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ΑΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ Π
Καβάλλας, Μυτιλήνης, Χίου, Κρήτης, Καλαμών, Κιρκύρας, Ναυπλίου, Λα*·  ' 

ρίσσης και πολλών άλλων πόλεων

ΜΗ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΝΕΥ ΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Ή πλονοιωτάτη συλλογή τών ταινιών μας δέν ένεφανίσ&η άκ)μη είς τάς 
πόλεις σας.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ είς κάθδ Κινηματογράφο'.
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη παρα. 

καχαθήκη έξαιρέτων ποιοτήτων καθώς καί 
άξαντων τών κινηματογραφικών Εξαρτημάτων 
(μπομττνες, ά·ρο»1ι( ttlit.)

ΤΑΙΝΙΑΙ. Αί καλλίτεροι ταινίαι ηού προβάλλονται 
σήμερον εν ‘Ε*λάδι  ά ήκουσι είς ιάν Ql*<.

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
Χπριίάον Τριχοόβη 5. Γραμματοί>νρ|ς 56

. . Τηλιγρ. 'ΙιεύιληΌΐς -τάμέλφιλμ.

Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΣ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Ό * Κινηματογραφικός Άοτήρ» ήσχολή^η τελευταίως 
και' επανάληψην μέ τό ζήτημα τής μεττναστεύσεω; τών 
Ευρωπαίων καλλιτεχνών ιίς ίίόλλυγουντ, τό τόαον επι
ζήμιου διά τήν κινη αατογραφίαν τον Παλαιού Κύαμον. 
Σήμερον αναγκάζομαι νά έπανέλθω διά μίαν ακόμη φο
ράν έπ’ αΰτιΰ τον ζητήματος τό όποιον θεωρώ νψίοτης 
σημασίας, ΐξ αιτίας νέας Αθρόας άναχωρήσεως περίφη
μων Ευρωπαίων καλλιτεχνώ · τις τήν χώρα» τών δολλα- 
ρίων. Οί λόχοι τής εσπευσμένης τούτης άναχωρήσεως 
καλλιτεχνών, σκηνοθετών, όπερατέρ, συγγραφέων, ντε
κορατέρ κ. ά είς τό Χόλλυγουντ τΙ·τ ήδη γνωστοί. "Ας 
τούς άναφέρωμεν έκ νέου μέ δλίγας λέξεις. Οί Άμερινα- , 
νοΐ τελευταίως βλέποντες δτι τό ευρωπαϊκόν κοινόν ήο- 
χιοε »ά βαρύνεται ηλίον τά; ταινίας των καί νά δε κνύη 
προτίμησιν καί ΰποστήριξιν πρός τάς χαλίικάς καί ίδια»; 
’άς γερμανικός τοιαύτα;, και [φοβούμενε μήπως άπει- 
λήσωσι τήν πρωτεύουσαν θέσιν ποΰ κατέχουν τις τήν 
Εύρώπην, έοοφίσθησαν δτι τό άποτελεσματικώτερον μέ
σον σωτηρίας ήτο νά προσ καλέσω^ιν τί; Χύλλνγσυντ 
δλονς τους μτγάλονς καλλιτέχνας τής ευρωπαϊκής όθό· 
νης. Κατ' αυτόν τόν τρόπον νομίζουν δτι άφ’ ένός μεν 
καταστρέφουν τήν ευρωπαϊκήν παραγωγήν καί αποφεύ
γουν ουτω κάθε σ βαρόν άνταγωνι -μόν, &φ' έτερον δέ 
πλουιίζ-υν τήν κινηματογραφίαν των μέ νέα καί Γ 1ε- 
κτά στοιχείο, Από τά όποια θά εχη νά ώφ-ληθή ποκεά

Λ^ν θάάσχοληθώσήμερον μέ τήν Πάλα Νέγκρι καί τ .ν 
Λοΰμπιτς, τονς δύο Ευρωπαίους μετανάστας είς τήν Α
μερικήν, διότι τ-ρωτάν οί καλίιτέχναι ού οι άνεχώρηταν 
τι; παλαιοτέραν εποχήν, ναθ’ ήν όέν ΰφίστατο ό σημερι- 
νά; ου·αγα>νισμός, καί δεύτερον διότι άνεχώρησαν οικείο· 
θτλΰς, ή μΐν Νέγκρι, επειδή έμπονκοταρίοθη εις τά 
στούντιο ιοΰ Βερολίνου ώς Πολωνίς έχθρικώς διακειμέ- 
νη πρός τούς Γερμανούς, ό δέ Αοΰαπιτς έπειδή δέν ή 
Ου»ατο νά έξακο Ιονθήοη τά δαπανηρά καί μεγχλεπήβολα 

xe” *t; Βερολίνου, τό όποιον είχεν Αρχίσει νά 
αίοσανεται τότε τάς χρηματικός συνέπειας τοΰ μεγάλου 
ποΛεμου.

Τά πρώτα άποτελόοματα τής άμερικά ικής έπιθέσεως 
ήτο ή άναχωρηοις τοϋ Βίκταερ Ζόιτρομ, τοϋ μεγαλυτέ- 
ρου Σουηδού σκηνοθέτου, ταύ ΔηαήΤ „ Μπσνκουβέτσκν 
και του ιδόριτζ Στίλλερ δι’ Αμερικήν. Τούτους ήκολού- 
νησαν άργότιηον δ ΑΙμίλιος ΓιάννίΥκς, τό καύχημα και 
*^θΛθΛ τής Γερμανίας, ή Λύα ν i Ηοΰττι, ή Άρλέι 
jd- *’ η ω8<τιοτέρα Γαλλΐτ καλλιιέχ»ι;, δ Τουρζάνοκν, 
δ Ρώσσσς σκηνοθέτης τοϋ ««Ταχεα^ένου Βασιλόπουλου.

Μιχαήλ Στρογκύοφ,ν μετά τής συζύ,αυ του Na
talia; Κοβάνκο. ή υπέροχη Ίσπανίς καλλιτέχνες Ρακέλ 
αέλλερ, δ Αάρς Χάνσσν, ή Γκρίτσ Γκάρμπο. ή Βίλμα

Μπάνκυ, ό'Αντρέ Ματό ι, ό Τούλιο Καραινάτι, όΜουρ· 
νάου, ό Πώλ Λενΐ, ό Λυθαρ Μίντε^ καί κλειστοί Αλλοι 
μικρέ τέρας δμως αξίας τών ανωτέρω. Άλλά οί Άμιρικα· 
»οί δίν έοταμάτησαν έ'ως εδώ. Παρέμτνον άκόμη είς τήν 
γηραιόν Ευρώπην μερικοί καλλιτέχναι μεγάλης άζΐας, οί 
όποιοι μέ κάθε θυσίαν (ή θυσία εις τήν ‘Αμερικήν υπο
λογίζεται μέ τά δολλάρια) επρτπε νά αναχωρήσουν έκεϊ- 
θεν. Τρίτη λοιπόν έπίθεσις άγριωτέρα καί άποτελεσμα- 
τικωτέρα τήν φοράν ταύτην. ‘ J Κόνρατ Φιϊντ, ό Ίβάν 
Μοοζοΰκιν, δ Άλεξ. Κόρντα, ή Μαρία Κόρντα ό Κάρλ 
Φρέουντ, ό Τζόε Μάύ, ή Ζινέτ Μάντο καί ή άφθαστη ’και 
Ασυναι ώνιστη Λίλ Ντάγκοβερ, άναχωροϋν μέ τήν σειράν 
των είς’Αμερικήν.

Νά πτοσπαθήαωμεν νά παρηγορηθοϋμεν μέ ματαίας 
ελπίδας είνε άτκοπον. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ή άνο- 
χώρησις τοιούτων καλλιτεχνών, άφ" ένός μέν εβλα-ψε με- 
)άλω; τήν ευρωπαϊκήν κινηματογραφίαν, ή όποία πιθα
νόν μέν είς τήν εποχήν των νά εδραφαν δάφνας, άλλά 
οϊτινες μέ τήν σημερινήν πρόοδον καί άνάπτυξιν τοΰ κι- 
νηαατογράφου δέν δύνανται νά άνταπακριθωσιτ είς τάς 
Απαιτήσεις αύτοϋ, καί άφ’ ετέρου κατέστησε, πρδς τό 
παρόν τουλάχιστον, άσυναγώνιστον τήν ’Αμερικήν, ή δ
ποία οϋτω διαθέτει πλήν τών δολλαρίων της, τών λαμ- 
πρώς εφοδιασμένων καί οργανωμένων ίργαστηρίων της 
και τών όρισμένων Αξιολόγων καλλιτεχνών της (δέν πρέ
πει έφ' δοον εϊμεθα αμερόληπτοι κριταί, νά λησμονώμεν 
τό ονόματα τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν, τής Νόρμα Τάλματζ. 
τοϋ Γκρίφφ θ, τής Πανλίνας Φρέντερικ, τοΰ Άντόλφ 
Μεντζοΰ, τής Λίλιαν Γκύς, τοϋ Λόν Τσάνεϋ, τής Ναζίμο- 
βα, ιοΰ Τζαίημ Κροϋτζε, τοϋ Τζών Μπάρυμορ, τοϋ 
Χένρυ Κΐγκ κ.ά.) καί τά έκλεκτώτερα στοιχεία τής εν- 
ριοπαϊκής κινηματογραφίας. "Ας ενχηθώμεν μόνον δπω~ 
ή νέι ανιη μετανάοτευσις είνε καί ή τελευταία.

Άλλά ή άθρόα αΰτη μετάβασις τών Ευρωπαίων καλ· 
λιτεχνών είς τήν Αμερικήν, έχει καί τήν καλήν της πλευ
ράν. Έξηγοϋααι. Είνε πιθανόν, άν όχι βέβαιον, δτι δλος 
αυτός ό δγκος τών σκηνοθετών, συγγραφέτον καί καλλι
τεχνών ποΰ κατέκλεισαν τό Χόλλυγουντ, νά δώσουν νέαν 
ώίησιν καί κατεύθυνσιν είς τήν 'Αμερικανικήν κίνημα 
τογραφίαν καί νά έπιφέρουν πολλάς ευτυχείς μέταλλα- 
γά; είς τάς μεθόδου; τών πέραν τοΰ Άτλανιικοϋ στοάν» 
τιο. 'Η ελπίς αϋτη ήρχισεν ήδη νά εφαρμόζεται. Οΰτω 
τό τελευταίου έργον τής Πάλα Νέγκρι εΑύτοκρατορικόν 
Σενοδοχεΐον. τό όποιον «έγυρίσθη- υπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Σουηδού σκηνοθέτου Μόριτζ Στίλλερ καί ύπό Τήν ά- 
νωτάτην όχτοπτείαν τον Γερμανού Έ μχ Πόμερ, τέως δι- 
εσθυντοΰ νής *Οΰφα*,  λέγεται δει είνε Αξιόλογου τόσον 
άπό Απόφτως ΰπςθέσεως δσον καί άπό άπόψεανς τεχν»



Ktviiuaτογβαύικό^ *Α«ίτηρ % Κινηιιατογοαάχκδς Άότηρ

κής καί ΰποκρίιεω;. To αύ·ό διαδίδεται χαί did τό δργον 
•At #<Ζψει$ τον Σιτανά» τού Γ-ρίφφ.θ μέ πρωταγωνι
στές τήν Αύα ντέ Ποίττι, τόν Άντόλφ Μινιξοϋ χαί τ ν 
Ρικάρντο Κορτέζ.

Ό Γάλλο; δημοσιά 'ράφσς Claude Heymann it; ε a 
αρθρον τον ΰπό ιόν τίιλ ν «'Ελπίόες», τό όποιον ιό/· 
μοσί-υσε »ί$ τό κάλλιοτον γαλλικόν περιοδικό» «Cinea — 
Cine» καί είς τό όποιον πραγματεύεται περί τή; έξελί- 
ξέως τής Αμερικανικής κινήματα ραφϊας, γράφει μεταξύ 
α'λων τά εξής'. .Τρία ή τ'σσαρα καλά φίλ ι μις προεβ ί- 
θησαν έφέ’ος. Έπί πέσω- ; Είνε τρομερά». Αλλά τέλος 
πάνταν πρέπει νά Ιλπίζωμε». Αί άαετχσντχτί ίια ρεΐ ι 
διευθύνονται άπό ΐχανά πρόσοπα. Άνιιλα βάονιαι πλέ
ον δει τό συμφέρον των είνε νά αρέσουν δχι μόνον ιίς 
τά πλήθη, άλλά δμο’ω; χαί εί; τό ά ο ιτυγ ένον κοινόν 
Κατ'βάλλουσι προσπαθεία; χαί τά άποττλία ατα τά ό
ποια άνέφερα ά-ωτέρω, α» χ ιί πολύ μικρού αριθμού, ε
ξαγοράζονται άπό σπουδα'α; Απτός ΟΙ ’Αμερικανοί μα; 
άπέδ ιξαν δει τώρα χ&τι χάμνουν. Mi τά μέ α τά όπο ~α 
διαθέτουν δύνανται νά χάμουν θαυμάσια έρια. "Εκαμαν 
ήδη μεριχά. Θά θελή ουν vi 'ξακολουθήσουν ;»

Ή ιρα»ωτέρα δ ‘ως άπόδει'ις δει οΐ ’Αμερικανοί άντε- 
λήφθησαν τά ελαττώματα των χαί ήρχιοαν να προσέχ υν 
χα' νά επιμελούνται τά φιλμ πιΰ παράγουν, εΐνε τά Αναγ
γελλόμενα προσεχή έργα των. Οϋ ω άγγέ<·εται Ira τον 
Έριχ ΤΙόμερ, μέ σενάριο τον Έριεστ Τ γν-α, χαί μέ 
πρωταγωνιστσς τήν Πόλα Νέγκρι χαί τόν ΑΓίλιο» Γιάν 
νιγχς Διν υπάρχει Αμφιβολία δει ή συνεργασία τόσ»ν 
Αχλεχτών ονομάτων θά δώσε] ί'να πραγμ τιχώ; θαυμά 
σιον Αποτέλεσμα. 'Επίσης έεοιμάζεται νπό τής αΟύνί- 
βιρσαλ» μια κινηματογραφική δια’χευή τον .’Ανθρώπου 
ποΰ γέλα» τον Βίχτωρο; Ούγκώ, ιιέ σκηνοθεσίαν τον 
Δσμήτρη Μπουχο’έ σχυ χαί πρωτσγ-σν σιι ν τθ> Κόνρατ 
Φάϊντ. Μερικά άλλα φιλμ μέ τή» αΰεήν ώ; τά ανωτέρω 
άνυ τομονησίαν άναμενόαε α άπό τού; χινηματ 'γραφικούς 
κύκλους είνε χαΐ τά αχό ο θα ι ·Ό ανθρ οπος ποΰ έίη- 
σμόνησι τον θεόν» με τόν Οϋάλλτς Μπή ·ρυ χαΐ ιόν Αί- 
μίλον-Γιά νιγχς, α'Ο πο ητή; ά ήιη;» μέ τόν Τζών Μπά- 
ρυμορ χαί τόν Κόνρατ Φάϊντ, .'Η Μανδν Λεο>ώ» μέ τ>ν 
Νιολορές ντέ Ρίο χαί τόν Τζών Μπάουμορ, ·Ή Μόσχα» 
μέ τόν Ί!άν Μοοζοϋχιν, ·Ή Κα μέ τάς Καμιλίας» τον 
Φρέντ Νίμπλο μέ τήν Νόομα Ταλαανεξ χ ί τάν Ζιλμπ ρ 
Ρόλαντ, »Ή Ραχήλ» τοϋ "Εριχ Πόμεο μέ τή» Πάλα Νέ· 
γκρι, ·ί!οληί 'Εϊδελβέργκ» τοϋ Έριεετ Λοΰμπιτς ui τόν 
Ραμόν Νοβάρο, ·Ή έ .υθρά έπιοτ'-λή» τον Βίκτω ος Ζό· 
στρωμ μί τήν Δίλιαν Γκίς καί Σιυηδόν jeun premier 
Δάρς Χάνσον, α'Η Άνια Καρενΐν» τοϋ Δηαήτρη Μπου 
κοβέτσκυ με τήν Δί'·ι ν Γκί-,, «Sunrise» τον Μουρνέο ί 
μί τόν Ζώρξ 'Ομπριέν καί τήν "Ολ'β Μnόρντεν, «Ό 
Χριστός» τον 2εοιλ ντέ Μίλ, χαί μερικά άλλα άχέμη. 
Βεβαίως εάν λάβη τις ΰπ' δψιν τον τήν ύιέροχ ν παρα
γωγήν, (πλέον 1ΟΟΟ εργεον κατ’ έτος) τής 'Αμερικής ό 
αριθμός των ώ; ανω φιλμ δέν είνε παρά ελάχιστος. ’Χίλά 
πάντως είναι μία ελπίς δι δνα χαλλίτε- ον μέλλον τής ’Α
μερικανικής κινηματογραφίας, τό όποιον &ς εΰχηθύμιν 
ώς λίαν προσεχές.

Βίων llamaιιιχάλης

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Την 31 Ίανουαρίου 1927 λήγουν al έξης 

αυνδρομαί : Εύζγγελίας ΒροχΙδου Πειραιά, Ν. 
Φραγκουδάκη Βόλον, Σ έ λας Παπαδ ΐκη και 
Α. Φρογουδάκη Χανιά, 0s ι. Σα ιο^ράκη Μ,υιι- 
λήνην καί Γ. Κατζουράκη Χανιά.

Παρακαλοΰνται δ9·εν θερμώς οί άν:οτέρω 
κ. κ. σινδρομηταΐ δπως Ανανεώσουν έγκαίρως 
τάς συνδρομητάς ίων, διότι μετά τήν λήξιν τής 
προθεσμίας θά διακοπή ή περαιτέρω Αποστολή 
τοϋ ψύλλου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ!
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Εις τά γραφεία μας ηω^ούνται ττάντατε φωτογραφία*  
τώ*  καλλ τεχνων του Κινηματογράφου άιαφόρ^ν με/ο^Α·

Φωτ γ^αφίαι μεγέθους 18)^24
Ελίάστη ioa^ ιαι 8. - Δ-ά τάς έπαρχ ος ά>χ· tO

Ε. Ζιράρ 
ΓΙ· Φρελ ίερίκ 
Ζ. Λάης 
Γ. Ρίεφίερ 
Ο, Τομάς 
Φο Μιτωμότ 
Β, Φάρνουμ 
Μ'ΐίρη Μίλδς 
) ο Αττρέϊορ 
Ζ» Λαρμπονιιτρ 
*Εδ, Ματ6
Ζαυί.ιετ Μαλχβριιχ 
Λέον Ματώ
ΜιορΙς Σεβαλιε 
* Εμμυ Λνι· 
Ζτορζ
Γαοτιάν Ζακε 
Μπλάνς Μανττλ 
Μάς Δίΐ'ΐΒρ

'Ιωάννα Ντεακλό) 
Μί*·ντρετ  Χάρρνς 
Πιερρετ Μάντ 
Κλωιίλδη Μβίελ 
Μαξονντιάν

| Bar Νταελ 
Μπέττυ Μτλάϊ^ 
Άι τρε Νόξ 
Ζάν Μνράτ 
Ντε Κονϊγκάν 
Εέβερεν Μαρς 
Μαρτιι έλλι
*Αντόλφ Μενζον 
Α, Ροάν
Αρμ.άιδος Μκερνάρ 
Ά; δρεΐι η Μ.τραμ.τάν 
’ιωάννα Ρολέτ
Βίλιαμ Χάρε 
Σαρλώ 
Φ. Μνποέϋ 
Ζώρ^ Μελ/ιορ

Βίντοερ 
ΑΙτισκό)
Γ Νορβς 
Ίρεν Βερνόν 
Γ, Βωλτιε
Μ, Φίαερ
Ρ. Μπουβ
Μ· Κρνοε
Γ, ντε Γκραβόι-
Χ, Γκρανται

j Ι\ ΣίΓίορε
Ζ. Νιαλε
Ζ· Βακε 
Γκάμκν ^Βιγιανοε 
Β. Ρνοελ

j Ρ, Ναβάρ
■ Ε, Κράονς 
ί Ρ» Μπάρϋελμει,

5%7 1)2 
ίπαρχίας δρχ.

Φωτογραφίιι μεγέθους
1.50. —Δ ά τάςΕκάαχη δρχ. 2

Βαλάς Μκήρν 
Ν. Φαίο’(κόλες 
Ριχ. Νιίς
Μ ι εμ.τε Ννά νιελς

Β. Κόλλιερ
Ο, Ρό'.ικεοτς 
'Έρ νεσ τ Τόροενς

Ραϋ ιοΓ Γκρίφφιίλ 
3Αδόλφ· Μενζον 
Μ.τέ ι τν Μπρόναόν 
Ζάκ Χόλι 
Νιονγκλας Μάκ Λην 
Μ^.ίρη Μτριάι· 
Φλοράνς Βίντορ 
Ρόντ Λαρόκ

Κέϊλ Χάμιλτων 
Βάρ.ερ Μπάτλερ
Εδοναρ. Χόρτοτ 

Λόϊς Βίλαων 
Θωαας Μέϊγκαν 
νΕσιερ Ράλνατον 

. Ρ, Μάτερ

ΦωτογραψΙ χι μεγέθους Κάρτ-Ποστάλ
Έκαστη δρχ. 1.50— 4»ά τός έπαοχίας 2.—

Μπελιντσιόνι Στάνιο ' Φρανζζέακα Μπερτί- · Σεσίλ Τςνάτ (2 
Καμ· νιεΡιζο (2πόζ,) τι (2 πόζες) ι πόζες)
Έμίλιο Γκιόιε | Λουσν Σανιζεριιάνο j Διομ» Ζακομπίνι

ΦωτογραψΙαι μεγέθους Κάρτ·Ποστάλ
* Εκαστη δραχ. 2 50 Λ<ά τάς ίπαρχί ς 3.—

Σβάναον (3 πόζες) 
Ρακελ Μέλ λε ο 
Μοσζοϋκιν (2 πόζες) 
Μίλτον Σίλς 
Βαλεντίνο (4 πόζες) 
Σάρλ rrs Ροσφόρ 
Ρόντ λά Ρόκ
Αίλ Νιάγκοβερ 
ΙΙίκφορδ (3 πόζες) 
Ζώρζ Μπισκώ

I Κα Μορέ.ο
! Καρολίνα Ντέρστερ
| Νοάχ Μπήρυ

1 ΠόλαΝέγκρι 4 πόζες
| ΙΙρια, Νιην
; — · Μάρς
■ Σζόστρομ
, Ουγ Νινφλός
I Κόλλιν Μούρ

(3 ομάς Μέϊγκαν
Σενο Ντεζνν

j 'Αντόλγ Μενζον 
| Ζ.^Αντζελο 2πόζ· 

Μ. Νταλμπαϊσίν 
Κ. Γκρίφφιδ 2 π, 
Ριχ Κορ εζ
Φρ. Ντελιά (2 π. 
Ειΐίλ Γιάνιιγκς 

Ναταλί Κοβάνκο 
Ζάκ Κατλαίν 
*Εννν Πόρτεν

Παρακαλοΰνται οί έκ των 3Επαρχιών πσραγγέλλοντες φω
τογραφίας νά ουμμορφοϋνται έ^άττοιε με τόν δημοσεενόμεϊΌν 
κατάλογον.

Εις τά γραφεία μας έπίοης πώλον νται φωτογραφίαι ιεεγα- 
λαι (Σκηναί άπό διάφορα νέα έργα) πρός δραχμας δέκα (άρ.ΛΙΟ) 
έκαστη. Αί φωτογραφίαι αυταί πωλοννται μόνον εις βλ νρβ- 
φ«1α ιιεις κτ^όπΐό· εκλογής.

1--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ Λ, Αζ 
Μ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΑΕ1ΣΟΙΙ1Ϊ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΙΜΗΙΙ

πραγματικός Εόνραδ Φάϊντ χαλτϊται ν άρχίοη τό μέρος 
τον εντελώς ξικούραοτος.

Καί πάντα ταϋτα φίλοι μου, γίνονται μί απόλυτον 
ήσυχίαν χαί εγκάρδιον εΰγένιιαν.

Δέ» φαντάζεοθε πόσην δύναμιν γιά δράσιν δίδει αυτό. 
Ώρισμένως δ καλλιτέχνης ιίς τόν όποϊον έπιδαφιλεύον- 
ται παρόμοια δύναται νά ποοοφέρη διπλήν υπηρεσίαν.

Δύτη είναι τρόπον τινά μία μικρή αναφορά τον τρό
που κατά τόν όποιον συντελεΐιαι ή ίργασία τής κινη- 
ματογραφήσεως είς τήν Άμερικαν. κινηματογραφούπολιν.

Άπό > ό άΛλο μέρο; Ικτίνο πού μέ έγέμισεν εΰχαρί- 
στησιν ώς Γερμανικόν, ήτο τά δτι είδα μέ πόσην σπου- 
δαιότητα χαί προσοχήν καί μέ τί ένθουοιααμόν Αναγνω
ρίζεται απ’ δλαυς τον· παραγωγούς χαί τον$ μεγάλους 
Άυ ερικανούς Αστέρας, ή Γερμανική κινηματογραφική πα
ραγωγή χαΐ τά πώς έκτιμαται έκιΐ ή δουλειά μας.

Καταφανείς Αποδείξεις τών λεγομένων μου είναι αλ· 
\ λωστε καί τά Αναρίθμητα αγκαζεμάνΓερμανών καλλιτεχνών

Ό γνωστός 'Ερρίκος Πόμμερ τή; U. F. Α. δσιις 
Απ’ αρκετού ήδη χρόνου εΰρίακεται είς τόν Νέον Κόσμον 
ϊδρυσεν είς τήν · Παραμάουντ» μιθ ής συνεργάζεται είδι· 
κόν τμή»α εργασίας τό όποιον διευθύνει ό ϊδισς.

Ό πρώτος τον οκηνοθέτης είναι ό Μωρίς Σιίλλερ χαί 
ή πρωταγωνίστρια του ή ίΐόλλα Νέγκρι.

Ή πρώτη ταινία τήν όποιαν ·έγύριζαν» μαζύ εκεί, εΐ· 
I χΐ μίαν θριαμβευτικήν έπιτυχίαν. ("Επετοι ουνέχεια)

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου) ι
Μττά τήν ντχριχήν σιωπήν ήτις Ακσλουθτΐ τής Λφί- 

ξτως τον σκηνοθέτου ίΐς τόν τόπον τής κινηματογραφή- 
οτως, διακοίντι τις μίαν βωβόν σκιάν μ’ ένα βιβλίο ατό | 
vigi ήτις ·>αβ»κολουθτΐ 'όν ηθοποιό» καί παραβάλλτι τά 
ένδύματΛ τον μτισ των λοιπών χετιωδών καί οημυώιι- ' 
άν τον. Ή σκιά δέ αΰτη έπιμβαίνιι μόνον όταν παρί- 
αταται Ανάγκη νά διόρθωση κάτι τό όποιαν δέν έγτινι 
δσως Ιτςιπι.

Μία Αλλη σκιά άκολουδτΐ ιόν ηθοποιόν μ’ Ινα άνα- 
ναπαυιικό φπτέϊγ τό όποιον φέοοι τό όνομα τον παί
ζοντας χαί χρησιμοποιείται άποκλςιοτιχώς άπό αυτόν. 
Τό κάθισμα ιοντο οΰρίσκτται άμίσω; πλησίον τον ηθο
ποιού μόλις αυτός τιλτιώση τό μέρτς του τις τήν κίνημα- 
ιογράφησιν διότι ό καλλιτέχνης πρέπτι νά ξτκ υρασθή 
ττλοίως. Ή ιπορτΐ νά λτχθή δτι τά νεύρα τον ηθοποιού 
είναι τό κεφόΛοιόν το®, απαράλλαχτα δπως τά μάρκα 
χοί τά δολλά.τα είναι τό κεφάλαιον των παραγωγών·

"Οταν -γυρίζεται» μία μεγάλη καί δύσκολη ταινία ό 
πρωταγωνιστής δέν Ιχει Α»άγκην νά κάθεται μακιγιαρι- 
αμέ'Ος έμπι,ός εις τό έκτυφλωτικόν φδς τών προβολέων 
fiooc δτο·> κανονισθή ’ό Αναλογούν διά τήν σκηνήν ποΰ 
μέλλε. »ά .γυρισθή» φώς. "Οχι I "Ενας άλλος Κόνραδ 
Φάΐντ Απαράλλακτος μό τόν ποαγματικό» στέκει πρό τον 
μηχανήματος χαί επάνω α’ ανιόν κανονίζεται τό φώς.

Κατόπιν όταν όλα ίτοιμασθώαιν όιά ιό .γύρισμα» δ
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H KP1TIKH ΜΑΣ Jfrr
στερείται τελείως ταλέντου, είς αύτό τό έργον δέν κατορθώ
νει είς καμυίαν στιγμήν νά, μάς δώση τήν έντύπωσιν ότι αι
σθάνεται καί ζή τόν ρόλον της. "Οσον άφορφ δέ τόν jeun?· 
premier εϊ ε προφανές ότι δέν έχει καμμίαν άπαλύτως σχέ· 
σιν μέ την καλλιτεχνίαν καί τόν κινηματογράφον.

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΟΥ Οφ^ΙΑΝ
Παραγωγή «Max Newfelid 

(Πρεβλήθη είς τό «Ίνιεάλ»)

Τρία άπό τά γνωστότερα διηγήματα, πολύ παρηλλαγμέ- 
να διά τήν άλήθειαν, τού "Οφμαν έμελλον μέ τήν σειρά» 
των νά χρησιμεύσουν ώς θέμα διά κινηματογραφικήν ταινία». 
Τό φίλμ δέν στερείται ενδιαφέροντος, καί τούτο έξ αιτίας 
τής πρωτοτυπίας τού θέματος. Πάντως πρέπει νά δμολογη- 
θή ότι δ σκηνοθέτης δεν άπέδωσεν άκριδώς ότι απαιτούσε ή 
διασκευή παρομοίου έργου. Τήν σκηνοθεσίαν τού Μίξ Νιού- 
φελιντ διακρίνει μία άπλότης γραμμών είς τά ντεκόρ, τά 
ίλαφρώς στιλιζαρισμένα καί κάποια ποωτοτυπία είς τήν 8ιά- 
θεσιν τοϋ φωτός. Ή ύπόκρισις τών ηθοποιών κατά τό μάλ
λον ή ήττον Ικανοποιητική.

nOTEJWKIfi
Παραγωγή «Σοβχινό»

Προεβλήΰη είς τά «’Ολύμπι·»

Έπί τέλους τό πιρίφημον «Ποτίμκιγ» κατόπιν τόσων αυ- 
ζητήσεων καί τόσου θορύβου, έπετράπη κα! ήρχισε προβαλ
λόμενο? άπό τού παρελθόντος Σαββάτου είς τά «Όλύμπια». 
Τό ίργον αυτό, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμη?, 8έν έπρεπε 
?ά σι>ν«ντήση έστω καί τήν παραμικρά? άντίδρασιν έκ μέ
ρους τής Κυβερ?ήσεως, διότι πρό παντός είνε ένα καλλιτε
χνικόν έργον άμερολήπτως άναβιβασθέν. καί τό δποίον αξί
ζει νά τό παρακολουθήσουν όλοι χωρίς ένδοιασμούς, καί νά 
τό θαυμάσουν διά τήν καλλιτεχνικήν του άξίαν καί τήν δύ- 
ναμιν τής Ιδέας του.

Τό σενάριο ; ΟΙ παλοιότεροι, οί παρακολουθήσαντες τάς 
πρό εικοσαετίας ίφημερίδας άσφαλ&ς θά τό γνωρίζουν, θά 
τό διηγηθώ μέ δύο λέξεις διά τούς νεωτέρους. Εϊνε ή ύπό- 
θεσις τού θωρηκτοΰ «Ποτέμκιν», τού όποίου τό πλήρωμα 
τρεφόμενο? μέ σαπισμένα κρέατα, επαναστατεί.Όλη ή 'Οδησ
σός, είς τό? λιμένα τής όποιας καταφθάνει τό έπαναστατή- 
σαν πλαίον, έπικροτεί τήν πραξιν τών ναυτών καί τίθεται 
μέ τό μέρος των. Ό στρατός ειδοποιηθείς καταφθάνει καί, 
τυφλό? δργανον τής Κυβερνήσεως, τυφεκίζει τά πλήθη. Τέ
λος τό θωρηκτόν, άναχωρούν είς Κωνσταντινούπολή, διέρ
χεται ένώπιον τού Τσαρικού στόλου, τού έτοιμου πρός ναυ
μαχίαν, χωρίς νά πόση ούτε είς κανονιοβολισμός, καί τούτο 
έπβιδή οί έπί τών πολεμικών πλοίων ναύται ύπεχώρησαν ένώ
πιον τής γεμάτης πόνον καί ειλικρίνειαν φωνής τών έπαστα- 
τών λεγούσης : «’Αδέλφια! ποιούς θά σκοτώσετε;»

Αύτή ή ιστορική ύπόθεσις έπέτρεψεν είς τόν επιφανή 
σκηνοθέτην Σ. Μ, Έϊζενστάϊν νά ϊημιουργήση μίαν θαυμα- 
σίαν ταινίαν, ένα ύπέροχον τραγικόν κινηματογραφικόν ποί
ημα. άέν είμαι διόλου κομμουνιστής, άλλα δέν δύναμαι νά 
μή θαυμάσω άνεπιφυλάκτως τό έργον αύτό, άπό τά πλέον 
δυνατά, τά πλέον ρεαλιστικά, τά πλέον παθητικά, μέ μίαν 
λέξιν τά πλέον άνθρώπινα πού παρήγαγε μέχρι σήμερον δ 
κινηματογράφος.

Αί άγωνιώδεις στιγμαί τών ναυτών πού πρόκειται νά τυ- 
φεκισθούν έπειδή άρνούνται νά φάγουν τό σκουληκιασμένο 
κρέας, ή γραφικωτάτη καί μεγαλοπρεπής άναχώρησις τών 
μικρών Ιστιοφόρων μέ τόν ένθουσιώντκ λαόν τής 'Ο’ησσοϋ 
πρός τό θωρηκτόν, δ ‘ρεαλιστικός τυφεκισμός τών πολιτών 
ύπό τών Κοζάκων, είνε σκηναί μεγαλειώδεις, συγκινητικά!, 
ύπέροχοι.

Οί Ρώσσοι δέν φημίζονται διά τήν τεχνικήν των. "Εν 
τούτοις είς αυτό τό έργον τού Έϊζενστάϊν είνε σχεδόν άδύ- 
νατον νά εΰρη καί δ δυσκολώτερος κριτής έστω καί τό πα
ραμικρόν λάθος. Αί πρωτότυποι λήψεις, ή φωτογραφία, δ 
φωτισμός, τό ντεκουπάζ, κτλ., όλα εϊνε άψογα καί δίδουν 1- 
κόμη μεγαλειτέραν άξία? είς τό άληθινά ώραίον αύτό έργον. 
Άλλωστε ή θριαμβευτική έπιτυχία ποϋ έξακολουθεί νά ση- 
μειώνη είς τά διάφερα κράτη τής Εύρώπης καί ’Α ερικής. 
κράτη μέ τελείως διαφορετικά γούστα καί διαφόρου άντιλή- 
ψεως, δέν εϊνε μία τρανή δμολογία τής μεγάλης, τής αναμ
φισβήτητου αξίας του ; Βία» Παπα/ε>χάλη;

ΑΝΗΣΥΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Παραγωγή «First National»

Προεβλήθη είς τά «'Ολύμπι·»

Πρόκειται περί μιάς μετρίας ’Αμερικανικής ταινίας. ‘Η 
ύπόθεσις είνε κοινοτάτη, δεν παρουσιάζει αύτή καθ’ έαυτήν 
κανένα ένδιαφέρον, χάνει δέ ακόμη περισσότερον έξ άίτίας 
τής μετριωτάτης ΰποκρίσεως τών ήθοποιών. Ή Ντόρις Κέ· 
ί»σν ή όποια είς νεώτερά της έργβ μ^ς άπϋειξεν ότι δέν

ΚΙΡΚΗ
Παραγωγή «Metro Goldwyn» 
Πρυεβλήθη είς ιό «’Αττικόν»

Λέγεται δτι τό σενάριο τοΰ έογου αυτού έγράφη ύπό τού 
περιφήμου Ισπανού συγγραφέας Μπλάσκο Ίμπάνιεθ άποκλει- 
στικώς διά τήν Μαίη Μούρραιη. Ίσως λοιπόν ένεκα τούτου 
δ ρόλος τής ΣισίΧ, τής νεωτέρας Κίρκης, ή όποία μέ τά 
θέλγητρά της προσελκύει τούς άνδρας διά νά τούς άποκτη- 
νώνη, τής ταιριάζει θαυμάσια καί τής έπιτρέπει νά επίδειξη 
δλην τήν κομψότητα, δλην τής τήν χορευτικήν δεινότητα, 
δλην της τήν γοητείαν, τήν έξεζητηυένην μέν άλλά άναμ- 
φισβήτητον. ‘Η σκηνοθεσία τοΰ Ρ.μπέρΔεονάρ είνε μοντέρνα 
καί πλούσια. Ένα σύνολον εύσεινηδήτων ήθοποιών περιστοι
χίζει τήν Μαίη Μούραιη, περισσότερον κομψήν καί ώροίαν 
άπό κάθε άλλην φοράν, καί δίδει είς τό έργον τήν άπ-ιιτου- 
μένην δμογένειαν. Σιέφανος Κώντια

ΥΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΧΛΑΜΥΑΑ
Έκδοσις «Les Films Erka» 

(Προεβλήδη ιΐς τό «Πάνθεον»)

Μία ιστορική ταινία έκτυλισσομένη εις τή*  Γαλλίαν κατά 
τούς χρόνους τής παντοδυναμίας τοΰ ^Καρδιναλίου Ρισελιέ. 
Τά έσωτερικά είνε προφανές δτι έχουν γίνει μέ μεγάλην έ- 
πιυέλεια» διά τήν πιστήν άναπαράστασιν τής έποχής καί 
μερικά «έξωτερικά», όπως έπί παραδείγματα δ τόπος τής 
πρώτης έρωτικής έξομολογήσεως μεταξύ τής Ρενέ ντέ Κο- 
σφορέ καί τοΰ Ζίλ. είνε διαλεγμένα μέ γούστο κτί γραφικώ- 
τατχ. Ή Άλμα Ροΰμπενς είς τόν ρόλον τήςΡενέ κάυνει έ- 
πίδειξιν ωραίων τουαλεττών στύλ. Ό Ρόμπερ Μάνθεκ καί 6 
Τζών θόμας ύποδύονται τούς δύο κυρίους άνδρικούς ρόλους 
τοΰ έργου. Κατίνα 0ίκ·>άμ·υ

ΔΙΕΤΘΤΝΤΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΚΙΝ ΗΜ^ΤΟΓΡ^ΦΩΝ

Έγγρκφητβ μ-έλη εις τήν 
Π. Ε. Κ.

Έχετε Ιβράν ύποχρέβχτεν 
διά νά ν^οστατΕύσετε τά αυμφάροννά βΒς
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>=4· ΠΟΤΕΜΚΙΝ Φ=<
ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «SOVKINO»—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΧ «ΙΡΙΣ ΦΙΛΜ»

Τό πολεμικόν πλοΐον «Ποτίμκιν»εύρίσκεται κατά 
τό έτος 1905 είς τή*  Μχύρην θάλασσαν πλησίον τής 
’Οδησσού. Ή πειθαρχία είνε σκλη ά είς τό πλοϊον, 
ή δέ συμπεριφορά! τών άνω γέρων πρός τούς ναύτας 
είνε τραχεία.

Κάποτε οί ναΰται είδον δτι τό κρέας τό προορι- 

ζόμενον διά τό συσσίτιόν των ήτο γεμάτο σκουλήκια 
καί άγαναχτησμίνοι εκφράζουν τήν δυσαρέσκειάν 
των. “Ο Ιατρός τού πλοίου Σμυρνώφ καχοπίστως βέ
βαιοί δτι τό κρέας είνε χχλής ποιότητος χαΐ δτι αύ 
τά δέν ε!?ε σκουλήκια άλλα άχκθαρσίσι μυ-.ών 
αίνινες δύνανται νά ξεπλυθοΰν με άλατισμένο νερό... 
Βλέποντας οί ναΟτα δτι καί δ ίχτρός άκόμη προσπα- 
θεϊ νά τούς έζαπατήσή άποφασ ζουν νά μή φάγουν 
τήν παραοχευαζομένην σούπαν μέ τό σάπιο κρίας 
καί άγοράζουν άπό τήν καντ’ναν τού πλοίο» ψωμί 
καί κονσέρβες...διασκορπίζονται δέ εις τό πλ&ϊον καί 
τρώγουν τήν ξηράν τροφήν διά νά χορέσουν τήν πεί
ναν των. Ό κυβερνήτης τού πλοίου Γόλικωφ, αισθα
νόμενος τάς εύθύνας δ; φέρει διά τήν κακήν διατρο
φήν τών ναυτών, παρατάσσει τούς ναύ’ας έπί τού κα
ταστρώματος καί άποπειράται έκφοβίζων αύτούς νά 
διασπάση τήν όμογνωμοσύνην των είς τήν διαμαρτυ

ρίαν. Καί ο:ατάσει...<δποιος είνε εύχαριστημένος άπό 
τό σημερινόν σισσίτιον έν βήμα έμπρός». ’Επειδή δ
μως έλάχιστοι έπροχώρησαν, ό διοικητής καλεΐ τήν 
φρουράν καί διατάσει νά σκεπασθή μ’ ?να καραβό
πανο μικρά δμάς ναυτών καί νά τουφεκισθή πρός 
παραδειγματισμόν τών άλλων.

Ό ναύτης Βακουλιντσούκ 
βλέπων δτι ή φρουρά, ύπείκουοε 
εις τήν δοθεϊσαν διαταγήν, σκο
πεύει τούς σκεπασμένους μέ τό 
καραβόπανο ναύτας καί μή δυ- 
νάμενος πλέον νά κρατηθή, φω
νάζει μέ φωνήν διαχοπτομένην 
άπό συγκίνησιν: «‘Αδέλφια... 
ποιούς τουφεκίζεται ;> Καί τά 
δπλα έκλονίσθησαν, ή φρουρά 
έτολαντεύθη, αί δέ ύβρεις τών 
διοικητών καί ή μανία τών ά- 
ξιωματικών έπέφερον τά ένάντια 
άποτελέσματα.... ’Αρχίζει ή πά
λη μεταξύ έπαναστατησάντων 
ναυτών καί μαινομένων άρχη- 
γών. Ό αξιωματικός Γχλιαρόδ- 
σκυ μέ πείσμα καταδιώκει τόν 
αίμόφυρτον ναύτην Βακουλιν- 
τσούκ, 6 οποίος άπολέσας τάς 
δυνάμε ς του, πίπτει είς τήν θά
λασσαν. ’Αμέσως τόν άνασύρουν 
εί ριφθέντες κατόπιν του ναύται, 
αλλά νεκρόν πλέον...

Ή διοίχησις τού πλοίου πε- 
ριήλθεν είς τούς ναύτας. Οί 
ναΰται μεταφέρουν διά λέμβου 
τόν νεκρόν συνάδελφόν των Βα- 
κουλιντσούκ εις τόν μώλον τής 

’Οδησσού καί άφοΰ έτοποθέτησαν τό πτώμα κάτω ά
πό μίαν σκηνήν μέ άναμμένον κερί είς τά χέρια καί 
μέ έπιγραφήν έπί τού στήθους έξηγούσαν διατί έφο- 
νευθη, τόν άφησαν έκεϊ νά φωνάζει γιά έκδίκησι...

Μέ τήν άνατολήν τού ήλίου διεδόθη καθ’ δλην 
τήν πόλιν ή είδησις περί τών συμβάντων και ήρχισε 
νά συρρέη είς τόν μώλον κατά χιλιάδας ό κόσμος 
διά νά ίδη τόν νεκρόν, ένφ πολλές βαρκοΰλες’διευθύ- 
νονται πρός τό θωρηκτόν μέ τρόφιμα διά τό έπανα- 
στατήσαν πλήρωμα.. Καί άπό τήν πλατεία χαίτήνά- 
τέλειωτη σκάλα τής ’Οδησσού ήρχοντο πρός τόν μώ
λον διαρκώς πλήθη κόσμου. Γέροντες καί νέοι ήρχον^ 
το νά χαιρετίσουν τό θωρηκτόν «Ποτέμχιν» πού έ- 
ξεπροσώπευε μέ τήν στάσιν τοΰ πληρώματός του τήν 
λύτρωσιν άπό τάς άγρίας μεθόδους τοΰ Τσαρισμού; 
‘Αλλά ή στιγμή τής μέθης έκ τής έλευθερίας ήτο 
σύντομος, Κατά διαταγήν τών άρχών τής Όδησσοΰ
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Ιποροβολήθησαν χδιακρίτω; δλοι οί εύρεθέντις έπί 
της σκάλας τής Όδησσοΰ. Είς τάς θηδίωδίας αύτάς 
τδ θωρηχτόν άπήντησε μέ δβίδας, λαβών τδ θέατρον 
τής ΌδησσοΟ ώς στόχον... Νύξ άνήσυχος... 01 κά
τοικοι τής ΌδησσοΟ καθικετεύουσι τδ θωρηχτόν νά 
τούς ύπερασπίση άποβιβάζον άγημα είς τήν πόλιν, 
άλλά τδ πλήρωμα ώφειλε νά είνε έτοιμον πρός μά
χην, έπειδή έναντίον του, τοΰ μόνου έπαναστατήσαν- 
τος πολΛμιικοΰ, έπήρχετο δλόκληρος ή μοίρα τής 
Μαύρης θαλάσσης. Τδ πλήρωμα τοΟ θωρηκιοΰ μέ 
προσοχήν παρηκολούθει τήν προσεγγίζουσαν μοίραν. 
’Ιδού... έδύθη πλέον διαταγή νά έτοιμασθοΰν πρός 
μάχην... Όλα είνε έτοιμα, Οί ναΟτοι τοΟ «Ποτέμκιν» 
δίδουν σήμα «ένωθήτε μαζί μας». Μέ χτυποκάρδι 
περιμένουν τί άπάντησις ζθά έπακολουθήση «ΠΟρ» 
ή... Καί αίφνης καθ’ ήν στιγμήν προσήγγιζεν ή μοί
ρα πρδς τό θωρηκτόν. ίβόησεν ένα άδελφικδ «ζήτω» 
άπό τους ναύτας τής μοίρας.... Καί χωρίς νά πέση 
ούτε ένας πυροβολισμός, διέβη διά τής [γραμμής δ 
λης τής μοίρας τδ ίπαναστατικδν-θωρηκτόν <Ποτέμ 
κιν» κατευθυνόμενον πρδς τάς Ρουμαιϊκάς άκτάς.Λ

Οΰυω έδόθη είς τούς τσαρικούς ναυάρχους τδ μέ- 
γα μάθημα δτι, ώς δλοι οί προηγμένοι καί καλώς δι 
οικούμενοι στρατοί παραδέχονται, ή πειθαρχία πρέ
πει νά είνε άποτέ-εσμα άμοιβαίου σεβ.ισμοΰ χαθ’ δ- 
λην τήν κλίμακα της ιεραρχίας καί νά μή βασίζεται 
είς τάς μεσαιωνικάς μεθόδους τοΰ Τσαρισμοΰ.

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΤΟΥ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΑΣΤΕΡΟΣ

ΚαΟ ίσταταν γνωστόν καν πάλιν δτι αί ουνδρομε ν τον 
«Kl'ilu. Άότέρος» άρχονταν ίκάστην πρώτην έκαστου 
μηνός υπό τούς έξης όρους. ‘Ετήσια δρχ. 150, έξάμηνος 
δρχ. 80 κα'ι τρίμηνος δρχ. 40. Αί συνδρομαί τοΰ δξωτε· 
ρνκοΰ έχουν δρνο&ή τις μ'αν λίραν 'Αγγλίας διά τήν έτη- 
σίαν συνδρομήν.

‘Επίσης είς τους έγγραφο μένους συν'ρομητάς 3<ά 
μίαν ετησίαν συνδρομήν &ά δίδονταν καί δώ&εκχ (12) 
φωτογραφίαν ώς άωρον έκ τοΰ καιωτέρω πίνακας. ίίς 
τούς έγγραφο μόνους διά μίαν ίξάμηνον συνδρομήν έξ (6) 
φωτογραφ αι χαϊ είς τους έγγραφομέντυς ίνά μ.αν τρίμη
νον συνδρομήν τρεις (3) φωτογραφίαν.

Φωτογραφίαν άποστελλόμεναι ώς δώρον είς τούς συν 
δρομητάς. Φραντζέσκα Μπερτί'ΐ (2 πόζες), Δουσύ Σαντ- 
ζερμάνο, Κάμμνλος ντέ Ρΐ',ο (2 πόζες), Σεαίλ Τρ<άν (2 
πόζες), Βελλ ντριόνι Στάν ο, Διομίρα Ζακομπίνν, καν 
Έμίλιος Γκιόνε.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΤΝΑΡΟΜΗΤαΚ
Κινημ. Άστήρ Χίος 1-1-1927
Πρίντζης καί Σόρμπυ "Αθήναι 1-1-1927
Κιν.Άιτικόν Σάμος 1-1-1927
Ύπ)μα «Τριάνγκλ» 
‘Ανι. Κασάπης 
Α. Χρυσάφης 
Πολ. Ρέντζος 
Συμπετά’ί Μαλλάχ
Καίτη Γουσίδου

θεσ)νίχ. 1-1-1927
Βέρροια 1-1-1927
Σέρραι 1-1-1927
Πρέβεζα 1-1-1917 
Οεσ)νίκη1-1-1927

» 1-1-1927

Μέχοι 30-12 1927
» 30 12-1927
» 30-12-1927
» 30-12-1927
» 30- 3-1927
> 30- 3-1927
V 39- 3-1927
» 30 12-19 7
> 30 3-1917

_τ Υ X Ε Ρ OJS~|

Π· Ε. Κ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝ0Σ1Σ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Τ«ϊ 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κατά τήν Γεν. ΖΕυνέλευσεν τής *2  1ης τρ. 
(ΙΙαρασκευήν) έν τώ Κενημ-ατοβεάτρω 

«ϋάνθεον» (ώραν ΙΟην «.μ..)

'Αξιότιμοι Κύριοι
‘Επειδή συμφώνως τρός τό Καταστατικόν ό Πρόεδρος 

τοϋ Δ. Σ. έχει τήν έκπροσώπησιν τής Ένώστως καί τήν 
άνωτάτην έποπτείαν τών ύποθέσεών της, δλη δέ ή χαλή 
καί ή κακή ενέργεια τοϋ Δ. Σ. αντανακλά κυριώτατα έπί 
τοϋ προσώπου τοϋ Προέδρου, διά τοΰτο λογοδοτοϋντε; σή
μερον διαιροΰμεν τήν περίοδον τής μέχρι τοΰδε δράσεως 
τοΰ Δ. Σ. τής ΠΕΚ, εις τρεις γενικός περιόδους. Τήν πε
ρίοδον προεδρείας τοΰ κ. Ν. Λαζανη, τήν περίοδον προε
δρίας τοϋ κ. Γ. Βακογιάννη καί τήν ολιγοήμερον μέχρι 
σήμερον προεδρίαν τοΰ κ Άλκ. Τριαντάφυλλου.

Καί διά μέν τά πεπραγμένα τής πρώτης περιόδου έδό
θη λόγος κατά τήν προηγουυένην Γεν. Συνέλβυσιν τής, 23 
Μαρτίου 1926, διά δέ τά ένεργηθέντα κατά τήν ^δεύτερον 
καί τρίτην περίοδον δίδομεν λόγον σήμερον.

Ή περίοδος καθ’ ήν π οήδρευεν δ χ. Γ. Βακογιάννης 
ήρχισε τήν 23ην Μαϊου 192 3 καί έληξε τήν 22αν Δεκεμ
βρίου π. έ. καίτοι παρεκλήθη νά διατηρήση τήν θέσιν του 
μέχρι σήμερον, οπότε δλα τα μέλη τοϋ Δ Σ. ταυτοχρό
νους ύποβάλλομεν ΰμΐν τάς παραιτήσεις μας

Τό τρωτόν, κατά τήν γνώμην μας, τής περιόδου ταύτης 
είνε ότι τό Δ. Σ. δέν συνήρχετυ είς τακτικάςσυνεδριάοεις, ώς 
ώφειλε, καθ’ έκαστον δεκαπενθήμερον, άλλά συνεδρίασε 
μίαν καί μόνην φοράν τήν 23ην Μαΐυυ 1926. Τ<'ΰτο φυσι
κά άπεγοήτευσε καί δικαίως προσεκάλεσεν εκδηλώσεις 
παραπόνων καί απογοητεύσεων έκ μέρους τών θερμών δ- 
παδών τής Ένώσεως.

Έχει δμως. ή δειτέρα αδτη περ'οδος, τής προεδρίας 
τοΰ κ, Βακογιάννη μεγάλας έκδουλεύσεις παράσχει καί έχει 
άποτρέψΊ μεγάλους κινδύνους έπαπειλήσαντας αυτήν τήν 
ΰκόστασιν τών κινηματογραφικ ύν επιχειρήσεων. Έσώβη- 
σαν τά συμφέρον ια τών κινηματογραφικών έπιχειρήσιων 
καί αύ,ήή σωτηρία άντανα-λά ναι μέν έτΐ τοΰ Δ. Σ. άλλά 
πρό παντός έπί τοΰ κ. Βακογιάννη. Έιήργησε καί ώς 
πρόεδρος καί ώς άτομον έχων δυνάμει τής έμπορικής του 
ίδιότητος καί πολιτικήν έπιρροήν. Ταί ην έίεμετολλεύθη 
καί υπέρ τής Ένώσεως, ΰ.τέρ τής κινηματογραφίας ίν γέ- 
νει καί έξηγοάμεθα :

Πόντε;, αξιότιμοι Κύριοι καί Συνάδελφοι, γνώριζε ε 
τόν μέγαν κίιδυνυν δστις έπεκρεμάσθη έπί τών κινηματο
γραφικών συμφερόντων, ώς άπβκαλύφθη κατόπιν, ύπό τής 
σπείρας Κονταράτου— Προκοπίο", ήτις έκπροσωπονμένη, 
ίσως έν αγνοίρ των, ΰ.ιό τών κ.κ. Φεσσοπούλου κλπ. τής 
Άνωτάτη; διευθύνσεως ’Ασφαλείας, έζήτει νά έπιβάλη 
νέον πρόσθετον δεκάλεπτον ηόρον έπί έκάστου εισιτηρίου.

Έζήτει νά έπ βά'η περιορισμούς καί τιμωρίας είς τούς 
ίδιοκτήτας καί βιευθυντάς τών κινηματοθεάτρων καθώς 
καί τήν αποικίαν λογοκρισίαν έπί τών ταινιών.

Καθ’ δν χρόνον δέ προτκληθένιες έπισήμως, εύβισκό- 
μεησ είς συνεννοήσεις μετά τής ’Ανώτατης ταύτης Διει- 
θύνοεω; ύπο/ωροΰνιες εις ώρισμένα σημεία ή διεκδικοΰν- 
τες τό δίκαιόν μας, τήν Ιδίαν στιγμήν τό Νομοσχέδιον τό 
καταύλιπτικόν ύπεγράμετο, έν άγνο φ των, ύ'ό τοΰ υπουρ
γού τών Οικονομικών κ. Λοδοχί'ΰλου καί ύπ’ αύτοΰ τού 
τότε Ά»ωτάτου άρχοντος καί έστέλλετο είς τήν Εφημερίδα 
τής Κνββρνήσεως, πρός δημοσίευσιν. Τό Νομοθ. τοΰτο 
διάτα,μα, τό ύπούλως καιαρνοθέν, ύπούλως ύπογροφέν 
παί ύπούλως σταλέν είς τήν έφημερίδα τή; Κυβερ>ήσεως 
σταμάτησεν ο πρόεδρος τής *11αν.  Έν. Κινηματογροφική» 
κ. Γεώργιος Βακογιάννης μεταχειριαθείς παρασχηνιαχώς 
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όλην την ατομικήν τον επιρροήν τήν οποίαν τότε πολιτικώς 
διέδενεν.

Έκ’ό; τή: fivcn ένεργείας τοϋ Δ. Σ. έν έ.ταγή με»ά τοϋ 
Προέδρου το», έπέ'υχβ νά >αταρτισδή ΰιό ιής υπηρεσίας 
τοΰ ύπουργιί»υ νέον α έδο.ν νόμου έ/.αιτοϋν τόν φόρον γβ- 
νικώ εί, 25 o)j. Τό Ν μο’γέδ ον τούτο αΟχαλώς βά ύπε· 
γραφείο έ»ν δέν έπιπτεν ή Κ βέονησις Εϋτ >ξ'α.

Αδιή είνε ή δρά-ιι; τής Προεδρίας κ. Βακογιάννη μέχρι 
δηλ. τής 23α; Δβκε β.ίο ' ναι έρχόμεδα ιΐς τήν τρίτην πε
ρίοδον τής προεδρίας τοΰ κ· Άλκ. Τριαντυφύλλου.

Ό νΰν προεδρεύων άξιόιι ος κ. ουνάδελ,ος έντός ολί
γων ήμϊιών, όλιγίσ ων, ανέπτυξα τ') Άμε ακανικόν του 
πνεύμα fιαφημίσβω:. Συνεργαξόμε ος στε'ώς μετά τών 
λο ηών μελών τοϋ Δ. Σ. έπιδειξε ζήλον καί δ >αοτηριότη α 
ή ις έΟουμόοδη όπ > πόντιον. 'Γό Δ Σ· συνεκα εΐ ο τα<τ - 
κώτατα καϋε εβδομάδα κ.ΐ έλάμβονε ά οφάσεις έκτιλουμέ- 
νας όμέσε»·. ’Αποτέλεσμα τών ένεργ ιών τι ΰ ων ήτο νά 
καταρτιοδή άμέσως ύ,τόμνημ'ΐ έλαττώσιως τι-ϋ φόρο» έ ιι- 
δοΰησόμενον εΐ; τήν Σεβ. Κυβέρνηοιν πρός ήν τή έ ερ- 
•yeiqi τοϋ Συμβουλίου έ< τών έ αρχιών άφάονα i-.αταφΰο- 
νουσι τά τηλεγραφήματα συνηγορίας τών ένεργειών τής 
Ένώσεως.

Αυτή είνε έν συν’όμω ή ένέογιια τοΰ Δ. Σ. τής ΠΕΚ, 
άιτερχυμένου νΰν καί θέσαντος ένα πυρήνα έργασίας. ’Α
περχόμενοι ιύχόμεΰα εις ιούς διαδόχους μας νά πράξωηι 
πε,ισσότε α καί νά πραγματοποιήσωσι τόν αντικειμενικόν 
ακααόν τοΰ Σωματείου μας.

Ό Γεν. Γραμμστεΰ;
ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ 

άημσικί'οντβς, έκ καθήκοντος δηιισσιογραφιχοΰ, τήν 
Ανωτέρω λογοδοει » τοΰ διοικητικού Συμβουλίου της 
νΠ.Ε Κ.*  *έν  δνάρεθα νά μή έκφράσωμιν τήν λϋ’ην 
μας διότι εϊιεθα ήνσγκαομένοι τά ιιή στμφωιήσωαΐν πλή
ρως πρός αυτήν. Εν τή λογοδ αία αυτή άναφέρεται δτι 
τ·« συμφέροντα των κινήματα1 ρα μικιο > έπιχτι νήοεων έσω- 
θηααν κυριολεκτιχώς καί μόνον νέτο τοϋ τέως προέδοου 
τή· HE Κ. κ. Γ.ω γιου Βκχογι ίννη, διαίέιαντο; ποό; 
τούτο δ όκληρ-ν τήν πο>ιτι~ήν του έπιρρο ;ν, χωρΐ; κα 
να ά’αφτρθ ΰν έν ούιή καιοΐ συντχβ~ςσκ ιηροι άγ ΰνεςτούς 
όποοι·ς · ιεξήγαγτν ό «Κινιιιιατογριιφικός Άιίτίιρ» 
δ δποΐ ς Απ’ τής πρότης ίμγανί >«ώ, του, ιδίως όέ δ;" 
αμ&ρων τ υ δημοιιτυθέν-ων εΐ; τά ϋπ' άριθ. 26 καί 27 
τ ϋ .1926 τεύχη άπεκάλυ μεν δλα τί είς βάρα; τών κινη
ματογραφιών έηιχειρήσεων τ κταινόμινα έν τή εΓεν. 
Άοφαλ ία τοΰ Κράτους*  ύπό τών τότε κ αιούντων.

Διότ· δ ν είνε δυνατό*  νά λησιιονηθοϊν οί κίνδυ οι 
ovj διε-ρ ξ·μτν τότε πρδ; καταπολέα ηοιν τοΰ Νοκοθττι- 
κον Ικτίνου δικτατο -ικ ΰ Διατίγ <ατο;, ιό on ϊ ν έρ<ρ- 
μοζόιινο*  ϋ·ί ύπε'ούλαςνε κύριο ειτιχώ: τ ς χινηαατο- 
γραφικά; ίπιχιιρήσνις, εΐ; βαθμόν ώο ε εκαο ος τώ' Ά· 
θηναικον κ.νηματογράφων νά έ τλήρων ■ ένα, <-ΰ ω; Ί ιεϊν 
χιιοάτιίι έκ 300 χιλί’δων περίπου έρ-χυών τό έ'το; είς 
ιό Δημόσιον. ά»άλ γα δέ ποσά 3·ΐ έπιβάρν. ον καί τους 
Επαρχιακούς κινηματογράφους. Οΐ Α/ώντς έχεϊν ι τοΰ 
«Κτνιιματογρτάικοί? Άάτέοος» τοΰ; οποί υ; μό ον τό 
τόΔιοιχ. Συμβ ύλιον τής τΐΐ.Ε Κ ο Α ν···ϊ, ιΐνε τοϊ; 
παοι γνωστ ΐ, διότι παρ’ ολίγον νί ίοτοίχιΐα' αυτήν ταΰ 
*7*  * του, ό δέ ύπιύ9υνος διευ&υν’ ή; του dd
βυρ σκέτο ακόμη εις τάς φυλά ά;, έπε δη είχε τό ώάραος 
αυτός καί μόνος · ’ άποκαλύμη δια «πεχάλυψεν, εΐ; επο
χή καθ’ ήν κά9·ε δημοσιογράφος διετέλει υπό τήν πτέρ 
ναν τοΰ δικτάιο ος,

Τό γ γονές αυτό εΐ ε εκ·ϊν' τά όποιον ήνάγκασε τόν 
κ. Νικόλαον Λιζάνην, εις μία*  Σονεέενοιν ιών με^ών τής 
H Ε.Κ γενο ένην κατά την 12 Σεπ εμβρίου π ε. ιΐς τ> 
Χραφεΐα τής ΤΗο ερν Φΐίμ, νά όμο·ο ήοη εΐ^ικιινώς, 
μολονότι άίν προσκιίμ·&α φ.ίικώ; π ός αυτόν, Ενώπιον 
δλω· τών μελώ*  τής ‘Ενώ Όω;, τις ΰτηοεο α; τάτ όποιας 
προοίσεςε άπ > τής έχδ αεώς του ό «Κτνιιιιατογο ιόι« 
κός ’Λότίιρν καί ΐδ-ως κα-ά την εποχήν έκιίνην, καί νά 
ύποδοί^ιι όλους τήν ίεράν ΰπρχρόωοιν ήν είχον δπως

υποστηρίξουν είς Ανταμοιβήν τών Αγώνων του ή9·ι*ώς  καί 
ϋλικώς τόν «Κενηιιιιτογο ιόικ· ν Άότέ^.,».

‘Ολίγοι ή αν ίκεΐ’οι οί όποιοι έτ*·ρησαν  τήν ϋπόσχε- 
σιν τήν όποιαν ε ω αν τότε, σήμερον δί έρχεται ή άιακοί- 
νω-μς τής Συνελεύσεως, νά άποδώση τά πάντα εγωιστικά; 
εις έ α «αί μό*ον  άιομον, εΐ; τόν τέως πρόεδρον κ. Βα· 
κογιά νην, ΐνϋ ιΐνε γ’ωστόν, γνωστότατου, δτι δ ω. τέως 
Ορό δρ ς ό'χι μόνον δέν όπέιυχε τήν ματαίωσιν τής έρορ- 
μογής τοϋ Ν. εκείνου δια άγματος, άίλά συνεζή’ει ώ; εν 
τολοδόχος τή; II Ε Κ μετά τοΰ συνταγματάρχου κ. Φεσ· 
οο ιούλου δπ ο; επιτυχή τήν μείωσιν τή; προοϋ·έτου εκεί
νης φο ολογίας από 10 ο) > εΐ; 5 ο)ο. Ε^ί πάλιν δμως ή 
Γεν. Άσφάλ ια ό&ετήσασα τά; υποσχέσεις της και ΐξαπα- 
τήιασι τόν κ, Βακογιάννην υπέβαλε πρός υπογραφή * τό 
Ν. Δ. τό όποιον ΰπογραφέν μάλιστα ήτο δτοιαον νά Από
σταξή πρό; δη ιοοί υσ ν είς τήν Έφημτρ δα τής Κυβερνή- 
>εως. Καί τό ε πάλιν δ «Kivny ιτσγραότκός ’Αιίτίιο» 
πληροφορηϋ·ε ς τά τεκιαινόμενα ΰιμα,σε τό ανάστημά του 
ατρόμητος πρό οίουδήποτε κινδύνου καί άπτκάλυψεν δσα 
πιραοκηιιακ^ς έ/ένοντο ύπό τή; σπείρας Κονταράτου, 
ουιέπειι δε τ·-ϊν άποκι λϋιμ α>ν έ ■ εΐνων ήτο νά λάβη. πα
ρόν ία μας, ό κ. ιέως πρόιδρο; έπιστολήν τοΰ κ. Φεοσο- 
ποΰλθ'> δυνάμει τή; όποιας ffd παρτλάμβανε εκ τοΰ ΙΙολι- 
τικοΰ Γραφείου τό Διάταγμα μέ τό δικαίωμα τής εξιφα- 
νίοιως,

Αυποί·με·&α εΐλικρινώς διότι διά τάς ένεργε'α; και τοΰ; 
αγώνας του ύπτρ το"; Κινηματογράφου, δέν άνεφίράη 
κατά τήν Γεν, Συ’έλιυσιν καί ο «Κτνηιι· ’Αιίτίιο» ώ; 
ιΐχον κα&ήκον πάντα ιά μέλη νά πράξουν. ‘Ο τ ΚινημαΌ- 
γ αφ κός Άστήρχ άπό τής έκδόσεώ; του μέχρι οήμερον 
δέν επαυσε νά ·<γ ονίξειαι δ ά τά συμφέροντα των κινη
ματογραφικών έν ‘Ελλάδι επιχειρήσεων Τό πράγμα όμως 
αύτΟ <-έν &i επρεοε νά μά; φινή καί τόσον παράδοξον, 
δι τι έσυνη&ίσαμεν νά λαμβάνωμεν πάντοτε χολήν άντΐ 
τοΰ μάνα.

H 'j’ δ'ην αύτήν δμως τήν αγνωμοσύνην, ήμεΐ; δέν 
πάρε ιλίνωμεν ποοώ; τής γραμμής τήν όπο αν έχαράιαμιν 
καί δέν ·3ά παύσομεν ποιέ νά ΰποστηρίζομεν τά αυμφέ- 
τοντα τ ϋ κινηματογράφου τά όποια ίκ πρόσω πει ή alia- 
νιλ ή*ιο;  "Ε·ωοι; ϊίινηματογραφικήν ή όποια ιΐ-ε δημι
ούργημά μας άδιαφόρω; προοώαων ποΰ διευθύνουν
τάς ιύχα; της δ Οτι Ιχσμεν τήν γνώμην δτι μόνον διά τής 
έ-ώσεω; είνε δυνατόν νά ΰπερισπισου*  τά συτφίροντά 
των κα νά π λα σουν κα ά τοΰ κοινού έχθ >οΰ, τοΰ Κρά
τους, <ό όποιον νομίζει, δτι ό κινηματογράφο; εΐ*ε  έκιϊ- 
’ ο; ό όποιος δύναιαι νά ΐαοσκελί η τόν προϋπολογιχ 
σμόν τ υ.

Εν τή περιπτώσει δέ ταύτη δέν εχομεν παρά νά συ- 
στή^ωμεν είς δ ον τόν κινήματα ραφικόν κόσμον τή; 
‘Ελλάδος τήν ίιράν ΰποχίέωσιν ή*  ειει νά Ενίσχυση μέ 
δλ ; του τ’; δυνάμεις τήν ιίΐ Ε.Κ.ν ή όποία έν τώ προ- 
οώπω ιο 5 κ. Άλκ. Τσιανταφύλλου εΰσε τόν αξιον αΰτοΰ 
Π ^όεδοον κ ι vjtoa'η3ίΚΐήν των /«η ηματογράφα *,  εχονν 
λ γομΒν κα&ηκον οχι μόνο» *ά  /νισχύσουχ την Π Ε.Κ.*  
διά τον ΤΙροέδ jov τη; &·:ωρητι*ως  ά^λά χαι ούσ^ασ ζι ^ως, 
εγ/ραφόμενο'· πντες μέλη αυτής διόει οϋεω &α σώσουν 
τόν κινηματογράφον hoc rd·; έπιχειρή εις των. ϋρέηει 
ηάντες ήνω^ένοι νά βαδίσουν τόν δρόμον τής προόδρου 
καί νά πατάξουν τήν λερ'αίαν υδΰαν ή όποια απομύζα τό 
alma των καί ή δποί < είς τήν περίπ ωσιν αυτήν δέν είνε 
άλλη ά τό τήν επαχθή φορολογίαν.

Μέ τ*  άνωιόρω Αέν Φέλιοαεν μειώσωμεν τήν έντύπωσιν 
έκ τ > ν ένεργειών τοΰ άξιοιίκου κ. τ·ως προέδρου τής 
Π. Ε.Κ. διόιΐ είνε γνωσ οί οί μέχρι σήμερον άγονες 
του άιϊ την προστασ-υν, τών κινηματογρ. έπιχειρήσεων, 
άλ ά ιά παρα-’ΟνεΌ'ώμε» διτ ιήν παράλειψιν αΰ.ήν κατά 
τήν ανωτέρω λογο i οίαντ πρά μα τό όποιον άποτελτι ζή· 
τημα τιμής διά τόν «Κινιιιι. Άοτέοιι».

Άγαράζονται τά έξ^ς τεύχη τοΰ Αου ^τους 
(1924) τοΰ εΚινημ. ’Αστέρος» : Ιον, 3ον, 4ον 
ΰον, Θο 7ον καί ^27ον. Πληροφορίαι είς τά 
γραφεία μας
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ΚΙΡΚΗ Η ΓΟΗΣΣΑ
"Τοβ Μίΐλάβκο Ίμ.πάνεεθ 

Πρωταγωνίστρια ή Μάε Μούρραιύ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓ&Λ-

"Οπως είς τήν αρχαιότητα ή μάγισσα Κίρκη έ- 
γοήτευε τούς ά'θρώπους ποΰ τήν έπεσκέπτοντο καί 
τούς μετέδαλεν είς χοίρους έτσι καί εις τήν άκτήν 
τού Λόγκ—Άϊλ υπήρχε μιά νεωτέρα Κίρκη ή δ- 

. ποια είχε καταστή τό άντικείμενον τού γενικού θαυ
μασμού τών θαμώνων πού έσύχταζαν είς τά σπίτι της. 
ΤΗτο μία γυναίκα άπό έκεΐνες τών όποιων ή καλ
λονή, έξασκούσε δλεθρίαν γοητείαν έπί τών άνδςών 
καί πράς χάριν τής όποιας ό χρυσός έρρεε καθώς ό 
καμπανίτης άφειδώς.

Είς μίαν τών πολυτελών αιθουσών της ή νεωτέρα 
Κίρκη Σεσίλ Μπρόουν έδιδε ένα συμπόσιον είς τεύς 
ναλλιτέρους τών φίλων της, είς τά δποϊον είχε προ- 
σκαλέσει καί τάν περίφημον χειρουργόν Βάν Μαρτύν 
τοΰ δποίου ή αύστηρότης τοΰ ήθους ήτο έξ ίσου φη
μισμένη πράς τήν ίπιστημονικήν του αξίαν.

Οί προσκεκλημένοι μεταξύ τών όποίων καί οί 
Μπαλάρ χρηματομεσίτης κχί Δόν Ζουάν Ζέφ Κραίγκ 
καί Τζών Γκρούμ επίδοξοι έραστιί τής Σεσίλ, είχαν 
πρό πολλοΟ καταλάβει τάς θέσεις των, τό συμπόσιον 
είχεν ήδη άρχίσει νά λαμοάνη τάς διαστάσεις δια- 
σκεδάσεως καί ή θέσις τού ιατρού Μαρτύν ήτο α
κόμη κενή.

Στοιχηματίζω διέκοψεν ή Χίλδα μιά άπό τάς 
συνδαιστημόνας, δτι ό ιατρός σου Σεσίλ δέν θά έλθη 
διότι είνε γνωστή ή άπάθειά του πρός τάς γυναίκας.

Ή Σεσίλ άν καί είχε πειραχθή άπό τά λόγια 
*«ύτά τής Χίλδας δέν έτόλμησε ν’ άπαντήση, άρκε- 
σθεΐσα νά δαγκάση τά χείλη της διά νά^συγκρατηθή. 
Είς τό σημείον αύτό έρχεται καί άναγγέλλει τήν ά· 
φιξιν τοΰ ιατρού.

—Χίλδα, γυρίζει καί λέγει τότε χαιρεκάκως ή 
Σεσίλ. Παρ’ δίίγον νά χάσης τό στοίχημα. Ό ιατρός 
ήλθε.

—Τί ζητά .έδώ αύτός δ ύπεράνθρωπος διακόπτει 
ό Ζέφ Γκραίγκ ένας άπό τούς πλέον ερωτευμένους 
μέ τήν Σεσίλ.

—’Αργήσατε πάρα πολύ ιατρέ μου, λέγει ή Σε
σίλ πρός τόν είσερχόμενον τήν στιγμήν έκείνην 
Μαρτύν.

Μερικοί άσθενεΐς μέ ήνάγκασαν ν’ αργήσω δλί- 
γον Καί έπειδή έδωσα τό λόγο μου δτι θά έλθω έ 
σπευσα αμέσως. ·,

—Δέν τ’ άφίνετε αύτά γιατρέ. Είνε δικαιολογίες. 
Καί μέ τάς λέξεις αύτάς ή Σεσίλ άρχίζει νά έρω- 
τοτροπή μέτόν ιατρόν κάμνουσα χρήσ.ν δλων τών 
θίλγήτρων καί τής γοητείας τήν δποίαν είχε.

■ Ό Μαρτύν δμως άνθίστατο ψυχραίμως είς τά 
,κάλητή. Σεσίλ καί άηδιάσας άπότήνδργιαστικήν κραι

πάλην τών συνδαιτημδνων έτωφελεΐται μιάς στιγμής 
καί φεύγει χωρίς νά ειδοποίηση κανένα. Ή άπου 
σία τοΰ ιατρού δέν άργεϊ νά γίνη αισθητή καί ή Σε
σίλ άναγκάζεται νά θέση τέρμα είς τήν διαοχέδχσιν. 
Ή απάθεια τοΰ ιατρού τήν έχει πεισματώση φοβερά

καί είχε πληγώσει βαθειά τον έγωϊσμό της. Μέσα είς 
τήν ψυχήν της άρχίζει νά αισθάνεται ένα άλλόκοτον 
αίσθημα διά τάν Μαρτύν. Είνε μίσος; Είνε έρως; 
άγνωστον έπί τοΰ παρόντος. ’Εν ττύτοις δέν άντέχει 
είς τόν πειρασμόν καί τόν πέρνει είς τό τηλέφωνον.

—Δέν μού λέτε γιατρέ. Είς τά μέρη σας φεύγουν 
άπό ένα σπίτι χωρίς νά ποΰν καληνύκτα.

—Δέν μπορώ νά καταλάβω άπαντά δ Μαρτύν τάς 
γυναίκας τοΰ είδους σας.

—'Η Σεσίλ είς τήν άπάντησιν αύτήν τού ιατρού 
αισθάνεται ένα φοβερόν ψυχικόν πόνον καί ένα βα- 
θύν έξευτελισμόν. Καί δέν μπορεί νά χωνέψη τήν 
προσβολήν τοΰ Μαρτύν. ’Αναπολεί τότε τά παρελθόν 
της καί ένθυμείται τήν νεανικήν της ζωήν άπό ένα 
λεύκωμα παλαιόν δπου έγραφε τό ήμερολόγιό της. 
Μέσα είς τήν ψυχήν της διεξάγεται μία πάλη. Νά 
έπιστρέψη είς τήν πχλαιά της ζωή; ‘jj ιδέα δμως 
δτι θά τό έκαμνε αυτό έξ αίτιας τοΰ Μαρτύν τόν 
όποιον μισεί μέν άλλ’ άγαπά κατά βάθος τήν έξα-

— Είπα τοΰ άπαντά έκείνη. Δέν είσαι άξιος ούτε 
τό δνομά του νά προφέρης.

Καί μέ τάς λέξεις αύτάς άφίνει τήν αίθουσα καί 
φεύγει. Μετ’ δλίγον γίνεται γνφστόν δτι ή Σεσίλ έ
φυγε χωρίς νά δώση διεύθυνσίν. Μόνον είς τόν γέρω 
τόν σύντροφό της καί διαχειριστή τής περιουσίας της 
άφηνε, ένα γράμμα είς τό όποίον τού λέγει δτι φεύ
γει καί δτι τοΰ άφήνει έντολή νά πουλήση δλα της 
τά ύπάρχοντα καί νά πληρώση τά χρέη της.

Ή τυ,ή τής Σεσίλ άρχίζει τώρα νά συγκινή καί 
τήν καρδιά τοΰ ιατρού Μαρτύν δ δποϊος καίτοι ήσθά- 
νετο άηδίαν πρός τήν ζωήν τής Σεσίλ έν τούτοις 
δέν είχε μείνει τελείως άπαθής άπό τά θέλγητρά της. 
Καί αίσθάιεται τώρα πραγματικήν θλίψιν διά τήν 
άπώλειάν της.

Είς μάτην τήνάναζητεΐ. Είς μάτην θέτει είςκί- 
νησιν δλα τά μέσα πού διέθετε. Έπί τέλους κατά 
τύχην ένφ επαιζε είς τόν κήπο μανθάνει άπό τό 
ήμερολόγιο ποΰ ανακαλύπτει δ πιστός του σκύλος, 
δτι τό μοναστήρι Σακρεκέρ θά ήτο τό καταφύγιόν 
της είς περίπτωσιν άπογοητεόσεως. Τρέχει τότε είς 
τήν ’Ορλεάνην πρός συνάντησίν της. ’Εκεί τήν ανα
καλύπτει είς μίαν κλινικήν δπου μετεφέρθη κατόπιν 
αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος έξ αΐτίχς τοΰ όποίου 
έπαθε άπό παραλυσίαν τών ποδών. Τήν ήμέραν ,ά· 
κριδώς ποΰ μεταβαίνει είς τήν Όρλεάνην δ Μαρτύν 
έπρόκειτο νά γίνη ή δοκιμή τής Σεσίλ διά νά βαδίση.

Καί τήν στιγμήν ακριβώς πού οί ιατροί τής κλι
νικής τήν ύποβχστάζουν καί τήν παροτρύνουν νά πε- 
ριπατήση εισέρχεται δ ιατρός.

—Σεσίλ τής φωνάζει μέ περιπάθειαν καί απλώ· 
νει τά χέρια.

'Η Σεσίλ μόλις βλέπει τόν ιατρόν αισθάνεται μιά 
ήδρνικήν εύχαρίστησιν καί καταβάλουσα δλας της 
τάς δυνάμεις βαδίζει κλονιζομένη πρός αυτόν καί 
πέφτει στήν άγκαλιά του.

—Είνε άλήθεια λοιπόν ή όνειρεύουμαι λέγει δα- 
κρύζουσα ή Σέσιλ. Είμαι στήν άγκαλιά σουΤζαίημς;

—Ναι στήν αγκαλιά μου, τής λέγει δ ιατρός, 
ποΰ θά είνε είς τό έξής τό μόνο καταφύγιό σου.

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 
ΤΟΥ -ΚίΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,

Είς τά γοαόεϊα μας πωλοΰνται πάντοτε, πα
λαιό τεύχη τοΰ «Κινηματογραδικοΰ ’Αότέμος» καί 
άποάτέλλονται εις τοΰς έπιΟνμοΰντας. ' μέ την 
τρέχουόαν τιμήν τ>ν πεοιοδικοΰ, τών όοαχ. 3.30 
έκαάτον, έλενθεοα ταχ. τελών.

Έπίόης πωλοΰνται τόιιοι τοΐ ετους192.5 καί 1926 
ποόςόραχ. 1.10 ΐκαότος. Εις τάς έπαρχϊας άποάτελ- 
λονται μέ τήν ίδίαντιμήν έλενβεοοι ταχυδρομικών 
τελών.

γριώνει περισσότερο. Καί πετά έξω άπό τό παρά
θυρο τό λεύκωμά της καί ξαναπέφτει στήν κραιπάλη 
καί στά δργια.

Άλλά καί πάλιν δ Μαρτύν κυριαρχεί μέσα στή 
ψυχήν τής Σεσίλ. Καί πηγαίνει στό σπίτι τοΰ ια
τρού μέ ψευδώνυμον υπό τήν πρόφασιν δτι είνε άσθε 
νής. ’Εκεί γίνεται μάρτυς μιας σκηνής είς τήν δ 
ποιαν άποκαλύπτεται δλη ή καλωσύνη κσί ήτρυφε- 
ρότης τής ψυχής τού ιατρού άπέναντι ένός μικρού 
άσθενούς. "Οταν ή Σεσίλ μπήκε στό δωμάτιο τοΰ 
Μαρτύν διά νά έξετασθή άντιμειωπίζει καί πάλιν 
τήν ιδίαν ψυχρότητα καί αδιαφορίαν.

—Γνωρίζετε τήν άρχαίαν Κίρκην; τής λέγει δ 
ιατρός. Αύτή πού μετεμόρρωνε τούς θίχυμαστάς της 
σέ χοίρους; Σέ σάς βρίσκω καταπληκτικήν δμοιότητα 
μέ αύτήν.

—Γνωρίζετε καί σιΐς τί είπεν ή Κίρκη είς τόν 
Όδυσαέα τόν μόνον άνδρα πού δέν κατώρθωσε νά 
συγκινήση;

Καί λέγουσα αύτά ή Σεσίλ προσβλέπει τόν ιατρόν 
μέ ύφος ειρωνικόν είς ένδειξιν ύπερτάτου οίκτιρμοΰ 
καίφεύγει βίαια άπό τό δωμάτιο μέ τάς λέξεις αύτάς.

— Χαΐρε Όδυσσεΰϋ
Αί άλεπάλληλοι περιφρονήσεις τού ιατρού έκα 

μαν τήν Σεσίλ τρελλήν άπό έρωτα ιόν όποιον δμως 
διά νά μή απόδειξη είς τόνίατρόν προσπαθεί νά πνί· 
ξη|μέσα είς τούς άφρούς τής σαμπάνιας καί είς τούς 
ωκεανούς τών πλέον συγκινητικών οργίων.

Είς μίαν άπό τάς άκολάστους διασκεδάσεις της ή 
ή Σεσίλ παίζει μέ τόν χρηματομεσίτην Μπαλάρ κύ
βους καί χάνει δλα της τά πλούτη. Είς τήν διασκέ 
δασιν αυτήν δ Μπαλάρ τής προτείνει νά γίνη γυ
ναίκα του καί νά τής άποδώση τά πλούτη του. Αύτή 
άρνείται άλλ’ δ Μπαλάρ τής έπιτίθεται καί προσπα
θεί νά τήν φιλήση. Επεμβαίνει δ Τζών Γκρούμ 
καί άπειλεΐτκι σύρραξις. Ό πρώτος πυροβολεί 
έναντίον τού δευτέρου άνεπιτυχώς καί ή Σεσίλ πί
πτει λιπόθυμος. Μόλις δμως επανέρχεται είς τάς αι
σθήσεις της δίδει έκ νέου τό σύνθημα τής διασκεδά 
σεως καί είς μίαν στιγμήν ποΰ πίνει είς ύγείαν τής 
παρέας θραύει τό ποτήριον καί τραυματίζεται είς τό 
χέρι, , ζδπου παρίσταται άνάγκη νά προσκληθή ό 
ιατρός. *0  Μαρτύν άνθρωπος τού καθήκοντος σπεύ
δει άμέσως είς τήν πρόσκλησιν.

—Υπάρχει καμμιά γυναίκα έδώ, λέγει είς τούς 
παρισταμένους.

*“ θΧι τοΰ άπαντά ή Σεσίλ. Είνε μόνον ή Κίρκη 
καί οί χοίροι της. Γιατί έρωτάτε;

Διότι θά εύρεθώ είς τήν άνάγκην νά σάς κά 
μω νά πονέσετε.

Τί σημαίνει αύτό; Μήπως τόσοι άλλοι δέν μέ 
έκαναν νά πονέσω; Προχωρήσιε στό έργο σας γιατρέ.

Ο Μαρτύν έπιδίδεται τότε είς τήν περιποίησιν 
τής πληγής τής Σεσίλ ή δποία μέ τό τσιγάρο είς 
τό στόμα προσπαθεί νά συγκρατηθή άπό τούς πόνους.

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ ιατρού τό γλέντι έπα- 
ναλαμδάνεται. Καί πάλιν δ Μπαλάρ τής έπιτίθεται 
Χαί ζητεί νά γίνη γυναίκα του. Αύτή άρνείται.

—Είσαι τής λέγει έρωτευμένη μέ τόν γιατρό.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έξίδό&ησαν καί nvuloqisgovv tig κομψέ*  είκοοο- 

γραφημίνον τιϋχος «Ή κόοη τής μάγιάιίας» nql 
<Με τά την θνελλαν» *̂ .^ηναΐ·<ά  tc9
μ. 0άνον Γ. ΜηΧιδώνη χαέ άηοστέλΛοντα» 
βάζοντας τά Γραφεία μας δρ. 18 χαρτόδετα χα| 55- 
χρναόδατα, 5 δρ. /fAiar.
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Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΓΧ
^.χ/ζέί ,...............................Ροδόλφος Βαλεντίνο

ΓιασμΙν ...... ΒΙλμα Μπάνχο

ΤΑΙΝΙΑ EASTERN καί AMERICAN FILM — ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΚΛ»

Στήν αγορά ένός or βσροΰ κέντρου τής Σαχάτας, ή Για- ι 
σμίν, χορεύτρ α ένό, πλανοδίου υιάτου τού ό ιοίου άρ η- 
γός είνε ό πατέρας της, κάμν ι τήν γνωριμίαν ένος Σ.ϊχι 1 
μ*  εΰι8'ή φυσιογνωμίαν Παρ' δλην τήν αύστηράν έ ι τη | 
ρησιν ήν ήκόρη ύφίστατσι, ένα τρυφερό είδύ ιον γενναίοι. I 
‘Ονεαρος’Αχμέτ, υΙος τοΰ Σεΐχη, άρχοντος τήτ περιο,.ής, ε- | 
κλήροιό ηοε τόν ΐύιον χαρακτήρα κοί τήν Ιδίαν ιδιοσυγ
κρασίαν μέ τόν ένόυξ ν παέρα Όυ καί όψη , ών όλους τού. 
κινδύνους έκτίθεται ιίς τήν περιπέτειαν ποϋ τόν οδηγεί ό 
έρωτάς του. Μ ή δίδων οΰδεμίαν σημασίαν ιίς τάς συμ
βουλές τοϋ πια οΰ ΰπηρέτο ι του Ραιιοζά’’, πηγαίνει μον >ς 
τήν νύκτα ιίς τήν συνάνιυσιν δ.του έδωσε μέ τήν Γι σμίν 
ο*  ένα απόκεντρο μέρος παλαιών ερειπίων έν τή έρήμω.

—Άζ.λά τήν νεαρόν χορεύτριαν τατασκσπ ύεΐ ό Σαμ
πάχ, φίλος τοΰ πατρό; της, δστις καί τήν έπυφθαλμ φ άτο 
καιρ ΰ- Προδοθ,ΐσα λο πον παρά τού Σ.μτέχ ακο/.οοθεϊ- 
ται άπό τους συν ρόφους τον.

Οί δύο ερωτευμένοι άπορροφηαένοι άπό τόν ερω'ά 
τους κοί λησμονοΰντες δτι υπάρχει καί άλλος κόσμος, δεν 
Αντιλαμβάνονται δτι δέν ιϊ'-ε μό οι.

ΣυΛΛηφθείς άπρ ιό.τιως ό Άχμέτ αμύνεται γενναίως, 
άλλά μη έχων όπλα καί έιώπιον πολλών εχθρών άναγκα- 
ζεται νά παραδοδή.

Κατά τήν αί,.μυλωσίαν οί δήμιοί του προσπαθούν νά 
τοΰ αποσσάσουν τό όνομα τοΰ πατρός του δ ά νο έ -ιτύχου 
γτννοία λύτρα. Άλλ’ δ νεαρός έρωτευμέιος άρ·.ιϊ αι ια ό 
ι·ιλήορ καί σκέπτεται μό>ον τήν τύχην ποϋ περη ένει τήν 
Γιασμιν.

Ό Σαμπάχ διά νά τόν κάνη νά ύτοητρη τοΰ λέγει δ τι ή 
νεορ ι κόρη τόν ένέπιιιξε κοί δτι ό έρο ς της ήταν πλε- 
κτάνη δια νά τόν παραού, η κοί τού; τόν παραδώνη...δ .ως 
άλλως ιε είχε κάνει και δια πολλούς άλ'ους

Ά-.ολιυθως πρό τής έ .ιμόνου ά.νήοεω; τοϋ νεαρού 
Άχμέ . νά εΐπη τό ό,ομα τοΰ πατρός του η συμμορία εςα- 
γ^ιωΟεΐσα έ-αντί ν του τόν μαιτιγώνει.

"Ο Ραμ ζάν, ανήσυχος διότι δέν έβλεπε τόν κύριόν του 
νά έπισιρεηη κ ί, γ’ω,ίζων τό μέρος τής συνε>τει·ξεως, 
φθάνει πρ> ς σωτηρίαν του συνοδευομετο; κοί άπό ένα 
άλλον ύ ιηρέτην. Δ ακρίιει λοιιόν τον Άχμέτ λιπόθι-μον 
δεμένο σε μιά έσχάρα ύπό τήν έπιβλψν τοΰ νάνου τής 
συμμορίας κ ιι τόν άπιλνυθερώ ει άνευ κόπου.

Σιό οπητι ίιό; φίλου εί, τήν Ίογηούρτ θεραπεύεται 
άπό τός πζιηγες του, άλλά τά κοκά λόγια τοΰ Σαμπάχ μέ
νουν άνεξαλιίΑ α άπό ιή μνήμη ιου.

Δέν σκέπτεται πλέον πυρά πώς νά εκδικητή έκείνην 
τήν όπίαν νομίζει ένοχον. Ή τύχη τόν φέρν> ι μπρός τήν 
Γι .ομίν. Μειοβα νων < τό καφινείο τών Μαυριτανίαν, ΰ· 
ποπιον μέρος δπου είνε έγκαταχτημένη ή συμμορία αρπά
ζει τήν χορεύτριαν καί τήν μεταφερει είς τήν σκηι,ν του, 
«Ις τήν ε.ημον· 
, Ή Γιασμιν αγνοούσα τός κατηγορία; ποΰ τή; προ· 
σήψε δ Σαμπαχ δέν ήμ ιοριΐ νά έςηγήσρ τόν θυιών καί τά 
παράπονα τοΰ Άχμέτ. Ό Άχμέτ μή σκεπτόμενος πα.ά 
τήν έκδίκησίν ιου, αφήνει κατά μέ.ιος τόν έρωτά του, 
πράγμα το όποιον προκαλεϊ τό μίσος τής νεαρός κόρης.

”U Σιίχη, δυσαρεστημένος άπό την πορατεινομένην α
πουσίαν τοΰ υίυΰ του, του ζητεί έξηγήσες γιά τή δια
γωγή ιου.

Άνακαλύψας δέ την Γιασμιν είς τήν σκηνήν τοΰ υΐοΰ 
του, τόν διαιάσσει νά τήν όιώξη καί έπιοτρεψ ι αμέσως 
ατό πατ ικό σπήτι. Κατά τόν πατέρα δμω; καί ό υί<ς..

Αί δύο θελήσει; παλαίανν, άλλ' ό Άχμέτ υπόσχεται νά

χαρί-η τήν ελευθερίαν είς τήν αί'μάλτοτόν του. Τήν έμ- 
πιστεύε αι είς τόν πιοιόν του Ρα’-αζάν κ·4 έ ,κοτ ιλιιπει 
ιό οτρατόπεδόν του. Ή Γιασμιν ή δπο'α μ' δ α τούτα 
δίν μποριϊ ν> ξ ρ ζώ~η άπό τήν καρδιά της τόν Άχιιέτ, 
έγ-ατ λιί.τίΐ τήν σκηνήν του γιά νά έ^ιστρέψη ατούς δι
κούς τη ιή συνοδεία τού Ραμαζάν. Ό νεαρός Σεΐχης 
δ. ως μή δυνηθείς νά χωρισθή άπ> τήν χορεύτρια*·,  μετα
νοεί καί έπιστρέ,ει είς τηνοκη'ήν του.

Ή νεαρά κιρη είχε φ ίγει έγκιτα-ε πονσα τό δακτυλί
δι του, ποΰ τή; δίωκε ώ; άρραβυνα τής αγάπη; του Καθ’ 
δόόν ή Γιασμί' καί ό Ρα ι«ζ"ν τυλλαμβανονται άπό 
την ουμιιορίαν καί ό Ραμαζαν οΓμολωτίζετοί.

Ό Σαμπάχ γιά τα έκδί'ηθή τήν 1 ιαομ·ν γιά τήν 
αδιαφορία της πρός αύιόν, τή; ομολογεί δει αυτός έσπει
ρε σ ήν ψυ,ή τοΰ Άχμέτ τό μίσος π·ιός αυτήν, όφίνων νά 
έννοή η εις < ύτόν δτι ή χορεύτρια τοΰ έσιησε παγίδα

Ό Ραμαζάν, δ δπ> Ιος ή ιουσε τόν Γΐάλογον αυτόν, κα
τορθώνει νά δοαπετευτη καί πηγαίνει ιίς τον κύριόν του 
και τοΰ μεταδίδει τά διαμειφθ^ντα.

Ό νεαρό; Σϊχης μετανοη <ένος γιά τής άδικες υποψίες 
πρός τήν άγαπημένην του φεύγει πρός άναζήιηοίν της 
συν<·δε>·όμειος άπό τόν πισ'όν ύ.τη έτην ιου.

Ένας φοβερό; άνι μοστροβιλος έ,είρετοι στήν έρημον 
ένας πραγματικός σιμούν καταστρέφει τά πάντα είς τό πέ
ρασμα του.

Ό γέρων Σεί ης ειδοποιηθείς διά τόν κίνδυνον δν δια
τρέχει ό υιός του, τρ χει αμέσως πρ ; ήθειάν του.

Ό Άχμέτ εύρίσ<ει ιά ϊχ·η ιής Γιασμιν. Ή συμμορία 
έ .έσιρεψεν ιίς ιό καφενεϊον ιών Μαυριτανών.

Περίτυλ'.γμενο, είς τόν μανδύαν τ >υ ιί ιέ χεται εί; αύ
τό χ ιρίς νά γίνχ) άντιληπ ός. Άλλά άνα/ν ρίζε,αι άπό 
τήν Γιασμ'ν χάρις σ ό ύακ.υλίδι π,ΰ τοΰ άφήκε ;οιήν 
σκηνή ιου. Ζη ώ" άπό τήν Γιασμιν συγγνοίμην, τήν δ- 
π >ίαν του π'ραχωρεΐ σΰ η ευχάριστες, της ψ.Ουρίζει καί 
πελιν τόν έρωιά του.

Ό Σαμτάχ ύιοτιευθείς τόν πσρατεταμένον διάλογον 
τή; χορευτρί ις μέ τόν ά.νωστον πελιτην τοΰ καφενείου, 
μαντεύει την τιϋιό.ητά ιου κιι ένεργών ώ; προδόιη πάν- 
το>ε περίκυκλάνει μέ τήν συμμο ίαν τόν Άχμέτ. Ή χο- 
ρεύ ρια προαιοθινειαι τόν κίνδυνον. 11ά η ένός έν ι τίον 
Οέ α. Άλλ' ό νεαρός Σεΐχη; χάρις εί, τήν γενναιότητά 
του >αι τήν «άλιι ιτιάν τ^υ ιού; κροτεί είς ά.τόστασιν.

Κ ιτόπιν β >ηθ ύμειο; άπό τον πατέρα του, ό οποίος 
καταφθάνει ·ί; β ιηθειαν του άν ίγει έξοδον πρό; | ί ν 
θύ.αν αλλι έιεϊ βλέπει τόν Σαμπάχ, όύ.ιοϊος ά.τάγει τήν 
χορεύτριαν.

Π δα στό άλογό του καί τρέχει πρό; κατ ιδίωςίν του.
Έ.ιί τέλους τόν κ ιια,θά.ει καί τόν ρίπτει άπό τή σέλ

λα του. Μιά πάλη σιήθο, μέ ι τήθο; συνάπτειαι μεταξύ 
αΰ ών ά ιό την οποίαν ό Άχμέτ β/αιιει νικητής

Κατά τήν άκσλουθυΰσαν νύκτα ό νεαρός Σεΐχης καί έ- 
κείνη τήν οποίαν άγαπφ βαδίζουν π.ός την ιύτοχύν.

ΔΙΕΤΘΓΝΤΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ
ΚΙΝΗΜ ΛΤΟΓΡΑΦΛΝ 

Έγγρχφητ· μέλη εις τήν 
Π. Ε. Κ.

“Εχετε ίεράν ύποχρέ cot? 
όιά νά- ηροατατεύοετε τά συμφέροντά σας
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Είς τά Ανάκτορα τής Βοσνίας ό βασιλεύ; Ίβάν ό Ζ' 
είναι Ετοιμοθάνατος. Έ ιί τής έπιθανατίου κλίνη; του εύ· 
ρίσκονται μόνον ό αδελφός του Βόρις καί ή σύζυγός του 
βασίλισσα Όλγα. Λί στιγμαί τάς όποιας διέρχεται ό καλό; 
μονάρχης είναι στιγμαί αγωνίας, αισθάνεται δέ τό τέλος 
του νά πλησιάζη γοργά.

— θέλω νά ίδώ διά τελευταϊαν φοράν τήν κόρη μου 
Βάνια ψιθυρίζει μ-ιλις άκουόμενο; ό άτυχης βασιλεύς, ένφ 
ή βασίλισσα Όλγα μόλις συ/κρατεί τούς λιγμυύ; της άπό 
τήν θλίψιν της.

Ή πριγκήιισσα Βάνια ένα χαριτωμένο κοριτσάκι 6 Ετών 
είναι ή διάδοχος τοΰ πατρός της. Είς τήν έμφάνισίν τη; 
μέσα ιίς τόν βασιλικόν κοιτώνα δ Ίβάν αισθάνεται μίαν 
ύπερτάτην ήδ >νήν. Τήν σφίγγει είς τάς άγκά/ αςτονκαί τήν 
άσηάζεται ένφ ταυτοχρόνως στρέφε ιαι προς τόν αδελφόν 
του Βόριδα.

— ‘Ορκίσου μου τοΰ λέγει, δτι θά τήν ύπ--ρασπίσης 
καθ’ δλην σου την ζωήν.

*Ο Βόρις δίδει ενώπιον τοΰ ετοιμοθάνατου αδελφού 
του δρκον διι θά είνε ό Ισόβιος προστάτης της, καί δ 
Ίβάν Εκπνέει τήν Ιδίαν στιγμήν.

Τήν αυτήν περίπου εποχήν εί; ένα νοσοκομεΐον τής 
Μονμάρτρης τών 11αρ<σίων έκπνέει μιά άλλη ύ.ταρξις τα
πεινή αυτή καί πτωχό τής όποία; ολόκληρο; ή ζωή ήτο 
μιά σειρά θλίψεων καί κακουχιών. Είναι ή μητέρα τοΰ 
Τιτΐ ενός μικρού ώ; 10 έτον δ όποιο; καί οι δέν είχε γνω
ρίσει τόν πατέρά του κατόρθωσε νά πάρη καλή ανατροφή 
άπό τήν μηιέρα του καί νά κατακτήση εις τήν γειτονιά 
τάς συμπσ θείος όλων τών περίοικων. Χάρις δέ εις τήν ευ
φυΐαν καί τήν ενεργήιικότητά του είχε κατορθώσει να έιι- 
βληθή έφ’ όλων τών χαμινίων τής Μονμάρτης καί ν' άνα- 
κηρνχθή ύ.τ*  αυτών βασιλεύς των.

Αί τελευταϊαι λέξεις πού ήκουοεν δ Τιτΐ άπό τό στόμα 
τής μητέρα; του ήπον αϋταί :

— Όρκίοου ά/απημένο μου παιδί δτι θά είσαι πάντοτε 
τίμιος.

Καί ό Τιτΐ ό όποιος ήτο έκ φύσεως καλή καί τιμία 
ψυχή εί; άπάνιησιν σκύβει καί άσ.ιάζεται τήν μηιέρα του.

‘Εν τφ μεταξύ είς τήν Βούνίαν δ λαός τή υποκινήσει 
τοΰ ραδιούργου καί έκφύλου Βόριδος επαναστατεί κατά 
τής Βσοιλίσσης Όλγας καί άξιοι άπό αυτήν νά φύγη μέ 
τήν «κόρην της Βάνια παραιτούμενη υπέρ τοΰ Βόριδος.

Ή Βασίλισσα Όλγα καιτοι κατά βάθος καλή καί εύ- 
σπλαχνικη μονάρχι; ήυνήθη κατ’ ύρχάς καί άπέκρουσεν υ
περήφανε»; τήν σκηνοθειημενην έπανάσταοιν τού Βόριδος.

. Α*̂  λαός εύρίσκεται ήδη είς τά άιάκτορα καί απει
λεί νά ορ^ήορ εις τό Εσωτερικόν δπότε Εμφανίζεται δ Βό
ρις και ζητεί άπό τήν βασίλισσα χάριν της ησυχίας τής 
χωράς νά αναχώρηση.

(“·Προδόιη, τ.ΰ λέγει ή βασί?σσσα. Είχες δρκισθή έν 
τούτοι; εί; τόν Ίβάν δτι θά ΰπερήσπιζες τό στέιιμα του.

Δεν πταίω Εγώ άπαντά ό Βόρι; αν δ λαός έπανε- 
στάτησε.

Πάμε νά φύγουμε μαμά επεμβαίνει ή μικρά Βάνια 
χωρίς νά γνωρίζη καλά καλά τΐ συμβαίνει. Είνε πολύ κα
κοί άνθρωποι έδώ.

. Λα* ή βοοίλισσα Όλγα ένδίβου-Ό είς τάς άθώας παρα
κλήσεις τής κόρη; της στρέφεται πρός τόν Ίβάν καί τού 

, λέγει.
— Υποχωρώ «πρό τής Αδυναμίας δχι δμως πρό τήςβίας. 
Μετ' ολίγον ή βασίλισσα Όλγα καί ή κόρη της Βάνια

συνοδευόμεναι ύπό τοΰ διευθυντοϋ τή; Ιδιαιτέρας αστυνο
μίας τοϋ Βόριδος,Μαρτινώφ άναχωροΰν καί Εγκαθίστανται 
εί; μίαν έπαυλιν εις τά πέριξ τών Παρισίων ένφ δ Βόρις 
στέφεται εί; τόν καθεδρικόν ναόν τής Βοθνία; βασιλεύς.

*
Ό Τιτΐ τελείως πλέον ορφανός, είνε έγκαταλελειμένο; 

είς τόν τύχην. Έπί τοΰ παρόντος ζή εις τής κ. Φιγκολέ 
μιας καλής θυρωρού ή όποία τόν φιλοξενεί άπό άγαπην 
καί συμπάθειαν. Ό Τιτΐ δμως βαρέος φέρων τήν πρόθε- 
σιν τή; κ. Φιγκολέ δπως τόν εισαγάγει εί; ένα όρφανοτρο- 
φεΐον αναγκάζεται νά φύγη άπό τό σπίτι καί νά χααφύγη 
είς ένα καφωδεϊον εί; τό Ααπέν Άζΐλ δπου συναντά τόν 
ζωγράφον Κοκεμπώ καί έ'α συγγραφέα μέ ιούς όποιους 
γνωρίζεται πρό πολλού. Πρός αυτούς Εκμυστηρεύεται τήν 
άτυχί ιν του καί τήν άπόφασίν του δτως έγκατασιαθή μο- 
νίμως εί; ένα παλαιόν περίστερε ονα πρός τό ύψωμα τής 
Μυνμάρτρη;. Οί δύο παλαιοί του φίλοι ιού δανείζουν 200 
φράγκα και δ Τιτΐ σπεύδει ν’ άγοράση μερικά έπιπλα τά 
όποια τή βοήθεια τών χαμινίων τής γειτονιά; στρώνει είς 
τήν περισιεροφωλιά καί γίνειαι τοιουτοτρόπως ιδιοκτήτης 
κατοικίας πράγμα διά τό όποιον τά άλ/α χαμίνια τόν ζη
λεύουν. Τώρα ό μικρός Τιτΐ άρχίζει να σκέπτεται κστά 
π ΐον τρόπον θά συντηρηθή.Και ή έμφυτο; ευφυΐα του δέν 
άργεΐ νά τοΰ ύιοδείξη μιαν πρόχειρον λύσιν. Πηγαίνει 
Λοιπόν κάθε βράδυ έξω άπό τά καμπαρέ καί ανοίγει τίς 
πόρτες τών αύτοκινήτων διά νά βγάζη τό ψωμί του.

"Ενα βράδυ δμως χωρίς νά το θελη υβρίζει ένα εύγενή 
δ όποιος τοϋ έφέρ ·η άσχημα. Συλαμβάνεται τότε καί ύδη- 
γεΐται εί: τήν διιύθυνσιν τής άσιυΌμίας.

—Σύ ύβρισες, τοΰ λέγει ό αστυνόμος, χθές τό βράδυ 
τόν π εσβευιήν τής Σάντα Φέ;

—Μπά, πρεσβευτής ήτο; λέγει ό Τιτί. Σάς βεβαιώ κύ
ριε άοτυνομε δτι δέν τοΰ πήγαινε καθόλου.

—"Εχω κακέ; πληροφορίες γιά σένα τοϋ λέγει δ αστυ
νόμος. Μαθαίνω δτι ζής σάν άλήτης.

—Ψέμματα κύριε Αστυνόμε. Έχω Ιδιόκτητο σπίτι.
— Καμμιά ποντικοφωληά ίσως.
—Όχι κύριε άστυνόιιε, περιστεροφωληά.
— Έν πάσει περιπτώσει είμαι υποχρεωμένος νά σέ κ’.ίί- 

σω σ’ ένα ορφανοτροφείο.
—Γιά όνομα τοΰ θεού κύριε άστυνόμε μή τό κάθετε 

αύτό. Σάς όρ ,ίζόμαι είς τό εξής νά μή προκαλέσω διπλω
ματικά Επεισόδια, λέγει κλαίων δ Τιτί. Ή παράκλησί; του 
δμως δέν λαμβάνεται ύπ*  δψιν καί δ Τιτί άποστέλχεται είς 
ένα ορφανοτροφείο είς τά περίχωρα διάνάβοσχη πρόβατα..

* * ·
Καθ’ ήν στιγμήν ή βασίλισσα Όλγα είνε Εγκατεστη

μένη είς μίαν έπαυλιν πέριξ τών Παρισίων ό Βασιλεύς Βό
ρις παραμελών τήν σύζυγόν του βασίλισσαν Μαρίαν καί τά 
καθήκονιά του έχει άποσυρθή είς μιαν άλλην έ.ιαυλιν τής 
πρωτευούσης του μέ τήν κόμπασαν Μιραντώηι ή όποία τόν 
έχει ύποδουλώσειίκυριολεκτικών. Ή διαγωγή βύιή τοΰ 
Βόριδος προκαλεΐ τήν άγανάκτησιν τοΰ λαοΰ τή; Βοθν α; 
φθάνουν δέ μέ/ρι τών ώτων τού Βόριδος β άφοροι φήμαι 
περί όργανώσεως κινήματος πρός άνατροπήν του καί Επα
ναφοράν της βασιλίσσης Όλγας.

Τας φήιιας αυτά; έρχεται νά Επιβεβαιώση ό Μαρτινώφ 
τή ύ.τοκινήσει δέ τής κ μήσστς Μιραντώφ συ,κατατίθεται 
δ Βόρις νά δολοφονηθούν ή βασίλισσα Όλγα και ή κό^η 
της Βάνια διά νά έξαλειφ ή ή αιτία τών σχεδίων τών συ- 
νουωιών. Ό Μαρτινώφ λαβόιν τήν συγκατάθεσιν τοΰ βα
σίλειο; κατορθώνει τή βοηθειρ τοΰ Τουρνόβσκυ νά δολο-
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Κατά τή» Γτν. Σσνέίτυοιν τής 21ης τρ. μ. μ'τά τή. 
λογοδοσία*  τοΰ όστοχωρήοαιτος Δ. Σ τής ·Π Β Κ,. ίξβ- 
λέ>η ιέον το.οντον παμψηφεί έκ τών κ. κ. Άλκ. Τρ ο·- 
ταφύλλου ώς προέδρου, Παύλου Σ.ρςάο ώς όντιπρο δρον 
Σ. Σταμέλου ώς γιν. γρακ μ^τιως, Δ. Καρρά ώς 'αμία, 
Π. Πρίντζη ώς κοσμήτορας καί τών κ. κ Βά γσυ Βακο- 
γιά·υη, Γ. Συτοδινοΰ, Δ Βουλγσρίδη, Δ. Ζαητοϋ. 
Γιαμα'ϋη καί If. Γαΐιη ώ· μιλώ». Ώς ΐξτλτγχ'α'ι τα -ια
χής χρήσ ως ίξελέγηοαν οί κ. κ. Άίκ. Ί ριτνιαψι,Ήον, 
Ν. Λαζάνης καί Γ. Ιΐαπανττλώης. Ώ. ά»απ ηρωματςκοί 
Σύμβουλοι οί κ, κ. Ε. Άθανα >ιίόης, ΚΙ Χατζηγοα>ργίον 
Ν. ιίοποκώοτα; καί Ά1 ΦοτοάΛης. Προοίτι Ιζτΐί η μι- 
γά η ίιο γ·»«τ κή έπ-τρο ’ή χοοοΰ υπέρ τής ‘Εαώστως, 
χα »’ ήν θά λάβουν μίζος αί όρχήυτρ'ΐ δλων των Κίνημα· 
τοθεάτε-ων καί ό Δηοΐος θά tivs μτγαίοηρτητ,ς. Β Επι
τροπή αϋεη τβθ ΐαα ΰπό τήν Λροεδρτίαν το ’ κ. JF. Λ ζα· 
τη αη<τ λτΐτοι έ< τών κ. κ. Σ Σια έλου, Ν. Φωκά, Ϊ1α· 
ηαστίφα,^·, Μαργουλή. Γιαμα'ϋη, Β. Βακογτάννη, Σννοδ·^ 
νϋ, Σολωμονίδου, Τριανταφύλάου, Παπαοτεκιδη, Κνρρα 
καί Βουλγαρίδη.

φονήσρ τήν βασίλισσα καί νά άπσγάγη τήν μικρόν πριγ- 
χήπισσα» Βάνια τήν διοίαν παραλαμβάνει μαζή των τό 
ζΛΡγ ς Ταυρνόβσχυ καί έγκ ιθίατανιαι είς ένα οτήιι μέσα 
είς ίνα δάσο.. Μει*  ολίγον γίνεται γιωπόν δτι ή βαοίλισ- 
αα Όλγα χαί ή πριγκήπισστ Βάνια έδολοφονήθηα^ν...

Ό Τιτί συνηθισμένος είς τήν ζωήν τοϋ Παρισιού δέν 
μπορεί νά ύποφέρχ) τήν ζωήν τών αγρών. Καί μί ιν νύχα 
τή βοηθειρ ένός γεωγραφικού χάρτου δραπετεύει άπό τήν 
στέγην χαί λαμβάνει διά μέσου τοϋ δάσ >υς τήν άγουσαν 
είς Παρισίοις. Είς τήν χα διά δμως τού δάσους βλέ ιει αί
φνης έμπρός ενα σπίτι νά χαίεται. ’Ητο τό σπίτι τώ. Τουρ- 
νοβσχυ δπου ή co κλεισμένη ή Βάνια. ’Εκείνο τό βράδυ 
είχαν πιή καί οί δυό κ <ί είς μιαν λογομοχίαν μειαξύ των 
έξ αίιιας τής Βάνιος τήν όποιαν ήθελε νά δείρη δ Τουρ- 
νόβα υ έπέρχεται συμπλοκή πέφτει ή λάμπα είς το δάπεδον 
χαί πέρνει φωτιά το-οπίιι. Ή Βάνια περίτρομος καταφεύ
γει εις ’ό π-ιράθυρον τοϋ έπάνω πατώματος καί ζήτα βοή
θειαν. Διά την καλήν της τύχην ό Τιτί είνε έκεΐ. Σπεύδει 
καί ιή βοηθειρ μιας σιόρας τήν σώ ει καί τήν πέρνει 
ιιαζύ του. Μετά πολλάς περιπέτειας τήν φέρνει καί ’ήν 
έγκαθισιρ είς τήν περίσιεροφ ->ληά του. Τώρα δ Τιιί δέν 
είνε πλέον μόνος. Καί γι’ αυτό αί φροντί'ες του είνε δι- 
πλαί. Τά χαμίνια ποΰ άντελήφθησαν ιήν έ.πά'οδόν του προ- 
σέτρεξαν άμέσ ς είς τήν περιστερσφωληά διά νά τόν έπι- 
σχεφθού» καί έκεΐ μετ’ έχπλήξεως βλέπουν ένα μικρό κο
ριτσάκι μαζί του.

— Ί ί γλώσσα μιλή Τιτί ή κυρία σου ;
— Ξέρω χ*  έγώ τούς άπαντφ εκείνος. "Ενοια σας δμως 

καί τής κάνω μάδημα ταχτικά.
Καί δ Τιτι τρέχει αμέσως χαί εισδύει στό Παρίσι διά 

νά έπιτύχη καμμιά έργασία. *Εν  τφ αετοξύ δμως ή Βάνια 
άςρωσιαίνει καί δ Τιτί δ όποιος έμνε έφη .ερΟοπώλης κα
ταβάλλει δ' ας του τάς οικονομίας διά νά τήν περιποιηθή. 
Πρό τυΰ άδυνάτου δμως καταφιύγει είς τήν συνδρομήν τής 
Ζουζ ν Βενελήν μιας καλής άνθτπώλιδυς τήν δ ιοίαν έσωσε 
άπό τά χέρια ένός αχρείου. Ή Ζουζόν σπεύδει και πέρνει 
τήν Βάνια ο<ό σπίτι της όπου τήν παραδίδει είς τά χέρ α 
τής καλής της μητέρας. *

Αί ήμέραι περνούν εις τό βασίλειον τής Βοθ'ίσς. Ή 
βασίλισ α Μαρ α ή δποία είναι ψυχή αγία δέν έννοεϊ νά 
συμμετάσχη είς τή» κραιπάλην τοΰ συζύγου τη; ό όποιος 
δίδει χορούς, καί άρχεϊιαι νά περιοριζ-υαι είς τά δωμά
τιά της μέ μίαν Άγγλίδα κυρίαν. .Μίαν άπ’ αύτάς τάς 
ήαέρας ή άγγτίς τής δείχνει ένα νέον μυθυσιόρημα τοΰ 
Μπρισοών τον φίλον τοΰ Τιτί, ΰπό ιόν τίτλον «Τιτί ό 
βασιλεύ, τών όλητών·. Ή βασίίι σα διαβάζει μέ ένδιοφέ- 
ρον το βιβλίον και έκδηλώνει τήν επιθυμίαν νά γνωρίεη 
τόν μικρόν βασιλ: α. Θά τόν γνοη ίση άρ γε ; άγνωστον. 
’Εν τφ μεταξύ ή κόμησσα Μιραν ώρ καιαλ ιμβάνειαι άπό 
μίαν άκράτηιον φιλοδοξίαν νά γίνρ βασλισσα. Καί μετα
χειρίζεται ώς μέσον τόν Μαριινώφ μέ τόν όποιον φαίνε
ται τήν συνδέουν παλαιοί ένοχοι δεσμοί.

Ό Μαι τινώ ρ πείθετ χι κατ’ άρχάς καί επιτυγχάνει νά 
Ιλθη είς έποψην μέ 4 κακοποιού; οί όποιοι αναλαμβάνουν 
νά εχτροχιάσι,υν τό τραίνο μέ ιό όποιον θά έιαξε,δευεν ή 
βαολισσα είς τό έξωιερικόν χάριν αναψυχής- Κατόπιν 
δμ<», δ Μαρτινώφ δ όποιος γνωρ ζει πόσον ό λαός τή 
ΒοΜ«ς λατρεύει τήν βασίλισσαν του, καταλαμβάνεται 
άπό τιψεις ου ειδέρεως κοί σπεύδει μ’ έα αύτοχίνητο νά 
χρολοβη τό τραίνο χαί νά ματαιώση ιή» έχτροχίασιν. Ευ
τυχώς φθάνει έ γχαίρως είς ιόν προ τοΰ ώγισ.-ένου σημείου 
σταθ,-όν χαί σπεύδει μέ ένα φανόν νά κόμη σημεία κινδύ
νου τήν στιγμήν άχριβώς ποΰ τό τραΐνον έμφα ίζεται ά.ιό 
τήν καμπήν προχωρούν μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα. Ό φύλοξ 
τοΰ σταθμού άνιιλαμβάνεναι τόν Μαρτιιώφ χαί νομίζων 
δτι είναι κακοποιός ιόν έμποδίζει άπότσΰ νά κόμη σινιάλα. 
Έ <εί έπί τής σιδηροδρσμικής γραμμής διεξάγεται μία φο- 
βέρά πάλη ενφ τό τραίνο προχωρεί δλοτοχώς. Θά άντι- 
ληφθή άραγε δ οδηγός τόν κίνδυνον ; Θά προληφθή ό 
δλεθριο, έκτςοχιασμός ; Αύτό θά ιό δειξη ή συνέχεια τοΰ 
δρομαίας είς τθ προσεχές φΰλλαν.

ΑΛΗΛΛΟΓΡΑΦ1Α
— Δ)δα Τααούσογλου (Ενταύθα).— Σάς εστάλησαν αί 

φωτογριφιαι, 4 μικροί χαί ί5 c. ρ.
— Ε. Κουβαοττάκην (Κανιά) — Σάς απεστάλησαν ϊια- 

φηιιήιεις ώς και ά ιό τοΰ άριθ. 4 ά^ά ίο τεύχη. Έάν βέν 
σάς επαρκούν μάς ειδοποιείτε ν’ αύξήσωμεν τον άριθ^όν. 
Λογαριασμόν μάς - π στέλλεται έκ -σιον μήνα.

— Χα. Μηλαν CA ρίνιον).— Σάς άπεσ άλει τό δελτίον.
__ ν'. Δανέλην (Καλάχα,).— 11α^ακαλούμεν είδο ιοιή- 

σατέ μας άπο ποιον μ .να θ’ άρχίση ή μηνι ιία συνδρομή 
ποΰ μάς άπ-στείλατε καί τήν διεύθυνσιν τοϋ διχαιού ου.

— Εϋαγιτϊίδην (“Εδισοα).— Σά; άπεστείλαμεν μαζύ 
μέ τάς φωτογροφίος καί λ)σμόν. Ύ-.ολογισιιτέ τας π,ός 
δρ. 2.0 Το φύλλον σά; α έ λεται.

— Ν. Άλιξ ·νδ.ίδ ,ν (Καβάλίαν).— ’Από 1ης Ίανου- 
α.>ίου στέλλονται έτ’ ό όμαιί σας δ ά τοΰ κ. Νιτσοπ ιυλου.

* — κ. Νανοπουλον (Αάρια α).— Δυιτυχώς είνε πολύ 
μεγάλο καί δέν μπορεί να δημοσ-ευθη. Συιεργασθήτε άν 
θέλετε μέ τόν άνταποχρι ήν μας κ, Λο,οθέτην.

— Δ)δι Έλ. Γεωργίου (Κέρκυραν).— Φωτογραφίαν 
έσιάληοαν, άλλά τρεις πό,ες Σράνσοι δκ τ· μά, έξηνιληθη 
ή τετάρ’η. Άνιί εκείνης σάς έοτάλη μία ΒοΛενξϊνο.

— X. Βουτοιναν (’Δργοστόλιον),— Σάς έσεολη τό 
δελτίον σάς παρακαλυ ΰμεν όμως νά εντείνετε τάς προσπά
θειας σας διά τήν διάδυσιν τοϋ περιοδι-οΰ μας.

— Δ. Π.αααδ&’τουλον (Κομοιίνην).— ‘Ημείς διεμαρ- 
τυρήόημεν είς ’ό Kev. Ιίρακτοριϊον μάς έτληροφόρηταν 
δέ δει στέλλονιαι τακτικά. Διαμαρτυρηθή ε. Έ,.βαοατέ 
μας δραχ 10 δια νά σά; άτοστειλωαεν ιό πρώτον.

— I. Σπανδν (Σάμον).— Συ δ^ομή Άι,τικοΰ έλήφθη 
καί άπεστάλη ή από^ειξις καί ςύ'-λα άπό ί ’Ιανουάριου 
έ. έ. Σησεήσαιε «Ήραϊον» άνανι ώ-η συνδρομήν.

— U. Τζανετδηουλον καί Γ ΜηλίογιΛννην (Βόλον). 
Λυπούμεθα άλλ" άνέλοβε ό κ. Μαλικιώσης. Σάς εό,.αρι- 
σιοϋμεν πολύ γιά τά τοσον χολ-κευιικά σας λόγια.

Γ. Χαλκίδην (Σίρςας).—‘Επιταγή ελήφθη χαί άπεστά- 
λησαν το φύλλα ώς χαί φωτογραφίαι ώς δώρον. Ιδιαιτέ
ρων έιτάλησαν οί ιρ ϊς ίδικαί σας c.p.

ϋολυδτύκην Ρ-ντζον (ίΤρίβτϊαν).—Συνδρομή σσς έ
λήφθη. Φύλλα άπιστά/.ησαν άπο 1η; ’Ιανουάριου. Μπορεί
τε νά μά; οτέλλετε κινηματογ αφικήν κίνησιν έκάστην 4- 
βδυμάια ή όποία θά δημοσιεύετε δωρεάν. _ 1

Φ. Ναζλόγίου (Κωνιταντινούπολιν).—Έλήρθησαν χρή
ματα 1,2 καί 3ου. Σάς εύχαρισ ,οΰμεν. Λίύκωμα άπεστάλη. 

| Άποστιίλατέ μας λεπτομερή άνταπόχρισιν άλλα όχι καί 
I μεγάλην.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ [
Οί κινηματογ άφοι οτής δόξες τουτ. Τό κρϋο καί ή 

προβολή έκλεκτών έργων συνέτειναν είς τό νά κατακλύ 
ζονται άπό πλήΊη κόσμου καί νά είνε πρόβλημα τό πώς 
Οά καιορ& όοή κανείς νά βρή υιά άεααΰλ’.

Κατά τήν πααελίλονσαν εβδομάδα προεβλήθησαν τά 
έξήί έρια ι

Είς τό αΠάνθεον» καί στό <Σαλόν Ίντεάλ· προε
βλήθη ή νεωτάιη ταιν α τοΰ μακαρίτου Βαλεντίνο «Ό 
υίός τοΰ Σείςη». Ή ταινία αύτή 'ιϊ·ε ένα τέλειον αρι
στούργημα, αποιελ ΐ δέ τιμήν δια τους ανωτέρω κίνημα- 
τογ: άφους ή προβολή της.

Είς τί «Όλναπια» μέ μεγάλην Ιπ τυχίαν προε^λή 
θη ή π'λυπιθεΐς Ρωσσική τα νίι <Γό Πο έμκιΛ τής 
όποιας ή προβολή απηγορεύ&η κα-ά τήν προπαοιλθοΰ- 
•αν έ δομάδι.

Είς ιό «Σπλέντιτ» προεβλήθη ή γαλλική ταινία 
αΤι ί Α βασιλεύς των άλη ώ»> ή όποία ^βσε χαί πα- 
ρηκολουθ ,θη άπό π >λΰν καί έκλεκτόν κό>μ ν. Είνε δέ 
γεγονός δ-ι ή ταινία αύιή εσχε τοιαύτην επ τυχίαν έν 
Παρισίοις ωετε νά προβάλλεται σήμερον είς 40 συγχρό- 
νως 9ΐ»νηματο^έατ^α.

c Αττικόν» ηροτβλή^η μιά ώ^αίι emcvyia 
της mat Λίουρραέϋς ύπό τόν ιίτλον <Κίρκη^>9 έκ τον μυ· 
ϋΊστορήΐΑατα; ταυ μεγάλου ίσ^α^οΰ σνγγραφέως Μηλά 
σηα ΊμπάνιεΦ. Τό (ργον αυτό ajtore’sF ΰ'αϋμα νάριεος 
Μ«ί στλούτου

ΕΙς τό «Μοντιάλ» ίαυνζχίσ&η μό οχετι^ην ουγκέν^ 
τρωοιν κό"μου τό S-γον αΒίιχαηλ Στοογηώφ’η έν συντντία. 
χαί al εηοχαί. Λ ‘

Είς τό «ί»νοα Πάλας» προεβίή&η ή γαλλική ταινία 
η»ραγωγής αΓκωμόνη έκ τοΰ μι^υστνοηματος τοΰ Λουΐ 
Ψτγιαντ «Βοτίχτα».

Είς ^ην σΜόα όημοσιτύοιιτν έκλογην τοΰ νέου 
™ *·  -ξΜ/ονλίον ής «U.E.K*  κα^ ην έξτ2£γΒΙ 
• SCf ά 9ιευ^ννιής τής American Film Co V 
αΛμ. Τριαντάφυλλου.

τήν πιοτό είαν τοΰ κ. Τριανταφύλλου ή ,Πα- 
XS Κ^Ί^οτογραφ κή. έχομεν τήν πεπσί.

δ^ίόνΖ * ‘ί’ διότι δ’ν είνε
δρνη»α ότι ό κ. Τριανταγύλλου, τό 

ia Γ* 0 ανιο?^’νβγημα, δέ» θά -ροσ-α,?^„ διά 
Έλλάδι ®* ,Τβ *β* προοδον τοΰ κινηματογράφου έν 

ποίέδ^ Κ^ψορούμεθα, τό πρώτον μέληυα τοΰ νέου 
Φοοοίόν ac Λ " ° 5,<4 r’’r ελάττωσιν τής
ΐ* Τ. S *,0·»ή:·«», πράγμα τό όποιον ίλπίζομεν 
**οου “<””λώί ™ δποοτήριξιν δλσ-
όποΐΖ κόσμου τής ’Ελλάδος ά
«αί τά κινααατοΛ.^ ^°O '°’’ orlPelov ’« κλΗοη

„ ^^^οθέατρά του τις ένδιιξιν διαμαρτυρ ας.
ε·υέιν τοΰ Ι*** 05 δη ιο'ΐεύοωμεν καί ουνέν-
θά άκτίθτ,ο, τής *Π.Ε  Κ.ν τΙς tifv onoiav
ώραίου υύε,ΰ A 'Ζ’? 3β* !5. Τ°5
και ν»οέ» KarA Γ ’ * όποιον απερ ασισε νά δώοη Ο νο^ δέ ΐΰΛΛ Τ"·* ’'’’' δίοδον τών Άπόκ εω.

ιδιόρρυθμος Νά ωοντκ^Α-^* 09- ,Γ* &α tlve 6 πλέον 
τάηχουν ^ί όρχήσ^αι δ ων τΧ’*·*̂®-
νοάωωκ irnAi, ., I · Ασηναικων κινήματα-

κινηματογράφοιΓκλπ. ηθοποιών τον

Ό έπεθσωρ^νής δ^ρικανικής έεμ^ς Fox HiJm

Corporation! κύμο$ J, C. Bavetta όιείθώ» έ- Ά&η- 
νών, εηοσκόγ·ϋ·η τά γραφεία μας, έξέφραυκ ti νερδς τόν 
ήμίτερον διευ&υνιήν τή· χαράν τ υ διά τήν πρόοδο· «°ύ 
κι>η ιατογράφου Ιν Έλλάδι »αί τήν ηολντ μον σσμβολήν 
τοΰ «Κινιιιιατογραόικοϋ Άάτέρος» ιίς αυ-ή». Έηί- 
αης μας παρεκάλεσε, νά διαψ ύαωαιν τήν ωλη >οφορίαν 
τήν άναγραφεΐσ ‘ν εις τό ΰ τ' άρ. 27 τεύχος τοΰ 1920, 
καθ’ ήν ή Fox Film θά Γ>ρυε ·άτ» γραφιϊον tv Άθή- 
ναι< ΰτό τήν όι.ύθονσιν τ -ύ κ. William Daston. Ό χ. 
Daston, ώς μάς έβεβαΐωοε δ κ.Bavetta ά ιό δεκατοτρα· 
μήνου οΰδεμίαν άπολνεοος Ιχει σχέοι*  μέ τήν άνω δταε· 
ρείαν.

* ♦
Ό αΖϊανεΙλήνιος Σύνδεσμος ’ών Φίλων τοΰ κενηκονα. 

γράφουν ίξακολ υθτϊ τός ίγίραφάς νάων μελών, ΰτολΟ" 
γίζομεν δέ δει πολύ ουνιόμω; θά ΰπε^βοΰν τά 200 ΟΙ 
Φίλοι τοΰ κινήματα ράφου ώς ηλ ιροφορούμε&α θα Ιχουν 
ίδιον σήμα, τό όποιον θά φέρουν είς ιήν κομβιοδόχην 
ταιν τά μέλη, καταβ ιλλε’αι δέ μέριμνα δμως άμέσ υς μειά 
τή» ε/κριαιν^ τοΰ Κατασ ιατι ιοΰ γί η έπισήμως καί ή 
πρώτη έκδιομή κατά τήν όπο'αν θά κινηαατ γραφηΦοΰν 
καί ώραΐα τοπ ία. Ή πρώτη ταινία τοϋ Συνδέσμου δλ· 
πίζεται »ά προβλγβή πολύ ταχιως είς ίνα έ< τών κ ν- 
ιρικωτέοων κινρμαι ογρά ρων μας οΰιω δέ θά κόμη και 
τήν πρώιην έτίαημον έμφάνισίν του δ Παν. Σ. Φ. Κι
νηματογράφου.

Ό Πανελλήνιος Σύνδεσμος φ'λων Κινηματογράφου. 
<ΰ; δρίζει καί τό ΰπό εγκρισιν καταστατικόν του θί Ιδρό- 
ση κυΐ είς τός ’Επαρχίας τοιοϋ ους Συλλόγους εύ9{·ς ώ; 
κατασιή τούτο δ -νατά».

“Ας άςέπιτ,απή όμως, τά νομ’ζωμεν δτι, Ιφ’ ίσον 
ό σκοπός τής ί ρύυιω· τοΰ άνωτέρω συλλόγου είνε ή 
πρό δος τοΰ έν Έ'λάδι κινηματογράφου όιά τό» όπ ΐον 
σκοπόν επίσης ίδρϋϋ·η καί ή αΠανελλήνιος έ'νωσις Κινη
ματογραφική. έεν θά ή ο δσκιπον, τά όνο αυτά οωμα· 
τε α >ά έρχινται είς έπαφήν όαακις παρίσταται άνάγκη 
πρός τούτο.

________ Αίνκε

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Κινημ. Διονυσία. Προεβλή&η μέ έπιτνχίαν τό εργον 
νέα Ντυμπαορν» μέ την Μαρία Κόρντα,

Κινημ Πά^ας. Προεβλή&η ή «Κυρία δέν μέ μέλλβιν, 
Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλή&η τό εργον *Τό  κλβιόί τής > 

ευτυχίας» μέ τήν Τζίνα Παλέρμ Ταινία οϊριάγγχ).».
Κινημ. 'Ά^ήναιον. Προεβλήθη τό έργον *Ό  Σνρανό ντέ 

Μπερζεράκ».
Κινημ Παττ. ΙΙροεβλή&η τό έργον ^Βασιλικοί έρωτος*.
^ινημ. ’Αλάμπρα Προεβλήθη *Ή  Σαλαμπώ».
Κ νημ. Μ ντί^ν, Ρου γιάλ καί 3Ολύμπια. Προβάλλον^ 

rai συνέχειαι διαφόρων επεισοδιακών. . ·
Κινη α. ’Αττικόν. Προεβλή&η *Τό  φάσμα τον <?α>·άτον>ο'
Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλή&ησαν ουνέχειαι επεισοδίων 

τοΰ αΚασέταν Κήντ*  καί ^Δρομέων τής δυσεως» καί μία δί· ■ 
άτρακτος κωμωδία <r0 Σαρλώ πυροσβέστης».

Κινημ Φ ΐνιξ (Τούμ/οος). Προβάλλονται έπεισόδια τοΰ ’ 
κΚαςτειάν*  Κηντ*  καί διάφορά άλλα έργα πολύ καλά εζ έκείνων 
πού προβάλλουν οι μεγάλοι κινηματογράφοι τής πόλεως μΛς.

Κινημ. Ορφευς„(Καλαμαριά) Προβάλλονται αί συνέχειαν ’ 
των έπεισοδιων τοΰ εργον Καπετάν Κήντ*·

’ Ανταειοηριτΰς
ΠΑΤΡΑ Τ

Κιιημ. Πάνθεον (χειμερινόν). Προεβλή&ησάν «Ό 
■ Q)υλισμός9 μέ τόν Κονρανζ Φάΐντ, καί *Στά  Καμπαρέ*.  Προ^·



Κινηματογραφικός Άότήρ 14

«Μανόν Δεσκότ» μέ τήν Λύα ντε Πούττι και «Μιχαήλ. 
Στρογκώφ*  μ'ε τόν Μοσζοϋκιν.

Κινημ. Ιίάν&εο*  (Ταράτσα). Προεβλήδησαν Α' και Β' 
έπσχή τον επεισοδιακού «.Το μυστικόν τον Θησαυρού*  καί κω
μωδίες. Προσεχώς τό αριστούργημα «Νιτσέβο*  μέ τόν Κάρο
λον Βάνελ.

Κινημ. ’Ιντιάλ. Προεβλήδησαν «Ό "Ασωτος υιός*  καί 
• Τό περιδέραιον τής Τσαρίνας*  μ'ε τήν Μαίη Μονραίη. Προ
σεχώς «Τά τρία ωρολόγια» καί «Τό Καράβι τοϋ θανάτου*.

Κ. Άνδριόηουλος
ί,ΙΗ'ίχΜ..·

«Ζ^Κινημ. Ήραΐον. Προεβλήδησαν «Στά καμπαρέ τών Πα- 
ρισίων*  καί «Ό Ζοσλέν*  ιιέ τόν Άρμάν Ταλλιέ.

Κινημ. Πάνδε, ν. Προεβλήδησαν «Αί τελευταίοι ήμέραι 
τής Πομπηίας*,  «Τό μεγάλο μυστικό» τό όποιον ήρεσε καί 
« Η αγνή Σουζάννα» μέ μεγίστην επιτυχίαν. Προσεχώς «Φά- 
ουστ*,  «Ή χορεύτρ;α με τά χρυσά πόδια*  κ. ά.

Ρ. ΑιΙαπάβ
ΝΛΥΊΙΛ1ΟΝ

Κΐ’ημ. Πάν&εαν. Προεβλήδησαν «0 πειρατής*,  «Ή 
νήσος τών πειρατών*  «Τό μεγάλο μυστικό*,  «Τό κόκκινο 
κρίνο», «Τό βασιλείου τών αετών*,  «Τό οινιάλο τής αγάπης*  
καί «Αί τελευταϊαι ήμέραι τής Πομπηίας*.  Τά δύο τελευταία 
εσχον τοιαύτην επιτυχίαν ώστε ιά αξίζει συγχαρητηρίων δ κ. 
Κολοκονρης διά τήν εκλογήν των. I. Παπαδαναο.
ΚΑΛΛΜΛΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. — Προεβλήδησαν ή δευτέρα εποχή 
καί τό τέλος τοϋ έργου ·Ό γύρος τοΰ κόσμον*  καί το 
«Τσίρκου;*.

Είτε καδήκον μου νά διαμαρτυρηδώ έκ μέρους ιών συμ
πολιτών μου διά μερικά άτοπα τά όποια παρατηρούνται είς 
τόν ’Αμερικανικόν καί τα όποια δ'εν επιτρέπεται νά επανα- 
ληφδοΰν. Έπί παραδείγματι: Κατά τήν προβολήν τοΰ έργου 
«Νύξ Αγίου Βαρδολομαίου*  στήν πρώτην εποχήν ενώ εύρί- 
σκετο είς τήν αρχήν τής τρίτης πράξεως, σταματά ή προβολή 
λόγω βλάβης τής μηχανής έπί μίαν ολόκληρον ώραι!! καί κα
τόπιν προβάλλεται είς τό κοινόν τό τέλος τοΰ πέμπτου μέρους. 
Τό κοινόν, τό όποιον έπλήρωσεν αδρότατα διά νά παρακολου- 
δήση τό τόσον πομποδώς διαφημισδέν έργον, έχει τό δικαίωμα 
νά διαμαρτυρηδή διά τά όσα διαπράττονται είς βάρος του. 
Φδάνει πλέον.

Κινηα, Λαού.—Προεβλήδησαν τό τέλος τοϋ έργου «Ή 
φυλή ποΰ οβύνει», «Τό στέμμα*  καί «Ή κόμπρα*  μ'ε τόν 
Βαλεντίνο Ν. Δ

Κινημ. Μύγας. 'Εξαιρετικώς ζωηρά ή κίνηοις λόγω τής 
προβολής τών έργων «Τό μαγεμμένο βασιλόπουλο*,  «'Ο βασι
λεύ; τοϋ Ιπποδρομίου» και ό «Πάτερ Σαρλώ», ’ Επίσης 
προεβλήδησαν μέ δαυμασίαν επιτυχίαν «Ό στοιχειωμένος μή
λο;*  καί ή πρώτη έποχή τοϋ κολοσσού «Νιμπελοΰγκεν* . Ιίς 
τούς κ. κ. Κωνσιαντινίδην καί Χατζηξάνδην αξίζει ένα με
γάλο εύγε !

Κινημ. Πάνδεον. Προεβλήδησαν τά έργα «Άμαρτίαι τέ
κνων», «Πάτερ Σαρλάυ*,  «Τά ίχνη τοϋ τρόμου*  καί «Τό δη- 
ρίον τής Σαντόν*.  , Κσζα<·τζής.

Κινημ. Άχίλειο* . Προεβλήδησαν «Οί τρεις σωματοφύ
λακες*  < Μανόν Λεσκώ*  μέ τήν Λύα ντε Πούττι καί τό «'Ονει
ρώδες βαλς*  μ'ε τόν Βίλλυ Φρ.τς. Άμφότερα έοημείωοαν άρ 
κενήν επιτυχίαν. Προσεχώς «Ό εραστής*,  «Φάουστ» κ. λ. π.

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήδησαν «Τό οπών·, «Άπογοή- 
τευσις μιάς ερωμένης*  καί «Τό λιμάνι τοϋ δανάτου*  ρωασικής 
παραγωγής. Πέτρος Μαλικ'ώσοης
κ α η Α ' λ Λ

Κινηα. ‘Ολύμπια.—Ιίροεβλήδη με εξαιρετικήν επιτυ
χίαν «Τό παιδί τοΰ δρόμου*.  Είνε όμως αξιοσημείωτου τό γε
γονός δτι ένφ κατά τάς άλλας ήμέρας οΐ δεαταί δεν υπερβαί
νουν τούς 6θ, κατά τά Σάββατα καί τάς Κυριάκός ή κοσμο
συρροή είνε τοιαύτη ώστε νά παραμένουν είς τήν δυρίδα τοϋ 
ταμείου έπί μίαν ώραν καί άλλην μίαν ορδιοι εντός τής «Ιδού-

σης πρός έξεύρεοιν καδίσματος. Τό τοιοΰιον ζημιεΐ μεγάλους 
τούς έπιχειρηματίας άλλά καί τό κοινόν δεν ευχαριστείται. Λίαν 
προσεχώς «Οί απόκληροι τοϋ γάμου».

Κινημ Αίγλη.—Ιίροεβλήδη άπό τής Δευτέρας ή πρώτη 
έποχή τοϋ έργου «Ή Γκαρσόν» καί άπό τής Πέμπτης ή 

δευτέρα μ'ε άποτνχίαν καί τούτο διόιι διηρέδη εις δύο έποχάς. 
'Εάν δμως προεβαλλετο ολόκληρον, ασφαλώς δά έσημείτονε με
γάλην επιτυχίαν. Προσεχώς «Περαστικά πουλιά».
ΣΚΡΡΑΙ

Κινημ. Όρφεύς.—Προεβλήδησαν*  ‘Ο πλοίαρχος Μπλούντ*  
«Τζαλμάνια*  μ'ε τήν Μ ύρραιυ*  καί «Δωροδέα Βερνόν*  μέ τήν 
Πίκφορδ.

Κινημ. Πάνδεον.—Προεβλήδησαν δύο έποχαί τσύ έργου 
• Τά μυστήρια τών Παρισίων*  καί «Σάν δνειρο».

Κινημ Πατέ. Προεβλήβη είς δύο έποχάς τό έργον «Τά 
παιδιά τοϋ σκότους*.  Γ- Χ··λκΙδης
ΛΡΓΟΣΤΟΛτΟΝ

Κινημ. ’Αττικόν (Διευδ. Ήλ. Βλαχσύλης I Κατά τό 
τελευταίου είκοσαήμερον προεβλήδησαν: «Ή Ζαζά» με τήν 
Σβάνσον, «Σκιαί πού περνούν*,  «Ό Γολγοδάς μιάς μητέρας» 
«Το καραβάνι πρός τήν δύσιν» μ'ε επιτυχίαν, «Τραγωδία 
γυναικός*,  «Ό Σωματέμπορος*,  «Ή βασίλισσα τοϋ Μουλ'εν 
Ρούζ*,  «Οί δύο μάγγες*  έπιτυχώς, «Οί Αδλιοι·, «Διάνα ή 
γκαρσόν*,  «Ό Λόρδος Βύρων·, «Ό Ρομπ'εν τών Δασών» με 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν καί διάφορα ζουρνάλ καί κωμωδίαι. Ή 
πόλις τοϋ ’Αργοστολιού όφείλ,ει >·ά υποστηρίξει τόν φιλοπρό
οδον διενδυντήν κ. Ήλ. Βλαχούλη*  διά τούς κόπους xai ιά 
έξοδα ά ΰφίσταται καί νά συνδράμη τούτον ύλικώς καί ήδι- 
κώς είς τό βαρύ έργον τό οποίον άνέλαβε, άωοΰ μάλιστα τούτο 
γίνεται διά τό καλόν τοϋ τόπου. X. Βουτσινας
ΚΛΒΣΣΛ

Κινημ. Βέρμιον. Ιίροεβλήδη ή συνέχεια ιού έργου «Οΐ ά- 
δελφοί τής σιωπής*.

Κινημ. Μέγ. ‘Αλέξανδρος. Προεβλήδη τό έργον «Άπό 
τά δόντια τής τίγρεως*.  Έδεσσαΐας
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Κενρικόν. Προεβλήδησαν «Τρελλή μητέρα·, «Ή 
βασίλισσα τοΰ Μουλ'εν Ρουζ*  καί «Ή καταιγίς.*

Κι·ημ. Ίδαΐον "Avigov. Προεβλήδησαν «Τό μαύρο κου
λή*  με τόν Τσάνεϋ καί «'Ιησούς <5 Ναζωραίος*  με τόν Σι- 
νιορέ. Σ. Κουβαριτάκης
AAPISSA

Κινημ. Τέτορέ. Προεβλήδησαν «Ή Γόησσα*  καί « Ο 
μοδέρνος Βασιληάς*.  Προσεχώς «Κική·, «Οί μποέμ», «"Α
σωτος υιός*,  «Χρυσή πριγκήπισσα κ. άλλα.

Κινη ι. ’Αττικόν. Προεβλήδησαν «Τό τραγούδι τής άγά
πη;» καί «Ό Ταρτούφος» με έξαιρετικήν επιτυχίαν. Προσε
χώς οί "Αδλιοι*,  «Σκαραμοϋς*  κ. d. Β. Λ γι&έτης
ΤΥΡΝΛΒΟΧ

Κι·ημ. Άτιικόν. Προεβλήδησαν «Ό δήμιος*  «’Εγώ τόν 
σκότωσα» καί «Ή άγνωστος*.

Κινημ. Τοΰμπας. Προεβλήδησαν «Ή γόησσα καί «Ό 
αοδέρνος βασιληάς» ώς καί μία δίπαρκτος κωμωδία.

I. Κολοβός
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήδησαν τά έργα «’Ένσαρκον 
άγαλμα*  με τήν Μαντζίνι, τό έπεισοδιακόν «θάλασσα πού 
φουσκώνει», ή κωμωδία τοΰ Ζιγκοτώ «'Ιστορία ληστών» καί 
τό «Βαριετέ*  μέ τόν Γιάννιγκς καί τήν Λύα ντε Πούττι, το 
όποιον έσημείωσε καταπληκτικήν επιτυχίαν καί συρροήν κό
σμον.

’Εντός ολίγον χρονικού διαστήματος τό κιι ηματοδέατρον 
'Αττικόν δά μεταφερδή είς νέαν αϊδουσαν προετοιμαζομένην 
ήδη, οπού άφ’ ενός μεν δά καταστή έφάμμιλλΟν τίϋν Αδη- 
ναϊκών τοιούιων, άφ' ετέρου δέ δά προβάλλωνται τά καλλί
τερα έργα τής εταιρία; «Τριάνγκλ*.

Κινημ Ηραίο*.  Προεβλήδησαν τά έργα «Έκεϊναι πού 
νπεφέρονν*  καί το «'Ηφαίστειου*  με τόν Κοριέζ.

1 'Inn. Σπανός
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4eme Annee No 5

LA SEMA1NE CINEMATOGRAPHIQUE A ATHENES
Les cinemas constituent actuellement le spec I 

taele L plus «couru» d’Athenes. Le froid et la 
projection de films choisis ont contribue a reu ■ 
nir dans leurs salles une telle foule de specta- 
teurs que c’est toute une affaire que de parvenir 
a trouver une p ace.

La semaine derniere les films suivants ont 
ete projetes :

Au Pantheon et au Salon ΙάέαΙ la derniere 
oeuvre de feu Va’entino »Le fils du Cheikh». Ce 
film est un veritab e chef d’oeuvre et honore les 
deux cinemas qui le projettent.

Α Γ Olympia le fameux film russe «Potem- 
kine», dont la projection avait ete interdite la 
semaine precedente.

Le Splendid a presente un film fran^ais «Titi 
ler roi des Gosses» dont la projection fut 
suivie par une assistance nombreuse et chcisie. 
Et c’est un fait que ce film a obtenu un tel sue 
cis a Paris qu’il est aujourd’hui projete dans 4o 
cinemas a la fois.

L’ Atlikon a projete un beau succes do M«e 
Murray «Circee» dont le sujet est tire du· roman 
du grand ecrivain espagnol Blasco loaniez Cette 
ceuvre estun miracle de grace et de richesse.

Le Mondial a continue la projection des deux 
parties de «Michel Strogoff» avec une affluence 
assez grande de spectateurs.

L’ U.F.A. Palace a presente un film franejais 
de lasociete Gaumont, tire du roman de Louis 
Feuillade: «Vindicta».

♦

Dans la partie grecque de la presente livrai- 
son nous donnons des details sur 1’election du 
nouveau conseil d’administration de 1’· Union 
Cinematographique HeEenique» dont le directeur 
de 1 American Film Co. M. Ale. Triantaphyllou, 
a ete elu president.

Nous sommes persuades que sous la preside n- 
ce de M. Triantaphyllou, l’«U,PC.» verra les 
meilleurs jours car nul ne saurait douter que M. 
Friautaphyllou travaillera pour les interets et le

progr^s de la cinematographic en Grece. Selon 
nos informations, son premier soin sera de tra- 
vailler a obtenir la reduction de la taxe sur les 
billets chose que nous esperons qu’il obtiendra 
car il aura indubitablement 1’appui de tout le 
monde cinematographique de la Grece qui ira, 
au besoin, jusqu’a fermer les salles de cinema 
en signe de protestation.

Dans notre prochain numero nous publierons 
une interview du nouveau president de l’«U.P. 
C.» dans laquelle sera exposee parle detail toute 
I action futiwe de cette association quia decide 
entre autres de donner un bal cette annee pen
dant le Carnaval. Ce bal marquera un succes qui 
depassera nous en sommes certains, toute atten- 
te, etant do one qu’il sera le plus original de 
tous.Que Ton songe settlement que les orchestras 
de tons l.-s cinemas d’Athenes y participeront et 
les diverses «imitations» d’a.teurs du cinema.etc. 
ne seront pas sans doute la moindre attraction.

L’inspecteur de la socidte americaine Fox 
Film Corporation M. J. C. Bavetta, de passage 
a Athenes, a visite nos bureaux. Il a exprime a 
notre directeur sa joie pour les progres du cine
ma en Grece et l’a felicite pour la precieuse con
tribution du Kinimatographicos Astir a ce pro
gres.

M. Bavetta nous a prie de dementir 1’infor- 
matron parue dans le numero 27 de 1926, d’apr^s 
laquelle la Fox Film se proposal t de fonder un 
bureau a Athenes sous la direction de M Wil
liam Daston. M. Daston ainsi que nous l’a affir- 
me M. Bavetta, n’a depuis quatorze mois aucun 
rapport avec la societe precitee.

La «Ligue Fanhellenique des Amis du Cine
ma» continue les inscriptions de nouveaux mem- 
bres dont le nombre depassera tres rapidement 
200. Selon nos informations, les «Amis du Cine
ma» porteront a la boutonniere un signe distinc- 
tif special. Aussitot apres 1’approbation des
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statute, une premiere excursion officielle sera or- 
ganisee au cours de laquelle de beaux paysages 
seront cinematographies. On espire que le pre
mier film de la Ligue sera projeti a bref delai 
dans un des principaux cinemas de la capitale.

D’apres les statute soumis a Γ approbation, la 
Ligue Panhellenique des Amis du Cinema 
fondera des syllogues similaires en province des 
que cela sera possible.

Qu’il nous soit permis de remarquer que du 
moment que le but de la Ligue est de favori 
ser le progres du cinema en Grece, but que pour
suit aussi l’<Union Panhellenique Cinematogra- 
phique» il r.e serait pas mauvais que ces deux 
associations entrent en contact toutes les fois ou 
cela serait necessaire.

Liethe

LJ "FOTEMKIHE., A 1"'CTIL
Ainsi que nous 1’avons dit dans notre der

nier numero, la commission au premier degre 
designee par le ministere de 1’interieur avait de- 
cide d’interdire la projection du film «Potemkine» 
de production russe. Effectivement, le film an- 
nonce ne putetre projete a l’«Olympia> qui dut 
le remplacer par «La baie de la mort>. Les pro- 
prietaires du «Potemkine» ayant interjetd appel 
centre la ddcision de la commission, le ministere 
constitua une commission au second degre qui, 
aprds avoir vu le film, decida par 7 voix contra 
2 d’autoriser saprojection en public—apres 1’en- 
levement de certaines parties seulement—comme 
n’dtant pas contraire aux lois de 1’Etat et au 
sens de 1’ordre public.

Par suite de cette decision, l’«01ympia> a com
mence la projection du «Potemkine» depuis sa- 
medi dernier devant une salle toujours comble. 

NOTRE CRITIQUE
C1RCEE

Production «Metre-Geldwyn»
(Projete a l’«Attikon>)

On affirme que le scenario de ce film a ete 
ecrit par le ce’.ebre ecrivain espagnol Blasco 
Ibaniez exclusivement pour Mae Murray. Peut- 
etre est ce pour cela que le role de Cecile, de 
la nouvelle Circee, qui, par ses charmes, attire 
les bommes pour les abrutir, lui va a merveille 
et lui permet de montrer toute sa grace, toute 
sa capacite de danseuse, tout son charme, recher
che peut-etre mais incontestable.

La mise en scene de Robert Leonard est 
moderue et riche. Un ensemble d’acteurs cons- 
ciencieux entoure Mae Murray,—plus charmante

et plus belle que jamais—et donne a i’ceuvre 
1’homogeneite n6cessaire.

SOUS bH POURPRE ROYAhE 
Production des «Films Erha> 

(P.ojete au Pantheon)

Un film bistorique qui se deroule en France 
a 1’epoque de la toute· puissance du Cardinal de 
Richelieu. Les ainterieurs» ont ete soignes tout 
particulierement pour la reconstitution fidele 
de 1’epoque et quelques «exterieurs», comme 
par exemple le lieu du premier avoeu d’amour 
entre Renee de Rochefollet et Gilles sont choi· 
sis avec gout et sont fort pittoresques. Dans le 
role de Renee, Alma Rubens fait montre de 
belles toilettes style. Robert Mandel et John 
Thomas tiennent les deux principaux roles 
d’hommes.

FEMMES JNQUIETES 
Production «First National» 

(Projete a l’«Olynlpia»)

Il s’agit d’un mediocre film’americain. Le sujet 
tres ordinaire, ne presente en lui meme aucun 
interet et perd encore davantage par le jeu me
diocre des acteurs. Dora Kenyon qui, dans des 
oeuvres plus receutes, nous a montre qu’elle 
n’est pas entierement privee de talent, ne reusrit 
a aucun moment a nous donner, dans cette 
oeuvre, 1’impression qu’elle sent et vit son role. 
Pour ce qui est du jeune premier, il est evident 
qu’il n 'a aucun rapport avec I’art et le cin£ma- 
tographe.

UES COfirES D’HOFFMANN 
Production «Max Newfield» 

(Projete a l’*Ideal»)

Trois des contes les plus connus d’Hoffmann 
—tres modifies il est vrai— devaient, a leur tour, 
servir de sujet a un film cinematographique. 
Le film ne manque pas d’interet et cela grace 
a 1’originalite du sujet II faut neanmoins a- 
vouer que le metraur en scene n’a pas rendu 
exactement ce qu’exigeait 1’adaptation d’une 
semblable oeuvre. La mise en scene de Max New
field se distingue par une simplicite de lignes 
dans les decors et par une certaine originalite 
dans les jeux de lumiere. Le jeu des acteurs 
est plus ou moins satisfaisant.

dlEYOTNTAI ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

'Εγγράφετε μ-έλϊΐ ·ίς τήν
Π. Ε. Κ.

'"Εχετε ίεράν ύποχρέωσιν 
διά νά προστατεύσετε rd συμωέροντά σας

Χιϊς uoedet αύτή ή λάμπα ; 
Έάν vat

Ζητήσαιτ ιιμοίό}'».·' άπό τό» χ. 
4XAFJOM ΜΟ Λ,Χθ 

‘21 όϋδς Κολόιιβου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
καί άά παρατηρήσει» κω: ά»ταγωνίζ»ται οΐανΛή 

ποτά ΜΙην

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΆνταποχριταΙ άμισθοι νέοι ή δε 
σποινίδες δραστήριοι διά Πύργον, ΤρΙχχαλα, 
Κέρκυριν, Πρέβεζαν, Ρέθ ύμνον, ΚομοτΙνην,Κύ
προν καί δι <Ηας τάς πόλεις τήςΜακεδονΙας. Οί 
βουλόμενοι ας άπιΰθυνίοϋν δι' έπιστολής των 
είς τήν διεύθυνσίν τοϋι Κ ινηματογραφιχού’Αστέ
ρας» πρός συννενόησιν.
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( ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΊΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ [
< ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Ν. ΦΡΟΝΙΜΟΥ »
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ είζ τιμήν ευκαιρίας λόγω 
άναχωρήσεως τοϋ Ιδιοκτήτου τά κάτωθι μηχανή· . 
αατα λειτουργοΰντα εν άρίστη καταστάσει σχεδόν και
νουργή. Κινητήριος μηχανή βενζίνης COVENTRY 
SIMPLEX πραγματικής δυνάμεως 18 1)2 ίππων 
1200 στροφών, κατασκευής 1917 μεισ ήλεχτροπσ-
ραγωγοϋ (ΔΥΜ \ΜΟ) BRITISH HOUSTON ρεύ
ματος συνεχούς 8υ Volts. 100 Amperes έν αρίστη 
καταστάσει.

Τά·ως άνω μηχανήματα' συνοδεύονται μετά πλή
ρους Tamblo μετ’ Άμπερομέτρου Βολτομέτρου κτλ.

Πληροφορία! παρά τή 'Εταιρεία Κινηματογραφι
κών ’Επιχειρήσεων ΗΡΩ-Φ1ΑΜ ΝΕΑΣ ΕΛΛΛΔΟΣ.

Στοά Τάττη 15 — 16 οδός 'Αγίου Μη· ά 5 
ΘΕΣΣΑΑΟΛΙΚΗ.
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ΔΗΜ. Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ II'
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

' ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ε·Ν'ΚΟΥ ' '

| ΠΑα,ΕΠΐΧΤΗΜ|ΟΥ.

ΑΡΕΤΑ1ΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
' ΔΕΧΕΤΑΙ: ’Αχιλλέως 63 β. ΑΘΗΝΑΙ |
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τών ταινιών τή; παραγωγής τοΰ έν Βερολίνω εργοστασίου

PHOEBUS-FILM
£>ν έν Ρωσσία Σιοοιετιζών ηνωμένων εργοστασίων

S0VKIN0„ “60SKIN0 , - VUFKU,, 
MESRAPON RUSSE-, κτλ

έογ<,· «<τϊων «GOERZ·
τβενιών τών τρένων

SERAC &ΡΑΡΑΝ DELI DES 
ATHENES


