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’Έχουν εις άφθαστον βαΒμόν

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΝ ΕΥΛΥΠΣΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΟΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Είνε ασυναγώνιστοι ήγγυημένης ποιότητας καί ουδέποτε παρου

σιάζουν ελαττώματα
Διά τοΰτ© προτιμώνται πάντοτε

—ΔΗΜ. I. ΚΑΡΡΑΣ
'Αποκλειστικός αντιπρόσωπος—Άθήναι—*©δός Πατησίων 12 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑΙΝΙΑ
Δράματα—Κωμωδίαι—’Επεισοδιακά—Ζουρνάλ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

’ Ετησία Δρ. 150.—
Έξάμηνος > 80.—
Τρίμηνος » 40.—
’Εξωτερικοί? Γενικώς

’Ετησία Δρ. 250.—
Έξάμηνος > 150.—

Άριερικίίς
Έτησία Δολλάρια 5.—

Έβομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής: 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Άρχιόνντάκτης: ΘΕΜ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 
Γραόεια: Σοφοκλέους 7 (Στοά Παππού)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διά μίαν φοράν | ►
ό στίχος . . . Δρ. 5.— < * 
Μέχρι τριών δη- > *
μοσιεύσεων ό στ. > 4.— ►
νΑνω των τριών < ’
δημοσ. ό στίχος > 3.50
Ή σελίς . ... > 400.— | ►
Εις τό έξώφυλλον < '
ή σελίς ...» 500.— > .

TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5.00

V V ▼ ▼ ▼ ▼ T

ΕΤΟΣ Δ'. ΑΡΙΘ. 35

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ THS ΠΟΛΑΧ ΝΕΓΚΡΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟΜΠΕΡΓΚ ΕΩΣ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ
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Ή νηπιακή ιιου ζωη·
^Οταν ελικνιζόμην αμέριμνη μέσα εις την κούνια μον, δεν 

έγνώριζα, βεβαίως, ότι τό όνομά μον ητο 'Απολλωνία Σάλον- 
πεζ. Πολύ όλιγώτερον δεν ητο δυνατόν να γνωρίζω, ότι μία·ι 
ημέραν &ά ώνομαζόμην Πόλα Νέγκρι.

'Ακόμη δεν ηξευρα ότι ό πατέρας μου ήτον Ούγγρος καί η 
μητέρα μου Πολωνίς. Ήοό'ανόμην ότι ή φωνές μου τούς ευχα
ριστούσαν περισσότερον καί από την ώραιοτέραν μουσικήν καί 
επειδή ήμουν πάντοτε ενα φρόνιμο παιδί, έκύτταγα να μη., στα
ματώ ποτέ.

Δεν ύπωπτευόμην ότι η ωραία πόλις τον Δίπρόμπερκ ητο ε
κείνη που περιειργαζόμουν μέσα από τό μπεμπεδίστικο καρρο- 
τσάκι μου, όσες φορές μ' έβγαζαν περίπατο.

Καί πράγματι, οι περίπατοι αυτοί με τό μικρό αμαξάκι μου, 
ανάμεσα εις τους δρόμους τής ωραίας Μπρόμπερκ, ήτον ή μονα
δική χαρά τής νηπιακής μου ζωής. 'Η χαρά μου όμως αυτή 
προεκάλει πάντοτε ένα ζωηρόν καυγάν μεταξύ τής μητέρας μου 
καί τοΰ πατέρα μου, διότι ό καδένας εννοούσε να σέρνη μόνος 
τό καρροτσάκι μου!
Τά πρώτα όύννε^α

Μόλις είχα συμπληρώσει τό έκτον έτος τής ηλικίας μου ό πα
τέρας μου άπέ'όανε. Κατά τήν έπανάστασιν είχε έξορισ&ή εις 
τήν Σιβηρίαν. Προσβληθείς από μίαν έπιδημιακήν νόσον, ύπέκυψε 
είς αυτήν, πριν προφθάση νά γυρίση από τήν αιχμαλωσίαν.

Διά τελευταίαν φοράν τον είδα, όταν ήλθαν οί ένοπλοι στρα
τίώται μέσα στό σπίτι μας καί τον συνέλαβον. eH έντύπωσις πού 
μου έκαμαν οι απαίσιοι εκείνοι άνθρωποι, διατηρείται ζωηρά είς 
τήν μνήμην μου. ”

Αυτός ήτο ό πρώτος πόνος, πού έδοκίμασα είς τήν ζωήν μου 
καί μου άφησε βαθύτατα ίχνη είς τήν ψυχήν μου.
’ Η η δνότνχίας-

Τό τρομερώτερον όμως όλων ήτο ότι δεν είχομεν περιουσίαν. 
Ό πατέρας μου μάς άφησε ελάχιστα πράγματα, ή δε πτωχή 
μου μητέρα έβασανίζετο καθημερινώς διά νά εξασφάλιση τό ψω
μί μας.

Σήμερον μου φαίνεται σαν αστείο. Καί όμως είναι αλήθεια, 
ότι μόλις συνεπλήρωσα τό έβδομον έτος τής ηλικίας μου, έκύτ- 
ταξα νά βρώ δουλειά γιά νά κερδίζω χρήματα.

Είχα πάρει τήν άμετάκλητη άπόφασι νά έγκαταλείψω τό 
σχολεΐον, προτιμώσα νά βοηθώ τήν μητέρα μου είς τό σπήτι.

"Ηξευρα ότι ή μητέρα μου δεν θά συγκατετίθετο ποτέ είς αυ
τό. Διά τον λόγον τούτον προσποιουμένη ότι πηγαίνω είς τό σχο
λεΐον, έφρόντιζα νά βρώ μίαν θέσιν.
Πρόωροι φιλοδοξία*

Καίτοι δέν είχα μάθει ακόμα νά γράφω καλά-καλά, έζητούσα 
θέσιν γραμματέως !

"Οταν συνήντησα τό ειρωνικόν χαμόγελο τού προϊσταμένου 
μου, κατάλαβα ότι ή φιλοδοξία μου ήτο άνωτέρα τών δυνάμεων 
μου καί άπεφάσισα νά γίνω είς τό μέλλον όλιγώτερον απαιτη
τική.

Μέ πολύ κόπον κατώρθωσα τέλος νά άνακαλύψω μίαν αγ
γελίαν είς τήν εφημερίδα. Κάποιος καταστηματάρχης έζητούσε 
υπάλληλον. Σήμερον απορώ διά τό θάρρος μου καί όμως τό
τε το διάβημά μου έφαίνετο σάν κάτι τελείως φυσικόν. Χωρίς νά 
χάσω καιρόν έπήγα καί παρουσιάστηκα είς τον μέλλοντα προϊ
στάμενόν μου.

Τό καρδιοκτύπι μου δέν περιγράφεται. Διά τήν κακήν μου 
τύχην ό άνθρωπος μέ τον όποιον έπρόκειτο νά κάμω τάς πρώ- 
τας εμπορικός διαπραγματεύσεις τής ζωής μου, φορούσε γυαλιά. 
'Ο φόβος μου γι' αυτό ήτο μεγαλύτερος.

CO φόβος μου όμως δέν μ' εμπόδιζε νά τοΰ μιλήσω κατά 
τον τρόπον πού έ]θελά :

— 'Επιθυμώ πάρα πολύ νά βρώ μίαν θέσιν.
'Ο καταστηματάρχης έχαμογέλασε απροσδιορίστους καί μέ 

ήρώτησε :
—Πόσον ετών είσαι;
"Οταν είνε κανείς επτά ετών, είμπορεϊ νά φαίνεται καί με

γαλύτερος. Δι' αυτό, χωρίς νά διστάσω, τού άπήντησα :
—Δέκα !
Δέν πιστεύω ότι μέ έπίστευσε, διότι μέ όποιαδήποτε γυαλιά 

καί άν μέ έβλέπε κανείς θά καταλάβαινε αμέσως οτι είμαι πο
λύ μικρότερα.

’Αλλ' ευχαριστήθηκα πού δέν διεκόπη άποτόμως ή συνομιλία 
μας.

—Και τί θέσιν γυρεύεις ; μέ ήρώτησε.
Προφανώς θά είχε διαθέσιμον χρόνον καί θά ήθελε νά 

δ*ασκεδάση μαζύ μου.
— Ή μπορώ νά γράφω τά γράμματά σας, έτραύλισα.
—Είδες ποτέ είς τήν ζωήν σου γραφομηχανήν;
Έθεώρησα καλύτεοον νά μή δηλώσω άπ' ευθείας άγνοιαν, 

αλλά νά τόν διαβεβακόσω, ότι θά μπορούα νά μάθιο όλα μέ



Κινηματογραφικός Άότηρ Κινηματογραφικός Άότηρ

πολλήν ευκολίαν. ’Εάν δεν έγνώρτζα καί κάτι θά ήμπορούσα, 
φυσικά, νά τό μάθω, άφού ήμουν διατεθειμένη νά βάλω δι ’ 
αυτό δλα μου τά δυνατά. *

Άλλ ’ αί διαβεβαιώσεις δεν τον ικανοποίησαν καθόλου καί 
ήναγκάσθην νά μετριάσω τάς αξιώσεις μου.

— Πάρετε με γιά διάφορα θελήματα, ετόλμηοα νά ψιθυρίσω 
είς τό τέλος.

'Ο καταστηματάρχης έχαμογέλασε καί άφού έσκέφθη ολίγον 
ήρχισε την έπίθεσίν του:

— Πηγαίνεις εις τό σχολειον ;
Του άπήντησα καταφατικώς. Καί όταν μέ ήρώτησε διά ποιον 

λόγον ήθελα νά κερδίζω χρήματα καί νά έγκαταλείψω τό σχο- 
λεΐον, ήναγκάσθην νά του ομολογήσω δλην την αλήθειαν: δτι 
ήθελα δηλαδή νά βοηθώ την μητέρα μου, επειδή άφ ’ ής εποχής 
έχασα τον πατέρα μου, ή ζωή μας έχει καταστή προβληματική.

Τότε ό καταστηματάρχης έγινε διά μιας σοβαρός, μέ άφησε 
μόνον δι’ ολίγα λεπτά, καί δταν έγύρισε μετ’ ολίγον μου είπεν 
δτι οφείλω νά διηγηθώ είς τήν μητέρα μου τά πάντα καί νά 
παυσω νά γυρίζω εδώ καί εκεΐ διά θέσιν. Μόνον καθ ' ήν πε- 
ρίπτωσιν ή μητέρα μου έδιδε τήν συγκατάθεσίν της δι ’ αυτό θά 
ήμπορούσε νά μέ προσλάβη είς τήν υπηρεσίαν του μέ μισθόν 
είκοσι μάρκων έβδομαδιαίως. eH προσφορά του γλίσχρου αυτού 
μισθού μέ έκαμε τόσον ευτυχισμένη δοον καμμία από τάς προ
σφοράς τών χιλιάδων δολλαρίων που έπηκολούθησαν.

Αί προσπάθειαί μου ένα μόνον ειχον σκοπόν, νά ανακουφίσουν 
τήν μητέρα μου από τον καθημερινόν της κάματον, καί δμως, 
δταν περιήλθον αυται εις γνώσίν της, τήν έκαμαν δυστυχεοτέραν 
από πριν. Δέν έφανταζόμην ποτέ δτι θά τής έπροξένουν μέ αυτό 
τόσον πόνον. Καί δεν ήξεύρω ακόμη πώς συνέβη, ώστε νά με- 
ταβληθοϋν έκτοτε τά πράγματα τόσον πολύ. eH μητέρα μου δεν 
άφηνε πλέον καμμίαν επιθυμίαν μου άνεκπλήρωτον. Πώς τά κα- 
τάφερνε, εινε μυστήριον. Τό γεγονός είνε πάντως, δτι άφ’ ής 
ημέρας έμαθε τό μυστικό μου μου ήγόραζε τις ωραιότερες κού
κλες καί τά ώραιότερα φορέματα. Δεν ενθυμούμαι δέ νά έφθό- 
νησα καμμίαν από τις μικρές μου φίλες διά τά λοϋσά της ή τά 
παιγνίδια της. ·
Διά «ρώτην φοοάν είς τό θέατρον

Είς τό θέατρον έπήγα διά πρώτην φοράν είς ηλικίαν εννέα 
ετών καί ομολογώ δτι άμέοιος με έκυρίευοεν ό πόθος νά ανέβω 
είς τήν σκηνήν.

Λέγουν δτι ή άνακάλυφις ενός ηθοποιού έξαρτάται από χίλιες 
συμπτώσεις καί από ένα άσίγαστον ρωμαντικόν πόθον.

‘Ο πόθος ήτο ζωηρός άπό τήν πρώτην στιγμήν. eH «Χιο
νάτη* μέ ένθουσίασεν άλλ’ οι επτά νάνοι, που έπαιζαν μαζί της, 
μου κατέστρεφαν τήν ώραίαν εντύπωσή μου. Καί ξεύρετε 
διατί; Διότι οι τέσσαρες εκ τών νάνων αυτών ήσαν πραγματικοί 
νάνοι!

°Οσον άφορή τάς συμπτώσεις, δεν υπάρχει άμφιβολία δτι παί
ζουν καί αύταί ένα σπουδαϊον ρόλον είς τήν ζωήν τών άνθρώ- 
πων. Τουλάχιστον είς τήν ίδικήν μου ζωήν έπαιξε οπουδαιότα- 
τον ρόλον μιά καί μόνη έκ τών χιλίων που χρειάζονται διά νά 
άνακαλυφ^ ένα ταλέντο.
Μία ειττνχης όνμπτωόις

’Επειδή στο σπίτι πού έκαθήμεθα μέ τήν μητέρα μου ήτο 
αρκετά εύρύχωρον διά τούς δύο μας, ή δέ ζωή μας εξίσου δύ
σκολος σαν άλλοτε, ή μητέρα μου άπεφάσισε νά ένοικιάση ένα 
δωμάτιον. Φαντασθήτε τήν έκπληξίν μου δταν είς τό δωμάτιον 
αυτό ήλθε νά έγκατασταθή ή «Χιονάτη*, ή πρωταγωνίστρια του 
έργου που είδα τήν προηγου(τένην είς τό θέατρον καί ή οποία, 
ένφ εκτός τής «Χιονάτης* έπαιζε καί πολλές άλλες άγαθές καί 
σκληρόψυχες μάγισσες, ήτο είς τήν ιδιωτικήν της ζωήν μιά γοη
τευτική καί καταδεκτική νεαρά κυρία.

Πολύ σύντομα συνήψα σχέσεις μαζί της. Πρέπει μάλιστα νά 
ομολογήσω δτι αι σχέσεις αύταί δέν ήσαν είς τήν άρχήν εντελώς 
ανιδιοτελείς. 'Η «Χιονάτη* είχε πάντοτε είς τό δωμάτιον της 
γλυκίσματα καί σοκολάτες ! Μετ ’ όλίγας ημέρας αί σχέσεις μας 
ειχον προχωρήσει τόσον, ώστε μου άνέθεσε τήν περιποίησιν τών 
λουλουδιών, μέ τά όποια είχε γεμίσει τό δωμάτιό της.

"Αλλά τό μεγαλύτερον κέρδος μου άπό τήν φιλίαν αυτήν ήτο 

ή κάρτα μπιάνκα μου είς τό θέατρον ! ''Οταν τό απόγευμα έφευ- 
γεν ή «Χιονάτη* άπό τό δωμάτιό της, μέ έπαιρνε μαζί της. 
Μετά τήν παράστασιν δέν τήν περίμενα είς τήν πλατείαν διά 
να γυρίσωμεν μαζί είς τό σπίτι. Πόσον ήμουν υπερήφανη νά περ
πατώ είς τό πλάϊ εκείνης πού τόσα λάμποντα μάτια παρηκο- 
λονθουν κάθε βράδυ άπό τήν πλατείαν νά παίζη τήν μάγισσαν 
καί τήν πριγκηποπούλαν τού παραμυθιού !
"Ενας καΟ^ός οιωνός *

’Αφορμή διά τήν θεατρικήν σταδιοδρομίαν μου ύπήρξεν ένα 
γεγονός, καθ’ δλα εύοίωνον: μία πιέννα.

"Ενα βράδυ έξεκίνησα μέ τήν «Χιονάτη* διά τό θέατρον 
δπου έδίδετο μία πρεμιέρα, καί ήμουν εξαιρετικά ευτυχής, διότι 
έπρόκειτο νά ίδω ένα νέον έργον.

'Η άπογοητευσίς μου συνεπώς ύπήρξεν άπερίγραπτος, δταν 
έπληροφορήθην δτι δλαι αί θέσεις ήσαν κατειλημμένοι καί δτι 
ήτο άδύνατον νά παρακολουθήσω τήν παράστασιν. Τά μάτια μου 
έπλη μ μύρισαν δάκρυα, δταν έσκέφθην δτι δλα τά άλλα παιδιά 
θά παρηκολούθουν τήν πρεμιέραν καί μόνη εγώ θά έμενα έξω 
άπό τον χορόν.

’Αλλ ’ ή καλή μου οδηγός, δταν είδε τήν λύπην μου, μου έπέ- 
τρεψε νά παρακολουθήσω τήν παράστασιν άπό τά παρασκήνια. 
Η χαρά μου διά τήν εξαιρετικήν αυτήν εύνοιαν δέν περιγράφε- 

ται. *Ητο μία χαρά άναμεμιγμένη μέ υπερηφάνειαν, διότι κανένα 
άλλο παιδί δέν θά ήμπορούσε νά άνέλθη, καθώς εγώ, είς τήν 
σκηνήν. t

Ουδέποτε θά ήμπορούσα έστω καί νά όνειρευθώ, τό εσωτερι
κόν μιας σκηνής. 'Ο πύργος πού έβλεπα άπό τήν πλατείαν, δέν 
ήτο πραγματικώς πύργος, ή βροχή, πού έβλεπα νά πέφτη, ήταν 
άπό... φακές καί τό φεγγάοι, πού έλαμπε, μιά απλή ζωγραφιά.

Καί οί τέσσαρες ψεύτικοι νάνοι έφαίνοντο χλωμότεροι άπό 
κοντά. Τό περίεργον όμως είνε δτι, αντί νά μέ άπογοητεύσουν 
δλες αυτές ή άπατηλές μανούβρες, μού έγέννησαν ένα ζωηρόν 
ενδιαφέρον.

'Ώστε δλα δσα συνέβαιναν επάνω είς τήν σκηνήν ήσαν μία 
έπιδεξία άπάτη ! Μία πολύ νέα καί πολύ χαριτωμένη γυναίκα 
έβγαινε μετά ένα τέταρτον άπό τό καμαρίνι της μέ τήν μορ
φήν μιας άπαισίας γρηάς στρίγγλας. Μέ καμπούρα καί γαμψή 
μύτη. Καί δλα αυτά ήσαν ψεύτικα.

Αυτομάτως έγεννήθη μέσα μου τό ερώτημα πώς θά ήμπο
ρούσα νά τά καταφέρω εγώ είς τήν θέσιν τής ηθοποιού εκεί
νης. Καί μαζί μέ τό ερώτημα αυτό έπρόβαλε δειλά ό πρώτος 
μου πόθος νά άνέβω είς τήν σκηνήν.
Τό ντε-ποΑντό uov ώς χορεντρίας

Τήν πρεμιέραν, πού έπηκολούθησε, θά ένεφανιζόμην προ τού 
κοινού ώς χορεύτρια.

Είς τήν άρχήν τό πράγμα μού έφάνη πολύ εύκολον. 'Η κου
ραστική διδασκαλία τού μπαλέττου καί ή βασανιστική τέχνη νά 
χορεύη κανείς είς τις μύτες, ήσαν πράγματα πού δέν είχα διό
λου σκεφθή. Έκεϊνο δέ πού δέν ήμπορούσα νά εννοήσω ήτο ή 
ανάγκη νά βάζω κάθε φορά πούδρα καί φτιασίδι.

Τέλος ή ημέρα τής πρεμιέρας έφθασε. Καίτοι ήμουν παι
δούλα άκόμη είχα προλήψεις ηλικιωμένης γυναίκας. Αίφνης τό 
πρωΐ πού ήμουν έτοιμη νά κατέβω άπό τό κρεββάτι, έπρόσεξα 
νά πρωτοπατήσω τό δεξί μου πόδι. ’Αλλά μία μαύρη γάτα, πού 
πήδησε ξαφνικά κάτω άπό τό κραββάτι μού έχάλασε τά σχέ
διά μου καί χωρίςνά θέλω έπάτησα πρώτα τό άριστερό μου πόδι.
*Ο πρώτος κανγάς uov

Καί νά πού τό πράγμα είχε συνέπειας. 'Ολίγον προ τής στιγ- 
μής τής εξόδου είς τήν σκηνήν συνέβη κάτι, πού δέν άνεμέ- 
νετο. Οί τέσσαρες συνομήλικοί μου, πού έπαιζαν τούς νάνους, μέ 
συνήντηοαν είς τά παρασκήνια μέ τό κοστούμι τής μπαλλαρί- 
νας, πού έφορούσα, καί ήρχισαν νά μέ πειράζουν.

eO μεγαλύτερος εξ αυτών μέ ήρώτησεν είρωνικώς αν έτρε
μαν τά πόδια μου, πού θά έχόρευα σέ λίγο εμπρός είς τόσον 
κόσμον. Τον διεβεβαίωσα δτι ήμουν άπολύτως βεβαία διά τήν 
επιτυχίαν μου, άλλ’ αυτός έτόλμηοε νά μέ άποκαλέοη «πρωτά
ρα* καί έτσι τό μοιραίον έπήλθε.

Χωρίς νά χάσω καθόλου καιρόν ώρμησα εναντίον του καί τον

Η ββαομ«ς του *·ΣΠΛΒΝΤΙΤ,,

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ό Τζάκ Ντεκουΐνσυ μόλις έξελθών τού Πανεπι

στημίου τής ’Οξφόρδης στέλλεται υπό τού πλουσίου 
πατρός του νά εκκαθάριση τά κτήματά των άπό τά κα 
κοποιά στοιχεία. Άρνειται δμως νά μεταχει- 
ρισθή τ’ δνομα τού παρός του προς προστασίαν του 
καί στοιχιματίζει δτι θά τά καταφέρη άνευ τής βο
ήθειας του. Μετ’ ολίγον ή χειρότερα συμμορία τής πε
ριοχής μανθάνει δτι ένας αγριόγατος έξεπάστρεψε 
μιαν άλλην συμμορίαν εκεί πλησίον και την εκυνηγη- 
σεν μακράν.Ό Πέτρος επιλεγόμενος Ντούμ καί ό σύν
τροφός του Ντάν χλευάζων τά κατορθώματα τού λαμ
πρού αυτού μαχητού άλλ’ ή Μαρία Ονέϊλ θυγάτηρ 
τού έπιστάτου τής κατασκηνώσεως καί ό μικρός άνά- 
πηρος άδελφός της εύχονται θερμώς τήν ά'φιξιν του. 
'Όταν τέλος καταφθάνει δέν φαίνεται επικίνδυνος άλ- 
λά κατά τήν πρώτην νύκτα τής άφίξεώς του προσβάλ
λει τον Πέτρον χορεύοντα μέ τήν Μαρίαν παρά τάς 
δίαταγάς τού τελευταίου. Επακολουθεί μάχη μεταξύ 
του; εν τή οποία ό Πέτρος ήττάται άσχημα άλλ’ ή 
Μαρία πιστεύει δτι ό νεοφερμένος έπεζήτησε τήν πά
λην προς έπίδειξιν καί άρνειται νά τον πλησιάση. Τήν 
έπομένην ό Πέτρος καί ό Ντάν οί όποιοι είναι οί προ 
μηθευταί τής κατασκηνώσεως άνακαλύπτουν δτι έκλά- 
πησαν τά ποτά των καί διατάσσουν τον Τζάκ νά φύγη. 
’Εγκαθίσταται τότε ό Τζάκ δλίγον μακρύτερα. Η Μα
ρία κρυφακούει τον Πέτρον καί Ντάν σχεδιάζοντας νά 
τον φονεύσουν, τό λέγει τού πατρός της καί άκολου
θούν τούς δύοάνδρας.

Όταν βλέπουν τον Πέτρον πυροβολούντα έ
να άτομον παρά τήν πυράν τού Τζάκ τον αιχμαλωτί
ζουν άλλά τούς καταφθάνει δ Ντάν. Δένει δ Ντάν 
τον Ονέϊλ εις ένα δένδρον ένφ δ Πέτρος επιβιβάζει 
τήν Μαρίαν επί μιας λέμβου. Ό Ντάννομίζων δτι δ 
Τζάκ έφονεύθη πλησιάζει άλλ’ αιχμαλωτίζεται υπό τού 
Τζάκ δστις εΐχετοποθετήσει ένα δμοίωμαεις τήν θέσιν 
του καί δστις καθίζει τον έχθρόν του εκεί πού έκάί^ητο 
αυτός πρότερον. Ό Ντάν φοβούμενος δτι μέ τό στρα
τήγημα αυτό θά πυροβολήση δ Πέτρος έκ νέου, φω
νάζει τού συντρόφου του νά πλησιάση καί τότε δ Γζάκ 
αιχμαλωτίζει καί αυτόν. Έν τφ,μεταξύ ό πάγος κα
τακλύζει τον ποταμόν καί δ ’Ονέϊλ μέ τήν δύναμιν 
τής άπελπισίας σπάζει τά δεσμά του καί έρχεται νά συ
νάντηση τον Ί ζάκ δστις σπεύδει προς τήν λέμβον καί 
σώζει τήν Μαρίαν κατόπιν πολλών άγωνων.

έχειροτόνησα. 'Όλοι οί έπί τών παρασκηνίων εσπευσαν να μάς 
χωρήσουν, δύο δέ δευτερόλεπτα μετά τον καυγάν εςηρχομουν τε
λείως απαθής διά νά χορεύοω ενώπιον τού κοινού / Είνε γεγο
νός, οτι ουδέποτε ήοθάνθην εκείνο πού άποκαλούν συνήθως είς 
τό θέατρον *τράκ·> ή «πυρετόν τού φωτός».

ΠΟΑ Α ΝΕΓΚΡΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ: Διατί δέν έξηκολούθησε νά χο- 

οεύη. — Έπροτίμησε τό σχολειον. — 'Ο πρώτος έρως της. — 
CH έπίδρασις τού Τολστόϊ καί τού Χάουπτμαν. — Καί τέλος ό 
Σα·ξετηρ, ό όποιος πταίει δι’ δλα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ. ΣΕΝΑΡΙΟ

’Ιδού ένα θέμα μέ τό δποϊον άξίζει ν’ άσχοληθώ- 
μεν ημείς άφού παρ’ δλην του τήν σπουδαιότητα δέν 
άπησχόλησε είμή εν παρόδω τούς ενδιαφερομένους.

ΕΙς τήν ’Αμερικήν δπουτά πάντα έχουν «βιομηχα- 
νοποιηθή», καί ή συγγραφή τών κινηματογραφικών 
σενάριο κατέστη έν είδος βιομηχανικόν κατασκευαζό- 
μενον προχείρως καί επί παραγγελία. Δι’ αυτόν άκρι- 
βώς τον λόγον καί έξ αιτίας τής πλειάδος τών σενα
ριογράφων, αί υποθέσεις τών Αμερικανικών ταινιών 
είναι κοιναί καί άπίθανοι, συμβιβαζόμεναι δηλαδή 
μέ τήν χαρακτηρίζουσαν τούς ’Αμερικανούς άφέλειαν.

Οί άναγνώσται ευκόλως θά μ’ έρωτήσουν πώς 
τολμώ νά καταδικάσω δλόκληρον τήν ’Αμερικανικήν 
κινηματογραφικήν παραγωγήν έφόσον αύτη ικανοποιεί 
άρκετά τάς καλλιτεχνικάς των άξιώσεις. ’Ανάγκη λοι
πόν διασαφηνίσεως τής σχετικής γνώμης μου.

Είς τήν ’Αμερικήν δπου τόσον αί καλλιτεχνικαί 
αντιλήψεις οσονκαι το επιχειρηματικόν πνεύμα διαφέ
ρουν τών Ευρωπαϊκών τοιούτων οί κατασκευασταί 
ταινιών δέν εννοούν νά κατανοήσωσιν τήν σπουδαιό
τητα τού θέματος τών φίλμ των’ άπασχολούν λοιπόν 
άστέρας μεγάλης καλλιτεχνικής άξίας καί άναλόγου 
δραματικής δυνάμεως χωρίς νά έκμετα λευθώσιν τά 
σπουδαία ταύτα προσόντα των λόγφ τή; άτονίας τών 
χαρακτήρων ών τήν δημιουργίαν άναιθέτωσιν εις αυ
τούς. Φυσικόν λοιπόν νά μή έκτιμώνται είς τήν άξίαν 
οί καλλιτέχναι ούτοι άπό τό διεθνές κοινόν.

Άλλ’ άς έπανέλθω είς τό άρχικόν μου θέμα περί 
φιλολογικών μυθιστορημάτων καί κινημ. σενάριο.

Ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση τήν μεγάλην ζή- 
τησιν τών γαλλικών φίλμ. Ως καί έν προηγουμένω 
άρθρφ μου άνέφερον, ή ζήτησις αύτη οφείλεται εν 
μέρει είς τήν λαμπράν των φήμην, ούχ’ ήττον δμως 
καί είς τήν λεπτομέρειαν δτι λαμβάνονται ώς έπί τό 
πλεΐστον έκ γνωστών φιλολογικών έργων διασκευαζο- 
μένων καταλλήλως. Ό τίτλος των λοιπόν, σχεδόν κατά 
κανόνα είναι μία έγγύησις τής άξίας των. Κατά συνέ
πειαν οί κατασκευασταί ταινιών ύπόκεινται άνευ δι
σταγμού είς τήν καταβολήν συγγραφικών δικαιωμά
των, πολύ άκριβωτέρων βεβαίως τής άξίας ενός κοι
νού σενάριο, άλλά διά τού τρόπου τούτου άποφεύ- 
γουν τήν περιττήν φροντίδα τής διαφημίσεως ής θά 
έχρηζον τά φίλμ των εάν έλαμβάνοντο έκ σενάριο.

Είς τήν Γαλλίαν-σήμερον οί έκλεκτότεροι συγγρα
φείς προσφέρουν πολυτίμους υπηρεσίας είς τήν Έβ- 
δόμην τέχνην τής δποίας τήν υψηλήν άποσιολήν πε
ρισσότερον παντός άλλου κατενόησαν ούτοι. Π.χ. ό 
Πιέρ Μπενουά καί δ Μωρίς Ντεκομπρά έπλούτισαν 
τήν κινηματογραφίαν τής χώρας των μέ τά άριστουρ- 
γηματικώτερα τών έργων των τά δποία άνέλαβον νά 
έμψυχώσουν οί έκλεκτότεροι καλλιτέχναι καί σκηνοθέ- 
ται ούς διαθέτει ή Γαλλική Κινηματογραφία.

’Ίρις Σκαραβαίον

Λ
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H ΜΙΚΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ H
—ΟΙ κινηματογράφοι διατρέχουν κρίσιν καί κρίσιν σο- 

βαράν μάλιστα. CQ9 λόγοι φέρονται κατ’ άλλους μέν ή α
περγία, κατ’ άλλους δέη αΰξησις τής τιμής των είσιτηρίων. 
Τό κοινόν δμως λέγει δτι, δέν παρακολουθεί συχνά τόν 
κινηματογράφον διότι γενικώς δέν προβάλλονται έργα 
τή; προκοπής· Καί δέν έχει άδικον. Διότι άπό τού Όκτω* 
βρίου είνα» ζήτημα άν έχουν προβληθή 7-8 καλά έργα έ- 
πΐ 90 προβληθέντων μέχρι σήμερον. Λοιπόν δέν πρέπει 
νά αποδίδουν τήν κρίσιν άλλου άν καί ή άτομική μας γνώ
μη, είναι δτι ή αΰξησις τής τιμής των είσιτηρίων άπε- 
μάκρυνε τόν πολύν κόσμον άπό τό άγαπητότερόν του θέ
αμα.

—’Αξιέπαινοι αΐ ένέργειαι τής διευθύνσεως τής «Σινέ- 
Όριάν» διά τήν τελειοτέρον έμφάνισιν τού ώραι- 
οτάτου έργου «Πόσο έστοίχισε ή δόξα». Τό ‘Υπουργεί ον 
των Στρατιωτικών έκοινοποίησε εγκύκλιον πρός δλας τάς 
στρατιωτικός υπηρεσίας, συνιστών τήν παρακολούθησιν 
τού ανωτέρω έργου πρός δλους τούς στρατιωτικούς·

Άριθ. Πρωτ. Έμπ. 23110
ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΔιείτΟννόις Διοτκητοϋ
Τμήμα Ι· Γραφ. Β.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Πρός τό Α· Σώμα Στρατοϋ

Ενταύθα
Λαμβάνω την ιιμην νά γνωρίσω νμΐν ότι ή 'Ε

ταιρεία Σινέ—*Οριάν, έννώρισε ημΙν9 οτι είς τόν Κι
νηματογράφον «ΜΟΝΤΙΑΔ* #ά προβλη-^η την Λρο· 
σεχή εβδομάδα την 19—25 τρέχοντος μηνός τό Πα
τριωτικόν εργον AU SERVICE DE LA GLOIRE» 
δκερ εχει ’Ε&νιηην ωφέλειαν και σκοπιμότητα εις 
άντικομμοννισμόν.

Παρακαλώ δ^εν δπως διά Διαταγής νμών σν· 
στη'&ή είς άπάσας τάς νφ3 'Υμάς Μονάδας, ϊνα πα- 
ρακολονΰ'ήσωσι τό εργον 'τούτο οι έν ταΐς Φρονραΐς 
'Αθηνών και Πειραιώς Στρατιωτικοί.

,Αθήναι τή 14 Δεκεμβρίου 1927
Ό Υπουργός

Α.ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
CH ‘Εταιρία Σινέ—Όριάν αίτεί 

όπως συστηθή είς τούς έν Άθήναις 
καί Πειραιεί Στρατιωτικούς και πα
ρακολουθήσω σι ν ώφέλιμον άντικομ- 
μουνιστικόν έργον είς τόν Κίνημα- 

'* τογράφον. . .......................................
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

'Απάσας Διεν&ύνσεις· — 'Απά· 
σας Διευθύνσεις Υ» Σ. — Σύνταγμα 
Τηλεγραφητών. — Γενικήν 9Αποθή
κην ' Υλ· Στρατού, — Γεν, *Επιτε- 
λεΐον Στρατού. · ............................

—Πολύ έπιτυχής ή έμπνευσις, τοποθετηθούν στρατιώ 
ται μέ κράνη πολεμικά είς τάς εΙσόδους τού Κινηματο
γράφου «Μοντίάλ» κατά τήν προβολήν του·

—Έπανήλθεν έξ Εύρώπης μετά τετράμηνον σχεδόν ά- 
πουσίαν ύ κ. I. Μαργουλής διευθυντής τού όμωθύμου γρα
φείου κινηματογραφικών ταινιών καί αντιπρόσωπος τού 
οίκου Pathe.

—Ό οργανισμός τής FaNaMet απαγορεύει ρητώς νά 
γίνωνται ύπ’ αύτής έπιχειρήσεις άλλαι, άπό τήν ένοικία- 
σιν καί μόνον τών ταινιών τών τριών έταιρειών πού άντι- 
προσωπεύει. Έν τούτοις, διά νά φαγωθούν δλα τά χρή* 
ματα πού διέθεσε ή δυστυχής Dresdem Bank τού Βερολί
νου, χωρίς νά γίνη αντιληπτόν, έβαλαν ένα λογιστήν, τόν

κ. ΚΙγκ, νά ένοικιάση δήθεν διά λογαριασμόν του τό θέ- 
ατρον «’Ολύμπια». Είναι δέ γνωστόν δτι τό θέςτρον αύ- 
τό είναι ή καταστροφή κάθε έπιχειματίου πού αποφασί
ζει νά τό μετατρέψη είς Κινηματογράφον. Αύτό τουλάχι
στον απέδειξε καί έφέτος καί πέουσι καί πάντοτε. Μέ δ
λας τάς προσπάθειας τού διευθυντού κ· Άθανασιάδη καί 
τήν προβολήν καλών έργων, δέν κατωρθώνει ποτέ νά κα
λύπτει τά έξοδά του. Τώρα ποιός θά πληρώση τάς κολοσ
σιαίας ζημίας; *0 κ. Κίγκ; Άμφιβάλλομεν.

—Άνεχώρησε δι’ όλίγας ή μέρας είς Κων)πολιν ό κ. 
Τηλ. Σπυρίδης, διευθυντής τού όμωνύμου γραφείου ται
νιών *αΙ αντιπρόσωπος τού Οϊκου Γκωμόν.

—Ετοιμάζεται καί νέα εταιρία κινηματογραφικών ε
πιχειρήσεων έν Άθήναις ύπό τόν τίτλον «Τιτάν-Φίλμ» 
ή όποία θ* άναλάβη τήν αντιπροσωπείαν αύστριακών 
καί γερμανικών Οίκων. Τής νέας εταιρίας ή λειτουργία, 
μανθάνομεν δτι θά άναγκελθή λίαν προσεχώς.

—Διήλθεν έκ Πειραιώς προερχόμενος έκΝ. «Υόρκης, 
διά τού ύπερωκεανείου «Κορινθία» ό γενικός διευθυντής 
τών έξω τών *Ηνωμ. Πολιτειών γραφείων τής Paramount 
κ. Emile Shouer, γαμβρός τού κ. ’Αδόλφου Ζούκορ.

—Χρυσές δουλειές ετοιμάζονται νά κάνουν οί κινημα
τογράφοι κατά τάς προσεχείς έορτάς. ΕΙς τούτο θά βοη- 
θήση’ δχι όλίγον καί τό ένσκή-ψαν δριμύτατον ψύχος.

ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

Κινημ. Josy Palace.—Προεβλήΰησαν τά έργα * Προσοχή 
είς τό σπάσιμο* καί *Ή πριγκήπισσα Μπουκέτ* μέ τήν Κρέ- 
τα Νίσεν.

Κινημ. Ambassadeurs.—Προεβλή&η < Τό κόκκινο γράμμα*
Κινημ. Maestic.—Προεβλήθησαν τά έργα ((fΕκθέσατε μεΤ) 

μέ τήν Λαπλάντ καί (.CO άνθρωπος καί τό ζώον» εις 6 μέρη.
Κινημ. American Cosmogparh.—Προεβλή&η μέ μεγάλην 

επιτυχίαν τό έργον ((Αί τελευταίοι ήμέραι τής ΠομπηϊαςΤ).
Κινημ. Royal.—Προεβλή&η ή γερμανική ταινία ((Πυρ- 

καϊά'ϊ) μέ τήν Τσέχοβα.
Κινημ, Kursal.—Προεβλήϋη ή ταινία ((Οί φαλαινοθήραι 

τοΰ Ατλαντικού».
Κάΐρον

Κινημ. Metropole.—Προεβλήθη ((Τό κύπελλον τού Μια- 
μέ» μέ τήν Ντάνιελς.

Κινημ. American Cosmograph.—Προεβλή&η (CO δο
λοφόνος» μέ τόν Άντρέ Νόξ.

Κινημ. Josy Palace.—Προεβλήθησαν αί κωμωδίαι ((Εν
ταύθα ή έξοδος» μέ τόν Ντίξ καί (CO μικρός αδελφός» μέ τόν
Χάρολδ Λόϋδ. ■a

Κινημ. Gaumont Palace.— Προεβλήθησαν τά έργα (CH 
γλύκες τού χαρεμιού» καί δίπρακτος κωμωδία.

Κινημ. Metropole.—Προεβλήθη (CH πριγκήπισσα τού 
Τσαοντάς».

D. Marcozanis
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ TOY ,,ΑΤΤΙΚΟΥ,,

0 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μέ τόν χοριτωμένον κωμικόν ΡΕΤΖΙΝΑΛ ΝΤΕΝΝΥ

Μετά απουσίαν δέκα πέντε χρόνων ό Σέρ Μαίκα- 
ελ Φέρλη έπανευρισκει τό Λονδίνον ύπό βροχήν. 
Άλλ’ ευλογεί τό κατάβρεγμα αύτό διότι τοΰ επιτρέ
πει νά κάμη τήν γνωριμίαν ύπό τήν αιγίδα μιας δμ- 
πρέλλας, μιας χαριτωμένης νέας.

Μία αναποδογυρισμένη δμβρέλλα αποφασίζει πε
ρί τής τύχης μιας ύπάρξεως. Ό Σέρ Μάϊκαελ άκο- 
λουθήσας τήν ά'γνωστον μέχρι τοΰ μεσητικοΰ γραφείου 
του τήν βλέπει συνομιλούσαν οίκείως μέ εναν νεό- 
πλουτον, τόν κύριον Μπέβερλε τόν όποιον νομίζει πα
τέραν της. Ό νεόπλουτος έκλεισε συμφωνίαν προ ολί
γου μέ έναν γραμματέα τόν οποίον δέν γνωρίζει α
κόμη τόν κ. Σίμπσον.

Καί ιδού ό Σέρ Μάϊκαελ πέρνει τήν θέσιν τοΰ 
κυρίου Σίμπσον καί εισέρχεται ως γραμματεύς εις τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ κυρίου Μπέβερλε. Άλλ’ ή νέα δέν 
είναι διόλου ή Μις Μπέβερλε άλλ’ ή δεσποινίς wΑννα 
Κέντ, καί είναι ντεμουαζέλ Ντέ Κομπανύ τής κυρίας 
Μπέβερλε. Αΰτη ποθούσα ωραίους τρόπους φιλοδο
ξεί νά εισαχθή εις τήν ύψηλήν κοινωνίαν ή κοσμική 
ηχώ τών εφημερίδων, τήν πληροφορεί περί τής άφί- 
ξεως τοΰ Σέρ Μαϊκάελ Φέρλη. Προσκαλεί διά τοΰ 
τηλεφώνου τόν νεαρόν Βαρωνέττον νά περάση μερι- 
κάς ημέρας είς τήν έπαυλίν της. Τήν τηλεφωνικήν ά- 
νακοίνωσιν δέχεται ένας λωποδύτης διεθνής διαρρή
κτης δστις είχε είσέλθει καί κρυβή είς τοΰ Σέρ Μάϊ 
καελ. Δέχεται τήν πρόσκλησιν και μεταβαίνει είς τήν ε- 
παυλιν. ■“

Υπάρχουν λοιπόν είς τούςΜπέρλεβε δύο Σέρ Μα
ϊκάελ ό αληθής δστις περνά ώς παλαιός γραμματεύς 
τοΰ Βαρονέττου ύπό τό δνομαΣίμπψον καί ό ψευδής 
δστις ελπίζει νά άποκομίση πλούσιαν λείαν άπό τήν κά
σαν τοΰ νεοπλούνου. Υπάρχει επί πλέον μία νέα ή ό
ποία άλλοτε ποτέ ύπήρξε πολύ καλή πρός τόν άστα- 
τον κ. Μπέβερλε καί ή όποία εννοεί νά καλοπληρωιθή 
διά τάς φιλοφρονήσεις της.

Πώς θά κατορθώση αυτή ή νέα νά περάση ώς 
κυρία Σίμπσον πώς ό ψευδής Σέρ Μάϊκαελ θά τά κα- 
ταφέρη νά συλλάβει τόν πραγματικόν καταγγέλων 
αυτόν επί κλοπή, πώς θά τελειώση δλη ή περιπέτεια 
είναι πράγμα ωοΰ δέν θά ήμπορέσωμεν νά διηγηθώ- 
μεν χωρίς νά φθάσωμεν είς τήν άπροσδόκητον λύσιν 
τοΰ φίλμ.

DER-FILM
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Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ U.F.A.
Ή U.F.A. δύναταί τις νά ύποστηρίζει δτι άφόβως 

πλέον είσήλθε καί πάλιν είς τήν οδόν τών μεγάλων 
δημιουργιών. Δοθέντος δέ δτι ή ακμή τής U. F. Α. 
ενδιαφέρει τά μέγιστα τό μέλλον τοΰ γερμανικού κι
νηματογράφου καί είς γενικωτέρας ακόμη γραμμάς τοΰ 
ευρωπαϊκού έναντι του αμερικανικού θα μα; απασχο- 
λήση προσεχώς κάπως εύρύτερον. Οί πιθανοί οικονο
μικοί συνδυασμοί μεταξύ τής U. F. Α. καί τής Phoe
bus ή τής Emelka καθώς καί τό μέλλον τής Paru- 
famet μετά τήν ουσιαστικήν διάλυσιν τής Fanamet, 
θά μελετηθούν καί τά ζητήματα αυτά ιδιαιτέρως. Σή
μερον άρκούμεθα είς τόν πρώτον κατάλογον τοΰ 1928 
άνευ ούδεμιάς απολύτως προκριτικής ούτως είπείν.

Τέσσαρα μεγάλα φιλμ τής παραγωγής τοΰ Εριχ 
Πόμμερ, τοΰ όποιου ή πρόσληψις ύπό τής U. F. Α. 
έχαρακτηρίσθη ύπό τών ’Αμερικανών ώς κατάκτησις 
αληθινή τοΰ γερμανικού φίλμ.

«Prioniere» ενα φιλμ τοΰ Φρίτς Λάνγκ.
«Μυστήρια τής ’Ανατολής» τοΰ σκηνοθέτου τοΰ 

«Κσζανόβα» Βολκώφ.
»Πρίγκηψ Ευγένιος, ό εύγενής ιππότης.
> Ουγγρική Ραψωδία.
»Τσάρος ’Αλέξανδρος ό Γ. κατά τό πασίγνωστον 

έργον τοΰ Τολστόϊ «Πόλεμος καί Ειρήνη».
«Vineta» ή πτώσις μιάς φιλήδονου πόλεως.
Έκτος αυτών τών 10 αληθινά μεγάλων φίλμ ή U>. 

F. Α. θά παρουσιάση καί τά ακόλουθα ελαφρά φίλμ.
Μίαν κωμωδίαν τής Έννυ Πόρτεν, μίαν κωμωδί

αν τοΰ ’Άϊχπεργκ. «Πολινική καί έρως» ένα εύθυμο 
έργο καί «Ό σπουδαστής τοΰ χορού» μιά μοντέρνα 
κωμωδία. Έκτος τούτων καί ένα ιστορικό φίλμ τής 
εποχής τής Μαρίας Θηρεσίας.

Ή πρώτη σειρά συμπληροΰται μέ τά επόμενα έρ
γα. «Η κυρία μέ τήν μάσκα» «Der Corrilla» «Χωρίς 
πατρίδα» κι’ ένα νέο φίλμ τοΰ Φάγκ μέ τούς ίδιους 
πρωταγωνιστάς τοΰ άλησμονήτου «ιερού βουνού» τήν 
Λένι Ρίφενσταλ καί Λουΐς Τρέκερ.

"Οπως καί ένα άστυ ομικό «Άπό τό έγκλημα λεί
πει κάθε ίχνος» καί ένα λαϊκής επιτυχίας.

Ή πρώτη σειρά δηλαδή άποτελεΐται άπό 20 περί
που φίλμ τά όποια ώς επί τό πολύ έκ τών προτέρων 
έγγυώνται πλήρη επιτυχίαν·

ΒΚΤΕΛΩΧ ΕΜ(ΙΙΧΤΒΥΤΙΚΗ

Ή θελκτική Μάγδα Μπέλαμυ, γνωστός μας άπό
τήν «Λέσχη τών άγάμων» έκαμε μιά χαριτωμένη εμ
φάνιση σ’ ένα νεώτατο φίλμ τής Φόξ, τιτλοφορούμε- 
νον «’Εντελώς έμπιστευτική».

Πρόκειται περί μιάς αισθηματικής κομεντί είς τήν 
όποιαν ή Μπελάμυ ύποκρίνεται τόν ρόλον μιάς άσή- 
μου πωλητρίας είς κατάστημα ‘ άθλητικών ειδών, ή 
όποία διά τήν τόλμην της γεννά τόν θαυμασμόν καί 
τόν έρωτα.
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3ΧΓΕΑ.Τ ΤΑΖΕ-ΚΓΤΑΧ

το τζιτζικι που γελά ·ι

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Φανζεζ

1830!.../Η έπανάστασις του ’Ιουλίου είχε τελει
ώσει... τό ΰργον της ανοικοδόμησε ως προχωρούσε. ΟΙ 
Ρότσιλντ είχον γίνει Ισχυροί... Διά την μουσικήν καϊ 
τάς καλάς τέχνας ήρχισεν πάλιν ή περίοδος τής ακ
μής. Εις τό σπίτι τού μεγαλοτραπεζίτου Ρότσιλντ είς 
τδ χωρίο ν La Cosse Ιπαιζεν δ Σοπέν την νέα του 
πολωναϊζ, ή Γεωργία Σάνδη, ή γυναίκα που αγαπού
σε καϊ που τον παίδευε, τον άκουγε... ”Αφινε νά την 
θαυμάζη δ Σοπεν καϊ φλερτάριζε μέ τον Ροσσίνι. CO 
Λϊστ, δΧάινε, & Παγκανίνι....δλοι είχανμαζευθή έκεϊ. 
Εις τό ίδιο χωριό, οπού εύρίσκετο τό παλάτι του Ρό- 
τσιλντ, ζούσε ή μικρή Φαντέτ, που όλοι την έφώνα- 
ζαν «δ Τζίτζικας» σέ μια μπαράκα μαζί μέ τή γρηά 
γιαγιά της, ή όποια δεν ήταν καί πολύ αγαπητή είς 
τούς κατοίκους διότι ήταν πειό έξυπνη άπ* αυτούς.

Μέ γέλια περνούσε ό μικρός τζίτζικας τΙς ημέρες 
του... Ντυμένη σέ κουρέλια, εβοσκε τα πρόβατά της, 
τραγουδώντας επαιζε μέ τα σκυλλιά καί τα κυνηγούσε 
τρέχοντας πίσω τους.

'Ο δήμαρχος τού γ^ωριού ήταν ό Μπαρμπώ, ένας 
καλός ηαϊ άξιος άνθρωπος, πού είχε δυο γυιούς^ τον 
Λαντρύ καί τον Σιλβαίν. ' Οταν κάποια μέρα ξέσπασε 
είς τό La Cosse ένας καυγάς, τό μικρό «τζιτζικι» 
Ι.σωσε σχεδόν τή ζωή τού Σιλβαίν. *Από ευγνωμοσύ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΦΙΛΜ

Mia όκηνη ά-πό την νανμαχίαν τΛς Έλτγολάνδης·

51ύα 3ΥΙάρα
νη τής ύποσχέ&ηκε ό μεγαλύτερος αδελφός, ό Λαν- 
τρύ, να τής εκπλήρωσή κά^ε επιθυμία πού ΰα είχε 
ποτέ της. Αυτό τό έσημείωσε καλά ό μικρός τζίτζικας.

Κά$ε χρόνο γιόρταζαν είς τό La Cosse τήν έορ- 
τή τής άγιας ^Αννης... “Ολοι έπήγσιναν Ικεϊ... καϊ 6 
δήμαρχος μέ τούς γυιούς του δέν Ζλλειψε, αφού ετρε- 
φε τον κρνφό πόίΐο νά παντρέψη τό μεγαλύτερο του 
γυιό, τον Λαντρύ μέ τήν Μαντελόν, τήν κόρη τού 
πλουσίου πολίτου Καγιώ, έλπίζων ότι Ιτσι ϋά μπο
ρούσε νά βελτιώοη τά οικονομικά του.

Καί τό «τζιτζικι» ήρ$ε στή γιορτή... Ή γιαγιά 
της τής είχε δώσει τό δικό της γιορτεινό φόρεμα μέ 
τήν παρατήρησι: «Αυτό ήταν τό γιορτεινό μου φό
ρεμα σαν ήμουνα νέα.,.&ά κάνη καί γιά σένα σήμερα». 
Εύθυμη λοιπόν φ&άνει στο χορό και καλει τον Λαν
τρύ νά γορέφουν μαζί. Τού υπενθυμίζει τήν υπό- 
σχεσι, πού τής είχε δώσει.

CO καϋμένος δ Λαντρύ είναι αναγκασμένος νά χο 
ρέφη μέ τό «τζιτζικι», πού μοιάζει σάν σκιάχτρο μέ 
τό φόρεμα τής γιαγιάς της. “Ολοι οι νέοι γελούν... 
όλα τά κορίτσια κοροϊδεύουν.,.άλλ9 ό Λαντρύ τήν κυτ- 
τάζει στά μάτια καϊ τήν ερωτεύεται...κι9 εκείνη αυ
τόν. * Επειτα όαως, όταν προσεχή τήν όμήγυρίν της, 
καϊ κυττάζεται στό καθρέπτη, παραβάλλει τό δικό της 

φόρεμα μέ τό τών άλλων κοριτσιών 
καϊ φεύγει από τήν αίθουσα. 9Από 
τήν ημέρα έκείνη δ Λαντρύ γυρί
ζει καθημερινώς άπ9 Ιξω από τό 
σπίτι τής αγαπημένης του. CO αυ
στηρός δήμαρχος μανθάνει τάκαθέ- 
καστα καϊ πηγαίνει κατ’ ευθείαν 
0Χή Φαντέτ. 9Εκεί έξηγεί πώς 
δ Λαντρύ άπρεπε νά παντρευτή τήν 
Μαντελόν, διότι άλλοιώς ήταν κα- 
τεστραμένος. Αυτό παρακινεί τήν 
Φαντέτ ν9 άφίση τόν Λαντρύ έλεύ- 
θερο. Κρυφά έγκαταλείπει τή νύχτα 
τό χωριό καϊ πηγαίνει είς τό IIα- 
ρίσι... χωρϊς λεπτά καϊ χωρίς νά ξέ- 
ρη τϊ νά κάμη στή μεγάλη πόλι. 
Καθ9 δδόν ευρίσκει τυχαίως 100 
φράγκα. Γιά νά φυλάξη τό θησαυ
ρό αύιό και νά τόν αύξήση, νομίζει 
ή μικρή Φαντέτ πώς μόνον δ οίκος 
Ρότσιλντ είναι κατάλληλος γι9 αυτό 
τό σκοπό. Κατορθώνει νά μπή είς 
τού Ρότσιλντ, είς τόν όποιον αρέ
σει ή κόρη αυτή. Τήν πηγαίνει είς 
τήν Γεωργία Σάνδη, ή όποια κρα
τεί τό μικρό «τζιτζικι» κοντά

Ή κυρία Σουζάνα, ή αξιότιμος σύζυγος τού Δό- 
κτορος Ζιρώ, ένθουσιάζεται ακόμη γιά έρωτα καί ρω- 

• μαντισμό, αδυναμίαν τήν οποίαν δ κύριος Ζιρώ εκμε
ταλλεύεται λίαν προθύμως διά τούς σκοπούς του.

Μίαν ημέραν προσβάλλεται ή αιδώς τής Σουζάνας 
είς τό κατακόρυφον. Βλέπει είς τό άντικρυνόν της πα- 
ράθυρον έναν άνδρα πού δέν φορεί παρά μόνον ένα 
τουρμπάνι καί άγανακτισμένη ζητεί από τόν σύζυγόν 
της νά ζητήση από τόν κύριον αυτόν τόν λόγον.

Ό Ζιρώ σπεύδει νά ικανοποίηση τήν δικαίαν επι
θυμίαν τής συζύγου του αλλά μετ’ έκπλήψεως αντικρύ- 

ίζει είς τήν οικίαν δπου μεταβαίνει, τήν χαριτωμένην 
χορεύτριαν Ζορζέτ, πού ήταν ά'λλοτε μία από τάς εκλε
κτός τής καρδίας του. Ή Ζορζέτ τόν χαιρετά μέ ζωη- 
ράν έκδήλωσιν χαράς καί τού αποκαλύπτει δτι είναι 
πανδρεμμένη μέ τόν χορευτήν Μές-Ούγγέ, αλλά δτι 
δέν είναι καθόλου ευτυχής. Μέ διάφορα αισθήματα 
ακούει δ Ζιρώ τις γλυκειές αναμνήσεις παρελθόντων 
ημερών τις όποιες ανανεώνει μέ σειράν δυνατών ζωη
ρών εκδηλώσεων καί δταν τού παρουσιάζει 
έπειτα ή Ζορζέτ τόν έλθόντα σύζυγον, τού όποιου ή 
ανεπαρκής ενδυμασία είχε προκαλέσει είς τήν Σουζά- 
ναν τρόμον καί άγανάκτησιν ένφ έπρόκειτο μόνον πε
ρί μιάς δοκιμής δι’ έναν νέον χορόν, δ Ζιρώ εύρίσκε- 
ται είς δύσκολον θέσιν καί τούς αποχαιρετά άψού άν-

της. Πολύ γρήγορα ή μικρή Φαν
τέτ κατάκτησε τις καρδιές όλων καϊ 

. όταν κατορθώνη νά κινήση τό 
ένδιαφέρον τού δουκός τής 90ρλεά- 
νης γιά μία σιδηροδρομική έπέκτα- 
σι, πού δ Ρότσιλντ επιθυμούσε νά 

,πραγματοποιήση... γίνεται πλούσια 
καϊ Ιπιστρέφει μέ τιμές είς τό χω
ριό της.

9Εδώ κατορθώνει νά έπανακτήση 
τόν Λαντρύ, δ όποιος είχε δυσπι- 

• στήσει διά τήν αγάπη της. Συνω- 
δευμένη άπ9 όλους τούς γνωστούς 
της από τήν πόλι, δδηγουμένη άπο 
τόν πρώην έχθρόν της καϊ νύν πε
θερόν της, τόν δήμαρχο τού La 
Cosse, γονατίζει εις τήν έκκλησία 
παρά τό πλευράν τού Λαντρύ της 

.προ τού βωμού.
* Ο ίδιος δ Σοπέν παίζει αρμό- 

νιον κατά τήν διάρκειαν τού μυστη
ρίου. .

9Επιστρέφει ευτυχισμένη -πλέον 
είς τό μέγαρον της μαζί μέ τον 

. σύζυγόν της.

τήλλαξε μέ τόν Μές-Ούγγέ μερικές τυπικές καί εύγε- 
νεϊς λέξεις. Εις τήν Σουζάναν δμως αναφέρει δτι ώμί- 
λησε καταλλήλως είς τόν άδιάντροπον.

Έν τώ μεταξύ δμως δταν ό Ζιρώ πηγαίνει νά άνα 
παυθή λιγάκι έρχεται ό Μές-Ούγγέ προσωπικώς είς 
τήν Σουζάναν διά νά επιστρέφει τό μπαστούνι πού 
έλησμόνησε δ Ζιρώ εις τό σπίτι του. Έπί τή εύκαιρίμ 
αυτή ερωτεύεται ό μπλαζαρισμένος καί ύπέρμοδέρνος 
χορευτής τήν Σουζάναν ή όποια ευτυχώς διά τόν Ζι
ρώ πέρνδΐ τό πράγμα από τήν ρωμαντικήν ά'ποψιν. 
Ό Ζιρώ έδωσε ένα ραντεβού μέ τήν Ζωρζέτ, καί καθ 
δδόν πού πηγαίνει είς συνάντησιν της παραβαίνει τήν 
αστυνομικήν διάταξιν περί ταχύτητος καί προσβάλλει 
αστυνομικόν. Συνεπεία τών αδικημάτων αυτών καταδι
κάζεται είς τριών ημερών φυλάκισιν.

’Αντί δμως νά πάη νά έκτίση τήν ποινήν του είς 
τήν φυλακήν δπως έδωσε νά πιστεύση ή Σουζάνα < 
πηγαίνει μέ τήν Ζορζέτ είς τόν χορόν τών καλλιτεχνών 
δπου οι δυο νικούν είς τόν διαγωνισμόν τού Τσάρλε
στον χωρίς νά ύποπτευθούν δτι ή σπουδαία νέαεϊδη- 
σις έμαθεύθη αμέσως από τήν Σουζάναν διά τού ράδιό. 
Ταυτοχρόνως δμως δ κύριος Μές-Ούγγέ επισκέπτεται 
τήν Σουζάναν διά νά τής παράσχη μερικάς αποδείξεις 
τής συμπάθειας του/Η Σουζάνα τόν κάμνει νάσυνέλ- 
θει πριν δμως προφθάσει νά συμμορφωθή προς τήν 
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μή έπιδεχομένην άμφισόήτησιν χειρονομίαν τής Σου- 
ζάνας, εισέρχεται δ αστυνόμος, δ όποιος θέλει να πά· 
ρ 9 τον Ζιρώ προς εκτισιν τής ποινής του. Προς προ- 
ληψιν σκανδάλου αναγκάζεται ή Σουζάνα να άφίση 
τον Μες Ούγγέ νά θεωρηθή ως σύζυγος της και επί
σης αναγκασμένος ακολουθεί δ χορευτής εις τήν φω
νήν τού νόμου. Ή Σουζάνα συνελθούσα από τον ρω- 
μαντισμόν της σπεύδει προς εύρεσιν τού συζύγου της 
καί τον συναντά τήν στιγμήν πού φεύγει από τήν έορ- 
τήν μ* έμφανή τήν έπιρροήν τού αλκοόλ.

Ή Σουζάνα τον φέρνει με το αυτοκίνητο είςτό σπίτι 
καί μόνον κατόπιν αρκετής ώρας κατορθώνει ή αποφα
σιστική καί ένεργητική γυναίκα νά κάμη τον άπιστον 
σύζυγόν της νά συνέλθει έν μέρει. Ευχαριστημένη πού 
δύναται νά άποσιωπίση τήν ακούσιαν της περιπέτειαν 
μέ τον Μές-Ούγγέτ, δέχεται τήν συμφιλίωσιν τήν ό
ποιαν προτείνει δ μετανοών καί ευτυχής Ζιρώ.

Μέ πρωταγωνιστήν τον ΧΑΟΥΣ ΠΗΤΕΡΣ
’Η πράξιςλαμβάνει χώραν εις τήν βόρειον ’Αμε

ρικήν έν πλήρει έρήμφ τής ’Αλάσκας, τής χώρας τών 
ερευνητών .

’Αφού έπλούτισαν δ Μπαίκυ Μαλόν καί ό συνε
ταίρος του Πήτερ Μπέρτον αποφασίζουν νά έπανέλ- 
θουν εις μικρόν χωρίον τών «Λευκών πηγών» δπου 
ή Τζέϊν ή θυγάτηρ τού Πήτερ Μπέρτυ αναμένει τήν 
έπιστροφήν των μετ’ άνυπομονοσίας.

Άναχωρήσας πρώτος δ Πήτερ Μπέρτυ έξαφανί- 
ζεται μυστηριωδώς καί ένας θαυμαστής τής Τζέϊν δ 
λοχίας Τζών Κλέλαν τής έφιππου χωροφυλακής ξεκινά 
ευθύς προς άναζήτησίν του.

Μερικά ίχνη έκ τής χιόνος δέν αργούν νά πείσουν 
τον Τζών Κλέλαν δτι δ Πήτερ Μπέρτον ί’πήρξε θύ 
μα βδελυράς ένέδρας, καί υποπτεύεται πάραυτα τον 
Μπέκυ Μαλόν ώς φονεύσαντα τον συνεταίρον του 
διά νά τον κλέψη. Μετ’ ολίγον συναντά τον Μάλον 
καί τού έπιτίθεται αλλά κατά τήν διάρκειαν τής μά
χης οί δύο άνδρες έκυλίσθησαν εις μίαν χαράδραν 
καί δ λοχίας πληγώνεται σοβαρώς χρεωστεί τήν σωτη
ρίαν του εις τον αντίπαλόν του δστις παρά τήν φοβε- 
ράν χιονοθύελλαν κατορθώνει νά τον μεταφέρει εις 
μίαν άπόμερον ιφιλύβην κειμένην εις μικράν άπόστα* 
σιν τών «Λευκών πηγών».

Παρά τήν μομφήν ή οποία τήν βαρύνει ό Μπέκυ 
Μάλον πηγαίνει εις τής Τζέϊν Μπερτών καί κρύπτων 
άφ’ ένός έπιμελώς τήν ταυτότητά του, τής άναγγέλει 
τό ατύχημα τό έπισυμβάν εις τον λοχίαν Κλέλαν.Μετά 
ταύτα έπανερχεται έσπευμένως νά περιποιηθή τον χω
ροφύλακα. ' ' , · · V

Τήν έπομένην πρωίαν ή Τζέϊν Μπέρτον συνοδευ- 
ομενη υπό κάποιου Ιατρού Ζάκαρντ δστις τής κάμνει 
κόρχε εις μάτην, μεταβαίνει εις τήν καλύβην δπου εύ- 
ρίσκονται ό Μπαίκυ Μαλόν καί Τζών Κλέλαν. ’Αλλά 
τήν στιγμήν πού ή νεαρά κόρη έκμυστηρεύεται είς τον

Μάλον τήν συμπάθειαν πού τής έμπνέει, μανθάνει 
αίφνης τήν τρομεράν κατηγορίαν πού βαρύνει τον 
συνεταίρον τού πατρός της καί τότε τού πτύει κατά 
πρόσωπον τό μίσος καί τήν περιφρόνησιν της.

Τήν ιδίαν στιγμήν ακούεται απαίσιος τριγμός......
Άποσπασθείσα από τήνκορυφήνμίατεραστία χιονοστι- 
βάς πίπτει επί τής καλύβης τήν όποιαν θάπτει μαζυ 
μέ τούς έν αυτή. Διασωθέντες ώς έκ θαύματος απο 
τήν έν μέρει κατακρημνησθείσαν στέγην των οί δυ
στυχείς είναι καταδικασμένοι νά άποθάνουν ολίγον 
κατ’ ολίγον από πείναν κι’ από δίψαν έντός τής παγε- 
ράς φυλακής των.

Μία τελευταία έλπίς μένει δι’ αυτούς νά ανοίξουν 
διά δυναμίτιδος μίαν δίοδον. °Όλαι αίάλλαι προσπά- 
θειαι άπομείνασαι άνευ αποτελέσματος, δίδει δ λοχίας 
Κλέλαν τήν άδειαν εις τον Μπέκυ Μάλλον να καμη. 
τήν ύστάτην αυτήν απόπειραν. Ή έκρηξις λαμβάνει 
χώραν άλλ’ ό ιατρός Ζάκαρντ σπεύσας προ τής ώρας 
προς τήν οπήν δέχεται τό θανάσιμον πλήγμα από δεν 
τέραν άνάφλεξιν.

Σκυμμένη απάνω του δπως τον περιποιηθή, ή οποιοτ 
είναι ή έκπληψις τού Μπαίκη Μάλον άνακαλυψαντος 
πλησίον τού έτοιμο θανάτου ένα κιβώτιον σπασμένον 
πλήρες τεμαχίων άκατεργάστου χρυσοί’! ^Ολα διαφω
τίζονται. Ό φονεύς τού πατρός τής Τζέϊν δέν είναι 
άλλος από τον υποκριτήν Ιατρόν οστις γνωριζων οτι 
αί ύπόνοιαι θά έπέπιπτον άναποφευκτως επί τού Μα- 
λον ένόμιζεν έξησφαλισμένην τήν ατιμωρησίαν.

Ολα διαφω-

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Την 30ην λήγοντος μηνός Δεκεμβρίου λήγουν αί συν- 

δρομαί τών κ· κ. Ν. Γαιτη, Μ· Νοβάκ, Πρίντζη καί Σόρ- 
μπυ, Φωτιάδη καί Σουλίδη, I. Μαργουλή, Α· Μ άλλη καί 
Σία C. I. Noiti, Κ. Χουσάκου καί Στ. Καλαντζή (’Αθή- 
ναι) ’Αδελφών Γιαμαλίδου, (Πειραιά), Κινηματογράφου 
Άστήρ (Χίος), Μινέρβας Τζόγαλη (Καβάλλα), Κινηματο
γράφου ’Αττικόν (Σάμου Βαθύ), «Τριάγκλ» Πρακτορεΐον 
(Θεσσαλονίκη), ’Αχιλ. Φέσσα (Καβάλλα) Σταμπετάΐ^Μαλ- 
λέχ (Θεσσαλονίκη), Μ· ’Εμμανουήλ (Καβάλλα), Αθα
νασίου Σκοτινιώτη (Αθήναι) Θεοδώρου Νικολλέρη (Δρά
μα) Ρίας Δικαίου (Καλάμαι), Φίλ. ’Αναγνώστου (Δράμα) 
Κινηματογράφου ’Αττικόν (’Αμφισσα), Α., Τουρνά και Σ· 
Δούρου (Τρίπολιν), Κ. Καλογεράκη ‘Ηράκλειον-Κρήτης, 
Κρικόρ Δελαγιάν Δραμα, Β. ’Αναγνώστου %Μυτιλήνη,. 
Καίτης Γουσίδου Θεσσαλονίκη, καί Τασίτσας Τρακάλη 
Σέρραι. .

Παρακαλοΰνται θερμώς οι ανωτέρω κ. κ. φίλοι 
συνδρομηταί δπως Οελήσουν καί ανανεώσουν εγκαί
ρως τάς συνδρομάς των έμβάζοντες το σχετικόν άν- 
τίτιμον καθ’ δσον έν έταντίφ περιπτώσει από 1ης 
’Ιανουάριου θά διακοπή ή περαιτέρω αποστολή τού 
τεύχους.
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Ν. Άτζαρίτης Πάτραν 1 - 1 -1928 » 30 - 3 - 928

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ
______ «

Kreuzzug des Weibes.—Πα,ρ. Arthur Ziehm) 
ϋροαβλή^η 9Ϊς τό «’ΖνντάΑ»

Δέν είναι εύκολον νά άποφανθή τις αμέσως κατά πό- 
•σον ένα τέτοιο τόσον σοβαρόν κοινωνικόν πρόβλημα ήτο 
κατάλληλον διά τόν κινηματογράφον. Πάντως δέν δύναμαι 
νά άρνηθώ δτι οί σεναριογράφοι (Dossio Koffler καί 
Martin Berger) καί ό σκηνοθέτης εΐργάσθησαν μέ τέτοιο 
τάκτ ώστε επέτυχαν νά μάς παρουσιάσουν ενα φιλμ άπό 
ανθρωπιστικής Ιδίφ άπόψεως λίαν ενδιαφέρον.

Τό σενάριο πραγματεύεται ένα θέμα πολύ παλαιόν, 
■πού πολλάκις άπησχόλησε καί απασχολεί τούς κοινωνιο
λόγους. Κυρίως πρόκειται περί ένός απλού συμβάντος τό 
όποιον ό Μάρτιν Μπέργκερ, ό σκηνοθέτης, κατώρθωσε 
νά έκμ,.ταλλευθή έπιτυχώς μέ διαφόρους χαρακτηριστικός 
αντιθέσεις καί ψυχολογικός στιγμάς καί νά παρουσίαση 
«ναντι τής αύστηρότητος τού γερμανικού ποινικού νόμου, 
τό λογικόν τού ανθρωπισμού. Μερικά χάσματα, άπορίαι 
χωρίς λύσιν, αρκετοί υπότιτλοι, σοβαροποίησις έτι τού 
θέματος μέ άνάμιξιν θεωριών όπως τού Μάλθον, είναι 
κατά τήν γμώμήν μου σφάλματα τά όποια θά έπρεπε νά 
Ι,εΙψουν·

• ‘Η ηθοποιία παρουσιάζει εξαιρετικόν ενδιαφέρον. 
‘Ο Κόνρατ Φάϊτ πολύ καλός. Κατατοπισμένος τελείως 
είς τόν ρόλον τού Κρατικού επιτρόπου. Έντύπωσιν Ιδι
αιτέραν μού έπροξένησε τήν στιγμήν πού φαντάζεται τήν 
σταυροφορίαν τής γυναικός καί τήν στιγμήν τής πάλης του 
μεταξύ τού καθήκοντός του καί τού άνθρωπισμού του. 
‘Ο Βέρνερ Κράους πάλιν έζωντάνεψε τόν ήλίθιον, παρου
σίασε οχι ολίγα προτερήματα χαρακτερίστα, όχι λίγες φο
ρές δμως υπερβολικός. *Ο Χάρρυ Λίτκε, παρ’ δλον πού 
«παίζε ένα ρόλο εντελώς έξω τού στυλ του, Ικανοποιεί μέ 
τήν φυσικότητά του. *Η Μάλη Ντελσάφτ έχει μερικέ; 
δραματικές σκηνές πρώτης τάξεως. Σύνολον δηλ. πολύ 
Ικανοποιοιτικόν.

Φωτογραφία κατά τό μάλλον ή ήττον έλλατωματική. 
Σκηνοθεσία περιορισμένη.

Τό συμπέρασμα είναι δτι πρόκειται περί ένός φίλμ 
είς τό είδος του καλού, ένός κουλτουριστικού μάλλον 
φιλμ, κατάλληλον διά κοινόν άνωτέρας μορφώσεως, διότι 
άλλως κινδυνεύει νά παρεξηγηθή ή νά παραμείνη άπο- 
λύτως άκατάληπτον, δπερ τό αύτό. ΕΙς τάς ’Αθήνας έ- 
σημείωσε έπιτυχίαν. Ro-Μ a

ΚΑΚΟΜΟΙΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
(MAQUILLAGE)

ΙΙαραγωγή Cosmograph.—Προεβλή&η είς τό'^-Αττικόν»
’Ανάμεσα στα έκλεκτά φίλμ πού είδαμε έφέτοΓ, ώρισμέ- 

νως τό «Μακιγιάζ» άξίξει νά καταλάβη μια άπ’ τές πρω
τεύουσες θέσεις είς τό είδος του·

’Εκτός τής γεμάτης πρωτοτυπίαν πλοκής της, έκεΐνο 
πού Καθιστά αύτήν τήν ταινίαν πειό ένδια^έρουσαν, βί- 
ναι τό πολύ μελετημένο μοντάρισμα τών σπουδαιοτέρων 
της σκηνών έκ μέρους τού έκλεκτού σκηνοθέτου Φέλιξ 
Μπάχ.

’Αλλά καί έκτος τού ούσιώδους αυτού σκηνοθετικού 
προσόντος του, τό «Μακιγιάζ» μάς παρουσίασεν άπ’ άρ- 
χής μέχρι τέλους μιά γραμμή καλαισθησίας καί μοντερ
νισμού, ένισχυθείσαν σπουδαίως άπό τήν πολυτέλειαν καί 

τήν χλιδήν του. ‘Άμα δέ προστεθούν εις τά άνωτέρω πλε· 
ονεκτήματα τού «Μακιγιάζ» τά πέντε μεγάλα ταλέντα πού 
συμπράττουν, εύρίσκομεν ένα έπί πλέον λόγον τού άμεμ
πτου συνόλου του.

‘Η Μαρσέλλα Άλμπάνι τήν όποίαν τό Κοινόν μας εί
χε τόσον επιθυμήσει, ένεφανίσθη στό «Μακιγιάζ» εις 
ενα ρόλον πού θά μπορούσα νά πώ δτι ήτο καμωμένος γιά 
κείνην. Τό παίξιμό της συνδυάζον τήν λεπτότητα καί τήν 
χαριν μέ τό αίσθημα, άξίζει νά άναφερθή είς τήν πρώ- 
την γραμμήν

’Επίσης ό Βέρνερ Κράους φυσικώτατος εις τόν ρόλον 
τού Αμερικανού Μπρούκ, έπαιξε μέ δλην τήν χαρακτηρι
στικήν ’Αμερικανικήν άφέλειαν, χωρίς βεβαίως νά ύστε- 
ρήση ε(ς τάς δραματικός σκηνάς τού «Μακιγιάζ· δπου ή 
Μαρσέλλα Άλμπάνι τόν έβοήθησε άνταξίως.

ΟΙ Άλφόνσος Φρήλανδ, Κάρολος Βανέλ καί Σάνδρα 
Μυλοβάνωφ συνεπλήρωσαν <ήν έπιτυχίαν τού «Μακιγιάζ· 
τό όποιον άφήκε λαμπρόν έντύπωσιν.

’Ίρις Σκαραβαίον

Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ
(—ZZag.FoxFilm)

tig <ό «Σπλέντιτ*
. Ένα άσνυνομικόν φίλμ. ’Αρκεί αυτό διά νά τό κατ^δι- 

κάση κανείς άπό άπόψεως ωαλλιτέχνιας. Καί τούτο διότι 
τά τοιοότου στιλ φίλμ σπανίως λένε κάτι..

Ατομικως δέν μού ήοεσε άπολύτως, έν τούτοις άμερο- 
ληπτως. κρίνων δεν μπορώ να τού άρνηθώ ειδική εμπορι
κήν άξίσν διά τήν Ελλάδα. Τά τοιούτου είδους δηλ. ντε- 
κτεβιστικά φίλμ κινούν μέ τά άπρόοπτα επεισόδια τό ενδι
αφέρον καί σι κινούν ιδιαιτέρως τάς λαϊκάς μάζας. ί

V; Ro Ma

11 ΕΚΟΣΤΙΣΕΝ Η ΝΙΚΗ
(What Prise Glory!. — ΤΖαραχωχή Fox-Film 

9ΐς «Μοττιάλ»
Καί πάλιν ένα φίλμσχετικό μέ τόνπαγκόσμιον πόλεμον, 

οσον καί άν κάποιος πρόλογος υποστηρίζει τό άντίθετον. 
Εννοείται δτι αυτό είναι άύιάφορον άφοϋ καί ίο φίλμ 
αυτό εκμεταλλεύεται τόν πόλεμον τόσον έπιτυχώς.

Τό σενάριο είναι καλογραμμένο, κινεί τό ένδιαφέοον, 
σε συγκινεϊ, σε ένθουσιάζει, σέ κάνει νά γελάς. Κι*' έν 
τούτοις είνΓ ΐ άπλούστατο Δύο έξ επαγγέλματος στρατιώ- 
ται καί αντίπαλοι ειο τόν έρωτα Τό ωραιότερο' του δμως 

τέλος του Ένα τέλος πού έξυψώνει τό καθήκον, 
έςέρχεται ώς έκ τούτου άπό τά συνήθη δρια ένός ά- 
μερικανικου φίλμ καί ικανοποιεί άληθινά.

Αλλά τό σενάριο αυτό θά περνούσε ίσως άπαρατήρη- 
τον αν δέν τό,άνελάμβανεν ό Raul Walsh, ένας σκηνοθέ
της ασφαλώς από τους ολίγους. Μάς παρουσίασε μ* ένα 
θαυμάσιο τέμπο, τή ζωή τού στρατιώτου. "Είναι άριστοτέ- 
χνης καί είς τόν όγκον καί είς τάς λεπτομέρειας. Τί έντυ- 
πωτική π.χ. ή σκηνή πού άντί γιά σταυρό στον τάφο ένός 
στρατιώτου βάζουν τό δπλον του καί τό κράνος του; Αί δέ 
σκηναί τών μαχών είναι τόσον έπ:τυχεϊς ώστε ν’ άμφιβάλ- 
λη κανείς δτι έγυρίσθησαν στό Χόλλυνουντ, άλλά έπ’ αυ
τού τού πεδίου τού πολέμου. "Άν έξαιρέση κανείς μερικά 
σφάλματα, η σκηνοθεσία έν συνόψει είναι πρώτης τάξεως. 
Κι’ ή φωτογραφία πολύ καλή.

Αλλα κι ηθοποιοί στους ρόλους τιον. Κι* ό *Εντμοντ
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Λόβε καί ό Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν ικανοποιούν καθώς πολ
λά υπόσχεται ή Ντολορέ; ντέλ Ρίο, ή οποία πιθανόν νά μή 
είναι ώμορφη, έντυπωτική όμως καί είναι άρχαρία ακόμη. 
Κι’ οί τύποι των κομπάρσων μέ έξαιρετικήν έπιμέλε:αν δι
αλεγμένοι

Τό συμπέρασμα είναι δτι πρόκειται περί τού πρώτου 
φιλμ τής Fox, τό όποιον μού ήρεσε χωρίς επιφυλάξεις, 
ένός εις ιό είδος του πολύ καλού φίλμ. Ro Ma

ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ ΦΙΛΙ

(Hoc Kop Carly.—Παρ Ε. Rihter-Fi.m der U.F.A.)
Ππροεβλή&η εις τό *Οϋφα ΖΖάλας»

Σφάλματα καί προτερήματα αναμιγνύονται στό φίλμ 
αυτό κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά δυσκολεύεται κανείς 
και νά τό καταδικάση απολύτως καί νά τό έπαινέση.

Σενάριο αρχαιοπρεπές, άνομοιογενές πού μ3 μίαν λέξιν 
δέν λέγει τίποεε. ’Ηθοποιία διόλου Ικανοποιητική. Έξαί- 
ρεσιν μόνον αποτελούν ή Έλλεν Ρίχτερ, ό Μιχαήλ Μπό- 
νερ καί ό Α. Πουάνινερ.

Ννεκόρ, τουναντίον, φωτογραφία κα γενικαί εικόνες 
δείχνουν διι ό σκηνοθέτης κατέβαλλε άληθινάς προσπά
θειας. «Εξωτερικά» στό Βερολίνο, Αμβούργο, Παρίσι καί 
ιδίως Νέαν Ύόρκην ευχαριστούν ιδιαιτέρως τήν θεπτήν.

Τό συμπέρασμα εΐνα δτι καλλιτεχνικός τό φίλμ δέν 
λέγει σχεδόν τίποτε, έμπορικως δμως λέγει πολλά περισσό
τερα. ‘Αρέσει στό πολύ κνινόν.

Ro-Ma

Ή Αάονρα Ααπλάντ εις την Λζαριτωιιένην κομε
ντί αΆότρον ννκτός» πηύ Θά προ6λ*ηθΛ προόε- 

εϊς ένα τών αθηναϊκών κινηματογράφων·

ΤΙ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ Η ΛΥΑ ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 Δεκεμβρίου.—(Του συνεργάτου' 
μας). Καί πάλιν θά σάς απασχολήσω μέ λίγα λόγια: 
διά την Λύα. Είναι βλέπετε ακόμα δημοφιλής κι’ ε
δώ καί κάθε τι σχετικόν μ’ αυτήν παρακολουθείται 
μέ ενδιαφέρον. Κι’ ακόμη δέν σάς κρύβω δτι δλοι 
οι βερολινέζοι χαίρονται ένδομύχως μέ τάς τόσας α
ποτυχίας στήν ’Αμερικήν.

Μέ σκοπόν λοιπόν νά πληροφορηθώ, πώς βλέπει 
τό μέχρι τούδε της έργον εις τήν Αμερικήν καί τί σκο - 
πεύει διά τό μέλλον της έπεδίωξα καί τό επέτυχα νά 
τήν συναντήσω.

Κατόρθωσα νά τήν δώ λίγα λεπτά τό πρωί τής 
άναχωρήσεώς της, στό ’ίδιο ακριβώς διαμέρισμα πού 
τήν είχα συναντήσει καί προ διμήνου. Ή αυτή ακα
ταστασία έπεκράτει, βαλίτσες καί κιβώτια παντού, μέ 
τήν διαφοράν δτι τώρα έδένοντο ενώ τότε έλύοντο.

Μού ζήτησε κατ’ άρχάς συγγνώμην διότι μέ είχε 
. τόσον νά περιμένω. «Αναχωρώ τό απόγευμα διά Χόλ- 
I λυγουντ μέσφ Παρισίων καί έχω νά κάμω αναρίθμη
τες επισκέψεις καί τά μπαγκάζια μου δέν εΐν’ ακόμη 
έτοιμα. Δέν γνωρίζω από πού νά πρωταρχίσω!»

«Στάςίϊ έπρεπε νάαρχίσω τό «γύρισμα»ένός φίλμ 
γιά λογαριασμό τής «Metro» μά τό πόδι μου μέ εμπό
δισε. Προς τό παρόν δέν είμαι κλεισμένη μέ καμμία 
φίρμα, ’Έχω άπόφασι καί πρέπει νά κάμω στήν Αμε
ρική έν μεγάλο, φίλμ, ένα δπως θέλω Πούττι—φίλμ,. 
ένα έργο σάν τό «Βαριετέ». Μέχρι τώρα τά αμερικα

νικά μου φίλμ δέν ήρεσαν, έξαίρεσιν ίσως αποτελεί 
ένα φίλμ τό όποιον «έγύρισα» γιά τήν «Universal». 
Αυτήν τήν φοράν δμως θά επιτύχω ’.» Καί τονίζει τις 
τελευταίες της λέξεις μέ ύφος... κινηματογραφικόν, 
j ού μάς κάνει έστω καί αμφιβάλλοντας νά συγκατα-

Π νεί’σωμεν.
«Θά επιθυμούσα πολύ νά εύρίσκομαι στήν πρε

μιέρα τής «Καρλόττας». Ξέρετε, δέν μ’ αρέσει νά παί
ζω ρόλους μοντέρνων γυναικών, γι’ αυτό καί μού 
διεσκεύασαν καταλλήλως τον ρόλον μου».

«Ή Καρλόττα, δπως τήν παίζω, είναι μιά γυναί
κα μέ κάποια λόξα, αλλά λόξα συμπαθητική. Γενι
κώς οί ρόλοι πού σάς είπα δέν μού ταιριάζουν καί 
γι’ αυτό δέν τούς παίζω». Ως προς τό πόδι μου πη
γαίνει καλύτερα, δ γιατρός μού ύπεσχέθη δτι μέσα σέ 
δυο εβδομάδες θά μπορώ νά χορεύω καί νά τρέχω 
πάλιν σάν πρώτα».

Συζητούσε καί εύρίσκετο εις διαρκή κίνησι, πότε 
γιά τό τηλέφωνο πού κτυπούσε δλη τήν ωρα, πότε γιά 
χίλιες δυο άλλες παραγγελίες. Άτυχώς ό καιρός τής. 
συνεντεύξεως είχε παραταθή πολύ, έπρεπε νά τήν 
άφίνω.Καί σφίγγοντας τό χέρι μου λέγει:<Aufwieder- 
sehen, χαιρετήστε μου δλουςκαί εδώ καί στήν’Αθήνα,, 
τό άργότερον σέ πέντε μήνες θά ξαναβρίσκομαι πάλιν 
κοντά σας! Καί συνεπλήρωσε τις λέξεις αυτές μ’ ένα. 
βλέμμα πού έλεγε : καί τότε πλέον γιά πάντα».

—ίί----------1: Λ ’ 1 Von Nat as

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΦΜΑΣ
Κατά τήν λήξασαν έβδομάδα προεβλήθησαν εις τούς 

‘Αθηναϊκούς κινηματογράφους τά έξης έργα: Εις τό 
’Αττικόν τό “Μακιγιάζ,, μέ τήν Μ. 'Αλμπάνι, εις τό 
Σάλον Ίντεάλ “Εγκλήματα μητρότητος,, έργον πολύ 

• διδακτικόν, είς τό Ο ύ φ α Πάλας “Τά έπτά κορίτσια 
τής κυρίας Γιούρκοβιτς“, είς τό Π ά ν θ ε ο ν “Μοργκάν 
ή Σειρήν)), είς τά ‘Ολύμπια «Ή κλέπτρια», είς τό 
Μ ο ν τ ι ά λ «Πόσο έκόστισε ή νίκη» και είς τό Σ π λ έ ν- 
τιτ ((Τά καταγώγια» μέ τον Ίβόρ Νοβέλλο. Είς τά συν- 
νοικιακά έπίσης προεβλήθησαν τά έξης : Είς τό Α.Ο.Δ.Ο. 
(('Η χρυσή πεταλούδα» μέ τήν Νταμίτα καί ((Ό Μασί- 
στας στήν κόλασι», είς τό Ά χ ί λ λ ε ι ο ν ((Ή χορεύτρια 
τού Τσάρου» και ((’Υπό τήν σκιάν των τάφων», είς τό 
Ά θ η ν α ϊ κ ό ν ((Σαΐτες», είς τό 
τος καβαλλάρης» είς τήν Μαγείαν

καί είς τον Π αρθενώνα τής Καλλιθέας ((ΟΙ άπάχη- 
δες των Παρισίων» καί ((Τά χέρια τού Όρλάκ». Λίαν 
προσεχώς κάμνει έναρξιν, ώς άναγγέλλεται, καί νέος κι
νηματογράφος είς τό τέρμα οδού Ίπποκράτους ύπό τον 
τίτλον ((Κόσμος». ‘Ο *Άονοε

Ελλάς «Ό άτρόμη- 
____ , : ς 7 τό «*Ιτ», εις τό 

Ροζικλαίρ «Ό υιός τού πειρατού)) μέ τον Μπισκώ I___ 1 > ** λ “ ------

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
■■

Πείραιεθς
Κινημ. ‘Ολύμπια.—Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον 

προεβλήθησαν “Ή κυρία μέ τάς καμελίας,, μέ έπιτυχίαν 
καί “Μπέν ΧούρΛ.

Κινημ. Χάΐ—Λάΐφ.—Προεβλήθησαν τά έργα “Μαύρος 
Πειρατής,, καί “Τό μυθιστόρημα ένός άπορου νέου,,. 

. Αύριον θά προβληθη ή κωμωδία “Τί έπαθε ό Γιάννης,,.
Κινημ. Σπλέντιτ.—Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν “Ή 

χορεύτρια τού Τσάρου,, καί “Τό Έμδεν,,. ” "
λονί κη

Κινημ. Πατέ.—Προβάλλεται ή ταινία Είλωτες τής ά- 
γάπης,. Τήν Δευτέραν *Ό Μιναρές τού θανάτου,. Προσε
χώς ‘Ύπό τήν Σκιάν τών τάφων,, ‘Έμδεν,, ‘Ό ’Ιππότης 
τών ρόδων,, κλπ.

Κινημ. Άθήναιον.—Προβάλλεται τό έργον “Ή ώραι- 
ότερες γαμπίτσες τού Βερολίνου,,. Προσεχώς “Ή λευκή 

- αδελφή,,· .
Κινημ. Λ. Πύργου.—“Ή εύνοουμένη τού Μαχαραγιά,,. Κινημ. Μ. Αλέξανδρος.—Προβάλλεται τό εργον (CH γό-
Κινημ. Παλλάς.—Εξακολουθεί προβαλλομένη ή ται- ξ’ϊζ Νίγκρι μέ επιτυχίαν. Προοεχώ; θά ποο-

νία "Μπέν Χοΰρ„ όμοΰ μετά τοϋ Κινημ. Διονύσια (Συ- τα έργα « Η κυρία δέν μέ μέέ.λεη καί ((eH εύθυμη
νέχεια καί τέλος). 7 ,’J ‘ *

Κινημ. Μοδέρν.—Επεισοδιακά. Φ· Έσπιελίδης
Κινημ. 'Αττικόν.—“’Ανεμοστρόβιλος τού Ίπποδρομί-| Πάτρα» 

ου„ καί τό τρίτον έπεισόδιον τού έργου “Τραγικό καρα- 
.βάνΐΗ·

Κινημ. Κεντρικόν.—Ή συνέχεια έπεισοδίων “Σίναμ- 
παρ„ καί “Μυστικό τών τεσσάρων,, ώς καί τό αύτοτελές 
-ής Φαναμέτ οί “Ερυθρόδερμοι,,.

Κινημ. ‘Ολύμπια.—“Σπήτι Μυστηρίου,, μέ τον Μου- 
ζούκιν.

Κινημ. Ροαγιάλ.—Επεισοδιακά.
Τ. Τσατσαπάς 

Βόλος
Κινημ. Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν “Ή μαύρη χο

ρεύτρια,, καί είς δύο έποχάς τό “Άνευ οικογένειας,, μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν. Προσεχώς “Τρελλή Λόλα„, “Αύτός 
.πού δέχεται ραπίσματα,, κλπ.

Κινημ. Άργυλλά.—Προεβλήθησαν δύο κωμωδίαι “Ζή-

τω τό σπόρ„ καί “Πάτερ Σαρλώ,,, “Βαλέντσια,, καί “ Η 
κόρη τού διαρρήκτου.,. Προσεχώς “Συρματοπλέγματα,,.

Θ. ΠαπαβασιΛ^ρυ , ,ν■μ 9 rv

Κινημ. Μεγας.—Προεβλήθησαν τά έργα “Έν όγόματϊ 
τού Αύτοκράτορος,, καί “Ό Δον Καίσαρ τού Βαζάν,,.

Κινημ. Πάνθεον.—Επειδή έγκατεστάθη ό θίασος 
Βεάκη, διέκοψε προσωρινός τάς παραστάσεις του.

Σ. Καζαντζής 
^έορατ

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν τά'έθγα •^ΓΟ'ι-Ρίφ 
καί ό Ράφ στό ναυτικό,,, “Ή έρωτομανής,,' μέ τήν Κλά
ρα Μπόου καί “Γιά μιά γυναίκα,,. ‘ :

Κινημ. Όρφεύς.—Προεβλήθησαν ΚΜΌ Μιχαήλ' Στρογ- 
κώφ„ καί “’Η κόρη τού δάσους,,; Ζ ·'*, .

Κινημ. Ρέμβη.—Προβάλλει διάφορα έπεισοδιακά.
Γ. Χαλκίδης 2 ^ 

Δράμα
Κινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν τά έργα “Μιά έβδρ 

μάς ήδονής,, καί "Μαρία Μαριάννα, Μαριέττα,,. Προσε 
χώς “Σταυρός και Μάουζερ,,. Ν. Μαρκίδης
Καβάλλα

— ·ν <L>JA.k.JOli

Κινημ. ’Ολύμπια.—Προεβλήθησαν τάί έργα “Μοδέρ- 
νος Βασιληάς,, καί “Έρως καί τέχνη,,. ΤΊ . . ·

Κινημ. Αίγλη.—Προεβλήθησαν τά έργα “TVκοστίζει 
μιά τρέλλα,, καί “Γιά τήν τιμήν της,,. " * ’’

Γί> Νιτσόπουλος Η * 
"Αμφίίίόα /Λ

, ” η Κινημ. Καραδήμου.—Προεβλήθη διά τούς μαθητάς 
Ε. Βρυεννιος τού σχολείου τό έργον “Αί Δέκα Έντολαί,,, Έπίσης προ

εβλήθη καί “Ό Βοκάκιος,,. Λ. Γιαλέσσας
ΤρίποΧκ

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
“Άδικη γυναίκα,,. Προσεχώς “Νιμπελούγκεν,,.

Κινημ. ’Αττικόν.—Προεβλήθη τό έργον “Μονάκριβη,,.
’■'Έ Α. Τουρνάς. · Έδεόίία

eΟμολογονμένως πλούσια νπήρξεν ή παρελ&οΰσα εβδομάς 
άπό άπόψεως προβολής έργων, Ή προβλη&εϊσα εις τδ ((*Ιν· 
τεάλ» ταινία (.(.Ή Τρέλλα τής ημέρας» συνεκέντρωσε πολνν 
κόσμο. Ή ^αυμασία όρχήστρά του ύπό τήν διεύ&υνσιν του κ. 
Καντιώτη συνώδευε τούς διαφόρους χορούς των μπαλέττων μέ 
ίδια τεμάχια τής μουσικής, 'Ο Κινημ, ((Πάνθεον» επίσης αρ
κετά μάς ικανοποίησε μέ τήν προβολήν των φιλμ (.(.Μπέττυ ή 
δακτυλογράφος» καί (.CO ’Αξιωματικός τής Αύτοκρατορικής 
φρουράς». <

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα).—Προέβαλε τά φίλμ: (CH 
Αιχμάλωτος» ή ((Ύπό τήν Αγχόνην», ((Μπέττυ ή δακτυλο- 
γράφος» μέ τ?γν Μπέττυ Μπάλφουρ, καί (CO Αξιωματικός τής 
Αύτοκρατορικής Φρουράς» νεωτάτης παραγωγής.

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα).—Μάς παρουσίασε τά τελευ
ταία επεισόδια (CO Κεραυνός των ’Ινδιών» καί ((Ή Αίχμάλω-
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τος)) η (ΓΚπό την αγχόνην)). Προσεχώς ((Ό Υιός τον Ζορρώ)) 
μέ τον Ντούγκλας Φαίρμπανκς.

Κινημ. Ίντεάλ.—Προεβλήθησαν ((Ή Τρέλλα τής ημέρας)) 
επιθεωρήσεις των ((Φολί Μπερζέρ)), ((Τζάκυ Τζόκεν)) με τον 
Τζαίκυ Κούγκαν, καί ((Τό Τελευταίο Βαλς)). Προσεχώς ((Κοκο- 
τόδρομος)).

Κων. Άνδριόπουλος 
Καλάιιαι

Κινημ.’Αμερικανικός.—Προεβλήθησαν τα έργα ((Ήσυγ- 
κέντρωσις των αγάμων)) μέ μεγάλην επιτυχίαν καί ((Ή νήσος 
των Πειρατών)). Μεταξύ τών θεατών διεκριναμεν τον κ. καί 
την κ. ’Αλ. Ρούτζη, Κ. Λονβάγιαννη, Όλγα Δραγώνα, Διδά
χου, Κωστοπούλον, Κ.*Παρθενίον, I. Δαμηλάτη, Εύοτρατιά- 
δου καί Πιπίτσαν Ενστρατιάδου. Πολύ ένεθονοίαοε τό κοινόν 
της πόλεώς μας ή ενγενής προσφορά τον ανωτέρω κινηματο
γράφον να δέχεται τά παιδιά τον ’Ορφανοτροφείου τής πόλεώς 
μας δωρεάν εις έργα άτινα ήθελον κριθή κατάλληλα υπό τον δι- 
ενθνντού τον Όρφανοτροφείον.
;j<.r Κινημ. 'Αθηναϊκός.—Προεβλήθησαν ((Τό αντοκρατορικόν 

Σενοδοχεϊον)) μέ μεγάλην επιτυχίαν καί ((Σαμψών ό θηριοδα
μαστής)). Κατά την προβολήν τών άνωτέρω έργων διεκριναμεν 
τόν κ. 'καί δίδας II.} Ρεμπουτζάκου, Νίτσαν καί Κατίναν Πελε
κάνον, Καλαποθάκη, Πίτσαν καί Τασίαν Α. Αίγουρα κλπ.

AwmdoojSBS egoq>i Ιωάννα Μιχάλου
Κέρκυρα·,/

Κινημ. Δημ. Θεάτρου.—Προεβλήθησαν τά έργα « Ή άμα
ξα υπ' άρ. 13» μέ επιτυχίαν, ^Ό τυχερός» μέ τόν Μπήστερ 
Κήτον t μέ επιτυχίαν[επίσης. ’Επί πλέον κατ’ άπαίτησιν τον 
κοινον προεβλήθη καί πάλιν « eH Ροζίτα» ώς καί « eO Δον 
X... Ζορρό».

Κινημ. Ποικιλιών.— ’Αργεί. 'Αλ. Μ.
5 [ (^φλείας)» *

Κινημ. Απόλλων.—Προεβλήθη τό ώραϊον εργον ^Μα
νών Αεοκώ» μέ την Αύα ντε Πονττι καί τόν Γκαϊνταρώβ.
•Ηράκλειον (Κρήτης),

Κινημ. 'Απόλλων.—Προεβλήθησαν τά έργα *'Η Φωτιά», I 
< ενθυμη χήοα» καί ^Αί Δέκα Έντολαί». I
Γίτθειον»

Εις τόν Κινηματογράφον τής πόλεώς μας προεβλήθησαν τά 
έργα «Γυναίκα τον Φαραώ», ^'Έρως Καρμελίτας» καί «3ft- 
χαήλ Στρογκώφ» μέ μεγάλην επιτυχίαν.
* Αμσλίάς

Εις τόν ενταύθα Κινηματογράφον προεβλήθησαν κατά τήν I 
τελευταίαν εβδομάδα τά έργα **Ερως βασιλίσσης», «Γουλιέλ-\ 
μος Τέλλος» καί *Τά παιδιά του σκότους».
’Ιωάννινα.

Κινημ. Αττικόν (Γρηγορίου).—Προεβλήθησαν τά έργα 
*Ή τρελλή δούκισσα» καί <'Η πριγκήπισσα Νάντια» μέ τόν 
Μονρραιϋ.
Κόρινθος

Κινημ. Τσαντίλα.—Προεβλήθησαν τά έργα «eO λεμβούχος 
τον Βόλγα» μέ επιτυχίαν καί « Ό ’’Εκφυλος».
Λεβάόεια. .

Κινημ. ΠάνΟεον.—Προεβλήθησαν τά έργα « Ό Κονρσά- 
ρος»,<ίΐΥπερτάτη θυσία», *Ό Ταυρομάχος», «Κατηγορώ* καί 
*'H κόρη του καταδίκου».

Κινημ. ’Αττικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα « Τό άγοράκι 
μου» μέ τόν Κονγκαν», *Τό Καφφενεδάκι» μέ τόν Μάξ Αίν- 
τερ, *Σιδηρουν προσωπεΐον» καί *Τό ερωτικόν».
Μυτιλήνη.

σοδιακών, τό αυτοτελές **Η έκδίκησις», *Στήν σκιάν τής πα

γόδας» μέ τήν Πόλα Νέγκρι σημείωσαν σχετικήν έπιτνχίαν και 
*'Η μεγάλη δοέικισσα καί τό γκαρσόνι». Προσεχώς *Μπεν 
Χονρ», « Άπόκρνφα Χαρεμιον», *Βαλέντσια», « ’Εκδίκησις κι- 
νέζου» καί 'Ο νιος τον πειρατον».

Κινημ. ΠάνΌ’εον.—Προεβλήθησαν οννέχειαι διαφόρων επει
σοδιακών έργων, κωμωδίαι, τό ώραϊον εργον *Διπλονς ερως» 
μέ τόν νΑντζελο μέ μεγάλην έπιτνχίαν, « eO μικρός αρτοπωλης 
τής Βενετίας» μέ σχετικήν έπιτνχίαν, *Στό καραβι τον θάνα
τον» καί χρνσοθήρας» μέ τόν Σαρλώ. Αλ. Σωφρονιαδης
Αηξοίτριον.

Εις τόν Κινηματογράφον τής πόλεώς μας ((’Αττικόν)) προ
εβλήθησαν τά έργα *Τά μαύρα ρόδα», Ό Δελφίνος», *Ό άν
θρωπος μέ τό ήλιοτρόπιον», «Πριγκήπισσα τής Ν. ' Υόρκης», 
*Ή βασίλισσα του Μπολέν Ρουζ» καί *Όδαίμων τον δρομον».

X. Βουτσινάς 
Ξηλόκαότρο.

Κινημ. Ήλ. Εταιρίας.—Προεβλήθησαν τά έργα «Φρειδε
ρίκος Βασιλενς», «Σκιαί πον περνούν», «Ννξ Αγ. Βαρθολο
μαίον» καί «Λαμπαδηδρομία».
Άργοότόλιον.

Κινημ. ’Αττικόν.—Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθη
σαν τά έργα «Μέσα στή θύελλα», έπανελήφθη ή προβολή τον 
έργον «Μαμζέλ Νιτανς» μέ τήν Λίντα Γκνς ώς καί ή τον «Μέ
σα στή θύελλα*. Διεκριναμεν κατά τήν προβολήν τον έργου τόν 
κ. καί τήν κ. Σπινέλη, Ραζή, ’Αποστολίδου, Δημακοπούλου, 
Ν. Τούλ, τάς δίδας Α. Μακρή, Πολάκη, Κρητικόν, Μαρκέτον, 
τούς κ. κ. Ραντόπουλον, Σ. Τούλ, Βλάχου, Αβλιχον, / . Λει- 
βαδάν, Μ. καί Σ. Μεταξαν κ. ά. Προσεχώς «Ό έχθρός τών 
γυναικών» κλπ. L Χ· Βουτσινάς
Αάριόόα

Κινημ. Ντορέ.—Παρέμεινε έπ ’ ολίγος ημέρας κλειστός 
καί έπανήρχισε μέ τά έργα «eO σκελετός τον μακαρίτου» και 
«Ρόζα Μπερν». I. Παπανικολάου
ΣΑρος

Κινημ. Κοσμογράφ.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Δον 
Κιχώτης» καί «Ό άνθρωπος μέ τό ,μαύρο ντόμινο» εις δύο 
έποχάς. Προσεχώς «Περιπλανώ μένος ’Ιουδαίος», «Δύο λοχίαι», 
«Βασιλικόν διαζύγιον», « Τζάκ ό Κένταυρος» κλπ.

Κινημ. ’Απόλλων.— ’Αργεί, δίδων παραστάσεις ό θίασος 
Κοτοπούλη. Μ. Γιαννίρης
Χανιά.

Κινημ. Ίδαΐον "Αντρον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Μον
τέρνα σταχτομπούτα», «‘Η νύξ τού έγκλήματος», «Ό άσωτος 
υιός» καί ό (ΕΧορός τής τύχης)).

Κινημ. Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα «Οι αδελφοί 
Σέλλεμπεργκ», ((Ή κοινή γυναίκα)), (CO γύρος τού κόσμον)) 
καί (CH κυρία μέ τή μάσκα)).
Ρέθνμνον ’ · I

ι Κινημ. Καφφάτου.—Προεβλήθησαν « Ή χορεύτρια μέ τά
χρυσά πόδια» μέ επιτυχίαν καί «Ό Τζόκεϋ».
φιλιατρά.

Κινημ. Τερζάκη.— Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθη- 
I σαν τά έργα «'Η θεατρίνα», «Ό κλέπτης». 'Η Φάκα», «Χο
ρεύτρια» καί « Τό ιερόν μίσος».
Παρειά "Αμμος (Κρήτης).

Εις τόν Κινηματογράφον τής πόλεώς μας προεβλήθησαν τά 
έργα « Ζαλαμόρ», « Τό θαύμα τής τύχης» καί « κόμης Έσσεξ».
Πρέβεζα

Κινημ. Πάνβεον.— Προεβλήθησαν τά έργα «Χριστόφορος 
i Κολόμβος» μέ τόν Μπήστερ Κήτον, «Ή όγδοη γυναίκα τον 
μπαρμπλέ», « Η κοιλ.άς τού δρόμου» καί «Στητ άλλη ζωη 
σάν πεθάνω».

!

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
5 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5—ΑΘΗΝΑΙ

ΓραμματοΟνρΙς 36 
= Τηλ. Διενβ. =

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
= ΑΦΙΧΘΗΞΑΝ = 
Αάμπαι οικονομίας 
μέ κάιοπτρον Zeis τύ
που axadin. Τό πρώ
τον βραβεϊον εις τόν 
διαγωνισμόν τού Βερο
λίνου, 120 κινηματο
γράφοι έν Έλλάδι έ- 
προμηθεύβησαν τοιαύ- 
τας λάμπας έξ ημών, 
ύπέρτεραι ήγγυημένως 
πανιός συναγωνισμού. 
"Ανθρακες προβο
λής παντός διαμετρι)- 
ματος εις χαμηλός τι
μάς.

Κόλα Agfa ή ανώτερα άνά τόν κόσμον.
Άνρονλέζ καί μη^αναί προβολής δι* αιδονσας 
καί σχολεία.
I αινίαι κολοσσοί άποτελοΰσαι τό καλλίτερον καί 
έπικερδέστερον πρόγραμμα εις πάντα κινηματογράφον 
Κινηματογραφικαί επιχειρήσεις πάσης φύσεως.

26—27 Δεκεμβρίου 1927
Η ΓΟΗΣΖη πολα ΗΕΓΚΡί

στο ώμορφό της έργον
ΠΕΡΑΜ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ

28—29 Δεκεμβρίου 1927
Ό θρίαμβος τών θριάμβων τού κινηματογράφου 

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΩΝ 
ΕΡΓΑΤΗΣ FANAMET

30—31 Δεκεμβρίου 1927—1 ’Ιανουάριου 1928 
ΜΑΤ Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ 

Ύπέροχον άριστούργημα 
ΤΗΣ FOX FILM CORPORATION
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mit der monatlichen Beilage 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Πωλούνται εις τά Γραφεία μας αντί
Λρχχϊχών ΑΓΟ έκάστη 

Μέ τήν αυτήν τιμήν άποστέλλονται καί 
εις τάς Επαρχίας

Πίναξ φωτογραφιών
1840)2 Λΐλ Ντάκοβορ 

51 Ρακέλ Μέλ) ερ 
1721)1 Όσκαρ Μάριον 
1723)1 Κάρμεν Μπόνι 
1599)2 Λή Πάρρυ 
1838)1 Μπέττυ Κόμπσον 
1563)1 Κόνραδ Φάιντ 

71)3 Γουσταΰος Φρέλιχ 
1552)2 Πώλ Ρίχτερ 
1266)2 Έμίλ Γιάννιγκς 
1828)2 Ρόναλτ Κόλμαν 
1590)1 "Ολγα Τσέχοβα
258 Ζώρξ Μπισκώ 

1452)1 Βίλμα Μπάνκυ 
1266)1 Έμιλ Γιάννιγκς 
1620)1 Χάρρυ Λίτκε 
1799)1 Γ. Φρέλιχ 
1858)2 Σαρλώ 
.558)1 Μ. Κόρντα 
1858)1 Σαρλώ 
1274)5 Γκόστα Έκμαν 
1623)1 *Έκμαν 
1799)1 "Ελλεν Ρίχτερ 
1365)1 Γιόχαν Γ»μαν 
1408)3 Κόνραδ φάιντ 
1829)1 Κρέτα Νίσεν 
1404)1 Ντ. Φαίρμπγκς 
1891)1 Κούγκαν
122 Ντελιά
111 Πόλα Νέγκρι 

1736)1 Λίλ Ντάγκοβερ 
1454)3 Πέτροβιτς 
1879)1 Λόις Μπρόκς 
1811)1 Χάρρυ Χάλμ

587)1 Έντυ Πόλυ 
1472)L Ν. Τά*ματζ
245 Ν. Φαίρμπαγκς 

1888)1 Μαρ. Ντάβΐς 
1545)1 "Εννυ ΙΙόρτεν 
1622)1 Λίλτκε 
1730)2 »

54 Φαίρμπαγκς 
1736)2 Λίλ Ντάγκοβερ 
1633)2 Μ. Κόρντα 
1814)1 Λή ΙΙάρρυ 
1559)1 "Ολγα Τσέχοβα 

195 Ζώρζ Ο’ Μπριέν 
230 Κόνβεϋ Τήρλ 

1608)5 Λύα Μάρα
4 Κάμιλλοντέ Ρίζο 

1726)2 "Οσκαρ Μάριον 
1807)1 Ρ. Σούντζεκ * 
1572)1 Β. Σλέζαν 
1669)3 Κόνραδ Φάιντ 
1669)2 »
1795)4 Ρ. Κόλμαν καί 

Βίλμα Μπάνκυ 
1*42)1 "Οσκαρ Μάριον 
1669)1 Κόνραδ Φάιντ 
1408)2 »
326 Φραντζ. Μπερτίνι

33 Ντιομίρα Ζακομπίνι 
58 Σέβεριν Μαρς

324 Φρ. Μπερτίνι
18 Ρ. Ντένυ

3 Πρ. Ντήν
35 Κάμιλλο ντέ Ρίζο
21 Έμίλιο Γκιόνε

γ▼ ▼▼▼▼▼▼▼ ▼ ▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼ ▼ ▼ V ▼ ▼V ΤΤΤΤψ^ΤΤΤ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

Ζητούνται τακτικοί άνταποκριταί νέοι ή δεσποινίδες 
όπως αντιπροσωπεύσουν <όν «Κινηματογρ. ’Αστέρα» είς 
τάς έξης πόλεις τής Ελλάδος* ’Ηράκλειον (Κρήτης), Ρέ
θυμνο ν, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άργοστόλιον, Ζάκυνθον, 
Βοδενά, Πύργον (’Ηλείας), Τρίκκαλα, Αϊγιον, Σπάρτη, 
Άγρίνιον, Καλάμας, Ναύπλιον, Κόρινθον, Φλώρινα, 
Βέρροιαν, Άλεξανδρούπολιν καί δπου ύπάρχει έστω καί 
εΐ: μόνον κινηματογράφος ώς καί είς τήν Κορυτσάν (’Αλ
βανίας) καί Κύπρον. Θά προτιμώνται οΐ έγγράφοντες 
συνδρομητάς.

ΟΙ έπιθυμούντες ν’ άναλάβουν άς απευθυνθούν δι’ 
επιστολής των είς τήν διεύθυνσιν τού «Κινημ. Άστέρος* 
άποσ<έλλοντες συγχρόνως τήν 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 ΔιείτΟννόις
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Al ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΗΣ

FOX FILM
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΔΙΟΤΙ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ 
’Άφθαστον ήθοποιιαν- 
Πλοΰτον καταπληκτικόν 
και
Άπαράμιλλον καλλιτεχνίαν -· ‘W

*Η πρόοδος τοΰ ‘Ελληνικού Κινηματοθεάτρου 
Εξασφαλίζεται μόνον διά της προσβολής των ταινιών τής

ΓΟΧ FILM 
WILLIAM FOX PRESIDENT 

NEW - YORK

ORPORATION
1 ν

ΟΥΤΝΦΙΛΔ ΣΙΧΑΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διότι εκτός των ανωτέρω λόγων παίζουν και ©ί καλλίτεροι και 
ωραιότεροι ηθοποιοί ως οί :

Top. 11 Γξ (ό καλλιτέχνης πού θά έπισκιάση τον Ντοΰγκλας Φαίρμπαγκς)
ρ-περτ, Xjippo Λ.ίτχε9 ϊΚοϋ Τέλεγγεν, Ιίπούχ Τζάνες κ.
Μχρέα. Κ.όρντχ9 Μχγδχ Μπελλχρ.ύ9 Μπέλλυ ΊΙίτοβ, ‘ 

Μπέσσυ ϊνόβ9 Ευχ Ιΐίόδχκ κλπ. κλπ·

Γζών Γκίλ- 
ώς καί vs 

Ολςβ Μπόρντεν,

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 4

1"εν. ΛιευΟυντής των εις τά Βχλχάνςχ ΙΙρχκτορείων

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΤΥΠΟΙΣ ΓΡΑΦ. ΤΥΠ. “ΕΛΛΑΣ,, ΓΕΩΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 6.


