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Ο διάσημος άμερικανός καλλιτέχνης, άνήκων εις την αμερικανικήν eraigiavgPox’Fillll’Corp.
ο όποιος ερχεται νά έπισκιάση τόν Ντούγκλας] Φαίρμπαγκς. *
0 ανωτέρω καλλιτέχνης θά
κάμη τήν πρώτην του έμφάνισιν λίαν σνντόμως είς τό πλήρες περιπετειών έργον *
Κάτω άπ
*
τήν αγχόνη
*
που #ά προβληθή λίαν προσεχώς είς ενα από τά κινηματοθέατρα τής Σινέ~
*Οριάν,

ΔΡΑΧ- 5

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΙΑΦΜΜΗςιεωτι
150.—
Δρ.
’Ετησία
80.—
Έξάμηνος
40.Τρίμηνος
Εξωτερικού Γενικώς
Έτησία
Δραχμ. 250· —
•Εξάμηνος
»
150.—
Άιιερικης

Έτησία

Δολλάρια 5.—
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Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιδεώρησις
’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ
Άρχιόνντάκτης OEM. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
Γραφεία ί Σοφοκλέους 7 (Στοά Παππού)

Διά μίαν φοράν
5.—
ό στίχος ... Δρ.
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. >
* Ανω των τριών
3.50
δημοσ. ό στίχος >
Ή σελίς .... > 400—
ΕΙς τό έξώφυλλον
ή σελίς . . . * 500.-
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ΣΤΑΜΟΣ B. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ο ΧαρτΧάον Τρικονπρ
Γοακματοθυοίς $6

ΑΙ

ΣΥΝΔΡΟ/ΛΑΙ

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ·

ΑΣΤΕΡΟΣ»

Τηλ. Α««νθ· ΣΤΑΜΕΑ ΦΙ Λ

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ:
Αάμπαι οικονομίας με κάτοπτρον Zeiss, τύπου acadin. To πρώτον
βραβεϊον εις τον διαγωνισιιόν του Βερολίνου. 120
Κινηματογράφοι έν Έλλάδι
έπρομηθ»ύθησαν
τοιαύτας λάμπας έξ ήμών
υπέρτερα», έγγυημένως,
παντ< ς συναγωνισμού.
*Α>0ρακες τ:οο6οΛης παν ας διαμετρήμα
τος, εί: χομηλάς τιμάς.
Κόλλα Agfa, ή άνωτίρ ι ά ά τ»»ν κοσμον.
*Α.νρ.·υλέζ και Μπ·
2ζ<ιναι προβολής δι’ αϊΟούσ <ς·“
ΊΆΙΛΊΑΙ
κολοσσοί,
*
αποτελούσα
τό καλλίτε;ρον καί έπικερδέστερον
πρόγραμμα εις πάντα κινηματογράφον
Κινηματογραφικά! επιχειρήσεις πάσης φύσεως.

Καθίσταται γνωστόν εις τούς φίλους άναγνώστας δτι σύνδρομα! είς τό ήμέτερον περιοδικόν
γίνονται δεκταί από 1ης ’Οκτωβρίου, 1927, ο! δέ
δροι αυτών έχουν ώς έξης:
Έτησία
δραχμαί
'Κσωτερικον
•Εξαμηνος
>
Τρίμηνος
»
’Κξωτεριχού J Έτησία
>
Έξάμηνος
>
ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

150·—
80.—
45.250.—
150.—

Αί συνδρομαί άπαραιτήτως προπληρώνονται,
άρχονται δέ έκάστην πρώτην έηάστου μηνός.
‘Η διεύάυνσις τού «Κινηματογραφικού Άστέρος» άπεαάσιοε να δίδη είς τούς εγγραφομένους
συνδρομητάς ή ανανεώνοντας τάς συνδρομάς των
τά έξη; δώρα *
* έτησίαν συνδρομήν 4 φωτογρ. μεγέθους 20X26
Δι
* έξάμην.
Δι
>
2
»
>
»
Διά τρίμην.
>
1
»
»
>
*
Φίλο
Άναγνώσ^αι έ/γράφκσ^Β Συνδρομηταί
είνε συμφέρον οας

Ή Μα'ρη Μορώ, από tore πού ό άντρας της Ιξηφανίσθη, ήναγχάζετο νά εργάζεται μόνη της για νά
ζή τον εαυτόν της καί τή μητέρα τας. *
Ησαν άλ
λοτε ενα ευτυχισμένο αντρόγυνο. Ό Παύλος Μορώ,
μηχανικός, «κέρδιζε αρκετά από τό επάγγελμά του
καί τήν άγαπούσε πάντα, δπως την π^ώτη μέρα πού
την γνώρισε. Ζούσαν -ευτυχισμένοι. Ίδεολόγος όμως
δ Παύλος μέ το μέρος πάντοτε των αδυνάτων είχε
παρασυρθη κι είχε μυηθη σέ διάφορες αναρχικές ορ
γανώσεις. Είχε γείνει συν ’νοχος σέ σοβαρές πράξεις.
Και για νά μή τον πιάσο
όταν άνεκαλυφθη ή δργάνωσις, εις ιήν δποίαι ανήκε, αναγκάστηκε νά
δραπέτευση. Στη αρχή ή απουσία του έπρόκειτο νά
διαρκέση λίγες μέρες μονάχα’ τρία χρόνια δμως εί
χαν περάσει και δέν είχαν λάβει ποτέ εϊδησί του.
Είχαν ακούσει ώς φήμη δτι είχε πάει στήν Ρωσσία,
ποτέ δμως δέν είχαν λάβει γράμμα του.
Έτσι, από τότε πού έφυγε δ Παύλος, ή Μαίρη
άναγκαζόνταν νά ζή μέ τά χέρια της τον εαυτό της
καί τήν μητέρα της. βΩς κόρη, είχε μάθει νά ζωγρα·
φίζη. Επίσης ήξερε καί καλό κέντημα. Από κάτι
άκουαρέλες, πού έφτιανε τώρα κι” από τά κεντήματα
έκέρδιζε δσα έχρειάζοντο γιά νά περνούν φτωχική
ζωή.
Ένα βράδυ, πού είχε πάρει, κάποιο σημαντικό
χρηματικό ποσό, λέει μέ χαρά στή μητέρα της :
—’Απόψε θά πάμε στο θέατρρ. . .
Πώς τής είχε έρθει αυτή ή ιδέα ;
Άγνωστο. Τρία χρόνια τώρα έμενε κλεισμένη
μέσα στο σπίτι, πού έαοιαζε ααν τάφος. eH μητέρα
της, άμα τήν άκουσε γιά πρώτη φορά νά λέη γιά θέ
ατρο, έχάρηκε.
—Ναι, παιδί μου, τής είπε. Νά πάμε.
Έφαγαν τό λιτό τους γεύμα. Έπήγαν έπειτα στο
θέατρο. Ήταν ένα εΙδ<
*ς
βαριετέ, μέ διάφορα νού
μερα καί κινηματογράφο. Είδαν στήν άρχή διάφορα
σκυλλιά, πού έκαναν περίεργα γυμνάσια, ένα Κινέζο

Τοΰ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΝΤΕ ΛΥΟΝ

πού πετούσε μέ μεγάλη έπιδεξιότητα μαχαίρια γύρω
από τό κεφάλι τού συντρόφου του, ταχυδακτυλουρ
γούς πού έκαναν διάφορα παιγνίδια, κωμικούς νά
σκορπίζουν άφθονα γέλοια σ' όλη τήν πλατεία. Κα
τόπιν, έπειτα άπό ένα διάλειμμα, άρχισε τό κινημα
τογραφικό μέρος τού προγράμματος.
Επάνω στήν οθόνη άρχισαν νά παρελαύνουν μέ
ταχύτητα διάφορα τοπεΐα. Άνεγνώρισαν απέραντες
στέππες, έπειτα πυκνά δάση, λίμνες καί κατόπιν, στό
*
βάθος, διεγράφη μιά μεγάλη πόλις μέ τά ψηλά μέ
γαρά της, τά καμπαναριά της, τούς μεσαιωνικούς πύρ
γους της.
. *
—Ή Μόσχα... έψιθύρισε κάποιος δίπλα.
Μία επιγραφή κατόπιν επί τής οθόνης ανήγγειλε :
Τά γεγονότα τού Καζάριεφ. . .
Πλήθος ανθρώπων πού κινούνται σαν μιά θά
λασσα, φαίνεται στήν οθόνη. Μία έκτακτη κίνησις
παρατηρείται. "Όλα τά χέρια είναι ιιψωμένα άπειλητικά καί δλοι φαίνονται πώς φωνάζουν. Κάθε τόσο
ρήτορες βγάζουν λόγους καί χάνονται έπειτα μέσα
στήν τρικυμισμένη ανθρωποθάλασσα,
Έξαφνα δ δχ?ος φαίνεται νά παραμερίζη, νά
κάνη τόπο, ν’ άνοίγη ένα κενό, είς τό κέντρον τού
δποίου εμφανίζεται ένας άντρας. Μοιάζει σαν άρχη
γός. . . Είναι ντυμένος σαν μουζίκος κι’ όλοι ετοι
μάζονται νά τον ακούσουν μέ ευλάβεια. Μέ τό πρώτο
βλέμμα, ή δυο γυναίκες τον άνεγνώρισαν καί τήν
ίδια στιγμή έβγαλαν μαζί μιά φωνή :
—Ό Παύλος !
’Αλήθεια ήταν δ Παύλος. Παρά τήν παράδοξη
περί βολή του, ήταν δ ίδιος μέ τό γλυκύ του βλέμμα,
τά γαλανά μάτια, τά ξανθά γένεια, τό συνειθισμένο
του ύφος τού ιεραποστόλου. Χωρίς νά λένε λέξι, ή
δυο γυναίκες έκύτταζαν μέ απληστία τήν γλυκειά
αυτή σκιά. ’Έξαφνα ή σκιά χάθηκε μέσα στο πλή
θος. Κατόπιν δ λαός άρχισε νά παρελαύνη μπροστά
σ’ έναν άνθρωπο, μέ τις σημαίες εμπρός. *
0 άνθρω-

Κινηματογραφικός Άίτίΐρ

Κινηματογραφικός Άύτηρ

πος αυτός ήταν πάλιν ό Παύλος. Έθαύμασαν τήν
δυναμί του, τήν επιβολή του στο πλήθος, τή μεγα
λοπρέπειά του.
Στο βάθος όμως ιού ορίζοντας αρχισαν τόιε νά
φαίνωνται μερικά μαύρα στίγματα, πού ολοένα μεγά
λωναν, έως οτου εφάνηκε δτι ήσαν ϊλη ιππέων πού
έπήρχοντο μέ γυμνά τά σπαθιά εναντίον τού πλή
θους. Μία κραυγή αγωνίας πνίγεται τή ϊδια στιγμή
στο λαιμό τής μητέρας καί τής κόρης.
,
Τό τοπεΐο επειτα αλλάζει απότομα. Στρατός έχει
παραχαχθή γύρω--γύρω σ’ ένα ανοικτό πεδίο. Οι
στρατιώτες είναι εφσ όπλου λόγχη. ’Άνθρωποι παρε
λαύνουν, δυο—δύο, μέ τά χέρια δευένα, κυρτωμένοι
από τον κόπο ή από τόν φόβο. Τούς σπρώχνουν σ’
ενα τοίχο που, επάνω στήν οθόνη, φαίνεται έξ *
φνα
σαν νά πλησιάζη προς τό μέρος των θεατών. Οί κατάδικοι—γιατί πράγματι είναι κατάδικοι—παρατάσ
σονται στη γραμμή. 'Ένας, πού ήρθε τελευταίος,
περνάει μπροστά τους, τούς ενθαρρύνει καί παίρνει
κι’ αυτός θέσι στο πειό καταφανές μέρος.
—Είναι αυτός ! Ό Παύλος ! φωνάζουν μέ πνιγ
μένη φωνή ή δυο γυναίκες καί σηκώνονται όρθιες
στις θέσεις των, ένώ οί θεαταί δίπλα τους παραπονούνται ότι τούς ενοχλούν.
Οί στρατιώται υψώνουν τά όπλα τους μέ μιά κίνησι. Ή αστραπή ενός ξίφους λάμπει.. .
Ή κυρία Μορώ καί ή μητέρα της όρμουν εμπρός,
σπρώχνουν τούς θεατάς, φωνάζουν, κλείνε. . .
—Έλεος 1 Είναι αυτός ! Μ ή τόν σκοτώσετε !
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*
ή γνωαιή γερμανική
κινηματογραφική έφημερίς είς τδ Nr 2β2 τής
2 Νοεμβρίου έ. έΖ. δ μοσιεύει ύαιδ τόν Ανωτέρω
τίτλον τδ άκόλου&ον τηλεγράφημα του έν Νέα
Ύόρκη άνταποκριτοϋ της: *11 «Fanamet» δια-'
λύεται τήν 1 ϊανουαρίου. ^Εκάστη τών τριών
έχαιρειών Paramount, Metro καί First National
Αναλαμβάνει μόνη τήν έκμετάλλευσιν τής ηαραγ^γής της»,
’2?πΙ τής είδήσεως αύτής ή «Film Kurier»
τής 5 Νοεμβρίου έ. έ'. (Nr 2β2) γράφει τά Ακό
λου&α, τά δποία μεταφράζομεν αυτολεξεί.
«Περίηου Αηδ μ
*ας
έβδομάδος κυκλοφορεί ή
φήμη
ή «Fanamet
*
διαλύεται τήν 1 Ιανου
αρίου· 'Η εΐ^ηοις αϋτη προήλΟεν έκΝ, Ύόρκης.
Τδ έδώ κέντρον (Βερ λινόν) μας έπ^ηροφόρησεν Ατι τίποτε δέν γνωςίζει έπϊ των συ μ
βάντων καί δτι εύρίσκεται καί αύτδ έν Αναμονή
ύ'εακών πληροφοριών.
Τδ σνμβόλαιον τής < Fanamet» ύπεγράφη
πρδ καιρού μεταξύ τών Metro, Paramount καί
First National διά δύο ετη9 ή δέ π'ΐοϋ'εσμία λή
γει τήν 1 'Απριλίου. Εύνόητον λοιπδν νά έπι
ζητή τις νά μδ.'&η τί συμβαίνει δι
* αύτήν τήν
διορίαν. At π^ηροφορίαι τού Α^τσποκριτού μας
δίδουν ώς ήμέραν διαλύσεως τήν 1 Ία ουαρί υ.
'Οπως μας έπληροφόρησεν ή «Fanamet»
άνεχώρ^σεν διά τδ Αονδΐνον ό κ. *
Ικε ΜπλουΈλυποθήμησαν.
Αυτό ήταν όλο—ολο, δ,τι έμαθαν ή Μαρία Μορώ μεντάλ διά νά ουναντήση τδν κ. Σάουερ καϊ νά
καί ή μητέρα της περί τής τύχης τού Παύλου Μορώ. διαπραγματευτούν rχετικώς. *Αναμένεται έ^τδς
όλίγον ή Fanamet νά έ*
(δώση
έπίσημον Ανα·
*
κοινωΰ'έν
.

ΤΟ 'ΘΑΎΜΑ >

8Α

ΤΟ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η

FIRST NATIONAL

ΑΛΛΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Έτηλεγραφήϋ'η έκ Λονδίνουδτι ή διάλυσις έI πέρχεταιδνεκα τήςγνωστής ζημίας (περί ής ΑγραΕΐνε γνωστή ή δίκη μεταξύ τής First National
φεν άλλοτε ό « Κιν. 9Αστήρ^ τώ
8δ
*
.000 δολλακαί τής Metro Goldwyn περί τού ποια δικαιούται
! ρίων. Οί σοβαροί κύκλοι δαως τον Λονδίνου δέν
νά <γυρίση> τό αριστούργημα τού Μάξ Ραίνχάρτ
έπεβεβαίωσαν τδ τηλεγαάφημα αύτό9 Αλλ9 Απλώς
«Τό θαύμα». ’Ήδη τά αμερικανικά δικαστήρια άπεσυνέστησαν υπομονήν.
φάνθησαν υπέρ τής πρώτης, ή τις καί αρχίζει αμέσως
ι
"Αλλαι φήμαι φέρουν ώς αιτίαν τής διαλύτάς εργασίας εις τά νέα μεγάλα στούντιο τού
j
σεως
τήν
μελετωμένην
έν
Αμερική
συγχώνευαιν
Μπουρμπάνκ.
ι μεγάλων κινηματογραφικών έταιρειών κκΐ Ιδίως
Τό δικαίωμα τής κινηματογραφήσεως τού έργου
\τής Paramount μέ τήν Metro.
είχεν αγοράσει έν Βιέννη τό 1912 ό Mr Woods
'
Έξ άλλου πιλοφορεί καί ή φήμη τής ό*αοστις τό έπώλησεν εις τήν First National. Εις τό
λύσεως
Ανεκα
προσεχούς
I
^ρύσεως
άλλου
ίσχυ·
περυσινόν του όμως ταξείδιον ό Ραϊνχορτ απεψάσισε
τό. «γύρισμα» μέ τήν Metro. Έκ τούτου δέ προεκλή- ρου οννασπισμού
Τήν β τ. μηνδς άφίχ&η είς τδ Βερολϊνον ό
Οη ή δίκη.
υίδς τού Διευ^υντοϋ τής Paramount κ. Εύγένιος
Ζούκορ, Αναμένονται δέ τήν 20 Νοεμβρίου ό
ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ν. Α. Λώβ καί ό κ. Σάουερ. *
Η συγκέντρωσές
υπ&ρπληθώρας ΰλιης τ’ άποτε- έν Βερολίνω τών μεγαλονινηματογραφοβιομηχάτο$ δταγ<ον
σμ.οϋ
*
προς εκλογήν νων αύτών έ'χει άσφαλώς σχέσιν μέ τάς Ανωτέ
χστέριον Ci δημ.οστετ>6ο^ν είς τό προσεχές ρω φήμας. Φαίνεται δτι αύτοί ϋά κρίνουν τδ
τεϋχος.
I μέλλον τής Fanamet.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΟΚΤΕΙΤ
Tot? άννεργάτον αας κ. Μάνου Κέλλα

Σνιμ. *
Κιν. *Αοτίροτ
·
*
*Υπό τδν άνω τίτλο, ό είς ΙΙαριοίννς φίλος και συτεργάτης μας κ. Μόνος Κίλλας γνωστός
9ΐς τούς άνογνώστας μας από τάς πρδ τριετίας καί βντενδεν
παρισιιάς τον άιταποκρίσβις πρδς τδν «Κιν. ‘Αστέρα
*
&ά μάς
κρατεί ένημέρονς τής «ρ. ΙΙαρισίοις κινηματογραφικής κινή·
σεως. ‘Ο κ. Μανος Κέλλαζ, ό όποιος σνν τοϊς άλλοις εΐνε
είς έκ τών ολίγων νέων μας λογογράφων, μέ όλως ίόικόν τον
πρωτότνπον στύλ, προτιμά, καύώς &ά ιδονν οί ά αγνώσταΐ
* τών μακροσκελών καί έν πολλοις χονραστικών ανταπο
άνι
κρίσεων τά μικρά <τιτλοφόρα^, τα όποια καί ενκολώτερον
διαβάζονται καί περισσότερον εϊνε όιασκεδαστικά.
9Ο «Κιν, *Αστήρ» λογίζειαι εντνχής διά τήν σννεργ σίαν
τον καλόν τον φίλον κ. Μόνον Κέλλα.
ΓΐΑΡΙΣΙ-—Νοέμ6ριος 1927 .
Χειμώνα:!...

Έάν δ Νοέμβριος απαντάται στό ημερολόγιο ώ.
φθινοπωρινός μήνας, για τό Παρ σι είνε ή καρδιά
τού χειμώνα. *
Ίσως πιό πχγερός κα'ι άπό τόν Γεννάρη, πειό βροχε
ρός καί άπό τόν
Μάρτη!...
Καί όμως δ
φετεινός
Νοέμ
βρης είνε.,.άνοιξιάτικος!
’Ακόμα δέν έ
βρεξε καί τό κρύο
γιά τήν ώρα δέν
μάς προδιαθέτει
γιά νά τό περι
μένουμε.
Κχκή
εποχή
γιά τόν κίνημα
τογράφο θά σκεφθήτε σείς, οί πα
λαιοί μου συναθηναΐοι.
’Αλλά γιά τό
Ο έν Παρισίοις συνεργάτης μας κ. Παρίοι δέν ύπάρΜάνος Κέλλας, τελειόφοιτος τών
χει ειδική έποχή
νομικών καί πολιτ. επιστημών
γιά τό θέα ρο
τής κλειστής σκοτεινής αιθούσης.
Καί άπόδειξιζ πώς δλες δ κινηματογραφικές σά
λες έργάζονται τό Ιδιο τό καλοκαίρι, δπως καί τόχειμώνα.
’Αντίθετα δμως μέ τις σάλες τών κινηματογρά
φων τά διάφορα στούντιο δέν έργάζο·ται τό ίδιο δλας τάς έποχάς τού χρόνου Προτιμούν τήν άνοιξι.
Ό λόγος είναι εύχολονόητος. Καί δ έφετεινός Νο
έμβρης, ίδιος Απαράλλακτα μέ τόν παρισινό Μάη
έχει δώσει τήν εύκαιρία σβά στούντιο νά «γυρίζουν»
καινούργια των φιλμ

Εύκαιρία λοιπόν γιά τούς «νέους Αστέρας»!
..
*

Στδ στούντιο τού « Αλβατρδς»
Είνε τό στούντιο πού έχει ώς τά τώρα λανσάρει
τούς περισσότερους νέους. Καί ποιός Γάλλος ήθοποιός τού κινηματογράφου δέν έχει περάσει Από τόν
φακό του ; θά ήταν ματαιοπονία νά Αραδιάσω τά
όνόματά των Αφού είνε δλοι σχεδόν.
Γι’ αύτόν Ακριβώς τόν λόγον κάθε μέρα, από τό
πρωί έως τό βράδυ πολιορκεΐται Από ένα σωρό νεα
ρούς ύποψηφίους «Αστέρας>1
Εννοείται πώς πολλών έξ αύτών δ κόπος δέν
πάει χαμένος. Έάν δέν προσληφβοΰν μιά μέρα γιά
νά κρεάρουν ένα πρωτεύοντα ρόλον, πάντως Αργά ή
γρήγορα θά «γυρίσουν». Είνε τό στούντιο πού έχει
Ανάγκη τών περισσόιέρων βουβών προσώπων, τού
«μπούγιου» δπως θά λέγαμε προκειμένου γιά τό....
«Ελληνικό μελόδραμα».
Έτσι πολλοί ναυαγισμένοι ξένοι φοιτηταί έν Α
ναμονή τού καινούριου «μηνιάτικου» Από τό σπίτι
χους, περνούν τις κακές των μέρες παρουσιάζοντας
βουβά πρόσωπα.
<
Ό ήμερήσΐ'ς μισθός των (30 — 49 φρ.) εΐνε Αρκε
τός γιά νά δικαιολογηθούν τά έξοδα τής ήμίρας.
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ένας Έλληνας φοιτητής
έλαβε μιά μέ'α τήν πρότασι νά τόν προσλάβουν ώς
«Αστέρα» γιατί έκτός τών άλλων είχε καί τό προ
σόν νά εΐνε .. καμπούρης ! Καί δ πρωταγωνιστής
I ένός Από τά προσεχή φίλμ τού «Άλβατρός» έπρεπε
νά εΐνε καμπούρης !
Μά έκείνος—γιατρός παρακαλώ — δέν έδέχθη.
’Ήθελε νά πιστεύη πώς πέρνοντας τό δίπλωμα τού
γιατρού καί γυρίζοντας στόν τόπο του, θά γίνονταν
πειό ένδοξος.
Ή γνώμη του, άλλωστε!.. Καί τού τό εύχομαι.

eH Mistinguett «γυρίζει^
Μάλιστα. Ή Mistinguett «γυρίζει» ή μάλλον
χθές τό πρωί «έγύρισε» έπί δύο ό)ρας. Τό γεγονός
αύ:ό έπροξένητε Αληθινή κατάπληξΐ δεδομένου δτι
ή Mistiuguett είχε πάρει τήν άπόφασι—χρόνια
τώρα πολλά—νά μή «ξκναγυρίση». Και δμως: 50
χιλιάδες φράγκα—γαλλικά παρακαλώ—είχαν δλη
τή δύναμι νά τήν κάνουν ν’ Αλλάξη γνώμη.
ΆλΛά πώς;
?
;
Τό μυστικό μού τό έκμυστερεύεται δ φίλος μου
Pierre Zazareff κινηματογραφικός συντάκτης τού
«Paris Midi».
t
*

* *

■· -

Στό Cauterets τό περασμένο καλοκαίρι, ή κυρία
Berthe Dagmar-Durand συνηντήθη—λένε δλως

1

ραφικ&ς Άότήρ

τυχαία μέ τήν πριγκήπισσα τού Μούζικ-χώλλ.
—Καί γιατί δέν «γυρίζετε» Miss ·
- Έχω πάρει τήν άπόφασι..·.
—Kat έπίμένετε;
—Αύτό νά λέγεται
Έ, καλά. Σάς προσφέρω 50 χίλ. φράγκα για με
ρίκες σας εμφανίσεις μέσα σέ δυό ώρες.
—Chik.
—Chik. Τόκα. Τό άργύριο σταύρωσε καί το
Βίριστό!
*

- * *
,
Στό λόφο τής Μονμάρτρης χθές τό πρωί.
Μέσα σ’ ένα σ’ούντιο, πού στό ύπό^ειό του φυ
λακίστηκε κάποτε ή Jeane d’ Arc, πολλές δεκάδες
άπό εύθυμες «girls» μέ τά πολύχρωμα κουστούμια
των σκορπούν τό εύθυμο γέλιο τής νειότης των. Έ
ξαφνα άπό μιά λόζα έμφανίζεται ένας άρχηγός-σωματογύλαξμέ τήν φέτρινη περικεφαλαία του στολι
σμένη μέ πολύχρωμες πέννες πού σέρνονται ώ; τή
γη·
eH ΜιστινγκέτΙ
"Ολων τά μάτια καρφώνονται πάνω της κι’ έ·
κείνη, πού κολακεύεται γι’ αύτό, πλησιάζει τήν
συντροφιά των δημοσιογράφων.
—Πώς σάς φαίνουμαι έτσι;
Ό Louis Acord, ένας διαβολάνθρωπος συνάδελ
φος, τής άπαντά κρυφά στ’ αύτί μου:
—Έφόρεσε τό κουστούμι τής έποχής της!
— Χοντρή κουτσομπολιά μά τή> άλήθεια. Καί
δμως ή Mistinguett είνε μονάχα 50 χρόνων!.
♦

*

Τά ντεκόρ έν τάξει. Τό σαλόνι τής ύποδοχής
μιας πλουοίας "Αμερικανίδας—τής ήρωΐδος τού φίλμ.
Bicchi.—Ό σκηνοθέτης κ. Jean Durand άεικίνητος. Στήν έμφάνισι τής Mistinguett τρέχει κοντά
της. "Ένα χέρι τού πρσσφέρεται καί τά χείλη του
τό θωπεύουν μέ διάκρισι.
—Εμπρός. Κά/τε γρήγορα. "Ένα λεπτό τής
ΜΙςς μάς στοιχίλει περ σ κότερο, άπό 400 φράγκα.
Οί <sunligths> απλώνουν τούς ήλιους των. Δε
ξιά, άριστερά, έμπρός πίσω οι προβολείς. Ηά έλεγε
κανείς πώς βρίσκονταν κάτω άπ’τόν ήλιο άθηναϊκού
μεσημεριού!
«Γυρίζουν». Μπρός στόν φακό ή ΜΙς χαμογελά,
ρίγνει ματιές, τεντώνει τή.μπράτσα τη; μέ νωχέ
λεια, άφήνει νά φανούν οί γάμπες -«ης μέ χάρι!
αύτές οί γάμπες ! Ces gambes celebres !...
* ♦
Καί τό «γύρισμα» έξακολουθει.
Ή πλούσια ’Αμερ κανίδα δίδει κάποια γιορτή
στήν όπ.ία έχει καλέσει τήν Mistinguett νά χο
Καί ή ΜΙςς μέ τόν παρτεναίρ της κ. Earl Leslie
άρχίζουν τό χορό. Ένα ωραίο χαριτωμένο χορευ
τικό ντουέτο, ή τελευταία κρεασιόν τής Mistingutte.
Τι χάρΐ-;, τΐ έλαφρότης—πούπουλα κΓοίδυό τους.

Τό «γύρισμα» έτελείωσε. Μεσημέρι
Ό εύγενικός σκηνοθέτης κ. Durand δέν έννοεΐ
ν’ άφήση τούς έπτάκέπτας του νά φύγουν χωρίς
άπεριτίφ. ’Από τό άπέναντι «bistrot» ένα κοφίνάκι
σάντουιτς, τρε1ς·»τέσσαρες μπ υκάλες πορτό, σενζανό, ραφοέλ... άρκετά ποτήρια.
—Στήν ύγείά σας Μίςτ.
Στό τρίτο ποτήρι ή Mistinguett άφήνει τό κά
πως σοβαρό ύφος τής κοινωνικής έτικέττας καί πέρνει τό πραγματικό της, τό ύφος αύτό πού θαυμά
ζομε στόμούζικ χώλ.’Ηγλωσσίτσα της λύνεται. Μάς
μίλεΐ μέ τό ίδία τερό της «accent faubourien», άλά βλαμήστικα δπως θά λέγαμε ελληνικά.
—...«Έγύρισα» καί τήν Cosette (Τιτίκα) στό
πρώτο-πρώτο φίλμ τών «Αθλίων» τού Ούγκώ καί
τελευταία άπ’ δλα τό «La Glu>. Σβ αύτό τό φίλμ
δόθηκα μέ τήν καιδιά μου. Μά στή σκηνή τού έγ
κλήματος ό Henry Kraus μέ έπλήγωσε στ’ άληθίνά
μ’ ένα σφυρί! ’Έπεσα χάμω λιποθυμισμένη! Μια
αίμοραγία πού ακολούθησε μού έβαψε τά ρούχα
κόκκινα! Άπό τότε δέν ξανάπαιξα στόν κινηματο
γράφο!
·
Καί όμως πληοονόμουνα καλά γιά τήν έποχη.
Εκατό φράγκα τήν ήμέρα!...
Μάνος Κίλλας

Η HPMIEPO0L.KAZAS0BA
Τό πολυτελές θέατρον «Γκλόρια Πάλαστ» θριαμ
βεύει αύτές τής μέρες. Παίζεται τό μεγάλο φί,μ τού
Μοσζούκιν «Καζανόβας». CH πρεμιέρα προ πάντων
ήτο άπό τάς δλίγας και δλος δ εκλεκτός κόσμος έφευ
γε κατενθουσιασμένος. Πρόκειται περί ενός αληθι
νής αξίας 4>ιλμ> τό οποίον όπου παίχθηκε έσημείωσε
μεγάλην επιτυχίαν. Οί σοβαρότεροι Γερμανοί κριτι
κοί τό επήνεσαν. Καθώς πληροφορούμεθα τό φιλμ
αύτό θά παιχθή και εις τάς Αθήνας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. ΚωοταρΙδην (*Ενταϋ&α)· Άπεστάλησαν Χϊον 12 διά
φοροί φωτογραφίαι» Χρτμιατα ελήφ&ησαν 8υγαριοιθϋμ&ν.
—Α. Μηιζέλην (Κέρκυρα*)· Εϊιιε&α άπο!ύίθ>ς σνμ,φω·
νοι. ‘ΑποαιεΙλατε φωτογραφίας διά δβλτίον χα&ώς χαί ταχτιχάς άνταπΟχρίοεις·
— Γι ύρας Χιταίροφ (Σέρρας)· Φωτογραφίαι χαι χρή
ματα ελήφ&τραν, δυστυχώς όμως 6 διαγωνισμός εληξβ. Γρά·
φάτε μας εάν επι&υμεϊιε νά σάς επιστρέψωμεν τάς 70 δρχ·
ή θέλετε νά τάς διαθέσε ε άλλως·
— *Αλ. 2ωφο0*ιάδην (Μυτιλήνην), ΈπΙ τέλους ελάβαμεν ειδήσεις σας· Σάς δ^χαιολογοϋμεν πλήρως χαι έλπίζομεν
εις τό έξης ταχτικήν συνεργασίαν, Έλήφθηοαν 150 δραχμαί
χαι ουτω κανονίζεται παλαιός λ)σμός χαι μεχρις27ου τεύχους.
Νέος λ)σμδς άπό 28 χαί εντεύθεν. Παραποιούμενοι ας ανα
νεώσου* άπο 1ης Νοεαβρίου χαί θά τούς σταλούν άπό 1ης
’Οκτωβρίου. Φωτογραφίαι δυστυχώς δέν υπάρχουν πλέον
παρά μόνΛν.μεγάλαι αί όποϊαι δίδονται ώς όώρον είς τούς έγ·
γραφομένους συνδρομητάς.
Ντ, Κανελλοπούλου (Πάτρας). Δυστυχώς έξηνιλήθησαν
al φωτογραφίαι πού ζητείτε. Θέλετε νά σάς στείλωμεν αλλαςι
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Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ Η ΚΑΤΩ ΑΠ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ
Μέ πρωταγωνιστήν τόν διάσημον

ΛΙέξ

Ό Ντίκ Τσυρπέν είναι ένας ληστής δ δποϊος αύτής τό άμάξι κάποιου βαθυπλούτου δ όποιος έφηέχει περισσοτέρους φίλους παρά έχθρού;. Τά ήρωίκά μίζετο διά τήν σκληρότητά του άπέναντι τών πτωτου κατορθώματα, τά δποϊα δέν έχουν κανένα άλλον; χών. Ό άπληστος ευπατρίδης πρό τού μυστηριώδους
σκοπόν παρά πώς νά προσιατεύσουν τούς άδυνάτους άνθρώπου ήναγκάσθη νά άδειάση τό βαλάντιό του
καί νά βοηθήσουν τούς πτωχούς, νά τιμωρήσουν χωρίς νά φέρη άντίστασιν. Αίγα λεπτά άργότερα δ
τούς τυράννους καί τούς άσυνειδήτους πλουσίους πού Ντίκ Τ υρπέν διέκρινε νά προχωρή άπό τό βάθος
καταπιέζουν τον λαόν, τόν κατέστησαν άληθινόν εί- ;τού δρόμου ένα άλλο άμάξι. Ήτο δ Σκούατρ ένας
οωλον είς δλην τήν περιφέρειαν τής δράσεώς του. πλούσιος γαιοκτήμων, ό όποιος έπεδίωκε νά πανΉ φήμη του έχει ήδη διαδοχή καθ’δλην τήν Άγ- τρέψη τήν άνεψιά του ;\αίδη Αλίκη Μπρούκφιλντ
-----r—
γλίαν καί τό δνομά του κατέστη έξ ίσου γνωστόν μέ μέ τόν εύγενή λόρδον Χούλτων.
τό δν’ομα τού βασιλέως τής Αγγλίας. Ό Ντίκ ΤουρΜιά συμμορία ληστών περικυκλώσασα τό άμάξι
πέν δ άριστοκράτης αύ^ός μέ δλην χήν σημασίαν τής άπήγαγον τήν Άλίκην καί τήν άκόλουθόν της
λέξεως ληστής, δρα συνήθως μόνος του. Οί κυριώτε- Σούλυ πού ήσαν μέοα είς αύτό. Άλλ’ δ Ντίκ τεθείς
ροι συνεργάται του είνε ή ευφυΐα, ή τόλμη, τό θάρ άμέσως είς καταδίωξίν των άπηλευθέρωσε τάς δύο
ρος του καί τό άγαπημένο του άλογο δ Μπλάκ Μπίς γυναίκας. Ή γενναιοτης τού Ντίκ ένεθουσίασε τήν
ένα άλογο θαυμάσιο μέ πρωτοφανή νοημοσύνην.
λαίδην Άλίκην ή οποία ένεπιστευθη τήν τύχη της
Ή τελευταί,α περιπέτεια τού Νιίκ Τουρπέν χρο σ’ αύτόν. Τού είπε δτι θά προτιμούσε νά πεθάνη
νολογείται πρό δύο ετών στήν Αγγλία είς τά 'πέριξ παρά νά πάρη τόν Χούλτον. Ό Ντίκ άπεφάσισε
ι£λλμ’τ
Ατ€ υσ
PT εΐδησις
«
τότε
νά tyiv
τήν ύπεον.σπίστι
ύπερζσπίση. eΉ
τής άπαγωγής
τού Λονδίνου μέσα είς ένα πυκνόν δάσο: διά μέσου
τού δποίου διέρχεται ή μεγάλη δδός πού δδηγεΐ στήν γής
τής ’Αλίκης
Αλίκης
προξενεί
έντύπωσιν
είς
τό Λονδι«
*ον,
• Ό Ντικ έν τώ μεταξύ εύρίσκεται μίσα
πρωτεύουσα.
tMIMI.
Ό Ντίκ είχε σταματήσει κάποτε έπί τής δδοΰ σέ μιά ταβέρνα περικυκλωμένος άπό τήν άστυνομία.
—
—ι·Πρά τού κινδύνου νά
συλλη__________________
I φθή άναγκάζεται νά διευκολύνη τήν δραπέτευσιν τής
’Αλίκης μεταμφιεσμένης I είς
«Λακέ». Μετ’ όλίγον κατορθώνει νά διαφύγη καί δ Ιδιος
καί νά καταφύγη είς τό Λονδΐνον. ’Εκεί ύφ σταται μυρίας περιπετείας. Έ άστυνο
μία έχει λυσσάξει. Τόν κα
ταδιώκει παντού χωρίς νά
δυνηθή καί νά τόν συλλάβη,
χάρις είς
τόν Τόμ ΚΙγκ
ένα φίλον του δ δποΐος τόν
βοηθεί μέ *δλη του τήν καρ
διά.
Ένα βράδυ δμως υστέρα
άπό ένα νικηφόρον άγώνα
Ιέναντίον ένός πρωταθλητού
τής πυγμαχίβς τού ΚΙκ|Χρόσεν, δ λόρδος Χούλτον τήν
[στιγμήν άκριβώς ζπού άνακηΙρύσσεται νικητής δ Ντίκ, έμΙφανίζετκι μέ τούς άστυνομιΙκούς. Ό Ντίκ χωρίς νά χάI ση τήν ψυχραιμία του ρίπτει
Μ/α σκηνή άπό τό έργου κ.Σιβηρία^ πού άφησε άρίστην έντυπωσιν
Ιτά .λεφτά πού κέρδισε πρό .
προβλη'θέν είς ιό α
Λττικόν9
*
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/ν'”··.

·*

ίίϊνημα^σγραφτκός Άότηρ

δλίγου είς τδ πλήθος. Ό όχλος πού τόν Αγαπά άλ
λως τε παρεμβάλλεται μεταξύ αύτού καί τής Ασ :υνομίας καί δ Ντίκ, κατορθώνει νά διαφυγή πρός ·
•τιγμήν.
’Επίσης φεύγει καί δ Τόμ ΚΙγκ μέ τήν Σούλυ I
μέ τήν δπόίαν είναί τρελλά έρωτευμένος, Αλλ’ δ
—Ό Κινηματογράφος «Πανόραμα», δγεινε αγνώριστος.
Ντίκ πίπτει θύμα μίας προδοσίας συλλαμβάνει και ζΕπεσκευάοθη τελείως και λάμπει άπό καθαριότητα· Μουσική
καταδικάζεται είς θάνατον.
| θαυμασ^α μέ ενα ωραίο τρίο συνοδεύει τάς ταινίας καί γενικώς
Ό Τόμ ΚΙγκ καί ή Σούλυ Αποφασίζουν τότε νά παρουσιάζει μια εκπληξι. Αύτά de δλα οφείλονται είς τόν
τόν σώσουν. Πράγματι δέ δλίγας ώρας πρό τής θα νίον του διευθυντήν κ· Κοσμίδην ό όποιος όμολογουμένως έχει
αρκετά ανεπτυγμένο? τό αίσθημα τής καλαισθησίας
*
Τοιουτο·
νατικής έκτελέσεως ή Σούλυ κατορθώνει νά έπίσκε- τρόπως τό «Πανόραμα
*
δεν θα δίδη αφορμήν εις τον κ· Γεωρφθή μεταμφιεσμένη σε γρηά τδν Ντίκ στή φυλακή - γιάδην, τής ’Αστυνομίας Πόλεων, νά έκδίδη δλο καί ετρωτόκαί τδν προειδοποιεί νά είναι έτοιμος γιά δλα διότι | τυπα φιρμάνια κατά τού κινηματογράφου διότι’ <τν»·βΛβσβ,
συνέπεσε, νά
γίνονται προσπάθειες Απ’ έξω νά σωθή κατά τήν κάνη τόν περίπατό του έπι τής οθόνης δνας κορέος.
— Συγκίνηοις μεγάλη εΐζ τούς κινηματογραφικούς κύκλους
ώρα τής έκτελέσεως. Έν τφ μεταξύ ή "Αλίκη είναι
τής ' Ελλάδος έξ αφορμής τής ειδήσεως περί διαλύσεως τού
κλεισμένη στδ μέγαρο τής Ύόρκης δπου δ Λόρδος συνασπισμού FaNaMet. Και δεν εχει άδικο ό κινηματογρα
Χούλτον προτίθεται νά τήν παντρευθή. Άλλ’ δ φικός κόσμος ό όποιος δεν ύπέφερε και λίγα· Διότι ή νπαρςις
*
καί ήναγκάσθησαν
Τόμ άγρυπνε! έκεΐ. Ή ώρα τής έκτελέσεως εφθασε. τής Φάναμετ, έδημιούργησε τήν «Τριάγκλ
Ό Ντίκ βγαίνει Απδ τή φυλακή καί δδηγειται στδ ούτω νά κλείσουν σχεδόν δλα τά άλλα γραφεία. *Οπως δή
ποτε εκείνο πού θά εί αι ενδιαφέρον, εΐνε τό εξής : Τί θά
Ικρίωμα ύπδ τάς έπευφημίας τού πλήθους πού τδν γίνουν διάφοροι κατεργαραίοι πού βρήκαν ευκαιρία, λόγφ των
Αγαπά. Ο Τδμ έχει λάβει ήδη τά μέτρα του. Έμέ- άνωτέρω γεγονότων, νά μάς παρουσιάζονται ώς μεγάλοι·
θησε καί Αντικατέστησε τδν δήμιον. Και τήν στιγμή
— Τό ν* άλλάξη κανείς τίτλους έργων, πού είς τήν ελλη
πού έπρόκειτο νά τραβηχτή τδ σχοινί γίνεται αιά νικήν αρχικοί των τίτλοι μεταφραζόμενοι, δεν λέγουν τίποτε,
νά άλλάζη κανείς τόν τίτλον
ταραχή μέσα είς τδ πλήθος καί δ Ντίκ κατορθώνει είιε πολύ δικαιολογημένος·
ενός έργου γνωστοτάτου παιχθέ^τος κατ9 επανάληημν άπό σκηνά διαφύγη βοηθούμενος άπδ τούς φίλου: του.
νήζ» ούτό, χαρακιηριζόμενον επιεικώς, λέγεται βλακεία. Καί
Χωρίς νά χάση τότε καιρδ δρμά μέ τδ άλογό 1 ό λόγος περί τού προβληθέντος εις τό Πάνθεο
*
έργου «Η
*.
Το• εργον αυτό, είτε τό γνωστότου πρδς τήν κατεύθυνσιν τού μεγάρου τής Ύόρκης. ' πριγκήπισσα τής σοκολάτας
*
, Τώρα γιατί
Ή Αστυνομία τδν καταδιώκει δαιμονιωδώς. "Εκα ' τατον θεατρικόν τοιοϋτον «'Η μικρή σοκολατιέρα
ή «Petite chocolatiere είς «πριγκήπισσα τής
τό ιππείς δρμούν δπισθέν του Αλλ’ δ Ντίκ φεύγει μετεφράσθη
σοκολάτας'» αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Εκτός εάν ή δι·
σάν άνεμος. Τοίχοι, κρημνοί, δρμητικοί χείμαρροι εύθυισις τού «Πανθέου» έκατάλαβε άρχικώς δτι ή Μικρή σοτίποτε δέν μπορεί νά σταματήση τήν δρμήν του. Εις κολατ έρα τής οθόνης έρυΦριά πρό τής Μικρής σοκολατιέρας
τδ τελευταίο χιλιόμετρο πληγώνεται τδ άλογο τού τής σκηνής. Αυτό ασφαλώς, θά είναι·
—'Η «Σιν'ε Όριά»» κατά τήν παρ· εβδομάδα είχε τρεις
Ντίκ Απδ μιά σφαίρα. "Ο Ντίκ Αναγκάζεται νά τδ
επιτυχίας, Την < Σιβηρίαν» είς τό «* Αττικό
»,
*
τήν
διατρέξη πεζός καί φθάνει Ακριβώς στή κατάλληλη μεγάλας
γνωστήν μεγάλην επιτυχίαν τϋς Κοτοπούλη «* Αγνός Γλεντζές
*
στιγμή.
είς τό Σπλέντιτ και την *Κόλασι» του Δάντε είς τό Μο
*τιάλ·
Μετ’ δλίγον δ Ντίκ πέρνει τή Αλίκη καί φεύ Τά θέατρά της κατεκλύζοντο από ενωρίς από χιλιάδας κόσμου
γει στή Γαλλία, δπου ζε! πλέον ένα βίον ήρεμον εν άντιθέσει πρός τάάλλα των οποίων οί θεαταί εμετροΰντο εις
τά δάκτυλα·
καί εύτυχή.

·

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ

Τήν 30ην τρέχοντος Νοεμβρίου λήγουν αί σύν
δρομα! των κ# κ. Γ. Σέκερη (’Αθήναι), Γ. Άμπέση
(Άγρίνιον), Κινηματογράφου Φοϊνιξ (Θεσ)νίκη),
Κινηματογράφου Ά^άμπρα (Θεσ)νίκη), ’Αμαλίας
Πετροπούλου (Χαλκίδα) καί Γ. Χριστοπούλου (Τρίπολιν).
Παρακαλούνται θερμώς οί άνωτέρα) κ. κ. φίλοι
συνδρομηταί δπως θελή^ουν καί ανανεώσουν ένκαι
ρως τάς συνδρομάς των καθ’ δσον άπό 1ης Δεκεμ
βρίου θά διακοπή ή περαιτέρω αποστολή τού φύλλου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

Ζητούνται τακτικοί άνταποκριταΐ νέοι ή δεσπο νίδε; δπως Αντιπροσωπεύουν τόν «Κτντηικ.
Αστέρα» είς τάς έξής πόλεις τής "£λλ δης.
Χϊ ν, "Ηράκλειον, Ρέ^υμον, Κέρκυοαν, 'Ιωάν
νινα, Πρέβεζα, ’Αργοστόλι^ν, Ζάκυν&ον, Βο·
δενά, ίΐύργον (Ηλείας), Τρέκκαλα, ΑΤγιον,
Βόλον, Σπάρτη, ’Αγρίνιον, Καλάμας, Ναύπλιον,
Κόρινθον,Μεσολόγγιον, Φλώρινα, Βέρροιαν, καί
δπου υπάρχει έ'στω καϊ εΐς κινηματογράφος ώς
κα' εί; τήν Κορυτσαν (Άλβαν αι) καί Κύπρον.
Θά προτιμώνται οί έγγρίφοντες προηγουμέ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κιιημαιογραφιχή μηχανή
νως μερικούς συνδρομητάς.
τελείως καινουργής είς αυμφέρουσαν τιμήν. Πλη
ΟΙ έπΐ'&υμοϋντες νά άναλάβουν ά,ς Απευθυν
ροφορέαι παρά τφ μηχανικφ κ. Π. Χριστο- θούν δι' έπιστολής των είς τήν διεύθυνσιν τοϋ
Άστέρος».
δούλφ (Κινηματογράφος 9Απόλλων) ^Αϋ^ήναι.

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

------ --------------------^;^=,—
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ΥΠΕΡ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ

ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ

ΜΙΚΡΗ ΗΘΗΝΗΤΚΗ

AHSIS ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

·

ϋ------------------ ----------------------------------

Ο

Καξανόβα
Τερέξα
Χορεύτρια Κορτισελλι
Μαρία Μάρι
Αικατερίνη Β'
g - ------------------------------

Μ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ

Ίβάν Μοσζούκιν
Τζέννυ Ζοΰγκο
Ρ·να ντέ χ\ιγκουόρο
Διάνα Καρρέν
Σ. Μπιανκέττι

Ό Καζανόβας, ό βασιλεύς των τυχοδιωκτών,
ο προστάτης των αδυνάτων, τό εϊ^ωλον τών γυναι
κών, δ Καζινόβας, όσης συγκαταλέγεται μεταξύ των
Αθανάτων φυσιογνωμιών μιας παλαιάς εποχής, ξαναζή πάλιν στο φιλμ αυτό. Οι γυναίκες εϊνσι ή ζωή
του. Γιά χάρι των δέν λογαριάζει δυσκολίας καί κιν
δύνους καί τό μειδίαμα ενός κοριτσίστικου στόματος
τόν ρίπτει σέ τρέλλες καί περιπέτειες.
ΕΙς τήν Βενετίαν επιζητεί δ τοκογλύφος Μενούτσι νά τού κάμη κατάσ<εσιν ένεκα ενός άναξοφλήτου
λογαριασμού του. Ό Καζανόβας δίδει προς έξόφλη
σιν τούτου ένα μαγικό βιβλίο γεμάτο μυστηριώδη
σημεία, τό δποΐον προώριζε διά νά έξαπατήση κα
νένα. Ό δεισιδαίμων όμως τοκογλύφος κατηγορεί
τόν Καζανόβα είς τό δικαστήριον τών Δέκα διά τους
διαβολικούς του έξορκισμούς. Από μίαν εορτήν τήν
όποιαν δ Καζανόβας δίδει πρός χάριν τής έρωμενη:
του, τής ώραιοτέρας χορευτρ’ας τής Βενετίας (Ρίνα
ντέ Λιγκουόρο) σπεύδει καί ακολουθούμενος άπό
ένα ραβδοφόρον, πρός τό ραντεβού του μέ τήν Λαίδη
Σιάνχοπ τήν σύζυγον τού άγγλου πρεσβευτού, μέ

Κόμησα Βοροντσώφ
Λαίδη Στάνφοπ
Αόρδος Στάνχοπ
Τσάρας Πέτρος Γ
Γρηγόριος Όλφώφ

Νίνα Κόσιτζ
Όλγα Δαίύ
Δημήτριες
Ρ Κ/ιέϊν Ρότζε
Πώλ Μήντ

τήν όποιαν περνά τις τελευταίες ώοες πρό τής φυ
γής του. Κατά τόν χωρισμόν των ή Λαίδη τού χα
ρίζει ένα υπηρέτην άράπην, δστις τού έφάνη τού λοι
πού χρησιμότατος. ’Ανενόχλητος διέρχεται τά σύνορα.
’Αλλ’ είς ένα πανδοχεϊον άναγνωρ ζει είς τήν
συνοδείαν τού δουκός τού Μπαϋρόϋθ ένα μετεμφιε·
σμένο κορίτσι, τό όποιον τού αποκαλύπτεται καί τόν
παρπκαλεί νά τό έλευθερώση άπό τόν δούκα, τόν
δποΐον δύο έτη τώρα συνοδεύει. Ό Καζανόβας, δστις
σέ κα ίμια κλσίουσα γυναίκα καί μάλιστα ώραίαν τί
ποτε δέν ήδύνατο νά άρνηθή, προσπαθεί νά δραπε
τεύσω μ’ αυτήν. Συλλαμβάνεται όμως καί τού απο
σπούν το κορίτσι. Κατορθώνει δέ επί τέλους νά
είσέλθη εις τά ρωσσικά σύνορα μέ τήν συνοδείαν τού
παρισινού έμπορου νεωτερισμών Ντυπόν. "Η θέα
μιας ωραίας S-νης, ή τις μέ τόν συνοδόν της πηγαίνει
καί αυτή είς τή^Βωσσίαν τόν ρίπτει εις νέας τρελλάς
επιχειρήσεις.
♦
* *
Ό Ντυπόν είναι προσκεκλημένος είς τήν Αυλήν
τής ρωσσίδος αύτοκρατείρας. "Ο Καζανόβας ίδιοποιεΐται τάς άποσκευάς καί τό διαβατήριον τού Ντυπόν-καί φθάνει εις
τήν Πετρούπουλιν μέ τόν πιστόν
του άράπην καί παρουσιάζεται είς
τήν Αικατερίνην ώς έμπ ·ρος νεω
τερισμών Ντυπόν.
Ή Τσαρίνα
νοστιμεύεται τόν ώραΐον έμπορον.
Τόν προτιμά φανερά, χωρίς νά ξε
ρή δτι είναι δ Καζανόβας. "Ο σύ
ζυγός της τουναντίον, δ Τσάρος
ΙΙέτρος δ III, δοτις ένεκα τών άκολασιών του καί τού ύστερικθύ καί
βαναύσσυ χαρακτήρας του είς δλην
τήν χώραν είναι μισητός, άκούει
δτι δ Καζανόβας δια’ρίβει είς τήν
Πετρούπολιν^καί διατάσσει τήν σύλ
ληψήν του. Κατά τήν διάρκειαν ε
νός μεγάλου γεύματος εΐς ιά ’Ανά
κτορα, δ Τσάρος υπό τήν επιρροήν
τής ερωμένης του κομήσσης Βο
ροντσώφ, προσβάλλει τήν Τσαρί
ναν. Ό Καζανόβας τήν υπερασπί
ζεται καί κατά τήν στιγμήν εκεί
Μία σκηνή τρόμου άπο τό. εργον τής Σινέ Όριάν . «Μ^τελφεγκόρ»
νην άποκαλύπτει τήν . ταυτότητά του

I
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Ήδη απολαύει φανερά τής εύνοιας τής Τσαρί-Ι
Αλλά είς μίαν εορτήν βλέπει τήν ώραίαν άγνω
άγνω-
νας. Άλλα
στον τού συνοριακού σταθμού—ή τις είναι ή Μαρία
c rr
Έάν κρίνομεν άπό τά παιχθέντα ήδη έργα τής
Μάρι ή σύζυγος τού βενετού πρεσβευτού—και δ Κα
Φόξ Φιλμ όπως ή «Κόλασις> τού Δάντη καί ή «Σι
ζανόβας τήν ερωτεύεται-. Ή ζηλότυπας Τσαρίνα έξο-1
έξοβηρία» δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν δτι ή έν λόγφ
Μάρι
καί
τόν
σύζιγόν
της,
έν
ρίζεί τήν Μαρίαν
και τον σύζυγόν
έ’αιρεία διεκδικεϊ μετά πείσματος τά πρωτεία ε?ς
τούτοις εις τό ταξειδιωτικό όχημα συνοδός τής Μα
τήν διεθνή κινηματογραφικήν παραγωγήν
ρίας αντί τού πρέσβεως είναι δ Καζανόβας. Οι στρα
Ή Φδζ Φιλμ έκτός των έκλεκτών καλλιτεχνών
τιώται δμως τής Τυαρίνας, οϊτινες τον καταδιώκουν
μεταξύ των δποίων περιλαμβάνονται καί άρκετοί
τον αναγκάζουν νά κατ
βή
*
από τήν άμαξα καί έτσι
νέοι κινηματογραφικοί άστέρες, συγκεντρώνει καί
ή Μαρία συνεχίζει μόνη το ταξείδι της.
σ^ηνοοέτας μεγάλης άςίας καί άναμφισβητήτου
Ό Δόν Ζουάν κατορθώνει νά ύπερβή τά σύνορα
κύρους δπως δ Φ. Μουρ άου δ σκηνοθέτης «Τοϋ
τή βοη 'εία μια; ωραίας χωρικής κ ίι επιστρέφει εις
τελευταίου των άνθρώπων> καί τόσων άλλων έργων
όπου κρυπτόμελο;
κρυπτόμετο; προσπαθεί νά άνατήν Βενετίαν οπού
[πού έςέπληξαν κυριολεκτικώ; μέ τήν πρωτοτυπίαν
καλύψη τήν Μαρίαν. Τήν έπανευρίσκει κατά τήν δια
μ
s
/
C· _ Λ Λ καί τόν πλοϋτον των σκηνών των·
άρκειαν τού καρναβαλιού, τήν παίρνει στήν γόνδολά
’Ήδη ή Φδξ-Φίλμ διά τόν Μουρνάου <έγύρ σε> με
του καί περνφ
περνμ μαζί της μίαν ερωτικήν νύκτα.
ρικά άλλα έργα διά τά δποΐα σύσσωμ ς δ Ευρωπαϊ
Αλλά το πρωί, άιόμη ευρισκόμενο; στήν αγκα
κός τύπος δμιλεί μέ ειλικρινή ένθουσιασμόν καί άλιά τή Μαρίας, βλέπει σ:ήν άκτή τήν Θηρεσίαν,
ήτις πρόκειται νά κλεισθή υπό τού δουκός τού νυπόκριτον θαυμασμόν.
Μεταξύ αυτών είναι καί «Ή Ύστατη *
Ώρα» είς
Μπαϋοόηθ εις μοναστήρι. Πηδφ, άφήνων τρομαγμέw
3
\
_ __________
τήν δποίαν πρωταγωνίσ οϋν δύο νέοι κινηματογρα
1νην τήν Μαρίαν καί αγωνίζεται μέ όλους τούς
συνο
φικοί άστέρες ή Ζανέι Γκάϊνορ καί δ Σάρλ Φ^ρέλ.
δούς τής Θηρεσίας.
Θηρεσίας, ’Ελευθερώνει τό κορίτσι, άλλ’ Πρόκειται περί μιας άπλοΐ’στάτης ιστορίας μιας άδ Καζανόβας υποκύπτει εις τήν υπεροχήν των άν
πχής περιπετείας δύο έρωτευμένων. Ή έπιτυχία της
θοώπων
θρώπων τού συζύγου τής Μαρία:, οιτι^ες
-------, τούς κατα„
διώκουν. Ριπτεται εις τήν τρυμεράν φυλακήν όπου [ομως εΐν-ι, τοιαύτη ώστε διά πρώζην φοράν αι
Ιεύρωπαϊκαί έφημερίδες καί τά περ-οδικά έμειναν συμαναμένει τήν καταδίκην τον, ενώ έξω « κόσμος
φωνοι είς την γ-ώμην δτι σπανίως τόσον άπλή '.στο·
γλεντφ.
_ \[χ ρία προξενεί τόσον βαΗεϊαν έντύπωσιν.
Ή Θηρεσία καί καί οί φίλοι του προσπαθούν νά
Τό «Ντα ηλυ Μαίηλ», τό «Ντανηλυ Χρονίκλ», η
τόν ελευθερώσουν. ’Επωφελούνται τής ταραχής τού
e0 Νταίηλυ ’Εξπρές, δ Τηλεγράφος Νέας ‘'Ιόρκης, τό
καρναβαλιού και επιτυγχάνουν τού σκοπού τωνί _
Νταίλυ Νιούς, οί Τάϊμς τής Ν. 'Ιόρκης καί όλα
Κ' κανόβας βγάζει λόγο στούς κατοίκους τής Βενε
πλήθης.
κινηματογραφικά περιοδικά τού παλαιού καί τού
τίας καί κατόπιν εξαφανίζεται μέσα στο ;
νέου Κόσμου δημοσιεύουν έγκωμιαστικώτατα, άρθρα
*Ενα πλοΐον θά τόν φέρη εις τήν απόλυτον άσ<{ά
διά τήν «Ύστάτην ίΖΩΖαν> καί τόν σκηνθέτην της
λείαν.
Μετά ατό ένα συγκινητικόν αποχαιρετισμόν τής Μορνάου.
Άλλ’ ή παραγωγή τής Φόξ Φιλμ δέν περιόριζεΘηοεσίας ανέρχεται επί τού πλοίου, τό όποΐ >ν σιγά·
.
. . · · .·' ,
~ % -χ
εγκαταλείπω τήν Βενετίαν. ΆλΓ
αίφνης
βλέ-Η
“
ΐ^-.
εδω.
Εχει
«κόμη
να
Γιά^δόίαί
Αλ?’ αϊ;νης βλέ-|^ έω .έδώ
ακόμη
παρουσιάσει τδ
’’ "< ^τ-της
----- ; Ωρας» εργον «Γι4
«Γιά τη
δόξα>
πει στήν άκτή ένα χαριτωμένο κορίτστ και τό.ε λη- 1
τή δόξα»
έργο χιουμο
σμονών καί κινδύνους καί τά πάντα πη^ άπο τό καθώς καί τόν «κα οκάγαθο Πατέρα»
Πατέ**
>
ριστικό, τάς «Κατακτήσεις τής Νόρ<» καί άλλα.
βαπόρι καί κολυμβώνιας φθάνει σιήν άκτή αγκα
λιάζει τό κορίτσι καί ριπτεται καί πάλιν στή μέθη |
τού Καρναβαλιού, πρός \έους κινδύνους προς νέες!
θελκτικές περιπέτειες τής καρδιάς.
9
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0 ΤΖΑΙΚΥ ΚΟΥΓΚΑΝ ΚΑΙ Η “ΜΕΤΡΟ,,
Ό Τζέ<υ έτελε ωσεν πρότινος τοφίλμ «Buttons».
Με τό φιλμ δέ αυτό λήγει κχί τό συμβόλαιό του μέ
τήν Metro-Goldwyn.Είναι δέ σχεδόν βέβαιον ότι τό
συμβόλαιον αυτό ύέν θά άνανεωθή διότι ήδη ή επι
τυχία των φιλμ τού Κούγκαν, ένεκα τής ή^ικ^ας του,
καθίσταμαι πρ ·βλημαιική.
Φαίνεται ότι δ μικρός καλλιτέχνης θά άποσυρθή
ετι εις μίαν σχολήν μετά δέ τήν έξοδόν του θά <γυ
*
ρίζθ
διά λογαριασμόν τού πατέρα του,

Άπό τού παρελθόντος μηνος οί διάφοροι άμερικανοί άττ^ρες οί παρ «θερίζονιες είς τήν Εύρ οπήν ή
άλλαχού ή^χισαν νά επιστρέφουν είς τάς έργα- ίας
των,
διότι αί άδειαί των εξληαν. Αί άδελφαί
Τάλυαιτζ ήσαν εις τήν Ευρώπην Κυανήν ’Ακτήν
Ή Ρενέ Άντορέ εις τήν Σιέρρα:, ή Ν ολορές ντέλ
Ρίο εις τήν Χονο'ουλού, ή Λουίζα Φατσένχα ε’ις την
Βασ^γκτων, ή Γκλόρια Σβάνσον είς τήν Καβαλίνα ο
Χάρολδ Λόϋδ εις τήν Νέαν Ύόρχην. Εις την αυτήν
πόλιν πα^εθέρισαν καί ό Ριχάρδ Μπάρθελμες με
τήν Μαργαρέτ Λίβιγκστον. Καί τώρα ολοι αυτοί
μάς υπόσχονται εκπλήξεις.
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
Ιίρωτ αγώνιότουν οί Μ^ίντν Κρίότιανς, Γ. Γκαιιπριά καί Ζάν Μνράτ

Η Κλαίρη Άλλεν, σύζυγος τού ιδιοκτήτου τής
εταιρείας αεροπλάνων, «Φο νιξ» αύτοκτονεϊ εις τήν
κατοικίαν τού πιλότου Άλφόνσου Σάρτεν, διότι αυ
τός τυςεΐπε, ότι ή φιλία των έπρεπε νά λάβη ένα
τέρμα.
"
’Ενώ ό Σάρτεν μέ τήν νεαράν φίλην του, τήν
πλουσίαν άμερικανίδα Μαίρη Κραίγκ, ήτις μόλις
έφθασεν είς τήν ’Ήπειρον, εορτάζουν ε’ς ένα έπίση
μον γεύμα τήν αϊσίαν επάνοδον, ό Κνούτ ’ΆλΖεν
ίσταται περίλυπος προ το£ νεκρικού φορείου τής αγα
πητής του γυναικός, τής οποίας ό θάνατο; τού φαί·
νειαι αινιγματώδης, μέχρις δτου ή δυσπιστία του έξεγείρεται άπό μίαν επιστολήν τής νεκράς διά τής οποί
ας μανθάνει τό φοβερόν μυστικόν, πού αυτή έσκό
πευε νά τό πάρη μαζί της στον τάφο.
Μάτην επιδιώκει ό Σάρτεν νά έχη τήν Μαίρη
περισσότερον άπό φίλην. Έν τούτοις καί αυτή δέν
αποφασίζει μίαν άπάντησιν. Άλλ’ δίαν μανθάνη
δτι ό Σάρτεν σχεδιάζει ένα γύρο τού κόσμου μέ αερο
πλάνο, άποφασίζει νά άναχωρήση μέ τό προσεχές
άτμόπλοίον στή Μπίσκρα, όπου δ Σάρτεν μελετά νά
κάμη ένα σταθμόν καί έκεϊ ή Μαίρη νά τόν χαιρετήση πρώτη.
Έπί τού άτμοπλοίου ή Μαίρη άναγνωρίζει με
ταξύ των έπ< βατών καί τόν Άλλετ, δστις ταξειδεύει
υπό ξένον όνομα δια νά λησμονήση τόν πόνον ένεκα
τής άπωλείας τής συζύγου του καί όιά νά εύρη ευκαιρίαν νά έκδικηθή
τήν Σάρτεν.
Ό Άλλεν, τού
ύποίου τόν χαρα
κτήρα έδόθη εύκαιρίαείς τήνΜαίρη νά γνωρίση,
έξασκεΐ έπ’ αύιής
ισχυρόν επιρροήν.
Ό Σάρτεν προσγειούται πράγμα
τι είς τήν Μπίσχρα όπου καί
συναντάται^μέ τήν
Μαίρη. Σκόπευε
νά συνέχιση τό πέ
ταγμά του δτε τόν
πληροφορεί δ αρ
μό διοςΓ υπάλληλος
Μία σκηνή άηό τό εργον «'17
δτι δ μηχανικός
χορεύτρια τού Τσάρον* μέ τήν
αίφνιδίως ήσθέΛάονρα Λαπλάντ
)

νησεν καί δτι ή Διεύθυνσις έπεφόρτισε τόν κ. Ντεμπέρ νά συνοδέύση τόν Σάρτεν μέχρι τού προσεχούς
σταθμού. Έκπληκτος βλέπει δ Σάρτεν τόν συνταξειδιώτην του, δστις δταν τό άεροπλάνον έφθασεν υπεράνω τής ερήμου> άταιτεΐ νά προσγειωθούν άμέσως
καί τέλος τόν άναγκάζει μέ δπλον.
Μέ τρόμον βλέπει δ Σάρτεν άπέναντι τού τόν
άνδρα, τού όποιου τήν γυναίκα ώδήγησε στον τάφον
καί δσιΐ; τώρα τού ζητεί λογοδοσίαν. Τό πεπρωμένον Θά κρίνη ποιος έκ τών δύο θά ζήση καί θά έπιστρέ\|ιη. Ό Άλλεν κάμνει άχρηστον τό άεροπλάνον
καί λέγει εις τόν Σάρτεν δτι ήδη Θά χωρισθούν καί
όποιο; γλυτώσει άπό τήν έρημον εκείνος θά είναι δ
νικητής.
Ένώ δ Άλλεν γυρίζει σώος, δ Σίρτεν πέφτει
στά χέρια τών ληστών τής έρήιου.
Μετά μήνας επιστρέφει καί.αυτός καί δταν μαν
θάνει δτι ή Μαίρη έν τφ μεταξύ έστρεψε τόν έρωτά
της πρός τόν ’Άλλεν, τόν άναζητεϊ καί τού ζητεί
λογοδοσίαν.
·
Ευρισκόμενος εις έξέγερσιν προτείνει δ Άλλεν
μίαν μονομαχίαν είς τόν άέρα.
Μετά άπό ένα πεισματώδη αγώνα υψηλά είς τούς
αιθέρας επιτυγχάνει δ ’Άλλεν νά καταβάλη τόν αντί
παλόν του.
Τήν στιγμήν πού τό φλεγόμενον άεροπλάνον τού
Σάρτεν πίπτει στή γή, φθάνει ή Μαίρη στο ά$ροδρόμιον. Ακόμη δέν ξέρει ποιος ένίκησεν. Άλλ’
δταν βλέπει νά έρχεται δ ’Άλλεν άβλαβής,πέφτει στήν
άγκαλιά του ευτυχής. *
* ·

ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ
—Τώνην Ζώραν Ενταν&α). Εις τήν Βίλμα Μηάνκν καί
τόν σύζνγόν της Ρόντ Λαρόκ γράψατε εις τήν εξής διεν&νν^
σιν : de Mille Studios-Los Angeles California—U.S.A.
είς τήν ΜαΙρην Πίκφοοδ United Studios-Los Angeles—
U.S.A, καί εις τήν Νόρμαν Τάλμαιτζ First National Plctures-383 Madison Avenue, New-York U S.A.
— Βαλενιΐνον Α· (Ένταν^α). *0 Ίβαν Μοσζονκιν κατ’.
αντάς εύρίσκεται έν ΒερολΒω. Δέν δύναμαι δμως νά σάς υπο
δείξω τήν έκεϊ διεύΟννσίν τον κα&όσον μβχρις ώρας δέν εχει
σνμβλη&εΐ μέ καμμίαν ' Εταιρίαν>
— Δίδα Τρακάλη (Σέρρας), Μακράν τον νά &έλω νά σάς
Απογοητεύσω σάς σννισιώ νά παραιτη&ήτε τών ωραίων σχε
δίων σας· Μή νομίσετε δτι ή είς Παρισίονς μετάβασίς σας
είναι έγγύησις τής προσεχούς έπιτνχίας σας· Βίκότες τών
αστέρων περί ών μον γράφετε υπάρχουν είς μεγάλην συλλογήν
είς τά γραφεία μας, πλήν τής γεωργιαιής καλλιτέχνιδος. “Αλ
λοτε &ά σάς υποδείξω τήν διεύ&ννσίν της ϊνα τής ζητήσετε νά
σάς άποστείλη αυτοπροσώπως τήν φωτογραφίαν της,
— Δίδα Άινίρβαν Τξόγολη (Καβάλλαν). Ο ή&οποιός ό
νποκρινόμενος τον Κόαηια Νιούσκαν εις τά «Δάκρυα Βισι*
λίσσης
είναι ό Ούιλλιαμ Κάλιερ Ζούνιορ, Γράφατε τον ώς
άκολού&ως : Mr William Collier Junior,Lasky StudiosHollywood Calif. U. S. A.
— Δίδα ‘Ελ, Κανέλη (Ένταύ&α). ‘Η Μαρσέλα ’Αλαπάνι
έξελίσσεται εις λαμπρόν καλλιτέχ\ιδα· Τώρα <ιγνρίζει
*
τόν
«Πρίγκηπα ή Γελωτοποιόν
*
τον Μωρίς Ντεκομπρά περί ον ό
«Κινημ, Άστήρ
*
&ά δημΟσιεύση είδικόν αρ&ρον έν κοιρώ,
Δύνασ&ε νά τής γράφετε ώς εξής : Frau Marcella Albani,
Kaiser All£e 172-Berlin.
Σύλβιας ό Γ',
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ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
*
καί
Διά τήν Φόξ Φίλμ καί τάς ταινίας τη; γράφο- ρειών «Παραμάουντ», «Μέτρο Γκόλντουϊν
*
μεν είς άλλην στήλην τού παρόντος τεύχους. Ναμί «Φίρστ Νάσιοναλ» ύπό τήν έπωνυμίαν «Φάναμετ
ζομεν δέ δ τι έπιβάλλετ^ΐ νά παρουσίάσωμεν καί τόν μέ έδραν έν Βερολίνφ, Ό κ. Στεφανίδης μετέβη τό
γενικόν Αντιπρόσωπον καί διευθυντήν τής έν λόγω τε έν Βερολίνφ πρός συνάντησίν τών διευθυντών τοϋ
έν λόγφ Συνασπισμού. Έχει μή δυνηθείς νά συνενέταιρείας εις τά Βαλκάνια κ. Στεφ. Στεφανίδην.
Ό κ. Στεφανίδης είνε ήδη γνωστός εις τό "Α νοηθή πλήρως ήναγκάσφη ν’ Αποχωρήση λαβών Αθηναϊκόν κοινόν Από τριετίας δτε διηύθυνε τα γρα ποζημίωσιν 180.00J δραχμών.
eH παραίτησις τού κ. Στεφανίδη προυξένησε
φεία τής έκμεταλλεύσεως ταινιών τής έταιρείας
ζωηράν έντύπωσιν έν ’Αμε
.
*
«Παραμάουντ
Τήν έποχήν
ρική. Σωρεϊαι τηλεγραφημά
έκείνην ή «Παραμάουντ> ήτο
των καί έπι^τολών σταλεϊσαι
πολύ όλίγον γνωστή ένΈλλάέκεΐθεν έξέφραζαν τήν έκπληδι, οί δέ περί τά κινηματογρα
ξίν των διά τήν Απρόοπτον
φικά Ασχολούμενοι έςέφραζαν
παραίτησιν τοΟ κ. Στεφανίδη
τήν Απαισιοδοξίαν των όσον
ως καίπροτάσεις συνεργασίας.
Αφορά τήν διάδοσιν τών ται
’Ιδιαιτέρως δ κ. Ε. V. Ri
νιών αύτής έν Έλλάδι. Άλλ'
chards διευθυντής καί συνε
ή δρασιηςιότης καί ή ευφυΐα
ταίρος τών 150 θεάτρων τής
τοΟ κ. Στεφανίδου όχι μόνον
«ΙΙαραμάουντ» έξέφρασε καί
διέψευσαν τά; προσδοκίας τών
προσωπικώς δι’ έπιστολής του
ειδικών Αλλά συνετέλεσαν
πρός τόν κ. Στεφανίδην τήν
συγχοόνως εις τό νά έκτοπιλύπην του διά τήν διακοπήν
σθώσίν από τής Ελληνικής ο
τής συνεργασίας του μετ’ αύθόνης πλεΐσται άλλαι ται·
τού, έτόνισε δέ πρός αύτόν ό.
νίαι άλλων έταιρειών. Ούτω
τι είνε πρόθυμος νά ύποστηχάρις εις τήν. εύσυνηδεισίαν
ρίξει αύτόν εις οία δήποτε άλ
τού κ. Στεφανίδου εντός 6
λην παρομο'αν συνεργασίαν
μηνών κατορθώθη νά προβληέάν τό ήθελε. Πράγματι ό κ.
θοΟν περισσότεραι ταινίαι τής
Στεφανίδης κατόπιν μακράς
Π/ραμά υντ εις τούς κινημα
σκέψεως έδέχθη τήν Αντιπρο
τογράφους ή εις διάστημα
σωπείαν τών ταινιών Φόξ
τριών έτών. Καί κατά τό διά
Φίλμ μετά ής δποίας καί πρό
στημα τοΟτο τής δράσεώς
έτών κατά τό ibl —1913
του δ κ. Στεφανίδης κατώρείργάζετο ως διευθυντής τών
θωσεν έκ παραλλήλου νά γίγραφείων της εις τάς Νοτ.
νη πασίγνωστος έν Έλλάδι,
Πολιτείας τής
'Αμερικής.
ν’ Αγαπηθή παρά πάντων τών
Μόλις δ κ. Στεφανίδης έδέτών συναδέλφων του καί ν'
χμη τήν έν λόγω Αν’ίπροσωάποκτήση τήν έκτίμησιν τής
έλληνικής κοινωνίας. Δεν ήτο δέ δυνατόν νά συμοή πείαν σωρεϊαι συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων καί
διαφορετικά δεδομένου περί Ανδρός δ όποιος είνε έπιστολών έστάλησαν πρός αύτόν καί πρός τήν έ·
έξ Ισ^υ γνωστός έν 'Αμερική τόσον εις τόν έμπορι- ταιρίαν ή δποία έν τφ προσώπφ του έξέλεξε τόν
κόν κινηματογραφικόν αύτής κόσμον όσον καί τούς
Ήδη
*
δ κ. Στεφανίδης συνέστηήγήτορα: τής κινηματογραφίας τής ’Αμερικής. Ό ιδεώδη συνεργάτην.
κ. Στεφανίδης εΙ
ε
*
γνωστό» έν 'Αμερική ύπό τό δη- σεν έπί τής δδοΟ Βουλής Αριθ. 4 γραφεία έκμεταλ
μοφι ές όνομα Stevl καί μόνον ύπ' αύτό τό όνομα λεύσεως τών ταινιών τής Φόξ-Φίλμ μέ αποκλειστι
ήδύνατο κανείς νά τόν Αναζητήση εύκόλως έκεϊ.
κότητα εις όλα τά Βαλκάνια. Αί ταινίαι τής Φόξ
Άτυχώς λόνοι Ασθενείας άναγκάσαντες αυτόν
θά προβληθώσιν Ανυπερθέτως εις όλα τά κινηματο
νά παραμείνη κλινήρης έπί έν έτος τόν Απεμάκρυναν Απ^ τήςσυνεργασ.ας του μετά τής«Παραμάουντ». θέατρα τών 'Αθηνών καί ιδίως τής Σινέ Όριάν καί
Βραδύτερον έπήλθεν δ συνασπισμός τών τριών έται- τής Ελλάδος δλοκλήρου.

ΧαΝΝιμπαδ
(Der Sohn der Hannibal—Παρ. Maxim-Film der UFA)
ΠροββλήΟη βίς τδ «Οΰφα-ΠάΖας»

‘Ο Φέλιξ Μπας καί ως σεναριογράφος καί ώς
σκηνοθέτης δέν έπέτυχε σπουδαία πράγματα. Έν
τουτοις καί ή ύπόθεσις άν καί πολύ συνειθισμένη
μάλλον Αρέσει εις τό πολύ κοινόν καί ώρισμένα «έ
ξωτερ.κ'τ» στή Βιέννη καθώς καί τό «Ντέρμπυ» ικα
νοποιούν τόν θεα ήν.
Ο Αλφόν; Φρύλανδ όπωσδήποτε καλός, Αδυ
να εί όμως νά ξεχάση τις πόζες του. Ή Λιάνε
Χάίντ συμπαθή;, Αλλά πολύ κατωτέρα τής «Τσ.ίρ£^ς» (τήν δπο£
*»ν
ώ; Από σχοπού μάς ένθυμίζει ή
ωραία ορχήστρα).
δέ Σίγκφριντ ’Άρνο φυσικό
τατος.
Γενικώς πρόκειται περί ενός από τά χωρίς Α
παιτήσεις φίλμ τής Ούφα, τού όποιου ή προβολή διά
τήν έποχήν αύτήν είνε δικαιολογημένη.

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΖΕΚ THE ΕΟΚΟΛΛΤΑΕ
(La petite chocolaiiere—Παραγωγή Ciniromans)
ΠροεβλήΟη εις τό «Πάνθ
*εον>

’Ίσως θά έπρεπε νά κρίνωμεν τούς τίτλους γιατί
καί περισσό ερ·3 καί διαρκέστερο five Από τάς εί·
κόνας, έπειδή όμως ποτέ δέν θά έτολμούσαμε νά
καταπιαστούμε μέ τό Ατυχές αύτό θέμα, έρχόμεθα
εις τό φ λμ.
Τό μυθιστόρημα τού Paul Gavault έδωκε ύλην
εις ένα σενάριο μονότονο συ>ειθΐσμένο, χωρίς χιού·
μορ μέ δύο ή τρεις τό πολύ μόνον καλοβ · λμένες
σχετικώς σκη ές. 'Οδέ σκηνοθέτη', δ Ρενέ Έρβίλ,
τό φύσει Ασθενές αύθό σε άριο τό έκαμεν Ασθε-έστερον. Άφήχε νά τού διαφύγουν όχι όλίγες εύκχιρίες
νά μάς ίκανοποιήση αφ' ενός καί νά δείξη Αφ’ ετέ
ρου δεξιό εχνίαν. Τούναντίον καταγίνεται μέ σκη
νές τετριμμένας καί κουραστικάς, τό 'δέ σπουδαιό
τερο, φαίνεται πολύ έπιρρεασμένος Από τό θέατρο.
Βεβαίως τό φίλμ δέν παρουσιάζεται μέ τεχνικάς
απαιτήσει:, δι' αύιό τό άντιπαρερχδμεθα «χωρίς νά
JW1STEP ΒΟΥ
έπιμείνωυεν πρό τών πενιχρών κατασκευών, Α ομοι
(Mr. Wu—Παραγωγή Metro-Goldwyn-Mayer)
ογενών φωτισμών καί έλαττωματικάς φωτογραφΡας
ΠροββλήΟη εις τά «’Ολύμπια»
καί φθάνομε εις τούς ήθοποιούς.
Κ’ έδώ τίποτε τό έξαιρετικόν. *
0
Αντρέ Ροάν
Ένα φίλμ μέ ύπόθεσιν έκτυλισσομένην συνεχώς παρουσιάζεται κάποτε καλός, αλλά κυριαρχεί καί
εις τήν Κίναν καί μέ πρωταγωνιστήν τόν Αόν Τσά- εις αύτόν ή ψυχρότης, νευρι
ότης
*
καί μονοτονία.
νεύ κινεί πάντοτε τό ένδιαφέρον.
Καλυτέρα δλων, ή μό η πού ικανοποιεί δπωσδήποτε
*Ή σκηνοθεσία τοϋ Ούΐλλιαμ Νχϊχ παρουσιάζει τόν θεατήν είνε ή Ντόλλυ Ντάδις, ή όποία ύποδύεαρκετά προτερήματα Ατυχώς όμως καί Αρκετά σφάλ ται τή μικρή σοκολατιέρχ μέ Αρκετή χάριν.
μαία. Τό περιορισμένον δηλ. τού τόπου ένώ έδίδετο
Γενικώς παραβλέποντες τήν συνήθη αύστηρότημοναδική εύχαιρία πυκνο
ά^ης
*
έναλλαγής εικόνων τά μας καί λίαν έπιεικώς κρίνοντες όνομάζομεν τό
μειώνει Ασφαλώς τήν Αξίαν τήςσκηνοθεσίας. Ή πι | φίλμ μέτριον.
στότατη πάλιν άναπαράστασις του κινεζικού περι
Ro—Ma
βάλλοντος καί εθίμων ίκα1 οποιεί.
Έ δεξιοτεχνία όμως τού σκηνοθέτου παρουσιά
Η
ΚΟ
δαειε
του
δαντογ
ζεται είς ώρισμένα λεπτά σημεία τού φίλμ. Εις
τήν Ανάπτυξιν Αφ’ ένός τού έρωτος μεταξύ τής κι- (Dante’s Inferno—Παραγωγή Fox Film Corporation)
Προεβλήθη στο «Μοντιάλ»
νέζας Αρισιοκράτιδος καί τού νεαρού έλληνος (:) καί
εις τήν έκδίκησιν τού Μανδαρίνου.
Δέν πρόκειται βεβαίως περί τού θεσπεσίου ποιή
Εις τάς δύο αύ ά; σχηνάς οί πρωταγωνισταί
ματος τού Δάντου, αλλά περί τής «Κολάσεως» τού
παίζουν μέ έξαιρετικήν τέχνην. "Ισως ό Αόν Τσάνεύ
Ούΐλλιαμ Φόξ, χωρίς μέ τήν Αναγχαίαν αύτήν έξήύστερεΐ τών άλλων του δημιουργιών Αλλά καί εδώ
γησιν
νά
θέλωμεν
νά
κατηγορήσωμεν
τό
φίλμ.
είς τόν ρόλον τού πάππου καί εγγονού μανδαρίνου
Τούναντίον καί ή υπόδεσις καί ή σκηνοθεσία
Βού είνε έξαιρετικός. Διά δέ τήν Ρενέ Αντορέ κάθε
έπαινος θά ήτο μικρός. Έ νεαρά καλλί'έχνις δέν είνε Από έκείνες πού αρέσουν ιδ.α/ιέρως είς τάς μά
ζας, έχει δηλ. έμπορικήν Αξίαν καί συνιστάται.
είνε μόνον σπουδαία Αλλ’ ύπόσ^εται Ακόμη καλλίτερον μέλλον καί σημειώσατε ότι ή δημιουργία της
ΣΙΒΗΡΙΑ
αύτή δέν είνε ή καλυτέρα.
(Siberia.—Παραγωγή Fox Film Corp.)
Γενικώς δ <Μίσ ερ Βού> είνε ένα καλό φίλμ,
ΠροεβλήΦη εις τό «’Αττικόν»
τού δποίου έν τούτοις τήν αξίαν μειώνει Ατυχώς τό
παίξιμο τών άλλων ήθοποιών καί ιδίως τής μητέ
Ή ρωσσική έπανάστασις όσον καί άν έχει Απορας καθώς καί ώρισμένοι καθχρευουσάνικοι τίτλοι. τελέσει πρώτην ύλην πολλών φίλμ είνε έν τούτοις
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πάντοτε άνεξάντλητος εις επεισόδια, άτινχ ένεκα τοϋ
ρεαλισμού των καί τη; δραματιχότητός των προκαλοΟν πάντοτε τό ένδιαφέρον. Ένα άπό τά καλά του
είδους αύτοϋ είνε καί ή «Σιβηρία».
Ό σκηνοθέτης έπέζυχε μίαν καλήν άναπαράστα□ΐν τόπων καί συνάμα μάς παρουσίασε άρκετάς ει
κόνας έντυπωτικάς.. Ιδίως άξια μνεία; είνε ή φυγή
καί καταδίωξις μέ τά έλκυθρα.
Οί ήθοποιοί στού; ρόλους των, προ παντός όμως
ή Άλαα Ροϋμπενς, ή όποία άναδεικνύετατ αληθινή
καλλιτέχνις μέ τήν εκφραστικότητα καί φυσικότητα
της
Kino
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΣΥΝΕΡΓΑΣΐΑΙ

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
*

ΥΠΟ ΤΗΣ ΛΥΑ ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ

θά ένθουσιασθή, δπως ελπίζω, μέ τό ύπ’ έμοϋ
ύποδυόμενον πρόσωπον,θά γελάση ή θά κλάψη,|πάν·
τότε δμως τό πρόσωπό μου πίσω άπό τό φκιασίδι
καί εμένα πίσω άπό τόν ρόλον θά αίσθανθή. Τήν
προσωπική σχέσιν τοϋ ηθοποιού μέ τό κοινόν δέν
διακόπτει κανένα φκιασίδικανένα χρώμα. Προσπαθώ
πάντοτε μέ τά πλέον εσωτερικά μέσα τοϋ ρόλου, τόν
όποιον υποδύομαι,να έκφράζωμαι. *Αν καί αρκετή
φαινομενικότης εΐναιάποφασιστική, επιμένω εις τήν
γνώμην μου, δτι τό εσωτερικόν οϊσθηιια τοϋ ηθοποι
ού, ή εσωτερική ζωή είναι ή οϋσιωδεστέραΐ στιγμή
τοϋ ρόλου του,διά νά καταντά καί μαγεύη τό κοινόν.
’Ακόμη δέν ήλθεν ή εποχή, καθ’ήν θά παραιτούμεθα
δλων τών βοηθητικών μέσων κατά τό «γύρισμα», δτε
θά μάς φωτίζη ό ήλιος δπως ακριβώς - εϊμεθα. Ελ
πίζω δμως δ τι ή στιγμή αυτή δέν θά άργήση νά έλθη
δπως άλλως τε τώρα εις τήνΡωασίαν ποικίλως επιζη
τούν, νά παίζουν οί ηθοποιοί μέ τήν ατομικήν των
μάσκαν, δπως δηλαδή είναι.
Lya de Putti

Ό έν Βερολί^ω συνεργάτης τοϋ «Κινηματογραφικού
Άστέροζ» κ. von Natas μάς άπέστειλε τό κάτωθι άρθρίδιον της Λύα ντέ Ποϋττι, τό όποιον ή ευγενική καλλιτέχνις
εϋηρεστήθη νά γράψη χάριν τών αναγνωστών μας. 'Ως γνω
στόν τήν ούγγσρίδα καλλίτέγνιδα θά τήν δούμε εφέτος εις 4
φίλμ τής «Σινέ Όριάν
.
*
Χ
'Από τής προσεχούς Δευτέρα; εμφανίζεται εις τό
Τό κοινόν αγαπά τήν αλλαγήν. "Ηθοποιόν τον Εθνικόν θέα ρον ή έκλεκτή καλλιτέχνις κ. Ζερόποιον είδε σήμερον υπό μίαν μειαμγίεσιν, έπιθυμ?ϊ μαίν Ντερμόζ, γνωστοτάτη εις τό άθηναϊκόν κοινόν
νά τον δή αΰριον υπό άλλην. Μέ τό φκιασίδωμα καί άπό τούς παλαιοτέρους κινηματογραφικούς θριάμ
τήν πούδρα επιδιώκει τις νά κάμη κάθε ρόλου μάσκα, βους της «Λαμπαδηφορία», «Άτιμασθείς Ρογήρος»,
προσπαθεί, συμφώνως μέ το σενάριο νά ζωντανέψω καί τήν «Γελαστή κυρία Μπεντέ^ τήν οποίαν «έγύτό πρόσωπον, δπως ό συγγραφεύς, ό σκηνοθέτης ρισε» υπό τήν διεύθυνσιν τής διασήμου Γαλλίδος
ακόμη δέ καί τό κοινόν, θά τό έφαντάζετο καί θά
σκηνοόέτιδος Κας Ζερμαιν Ντυλάκ.
τό έπεθύμει. Υπάρχουν μεγάλοι καλλίτέχναι, οϊτινες
Ή καλλιτέχνις αύτη περιορισθεισα τελευταίως εις
γνωρίζουν κατά τρόπον άριστουργηματικόν νά με- τάς θεατρικάς της δάφνας, δυστυχώς μάς είχε στε
ταχειρίζωνται δλα τά κοσμητικά βοηθητικά μέσα καί ρήσει τής άπολαύσεως νά τήν βλέπωμεν άπό τής
νά προσαρμόζωνται κατ’ αυτόν τον τρόπον θαύμα·
ί δθόνης.
σίως εις δλας τάζ περιστάσεις.
’'Ηδη μάς δίδεται ή λαμπρά εύκαιρία νά τήν
cΥπάρχουν καλλίτέχναι, οι όποιοι μεταχειρίζονται θαυμάσωμεν άπό σκηνής κατά τήν προσεχή έμφάτοιαύτην μεταμφίεσιν, ώστε μόλις αναγνωρίζονται, ■ νισίν της ήτις θά γίνη μέ τόν «’Άνθρωπο μέ τήν
καί τό κοινόν μένει έκπληκτον όταν καταπέση ή
Ισπανό >.
μασκα και αναγνωρίσει οτι το κρυπτομενον προσωΈ κ. Ντερμόζ μετά τού άρίστου θιάσου της εις
πον τοϋ ήτο τόσο γνωστόν. Ό άμερικανός συνάδελ ον συμμετέχει καί ό διάσημος έταΐρος τής Γαλλι
φός μου Λόν Τσάνεϋ, διά τον όποιον διηγούνται κής Κωμωδίας Μοντώ, θά δώση πέντε μόνον παρααπό τής άτόψεως < ύτής θαυμαστά πράγματα, μετά 1 στάσεις, αί’τινες δύνανται νά θεωρηθώσιν προκαταδυσκολίας αναγνωρίζεται καί ύπ
* αυτών ακόμη των βολικώς ώς εν άπό τά μεγαλύτερα καλλιτεχνικά
συνεργ ιτών του. ’Ακόμη καί διά τον Γιάννικ: υπάρ J γεγονότα τής τρεχούσης περιόδου.
I. Σ.
χει έ'α παρόμοιον ανέκδοτον.
Ή γυναίκα του, ή χαριτωμένη Γκούση Χόλ, συMAE Η ΛΩΠΟΑΥΤΡΙΑ
νήντησε κάποτε στο Χόλλυγουντ ένα ζητιάνο τον
όποιον έλυπήθ·ηκε και τοϋ έδωσε λίγα σέντς. Αυτός
Ή καλλιτέχνιςΜπέσυ Λόβ εΐναιή προσωποπ^ίησις
ό ζητιάνος, γιά φαντασθήτε, ήταν ό Γιάννικς. Δεν
τής γοητείας. Θέλγει δπως τά παιδιά εκείνα εις τά
άνεγνώρισε καί τόν άνδρα της. Έγώ προσωπικώς όποια συγχωρεΐ >ανείς τό παν καί αανα επωφελού
τείνω προς άλλας ιδέας. Είμαι πεπεισμένη δτι κάθε
μενα γίνονται ανυπόφοροι έφηβοι. Ή Μπέσυ Αόβ
ρόλος πρέπει νά παρουσιάζεται μέ τά προσωπικά συ
ναισθήματα καί συμπεραίνω έκ τούτου, δτι καί ή ειν«ΐ πάντοτε απολαυστικός παιδική. Έξ αιτίας της
γράφει ό γνωστός κριτικός Μπουασυβόν, μ* αρέσει
μάσκα, ή τις έξωτερικώς πρέπει νά προσαρμόζεται μέ
εξαιρετικά τό φιλμ «Μάε ή λωποδύτρια» εις τό όποι
τόν ρόλον, είναι καί θά μένη ατομική. 'Όποιος μέ
ον τήν βλέπομεν εις τήν υπηρεσίαν τοϋ αρχηγού τών
είδε μια φορά στο πανί, θά μέ αναγνώριση εις δλους
κλεπτών. »
μου .τούς νέους ρόλους.
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XX =========_______________
Από τής έδίομάδος αύτής άρχεται ό μεγάλος συναγωνι
σμός τής προβολής μεγάλων έργων εις ^τούς Κινηματογρά
φους τής πόλεώς μας.
Πλήν τών ώραίων έργων πού 0-ά προβάλλουν, επί *πλεον
εις μερικά έξ αυτών θ-ά παρουσιαστούν καί μερικαί έκπλήξεις. 'Επί παραδείγματι εις τό «Αττικόν
*
θ·ά κάμη τήν
έμφάνισίν του ενα ωραίο νούμερο τών Folies Bergeres τών
ΓΙαρισίων, τό ζεύγος Tymga Antre, τό όποιον κυριολεκτικώς 9·ά καταπλήξη. Είς τό «ΤΙάν&εον
*
θ·ά τραγουδήση ή
κ. 'Ανδ. Κομποθ-εκρα κλπ.
Περί τής άξίας τών έργων, θά άναμείνωμεν είς τό προ
σεχές τάς κρίσεις τού έκλεκτού μας συνεργάτου κ. Ro Ma.
*Ο r Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πει ροιεϋς
Κινημ» Χάϊ Λάϊρ. Προεβλή^η, κα&
*
ολην τήν παρελθόν·
σαν εβδομάδα «'Ανθρωπος με τήν * Ισπανόν.
Κι·ηα *Ολΰμηια. * Από τής Δευτέρας προεβλή^η ή κομεν·
^4 ^ής U.F.A. «Μαρία-Μαριά^α-Μαριέττα
*
μέ σχετικήν έκιτυχίαν άπο δέ τής Πέαπτης «Συρανό Ντέ Μπεζεοάκ
*.
Κινημ Σηλεντιτ. Προεβλήίλη από τής Δευτέρας τό εργον
«Μαύρη Χορεύτρια», άπό δέ τής Πέμπτης τό συγκινητικόν
εργον «'Ο Νό&ος» μέ τήν Ζακομπίνι και τό όποιον ήοεσεν.
Κινηα, *Ηλύαια ■ *Εκτός τών διαφόρων επεισοδιακών και
κωμωδιών αλλάζει τρις τής έβδομάδος ολόκληρα αυτοτελή
$&γα·
Ε· Βρυέννιος
fee δα 3»ονίκη
’ Αμέσως μέ τήν τηλεγραφικήν είδοποίησιν τών * Αθηνών
περί λύσεως τής απεργίαςt παρετηρή&η έντονος δραστηριότης
διά τό άμεσον άνοιγμα τών Κινηματογράφων.
•Η εϊδησις έλήφ&η τό εσπέρας τοϋ Σαββάτου έπανήρχισαν
δέ τάς παραστάσεις των τό ϊδιον εσπέρας μόνον οί Κινημ
Διονύσια, ΙΙατέ καί “Ατεικόν τών λοιπών ποιησάντων εναρξιν τήν Κυριακήν, Έτέ&ησαν είς προβολήν τά κάτω&ι έργα,
Κινημ. Διονύσια, «* Η τρελλή Αόλα
*
μέ τήν Λίλιαν Χαρβεϋ, Τήν προσεχή Δευιέραν Ινα άπό τά μεγαλείτερα έργα τής
Φάναμετ «Τό αύτοκρατορικόν ξενοδοχεΐον
*
μέ τήτ Πόλα
Νέγκρι, Προσεχώς «Μπέν Χούρ
*
Κινημ. Δευκοϋ Πύαγον, 'Ετέ&η εις προβολήν «Ό περί·
πλανώμενος Ιουδαίος» σημειώσας πολύ μεγάλην επιτυχίαν και
αφάντασταν κοσμοσυρροήν. Τό δλον εργον εις δύο έποχάς·
.Κινηα, *Α^ήναιον. «Ράφλ
*
πεντάπρακτοι· αστυνομικόν
δράμα μέ τόν (Κ>ζ Πέιερς.
Κινημ. Πατέ. «'Ο υιός τής τρελλης».
Κινημ. *Αλάμπρα. <* Ερως καί άΰωώτης» δράμα είς 6
πράξεις μέ τήν Σουζάν Ντεπρύ καί μία δίπρακτος αμερικα
νική κωμωδία.
Κι·ημ. Μοδέρν. 'Επεισοδιακά «Ζούδεξ Τίμιν
*
είς 12
επεισόδια.
।
Κινημ. ’Αττικό
,
*
Τό τέλος τής *’Αρχόντισσας τοϋ Κό·
*,
σμου
*Από τής Πέμπτης «Μιχαήλ Στρογκώφ^.
Κινημ, Κεντρικόν. «Ό aΑγριάνθρωπος» δραματική κω
μωδία καί συνέχεια επεισοδίων «Σιναμπάρ· καί «Μυστήρια
τών τεσσάρων
*.
Κινημ. ’Ολύμπια. * Επεισοδιακά.
Μέ τήν λϋσιν τής απεργίας καί έν αναμονή θετικοτέρων απο
τελεσμάτων τών γενομένων ενεργειών οί ένταϋθα κινηματο
γράφοι ΰφωσαν τάς τιμάς τών είσιτηρίων.
Τ. Τσιατσιαπ&ς
Σάμος
Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη
γυναίκα τοϋ Φαοαώ»,
Κινημ. ‘Ηραίων. Προεβλήθη
τραγικός ερως» μέ τήν
Σβάνσον.
Ίπ. Σετανός

_____________ —

1^1

Σέρραι

Κινημ, Πάν&ιτν. ‘Απεδέχθη τήν άπεργίαν καί έτήρη~
σεν αυτήν ακριβώς διακόψας τήν λειτουργίαν του άπό τής
Δευτέρας 7 τρέχοντος μέχρι τής Δευτέρας 14 Ιδίου μηνός
άπό τής οποίας έπανέλαβν τήν λειτουργίαν του μέ τήν «Κυ
ρίαν δέ μέ μέλλει
*,
Κινημ. Ό φεύς. Διέκοψε επίσης τήν λειτουργίαν ιου
άπό τής Δευτέρας μέχρι τής Πέμπτης 10 τρέχοντος μηιός,
κατά τήν όποιαν, παρα τά έπανειλημένα ώς λέγεται τηλεγραφή
ματα τής εκτελεστικής επιτροπής, τά όποια άπηγόρευον ρηιώς
τήν προβολήν ελειτούργησε θέσας είς προβολήν τό ξργον τής
«Τριάγκλ» «* Ο Ρασπουτίν
*.
Τήν επομένην Παρασ
*ευήν
11
τρέχοντος έπανέλαβε καί πά^ιν τήν λειτουργίαν του έκδίδων
είσιτήρια μέχρι τής 8 καί 30 εσπερινής όηοιε έπενέβησαν ό
κ, Γιαμαλίδης διευθυντής τής «Τριάγκλ
*
μετά τοϋ κ. Μεν·
δρινοϋ καταφθάσαντεζ έκ Θεσσαλονίκης επί τούτφ καί διέκο
ψαν τήν περαιτέρω εκδοσιν είσιτηρίων.
Κινημ. Πατέ. Δέ
* ελειτούργησε καθ' όλην τήν εβδομάδα
τής απεργίας, πλήν τής Πέμπτης άγ ωστον διά ποιους λόγους,
ϊσως παρασυρθείς άπό τό ». πραξηκόπημα τοϋ «Ορφέως»
Ι\ Χαλκίδης
ΜντιλΛνη

Κινημ, Πάν&εον, Προεβλήθησαν τά έργα «Τό χρυσό μου
*
καί «*Η *Ανατολή
*
μέ τήν Γιακομπίνι.
Κινημ, Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Αϊιια τσιγγά*
νων
μέ τήν Μέλλερ, «Ή άμαξα τοϋ τρόμου
*,
Δον Κι
*
χώιης» καί «*0 άνθρωπος τής ερήμου».
Άλ. ΣωφρονΜης
Ηράκλειον
Κινημ. 9Απόλλων. Προεβλήθη τό εργον «Μοδέρνος Βα·
*.
σιληάς
Πάτραι
Λυθείσης τής απεργίας προεβλήθησαν τά εξής έργα ·
Κινημ. Πάν&βον. «Ό vioc τοϋ Σεΐχη
*
μέ τόν Βαλεντίνο
καί «'Η ύπ
* άρ. 13 άααξα» μέ τήν Νταμιτά.
Κινημ, Ίντεάλ. Προεβλήθη «Ή μεγάλη δούκισοα καί
τό γκαρσόνι
*.
Προσεχώς «Η κυρία μέ τάς καμελίας
*.
Κέρκνρα

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγικός
ερως», «Αυτός καί ή άγελάδα του
*,
«Είδύλιον στους πάγους»,
«Ή φυλή πού σβύνει
*,
«Ό άριθ. 13
*,
«Πρός τήν δόξαν καί
ιόν έρωτα» καί «*0
Ραϋμόν καί ή καλτσοδέτα του
*
άπαντα
οχι καί άξια λόγου προβληθέντα άπό 14 3 Οκτωβρίου μέχρις
6 Νοεμβρίου.
Κινημ. Δημ.Θεάτρου. Τήν 6Ν)βρίου πρεβλήθη ή κωμω
δία τοϋ Ζιγκοτώ «'Ο Κλόουν» είς 6 μέρη.
*Αλ. Μ.
Ξάνθη

Αυθείσης τής άπεργίας προεβλήθησαν τά εξής έργα ·
Κινημ. Μέγας. «'Π δούκισσα τοϋ Μπούφφαλο
*
μέ τήν
Ν. Τάλμαιτζ τό οποίον έσημείωσε επιτυχίαν.
Κινημ. Πάνθεον. Διάφορα επεισοδιακά. Σ. Καζαντζής
Δράμα
Τό Σάββατον 13 τρέχ. έπανέλαβε τάς εργασίας του ό
Κινημ. Μέγας καί προέβαλε τό έργον «Γαμας νΑρκτου
*.
Προσεχώς «Αυτός πού δέχεται ραπίσματα
*
καί α Μιχαήλ
*.
Στρογκώφ
Νικ. Μαρκίδης
Τρίπολις
Κινημ. Πάν&εον. ’Από τής Κυριακής προεβλήθη τό έρ
γον «”Ερως βασιλίσσης
*.
Εινημ, Αττικόν. Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχία
*
τό
εργον «* Ατσαλένιοι άνδρες» μέ τον Μίλτον Σίλς, Λ. Τονρνά^

V

▼

*
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΟΔΟΣ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ

ΑΡΙΘ.
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Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΣΟΥΠΕΡ ΦΙΛΜ.
ΔΡΑΜΑΤΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΩΜΩΔΙΑΙ Κ Λ Π

•

Κ Λ Π-

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ:
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΗΚΑ» ΔΓ ΕΠΑΡ
ΧΙΑΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΟΙΚΙΑΣ,
ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Λ.Π
ΛΑΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΟΡΕΠΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΤΕ.
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΖΙΤΙΦ ΚΑΙ ΝΕΓΚΑΤ1Φ ΠΑΤΕ—ΚΟΔΑΚ Κ.Λ.Π. Κ.Λ.Π.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

ΕΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ, Μ ΑΛΑ ΑΧ
ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.
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