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, Γ?

Παν τό νΛβρφνσι^ν χαί μνσνηρίώδΛς Λροσ(11χνσί 
την προσοχήν των ατόμων καί των sO'vcov. ΈπΙ 

τής αδυναμίας ταντης των άνΌ'ρώ^ων έστηρίχβ'ησαν άστ’ 
άρχαιωτάτων χρόνων vcaaat αί Φρησκεΐαι μή έξαιρονμέ·^ 
νης μηό3 αντής τής Χρισχιανιχης, δσοί ό’ εη^β'ύμ'ηοαν 
να έτίΐδράσονν egtl τής φαντασίας των άλλων καί να κα- 
ταπλήξουν αντους ηρσσότρ^ξαν ηάντοτ^ ίίς παρόμοια 
μέσα. Εις τούτο όφτίλτται καί ή έμφάνισις τον Φ^άτρον· 
‘Ως εν έχ τόόν αΛοτελβσματιχοτέρων μέσων ηρός χατά- 
3τληξινί έ&εωρή&η χαί κατά τήν αρχαιότητα ή προβολή 
φωτεινών είχόνων» ‘ Υπάρχει αφορμή να πιστενσωμεν δζι 
τήν προβολήν φωτεινών είχόνων έγνώριζον χαί οί 3Αρ· 
χαΐοι Αιγύπτιοι επωφελούμενοι αντής κατά τήν τελετήν 
τών μυστηρίων τής ’Ίσιδος, χα&ότι ό άμφίχνρτος νάλι~ 
νος φαχός ήτο γνωστός είς αντονς χα&ώς χατόπιν χαί 
εις τονς αρχαίους ^Ελληνας,

Εις χειρόγραφον τού Damasius προχειμένου περί 
τών μυστηρίων τής "Ισιδος, ενρίσχομεν τάς άχολού^ονς 
λέξεις!

^ΛΕν χαιρφ προσχλήσεως (τής θεότητος) 9 επί τού 
^τοίχον έντφανίζετο άπλετον φώς, φαινόμενον κατ’ άρ- 
^χάς λίαν άπομεμαχρνσμένον, χατόπιν όμως πλησίαζον, 
«μετεμορφούτο, τό φώς τούτοt εις &εϊκήν μορφήν'»· 
(Σημ. 1). % ·

’Αλλά καί κατά τήν 9Αλεξανδρινήν εποχήν, ό πό&ος 
προς χίνησιν τών μορφών είς τάς είχαστικάς τέχνας προ· 
εχάλεσε τήν έφεύρεσιν τών αυτομάτων, τά όποια ήσαν 
αγάλματα έχτελούντα διαφόρους χινήσεις, διά μηχανής 
τοποθετημένης εντός αυτών. Τοιαύτα αυτόματα έκόσμη· 
σαν τήν τελετήν τής στέψεως τού Πτολεμαίου Β'. τού 
Φιλαδέλφου κατά τό έτος 283 π, X, (Σημ· 2)·

Διά νά εισέλθωμεν όμως είς τό περί Κινηματογρα
φίας θέμα πρέπει νά προστρέξωμεν είς τάς σχετικός 
έρεύνας τών έπιστημόνων· Κατά τον Β'· μετά Χριστόν αι
ώνα ό άστρονόαος Πτολεμαίος, παρετήρησεν δτι, εάν 
χρωματισθή τμήμα δίσκου καί τεθή ούτος είς χίνησιν 
τότε κατά τήν περιστροφήν τό χρώμα εκείνο φαίνεται 
έφ3 όλης τής επιφάνειας τού δίσκου. Το φαινόμενον 
τούτο μετά μίαν καί ήμίσειαν περίπου χιλιετηρίδα παρε- 
τήρησαν καί ό Αεονάρντο Ντά Βίντσι, ό Βόκλ καί ό Νεύ- 
των, άλλ’ ό πραγματικώς μελετήσας αυτό είναι κατά τον 
18ον αιώνα άκμάσας D’ Arcy ό όποιος έξετάσας τήν δι· 
άρκειαν τής έντυπώσεως επί τού ανθρωπίνου οφθαλμού, 
κατέληξεν είς τό συμπέρασμα ότι ή διάρκεια τής έντυπώ
σεως εν τώ όφθαλμώ κυμαίνεται περί τό 1)8 τού δευτε
ρολέπτου, Κατά τό 1785 ό μοναχός Nollet ύπέδειξεν 
όιι παν περιστρεφόμενον σώμα, φαίνεται ότι, αλλάζει τήν

Σημ. 1 (Κινηματογραφία Ρίνιν σελ. 11).
Σημ. 2 (‘Ελλάς, Βέγνερ σελίς 951).

μορφήν του* ώς επί παραδείγματα, δακτύλιος περιστρε
φόμενος φαίνεται ώς σφαίρα, (Σημ, 3),

9Αλλ9 αί παρατηρήσεις αύται δεν θά είχον πρακτικήν 
αξίαν αν δεν έμεσολάβει ή έφεύρεσις τού μαγικού φανού 
καί τού σκοτεινού θαλάμου, κατά τήν εποχήν τής 9Ανα· 
γεννήσεως. Περί σκοτεινού θαλάμου υποτίθεται ότι 
έγνώριζε κατά τόν 13ον αιώνα καί ό Roger Bacon, άλλ9 
έν τή φιλολογία απαντώ μεν τήν πρώτην περιγραφήν αυ
τού ΰπό τού Leonardo Da Vinci κατά τό έτος 1500 έν 
τώ συγγράμματί του «Codex Atlanticus>. Κατά τό 1553 
έγραψε περί σκοτεινού θαλάμου ό 9Ιωάννης Μπαττίστα 
Ντελλα Πόρτα, κατά δε τό 1588 ό Βενετός Ντανιέλ 
Μπαρμπάρο (Daniel Barbaro^) προτείνει τήν τοποθέ· 
τησιν φακού έπί τής οπής τού θαλάμου.

Πρώτος όμως έκαμε χρήσιν τού μαγικού φανού διά 
προβολήν φωτεινών εικόνων έπί τού τοίχου έν μεγεθύν· 
σει, ό Γερμανός Ιησουίτης μοναχός 9Αθανάσιος Κίρχερ 
(1601—1680). Ούτος έν συγγράμματί αυτού «Ars ma- 
gua lucis et umbrae* τό 1646 περιγράφει τάς μεθόδους 
του καί άποκαλεϊ εαυτόν μιμητήν τού Πόρτα, αλλά τό
σον αί περιγραφαί, όσον καί τά υποδεικνυόμενα σχέδια 
τών μηχανημάτων του είναι αναληθή, πραγματικήν δέ 
περιγραφήν τού μαγικού φανού καί τών διαθετικών ει
κόνων (Diapositives^)—at όποΐαι ήσαν χειρόγραφοι — 
έκαμε ό Γερμανός μοναχός 9Ιωάννης Τζάν (Johann Zahn) 
τό 1665, ό δέ μαγικός φανός τούτου είναι ό πρόγονος 
τού σήμερον έν χρήσει μαγικού φανού· Κατά τό 1800 ό 
Γάλλος έπιστήμων Ε. J. Robeitson κάμνει προβολάς 
φαντασμάτων έν Παρισίοις, μέ μαγικόν φανόν ώπλισμέ- 
νον μέ έπιπεδόκυρτον φακόν·

Συν τφ χρόνφ ή χρήσις τού μαγικού φανού αναφαί
νεται καί είς τά θέατρα, διά παρουσίασιν φαντασμάτων 
έπί τής σκηνής· Προς τόν σκοπόν τούτον ό προωρισμέ· 
νος νά παίξη τόν ρόλον τού φαντάσματος ηθοποιός, ένε» 
δύετο λευκήν ένδυμασίαν καί έστέκετο είς χώρον ευρι
σκόμενον κάτωθεν τής σκηνής. Κατ9 αυτού έστρέφετο 
άπλετον φώς, διά μαγικού φανού· Ε3ς άπόστασίν τινα 
έμπροσθεν αυτού έτοποθετείτο έπικλινώς, μέγα κάτο· 
πτρον· Ανωθεν τού κατόπτρου τούτου καί έπί τής προ· 
σόψεως τής σκηνής, έτοποθετείτο μέγας ύάλινος διαφα· 
νής πίναξ έπικλινής προς τό κάτωθεν ευρισκόμενον κά· 
τοπτοον· 9Εκ τού κατόπτρου άντανακλάτο έπί τής άνω· 
θεν ύάλου ή είκών τού κινουμένου ηθοποιού, καί τοιου· 
τοτρόπως έφαίνετο είς τούς θεατάς ότι έπί τής σκηνής 
βαδίζει διαφανές φάντασμα.

3Αποφεύγων νά περιγράφω—λόγω στενότητος χώρου 
—τάς παρατηρήσεις τού Ρ. Μ. Roget έπί τής κινήσεως 
τών τροχών, καθώς καί τούς κύκλους τού Tompson,

Σημ. 3. (Κινηματογραφία Άλέϊνικοβ σελίς 24).
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προβαίνω εις την περιγραφήν τών από τού 1825 έφευ· 
ρε&έντων πρωτογόνων μηχανημάτων, ή έφεύρεσις των 
οποίων έστηρίχ&η επί τής διάρκειας τής έντυπώσεως έν 
τω όφ'&αλμω.

Τό πρώτον άπλούστατον επιστημονικόν παίγνιον άπο- 
διδόμενον εις τον Γάλλον δόκτορα Παρί (Paris) κατ’ 
άλλους εΐζ τον "ΑγγΙον ΦΙττον (FittonJ ήτο κα*εσκευα- 
σμένον από δίσκον εκ καρτονίου. Ούτος έτί&ετο εις πε
ριστροφικήν κίνησιν δια δυο νηματων. Επι της μιας 
των επιφανειών του δίσκου ήιο ζωγραφισμένον κλωβίον 
και επί τής άλλης πτηνόν. Διά τής περιστροφικής κινή- 
σεως τού δίσκου έφαίνειο εις τον θεατήν εϊκών μία, με 
πτηνόν εντός τού κλωβίου. Τό επιστημονικόν τούτο παΖ- 
γνιον ώνομάσ&η θαυματρόπ. Κατά τό 1832 ό ΙΙλατώ 
(PlateauJ εφεύρε συν&ετώτερον παίγνιον τό Φενακιστο- 
σκόπ, ταυτοχρόνφς δε ό εκ Βιέννης καθηγητής Στάμπ- 
φερ (Simon Stampfer^ τό Στροβοσκόπ. Τούτο άπετε- 
λεΐτο εκ δύο δίσκων εκ καρτονίου, συνδεομένων διά κοι
νού άξονος. 9Επί τού ενός τούτων έζωγραφίζοντο εΙκόνες 
παραλλάσσουσαι άλλεπαλλήλως προς ενδειξιν κινήσεως. 
9Επί τού ετέρου δίσκου ήνοίγοντο έπιμήκεις δπαί κατά 
την ακτίνα τού κύκλου, άνταποκρινόμεναι προς τόν αριθ
μόν τών εικόνων. "Οταν ό θεατής, &έτων, εις κίνησιν 
τόν άξονα τών δίσκων, παρετήρει διά τών οπών τού έτέ· 
ρου, έβλεπε μίαν καί μόνην εΙκόνα έκτελούσαν κινήσεις.

ΙΙαραλείπω νά αναφέρω τι περί τών φλογών τού Κέ- 
νιγγ τού Μαγικού τυμπάνου τού Χόρνερ καί τού άναγλυ- 
φικού Στροβοσκόπ τού Μαρέϊ (MareyJ ως στηριζομένων 
επί τής αυτής αρχής έφ9 ής καί τό Στροβοσκόπ τού 
Στάμπφερ, δεν &ά παραλείφω όμως νάναφέρω τό Φαν· 
τασκόπ τής τσέπης καί τό Μουτοσκόπ. Τό φαντασκόπ τής 
τσέπης ήτο βιβλιάριον επί τών σελίδων τού οποίου έξω- 
γραφούντο εικόνες παραλλάσσουσαι προς ενδειξιν αλλε
παλλήλων κινήσεων. Οταν τό βιβλιάριον έκρατεΐτο εις 
την αριστερόν χείρα καί διά τού άντίχειρος τής δεξιάς 
ετίθεντο τά φύλ\α του εις κίνησιν, προυκαλειτο ή έντύ- 
πωσις μιας είκόνος, έκτελούσης κινήσεις.

Τό Μουτοσκόπ ήτο μηχάνημα με φύλλα χάρτου προ· 
σηρμοσμένα κατά το εν ακρον επι κυλίνδρου, κατα δε 
τό άλλο ένγίξοντα επί λεπτής σανίδος. "Οταν ό κύλιν
δρος έτί&ετο εις περιστροφικήν κίνησιν έτί&εντο εις κί- 
νησιν καί τά χάρτινα φύλλα, προσεγγίζοντα δε επι της 
ακμής τής σανίδος έκάμπτοντο προς τά όπίσω κι9 ούτως 
έφαίνετο μία εϊκών έν κινήοει κα&ώς κι9 επί τού βι
βλιαρίου.
(9 Ακολουθεί)

’Εν * Εδέσση τή 28η Νοεμβρίου 1927
ΠΑΥΛΟΞ I. ΧΑΡΤΟ/ΛΑΖΙόΗΞ

(Καλλιτέχνης)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΦΚΡΙΤΑΙ
Ζητούνται τακτικοί άνταττοκριταΐ νέοι η δβοττοινιδες 

όπως αντιπροσωπεύσουν τον «Κινηματογρ. ’Αστέρα» είς 
τάς έξης πόλεις τής Ελλάδος* ’Ηράκλειον (Κρήτης), Ρέ- 
Φυμνον, ’Ιωάννινα, Πρέβεζα, ’Αργοστόλιον, Ζάκυνθον, 
Βοδενά, Πύργον (’Ηλείας), Τρίκκαλα, Αϊγιον, Σπάρτη, 
Άγρίνιον, Καλάμας, Ναύπλιον, Κόρινθον, Φλώρινα, 
Βέρροιαν, Άλεξανδρούπολιν καί όπου ύπάρχει έστω καί 
είς μόνον κινηματογράφος ώς καί εις την Κορυτσάν ( Αλ· 
βανίας) καί Κύπρον. Θά προτιμώνται οι έγγράφοντες 
συνδρομητάς. ,ζ _ .

01 έπιθυμούντες ν άναλαβουν ας απευθυνθούν οι 
επιστολής των είς την διεύθυνσιν τού «Κινημ. Άστέρος« 
άποστέλλοντες συγχρόνως την πρώτην άνταπόκρισιν, συμ- 
φώνως μέ τόν δημοσιευόμενον τύπον τής ’Επαρχιακής 
κινήσεως ώς καί δύο μικράς φωτογραφίας των διά νά 
τούς έφοδιάσωμεν μέ δελτίον άναγνωρίσεως.

Ή ΔιεύΘννόις

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

Η mm W ! ΣΟΜ
CH κατωτέρω σκηνούλες εκτυλίσσονται μέ επιτυ

χία εξαιρετική σέ θαυμάσιο κινηματοθέατρο, τής πρω- 
τευούσης του κ. Σπυρίδωνος Πάτση. Ή αίθουσα 
τών «’Ολυμπίων» βυθισμένησέ «ηλιόλουστο σκοτάδι» 
—δπως λέει δ ΟΙκονόμου στο «Χαμίνι»—έδινε τήν 
έντύπωσι σπουδαίας τελεσιουργίας καί μυστικοπα- 
θείας εξαιρετικής μορφής. Δεξιά σ’ ένα θεωρείο 
έβλεπα ή μάλλον φανταζόμουν πολλά... σκοτεινά και 
μυστηριώδη συμβάντα. Στο μπροστινό μου κάθισμα 
διέκρινα ένα σύμπλεγμα ειδυλλιακής φύσεως. Συγκε- 
κριμμένα δέ δύο κεφαλάκια, διαφόρων εννοείται φύ
λων, κολημένα τώνα μέ τάλλο καί άνταλάσσοντα 
ασφαλώς τόν «ασπασμόν τών διαβόλων».

— Τζιτζικάκι μου!... *
— Βαλεντίνο μου ’.
— Μμμμαααά! Μμά ’.
— Σκασμός ?κει πέρα... Στο διάβολο !
Ή πρώτες από τις άνω γλυκανάλατες λέξεις καί 

συνχήσεις φιλημάτων έπροφέρθησαν στην ερωτική 
διάλεκτο από τό νεαρό καί τρυφερό ζευγαράκι πού 
στρογγυλοκάθεται στο μπροστινό μου κάθισμα. Ή δέ 
τελευταία έκτοξευθεϊσα τορπίλλα, μάρκας «σκασμός», 
προήλθε από διεγερθέντα κάτοικο τής πόλεως τού κ. 
Πάτση. Μέ δυο λέξεις έπρόκειτο περί συνηθισμένης 
καί κοντής Ελληνορωμαϊκής στιχομηθίας. Προς _τά 
δεξιά τής πλατείας τά ίδια χάλια, αριστερά δέ χειρό
τερα. Στον απέραντο καί πεντασκότεινο κάμπο τής 
αιθούσης ξεφύτρωναν σάν μανιτάρια χίλια δυο τρυ
φερά αλλά... σκοτεινά ειδύλλια. Μά τό θεο, δέν τόλ
μησα νά ξανακοιτάξω στην πλατεία καί γύρισα αναγ
καστικά τά «κακομαθημένα» μάτια μου πρόςτό πανί.

Ή... συνέχεια επί τής δθόνης τών «’Ολυμπίων» 
δπου έπροβάλλετο ή «Κυρία μέ τάς Καμελίας» ήταν 
πολύ ενδιαφέρουσα καί ποικίλη. Οί άπειροι θεαταί 
πού παρακολουθούσαν μέ καταφανή προσήλωσι καί 
αγωνία τήν ραγδαίαν έξέλιξι τών γεγονότων τού έρ
γου, προς τό τέλος τής τελευταίας πράξεως έμειναν μ\ 
ανοικτό τό στόμα από τήν έκπληκτικότητα απροσδό
κητου κυριολεκτικώς θεάματος. ’Απάνω στο άσπρο 
κινηματογραφικό πανί ξεψυχούσε μεγαλειωδώς ή μα- 
καρίτισσα Μαργαρίτα Γκωτιέ. ’Εκείνη τή θεοκριτική 
στιγμή καί εντελώς ξαφνικά μία περίλαμπρη καί προ
κλητική κατσαρίδα, υπό τούς παθητικούς ήχους τής 
’Ορχήστρας Orpheum, έκανε τόν επικήδειο περίπατό 
της στήν παστάδα—δέν θυμάμαι άν ήταν ακριβώς 
παστάς ή κρεββάτι—τής πρωταγωνίστριας τού κινη- 
ματο δράματος.

Καί άλλοι μέν από τούς θεατάς προσπαθούσαν νά 
εξηγήσουν τί μπορεί νά σημαίνη ή έμφανισθεϊσα γό
ησσα κατσαρίδα, τήν ώρα πού τά κακάρωνε ή συχω
ρεμένη Μαργαρίτα Γκωτιέ. ’Αλλά δέν άρχισαν νά 
κριτικάρουν γιά καλά τόν φουκαρά δπερατέρ, λέγον

τας οτι ε\ας προσεκτικός και καλός τεχνίτης δεν πρέ
πει έπ’ ούδενί λόγφ, τήν ώραν πού «γυρίζει» ν’ άφίνη 
τις κατσαρίδες νά σουλατσέρνουν μπροστά στο φακό, 
χωρίς μάλιστα νάχουν κανένα ρόλο .στο έργο.

Άλλ’ δταν ή αυθάδης καί έπισκεπτική γόησσα 
επήδησε από τήν δθόνη κι’ άρχισε νά πετά μαλακά — 
μαλακά προς τό κενόν τού κινηματοθεάτρου τών 
«’Ολυμπίων» διεπιστώθη ή τρομερή γκάφα τών πα- 
ρακολουδούντων φίλων τού cinema καί τό ρεζίλεμα 
τών Άτ θίδων αστερομανών. Έπρόκειτο άπλούστατα 
περί αληθινής ’Αθηναϊκής κατσαρίδας ή οποία κα
θώς φαίνεται έζήλεψε τις δάφνες τών αστέρων τής 
δθόνης, δπως τόσες άλλες φωτογενεϊς άτθίδες μας, 
καί σκαρφάλωσε μάνι- μάνι στο πανί. Τιορα δσον αφο
ρά γιά τή ζήλεια πού άνέφερα, τό πράγμα είναι συ
νηθισμένο χρόνια τώρα, λαμβανομένου υπ’ δψιν δτι 
θηλυκό χωρ.ς ζήλεια δέν μπορεί νά λογισθή ποτέ, έπ’ 
ούδενί λόγφ. Τόσον μάλιστα, ό5στε λέγοντας γυναίκα 
νά συλλογιέσαι αμέσως τή διαβολική της ζήλεια καί 
τάνάπαλιν Είναι αναπόσπαστες ή έννοιες αυτές.Άλλ’ 
εν πάσει περιπτώσει, παυ’ δλα τά κουραφέξαλα πού 
γράφω, τό άτύχημα ήταν πράγματι αξιοθρήνητο. Δι
ότι ευτυχώς ή δυστυχώς ή υποδοχή που έκαμε ό κό
σμος στήν ’Αθηναία Κατσαρίδα δέν ήταν διόλου έγ- 
καρύιωτική γιά τις νεαρές μας άτθίδες κατσαριδούλες...

ΞΠΥΡ. ΝΑΟΥΜΙΛΗ^

Μία όκανδαλιότικη όκηνη άπό τό εργον 
α*Εμπόριον όαρκός»·

ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΤΟΠΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ
— Πώς φαντάζεσθε τόν συγγραφέα τού «Τελευ

ταίου τών ’Ανθρώπων» καί τού «Δόκτωρος Κυλλιγ- 
κάρι»; ήρώτησεν ό κ. Σήχαν, διευθυντής τής «Φόξ- 
Φίλμ»,ένα συντάκτη τής έφημερίδος Νιού Γιόρκ Τάϊμς.

—Υψηλόν καί αδύνατον, μάλλον καστανόν άπήν- 
τησεν ό δημοσιογράφος."

—Λοιπόν δχι ’ είπεν δ κ. Σήχαν. Ή πλέον ακρι
βής περιγραφή τήν οποίαν θά ήμπορούσα νά σάς 
κάμω είναι ή εξής: Όμοιάζει μάλλον μέ μίαν γερμα
νικήν έκδοσιν τού Τόμας Μπούρκ. Έξ άλλου δέν 
είναι παρά τριάκοντα δύο ετών καί ζυγίζει 55 κιλά. 
’Έχει μίαν ιδιόκτητον κατοικίαν είς τό βάθος τού 
σκοτεινού δάσους, δπου παραμένει επί έξ συνεχείς 
μήνας διά νά έπιστρέψη κομίζων ένα σενάριο. ’Ήδη 
τόν άναμένομεν είς Χόλλυγουντ μέ δύο· νέα τοιαύτα 
ακαθορίστων είσέτι τίτλων. «

"Οσοι χαρακτηρίζουν τό Χόλλυγουντ ώς ουδέτερον 
τόπον, έξηκολούθησεν δ κ. Σήχαν, δέν έχουν άδικον. 
Τό Χόλλυγουντ είναι μία πόλις ανοιχτόκαρδη γιά 
δλους δσους εργάζονται διά τήν άνύψωσιν τού κινη
ματογράφου, δ καθείς άναλόγως τών διατιθεμένων 
δυνάμεών του καί τής είδικότητος αυτού.

Π. χ. ή τελευταία παραγωγή τού Μουρνάου διά 
λ]σμόν τής «Φόξ-Φίλμ» τιτλοφορούμενου «Αυγή», 
έξήχθη από τό περίφημου μυθιστόρημα τού ΣούδερΛ 
μαν «Τό ταξεϊδι είς Tillsitt» από έναν σεναρίστ Γερ
μανόν επίσης, δνόματι Κάρλ Μέγιερ. Ή ύπόκρισις 
όμως είναι Αμερικάνικης υπηκοοτητος εφοσον πρω
ταγωνιστούν οί εκλεκτοί καλλιτέχναι Ζανέτ Γκαίϋνορ 
καί Ζώρζ Όμπριέν, δηλαδή δύο από τά εκλεκτότερα 
στοιχεία τού ’Αμερικανικού κινηματογράφου.

Έπ’ ευκαιρία σάς πληροφορώ δτι ή «Αυγή» τού 
Μουρνάου προβληθεϊσα είς τό Κάπιτολ-Τεάτερ τού 
Βερολίνου παρηκολουθήθη από τόν στρατάρχην καί 
Πρόεδρον Χίνδεμπουργκ, τόν άρχικαγκελάριον Στρέ- 
ζεμαν καί άλλους επισήμους, σημειώσασα μίαν επιτυ
χίαν αξίαν μνείας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
X. Μήλαν (Αγρίνιου), Κ. Μιμικόν (Αϊγιον) καί Β. 

Δρούγαν (Κοζάνην7Γιατί έπάψατε τάς ανταποκρίσεις σας; 
’Εάν δέν έπι^υμήτε νά συνεχίσετε, γράψατέ μας διά νά 
προβώμεν είς άντικατάστασιν.

—Ν. Κωσταρίδην (ένταύ&α). Σάς βεβαιοΰμεν δτι 
έστάλησαν αμέσως ταχυδρομικώς απλά·

—Ρ. Δικαίου (Καλάμας). Σάς έστάλη τό 30ο\.
—Κ. 9Ανδριόπουλον (ΙΙάτρας). Παρακαλοϋμεν αΐ άν- 

τοπο>ρίσεις νά ταχυδρομούνται έκάστην Τετάρτην ώστε 
νά περιέχουν τά προγράμματα καί τής τρεχ. έβδτμάδος. 
’Επίσης παρακαλούμεν νά ενεργείτε διά συνδρομάς. ’Εάν 
δέν δύνασθε, μάς γράφετε.

— Δ. Μαρκοζάνην (’Αλεξάνδρεια). Σάς εύχαριστοΰμεν 
πολύ διά τό ενδιαφέρον σας· Δελτίον θά σάς σταλή τήν 
έρχομένην έβδυμάδα.

— Φ. Έσπιελίδην (’ Εδεσσα). Σάς εύχαριστοί μεν πολύ 
διά τάς προσπάθειας σας. Συνδρομάς ήμπορείται νά 
στείλετε είτε δΓ έπιταγής ταχυδρομείου είτε εντός συ
στημένης επιστολής.
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ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ

’Όλγα . . . 
Έσσεμπεργ . 
Λουκία

Μαρσέλλα Άλμπάνι 
Χάνς Μίρεντορφ 
Σαρλόττ ’Άντερ

Σκηνοθεσία: Rud.Walther Fein — Παραγωγή:

Μακρυά από κάθε πολιτισμό, εις την Περσία, έργα- ’ 
ζεται δ Γερμανός μηχανικός Χοΰμπερτ Μπαουμάϊ- 
στερ διά την κατασκευήν τής σιδηροδρομικής γραμ
μής Περσίας-Άφγανιστάν. Διευθύνει μέ αυστηρότητα 
τούς έργάτας, οι όποιοι έμαζεύθηκαν εκεί από δλα τα 
μέρη τού κόσμου. Χρόνια πολλά τώρα λείπει από τήν 
πατρίδα του, χρόνια πολλά από κάθε πολιτισμόν. ’Α
κόμη ένα μήνα και τό μεγάλο του έργο έτελείωσε - αί 
Ίνδίαι θά έχουν συ^δεθή μέ τήν Ευρώπην. Λαμβά
νει όμως εντολήν από τήν Ρωσσικήν Κυβέρνησιν νά 
πάη εις τό Βερολϊνον, δπως προμηθευθή χρήματα 
από τον μεγαλοβιομήχανον Χέσσενμπεργκ διά τήν συ- 
νέχισιν των έργων.

Τοιουτοτρόπως επιστρέφει αΐφνιδίως ε’ιςτό Βερολϊ- 
νον-είς ένα νέον Βερολϊνον, πού έγινε κοσμούπολις. 
Σχεδόν δέν αναγνωρίζει πλέον τήν πατρίδα του. "Όλα 
μετεβλήθησαν, ακόμη και οι άνθρωποι άλλαξαν. Εις 
τό ξενοδοχεΐον ευρίσκει μεταξύ των θεατρικών άγγε-

Παύλος .
Μελανία .
Ροβέρτος.

Ζάκ Τρεβόρ 
Κλαίρη Ρόμμερ 
Βίλχελμ Ντίτερλε

AAFA FILM — Φωτογραφία: Guido Seeter.

λιών και μίαν εϊδοποίησιν τού Δραματικού Θεάτρου. 
Μέ μεγάλα γράμματα άγγέλεται δτι ό Πάουλ Νέϋρατ 
θά παίξη τον «Νέον Κάρλθς».χ

Ό Νέϋρατ, ό παληός του φίλος καί σύντροφος \ / η Τ e/ 3 / n e/ 3κατα τον πόλεμόν ήταν, όταν εχωρισυησαν, ένας εν
τελώς άσημος ηθοποιός. Τώρα είχε γίνει δ αγαπημέ
νος τών γυναικών, ό ακριβοπληρωμένος «άστήρ» τού 
κινηματογράφου. Είναι βασιλεύς εις τον κινηματογρά
φον, βασιλεύς καί εις τό θέατρον. Όλοι πρέπει νά 
έκτελούν τάς επιθυμίας του. Μεγάλη είναι ή χαρά, 
πού ξαναβλέπονται οι δυο φίλοι. Ό μηχανικός διη
γείται εις τον Νέϋρατ καί τήν ωραιοτάτην γυναίκα 
του Μέλανι, τον λόγον τή; αιφνίδιας του άφίξεως εις 
Βερολϊνον. Ό Χέσσενμπεργκ συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών φίλων τού Νέϋρατ, καί ή Όλγα, ή δευτέρα σύ
ζυγος τού μεγαλοβιομηχάνου είναι μία τών θερμοτέ- 
ρων θαυμαστριών του. Αυτή ή συνάντησις θά-διευ
κολύνει πολύ τούς επιχειρηματικούς σκοπούς τού Μπά- 
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Mio χαριτωμένη όκηνη ά*πό τό έργον αΤό αότρον της ννκτός» 
μέ την Δάονρα Λά—Πλάντ

.. Ζ*Χ Τ Ί — 3 'ουμαιστερ.ϋυτος καλείται απο εναν 
άγνωστον νά πάη τήν έπομένην τό 
απόγευμα εις ενα ατελιέ, δ που ευ
ρίσκει μίαν παλαιάν γνώριμον—τήν 
’Όλγα Πετρογέβνα— τήν πρώτην 
ερωμένην του από τήν Μόσχαν, με- 
τέπειτα ερωμένην τού πρίγκηπος 
Σούμπανερ, δ όποιος αργότερα τήν 
υιοθέτησε. Τώρα είναι σύζυγος τού 
μεγάλοβιομηχάνου Χέσσενμπεργκ.

Παρακαλεϊ τον 
τον όποιον είχεν Ιδεϊ τήν προηγου- 
μένην εσπέραν εις τό θέατρον, νά 
σιωπήση διά τό παρελθόν της. Ό 
άνδρας της δέν πρέπει νά μάθη τί- 
ποτε-τίποτε καί από τάς σχέσεις 
της μέ τον Νέϋρατ καί τον κρυφόν 
τόπον των συναντήσεων εις τήν 
δδόν Φαζάνεν. Ό Χούμπερτ Μπά- 
ουμάϊστερ αισθάνεται μίαν βαθεϊαν 
συμπάθειαν διά τήν Μέλανι Νέϋ
ρατ και δέν θέλει νά τής προξενήση 
λύπην, ώερει τώρα, οιατι η Ολγα 
επιθυμεί νά ίδρύση μέ τον Ρώσ- 

1 σον Βέρατσεφ μίαν κινηματογραφι-

Μπάουμάϊστερ

κήν Εταιρείαν υπό τήν έπωνυμίανΠάουλ Νέϋρατ καί 
προσπαθεί νά τήν άποτρέψη. Κατόπιν μιας συσκέ- 
ψεως, δ Χέσσενμπεργκ προσκαλεϊ τον Μπάουμάϊστερ 
εις μίαν μικράν συναναστοφήν. Έκει βλέπει τήν Λου
κία, κόρην τού μεγαλοβιομηχάνου εκ πρώτου γάμου, 
ένα εκκεντρικό μοδέρνο κορίτσι.

Ό Μπάουμάϊστερ είχε κάμει τήν γνωριμίαν της χω
ρίς νά τό ξέρη κατά τήν άφιξίν του εις Βερολϊνον. 
Παρ’ ολίγον νά τον παρασύρη μέ τό αυτοκίνητό της 
και έπειτα τον ύβρισε σάν μάγκας. Αυτός δ μοδέρνος 
τύπος τών νέων κοριτσιών δέν αρέσει διόλου εις τον 
Μπάουμάϊστερ. ’Ηταν καλεσμένος καί δ Παύλος Νέ
ϋρατ εις τήν συναναστροφήν αυτήν. S 9/Λ Λ e X 3/ ·( I
συνάντησιν |μέ τήν ’Όλγα.

Ή ’Όλγα δμολογεϊ εις τον Μπάουμάϊστερ δτι 
αγαπά τον Νέϋρατ καί δτι τον θέλει δικόν της. Ό 
Χούμπερτ συμβουλεύει τον παλαιόν του φίλον ν’ άπο- 
φεύγει την Ολγα, πρωτιστως όμως προιδοποιει τήν 
Μέλανι καί τής υπόσχεται νά τής είναι πάντοτε ένας 
πιστός φίλος. Ή Λουκία Χέσσεμπεργκ άρέσκεται εις 
τον μισό-βάρβαρον πού, ήλθε τόσον αΐφνιδίως από 
τήν Περσίαν σέ χώρες πολιτισμένες. Θέλει νά τού 
κάμει έντύπωσιν. Καί κατωρθώνει νά τού απόδειξη 
δτι τό μοδέρνο κορίτσι δέν χορεύει μόνον Τσάρλεστον, 
δΧ / χ X 3 / <ν.Χ3/ /εν τρεχει με τα αυτοκίνητα και δεν εχει μονον κου- 
ταμαρες στο νου του, αλλα οτι είναι πειο χρήσιμο εις 
τήν πρακτική ζωή από τήν πρώην γυναίκα, ή οποία 
δέν ήτο παρά μόνον μιά πιστή σύζυγος καί καλή οι-; 
κοκυρά. CH ’Όλγα Χέσσσεμπεργκ έσπειρε διχόνοια 
εις τό σπίτι τού Νέϋρατ. Ή Μέλανι δέν θέλει 
κούση τίποτε διά τήν ϊδρυσιν τής Κινηματογραφικής 
Εταιρείας, τήν δποίαν τόσον επιζητεί ή Όλγα, διότι 
αισθάνεται δτι δΡ αυτής τής ’Όλγας θά χάση τον συ- 
ζαγόν της. Εις μίαν συνομιλίαν λέγει εις τον Νέϋρατ, 
δτι’ εάν ξαναπατήση μίαν φοράν ακόμη εις τής Χέσ- 
σενμπουργκ, αυτή θά φύγη από τό σπίτι του. Ό Παύ
λος δμως πηγαίνει από πείσμα εις τήν ’Όλγα. Ή 
Μέλανι πραγματοποιεί τήν απειλήν της. Πηγαίνει εις 
τού Μπάουμάϊστερ, δ όποιος τής εκδηλώνει τον έρω
τά του. Διότι τώρα μπορεί νά πή εκείνο, πού α’ισθά- 
νεται, αφού ό φίλος του μόνος του έδιωξε τήν γυναίκα 
του από τό σπίτι. Έξαφνα κτυπα τό τηλέφωνο 
λεφωνεϊ ό Νέϋρατ. Κάτι φοβερό συνέβη. 
Χέσσενμπουργκ, ή δποία ήτο καρδιακή, άπέθανε 
ολίγου εις τάς άγκάλας του. Ό Χούμπερτ καί ή Μέ- 
λανι σπεύδουν αμέσως εις τον τόπον τών συναντήσεων 
τής ’Όλγας. Ένώ ή Μέλανι καθησυχάζει τον άνδρα 
της, ό όποιος είναι συντετριμμένος, δ Χούμπερτ ει
δοποιεί τήν Λουκίαν διά τον αϊφνίδιον θάνανον τής 
μητρυιάς της.Δέν τής λέγει τήν αλήθειαν καί ή Λου
κία πιστεύει δτι δ Μπάουμάϊστερ είχε σχέσεις μέ τήν 
I χ x / / .* ’ .
γαίνει. νά εύρη τον μηχανικόν εις τό ξενοδοχεΐον του. 
Ό Μπάουμάϊστερ εξηγεί τά πράγματα καί τήν συνο
χήν των εις τήν Λουκίαν καί δταν έρχεται δ Ρώσσος Γρακάλη (Σέρραι). 
Ο / rx \

y 9f β Η Μέλανι δέν
ειχεν έλθει ύπο κάποιαν πρόφασιν άποφεύγουσα κάθε
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Ξαφνα κτυπά τό τηλέφωνο—τη- 
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λανι σπεύδουν αμέσως εις τον τόπον τών συναντήσεων

μητρυιάς της.Δέν τής λέγει τήν αλήθειαν καί ή / / C/ C ’W <
’ — · w Β (

μητέρα της. Θέλει νά μάθη τήν αλήθειαν δλην καί πη-

Ό Μπάουμάϊστερ εξηγεί τά πράγματα καί τήν συνο- 
/ 3 \ 1 Ζ — ----

εντεταλμένος σπίτι του διά νά ύπογράψη τήν λέαν

*Η Ρενέ καί ό Βλ. Γκαϊντσρώβ είς ηίαν
όκηνην τοϋ έργονΖ Χενκη όκΖάΟαηIt

του συμφωνίαν μέ τήν Ρωσσικήν κυβέρνησιν, τού εξη
γεί ή Λουκία δτι δ Μπάουμάϊστερ θά έμενεν έκεϊ. 
Εύρήκε πάλιν τον δρόμον προς τήν πατρίδα του καί 
τον νεον κοσμον, ο οποίος δεν είναι χειρότερός, όπως 
αναγνωρίζει τώρα.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν λήγοντος μηνός Δεκεμβρίου λήγουν αί 

συνδρομαί τών κ. κ. Ν. Γαΐτη, Μ. Νοβάκ, Πρίντζη 
και Σόρμπυ, Φωτιάδη καί Σουλίδη, I. Μαργουλή, Α. 
Μάλλη αί Σία, C. I North, Κ. Χουσάκου καί Στ. 
Καλαντζή (Άθήναι),r Αδελφών Γιαμαλίδη (Πειραιά), 
Κινηματογράφο»’ Άστήρ (Χίος), Μινέρβας Τζόγαλη 
(Καβάλλα), Κινηματογράφου Αττικόν (Σάμου-Βαθύ), 
«Τριάγκλ» Πρακτορεϊον (Θεσσανονίκη), Άχιλ. Φέσσα 
(Καβάλ'α', Σταμπετάϊ Μαλλάχ (Θεσσαλονίκη), Μ. 
Εμμανουήλ (Καβάλλλα), Άθαν. Σκοτινιώτη (Άθή
ναι), Θεόδ. Νικολέρη (Δράμα), Ρίας Δικαίου (Καλά 
μαι), Φιλ. Αναγνώστου (Δράμα), Κινηματογράφου 
Αττικόν (’Άμφισσα), Α. Τουρνά καί Σ. Δούρου

. ίαλογεράκη (Ηράκλειον—Κρήτης), 
Κρικόρ Δελαγιάν (Δράμα), Β. Αναγνώστου (Μυτιλή
νη), Καίτης Γουσίδου (Θεσσαλονίκη) καί Τασίτσας

(Τρίπολιν*
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Η ΔΙΛΛΥΣίΣ ΤΗΣ ΦΑΝΑΜΕΤ
0 ΠΑΝΑΜΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛήΔΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Κατά τάς τελευταίας έκ Βερολίνου πληροφορίας μας ή 
διάλνσις τής Φάναμετ είναι γεγονός άναμφισβήτητον. 
Κατά τάς αύτάς πληρορίας, ή Φάναμετ παύει από τής 
1ης ’Ιανουάριου 1928 εκμεταλλευόμενη τάς ταινίας των 
τριών εταιριών Παραμάουντ, Φίρστ Νάσιοναλ και Μέτρο 
Γκόλδουϊν, ή ύπαρξίς της όμως θά ύφίσταται μέχρι τέ
λους Σεπτεμβρίου τού 1928 διά την τακτοποίησιν τών 
μέχρι σήμερον ένεργειθησών ύπ3 αυτής πράξεων, πάσα 
δέ νεωτέρα συναλλαγή θά ένεργεΐται χωριστά διά λογάρι
θμόν έκάστης έκ τών ανωτέρω εταιριών υπό αποκλειστώ 
κού πρός τούτο αντιπροσώπου,

Σχετικώς μέ τήν ϊδρυσιν τής Φάναμετ τής οποίας ή 
δράσις και έν ‘Ελλάδι έδημιούργησε πολλά καλά, αλλά 
και περισσότερα κακά εχομεν νά παρατηρήσω μεν τά εξής;

eH Ιδέα τού σνυασπισμού τής Φάναμετ από εμπορικής 
άπόψεως ήτο αρκετά καλή καί θά έκαμε λαμπράς έργα· 
σίας εάν τό έν Βερολίνω κέντρον είχε την ειλικρινή ύπο- 
στήριξιν τών υπηρεσιών τών κατά Κράτη πρακτορείωντης.

Αί άσκοποι δαπάναι καί ή κακή διαχείρησις τών δια· 
φόρων πρακτορείων είχον δημιουργήσει τάς τεραστίας 
ζημίας, αί όποϊαι προέκνψαν ώς άπεδείγθη έκ τού προ 
καιρού δη μοσιευθέντος ισολογισμού τού πρώτου έτους τών 
έργασιών τής Φάναμετ καί αϊτινες άνήρχοντο εις 85000 
δολλάρια έναντι κεφαλαίου 140.000 δολλαρίων. "Ισως 
εις τούς Ιθύνοντας τά τής Φάναμετ έν Βερολίνω νά είναι 
άγνωστοι οι λόγοι ένεκα τών όποιων προέκυφαν al ώς 
άνω ζημίαι· 9Αλλ’ είς ημάς οι όποιοι παρακολου-^ούμεν 
έκ τού πλησίον τήν έν *Ελλάδι δράσιν τών διαφόρων ει
δικών γραφείων κινηματογραφικών ταινιών δεν διαφεύ· 
γουν ώρισμέναι σπατάλαι καί άσκοποι δαπάναι τών άντι· 
προσώπων τής Φάναμετ είς τά έδώ γραφεία, αί όποϊαι 
συνετέλεσαν είς τήν χρεωκοπίαν τής όλης έπιχειρήσεως. 
Είναι γνωστόν τό δι" αεροπλάνου πολυδάπανον είς Κων) 
πολιν ταξείδιον τού έπι&εωρητού τής Φάναμετ κ. Bau- 
naire, οστις ήλ^ε δι9 όλίγας ημέρας είς Ά&ήνας διά νά 
έγΧαταστήση ώς διευθυντήν τών ένταύθα γραφείων τής 
Φάναμετ τύν έν Κων)πόλει τέως πράκτορα αυτής κ, 
Μπέντα. ’ Επίσης δεν είναι άγνωστος ή αταξία και ή έλ· 
λειφις συστήματος είς τήν όλην διεξαγωγήν τών διαφό
ρων οικονομικών υποθέσεων, έκ μέρους τόόν ένταύθα αν
τιπροσώπων τής Φάναμετ όπως έπι παραδείγμάτι ή ύπο· 
λραφή αποδείξεων απλών συμπληρουμένων κατόπιν δι9 
εύνοήτους λόγους καί τόσαι άλλαι, παρατυπίαι σκοπίμως 
καί έκ κακής προθέσεως διαπραττόμεναι έκ μέρους τών 
ένδιαφερομένων, 9Απορούμεν δέ πώς ή Dresden Banc 
δεν έλαβε γνώσιν τών ανωμαλιών τούτων καθ9 ήν στιγ- 
δήν είναι ό χορηγός τών χρημάτων διά τών όποιων συν
τηρείται ή Φάναμετ καί επομένως ή αμέσως ένδιαφερο· 
Ρ^ένη.

Άλλ9 ή πρόοδος τής Φάναμετ έν 'Ελλάδι τουλάχιστον 
δεν ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθή έφ9 όσον ή διεύ- 
θυνσις τών έργασιών ανετέθη εις ανθρώπους έστερημέ
νους τελείως Επαγγελματικής ικανότητας, ευσυνειδησίας είς 
τήν έπιτέλεσιν τών καθηκόντων των, καί χαρακτήρος είς 
τάς συναλλαγάς αυτών.

“Οταν ό γενικός διευθυντής τής «Μέτρου έν Βερολίνφ 
κ, Ράϊσχλιν μετέβη προ τής συμπήξεως τής Φάναμετ είς 
Κων)πολιν πρός έξε,ύρεσιν καταλλήλου προσώπου διά 
τήν αντιπροσωπείαν τής «Μέτρο* έν Τουρκία, μαθών ότι 
ό κ· Στεφανίδης έπρόκειτο νά διορίση είς τήν θέσιν αυ
τήν διά τήν «ΙΙαραμάουντ* τόν κ· Κρόνφιλδ, κατώρθοοσε 
νά πείση τόν τελευταΐον όπως άναλάβη τήν άντιπροσω· 
πείαν τής ^Μετρό*, ζητήσας προγουμένως τηλεγραφώκώς 
τήν συγκατάθεσιν τού κ, Στεφανδίου.

Είναι δέ λίαν χαρακτηρηστεκόν τό γενονός ότι ένώ τό·

σον ό κ. Κρόνφιλδ όσον καί ό αδελφός αυτού κ. Σάμι 
έπέδειξαν αχαριστίαν έναντι ενός ανθρώπου ώς ό κ. Στε
φανίδης, ό όποιος έξεδήλωσεν πάντοτε άγαθάς προθέ· 
σεις σ’ αυτούς καί ό όποιος έκτιμάται οΰχί μόνον υπό 
τών έν ‘Ελλάδι κινηματογραφικών κύκλων, αλλά καί ύπό 
τών έν τώ έξωτερικώ τοιούτων.

Τό συμπέρασμα είναι ότι ή κακή διαχείρησις τών υπο
θέσεων τής Φάναμετ έκ μέρους τών ένταύθα αντιπροσώ
πων της έζημίωσε σημαντικώς τήν όλην έπιχείρησιν, εί· 
ναι δέ βέβαιον ότι πλεϊσται όσαι άνωμαλίαι θά άνεκαλύ- 
πτοντο είσέτι έάν ένηργείτο ένας συστημετικός έλεγχος έκ 
μέρους τών αντιπροσώπων τού «Trade Bonding Co» καί 
τού Price and Waterhause.

ΕΝΑΣ ΨΥΧΟΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ
Αυτός δ τίτλος ανήκει έξ δλοκλήρου εις τόν Μυρ- 

νάου, άπεφάνΰη εϊς Αμερικανός οννάδελφος. Αλλά 
καλλίτερα δς τόν άφίσωμεν νά μάς άφΰγη&ή πάδς 
έξήγαγε τό συμπέρασμα τούτο:

«Είς τό πνεύμα τού δαιμόνιου δημιουργού τού 
^Τελευταίου τών ανθρώπων» καί τής «Αυγής» ή 
θέα τού όχλου είναι αδύνατον νά μή γέννα τήν ιδέαν 
τής πραγματοπΟιήσεως ένός νέου έργου,

'Ένα βράδυ από τά τελευταία έφθασε κάπως ένω- 
ρίς είς τό θέατρον Τάϊμς Σκάρ τής Νέας Ύόρκης 
όπου έπαίζετο ή «Αυγή» του (ταινία τήν δτοίαν «Ιγν· 
ρισε» διά τήν «Φόξ». Έγκατέλειψε λοιπόν τό θέατρον 
καί διέσχιζε τήν ανθρώπινη μάζ^ πού έπηγαινοήρ- 
χετο είς τό Μπροαντουα>ϋ. Μυριάδες ανθρώπων πά· 
οης προελενσεως καί κατηγορίας παρήλαυνον προ τών 
οφθαλμών τού Μυρνάου.

Τά ήτένιζε όλα κατά πρόσωπαν, καί άντελαμβάνετο 
τήν ψυχικήν των άπόγνωσιν από τά θλιβερά βλέμ
ματα μερικών έξ αυτών, ή τήν έλτίδα καί αισιοδοξία 
πού είναι έσφραγισμένη είς τήν μορφήν τών νεαρών 
* Αμερικανών, ή τήν αΰτοπεποίθησι καί δραστηριότητα 
πού είκονίζονν αί μορφαί τών συμπατριωτών του 
από τήν όποιαν είναι τόσον εύκολον νά τούς διακρίνει 
κανείς.

' Οταν άντελήφθην ότι έμειδίασε κάπως ικανοποιη
τικά, τόν έπλησίασα καί τόν έχαιρέτησα. *0 Μυρνάου 
•ιού έπρότεινε νά δειπνήσω μεν κάπου. Έδέχθην φιλο- 
φρόνως καί εισήλθομεν είς έστιατόριον.

Μετ’ ολίγον τόν ήρώτησα τι είχε κατά νούν νά δημι- 
ουργήση. ’Εμειόίασεν χωρίς νά άπαντήση είς τήν 
έρώτησίν μου και προσήλωσε τά βλέμματά του είς 
τήν προθήκην τού έστιατορίου, ή όποια δεν ήτο δια
φανής παρά είς τό κάτω μέρος, έπιτρέπουσα είς τόν 
Μυρνάου νά βλέπη τά πόδια τών διαβατών από τό 
γόνατον και κάτω,

9Ητο τόσον προσηλωμένος είς τό θέαμα αυτό ώστε 
। άπέφυγα νά τόν διακόψω.

'Όταν άπεσπάσθη από αυτό μου είπε: 'Η Νέα 'Υ- 
όρκη σας είναι μία τεραστία πηγή έμπνεύσεων.

Μετ* όλίγας ημέρας από τής νυχτερινής μου συναν- 
τήσεως μέ τόν Μυρνάου έπληροφορήθην ότι έτοιμά- 
ζεται νά θέση τάς βέσεις μιας κοσμοπολιτικής ταινίας 
εκτυλισσόμενης είς τήν 1 Αμερικανικήν μητρόπολιν.

ΕΑΑΗΝΙΚΑΙ ΤΛΙΝΙΛΙ

ΕΡΩΣ ΚΑΙ .... ΚΥΜΑΤΑ
c'Ενα, Ταράτσεν πάρτυ στο «Σέσιλ» της 
Κηφισσιάς.—*Η 21ύα ντέ ΙΙούττι καί τά 
καλαμπούρια·—'Όπον ή Ντίνα θνμώ- 
νη·—'Ο Γαζιάδης καί τά νικερμπόκερς 9f κ, α.

Τήν Πέμπνη ποωΐ τής περασμένης έβδομάδος 
«έγΰριζαν», στο «Σέσιλ» τής Κηφισσιάς διάφορες 
σκηνές από τό νέο φιλμ «’Έρως και... κύματα».

Είμαστε κεϊ από τούς πρώτους για νά παρακολου- 
Φήσωμε τις εργασίες για τήν νέα αυτή Ελληνική ται
νία.

Ή σκηνή παριστάνει μια εορτή στο σπίτι τού πλου- 
<σίο viveur τής ταινίας (Δενδραμής). Τό γτεκόρ στις 
γενικές γραμμές επιτυχές. Στο βάδος μια κουρτίνα 
κλείνει τήν δλη σκηνοθεσία, αριστερά πλούσια ή jaz 
banb δίνει οπωσδήποτε τόνο μεγαλοπρεπείας στή 
•σκηνή. Δεξιά ή «τσαμαρίες» τών σαλονιών τού Cecil 
αριστερά το... άπειρον.

Παρ’ δλα δμως αυτά τό περιβάλλον ήταν αρκετά 
συμπαθές και δέν του λείπει και ό σχετικός πλούτος, 
άλλα εκείνο πού ήταν τελείως αντιαισθητικό ήταν τά 
χαρτινα φαναρακια που κρεμασμένα καθώς ήταν έδι
ναν τήν έντύπωσιν επαρχιώτικου πανηγυριού.
>·^Όλως ό θίασος βρίσκεται σέ μιά διαρκή κίνησι, 
άλλοι μακιγιάρωνται, άλλοι χορεύουν γιά νά ζεστα

*Ο Χάρρν Πίιλ είς uiav όκηνήν το# έργονί 
«Τό 9Εξπρές το# ιιεύονυ-κτίοΐΓ»

θούν,* καί άλλοι τρώνε γιά νά... χορτάσουν. Ό σκη
νοθέτης, κ. Γαζιάδης, ντυμένος κατά τό υπόδειγμα 
τών ’Αμερικανών συναδέλφων του, κρατεί αντί μεγα- 
φώνου ένα χωνί φωνογράφου παρελθούσης εποχής 
καί δίνει διαρκώς διαταγάς.

’Από τάς κυρίας τού θιάσου ώμορφώτεοες αί κ.κ. 
Ναούμ καί Γένσεν, από τούς κυρίους πραγματικώς 
επιβλητικότατος ό κ. Μαρΐκος.

«Γυρίζουν »ένα gros plan τής Jaz, ή οποία άν ώς 
έμφάνισις είναι άψογος υστερεί δμως πολύ σέ ζωη
ρότητα, τής λείπει ή ζωή πού πρέπει νά έ'χη μιά jaz 
καί μάλιστα τόσο πολυμελής. Τέλος ύστερα από πολ
λές δοκιμές επιτυγχάνεται κάποια ζωηρότης, πάντονε 
δμως σχετική. Πρόκειται νά «γυριστή» μιά σκηνή κά
ποιας attraction στο πλούσιο σπήτι τού viveur τής 
ταινίας (Δενδραμής, γιά τό μακιγιάρισμα τού οποίου a 
la Adolphe Men jou έ'χωμε πολλές επιφυλάξεις) καί ό 
σκηνοθέτης τοποθετεί τούς figurants, δταν άκούμε τή 
φωνή τής Ντίνας! Μά τι είναι αυτά—δέν παίζω πειά! 
Ή Ντίνα είχε επαναστατήσει κατά τού σκηνοθέτου 
της πού είχε καναντήσει ανυπόφορος μέ τις αξιώσεις 
του. Καί επειδή ό λόγος περί Ντίνας έχω με σχετικά 
νά κάνωμε μιά παρατήρησι. Στο ωραίο /τένισμά της 
είχε προσθέσει δυο χρυσάνθεμα πού τής κατέστρεφαν

τό ώμορφο κεφάλι της. ’Άν θέλη 
νά μάς πιστέψη άς άποφεύγη στο 
μέλλον τέτοιου είδους χτενίσματα 
πού τήν αδικούν καταφανώς.

’Αλλά νά’ αρχίζουν νά «γυρίζουν» 
τή σκηνή ένός μενουέτου. Διαρκώς 
δμως ή σκηνή αυτή διακόπτεται από 
τή μουσική τής οποίας τό* ρυθμό 
δέν μπορούγ νά ακολουθήσουν οι 
δυο πραγματικώς καλοί Τσεχοσλο
βάκοι χορευταί. (Annaκαί France
sco Gronwell). Τή σκηνή τού μι
νουέτου ακολουθεί μιά άλλη χορού 
μεταξύ τών κεκλημμένων στήν οποία 
άναδεικνύωνται καλοί χορευταί οι κ. 
κ. Δενδραμής, Ναούμ καί Κορτε- 
ζίνα. Καλό θά ήταν γιά μερικές 
τέτοιες σκηνές ό σκηνοθέτης νά 
διάλεγε μερικούς καλούς χορευτάς 
πού θά διακοσμούσαν τή σκηνή 
γιατί άς μάς τό έπιτρέψη ό κ. Γαζιά
δης οί figurants έκτος από μερικές 
εξαιρέσεις δέν ήσαν διόλου καλοί. 
Μιά κυρία από τής figurants πού 
δέν είχε καί τόσο λεπτά πόδια έγινε 
αιτία ολόκληρης καλαμπουριστικής
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ψυχρολουσίας. Είναι ή Λΰα ντε... Μπούττι, λέει 
κάποιοςγιά νά πάρη αμέσως τήν έξ ίσου έξυπνη άπάν- 
τησι’ φαίνεται τώρα ντεμπουτάρει!

Τώρα «γυρίζουν» μια άλλη attraction, ένα χορό 
μπαλέτου.

Δυστυχώς γι’αυτό δέν μπορούμε νά έκφρασθοήμε 
όπως παρα-πάνω για τό ζεύγος Gronwell. Άναμφι- 
βόλως είχαν τέχνη στο χορό τους, άλλάτό ντύσιμό τους 
καί ή σωματική τους διάπλασις κάθε άλλο παρά 
κομψά.

'Ύστερα «γυρίζωνται» από τό κ. Δενδραμή μερικές 
σκηνές υποδοχής , λυπούμεθα δέ πού δέ μάς δόθηκε 
ή ευκαιρία νά δούμε τό κ. Δενδραμή σέ καμιά σοβαρή 
σκηνή καί έτσι δέν ξέρουμε κατά πόσον μπόρεσε νά 
κατατοπισθή στον κιυνματογράφο. Μιά πολύ ωραία 
σκηνή«έγύρισε»ΐ] κ.Θεοχάρη τής οποίας ή επιτυχία στο 
κινηματογράφο είναι βέβαιη. ’Έχει τή τέχνη, τή χάρι, 
τή κομψότητα, καί τήν αφέλεια, δλα τά προσόντα δη
λαδή γιά νά πετύχη καί επέτυχε.

Ό κ. Τσακίρης πού υποδύεται τό ρόλο τού ψαρά, 
από πολύ νωρίς «γυρίζει» μέ τά ψαράδικα τά ρούχα

X C/ \ 3f C \ -W ~χωρίς όμως να ερχετε η σειρά της σκηνης του. Ό κ. 
Τσακίρης, πού κατά τό λεγόμενα έχει μεγάλη επιτυχία 
στο ρόλο του καί γιά τον όποιον φαίνεται δτι έκοπί- 
ασε πραγματικά, ασφαλώς έχει τά προσόντα τού κα
λού jeune premier καί άναμφιβόλως είναι από τά 
καλύτερα στοιχεία τού κινηματογράφου μας.

Ή ταινία αυτή γιά τήν όποια οκτώ τώρα μήνες 
έργάζωνται ακούραστα οί κ.κ. Γαζιάδης (σκηνοθέτης, 
δπερατέρ, τίτλοι Καραχάλια Τζελέπη, σενάριο... Dag- 
Film’ γιατί κρατείται μυστικό τό όνομα τού συγγρα· 
φέως; φοβάται μήπως τή δόξα ή μήπως είναι μάλλον 
δράστης παρά συγγραφεύς;) πιστεύουμε πώς γρήγορα 
θά παρουσιασθή στή δημοσιότητα καί άς έλπίζωμε 
δτι τό πρώτο αυτό βήμα τού κινηματογράφου στήν 
Ελλάδα θά είναι ή βάσις τής έξελίξεως τής κινημα
τογραφικής βιομηχανίας στον τόπο μας.

ΞΥΛΒΙΟΞ Β! καί GEO ΖΟΝΖ

ΟΛΙΒ ΜΠΟΡΝΤΕΝ

ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΩΡΑΙΟΝ ΔΟΥΝΑΒ1Ν
Κάθε, πόλις έχει τάς ιδιορρυθμίας της... Καί ή 

Βιέννη έχει τον ιδιαίτερο τόνο της, πού εινε άναμ
φιβόλως συνδεδέμενος μέ τήν παρά τον ώραίον Δού- 
ναβι πόλιν. e

Τό αγαπημένο κορίτσι τής πόλεως αυτής, ή «Μίτσι 
Στάουντινγκερ» είχεν άπειρους θαυμαστός, μεταξύ 
όμως αυτών προ πάντων, τον νεαρόν κόμητα Ρούντυ 
Τσίρσκυ. Ή ίδια δέν τό έπερνε στά σοβαρά, δέν 
ήμπόρεοε νά εμποδίσΐ] δμως, ώστε οι διάφορες κακο
γλωσσιές νά φθάσουν έως τό μέγαρον τής οικογενείαζ 
τών κομήτων φόν Τσίρσκυ. Εις τον μεγαλύτερον 
αδελφόν τού Ρούντυ δίδεται εντολή νά μεταβή εις 
Βιέννην διά νά διαλύση τήν ερωτικήν αυτήν σχέσιν... 
η όποια εις τήν πραγματικότητα δέν ύφίστατο καν. 
Τό αποτέλεσμα ήτο άλλόκοτον... Ό Όσκαρ βλέπει 
τήν Μίτσι καί τήν ερωτεύεται τρελλά. Αυτήν τήν

Ή γλυκυτάτη αύτη Άμερικανίς καλλιτέχνις, άγνω
στη ώς χθές εις τό Ελληνικόν Κοινόν, έκαμε τήν έμ- 
φανισιν της προ αυτου με το 8ργον «Σε μισώ» το 
όποιον άφήκε τόσον λαμπρός εντυπώσεις.

Επειδή πλεΐστοι τών αναγνωστών μας μάς παρα- 
καλούν νά γράψωμεν δΡ αυτήν τήν ώραίαν καί πολλά 
ύποσχομένην καλλιτέχνιδα, παραθέτομεν σήμερον τήν 
βιογραφίαν της, καί ύποσχόμεθα να παρακολουθήσω- 
μεν τήν καλλιτεχνικήν της έξέλιξιν εις τάς προσεχείς 
της εμφανίσεις γενησομένας μέ ταινίας τής Έταιοίας 
«Φόξ-Φίλμ» εις ήν ανήκει ή Μπόρντεν.

Ή Όλιβ Μπόρντεν έγεννήθη εις Βιργινίαν.Ό πα
τήρ της ήτο Άγγλος καί ή μητέρα της Ιρλανδή, από
γονος τή; ηρωικής οικογένειας τών Σίλτζ. Παρά τήν 
ψυχρότητα τής φυλής άμφοτέρων τών γονέων της ή 
’Όλιβ Μπόρτεν είναι εις τύπος θερμής καί γοητευτι
κής γυναικός μέ κατάμαυρα ανήσυχα μάτια γεμάτα 
ζωήν καί πρόκλησιν.

Άρχικώς άνετράφη εις τό μοναστήριον τής «Ευλο
γημένης Καρδίας» εις Νόρφολκ τής Βιργινίας.

Προικισμένη μέ σπάνιον χορευτικό ταλέντο, αντιπα
θεί τά σπόρ καί έν γένει πάν γύμνασμα τραχύ καί δί
χως ρυθμόν.

Χαρακτηριστικόν τής λεπτοφυΐας της είναι και τό 
υποκοριστικόν μέ τό όποιον τήν ονομάζουν οί αστέ
ρες μεταξύ των: «ή ποιο λεπτή όσφύς τού Χόλλυ- 
γουντ».

Ή Όλιβ Μπόρτεντ δέν αριθμεί πολλάς επιτυχίας 
ώς θά φανιάζωνται οί θαυμασταί της, καθόσον είναι 
νεοφανής άστήρ. Μόλις δέκα εννέα Μαιών άπηρνήθη 
τήν αμέριμνη ζωή τών συνομιλήκων της διά νά άφιε- 
ρωθή εις τον βωμόν τής Έβδομης Τέχνης. Περνά 
δέ τάς πλείστας ώρας τής ή μέρας εις τά στούντιο τής 
Εταιρίας «Φόξ» δΡ ήν μέχρι σήμερον παρήγαγε 
πέντε μόνον, αλλά πολύ εκλεκτά φίλμ. εΩς τό «CH χο
ρεύτρια Σαϊνά» (μετονομασθέν ενταύθα εις «Σέ 
μισώ>, «Ή μαϊμού πού μιλεί», «Τρεις υπέροχοι κα
νάγιες» καί «Πιστός στή θέση του» δπου θά τήν 
θαυμάσωμεν προσεχώς.

φοράν δμως ερωτεύεται καί ή Μίτσυ, καί ή 
οικογένεια Τσίρσκυ, ή οποία εύρίσκεται εις απελπι
σίαν, προσπαθεί νά λύση τήν σοβαράν αυτήν σχέσιν 
μέ πάν μέσον. Άλλ’ ή Μίτσυ... προς στιγμήν τρομα- 
γμέΛ] φθάνει διά τού θείου της, τού ώρολογοποιού 
Στίνκελ μέχρι τού άρχιδουκός ’Ιγνατίου, ό όποιος έν 
τέλει τήν βοηθεί νά κερδίση τον αγαπητόν της’Όσκαρ. 
Σέ μίαν εκδρομήν κυνηγίου δίδει ό πατήρ κόμης 
Τσίρσκυ τήν συγκατάθεσίν του. Τό επόμενο βράδυ 
αποχαιρετά ή Μίτσι τούς φίλους της... Κάνεις δέν 
ελειπε απ* όσους τήν άγαπο? σαν 'Όλοι τήν επευφη
μούν, ^όχι μόνον δ κόσμος, αλλά καί αυτός ό άρχι- 
δούξ, όχι μόνον ό Ρούντυ, ό αδελφός τού Όσκαρ, 
αλλά καί αυτός ο κόμης πατήρ. Ή Μίτσι κατώοθω- 
σεν ο,τι επεςητησε.
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Η ΩΡΑΙΩΤΕΡΕΣ ΓΑΜΠΙΤΣΕΣ ΤΟΥΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

(Die schonstem Bein von Berlin.—ΓΙαρ. E.Rihter 
ΐϊροεβλή&η εις τό «Ονφα Πάλας» (Film der D»F,A.)

• 4 Χ3Ζ Q X Λ z z er ΟΟΛ XΑτυχως το εργον δεν λεγει τόσα οσα ο ελκυστικός 
τίτλος του. Άς έξηγούμεθα

Γιά τό σενάριό του ένας γερμανός συνάδελφός 
-μου είπε τό γνωστόν «ή σιωπή είναι χρυσός», τό ίδιο 
-επαναλαμβάνω κΡ εγώ.

Έξ άλλου ή σκηνοθεσία τού Βίλλυ Βόλφ δέν πα
ρουσιάζει τίποτε τό ενδιαφέρον. Τό μόνο πού μέ ικα
νοποίησε είναι αί άληθιναί σκηναί από τήν βερολινέζι 
κη έπιθεώρησιν «An.und Aus». Τά Hallergiris, τά 
Tillergirls καί αί γνωσται Sisters έδωκαν κάποιο ζω
ηρό χρώμα.

’Από τούς ηθοποιούς εννοείται δτι μόνον ή ’Έλ- 
λεν Ρίχτερ αξίζει νά άναφερθή, άν καί αυτή όχι καί 
τόσον καλή. Ή Ντίνα Γκράλλα προς τό παρόν δέν 
λέγει τίποτε.

Γενικώς τό φίλμ αυτό καλλιτεχνικώς δέν μάς ικα
νοποίησε, φυσικά δμως παρουσιάζει άρκετάς εμπορι
κός αξιώσεις. Βο-Μα

ΕΜΔΕΝ
(Unsere Emden.— Παραγωγή Munch Lichtspiel- 

kunst) Προεβλή&η εις τό ^Μοντιάλ».

Μία από τάς ένδοξοτέρας σελίδας τής προσφάτου 
παγκοσμίου ναυτικής ιστορίας, τό «’Έμδεν» ζωντα
νεύεται μέ απόλυτον, μοναδικήν, ιστορικήν ακρίβειαν 
καί άμεροληψίαν εις τό φίλμ αυτό.

Ή επίσημος βρεττανική ιστορία τού πολέμου γρά
φει σκετικώς. Τό «Έμδεν» είναι παράδειγμα μονα
δικόν καί έπέφερε τόσας καταστροφάς δσας δέν έπέ- 
φερεν ολόκληρος δ εχθρικός στόλος κατά τό διάστημα 
εκείνο.

Τό «’Έμδεν» είχεν ενσπείρει τον γενικόν τρόμον 
καί συγχρόνως τον γενικόν θαυμασμόν. Εννοείται 
λοιπόν δτι καί τό φίλμ παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέ- 

3/ \ 3/ Μ- η / Λ X C X 3 Λ / 3ρον, έστω και αν του λείπει, πλήν ενός ελάχιστου αι
σθηματικού μέρους, κάθε άλλη ύπόθεσις.

Άλλ’ ό Λουΐς Ράλφ, ό σκηνοθέτης έπέτυχεν εκ
τός τής μεγάλης ιστορικής ακρίβειας κάτι τό οποίον 
ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθη. Ό ίδιος αξιωματικός 
τού «’Έμδεν» ό φόν Μύκε, ό Λαουτερμπάχ, κ.ά. 
κρατούν τούς ρόλους των εις τό φίλμ αυτό. Τρεις έξ 
έπαγγέλματος ηθοποιοί καί μιά γυναίκα ή Μαρία Μιν- 
τσέτι παρουσιάζονται εις τό πλευρόν τών ηρωικών 
αξιωματικών ώς μία αναπόφευκτος παραφωνία, από 
-πάσης σχεδόν άπόψεως.

Καί τεχνικώς τό φίλμ δέν υστερεί. Είναι ώρισμέναι

σκηνα'ι, τάς οποίας δ χώρος δέν μού επιτρέπει να ανα
φέρω, αί όποίαι προκαλούν μεγάλην έντύπωσιν. Αι 
σκηναί τής μάχης μέ τό «Σίδνεϋ» καλοβαλμένοι. 
Πολύ δέ ώραία τοποθετημένα τά έκάστοτε κατωρθώ- 
ματά του.

Τό «’Έμδεν» είναι άπάντησις προς τό «Ποτέμκιν». 
Ά ιάντησις θαυμασία, έπιτυγχάνουσα εκείνο ακριβώς 
τό όποιον έπεδίωκε. ’Ατυχώς δμως καλλιτεχνικώς τό 
«’Έμδεν» προ τού «Ποτέμκιν» υστερεί. Χωρίς αμφι
βολίαν τό «Ποτέμκιν» από τής άπόψεως αυτής είναι 
πολύ άνώτερον. Έν τούτοις δέν μπορώ νά μή ανα
φέρω δτι εις ώρισμένας στιγμάς ομοιάζουν καί εις 
άλλας τό «Έμδεν» είναι άνώτερον.

Γενικώς πρόκειται περί ένός φίλμ εις τό είδος του 
πολύ καλού, τό όποιον πρέπει νά τό δούν δλοι.

Βο-Μα

ο μαύρος πειρατής:
(The black Pirate.— Παραγωγή United Artists) 

Προεβλή&η είςτό «’/ντεάζ» καί τό «ϋάν^εον»

’Ένα φίλμ υού Ντούγκλας Φαίρμπανκς «γυρισμένο» 
κατά τό 1925, τό όποιον καλύτερα θά ήτο νά μή «έγύ- 
ριζε» καθόλου. Καί τούτο διότι δχι μόνον δέν προσφέ
ρει τίποτε εις τό ενεργητικόν του, άλλά τουναντίον 
πολλά εις τό παθητικόν του.

Καί κατά πρώτον ώς μέγιστον σφάλμα παρουσιάζε · 
ται ή κατά τό σύστημα Technicolor φωτογραφία. 
Άλλωστε καί ό ίδιος ό Ντούγκλας είπεν δτι «τέτοιο 
πείραμα δέν θά τό ξανακάμη». Θά ήρκει μόνον, αυτό 
διά νά καταδικάση τις τό φίλμ’ έν τούτοις υπάρχουν 
καί άλλα. Τό σενάριο δέν λέγει άπολύτως τίποτε. 'Έ
νας δούξ ορκίζεται νά έκδικηθή τούς πειρατάς, οί ό
ποιοι έγειναν αφορμή τού θανάτου τού πατρός του. 
Προς τούτο μεταμφιέζεται εις πειρατήν καί κατωρθώ- 
νει νά άποκτήση τήν γενικήν έμπιστοσύνην. Επακο
λουθεί ένα ερωτικό έπεισόδιο καί στο τέλος ο δούξ 
έκδικείται καί νυμφεύεται τήν πριγκήπισσάν του. Δη
λαδή μιά συνειθισμένη πολύ κουραστική ύπόθεσις 
χωρίς κανένα ένδιαφέρον. ’Αλλά καί τα ντεκόρ ως 
έπί τό πολύ είναι άστείσ.

Τό μόνο κέρδος τής βραδυάς είναι ό Ντούγκλας, 
δστις δσον καί άν υστερεί άπό άλλα του φίλμ είναι 
πάντοτε καλός. ’Ιδίως πρέπει νά τονισθή ή σκηνή πού 
καταλαμβάνει μόνος του ένα εμπορικόν πλοίον. Είναι 
ή μόνη ίκανοποίησις. Ή Μπίλυ Ντόβε, συμπαγής 
ώς ώμορφιά.

Τό συμπέρασμα είναι δτι πρόκειται περί ένός με-
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SISTERS
TOY BMPIETG ΚΛΙ TOY ΦΙΛΆ

At Sisters (άδελφαί) είναι από πολλού ή μόδα 
των βαριετέ.Ένεφανίζοντο δμως πολλάκις καί αίπέντε 
έπι τής σκηνής άδελφαί, σήμερον συνήθως δύο, 
των οποίων ή μορφή καί ή έμφάνισις τάς κάμνει νά 
φαίνωνται αληθινά δίδυμες. Εννοείται δτι at Sisters 
των βαριετέ δέν είναι ποτέ άδελφαί, κατάγονται από 
άλλες μητέρες.

Καί εις τό φιλμ υπάρχουν Sisters, αί δποΐαι δμως 
τ / 3 e λ / 3/ % > ν / /είναι πράγματι αδελφαι, αν και ποτέ η σπανιως παί

ζουν μαζί. Αί Sisters τού βαριετέ εμφανίζονται πάν
τοτε μαζί, είναι αχώριστες, τού φίλμ τουναντίον πα
ρουσιάζονται πάντοτε αί άσπονδοι εχθροί. Ποτέ δέν 
έφιλοδόξησε μία Sisters τού βαριετέ νά διαφέρη έστω 
καί κατ’ έλάχιστον από τήν αδελφήν της. Εις τό φίλμ 
δμως συμβαίνει δλως διόλου τό αντίθετον.

Ό δρος Sisters έπεκράτησε διεθνώς διά τις ψεύτι
κες αδελφές τού βαριετέ καί διά τις αληθινές τού φίλμ. 

τρίου φίλμ τού οποίου καί ή προβολή εις δύο θέατρα 
συγχρόνως είναι απολύτως αδικαιολόγητος.

Ro-Μ a

(Feu\—ΙΙαοαγωγη Ste des Cin^romans] 
Γίροεβλή&η ζίς τό «Αττικόν»

Χωρίς αμφιβολία τά φίλμ τού Μπαροντσέλλι δια
κρίνει ώς επί τό πολύ λεπτότης καί ευσυνειδησία. 
Καί τό «Πύρ» από τής άπόψεως αυτής δέν υστερεί.

Πέριξ τού έρωτος τού υποπλοιάρχου Φρεμιέ προς 
τήν Έντβιτζ, τήν σύζυγον ενός εκκεντρικού, ασθενι
κού, ζηλοτύπου εκατομμυριούχου καί τού προς τήν 
πατρίδα καθήκοντος περιστρέφεται ή δλη ύπόθεσις 
πεποικιλμένη μέ αρκετά ενδιαφέροντα επεισόδια καί 
δραματικός στιγμάς. Τό σενάριο βέβαια αυτό τού 
Μπαροντσέλλι δέν παρουσιάζεται χωρίς σφάλματα, 
3/ e/ x 3 x / er \ ο /εχει όμως και αρκετα προτερήματα, ώστε να μας αφι- 
ση μάλλον ικανοποιημένους.

CH σκηνοθεσία χωρίς νά παρουσιάζη εξαιρετικότη- 
τας είναι καλοβαλμένη. ’Ιδιαιτέρως έντυπωτική σκηνή 
πρέπει νά σημειωθή ή στιγμή καθ’ ήν ό υποπλοίαρ
χος Φρεμιέ καταπνίγων τον έρωτά του διατάσσει 
«Πύρ ! ». Κι’ όμολογουμένως εις τήν σκηνήν αυτήν 
ό Σάρλ Βανέλ, χωρίς χειρονομίες, μέ μόνη τήν έκ- 
φρασιν τού προσώπου του ζωντανεύει τον ρόλον του. 
Γενικώς ό Βανέλ άναδεικνύεται καί πάλιν εις τών λε
πτότερων ηθοποιών τού γα?Αικού φίλμ.

Ή Ντόλλυ Ντάβις κι’ ό Μαοξυντιάν οπωσδήποτε 
καλοί.

Πάντως τό φίλμ δοθέντος δτι δέν παρουσιάζεται μέ 
άνωτέρας απαιτήσεις, δύναται λά συγκαταλεχθή με
ταξύ τών καλοβαλμένων φίλμ, από εκείνα πού αρέ
σουν εις τήν Ελλάδα.

Ro-Μα

Ήμάσ ενδιαφέρουν αί δεύτεραι καί μέ αύτάς.θά άσχο- 
ληθώμεν κάπως.

Εις τούς παιδικούς χρόνους τής γερμανικής κινη
ματογραφίας παρουσιάσθησαν κάποτε ή Έννυ καί. 
ή Ρόζα Πόρτεν εις ένα φίλμ. ’Αλλά έχουν περάσει 
έκτοτε τόσα χρόνια ώστε λίγοι θυμούνται τήν Ρόζα 
Πόρτεν στο φίλμ, ή οποία ώς γνωστόν άσχολεϊται μέ 
τήν συγγραφήν σεναρίων.

Ό D.W.Griffith ό μεγαλύτερος ίσως σκηνοθέτης: 
τής ’Αμερικής άφήκε νά έμφανισθούν μαζί εις τάς. 
«Δύο Όρφανάς» τήν Λίλιαν καί τήν Ντόροθυ Ζίς,. 
διά μίαν καί όχι πλέον άλλην φοράν. Ή Καρόλα Τέλ. 
καί ή Ούσι Έλλιοτ καθώς καί ή Σίρλεϋ Μάζον μέ 
τήν Βιόλα Χτάνα ή ή ’Ιωάννα Μόφερκαί ή Μαρία· 
Σόλφεγκ παρουσιάσθησαν καί αύταί εις ένα φίλμ.

Εις τον κινηματογράφον αί άδελφαί τραβούν κάθε· 
μία τον δρόμον της. ’Έχουν διαφόρους σκηνοθέτας,. 
εργάζονται εις διαφορετικές φ ρμες καί υποδύονται 
άκόμη διαφορετικούς ρόλους..

Ή Λίλιαν Ζίς είναι τό εύαίσθητον υποκείμενον, τό· 
καταδιωκόμενο πάντοτε άπό τάς θλίψεις, τό όποιον 
συντρίβεται μέσω τού εχθρικού κόσμου'καί τού οποίου’ 
δ θάνατος μάς προκαλεί δάκρυα- Ή Ντόροθυ Ζίς. 
τουναντίον είναι ή ηθοποιός πού υποδύεται τις πλέον 
ελαφρόμυαλες γνναϊκες τής ιστορίας, τήν Nell Gwyn 
καί τήν Πομπαδούρ, τις όποιες καί καλύτερα επιτυγ
χάνει άπό τον ρόλον μιάς εύγενούς ορφανής..

Ή Νόρμα Τάλμαιτζ είναι τραγωδός άπό τάς έλαχί- 
στας εν άντιθέσει προς τήν Κώνστανς, ή όποια κλίνει 
προς τήν κωμωδίαν. Αί δύο Κοστέλλος έξ^χώριζαν ώς. 
τώρα ώς σύντροφοι μεγάλων ηθοποιών. Παρουσιά-

OS-* X / 3 X C * CZ Λ Cζονται εις εκείνα τα φιλμ, εις τα οποία ολοι οι συνερ- 
γάται εις έν άποβλέπουν ’ νά δώσουν εις τον άστέρα πά
σαν ευκαιρίαν νά άναδειχθή. Εις τό Χόλλυγουντ έχουν 
Ιδιαίτερον δνομα «foil». Τά κορίτσια αυτά δπως καί 
εκείνα πού παρουσιάζουν στά φιλμ Φαίρμπανκς πρέ
πει νά είναι ώραΐα, πράγμα πού, τό έχουν εις εξαιρε
τικόν βαθμόν αί Κοστέλλος.

’Από τήν εποχήν πού ή Ούσι ’Έλλιοτ παρεδόθη, 
εϊ; τήν δπερέτταν,«γυρίζει»πλέον σπανίως. ’Αλλά καί 
ή Καρόλα Τέλλ, ή άδελφή τη , τής οποίας αί κινη
ματογραφικά! έπιτυχίαι δέν λησμονούνται, άφιερώθη 
άπό τίνος εις τήν σκηνήν. ’Άς έλθωμεν εις άλλες..

Ή Χάννι κα· ή Γκρέτε Ραϊβάλντ προτιμούν απλοϊ
κού; ρόλους. Κι’ άπό τήν Αιάνε καί τήν Κρίτ Χάϊντ 
άσφαλώς ή πρώτη υπερέχει πολύ..

Αί γνήσιαι Sisters,, αί ψευδείς άδελφαί, οι άστέρες. 
δηλ. τών βαριετέ, έκινηματογραφήθησαν κι’ αύταί. Οί 
Dolly Sisters, οί Dodge Sisters, κι’ όσες άλλες θέ
λετε έδοκίμασαν καί οθόνην,, άλλά μάλλον άπεγοητεύ- 
θησαν. Θά τές δούμε καί εδώ σέ δυο ή τρία φίλμ άλλ’ 
όχι σέ άλλα καί σ’ αυτά πάλιν ώς νούμερα. Κι’ δ λό
γος τής άποτυχίας των έγκειται είς τό δτι αύταί δέν 
είναι παρά ώμορφες μηχανές. Τό φίλμ δμως άπαιτεί· 
κάτι περισσότερον.... άτομικότητα·;

Ro—ma.

j ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μολονότι ό χειμώνας ένέσκνιμε βαρύς, οί κινηματογρά· 

φοι κατά τήν σταρ· εβδομάδα δέν ειργάσΌ'ηκαν άναλόγως. 
^Ισοος και λόγω τον βροχερού τον καιρού, νά προτιμούσε 
ό κόσμος τάς ννκτερινάς οίκιακάς συγκεντρώσεις· *ΕξαΙ· 
ρεσιν άπετέλεσε μόνον τό Μοντιάλ τό όποιον κατεκλύ- 
ζετο άπό πλή&η κόσμον διά νά παρακολον&ήσυ τήν προ· 
βολήν τού «”Εμδεν». Τό ^Μπέν-Χονρ» προβλη&εν και διά 
δεντέραν εβδομάδα είς τούς κινηματογράφους Ό^νιιπία 
καί Σπλέντίτ δεν προεκάλεσε ενδιαφέρον. Και επειδή δ 
λόγος περί τής επιτυχίας τού *Μπέν-Χούρ* πρέπει νά ση 
μειωϋ'ή τό έξης, CH διαφήμισις ή οποία βένετο περί τού 
έργου αυτού, ότι τείς τό ΙΙαρΙσι προβάλεται επί 7 μήνας 

■ είτε «είς τό Λονδΐνον επί 9 μήνας'» αυτά δέν έχουν καμ- 
μίαν σημασίαν περί τής ενδεχόμενης επιτυχίας τού έργου 
έν ‘Ελί,άδι καί τούτο διά τον εξής λόγον, Τό Λονδΐνον 
ή τό ΙΙαρίσι έχουν πληθυσμόν ίσον περίπου με&* όλο· 
κλήρου τής cΕλλάδος, ενώ τόόν ’Α&ηνών μόνον εϊνε ξή· 
τη μα Λν φ'&άνει τό ήμυσι έκατομμύριον. e Επομένως ή έν 
’Α&ήναις έπιχυχία τού έργου όσον δήποτε τέλειον καί αν 
εϊνε δέν πρέπει νά αναμένεται μακρά· Δεδομένου όμως 
ότι μέ τήν δευτέραν εβδομάδα κατέπεσε τόσον χαμηλά εις 

■εισπράξεις άποδυκνύει άπαξ έτι ότι τά γούστα τού *Ελ· 
ληνικού κοινού εϊνε απολύτως διαφορετικά άπό τά τού 
άμερικανικού. Τούτο δέ τό λέγομεν διότι τό Μπέν·Χούρ» 
πραγματοποιη&έν έν ’Αμερική προοριζετο νά έξυπηρετήση 
μόνον τό άμερικανικόν γούστο καί μάλιστα νά προπαγαν 
σίση υπέρ τού ισραηλιχικού στοιχείου τό όποιον ώς γνω
στόν είς τήν 9Αμερτκήν εϊνε άρκετά μεγάλον· ’Έπέιτα άς 
μή λησμονώ μεν ότι τά πλεΐστα τών κεφαλαίων τής Metro 

-εϊνε ίσραηλιτικά· Δυστυχώς δέ αί πλεΐσται τών άμερικά· 
νικών ταινιών δέν ομιλούν τήν διε&νή γλώσσαν ώς έπρε
πε τά γίνεται· Αυτό δέν &έλουν νά κατανοήσουν οί περισ 
σότεροι τών ’Αμερικανών παραγωγών, ΙΙαρατηρήστε όττ 
ούδεμία αμερικανική ταινία τελειώνει χωρίς γάμο. Αυτός 
εϊνε όρος άπαράβατος διά τους άμερικανούς παραγωγούς· 
Καί ούτω βλέπω μεν ταινίας Ευρωπαϊκός αί όποΐαι είτε 

. έ&εωρή&ησαν μικροτέρας άξίας τού «Μπέν-Χούρ» είτε 
διότι δέν διεφημίσ&ησαν ώς διεφημίσ&η αυτό, νά σημει
ώνουν κατά πολύ μεγαλειτέραν έπιτυχίαν αυτού.

'Ο *Αόγος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πεχρατενς· ,

Κινημ, Χάϊ-Λάιφ.—Κατά τήν λήξασαν έβδομάδα προ- 
εβλήθη τό έργον «Μια νύχτα έρωτος» μέ τήν ώραιοτάτην 
Βίλμα Μκάνκυ. Άπό τής αύρων Δευτέρας αναμένεται 
νέος θρίαμβος μέ τον «Μαύρον Πειρατήν» μέ τόν Ντούγ- 
κλας Φαίρμπανκς.

Κινημ. Σπλέντιτ,—Προεβλήθη τό έργον «‘Υπό τήν 
σκιάντών τάφων». Λίαν προσεχώς «Χορεύτρια <ού Τσά
ρου», «Πΰρ». «ΕΜΔΕΝ».

Κινημ· 3Ολύμπια,—Προεβλήθη τό «Τελευταϊον Βάλς» 
μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Κυρία μέ τάς Καμελίας» καί 
«Μπέν Χούρ». ' ^Ε· Βρυέννιος

' Οεόόπ λονχκη
Κινημ. Αευκού Πύργου.—’Ήρχισεν ή προβολή τού 

έργου «Άνθρωπος μέ τήν Ισπανό», σημείωσαν μεγάλην 
•έπιτυχίαν άπό τής πρώτης ημέρας τής προβολής του.

Κινημ. Διονύσια,—«Ή Νεανική Μέθη» μέ τήν Κα- 
μίλλη Χόρν.

Κινημ. Πατέ,—«Τό έγκλημα τής άνθρωπότητος» μέ 
>τόν Βαλεντίνο·

Κινημ, 3Α^ήναιον,—«Για.μια Γυναίκα» έργον Παρα- 

μάνουντ μέ τόν Μανζοΰ καί τήν Άλίς Τζόύς.
Κινημ. 'Αλάμπρα.—«'Η Αύτοΰ ύψηλότης» δράμα είς 

5 πράξεις καί μία δίπρακτος κωμωδία μέ τόν Ζιγκοττό.
Κινημ. Μοδέρν.—Συνέχεια έπεισοδιακοΰ Σίναμπαρ·
Κινημ, 9Αττικόν,—Άπό Δευτέρας μέχρι τής Τετάρτης 

προεβλήθη τό δράμα «Ράδιον» μέ τόν Άλμπερτίνι καί 
μία εποχή τής Άρχόντισας τού Κόσμου· Άπό τής Πέμ
πτης «Αύτός πού δέχεται ραπίσματα» μέ τόν Λόν Τσά- 
νεύ. ’Επίσης τήν παρελθ. έβδομάδα προεβλήθη ό «’Ίλιγ
γος» μέ τόν Ζάκ Κατελαίν·

Κινημ. Κεντρικόν.—Προβάλλεται «Ό δαιμόνιος δαμα
στής» μέ τόν Χότ Γκύπσον καί συνέχεια έπεισοδίων Σί
ναμπαρ καί Μυστικό τών τεσσάρων.

Κινημ, ’Ολύμπια καί Ροαγιάλ.—Συνέχεια έπεισοδίων.
Τ, Τσατσαπάς 

Πάτραχ
Κινημ, Πάν&εον (Αίθουσα)·—Προεβλήθησαν τά φίλμ 

«Άνθρωπος μέ τήν Ισπανό», «ΟΙ έκατομμυριοΰχοι» καί 
«Μαρτύρων γυναικός».

Κινημ, Πάν&εον (Ταράτσα)·—Τό ίδιον πρόγραμμα·
Κινημ. 9Ιντεάλ,—Προεβλήθησαν τά έργα «Μάσκες 

θεατρίνων» καί «’Έγκλημα καί έξιλέωσις».
Κ, 9Ανδριόπουλος 

Κα^άλλα
Κινημ. ’Ολύμπια.—Προεβλήθησαν τά έργα «Καλόγη- 

ρος καί «οκόττσ» μέ τήν Λύα ντέ Πούττι σημειώσαν 
εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Αγορά λευκών σκλάβων» μέ τόν 
Σίλς τό όποιον έσημείωσε τοιαύτην έπιτυχίαν ώστε *τήν 
Κυριακήν λόγφ τής μεγάλης κοσμοσυρροής νά προβληθή 
συγχρόνως καί είς τόν κινηματογράφον Αίγλη. Ήδη λόγφ 
τών παραστάσεων τού θιάσου Πλέσσα ό κινηματογρ. 
’Ολύμπια διακόπτει τάς παραστάσεις του άπό τής 9 μ.μ. 
καί ώς έκ τούτου δέ προβάλλει διάφορα έπεισοδιακά.

Κινημ. Αίγλη.—Προεβλήθησαν συνέχειαι έπεισοδια- 
κών έργων χαί δύο έργα μέ τήν χαριτωμένην Λίλιαν 
Χάρβεύ «Τρελλή Λόλα» καί «‘Αγνή Σουξάνα», άμφότερα 
σημειώσαντα έξαιρετικήν έπιτυχίαν, Ιδίως τό τελευταϊον.

Γ. Νιτσόπουλος 
Λεβάδετα

Κινημ. Πάν&εον /Λιεύθυνσις Κοκκίνου).—Κατόπιν 
γενικής άπαιτήσεως τήν περασμένη έβδομάδα έπανελή- 
φθη όλόκληρον τό «’'Ανευ ΟΙκογενείας» τό όποιον έση- 
μείωσεν άληθή θρίαμβον.Τήν έβδομάδα αύτή προεβλήθη
σαν «Τά περαστικά πουλιά», «Για νά σκοτώσω τό πα
ρελθόν» μέ τήν Μαρία Ζακομπίνι καί Χάρρυ Λίτκε καί 
«Είς τήν χώραν τού μυστηρίου»·

Κινημ, Παράδεισος (Διεύθυνσις ΔημακοπούΑου—Κου- 
τσουγιάννη). —Τήν Κυριακήν είς τήν σάλα τού «Παρα
δείσου» έδόθη έκτακτος έσπερίς τής Φιλαρμονικής Λεβα- 
δείας, καθ’ ήν προεβλήθη τό «Μαύρο πουλί» καί ή χα
ριτωμένη κωμωδία «Σερβίρατε κάτι ζεστόν».

Ήλ· Καστρίνης
Ά>ιοχάόα

Κινημ. Καραδήμου.—Προεβλήθησαν «‘Η λαμπαδη
φορία» καί ή πρώτη έποχή τού έργου «Δέκα Έντολαί».

Α. Τιαλέσσας 
Μντχ^.ήνη

Κινημ. Σαπφώ. — Μετά τήν λήξιν τών θεατρικών 
παραστάσεων τού θιάσου Β· Άργυροπούλου, 
προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων έπεισοδιακών καί τό 
περιπετειώδες έργον «Τό σύνθημα» μέ τόν Χούτ Τζίπσον.

Κινημ. Πάν&εον,—Προεβλήθησαν τό «Στϊγμα« καί
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ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΓΚΩΜΟΝ
ΕΧΕΙ ΤΟ ΡΕΚΟΡ TOV ΚΟΣΜΟΥ

Είναι ή 4·^οή φορά πού 
περνά μία ταινία εις τό

MADELINE CINEMA
των Παρισίων και ©πως 
γράφει ©λος © τύπος ή 
ταινία νομίζεις ©τι εΐνε 
άθικτος! ·

Δεν πρέπει λοιπόν να 
αίτιάται κανείς τάς ται
νίας ©τι δεν βαστούν.

Είναι αί ΜΗΧΑΝΑΙ πού 
τάς καταστρέφουν.

Προμηθευόμενοι μη
χανήν -

ΓΚΩΜΟΝ
έξασφαλίζεσθε άπ© φθο
ράν καί καταστροφήν 
των ταινιών σας.

Αί μηχαναί

ΓΚΩΜΟΝ
είνε αί στερεότεραι καί 
άπλούστεραι.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙ· ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Ίουλιανοΰ 27α Άθήναι

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


