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ΕΙνε άσνναγώνιστοι, ήγγυημένης ποιότητας χαΐ ούδέποτε παρονσιάζουν^ ελαττώματα
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ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ

ΔΗΜ. I. ΚΑΡΡΑΣ
9 Αποκλειστικός άντιπρόσωπος—ΑΘΗΝΑΙ—'Οδός Πατησίων 12

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΔΡΑΜΑΤΑ—ΚΩΜΩΔΙΑΙ—ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ— ΖΟΥΡΝΑΛ

ΝΙΤΣΕ., α.ε·
ΛΕΙΨΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τό |Λεγαλείτεοον εύρωπαεζόν έργο- 
στάσεον *&νημ.ατογρ-ζφ&χών μ ηχα

νών όλων των μ,οδέλων. Έ· 
♦ ϊαρτήμ.ατα καί μ,^χανας 

όλων των παλαιών καί 
νίων τύπων

ΕΝ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ! ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ!

“C0MPT0IR ΛΗΜ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΛΗ,,
ΟΔΟΣ ΦΙΛ2Ν0Σ 67 = ΠΕΙΡΑΙΕΓΣ
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑϊΑΦΗΜΗΖΕΩΝ

Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις

‘Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

’Αρχισυντάκτης OEM. ΤΣΑΚΙΡΙΔΙΊ! 
Γραφεία j Σοφοκλέους 7 (Στοά Παππού)

Διά μίαν φοράν 
ό στίχος ... Δρ. 
Μέχρι τριών δη- 
μοσιεΰσεων,ό στ. » 
*Ανω των τριών 
δημοσ. ό στίχος > 
Ή σελίς .... > 
ΕΙς τό έξώφυλλον 
ή σελίς . . . *
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5.00

ΤΑ ?ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ

..Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ,,
«ΠΗΜΜΜΜ·········*

— Ραίν υ ;; ·
ΕΙνε ή φωνή του σκηνοθέτου Ζάζ ντε Μπαρον- 

τσέλλι π:ϋ άπευθύνεί αύτήν τήν έρώτησιν, μία φωνή 
έςανρετικά διαυγής και με'ωδική. Ό καλλιτέχνης 
Ζάν Μυρα είνε έκεί μέ ένα κοστούμι άμεμπτον και 
τοΟ ύπο^εικνύει τήν κομψήν σιλουέτταν του άπκν 
των :

Εις απάντησιν δ ντε Μπαροντσέλλι προφέρει τδ 
μοιραΐον <γιές» κχι οί δπεραιέρ «γυρίζουν> τής μα· 
νιοέλ των ζμπζεκτίφ των.

Ό Ίω ζννης Μυρά (γνωστός μας από τή «Θύελ- 
/α>) μέ τά κατζμαυρα μαλλιά του κολλημένα εις 
γραμμάς άποχωριζομένας εις τό μέτωπόν του καί 
συναπα τωμένας εις τδν αύχένα του, στέκετχι όρ
θιος εις μίχνμεγάλην αίθουσαν συρμού τού 15ου 
αίώνος· Υπάρχει έν αυτή μία τεραστία μαρμάρινη 
θερμάστρα, τδ πρ μέτωπον τής όποιας πλαισιώνει 
ένα μικρόν ώρολόγιον έκ κατειργασμένου χαλκού. 
Άνωθεν τής θερμάσ ρας ταύτης υπάρχει είς ζωγοα- 
φικις πίνας μέτριας άξίας. Είς τήν αυτήν αίθουσαν 
ιίνε σ ιόαγμενα π;λλά μπαούλα, βαλίζαι καί καπελ- 
λιέραι, πάντχ ταύτα φέροντα άπιιρίαν πολύχρωμων 
έτικεττών. Πόσας ευωδίας καί άντανακλάσεις συνα 
ποφέρουν at έτικέτ αι αύται έφ’ ών άναγινώσκονται: 
Ταγκέρη καί Μοντεβίδιο (τρωτεύουσαι τού Μαρόκου 
καί τής Ούραγουάης) ή Κοντρεξ’βίλ (γαλλική λου- 
τρόπολις των Πυρηναίων) ή Άγιος Φ;αγκΐσκος τής 
Αμερικής κλπ. άνακαλοϋσαι είς τήν μνήμην, εξπρές 
εξαφανιζόμενα επί κυανών σιδηροράβδων, ή ύτε'.ω- 
κεάνειτ τα όποια προχωρούν βιαστικά έπί των κυ
μάτων καί άεροπλάνα ίπτάμε α μέ ταχύτητα τόξου.

Ό ’Ιωάννης Μυρά είνε εκεί ρεμβάζων.
Κατευθύνομαι πιος αυτόν καί τού δεικνύω τάς 

διαφόρους άποσκευάς, έρωτών εις ποιον άνήκουν.E? ' ·ις εμε !

Ο 
ο

Ταινία <Σινέ ’θριάν»

Έ προφέρουσα τήν άπάντησιν ταύτην δέν ε!νε 
άλλη άπό τήν θελκτικήν Μαίντυ Κρίστιανς. Ώ ! μέ 
πόσον ώραίαν γλυκείαν καί θωπευτικήν φωνήν, γε- 
μίτην μιας, μακρυνής ξενικής προφοράς, όμιλεΐ ή 
καλλιτέχνις αύτη.

Άλλ’ άπό πού ερχεσθε κυρία μέ τά μαλλιά αύ'ίά 
τά τόσον αιθέρια τά όποια δύναταί τις νά έκλάβη 
ώς τόν άφρόν τού ήλιου, τήν έρωτώ’ φορειτε μία/ 
άμφίεσιν άπό μαύρο τούλι ή όποια σάς πηγαίνει έ
κτακτα προσδίδουσα μίαν μυστηριώδη δμίχλην εις 
τούς ώμους σας. Δύ » άνθισμένα βελούδινα τριαντά
φυλλα είναι γαντζωμένα εις τό φόρεμά σας,κάμνον- 
τας νά άναπολήση κανείς τάς όνειροπολους εκείνα; 
γυναίκας άς έχουν έξιδανίκεύσει ό Ροσέττι καί ό 
Μπόρν Τζώνς εις "ούς πίνακάς των.

*Εχετε τήν ώρ ιότητα καί κάτι άκόμη σπουδαι- 
ότερον: τήν χάριν. Μειδιάτε τόσον γλαφυρώς ώσ*ε 
άφίνττε εις τόν συνομιλη. ήν σας νά ύποθέση ότι ή 
αιθρία ευθυμία σάς έξέλεξεν ώς μόνιμον έκπρόσω- 
πόν της. θεία Μαλτυ Κρίστιανς’

Μονομαχία Θά είναι >άτι πολύ ώραΐον. Διη- 
γηθήτε μου τήν ύπόθεσίν της, είπον είς τήν θελ
κτικήν καλλι*έχνιδα. Ό σκηνοθέτης Ζάκ ντέ Μπα- 
ρονσέλλι μέ ήκουσε, προσέβλεψε δέ τήν Μαίντυ Κρί- 
σ’ΐανς ήτιςήρχισε νά μού διηγείται τήν Ιστορίαν τή; 
«Μονομαχίας» έπιθυμών νά τήν μ?μφθή διά τήν φι· 
λόφρονα άδιακρισίαν της, ’Αλλά ποιος θά ήτο ε
κείνος δστις θ’ άπηύθυνε μομφήν είς τήν Μαίντυ 
Κοίστιχν ; Δέν ή ιπορεί κανείς παρά ν’ άπευθύνη · 
έγκώμια ή άνθη.

Δέν θά άξιωθώ όμως καί εγώ τής ιδίας εύνοί 
ας!... Καί αν άκόμη έλάμβανον τήν ελευθερίαν νά- 
φλυχρήσω μέ τήν Μαίντυ άσφαλώς θά έδεχόμην 
άπό τόν ντέ Μπ/ρονσέλλι μίαν θυμώδη έκπληξιν. 
Συνεπώς δέν θά τής εϊπω τίποτε, μολονότι θά έπε- 
θύμουν τόσον νά συνομιλήσω μέ αύτήν. ΕΙνε τόσον



Κινηματογραφικός *Αότηρ Κινηματογραφικός Άότηρ

όδυνηρό όταν θέλει κανείς νάπή κάτι νά είναι ύπο 
χρεωμένος νά σωιπα δηλαδή, νά είναι συγχρόνως 
βωβός καί εύγλωττος...

’Εάν σας έλεγον δτ; ή «Μονομαχία» έκτυλίσ- 
σεται έν μέρει εις Παρισίους καί εν μέρει εις τήν 
Μπίσκρα (Άλγέριον) δεν θά ήμην πολύ άδ.άκριτος. 
Φαντασθήτε λοιπόν ότι σας αρέσει.

’Αλλά βλέπω τον Ζάκ ντέ Μπαρονσέλλι νά με 
αχνίζει άνευ κακίας. Άν λοιπόν έξηκολούθουν 
δεν θά ήτο κακή ιδέα, θέλετε νά μάθετε εις ποιον 
περιβάλλον έκτυλίσσεται ή ύπόθεσι; τής «Μονομα· 
ζία«

Εις ένα μεγάλο μέγαρον έν Παρισχις δ που ή κα
τοικώ ενός κατασκευαστού άεροπλάνων ή, μία γκαρ- 
σονιέρα, εις ένα έξώστην ξενοδοχείου εις Μπίσ· 
κραν, είς μίαν αίθουσαν φαγητού καί εις έν σαλόνι 
άτμοπλοίου. Έν άτμόπλοιον; Τότε λοιπόν τό φιλμ 
αυτό έχει μεταξύ των σκηνικών του και τήν θά
λασσαν ;

’Όχι! ή «Μονομαχία» δεν δμοιάζει διόλου μέ τό 
«Νιτσεβό», τόν «Ψαρρά τής ’Ισλανδίας» ή τό «Πύρ» 
του ίδίου σκηνοθέτου. Άλλ’ 6 Ζάκ ντέ Μπα 
ροντσέλλι δεν έγκαταλείπει κατ’ ούδένα λόγον τήν 
ποίησιν των κυμάτων. Και θά ύπάρχη άπαραιτήτως 
έν άτμόπλοιον δπερ θά διασχίζη τήν Μεσόγειον είς 
τά φίλμ του.

’Αλλά τήν φοράν ταύτην δ ντέ Μπαροντσέλλι έ- 
ζήτησε τήν εμπνευσιν είς τό άπειρον τού ούρανού. 
Τά άεροπλάνα θά είνε είς τήν«Μονομαχίαν> ο! τρα
γικοί καί μεγαλειώδεις έρμηνευταί.

Ό Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι μέάτενίζει καί πάλιν, 
αλλά τήν φορ^ν αύτήν άνευ έπιεικείας. Και έπεμ· 
βαίνων μοϋ λέγει:

—Μιλήστε λοιπόν καί διά τό ταξεΐδι πού έκάμα 
με διά μέσου τής Βορείου ’Αφρικής καί διά μέσου 
τής Σαχάρας. Μετέβημεν άπο τήν Μασσαλίαν είς τό 
Άλγέριον τού δποίου ο! λαμπροί κήποι θ’ άποτε^ 
λέσουν διά τήν«Μονομαχίαν» ονειρώδεις καί μαγευ* 
τικάς τοποθεσίας. Διήλθομεν διά του Τοιϊγκουρτ 
(πόλις τού ’Αλγεριού) είς τήν Οροσειράν τού ’Άτλαν- 
τος. Εϊχομεν εκεί προ των ποδών μας άπεράντους 
άμώδεις έκτάσει; καί ύπεράνω των κεφαλών μας 
έχθαμβωτικάς εικόνας. Καί ή πόλις Τυμγκάτ:

Καί δ,Ζάκ ντέ Μπαροντσελλ’ ό δποΐος έκράτησε 
τήν μαγείαν των μερών πού έπεσκέφθη προφέρει 
καί πάλιν μετά θερμότητος: Τυμγκάτ! Τυμγκάτ’

Ώ Τυμγκάτ! έπαναλαμβάνει ως ηχώ ή Μάντυ 
Κρίστιαν ήτις έφόσον ζει τούς ρόλους της μέ τόσην 
ειλικρίνειαν, π.θανόν ν’ άφήκε έν μέρος τής καρ 
διάς της είς τήν μαγευτικήν Τυμγκάτ.

Άλλα ποιον ρόλον τής«Μαν·μαχίας»ένσαρχώνει 
ή Μαίντυ Κρίστιαν; Είς σχετικήν έρώτησίν μου 
άπαντά:

—Υποκρίνομαι τό πρόσωπον μιας κυρίας τού 
κόσμου τήν δποίαν $μως δύναταί τις κατ' άρχήν νά 
έκλάβη ως τυχοδιώκτιδα λόγιο τής ύπερβολικής τη; 
άνεξαρτησίας ή δποία ένδεχομένως νά προσέβαλε

μερικάς σεμνοτύφους. Άλλ’ αυτό είνε φαινομενικόν. 
Τό ύποκείμενον μου; ΕΙμαι’μία μεγάλη ταξειδιώτις. 
Διατρέχω τόν κόσμον μέ ύπερωκεάνεία, άεροπλάνα 
καί βαγκόν-λί. ’Ιδού, κυττάξτε τάς άποσκευάς μου: 
Νέα Ύόρκη, Άγιος Φραγκίσκος, Μοντεβίδιο, Πα- 
ρίσιοι ...

Ποιον είνε τό όνομα τής ήρωίδος ήν ύποκρίνε- 
σθαι εις τήν «Μονομαχίαν»; τήν έρωιώ.

Έ Μαίντυ Κρίστιαν στρέφεται προς τον ντέ 
Μπαροντσέλλι καί τόν έρωτά πώς ονομάζεται γελώ- 
σα. Γνωρίζει δτι διά τής έρωτήσεώς της πειράζει 
τον σκηνοθέτην της έφόσον δ τελευταίος δέν έχει 
άκόμη κατωνομάση τούς ήρωάς του.

Συμβουλεύω τόν Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι νά τρα· 
βήϊη εις τόν κλήρον τά γράμματα τού άλφαβήτου. 
Έ τύχη κάμνει ένίοτε θαύματα. Άλλ’ ήμπορεΐ νά 
καταφύγη καί είς τον πίνακα τών Κοινοτήτων τής 
Γαλλίας άφού ύπάρχβυν Κοινότητες έχουσαι τόσον 
ωραία, εύηχα καί αρμονικά Ονόματα.

’Εν προκειμένφ δ Ζάν Μυρά είνε εύτυχέστερος 
τής Μαίντυ Κρίστιαν. Τό ύποκείμενόν του έχει έν 
όνομα. Ιωάννης ΙΙεϋράν. Ό 'Ιωάννης Πεϋράν είνε 
ένας άεροπόρος, είς άεροπορΐκός«άσσος.»Άλλ’ έπει- 
δή είνε ήρως δέν είνε καί όλιγώτερον άνθρωπος. 
Είνε ένας σύγχρονος καί κοσμικός άνθρωπος δ ό
ποιος άγαπά πολύ νά ριψοκινδυνεύει, πράγμα πού 
άποδεικνύει καθ’ ύλην τήν διάρκειαν τής «Μονομα
χίας».

Τούς δύο άλλους κυριωτέρους ρόλους έρμη νεύουν 
δ Γαβριήλ Γκαμπριό καί ή Λουοιέν Παριζιέ.

Ό Γκαμπριό όστις έδημιούργησε τόσον περίφη
μους ρόλους είς τούς «Άθλίου»ς, τόν «Ρασκάς,» τήν 
«Άντουανέττα Σαμπριέ»καί έσχάτως είς τον «Περι- 
πλανώμενον Ίουδαΐο»,ύποκρίνεται είς τήν«Μονομα
χίαν» το πρόσωπον ένός κατασκευαστού άεροπλά
νων, δσιις κατασκευαστής είνε καί λίαν δοκιμασμέ
νος άεροπόρος.

Μά| Φραν^έλ

0 ΚΟΤΛΙΤΖ ΕΙΣ ΚΙΝ^ΝΙ4Τ0ΓΡΑΦ0Ν
Τό Κινηματοθέατρον τής Φόξ Φίλμ τής Ούχ- 

σιγκ’ώνος είχε τήν τιμήν νά δεχθή μεταξύ τών θα- 
μώνων του καί τον Πρόεδρον τών Ενωμένων Πολι
τειών κ. Κούλιτζ μετά τής έριτίμου κυρίας του. 
Κατά τό διάστημα τής προεδρείας του δ κ. Κούλιτζ 
δύο φοράς μόνον επεσχέφθη κινηματογράφον καί τάς 
δύο αύτάς φοράς είς τό κινηματοθέατρον τής Φόξ έν 
Ούάσιγκτων.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κι* ηματογραφική μηχανή 
ζελείω; καινουργής είς συμφέρουσαν τιμήν, Πλη- 
^οφορίαι παρά τω μηχανικω κ. Π. Χριστο- 
ούλω (Κινηματογράφος Anόλλ(θν) Ά^ήναι,

ΕΑΛΗΝ* ΚΙΗΗΠΚΙΤΟΓΡΙΦΟΣ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ- ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΛΣ
Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» είναι εις τήν 

εύχάριστον θέσιν ν’ άναγγείλη εις τό αναγνωστικόν 
του Κοινόν δτι ή προσπάθεια τήν όποιαν καταβάλ- 
λει απο της αρχής της εκδοσεως του όπως έμπνευση 
εις τούς φίλους τού κινηματογράφου μίαν αληθινήν 
αγάπην και ένα πραγματικόν καλλιτεχνικόν αίσθημα 
τά όποια θά επιτρέψουν εις τό μέλλον νά έκπηδήσουν 
τά πρώτα στελέχη τής ελληνικής κινηματογραφίας. 
ήΛισεν ήδη νά καρποηηρή. Τά πρώτα αποτελέσματα 
τών προσπαθειών τούτων τού <Κιν. Άστέρος» όσθν- 
δήποτε πτωχά καί αν είνε, αποτελούν έν τούτοις ένα 
σημεϊον αρκετά ενθαρρυντικόν διά τό μέλλον τής 
κινηματογραφίας ένΈλλάδι.Ουτω ό έν Δράμφ συνερ
γάτης μας κ. Ν. Μαρκίδης μ<?τά τών εκεί φίλων τού 
κινηματογράφου κ. κ. Μάρκου Σχηνά καί Θεοδώ- 
ρου Νικολέρη, έσχον τήν πρΟτοβουλίαν νά συμπή 
ξουν ένα κινηματογραφικόν όμιλον, έκ 16 μελών, 
καί νά κατορθώσουν έντός ολίγου χρονικού διαστή 
ματος νά «γυρίσουν» δυο κιομωδίας, ένα δράμα καί 
μερικά τοπεϊα Δράμας καί περιχώριον μήκους έν δλω 
8 >00 ίμέτρων.

Αί δύο κωμωδίαι αί όποΐαι προεβλήθησαν μάλι
στα εις τά κινηματοθέατρα Καβάλλας, Δράμας, Ξάν
θης, Σερρών καί Προσωτσάνης Φκρου τόν τίτλον ή 
μία «ό Μάρκ Γκαρσόν» καί ή άλλη 
τεχνίτης». \ , Λ · - ,
του» τήν ύπόθεσιν τού οποίου άγνοούμεν μέχρι τής

______ ____  u «δ Μάρκ Πολύ 
. Τό δράμα τιτλοφορείται «’Έρως Αγρό

TO STMBOillimi-POffl
Ό *Κιν. ’Αστήρ» έδημοσίευσε πρό τινο 

είδησιν τής άφίξεως _ .
Πόμμερ. Ό άνθρωπος αυτός είνε γνωστός είς όλους 
τούς φίλους τού κΐ-ηματογράφοο, ως ή μεγαλειτέρα 
ίσως κινηματογραφική προσωπικότης τής Γερμανίας.. 
σΟταν δ Πόμμερ προσελήφθη ύπό τής «Παραμάουντ» 
οί φ'λοι τής γερμανικής τέχνης έθλίβησαν υπερβολι
κά διά τήν μεγάλη > αύτήν άπώλειαν. Τό έργον του 
είς τήν Αμερικήν έγινε καί έδώ γνωστόν μέ τό 
«Αύ οκρατορικόν ξενοδοχεΐον». ΤΙ Πόλα Νέγκρι 
ιδιαιτέρως δφείλει είς αύτον τήν έκ νέου είσοδόν της 
πρός τάς μεγάλας δημιουργίας.

Έ έπιστροφή του είς Βερολινον έδωκεν αφορμήν 
νά κυκλοφορήσουν διάφοροι φήμαι. , __ n _
άνακοινωθέν τής U.F.A. μάς πληροφορεί όχι τό 
συμβόλαιον μεταξύ αύτής καί 
κλείσθη.

Κατ’ αυτό δημιουργεΐται ή νέα παραγωγή «Ε- 
rich Pommer Production der υ.Γ.Α.»ή δποία διά 
τό 192S θ χ παρουσίαση 4 μεγάλα φίλμ. Ή μεγάλη 
ήδη πεΤρα τού Πόμμερ έγγυάται διά τήν παγκόσμι
ον έπιτυχίαν των. Είς τά φίλμ αύτά θά συνεργα
στούν ρεζισέρ καί ηθοποιοί όχι μόνον Γερμανοί, άλ
λα κχί ξέναι διάσημοτητις.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίς υπάλληλος δι άξιο* 
π>επή εγγασίαν. ΙΤληροφορίαι προ μεσημβρίας 
π ιρά τω ίατρω κ. [I. Φρονίμω 9Ακαδημίας 86.

υ- 
ίΛου

Ν, Μαρκίδης καί Μ. Σχοινάς
Δύο έκ των κυρίως συντελεστών τής κινηματογραφικής προό 

δου Δράμας καί ίδρυταί του Κινηματογραφικού ‘Ομίλου 
τής αύτής πόλεως.

·ν ■- &

τού

Ηδη έπίσημον 

τού κ. Πόμμερ έ-

Η μεγάλη

θά σύνεργα-

τ ύν φΓο ίμων αυτών νέων δύναται νά διεκδίκηση 
κ »λλιτεχνικούς τίτλους εις τήν διεθνή 
κινηματογραφικήν πτχραγωγήν. Έν 
•άτζι ’περιπτώσει όμως,πασει
τ >γ )αφ κός όμιλος Δράμας 
τή/ πε1
δι ιθέ cn

στιγμής. c,
Βϊβαίω; δέν Ισχυριζόμ^α '

και

ο κινηματο- 
παρ ολην 
τά όποια 

τήν άγνοιαν τών
μυστί-

ριϊσίον σόνολόν του, είνε άχιο; πολλών 
συ/χαρητηρίων τοσούτο μάλλον καθόσον 
αϊ ΆΘ (V a, ή πρωτεύουσα τού Έλλη- 
νικ)ύ κ.ιάτουςείς τήν όποιαν οί έπ δοξοι 
κ’./ηα ιιογραφικοί αστέρες εΐνε 
τεροι καί τών αστέρων τού
I

άσουν ενα έργον αντάξιον τής 
χνική; ανάπτυξεος τού 
των.

χ Καί από τής άπόψεως αυτής ό προ
οδευτικές αύτ'?ς όμιλος τής Δράμας δι
καιούται νά πιστεύηδτι ή εύγενική,του 
προσπάθεια [θά δώση άξιοσημείωτον 
είς τήν έπίσημον κινηματογραφικήν κί-
Λ / C

ωχρότητα τών μέσιον 
, παρ’όλην
ρων κινη ιιτογραφικών
ρ’ δλοντ) καλλιτεχνικώς άκατά·

/ Λ ' ’’ — *

περισσό- 
Αττικού 

ουρανού, δεν κατώρθωσαν νά παρουσι- 
e, καλλιτε-

περιβάλλοντος

ότι ή προσπάθεια I νησιν τή; Ελλάδος.
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ΦΙΛΙΚΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ιίαρχτηρουνται τελευταίως τόσες Ανωμαλίες εις 
ΐό <Ούφα Πάλας» των ’Αθηνών, ώσιε έγώ, όστις 
είμαι ιδιαίτερος θαυμαστής τής UF.A. είμαι ή· 
ναγζασμένος Ατό τής σ ήλης αυτής νά διαμαρτυ- 
ρηθώ διά την άδικον δυσρήμησιν τήν 6 οίαν ύφί- 
σιαται ή ϋ F.A. του Βερολίνου Από τούς έ5ώ κ. κ. 
Αντιπροσώπους της:

Παρευρισχόμην είς τή 1 έφετεινήν πρεμιέραν τοϋ 
<Ούφχ Πάλας». Έπαίζετο «°Η τρελλή Αόλα». 'Η 
προβολή τής ταινίας παρουσίαζε τοιαϋτα έλαττώμα· 
τα, ώστε τό κοινό* νά διαμαρτύρεται συνεχώς. ’Αρ
κεί νά τονισθή δτι 8 —10 φορέ: έκόπηκε χαί διά νά 
διορθωθή, έπρεπε νά περιμένωμε κάβε φορά 3—5 
λεπτά. Κι’ δλα αύιά τήν ήμέραν τής πρεμιέρας. Ο 
<Kcv. Αστήρ* τότε έμαμε μίαν φιλικήν σύστασιν 
εις τήν νέαν όιεύθυνσιν τής «Ούφα Πάλας». Άτυ· 
χώς τά κατόπιν γεγονότα Απέδειξαν δτι δεν είση- 
κούσθη.

Αί συνεχείς δμως αύταί άνωμαλίαι, σημαίνουν 
περιφρόνησιν πρ'ις τό κοινόν, τό όποιον εν τούτοις 
έξακολουθεί νά ύπολήπτεται καί νά ύποστηρίζη τό 
θέατρον αυτό.

Φαίνεται δμως δτι ή νέα διεύθυνσις τοϋ Ούφα 
Πάλας στερείται και στοιχειωδών γνώσεων ρεκλά
μας. Αύτό τούλάχιστον μάς κάνει νά πιστεύσωμεν 
ή Ατυχής καί ούδόλως συστηματική διαφήμησιςγιλμ 
ώς έπί τό πολϋ καλώ '.

’ Εδειχναν μερικές σκηνές Από τό «Τελευταίο 
Βάλς» τήν εβδομάδα τοϋ «Κοκοτόδρομου» καί αί 
σκηνχί αύταί προεκάλουν τάς ειρωνείας τοϋ κοινοϋ. 
Φοντασθήτε ρεκλάμα ένος πολύ καλοϋ φίλμ.

Παρατηρήσατε δλας έν γένει τάς διαφημίσεις, 
συγχρίνατέ εας με άλλας καί θά ίδήιε πόσον ύ τε- 
ροϋν.

’Εκείνο δμως πούμοϋ έκίνησε Απολύτω; τήν Α- 
γανάκτησίν μου είναι τό έ,ής.Παρηκολούθουν τό«Τε· 
λευταίο Βάλς». Μία ρεκλάμα έπί τής οθόνης μάς 
ανήγγελε τήν σειράν τών μεγάλων έργων. Ιδού ποία 
ήσαν αύτά <tTo στερνό φιλί» καί άλλα. Δεν θέλω 
νά καταδικάσω τά φίλμ πριν τά ίδώ. 'Απλώς λέγω 
oct τά φίλμ αύτά τά έρ-κλαμάοιζε 6 μήνες πέρυσι. 
Φυσικόν λοιπόν τό κοινόν νά ψιθυρίζη δταν τής βλέ
πει «Ουφ, δλο τά ίδια».

Κ’έν τούτοις έχουν φίλμ νά αναγγείλουν πολύ 
καλά καί ύποχρεοϋνται συγχρόνως νά προβάλλουν 
25 φίλμ τής U.F.A. Θά ήδύναντο δηλ. κάλλιστ* 
καί νά τά παραλείψουν, αν έσέβοντο πράγματι τό 
όνομα τής U.F.A.

Άτυχώς ό χώρος δεν μάς έπαρκεΐ διά νά άπο 
καλύψωμεν ένα πρός ένα Από τούς μικροπανικούς 
διότι καίεται ή ταινία μέχρι τών πλέον πρωτογόνων 
συστημάτων προβολής. Συστημάτων τά όποια ούτε

Μία σκηνή άπδ το έργον «Έμπόριον ,Σαρμός» 
μέ τήν Τζίμπσον καί |τον Κράους

οί ύπαίθριοι κινηματογράφοι πρό ΐΟετίας δεν θά έ- 
μεταχειρίζοντο.

Καί πάλιν έπαναλαμόάνω είμαι θερμός φίλος 
τοϋ κινηματογράφου καί ιδιαίτερο; θαυμαστή; τής 
U.F.A’ Αλλά γι’ αυτόν Ακ ιβώς τόν λόγον δέν ήδυ- 
νάμην πλέον νά κάμω ύπομονήν.

Διά τελευταίαν φο^άν κάμνω θερμήν σύστα- 
σιν. *Αν θέλετε νά κρατήσετε ύψηλά τό γόητρόν σας 
διορθωθήτε. Πρίπει νά ξέρετε'δτι είναι ντρ:πή δσα 
μέχρ; τώρα κάνετε. Κι’ Από Απόψεως σεβασμού πρός 
τή* U.F.A. καί τό κοινό ·, δπερ καί μάς ένδίαφέ- 
ρει καί Από Απόψεως έμπορικής, δπερ σάς ένδια- 
φέρει. Ro — Ma

Ο / Δ. ΚΑΡΡΑΣΕΙΣΕΤΡΩΠΗΝ
τοϋ δενιέρον δεκαημέρου τρέχοντος 

μηνάς άναχω^ΐ με:ά τής c ίκογε · εί ις του διά 
Γαλλία -, Γ ρμτνίαν καί ‘Ελβετίαν δ μ. Δ, Καρ- 
ρά , δΐ'.υδυντης ■> οϋ Κινηαατογρά ρου <Ροζι- 
κλαΐ. ^ καί άντιπ )ό^ωπος τοϋ οίκου «Γ^αΐβερτ» 
διά προσωπικάς το ύηοδέτεις. Τό ταζείδιον 
τοϋ η. Καρρά ΰά διαρκέση έπί τετράμηνον πε
ρίπου.

Η “ΤΡΙΑΓΚΛ» Δ1ΕΛΥΘΗ
ΚΑΙ ΟΛΙΓΗ FflNRIVIET
Τδ 'Ελληνικόν τράστ υπό τήν έπεονυμίαν 

«Τριάγκλ» τό όποιον άποτελοϋσαν al 'Αϋ'ηναϊ 
καί έταιρίαι ^Σινέ Όριάν>, «Άμέ ικαν Φίλμ* 
καί «ΎΗστερν Φίλμ» διελύ&η άπό τοϋ παρελθόν
τος Σαββάτου 2β Νοεμβρίου, συνεπεία δια
φωνιών.

Η ^Τριάγκλ» ουόταθεΐσα μέ τόν οκοπόν δ 
πως καταπολεμήση τό Αμερικανόν τράατ *Φά· 
ναμετ* κατόρθωοε καθ’ δλον τό διάοτημα τών 
15 μηνών νά φέρη αρκετά οοβαρόν κλονισμόν 
είς τάς έργασίας τής Fanamet, οϋιως ώστε νά 
άποκλειοθη τελείως άηό τ^ν ^Αθηναϊκήν τοϋ 
λάχιοτον άγοράν καί νά τήν εξαναγκάσω εφέτος 
νά προβή είς τήν ένοικίασιν τοϋ θεάτρου *90 
λυ/απια> διά τήν προβολήν τών ταινιών της.

βΗ ριζική διαφωνία, ώ; πληροφορούμενα, 
προήλθε έκ τοϋ γεγονότος δτι ό κ. Τριανταφύλ 
λου εφερε άντιρρήσεις σπουδαίας ώς πρός τήν 
ύποστήριξιν τών μικρών έπαρχιακών κινηματο
γράφων έπιμένων είς τήν γνώμην του δτι δέν 
πρέπει νά δίδονται προγράμματα είς έξευτελιστι- 
κάς κατ αϋτόν τιμάς. Έξ αύτοϋ καί έξ άλλων 
επίσης σοβαρών λόγων έπήλθε ή ριζική διαφω· 
via καί συνεπώς ή διάσπασις τοϋ τράστ.

Σχετικώς μέ δσα έγράφαμεν είς τό ύπ* άριθ. 
3D τεϋχος περί διαλύσεως καί τής Fanamet ού- 
δέν νεώτερον έκ θετικής πηγής ύπάρχει.Τόμόνον 
βέβαιον, ώ; μάς πληροφορεί ό έν Κωνσταντίνου- 
πόλει άνταποκριτής μοις, εΐνε δτι, κατά τό δεύτε
ρον δεκαήμερον τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου ά- 
φικνοϋνται είς *Αθήνας τρεις άντιπρόσωποι τών 
τριών άμερικανικών έταιριών πού άντιπροσω- 
πεύει ή Fanamet, ήτοι τής Metro, Paramount 
και τής First National. Ϊίερϊ τοϋ σκοποϋ τής ά- 
φίξεως τών τριών αϋτών Αντιπροσώπων οϋδέν 
τϋ θετικόν υπάρχει, πάντως δμως δέν εΐνε δυνα
τόν νά εΐνε άιχειος μέ τήν θρυλλουμένην διάλυ- 
σιν τής Φάναμετ.

At τελευταίας εέδήβεις Ρ*σις έζ 1£ερο· 
λίνου σχετεχαε μ,έ τήν δεάλυσεν τής «Fana
met» έχουν ώς έςής t

υιός Χοϋχορ9 ό υιός Loew, ό x. 
ΈμΛλ Χάουερ καθώς καί οί δεευθυνταί 
τοϋ κέντρου τής «<1>άναμ.ετ» απεφάσςσαυ ί 
"ήν Λ.ράτασεν τοϋ βίου τής ««1>άνχμ.ετ»

Ομ,ηνον ·ίκόμ.ιη. CH ε&δκ,βςς δ > ως αυ
τή δέν είναε έπισημ.ος· ’κξ άλλου ή ϊδρυ- 
βδς τής DFFU άντεφάσχεε πρός τήν πληοο- 
φορεαν αυτήν. Λεότε ώς γν αστόν ή DEFU 
αναλα^αβάνεε τό ^δεχαέωμ.α έχμ.εταλλεύσε- |

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...
......'Ότι ή λογοκρισία τού Καναδά άπηγόρευσε 

τήν προβολήΛ ταινιών μέ γυμνές γάμπες γυναικών.
. ......'Ότι είς τήν ’Ιαπωνίαν επετράπη νά ^προ- 

βάλλωνται ταινίαι είς τάς οποίας υπάρχουν φιλιά, 
διότι μέχρι τώρα τό φιλί άπηγορεΰετο.

...../Οτι ή Μαίντυ Κρίστιανς έτραυματίσθη πρό 
τίνος ελαφρώς από αύτοκινητικόν δυστύχημα καί 
δτι ό Βίλχελμ Ντίτερλε ύπέστη λίαν σοβαρά εγκαύ
ματα από πυ^καϊάν τής κινηματογραφικής συσκευής 
καί δτι είναι αναγκασμένος έπί πολύ νά απόσχη τών 
εργασιών του.

...... .'Ότι κατά τό 1926 έδημιουργόθησαν είς τήν 
’Αμερικήν 967 νέα κινηματοθέατρα.

...... ... Οτι ή φασιστική λογοκρισία άφήρεσε ώ· 
ρισμένας εργατικός σκηνάς τής «Μητροπολίτης» κα- 
τσστρέψασα ούτω τό φίλμ μέ τήν άστήρικτον καί α
δικαιολόγητον αύστηοότητά τη;.

..Οτι ό γερμανός σκηνοθέτης Πέτερ Πάουλ 
Φέλνερ ("Εμπορος τής Βενετίας, Κόμης τού Έσσεξ 
Θάλασσα) άπέθανεν πρό τίνος είς ηλικίαν 43 ετών.

.. .... Ότι δ Μπέν Λυόν προσελήφθη υπό τών 
«'Ηνωμένων Καλλιτεχνών» καί πρωταγωνιστεί είς 
τό φιλμ «'() ά'γγελος τής Κολάσεως» μέ τήν Γκρέτα 
Νίσσεν.

. Oct έπί τέλους καί ή Έννυ Πόρτεν έπανήλ’- 
θεν είς τήν εργασίαν της μετά από 6 μηνών περίπου 
άδρανείας ενεκα τής άσθενείας της.

. Οιιή Μαίη Μούραιη δέν «γυρίζει» πλέον 
παρά χορεύει είς τό Μητροπολιταίν τού Λος "Αν
τζελες καί δτι φαίνεται ήρχισε πλέον νά δύη τελείως 
από τό κινηματογραφικόν στερέωμα κατά πληροφο 
ρίας γερμανού συναδέλφου.

.....'Ότι δ Πάουλ Λούντβικ Στάϊν περνά τώρα 
τόν καιρόν του στο αγαπημένο του Βερολίνο Ινώ δ 
Μουρνάου έφθασεν ήδη στό Χόλλυγουντ.

.Ότι έκτος τής Μούραιη καί άλλος άστήρ 
έδυσεν, ο Τζαίκυ Κούγκαν καί δτι μετά τό φίλμ του 
«Buttons» δέν «ξαναγυρίζει» πλέον καί ίσως μετά 
χρόνια έμφανισθή, άλλ’ δχι πλέον ώς μικρός χαριτω
μένος φχίκυ.

...../Ότι δ Κορτέζ έρχεται είς τήν Ευρώπην προ- 
ληφθείς υπό τού Αεόν Περέ, θά έπισκεφθή δέ καί 
τό Βερολΐνον.

. Οτι ή Μιστιγκέτ διά μίαν δίωρον έμφάνι- 
σίν της πρό τού κινηματογραφικού φακού έλαβεν 
αμοιβήν 400 λιρών ’Αγγλίας.

------------ ----- ι ----

ω; τατνίών τής First National δςά τήν 
Κεκτρεχήν χαί ’/%νχτολ&χήν Ευρώπην. Ή 
δέ First National αποτελεί μέλσς τής 
<Φάναμετ». Έλπέζομεν σαφεστέρας χαΐ 
επισήμους πληροφορίας νά δημοσιεύσω- 
μεν εις τό προσεχές.
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ΙΝΕα,Ι TaIIVIAI

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
(ΤΟΓ ΤΟΛΣΤΟΓ)

Ή Αμερικανική Εταιρεία κατασκευής κινημα
τογραφικών ταινιών «'Ηνωμένοι Καλλιτέχναι» έκι- 
νηματογράφησε τό ύπέροχον έργον του Τολστόϊ ή 
«Άνάστασις».

Ή ύπόθεσις του έργου αύτοΰ εκτυλίσσεται πολύ 
πριν ή ό «Μπολσεβίκικος Παράδεισος» γίνη γνωσιός 
εις την Ρωσίαν.

Οί εύγενεΐς Ρώσοι, οι όποιοι δεν υπηρετούν τότε 
ούτε εις τον στρατόν, ούτε εις την Αυλήν, έζων εις 
τάζ γαίας των και οί ύπηρέται των ήσαν σχεδόν σαν 
φίλοι των* Ή ζωή των ήσαν στενότατα συνδεδε
μένη μέ τήν ζωήν τών κυρίων των.

'Από τήν οικειότητα αυτήν έγεννώντο συχνά ει
δύλλια μεταξύ τών νέων τών δύο τάξεων, αλλά καί 
δράματα πολλά, οσάκις μοιραίως ή τεραστία κοινω
νική άβυσσος τούς έχοόριζε και δεν ή το δανατόν νά 
ενωθούν.

*

'Ένα τέτοιον άταίριαστον γάμον έφοβήθη ή 
πριγκήπισσα Νεκλούδωφ, όταν έπήγε μια μέρα νά 
περάση μαζύ της δύο μήνας τού καλοκαιριού ό ανε
ψιός τη; πρίγκηψ Δημήτρης.

Ή πριγκήπισσα είχε ως θαλαμηπόλον μίαν πολύ 
ευμορφην κόρην, τήν Κατούσαν Μασλόβα. 'Η 
Μασλόβ ι ήτον ακόμη σχεδόν παιδί. 'Ορφανή προ 
πολλού, είχεν άνατραφή από τήν πριγκήπισσαν, ή 
όποια τήν έπήρε μαζύ της μόλις έγινε δεκαέξ ετώχ.

Ό Δημήτρης Νεκλούδωφ δεν τήν είχεν Ιδή ποτέ 
του, ή μάλλον δεν τήν είχν προσέξει ποτέ τρυ. Έξε 
πλάγη δο πολύ όταν είδεν ότι ή μικρούλα κόρη ήτ) 
τώρα αληθινή γυναίκα καί πολύ χαριτωμένη.

Αισθηματικός καί ευαίσθητο: προς τήν ι ομορ
φιάν όπως ήτον δ Δηυήτρης, έντράπη όταν είδε τήν 
Κατούσαν νά παίρνί] τής βαλίτσες του από τήν τρόϊ 
καν πού τον είχε φέρει καί νά τάς σηκώση μέ. μεγά 
λον κόπον. Έσπευσε τότε νά τήν φθάση είς τό κεφα 
λόσκαλον τής έπαύλεως καί τήςΟπήρεν από τό χέρια 
της, άναλαβών νά τάς μεταφέρη δ Ιδιος.

CH πριγκήπισσαζΝεκλούδωφ, ή δποία έπερίμενε 
τον ανεψιόν της είς τήν θύραν, έζάρωσεν ελαφρά τα 
φρύδια της μόλις είδε τήν σκηνήν αυτήν. Είχεν άντι- 
ληφθή τό βλέμμα, μέ τό όποιον δ Δημήτρης περιέ
βαλε τήν Κατούσαν, καί άνησύχησεν αμέσως πολύ.

Χάρις είς τήν επιβολήν της όμως καί είς αρκετήν 
τήν διαμονήν τού Δημήτρη νά.τόν άπομακρύνη ατό 
έπιδεξιότητα, ή πριγκήπισσα κατόρθωσε καθ’ δλην 
τήν νέαν. Μετεχειρίζετο χιλίας δύο προφάσεις διά νά 
άναθέτη εργασίαν tic τήν Κατούσαν μακράν άπό έκεΐ 
πού εύρ(σκέτο δ Δημήτρης καί κατέβαλεν άπεγνω·

ΙΙαραγωγη Uni tel Artists

σμένας προσπάθειας διά νά μήν ευρεθούν ποτέ μόνοι 
των οί νέοι.

Καμμία φρόνησις όμως καί καμμία έπίβλεψις δέν 
είναι δυνατόν νά παλαίσουν εναντίον τής αγάπης, 
ΐην ημέραν που ηρχισε ν αναπνεη η πριγκήπισσα, 
τήν ημέραν δηλαδή τής άναχωρήσεως τού Δημήτρη 
διά τό σύνταγμά του είς τήν Αύτο-ίρατορικήν Φρου
ράν τής Πείρουπόλεως, όλα τά σχέδιά της άνετράπη- 
σαν. Ή Κατούσα, έπωφελουμένη τής απροσεξίας τής 
κυρίας τη;, ή δποία είχε καθησυχάσει πλέον, κατόρ
θωσε νά είσχωρήση είς τό δωμάτιον τού νέου διά νά 
τού προσφέρη δήθεν διαφόρους μικροϋπηρεσίας, καί 
ή πριγκήπισσα τούς συνέλαβε ανακτώντας όλον τόν 
χαμένον καιρόν μέ περιπαθείς εναγκαλισμούς.

βέβαια, τά φιλήματα των ήσαν αθώα. Ό Δη
μήτρης ήτον άκόμη^τίμιος καί φ ρόνιμος. Αυτό τό ή- 

CH Λάουρα Λαττλάντ^ η οποία, έ'&ρίάμβευσε κατά τήν 
παρ. εβδομάδα είς τό εργον <' Η χορεύτρια τού Τσά

ρον* είς μίαν σκηνήν τού νεωτέρου της εργον 
^‘Αστρον μιας ννκτός* *

ξευρεν ή πριγκήπισσα, οπωσδήποτε δμως έχάρη πολύ 
όταν είδεν ότι επί τέλους έφυγεν δ ανεψιός της.

Δύο χρόνια έπέρασαν, χωρίς νά έπιστρέψη δ Δη
μήτρης είς την θείαν του Νεκλούδωφ. Κατά τήν διε
τίαν αυτήν δ νεαρός πρίγκηψ. παρασυρθείς άπό κα
κούς συντρόφους, επερνοί σε τόν καιρόν του μέ δια
σκεδάσεις καί όργια’ έγινεν άλλος άνθρωπος. Εις 
τήν Πετρούπολιν είχε πάντοσε συντροφιές γυναικών 
καί ή μικρά υπηρέτρια μέ ιά ρόδινα μάγουλα ελη- 
σμονήθη εντελώς.

’Έξαφνα έξερράγη ο πόλεμος Ρωσσίας καί Τουρ
κίας καί τό σύνταγμα τής Αύτοκρατορικής Φρουράς 
εστάλη είς τήν ’Οδησσόν. Το κτήμα τής πριγκηπίσ- 
σης Νεκλούδωφ εύρίσκετο έκεΐ πλησίον. Ό πρίγκηψ 
έπωφελήθη τής ευκαιρίας διά νά άποχαιρετήση τήν 
θείαν του κι' έξαφνικά ένθυμήθη τήν Κατούσαν.

Είς τήν εξοχικήν έπαυλιν δ νέος θά έμενε δύο 
ημέρας μόνον. Είχε γίνει δμως αρκετά πολύπειρος 
είς τήν Πετρούπολιν καί κατόρθωσε νά διαφύγη 
άπό τήν έπαγρύπνησιν τής γηραιάς θείας του. Ή 
άθώα Κατούσα, ή οποία τόν ήγάπα ?»ά>τοτε, άφέ- 
θη νά παρασυρθή είς τό διυμάτιόν του καί έπεσεν 
ευκολότατα θύμα του.

Ό πρίγκηψ έφυγεν. Έπέρασαν άρκετοί μήνες 
καί ή πριγκήπισσα Νεκλούδωφ έβεβαιώθη επί τέ
λους ότι ή Κατούσα δέν υτο πλέον ά/νή. *Εγινεν 
έξω φρένων, διότι έδίδετο τοιουτοτρόπως κακόν 
παράδειγμα είς τάς άλλα; υπηρέτριας, καί είς τήν 
στιγμήν τού θυμού της τήν έδιωξε.

Μία σκηνή εκ τού εργον *'0 ιππότης με τό ρόδον* με τήν Ζάκ Κατλαιν

Ευτυχώς ή Κατούσα είχε χρήματα. Συγχρόνιος 
όμως έμαθεν ότι τό σύνιαγμα τού Δημήτρη έπέστρε- 
φε/ είς τήν Πετρούπολιν καί τό ίδιον εκείνο βράδυ 
θά επερνούσε άπό τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τού 
χωριού. Ή νεαρά κόρη, ήσυχος καί γεμάτη εμπιστο
σύνην, έσπευσεν είς τόν σταθμόν. "Όταν δμως έπή· 
γεν εις τό βαγόνι είς τό όποιον έταξείδευεν δ ερα
στής της, τόν εύρεν εντελώς μεθυσμένον μέ δύο ήμι- 
γύμνους γυναίκας κοντά του. *0 Δημήτρης, φυσικά, 
δέν τήν άνεγνώρισε καί τό τραϊνον έ'ρυγβ μετ’ ολί
γον, παρασύρον μαζύ του καί τήν τελευταίαν της ελ
πίδα. t

* * ♦
Έκτστε ήρχισαν αί δυστυχίαι νά συσο)ρεύωνται 

άλεπάλληλοι. Τό παιδί πού έγένησεν ή Κατούσα άπέ^ 
θανεν. Ή ίδια ευρήκεν εργασίαν είς έν άγροιικόν 
κτήμα, τήν έρωτεύθη δμως δ ιδιοκτήτης του, καί ή 
/υναίκα του τήν έδιωξεν.

Άπό θέσεως τότε εις Θέσιν, άπό άπογοητεύσεως 
είς άπογοήτευσιν, άπό πτώσεως είς πτώσιν, διότι ή 
εύμορφιά της έξετρέλλσινεν όλους τούς άνδρας, ή 
δυστυχής νέα έξηκολούθησε νά κατέρχεται τήν κοι
νωνικήν κλίμακα. Έγινετ' επί τέλους έν άπό τά πλά
σματα εκείνα τής ήδονής, τά δποία άποτροπιάζεται 
δ| τίμιος κόσμος.

Ό Δημήτρης έν τώ μεταξύ έξηκολού^ει τήν 
ζωήν τών οργίων. Έκουράσδη δμως επί τέλους '’καί 
έσχέπτετο νά νυμφευθή τήν ώραίαν πριγκήπισσαν 
Κερσαγκίν. Τήν εποχήν εκείνην έξαφνα έξελέγη ως 
ένορκος είς τήν δίκην μιά; γυναικός, ή δποία κατη-
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γεροϊτο επί δηλητηριάσει ενός πλουσίου εμπόρου χά- 
• ιν κλοπής.

βΗ εκλογή αυτή ήτο μοιραία, διότι ή γυναίκα 
ή οποία έπρόκειτο νά δικατθή, ήτον ή Κατούσα.

*0 Νεκλούδωφ άνεστατώθη όλος. Διά πρώτην 
φοράν ήσθάνθη πόσον μεγάλη ήτον ή ένοχή του. 
’Έκαμε παν το δυνατόν διά νά τήν σώση, εις μάτην 
όμως. Ή δυστυχής κατεδικάσθη εις τετραετή κατα 
ναγκαστικά έργα εν Σιβηρίρ.

*0 Δημήτρης neo πανίσχυρος. Κατώρθωσε λοι
πόν νά είσέλθη εις τήν φυλακήν και νά δμιλήση εις 
τήν Κατούσαν. ’Έμαθε τότε τήν φοβέραν αλήθειαν 
καί επειδή είχε καρδίαν, δεν έδίστασεν ούτε στιγμήν. 

■ ? θά έπανώρθωνε τήν φοβέραν άδικΓαν πού είχε 
κάμει. Θά διέλυε τούς αρραβώνας του μέ τήν πριγ 
κήπισσαν καί θά ήκολούθη τήν Κατούσαν εις τήν 
Σιβηρίαν, δπου θά τήν ένυμφεΰετο.

Ή Κατούσα, ή οποία εξ αίτιας των βασάνων 
της είχε γίνει κυνική, ένόμισε κατ’ άρχάς δτι δ νέο; 
ήστειεύετο. "Οταν δμως είδεν δτι τήν ήκολούθει 
πραγματικώς, δλη ή παλαιά της αγάπη έκυριάρχησε 
πάλιν καί τήν κατέλαβεν ή έμμονος ιδέα νά θυσία- 
σθή διά νά σώση τον νέον ατό τήν καταστροφήν, 
ή οποία άφεΰκτως θά τον παρηκολούθει άν έμενε 
μαζύ της.

Ό Δημήτρης έν τώ μεταξύ κατιόρθωσε νά με- 
ταβληθή ή ποινή των τεσσάρων ετών καταναγκα- 
στικών έργων τής Κατούσας εις τετραετή εξορίαν 
μόνον καί έσπευδε νά τής άναγγ^ίλη τήν ευχάριστον 
εϊδησιν. Ή νέα δμως είχε λάβει πλέον άλλας άπο 
φάσεις. Κάποιος πολιτικός εξόριστος, δνόματι Σίμον- 
σον, ξετρελλαμένος κυριολεκτικώς μαζί της, τήν έζή· 
τησεν εις γάμον. ‘Η Κατούσα μολονότι δέν τον ή- 
γάπα, άπεφάσισε νά τον δεχθή ώς σύζυγόν της, διότι 
μόνον τοιουτοτρόπως θά έσώζετο ό πρίγκηψ.

'Όιαν πράγματι δ Δημήτρης έπήγε νά τής άναγ- 
γείλη τήν ευχάριστων εϊδησιν, αυτή τού έδήλωσεν 
δτι δέν τον ήγάπα πλέον, καί θά έγίνετο σύζυγος 
τού Σίμονσον, τον ΐκέτευσε δέ νάμή τήν άκολουθήση.

*

% * *

Τήν έπομένην, πράγματι δταν οι κατάδικοι έτέθη 
σαν εις γραμμήν,έτοιμοι προς έκπίνησινδιάτήν Σιβη
ρίαν, ή Κατούσα, αφού έσφιξε παθητικά τον Δημή- 
τρη εις την αγκαλην της, εσπευσε προς συναντη- 
σιν τού άλλου. *

Ό Δημήτρης έμεηε μόνος. Μ ή γνωρίζων πού 
ήτον ή ευτυχία καί πού ήτον τό καθήκον, ήρχισε νά 
π’ληρώνη τά λάθη του μέ σοβαράς τύψεις πού ήσθά· 
νέτο. Ταυτοχρόνως ή Κατούσα, κρεμασμένη από τό 
μπράτσο τού νέου της συντρόφου ήρχισε νά τραγου- 
δή διά νά μή έκσπάση εις δάκρυα.

Εις τήν καρδιά της δμως, όπως καί είς τήν καρ
διάν τού Δημήτρη, ει/ε κυριαρχήσει δ πόθος τού 
εξιλασμού. Έπόθει νά άνυψωθή καί ήσθάνετο δτι 
ή θυσία της τήν έξηυγένιζεν, δτι ή Άνάστασις ήρ- 
χιζε....

ΝΕΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
—Εις τόν Χάρο Λίτκε συνέβη πρό τίνος αύτοκι- 

νητικόν δυστύχημα, εύτυχώς χωρίς μεγάλας συνέ
πειας.

—Ό Ράϊνχαρτ έφθασεν πάλιν εις ’Αμερικήν. 
Καθώς δ ίδιος άνεκοίνωσεν θά παραμείνη εκεί μέ
χρι του ’Απριλίου, καθ’ δλον δέ αύτδ τό διάστημα 
θά έργάζεται διά τούςυτηίίοά Artists.

—Ή Film Artists Guild τής Νέ<ς Ύόρκης α
πονέμει κατ’ έτος εις τόν σκηνοθέτην τοΰ καλυτέ
ρου φίλμ μίαν κυανήν ταινίαν. Δι’ έφέτος άπενε- 
μήθη αύτη εις τόν Μουρνάου διά τό φίλμ του «Sun
rise». Ως γνωστόν αύτό εινε τό μεγαλύτερο φίλμ 
τής Fox.

— Τά μεγαλύτερα θέατρα τής Τσεχοσλοβακίας 
είνε τρία ευρισκόμενα έν Πράγα, 16 »0, 1400 καί 
1300 θέσεων έκαστον.

— Ή ’Όλγα Τσέχοβα, ήτίς πρω αγωνιστεί ως- 
γνωστόν εις τό φίλμ του Ντυπόν «Μουλέν Ρούζ» έ- 
πέστρεψεν εις Βερολΐνον.

—Έ Ντόροθυ Ζίς, εύρίσχεται εις τήν Εύρώπην. 
ΆφοΟ παραμελεί δλίγας ήμέρας εις τό Παρίσι, θά 
κατευθυ/θή είς .τό Cote d’ Azur.

—Έ πρεμιέρα τοϋ «Τελευταίου Βαλς» εις τό 
Μπρόντγουαίη έσημείωσεν μεγάλην έπιτυχίαν, όχι 
δμως δσην τό «’Ονειρώδες Βαλς».

—Ό Κολίν εύρίσκεται εις τό Βερολίνον. Παίζει 
ένα πρωτεύοντα ρόλον είς τό φίλμ τής U. F. Α. 
«Μυστήρια τής ’Ανατολής».

— Κατά τήν 3ην τριμηνίαν τοϋ 1926 τό κέρδος 
τής Paramount άνήλθεν είς 1.052.000 δολλάρια.

’Εφέτος κατά τήν αύτήν τριμηνίαν εις 2.100.000 
δολλάρια!

—Τό νέο φίλμ τοϋ Τσάρλυ Τσάπλιν έτελείωσεν. 
Πρόκειται πε;ί τ ΰ «Τσίρκους».

—Ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας είνε έκ των πλέον 
θερμών φίλων τού κινηματογράφου. Αύτός καί ό 
άδελφός του, Δούξ τής Α'όρκης σπανίως λείπουν 
άπό πρεμιέρα.

—Είς τό νέο φίλμ τής U.F.A. «Αούπινγκ ντί 
Αούπ» τό όποιον σκηνοθετεί ό ’Άρθουρ Ρόμπινσον, 
πρωταγωνιστεί ό Βέρνερ Κράους. Υποδύεται τόν 
ρόλον ένός κλόουν.

—Άπό τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1926 μέχρι τοϋ 
Σεπτεμβρίου 1927 προεβλήθησαν έν Γαλλία 413 
φίλμ. Έκ τούτων 245 ήσαν Αμερικανικά, 81 γαλλι
κά, 52 γερμανικά, 10 ιταλικά, 13 σουηδοδανικά καί 
5 Αγγλικά.

ΕΓΓΓΧΙΦ^Ι ΣΥΝΔΓΟΗΗΤΩΝ
Χρ. Άμπλιανίτης 
Ν. Βροχίδης
Ζ. Παπαδόπουλςς 
Κινηιι. Hav&eov 
Γ. Σίκερης
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Ό πρίγκηψ Ευγένιος ό στρατηλάιης,προήλαυνεν 

σάν κατα γίς. Ή μάχη τού Βελιγραδιού έπέψερε τήν 
κατατρόπωσιν τών Τούρκων. eH Ουγγαρία είχε πά 
λιν ελευθερωθή, "Ενα αύτοκρατορικόν διάταγμα έ· 
διδεν είς τού; φυγάδας τό δικαίωμα νά καταλάβουτ' 
πάλιν τά κτήματά των. Καί δ Σάντορφ Μπάρινκαϊ 
έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα του καί εύρε είς τό Βα- 
νάτον τού Τέμεσβαρ τά ερείπια τού πατρικού πύρ
γου. Είς τά κτήματά του είχε / έγκατασταθή δ πλού
σιος χοιροτρόφο, Κάλμαν Τσουπάν, δ όποιος είχε 
καταλάβει τήν ιδιοκτησίαν του. Ό Τσουπάν είχε 
μίαν ώμορφη κόρη, τήν Άρσένα, πού θά τήν έπάν- 
τρευεν ευχαρίστως με τόν κόμητα "Οττοκαρ, εάν 
δεν ήτο πτωχός. Ό βασιλικός επίτροπος (τής Ουγ
γαρίας) Κοντέ Καρνέρο ήτο φίλος τού Τσουπάν. 
Προς χάριν του έκαμνεν δ,τι μποροΐσε διά νά έμπο 
δ ση ώστε δ Μπάρινκαϊ νά πάρη τό δίκαιόν του. 
Τόν Μπαρνικαϊ δέχονται οί αθίγγανοι, οι όποιοι 
εύρον κ ταφύγιον είς τά ερείπια τού αρχαίου πύρ 
γου, ως κύριον καί αρχηγόν των. Ή κόρη τή: Τσί- 
πρας Σάφφι τού έκαμε μεγάλην έντύπωσιν. "Οταν ό 
βοεβόδας άνακηρύσσει παρουσίςι τών αθιγγάνων τόν 
Μπαρινκοϊ ώς βαρώνον των, δηλώνει δτι αποδέχε
ται τήν έξουσίαι αύτήν, εάν τού δώσουν τήν Σάφφι 
ώς σύζυγον. ’Έτσι τελούνται οί γάμοι των κατά τά 
άθιγγανικά έθιμα. Ό Καρνέρο επωφελείται τή; πε- 
ριστάσεως διά νά συλλαβή τόν Μπαρινκάϊ, καθόσον 
άπό τόν νόμον απαγορεύονται καί δέν θεωρούνται 
νόμιμοι οί άθιγγανικοί γάμοι. ’Αλλά ή Σάφφι δέν 
άφίνει έτσι νά τής πάρουν τήν ευτυχίαν της ’Αφού 
συνελήφθη ό αγαπημένος της Μπαρνκάι, αποφασί
ζει νά φροντίση τό παν διά νά τόν έλευθερώση,φθά- 
νουσα καί μέχρις αυτού τού αύτοκράτορος. Ό βοε 
βόδας κατά τόν αποχαιρετισμόν τής δίδει μία μυ
στική κασετίνα διά τόν αύτοκράτορα. Είς αύτήν εύ
ρίσκεται ένα έγγραφον άποδεικνύον δτι ή Σάφφι 
είνε Αυστριακή πριγκήπισσα. Έν τω μεταξύ κατορ
θώνει ό Μπαρινκοϊ νά δραπετεύση.

Νέος πόλεμος έξερράγη μέ τούς Τυύρκους.Καίτοι 
είς τήν αυλήν τής Βιέννης έχουν χρηματικός δυσχέ
ρειας, εκστρατεύουν οί Αυστριακοί.

Οί στρατιώται ζητούν τήν μισθοδοσίαν των, δτε 
εμφανίζεται ή Σάφφι εί; τό στρατόπεδον. Βοηθεϊ 
τόν αύτοκράτορα, δείχνοντας του τό μέρος, δπου ε- 
κρυψεν δ Μεχμέτ Άλή τούς Θησαυρούς του. ’Επί τή 
ευκαιρία αυτή ανακαλύπτεται τό μυστικόν τής βασι
λικής της γεννήσεως. Μετ’ ολίγον συμβαίνει (όσιε ΰ 
αύτοκράτωρ νά συλληφθή παρ' ολίγον άπό ένα τουρ
κικόν απόσπασμα. eH Σάφφι τ ν σώζει μέ κίνδυνον 
τής ζωής της, συλλαμβάνε ».ι δμως καί τήν κλείνουν 
είς τό χαρέμι τού Μεχμέτ Αλή, δπου ύφίσιαται δια
φόρους περιπετείας. Έκεϊ εύρίσκεται καί ό Ζουπάν 

τόν όποιον σώζει υπό τόν όρον νά φέρη βοήθειαν 
άπό τό αυστριακόν στρατόπεδον. Ό πονηρός Τσου
πάν δεν πηγαίνει δμως είς τόν αύτοκράτορα, άλλά 
είς τόν Μπαρινκάϊ, δ όποιος σπεύδει άμέσως είς 
βοήθειαν μέ τό σύνταγμα τών άθιγγάνων του. Κα
τορθώνει νά εισχώρηση είς τό χαρέμι καί νά συνεν- 
νοηθή μέ τήν Σάφφι. Αύίή κατορθώνει σέ μίαν ε
ορτήν χορεύουσα ν’ άφοπλίση τούς Τούρκους επισή
μους. Έν τω μεταξύ εισβάλλει δ Μπαρινκάϊ μέ τούς 
άθιγγάνους του, ελευθερώνει τήν Σάφφι καί συλλαμ
βάνει τήν Σουλτάνον. Τοιουτοτρόπως τελείωσε ό 
πόλεμος. Είς τήν αυλήν τής Βιέννης εορτάζονται τά 
έπινίκεια. Ή Σάφφι καί ό Μπαρινκάϊ είναι οί ήρω- 
ες τής ήμερος. ’Επί κεφαλής τού συντάγματος τών 
άθιγγάνων εισέρχεται θριαμβευτικώς δ βαρώνος τών 
τσιγγάνων είς τήν Βιέννην, δπου ή πριγκήπισσα 
Σοφία (άλλοτε Σάφφι) τόν υποδέχεται μέ μεγάλην 
άκολουθίαν καί τού εγχειρίζει στέφανον δάφνης. Ό 
πονηρός Τσουπάν, πού δέν έγνοόριζεν άκόμη τάς ε
πιτυχίας τού Μπαρινκάϊ, επιχειρεί έκ νέου έπιτυχώς 
νά λάβη είς τήν κατοχήν του τά εκτεταμένα κτήματα 
τού Τέμεσβαρ. Άλλ’ ό αύτοκράτωρ τόν τιμωρεί μέ 
πρόστιμον 2.000 χοίρων καί τής χειρός τής κόρης 
τού Άρσένα, τήν οποίαν δίδει είς τόν κόμητα Ότ· 
τοκαρ. Ό αύτοκράτωρ εύλογεϊ τήν ένωσιν τής αύ- 
στρίακύς πριγκηπίσσης μέ τόν βαρώνον. τών Τσιγ
γάνων καί έτσι ευρίσκουν καΐοιδύο τήν εύτυχίαντω^.

Μία. σχηνη άπό τό ώραΐον εργον ^Αενκη Σκλάβα»
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ Φ
TO ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΑΛΣ

(Der letgte Walger—Παραγωγή U.F.A.) 
Πρ-ιεβλήθη εις τό «Ούφα Πάλας»

Πρόκειται περί του πρώτου φίλμ της γερμανοαμερικα- 
νικής συνεργασίας, τόδποϊον«γυρίσιηκε» υπό την άνω τέραν 
έπίβλεψιν άμερικανοΰ και μέ σκηνοθέτην γερμανόν. Τό 
προοίμιον αυτό ήτο άναγκαΐον διότι έχων τις ύπ’ δψιν του 
τάς ποικίλας απαιτήσεις, τάς όποιας έπρεπε νά ικανοποίηση 
τό φίλμ αυτό, κρίνει κάπως επιεικώς.

Τό λιμπρέττο τής γνωστότατη; δπερέττας του "Οσκαρ 
Στράους διεσκευάσθη καταλλήλως είς ένα έλκυστιχό σε
νάριο υπό του Ιδίου του σκηνοθέτου καί τής ’Αλίκης Μίλ- 
λερ. Εννοείται ότι άφίσταται αρκετά άπό τήν γνωστήν 
όπερέτταν καί παρουσιάζεται καί χωρίς έλαττώματα. 
Σφάλμα, ιδιαιτέρως δέον νά τονισθή, ή βραδύτης σέ αρ
κετά σημεία τής έξελίξεως τής ύποΟέσειυς.

Ό Άρθουρ Ρομπινσον εκδηλώνει καί πάλιν εις τό 
φίλα αυτό προτερήματα σπάνια. Σκηνές καλοβαλμένες δεν 
λείπουν· *0 ανακτορικός χορός π. χ. εΐναι πολύ καλά 
παρουσιασμένος, ή σκηνή του τελευταίου βαλς προκαλεΐ 
άναμφιβόλως τό ένδιαφέρον, ή πρώτη συνάντησές των καί 
προ πάντων ή είς τό τέλος στιγμή τής μονομαχίας εΐναι 
πολύ καλαί. Άτυχώς υπάρχουν καί σφάλματα, άς μή λη
σμονούμε όμως διι ό Ρόμπινσον δεν ήτο απόλυτος κύριος 
τοΰ εαυτού του.

Διά τήν διανομήν των ρό\ων ιδίως των ανδρικών έμει
ναν οπωσδήποτε ικανοποιημένος. Ό τόσον ελκυστικός Βίλ· 
λυ Φρίτς έκφραστικώτερος καί συμπαθέστερος άπό κάθε 
άλλην φοράν, υποδύεται τον ρόλον του ύπασπιστού μέ 
έξαιρετικήν χάριν. Εΐνε έ| ίσου κσλός είς τάς τραγικάς 
καί εις τάς έλαφ^άς στιγμάς τού έμγου. Μέ λεπιότητα 
παίζει καί ό Χάνς "Ανταλμπερτ φόν Σλετώβ. ’Από δέ τάς 
πρωτανωνιστρίας ή Σμύζυ Βερνόν υπερέχει άναμφιβόλως. 
Παίζει μέ ζωή καί μέ πάθος, έπιτυγχάνουσα τήν καλυιέ- 
ραν της ίσως δημιουργίαν. Ή Λιάνε Χάϊντ δέν μάς ικα
νοποίησε άτυχώς. Παραμένει ψυχρή, άνέκφραστη καί 
ασυγκίνητη. Άπό τούς άλλους ήθοποιούς δέον νά άνα- 
φερθή ή "Ιντα Βούστ.

Ή φωτογραφία τοΰ Σπάρκουλ είς ώρισμέ^ας μάλιστα 
σκηνάς εΐναι πολύ καλή.

Καί τώρα ή σύγκρισις μέ τό «’Ονειρώδες βαλς» εΐναι 
αναπόφευκτος. Τά δύο αυτά μεγάλα φίλμ τής U.F.A., τά 
πρώτυπα φιλμοπερεττών έχουν πολλά τά κο^νά, άλλ* ό ρω- 
μαντϊσμός καί ή γλυκειά αρμονία τοΰ «’Ονειρώδους βάλς» 
δέν υπάρχουν εις τό «τελευταίο βάλς». Τό ζήτημα δέ άν 
έπέτυχεν ή δχι ό σκοπός τής συνεργασίας, μάλ/ίον δέον νά 
λυΟή πρός τό παρόν άρνητικώς.

Γενικώς πρόκειται περί ένός μεγάλου φίλμ, τοΰ οποίου 
ή τόσον ένδιαφέρδυσα ύπόθεσις, τό είδος τής σκηνοθεσίας 
καί ιδίως τό δνομα τοΰ Βίλλυ Φρίτς εξασφαλίζουν καί 
μίαν πρώτης τάξβως εμπορικήν επιτυχίαν» Ro —Ma

γππεη χουρ
(Ben Hur—Παρ.Μ6ΪΓ0-Οο1άτνγη-ΜΗγ€Γ) 

Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια» καί τό «Αττικόν»

Τό «Μπέν Χούρ» ό άσσος τής «Φάναμετ», ολοκλήρου 
πιθανότατα τής περυσινής άμερικανικής παραγωγής, προ- 
εβλήθη επί τέλους καί έδώ. Καί όσοι τό είδαν έσκέφθησαν; 
είναι λοιπόν άσσος ; δικαιολογείται δλος αυτός ό θόρυβος : 
*Εγώ φρονώ δχι. ’Ιδού διατί :

Άς τό έξετάσω πρώτον καλλιτεχνικώς. Τό σενάριο 
γραμμένο κατά τό γνωστό μυθιστόρημα τοΰ Lew Wallace 
παρουσιάζει μέν εξαιρετικά κινηματογραφικά προτερή
ματα, άλλ' άφ’ ένός δέν κινεί μεγάλως τό ένδιαφέρον τοΰ 
θεατού, διότι τό^ άφήνει εκάστοτε νά προμαντεύη τί θά 
συμβ8> άφ’ ετέρου δέ τον αφήνει ψυχρόν, ώς επί τό πλεϊ- 
στον άσυγκίιητον. Ακόμη δέ σχεδόν λείπει καί τό αισθη
ματικόν χρώμα.

Αλλά κυρίως τό <Μπέν Χούρ» στηρίζεται στή σκηνο
θεσία του. Καί βέβαια κανείς δέν μπορεί νά άρνηθή ότι 
αί σκηναί τών μαζών καί τοΰ δγκου, δέν κυριεύουν τήν 
ψυχήν παντός θεατού, άλλ’ αί άτλαί σκηναί είναι συνει- 
θισμέναι. Ή ύπόθεσις εκτυλίσσεται είς τήν εποχήν τού 
Χριστού. Αύτό ακριβώς, άτυχώς κατά τήν γνώμην μου 
έξεμεταλλεύθη ό σκηνοθέτης. Καί πρώτον οίφού τό πρό· 
σωπον τού Χριστού άνεμίχθη έπρεπε νά ύπάρχη άπόλυτος 
ιστορική ακρίβεια, πράγμα τό όποιον εδώ δέν συμβαίνει. 
Καί διά νά άναφέρωέν μόνον παράδειγμα’ τούς γνωστούς 
λόγους τού Χριστού προς τόν Πέτρον, εδώ παρουσιάζεται 
δ τι τους λέγει προς τόν ’Ιούδα Μπέν Χούρ κατά τήν στιγ
μήν πού πορεύεται πρός τόν Γολγοθάν. Δεύτερον ή μή 
έμφανισις τοΰ προσώπου τοΰ Χριστού έπί τής οθόνης 
προσδίδει μέν ένα άνώιερον χρώμα, άλλ’ έφ’ όσον όλα 
τά άλλα συμβάντα παρακολουθούν τήν άνωτέραν αύιήν 
άντίληψιν, άλλως, δτω συνέβη εδώ, τό πράγμα καθίστα
ται μάλλον κωμικόν. Σκηναί εξ άλλου μή στερούμενοι σέ 
πολλά σημεία μεγαλείου, περιέχουν τοιαύτην θεατρικότητα 
ώσιε δχι μόνον νά μή συγκινοΰν, άλλά καί νά παρουσιά
ζονται ώς σφάλματα. "Οπως π. χ. ή τών λεπρών, ή τού 
άστρου.

Άλλ’ δπως εΐπον είς τάς σκηνάς τού δγκου παρουσιά
ζεται όλη ή δύναμις τοΰ Φρέντ Νίμπλο. Ή είσοδος τού 
Γκράκχους είς τήν‘Ιερουσαλήμ δίδει πιστήν Ηκόνα τού με
γαλείου της Ρώμης. Αί γαλέραι καί τά βάσανα τών σκλά- 
β.υν εΐναι σκηναί έντυπωιικαί. Ή ναυμαχία έπίσης με
ταξύ τού ρωμαϊκού στόλου καί τοΰ πειρατικού είναι απο
λύτως έπιιυχής άπό τάς όλίγας πού είδαμε μέχρι τώρα.

Πραγματικήν όμως κατάπληχιν προξενεί, ή θαυμασία, 
η αλησμόνητος, ή άληθινά μοναδική σκηνή τών άρμοτο- 
ύρομιών. ’Εάν το «Μπέν Χούρ* είχε μόνον -τις άρματο- 
δρομίες, τόιε χωρίς αμφιβολία θά ήτο άσσος! ”Ογκος, 
ζωή, αγωνία, άναμιγνύονται καί προκαλοΰν ένα συναίσθη
μα είς τόν θεατήν άπ »λύτως εξαιρετικόν. Ό Reewes 
Eeason δστις μάς παρουσίασε τάς σκηνάς αύτσς αξίζει 
παντός ειλικρινούς επαίνου. Άλλ’ άς σταματήσωμεν. Κάβε 
έπαινος διά τήν σκηνήν αυτήν, ή τις ευτυχώς εΐναι αρκετά 
μεγάλη, εΐναι περιττός.

Δεν μπορώ έπίσης νά άρνηθώ δτι οί ντεκορατέρ 
δέν μάς παρουσίασαν θαυμάσια ντεκόρ. Ποιος όμως σέ 
μερικά σημεία, π. χ. στήν Αντιόχεια δέν άντελήφθη δτι 
ή σαν ψεύτικα ;

Καί οί φωτογράφοι είργάσθησαν ευ υνειδήτως, έφ’ 
όσον η φωτογραφία διατηρεί τόν κλασσικόν της τύπον τοΰ 
μαύρου καί ά τπρου. .

Κατ αρχήν είμαι έναντίον τής φωτογραφίας είς φυ- 
σι ια χρώματα. ’Ιδού οτι τό «Μπέν Χούρ« μέ κάμνει νά 
στερεώσω την γνώμην μου αύτήν. Διότι άν έξαιρέσω- 
μεν ολίγους πίνακας σχευικούς μέ τόν Χριστόν, οί οποίοι 
μοΰ ενθυμίζουν ταμπλώ τοΰ Λεονάρδου ντά Βίντσι καί τών 
άλλων μαιτρ τής ιταλικής σχολής (ί'ίως ό «μυστικός δεϊ- 
πνος») ολοι οί άλλοι εΐναι άληθινά άστεΐοι μέ τά τόσον 
κτυπητά των χρώματα- .

Ας έλθω τώρα είς τούς ήθοποιούς, άν καί πλήν 
τοΰ Ραμόν Νοβάρο, όλοι οί άλλοι δέν έχουν σπουδαίους 

ρόλους. Ή Μτέττυ Μπρόνσον ώς Μαρία, συμπαθής μέ 
τήν ώμορφιά της. Ή Μαίη Μάκ Άβοϋ δέν παρουσιάζει 
άσφαλώς εξαιρετικότετας είς τόν ρόλον τής Έσθήρ. Ό 
Φράνσις Μπούσμαν άρκετά κατατοπισμένος εί; τόν ρόλον 
τοΰ.Μεσάλα. Καί βέβαια ό Ραμόν Νοβάρρο ώς ’Ιούδας 
Μπέν Χ°ύρ εΐναι ή ζωή δλων. Έλκυστικώτατος δπως 
πάντα καί λε ττός καλλιτέχνης. Ή ύπερέχουσα καί συμπα
θέστερα μορφή. Γενικώς δμω; παρετήρησα τό εξής, 
όλοι δίδουν τήν έντύτωσιν ανθρώπων συγχρόνων, ύ τοδυο· 
μενών ιστορικά πρόσωπα, δέν είναι δηλαδή άπολύτως κα
τατοπισμένοι μέ τήν έποχήν.

Γενικώς : Τό « Μπέν Χούρ» δέν είναι άοματοδρομίαι 
μόνον, άλλά ένα άπλώς σπουδαϊον φίλα, χωρίς αξιώσεις 
«άσσο u ». λ λ. α ι λ ρι ι ε j ι ε ι ο τ ε ιι < ι ο, u ε α ε γ α λ είτε ρ τί ν p α - 
θύτητα εΐναι καλύτερά του.

Ή «Κα μέ τάς Καμελίας» π. χ. τοΰ Ιδίου τοΰ Φρέ/τ 
Νίμπλο καλλιτεχνικώς παρουσίαζε άσυγκρίτως μεγαλύτερον 
ένδιαφέρον καί τούτο διά νά άρκεσθώ είς έν μόνον, 
καί αύίό τής «Φάναμετ».

Ανάγκη τώρα νά πώ δυο λόγια καί διά τήν έμπορικήν 
άξίαν τοΰ φί?<.μ. Τόδτι παίχθηκε 1 χρόνο στο Λονδίνο, ή 
9 μήνες στο Παρίσι, ύτοστηρίζω καί πάλιν, δέν παίζει κα
νένα ρόλον. Ή νοοτροπία καί τό γοί»στο τοΰ έλληνικού 
κοινού είναι διαφορετικά. Δέν θέλω νά άρνηθώ τήν έμπο- 
κήν του άξίαν, άλλ’ ύποοτηΜζω άπό τής σΓήλης αύτής, 
δτι τό «Μπέν Χούρ» δέν συγκεντρώνει δλα έχεινα τά στοι
χεία, τά όποια έξασφαλίζουν κολοσσιαίαν επιτυχίαν είς ένα 
φίλμ διά τήν Ελλάδα, έστω καί άν αύτό εΐναι καλλι
τεχνικές μέτριον. Ro —Ma

Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΧΑΡΟΥ 
(Midnicht Sun —Παραγωγή Universal) 

Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»

Βεβαίως τό σενάριο κατά τό μυθιστόρημα τού L-aurids 
Brunn «‘Ο ήλιος τοΰ μεοονυκιίου» δέν παρουσιάζει εξαι
ρετικόν ένδιαφέρον, εΐναι πάντως άρκετά χαριτωμένη κ ιί 
πχρακολουθείται ευχάριστα. "Επειτα ό Ντιμίτρι Μπουχο- 
βέτσκι, ό σκηνοθέτης, είργάσθη δραστηρίως.

’Επίσης μάς ικανοποίησαν πολύ οι ήθοτοιοί. Ό Πάτ 
Όμέλεη ώςμέγας Δούξ, δ Ραϊμόντ Κήν, ό>ς λοχαγός Άλέ- 
ξης κ ιθώς κοί όΐ εώργιος Σιγμαν ώς τραπεζίτης. Διά τήν 
Λάουρα λά Πλάντ δέν λέμε τίποτε, ή χάρις της καί τό 
λεπτό της παίξιμο καταθέλγουν δλους. Kino

(Rue de la
TO KHAO ΜΟΥ ΠΑΡΙΣΙ
Paix—Παραγωγή Diamant-Berger Prod) 
ΙΙροεβλήθη είς τό «Πάνθεον»

Μιά συνειθισμένη ιστορία, μ’ ένα φυσικά πειό συνει- 
θισμένο τέλος, μονότονη καί κου^αστικ ], είς τά σημεία 
ιδίως πού ί’έλει νά δείξη χιούμορ.

"Οτι είπα γιά τό σενάριο τό ίδιο λέγω καί διά τήν 
έν γένει σκηνοθεσίαν τοΰ Henri Diamant Berger. Μόνον 
λίγα «εξωτερικά» εΐναι οπωσδήποτε καλά.

Εΐναι κρίμα δτι καί όΛέον Ματώ,ό ευσυνείδητο; αύτρς 
καλλιτέχνης έδώ στερεί, έξ άλλου εΐναι πο'ύ γερασμένος 
πλέον. ‘Η Άντρέ Λαφαγ^έτ δέν λέγει άπολύτως τίποτ* 
καί άπό άιόψεως έμφανίσεως καί άπό άπόψ£ως ήθο- 
ποιιας. Ό Μάλκομ Τόντ εΐναι άσφαλώς ή συμπαθέστερα 
μ°ρψή

Γενικώς τό φίλμ αύτό διά νά τό όνομάση τις μέιριον 
πρέπει νό εΐναι πολύ επιεικής. Λυπούμαι άλλ’ αυτή εΐναι 
ή αλήθεια Ro—Ma

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Τό κ^ϋο ήρ/Λσε εις τήν πόλιν μας νά γίνεται 
αισθητό οί δέ κινηματογράφοι-ήρχισαν συνέπεια τού
του νά προβάλλουν τά καλλίτερα έργα.

Εις τό Όπερά προεβλήθη τό έργον τής Fox 
<eH κυρία δέν θέλει παιδιά» μέ τήν Μαρία Κόρντκ 
καί τόν Λίτκε.

Είς τό Μαζίκ πρτεβλήθη^αν «Ή άκόλαστη» καί 
«Έ αιχμάλωτος του σεΐχη» μέ άφάνταστον έπιτυ- 
χίαν.

Είς τήν ^Αλάμπρα όπου έπροβάλλετο ή δεύτερα 
έποχή τοϋ κολοσσιαίου έργου «Μητρόπολις», τήν 
τελευταίαν στιγμήν άπηγορεύθη ύπο τής αστυνομί
ας ή προβολή του. ’Ήδη προβάλλεται τό έργον «Ή 
έρασταί» μέ τόν Νοβάρρο.

Είς τό ΙΫιελεκ προεβλήθησαν «Ή έπιθεώρησις 
τών Φολί Μπερζερ» μέ τήν Μπαικερ και <Ζήτω τό 
σπόρ> μέ τόν Αουΐ.

Κινημ. ^Εκλαίρ, Προεβλήθησαν «Ή Φαιδώρα» 
καί «Οί καταστοοφεΐς τής χαράς».

Κινημ.Λούξεμπουργ.^νίχελ^Όταϊ^ γκριμά’σα».
Ktvyu. Παλλάς. Προεβλήθησαν «Αί περιπέτειαι 

τοΰ ;\ουΐ» και «Τό έμπόριον τής σαρκός».
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Κινηματογραφικός Άότηρ
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(Εκπλήξεις πραγματικάς μάς παρουσίασαν αΐδύο τελευ
ταία’. εβδομάδες. Μετά τήν άπόλυσιν τού κ. Μπέντα έκ τής 
θέσεως τοΰ διευθυντού τής «Φάναμετ», διελύθη καί ή «Τρι- 
άγκλ» ή οποία ύπεχρέωσε κατ’ ανάγκην πλειστα όσα γρα
φεία νά διακόψουν τάς έργασίας των καί τούς έπαρχιακούς 
κινηματογράφους νά προμηθεύωνται ταινίας άπό ένα έκ 
των δύο τράστ. Τής «Τριάγκλ» καί τής «Φάναμετ». 
"Ηδη αΐ έπαρχίαι είναι έλεύθεραι νά προμηθεύωνται ταινίας 
άπ' όπου νομίζουν δτι τά συμφέροντά τους τό υπαγορεύουν

Ή διάλυσις τής «Τριάγκλ» μάς έκαμε νά ίδούμε καί τό 
έξής άξιοπερίεργον. Τήν συνεργασίαν τής «Σινέ Όριάν» μετά 
τής «Φάναμετ». Ούτω ένφ τό «’Αττικόν» έπρόκειτο νά 
προβάλη τήν παρ. έβδομάδα τό ώραΐον φιλμ «Πυρ!» έξαφνα 
τήν Δευτέραν πρωί έκυκλοφόρησαν διαφημίσεις δτι, εις τό 
«Αττικόν» θά προβάλλεται καθ’ δλην τήν έβδομάδα τό 
«Μπέν Χούρ» ένφ συγχρόνως θά προεβάλετο καί εις τό 
θεατρον τής Φάναμετ τά εθλύμ,πια. ’Εννοείται ότι αύτό 
δέν ήμπόδισε τό Αττικόν νά κάμη καταπληκτικήν έργα- 
σίαν έν άντιθεσει με «τά 30λύρυζια» τά όποια έζημιώθησαν 
σχετικώς. Άπόδειξις ότι τήν παρ. Τετάρτην 30 Νοεμβρίου 
ένφ καί εις τά δύο προεβάλετο τό «Μπέν Χούρ», τό μεν 
'Αττικόν είχε 3228 εισιτήρια καί τά 'Ολύμπια μόνον 
1066. Περί τής αξίας τού έργου ό ειδικός συνεργάτης μας 
κ. Ro—Ma γράφει εις άλλην σελίδα. Καί επειδή ό λόγος 
περί 'Ολυμπίων δέον νά σημειωθή ότι ή διεύθυνσις τού α
νωτέρω κινηματογράφου έξεμεταλλεύθη κατά τόν αίσχρότε- 
ρον τρόπον τόν πρώτην προβολήν τού έργου κατά τήν παρ. 
Κυριακήν. Διήρεσε τό «Μπέν Χούρ» εις δύο έποχάς, προσέ
θεσε μίαν γελοίαν κωμωδίαν καί έπρόβαλλε τό έργον μέ τοι- 
αύτην ταχύτητα ούτως ώστε νά μή διακρίνη ό θεατής όχι 
τίτλους πλέον άλλ' ούτε καν τήν έξέλιςιν αυτής τής ύποθέ- 
σεως. Ή άγανάκτησις δέ τδύ κοινού ήτο τόσον μεγάλη ώστε 
νά σείεται ολόκληρον τό θέατρον άπό τάς διαμαρτυρίας των 
θεατών.

* 

♦ *
Τά συνοικιακά κινηματοθέατρα κάνουν χρυσές δουλειές 

μέ τήν διατήρησιν των παλαιών τιμών. Όλα δέ προβάλλουν 
ταινίας καλάς, τάς πλείστα δέ έξ αυτών προβάλλουν έργα 
των μεγάλων τοιούτων αμέσως μετά τήν προβολήν των εις 
τούς μεγάλους κινηματογράφους. Τό Α.Ο.Δ Ο. των ’Αμπε
λοκήπων κατέστη τό άριστοκρατικώτερον κέντρον τής συ 
νοικίας του. Κατά τήν παρ. εβδομάδα προέβαλλε τόν «Νό- 
θ*>ν» τόν «Τραγικό γάμο» καί τόν «Χορευτήν τής κυρίας 
μου». Εις συγκέντρωσιν καλεύ κόσμου δέν υστερεί καί τό 
κομψόν κινηματοθέατρον Άχίλλειον τήν παρ. δέ έβδομάδα 
προέβαλε τήν «Λευκήν Αδελφήν» σημειώσασα εξαιρετικήν 
έπιτυχίαν. Ό νέος κ νηματογράφος τής όδοϋ Αθηνάς τού 
κ. Γαΐτη είνε σχεδόν έτοιμος καί εντός ολίγων ημερών κά- 
μνει εναρξιν τών παραστάσεών του. Τού έδήθη δέ ό τίτλος 

Ό κινηματογράφος 'Απόλλων τής Οδού Έδουάρ· 
δου Λώ έκλεισεν ελλείψει θεατών. *<> *Αογος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κι^ημ· Χάϊ—Λάϊφ. ■Θριαμβευτική ύπήρξεν ή κατά τήν 

λή^αααν εβδομάδα προβολή του άφ^άστον πολυτελείας έργου 
«’Η Ευνοούμενη τοΰ Μαχαραγιά» τό όπαϊον συνεκέντρωσε δ,τι 
εκλεκτόν εχει τά έπιδείςη ή άφρόκγεμα τής Πειραϊκής αριστο
κρατίας. Τό εργον συνώδενσε με άσμα ή υψίφωνος καλλιτέχνις 
κ. Κρασνόβα παταχειροκροτη-δεϊσα. Άπό τής ανριον Δευτέρας 
&ά προβάλλεται τό τελευταΐον εργον τής ^Βίλμα Μπάνκυ ^Μιά 
νύχτα έρωτος».

,Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλή&η πα&’ δλην τήν έβδομάδα τό 
εργον «Σιβηρία». Άπό τής ανριον &ά προβάλλεται ή υπερπα

ραγωγή «*)’πό τήν σκιάν τών τάφων».
Κινημ. ’ Ολύαπια. Μέ μεγάλην επιτυχίαν προεβλή&η καΰ' 

δλην τήν παρ έβδομάδα «Γ Ο Κοκοτόδρομος» με τήν χαριτω· 
μένην Καμίλλην Χόρν. Ε. Βρυίννιος
Φεόόαλονίκη

Κινημ. Α. Πύργου. Προεβλή&η «’Η ιστορία ενός απόρου 
νέου» μέ τόν Γκαϊνταρώβ καί τήν Σούζυ Βερνόν.

Κινημ. Διονύσια —Προεβλήδη τό εργον *·Τό παλατι τών 
οργίων» μέ τόν Μπέν Λυόν.

Κινημ. ΙΙατέ. — Προεβλή&ησαν τό *'Ιερό βουνό» και *Τό 
έγκλημα τής άν&ρωπότητος».

Κινηα. Ά&ήναιον.—9 Η προβολή τής «Σουσοΰ» εσημειω- 
σεν μεγάλην έπιτυχίαν. * Ηδη προβάλλεται **Η κυρία με την 
έρμίνα». . :

Κινηα. Άλάμπρα. — Προεβλήΰη ^0 ανάρμοστος γάμος» 
μέ .ήν Βιργινία Βάλλυ.

Κινημ. 'Αττικόν.—Προεβλή&ησαν ^Τό τραγικό καραβάνι» 
και <Αυτός που δέχεται ραπίσματα».

Κινημ. Κεντρικόν. — Προεβλή&ησαν Ο κατάδικος 121ι» 
ή συνέχεια τών επεισοδίων *Σιναμπάρ» καί <Τό μυστικό τών 
τεσσάρων».

Κινημ. Μοδέρν. —Διάφορα επεισοδιακά.
Κινηα. Ρουαγιάλ και 'Ολύμπια. —'Ομοίως.

Τ. Τσιατοιαπάς
Πάτοαιΐ

Κινημ. Π.άνΌ'^ον (Αίθουσα).— ΙΊροεβληδησαν τα έργα 
*Ό αλήτης», ^ή κωμωδία ι* Ο κόμης τοΰ Βάτεαβουργ», 
«Ό άνθρωπος μέ τήν Ισπανό».

Κινημ, ΤΣάν&εσν (Ταράτσα) ·—Προεβλήδησαν *Οι ΛΤ- 
μπελοΰγκεν» καί «eΟ αν&ρωπος μέ τήν Ισπανό».

Κινημ. Ίντεάλ. — Προεβλή&ησαν τά έργα ^91βάν ό τρο- 
μερός*, <e Η κυρία μέ τάς καμελίας», καί α Μάσκες θεα
τρίνων».
Βόλος .

Κινηα, Άχίλει^ν. — Προεβλήθησαν τά έργα <’ιωάννα Με~ 
ρε'·τίθ» καί «*Ο σωματοφύλαξ» μέ τήν Μ. Κόρντα. Προσεχώς 
«■Ναός τής Αφροδίτης».

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν τά έργα ^Χαμένοι στο 
μέτωπο» καί ^Αύτοκρατορικόν Σενοδοχείον». Προσεχώς ο κ. 
Άργυλλά; μάς υπόσχεται τό *Μπέν-Χούρ».

Θ. Παπαβασιλείου
Καλάιιαι

Κινημ. Αμερικανικός.—Πσοεβλήθη τό εργον ^Είς τόν 
κλωβόν των λεόντων» μέ τόν Μαοίσταν.

Κι»ημ. Αθηναϊκός.—Προεβλήθη τό «.Φάντασμα τής 
όπερας».
Κοηοτινή

Κινηα. 'Αττικόν.—ΙΙροεβλήθησαν ιιετά μεγάλης επιτυ
χίας «τό σπίτι τοΰ μυστηρίου» «Ο Ρασπουτίν», «Ταρτούφος» 
«Σεΐχης χαί «Χουσή πεταλούδα».

Μοσίδης 
ί

Κινηα. 9Ιδαϊον *Αντραν. — ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «'Ο 
χείμαρρος», «Τό ματωμένο γράμμα» καί «Τραγωδία εις τους 
πάγους».

Κινημ. Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν «Τό Τσάρλεστον», 
«Δωροθέα Βερνόν» καί «Ή διεθνής σωματεμπορία».

Κινημ. Άπτερα.— ΓΙροεβλήθη τό εργον «Αί δύο Μαρίαι».
Χαλκίς

Κινημ. Πάν&εϊν.— Προεβλήθησαν τά έργα «* Ο άνθρω-

πος μέ τήν Ισπανό», «Σαλαμπω» μέ έπιτυχίαν, «Κάρα,εν» μέ’ 
επιτυχίαν έπίσης, «'Ο υιός τοΰ Σεΐχη* καί <Μαρτύριον Γυ~ 
ναικός». Γενικώς τά ανωτέρω έργα ύπερήρεσαν ό δέ ταμίας 
τοΰ «Πανθέου» κ. Άχ Γαρουφαλίδης δέν έπρολάμβανε σχε
δόν νά έκδίδη εισιτήρια. Α. Ακροθ,
'Ηράκλειον

Κινημ. 9Απόλλων.-Προεβλήθησαν «'Ιερουσαλήμ» εις 
δύο έποχάς, καί «Πρίγκηψ σωφέρ».

Κινημ. Πουλακάκη.—Προεβλήθη «'Ο πύργος τού Χοέλ» 
ε'ις δύο έποχάς.

Κινημ. 'Αγλαΐα.—ΙΙροεβλήθη «* Ο γύρος τού κόσμου» 
εις 1$ επεισόδια.
Σνρος

Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «*Ενας άν
θρωπος στο παράδεισο», ΓΗ Λευκή Αδελφή» εις δύο έπο
χάς, «Ή κόρη τής καταιγίδας» , «Ό μικρός λόρδος», «Θη
ριοδαμαστής» καί «' Η χώρα τοΰ μίσους». Προσεχώς «δύο 
μάγγες», «Καίνιγκσμαρκ».

Κινηματογ. Κοσμογκράφ. Προεβλήθησαν «Ή δίψα τού 
χρυσού», «Τό στοιχειωμένο σπήτι», «Γιατί αγαπούν οί γυναί
κες» καί «'Ανάπηρος έ'ξ έρωτος». Μ. Γιαντίρης
Σά^ος

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ή όγδοη γυναίκα 
τοΰ Μπαρμπλέ» καί «40 χρόνων γυναίκα» .

Κινημ. Ήραΐον Ποοεβλήθησαν «'Ο νικητής», «*Ο πύρ
γος τού ψεύδους» καί «'Η χρυσή πριγκήπισα».

‘Ιππ. Σπανός
’Άιιφιόόα

Κινημ. Καραδήμου. Προεβλήθησαν τά έργα «Βασιλικοί 
έρωτες» καί «Λαμπαδηφορία» Δ. Γιαλέσσας
Μυτιλήνη

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν «Ή Ανατολή», «Α
θώα αμαρτωλή» καί «Τζάκ ό κένταυρος».

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν «Τό ήφαίστειον» καί 
συνέχειαι επεισοδιακών. · Α. Σωφρονιάδης
Δράμα

Κινημ. Μέγας.— Προεβλήθησαν τά έργα «Γάμος άρκτου» 
μέ έπιτυχίαν, «Κορίτσια θυλαχθήτε», «'Ο καίθρεπτης τοΰ 
ψεύδους» καί ήδη προβάλλεται ό κολοσσός «Μιχαήλ Στρογ- 
κώφ» μέ τόν Μοσζοΰκιν.

Ή διεύθυνσις τού κινηματογράφου θά μάς παρουσιάση τά 
έχ^κτότερα έργα τής παγκοσμίου παραγωγής, μετοςύ τών 
οποίων «Αυτός πού δέχεται ραπίσματα», «Ποτέμκιν», «' Ο 
υιός τού Ζορρόσ, «Ζήλεια». Γιασμίνα», «Τσίρκους», «Μία 
νέα Ντυμπαρύ», «Αγνή Σουζάνα», «Φάουστ». «Μαύρος αε
τός», «Σταυρός καί Μάουζερ», «Εις τόν κλωβόν τών λεόν
των» κλπ. Κ. Μαρκίδης
Εδεόοα

Κινημ. Μ. Αλέξανδρος. — Προεβλήθησαν τά έργα«Τρελ- 
λή Σουζάνα» καί μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν «Οί Μποέμν.

Κινημ. Βόρμιον», Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν τό 
εργον «Διν Καίσαρ» τοΰ Βαζάν». Μαίρος
Σέρραι

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Η Καλιφορ- 
νία» καί «Αί θλίψεις τοΰ Σατανά» μέ έπιτυχίαν,

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν «Ή Μόνα Βχνα» καί 
«Ή λευκή αδελφή».

eH προβολή τού *Ποιέμκιν» άπηγορεύθη υπό τής Άσιυ· 
νομίας.

Κινημ. Πατέ. ' Επεισοδιακά. Γ. Χαλκίδης
Κέρκυρα

Κινηα. Π^ικΓιών. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η τιιιή» 
καί «*Επιστροφή πολεμιστών» μέ τόν Μ. Σίλς.και «

Κι»ημ, Δημ. θεάτρου Προεβλήθησαν, τό τέλος τοΰ έργου 
«Τιτί ό βασιλεύς τών αλητών» καί «Τό Φρέαρ τοΰ Ιακώβ».

Άλ. Μ.

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκός Σουλτά
νος» καί διά δευτέραν φοράν «'Ο άσωτος υιός». Λίαν προσε
χώς ΓΗ βασίκισσα τής μόδας».

Κινημ, Πάνθεον. Προβάλλονται διάφορα έπεισοδιακά.
Σ. Καζαντζής

Αάριδόα
Κινημ. Ντορέ. Προεβλήθη τό έργον «* Ο Αύγουστος ό 

ισχυρός». I, Παπανικολάου
Τρίπολις

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «^Εγκλημα 
ανθρώπων» μέ τόν Κωστάν Ρεμν καί «Τά «νύχια τ' άετού» 
σημειώσαν έπιτυχίαν».

Κινημ, Πάν&εον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Φρειδερίκος 
βασιλεύς» καί «*Ο άρχιεργάτης» μέ τήν Πρισίλλα Ντήν.

Α. Τουρνάς

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— Μιοσίδην (Κομοτινήν). Παρακαλοΰμεν, τώρα πού εΐ- 

σθε καλά, νά μάς στέλνετε τακτικά καθ' έβδομάδα ανταποκρί
σεις καί νά φροντίζετε διά τήν έγγραφήν συνδρομητών.

—Τουρνάν (Τρίπολιν), ζΐέν έλήφθη ούδεμία έπιστολή 
σχετική μέ χρήματα καί συνδρομή Αί άποστολαί τών φύλλων 
γίνονται τακτικαί. 'Εάν δέν ληφθή κανένα μάς γράφετε καί 
σάς στέλλομεν. *

—Ντ. Κανελλοπον^ου (Πάτρας). ’Εστάλησαν τέσσαρες 
φωτογραφίαι.

—X. Καλογεράκην (Ηράκλειον). Δέν έχετε δίκαιον δι
ότι ήσχολήθημεν ώς έπρεπε καί πάλιν θά άσχοληθώμεν. Φω
τογραφίας όπως μάς ζητά is δέν έχομεν αλλά σάς στέλλομεν 
μίαν άλλην πού ασφαλώς θά σάς άρέση. Ό Ζιγκοτώ ζή.

—Γ. Χαλκίδην (Σέρρας). Φωτογραφία κ. Χρυσάφη 
έστάλη, ίσως όμως νά έχάθη. Πάντως στέλλοι,ιεν καί άλλην. 
Έάν τού λείπουν φύλλα μάς γράφετε καί στέλλομεν. Φωτο- 
γραφίαι δίδσς Τρακάλη έλήφθησαν. Άναμένομεν έξόφλησιν κ. 
Θεολόγη.

—Σ· Καζαντζή? (Ξάν&ην). Συιδρομή κ. Κωνσταντινίδη 
έληξε τήν 30)8)27, Τεύχος 28 έστάλη ααί έκ τρίτου.

— Φ Νατζόγλου (Κων)πσλιν). Λυπούμεθα πολύ διότι τά 
διαθέτετε δωρεάν Δέν πρέπει νά γίνεται αύτό Προτιμώτερον 
νά μή σάς στέλνουμε. Φροντίσατε (όσιε νά έγγραφοΰν συνδρο- 
μηταί οί διευθυνταί τών κινηματογράφων τής πόλεώς σας ώς 
έχουν άλλωστε καί ύπογρέωσιν, άλλως γράψατέ μας νά παύ- 
σωμεν τήν αποστολήν είς τό μέλλον, Μή βραδύνετε διά τήν 
έκκαθάρισιν.

—S. Karoucis (Salenica). Άπό αύτάς πού μάς γρά
φετε δέν έχομεν. Ούτε είνε δυνατόν νά στείλουμε κατάλογον. 
‘ Υπάρχουν πάρα πολλαί, Τιμώνται προς δρ. οκτώ.

Τρεις φίλας (Κων)πολιν). ‘Η έπιστολή σας διεβιβάσθη 
εις ειδικήν συνεργάτιδά μας, ή τις καί σάς άπαντά ιδιαιτέρως. 
Ο διαγωνισμός μας έληξεν ήδη.

Δίδα Μινέρβαν Τζόγαλη (Καβάλλαν). Δέν δύναμαι νά 
σάς δώσω τό άνομα τοΰ πρωταγωνιστού οπερ μού ζητείτε καθ
όσον ή ταινία περί ής μού όμ'λείτε μού είνε άγνωστος. Πάν
τως ειπέιε μου τό άνομα τής πρωταγωνίστριας της καί ποιας 
εταιρίας παραγωγή είνε διά νά προσπαθήσω νά σάς ικανοποι
ήσω.

Δημ. Ξανθό πουλάν (Σύρον). *Π διεύθννσις τής Πόλα 
Νέγκρι είνε : Miss Pola Negri—Beverly Hills—Callifor- 
nia U.S.A., τής Γκλόρια Σβάνσον 522 Fifth Ave—New 
York U.S.A, ^καί τής Λάουρας Λαπλάντ Universal Jewel 
Studios—Hollywood U.S.A. Σύλβιος ό Γ'
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