίδο εν τήν 
εΐδησιν έλπί οντες διό Γάλλος καλ ιτέχνη; κί ένθερ
μος υπερασπιστής τή; γαλλική; κινηματ γρα νιας, Λεν θ' 
αργήοη »ά διαψεύση τήν δυσάρεστο*  αυτήν φήμην

Η Μάε Μούρ ιαιϋ θά «ρχαταίε ψη τδ Παρίσι μετά 
τάς εορτές μεταβαίνουοα εί; ’Ιταλίαν επωφελούμενη τής 
βρτχείας άδειας ποϋ τής δίδει τδ συμβόλα όν της διά νά 
άναπαυθή.

Ό συμπαθέστατος Ροδόλφος Κλέϊν Ρόγγε τοϋ όποιου 
raj έξ Αθηνών εντυπώσεις έδηαοσ εύσαμεν εις προγενέ
στερον ηαών φυλλ ν, ευρίσ^ε αι είς Παρισίους δπου αγυ- 
ρίξει» άνευ διακοπής καί κατά τάς ήμέρτς τών εορτών 

'άκόμη. ‘Ο Γερμανός καλλιτέχνης μά; ΰπεσχέθη δτι μό
λις ή εργασία του τδ έτιτρέψη, θά γοάψη διά τον α Κινημ. 
’Αστέραν τάςέντυπώ ειςουέκ τής Γαλλικής πρωτευούσης.

I Ό Ρόντ Λαρδκ έμνησιεύθη τήν Ζακελΐν Λόγιαν. Καί
άλλοτε έκυκλοφόρησε παρομοία φήμη ή ις δμως διεψεύ- 
^7 έξ άμφοιέρων τών μερών. Έλπίξ ■>μεν δτι Λεν θά αυμ- 
βή τδ ίδιον καί αϋιήν τήν φοράν...

Η Λάουρα Λαπλάντ ήτις ώς γνωστόν ένυφεύθη τδν 
σκηνοθέτην τη; έξεδήλωσε ζωηρόν επιθυμίαν νά έπισκε- 
Φ&Ώ τήν Κω,σταντινούπ τλιν. Έλτίζομεν δτι δέν θά 
αλλαξη ιδέαν καί δτι δ ερ ομένη έξ ’Αθηνών δεν άρνη
σή γνωρΐοη καί τούς ουκ ολίγους "Ελληνας ϋ·ιυμα· 
οτάς της.

Ο Μίλτον Σίλς κ ί ή Ντόρυς Κένυαν οϊτινες ώς 
γνωστόν ένυφεύ&ησαν εσχάτως β'ν συμφωνούν εις τδν 
χαρακτήρα καί ra γούστα.

ΙΙρΙν προ μη ^ev&fjte κινηματογραφικά 
χανήματα Αποταν&ήτε είς τόν κ.
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» καί ·&ά πεισ&ήτε δτι ϋ·ά έ'χετε βνα γνήσιον 
μηχ,ό·ν>ΐμα· ΡΆΤθίέ ·

φ Εις πολύ βυμ.φέρουσαν τεμ,ήν

πού δέν τό περίμενα Τί διάβολο τοϋ έκανα τοϋ Ροΰντυ 
τοΰ κρεμανταλά καί μέ κυ ηγάει παντού σάν βρυκόλακας; 
“Επειτα τί τοϋ φταίει κΓ ό φουκαράς δ κοσμάκης καί 
τδν κάνει ·άδικα τ’ άδικου’ νά ξελ γώνεται στις κλάψες ; 
Καλά είπα ’γώ δτι #ά εβρυκολάκιασε ! Ως τόσο δμως 
έπροσπάϋησα νά επικαλεστώ τά εύγενή της αίσ&ήαατα 
>α« τή χάρι της... t , _ ,

— ’Αγαπητή μου δεσποινίς, και σεις τα ίσια ; Ζας 
έξορκίξω... Πάψτε... γιά τδ ϋεό... Άφήστέ τον τδν κα· 
τακανμένο Ροδσλφάκο στήν ησυχία του. Είνε αμαρτία εξ 
άλλου... Αυτός τώρα πιά &ά έχη κάνει &ραΰοι στόν ώ 
ραιόχοομο τον εηάνω χόομου. Δεν σας λίω, χαλος 
ό μακαρ της άλλά λιγάκι σαχλαμάρας και επιπόλαιος στόν 
έρωτα... “Ας τόν ξεχύσουμε λοιπόν γιά πάντα... Σάς ε 
ξορκίζω...μή.. πάει...πέ&ανε τώρα πιά γιά σάς, γιά όλους 
μας αφού δπως λέτε η εαπωλεια του πλήττει όλους μα;».

Αέν είχα τελειώσει καλά — κ'Ίά τή φράσι μου καί η 
δεσποινίς Σάρα ‘Ιχε σηκωόεϊ άγριεμμένη. Μούριξε δυό 
μαιιές κεραυνό βόλε;, γρίλισε μεσ’ τα δοντάκια της^κατι 
τι ποΰ δέν ξεχώρησα άν ήταν ψυχρός χαιρετισμός ή βρι- 
ζιά, μον γνοισε άηότομα, τρόηον τινά περιφρονητιχα,γ τιζ 
πλατίτσες της κΓ έφυγε κτυπώντας νευρικά τά τακουνα- 
κια της στδ πάτωμα. Κ' άκόμη φεύγει....

Σπΰρος Ναουμίδης
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Ή ώρα ποΰ δύει ό ήλιος είνε μερικές φορές ή πιό 
γλυκειά γιά ρωμαντζάρισμα. Ξαπλωμένος μέ ανατολίτικη 
νωχέλεια σέ ένα ντιβανάκι πού έχω σέ μιά σκοτεινή δκρη 
τοϋ γραφείου μου έκάπνιζα τά σιγαρέττα μσυ μέ μιά^ ρω- 
μαντικώτατη διά&εσι πού &ά ζήλευαν όλοι οΐ ποιηταί τοϋ 
κόσμου, δν τό είχαν πάρει χαμπάρι... Τδ ντιβανάκι μου 
μέ τά πολλά χρωματιστά καί πρδ πάντων μαλακά μάξι- 
Χαράκια είναι άπολαυστικώτατο Σάς βεβαιώ. ’Ηταν δμως 
καί τά ώραϊα σιγαρέττα πού μοϋ έκορύφωναν τή ρωμαν 
τικότητά μου αυτή τών μεσαιωνικών χρόνων.. "Ωραία, 
λέγω, σάν τή διοποινιδοΰλα—μιά γιατρ να συνάδελφες 
μου καλέ —πού ξέχασε χ&ές >ό πακετόκι της στδ γραφείο 
μου... ‘Ο μυρωδάτος καπνός τους μοϋ ξεσκάτιζε τήν διά
νοια καί μοϋ έδιωχνε κά&ε στενόχωρη σκέφι. Παρ δλ 
αυτά, ή είσοδος τοϋ τρέχοντος ύπηρετάκου μέ ουνέφερε 
γρήγορα - γρήγορα στη πεζότητα...

— Τί είνε, Γιάννη ; τί θέλεις ί _
— Κύριε, μιά δεσποινίς μοϋ είπε δτι &έλει νά σάς μι- 

λήση τώρ’ αμέσως. Τή λένε Σάρα Πανταζή...
— Καί σΰ τί είπες ;
_  Τής είπα ·δέν ξέρω... μιά στιγμή ιά σάς ρωτήσω 

αν εΐσαστε μέσα...»
— Τί λές, βρέ βλακόμουιρο ! Πές της δτι περιμένω...
Πράγματι μετά παρέλευσι λίγων στιγμών μοϋ παρου 

σιάστηκε μιά τριοχαριτωμένη μαυροφόρα αμέμπτου ώ 
ραιότητος άπά τών χρυσών μαλλιών της, ώς τό τορνευτό 
σωματάκι της καί τις χυτές γαμπίτσες της Φαινόταν ώς 
εϊκοσιδυδ χρόνων. "Ενα σωματάκι, ένα σύνολο έξοχο- 
Οΰτε πολύ παχειά οΰτε πολύ αδύνατη. "Ενα είδος zausse 
—rnaigre πού λένε καί οΐ φίλοι μας χάλλοι., Ή ρωμαντι- 
κή μου διάΦεσις είχε βρή τδ μάοτορή της άπό τδ καλλι 
τεχνικό σωματάκι. ’Εν τούτοις δμως παρ’ όλη μου τήν 
ήλιδία&αμποϋρα πού μ’έπιασε έοπευοανά τήν χαιρετίσω.

— ‘Ορίστε, δεσποινίς, καλείστε σάς παρακαλώ. "Οχι, 
δχι ίκεϊ... νά, εδώ στδ ντιβανάκι είναι πιδ καλά, πιδ 
ά· απαυτικά...

— Σάς ευχαριστώ...
— "Αν μαντεύω καλό, κάποιο τρομερό δυστύχημα 

< α; συμβσίντ)... “Ετσι τουλάχιστον μέ κάνει νά ΰηο·δέοω 
τδ θλιμμένο πρόσωπό σας... ‘Ασφαλώς κάτι σπουδαίο..

— Μά βέβαια... κύριέ μου, είνε ένα δυστύχημα τδ 
όποιον δέν πλήττει μονάχα τή φτωχή μου καρδιά, άλλα 
λυπεί καί δλη τήν ά'&ρωπότητα... Ή απώλεια «εκείνου^ 
είνε μιά πραγματικά παγκόσμια συμφορά...

— "Α μά τότε σάς παρακαλώ »ά Λεχ&ήτε καί τά δικά 
μου ϋ·ερμά συλλυπη'ήρια. Άλλά πρδς &εοϋ, μή ταράζε
στε τόσο πολύ, αγαπητή δεσποινίς. "Αλήθεια, πολύ / έ 
ουγκινεϊ ή ϋ·έσις σας καί ή δλΐφις σας...

— Σάς ευχαριστώ...
— Ifai καλά, άλλά σέ ιί Άά μπορούσα νά σάς χρησι

μεύσω ;...
— Τώρα #ά σάς πώ...
— Καί μοϋ είπε πολλά διά γεγονότα οπουδαιοτάτης 

οησασίας. Μοϋ είπε γιά τδν άπο&α'όντα μνησιήρα της, 
επίσης δέ μοϋ ανέλυσε καί ζητήματα κληρονομικών δι
καιωμάτων επί τής πλουσ'ας δια&ήκης του καί άλλα 
πολλά.

— Άλλ' αν μοϋ επιτρέπεται, διέκοψα, ποιος δ χαμέ 
νος τεκιϊνος» ;..·

— Μά ποιός άλλος άπό τδ Ροΰντυ μου, τόν άλλοί&ω- 
ρο μνηστήρα μου ί..·

— Τόν άλλοίϋ-ωρο μνηστήρα σας ;...
— Ναι, καλέ ! Τδν Βαλεντίνο μου II..
”β, λά ! λα / Αυτά πιά ήταν σωστή μπόμπα μεταφο- 

ρικώς καί κυριολεκτικώς. Σάν κόπανος μοϋ ήρ^ε εκεί

Ίσως ούδεμία καλλιτεχνική φυσιογνωμία τής οθόνης ν 
άπησχόλησε τόσον τήν κοινήν γνώμην δσον ή τοΰ Κόνραδ 
Φάϊντ. Ό Γερμανός καλλιτέχνης τοΰ οποίου κάθε ταινία 
υπήρξε ιΐς θρίαμβος, εύλόγως σήμερον θεωρείται ό δημο
φιλέστερος γερμανό; καλλιτέχνης καθ’ απασαν τήν Ευρώ
πην, έπεκτείνας εσχάτως και μέχρις Αμερικής τήν ενόοξον 
φήμην του χάρις εϊς τήν πρΰσληψίν του υπο Αμερικανικής 
κινημ. Έιαιρίας.

Εις τήν ‘Ελλάδα όπου τό κοινόν εκτίμα Οεοντωε τους 
μεγάλους καλλιτέχνας δ Κόνραδ Φάϊντ απολάβει επίσης 
μεγάλης δημοτικότητας. τ ,

Χάριν λοιπόν τών αναγνωστών μας, ων ο καλλιτέχνης 
οΰτοςήμπορεϊ νά καυχηθή ότι είνε ό κατ’έξσχήν ευνοούμενος 
άπό μακροϋ χρόνου παρακολουθώ τήν καλλιτεχνικήν του 
σταδιοδρομίαν. Έλυπήθην δέ τά μέγιστα όταν πρό μηνών 
έπληροφορήθην ότι δ Φάϊντ προσεληφθη άπό^ τήν Εται
ρίαν τών «'Ηνωμένων Καλλιτεχνών», διότι ένώμιζα ότι οί 
’Αμερικανοί σκηνοθέται παραγνωρίζουν τάταλέντα τών ηθο
ποιών καί τούς άδικοΰν πολλακις, εμπιστευόμενοι εις αυ· 

I τούς ρόλους άκαταλλήλους διά τήν καλλιτεχνικήν των ίδιο
ι συγκρασίαν. ;

Φοβούμενη ότι δ Κόνραδ Φάϊντ έκινδύνευε να δοκιμαση 
I τήν ιδίαν τύ,.ην εργαζόμενος έν’Αμερική, τοΰ έγραψα,μολις 
[ έπληροφορήθηντήνάφιξίν του είςΧόλλυγουντ,παρακολέ 'ασα 
' αύτόν νάγράψη θιά τόντΚινημ. Αστέρα»ταζ εντυπώσεις του 
άπ'έκεΐ υποπτευόμενη ότι δέν θά ήσαν καί τόσον λαμπροί.

' Ό Κόνραδ Φάϊντ, δστις εύιυχώς παρέμεινε βραχύτατου 
χρόνον είς τόν Νέον Κόσμον, ύπακούσας εΰγενώς^ τήν πα- 
ράκλησίν μου, έγραψε διά τόν ‘Κινημ. ’Αστέρα» ένα έκτε- 
ταμένον άοθρον έςαιρετικώς ενδιαφέρον, έν τώ δποίφ εκ
θέτει παραστατικώτατα τάς εντυπώσεις ας άπεκόμισεν έκ 

| τής παραμονής τδυ έν Χόλλυγουντ.
’Από τοΰ προσεχούς φύλλου μας θ’ άρχίσωμεν δημο- 

σιεύοντες έν συνεχεία τό άρθρον τοΰ Κόνραδ Φάϊντ δπερ ό 
<ι ίλος τοΰ αΚινημ. ‘‘Αστέροςο (ώς δ καλλιτέχνης άποκαλεϊ 
εαυτόν) εΰηρεστήθη νά γράψη χάριν τών άναγνωστών μας.

Τελειώνω συνιστώβα είς αυτούς νά τό παρακολουθήσωσι 
| μετ'Ιδιαιτέρας προιοχής, καθόσον φρονώ ότι θά έχωσι 
πολλά νά ώφεληθώσι άπό τήν άνάγνωσιν τούτου.

"Ιρις Σκαραβαίου
— ——-:^ps

Ι1ΩΑΕΙΤΑΙ- ιιέγα παοαπέταόαα όκηνικόν διά 
Ιόόντο iir.it ηαβιιό ϋόαΰυια νιΐιονς 7 ιιέτρα, πλάτους 
7 μέτρα είς ττιΐϊιν ευκαιρίας. 'Οδός ’Ακαδημίας 

ΙάΟα. Ώραι : 2 —'4 α. ιι.
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Τό 1630 είς τήν Βασιλικήν Αύλήν τής Γαλλίας ■ στάζει τόσην πομπώδη πολυτέλειαν άλλά χαί τοιαύ- 
έπΐ Λουδοβίκού13ουή έκχλησις τώ.ήθών είχε φθάσε:! τήν έξαχρίωσιν.

εις τό κατακόρυφον. Είς τάς αΐ- 
θούσας τών άνακτόρων, είχε υ
ψωθεί δ Βωμός τής ήδονής, καί 
δΓ όλίγας στίγμα; εύθυμίας ή 
κυβερνούσα τάξις, έθυσίαζε τό 
παν. Ή αιδώς, τήν εποχήν ε
κείνην είχε έκλείψε: τελείως 
καί ή συνείδησις ήτο κάτι άγνω 
στος είς τάς τάξεις τών άριστο 
κρατών. Αί εύσωμο: μαρκησίαι 
καί αί καλλίσφυροι δούκισχι με- 
τέπιπτον άπό αγκάλης είς άγκά 
λην χωρίς νά λάβουν τίποτε ύπ’ 
δψιν των καί διάτήν ίκανοποίη- 
σιν τώνπαθών των, δέν έδίσταζον 
πρό ούδενός έγκλήμα’ος, πρό ού- 
δεμιάς άσχημίας. Φυσική συνέ
πεια είς μίαν τόσον έκλυτον 
Αύλήν, παρά τήν στυλβηδόνατής 
πολυτελείας καί τήν φαιδρότητα 
τών μεγαλόπρεπά)/ τελετών, ν’ 
άνθοϋν ό ηρθόνος,-ό μίσος ή ραδι
ουργία καί ή άκολασΐα.

Καμμία ποτέ περίοδο; τής ίσττ

Παράπλευρα πρός τήν τοιαύ- 
την κατάπτωσιν &τήν σκιαζομέ- 
νην ίπό τήν αίγλην τής πολυ
τελείας, είς τάς λοϊχάς τάξες 
κυριαρχεί ή πλέον φριχτή ά- 
θλιόιης καί νά κοχλάζη υποβέ- 
ακόυσα ή πλέον τρομερά τάσις 
πρός άνατρεπτιχήν έπανάστα- 
σιν, πού γεννά το μίσος πρός ένα 
ανίκανον βασιλέα, ό θρόνο; τοΰ 
όποιου κλονίζεται.

Πσω δμως άπό τόν κλονι
ζόμενων θρ νον τής Γαλλίος ά 
γρυπνεΐ ύπεροσπιστής του δ σι- 
δηροΟς, ό τρομερά πα-οΰργοςχαί 
άμειλίκτως άκληρός Καρδινάλι
ος Ρισσελιέ. Αυτός ’προλαμβάνει 
κάθε έχδήλωσιν τής λαϊκής θυέλ- 
λης, πνίγων είς τό αίμα πάσαν 
άπόηειραν άνταρσίας, πατάσαων 
αυτήν άμειλίκτως.

Αυτός είνοι ή ΚυβερνώσαΔύ 
ναμι; τοΰ μεγάλου έθνους.

Ρ- » --ν π/p.j Αίφνηδίως, πρό τ:0 πολυμήχανου Καρδιναλίου,

ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΜ ΠΟΥ 8ft ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝτής κρυφής αυτής δυνάμεως τής Γαλλίας έμφανίζε- 
ται ένας τρομερός κίνδυνος. Ή έπανίσταοις τών 
Νοτίων έπαρχιών, τήν δποίαν έπιτηδείω; διευθύνει 
ένας τρομερ >ς Διάβολος ό ντέ Κοσφορέ, έναντίον τού 
δποίου πάσα προσπάθεια πρός σύλληψιν ή ύποτα 
γή έμεινεν άτελεσφόρητος.

Πρό τού κινδύνου αύτού δ Ρισσελιέ φέρεται είς 
τήν άπόφ^σιν νά συνθηκολογήσω μέ τόν περ βόητον 
έκ τοΟ άφανούς^άντίπαλόν του Ζύλ ντέ Μπέραλντ, 
ποΟ κατηγορεΐται διά μίαν παράνομον μονομαχίαν 
καί πρόκειται νά καταδ.κασθή είς θάνατον. Καί συν 
θηκολογεϊ μαζί του νά τοϋ χαρίση τήν ζωήν υπό 
τόν δοον δμως νά αίχμαλωτίση ή νά φονεύσή τόν 
νιέ Κοσφορέ. _________ _ ____ ____ _ wv„. „ ...........  _„.„b

*0 Ζύλ δέχεται κα: άναχωρεϊ πρός εκτέλεσίν οχ δό, άγνωστο;, άλλά οί σκηνοΦέται 9υσιάζοττΐς τήν 
τού σποπού του. Πράγματι δέ εισέρχεται είς τό 
φρούριον τών ανταρτών καί ουνάπτει σχέσεις μέ τήν 
Ϊ5ε>φήν τού άρχηγού των, τήν ώραιωτιτη/ Ρενέ, 
τής δποίας γίνεται δ έμπιστος.

‘Επειδή δμως στά βίθη τής ψυχής του αισθάνε
ται άληθή έρωτα πρός τήν Ρενέ, δέν θέλει νά τήν 
θίξη άπ’ εύθείας καί έπιτηδίω; κρύπτων τήν ταυτί 
τητά του. Ή Ρενέ δμως τό μανθάνει καί λυπεϊται 
υπερβολικά.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξειδίου τού Ζύλ μετά 
τού Άνρύ, τού δποίου έμαθε τό κρυσφύγετον—πρός 
τό Παρίσι, συμπλέκονται πρός μ'αν ομάδα ανταρτών 
έπί κεφαλής τής δποίας είναι δ άδελφός τού Βχσιλέ- 
ως Δούξ τών Όρλεάν. Ό Ζύλ μέ μίαν ύπέροχον 
τέχνην ξηφασκίας νικά τόν Δούκα καί λαμβάνει τήν 
λαόήν τοΰ σπασμέ Όυ ξίφους του....

’Ερωτευμένος τώρχ περισσότερον άπό άλλοτε μέ 
τήν Ρενέ τής δποίας δ άδελφός συνελήφθη, τής έξο 
μολογεΐται δτι προτιμά νά χάση τήν έμπιστοσύνην 
τού Καρδ.ναλίου παρά νά χάση τήν άγάπην της.

’Εκείνη συγκινημένη γιά τή σύλληψη τοΰ άδελ 
φοΰ της καί τόν ήρωϊσμό τοϋ Ζύλ έ.τεμβχίνει στόν 
Ρεσσελιέ προσωπικώς γιά τή σωτηρία του καί κα 

τορθώνει νά τόν κάμψη
Σ:ό μεταξύ δ Ζύλ καθιστφ ένήμερον τόν Βασιλέα 

διά τήν προδοσίαν τού άδελφοΰ τιυ Δο/κός τών Όρ- 
λεάν κχί ώς μαρτυρίαν τοΰ στέλλει τή χειρολαβίδα 
τοΰ σπασμένου ξίφος του.

Ό Ρισσελιέ νικητής καί πάλιν δείχνει τήν εύ 
γνωμοσύνη του στόν τρομερό Ζύλ μέ μία έγκάρδιο । 
συγγνώμη ποΰ πιστοποιεί ή παρουσία του στό γάμο 
μέ τήν Ρενέ.

I ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ
I ■ Άφοΰ οί κ. κ. ’Αλέξανδρος Κτμένκα ταί ό Ίάκω 

βσς Φινγτίο εύρηκαν είς τό πρόσωπα τής Ρακέλ Μέλλερ 
, τήν ιδεώδη Καραε*,  εποεηε νά έχουν μεγάλην υπομονήν 
I ό,ά συμπληρώσουν την διτν'μή τών ρόλων κατά τρό- 
ΐ π ον όσο τό δυνατόν καλλίτεοον, διότι μή ληαμονώμεν 
δτι ή υπεροχή καί ή άξια τοΰ κινηματογράφου ίγκτιται 
ει; τδ δτι, πάντοτε φροντίζει διά τήν αύ&εντίαν και τήν 
πραγματικότητα τών άπεικ νιζομίνων.

Γύοω άπό τήν κα&αρή Ζββιλλιάνικη ενμορφιά, τής ύ
περό χου τσιγ\ά·α; Ρακέλ, επρεπε νά συγκεντρώσουν 
μερικ ύς άριστα; ικανού; νά ύποδο·&οΰν τούς ρόλους τών 
λαθρταπόρων τών όρέων τής ’Ανδαλουσίας.

Οί Καμένκα και Φεϋντερ α ιχισαν τάς έρευνας των 
i καί άνεκαλυψαν τόν Louis I,erch. Ό ή&οποιός αυτός 

δημοτικότητα τή· δποίιν 9ά εφερνε στήν ταινία ενα γνω
στό δνομα, είχαν τήν ευτυχή ίμπνευσι νά ίμπιστεν&οϋν 
τόν ρόλον τοϋ ντότ Ζοζέ στδν ηθοποιό αυτόν ό όποιος 
κατά τήν γνώμην των δπραγματοποιοΰσε καλύτερον αυ
τόν τόν ρόλο. Καί σήμερα γνωρ ζομεν δτι Λ Δουΐ Λέρς 
ήξιζε τήν έμπι >τοσύνην ποΰ τοΰ έδειξαν καί εφερεν είς 
αίσιον πέρας τόν δύικολο ρόλο του.

Άπό τής πρώτες εικόνες, τής τόσο ώμορφα συγκεν
τρωμένες γύρω άπό ιά κωδωνοστάσια τοϋ Έλιζόντβ, βλέ- 
-ωμε τάς σκληράς άντ.&έσεις τών προσώ ίων, Ό ντόν 
Ζοζέ έσκότωκε ΐνα άν&ρω τον, έν νομίμφ πάλη διά νά ά- 
μυνϋή ένός ζητή ατος τιμής καί υπερασπίσει τόν ίαυτό ■ 
του. ’Αναγκάζεται άπό ιήν ημέραν αυτήν }·«ά νά αποφυ
γή τάς ουιετεία; »ά τε9ή ίκιός νότου νά γίνη επαναστά
της. Φύσεως καλής 9ά γνωρίζη τάς άχριόιητας τοΰ κό
σμου καί ενα άόρατο χέρι 9ά τόν πράξη στή χειρότερη 
δυστυχία. Τό πε νρωμένον του κυριαρχεί καί τής τύχης 
τον καί τών έοώ ων του.

Ο Λ 3VL Λέρς μας ηαρονοιάζίΐ μέ μεγάλη άύναμι ηαί 
angideiavt καί τελείάς ‘ψυχολογημένα τόν δύσκολο ρίλ > 
τ->υ νίόν Ζοζέ. πράγμα τό όποιον άπό τά πούτα του βή
ματα τόν κατατάσσει μεταξύ τών με)άλυν η&οποιών,

Αί δύο συγκρούσεις του μέ τόν Μονόφθαλμο καί τόν 
αξιωματικόν, τό ματωμένο μαρτύριά τον χα’ά μήκος τών 
νυκτερινών δρομίσκοον τής Σεβίλλης και Τ^ιάνας, αι σκη- 
ναί του τής τρυφερότητας, τού πίθους και τής ζηλοτυ
πίας, άλα τά έζωντάνευσε και ύ -τεκρίθη μέ μιά τέχνη\καί 
ε*α  τόνο ακρίβειας υπέροχο.

*0 Γκαστόν Μο*τό  εξ άλλου, είς τόν ρόλον τού Γκάρ- 
σια, τοΰ επιλεγόμενου «Μονόφθαλμου*,  έξήρθη εις τό 
μεγιλύτιρον ν τοκ )ΐτ>κόν ύψος, * Η άπόδοοις τού πρόσω· 
που τού άπ no-ου λ^θρεμπό?ου είνε ενε θαύμα ζωγρα
φικής καί μακιγιαρίσματος. Ή ώ >αιότερες σκηνές του 
άπ' τήν Carmen εϊνε ή συμπλοκή πρός τούς τελωνοφύ
λακας, ή ούλληψίς του, ή προσ υχή στή φυλακή, συμπλο
κή μέ τόν ντόν Ζοζέ καί ό θάνατός του.

‘Ο Βίκτωρ Βίνα υποδύεται τόν ρόλο τού Ντονκάϊρ μέ 
μιά μεγαλοπρέπεια *Ολύμπου.

Ό Ζάν Μνράτ είνε ένας λαμπρό; καί δρμητικός *1  
σπανός ύπολοχαγός. * Επαιξε μέ υπέροχο θρασύτατα στήν 
ν.υρίι σκη»ή οπού ό άξιωματικι»ς σοναντά τόν στρατιώτην 
ντόν Ζοζέ στον Λιλά λλάστια καί δέχεται μέ αύτέν τήν 
μονομαχίαν μέ σπάθην καθ' ήν καί υποκύπτει.

Ό Ιδ οκτήτης του καμπαρέ, ό Λιλά Πάστια είνε ό 
Κάρολος Μπ'-ρλνά, δ όποιος ά^έδωσ^ τελείως τήν έμπο· 
ρικήν σοβαρότητα, πονηριάν.

*0 διάσημο, ταύρο ·άχος Γ^ουεροέρο *τ<  Ξαντοβάλ, 
έδέχθη νά ύπδυθή · όν τον ταυ ιομάχου Λουκά. Βλέπον- 
τάς των κανείς αισθάνεται τόν Άνταλονζο. Τό παίξιμό 
του άπ'ό καί φυσικό.

*θ Ραϋμό'δος Γκερέν Κατλαίν είνε ό νεαρός συνταγ· 
ματάρχης. Κομψή καί φευγαλέα σιλονέττα ή όποια στή 
μνήμη μας μένει συνδεδε ·ένη μέ τά λεπτά αραβουργήματα 
τής άπό σφυρήλατο οίδηρο κιγκλίδ.ις πού κλίνει οάν μ·ά 

I δαντέλλα τό άοχαιο οεβιλλιάνικο παλάτι.

STSiESKOS MJ ΙΙΑΝ W XlSHKATDIPAfOT
ΑΝΑΝΟΙΝΟΣΙΣ

ΓΓληοοφορίαι χαΐ έγγραφαί μιλύν χα&' έχά 
ατην άπδ 12-Ιμ.μ.προβωοινώς είς ιά γραφεία 
τοϋ < Κινηματογραφικού Άστίρος».

Έπίαης πληροφορία» δίδονται καί ύπό τοϋ 
Προέδρου κ. Π. Φρονίμου, Ιατρού, όδδς 'Ακα
δημίας 86. 12—1 καί β 1)2 — 7 1 )2. μ.μ. 

(Έχ τού Συνδέσμου)
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ MAX. >?;
“ΜΙΑ ΓνΗΑΙΚΑ A Aft TKftPEOfcl,, 

Παραγωγή «Augusta Geuina» 
(Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»)

Τό φιλμ αύτό ύπήρξε μία πολύ ευχάριστος έκπληξις δΓ 
ήμάς,οί όποιοι δέν έφαντχζόμεθα ποτέ δτιή ’Ιταλία ήτο ικα
νή Vi παράγη μίαν τόσον έξυπνη καί χαριτωμένη comedie. 
Τό θέμα δέν είναι πολύ πρωτότυπο άλλά δ Augusto Geni- 
via, δ μεγαλύτερος κατ’ έμέ ’Ιταλός σκηνοθέτης τό Εξεμε- 
ταλλεύθη καταλλήλως καί άπέτυχεν ένα φίλμ νοστιμώτατο 
περιποιημένο, γεμάτο γοητείαν καί ζωήν. 'Η φωτογραφία 
είς τά «Εξωτερικά», καί τά «εσωτερικά» είναι άμεμπιος 
καί δίδει περισσοτέραν γοητείαν είς τά θαυμάσια τοπεϊα τής 
villa d’Este, τά δποϊα Εξέλεξε μέ πολύ γούστο δ ’Ιταλός 
σκηνοθέτης. Ή ύπόκρισις τών ηθοποιών, άπό τού πρώτου μέ
χρι τού τελευταίου, είναι άψογος καί δέν ύπάρχει κα είς 
καλλιτέχνης, δ δποϊος νά μή είναι είς τόν ρόλον του. Ή 
Κάρμεν Μπόνι, ένας νέος «άστήρ» προικισμένος μέ πολλά 
χαρίσματα, (άλήθεια πόσον διαφέρει άπό τάς πολαιάς ντίβας 
τής Ιταλικής οθόνης) είναι γοητευτική είς τόν ρόλον τής 
Φρέντυ, τής νέας ή δποία δέν διστάζει νά μεταμφιεσθή είς 
άνδρα διά νά γίνη δεκτή άπό τόν γεροπαράξενον πάππον 
της. Τόν τελευταίον τούτον ένσαρκώνη μέ πολλήν δεξιοτέχ- 
νίαν δ Βεντούρα Ίμπανέζ. ’Επίσης θαυμάσιος είναι καί δ 
Κάρλο Τεντέσκη, δ δποϊος είς τόν κωμικόν ρόλον τού Επι
στάτου Επιτυγχάνει μίαν άπό τάς έπιτυχεστέρας του δη
μιουργίας.

“ΜΙΧΑΗΛ ΖΤΡΟΓΚΩ?,, 
Παραγωγή «So ciete Cineromans»

(Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν» καί τό «Μονντιάλ»)

Τό έργον τό δποϊον μάς έπαρουσίασεν αύτήν τήν εβδο
μάδα ή «Σινέ-Όριάν» άπο τής οθόνης είς δύο ταυτοχρόνως 
έκ τών κινηματοθεάτρων της, είναι άναμφισδητήτως ένα 
άπό τά τελειότερα καί ώραιότερα πού μάς έχάρισε μέχρι 
σήμερον δ κινηματογράφος. Τό πασίγνωστον άλλωστε μυθι
στόρημα τού ’Ιουλίου Βέρν προσέφερεν είς τόν σκηνοθέτην 
ένα θέμα καταλληλότατον διά τήν δθόνην, θεαματικό, πε
ριπετειώδες άλλά καί άνθρώπινο συγχρόνως, μέ συγκινητι- 
κάς καί δραματικός καταστάσεις καί μέ σκηνάς μιας Ελα
φρός ρωμαντικότητος καί ένός γοητευτικού λυρισμού. Ό 
ρώσσος σκηνοθέτης Τουρζάνσκυ διεσκεύασε τό ώραϊον αύτό 
μυθιστόρημα είς ένα δυνατό φίλμ, μέ θαυμάσιον ρυθμόν καί 
Χρώμα, γεμάτο δραματικόν ενδιαφέρον καί άψογον άπό τε
χνικής άπόψεως. Τό φιλμ αύτό, τό δποϊον παρ*  δλον του τό 
μήκος δέν κουράζει διόλου τόν θεατήν, ύπερέβη πάσαν 
προσδοκίαν μας. Τά Εξωτερικά «έγυρίσθησαν» είς τήν Λετ- 
τονίαν, πράγμα πού δίδει τό άπαιτούμενον τοπικόν χρώμα 
καί συμβάλλει διά τήν πιστωτέραν καί τελειωτέραν άπόδοσιν 
τού έργου "Όσον διά τά «Εσωτερικά» τό μεγαλοπρεπές 
άνάκτορον τού Τσάρου, τό μέγαρον τής "Ιρκούτσκης, τήν 
Εκκλησίαν, κ· ά., τά κοστούμια, τά όπλα κ.τ.λ. άνοικοδο- 
μήθησαν έπί τή βάσει αύθεντικών δοκιμίων, καί παρευρισκό- 
μεθα τοιουτοτρόπως καί εις μίαν άληθινήν καί πιστήν άνα- 
παράστασιν τής Ρωσσικής ζωής τής έποχής Εκείνης. Αύτή 
ή εύγενής προσπάθεια τού Τουρζάνσκυ καί τών βοηθών του 
θά παραμείνη είς τήν άρχιτεκτονικήν καί θεαματικήν ντε- 
κορασιόντού κινηματογράφου ώς ένα παράδειγμα άληθείχς 
τεχνικής τελειότητος καί αισθητικής.

Μεταξύ τών διαφόρων σκηνών έθαυμάσθη ιδιαιτέρως ή 
μάχη τών Τατάρων πρός τόν αύτοκρατορικόν στρατόν, ή 
δποία είνε πολύ ικανοποιητική.

Ήτο δύσκολον, διά τήν Γαλλίαν ιδίως, νά εύρεθούν κα
ταλληλότεροι καλλιτέχναι άπό αυτούς πού έςέλεξεν ί

Τουρζάνσκυ διά νά Ερμηνεύσουν τά γνωστά πρόσωπα τού 
μυθιστορήματος τού ’Ιουλίου Βέρν. Είς τόν Ίβάν Μοσζούκιν 
ένεπιστεύθη ό ρόλος τού θρυλλικοΰ ήρωος Μιχαήλ Στρογ- 
κώφ. Ο μεγάλος καλλιτέχνης είναι Ρώσσος καί επομένως 
είναι είς θέσιν καλλίτερου άπό κάθε άλλον νά ένσαρκώση 
τήν περίεργον ταύτην ψυχήν, τήν συιιβολίζουσαν τάς πλέον 
ύψηλάς, άρετάς τής πατρίδος του. Μέ πόσην ζωήν, μέ πό
σην άλήθεΐαν, μέ πόσην δύναμιν έρμηνεύη τόν ρόλον του !

Ε’; τήν σκηνήν τού μαατυρίου του ύπήρξιν ύπέροχος καί 
καί μάς συνεκίνησε ύαθειά μέ τήν μεγάλην, τήν άφθαστον 
Γέχνην του. Ή Ζάν Μπριντώ ύπήρξεν αία μητέρα, μέ θερμά 
δάκρυα καί άληθινήν συγκίνησιν. Ή Ναταλία Κοβάνκο, 
ψυχρή έκφύσεως, δεν είχεν ίσως τήν άπαιτουμένην εύχισθη- 
σίαν καί αισθηματικότητα διά τόν πλήρη δακρύων ρόλον 
τής γλυκείας Λυδίας. Η Τίνα Μέλλερ άντιθέτως είναι τε
λείως είς τον ρόλον της. Ελλείψει χώρου άρκβΰμαι νά Ε
παινέσω μέ δλίγας μόνον λέξεις τούς ύπολοίπους καλλιτέχ- 
νας, ως τόν Χαχατσϋνο, άγριον καί τραχύν Ίβάν Όγκαρέφ, 
τόν Γκαμπριελ ντέ Γκραβόν, συμπαθή δημοσιογράφον Ζολι- 
οέ, Ανρύ Ντεμπάνν, δ δποϊος σκητσάρει πολύ έπιτυχώς τόν 
Άγγλον Μπλούντ, καί τό» Γκαϊντάρωφ, Αύτοκράτορα ’Αλέ
ξανδρον II, άν καί ήξιζαν δλοι μερικούς λόγου; δΓ έκα
στον Ιδιαιτέρως.

Τελειώνων κρίνω άπαραίτητον νά συγχαρώ είλικρινώς 
τήνέταιρίαν «Σινέ Οριάν» διά τό άληθινό αύτό άριστοΰργη- 
μα τό δποϊον μάς έπαρουσίασε, καί τό όποιον άποδεικνύει 
διά μίαν φορά»_άκόμη ότι ή έταιρία αϋτη, πράττει τό πάν 
διά νά παρουσιάζη είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν, πού τόσον τήν 
έκτιμφ, κάθε μεγάλο έργο τής παγκοσμίου κινηματογραφίας

“bA RIPOSTB,, 

Παραγωγή «Albatros» 
(Προεβλήθη είς τό αΣαλόν’Ινιεάλ»)

Μία δραματική κομεντί παρμένη άπό τό δμώνυμον θεα
τρικόν έργον τού Σάρλ. Μερέ. Τό έργον αύτό, δν καί άρκετά 
παλαιόν, έξακολουθεϊ νά παρουσιάζη ένα σχετικόν ενδια
φέρον^ καί τούτο ιδίως χάρις είς τήν Ικανοποιητικήν ΰπόκρι. 
σιν τών πρωταγωνιστών του, τής Λισσέγκο, τήν δποίαν δυ
στυχώς βλέπομεν τελευταίως σπανιώτατα, καί τοΰ Ζάν 
’Άντζελο.

‘ ψΑΟΤΣΤ,,
Παραγωγή “U.F.A.,,

(Προεβλήθη είς τό «Οδφα-Πάλας» καί είς τό «Ίντεάλ»

Τό έργον αύτό άνεμένετο μέ εύλογον άνυπομονησίαν άπό 
τούς φίλους τοΰ κινηματογράφου. Ό σκηνοθέτης Μουρνάου, 
ένας άπό τούς μεγαλυτέρους τής Γερμανίας, καί οί καλλι- 
τέχναι Γιάννιγκς καί Γκόστα ’Έκμανν, ήσαν άσφαλής έγγύη- 
σις άν όχι διά μίαν λαϊκήν έπιτυχίαν πάντως διά τήν ποιότη
τά του. Ή προβολή του μάς ικανοποίησε πληρέστατα καί 
είναι δμολογουμένως δυσκολώτατον νά εύρη τις τήν παραμι- 

I κράν άμέλειαν, ή τό παραμικρόν τεχνικόν λάθος είς τδ’φίλμ 
αύτό, εργον άληθινής Τέχνης. Τό φιλμ δέν άκολουθεϊ πιστώς 
τό θεατρικόν έργον τού Γκαϊτε, άλλα στηρίζεται κυρίως έπί 
τής ήποθέσεως έπίτής δποίας άλλοτε έβασίσθη καί δ Γκαϊτε. 
Τοιουτοτρόπωςβλέπομεν τόν Φάουστούχί ώς μάγονάλχημιστήν 
ζητούνταδιαρκώς,ήμέρανκαί νύκτα,τόφάρμακον τής νεότητος, 
άλλά ως μεγαλόκαρδον καί φιλάνθρωπον γέροντα, τού δποίου 
ή μόνη ασχολία καί ή μόνη φροντίς είναι πώς νά βοηθήση 
καί πώς νά σώση τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα. ’Υπάρχουν 
Επίσης καί πολλαί ίλλαι διαφοραί μεταξύ τοΰ θεατρικού έρ
γου τού Γκαϊτε καί τής ταινίας τού Μουρνάου, ώς έπί παρα- 

ίείματι είς τόν πρόλογον και Επίλογον, κ. ά., άλλά αί 
όποϊχι δικαιολογούνται, ώς είπον καί ανωτέρω, έκ τού δτι δ 
Μουρνάου ακολουθεί μάλλον τήν λαϊκήν παράδοσιν.

Ή σκηνοθεσία είναι τελεία καί μεγαλειώδης, μέ εικόνας 
άριστουργηματικάς. άλλοτε μέ πλήρεις γοητείας καί ποιητι- 
κότητος, ώς είς τάς σκηνάς τής πρώτης συναντήσεως τού 
Φάουστ μετά τής Μαργαρίτας, καί άλλοτε γεμάτας άπό 
τραγικότητα, άνωνίαν καί φρίκην. "Η φωτογραφία τού 
Κάρλ Χόφμαν, χάρις είς τούς τεχνικωτάτου: φωτισμούς τούς 
δη ιιουργούντας «αυμασίας άντιθέσεις λευκού καί μαύρου 
χρώματος, εί/αι κυριολεκτικές άριστουργηματκή καί δέν 
θά ήτο ύπερβολή νά λεχθή δτι σπανιώτατα είδαμε μέχρι 
σήμερον παρομοίαν. Αί ώραίαι καί άξιοσημειωται σκηναί 
είναι: ύπεραρκεταί κχί Επομένως μοΰ είναι άδύνατον νά άπα- 
ρυθμίσω τάς καλλιτίρας. Υπάρχουν όμως κιί μερικαί, ώς 
έπί παραδείγματι αί κψμικχί σκηναί τής συναντήσεως τού 
Μεφίστοφελή μετά τής Μάρθας αί δποίαι δεν έχουν τήν λε
πτότητα πού χαρακτηρίζει τά δλον έργον, και αί οποϊαΐ ως 
έκ τούτου τού ήρεσαν δλιγώτερον.

'Ο Γιάννιγκς δέν είχεν ίσως τήν άπαιτουμένην λεπτότη
τα καί τό άνάστημα διά τόν ρόλον τοΰ Μεφίστοφελή. Αλλά 
πάντως τάς φυσικάς ταύτας άτελείας έφροντισε νά άναπλη- 
ρώση μέ τάς άρμοζούσας καί καταλλήλους κινήσεις καί χει 
ρονούίας, καί μέ μίαν πολύ μελετημένην μιμικήν. Ό Γκό
στα “Εκμανν σημειώνει μίαν ώραίαν έπιτυχίαν εις τόν ρόλον 
τού Φάουστ. Πόση διαφορά και άντίθεσις μεταξύ τού γηραι
ού σοφού πού βλίπομεν είς τάς άοχάς καί τού σφριγηλού 
νέου, τού γεμάτου νεότητα καί πόθου;, πού παρουσιάζεται 
άργότερον ! Καί μία άποκάλυψίς : ή Καμίλλη Χόρν. Ή νεα
ρά αύτη καλλιτέχνις, διά πρώτην φοράν έμφανιζσμένη ενώ
πιον τοΰ κινηματογραφικού φακοϋ, άπεδειςε μεγάλα χαρίσμα
τα, τά δποία τήν κατατάσσουν μεταξύ τών πρώτων «άστέ- 
ρων» τής πατρίδος της. Ή Ί'βέτ Γκιλμπέρτ, δ Βίλχελμ 
Ντίτερλε. ή Άννα Ράλφ, ή Φρύντα Ρίτσαρντ καί δ “Ερικ 
ΜπάρκλαΓύ, άποτελοΰν ένα όμοιογενές καί άρτιώτατον σύνο
λον, καί δίδουν είς τό έργον τήν άπαιτουμένην αρμονίαν.

Βίων Παπαμίχάλης

“ΣΤΑ ΚΑΜΠΑΡΕ,.
Παρεγωγή «Anglia Films» 

(Προεβλήθη εις τό «Μοντισλ»)

Τό έργον αύτό, δέν μάς παρουσιάζει τίποτε το νεώτερον. 
Τδ σενάριό τσυ είνε πολύ κοινό καί μάς διηγεϊτοι τάς περι
πέτειας μιάς μικρής χορεύτριας ή δποία δαως κατορθώνει 
Vi γίνη «άστηρ» τοΰ Καζίνο τών Παρισίων καί νά κατα- 
κτήση τήν καρδιάν τοΰ διευθυντού της. Ο Κλάι’6 Μπρούκ, 
είς τόν ρόλον τού διευθυντού τοΰ «Καζινό», παίζει ψυχολο
γημένα καί μέ λεπτότητα τόν ρόλον του. Δυστυχώς οί άλλοι 
ηθοποιοί δέν τόν βοηθούν διόλου καί ϊδίως ή σύντροφός του 
Μάντζορυ Ντόου.

“Η ΖΗΛΕΙΑ,, 
Παραγωγή «U.F.A.» 

(Προεβλήθη είς τό «Σπλεντιτ»)

Πρόκειται περί ένός καλού έργου τοΰ Κάρλ Γκρούνε τού 
γνωστού σκηνοθέτου τών «’Αδελφών Σέλλεμπεργκ», τό 
δποϊον Ερμηνεύουν οί δύο μεγάλοι καλλιτέχναι, ή Λύα ντέ 
Πούττικαί δ Βέρνερ Κράους.

Είνε προφανές δτι δ Κάρλ. Γκρούνε είς τό έργον του 
αύτό άκολουθεϊ την τεχνικήν τού Τσάπλιν καί τού Λιοΰ- 
μπιτς. Ίσως τδ έργον αύτό έχει περισσοτέραν βαρύτητα άπό 
τά έργα τών δύο άνωτερω σκηνοθετών άλλά πάντως δέν 
παύει άπό τού νά είνε Επιτυχημένο. Μία ύπόθεσις πολύ 
άπλή, άλλά λεπτή καί πλήρης ώραίων καί πρωτοτύπων λε
πτομερειών χρησιμεύει ώς βάσις διά τό φίλμ αύτό, τό δ- 
ποίον διακρίνει μία βαθειά παρατηρητικότης καί ψυχολογία.

Ή Λύα ντέ Πούττι ύποδύεται τήν φοράν ταύτην Ενα

ρόλον τελείως διαφορετικόν άπό τήν «Μχνόν Λεσκώ» κα 
άπό Εκείνους τούς οποίους τήν είδαμε έως τώρα καί χρω
ματίζει μέ πολλήν λεπτότητα καί δεξιοτεχνίαν τό παίξιμό 
της. Ό Βέρνερ Κράους παίζει μέ μεγάλην φυσικότητα τόν 
ρόλον τού ζηλότυπου συζύγου.

Ο ΑΗΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡζΑΡΑΙΑ, 
Παραγωγή «Metro - Goldwyn - Mayer» 

(Προεβλήθη είς τό «Κοσμικόν»)

Δεν γνωρίζομεν δυστυχώς κανένα άπό τά έργα πού «έγύ- 
ρισε» δ περίφημος σκηνοθέτης Βίκτωρ Ζόστρωμ είς τήν Σουη
δίαν καί Επομένως δέν εϊμεθα είς θέσιν νά κρίνωμεν Εάν έχα- 
σεν, δπως ισχυρίζονται οί Εύρωπαΐοι, ή Εκέρδισεν, δπως 
βεβαιοΰν οί ’Αμερικανοί, μεταβαίνων είς Χόλλυγουντ. Πάν
τως άπό τό έργο αύτόν, τό πρώτον τοΰ Ζόστρωμ τό όποιον 
όλέπομεν είς τήν πόλιν μας, άναφαίνεται εύκόλως δτι πρό
κειται περί Ενός άληθινού καλλιτέχνου, δ δποϊος γνωρίζει 
κατά βάθος τό Επάγγελμά του. Ό «Άνθρωπος χωρίς καρ
διά», τοΰ δποίου ή ύπόθεσις είναι παρμένη άπό ένα σκανδι- 
ναυϊκό μυθιστόρημα «Ό Αύτοκράτωρ τής Πορτογαλλίας» 
τής Selma Lagerlof, θά ήτο απλώς Ενα μελοδραματικόν 
Εργον, παρόμοιον προς τόσα άλλα τοϋ είδους αύτοΰ, Εάν 
σκηνοθέτης του δέν ήτο δ Ζόστρωμ δ δποϊος κατιήρθωσε νά 
τό κρατήση είς κάποιο άνώτερον καλλιτεχτικόν Επίπεδον. 
"Ο Αόν Τσάνευ, είς τόν ρόλον τού δυστυχούς χωρικούς είναι 
υπέροχος καί έχει στιγμάς αληθώς συγκλονιστικές. ’Επίσης 
πολύ καλή είναι και ή ύποδυομένη τήν σύζυγόν του, καί τής 
δποίας δυστυχώς δέν γνωρίζομεν τό όνομα. Αέν δυνάμε- 
θα νά εϊπομεν τό αύτό καί διά τήν Νόρμα Σήρερ, ή δποία 
είναι προφανές ότι δέν ήτο διόλου κατάλληλη διά τόν ρό
λον ποΰ τής ένεπιστεύθησαν.

Στίφανοί Κώατια

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΙΑΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΑΙ

© ΛΕΜΒΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ

Τό ιιεγάλο ηνΟεότόοηιια τ«θ Κόνρατ Μπερκο*  
(Ιίτόι, ’Vclea Beatman»”εβαλε όέ πετραόρό τόν 
οτάόηρο κατ τολρηρό όκηνοβέτη Σέιϊτλ ντέ Μίλ. 
Αί ρεγάλα» δνόκολτα» τής έ-ποΟέοεως. δέν ήτο δυ
νατόν παρά νά τόν παρακτνιιόονν νά άναλάβη την 
κενηηατογαάφηόιν τοι” έργον. καί τό έπέτννε μέ 
ητά τολιιη καί δεξτοτεχνία ποί προκαλονν τόν θαν- 
ήαόηόν. ,

«Ό Λερβονχος τού Βόλγα »ρας παρονοταζει ίνα 
δρ η ιττκόν καί αΐόΟηηαττκόν έπειόόότον τής Ρωό- 
όΐκϊίς έπαναότάόεως, την ίότορίαν δηλαδή ένός 
ί»τω”θΐ? βαρκάρη κα» η»ας βαΟνπλοντον Πρτγκη- 
πίόό'ης πού τά γεγονότα τονς έκαιιαν νά πληότάόη 
ό ένας τόν ΰΧλον κα» νά ένώόονν τάς τνχας των

Τό έογον αύτό εϊνε κατά τοΐ·ς κο»τ»κονς. τό άρ»- 
ότονργήρα τού Σέό»λ ντέ Μίλλ, είνε τό έργο έκεϊνο 
εις τό όποϊον έβαλε τή ηεγαλντέρα τον δνναηι καί 
τό μεγαλύτερο ένόιαφέρον.

Είς τό έργον αύτό παίί,οννϊ
Ό Βίλ.»αιι ΐΐπόνντ είς τόν ρόλον τον Βαρκάρη, 

ή ’Άλινοο Φαίηρ νπέροχος ώς 11ρ*γκήπ»<ίόα.  Με
γάλη κνρ»α έν τ”η άκριβη έρρηνεία τής φράόεως, 
πραγηα ποΐ δέν τήν έρποδίζε» νά είνε εύαίόθητος 
καί ό«γκ*νηι»κή  ρέχρ*  δακρύων.

Ό Βίκτωρ Βαρκόνϊ (ό Πρίγκηφ), Τζούλια Φάν 
(ητά γνναίκα Ταρτάρα) ό Θεόδωρος Κοόλώφ (ό όι- 
δηρονργός) ό Ροβέρτος "Εντεόον (ό γέρων Ιΐρίγκηιζτ) 
όνμπληρώνονν κατά τελείως όηοτογενή τρόπον 
τήν διανομήν τών ρόλων.
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Η ΕΒΔΟΜΑΣΤΟΥ “ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ,,

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΦΜΑΝ
ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EASTERN EILM - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

δτι ή κατάστασίς του αύτή τόν παρομοιάζει μ’ ένα 
φάντασμα, ποΰ οί άνθρωποι άποφεύγουν. ’Επιστρέ
φει είς τήν Βενετία γιά νά έπανεύρη τήν εικόνα 
του.

*Η Βενετία εύρίσκεται στό ζενίθ τών άπόκρεω. 
"Ενα ωραίο κόρσο άπό γόνδολες, βεγγαλικά φώτα... 
Ό Όφμαν πηγαίνει πρός συνάνιηβιν τής είκόνος 
του, ή όποία έκτελεΐ μέ πάθος τής καινούργιες έντο- 
λές τού Νταπερτοΰτο.

Εισέρχεται εις τό παλάτι τής Τζουλιέτιας καί 
τήν πιέζει νά τοΰ έπιστρέψη τήν εικόνα του. Μανι
ώδης ή Τζουλιέττα πηγαίνει ατού Νταπερτοΰτο, έ
τοιμη νά καταπρέψη τόν "Οφμαν.

’Αλλά δ Νταπερτοΰτο τήν πληροφορεί δτι ό Όφ- 
μχν δέν είναι πλέον ύπό τήν έπίρρειάν του διότι 
τόν αγαπά μιά ώςαΐα καί αγνή κόρη. Καί δ Όφμαν 
μέ τήν καρδιά γεμάτη εύτυχία, έπισ.ρέφει στήν πα
τρίδα του.

Τυέτιη περιπέτεια
Σέ μιά μικρή πόλι, εΰρίσκομα: τόν Σύμβουλον 

Κρέσπελ, ένα ιδιόρρυθμο τύπο, ό όποιος άλλοτε είχε 
ζητήσει βοήθειαν τοΰ κανοΰ πνεύματος καί είχε πέση 
ύπό τήν έπίρρειάν τ:υ.

Αύτήν τήν φοράν τό κακόν πνεύμα παρουσιάζε
ται ύπό τήν μορφήν τοΰ Αόκτωρος Μιράκλ. Ή κόρη 
τοΰ Κρίσπελ. 'Αντο ανέττα μετά τόν θάνατον τής 
θείας της, μέν ι στό σπήτι της. Ό Κρίσπελ τήν 
κρύπτει μέ φόβον άπό τά διάφορα βλέμματα. Ή 
’Αντουανέττα έχει μιά ωραία φωνή καί ό δόκτωρ 
Μιράκλ, κάνει νά πιστέψη δ Κρίσπελ δτι ή κόρη 
του είνε άρρωστη κα’· δτι τό τραγούδι της θά τής έ- 
πέφερε τόν θάνατον. Είς τήν άπελπισίαν του δ Κρί
σπελ προσπαθεί νά έγκλείση τήν φωνήν τής κόρης 
του είς τόν ήχον τοΰ βιολιού του κα! τό κατορθώνει 
ύστερα άπό κόπους πολλών έτών.

Ό "Οφμαν ζή είς τήν ίδιαν πόλιν. Μετά τήν έπι- 
στροφήν του είς Βενετίαν, είς μάτην άνεζήτησε τήν 
’Αντουανέττα. "Ολοι στήν πόλι τόν γνωρ ζουν ώς 
μουσικόν.

Μιά μέρα δ Κρέσπιλ πηγαίνει πρός αύτόν καί 
τοΰ ζητεί τήν γνώμην του γιά τόν ήχο τοΰ βιολιού 
του. Ό Όφμαν αναγνωρίζει σιόν ήχο του βιολιοΰ 
τήν φωνήν τής ’Αντουανέττα:, καί τή βοηθε^φ τοΰ 
δόκτωρος Μιράκλ, κατωρθώνει νά είσίλθη είς τό 
κλειστό σπήτι τοΰ Κρέσπιλ. Ό τελευταίος τόν διώ- 
χνη. Τότε ό δόκτωρ Μιράκλ μέ μιά δύναμι ύπερφυ
σικήν, διευθύνει τάς σκέψεις τών τριών αύτών προ
σώπων.

Ό Όφμαν φεύγει τήν νύκτα άπό τήν πόλι άπά- 
γων ~ήν ’Αντουανέττα, ό Κρέσπιλ δνειρεύεται δτι ή 
Άντουανέττα τραγουδεί, πεθαίνει καί τήν θάπτουν.

Σέ μιά ταβέρνα, πίνοντας ένα ποτήρι κρασί μέ 
τήν καθημερινή του παρέα, διηγείται στους φίλους 
του, ό 'Οφμαν τά περίεργα καί περίφημα παραμύ
θια του.

Ιΐρώτη περεπέτεεα
Μιά μέρα ό "Οφμαν φθάνει σέ μιά μικρή ξένη 

πόλι. Έκεΐ γνωρίζει τήν χαριτωμένη Λαύρα καί 
τήν έρωτεύεται. Ό άδελφός της τδν προκαλεί είς 
μονομαχίαν, δπου ό Όφμαν τόν πληγώνει καί φεύ
γει. Τότε παρουσιάζεται τό κακόν πνεύμα υπό τήν 
μορφήν ένός παλαιοπώλου. Ό Όφμαν τού ζητεί 
ρούχα διά νά γίνει αγνώριστος, άλλ’ άντί ρούχων 
το κακόν πνεύμα τοΰ παρουσιάζει τάς διόπτρας τής 
Αισιοδοξίας διά τών όποιων ό ’Όφμαν βλέπει τά 
πράγματα δπως τά έπιθυμεί. Είς ένα έμπορον πλαγ
γόνων βλέπει μιά μηχανικήν κούκλα, είς τήν όποιαν 
νομίζει δτι άνεΰρε τήν λατρευτήν του Λαύρα καί 
τήν ζητεί είς γάμον. Ό έμπορος τών κουκλών συγ 
κατατίθεται είς τόν άσιείον γάμον καί γιά νά άπο- 
δείξη είς τούς πελάτας πού ήσαν παρόντες ιήν τε
λειότητα τών κουκλών του, διοργανώνει μιά έορτή 
διά τούς άρραβώνας τού Όφμαν μέ τήν ’Ολυμπία. 
Ό Όφμαν εύρίσκεται είς τό ζενίθ τής ευτυχίας του. 
Αίφνης δ παλαιοπώλης φθάνει καί τοΰ άρπάζει τάς 
διόπτρας. Ό Όφμαν τότε χάνει τήν εύτυχία του καί 
παρατηρεί τρομαγμένος δτι άγαποΰσε ένα μηχάνη
μα. Ό πόνος τόν φέρει ν’ άναγνωρίση δτι δλα τά 
κορίτσια σάν τήν Λαύρα δέν είνε άλλο, παρά κούκλα 
χωρίς ψυχή.

Λευτέρα «εροπέτεοα
Ό Όφμαν εύρίσκεται στήν Βενετία. Μιά μέρα, 

λαμβάμει μ’ ένα περίεργο τρόπο, διά τής σκιάς τού 
Σχλέμελ, τήν πρόσκλησιν νά ύπάγη κάποια ώρα σέ 
μιά άπομακρυσμένη συνοικία τής πδλεως. ’Ακολου
θεί τήν πρόσκλησιν αύτήν. Μιά άρχαιοπρεπής θύρα 
άνοίγεται έμπρός του. Ό "Οφμαν εισέρχεται άνευ 
δισταγμού. Βρίσκεται στό παλάτι τής μεγάλης έταί- 
ρας Τζουλιέττας, ή δποία εύρίσκεται υπό τήν έπίρ- 
ρειαν τοΰ κακού πνεύματος, ύπό τήν μορφήν τοΰ 
Βενετοΰ εύπατρίδου Νταπερτοΰτο. Ό "Οφμαν έρω
τεύεται τήν Τζουλιέττα καί γιά νά φθάση μέχριςαύ- 
τής, φονεύει τόν Σχλέμελ άπό τόν όποιον ό Νταπερ
τοΰτο άφήρεσε τήν σκιάν του. Ό "Οφμαν φεύγει γιά 
νά σωθή άπό τήν έκδίκησιν τοΰ Νταπερτοΰτο καί ή 
Τζουλιέττα πού εύνοεΐ τήν φυγήν του, τοΰ ζητεί είς 
άντάλλαγμα τήν εικόνα του είς τόν καθρέφτη.

Ό "Οφμαν έπιστρέφει στήν πατρίδα του και έκεΐ 
τόν έρωτεύεται ή Άντουανέττα. Μά ή νεαρά κόρη 
τρομάζει βλέπουσα δτι δ καθρέφτης δέν παρουσιάζει 
τήν εικόνα τοΰ Όφμαν.

Τότε καί αύτός παρατηρών, άλλά πολύ άργά}

’Αθήναν 17-23 ’Ιανουάριου 192· Τήν έπομένην ύπολαμβάνη τό όνειρό του ώς πραγ
ματικότητα καί χάνει τό λογικό. ’Αλλά ή φιλοστορ
γία τής Άντουανέττας δεν τής έπιτρέπη νά ζή πολύ 
καιρό χωριστά άπό τόν πατέρας της. Καί οί δύο έ- 
ρωτευμένοι μετανοημένοι πηγαίνουν στόν Κρίσπελ 
γιά 'ά τοΰ ζητήσουν συγγνώμην.

Ή φιλοστοργία ένίκησε τό κακόν πνεύμα. Καί 
ένα ευτυχές μέλλον έπιφυλάσσετα: γιά τούς δύο συ
ζύγους. Τόν Όφμαν καί τήν Άντουανέτταν.

“Μ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΡ ΜΕΡΙΜΕ

Από τής προσεχούς'Εβδομάδας θά κυχλοφο 
ρήση μία θαυμααία εκδοσις τοϋ «Κενημ.·, το- 
γραφεκοϋ Άστέρος» πολυτελεστάτη. Πρό 
κειται περί τής έχδόσεως τή; ύποθέαεως τοϋ 
κινηματογραφικού έργου Η ΚΑΡΜ.ΕΝ έκ τοϋ 
μυθιστορήματος τοϋ διαιήμου Γάλλου συγγρα- 
φίως Πρόιπερ Μεριμέ, ιό όποιον θά προβλη'θή 
άπό τής όθόνης τών κινηματογράφων <Σαλόν 
Ίντεάλ>' καί «Πάνθεον» λίαν προσεχώς.

Ή έ'κδοσις τοϋ είδικοϋ αύτοϋ βιβλίου, έπι 
πολυτελούς χάρτου, σχήματος τοϋ παλαιοϋ με
γέθους τοϋ «Κενημ-κτογραφικού Άβτέυος» 
μέ πλή 3ος ωραίων είκόνων κατά μετάφρασιν 
τοϋ κ. Θ Καλογερικού, θά άποτελέση ένα θαυ- 
μάσιον στόλισμα κάθε Βιβλιοθήκης.

Θά πωλείται είς δλα τά Περίπτερα τών Α
θηνών και ’Επαρχιών άντί δρχ. 4.

Επίσης θά πωλείται κα'. είς τά ταμεία τών 
Κινηματογράφων «Πάνθεον*  καί «Σαλόν Ίν- 
τεάλι άντί τριών (3) δραχμών έκαστον.

simsKos mu w tot κ^ήματογρηοτ
ΠολοΙ φίλοι τοϋ Κινηματογράφου άμφοιέρων 

τών φύλων συνελθόντες συνέστησαν Σύλλογον 
ύπό τόν τίτλον «Σύνδεσμος φίλων τοΰ Κινημα
τογράφου». Έξελέγη προσωρινόν συμβούλιον 
έκ τών κ. κ. Π, Φρονίμου ώς προέδρου, Β. Πα- 
παμιχάλη ταμία, Σπ. Ναουμίδου Γεν. Γραμμα- 
τέως και τών κ κ Σπ. Μαρκιζίτη, Στεφ. Φαρ 
κοϋχ, Γεωρ. Τξώρτζογλου κα\ Κ. Δημητριάδου 
συμβούλων.

Σκοπός τοϋ Συνδέσμου είναι ή Πρόοδος 
τοϋ Κινηματογράφου έν Έλλάδι διά διαλέξεων, 
Κινηματογραφήσεων τών φυσικών καλλο ών τής 
Ελλάδος, προπαγάνδας ύπέρ αύτής έν τώ έξω- 

τερικφ, ύποστηρίξεως τών καλών Κινηματογρα
φικών δργων. κλπ. κλπ.»

moi nmtonHiiM
ΒΕΡΟΛ1ΝΟΝ (Σταθμός Ν4ου«ν). — Ηληόίον του Με· 

ρόν τρεϊς χετριόταΐ κινηηατογράόου. άναβαντες 
είς τό πληβίον δρος. καταπλακώθηκαν νπό "ίονο- 
ότ»3άδο<·.• · a

Π Ε Κ-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Είς άπάντηόιν τώτ διαδιδόμενων έν ταϊς Έπαρ- 
χίαις περί διαλύόεως τής Π.Ε.Κ. κλπ. άνακοινοϋ- 
μεν ότι ή «ΙΙανελλήντος "Ενωόις Κινηματογραφι
κή» δχι μονον ι-όίόταται καί λειτουργεί νομίμων 
άπύ τής ίΰούόεώς της μέχρι οήμερον. άλλά καί έ- 
νευγεϊ δρ κίτηρίως πρός ύπεράώιιιίιν τών δικαιω*  
μάτων τών κινημ τογραύικών έπιχειρήόεων ώς Λ· 
ποδεικνύει καί τό οημοόιευόμενον υπόμνημα.

Άθήναι 14 'Ιανουάριου 1927
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεΰς

Άλκ. Τριανταόύλλον (Τ.Σ.) S. Στα μέλος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
«ΤΊ Ε JKL»

ΠΕΡΙ ΕΜΙΜ ΤΟΥ Φ3Ρ0Υ ΙΟΙ ΚΙΗΗΜΙΤΟΓΡΑΦίΚΊI ΕΠΙΚΕΙΡΗΣΕΟΝ
Ilgis τους άξιοτίμονς

Κύρ ον ΙΙρόεδρον τής Κνβερνήβεως 
Κύριον Ύπονργόν τών Οΐκονομεκών

Ένταί’θα 
Κύριε ΙΙρόεδμε.
Κύριε Υπουργέ.

Λί οιιγμαϊ σας tivai κατά ιας χαΐτπάς ιαύιας ήμίρας 
άί διέρχεται τό Κράτος οιτως πολύτιμοι, δεν #ά εϊχομεν 
δε ϋπίρ ημών δικαιολογίαν άπααχολοΰντες ‘Υμάς εαττο 
καί έτ’ ολίγα λεπτά άπό τον τιτανείον εργον άνασυντά- 
ξετος δπερ άνελάβατι &ν δλν έιρόκειτο περί τής νπάρ- 
ίεως τών Κινηματογραφικών επιχειοήαειον, άφ’ ών ίξίρ- 
τώνταιπεριουαιαιόλόκληρειαπορροφηάιΐοαι είς ίγκαταοτά- 
σεις κα< οργανώσεις καί ουμβάλλουσαι οΐίτω σοβαρώς είς τύν 
προϋπολογισμόν τοΰΚράτους, ανδίνέπρόκειτο λίγομενπερί 
σπονδαιοτάτον κινδύνου δν διατρίχουσιν αϋιαι κα χιλιά
ρες ατόμων άποζώντων Ικ ιών κινηματογραφικών έπι- 
χειοήοεων.

'Ωθούμενοι οΰεν από τήν ονναίσ&ησιν τοΰ βιβαιοτά- 
κινδύνου όν διατρέχουσιν αΐ επιχειρήσεις μας, παοακα- 
λοΰμεν ‘Υμάς κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ δπως 
πζρακολου&ήσητε διά τών κάτω&ι άρι&μών μας τήν στα
τιστικήν Ιξέτασιν τοΰ άπειλοΐντος τάς επιχειρήσεις μας 
κινδύνου.

Φόροι ύπάρχοντες. Αί κινηματογραφικοί δπιχειρή- 
σεις δυ άιτι τοϋ Νόμου 1237 (‘Εφ. Κυβ, άρι&. φύλλου 

\74 τής 7ης ‘Απριλίου 1918) ΰ αοβάλλονιαι ήδη είς φο
ρολογίαν 50 ο)ο Ιπί τών άκαέ^αριρίσκον εισπράξεων τό 
όό ποσιστόν τούτο προσαυξάνεται κατά 30 ο)α τον αναγ
καστικού δανείου. Οϋιω ό συνολικός φόρος άνόρχετάι είς 
65 ο)ο έν όλφ ίπΐ τών άκαάαρίοτων είπράξιων.

Ό περί ου πρόκειται νόμτς £χει ώς βασιν τήν κάτω
θι φορολογικήν κ>ίμακα έπί τή βάσει τής όποιας έξακο- 

I λουθ -ϋμεν νά φορολογούαεθα.
‘Ο Νομοθέτης λαβών ΰα’ ό'ψιν του τάς τότε υφιστά

μενος έν γίνει ουνθήκα; έκρινε όρθόν δπαος ini τιμή 
εισιτηρίου μιά; δραχμής φορολογήσει τότε τ ϋτο πρός 
15 ο)ο /θέσπισε δπως έν περιπιώσιι ή τιμή εισιτηρίου 
τίνος ηύξινετο άναλόγως ή λόγω έξαιρετικών ε'δι-ών εεα- 
ραστάσεων είς τό 5πλούν τοΰ συνήθως ήτοι είς 5 δραχ- 
μάς φορολογήσει, καί οϋτος έξαιρετικώς 50 θ)ο τό ώς 
ανω υπερβολικόν διά τότε τίμημα εισόδου.

Δοθένιως δτι σήαερον »αΐ μεν αϊ τιμαί είσιτηρίων 
έχουσι ϋπερβεΐ τό 5δραχμον φθάσεισαι είς Ι7δραχμον 41- 
>ά δτι τούτο δέν έγένετο λόγιρ αισχροκέρδειας ή ίδικών 
έξαιρετικών παραστάσεων άϊΐά είναι άηοτέλεσμα αυτού 
τού τιμαρίθμου τής ζωής, δίκαιον καί νόμιμον τυγχάνει
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al 17 σημερινοί Δρχ. είφιτηρίου vA φορολογηθώσι ώς χαί 
ή μία προπολεμική δραχμή.

‘Επιτρέψατε μας rd εΐοεθα τής γνώμης δτι χαχώ; 
ήρμηνεύθη ή Ανωτέρω χ'ίμαξ τ» φ θά Επρεπε ναί μέν, 
rd φορολογούμεθα Επί τή βάσιι ταύτης, άλλα 
ήπολ γιζομένης είς μετά λικάς δραχμάς ήτοι μόνον μετά 
τάς 75 δρχ. νά ϊοχυε τό 50 ο)ο τοΰ περί ού πρόκειται 
νόμου.

Μέ Sla ταΰτα δχι μόύον φορολογούμεθα βαρύτατα χαί 
παρά τό πνεΰμα τον Νομοθέιου ηρό; 50 ο)ο άλλα τις 
τ^ντο προστειθεμέ·ων -καί τών άλλων Επιπροσθέτων 
φόρων, χατσβάελομεν 65 ο ο περίπου ini τών Ακαθη- 
ρϊότωτ εισπράξεων δπερ ώς εΐμεθα ns τεισμίνοι καί 
Υμείς θέλετε κρίνοι, οΰχί μόνον ώς δάκον χαί χατα- 
θλιπτιχόν καί δυσβάαταχτον,Αλλά χαί Αοϋμφορον χαί δι’ 
αύτό τό Δημόσιον ίφ δσον λόγω τής βαρείας φορολογίας 
χαΐ τής ύψηλής τιαής τοΰ είσιτηαϊου {μποδίζεται χαί τό 
κοινόν νά συχνάζη είς τούς κινηματογράφους καί τήν 
άνάπτυξιν νέων κινηαατογράφων εξ ών άσφλώς πολύ 
περί σοτέραή εισπράξεις ήθεεε αποχομίοη τό Κράτος.

Εκτός δμως της άνω φορολογίας υηοκτίμτ&α χαί τις 
rd χάτωφι ;

α) Ό εισαγωγικός δασμός, δημοτικός, λιυενιχός 
χ. λ. η. δι' ών Επιβαρύνεται ή χινηματογραφ ιχή ταινία 
άμα τή εισαγωγή τη- ώς χαΐ αί ηωτογραφίαι.
_ β) Φόρος δημοσίου did προγράμματα, ρεκλάμας, έν
τυπα κλπ.

γ) ή άδεια λειτουργίας κινηματογράφου 100 δρχ. ή
μερησίως. *

δ) δ φόρος δρχ. 0.50-1 00 (άναλόγως τής τιμής 
τοΰ εισιτηρίου) ίπί εκύστου εισιτηρίου, υπέρ τοΰ ταμείου 
τών ηθοποιών, καταλήγονσιν αί κινηματογραφικοί Επι
χειρήσεις rd πληρώνωσι τουλάχιστον 70 ο) j ini τών 
ακαθαρίστων εισπράξεων.

Πλήν δέ τούτων επιβαρύνονται οί έπιχει ηματίαι κι- 
νηματογρ φων χαί μέ τας .λοιπός φορολογίας, δι’ ών καί 
πας τις άλλος επιχειρηματίας, ώς χαθαρ&ς προσόδου, ε
πιτηδεύματος επιμελητηρίων κλπ.

Β'. "Εξοδα έκριεταΐ.Ζΐεν<ίεως. Ji in ιχειρήσεις τών 
κινηματογράφων Ιπιβαρύνονται μέ τά ακόλουθα ίςοδα ι

1) 'Κνοίχιιν θεάτ.ου (κατ' έλάχιστον 25 ο)ο έπί 
τών εισπράξεων μεϊον τοΰ φό,ου.) 2) Ταινίαν (ή Αξία 
τής όαοίας υπερβαίνει rd χίλια δολλάρια) 3) Μουσικήν 
4) Φωτισμόν 5) θρσανσιν 6) Διαφηαίσεις 7) Προσω
πικόν δπερ άποτελεΐται άπό : 2 μηχανικούς πρ >βολής 
1 ηλεκτρολόγον χαί βοηθόν του 2 ταμ α; -2 θυρωρούς 
4 ταξικέ'«{ —-Λογιστήν—Μεταφραστάς 3rd τΐιλους, Τεχνί- 
τας διό κατασκευήν ‘Ελληνικών τινιών, 1 βοηθον λο· 
γιστοΰ, 1 τελωνειακόν υπάλληλον, 2 ίργάτας κολχητάς, ί- 
ναν ίπιστάτην χαί Αριθμός τις ίκ μικρών παίδων διΑ 
διανομήν προγραμμάτων.

Γ’· Ίιίοζνγτον. Ώς ίρρέθη ήδη ίπί τών εισπρά
ξεων ή κινηματογραφική επιχείρησις πληρώνει είς τό δη
μόσιον 70 ο)ο περίπου, ία τον υπολοίπου δέ 30 ο)σ 
Φά πληρώοη τό <&; ανω έξοδα έχμεταλίεύσεως.

“I ωιεν κατά πόσον ίπαρκεΐ τό Ιν λόγιρ ποσοστόν 
30 ο)ο πρός άντιμιτώπισιν τών δαπανών»

Λάβομεν ώς παράδειγμα κινηματοδεατρον εχον κίνη- 
οιν 1200 εισιτηρίων ήμερησίως κατά μέσον δρον ώς ή 
αρμόδια Οικονομική υπηρεσία δύναται rd βεβαιώση πρός 
17 Δρχ. (ήτοι ά-ωτάτη τιαή εισιτηρίου) ήτοι ήμτρησίαν 
εϊσπραξιν Δρ. 20.400 επί τή βάιει τής περνσινής χ> 
νηματογραφιχής κινήσιως.

Έκ τσιτων τό Δημόσιον Φά λάβη διά διαφόρους 
70 ο)ο ίπί τής βαοκής τι·εής τοΰ εισιτηρίου έκ Δρ. 10 
[10X1200=12000 Χ70 ο)ο ήτοι Δογ. . 7390
πιρίπον. Εκτός δμως Τνν άμίσως χρατσυμένου 
ίκ τών είσιτηρίανν φόρ υ ώς προνίπομεν, αί ίπι· 
χειρήοαις επιβαρύνονται καί μέ άλλους εμμέσους ή 
Αμέσους φόρους οϊιινες δι’ ίκάντην ταινίαν αί 7000 
υπολογίζονται ήμερησίως ήτοι είς Δρ. 1000 
Ακομίνουσι· διά τήν ί τιχείρηοιν > 12000
εξ’ ών τό ίνοίκιον τοΰ Φοάτρου Φά λάβη

τό 25 ο)ο ήτοι .... Δρ. 3250 
Μουσική ...... » 1500
■ Εναπομίνον ο&εν ήμερησίως . . . » 7250
ηαοιφανώς όνεπαοχεΐς πρός χάλυφιν τών λοιπών εξόδων 
ίκμεταλλεύσεως (ια.νίαι -μουσική -Φέρμανσις -φωτισμός 
-προσωπικόν -διαφημίσεις κλπ.—) είς άπόσβεσιν χατα- 
τεΦειμένων κεφαλαίων-

Δ'. Χνιιπέραιΐιια.— Δυστυχώς δμως ίνέτος δέν δύ
ναται rd λυφφή ώς βάσις δ άρι&μός τών 1200 εισιτηρίων 
ιών όποιων ό άριφμός ήλλ τώφη ενεκα τής γενικής κρί· 
σεως ήμερησίως xard 60 ο)ο.

Ευμ ιίρασσα είντι δτι ε·ί Ιπιχειρήσεις μας ξημιοΰν· 
τα», πρέπει δέ rd ληφ&ή ΰ τ’ δψιν δτι εις τούς ώς δνω 
υπολογισμούς δέν περιελήφ&η και ποσοστόν ίξυπηρετή- 
σεως τών Απηοχολημίνων κεφαλαίων είς δλόεληρα ίκα- 
τομμΰρι (.

Όφεΐλομεν νά το ίδωμεν δτι διά τήν διατύπωσιν τών 
υπολογισμών μας τού ων ίλ βομτν ώς παράδειγμα δν 
πρώτης <ά'εως χινηματοΦέα-ρον, Εργαζόμενον κανονικώς 
χαί Ιν Ά&ήναις οί δέ άριφμοί μας προ λαμβάνουσι δλως 
ίίιάζο’ΐσαν σημασίαν διι τόν μελετη-ήν δταν λη νΦή ύ τ' 
δψιν δτι οί κινημμτογρτφοι εργάζονται μόνον εξ μήνας 
in βαρυν νμένων οϋιω; τών επιχειρήσεων μέ τά έξοδα 
συιτηρήσεώς των χα α τό δ άσιηαα τών εξ υπολοίπων 
άι όνων μηνών χαί ίπΐσης ή έπιβα -ύνουσα τήν άγοράν 
μα νομισ ^αι ική κρίσις ής τόν Αντίχτυπον εύΰ·έως αί 
σΦάνονται αί κινηματογραφικοί ίπιχε ρήσε it.

Έπί πλέον δέον νά τονισ^ή δ ι ίλ ,φΦη ώς δρος μέ 
ιοων ήμερησίων εισπράξεων ή χαλλίσ η αναλογία ίνώ Ιξ 
άλλου τά έξοδα ύπελογία&ησαν κατά τούς μετριωτέρους 
ύ τολογισμούς.

I ΕΐμεΦα δέ πρόΦυ οι >d παρά ’χωμεν τήν άναμφιοβή- 
! r ;ror άπόδειξιν ’ής απολύτου ακρίβειας τών άνω Ισχυ
ρισμών μας, διαΦέτοντες πρός τοΰτο κα' αυτούς τους ισο
λογισμούς μας καί σχετιχάι συμβάσεις μας δι' άγοράν ται 
ν ών, ίνοικιάσεων Φεάτρων μας χ.λ.π.

’Jild πιοτ οτέρα άπόδειξις είναι δτι τό Κράτος ίνοι 
χίασεν τό παρτλφόν ε ος είς έπιχειρηματίας τόν φόρον 
δημοσίων Φεάτρων Αντί 33.000.000 ήνογκάσΦη rd ίλατ- 
τώοη τσΰτον xa«d 9 έχατοτομμύρ α δραχμάς καί Απαλ- 
λά;η τον; επιχειρηματίας τών 6 αγόνων μηνών διότι 
έσεείοΦη π’ρΐ τής καταστροφής των.

Τούτο τεδέντος s υιολιν κσφίσταται τό συμπέρασμα 
προχειμένου n<gt κινηματοθεάτρων ίχόντων όλιγωτέρας 
είσπράξει:.

ΙΙροσειμέννυ 4έ περί τών κινηματογράφων τών επαρ
χιών, έπισυνόπτομεν Ιδιαίτερον υπόμνημα ΐνα δυνηθώ 
μεν νά Απ διίξωμιν ήμΐν τήν τραγικωτεραν κατάοτασιν 
τών έν ταϊς Ικαρχίαις κινημ τ < ογραφιχών ίπιχειρή εων.

Φόρος δρ. 0..>0 και 1.00 νπίρ toi? ταιίΕΪον ίι0ο· 
ποτών. — Διό τοΰ φόρου τούτου καλούνται αί κινηματο
γραφικοί Ιπιχειρήσεις rd είοφίρωσι υπέρ τον τααείον 
ήθοπιιών ώσεί μή είχον αΰται rd έξαοφ ‘λίσωαι δι’ ανα
λόγιο ν μέτρων πρόνοιας τό ίδικόν των πολυπληθές 
προσωπικόν.

Σεβαστόν, Στβαστώτατον, Κύριε Πόεδρε, τό Σώαα 
τών ‘Ηθοποιών δαερ ήμεΐς άναγνωρίζ μεν ότι συνέβαλεν 
είς τήν πρόοδον καί τήν ά-άπτυξιν τής καθ' ήμάς κοινω
νίας dAAd δέν φρονείτε κ. Πρόιδχε χ. Ύτΐουρ)έ δ ι καέέ 
ή· στ ιγμήν ΰφίσταται ζήτημα ύπάρξεως τών κινηματο
γραφικών ίπιχειρήσεων είναι αυτόχρημα άνακόλουθον 
σχήμα ή ΰ τοστήριξις ενός σωματείου όια τής Αφαιμάξεως 
Επιχειρήσεων ιΰρισκομένης εν φδινούοη χαταστάσει εόγω 
ακριβώς τών πιεζί>των avcdf βαρών.

Δέν εχει ύίκαιον τό πολυάριθμον ήαών προσωπικόν 
ιρόμενον κ »τό μιας κατάφωρου αδικίας συνιστωμέ·

*Ες τό δτι did τής ίργα ί·<ς αυτού εξασφαλ ζεται τό 
μέλλον Αλλων παραγόντων ξινών πρός ταύτην nagaxwlv 
τται όί ή λήψις μέτρων προντίας αυτού ;

Σ(μπ·ρ ίνοντες κ. Πρόεδρε κ. Υπουργέ εύρισκόμε- 
θα είς τήν ανάγκην νά δηλώαωμεν Ύμΐν ι

α) “Οτι παρίοταται Ανάγκη μειώσεως τοϋ φόρου άπό 
50 ο)ο είς 20 ο)ο άλλως αί Επιχειρήσεις ήμών θά ύπο-

χρεωθώσι νά σκεφθώσι πεεί διαλύσεώς των καί Επί ζημία 
ύλική τοϋ Κράτους ώς Επίσης καί επί ηθική τοιαύτη 
τών Αστικών καί λαϊκών τάξεων.

β) "Οτι ό φόρος τοϋ Ταμείου τών ’Ηθοποιών είναι 
Απολύτως καταργητέος, ώς στερούμενος οίασδήποτε δικαι- 
ολογτγτικής βάσεως άλίά και ώς άδικος.

“Εχομεν δι" έλρείδος Κύριε Πρόεδρε, Κύριε ‘Υπουργέ, 
οτ» ή πεφω-ισμένη ‘Υμών διάνο-α θέλει Αναγνώριση τό 
δίκαιον τών προεχτεθέντων χαί δτι θέλετε εύαρεσιηθή 
rd διατάξητε τήν ίκανοποίησιν τών ευχών μας, μέ την 
πεποίθησιν δτι ή ίλά τωσις τοϋ Φόρου θέλει Ασφαλώς 
αύξηση τάς εισπράξεις τον Δημοσίου, λόγω τής μεγάλοι- 
τέρας κινήσιως ήιις θά ΐπέλθη Εκ τής ίλαττώσεως τών 
τιμών τών εισιτηρίων

Έπί τούτοις
Διατελονμεν μετά προσήκοντος 

•ο 
Πρόεδρος 

ΆΖ. Τριανταφί'λλον

τών X

Γεν.

σεβασμού
Ο

Γραμιιατεύς
1J. Χταηέλος

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ 
mmiormim ρεπορτάζ Κινημ-

» 
η

ΤΛΠΙΛΙ ΕΤΛΙΓΕΙΛΙ “ΤΡΙΛΝΓΚΛ..
Προβληθεΐσαι κατά τήν παρ. έβδ ιμάδα είς δλονς 

τούς Κινηματογράφους τής Ελλάδος.

XΆθΛνατ
’Αττικό» —«Μιχαήλ Στρογκτοφ» 

Μοντιΰλ.— · ’
Πάνθεον. —Τσάρλεστον 
Σπλέντιτ. —Ζήλεια 
Σαλόν Ίνιεάλ.—Φάουστ 
Καλλιθέα.—Συρκούφ 3η έποχή 
Εοζικλαΐρ.— "Εμπορος τών ’Ονείρων 
Α. Ο.Δ.Ο.—Τσέ-τσά-κώ

Πετρατενς 
Κινημ. Σπλέντιτ — Άνευ οίκο/εντί<ς 

"Ηλιος.—Τάφος ’Ινδού 
Χάϊ Λάϊφ.— Τό κλειδί τής ευτυχίας 

θεόιίαλοντκη
Άθιήναιον —Φρέαρ τοϋ ’Ιακώβ 
Πατέ. — Ή γυναίκα τού Κενταύρου 
Λ. Πύργου,—Πρίγκηψ καί κοκόττα 
Άλάμπρα.—Νιμπελοΰγκεν 
Ρουαγιάλ.— Ζαλαμορ

Δράηα 
Κινημ. Μέγας — Φρόσω

Νανπλιον
Πάνθεον.— Πείρα τής

Βόλος
Άχίλ'ειον.—Πυργοδέσποινα Λιβάνου

Κΐ' η μ

—Ό Γάλλος σκηνοθέτης Πιέρ Μαρονιόν ένυμφεύθη τήν 
συμπαθή καλλιτέχνιδα τής «Φλόγας» Ζερμέν Ρουέ.

—Ό Μπενβενοΰτο Τσελίνι γίνεται φίλμ. Ό ΝτούγκΧας 
Φαίρμπανκς άνελαβε νά ΰποδυθή τόν περίφημον ’Ιταλόν 
ήρωα. Παρά τό πλευράν του θά έμφανισθοϋν ή Έστέλλα 
Τάϋλορ καί Λόουελ Σέρμαν.

—Τό τρωτόν φίλμ τοΰ Ίβάν Μοσζοϋκιν είς νήν ’Αμερι
κήν θά φέρη τόν τίτλον «Μόαχα». Σκηνοθέτης κατά πα 
σαν πιθανότητα θά εϊνε ό "Εντουαρντ Σλόμαν.

—‘Ο σκηνοθέτης τοϋ «Βαριετέ» Ε. A. Dupont προσε 
λήφθη υπό τής εταιρίας «British National Pictures» τοΰ 
Λονδίνου ώς γενικός διευθυντής τή; παραγωγής. Το πρώ
τον του έργον διά τήν έιαιρίαν ταύ ην θά εϊνε «Ή κυρία 
Πομπαδοΰρ»μέ πρωταγωνιστής τήν Δωροθέα Γκίς καί τόν 
’Αντώνιο Μορένο, ό δποΐ ς αναμένεται άπό ημέρας είς 
ημέραν νά φθάση είς Λονδϊνον.

—Ή Λίλιαν Γκίς μετά τήν «"Αννα Καρενΐν» τοϋ Τολ- 
στόϊ, θά πρωταγωνιστήσω είς τό φίλμ «Ό άνεμος» ύτό 
τήνδιεύθυνσιν τοϋ επιφανούς σκηνοθέτου Κλάρενς Μπρόουν.

— Ό γάλλος συγγραφέα, Άλφρέντ Σαβουάρ έφθασεν I κ 
είς Χόλλυγουντ. ένθα συμμετέχει διά τήν κινηματογράφη [ ).[ 
σιν τών σενάριο ποϋ έγραψε διά τήν ♦ Παραμάουντ». V

— Ό Ιταλός σκηνοθέιης Τζενάρο Ριγκέλι «,υρίζει» είς j Α 
τό Παρίσι τά «εξωτερικά» τοΰ νέου του έργου «Ή ξένη» )χ 
τυΰ Δουμά υΐοΰ, τ. ΰ οποίου πρωταγωνίστρια εϊνε ή σύζυ- V 
γός του Μαρία Ζακομπίνι. ! Λ

—‘Ο περίφημος γερμανός καλλιτέχνης Μπέρναρ Κέτζκε i 
θά είναι ό «άστήρ» τοΰ νέου φίλμ τοΛ Άντρέ Οΰγγόν ΐ V 
«Ύπό τήν σκιάν τών μνημείων». Ή Ρετζ να θόμας, θ I ν) 
Κάμιλλος Μπέρτ καί ό Ζώρζ Μέλχιορ ουμπληροινουν τήν j Α 
ύπόκρισιν. _ V

—«Αυτή ποΰ κυβερνά» είναι ό τίτλος τοΰ φίλμ ποϋ ■ Λ
«γυρίζουν» ό Κάρμινε Γκαλόνε καί ό Λίων Ματώ διά τήν Α Κινημ. Ήραϊι 
έταιρίον «Paris International Film» μέ πρωταγωνιστής ■ V 
τήν Σοάβα Γκαλόνε, τήν Μαίρη Όντέτ, τόν Ζοζέ Νταβέρ .·- 
καί τόν Ματώ τόν ίδιον. i L

—Ό Ζάκ Φέϋντερ ήρχισε τό «γύρισμα» ι 7 
φίλμ «Ό λεπρός Βασιλεύς», τό όποιον εϊνε παρμένο άπό ! Κ 
έτα νέον μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Μπενουά. Ζ\

—Ή Νόρμα Τάλμαιτζ υποδύεται τόν ρόλον τής Μαρ- V
γαρίτας Γκωτιέ είς μίαν νέαν έκδοσιν τής «Κυρίας μέ τάς Α ^ινημ. Χεντριχόν.
καμελίας» τοΰ ’Αλεξάνδρου Δουμά, ή όποία «γυρίζεται» A Niifoc. Κινημ. Κύ ” 
διά λογαριασμόν τής εταιρίας τών «*" ’
*ίθν>· , V Λάοϊόόιι. Κινημ. ’Αττικόν.

— Ή μεγάλη γερμανίς καλλιτέχνις Λίλ Νταγκοβερ ανε- ; Α Γοίκκαλα. Κιν. Πανελλήνιο». „„r.„ 
χώρησε καί αύ.ή μέ τήν σειράν της έκ Γερμανίας μεταβαί- ι V κάοδίτιία. Κιν. "Αρνκ.— Μόννα Βάνα 
νουσα είς ‘Αμερικήν, ένθα προσελήφθη ύπό τής «Παρα- '■ ο 
μάουντ». 1

XX

X

Κινημ.

Ku ημ·

Κινημ.

Κινημ.

Κινημ

Κινημ

Κινημ.

Κνημ.

Πάνθεον.—Σκαραμοϋς
Πάτρατ 

Πάνθεον.— Ό έκφυλος
Χάττος 

’Αττικόν. — Κλέπτης 
Ξάνθη 

Μέγας.—Χαμίνια Παρισίων 
Χέρρατ

Όρφεύς. —Σκιαΐ πού περνούν. 
Πάνθεον. -Δράμα Στρατοδικείου 
Ποτέ Δόκ'ωρ Μαμπύς

Κόρινθος 
‘Ηραΐον.—Ό πατέρας 

Πάνθεον.—Σινιάλο αγάπης 
'Ηράκλειον 

’Αγλαΐα.—Τατιάνα
Κορυτάιΐ 

Λοΰξ— Κόμης Κώστια 
Κοζάνη

Κινημ.

Κινημ. Ώρϊων - Μικρός Άρτοπώλης
"Αρτα

Κινηματογράφος.—Τελευταία ώρα
Άργος 

ίϊον. — Μεταξύ Οΰρανοΰ καί Γής
"Αιιφτύιία

—Τσεντοτσέλο J
Άργοιϊτόλτον

>.—Ή Τόσκα
Τνρναθος

Κινημ. 'Αττικόν.—Ή πρώτη αγάπη 
Χαντιί

ί».—Βασσίλισσα τον Μου'λέν Ρούζ
— -- Νάξος. Κινημ. Κύματα.—Σατανάς

Ηνωμένων καλλιτεχ- > Ί'ρίπολις. Κινημ.— Άλήσιον. — Κοκαΐνη
' .-μ. ‘“τ—Λ~.— Μυθυστόρ. ’Εταίρας

Γρίκκαλα. Κιν. Πανελλήνιον.— Κόμης Καλιοστρο

y Κινημ- Αττικόν. 

ιού νέου του V Κιν Λημ Καφίνείου'. 
TTrtniiP.vn fiitn 1 fi. τ

V



13
Κινηματογραφικός ΆότάρΚινηματογραφικός ΆΟτήρ ~———-— —— —________ ——__________ - - ■ - .

Η ΕΙΑ8ΜΑΣ m <|ΤΤ|»Τ» UI ΪΒ! <MOHTHL· Άθ^να» 10-16 Ίκνου-χρίου 1927

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΚΩΦ
Τό Αριστούργημα τοΰ ’Ιουλίου Βέρν 

β---------------------------------------------ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ---------------------------------------------------------
Μιχαήλ Στρογκώφ.................................................. Ίβάν Μοσζοΰκιν
Όγκαρώφ ............................................................Σακατοϋνο
Μάρθα..................................................................... ‘Ιωάννα Μπρεντό
2°λιβέ Γκαμ. ντέ Γχροβόν
Μπλουντ . ...... ’Ερρίκος Ντυμπέν
Ζαγκαρύ ........ Τί·α ντέ Τζαρντούϊ
Νάνιια Φεντορώφ.................................................. Ναταλία Κοβάνκο
Αλέξανδρος Β ...... Ε. Γκαϊνταρώφ

a------------------------------------------------—— -------------------—_______ __________ «
ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ CINfi ORIENT—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ^ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Είς τάς μεγαλοπρεπείς απούσας τών αύτοκρατο- 
ρικών Ανακτόρων τής Πετρουπόλεως, δπου ό χρυσός 
καί δ Αργυρος έλαμπον ύπό τό Απλετον φώς πού 
σκορπούσαν ώς τήν πιό Απόμερη γωνιά μεγάλοι κρυ
στάλλινοι πολυέλαιοι μέ Αναρίθμητα κηρία, ό Αριστο
κρατικότερος καί ωραιότερος κόσμος τής πρωτευού- 
σης διεσκέδαζεν εύθύμως ένω ύπό τούς ήχους τής 
μουσικής ώραϊαι τιριγκήπισσαι καί εύγενεΐς δούκισ- 
σαι παντός βαθμού έχόρευον φαίδρα! υέ νεαοους πρίγ- 
κηπας καί Αλύγιστους στρατιωτικούς. Αίφνης τήν 
στιγμήν πού ή έορτή ήταν είς τό πιό ζωηρό της ση
μείο, είς τά ’Ανάκτορα έφθασαν ίκ Σιβηρίας Ανησυ 
χητικαί ειδήσεις. Άρκεταί Μογγολικά1, φυλαΐ τών 
πεδιάδων τή: Σιβηρία:, ύπό τήν Αρχηγίαν ιού ’Εμί
ρη Φεσφάρ Χάν ένισχυθέντα καί άπό τόν προσχωρή 
σαντα είς τάς τάξεις των Ρώσσον Αξιωματικόν Ίβάν 
Όγκαρέφ, έπαναστατήσασαι είχαν κατορθάσει νά δι- 
ακόψουν τήν μεταξύ "Ομσκ κα'. Ίρκούτσκης συγκοι
νωνίαν καί νά καταστούν κυρίαρχοι τής καταστάσε 
ως. “Ανήσυχος δ ΑύτοκρΑτωρ ’Αλέξανδρος δ Β' εΐ- 
πεν εις ϊ/α τών ακολούθων του.

—Καλέσατε τόν Αρχηγόν τής Φρουράς Μιχαήλ 
Στρογκώφ καί δδηγήσαιέ τον είς τό Γραφεϊον μου.

Καί άμέσως έτοιμάσας ένα έαπιστευτικόν έγγρα
φον διά τόν Αδελφόν του Μέγαν Δούκα Αντιβασιλέα 
τής Σιβηρίας, τό ίκλεισεν είς ένα φΑκελλον τό έσφρά 
γισε καί άνέμενε. Σέ λίγο άποσπασθε ’.ς άπό τήν μέ- 
6ην τοΰ χορού καί τής ευθυμίας, σοβαρός καί εύθυτε- 
νής δ Μιχαήλ Στρογκώφ εύρίσκετο χαιρετίζον στρα- 
τιωτικώς πρό τού Αύτοκράτορος καί κυρίου του.

—Τό πρωί πρέπει νά φυγής γιά τή Σιβηοία ύπό 
ψευδώνυμον διά νά έγχειρίσης τήν έπιστολήν αύτήν 
πρός τόν άδελφόν μου πάση θυσία. ’Από τής στιγμής 
αύτής ή Σιβηρία εΕε ή πατρίς σου καί σύ δέν είσαι 
πλέον ό Στρογκώφ. Διά νά διατηρήσης τό ίγκόγνιτό 
σου άπόφυγε νά συναντηθής μέ τούς γονείς καί τούς 
φίλους σου. Πήγαινε.

♦ ♦
Τήν έπομένην έφοδιασμένος μέ κανονικά πιστο

ποιητικά υπό τό όνομα Καρμπανώφ έμπορος τής Ίρ

κούτσκης έφευγε μέ τό τραίνο γιά τόν Ακραίο σταθ
μό τό Νιζνί Νοβογορώδ. Μέ τό αύτό τραίνο Ιφευγον 
οί δημοσιογράφοι Μπλούντ Ανταποκριτής αγγλικών 
έφημερίδων, δ Ζολιόέ, Γάλλος τοιοΰτος καί ή Νάντια 
Δεντορώφ, μία λεπτοκαμωμένη ώμορφη κόρη, πού ή

θελε νά δή τόν πατέρα της, πολιτικόν έξόριστον στή 
παγωμένη καί Αφιλόξενη Σιβηρία.

Στό Φεντορώφ, αί Αρχαί >.όγφ τής Αναμίξεως 
πολλών νεαρών ρωσσίδων είς τούς μηδενιστικούς συλ
λόγους, ήρνοΰντο νά έπιτρέψουν είς τήν Νάντια τή.

διάβασιν καί ή δυστυχής κόρη τήν οποίαν ή στοργή ! 
έφερε πρός τόν πατέρα της εύρίσκετο Απηλπισμένη | 
πρό τής άδυναμ ας νά έκπληρώση τήν έπιθυμίρν της.

Ό Στρογκώφ πού ή ώμορφιά τής κόρης τόν είχε 
μαγεύσει, άνέλαβε νά τήν παρουσίαση ώς Αδελφήν 
του καί έτσι τό ταξεΐδι των έσυνεχίσθη Απρόσκοπτα.

Μαζί τουι συνεταξείδευαν καί δυό τσιγκάνοι πού 
έκπληκτος ό Στρογκώφ πού είχε φύγει μέ τόση/ έ 
χεμύθειαν Ακούσε νά λένε γιά τήν Αποστολή του. Ώς 
τόσο τό ταξείδι έσυνεχίσθη κανονικά καί έφθασαν 
ώς τάς χιονοσκεπείς Σιβηρικάς στέππας. Άπό έ>εί 
ό Στρογκώφ, ώς έμπορος Καρπαιώφ μέ τήν Αδελφή 
του Νά»τια, πήραν ένα αμάξι γιά νά συνεχίσουν τό 
ταξείδ,. Πίσω τους ήκολουθουν σέ Αλλο αμάξι οί ξέ
νοι ανταποκριταί. Έξαφνα μία τρ'μακτική θύελλα 
έμποδίζει τόν δρόμον τών άμαξών. Τό τοΰ Στρογκώφ 
σταματά σ ό χείλος μιάς Αβύσσου μέ σπασμένο τρο 
χό, ένφ έπίσης θύματα δυστυχήματος καί έγκαταλε- 
λειμένοι Από τόν Αμαξηλάτη τους οί δυό άνταποκρι 
ταί φωνάζουν ζητούντες βοήθειαν. ιΧιατηρών τό θάρ
ρος του δ Στρογκώφ πέρνει τήν Νάντια στά δυ-ατά 
μπράτσα του καί τήν φέρνει σ’ έ>α σπήλαιο, καί ά 
φού τήν τοποθετεί Αναπαυτικά, τρέχει είς βοήθειαν 
τών ανταποκριτών. Όταν έπέστρεψε μέ τούς ξένους 
μιά πελώρια Αρκτος ύψωνε τό πέλμα της νά πνίξει 
τήν Νάντια πού έτρεμε άπ’ τό φόβο.

Μ’ ένα ταχύ κίνημα ό Στρογκώφ Ανασπά άπ’ τή 
ζώνη του τό πλατύ του μαχαίρι καί μ’ ένα ταχύ καί 
έπιδέξιο κτύπημα σκοτώνει τό ζώον. Ή Νάντια μετά 
τό γεγονός αύτό καί τήν ώς τώρα διαγωγήν τοΰ 
Στρογκώφ άπέναντί της έννοιωσε τόν θαυμασμό καί 
τήν έκτίμησι ποΰ τούχε, νά μετατρέπεται σ’ έρωτα, 
βαθύ πού δέν Αργησε νά τοΰ τόν ίξωμολογηθή, μολο ί 
νότι τόν έβλεπε τυλιγμένου άπό ένα πέπλον μυστη
ρίου.

’Έπειτα άπό Αρκετή άνάπαυσι οί τέσσαρες ταξει- 
διώται έπιδιορθώσαντες προχείρως τ’ Αμάξια των έ- 
συνέχισαν τό δρόμο τους μέχρις ένός σημείου δπου 
πρτμηθευθέντες σ’ ένα σπίτι νέα Α ογα ήτοιμάζοντο 
νά προχωρήσουν καί πάλιν. Έξχφνα φθάνει ένα Αλ 
λο αμάξι καί ένας Αγνωστοί πηδά κα’ ζητά Αλογα.

'ϊποκλινόμενος μέ ταπείνωαι καί φόβο δ ιδιοκτή
της τού είπε πώς τά τελευταία αλόγα μόλις τά είχε 
δώσει στιύς προηγηθέντας.

—Ξέζιψέ τα καί ζέψε τα στ’ αμάξι μου. Αύτοί 
Ας περιμένουν. Εγώ βιάζομαι, τουπέ προστακτικά.

Ό Σορογκώφ προχώρησε διεκδικών τήν προτε 
ραιότηια. Ό άγνωστος σήκωσε τό καμτσίκι του καί 
τόν χτύπησε στό πρόσωπο.

Ό Σ ρογκώφ σφίγγοντας τίς γροθιές του ήτο έ
τοιμος νά όρμήση, άλλ’ άμέσως σκεφθείς τήν λεπτό
τητα τής Αποστολής του συνεκρατήθη καί έκπληκτος 
ή Νάντια είδε τόν Ανθρωπον ποΰ νικηφόρα έπάλαισε 
μέ μιά πελωρία Αρκτο νά ύποχωρή ταπεινωμένος καί 
νά δέχεται τήν έξευτελιστική αύτή ΰβρι άπό έναν Αν
θρωπο πού θά μπορούσε νά συντρίψη μ' ένα του κ'ύ- 
πημα. Καί στή σκέψι της ήλθαν άμέσως τά λόγια 
τών τσιγκάνων γιά τή μυστική αύτοκρατορική Απο
στολή καί στή συ.είδησί της έδοαιώθη ή πεποίθησις

δτι ε Απεσταλμένος αύτός ήταν δ σύντροφός της.
Ώς τόσο ίπτιτα άπό λίγο τό ταξεΐδι έσυνεχίσθη 

καί έφθασαν είς τό Όμσκ. Συγχρόνως,έφθαναν περι- 
κυκλώσαντες τήν πόλιν ο! δπαδοί τοΰ Εμίρη Φεσφάρ 
Χάν. Ό Στρογκώφ μέ τή Νάντια είχαν τήν άτυχία 
νά πέσουν σέ μιά άπ’ τίς βρδές τοΰ Έμίρου Φεσφάρ 
Χάν καί νά συμπλανούν. Μετά μακράν καί κρατερό 
τατον Αγώνα έναντίον πολλών δ Στρογκώφ 
πληγωθείς δαρειά έπεσεν Αναίσθητος ένω ή Νάντια 
μετά μυρίας περιπετείας διαφυγοΰσα τήν αιχμαλωσία 
έπλανάτο στό Όμσκ μέχρις δτου κατέληξε στό σπίτι 
τοΰ Στρογκώφ, τοΰ δποίου τό Όμσκ ήταν ή γενέ
τειρα καί τό όποιον ή μητέρα του Μάρθα είχε μετά 
τρέψη είς νοσοκομεΐον δπου καί κατετάχθη ώς νοσο
κόμος. ■

’0 Στρογκώφ πού έγκατελείφθη Από τούς αντίπα
λους του θεωρηθείς νεκρός, δέν Αργησε νά συνέλθη 
καί νά συνέχιση τήν πορείαν του. Τά βήματά του τόν 
έφεραν στό σπίτι του, άλλ’ Αμέσως ένθυμηθείς τούς 
λόγους τοΰ Τσάρου έφυγε καί κατηυθύνθη σ ενα τα
πεινό πανδοχείο. Ή Μάρθα δμως πού τόν είχε ίδεϊ 
τόν άκο)ούθησε καί τοΰ μίλησε, Ό Στρογκώφ δμως 
πιστός στή διαταγή ποΰ είχε λάβει τής μίλησε ψυχρά 
καί τή; είπε πώς δέν εί.ε αύτό; δ Ανθρωπος^πού έ- 
γύρευε. "Οσο γρήγορα ?μω; καί άν έγινε ή συζήτησις 
σύτή οί κατάσκοποι τών έπαναστατίν Αντελήφθησαν 
δτι κάτι έκτακτ.ν συνέόαινε κα’- χάρις στή συνδρομή 
τής Ζαγκάρα, άφοσιωμένης είς τόν Όγκαρέφ έξηκρί- 
βωσαν τήν ταυτότητα τοΰ Στρογκώφ, τόν όποιον κα’. 
συνέλαβαν μετά πεισματώδεις μάχας, διώξεις και 
συμπλοκάς. (Ή συνέχεια είς τό προσεχές)

ΑΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Χαλχίδην (Σέρρας).- Δύο έπιταγαΐ ίλήφΗηοαν κο· 

οδς εύχαρισζοϋμβν. Σας έστάληοαν τρεις φωτογραφίαν 
Βαλεντίνο.

— Λίδα ΛιΗ>·αν Τράστα (Βόλον). — Σάς άπϊσταληοαν 
έννβα οωτογραφίαι. ,

—Δ. Τραχίχην (Ηράκλειον^. —Έλήφθη ίπίτάγη W 
δραχμών. Παρακαλοϋμίν γράφατί μας πρός ποιον σκοπόν 
ΐαταλγραν. _

—Γ. Νιτούη. > Καόάλλαν —Συνδρομή χ. Αλίξανίριοη 
ίλήφβη, εϋχαριστοϋμτν.

— .V. Δα>ίίΐ)ν (Καλάμας).— Σάς εστάλη τό δϊλτί-ν. 
Παραναλτδββν φροντίσατε δπως σάς γράφομβν

—Γ ΧαΙχίδην (Σίρρας). —Μάς συγχωρεΐτε, άλλ’ ϊναμί- 
σαμεν ότι σείς πρόκειται ν’ αντιπροσωπεύσετε τό άλ,λο .πε
ριοδικόν.

Δίδη Ε^ίνην Γΐωργίον (Κέρκυραν). — Φωτογραφία·, 
έστά’ησαν.

Ν. Δανίλην (Καλάμας).— Ήμπορείτε νά στείλετε εντός 
επιστολής καί διά ταχ. ίπιταγής. ΣυνϊρομαΙ γίνονται δε
κτοί καί κατά μήνα.

ΤΟ ΠΡΠΤΟΧΡΟΝΙΛΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
τον “ΜΝΚΜΑΤΟΓΡ AITtpoX,,

Τό λαμβάνουν δωρεάν δόοι γράφονται άυ»δρο· 
υηταΐ είς τόν «Κινηματογραφικόν Άότέρα». Είς 
τοΐις έπ Ουιιοβντος νά προμηθενβοίίν μόνον τό 
πρωτοχρονιάτικο τείχος άποότέλλεται δταν έμ^ά« 
όουν είς τά γραφεία μας δρχ. δέκα (10), έλείιβερνν 
ταχυδρομικά ν τεό.ών.
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J ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ή κίνησις ιΐς τούς κινηματογράφον; μι; κατά τήν 

παρτί&ονσαν έβόομάία ύιήρξιν καταπίηκτικώς ζωηρά 
κ I τοΰτο Ιόγω τής προβολής όνο κολοσσών τής ίβίόμης 
r,Z”JS οί όποιοι προτβλή&ησαν συχρά'ω; τις τέαοαοτς 
κινηματογράφους τής πόλτώς μας.

Οϋτω ό κολοααός τής γαλλικής παραγωγής «Μιχαήλ 
Στρογκώφ» ιιί πρωταγωνιστήν τόν διάσημο· κιλλιιτχνην 
Μοοζοϋκιν προιβάλι.ιο τΙς τον; * ινηαατογςάφονς τής 
Σινί Όριά. «‘Αττικόν. κα» «Μονί,άλ» εν μίαω καταπλη
κτικής συρροή; κόσμον. Άπό τή; αϋριον Αιυιέρας Οά 
προβάλλεται ή Λ.υ,έρα εποχή τοΰ αύτον ε^γου.

Επίσης ιίς τό ιΣαλόν Ίνττάλ· καί τό «Οΰ'ρα ίΐάλα » 
προεβάλλετο ή μεγάλη παραγωγή ιής γερμανική; κινη
ματογραφία; ι Φάουστ» μέ ίηίοης μεγάλην Ιπιτυχίαν.

‘Η μεγάλη ρωασική παριγωγή τής Sovkino <Ποτίμ- 
κινν δ·ν επετράπη δυστυχώς νά π ιοβλη&ή είς τήν Έλ- I 
λάδα και ουιω ίστερή& ιμεν ένό; μίγάίου αριστουργήμα
τος, τό δποίον 3.V πιστεϋσωμε· τάς κριτικός τών ξένων 
ειδικών, είνε ενα από τά σπάνια αριστουργήματα τον κι
νηματογράφου.

Είς τό <Πάν&°ον» προ.βλή&η μιά χαριτωμένη CO- 
niedie τής Universal ύπό τόν τίτλον ·Προ τέχτε τήν γυ
ναίκα σας» τής όποιας ό αρχικός τίτλος ήτο «Τό λευκόν 
διαζύγιον· με πρωταγωνίστριαν τ·ν Βιργ>ν:’αν Βάλλυ καί 
είς τό ·Σπλίντιτ· τό εργον « Η ζήλεια· μέ τήν Λύα ντέ 
Πούττι.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ Τ

Κινη μ. «Παλλ ς» (Ταμπούρι?). —Προεβλήθησαν τά έρ· 
γα«Τσέ·τσά·κίδ», “Τρελλή Σουίάννα» καί «Τό ίπποδρόμιον 
τλΛ

ρετική. /7<ζρ’ όλου .τού ό καιρός ήτο άκατάστατος οί πατρικοί 
δεν έ. νοούσαν νά περάση ή ήμερα τους χωρίς κινηματογρά
φον. Είς τό «’Ζνεεάλ*  όπου προεβάλλετο τό ώραιον εργον 
υπό ιόν τίτλον “Φωτιά» τής γερμανικής παραγωγής U.F.A. 
έσημειώθη ή μεγαλυΗρα σνγκέντρωσις κόσμον καθ’ όλην τήν 
εβδομάδα.

Καί το εογον επίσης τού <ι Πανθέου*  «// χορεύτρια μέ τά 
χρυσά πόδια έσημείωσεν σημαντικήν επίσης επιτυχίαν, πρω- 
ταγωνιστούσης τής Λίλιαν Κωνσταντίι ι. Τήν ερ/ομέιην Λεντέ- 
ρ ιν άμφότεροι οί κινηματογράφοι μας θά μάς παρουσιάσουν 
δυο έργα τά όποια έσημείωσαν αφάνταστου έπιτν/ίαν είς τάς 
’Αθήνας, το “Πάνθεον>· τήν <Μανόν Λεσκιό» μέ τήν Λύα 
ντέ Πούττι, καί το «’Τ'τεάλ*  τήν “’Αγνήν Σουξάνα*  αε τόν 
Βί'λυ Φρί'ς.

Οϋτω οί κινηματογράφοι μας προέβαλλον τάς εξής έργα: ·
Κινημ. “Πάνθεον» Αϊ&ουσα. “Π χορεύτρια μέ τά χρυ- 

οά πόδια*  μέ τήν Λίλιαν Κωνοτανιίνι, ΓΗ Γυναίκα τού Φα· 
ραι'υ» μέ τόν Γιάννιγκς, καί «* Η νήσος χωρίς όνομα*  .Προσεχώς 
«Γουλιέλμος Τέλλ*  μέ τόν Κόνραντ Φάϊντ.

Κινημ «■ Πάν&εον» Ταοάτσα. Προεβλήθησαν ΓΟ ’Ανά
πηρος έξ έρωτος», αί δυο έποχαί τής «Γυναίκας τού Φαραώ*,  
τό αυτοτελές επεισοδιακόν ΓΗ Νήσος χωρίς όνομα» καί κω
μωδίες. Προσεχώς ΓΗ Λευκή ’Αδελφή» τραγωδία. μέ τήν Λί
λιαν Τξίς.

Κινημ. «’Ζνβάλ». Μάς παρουσίασε τό φιλμ «Φαιιιά*  
παραγωγής 11)26, μέ τόν Ρίτνερ. Μεταξύ τών άλλων είς τήν 
τελευταϊαν πράξιν παρελαύνει έν πλήρει δράσει καί ή κατα
πληκτικής όργαντόσεως πυροσβεστική ΰπηρ-σία τον Βερολίνου, 
επίσης τό φιλμ < Πάτ καί Πατασόν*  κωμιμδία έξάπρακτος. 
Προσεχώς «' Η ’Αγνέ] Δ’οΐ’-άι ια^ μέ τόν χαριτωμένου Βίλλυ 
Φρίτς. Κ. fAv ριόηονΖ-ςτού διαβόλου». καηαλλα

Κινημ. Σπλενατ. — Ποοεβλήθη ιιΊ'ο άιευ οικογένειας» ~ e
ιίς δύο έποχάς. Κινημ. Ο ύμπ>α. — Πρωβ/.ηθησαν « Η νήσος τού ερω-

Κινημ· ΕΚιος < Κοκκινιά I. — Ηροεβλέθη «Ό τάφος τού *~το  χείλος τής άβυσσον*  σημειτόο^ντα εςαιρετικήν
Ινδού. " επιτυχίαν. Λίαν προσεχτύς ΓΗ κόρη τον δάσους» μέ τήν

ιοχικΗ · Ηίλευ καί “ Το παιδί τού δρόμον*.
’ - , , ,1 Κινημ Αίγλη. — Προεβλή&η μέ θαυμαστήν επιτυχίαν τόΚινημ. Λευκού Ώ.υρ}ον. — Ι1ροερλήθη^ « Ο Χρυσοθηοας*  έργον “46 χρόνων γυναίκα*  μέτήν Φρέντερικ καί την Λάουρα 

μέ τότ Σαρλτο είς 10 πράξεις μέ μεγάλι/ν επιτυχίαν. Λαπλάντ. ’Επίσης ποοεβλήθη καί τό έργον “Γυναίκα γιά
Κινημ. "Αθ'ήναιον.— Προεβλήθη μέ ιιεγάλην επιτυχίαν (7;ov^». ' Γ. Κ. ~Nno'πουλος

• Το φρέαρ τού Ίακό/β» τού ΙΙΓερ Μπενουά.
Κινημ. Πατέ —Προεβλήθη τό έργον · Οί εχθροί τών γν- Ι>Α

ναικών*.  | Είς τόν ενταύθα κινηματογράφον προεβλήθησαν ΓΟ κόμης
Κινημ. Δ ονύσ α. Προεβλήθη « Η άγριόπσπια» τού Καλλιόστρο*,  μέ μεγάλην επιτυχίαν “Τό μυθιστόρημα μιας 

, , ,. ν ^εταίρας*  καί «Μέ τά ρ τερά τής αγάπης*.  Προσεχώς “ΟίΚινημ. Άλάμσρα. — ΙΙροεβλήθη ιό γερμανικόν έπος <Η)ί | νΑθλιοι* .
Νιμπελούγκεν* .

Κινημ. Παλλάς. — Προεβλήθη <* Η γυναίκα τού κόσμου*.  1 *
Κινημ. Αττικόν. — Προεβλήθη τό τέλος τού έργου *Τρα-\  ”Αγριος συναγωνισμός τών δύο κινηματογράφων μας.

γωδία έρωτος*.  ί Κινημ. Πάνθεον. — Προεβλήθησαν Γ Υπέρτατη θυοία»,
Κινημ. Κεντρικόν, Ίαγιάλ, Όλύμηιΐ καί Μοντερν. “ Το μυστικόν ενός θησαυρού*,  Γ1Ι στιγματισμένη γυναίκα»

—Προεβλήθησαν συνέχεται επεισοδιακών έργων. | καί Ο ντροπαλός. Προσεχώς ·Ζαξά*  καί “Είς τήν χώραν
Κινημ. Φοεν^ξ (Τούμττα ). — Προεβλήθη ή κωμωδία ιού μίσους».

“Κρατήσατε τήν αναπνοήν σας*  είς έξ πράξεις καί διάφορα , Κινημ. Σαπφώ. — 1 Ιροεβλήθησαν συνέ/ειαι τών έργων *Γά  
έπιτσοδιακά. ■ νύχια τού άετού*καί  ΓΟ μυστηριώδης καβαλλάρης» ή κωμω-

Κιγημ. Όρφεύζ (Καλαμαριά). - Προεβλήθησαν ουνέχειαι \ δία ΓΟ κουραμπιές»^ ΓΟρφανή αλλά τίμια» καί ΓΟ άσωτος 
διαφόρων επεισοδιακών. ’Ανταποκριτής j υίός» μέ,μικράν επιτυχίαν.

Κινη α. Λαού. Παοεβλήθησαν <ΓΗ λέσχη τών τριών*  μέ Τό αξιοσημείωτοι· γεγονός τής παρ. έβδομάδος ήτο ότι καί 
μέ τόν Λόν Τσάνεϋ «Τραγικός ’ Ερως*.  εί» τούς δύο κινηματογράφους ποοεβάλλετο ή ιδία κωμωδία

Κινημ. 9Αμερικανικός. — Προεβλήθησαν «‘Ο Ιϊόνος*  καί | ή μέν μία τής “Τριάνγκλ*  υπό τόν τίτλον “Ντροπαλός» καί ή 
ΓΗ νύχτα τού αγίου Βαρθολομαίου*.  άλλη ιής “Φάναμετ*  ύπό τόν τίτλον ΓΟ κουραμπιές*.

Κινημ. Πατέ.— Προεβλήθη Ό καρπός τού πάθους». ι Ά. Σωφροι ιάδης
Ν. Δανέλης ·γυι»χAitor

HAT 1* A I j rj . · λ χ■1 1.2.1 Κινη !. Άττικόι.— Αργεί.
Ή κίνησις είς τούς κιι ηααιογράρ ους ιής πόλεμός μας κατά Κινημ. Τού μπας.— Προεβλήθη τό έργον «Κρίνος στο 

τήν παρελθούσαν εβδομάδα λόγρ> τιδν εορτών, υπήρξεν έξαι . Βόρβορο» μέ τήν Σβάνσον. I. Κολοβός
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Ι,β 'nouvement dans nos cindmas, durant la 

semaine ecoulee, a ete exceptionnellement \ if 
et cela par suite de la projection simultanee dans 
quatre cinemas de la capitale, de deux chef 
d’ceuvres de 1’art muet.

Ainsi, le chef-d’oeuvre de la production Iran- 
<;aise «Michel Strogoff» avec, comme protago 
niste, le fameux Mosjoukine, etait projete daiiSj 
deux des salles de cinema de la Cine Orient, ■ 
Γ Attikon et le Mondial, au milieu d’une affluen
ce considerable.A partir de demain lundi les deux 
cinemas projetteront la se partie de ce film

De leur cote le Salon ΙάέαΙ et VUfa Palace 
ont projete pendant toute la semaine le grand 
film de la production cinematographique alle- 
mande «Faust» avec le meme succes.

Le grand film russe de la Sovkina, «Potem 
kine», a ete malheureusement interdit en Grece, 
et nous avons ainsi ete prives d’une oeuvre qui, 
a en croire les specialistes etrangers, est une 
des ι ares productions de Part cinematographique.

Le Panthton a projete une charmante come- 
die de 1’Universal iatitulee «Attention a votre 
femme», dont le titre primitif etait «Le divorce 
blanc» avec, comme protagoniste,Virginie Wally.

Le Splendid enfin a projete «La Jalousie» 
avec Lia de Putti.

NOTRE CRITIQUE
MlCHHLi SiROGOFF 

Preductien «Scciete des Cin£remans» 
(Projete a l’«Attikon» et au «Mondial»)

L oeuvre que nous a pr6sentee cette semaine 
la Societe < ine-Orient sur Pec ran de deux de 
ses salles de cinema, est incontestabiement une 
des plus parfaites et des plus belles qu’il nous 
ait ete donne de voir jusqu’ici au cinema. D’ail 
leurs le roman si connu de Jules Verne offrait 
au metteur en scene un sujet qui convenait 
parfaitement a 1’ecran, un sujet a grand specta
cle mais humain en meme temps, avec des si
tuations emouvautes et dramatiques et des so&

nesde leger romantisme et d’unlyrismecharmant.
Le metteur ei scene russe Tu'janski, a fa- 

brique ua beau film avec uj rythme et une 
nuance admirables, plein d’interet dramatique 
et irreprochable au point de vue technique. Ce 
film qui, maigre sa longueur, ne fatigue point 
le spectateur, a depasse toute notre attente. Les 
«exterieur«» ont ete «tournes» en Lettonie, chose 
qui donne la couleur locale necessaire et contri- 
bue a la reproduction fidele de Γoeuvre.

Pour ce qui est des «interieurs», le palais 
majestueux des Tsars, le palais d’lrkoutsk, l’e 
glissetc., les costumes, les armes, ont ete. repro- 
duits sur la base des mottles authentiques et 
nous assistons ainsi a une reconstitution fidele et , 
vraie de la vie russe de l epoque. Ce noble effort 
de Turjar.ski et de ses aides restera dans la de

coration architecturale du cinema comme un e- 
xemple de perfection technique, et de bon gout.

Une des scenes qui a ete le plus admiree est 
celle du combat entre les Tartares et 1’armee 

| imperiale.
Il etait difficile, en France surtout, de trou- 

ver des artistes mieux appropries que ceux qui 
ont ete choisis par Turjanski pour tenir les prin- 
cipaux roles. Celui du heros legendaire, Michel 

j Strogoff, a ete confie a Ivan Mosjoukine. Le 
grand artiste est Russe et par consequent il etait 

I mieux indiqud que tout autre pour incarner cet- 
I te ame bizarre qui symbolise les plus hautes ver- 
' tus de sa race. Avec quelle verite, quelle vie, 
! quelle force il interprete son role! Dan - la scene 
' du martyre il est sublime et il nous a e nus pro- 
fondement par son grand art.

Jeanne Brideau est une mere avec des iarmes 
j chaleureuses et une emotion reelle. Natalie Ko- 
■ vanko, froide par nature, a peut-etre un pen 
। manque de sensibilite dans le role douloureux de 
la douce Lydia. Par contre Tina Meller est par 
faite dans son role.

Ne pouvant m’etendre davantage, faute d'es- 
' pace, je me contente de loner en quelques mots 
les autres artistes, tels que Hakacini sauvage ef
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dur Ivan Ogareff, Gabriel de Graven sympa- 
tliique journaliste Jolivet, Henry Debany qui 
tient avec beaucoup de succes le role de 1’An- 
glais Bland, et Gai'darow dans le role d’Alexan
dre II, bien que tous et chacun en particulier 
meritent une mention speciale.

En terminant, j’estime qu’il est juste de fe- 
liciter sincerement la societe Cine-Orient pour 
ce veritable chef-d’oeuvre qu’elle nous a presen
te et qui prouve une fois de plus que cette so 
ciete fait tout le possible pour presenter au pu
blic athdnien estime qui la tient en si haute, 
toute grande oeuvre de la production mondiale.

FAUST

Production V.J-’.A.

(Projete a 1’ U.F.A. Palace et au «Salon Id0al>)

Cette oeuvre etait attendue avec une impa 
tu.ce comprehensible. Le metteur en sceneMuriljili, 
Un des plus grands de Γ Allemagne, et Gosta 
Eckmann etaient une garantie sure du succes | 
La projection du film nous a entierement satis I 
faits et il est vraiment difficile de decouvrir la 
moindre negligence oU la moindre imperfec 
tion technique dans ce film qui est une veri
table oeuvre d’ art.

Le film ne suit pas fidelement Γ oeuvre de 
Goethe mais se fonde surtout sur la tradition al 
lemande sur laquelle Goethe lui-meme s’est 
base. Nous voyonr ainsi un Faust qui n’est pas 
un alchimiste cherchant jour et nuit la pierre 
philosophale, mais un vieillard genereux et 
philanthrope dont le seul souci est d’ aider et 
de sauver 1’humanite souffrante.

Π existe aussi plusieurs differences entre Γ 
oeuvre de Murnau, comme par exemple dans le 
prologue et 1’epilogue, differences [qui s' expli- 
quent par le fait que Murnau suit plutot la tra
dition populaire.

La mise en scene est parfaite et grandiose 
avec des scenes tantot charmantes et poetiques, 
comme celle de la rencontre entre Faust et Mar
guerite, et tantot tragiques et pleines d’ horreur 
et d’ angoisse.

Grace a 1’eclairage technique qui cree d’admi- 
rables contrastes de blanc et de noir, la pho· 
tographie de Carl Hoffmann est vraiment artis 
stique et il ne serait pas exagere de dire que nous 
en avons ravuement d’ aussi belle. Les belles 
scenes abondent et par consequent il m*  est im
possible d’ ennumerer les meilleures. Mais il en 
existe aussi quelques unes, comme celle de la 
rencontre de Mephistopheles et de Marthe, 
qui n’ont pas la finesse qui caracterise 1’ensem 
ble de 1’ceuvreet qui, pource motif,ont moinsplu.

Jannings ne possidait peut-etre pas la fines
se corporelle et la taille que reclame le role de
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Mephistopheles. Mais il a compense toutes ces 
imperfections par des gestes et des mouvements 
appropries et par une mimique etudiee Gosta 
Eckmann marque un beau succes dans le role de 
Faust. Ouelle difference et quel contraste entre 
le vieux savant que nous voyons au commence
ment et le jeune horn me plein de vie et de desirs 
qui se presente ensuite!

Et une revelation Camille Horn. Cette jeu
ne artiste, posant pour la premiere fois devant 
1’objectif cinematographique, a montre de gran- 
des qualites qui la classent parmi les premieres 
«etoile» de sa patrie. Yvette Gilbert, Wilhelm 
Ditterle, Anna Ralph, Fryda Richard et Eric 
Barclay constituent un ensemble homogene et 
parfait et donnent a cette oeuvre 1’harmonie ne- 
cessaire.

Vien Papamichalis

ONE NOUVELrLiE DUBARRY
Production -F'elsem Film» 

(Projete a l*«Uffa  Palace»

Il s’agit d’un des derniers films tournes par 
Alex Corda en Allemagne. J’aime autant dire 
tout de suite que le sujet de 1’ceuvre ne m’a pas 
plus du tout. 11 commence par une etude ordi
naire de moeurs pour se transformer en roman 
d’aventures et aboutir a la solution heureuse 
mais trop conventionnelle de Γ union des deux 
amoureux.

Cette observation faite je ne puis que felici- 
ter Alex Corda pour le bon gout de sa mise en 
scene. Ses oeuvres anterieures, notamment 1’inou- 
bliable «Danseur de Madame», faisaient esperer 
beaucoup de lui. «La nouvelle Dubarry» justifie 
pleinement ces esperances. La mise en scene est 
precise, delicate, artistique et riche et s’inspire, 
du commencement a la fin, d’un gout superieur 
et raffine.

Les scenes de la Revolution sont pleines de 
vie. Le dancing aristocratique parisien avec sa 
decoration bizarre, a cause une vive impression 
par sa richesse et son originalite. Certaines vues 
nocturnes de Paris avec les reclames eclairantes, 
sont egalement tres reussies.

Le jeu des acteurs est assez satisfaisant. Ma
rie Lorda, qui evolue constamment vers le mieux 
realise eette fois encore une excellente creation. 
Cette grande et veritable artiste aux yeux en- 
chanteurs, nous a prouve par ses dernieres et si 
differentes apparitions, qu’elle possede une gran
de variete d’expressions et peut tenir avec suc
ces n’importe quel role. Les autres acteurs con 
stituent un ensemble harmonieux

SUphane Kestia
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ΜIΉΗ ΝΕΒΤΛΤΗ ΡΒΣΣΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ

Ώμολογήϋη παρά πάντων δτι ή ρωσσική παραγωγή ταινιών κρατεί 
σήμερον τά σκήπτρα τής παγκοσμίου κινηματογραφίας.

2 έργα τά δποϊα παρουσιάσαμε· ήδη άπό τήν έκ’εχτήν σειράν τών ρωσσικών τχι ιών 
είς τδ έν Άθήναις Κινηματοθέατρων «ΟΛΥΜΠΙΑ» :

■ ΤΟ “ΓΑΜΟΣ ΑΡΚΤΟΥ,, Κλί το “ΣΤΑΥΡΟΣ και IMP,,·
άφθαστα άμφότερα είς σκηνοθεσίαν, έκτέλεσιν κα’. δύναμιν ηθοποιίας, έσημείωσαν

2 ρεκδρ πρωτοφανούς κοσμοσυρροής είς έλληνιχδν κινηματοθέατρο?.

.νίαν προσεχώς ϋά έμφανίσωμιν :

Τό ρωσσικόν εργον

“ΑΙΑ1ΤΑ,, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
ή προβολή τού δποίου άσφαλώς θά άποτελέση γεγονός είς τά κινηματογραφικά χρονικά μας. 
Άρχεϊ νά σημειωθή δτι: ή κατασκευή της ταινίας (στοίχισε ΔΕΚΑΔΑΣ ΕΚΑΤΟΜ
ΜΥΡΙΩΝ συμπράττουν οί ΑΡΙΣΤΟΙ σκηνοθίται, ηθοποιοί, άρχιτέκτονες, ζωγρά
φοι κλπ. καί δτι έν τή συλλήψει τοΟ μεγαλειώδους τούτου έργου, ούιινος ή ύπόθεσις έλήφθη 
έκ το') ομωνύμου μυθιστορήματος τοδ A. Ν. Τολστόϊ, καί έν τή καταπλησσούση τδν θεατήν 
έκτελέσει του, έκυριάρχησεν ή ιδέα τής έμφανίσεω; τής δυνάμω; τής ρωσσικής κινηματο

γραφικής τέχνης.

Προσεχώς επίσης 6α έ;» φανόσωμ.εν :

Τό ρωσσικής σειρ&ς “ΠΟΤΕΜΚΙΝ,,
δια τδ δποϊον ήσχολήθη έπί μακρδν δλόκληρος ό τύπος τής Ευρώπης κα’. τής ’Αμερικής, 

τό όποιον έπροτάθη δ ά τδ βραβεϊον ΝΟΜΠΕΛ
καί

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
ΔΓ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΝ 

ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΡΙΣ ΦΙΛΜ =5-

ΣΕΡΡΑΟΣ & ΠΑΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ1 ΟΔΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 6 SERAC &. PAPAN DEL.I DES 

ATHENES 


