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Κ,ατέρρεψε Ι*εκόρ  εισπράξεων είς τά μ.εγα.λε£τερ<χ «Φέχτρα μέ τήν 

“ Κ ι Κ Η .,
Είς τήν ϋίΐχΧΊΓΛ ΛΙΤΙΛΙΟ ν>*ΙΙΟΛ.·ΛΙ  έβρεάμβευσε κυρτολεκτιχ

MADAME SANS GENE (ΚΥΡΙΑΝ ΑΕΝ ΜΕ ΜΕΑΛΕΙ) 

ϋχτήγοεγε εξαιρετικόν θρίαμβον καί ρεκόρ έπιτυχίας είς τό Ι*.ινρμα-  
«ΛΙΟΝ ΓΪΙΛ.,, τής Θεσσαλονίκης μέ τήν

ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ (τοϋ Λέχαρ)

Ή “ΦΑΝΑΜΕΤ,, διαθέτει πρός άπόδειξιν τά κάτωθι 
έργα της:

Ο ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ μέ τόν ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΎ’Λ
ΠΛΟΥΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μέ τόν ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΎ Δ
ΚΙΚΗ μέ τήν ΝΟΡΜΑ ΝΤΑΛΜΑΤΖ

ί ΟΥΤΛΙΑΜ ΚΟΛΛίΕρ ΖΟΥΝΙΟΡ
Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ μέ τούς ’ ΕΡΝΕΣΤΟΝ ΤΟΡΑΝΣ

1 ΓΚΡΕΤΑ ΝΙΝΣΕΝ
ΟΙ ΜΠΟΕΜ > > ΛΙΛΙΑΝ ΓΚΥΣ καί ΤΖΩΝ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ
ΟΙ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ μέ τόν ΜΙΛΤΟΝ ΣΥΛΣ
ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ (τοϋ Λέχαρ)

MADAME SANS GENE

μέ τήν ΜΑΙΗ ΜΟΥΡΑΙΗ καί ΤΖΩΝ
ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ

(ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΜΕ ΜΕΛΛΕΙ) ’ μέ τήν ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΒΑΝΣΟΝ

( ΚΑΡΟΛ. ΝΊΈΜΠΣΤΕΡ
Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ—Δ. Β. ΓΚΡΙΦΙτ ' ΤΣΑΙΗΜΣ ΚΙΡΚΓΟΥΝΤ 

' Β. Γ. ΦΙΛΝΤΣ
ι ΤΖΩΝ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ μέ τούς ’ Χαι
( ΡΕΝΕ ΑΝΤΟΡΕ

'Η μεγάλειτέρα ταινία μέ ρε- Μέ τούς
χόρ εισπράξεων άπό τής έ· ρ^θχ ΝΟΒΑΡΡΟ 
’W*~8χαί' ΜΑ[Η ΜυγρΑΙΗ

Λιεύ^ο σις : ΤΑΙΝΙΑΙ ‘ΦΑΝΑΜΕΤ,,
28 - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - 28

Δρ. 150.—
80.—
40.—

’ Ετήσια 
Ψ Εξάμηνο;
Φ Τρίμηνος
(|) ’Εξωτερικού Γενικώς
(J) Έτησία Λιρ.Άγγλ.1 — 
φ Έξάμηνος » » 1)2
φ ΆρερικΛς

φ Έτησία Δολλάρια 5.—

Φ ΕΤΟΣ Δ'. ΑΡΙΘ. 4

Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθειόρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γριιόεϊα : Σοφοκλέου; 7 (Στοά Πάππου)
Τηλεγραφήματα : “ΚΙΝΗΜΑΤ. ΑΣΤΕΡΑ., ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΛΦΗΜΗΧΕΩΓΙ

Διά μίαν φοράν 
ό σιϊχος ... Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. 
Άνω τών τριών 
δημοσ. δ στίχος 
Ή σελίς ....
ΕΙς τό έξώφυλλον 
ή σελίς . . . * 500.—

5.—

4.—

» 3.50
» 400—

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 3.50
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ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΑΠΟ ΐΑΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΑΕΙΣΒ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΛΑΜΕΝΙΑ

Άπό τοΰ παρόντος φύλλου άρχόμεθα δημοσιεύον- 
τες τάς έξ ’Αμερικής εντυπώσεις τοΰ Κόνραδ Φάϊντ 
ας ό καλλιτέχνης εΰηρεσιήθη, τά γράψη είδικώς 
διά τόν «Κινηιι. ’Αστέρα» κατόπιν άίτήσεως τής 
εκλεκτής μας συνεργάτιδος Δος Σκαραβαίου.

Άπαγορεύομεν τήν γενικήν ή καί τμηματικήν 
άναδημοσίευσίν των ΰπ’ άλλου περιοδικού άνευ 
τής άδειας μας.

BEN-HUR

ιιιπια

τοί όίλον «Κινηματογραφικοί? Άότέρος»
"Αν έρχομαι νά σας όπαοχολήαω πάλιν με όλίγας γραμ

μής, τό κάαα» διά νά ευχαριστήσω μέ όλη μσυ τήν καρδιά 
όλους υμάς οί όποιοι βίοθε τής βωβής τέχνης. Νά σας 
ευχαριστήσω καί νά σα; πω πόσον πραγματικά ευτυχή μέ 
κάμει ή άπόδειξις τής αυμπαθείας σας καί τοϋ ένδιαφέ- 
ροντός σας διά ,η. καλλιτεχνική μου σταδιοδρομίαν, ήτις 
άπόδειξις δίδει νέαν ω&ησιν είς τήν περαιτέρω δράσιν 
μου, καί σάς διαβεβαιώσω εϋχαρ’στνος δτι εϋρίσκομαι ά· 
κρ.βΑς εις θέσιν νά Ικανοποιήσω ιάι απαιτήσεις τής αη. 
μερινής ιτεριοπής τής Γερμανική; κινημ. τέχνης.

Γνωρίζετε δτι πρό ολίγων ήμερων επέστρεψα άπό τήν 
Αμερικήν δπου είς τά Χόλλυγουντ έλαβαν μέρος είς έ·α 

φιλμ τής γνωστής Εταιρίας τών ‘Ηνωμένων Καλλιτεχνών.
Σχετικώς μέ αύτό θά σάς εΐπω δλίγας λέξεις :
Αν χαίρομαι διότι είμαι ό πρώτος Γερμανός ηθο

ποιός ποϋ έκλήθη είς Χόλλυγουντ 3ιά νά ύποδυθή πρω· 
τεϋοντα ρόλο ’Αμερικανικού φίλμ, λυπούμαι συγχρόνως 
διότι διν ιίμαι ό πρώτος ποΰ σάς φέρει είδήσεί': άπό 
ΤήνΚαλλι-γ;ορνίαν τόν κινηματογραφικόν αυτόν παράό-ίσον.

Πόσο θά Ιπεθύμουν νά ήμην ει; νέος Κολσ.,βος, 
δια να μπορέσω νά σάς παρουσιάσω πρώιος εγώ μέ τάς 
"εριχραφάς μου, δοο τό δυνατόν πιά ζωντανά τόν άλλον 
αυτόν Νέον Κόσμον.
• 8μως θά τ’ώκαμαν είδικώτεροι άνθρωποι πριν
από ίμε και επομένως σείς θά γνωρίζετε τό Χόλλυγουντ 
τόσον καλά, όαον σχεδόν κΓ Ιγώ.

Αν λοιπόν παρ ο λα αυτά σάς στέλλω μερικός προ
σωπικός μου εντυπώσεις καί έπεισόδια τής εκεί διαμονής 
μου, αντά τό κάμω με τήν πρόβλεφιν δτι θά εύχαριστή- 
ο<υ μ αυτό τόν τρόπο τους νέους μου φίλους ίκεΐ κάτω, 
τους Αμερικανούς ηθοποιούς τοΰ κινηματογράφου καί 
αα,ς <^τοοεί·>ω μέ η όσον ανοικτάς άγκάλας ύπεδέχθησαν 
Γ0> Γερμανόν συνάδελφό τους, τήν έγκάρδι ν φιλοξενίαν 

κα4 τήν ευγενικήν διάθεσιν μέ τήν όποιαν έθεσαν 
υπερανω όλων τήν κοινήν μας Τέχνην καί προσπάθειαν.

» Και τώρα επιτρέψατε μου νά έκστομήσω τό γεμάτο 
ευγνωμοσύνη «ύχαριστώ». Δέν θά σας πώ πολλά γιά τό ।

Μπροαντουαίϋ, μέ τήν εξωφρενική του κίνησιν, καϊ τις 
περίφηαες φωτάγωγίε*  του, διότι μια ταχεία και έκτά 
κτως πολυτελής αμαξοστοιχία όμοιάζουσα μάλλον μέ ξ*'  
νοδοχεΐεν που θά ήέύνατο νά ικανοποίηση και τόν πλέον 
κα^ομαθημένον ταξε,ιδ ώτην, εφόσον δέν τής λείπει κα
νένα κομφόρ μηδέ ταυ εσπερινού κινηματογράφου^ εξαι- 
ρουμένου, μέ παρέλ'1 βε και διεσ χισα σε 83 ώρας την Α
μερική !

'Έτσι λοιπόν χωρίς κανένα κόπο πέφτοντας άπό τήν 
μιά έντύπωσι στήν άλλη έ'φθασα σάν με αεροπλάνο στά 
δυτικά παράλια τής ’Αμερικής.

Λος ’Ανζελες, Χόλλυγουντ, τό κέντρον τής παγκοσμίου 
κινηματογραφικής παραγωγής όπως θά ήδυνάμεθα να τό 
δνομάσωμεν.

Έκ τον μηδε<ός άνεπήδησαν έδω δά η από φοίνικας 
περίφημοι κήπ'ΐ των όποιων τά δενδρτ βαραίνουν ωραίοι 
πολύχρωμοι καρποί, και ειδυλλιακές κατοικίες που α
πλώνονται μέ μαγευτική χάρι εως τήν αιωνίως ώ^ραΐα θά
λασσα t πάντα φωτισμένες από ήλιο κάιω από ενα γελα
στό γαλανό ουρανό.

Ούτω εξηγείσαι ή ευλογημένη φυσικότης τών Αμερι
κανών, ή ώραιότης, άπλότης και έγκαρδιότης των, την 
οποίαν καί σεις άκό ιη μακρόθεν θά ήσθάνθητε άντικρύ- 
ζοντες μιαν ταινίαν τοϋ Φαίρμπανκς π. χ.

Ούτω εξηγείται τό χισϋμορ των, καί ή βαθεια αισθη
τική τών κωμικών τραγωδιών τής καθημερινής μας ζωής, 
μέ τας οποίας ένας Τσαρλι Τσάπλιν, ένας Άπαστερ Κη· 
τον ή Χάοολδ Λόύδ κατορθώνουν ν’ ά τοσποϋν και στή 
Γερμανία άκόμη δάκρυα άπό γέλοια-

Έδώ λοιπόν, μέσα είς αυτήν τήν φύσιν έγκειται τό 
ιιυστικό τής μεγάλης επιτυχίας τών ’Ακερικανικών φίλμ’ 
Αυτή ή φύσις προσδίδει κάποια δροσιά τήν οποίαν η
μείς θαυμάζομεν στήν πρώτη γραμμή.

Καί έπειτα, τό Χόλλυγουντ εινσι αποκλειστικά γιά 
τόν κινηματογράφο εδώ.

Σ' αύτό τό μέρος κάθε άνθρωπος είναι ένα απόλυτο 
σύνολον θελήσεως και ενθουσιασμού.

"Οποιος κουρασθή ή παύση νά ένδι^ φέρεται πλέον διά 
τό» κινηματογράφον, δέν χρησιμοποιείται πιά δι9 αυτόν.

"Οποιος όμως κάμει ολο καί κάτι περισσότερο προ- 
σπαθών νά ποοοδεύση, ευρίσκει δ'λες τί; πόρτες άνοικτές.

Αυτή ή ακούραστο; ενέργεια και δράσις διά τόν μονα
δικό μεγάλο σκοπό, δηλαδή τήν επιτυχία, ύποβοηθείται 
καί άπό τήν συναδελφωσύνην πού βασιλεύει απ’ άκοου 
είς άκρον, δηλαδή άπό ιού πρωταγωνισι ού μέχρι τοϋ ήλε 
κτρολόγου, άπό τοϋ κομπάρσου μέχρις αυτού τού σκη
νοθέτου.

"Απειρα χρήματα, δύναμις καί χρόνος οίκονομοϋνται



Κινηματογραφικός Άότήρ 2 3 ΚινπΗ«τογοαόιν.ός Ά(Ηπί> *

χάρις είς αύτήν τήν εσωτερικήν ένότητα, καί οΰτω 
μόνον, πιστεύσατέ με, ή μεγάλη βιομηχανία ενός μέρους | 
δύναται νά επικράτηση καί &Uo3 δπως γίνεται μέ τήν
* Αμερικανικήν τοιαύτην.

Εκείνο τοΰ οποίου Αιυχώς στερούμεθα ακόμη ήμεΐς ' 
οί Ευρωπαίοι, είναι ή έξέχουσα όργάνωσις ήτις βοηθεΐ 
τεραοτίως τήν παραγωγήν.

*0 κανείς είς Χόλλυγτυντ έχει τήν θέσιν του. ’Ένα 
στράτευμα Ανθρώπων εργάζονται, ό κ^θε ς ιίς τόν κλά· 
δον του, χ^ρις τόν παραμικρόν θόρυβον, παρέχοντες 
τήν βοήθειάν των ήούχως καί μέ άξιοζήλευτον προσοχήν.

Ό σκηνοθέτης καί ό πρωταγωνισ ή; είναι απηλ^αγ- 
μόνοι άπό κάθε τι ποΰ δέν έχει άμεσον σχέσιν μέ τήν κα- 
θαρώς καλλιτεχνικήν εργασίαν."Οταν ό σκηνοθέιης παρόν- 
σιαοθή στό μέρος κινηματογραφήσεων τοΰ φ·λμ βασιλεύει 
νεκρική σιωεεή, Τά καρφώματα, χρώμα Ασματα ή φωνέ$ 
όλα Ανήκουν είς τό παρελθόν.’Η λάμπες είναι ήδη άναμ· 
μίνες καί δλ^ι μέ ουγκρα ημένην αναπνοήν αναμένουν 
τάς οδηγίας του...

("Επιται ονν'χτια)

Η ΜΝΗ/ηΑΤ. ΜΝΙ1ΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κινημ. “Ο τέρα. —Προεβλήθησαν μέ πολύ μεγάλην επιτυ
χίαν τό * Νιτσέβο» μέ τόν Σαρλ Βανέλ, καί ή «Φλόγα» 
Σάρλ Μερέ είς 7 πράξεις,

Κι»ημ. Μ'λέκ.—Προεβλήθησαν «'Η ανυπότακτος» μέ τήν 
Σβάνοον καί μέ μεγάλην επιτυχίαν «Ή βοεμική ζωή» ιιέ την 
Λίλιαν Τζίς. Χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν τό αριστούργη
μα αύτό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΗΟΟΠΟίαΧ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται πάντοτε φωτογραφίαν 
τών καλλιτεχνών τοΰ Κινηματογράφου διαφόρων μεγεθώι

Φωτογραφίαι μεγέθους 18)7^24
Έκαστη δραχιταΐ 8. — Διά τάς επαρχίας Λοχ. 10

ir.

ο.

Ζιράρ 
ΦρενΤΒρί» 
Jrirs,- 
Ρίεφλιρ 
Γόμάς 
Μιτω μό>· 
Φάρνονμ-/?. Φάρνουμ 

Μαίρη Μίλες 
Υ, Άντρέϊορ 
Ζ. Λαμποντιέρ 
Έδ· Ματε
Ζονλιέτ ^/αλχέο/ζττ 
Jeor Ματώ
Μωρίς Σεβαλιέ 
Έμμυ Λύν 
Ζώρζ Μολόϋ

τΟυ , Γαπτών 7,ακτ
Μπλάνς Μοντέλ 
Μάς Λίντερ

3Ιωάννα Ντεσκλώ 
Μίλντρετ Χάρους 
Πιερρέτ Μάντ 
Κλωτίλδη Μωρέλ 
Μαξουντιάν 
Βάν Νταέλ 
Μπέττυ Μπλάΐθ 
’ζΐνιρέ Νοξ 
Ζάν Μυράτ 
Ντε Κουϊγκάν 
Σέβερεν Μαρς 
Μαρτινέλλι 
’Αντόλψ Μενζοΰ 
Α. Ροάν 
Άρμάνδος Μπερνάρ 
’Ανδρεΐνη Μπραμπάν 
3Ιωάννα Ρολέτ 
Βίλιαμ Χάρτ 
Σαρλώ 
Φ. Μυσσέϋ 
Ζώρζ Με λ χιό ο

3 Αλίς Μπράντι) 
Βίντοερ 
Μπισκό) 
Γ Νορές 
*Ιρέν Βερνόν

Βώλε ιέ 
Φίσερ 
Μπουέ

Α... Κρυσέ 
Γ. ντε Γκραβόν 
JS*.  I 'κρανταί 
Γ. Σινιορέ 
Ζ. Νταλέ
Ζ. Βακέ 
Κ. Βιγιανοέ 
Β. Ρυοέλ 
Ρ. Ναβάρ 
Ε. Κράους 
Ρ. Μπάρθελμες

Μ.
Ρ.
Μ.

Φωτογραφίαι μεγέ&ους 5~^7 1)2

Η ΜΕίΗΥΤΕΡΑ ΪΡϋίϋίΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ Δία,αχενή ύπό Ro -Ma

HENNY PORTED
ΖΛΈΊ ΤΗΣ KAI TO EPTOM TMZJ

Κινημ. Μαίίκ.—Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν ή κω
μωδία τοΰ Ζιγκοτώ «Μή χάνης τά δολλάρια σου». Επίσης 
μέ πολύ μεγάλην επιτυχίαν ή ταινία ^Έμπορος παρθένων τής 
Ν. 'Υόρκης*.

Κινημ. 'Αλάμπ^ . — Προεβλήθησαν μέ αφάντασταν έπιτυ
χίαν ή ταινία α’Ο Μαμέκ Cow-Boy·, «fΗ μεγάλη δούκισ- 
σα καί ό συγκάτοικός της» καί σΜοιραία ώ μορφιά» μέ τήν 
Πάλα Νέγκρι.

Κινημ. Μοντέρν.—Μεγάλην έπιτυχίαν έση ιείωοεν ή μεγα
λειώδης ταινία «Γυμνές γυναίκες». * Επίσης προεβλήθη «77 
χιονοστιβάς» μέ τόν Βαρκόνι

Κινημ. Έ ουάλ.~ IΙοοεβλήθη *' Η κυρία δέν μέ μέλλει» 
καί ΓΗ βασίλισσα τοΰ Μπαρ» μέ τήν Μονρραιϋ.

Έκαστη δρχ. 1.50.—Διά τάς επαρχίας δρχ- 2

Βαλάς Μπήρυ 
Xr. Φαίρμπολες 
Ριχ. Ντίξ 
Μπεμπέ Ντάνιελς 
Νόαχ Μπήρυ 
Β. Κόλλιερ 
Η. Ρόμπερτς 
' Εονεστ Τόρρενς

Ραϋμόν Γκρίφφιθ
3 Αδόλφ. Μενζοΰ 
Μπέττυ Μπρόνσον 
Ζάκ Χόλτ 
Ντούγκλας Μάκ Αήν 
Μαίρη Μπριάν 
Φλοράνς Βίντορ 
Ρόντ Ααρόκ

Κέϊλ Χάμιλτων 
Βάρνερ Μπάτλερ 
Έδουαρ. Χόρτον 
yloi’g Βίλσων 
Θωμάς Μέΐγκαν

Εστερ Ράλστον 
Ρ. Μάτερ

ΦωτογραφΙαι μεγέθους Κάρτ-Ποστάλ
‘Εκάστη δρχ. 1.50— Διά τάς ίπαρχίας 2.—

Κινην. Σίκ.— Προεβλήθησαν (2α βιζιόν) < Αί τελευταίοι 
ήμεραι τής Πομπηίας» κα'. ό ^Χαμένος κόσμος».

Κινημ Κ σαέτ. -Προεβλήθησαν ΓΟ καμπούρης» είς l‘> 
πράξεις καί ΓΟ Καβαλλάρης τής άμμου»

Νέος Κνηα. —9Από τοΰ παρελθόντος Χαββάτου ήνοιξε 
τάς πύλας του ό νέος κινηματογράφος Σεφάκ (πρώην Δα>- 
τράλ). Τελείως άνακαινισθείς θά προβάλλη ταινίας εκλεκτός.

Φαίδων Ναζλόγλοσ

Μπελιντσιόνι Στάνιο | Φραντζέσκα Μπερτί- I Σεσίλ Τρνάν (2 
Καμ. ντέΡΐζο (2πόζ.) νι (2 πόζες) πόζες)
Έμίλιο Γκιόνε | Λουσν Σαντζερμάνο | Αιομ, Ζακομπίνι

Φωνογραφίαν μεγέ&ους ΚάρνΠοσζάλ
Έκάστη δραχ. 3.— Διά τάς επαρχίας 3 50

0 Κ1ΚΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ0Ζ STHN ΑΥ2ΤΡΔΑΙΑ
*Η Αυστραλία Αχιι σήμερον είς πλη&υσμό*  6 έκατομ. 

κατοίκων 1216 κιοηματογράφους. Τό 1921 είχε 800. 
38.433.908 πρόσωπα επεσκέφ-θησ^ν κατά τήν περίοδον 
1923—4 τούς κινηαατάγραφους, ιό 1924-5 ό άρι&μός 
ηΰξήθη είς 44 691.650· Κατά τάς αύτάς περιόδους, 
10,308 361 καί 1Ο·845. 546 πρόσωπα έηεσκέφ^ησαν 
τά θέατρα. Οΰτω τετραπλάσιοι ήταν σι έπισκίπται τών 
κινηυατογράφω»

Οί μισθοί, σΰς έπλήρωοεν ή Κιν. Βιομηχανία συμ^ο· 
σοΰνται είς 15 έκατομ. λίρα; στερλίνα;. Τό 1921 μόλις 
τά μισό ποσόν. Τά είς τήν έπιχείτησιν ούιήν κατατεθι 
μένα κεφάλαια άνήλθον είς 75 έκατ, λ. στερλ νας, Τό 
1921 μόλις 6—7 έκατ.

Σβάνοον (-1 πόζες) 
Ρακελ Μέλλερ
Μοσζοΰκιν (2 πόζες)
Μίλτον Σίλς
Βαλεντίνο (4 πόζες)
Σάρλ ντέ Ροσφόρ 
Ρόντ λά Ρόκ
Λίλ Ντάγκοβερ 
Πίκφορδ (3 πόζες I 
Ζοιρζ Μπισκώ

Κα Μοοέιο 
Καρολίνα Ντέμστερ 
Νοάχ Μπήρυ 
ΠόλαΧέγκρι 4 πόζες 
Ποισ. Ντήν 
Σ. Μάρς 
Σζόστρομ 
Ούγ. Ντυφλός 
Κόλλιν Μούρ 
Θωμάς Μέΐγκαν 
Σέν, Ντέζνυ

3Αντόλγ Μενζοΰ 
Ζ.νΑντζελο 2πόζ. 
Μ. Νταλμπαϊσίν 
Κ. Γκαίφφιθ 2 π. 
Ριχ. Κορτέζ
Φρ, Ντελιά (2 π. 
Έμίλ. Γιάννιγκς 
Χαταλί Κοβάνκο 
Ζάκ Κατλαίν 
νΕννυ Πόρτεν

Παρακαλοΰνται οί έκ τών 3Επαρχιών παραγγέλλοντες φω
τογραφίας νά συμμορφοΰνται έκάστοτε μέ τόν δημοσιευόμενοι’ 
κατάλογον.

Είς τά γραφεία μας επίσης πωλοΰνται φωτσγραφίαι μεγά
λοι (Σκηναί άπό διάφορα νέα έργα) πρός δραχμάς δέκα (άρ. 10) 
έκάστη. Αί φτοτογραφίαι αύταί πωλοΰνται μόνον είς τά γρα
φεία μας κατόπιν εκλογής. ,

(Συνε'χτια έκ του προηγουμένου)
Ό Μίσσ:ερ έφαντάσ^η δτι 220 μάρκα τόν μήνα, ■ 

θά ήσαν δπεραρκετά γιά τάς έκδουλεύσεις τής "Εν | 
νο, μά αύτή μόνον μέ 250 μάρκα θά ήτο εύτυχισιιέ^η 
καί δλοκόκχινη άπό τήν ντροπή έξέ;ρασε τάς άντίρ- 
ρήσεις της. 'Ο σκηνοθέτης έπεσεν ως κεραυνόπλη
κτος, έφώναξε, έμαίνετο σαν νά κατεστράφη ή φίρμα 
του- ποτέ στή ζωή του δέν θά πλήρωνε 250 μάρκα 
σέ μιά θεατρίνα, αύτό θά ήτο καθαρά χρεωκοπία. 
Άλλά καί ή Έννυ είχεν άγΰριστο κεφαλάκι. ’Έβαλε 
σύντομα τό καπέλλο της, έχαιρέτισε καί έφυγεν.

Άλλ’αμέσως έ Μέσστερ άντελήφθη τήν βαρύτη
τα τοΟ γεγονότος, ε’δεν ότι ή σΆρησις τοιαύτης ή- 
θοποιοΟ ή'ο άληθής χρεωκοπία. ’Αμέσως λοιπόν με
τέβαλε γνώμην καί πηδώντας τρεϊς-’ρεΐς τ’ς σκάλες 
έπρόφθασε τήν ΙΙόρτεν στό θυρωρείο καί μέ κολα
κευτικά καί χαϊδευτικά ) όγια τήν ά\ έβασε πάλιν στό 
γραφεϊον του καί άφοΰ είς μάτηνπροσεπάθησε νάέλατ 
τώση τήν «φαντασιώδη αύτή άμοιβή» ύπίγραψε τό 
συμβόλαιο μέ θρήνους και άναττεναγμούς'κατ’αύτό: 
«Ή δ’ς Henny Porten προσλαμβάνεται ώς ηθοποιός 
είς τήν Messter-Film Gesellschaft άντί μηνιαίου 
μισθοϋ 250 μάρκων». Οΰτω έπραγματοπο.ήθη τό 
πρώτον engagement τής καλλιτέχνιδος.

Ίσως διαφορά 30 μάρκων έστίρουν τήν κΐ'-ηια- 
τογραφίαν τής θαυμααίας αύτή; τραγωδού, ούτως ή 
άλλως δμως ή ’Εννυ Πόρτεν όφείλει πολλά είς τόν 
άκούραστον σκηνοθέτην, διότι άνευ αύτοΰ δστις τήν 
άνέδειξε καί τήν έβοήθησε τόσον είς τήν καρριέραν 
της, άν καί είνε δύσκολον νά πή κανείς δτι ή Πόρτεν 
δέν θά άνιδεικνύετε, ασφαλώς δμως δύναται νά ύπο- 
στηρίξη δτι θ’ αργούσε πολύ άκόμη ν*  άναδειχθή 
Αυτό καί διά τήν "Εννυ Πόρτεν καί διά τήν κινημα
τογραφίαν έν γένει έχει μεγάλην σημασίαν.

Άφ’ ής στιγμής μάλιστα τήν διιύθυνοιν τής έτα.“ 
ρείας Messter τήν άνέλαβεν ό Mandel ή Πόρτεν ε! । 
σήλθε πλέον είς τήν άστραπηδόλον τη; σταδιοδρομώ I 
αν. Ούτος άντιληφθείς τό άριστουργηματικό και πο
λύτροπον τάλαντον τής καλλιτέχνιδος έδοκίμασε πάν 
τότε νά τό αναπτύξη δσον τοΰ ήτο δυνατόν. Τό ίδιο 
μπορεί νά πή κανείς καί γιά τόν σημερινόν διευθυν 
την της τόν πασίγνωστον σκηνοθέτην Froelich.

Άν ό Messter άνεκάλυψε τήν Έννυ Πόρτεν, δ 
Mandel δμως είνε έκεϊνος δστις διά τής ακαμάτου 
καί ειλικρινούς ύποστηρίξιως του τήν κα'έστησεν ά- 
στερα καί δ Froelich εστερέωσε τήν φήμην της.

* ♦
Αυτό λοιπόν ητο τό τυχαϊον γεγονός τό όποιον ώδήγη- 

οε την Έννυ Πόρτεν σιήν όθόνην. "Ηδη ας μάς επιτροπή 
να παρακαλουΟήσωμεν την ζαλλιτέχνιδα εϊς τήν οικιακήν 
της ζωήν ‘καί είς τάς συνήθειας της καί κατόπιν τά έπανέλ-

Αωμενείςτήν έξιστόρησιν τής θαυμαστής έξελίξεώς της 
καί είς τήν κρίσιν τοΰ έργου τη:.

Ή Έννυ Πόρτεν είνε εξαιρετική μουσική φύσις. ‘Από 
νεαρωτάτης ηλικίας έγνώριζε τήν μουσικήν ώς μέσον έκ- 
ς,ράσεως τώ» συναισθημάτων τής ψυχής της, έστω καί ά- 
συννιδήτως καί τής οποίας ή ζωή εχει κίποι -ν σχέσιν μέ 
τήν μουσικήν.

Είνε φυσικά κάτι εντελώς διαφορετικόν, άν αγαπά τις 
τήν μουσικήν, καίω; έκ τούτου ευχαρίστως συχνάζει ατά 
κονσέρια ή άν έχη χρείαν ταύτης ε’ις τήν εργασίαν του, ή 
τέλος άν αΰιήν αναγνωρίζει ώς ύψίστην έκφρασιν τών αν
θρωπίνων συναισθημάτων. Ή Πόρτεν έχει μίαν εξαιρετικήν 
ιδέαν διά τήν μουσικήν· Φαντάζεται δτι ολόκληρη ή ζωή 
μας δέν είνε τίποτε άλλο παρά ένας ΰμνος στήν μουσικήν 
καί δτι ή πολυτέλεια τής φύαεω<, ή θαυμαοία αύτή εναλ
λαγή άπο τό γίγνεσθαι είς τό προέςχεσθαι, άπό τό διαυγές 
κυανοϋν ηλιακόν φώ; είς τήν τρομεράν θύελλαν. "Ολα αυ
τά δέν είνε παρά μία γιγαντιαία ύπεργήίνος συμφωνία, είς 
τήν οποίαν δ άνθρωπος ώς υποτακτικόν δργανον συνεργά
ζεται καί τή; όποιας μαέστροι: είνε τό ύτερφυσικόν έχεϊνο 
δν, δπερ ονομάζουν Θεόν ! Χορός καί ήχος συνοψίζουν 
καί φέρουν στους ουρανούς πάσαν χαράν καί εδθυμίαν τοϋ 
ανθρώπου. Οΰτω ΰφίσταται ή ζωή τοϋ ανθρώπου σέ μιά. 
βαθειά συνάφεια μέ τήν μουσικήν.

Όταν αρχίζει οτό Β:ρολϊνον ή σιιζόν τών κονσέρ
των ή Πό ιτεν εΰρίσκειαι στό στοιχεϊον της. Λείπει ποτέ 
έστίο καί άπό μ αν συναυλίαν ; Τοποθετ ϊται σ’ ένα ήρεμο 
θεωρείο δπου κατά τό δυνατόν δέν φαίνεται (φαντάζεται 
τι; βέβαια ποιον έ οχλεΐται άπό τούς θαυμαστά; της δίαν 
γίνη αντιληπτή) καί τότε βυθίζεται ολόκληρη στήν αρμονία 
τήν όποιαν κάποιος θείο; μαέστροι: έδημιούρ.γησεν.

"Ας μή φανταοθή κανείς πώς ή Πόρτεν μόνον γιά τήν 
μουσικήν αισθάνεται έίαιτετικήν κλίσιν. Αγαπά τό ιβραίον 
καί παν δ,τι είνε το οΰτον θεωρεί άξιον νά τό /.ατρεύη. 
’Αγαπά λοιπόν τήν μουσικήν ως κλάδον τοΰ 'Ωραίου.

Γιά τόν περίφηυον μτυσικόν Bach έλεγε κάποτε 
<...αΰ'ός έψαλλε τόν ΰμνον τής αΐωνιοτητος». ‘Ο Mozart 
σέ άποσπ? άπό τήν όνειροπολον διάθεσιν, είς τήν καπρι- 
ισιόζαν ευθυμίαν, δίαν άκι.ϋς τόν -Γάμον τοϋ Figaro». 
Είναι δΓ αύτήν ήλιος, είναι όλόκλη η ζωή. Τό εξαιρετι
κόν πνεύμα TOvBeethoven τής φαίνεται σάν μιά τραγφδία, 
καί τό ένδον της συγκινεϊται, άπό τοιαύτην τόσον ισχυρόν 
μουσικήν, έξαιριτικάτ Τό βαλς τοΰ Χτ άυυς σέάποπ'ανά 
είς μίαν σπινθηρίζ· υσαν ευθυμίαν. Ο τοιοϋτος χορός χά- 
ριν τοΰ εξωτερικού του ρυθμοΰ είνε ή ζωντανοτερα εκ- 
ωραοις τής μουσικής καί συγχρόνω, ή πειό χαρούμενή της 
δψις.

Δύναται τις νά κάμη οίαν διακρισιν μεταξύ τών μου- 
σικοφίλων. Δηλαδή είς καθ·'<ρώ; μουσικούς, οίτινες παρα
μένουν μάλλον ψυχνοί πρό τής αρμονίας, διότι προσλαμ
βάνουν τόν ρυθμόν διά τής διαιοήσιως καί είς μουσικο- 
ένθουσιασιάς, άν έπιτρέπειαι η λιξις, εϊς τούς οποίους, 
συγκαταλέγεται κοί ή "Εννυ Πόρ>εν καί οίτινες υποδέχον
ται τήν μουσικήν απλώς καί μόνον διά τών αισθήσεων καί 
πίπτουν ευθύς είς τούς κραδασμούς καί συμμορφυΰνται είς 
τόν ρυθμόν τής μουσικής καί ώ; οί κέρδες.

«'Όταν ακούω μουσικήν, έλεγε κάποτε ή Πόρτεν» τότε 
γίνομαι καί ή ιδία μου ική. Δέν αντιλαμβάνομαι απολύτως 
τί γίνεται γύρω μου, τότε ζώ·,μόνον μέ τούς τόνους*.

Είναι πολύ άξιοπερίεργον νά παραιηρήση τις πώς ή. 
Πόρτεν ύπό τήν έπίδμοσ,ν τή μουσικής μεταβάλλεται. 
‘Ακόμη σέ σοβτρά συναναστροφή, όταν θίλη νά κρίντ] ά-_ 
μερολήπτως ή νά μιλήση ελεύθερα έχει ανάγκην έλφφράς 
μουσικής. (’Ακολουθεί)
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Η ΕΒΔΟΩΤΑΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΘΕΟΥ» Άθήναι 24—30 'Ιανουάριου 1927

ΝΑ ΓΑΜΠΡΟΣ ΝΑ ΜΑΛΑΜΑ
Πρωταγωνιστής ό Ρέτζιναλ Ντέννν

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN FILM-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤ^ΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πληροφορίαι και έγγραφοί μ^λών κα#’ έκά 

στην άπό 12-1 μ.μ.προσω βι,νώς είς id γρτφεΐα 
τοϋ «Κινηματογραφικού Άσχέρος».

Επίσης πληροφορίαι δίδονται καί ύπό τοϋ 
Προέδρον κ. Π. Φρονίμου, Ιατρόν, όδδς 'Ακα
δημίας 86,12—1 κιί 6 1)2 — 7 1)2. μ.μ.

( Έκ τοΰ Συνδέσμου)

*Απδ της ίδρντεως του ημετέρου Σύνδεσμον ένκγρ^· 
<Ρησ· ν ιιέχσι οήμε ον rd έ ης μέλη.

“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,, ,7ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΑΙΕΥΘΤΝΤΟΥ 17 ’Ιινουαρίου 1927

ΙΙρός τόν
«Πανελλήνιον Svvoeduov φίλων τον Κιν)γράφον> 

Κύριοι,
Άφοϋ μοϋ έπιτρέψητε νά σας συγχαρώ διά τή*  σύμ- 

πιηξιν τοϋ Συνδέσμου καί σας ευχηθώ τήν πρόοδον καί 
έπιτυχίαν, έπ' άγαθώ τοϋ κοινού σκοιο5 δι’ δν άγωνι- 
ζόμεθα, σπεύδω νά σάς δηλώσω δτι θέιω εύχαοίσ ιως είς 
τήν διάθεοιν τοϋ «Συνδέσμου Φίλων τοΰ Κινήματα 
γράψου» τάς στήλας τοΰ «Κινηματογραφικοί Άότέρος» 
πρός έξυπηρέτησιν τών αναγκών τού Συνδέσμου.

Μετά τιμής
ΊΙρ. Οικονόμοι'

1) Δ ς X Σακζ λο^ούλ ν !
2) ΙΙεοικλ Φρόνιμης
3) Βί ον Π <ηαα χάλης
4) Ηρχκλ ΟίμονόΐΑΟυ
5) Στέφ. Φαρονχ*
6) Θά δ Καλογερικός
7) Σι Σσνγιονκτζόγλο>
8) Τάκης Πα ταβασιλείου
9) Γεωρ. Τζώρ'ξογλον
10) Δις Μασ Μπουφίτη
11) ’Alb\ Ράτζιο
12) Δις Ε Σακελλοπούλου
13) Άνε. Ράτζιο
14) Κ. Σιρό πουλάς

15) Π Κσχλίδης
16) Κα Σουία Φρονίμου
17) Κοον. Δ )μητριάδης
18) Τ. Κεοίοογλου
19) Σ. Ναουμ1 δης
20) Ση Μαοκεζίνης
21) Ν Τρίτος
22) Ήλ. Κατσάρης
23) Μιχ. Aeov'όηουλος
24) Κα Κατ. Οί^ο^ό ου
25) Ν. Wa ‘Ζΐανδ;
26) Γ. Ρω ιαν'ς
27) Δις Α.Παπ·ινιωνίαν  

(‘Εκ το · Συ δίσμον
*

ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ Μ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΙΑ2Ν ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Άριί). Πρωί. 7 Λβήναι τή 19 Ιανουάριου 1927

Πρός τόν Κύριον
ΙΙΡΑΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

’Ιδιοκτήτην - Διευθυντήν τοΰ ■ Κίνηματογρατ. Α τέρας1’
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμε Κύριε,
Είς άπάντησιν τής άπό 17 τρέχοττος έ. ε. έπ στολής 

υμών, εύχαριστοΰμτν υμάς θερμώς άιάίτάς εύχάς τάς ό τοί- 
ας απευθύνατε πρός^τόν Σύνδεσμον.

Λογιζδμεθ·τ ευτυχεί-, δτι ό Κινηματογραφικός τύπος, 
τόν όποιον τόσον έπαξίως εκπροσωπεί έν Ελίάδι τό 
ΰμέτερον περιοδικόν , καθώς καί ό ήμερήσιος τύπο: μέ 
ίδιάξουσαν προσοχήν περιέβαλε τήν ούμπηξιν τοΰ Συν
δέσμου μας, καί ιδιαίτατα ό «Κινηματογραφικός Ά- 
ιίτΐιρ» δστις έσχε τήν εύγενή έμπνευσιν δι’ υμών νά θέση, 
είς διάθεσιν τοϋ Συνδέσμου tds στήλας του, καθΐος καί 
προσωρινούς τά γραφεία του.

Διά τήν έν γένει ΰποστήριξιν καί τήν διάθεοι*  ιών 
σελίδων τοϋ «Κ. As> ήν ασμένως δεχόμεθα, έκφράζομεν 
ΰμΐν τάς βαθυτάτα; ευχαριστίας μας, βέβαιοι διι ή μελ
λοντική συνεργασία μας, θέλει εχει ώς άποτέλεσμα τήν 
έξύψωτιν τοϋ Κινηματογράφου έν 'Ελλάδι.

Δέξασθε αξιότιμε Κύριε, τήν διαβεβα'ωσιν τής έξαιρέ- 
του έκτιμήσεώς μας.

'Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
*0 ΙΙρόεόρος ·<) Γεν. Γραμματείς

Π. ΦΡΟΝΙΜΟΣ S. ΝΑΟΥΜΙΛΙΙΣ

Κα Κ. Κ. Κ. Επ'. 6 μήνα; συντχιβς καί πρό χιλιάδων 
θιατών άπαίζεττ ή «Λτυκή "Αδελφή» ατά: πύλης Νέα Ύ- 
δρκη, 2ικφγ,, Μποατόν, Φιλαδέλφεια, Άγ. Φραγκίσκο κλπ. 
καί μέ είσοδο 150 δρ.

Στυλιανόν Τσαμουρ&ν (Μυτιλήνην). Ή ύποδυομίνη τδν 
ρόλον τής γυναικός τοΰ μαχαοχγιά είς τό έργον «*0  τάφος 
τοΰ "Ινδού είνε ή γερμανίς Έρνα Μορένα.

Μόν Πανάγ (Ένταΰθα). Τής "Ελγκα θόμας καί τοΰ 
"Ενρύ Στούαρτ δύνχσθε νά τούς γράψητε είς τήν διεύθυναιν 
Universum Film Akt-Ges. Kothener Strasse 1—4 
Berlin w 9.

Χρ. Νικολαίδην (Ποδχράδες,. ‘Ο Έντυ Πόλο έξακολου- 
θ5ί ν“ ζί καί χαίρει ίκρπς υγείας άλλά δέν παίζιι πλέον 
εις τόν κινηματογράφον. Φωτογραφίες τοΰ καλλιτέχνου 
τούτου δέν «χομεν.

Μινέρβα Τζόγαλη (Καβάλλα»',. Ή ΰποδυομένη ιόν ρόλον 
τής Μις Ντάβις είς τό έργον τά «Τρία Ωρολόγια» είνε ή 
Ρωσσίς καλλιτέχνη, γ^νομένη Άγγλίς έκ τοΰ γάμου της. 
Νίνχ Βάνα. "Ο Σέσσου Χαγιακχδα περιοδεύει μέ ένα θεα
τρικήν θίασον τήν "Αμερικήν καί έπομένως δέν είμαι εις θέ- 
σιν νά αάς ΰ.τοδείςω την τωρινήν του διεύθυνσιν. Τοΰ Ρισάρ 
Μπάοθελμες δύνασΗε νά τοΰ γράψετε είς τήν διεύθυνσιν ; 
United Artists Studios 7,300,Santa Monica Boulevard, 
Los Angeles, (Cal U.S.A, τή: δέ Νόραα Σήρ»ρ ; Me 
tro-Goldwyn Studios Culver-City Cal. U.S Α. Τός 
Ντόλνυ Ντάβις ή διεύθυνσις είνε : Rue Philibert Delor
me No jo Paris. Τοϋ Ζώρζ "Ο ιπριέν : Fox Studio 1401, 
Western Ave, Hollywood Τής Άρλέτ Μαρσάλ Para
mount Studios 5341 Melrose Ave, Hollywood. Τοΰ 
Πέτοοβιτ; c)o Leonce Perret- Rue d" Aumale 10. Paris,

Darling Jach (’Ενταύθα) "Ο Ζχκ ΚχτελαΙν θεωρείται 
είς άπό τούς κιλούς jeune premiers τής Γαλλίας. "Η σύγ- 
κρισις τήν όποια» κάμετε μεταξύ αυτού καί τϋσν άλλων καλ 
λιτεχνών είναι άτυχής, διότι τά ήδη κχί ’.ό τάλαντο» τών 
καλλιτεχνών τούτων είναι τελείως διαφορετικά.

Κ Φουλ ιαν (ίντα'-θ'). Η διεύθυυις τή; Κόάνσον 
είναι, United Aitists Studios, 7300 Santa Monica 
Boul. Los Angeles, Cal.

Σ'λβιος ό B .

"Ο κ. Έδουαρδ Χέϋντιν είνε ό πρώτος χατα- χ. Μπρόουν. Κατά συνέπειαν τό δτι είδε μέσα στό 
σκευχστής αύτοχινήτων άγώνων στή Νέα 'ΓόρχηΥΟ I Νοσοχομιαχό φορείο δέντσΰ έπιτρέπει πλέον_νά 6εωρή 

ώς γαμβρόν του τόν Τόμ χαί τό σύνοικέ-

Τζέφρεϋ Μπρόουν είνε έπίσης ό πρώτος κατασκευα
στής αύτοχινήτων άγώνων στή Νέα Ύόρκη. Πρό-5 
χειται κατ’ αύτάς ή δυό αυτές άντίζηλες

σιον διαλύεται. Ό πατέρας Χέϋδεν μαν- 
θάνων τήν διαγωγήν τοΰ υίοΰ του τόν 
καταράται καί τδν διώχνει άπό τό σπή- 
τι καί έτσι ό καϋμένος ό Τόμ βρίσκεται 
άναγκασμένος νά ζητήση έργασίαν γιά 
νάζήση. Μιά πρακτιχήσκέψις τοΰ έρχεται 
στδνοΰ. Μεταβάλλει "ιό μεγάλο του τό. 
αύτοκίνητο, έκεΐνοποΰ λογάριαζε νά χά- 
μ·»3 τό ταξεΐδι τοΰ γάμου, σέ Βαγκόν-Ρε- 
στωράν καί δι’ αύτοΰ μεταφέρει είς Κα- 
λιφορνίαν ένα καραβάνι περιηγητών.

Δυό πράγματα τόν προσελκύουν πρός 
τό Λός-’Άντζελες ό άγων τών Βολίδων 
δπου πρόκειται νά συναγωνισθοΰν αί 
δύο διάσημες φίρμες αύτοκινήτων τοϋ 
πατέρα του χαί τοϋ άντιπάλου του κ. 
Μπρόουν, χαί. ή έλπίδα δτι θά ξανάβρι
σκε ίσως έχεί κάτω τήν Μπέττυ ή όποια 
μαζύ μέ τόν πατέρα της ταξείδευε πρός 
τήν Καλιφορνίαν.

Τά δυό καραβάνια τών αύτοκινήτων στρατοπε- 
εύουνμέσαστ Ιδια πεδιάδα. Τό μίσος τά χωρί-

μάρκες νά συνεταιρισθοΰν διότι ό κ. 
Τόμ Χέϋδεν Αά πανδρευθή τήν Μπέττυ 
Μπρόουν.

Ό Τόμ τήν παραμονή τοΰ γάμου 
του, πηγαίνει μέ μερικούς φίλου; 
του νά δοχιμάση τή μηχανή ένός μεγά
λου αύτοχινήτου, μέ τό όποιον λογαριά- 
ζεινά κάμη τόταξε’.διτοϋ μέλιτος.’Άφθονος 
σπονδή είς τόν Βάκχον κατά τήν διάρ
κειαν τής έκδρομής έγεινεν άφορμή άτυ· 
χήματος καί ό δυστυχής Τόμ άντί νά 
κατευθυνθή είς τήν έκκλησίαν διά τό 
μυστήριον τοΰ γάμου μετεφέρθη είς Νο- 
σοκομείον. Κοτορθώνει δμως τή βοηθεία 
τοΰ μαύρου μαγείρου του Σαμπό νά άπο- 
δράση μέσα σέ ένα φορείο νοσοκομιακό 
δπου ύπήρχεν έκτός αύτοΰ καί μιά τρελ- 
λή τήν δποίαν μεταφέρουν σέ φρενοκο
μείο. Ή τρελλή άναγνωρίζει είςτόπρό- 
σωπον τοΰ Τόμ ένα ποΰ άγαποΰσε καί
χύνεται στό λαιμό του προσφωνούσα αυτόν μέ τά πιό | ζει μά τά ένώνει ό κίνδυνος γιατί τά ζώα ένός θηρι- 
τρυφερά δνόματα. Πρός δυστυχίαν του, τής σκηνής | στροφείου ποΰ ξέφυγαν άπό ένα 'Ιπποδρόμιον με- 
$δτής μέ τήν τρελλή μάρτυς παρίσταμαι άφανής ό τέβαλαν τήν δασι αυτή σέ άγριο παρθένο δάσος τής
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’Αφρικής.ΌΤόμ φεύγει μαζύ μέ τήνΜπέττυΊάλλ’όταν I 
έφθασαν στό . Λός •Άντζελες ή άστυνομία συλλαμβά
νει τόν Τόμ συνεπεία καταγγελίας τοΰ πατρός τί}ς 
Μπέττυ κ. Μπρόουν τηλεγραφικώς διαβιδασθείσης. 1

Εύρισχόμεθχ είς τήν παραμονήν τοΰ μεγάλου άγω- 
νίσματος καί οί δ>ό αντίπαλοι διαπληκτίζονται.Καθέ
νας τους καί ό κ. Μπρόουν καί ό κ.Χέΰδε^ισχυρίζον
ται δτι ή δική του μάρκχ θά θριαμβεύση. 'Η διένεξις 
φθάνει μέχρι τοϋ να θέσουν καί στοίχημα 50,0 ιθ χι
λιάδων δολλαρίων- ‘Ο κ. Χέϋδεν σπέπτεται νά μετα- 
καλέση τόν υίό του τόν καλλίτερον όδηγό τής Άμερι- 
χήί, Χ®ρις στόν όποιον μέχρι τοΰδε έκέρδισε σέ δλ'-υς 
τούς αγώνας στήν ’Αμερική. ’Αλλά καί ό κ Μπρόουν 
τοΰ όποίου ό οδηγός έπαθε άιύχημι, σκέπτεται 
κιί αυτός τόν Γόμ. Ή άκόλουθος συμφωνία συνή- 
φθη: Εάν ο Τόμ κερδίσει τό άγώνισμα θχ πανδρευ 
φή τήνΜπέττυάντό χάσει θά ξαναγυρίση στήφυλακή.

Ο άγών διεξάγεται μέσχ σέ μιά τρομερά άγω-ία. 
Μετά διαφόρους έναλλαγάςτή; τύχης καί άτυχων συμ
πτώσεων ό Τόμ πρόκειται νά θριαμβεύση άλλα ό μο
τέρ του ύπερθερμανθείς άναφλέγεται. 'Υπό τού: έξαι 
ρετικώς σκληρούς αύτούς δρου; τελειώνει τό άγώνι- 
νισμά του μέσα στής φλόγες κα'. τούς καπνούς, κερ 
δίζει δμως κατά πολλά μήκη καί θά λάοη ώς έπχθλον 
του την Μπέττυ ένφ οί δυό αντίπαλοι θά συμφιλιω
θούν κι έτσι δλάπηγαίνουν καλάδταν τελειώνουν καλά.

Η ΜΗΝΎΣΙΣ
ΤΟΥ Κ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΑ

ΤΟΝ κ. κ. ΣΚΕΝΔΕΡίΔΗ ΜΙΚΝΤΑ και ΜΕΡΤιΚΑ
Ύπό τοϋ άνακριτοΰ κ. Παλαδινοϋ έκϊήθη 

σαν καί έξητάσθησαν οί μάρτυρες τής κατηγο
ρίας κ. κ. Τ. Παπαχριστοφίλου, Νικ. Λα^άνης, 
Ιωσήφ Χέπ, Νικ. Φωκάς καί Κ Κασκάτης διά 

την ύπόθεσιν τής μηνύσεως τοΰ διευθυντοϋ 
τοϋ «Κινηματογρ-ιφικοϋ Άστέρος» κ. Ήρ Οίκο 
νόμον κατά των I. Σκενδερίδη διευθυντοϋ τον 
κινηματοθεάτρου «Κεντρικόν», Π. Μερτίκα ν 
παλλήλου τοΰ ά»ω Κινηματοθεάτρου καί Καρόλου 
Μπέντα διευθυντοϋ τής Fanamet, έπι έξυβρίσει 
καί συκοφαντία. Μετά τήν κατά 9εσιν τών μαρ
τύρων ό κ Ανακριτής παρέπεμφε τήν δικογρα
φίαν ε'ς τόν κ. Εισαγγελέα ό όποιος κσίθά δρίση 
τήν ήμέραν τής δίκης.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ "POMPADOUR,, ΣΤΟ ΦΙΛΜ
Η «British National Pictures*  πεοοέλαβε ώς τεχνι

κόν σύμβουλον διά τό ν*ον  της φ λα «Ή Κα IL· μπαδ ύρ» 
ενα νεαρόν γάλλ ν καλλιτέχνην, Jean Doumerque &στις 
ίίς ηλιαίαν 15 έ τών f ξέ&ηκε στό περίφημον «Pariser 
Salon» κα*  1$ ετών εκίρδισε τό «Prix de Rome». ΙΙοό 
κειται να σχεδίαση τις dekoration καί τά κοστ ύμια. Ή 
Α· Ζίς ήτις πρωταγωνιστεί &ά εύρίσκεται είς την 'Αγ
γλίαν τόν Νοέμβριον δια τήν εναρζιν τών έργασιών,

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
“ΠΡΟΣΕΧΤΗ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΑΣ,, 

Παραγωγή «Universal»
(Προεβλήθη ιίς τό «Πάνθεον»)

"Ενα φίλμ χωίίς δξιώόϊΐς, άλλά πάντως ε!ς ώγιαμένα 
σημεία χαριτωμένο καί άρκετα ευχάριστο». Ή ύπόθεσις, Sv 
καί πολύ άπλή, πρικίλεται μέ αρκετά νόστιμα έπεισόδια 
καί μέ μερικά; χαριτωμένας λεπτομέρειας έκ τοϋ βίου τής 
μοντέρνας οίκογενείας. Ή σκηνή τοΰ τσάρλεστον είς τό 
ντάνσιγκ είναι πολύ καλή. Ή Βιρτζίνια Βάλλι, εξ ίσου κα
λή εις μίαν κωμφδίαν όπως καί είς ένχ δράμα, καί δ Πάτ 
Ομάλλεϋ είναι οί πρωταγωνιστεί τοϋ έργου αύτοΰ.

“Η ΝΗΑ ΑφΡΟΔΙΤΗ,, 
Παραγωγή 'Paramount» 

ΠροεβλήΟη εις τό «Κοσμικόν»

Μία’Αμερικανική κουεντί άπο τις συνήθεις. Τό σενάριο 
πολύ ασθενές καί χωρίς ένβιαφίρο» καί σκηνοθεσία χωρίς τί- 
ποτ» το άξιόλογον. Τό μόνον ένδιαγέρον σημεΐον είνε ή έπί- 
δειξις τών διαφόρων ’Αμερικανικών καλλονών μέ έπί κεφα
λή; τήν^ Μις Άμέρικα τοΰ 1925. Ή Έσθήρ Ράλστον, ό 
Φόρντ Στίρλινγκ καί ό Λώρενς Γκραίη έρμηνεύουν, χωρίς 
μεγάλην δμογένειαν, τήν μετρίαν ταύτην κομεντί.

“ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ,, 
Παραγωγή «Γκόσκινο»

Πυοεβίήθη είς τά «’Ολύμπια»

Τό τρίτον έργον Σοβιετικής παραγωγής ποΰ προεβλήθη 
εις τήν πόλιν μας. Τό έργον αυτό, τό δποίον πραγματεύεται 
ενα έπεισόδιον τής μπολσεβίκικης έπχναστάσεως, τό διακρί
νει μία βαθειά ρεαλιστικότης ή δτοία δμως ίνίοτε φθάνει μέ- 
χρις ύπερβολής. Ό σκηνοθέτης Ρόομ, είς άπό τούς πλέον 
ένθέρμους θιασώτας καί ύποετηρικτάς τοΰ κομμουνισμού, 
ανεβιβχσε τό έργον του με φροντίδα καί έπιμέλειαν. Χωρίς 
νά συμφωνοϋμε μέ τάς ιδέας άοκοΰμεθα είς τό νχ θαυ· 
μάζωμιν μόνον τό καλλιτεχνικόν μέρος τοΰ έργου του, τό 
δποίον δμολογουμένως είναι αξιόλογο». Αί σκηναί ποΰ έκτι- 
λίσσονται επάνω είς τό πλοίον, τό χρησιμεΰον ώς φυλακή 
τών έπαναστατών, είναι συγκλονιστικά! καί προξενούν δα 
θείαν έντύπωσιν είς τόν θεατήν. *0  νεωτερισμός τοϋ έργου 
αύτοΰ είναι δτι δέν ύπάρχει «άστήρ». Όλοι οί ρόλοι είναι 
ακριβώς οίοι πρέπει νά είναι: χωρίς νά δ.δεται μεγαλειτέρα 
σημασία εις ένα μόνον ώρισμένον καί νά θυσιάζεται κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον ή άλήθεια καί ή ψυχολογία τοϋ σενάριο.

“ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ,, 
Παραγωγή «Metro Goldwyn» 
Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Τό φιλμ αύτό είνε μία ηθογραφική κομεντί, πολύ τής μό
δας τελευταίως είς ’Αμερικήν. Τό σενάριο, άρκετά ένδιαφέ- 
ρον καί ψυχολογημένο, δμοιάζει είς ώρισμένα σημεία μέ τό 
έργον «Ή Μικρή κυρία» τοΰ Andre Lihtenberger, ίάλλ' 
δμως δέν γνωρίζω έάν πρόκειται περί διασκευής τοϋ έργου 
αύτοΰ: Ή σκηνοθεσία τοϋ Χόβαρτ Μπένλεϋ, είνε λεπτή κα! 
επιμελημένη, κχί τεχνικώς άρτια. Ή Έλείνορ Μπόαρντμαν 
υποδύεται μέ ζωηρότητα, χάριν καί μπρίο, άλλά συγχρό
νως καί μέ πολλήν αισθηματικότητα καί συγκίνησιν δσάκις 
τό απαιτεί ό ρόλος, τήν «Μοντέρνα γυναίκα». Σύντροφός 
της είνε δ Κόνρατ Νάγκελ,συμπαθής καί ευσυνείδητος καλ
λιτέχνης, Ό Λιοϋ Κόντυ υποδύεται μέ απλότητα τόν άχα- 
ρι ρόλον τοΰ κατακτητοΰ γυναικείων καρδιών.

Στέφανος Κύοτ<α

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,.

Πρωταγωνιστούν ή Λύα ντέ Ποϋττι καί ό Βέρνερ Κράους

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINE ORIENT—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡ1ΑΝΓΚΛ»

’Εάν ή ζήλεια είνε τδ άσφαλίατερο δ'.ακοιηχό 
τής άγάπη; είνε συγχρόνως καί ή πηγή τή; δι»3τη 
χίας έκείνων πιύ άγχπδΟν.

Ή πρώτη ίκδήλωίίς της, μαζί μέ τήν χαρά πού 
σταλάζει στήν ψυχή τδΟ άγαπωμίνου δταν έκδηλώ- 
νιται άπ’ τδ άγαπώμενον ίχ χύνει καί τδ δηλητη- 
ριον τής ύποψίας στΐν ένα, τήν πίκρα τής παρεξηγή

σεως στόν άλλον. 'Αλλοίμονο δέ, δταν τό 
αίσθημα αύτό κυριαρχεί στις ψυχές κχί τών δύο έρω 
τευμένων/Η ζωή των κυλά μαρτυρική μέχρι; διου ή 
έξηγηθοΰν καί εΰτυχήσουν ή μιά παρεξήνησις τού; 
χωρίσει γιά πάντα διαλύοντας άδικα τά ώραΐα του; 
δ ειρα. Γύρω άπ’ τό κοινότατο αύτό ανθρώπινο πά
θος, τή ζήλεια, π?,έκεται ή ύπόθεσις τού ωραίου έρ 
γου πού πρ βάλλει στό «Σπλέντιτ».

♦**
"Ενα νεαρό ζευγάρι ζοΰσε ήσ»χο καί ευτυχι

σμένο στήν άγάπη πού τό ήνωνε, όταν έξαφνα ή 
κυρία άνο'.γοντας τυχαίως τό ρολόγι τού 
συζύγου της βρήκε σ’ αύτό λίγες 'ρίχες άπό γυναι
κεία μαλλιά. Τά κύτταξε γιά λίγο σκεπτική κι*  ά- 
μέσω; άπ’ τή σκέψι της πέρασε ή ιδέα δτι ό σύζυ
γός της τήν άπατούσε. Τά μαλλιά αύτά, είναι τις 
έρωμένη: του, σκέφθηκε καί τά μάτια της βούρκω
σαν άπό δάκρυα, ένώ ή φαντασία της έπλεκε χίλιες

’Αθήναν 10—-16 ’laveuapku 1927

σκηνέ; έρωτος καί πάθου:. Άπό τότε ήρχιαε νά 
τόν πχρχκολουθή ΧωΡ·ί το-* έκδηλώση τάς υπο
ψίας της Παρά τήν έπιθυμίαν της δμως νά φανή 
ψύχραιμος δέν τό κατορθώνη καί τηρούσα μίαν στά
σιν ψύχραν απέναντι του τόν άναγκάζη ν’ άοχίση 
ν’ άμφιόάλη γιά τήν άγάπη της καί νά ζηλεύη τόν 
ανύπαρκτον έραστήν πού τού τήν έκλεβε. Στήν αμφι

βολία του “αυτή έρχεται νά 
μεγαλώοη τή ζηλοτυπία του 
ή προσκόμισις μιά; άνθοδέ- 
σμης γιά τήν κυρία, |άπό κά
ποιον άγιωστδ. Έτσι μέσα 
σέ μιά ατμόσφαιρα άμο βαίων 
ύποψιών ιί δύο σύζυγοι έο- 
χονται είς διενέξεις αυχνά; 
πού τούς καθιστούν τή ζωή 
μαρτυρική καί φθάνουν κά
ποτε είς άντεγκλήσεις δρα
ματικός γιά τΙς όποιες δέν ύ 
πάρχει διέξοδος έφ’δσον ούδε- 
μία ένδειξις τής ύποτιθεμένης 
προδοσίας παρουσιάζεται (είς 
τήν μέν ή τήν δί.

Έν τφ μεταξύ ή σύζυγος 
λαμβάνει μίαν έπιστολήν μέ 
γυναικείον χαρακτήρα διά τόν 
σύζυγον.

Μέ τήν ιδέα δτι ή άπόδει- 
ξις πού τής χρειάζεται γιά νά 
άποκαλύψη τήν προδοσίαν 
είναι πλέον στά χέρια της

τήν άνοίγει γιά νά διαβάση έκπληκτος.
«Κύριε,

Έπε.δήό σύζυγός μου δέν μοΰ έπιτρέπει νά κρα
τήσω έπί πλέον στά χέ; ια μου καί ν αναθρέψω τό 
παιδί πού σέ μιά νεχνική τοέλλα άπεκτήσατε μέ τήν 
X... σας παρακαλώ νά έλθετε νά τό παραλάβετε καί 
νά φροντίσετε δ ά τό μέλλον του. Αν μοΰ έπιτρέπε ε 
μάλιστα νά αϊς συμβουλεύσω, τό καλύτερον πού έ
χετε νά κάμετε είνε νά τό παρουσιάσετε στή σύζυγό 
σας καί άφού τής έξομολογηθήτε περί τίνος πρόκει
ται, τή; έμπιστευθήτε τήν άνατροφή του. Είμαι βέ
βαια πώς θά δεχθή, άναγνωρίζουσα δτι είνε κρίμα 
τό αμάρτημα τών γονέων νά βαρύνη τήν τρυφερή κι 
άθώα δπαρξι τού μικρού αύτού αγγελουδιού. Έ·>« 
τουλάχιστον στή θέπ τη; αύτό θά έκαμα, δεδομένου 
μάλιστα δτι ή πραγματική μητέρα του, άφ’ δτου τό 
παρέδωσε στά χέρια μου, δίν ένδιεφέρθη πλέον δι 
αυτό».
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Καθώς ή νεαρά γυναίκα έτελείωσε τό γράμμα 
αύτό άνέπνευσε ανακουφισμένη. Καί μέ τή σκ'ψι 
5τε τά μαλλιά πού βρήχε στό ρολίγι τοΰ συζύγου 
της ίσως προήρχονιο άπ’ τή γυναίκα μέ τήν όποίχν 
απέκτησε τό έγκαταλελειμμένο μικρό και τήν όποια 
φυσικά δέν ειχεν έπχνίδει άπεφάσισε νά άναλάβη τή 
φροντίδα τοΰ μικρού, ώστε συγκινώνιας έτσι τόν άν- 
δρα της νά συμφιλιωθώ τελικά μαζί του. ’Έτσι σύμ ' 
φωνα μέ τήν άπόφασί της αύτή, έτρεξ· είς τήν διεύ 
θυνσιν ποΰ ήταν τό μικρό καί άρχισε νά τό περιποι
είται-ώστε νά κε οδίση τήν άγάπη του σέ τρόπο πού I 
δταν θά έξηγείτ, μέ τόν άνδρα της νά τόν έπειθαν 
τά πράγματα δτι είχε γίνει πραγματικά μητέρα τοΰ 
παιδιού του· Καί μέ τάς συχνάς επισκέψεις της τό 
επέτυχε. Ό μικρός σέ λίγο τήν άγαποϋσε καί τήν 
πίστευε σάν πραγματική του μητέρα. Αί συχν.αί δ
μως έξοδοί της πρός έπίσκεψιν τού μικρού ένίσχυον 
τάς ύποψίας τοΟ συζύγου της είς τάς έρωτήσεις τού 
οποίου περί τού π 0 πηγαίνει τόσον τακτικά άπήν 
τα «σέ·μιά φίλη μου», ώστε τόν ήνάγκασαν νά τιν 
παρακολουθή. Έτσι μιά μέρα άκουσε τό μικρό νά 
τής λέγη «άντίο μαμά καί νάρθης σύντομα». Εκτός 
έαυτού τότε έκεΐνος δταν έπέστρεψαν σπίτι τής είπι:

— Τά ξέρω πιά δλα. Έχεις παιδί.
Εκείνη έγέλασε θορυβωδώς, πράγμα πού τόν έ

κανε νά έκμανή καί νά τήν άρπάση άπ’ τό λαιμό σέ 
τρόπο πού θά τήν έπνιγεν άν ένας φίλος τους πού 
έφθασε τήν κρίσιμη ώρα δέν τήν έσωζε. Μή δυναμέ- 
νη πλέον νά κρύψη τήν αλήθειαν γιά νά μή έκτεΰή 
στά μάτια τοΰ ξίι ου, έβγαλε άπό τήν τσάντα της τήν 
επιστολή καί τήν έδωχε στό σύζυγο.

Ντροπιασμένος αυτός γιά τις άδικες δπιψίες του 
έπεσε στά πόδια της καί τής ζήτησε συγγνώμην, ά- 
φοΰ τής ώρκίσθη συγχρόνως δτι είχε λησμονήσει τε
λείως τήν έρωτικήν του περιπέτειαν καί δτι ήγνόει 
δτι ειχεν έκτής έρωτικής τουαύτής άταξίαςένα παιδί.

Ή πάρεξήγησις διελύθη τότε καί ή ζήλεια πού 
λίγο έλειψε νά σβύση τήν άγάπη τους έσβυσε γιά 
πάντα άπ’ τήν ψυχή τους. Τό παιδί τής άλλη; έγινε 
παιδί καί τών δυό καί ποτέ δέν έμαθε πώς ήταν καρ
πός ένός παραπτώματος.

Η ΚΑΡΜΕΝ?
Έςεδό&η καί πωλείται είς δλα τά περίπτερα 

Α&ηνών—ϊίειραίώς άντί δραχμών τεσσάρων 
(δρχ. 4) παί είς rd ταμεΐον τοϋ κινηματοθεά
τρου « ϋάνθεον*  άντί δρχ. τριών είς τούς Αγο
ράζοντας δνα είσιτήριον τοϋ κινηματογράφου, 
μία ώραϊα έκτακτος εχδοσις τοΰ «Κινηματογρα
φικού Άστέρος» με ολόκληρον την ύπόθεσιν 
τής περιφήμου τΚάρμεν» έκ τοϋ μυ&ιστορήμα· 
τος Προσπέρ Μεριμέ. Τδ εργον αΰτό έπί πολυ
τελούς χάρτου, με πλήθος ώρα’ων εΙκόνων καί 
είς σχήμα σελίδος 1 θ^24 είνε Sva άπό έκεΐνα 
πού συνηθίζει ό «Κ.ενημ.α.τογρυφεκος Ά.- 
στήρ» νά προσφέρη είς τούς άναγνώστας του.

Οί έν ταΐς έπαρχίαις δύνανται^νά τδ λάβουν 
έμβάζοντες είς τά γραφεία μας δρ.πέντε (άρ.5).

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΙΤΑΞΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ολαι αί ’Αμερικανικοί κινημ. Έταιρίαι καταβάλλουν 

μιαν έντονον προσπάθειαν did rd συγκεντρώσουν τους πλέ
ον άξιολέγονς Ευρωπαίους καλλιτέχνας οϊτινες είτε έλλεί 
ιμει εργασίας, είτε διότι ή αμοιβή των είνε ελάχιστη έν 
Ευρώπη, δέν απορρίπτουν τάς επικερδείς ’Αμερικανικός 
προτάσεις.

Οϋτω λοιπόν εις διάστημα ελάχιστων μηνών ή -Πα· 
ραμάονντν κατώρ&ωσε νά συγκεντρώσω, χωρίς ή έκφρα- 
°ίς ν“ Φεωρηϋη υπερβολική, τά καλλίτερα στοιχεία 
,τοΰ Γερμανικού κινηματογράφου δηλαδή, τόν Αιμίλιον 
Γιάννιγ-ς τήν Λύα ντέ ΙΙοϋττι, τήν Λίλ Ντάγκοβερ, καί 
τινας άλλους Γερμανούς καλλιτέχνας οϊτινες άναμι νουν 
τήν λήξιν των συμβολαίων των <5t<i νά ι*  εταβοΰν είς τόν 
νέον κόσμον δπου θά συνάξουν χιλιάδας δολλαρίων.

Ή π οσπάθεια αυτή τής * ΙΙαραμάουντ*  ιύλόιως /κ - 
νησε τήν προσοχήν καί άλλων ’Αμερικάνικων κινημ. ‘Ε
ταιριών ώς τής αΦέρστ—Νάσιοναλ*  ήτις ήδη προσέλαβτ 
τήν Μαρία Κόρντα (πρωταγωνίστριαν τής 'Συγχρόνου 
Νττμααρρν») μετά τοΰ συζύγου καί σκηνοθέτου της, καί 
διαπραγματεύεται κατ’ αύτάς τήν πρόσλη-ψιν τής Λίαν 
Χάιντ (τήν οποίαν θά ίδωμεν είς τήν αΐΐριγκήπισσαν 
τήζ Τζάρδας»), τον διάσημου ’Ιταλού ηθοποιού καί α
κροβάτου Άλτίνι καί τινων άλλων.

Έκ παραλλήλου καί ή Μέτρο-Γκόλδουϊν προσλαμ
βάνει Ευρωπαίους καλλιτέχνας, Ρώσσους Ιδίως, υπόσχε
ται δέ νά συγκέντρωση άνά μίαν καλλιτεχνικήν κορυφήν 
έξ έκύστης έθν ΐκότηττ ς.

Άγνοοΰμεν πού θά λήξη ή λυπηρά διά τήν Ευρωπαϊ
κήν κινηματογραφίαν ’Αμερικανική προσπάθεια.

ΠΥΡΚΜ-Ι-Μ
ΕΙΣ ματογέα <ί>ομ

ΒΕΡΟΑΙΝΟΝ (Σταθμός Νάουεν) —Τροιιερά πι-ρ- 
καϊά έξερράγηεϊς κινηματογράφον τής πόλεωςΜον ■ 
τρεάλ τού Καναδό. Θύματα ύπήρχονν πολλά τά 
πΛεΐότα τών όποιων εινε ποιδία. άτινα όταν έξήλ- 
Οον έκ τής καιομένης <ίτοΰς τού κινηματογράφον 
έόπενάαν νά καταβώάι διά τής κλίμακος, άλλ*  έκεΐ 
κατεπατίιθιιόιιν. είτε κατεπνίγηάην έκ τού όννω- 
άτιιίμού.

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (Σταθμός Νάουεν).—θεωρείται πιθα
νόν ότι τά θύματα τής χθεότνής πνρκαϊάς είς Κι
νηματοθέατρού’ έν τη ποί.ει Μοντρεάί· τού Καναδά, 
έξ ων μέχρι τούδε άνεόύρΟηόαν Stil πτώματα, θά 
άνέλθονν εις 13θ, κατά το πλεϊάτον ΰρρενα παιδία 
καί κοράόια.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ ΕΝ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
’θ όνμπαθής Ρώόόος καλλιτέχνης Ί(ϊάν Μο<ί· 

ζούκιν τόν οποίον έθανμάόαμεν ώς Μιχαήλ Στρο- 
γκώφ τίιν παρελθούόαν εβδομάδα άφίχθη είς Χολ- 
λνγονντ. Τόν ύπεδέχθηόαν οί γνωότοι ά<>τέρες τής 
«Οννίβερόαλ» ιιεθ’ ών μέλλει νά ' όννεργαόθή ώς 
καί οί άννάδελροι καί φίλοι τον Ναταλία Κοθάν- 
κο, Τονρζάνόκν κοί άλλοι.

Ό καλλιτέχνης έπεφνλάχθη νά έκθέόη τάς έξ 
’Αμερικής έντνπώόεις τον, ΐικούόΟη όμως λέγων 
δτι θεωρεί εύτύχημα δι’ αύτόν τό νά έπανενρίόκει 
τόν φιλικόν τον κύκλον μεθ*  ον^διήλθεν έν Παρι- 
όϊοις μακράς ημέρας προόφνγικής ζωής καί Ολί» 
ι'·εων.

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ <ΑΤΤ1ΚΟΥ>

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΚΩΦ
Τδ άριστούργημα τοϋ Ιουλίου Βερν

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ CINE ORIENT—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Ό Στρογχώφ πίυας st; τάς χιϊρας τών ΐπαναστατών 
ίέν έχαο» τό θάρρος τοι>. Άφωσιωμίνος ψυχγ; τι καί σώματι 
»1ς τόν Τσάοον άντιμιτώπιζι τόν κίνϊμνον μέ ήρωϊκήν άπο- 
φασιστικότητα. Μαζί μέ τόν Στρογκώφ σμνελήφθη καί ή 
μητέρας του Μάρθα ή δ«ο(α έτυχε νά εθρίσκβται μέσα είς 
τήν δμάβα τών αιχμαλώτων τσύς δποίονί έπήγαιναν είς τό 
έσωτερικόν τής Σιβηρίας. Μέχρι τής στιγμής ίκείνης κανείς 
δέν έγνώριζε τήν ταυτότητα τοΰ Στρογκώφ έκτσς μόνον άπό 
μερικάς ύποψίας ποΰ είχαν οΐ έπχναστάται έξ άφορμής τής 
μητέρας τομ. Ό Στρογκώφ άποφεΰγων κατά τάς δδηγίας 
τοΰ Τσάρου ν’ άποκαλυφθή άπέφυγε νά δώση γνωριμίαν κα

είς αδτήν τήν μητέρα του. Ήτο δμως μοιρχΐον δ ήρωίκός 
ταχυδρόμος τοό Τσάρου νά ύποστή καί άλλην ταλαιπωρίαν 
διά νά κατορθώση νά φθάση είς τόν προορισμόν του.

Είς τήν σκηνήν τοϋ αρχηγού τής έπαναστάσεως Όγκα- 
ρέφ δοκιμάζει τήν πλέον σκληράν συγκίνησι τής ζωής του. 
'Εκεί έμπρός είς τά μάτια του βλέπει τή μητέρα του νά ά- 
πειλείται άπό τό κνοΰτο τοΰ Όγκάρεφ δ όποιος τήν έκβιάζει 
νά υπόδειξη ποιος έκ τών αιχμαλώτων είνε ό υιός της.

—Έμπρός σκύλλα, τής λέγει, πές μου ποιός είνε δ γυιός 
σου είδέ μή θά σοΰ μαυρίσω τά πλευρά.

Καί ταυτοχρόνως διατάζει νά τής σχίσουν τά ρούχα καί 
νά τής άνοίξουν τής πλάτες.

Είς τδ σημείον αΰτό ή υίϊκή στοργή δέν άντέστη πλέον. 
Ή ίερότης τής άποστολής έμπρός είς τήν ιερότητα τοΰ κα
θήκοντος τής προστασίας τής μητρός άπό τόν υιόν υποχωρεί 
καί δ Στρογκόιφ πηδά ώς λέων έμπρός είς τόν Όγκάρεφ 
καί τόν άρπάζει άπό τόν λαιμό.

—Έγώ είμαι τοΰ λέγει δ Στρογκόιφ. Άθλιε σοΰ έχρεω· 
στοΰσα ένα κτύπημα μέ τδ κνοΰτο αΰτό καί σοΰ τδ άποδίδω 
σήμερα.

Καί προτοΰ προφθάση δ Όγκάρεφ νά συνέλθη άκόμα

Άθήναι 17—23 ’Ιανουάριου 1927

άπό τήν έκπληξιν δ Στρογκώφ άρπάζει τό κνοΰτο καί τοΰ 
καταφέρει ένα δυνατό κτύπημα στό πρόσωπο.

Τήν ιδίαν σιιγμήν δμως σπεύδουν οί στρατιώται τοΰ Όγ
κάρεφ καί τόν συλλαμβάνουν έτοιμοι νά τόν φονεύσουν.

Άλλ’ δ Ό,’κάρεφ έπιφυλάσσει είς τόν Στρογκώφ όδυ- 
νηρότερον τέλος. Καί δίατάσσει άμέσως νά τόν φρουρούν 
προκειμένου νά τόν στείλη νά δικασθή άπό τόν Έμίρην 
Φερσάρ Χάν.

Τήν έπομένην δ Στρο-κώφ ύπό συνοδείαν μιταφέρεται 
είς τό στρχτόπεδον τών Τατάρων ένώπιον τοΰ Έαίρου Φερ- 
σσάρ Χάν. Κατά σύμπτωσιν εκεί εύρίσκεται αιχμάλωτος 
καί. ή Ναντία καθώς καί οί δημοσιογράφοι Μπλούντ καί 

Ζολιδε οί δπ-.ίοι ώς γνωστόν κατόπιν εγγράφου 
διαταγής τοϋ Όγκαρέφ, ώς ξένοι ύπήκοοι είχαν 
τήν άδειαν νά κυκλοφορούν έλευθέρως είς δλην τήν 
έκτασιν ή δποία ήτο κατηλλημμένη άπό τά έπανα- 
στατικ» στοατεύματα. Είς τό στρατόπεδον τοΰ 
’Εμίρου δ Στρογκώφ καταδικάζεται είς τήν διά σιτ 
δήρου τύφλωσιν καί έγκαταλίπεται είς τό έλεος 
τοΰ θεού μέσα είς ένα γυμνό δωμάτιο. Εύτυχώς 
δ? αύτόν ή Ναντία ή δποία έλευθερώθη τή έπεμ- 
δάσει τών δύο δημοσιογράφων |ιΙνε πλησίον του » 

— Καλή μου Ναντία, τής λέγει δ Στρογκώφ 
καταντήσαμε δπως βλέπεις ζητιάνοι. Καί δμως 
δέν είναι κανείς νά [μάς έλεήση.

— Μή άπελπίζβσαι Μιχαήλ τοΰ λέγει έκείνη· 
Είς τό έξής τά ϊδικά μου μάτια θά είνε καί δικά 
σου.

— Καί'όμως δέν πρέπει νά μείνης Ναντία έξ αι
τίας μου. Πρέπει νά πάς άφεύκτως είς τήν Ίρκού- 
τσκην δπου σέ περιμένει δ πατέρας σου.

— Μά καί σύ δέν μοΰ φαίνεται δτι πρέπει νά 
πφς εις τήν Ίρκούτσκην ;

Καί ή Ναντία ή δποία ήσθάνετο τώρα περισσο- 
τέραν άγάπην διά τόν Μιχαήλ άπεφάσισε νά τόν 
συνοδεύση μέχρι τής Ίρκούτσκης.

Άλλ’ έκεί άλλαι οκηναί διαδραματίζονται είς 
6άρος τοΰ Στρογκώφ καί τής άποστολής του. 
Όλίγας ήμιρας προ τοΰ έμφανισθοΰν έξωθι τής 
πόλεως α’ τατταρικαί δρδαί, εις τό γραφείον 
τοΰ Μεγάλου Δουκός καί άντιβασιλέως τής

Σιδειρίας παρουσιάζεται ένας αξιωματικός δ όποιος έγχει- 
ρίζει εις τόν ζΐοΰκα μίαν έπιστολήν έκ μέρους τοΰ Τσάρου.

Ήτο δ Όγκαρέφ δ δτοΐος άρπάσας τήν έπιστολήν άπό 
τόν Στρογκώφ παρουσιάζετο αύτός άντί έκείνου ύπό τό ίδιον 
ονομα μέ σκοπόν νά μάθη ΐά μυστικά τοΰ στρατηγείου διά 
νά κυριεύση εύκολώτερα τήν Ίρκούτσκην. Ό Μέγας Δούξ δ 
όποιος δέν ύποπτεύετο τίποτα διώρισεν ύπασπιστήν του τόν 
Όγκαρέφ μέχρις δτου λήξουν αί επιχειρήσεις καί έπιστρέψη 
ούτος είς τήν Μόσχαν. Ό Όγκαρέφ δμως δ όποιος ήτο 
συνεννοημένος μέ τοΰ; Ταττάρους, διετέλει είς διαρκή επι
κοινωνίαν μετ’ αυτών, διά τής μνηστής του Ζαγκάρα. Έν 
τφ μεταξύ ή Ναντία καί δ Στρογκώφ έξακολουθοϋν τήν πο
ρείαν των καί μετά μυρίας κακουχίας καί ταλαιπωρίας τάς 
δποίας διέρχονται διά μέσου των χιόνων τών ούραλίων όρέων 
φθάνουν είς τά πρόθυρα τής Ίρκούτσκης. Άλλ’ ή πόλις τήν 
ημέραν έκείνην χάρις είς τήν προδοσίαν του Όγκαρέζ έχει 
καταληφθή άπό τά τατταρικά στρατεύματα χωρίς δμως καί 
νά έχη κυριευθή. Τά Τσαρικά στρατεύματα μάχονται ήρωϊ- 
κώς έναντίον τών Τατταρικών δρδών καί δ άγων καθίστα
ται δλονέν προβληματικός.

Ό Στρογκώφ καί ή Ναντία έπωφελούμενοι τής γενικής
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βογχίοεως κατορθώνουν χαΐ «ίαίρχονται είς τή» πόλιν καί 
μ»τ’ βλίγην ώραν «βρίσκονται πρό τών Λναχτόοων. ’Exit 
ϊξι»θ«ν άχριβώς τής θύρας τών άναχτέρων ή Ναντία συν»ντ5 
τόν πατέρα της έν στολή «χστρατ«!ας διότι έλάμφαν» μέ
ρος «ίς τήν άμυναν τής πόλ«ως. Συγχιχινημένη ή Ναντία,, _____ ,. —η ιναντια
άπό τήν συνίντησιν τοϋ πατρός της λησμονιΐ πρός στιγμήν 
τόν Στρογχίυφ δ όποιος νομίσας δτι τόν έγχατέλτιψαν προ- 
χωρ«Γ μέ χλονιζόμινα βήματα έντός τοϋ μίγάρου.

Έν τφ μεταξύ χαΐ ή Ναντία άποχωρισθίΐσα προσωρινές 
τοϋ πατρός της τρέχ«ι πρός άναζήτησιν τοϋ Στρογχώφ έντός 
τών άναχιόρων. Αίφνης ένώ διέσχιζ» μίαν τών αιθουσών 
ίλέπτι άπέναντί της τόν Όγχαρέφ. *0  Όγχαρέφ μόλις τήν ί 
άντίχρυστν σπ·ύδ·ι αμέσως χαΐ τής έμποδίζιι τόν δρόμον 
χαί άφοϋ χλτιδώντι τήν θΰραν τής αιθούση; έτοιμάζτται νά | 
τήν ατραγκαλίση διά νά μη προδοθή. Ή Ναντία έν τή ά- 
π«λπισίφ της ήρχισ» να φωνάζη ζητούσα 6οήθ·ιαν.

— Μιχαήλ, Μιχαήλ . . .
*0 Μιχαήλ πράγματι κατά σύμπτωσιν ήτο τήν στιγμήν 

έκιίνην έξω τοϋ δωματίου έχτίνου. Είς τό άκουσμα τής φω- ! 
νής τής Ναντίχς όρμα θραύει τήν θϋραν και έπιπίπττι έναν- [ 
τίον τοϋ Όγκάρεφ.

Ό προδότης μόλις τόν »15« έρριψε μίαν κραυγήν τρόμου. 
— ’2 θεέ μου, είπε, βλέπει.
— ΝχΙ άθλιε τοϋ άπαντφ δ Στρογχώφ. Βλέπω. Τά δά

κρυα πού έχυσα τήν ώρα ποϋ έβλεπα τήν μητέρα μου νά 
ϋποφέρη τά βασανιστήριά σου μοϋ προφύλαζαν τά μάτια άπό 
τό πυρωμένο σίδερο τοϋ ’Εμίρη.

Έχει επακολουθεί μιά άγριωτάτη πάλη μεταξύ των κατά 
τήν δπο'.αν φονεύεται δ Όγκάρεφ αλλά καί δ Στρογχώφ 
εϊνε τελείως έξηντλημένος καί μόλις συγκρατεϊται άπό τά 
τρομετά του τραύματα.

Έν τφ μεταξϋοί Τάτταροι ήττηθέντες έγκαταλείτουν τήν 
πόλιν ή δέ Ναντία σπεύδει νά είδοποιήση τούς άνθρώπσις 
τών Ανακτόρων, ότι μέσα είς μιάν αίθουσαν διεξάγεται μια 
πάλη καί εϊνε άνάγκη νά σπεύσουν εις βοήθειαν. Ό θάνα
τος τοϋ ύτασπ στοϋ τοϋ Λευκός φθάνει είς τάς άχοάς του 
δοτις διατίσσει άμέσως νά φέρουν ένώπιόν του τόν φονέα. 
ΙΙρό αυτού όμως τοϋ παρουσιάζουν τήν Ζαγκάρα τήν οποίαν 
συνέλαβαν κάτωθεν τών άνακτόρων κατασκοπεύουσαν.

Ή Ζαγκάρα διατείνεται δτι εϊνε ή μνηστή τοϋ Στρογχώφ 
τ-ϋ όπασπιστοϋ τοϋ Δουκός. Είς τό σημεϊον τοϋτο εισέρχε
ται ό Στρογχώφ εις τό γραφείον τοΰ Δουκός.

— Υψηλότατε λέγει. 'Η γυναίκα αυτή σάς λέγει ψέμ- 
ματα, δ ά>«ρωπος τόν όποιον έσκότωσα εϊνε δ Όγχαρέφ δ 
Αρχηγός τών έπαναστατών δ δέ Μιχαήλ Στρογχώφ δ ταχυ
δρόμος τής A. Α. Μεγαλειότητας τοϋ Τσάρου είμαι έγώ. 
Μου άφήρεσε τήν έπιστολήν καί παοουσιάσθη άντ’ έαοΰ διά 
νά έπιτύχη εύκολώτερον είς τήν επιτυχίαν τών προδοτικών 
του σχεδίων.

— Καί πώς δύνασαι νά μάς πείσης ότι πράγματι σϋ είσαι 
t Μιχαήλ Στρογχώφ.

—Γνωρίζω ϋψηλότατε άπό μνήμης τό περτεχόμενον τής 
έπιστολής τήν όποιαν σάς άπέστειλεν δ αΰτοκράτωρ. Καί δ 
Στρογχώφ ήρχισ» ν’ άπόστηθίζη τήν έπιστολήν πράγμα τό ' 
όποιον έπεισε τόν Δοΰκα ότι αύτός ήτο δ Στρογχώφ.

Έτσι ή άποστολή τοΰ Στρογχώφ έτελείωσε μέ έπιτυχίαν ' 
δταν δέ έπέστρεψεν είς τήν Μόσχαν δ Τσάρος είς Ανταμοι
βήν τόν ώνόμασε πρίγκηπα καί τόν προεβίβασεν

Άλλ’ ή καλλιτέρα άμοιβή τοΰ Μιχαήλ ύπήρξεν ή Ναν- : 
τία τήν όποιαν ένυμφεύθη εύθύς άμέσως παρουεία τής μη- | 
τρός του καί τοΰ πατρός της.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΧ
Τήν παραμονήν τής ΙΙρωτοχρονιάς ιιι’-τοκτόνηόε 

ιιέόα β’ ένα βαγόνι πολυτελείας τής Ταχείας Άμα· 
ίοότοιχίας Φραγκφού’ρτης · Βερολίνου, ή γνωδτή 
Ηθοποιός τοϋ Κινηματογράφου Μαργαρίτα Αοί’ντ. 
πρώην σύζυγος τοϋ συγγρλιφέως καί σκηνοθέτου 
κινηματογράφου ΙΙάονλ Ιόίννερ. ΤΗτο έξαιρετι· 
κώς ώραία καί είχε μεγάλος έπιτυ^ίας είς τήν 
όθόνην.

ΤΟ ΠΟΤΕΜΚΙΝ,,
ΕΠΕΤΡΑΠΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΟΗ
Τήν στ»ρ. Τετάρτην συνήλθε εις τό θέατρου ·Όλνμ 

I μτια> χαΐ παρηκολούθηοε τήν άπαγ ιρευθεϊσ >ν ταινίαν 
τής ρωσσικής πτραγωγής «ΠοτέρΚίν» ή ύχό τοΰ ΰπονν- 
χειου δ.ορεσίέεΐοα δευτεροβάθμιος επιτροπή, εις τήν ό
ποιαν ή νπό0εσ<$ αρεπέμφθη συνεποία έφέσεως τών 
ιδιοκτήτων τής ταινίας κατά τής άποφάοεως τής πρώτο- 
βαθμέ ό επιτροπής. Ή δευτεροβάθμιος επιτροπή άπο- 
τελεσΰεΐοα παρά τών διευθυντών τοϋ ϋ τοι ργείου τών 
‘Εσωτερικών χ. χ Γεωργιάδη χαί Οικονομά 'ούλου, τοϋ 
είσαχχελέως των έν Αθήνα ς Έρ ετών, τοϋ τμηματάρχου 
τής άστυνομίας πόλκαν χ. Γαρδκο, τοϋ προέδρου τής 
ένώσεως τών συγγραφέων κ. Λάσκαρη, τών καθηγητάν 
τοϋ πανεπιστημίου κ. κ. Έξαρχοπούλου καί Τριαντα- 
φυλλοπονλου καΐ,τών δημοσιογράφων κ. κ. Κρανιωτάνη, 
βουλευτοϋ Άθηιών, και Λύχνου, άρον είδε προβάλλομε- 
νην τήν ταινίαν, άπεφάαισε διά ψήφων 7 κατά 2 την δη
μοσίαν προβολήν αυτής, μετά περικοπήν ώςίιομένων μό
νον οημεων, ώ; μή εΰρισκομένης είς άντίθεοιν προς τούς 
νόμους τοϋ κράτους καί πρός τήν έννοιαν τής δημόσιός 
τάξοως.

Κατόπιν τής άποφάοεως αυτής οίνε πιθανόν ν’ άο- 
χιση ή προβολή τοϋ έργου είς τό κινηματοθέατρου •‘Ο
λύμπια*  άπό τής αΰριον Δευτέρας.

Ο Κ. Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Τΐιν παρελθοϋβαν Δευτέραν 1" τρε" ιιιινΰς άνε- 

νώρηβεν δτά τοϋ Αιγυπτιακοί*  εις Κων)πολιν ό κ. 
X. Στεφανίδης τέεος διευθυντής τοϋ Πρακτορείου 
panamet. Ό κ. Ιτεφανιδης Μεταβαίνει είς κων*  
<ίτ<ιντινούποΛίν ττρός ϊδρυάιν πρακτορείου τής ’Α
μερικανικής ιιινιιιιατογραόικής εταιρίας pox της 
όποιας άνέλα^ε τήν άντιπροάωπείαν καί «ά έπα- 
νέλθιι κατόπιν ίν Άθήναις δπως ίδρύόει παρό
μοιον πρακτορείον και έν Άθήναις όπου καί θά 
έγχαταότ.ιθή.

ΟΙ ΜΝΗΛΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΣΊ’ΑΜΙΙΟΤΛ (Τοϋ άνταποκριτοϋ μας}.—Ή έπί τών 
δικαστικών ζητημάτων κοινοβουλευτική έπιτροπή 
τής Έθνοουνεκεύδεως τής Άγκυρας ένέκρινε τό 
νοηοόχέδιον διά τοϋ όποιου Απαγορεύεται ή εΐόο- 
δος είς τους κινηματογράφους καί τά θέατρα είς 
τούς μή βυμπληρώόαντας τό ιθον έτος τής ηλικίας 
των.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ 1926
ΤΟΥ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΣΤΕΡΟΣ-

Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας τά ολίγα έναπο- 
ιιείνανια άντίτυπα τοϋ «Λευκώματος 192<ί· πρός 
ορν. 2.» έκαότον.

Ί’δ 2ζρησιμότερον [ίιβλίον διά τούς φίλοι·ς καί 
έπιχειρηματίας τοϋ κινηματογράφου.

’Επίσης άποάτέλλεται καί είς τούς αίτοϋντας 
έκ τών ’Επαρχιών άντί δραχμών τριάκοντα (3θ> 
έλεύθερον ταν. τελών.

Διά τό ’Εξωτερικόν Φράγκα Γαλλίας 13 ή 3 
σελίνια.

Κινηματογραφικός Άβτήρ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,, Άθήναι 17-23 Δεκεμβρίου 1926

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
Πρωΐαγωυισιοϋν φ Ελβά'ορ Μπόαρντμαν καί ό Κόνραντ Νάγκελ 

—-------------------- I
ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINE ORIENT-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

Ό νεαρός μηχανικός Πέτρος Μάρς τοΰ ίποίου 
α· έργασίαι ήσαν μέν έπί τεΰ παρόντος περίωριαμέ- 
vat αλλά τό μέλλον τοΰ έμειοία αρκετά ενθαρρυντικά 
είχε γνωρισθβ μέ τήν χαριτωμένην Μπέττυ της 
δποίχς τά θέλγητρα τύν είχαν καταχτήσει χυριολε- 
χτικώς. ’Αλλά κα’. ή Μπέττ> ή δποία ήτο νέα μέ 
χοινωνικάς σχέσεις αρκετά άνεπτυγμένα δέν έμεινεν 
απαθής πρός τής άφοσιώσεως καί τής περιπχθείας 
τοΰ Πέτρου. Και δπως συνήθως είς τάς περιστάσεις 
αΰτάς, δ έρως τών δύο νέων δέν ήργησε νά πάρη τήν 
πρός τόν γάμον άγουσχν όδόν.

Ή Μπέττυ καταγοητευμένη άπό τάς περιποιήσεις 
και τήν στοργήν τοΰ Πέτρου έσκέπτετο δτι δ άγαπη- 
μένος της θχ έγίνετο ένας καλός καί περιποιητικός 
άνδροόλης καί μέ τάς ακίψε ς έρέμβχζε καί όνειροπό 
λει καθημερινώς. Ή μικρά της φχντχσία άνατρέχου- 
σα κάποτε είς τό μέλλον έψχντάζετο μίαν εύτυχίαν 
πλήρη θελγήτρων συγκινήσεων καί κοσμικών άπο- 
λαύσεων.

Άφ’ έτέρου δ Πέτρος δ δ’οΐος ήτο έπίσης κατχ- 
γοητευμένος άπό τά ωραία μάτια τής Μπέττυ καί 
άπό τήν τρμφερότητά της έσκέπτετο δτι ή άγαπη- 
μένη του θχ έγί'.ετο πρότυπον γυναικούλας καί νοικο
κυράς δέν παρέλειψε δέ νά έχμυστηρευθή τόν έρωτά 
του είς ένα φίλον του μέ τόν δποϊον συγκατοικούσε 
καί δ δποϊος κάθε άλλο ήτο παρά ρωμαντικός.

—Μά τήν άλήθεια Πέτρε τού είπε, αυτή ή γυ
ναίκα πού είναι ζωγραφισμένη μέσα στό βιβλίο αύτό 
πού διαβάζω είναι πολύ πιδ καλή και σέ βεδαιώ κο
στίζει πολύ πιό φθηνά.

Τούτο δμω; δέν ήμπόδ.ζε τό*  νεαρόν μηχανικόν 
νά έπιμένη είς τόν έρωτα καί τ>ς απόψεις του καί νά 
βνειοοπολή άπό τούδε τήν εύτυχίαν τής οικογένεια · 
κής έστίχς τριγυρισμένος άπό τά 4 παιδάκια του.

Ό γάμος τού Πέτρου μέ τήν Μπέττυ δέν ήργησε 
νά πραγμχτοποιηθή. Άλλ’ ή Μπέττυ ύπήρξε δλως 
διόλου τβ έναντίον τής νοικοχυροΰλας πού έφαντά- 
ζετο δ Πέτρος. Καί ήρχισε τότε διάτό νεαρόν ζεύγος 
μιά ζωή τελείως άντίθετος έκείνης τήν οποίαν έφαν- 
τάζετο χαί ονειροπολεί δ νεαρός μηχανικός. Σχέσεις 
χοσμικαί. ταχτικα’. έπισκέψεις είς τάς Λέσχας καί 
τάς χοροεσπερίδας, καί τά τοιαύτα, λόγω τών οποίων 
δ δυστυχής Πέτρος ό όποιος ήγάπα έν τούτοις τήν 
σύζυγόν του ύπεβάλλετο είς υπέρογκα έξοδα καί 
ήναγκάζετο συγχρόνως νά τήν συνοδεΰη μέ μεγάλην 
του δυσφορίαν. 'Η παρουσία τής Μπέττυ είς τάς Λέ
σχας καί τάς κοσμιχάς συγκεντρώσεις είχεν έπισύρει 
τόν θαυμασμόν καί τάς συκοφαντίας ιών θαμώνων οί 
όποιοι έσύχναζαν έκεί.

Είς μίαν άπ’ αύτάς τάς συγκεντρώσεις ό Πέτρος 
γίνεται άκουσίω; αύτήκοος μάρτυς μιας συνομιλίας 

κατά τήν όποιαν δ>ο νέοι έσχολίαζαν ειρωνικά τό 
φτιασίδωμα τής Μπέττυ.

'Ο Πέτρος κατηγανακτ.σμένσς'τρέχει τότε, τήν 
εύρίσκει καί τήν άναγκάζει νά φύγουν άφοΰ προη
γουμένως τήν παρασύρει διά τής βία: εί; τόν νιπτή
ρα καί τής βγάζει μέ σαπονάδα τά χρώματα.

“Οταν έπέστρεψαν είς τό σ ιίτι ή σχέσις τών δύο 
συζύγων είχεν ήδη άρχισει νά έπισκιάζεται μέ τά 
πρώτα σύννεφα. Είς τοότο συντελεί άκόμη περισσό
τερο καί ή άφιξις τήν στιγμήν έκείνην τών λογαρια
σμών τών διαφόρων καταστηματαρχών, ένεκα τών 
δποίων δ Πέτρος μή άντέχων πλέον εις τος ύπερβο- 
λικά*.  σπατάλας τής συζύγου του δημιουργεί σκηνάς 
καί άπειλεί νά τήν διαζευχθή. Άλλ’ ή Μπέττυ πού 
γνωρίζει κατά δάθος τόν σύζυγό της κατορθώνει νά 
τοΰ μαλάξη ιήν καρδιά καί νά συμφιλιωθούν.

Είς ένίσχυσιν τοΰ ευτυχοΰς αύτοΰ γεγονότος έρ
χεται μετ' δλίγον καί ένα άλλο γεγονός τό όποιον 
φαίνεται νά έπαναφέρη τήν οικογενειακήν γαλήνην 
καί εύτυχίαν είς τό σπίτι τού μηχανικοΰ Μάρς. Ένα 
άγοράκι τό όποιαν έγέννησεν ή Μπέττυ μεταβάλλει, 
τόν Πέτρο εις τρυφερόν σύζυγον. Ή εύιυχία άρχίζει 
νά μειδιά ε’ς τό σπίτι τού Πέτρου άλλά μετ’ δλίγον 
τά άπερίσκεπια έξοδα τής Μπέττυ διαψεύδουν καί 
πάλιν τάς έλπίδας του.

’Εν τώ μεταξύ ή Μπέττυ κάμνει άκουσίως τήν 
γνωριμίαν τού Ράνκιν ό όποιος έκάθητο είς τό έπά· 
νω πάτωμα καί δ όποιος άπό πολλού τήν παρακολού- 
θει διά νά τήν κατακτήσω. Ό ράνκιν είναι ένας τύ
πος ραντιέρη τοΰ όποιου ή μεγάλη περιουσία τοΰ 
έπέτρεπε νά ίκανοποιή καί τάς πλέον πολυδαπάνους 
ιδιοτροπίας του.

Είς ένα κοσμικόν κέντρον, τό Κόρλτον, δ Ράνκεν 
κατορθώ/ει νά ξεμοναχιάση τήν Μπέττυ καί νά τήν 
προσχαλέση είς ένα χορόν τόν όποιον θά έδιδε τήν 
έπομένην είς τό Μίραμαο Κλούπ. Ή Μπέττυ με
ταβαίνει πράγματι είς τόν χορόν χωρίς νά συνοδεύε
ται άπό τόν σύζυγόν της καί κατά τήν έπιστροφήν δ 
Ράνκιν μέσα είς τό αύτοκίνητο τής έκμυστηρεύεται 
τόν έρωτά του, τής τονίζει δέ δτι κάποτε άν τά χαλά- 
ση μέ τόν σύζυγό τηςήψιπορεί νά καταφύγη είςαύτόν.

Είς τό σπίτι ή Μπέττυ άνιιμετωπίζει τόν σύζυ
γόν της μέ κάποιαν συστολήν κατ’ άρχάς καί μέ 
θράσος κατόπιν. Καί είς μίαν στιγμήν πού ό Πέτρος 
τήν έπιπλήιτει-καί τής λέγει δτι ή ζωή της κατήν- 
τησε σκανδαλώδης μέ τόν κ. Ράνκιν ή Μπέττυ ,'άπε- 
φασίζει νά τόν ίγκχταλείψη καί απλώνει τά χέρια 
νά πάρη τό παιδί της καί νά φύγη. Άλλ*  δ Πέτρος 
άρπάζει τό παιδί καί τήν βγάζει έξω άπό τδ σπίτι 
λέγοντά; της.

—Τό παιδί θά μείνη σέ μένα, γιατί υπήρξες μία
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ms ASTHP Μ ΜΕΛΛΟΉΟΖ
Ό Ροβέρτος 'Έλλις είε ό άστήρ της »Φέροτ— Νάσιο- 

ναλ» δστις απασχολεί σήμερον τούς φίλου; τού κίνημά 
τογράφου.

Πρό ολίγων άκόμη μητών ήτο ταυρομάχος εί. τό Me- 
ξικόν θριαμβεύσεις είς τά; τελευταίας ταυρομαχίας οπού 
έφόνευσεν εξ ταύρους εντός τριών ημερών.

Τά κατορθώματά του ήλκυσαν τήν προσοχήν ένός 
σκηνοθέτου τής *Φέρστ-Νασιοναλ»  ώς ναι τό ώραιον τον 
παράστημα,τόν προσέλαβε δέ έαπιστευθείς είς αύτ^ν τόν 
ρόλον τού Άντινόου είς τό γνωστόν φίλα τής -Φέροτ- 
Νάσιονσλ», *'Ο  χορευτής τών Παριήων*.

• Ο Ροβέρτος ’ Ελλις δστις ήτο συνειθισμένος καθημε- 
! ρινώς νά παίζη μέ τόν θάνατον έβαρύνθ η γρήγορα τήν 
ζωήν τού στούντιο καί έ ηέστρεφεν τις τόν παλαιόν του 
κύκλον τών ταυρομάχων μεταβάς είς Περρού καί Ούρα- 
γουάην δπου νέαιένδοξοινίκαι διεδέχθηοαν τάςπαλαιάςτου

‘Η *Φέρστ  Νάσιοναλ» θεωρήσαοα τήν άπομάκρνσίν 
του ώς μεγάλην απώλειαν τόν άνεζήτητε καί τόν έπεισε 
νά έπανέλθη είς τόν κινηματογράφον έμπιστευθιΐσα εις 
αυτόν τόν πρωτεύοντα ανδρικόν ρόλον τού νέου φίλμ τής 
Κόριννας Γκρίφιθθ»

Είς δήμο ιιογραφικήν έρώτηιιν ό"Ελλις άπήντη .εν δτι 
έδέχϋη τόν ρόλον αυτόν τού θερμού έραστού δν τον ένε- 
πιστεύθηααν διότι οί ίσπανοί τού αρέσουν ιδιαιτέρως καί 
ευχαριστείται νά τούς μιμείται.

Mtij σύζυγος καί μία άθλια μητέρα.
Ή Μπέττυ χωρίς νά χάση καιρόν καταφεύγει είς ί 

τό επάνω πάτωμα, είς τό σπίτι τοϋ Ράνκιν. ’Εκεί δ
μως πρός μεγάλην της έκπληξιν δέχεται τάς έρωτι- 
κάς έπιθέσεις τοϋ φιλοξενούντο; αυτήν πράγμα τό 
όποιον τήν αναγκάζει /ά συνέλθη καί ν’ άρχίση νά 
μετανοή διά τήν στάσίν της άπέναντι τοϋ Πέτρου.

Ή Ράνκιν τότε άσυναισθήτως νομίζων δτι θά έ- 
ξυπηρέτει τούς σκοπούς του τής διηγείται τήν ιστο
ρίαν τοϋ Βασιλέω; Δαυίδ ό όποιος έπήρε τήν γυναϊ 
κα ένός άξιωματικοΰ του άφού προηγουμένως τόν 
έστειλε είς τήν μάχην διά νά φονευθή καί άπέκτη- 
σε κατόπιν μετ’ αύτής ένα παιδί τό όποϊον έλά 
τρευαν καί οί δύο. Κατόπιν ό Ράνκιν τής διηγείται 
πώς τό παιδί τοϋ Δαυίδ άπέθανε πρός τιμωρίαν αύτοϋ 
καί τής γυναικός του διά τό έγκλημα πού διέπραξαν 
καί καταλήγει ώς έξής.

—Αύτή είναι κυρία μου ή ίστοαία τοΰΔαυίδ. "Ο 
πως βλέπεις κανένα σφάλμα δέν μένει άσυγχώρητον 
είς τόν κόσμον. Προσέξατε καί σείς διότι δυστυχώς 
κα! σήμερον άκόμη ή τιμωρία άχολουθεϊ άπό πολύ 
κοντά τό έγκλημα.

Τά λόγια αύτχ έξύπνησαν μέσα είς τήν συνείδη-! 
οιν τής Μπέττυ τάς άναμνήσεις τής παλαιάς της! 
ζωής καί είς μίαν στιγμήν ζωηράς μετάνοιας σπεύδει' 
καί έγκαταλίπει τό σπίτι τοΰ Ράνκιν καί επιστρέφει I 
είς τόν Πέτρο της.

Ό Ράνκιν καίτοι άπρακτος άπό τήν προσπά : 
θειάν του γύρω άπό τήν Μπέττυ μένει έν τούτοις] 
ικανοποιημένος διά πρώτην φοράν είς τήν ζωήν του.: 
Και άντί ν’ άπογοητευθή υψώνει μέ ίκανοποίησιν I 
τούς ώμους καί ψιθυρίζει φιλοσοφικώτατα.

—Άπέτυχα, αύτή είναι ή άλήθεια. Μά άν δέν] 
άπατώμαι έκαμα μίαν καλήν πράξιν. Αύτό άρκεϊ.

Η ΠΡΟΤΟΜΗ-ΤΟΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ
Κατόπιν εράνου διενεργηθέντος ματαξύ τών θαύμα- 

οτριών τού μακαρίτου Ροδόλφου Βαλεντίνο ουνελέγη τό 
ποσόν τών 3100 δολλαρίων δπερ θά διατεθή διά τήν κα
τασκευήν τής προτομής τού έ*λειπ'·ντος  καλλιτέχνου.

’ Υπάρχει πιθανότης ή προτομή αύτη νά στηθή είς 
τήν μεγαλειτέραν πλατείαν τού Χόλλυγουντ. άλλά καί δέν 
αποκλείεται νά δωρηύή αύτη είς τήν Κοινότατα τής κω· I 
μοπόλεως δπου έγεννήθη ό Βαλεντίνο διά νά ένθυμίζη ) 
είς τούς ουμπατριώτας του τόν άγαπημένον των φΐλ^ν ι 
τόν όποιον τόσον ολίγον έγνώρισαν ούτοι.

ΑΛΗΑΑΟΓΡΑΦ1Α
— Κ. Ντάλιαν (θεσ)νίκην).—Συνδρομή έλήφθη, σάς βΰ-I 

χαριστοϋμεν, Ή διεκπεραίωσις τοϋ «Κ. ’Αστέρες» είναι πα
ραδειγματική, κάθε καθυστέρησις ή απώλεια θά Οφείλεται 
άσφαλώς εις τήν άμέλειαν τών ταχυδρομείων. Ημείς πάν
τως δέν εύθυνάμεθα.

—Α. Σωφρονιστήν (Μυτιλήνην)—Έλήφθησαν δραχ 125, 
λογαριασμός έν τάξει. Νεωτέρας φωτογραφίας θά σας άπο- 
στεϊλωμεν καί θά σάς γράψομε» σχετικός.

— Φ. Ναζλάγλου (Κων)πολιν).— Άποροθμεν πώς δέν 
λαμδάνεται τό ϊδικόν σας τεύχος ένώ στέλλεται τακτικός. 
Ιδιαιτέρως. Σας άποστέλλονται καί πάλιν έκ νέου εις τήν 
νέαν διεύθυνσιν. At 150 δρχ. έλήφθησαν και σάς εϋχαρι- 
υτοϋμεν.

—Κ. Ντάλιαν.—(θεσ)νίκην).— Α-εστάλη τό 29 τεύχος.

Ζητήσατε τιμολόγιο^ απά τόν χ.
ΜΑΡΙΟΝ ΜθΛΧ,θ
21 όΰός Κολόμβου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

καί #ά παρατηρήσετε πώ; ανταγωνίζεται, οίανδή- 
ποτε άλλην

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ( 
_ .   -------------------- ■ — 623629

Ή Τίίνησις καί κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα εΐ; 
τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας, ύπήρξεν άρκετά 
ζωηοά.

Είς τό κινηματοθέατρον Αττικόν» προεβάλλετο μέ 
τήν αυτήν έπιτυχίαν ή δευτέρα ε^οχή τού «Μιχαήλ 
Στυογνώφ*,  είς τό «Σπλέντίτη τό fΑμερικανικόν εργον 
Ρ’Ετσι είνε ό γάμος», είς τό « Πά νΟεον» τό ώοαΐον Αμε
ρικανικόν εργον «’Υπό τήν βασιλικήν χλαμνδα», τό 
όποιον έσυ^ώδΐυσε μέ δύο ώραΐα τρτγζύδιτ, τόν *(Ορκον· 
τού Σαμάρα, καί τό La Vally di Catelani ή κυρία 
Κ ρίννα Ζαφειροπούλου, Είς τά «Όλν|ΚΙΙ(ΐη τό έ^ί· 
σης Αμερικανικόν εργον Ανήσυχες γυναίκες», είς τό 
«■ΣαΟ.όν Ίντεάλ» μετά τόν θρίαμβον πού έσημείωσε 
<Ό Φάονότ» προεβλήθη μία άλλη Γερμανική επιτυχία, 
τό γνωστόν μουσικόν εργον <^Τά παραμύθια τού Χόφ- 
μαν». Τήν ταινίαν έσυνώδευσαν μέ τήν β^·ρκτρόλαν οί 
καλλιτεχναι, χ.χ. Βλαχόπουλο; καί Μωοαΐτης, Ε'ς τό 
«Μοντιάλ» προεβλήθη μία πα^αιά έπ τυχία τού Βαλεν
τίνο, ή ώοαία ταινία «*Ο  Σεΐχης» μέ άρκετά μεγάλην 
επιτυχίαν. Σχετικώς παρεκλήθημεν 'ά δηλώσω ιεν, δτι 
ή κατ9 αύτάς διαφημι^ομέ^η ιαινία υιός του Σεΐχη» 
μέ τόν Βαλεντίνο ή οποία θά προβληθή προσεχώς είς 
τό «Σαλόν ΊντεάΛ» καί «ΙΙάνθεον*,  ούδεμίαν άπολύ- 
εοος έχει σχέσιν μέ τήν *ροβ .ηθεΐσαν είς τό «ΜοντιάΧ» 
είνε δέ τό τελευταΐον έργον τού έκλιπόντος καλλιτέχνου 
είς τό όποιον πρωταγωνιο εϊ παρά τό πλευρό*  του καί 
ή ωραία Βίλμα Μπάνκυ.

Είς τό «Ονόα Πάλας» προεβλήθη καί διά δευτέραν 
εβδομάδα μέ άρκετήν επιτυχίαν «‘Ο Φάουστ».

ΤΙ αίσχη είνε πάλι αυτά πού ά τοκαλύπτει ή καθη
μερινή έφημερίς «’Ελληνική» περί τής περίφημου αύτής 
κινηματογραφικής Σχολής Καλογερίδη; Μά έπί τέλους 
δέν υπάρχει Είσαγγελεύς, ‘Υπουργεΐον, 9Αστυνομία τέλος 
πάντων, ή όποια νά έπέμβη αυτεπαγγέλτως καί νά συλ 
λάβη τόν περίφημον αυτόν απατεώνα, νά τόν καθίση 
στό σκαμνί; ‘Ημείς κατόπιν τών δσων έγράψαμεν άπό 
τήζ ίδρύσεως τής σχολής αύτής καί έκρούσαμεν τόν κώ 
δωνα τού κινδινου, άλλά χαιτών δσων έγράφησαν κατόπιν 
έρεύνης ύπό τού ρεπόρτερ μας είς τά ύπ3 άριθ. 38 καί 
39 πορ. έτους τεύχη, τών όποιων άσφαλώς έλαβον γνώ 
οιν καί τό € Υπονργεΐον τών ’Εσωτερικών καί ή Άστυ 
νομία Πόλεων χω>ίς κά*  νά συγκ'νηθούν, έθεωρήααμεν 
δτι εϊχομεν καθήκον, όιά τήν άξιο πρέπειαν τού περιο
δικού μας καί άπό σεβασμόν πρό; τό άναγνωστικόν μας 
κοινόν, νά παύσωμεν ά 'χολούμενοι μέ τόσον βρωμερές 
υποθέσεις. ”Ηδη τό σκάνδαλο-· αυτό άνέλαβε νά τό ξεκα· 
καθαρίση ό ήμερήσιος τύπος άφού ή περίφηαη πλέον 
Αστυνομία μας δέν εύκαιρεϊ άπό τό άσβέστωιια τών πε

ζοδρομίων καί δχι τών ρύθρων. Πρέπει δμως ή έρευνα 
τήζ καλής συναδέλφου νά στραφή καί κατά μ'άς 

άλλης σχολή:, τής οποίας ό ιδρυτής έζηλευσε φαίνεται τήν 
τύχην τού είσπράκτορος τών έκατονταδρ ίχμων, περίφη
μου Καλογερίδη. Πρόκειται περί τής σχολής *Σέλκ  ή ο
ποία σημειωτέον ουδεμίαν έχει σχέσιν μέ τό ομώνυμον 

ιοδικόν.
Μά επί τέλους! Τί θέλουν νά κάαουν μέ τάς σχολάς 

nvra^, οι δ.άφορσι απόκληροι τ<ς τύχης; Γιατί δέν πε
ριορίζονται στό υπόδημά τους οί διάφορ ι αυτοί υποδη
ματοποιοί, άλνίά ζητούν τυχοδιωκτισμού;;

Ημείς όπως δήποτε είμεθα ικανοποιημένοι, διότι η
μείς πρώτοι δ^ηλωσαμεν δτι, αύτά τά τά πράγματα δ^ν 
έχουν κανένα άπολύτως πρακτικόν άτστέλεσμα Τό ίδιο 
έγράψαμεν καί διά τον διαγωνισμόν καλλονής τής περί
φημου Fanamet. θά δ ^ανέλθωμεν δέ έν καιρώ, διά νά

έρωζήσωμενκαί τήν Δδα Σαρρή πώς τά πέρασε στήΒιέ'να» !

Τή πρωτοβουλία τού <Κ%νηΗ(ΐτογραφικοι Άότέρος» 
ίδρύθη ένας Σύνδεσμος τών φίλων τού Κινηματογράφου. 
Ό Σύνδεσμος αύτός, τού οποίου άνακοι*ώσεις  έδημοσιευ- 
σαμ^ν εί: τόπρ^ηγούμενον τεύχος, ώς σκοπόν θά έχη τήν 
ύποσ· ήριξιν τού Κινηματογράφου διά διαλέξεων καί δι 
άλλων προπαγανδιστικών μέσων, τήν κι ηματογράφησιν 
τών φυσικών καλλονών τής Ελλάδος καί τήν έπίδειξιν 
αύτών είς ό'λου; τούς κινηματογράφους τού κόσμου, προ
παγάνδάν διά τού κινηματογράφου υπέρ τής βιομηχανίας 
μας, βράβευοιν τών καλλίτερων έργων κλπ. κλπ. "Ηδη 
ήρχισαν νά έγγράφονται μέλη τού Συνδέσμου πλεΐστοι 
νέοι και δεσποινίδες έκ τής καλλιτέρας κοινωνική: τάξεως 
τής πόλεώς μας, ό δέ «Κινηιιατογραόικδς Άότιϊρ» θά 
παράσχη πάσαν τήν ύποστήριξί*  του πρός τόν ώραιον 
αύτόν Σύνδεσ ιον, τού όποιου οί ευγενικοί σκοποί θα 
συγκεντρώσουν τήν έκτίιιησιν όλοκλήρου τού κόσμου. 
’Από τού παρόντος δέ φύλλου ό «Κινηιι· 5Αότιιρ· θα 
διαθέτη ιιίαν όλόκληρον σελίδα διά νά δημοσιευη παν 
δτι αφορά τόν Συν δεσμόν καί νά δύνανιαι νά παρακο
λουθήσουν τά μέλη καί ολόκληρος ό κύαμος τήν δοάσιν 

ού εύγενού; αυτού συνδέ μου. Άπό τής έγκρίσεως του 
καταστατικού ύπό τού Πρωτοδικείου θά άρχίση επισή- 
μως καί ή δράσ·ς του ό δέ «Κινηιι· ’Λότηρ» θα το δη- 
μοσιεύση ολόκληρον.

‘Ο κ. Γαΐιης, ό γνωστός επιχειρηματίας κινηματογρά- 
I φων, ό όποιος ευρ σκέται ήδη εί; Παρισίους διά τήν 
προμήθειαν νέων ταινιών ένοικ ασε τό ακριβώς ά’έναντι 
τού οταθμού τής 'Ομονοίας καφενεΐον Ελλάς» τό όποιον 
θά μετατρέφη είς ε·α πρώτης τάξεως κινηματογράφον■ 
Δέν είνε μόνον γνωοζόν πότε θ άρχιση ή λειτουργία του, 
πάντως δμως φανταζόμεθα οτι δέ*  είναι δυνατή προ τής 
παρελεύσεω; 5 — 6 μηνών.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
11 t .l >»4 1 IV-

Κιν. ^Σπλέντιζ».—ΙΙροεβλήΟη ιό εργον * Μάννα Βάνα».
Κιν. Χάϊ-Λάϊφ, —Προεβλήδη ό « Πρίγκηψ Ζιλά/^.
Κιν. * Ολύμπια —Προεβλήθη « Ο άνθρωπο; χωρίς καρ

διά».
Κ ν. Πινελλήνι ν.—Προεβλήθη τό έργον * Τι στοιχίζει 

πιά γυναίκα.
Κιν. ‘Ηλιος (Κ κκινιά) —Προεβλήθη καί ή τρίτη επο

χή τού ιΤίίγον τού ΐνδού».
<=>r.£r \AOXIKH

Κιν. Λ Πύργου — Προ^βλήθτ; τό έργον «Αίμα ιοιγγά- 
νωι» μέ τήν Ραχήλ Μέλλε ρ συνοδέ ία άσματος.

Κ ν. Άθήναιον. — Προεβλήθη ή δεύτερα εποχή τού έργου 
«Φρέαρ τού 'Ιακώβ».

Κιν Πι ε.— Πυοεβλήθη τό έργον «Μιά γυναϊκι ά λα 
Γκαρσόν» ·Γε τήν Καραεν Μπόνι.

Κιν. Πάλλα;. —Προεβλήθη «Π ίψα τού Χριστού».
Κιν Άλάμπ Ja.—Προεβλήθη «* Ο μικρός λόρδος» με τήν 

Πίκφορδ. Προσεχώς «Σαλαμπό».
Κιν. Διονύσια. — Προεβλήθη «Τό ερωτευμένο θαλαοσο- 

πούλι» μέ τόν Χοβάρρο.
Riv. Αττικόν. —Προεβλήθη όλόκληρον το έργον *Το  μί

σος τού Ινδούς είς 10 πράςεις. Ανταποκριτής
i

Κιν. Πάνθεο*  (αίθουσα). — Προεβλήθηοαν ^Γουλιέλμος 
Γέλλος» ιίε τόν Φάϊντ μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν. ΓΟ Κλόουν» 

J ιιέ τόν Ζιγκοτό) καί ΓΟ Κουρσάροι» μέ τόν Νοβέλλι. Προ*



Κινηιιατβγραόικός Άότήρ

η«χώς *Το  ανευ οΙκογείΒίας*,  «'Η καιάοκοπος fie τα ιιαϋρα 
/αίτια·, «Γεν»η9ήτω Φως», «Μιχαήλ ΣτρΟγγώφ*  κλπ. κλπ.

Κι*.  Πάν&εον (Ταράτσα).—Προεβλήΰηααν τά ίδια όπως 
καί είς τά άνωτέοω έργα.

Κ·ν. Ί,ι,άλ.—Mi πολύ μεγάλην επιτυχίαν προεβλήθη 
ΓΗ 3 Αγνή Σουζάννα». Επίσης προεβλήθη καί μία έξάπρα- 
κτος κωμωδία τον Χάοολδ Λόϋδ <Μία πλούσια οικογένεια».

Κ. Άνδριόπουλος 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κιν. Σαπφώ.—Προεβλήθησαν «* Υπέρτατη στιγμή» μέ τήν 
Σβάνσον, συνέχεια τών επεισοδιακών «Τά νύχια τ άετοϋ», «e0 
μυστηριώδης καβαλλάοης» και «Παντού στόν κίνδυνο».

Κιν. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν ΓΗ Ζαζά» μέ την Σβάν
σον, «Ό Διαβολοτζάκ» καί «Είς την χώραν τοϋ μίσους» μέ 
την Μαίρη Πίκφορδ σημείωσαν αρκετήν επιτυχίαν.

Α. Σωφρονιάδης 
ΠΥΡΓΟΣ

Κιν. ΆπόΙλων.— Προεβλήθησαν τα έργα «Γνωρίσατε τήν 
γυναίκα σας» καί ΓΟ Χριστός». Προσεχώς «'Η κυρία μέ τό 
εγχειρίδιου», 
Η ΡΑΚΛΙΒΙΟΚ

Κιν. Ηουλακάκη.—Ποοεβλήθη ό «Πλατωνικός γάα,ος», 
Κιν. ’Αγλαΐα.— Προεβλήθη «Τό σπήτι τοϋ μυστηρίυο» 
Κιν * Απόλλων.— Προεβλήθη τό έργον «Μία τραγωδία 

στους πάγους·. Τρακάκης
ΧΑΝΙ Α

Κιν. Ίδαϊον *Αντραν.— Προεβλήθησαν Γ() δαίμων τοϋ 
μεσονυκτίου», «* Η δούκισσα τοϋ Μπούφαλο», «Οί Μποέμ» μέ 
τήν Λίλιαν Τζίς καί ΓΗ βασίλισσα τής καλλονής».

Κι». Κεντρικόν. — Προεβλήθησαν <Γ Η χορεύτρια τών 
Παρισίων» καί «Ή μοναχοκόρη» μέ τόν Νοβέλλι.

Ε. Κουβαριτάκης 
ΚΟΡΙΝθΟΣ

Κιν. Ηραΐον.—Προεβλήθησαν ή ωραία coroedie ΓΤής 
τύχης τά καπρίτσια», «3 Ινκόγνιτο» μέ τόν Μενζοϋ καί «’Ιν
δική περιπέτεια» μέ τόν 3Αλυτίνι.

Κιν, Πάνθεον. —Προεβλήθησαν τό «ΚόκκιιΟ κρίνο» μέ 
τόν Νοβάρρο, «Σινιάλο τής αγάπης» μέ τήν Πίκφορδ καί τόν 
Γεωρ. Ρήγαν καί «Αί τελευταϊαι ήμέραι τής Πομπηίας» μέ 
τήν Μαρία Κόρντα.

Βαρθολομαίου», ΓΟ γύρος τοϋ κόσμου» καί «έν μέσω φλογών 
καί θηρίων» Η, Δανέλης
ΚΑΒΑ ΑΛΑ

Κιν. Όλύαπια.—-Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσή καρδιά» 
«Noboty», ήδη δέ προβάλλεται μέ μεγάλην επιτυχίαν «Τό 
ποιδί τοϋ δρόμου» μέ τον Σινιορέ.

Κιν. Αίγλη.—Προεβλήθησαν είς δύο έποχάς—κακώς—τό 
έργον <Κισμέτ», μία κωμωδία «Ό Σαρλώ πυροσβέστης*  καί 
έν επίκαιρον. Γ. Νιτσόπουλος

Κινηιι. Νιορέ.— Προεβλήθησαν «Κρίνος στό βόρβορο» 
μέ τήνΣβάισον « Η γόησσα» μέ τήνΝέγκρι «Τό Στέμμα», ΓΟ 
ματωμένος στίβος» καί «Ο μοντέρνος βασιληάς». Προσεχώς 
«Εύθυμη ‘χήρα», «Κική» καί άλλα.

Κι»ημ. Ά τικδν.—Προεβλήθησαν ΓΟ Ταρτούφος» μέ 
τόν Γιάννιγκς, «Ο κόμης Καλλιόστρο» μέ τόν Φάϊνι, «Τό 
μυθιστόρημα μιάς εταίρας», «Μέ τά φτερά τής αγάπης» καί 
«Τό κρασ.».Προσεχώς «Οί "Αθλιοι» μέ τόν Γκαμπριό. Β.Λ.
ΕΕΡΡΑΙ

Κινημ. 3 Ο ρφεΰς. Προεβλήθησαν «Σκιά· πού περτοϋν» μέ 
τόν Μοσζοϋκιν καί «'Ο πλοίαρχος Μπλούντ». .liar προσεχώς 
«Δωροθέα Βερνόν».

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν «Τό δράμα τοϋ Στρα
τοδικείου» καί «Τό ζωντανό λάφυρο». Προσεχώς «Τά μυστή
ρια τών Παρισίων» αέ τήν Νινγλό.

Κινηα. Πατέ. Προεβλήθησαν επεισόδια τοϋ «Καπετάν 
Κήδ» καί Γ Ο δόκτωρ Μ,ιμπύς», Γ~ωο X λκΓης
~) Χ ΝΘΗ

Κινημ. Μένας. Μέ επιτυχίαν μεγάλην κα' κοσμοσυρροήν 
προεβλήθη «Το μαγεμιέ *ο  Βασιλόπουλο». ’ Επίσης προεβλή
θησαν τά έργα «Μέσα άπ9 τό βόρβορο», « 0 Βασιλεύς το»' 
ιπποδρομίου», ΓΗ Φάκα» καί «Το χαμίνι τών Παρισίωι*.  
Προσεχώς «'Η κόρη τοϋ Λύκου» καί ΓΑμαρτίαι τέκνων».

Κιν Ία, Πάνθεον. Προεβλήθησαν διάφορα επεισοδιακά 
έργα. Λίαν προσεχώς «Τό μάτι τοϋ άετοϋ». Σ. Καζατζής
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νΑξιαι θερμών συγχαρητηρίτον αί διευθύνσεις τών κινημα
τοθεάτρων τής πόλεώς μας διά τάς προσπάθειας των όπως πα
ρουσιάζουν έργα άπό τά τελευταία καί τά ωραιότερα τής παγ
κοσμίου παραγωγής, Ρ. Δνλαπάβ
ΝΑ ΤΗ Λ ΤΟΝ

Κιν. ΤΙάνθεον* —Μετά τήν επιτυχίαν τοϋ έργου < Ο χα
μένος κόσμος» προεβλήθησαν ΓΟ Κουρσάρος» καί «Ό Πει
ρατής» μέ τήν Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ, Παηαθανασύπουλος 
ΣΑΜΟΣ

Κιν. 'Αττικόν. — Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο κλέπτης» μέ 
τήν 3Οσβάλντα καί τόν 3Αλεξάντερ. «Ή πνγολαμπίς» καί «Γιά 
τήν αγάπη της» μέ τόν- Βίλλυ Φρίτς.

Κιν. "ΗρΗον. — Προεβλήθη ΓΗ κόμπρα» μέ τόν Βαλεν
τίνο. 'Ιππ. Σπίνός
ΛΑΜΙΑ

Κν Πανελλήνιον. — Προεβλήθησαν τά έργα αΤό μυστικόν 
τής αβύσσου», *’Εκείνη ποϋ κυβερνά», * Το μοιραΐον», ΓΟ 
ανεμοστρόβιλος» καί ΓΟ ματωμένος στίβος» .X. ’Αμπλιανίτης 
ΚΑΛΑ ΜA Τ

Κιν. Λαού. — Προεβλήθη μέ μεγάλην επιτυχίαν «'ίί ύκτή 
τής τρέλλας». 'Η αίθουσα τοϋ κινηματογράφου ήτο υπερπλή
ρης άπό εκλεκτό κόσμο πού ήλθε νά θαυμάση τό παίξιμο τής 
Σβάνσον καί νά άκούση τά εκλεκτά τεμάχια τής μανδολιιάτας 
τοϋ κινηματοθεάτρου. 'Ο διευθυντής τοϋ ανωτέρω κινηματο
γράφου είνε άξιος θερμών συγχαρητηρίων γιατί μάς δίδει τήν 
ευκαιρία νά περάσουμε λίγες ώρες ευχάριστες καί μέ αντίτιμο 
εισιτηρίου ελάχιστο 3Επίσης προεβλήθη καί τό έργον ΓΗ φυ
λή πού πεθαίνει».

Κιν. Πατέ.—Προεβλήθη τό έργον <ΓΟ μόνος της τρόπος».
Κιν. 3Αμερικανικός. — Προεβλήθησαν τά έργα «Λύύξ άγιου

Καθίσταται γνωστόν ^καί πάλιν οτι αί τυνδρομαί τού 
«Κίνιιιι· Άότέοος» άρχονται έκάστην πρώτην “έκάστου 
μηνός ύπό τους έξης όρους. Έτηοία δρχ. 150, ,έξάμηνος 
δρχ. 80 καί τρίμηνος δρχ. 40- Αί ουνδρομαί τού εξωτε
ρικού έχουν όριοθή είς μ'αν λίραν Αγγλίας διά τήν έτη- 
σίαν συνδρομήν.

Επίσης εις τούς έγγραφο μένους συν^ρομητάς διά 
μίαν έτηοίαν συνδρομήν θά δίδονται καί δώόεκχ (12) 
φωτογραφίαι ώς σώρον έκ τού κατωτέρω πίνακας. Είς 
τούς έγγραφά μένους δ*ά  μίαν έξάμηνον συνδρομήνζ έξ (6) 
φωτογραφ αι καί είς τούς έγγραφομέντυς έιά μίαν τρίμη
νον συνδρομήν τρεις (3) φωτογραφίαι.

Φωτογραφίαι άποοτελλόμεναι ώς δώρον είς τούς συν- 
δρομηιάς. Φραντζέσκα Μπερτί*  ι (2 πόζες), Λουσύ Σαντ- 
ξερμάνο, Κάμμιλος ντε Ρϊζο (2 πόζες), Σεσίλ Τριάν (2 
πόζες), Βελλιντσιόνι Στάν ο, Διομίρα Ζακομπίνι, καί 
Έμίλ ος Γκιόνε.

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
ΤΟΥ ‘ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΑΣΤΕΡΟΣ.,

ΕΙς τά γραόεϊα »ιας «ωλοϋνται ττάντοτε, πα· 
λαιά τεϋζζη τοϋ «Κινη<ιατογραόικοϋ Άάτέρος» και 
άποότέλΛονται εις τονς έπι'θι-ιιοϋιτας, yi την 
τοέ^ζουάιιν τιιιϊιν τοϋ περιοδικοϋ, τών οραν. 3.·>0 
εκαάτον, έλενθερα τα", τελών.

Έπϊοης πωλοννται τόιιοι τοϋ ετοι·ς!92> καί 1926 
ττρόςδρα". 1.>(Ι έκαάτος. Είς τάς επαρχίας άττοότέλ- 
λονται yi τϊιν ϊδϊαντιιιίιν έλενΟεροι ταχυδρομικών 
τελών.

1’inte- 
rieur et la police des villes ont eu certainement 
connaissance sans s’emouvoir, nous axons cru 
devoir cesser de nous occuper d’affaires aussi 
louches, tant pour la dig nite de notre revue que 
par respect pour nos lecteurs. La presse quoti- 
dienne s’est maintenant chargee de tirer ce scan
dale au clair.

Mais 1’enquete de notre aimable confrere doit 
aussi se tourner vers une autre direction, vers 
une autre ecole dont le fondateur a, semble-t-il. 
envie les lauriers de Γ encaisseur ' de pieces de 
100 drachmes, le fimeux Calogeridis ! Il s’agit 
de 1’ecole «Selk» qui n’a, d’ailleurs, aucun rap
port avec la revue de meme nom.

Mais enfin que veulen-ils faire avec ces ecoles 
tons ces de<herites du sort? Pourquoi les cor- 
donniers ne se bornent-i's pas a lews cliaussu- 
res ?

Quoi qu’il en soit nous sommes, pour notre 
part satisfuits de cettecampagne que nous voyotis 
s’engager car nous avons ete 1 s premiers a de
clarer que ces choses ne peuvent avoir aucun 
resultat pratique.

Nous en axons dit autant pour le concours 
de beaute de la fameuse «Fanamet». Et nous re- 
viendrons au moment opportun pour demander 
a Mlle Sarris, qui a ete elue d’ eritre toutes ses 

des nouvelles de son sejour a

Cette seniaine encore le mouvement dans les' redacteur, resultats dont le ministere de
cinemas de notre ville a ete assez vif.

L' Attikon a projete avec le meme succes la 
je epoque de · Michel Strogoff», le «Splendid» 
a projete le film americain <Le mariage est 
comme cela»: le «Panthion» le beau film ame
ricain <§ous la pourpre royale» que Mme Co
rinne Zapliiropoulo a accompagne de deux belles 
chansons, le «Serment» de Samaras et la «Vai- 
ly» du Catelani

L’ Olympia a projete le film de product on 
egalement americaine «Femmes Inquietes» et le 
«Salon Idial», apres le triomphe qu’il a marque 
avec «Faust», a presente un autre succes alle- 
mand «Les contes d’ Hoffmann». J.a projection 
du film fut accompagnee de 1’execution d’une 
barcarolle des plus connues par Mme \ lacho- 
poulos et MM. Vlachopoulos et Moraitis.

Le Mondial a projete un ancien succes de 
Valentino «Le Cheikh» qui a trouve un ass.z 
bon accueil aupres du public atbenien On nous 
prie a ce propos de declarer que «Le fils du 
Cheikh» avec Valentino, auquel il est fait tant de 
reclame et qui sera projete prochai nement. au 
Salon Ideal et au Panlhion, n’a absolument au· 
cun rapport avec le film qui a ete projete au 
Mondial. «Le fils du Cheikh» est le dernier film 
du defunt artiste dans lequel il joue aux cotes 
de la belle Wilma Banckv.

L’ U.F. A. Palace a projete une 
maine avec un assez. grand succes 
niand «Faust».

* ♦

concurre ntes, 
seconde se-' Vienne 1

le film alle-

Que penser des revelations de r«Helliniki> 
au sujet de cette fameuse ecole cinematogra 
phique Calogeridis ? Mais enfin n’v a t il pas un 
Γ arquet, un ministere, une police pour interve 
nir d office et arreter ce monsieur ? Apres tout 
ce que nous avons &j:t depuis la fondation de : 
eette ecole, apres avoir sonne la cloche d" alarme j 
et publie dans nos numeros 38 et 39 'de 1’annee' 
derniere les resultats de 1’enquete faite par notre)

Α Γ initiative du Kinimatoyraphicos Astir 
une ligue des amis du cinema vient de se fonder. 
Le but de cette ligne sera de soutenir le cinema 
par des confere ces et autres move ns de propa- 
gande; de «filmer» les beautes naturelies de la 
Grece et de les presenter dans le monde entier; 
de faire de la propagande cinematographique en 
faveur de notre Industrie: de decerner des prix 
aux meilleures oeuvres etc etc. De nombreux 
jeunes gens et demoiselles de lameilleure societe 
de notre ville ont deja commence a s’insciire a
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la ligue et le Kinimatographicos Astir pretera 
tout son appui a cette belle association dont les 
nobles buts lui attireront 1'estime de tout le 
monde. *

M. Gai'tis. Γ entrepreneur connu de cinema, 
qui se trouve actuellement a Paris pour 1’ achat 
de films, a loue le cafe «Hellas» situe juste en 
face de la gare du cbemin de fer electrique de 
Γ Omonia, et compte le transformer en cinema 
de premier ordre. Bien que la date a laquelle 
ce cinema commencera a fonctionner ne soit p s 
encore connue, il semble qu’il ne pourra pas ou- 
vrir ses portes avant cinq ou six mois.

y ΑΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
yg Καβάλλας, Μυτιλήνης, Χίου, Κρήτης, Καλαμών, Κερκύρας, Ναυπλίου, Λα
♦ ♦ ρίοοης και πολλών άλλων πόλεων ‘ Μ

11ΡΙΛΙΝΤΕ DE Μ. H. (ICONOMOU
MM. SKENDERIDIS, BENDA ET MERTIKAS

Le juge d’instruction M. Paladinos a inter- 
roge les temoins a charge [MM. T. Papachristo 
philou. Nic. Lazanis, Joseph Hep, Xie. Phokas 
et C. Paspath, au sujet de la plainte deposee 
par le directeur du Kinimatographicos Astir M. 
H. GEconomou contre’MM. Skenderidis directeur 
du cinema «Kcntrikon», P. Mertikas employe 
du cinema et Charles Benda directeur de la «Fa· 
namet» pour injures et calo nnies. A pres 1’interro- 
gatoire des temoins, le juge d’instruction a ren- 
voye le dossier au procureur qui fixera la d ite 
du proces.

M. S STEPHENS
M. S. Stephens, exdirecteur de 1’Agence 

«Fanamet» est parti lundi dernier 17 courant, 
par le courrier egvptien, pour Constantinople, 
afin de fonder une agencede la societe cinemato 
graphique americaine «Fox· dont il a obtenu la 
representation. 11 retournera ensuite a Athenes 
pour fonder une agence semblable dansla capitale 
grecque ou il s’installera aussi.

■Schellemberg >, qu’interpretent deux grands ar
tistes, L>a de Putti et Werner Krauss.

11 est evident que dans ce film Carl Grime 
suit la technique de Chaplin et de Liubicz. Peut- 
etre son oeuvre est elle plus lourde que celle des 
deux metteurs en scene pr cites, mais en tout 
cas elle ne cesse pas d’etre reussie. 1’n sujet 
tres simple, mais delicat et plein de beaux de
tails originaux, sert de fondement a ce film que 
distingue une profonde psychologie.

Lia de Putti tient cette fois-ci un role entie- 
rement different de celui qu’elle interprete dans 
«Manon Lescaut» et de ceux dans lesquels nous 
1’avons vue jusqu’a present.

Werner Krauss joue avec beaucoup de natu 
rel le role du nnri jaloux.

AUX ChBARBTS

® ΜΗ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΝΕΥ ΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 
Η ΤΟ ΠΡΟΓΡΛΜΜΑ 1 !
® t :

Ή πλουσιωτάτη συλλογή τών ταινιών μας δέν ένεφανίσϋ'η άκόμη είς τάς 7$ 
® πόλεις σας. ♦ ♦

ΔΤΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ
Π ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ $

*------
Production «Anglia-pilm 

(Projete au «Mondial»)

Ce film ne nous presente rien de nouveau. 
Son scenario est tres ordinaire et nous raconte 
les aventures d’une petite danseuse qui reussit a 
devenir une «etoile» du Casino de Paris et a 
gagner le cceur de son directeur.

Dans le role du directeur du Casino Clyve 
Brook joue avec beaucoup de psychologie et de 
finesse. Malheureusement les autres acteurs et 
en particulier sa partenaire Marjory Dowe ne 
le secondent guere.

UH RIPOSTE 
Production «Albatros» 

(Projete a l’«Ideal»)

C’est une comedie dramatique. tiree de la 
piece homonynie de Charles Mere. Bien qu’assez 
vieille. cette oeuvre continue a presenter un cer
tain interet et cela grace surtout au jeu habile 
des protagonistes,Lissenko que malheureusement 
nous voyons trap rarement ces derniers temps, 
et Jean Angelo.
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ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

LE CtNEMA EN TURQUIE
CONSTANTINOPLE (de notre correspon- 

dant).— La commission parlementaire a ap- 
prouve le pro jet de loi interdisant Γ entree dans 
les cinemas et les theatres aux enfants ages de 
moins de 18 ans.
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NOTRE CRITIQUE
UA JAUOUSIE 

Production «U.J-.A.· 
(Projete au «Splendid»)

11 s’agit d’une bonne oeuvre de Carl Grime, 
le metteur en scene bien connu des «Freres

FE|MME IWODERNE 
Production Meiro-Goldwyn 

(Projete au «Splendid»)

Ce film est une comedie de moeurs genre tres 
a la mode ces derniers temps en Amerique. Le 
scenario assez interessant presente sur certains 
points beaucoup d’analogies avec la «Petite Da
me» d’Andre Lichtenberger, mais je ne saurais 
dire s’il s’agit d’une adaptation de cette oeuvre.

La mise en scene de Howard Benley est de
licate. Eleonora Boardman joue avec vie, grace 
et brio. Elle a pour partenaire Conrad Nagel 
sympathique et coiisciencieux artiste.

S. Costia

unΙΙρΙν προμηϋεν&ήχε κινηματογραφικά 
χανήματα άποτανϋfjxe είς τόν κ.
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neiavljfe Sts έχε^ε gva γνήσ 
μηίάνημα

πολύ «υμφέρο·4βαν τεμήν

ΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ iii κάΟα κινηματβγβα- 
φικόν μηχανήν, 80 ο)ο Oir.ovouiti t/j ρίνμα χ·ΐ 
ΐΐς faxes.

ΑΝ ΑΡΑΙΤΗΤΟΣ *1$  χάΟν ίι>ημίτ*γ(ί<ρ»>.
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. μεγάλη nag·-

καζαΟήχη ίξαιρίτω-ν ποιοτήτων xaOavt χ«1 
irtivztnv τύν χινηματα^^φιχών Ιξαρ τημίταον 
(μηομηίνις, xln.)

ΤΑΙΝΙΑΙ. Αί xellirtgai τ««νία> η·ν ηβοβάίΐανται 
·ήμαρ»ν Ιν Έλίάίι τόν Ο1κ·ν.

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
Χα<μλ«ίου Τριχούπη 5. ΓρομματοΟυρΙς 56

A/Uyj. ΣζάμιΙφΛμ.



ΊΡΙΖ-ΦΙΛΜ
ΣΕΡΡΑΟΣ & ΠΑΠΑΝΤΕΛ1

Τηλεγρ διεύδννοις θ ΟΔΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤηΙέφωνον Άριΰ.

<4»ΙΛΜΙΡΚΟ» Δ fti-iM δ ι ^4-β·2

ΕΤΑ1ΡΙΑ ΚΙΗΙ1Τ1ΓΡΗΙΚΙ1Ι ΕΙΙΪΕΙΡΙΙΕίΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ ΔΓ ΟΑΗΛ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑΝ 
ΣΥΡΙΑΝ - ΑΙΓΥΠΤΟΝ - ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

τών ταινιών τής παραγωγής τοϋ έν Βερολίνω έργοστασίου

PHOEBUS FILM
ζαί τών έ οτιετιζών ήνωαένων εργοστασίων

SOVKINO,, “GOSKINO , VUFKU,, 
' MESRAPON RUSSE , κτλ

Διαρκής παρακαταθήκη παρθένων ταινιών τών π*φημ.&4μ.ένων  
έργοβτασεων «G Ο Ε R Ζ»

SERAC &. PAPAN DELI DES
ATHENES______


