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Ζητήσατε τιμολόγιο» άπό τόν κ.
\ ΔΑΡΙΟίν ΜΟΛΧΟ
| 21 όόός Κολόρβον ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

καί #ά παρατηρήσετε πώς ανταγωνίζεται οίανδή 
ποτέ άλλην

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Άνιαποκριταϊ άμισθοι νέοι ή δε 
σπ ιινίδες δραστήριοι διά Πύργον, Τοίχκαλα, 
Κέρκυραν, Πρέβεζαν, Ρέ&υμνον, Κομοτίνην,Κύ
προν καί δι’ δίας τάς πόλεις τήςΜακεδονίας. ΟΙ 
βουλόμενοι α,ς άπιυΰ'υν οϋν δι’ έπ στολής των 
είς τήν διεύ&υνσιν τούτΚινηματογραφικού'Αστέ
ρας^ πρός συννενόησιν.

<* *> Ο <*>  f!W ffilffi

Τδ τόσον αναμενόμενον άνά τήν ύφήλιον φιλμ *Μη-

έ.έ. είς τδ U.F.A Palast am Zoo, τδ περ φημο/ άρ οτο- 
κρατικόν θέατρον τού Βερολίνου.! λ

3Ασφαλώς τολμηροτέρας φαντασίας έργον θά ήτο ύ- 
σκολαν νά συλλάβη αν
θρώπινος νούς Ή Thea 
von Harbon, ή πασί· 
γνωστός αύτή σενιαρίστα 
τής U F.A μετά τάς ά- 
φϋ άσ'.ουςέημιουργίσςτης 
είς τούς ^Νι^πελοΰγχεν» 
και τά αΧρονικά ιού 
Γκρήσχουζ» έπεδίωξε 
τήν διαχείρησιν ένδς τό 
σον τολμηρού θέματος.
*Ομ->λογώ δ'τι μόνον ιίς 
τδν άσυγκρί ως ά ώτερον 
διάδοχον τού I. Βέρν, 
τδν Ού λς, ουνήντησα 
παρόμοιον θέμα.

-Αντιλα ιβάνεσθε ολοι 
τήν Εξαιρετικήν πρώτο- 
τυπάν τού έργου αυτού, 
αφού σάς είνε γνωστόν 
οτι ή ύπόθεσις έξελίοε· 
ται τδ έτος 200 !

Ό κ νηματ γράφος ή 
άφθαστος αύτή τέχνη 
δέν έδίστασε νά μάς πα 
ρουσιάση τδν ΒΑεσοίων* 
τάς λαμπρότητας τού Βυζαν ίου, τά ορ ια της Ρώμης, 
τή* άρχαίαν Ελλάδα, τ^ύς Φαραώ, τήν Βίβλον ακόμη 
και τδν *Αδάμ καί τήν Εύαν, έν μια λέξ ι τήν παγκό
σμιον ιστορίαν. Θά τδ ήλπιζεν δ ιως κανείς δ'ιΐ θά έτόλ· 
μα νά βαδιση καί περαιτέρω ; Τά δρ a r ού παρτλ 9 όντος 
έφάνησαν στενά, τδ μέλλον δμως ανοίγεται ευρύ. Τήν ύ 
πέρλαμπρον αύτήν αρχήν τής κινηματογρ φία; προς νέ
ους όρίζοντας, τδν τόσον σημαντικόν αύεδν σ αθμ^ν τής 

όφείλομεν είς τήν Γερμανίαν /
Βρίν προχωρησωμεν θά άφιε ~ώ τωμεν όλίγας γραμμά' 

διά τδ σενάριο, 3νό λό)ΐα μόνον, διά νά κατ4»οηθούν αί 
κατωτέρω κρί εις. “Ας φαντασθώμεν λοιπόν δτι έπιβιβα- 
ζόμεθα τής μηχανής τού Ού λ , δέν πηγ ί,ομεν δμως 
τόσον μακράν, στό 836.000 .. άλλά στό 2000 καί είσερ 
χόμεθα είς τήν πόλιν τών θαυμάτων, τήν * Μητρόπολιν».

Μία πόλις ιού φωτός Εγείρεται ύπεράνω τοϋ σκότους 
μιάς Εργατικής πόλεως. Ημέραν καί νύκτα σφυρίζουν
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* ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ !
ί ' ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Ν. ΦΡΟΝΙΜΟΥ I
* ΙΑΤΡΟΥ—ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
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ΤΤΩΛΟΥΝΤΑΙ είς τιμήν ευκαιρίας λόγω 
άναχωρήσεως τοΰ ίδιοκιήτου τά κάτωθι μηχανή· 
ματα λειτουργοϋντα έν άρίστη καταστάσει σχεδιν κα 
νουργή. Κινητήριος μηχανή βενζίνη; COVENTRY 
SIMPLEX πραγματικής δυνάμεως 18 1)2 ίππων 
1200 στροφών, κατασκευής 1917 ρεισ ήλειτροπα- 
ριγωγοΰ (\YM.\M0) BRITISH HOUSTON ρεύ
ματος συνεχούς 80 Volts. 100 Amperes έν άρίστη 
καταστάσει.

Τά ώς άνω μηχανήματα συνοδεύονται μετά πλή
ρους Tamblo μετ’ Άμττερομέτρου Βολτομέτρου κτλ.

Πληροφορίαι παρά τή "Εταιρεία Κινηματογραφι
κών ’Επιχειρήσεων ΗΡΩ-ΦΙΑΜ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Στοά Τιίττη 15 — 16 οδός "Αγίου Μηνά 5 
ΘΕΣΣΑΑΟΛΙΚΗ.

1 ΔΗΜ. Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ III
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
•1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΡΕΤΑ1ΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΔΕΧΕΤΑΙ : "Αχίλλειος 63 β. ΑΘΗΝΑΙ jj

φ ςυναροΜ^1
Τ Έτησία Δρ. 150.— 
ψ 'Εξάμηνο; » 80.—
Φ Τρίμηνος » 40.—
Φ ’Εξωτερικού Γενικώς 
Φ Έτησία Λιρ.Άγγλ.1.— 
φ Έξάμηνος » » 1)2
φ ’Αμερικής
Φ Έτησία Δολλάρια 5· —

Φ ΕΤΟΣ Δ’· ΑΡΙΘ· 6 
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Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιβεώρησις

'Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραύεϊα : Σοφοκλέου; 7 (Στοά Πάππου) 
Τηλεγραφήματα; “ΚΙΝΗΜΑ!· ΑΣΤΕΡΑ,, ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ-ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

__  _ ο w ρ w w vjta τήν γην τεοατώ^ει', γιγάντιοι, πολύπλοκοι μηχανΊί 
τρόπολις» π^οεβλή^η διά πλωτήν φοράν τήν ΙΟ 3Ι)ρίου χαί έργέζονται διά τους κατοίκους τής Μητροπόλεως οί· 
* *____ »·Α ττ ν A Polnc»- ονπ Ύ.ηπ »λ ττ»λ Αλι^τλ. τινες είς παμμέ ιστα, πανύψηλα κτίρια κατοικούν και

\ οϊ'.ινες στέλλουν ιά παιδιά των είς αιωνίους κήπους αυτοί 
δε οί ίδιοι οτή Γιοσιβάρομ τδν ναόν τής ηδονής, περνούν 

τδν καιρόν των.
Κύριος ζωής καί θα- 

νά'ου είς τήν μυθικήν 
αυτήν πόλιν είναι ό κύ- 
ριος Φρέντερσεν, τού 
οποίου ή καρδιά μόνον 
στδν υιόν ιου είναι ά- 
φοτιωμένη, δστις επι
θυμεί νά β.ηθήση το'ς 
ανθρώπους, πού τόσον 
καταπιέζει ό πατέρας 
τευ. Κα'. έτσι έξ αιτίας 
του αν καί αθώου, έ- 
κρήγΐυται περίεργες έ- 
πανάστασις. Ή έργα- 
τζύπολις χαταστρέφεται 
άλλ3 οι άνθρωποι σώ
ζονται χαί φέρονται ϊσως 
είς εύ υχέστερον μέλλον.

Αύζό περίπου είναι 
τδ μοτίφ τού έργου πού 
κυρίως περιστρέφεται 
πέριξ τής νεαράς ήρωΐ- 
δος, τής φερσύσης τδ 
ρω ιαντιχδν άνομα αΜα- 
ρία>.

γεγονότα λαμβάιεται έν 
--5 «είρηνοποιού

|{%νιιιΐίΐτογο(ΐ6ιι5ις ιιέόα εις τάς καταχόιιβας

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΩΓΙ

Διά μίαν φοράν
ό σιΐχος . . . Δρ. 5.—
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. » 4.—
"Ανω τ ί.ν τριών

[ δημοσ. ό στίχο; » 3.50
Ή σελϊς .... » 401— 
Εις τό έξώφυλλον

I ή σελϊς . . . » 500.—

Φ
Φ 
Φ 
Φ

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 3.50

Άπό δλα ιά κ σμοϊστορικά ) .
με ίδιον, 'Ο Χριστιανισμός, ή ιδέα τού 
πνεύματος», ό θεός τών κατακομβών, ή αγία μήτηρ Μα
ρία, ολίγος Σοσι^λισμός, ή ύποδ υλωσις εις τδ προλετα- 
ςιάτον, ή συσώρευσις τού κεφαλαίου, ολίγος Μαρξισμός, 
ολίγος Ν τσε, τερατώδεις μηχανικοί Εφευρέσεις, δλα άλλη- 
γοσικλ ά 'εμεμιγμένα,μά τόσον προσεκτικά καίτόσον άκρι· 
Ρώς συνδιδεμένα ώστε νά δικαιολογήται πλήρως τδ θαυ
μαστόν τού συνόλου. “Ο,τι διενοήδη ό Lang ή ο ή πραγ- 
ματοποίη ις τού μύ&ου τού πύργου τής Βαβυλώνος. Τδ 
Επέτυχε είς τδ φιλμ μέ δλας τάς δυνατότητας τής τέχνης 
και δΓ αύτό δ 'Ιεχωβά Εσύγχησε καί έ5ώ τήν γλώσσαν 
τών δη ιιουργών τού μ^γαλουργήμα^ος αυτού, λέγουν με
ρικοί έπικρίνοντες ίσως ιό φιλμ ένεκα τσύ τόσον τολμη
ρού θέματος.

‘Η φυγή ιής Μ’ρίας διά τών κατακομβών, ή γενική 
ί άποψις τής Μητροπόλεως ή τόσον ρυθμική μέ τά ήρέμως
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είς τό» Αέρα κολυμβώντα Αεροπλάνα καί τα αυτοκίνητα, 
ατινα ύπεράνω κολοσ ■ ιαίων χο λυβδίνων γεφυρών ολισθαί
νουν σχεδόν πετώντα, ή καταατοοφΰ, αΐ διαστάσεις, δι' 
ας δ δρος γιγαντ ιαϊος δέν λέγει ασφαλώς τίποτα, ή πο· 
λυτέλιιτ, αΐ διακοσμήσεις, ενώπι-ν τών όποίων δ Ben 
Hur τό πλουσιώτατον αΰτδ φιλμ φαίνεται νά'ο;, τι να 
πρωτοκρίνωμεν ; Ίόού ερώτημα, δπερ πλανάται εί τά 
χείλη όλων των γερμανών κρ. τικών.

Ουδέποτε τδ Βερολϊνον παρέστη πό ιοιούτης τόσον 
μεγαλοπρεπούς πρεμιέρας, ούτε εις τους ·Νιμπιλού,κιν· 
ούτε εί; τδ «Βαριετέ > ού:ε τέλος εις τόν «Φάονστ» πάρε- 
τηρήθη τοιαύτη έκλεκτή συγκέντρωσις. Ή L-B.B. θεω
ρεί την πρεμιέραν τής · Μη τροπόλε ος», ώ; την καλλιτε- 
χνικωτέραν καί Αριστοκρατικωτέραν συχκέντρωσιν τής 
“χειμερινής περιόδου·. Σπα'ΐώιατα, συνεχίζει, δλαι αί 
κορυφαΐ τής Γερμανίας ουνεκεντρώθησαν είς ενα τόσον 
μεγαλειώδες Soiree de Gala·

Τδ ωραιότατο και πλου ιιώτατο αΰτδ θέα ρο τού Βε
ρολίνου, τδ U.r-A. Palast am Zoo, ήστραπτε καί έφα- 
νέτο σάν νά ύπερηφανεύετο διά τδν πλοΰτον πού περιέ- 
κλειε Ό άρχικαγγελάριος Dr Marx, δ υπουργός Dr 
Streseman καί οί λοιποί υπουργοί, δ διιυθυντής τής 
Κρατικής Τραπέζης, ό Δήμαρχος, οί γραμματείς τού Κρά
τους. Σχεδόν δλόκληρον τδ δι λωμαηκόν σώμα, έξ ου 
δ εκρίνοντο είς πρώτην γρααμήν οί πρέσβεις τής Γαλ'ίας, 
Αυστρίας, ’Ισπανίας κ ί Οΰγγορί ς, "Ολοι οί ανώτατοι 
κ ατικοί υπάλληλο', στρατηγ I, ναύιρχοι. Έν μια λέξιι 
δλος δ Ανεπτυγμένος κόσμος τού Βερολίνου. Νά ά'αφέ 
ρω μεν τώρα καί τους καλλιτέχνας ; Προ; θεού ! πού νά 

μας φθάση δ χώρος. Μεταξύ δων ΰπεροΐχον καί έπε 
βάλλοντσ εκείνο το βράδυ, δ Fritz Lang, ή γυναίκα του 
Thea von Harbou καί ή Brigitte Helm, οί τρεις μεγά
λοι ουντελεσταΐ τή; ·Μητροπόλεως·, οΐτινες κυριολτκτι 
κώς άπεθεώθησαν.

Τδ σημαντικόν δμως είναι 8τΐ ή ίν σώμαιι, ουτω; εί- 
πεΐν παρουσία τών αρχών, ασφαλώς έχει δπωτέρους σκο
πούς. Ή Γερμανική Κνβέρνησις επιδιώκει πάντοτε, μέ 
πάντα τρόπον νά ε'ίσχύη βιομηχανίαν, ήτις τόσον τινα 
την Γερμανίαν.

Τήν παράστασιν συνώδευε ή έ; 30 οργάνων ουγ -ειμίνη 
όρχήστρα^.τοΰ θεάτρου μέ έπίτηδες δ ά τδ δράμα συνθε ■ 
θεϊσαν μουσικήν ΰπδ τού G HuppertS. Ή άμονία μου 
σικής καί έργου ήχο πλήρης, ή σέ πασίγνωστες έταιρί· 
«Vox» κατεσκεύατεν άμεσα»; πλάκες διά γραμμόφωνα.

θέλετε τώρα κα: μερικούς αριθμούς για τήν ·Μητρό- 
πολιν» ; ’Ακούσετε .· 1.300 ΟΟΟ μέτρα ·έγυρίσθη ·αν·> 
διά νά Αποτελεσθή ή «Μητρόπολης· ή,ις εχει μήκος μόλις 
4.189 μέτρα {διαιρείται είς 9 ογκώδεις πρ'ξ.ις καί είνε 
μία έποχή), έχρειάσθησαν, κατά ρητήν δήλωσιν τής σε 
νιαρίστας, 36000 κομπάρσοι, 1100 φαλακροί άνθρωποι, 
750 παιδιά καί 100 άράπηδες 3500 ζευγάρια υποδήμα
τα, 75 περούκες, 50 τελείως φαντασιώδη αυτοκίνητα 
500—600 οΰρανοξύσται μέ 7 Ο τουλάχιστον πατώματα 
(ό’χι στήν πραγματικότητα εννοείται) καί 2000 περίπου 
ουτοπικά μοτέρ (έφευρέσεις τού 2000).

‘Η εργασία ήρχιτε τήν 22 Μαΐου τού 1925 μέχρι τής 
30 ’Οκτωβρίου 1926. Διέτρεξαν 310 ήμέραι φωτογρα
φείων καί 60 νύκτες, έςαιρουμένων τών σχετικών μέ τά 
μοντέλλο. Έν σννόλφ έχρειάοθη διά νά ιγυρισθή· ή ται
νία καί παρουσιαιθή 1 1) έ περίπου έτος καί απορεί 
πολύ δικαίως δ κριτικός τού «Film-Kurier» <3ιά τή ιόσον 
καταπληκτικήν αυτήν ταχύτητα, διότι άσμιλώς δίιγότε- 
ρον διάστημά τών 5 ή 6 ετών δέν ήλπιζεν τις νά απαί
τηση τοιούιος γίγας. Σκεφθεϊτε δτι δέν πρόκειται περί 
συνήθους κιν. έργασίας. Άπδ τού σκηνοθέτου τήν έργα- 
σίαν μέχρι τού τελευταίου έργάτου ή αυτή αναλογία, έπρό- 
κειτο πάντοτε νά κινημαιογραφηθή ιό μέλλον. 'Έπρεπε 
έργαζ ‘μ νοι νά φαντάζωνται δ'τι εϋρίσκονται στδ 2000 
καί βλέπουν τδν κόσμον πέριξ των όπως ιόν νομίζει ή 
Τέα φδν Χάρμονξ. Καί δι δτιγν αυτήν τήν ιόσον κοπια
στικήν καί εξαντλητικήν έργασίαν ό»ά τάς τόοας κατα- 
νκε άς, τί έπλήρωσιν ή U.F.A ; Δέν γνωρίζομιν, έπ'

οϋΐενί λόγφ, πρδς τδ παρόν τουλάχιστον, έφ' Soov δεν ε
πιθυμούν vd δμ λήσουν οΐ διευθύνο τες.

Κα cd γεν κήν κρίαιν όλοι παραμένουν κατάπληκτοι. 
Αξίζει νά δή κανείς τδ φιλμ αυτό, γράφει ή «Licht-Bild 
Biihne» κιΐ διά μόνην τήν μηχανικήν του, παεαβλέπων 
τήν υπέροχο ν καλλιτεχνίαν του. Εννοείται δτι ή τόλμη- 
ρότη; τού θέματος δέχεται πολλών τάς έπικρίσεις, άλλ’ 
αΰτδ ιίνε τΓλο ζή ημα. ”Αν είνε ή δ ν είνε τό 2000 δ 
κόσμος έτσι δέν τό ξέρουμε, ή τολμηρότης δμως τής φαν
τασίας τής Χάρμπου έπραγματοποιήθη στδ φίλα; Ναι ά 
παντοΰν όλοι. ’Άρα ή Μη -,ρ^πολις έπέτυχεν. Άλλ’ ίδ ΰ 
μευκαί κρίσεις τού τύπονι

Ή «Be: liner Tageblatt». ή σπουδαιοτέρα γερμανική 
έφημερίς γράφε', “Είνε ένα θαυμάσιον φίλα, τό ύπερο- 
χώτε;ον πού έδημιούργησε ποτέ ή γεραανική κινημα
τογραφία, ένα μεγίλο φιλμ τής U F.A. μέ φωτογραφικός 
συλλή-ψεις πού δέν τής είδαμε ποτέ'.

‘Ν «Licht-Bild Biihne» αφιερώνει δλόκληρον σελίδα, 
ένα ύ νον πρΐς τό φιλμ. Συν τοΐς &<λοις γράφει·. <Εικό
νας τ ιούτ υ μεγέθους ουδέποτε εΐδαμεν, τοιαύιη > κατα
στροφήν ποτέ. Ή ζω’γόνησις τών χαλύβδινων μηχινών 
ιΐνε τεχνικόν Αριστούργημα.,. Ή Thea von Harvou συ- 
νειδητώ. έδημιούργησεν ένα συμβολικόν σεν:ριο.

Ή «Zerliner Morgenpost» γράφει· [«Ή σκηνοθεσία 
ςοΰ Fritz Lang είνε μεγαλειώδης είς τεχνικήν φαντασίαν, 
ή φωτςγραφία θαύμα. ΟΙ φω·ογράφ-ι έπαρουσί σαν 
τοιαύτην έξέλιξιν τής τεχ ικής φαο ογραφίας κατόπιν έ 
ξιντλητικής έρ,ασίας

Η «Der Tag» γράφ ιι <ΓΗ πρεμιέρα τού Οΰγα Πά- 
λα-^Ό am ZOO ήτο μία καταπληκτική επιτυχία.. Αισθάνε
ται τις δτι τδ φ'λμ τών φιλμ είνε ή « Μητρόπ ολιςυ, τό 
απολύτως Σούπερ φιλμ!·.

Ή «Deutsche Ragesgeitung» γράφει· ΓΟλόκληρ'ν 
τδ Βερολϊνον χε ροκρο εϊ · ,

Νά εξακολουθήσω μεν νά άναφέρωμεν καί αλλας; πε
ριττόν. Είναι δλαι τόσον ένθου ια- τικαί. Μία δμως Από 
τάς εξαιρετικωτέρα; επιτυχία; τού φιλμ αυτού ιίνε ή 
πυωιαγωνίστριά του καί ή ζωή της συγχρόνως, μία πραγ
ματική αποκάλυψες, ή Β^ιγίττη Χέλι, ή μόλις 19 ετών 
καλλιτέχνις. Ή L.B Β. γράφουσ ι διά ταύτην λέγειιι’Οχι 
μόνον έπα νοι στήν Χέλμ, άλλα εκ ίμησις οτόν Fritz 
Lang πού τήν άνεκάλυψεν·. Ή «Film Kurier» ή γνωστή 
κινηματογραφική έφημερίς τού Βερολίνου γράφει: *" Β 
ώααιοιάτη, κομψή Βριγίττη Χέλμ π’ρουοιάζει μίαν έξαΐ’ 
αίαν ήρ ΐδα. “ Ο «Kinematograhp» τήν ονομάζει ιξαι- 
ρετιιήν, ΰπερέχουσαν όλων·. Ή «Berliner Morgenpost» 
γράφει: · Μ τρία.... τήν υποδύεται ή Βρ γίττη Χέλμ, τδ 
ντεμπουτάρισ ·α ένδς μεγάλου ταλέντου».

Ή νεαρωτάτη λοιπόν ξανθή καλ^ιτέχνις ΐθριάμβευσε 
καθ’ όλοκληρίαν. Είναι τούτο ίδ αιτέρα χαρά τών φίλ εν 
τής Γεριανι-ής τέχνης, δι ίτι παρ’ δλ ς τάς με ανασιεύ- 
σεις τόσων κορυφών συγκροτείται σΰ η ιίς υψηλόν επίπε
δον κοί ένας λόγος είναι, καί αί Αποκαλύψεις αΰταί δπως 
τής Καμίλλης Χόρν καί τής Βριγίττης Χέλμ.

Ό Άλφριδος "Αμπελ, ώ; Απόλυτος Αρχών τής Μητρο- 
πόλεως δημιουρ εϊ ώραιό ατον ρόλον, ίσως θά ήξ.ζε κα
λύτερον δ ρόλος αυτός νά έπαίζετο Από τον Γιάντικς ή 
τδν Βεγκένερ. Ό Γυυσταΰο; Φρέλιχ ώς σύντροφο; τής 
Μαρίας, δ υιός τού α ·χ· νιος είνε θαυμίιι ·ς τϋπ-ς, επι
βληθείς μέ τό ώραΐο του παίξιμο καί τή; έντελώς κορι
τσίστικες ώμορφιές του Ό Rudolf Klein Rgge ώς έφιυ- 
ρέτη; πο ύ καλ'ς, έπίοης κ ί δ Georg. Ολο·· οΐ Αλλοι 
δίνε μαριονέττα ιού Fritz Lang τού όποιου ή έπ δοασις 
φαίνεται παντού. Θά ήτο σφάλμα δμως νά λησμονήσωμεν 
τδν Καρλ Φρόϋντ καί τδν Γκαύντερ Ρι-.’ου, οΐτινες πα
ρουσίασαν μίαν Αφθ σ-ον φωτογραφίαν.

Αΰιή είναι ή Μητρόπολις, τ^ν όποιαν θά εΰτυχήσω- 
μεν νά δούμε Ασφαλώ; εφέτος εις τδ “'Αττικόν· καί τήν 
όποιαν μέ Αγω'ίαν έπερίμεν-ν δ κινημττ γραφικός κό
σμος ·αί ήτι; δέν διίψευσε τάς ελπίδας τον.

Ή Γερμανία καί είδικώς ή εκπροσωπούσα τήν κινη- 
ματογρ φικήν της τέχνην ή U.F.A. παρ' δλαυς τούς κλο- 

νισμονς, τούς όποιους ύ'έατη κατί τά 9 έτη τής ΰπάρξε- 
ώς τη; φθάσασα μέ(οι πτωχεύσεως, παρ’ ό' ους τούς κιν
δύνους Ακ τής προ έτου; μεταναστεύστως καί τής δευιέ- 
ρας ήδη διαρκούση; δυστυχώς έιΐ, π ρ’ δλ ν τον άγριον 
συναγωνισμόν τού δολλαρίου, να; προσφέρει μίαν ύπέρ- 
λαμπρον παραγω ήν τοϋ 1926 — 37.

Εΰτυχήσαμ’ν νά ίδωμεν εφέτος πλίΐστα Αριστουργή 
ματα έκ τή; παραγωγής αυτής σογχρόνω; ή κιί πρότε 
ρον τού Βερολίνου (όπως συνέβη μέ τήν “Νέαν Ντυμ,παρ 
ρύ·) δέν πρόκειται ίμως νά άσχοληθώμεν περί δλων_ 
Τρία μόνον θά ενατέρωμεν, τρία Ασύγκριτο: Τον αΦά 
ευστν τδ αίεοό Βυυ ό» καί τήν * Μητρόπο’ιν· Τδ πρώ
το τό είδαμε καί έμείναμε κατάπληκτοι προ τοιαύτης δη
μιουργίας. Τά Αλλα δύο θά μάς τά προσφέριι ή “Σινέ- ’Ο
ριά'». Άναμένωμεν λοιπόν νά τά δούμε νά κρί'ωμε καί 
νά έκφέρωμεν τήν γνώμην μας. "Οταν δέ προβληθούν θά 
δημοσιεύσωμεν Αρθρα ειδικών γερμανών Soov αφόρα τήν 
τεχνικήν τών δύο αΰ ών γιγάντων διότι τότε καί ενδια
φέροντα θά είνε καί καταληπτά.

Ag εΰχηθώρ εν λοιπόν νά θαυμάσωμεν γρήγορα τήν 
αΜητρύπολιν· τό φιλμ πού έπωλήθη είς ό'λον τόν κό
σμον πριν ακόμη τελείωση καί άοφελώς θά σύμφωνη 
σωμε μέ τούς γερμαν ·ύς.

Ro- Ma

H MNH/nAT ΜΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κινημ. Ο τερά ΠροεβληΟη τό ιργοτ « Μια γυναίκα ά λά 
γκαροόν». Εαημείωο:· μεγάλην νπιιυχίαν. Επίσης εϊτε άδύ- 
νατον να περιγραφή ^η επιτυγία που (οημείωοε ή προβολή τον 
ίργον « Ο νιος τοϋ Σε'ι^η», "Η διεν&ννοις τοϋ κινηματογρά
φον « Οπερας Mrs άξια θερμών συγχαρητηρίων διά την εκλο
γήν τοιονιων εργοον,

Κινημ,. ΜεΛεκ.—Προεβλήθη Ο πρίγκηφ και ή κζ- 
κόττα^ , *Η  επιτυχία τοϋ έργου αντοϋ ητο άφαντάστως μεγάλη. 
Επίσης προεβληθησαν γόησσα^ καί Ο πνργος τοϋ 

φενδονς».
Κινημ. ΆΛάαπ α.—Ιίροεβλήθησαν τά έργα ανΑς παν 

τρευεοϋμε^ με τον Ρ. λτίς »αί Μ'ο διειρώδες βαλς» με με-
ejliTV^av· 3Επίσης προεβληθησαν aeH δούκισσα τοϋ 

Μπονφαλο» καί τό άπό δυο μηνών διαφι. ιιζόαενον Fpvov 
^Μπεν Χούρ». - ■

Κινημ. Μα^ίκ.— Εν μέσω καταπληκτικής συοροης κόοιιον 
προβάλλεται ή μεγάλη Επιτυχία τοϋ Ρ»)μόν Χοβάωω Μπεν 
Αλη», ' , ,

Μο'μβ·- — Πβθ!:βλήθη ή έπτάποτκτος κωμωδία 
« U άνθρωπο; με τις , γιταΐκ.-ςν. ’Επίσης προεβλήθη τό ερ- 
γον «Αμάν άπ τής γυναίκες» μέ τόν Ρέιζιναλ Ντέννν.

Κινημ Έκλαίρ. — Προεβλήθη τό ί’ργον « 0 γολγοθά; 
μιαςακροβάτιδο;· καί u'O άετιδεν;» ιιέ έπιιυχίαν.

Κινημ. ’Ετουάλ.-Προεβλήθη .’Η άπυκληηη-, ,·ε τήν 
υρ πο κριφη ιθ. Επίσης τό εργον « () σί'ζυγος τής γτ'νο.ϊ- 

κας μου» μέ τήν Λοναΰ Χτοραίν.
Κ,*ημ  Δούξερμπ υογ.-Προεβλήθη (2α βι.ώνΙ το έρ- 

'° ~· <·οαμοι\·. Επίσης « Π νήσο; τών χαμένων καραβιών»,
ι προβάλλεται ι2α βιί'ιον· μέ μεγάλη·· επιτυ

χίαν «Οι άθλιοι·. '
Φαίδων Νιζ' όχλου

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΤΧΑΡΟΜΙΙ rax
Άλ. Παπαγιάννη; Βόλον 1-2—1!ί27 ni-/Oi
Θεόδ Λάβας » 1 -2—Ιϋ27 »"
Κων. Πιριστέρης » 1 —2 —1927 »
Γεωρ. Δανός · 1—2—1927 ·
Δ. Τρακάκης Ηράκλειον 1—2—1927 ■
Δουΐζα Σχλέρφ Καβάλλαν 1-2-1927 
‘rV. Βασιλάπη; Καλάιιαι 1—2—192~ »

Κινηιιατογοαόικύς ’Adehp

ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

ΠΟΤ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΙΑ
Συνεχίζομεν τήν δημοσίευσιν τών έξ ’Α

μερική; εντυπώσεων τοϋ Κόνραδ Φάϊντ τήν 
άνάγνωσιν τών όποιων συνιστώμεν ΐδιαιτε'ρως 
ιίς τούς άναγνώβτας μας καθ’ όσον, άπό τοϋ 
παρόντος φύλλου δ Γερμανός καλλιτέχνης ό- 
μιλεϊ εις βύρείαν κλίμακα περί τών λεπτομε
ρειών τή; κινηματογραφήσεως τών φιλμ έν 
’Αμερική. Άπαγορεύομεν τήν γενικήν ή καί 
τμηματικήν άναδημοοίευσιν τής παρούσης, ά- 
φηγήσεως τοϋ Κόνραδ Φάϊντ καθόσον, έγρά· 
φη είδικώς διά τόν «Κινημ. ’Αστέρα· τοϋ 
όποιου άποτ«λεΐ ίδ οκιησίαν.

III
Ό Μυρνώ τού δ ποιου τδ εργον «ό τελευταίος τών αν

θρώπων· είχε τεχνικώς καί φωτογραφικώς έπαναστατι- 
κήν έπίδρασιν είς τήν Ευρώπην, <ιγυρίζει· τώρα ΐνα εξαι
ρετικό φΐ’μ διά λ^σμδν τΰς ’Αμερικανικής Έταιρως 
·Φδξ·, τοϋ όποιου αί οίκοδομαί έστοίχισαν 350.000 
δολλάόι , ήτοι ίν καί ήμισυ εκατομμύριου μάρκων. Επί
σης δ Αόθαρ Μέντες, δ ’Αλέξ. Κάρ τα, δ Ιΐωλ Λούντ- 
βικ Στέϊν και ή Λύα ντε Ποϋττι, έργάζονται είς τδν Νέον 
Κόσμον διά τήν Γερμανικήν κινηματογραφικήν τέχνην, 
χωοίς νά λησμονήσωμεν καί τόν Έρνεστον Λοΰμπιτς μέ 
μέ τόν συνεργάτην του Χάνς Κράλλυ οί όποιοι έργάζο·. 
ται διά τδν αϋτδν υψηλόν σκοπόν, πάντες Αποβλέποντες 
είς ένα μεγάλο ιδανικόν, δηλαδή είς τό νά δυνηθή ή μέλ- 
λουσα διεθνής κινηματογραφία νά ενώση τάς κορυφαίας 
έργασίας τή; ‘Αμερικανό Γερμανική; τέχνης.

ΔΡ αυτό, φρονώ δτι αί αθρόαι μεταναστεύσει; τών 
καλλιτιχνών μα; στήν ’Αμερική, δέν πρέπει νά θεωρη 
θώσι ώς Ασώλεια τής Γερμανική; κινηματογραφίας. Άλλ' 
α, έπιστρέψωμεν είς τό Χόλλυγουντ.

Μεταξύ τών περίφημων ανθρώπων πού έγνωρισα έκ 
τού πλησίον εκεί, τήν πρώτην θέσιν κατέχει ό Τζών 
Μπάτρυμορ δ όποιος θεωρείται σήμερον δ μεγαλείτερ'ς 
’Αμερικανό; δραμ τι*ός  καλλιτέχνης. Είς τήν ταινίαν ιου 
σ μαετέσχον καί εγώ. Αμέσως με·α τό τέλος τή; πρώ
της μου σκηνής στό εργον «Λουδοβίκος 11ος· με τον 
Μπάρρυμορ μέσα είς τήν τεχνητήν αίθουσαν τού θρόνου 
υού Απεδείχθη μάν Ακόμη φορά··, άπδ τόν Μπάρρυμορ 
έως τόν τελιυταΐον κομπάρσο·, η εγκάρδιος, ειλικρινή; 
συμπάθεια μιθ’ ή; αυτοί οί συμπαθείς αρθρωτοί περιέ- 
βαλλον τό· Γεραανδν συνεργάτην ·ων.

’Εκείνο πού μο:> έπροκάλεοεν έ τίση; μεγάλη· χαράν 
ήτο τό δτι <5 ρόλος μου μεγάλωσεν μέ πρ σθήκην νέων 
σκηνών κατ’ άπαίτησιν του Τζων Μπάρρυμορ^. Δια του 
τρόπου τούτου, ή ένασχόλησίς μουείς τδ έργαοτήριον 
τών «Ή ωμ'νων Καλλιτεχνών» μου εγινεν πραγματική 
άπόλ υσις. Αί ήμέραι παρήρχοντο άνά··εσα σέ ζωηρή καί 
ευχάριστη εργασία, καί ύστερα τήν νύκτα δίαν δλη ή πά
λι; ήταν βουτυγμένη μέσα σέ αληθινη θαλασσα από 
φώτα, τότε μπορούνε κανείς νά χαιρετίοη μερικούς πα- 
ληοΰς καί νέους.

Τόν Λούμπιτ; π. χ. τού όποιου τήν σταδιοδρομίαν 
ώ; ηθοποιού μετ' ενδιαφέροντος παρηκολούθησα καί 
δοτις μάς παρουσίασε σέ μένα και μερικούς Γερμανούς φί
λους τήν τελευταία του ταινία, σ’ ενα μικρό κινηματο
γράφο τόν όποιο· έχ·ι έγκατεοτημίνσν ' τό σπήτι του. ~ 

Κατόπιν έπεσκέφθην τόν Δρα Μυρνώ μέ τδν όποιον 
προ π λλών ετών τέγύτισα» τήν πρώτην μου ταινίαν, τόν 
αγαπητόν μου Γιάννιγκς όστ'ς καταγίνεται τώρα με ιόν 
Πόμμερ καί τδν Μωρίς Στίλλερ στό «γύρισμα» ένδς νέου 
φιλμ, καί Αλλους.

Εκείνο δμως πού μού εκαμεν εξα ρετικήν έιτύπωσιν 
ήτο ή «ποεμιέραυ ενός σπουδαίου φιλμ εις τό περιφημον 
•Αιγυπτιακόν Θ ατρον· ( Επεται συνέχεια)
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
Γαλλικό περιοδικό πού πήρα προχθές ταχυδρ ιμικώς, 

έζήτησε τις προβλέψεις διαφόρων όστρολόγων, ειδικών 
επιστημόνων, χαρτομάντιδων και λοιπών συναφών περί 
αυτά, για τόν καινούργιο χρόνο. Χάριν τών πολλών dra 
γνωντών τού «Κίνιιιιατογοαόικον Άίϊτέρ ς» έθεώρη· 
σα καλόν νά μεταφέρω εδώ μερικές άπό τις προβλεπτικές 
αυτές απαντήσεις. Έξ άλλου μάς κινούν τό ενδιαφέρον 
γιά τδ*  άπλούστατο λόγο, δτι ομιλούν οπωσδήποτε καί 
γιά τήν *εβ)όμη  τέχνη*.  *Άς  πάρουμε κατ’ εκλογήν, ώς 
πιό ενδιαφέρουσες τις γτωματεύιεις τής διανήμου χαρτο- · 
μάντιδοΐ κ. Φρέγια, γιά τόν τρέχντα καιν ύργιο χρόνο 
1927. Καί ορίστε τί ειπεν ή κυρία αύτή, αποτεινόμενη 
είς συν άκ ην τού έν λόγω περιοδικού ι

— Τό 1927 μπορούμε νά τό όνομάσ:υμε ά^ό τώρα' 
χρονιά εξάψεων καί "νησυχιών στήν έν γίνει εκβασι τής 
σύγχρονης ζωής μτς. Έν τούτοις δμως παρ’ ό'λη τήν άλ- ' 
λαγή τού ρυθμού θι είνε καΐλίτ ρα οργανωμένο άπό τό , 
περασμένο 1926. 'Η Γαλλία τόν χειμώνα θά τόν περάσει ' 
ύπό ιό κράτος φοβερω'άτης οικονομικής χρ αεως Θά δ- 
άναγραφούν στά χρονικά του και κάποιες μίκρ'ς ταραχές 
ά4λ*  ή τάξις θά άποκατασταΰή και πάλι μέ ιόν έ >χομό 1 
τής, άνοίξι ως... ‘Ο χρόνος c-ύτός, έξακολ'-υθεΐ ή κ. Φρ> ' 
για, εύρίσκεται στόν αστερισμό τού Δτός.. Μολονότι δμως 
είνε ευνοϊκός ό χρόνος διαβλέπω φοβερές ταραχές στά 
Βαλκάνια καί στήν Άγγ ία... Άλλα καί τά άλλα κράτη 
δεν θά ήσυχάοουν. Καταστροφές θά συμβούν καί ίδώ; 
σεισμικές. 11 ρ-'βλέπω μίαν έτίτασι καί στόν πν υματιομό 
παρ9 όλη τήν έπικρατούσαν φρενίτιδα τού ύλιτμο Πολ 
λες ταραχές στήν 'Ασία κτί Ανατολή Επίσης ή Ρωσσο· 
κινεζική συμφωνία #ά έχη μεγάλεζ συνέπειες, άλλ*  ό'χι 
αμέσως. Νέος τρομερός πόλεμος θά γι'η στή Ρωσσία 
Γ.ά τό σημερινό καθεστώς τής Ιταλίας άμφιβάλλω άν θά 
διατηρηθή (άσφαλώς γιά τόν αγαπητό μας Ντούτσε θά τό 
λέη αύτό). Τεράστιοι πρόοδοι γίνουν, καί ιδίως στήν 
^Ιατρική, θά κατανικηθή 53 σχεδόν μία τρομερά άσθίνε'α. 
'Η τέχνες φέτος θά έχουν μεγάλη κρίσι, έκ'ός τής Κίνη·» 
ιίατογριιφίας στήν όποια προβλέπω νέες τροποποιήσεις. 
Πολλοί δέ συγγραφείς κινηα< τυγρατικών έργων θά έμ· 
φανισθούν μέ νέες ιδέες καί πρωτότυπα ταλέντα, \4Αλά 
καί πολλοί νέοι ^αστέρες» θά δημιονργΊθ- ύν καί θά 
θαυματουργήjουν (Sea καί Ντίνα Σαρρή).

Αυτά ειπεν ή κ. ΦρέγιαΛΤο ϊδια περιοδικό έζήτησε με 
ταξύ τών άλλων καί τις πολύτιμες προβλέψεις τού περί
φημου δ δασκάλου τών άποκρίφων Επιστημών, αστρο
λάβου καί λι,άκι μάγου δάκτορσς Σβάτσιο, γιά τόν και· 
νουργιο χρόνο 1927. ΚΓ αυτός είπε πολλά, πάρα πολλά, 
δπως δλοι οί άλλοι μύσται τ'~ν χαρτιών καί τών βε^τέδων 
τού καφέ. Άλλ*  αυτές δέν μάς ενδιαφέρουν καί πολύ. Τό 
παράδοξον δμωξ είνε διι ή προφητε'ες όλων αυτών πού 
ξεύρουν τήν μεγάλην έπιστήμη τού διαγιγνώικειν τά μέλ 
λοντα νά συμβούν οτά κατακάθια τών καρέδων, σχεδόν ό 
μοιάζουν μεταξύ των. ΕΙ'ε περίεργο πώς έουμφώνηοαν, 
ένώ συνήθως καθένας μοιρολό/cς σού προλέγει δλως διό
λου αντίθετες ψευτιές άό τούς άλλους. Μονάχα ό μεγα· 
λοδύναμος Θεούλης καί ή μαγική ψυχή τους ξεύρουν άν 
μας κοροϊδεύουν ή δχι. Τώρα τό ζήτημα είνε άν θά έπα- 
ληθεύσουν. Έν τούτοις εμείς άς παρακαλο7 με τό Θεό 
άψιό τώρα νά πραγματοποιηθούν εκείνα Ιδ ως πού μάς 
συμφέρουν καί περισσότερο απ' δλα νά... θριαμβεύοη 
στή Βιέννη ή Ντι'να μας, ή πρω αγωνίστρια τής.,,·. Φάνα 
μετ». Έν πάσει περιπτώσει δταν αληθεύσουν ή προβλέ
ψεις καί τά κουρουφ ξαλα τών μάγων καί χαρτομάντιδων, 
τότε... λέμε κι*  έμεΐς τήν προφητεία μας. Θά είνε ή 
ασφαλέστερη απ' δλες τις μαγικές καί άστρολογικές προ
βλέψεις τών απόκρυφε ιτών. Γ ατί έμεΐς θά είμαστε εκεί
νοι πού θά γελάσουμε τελευταίοι καί μάλιστα γιά τή Ντι- 
νούλα μας... X??· λ’αουιιίδης

Ifl Η ΣΤΗΛΗ ft]
<» ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΤ ΚΙΝΗΗΛΤΟΓΛΦΟΤ Ο

δμαωςις
ΤΟΥΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΝΔΕΣΜΟν

ΦΙΛΩΝ ΤΦΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Έπειδή μάς άπηυθύνθη παρά πολλών τό έρώτημα 

— συνεπεία τών προσωρινών αποδείξεων πληρωμής αΐτι· 
νες φέρουσι ενα αστέρα -*άν  ό Σύνδεσδός μας σκοπόν 
έχει τήν άνάδειξίν α'Αστέρων» τοσ Κινηματογράφου, δη- 
λούμεν άπαξ διά παντός, δτι ό Σύνδεσμός μας δεν απο
βλέπει εϊς τήν άστεροποίησ^ν ιών Έλληνίδων καί Ελ
λήνων, άλλά σκοπός του εϊν^ι ή έξύψωσι; καί πρόοδος 
τού κινηματογράφου εν Έλλάδι.

(Έκ τον Π· Σ· Φ. Κ·)

ΑΝΑΚΟ1ΝΩΣΙΣ
Τό διοικ. Συμβούλιον τού «Πανελληνίου Συνδέ· 

duov φίλων τοί? Κινηηατογοάφον» μή δυνάμενον νά 
εύχα~ιστήση ένα έκαστον Ιδιαιτέρως, ευχαριστεί θερμώς 
δ.ά τον ι Κινηματογραφικού * Αστέρας*  πάντας τοός συγ- 
χαοέντας αύτό διά τήν ϊδρυσ.ν τού Συνδέσμου.

Τό Διοικ. Χνιιβούλιον τον Π.Χ.Φ.Κ.

0 ΑΣΥΡΜ4ΤΟΣ ΤΟΥ Π Σ Φ Κ
Κον Γ. Κ. λ’ιτιίόπουλον (Καβάλλαν),— Επιστολή 

σος έλήμθη. Θά σάς γράψω μεν προσεχώς, έκτενώς. Κα
ταστατικόν σταλήοεται άμι έγκρίσζι του ύτό Πρωτοδι
κείου.

«ΊΙ Γραιιηατεία τον Π.Σ.Φ.Κ.*

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Π. Σ Φ Κ.
Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Π,Σ.Φ,Κ. έκτελεΐ την 

πρώτην έ ίδρομήν τού Συνδέσμου ιίς τήν Μονήν τών 
Κλειστών τήν πρεσεχή Κυριακήν 6 Φεβρουάριου έ,^. πρός 
•εκλογήν τοπείων τά όπογα είς άλλας γενικά; έκδρ^μάς 
τάς όποιας θά έκτελέαη ό Σύλλογος, θά κινημα ογραφη- 
θούν δπως σταλούν πρός προπαγάνδαν υπέρ τών φυσι- 

, κών Ελληνικών καλλονών, είς τό Έςωτερικόν.

sykaesmos m m to? κινηματογράφου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πληροφορίαι καί έγγραφαί μελών κα&’ έκά· 
αιην άπό 1 2-1 /χ.,α.προβωρινώς είς τά γραφεία 
τοϋ «Κινηματογραφικού Αστέρας».

’Επίσης πληροφορίαι δίδονται καί υπό τοϋ 
Προέδρου κ. Π. Φρονίμου, ίατροΰ, όδός ‘Ακα
δημίας 8β, 12—1 καί β 1 )2 — 7 1 )2. μ.μ.

0 Κ. Ε. ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ 
KRI “ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΗΤΕ - KRPAO,,

ΕΜΦΑΝΙΣΙ2ΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕ2ΚΑΣ ΜΠΕΡΤΙΝΙ
Ό έν Γαλλία φίλος καί γνωσ ός επιχειρηματίας κινη- κατωτ ρω χάριν τών ^αναγνωστών τοΰ «Κινημαΐογραόι» 

ματογραφικών ταινιών κ. Ε. Μηυροδημάκης είς τόν όποϊον I κοί Άότερος».
ντόσα οφείλει ή ‘Ελλάς διά τήν κινηματογραφικήν της πρό· I «Ή τελευταίες στροφές στό χειριστήριο έδόθησαν γιά 
> οδον άπό τοΰ 1910 καί εντεύθεν, δεδομένου δτι είνε δ'.τήμεχάλι? ταινία ποΰ ετοιμάζουν τώρα ή Centrale Cine- 
πρώτο; ίδρυιής σοβαρών κινηματογραφικών έπιχειρήσ «ν' matographique et 1‘International Standard. Οί όπερα- 
ίν Άθήναις—οί παλαιότεροι τν....» τ - ’
θά ένθιμοΰνται τό έν τή ό- 
δφ Σταδίου κινημαιοθέαιρόν 
του «Παλλάς» δπου σήμερον 
τό μέγαρον Έφεσίου—εϋρι· 
σκόμενος ήδη έν Παρισίοις 
δπου διατηρεί καί έκεΐ ειδι
κόν γθίαφεϊον έν τή Rue de 
la Paix 6, προβαίνει είς σο
βαρός, ώς πάντοτε προμήθει
ας 'ταινιών διά τό ένταϋθα 
γραφεϊον του, τό όποιον διευ- 

'θ-ΰνουν οί καλοί συνεργάται 
του κ.κ. Πρίντζης καί Σόρ- 
μπυ.

Ώ; πληροφορούμεθα έκ 
Παρισίωνό κ. Μαυροδημάκη; 
διαπραγματεύεται μεταξύ άλ
λων καί τήν αγοράν τή; τε
λευταίας ταινίας τής πεοιφή- 
μου diva Φραντζέσκας Μπερ
τίνι, τό γνωστόν έργον ύπό 
τόν ιίτλον «Τό τέλος τοΰ Μόν
τε Κάρλο» είς τό όποιον πα
ρά τό πλευράν της ποωταγω- 
νιστοΰν καί οί κ.κ. Ζάν *Αν-  
τζελο, Βίκτωρ Βίνα, Ραϋμόν 
Κατλαίν κλπ. εκλεκτοί καλλι- 
τέχναι τής γαλλικής κινημα
τογραφίας. Ή εΐδησις αύτή 

χαροποιεί μεγάλως διότι 
ό κ. Μαυροδημάκης ό οποί ς 
κατά καιρούς μάς παρουσίασε 
τά εκλεκτότερα έργα τής παγ
κοσμίου παραγωγής, μερικά 
τών ότοίων έκ καθήκοντος 
άναφέρομεν, ώς τά ; «Ζουέ 
ντέ Ιίαρί», «Νιμπεϊ οϋγκεν, 
«Άθλιοι», «'Αρχόντισσα τοΰ 
Κόσμου», «Χαμένος Κό μος», 
«Μιχαήλ Στρυγκώφ», κλπ. 
κλπ. θά έπιτύχη κοί τήν α
γοράν διά τήν 'Ελλάδα τής

τερ Duverger, Lucas καί 
Hennebains έπ.βΜπονν 
πλέ ν τάς τελευιαίας Ιεπτο- 
μερε ag. Οί σκηνοϋ'έταε Μά
ριος Ναλπάς καί Άνρν Έ- 
τιεβάν, βοη&ούμενοι άπό 
τους καλλιτιχνικοΰς ό»ιι#ν»- 
rd$ I. Νΐ’ανσον καί ΙΊαλ- 
τοίκ, προχωρούν μετά ζέσε- 
ως στό μοντάρισμα τοΰ «Τέ- 
ίους τοΰ Μόντε Κάρλο. τό 
όποϊον άναμέ εται ώς μία ά
πό τής πλέον ενδιαφέρουσες 
παραγωγές ιοΰ 1927.

Εικόνες καί μακρύ σχόλια 
ίημοοιευ ϋ έντα άπό τόν είδι· 
κόν κινηματογραφικόν τύ- 
πιν μάς επλοροφόρησαν κά
πως περί τοΰ τί &ά ϊίωμεν. 
Μερικές σκην'ς ποΰ προε· 
βλήϋ-ησαν καί κάποιες ά· 
κριτομΰϋιες μας δίδουν μιά 
ιδέα τής οημανιικής προ- 
οπα&εϊας τών εκτελεστών.

Ο τίτλος μόνον τοΰ μυθι
στορήματος τοΰ Paul Poul- 
gy απαιτούσε άνάπτυξιν πο
λυτελείας κα οικονομικών 
μέσων ποΰ υπερβαίνουν τά 
κανονικά μέσα ποΰ διέθετεν 
ή γαλλική παραγωγή. Είνε 
βέβαιον δ ι τίποτε δέν παρη- 
μελήθη άπό τήν Centrale 
Cinematographique καί τήν 
International Standard διά 
νά δοθή εϊς τδ «Τέλος τοΰ 
Μόντε Εάρλ . τδ άπαιτού- 
μενον κομφδν καί επιβλητι
κόν πλαϊοιον.

’Ε«τος τή; άναπαρασιάσε- 
ως τών αιθουσών τοΰ Μόντε 
Κάρλο, ή ταινία .έγυρίσθη. 
είς τδ μέγαρον τοΰ πρίγκη- 
πος Radziwill είς τδ Erme- 

__ Henry de Kersaiut, στό Ver-
signy, εις ιοΰ βαρώνου Ροβέρτου Ρότοιλδ, είς τδ Σαιν-

Ενα ώραιον καλλιτεχνικόν group. Εϊς ιδ μέσον ή 
καλλιτέχνες Φραν'ξέσκα Μπερτίνι, άριοτερά της ό 
κ. Ε. Μαυροδημά ης καί δεξιά της ό κ. Μοσέρη 

- ,- . .·_ ·'·'» άιτιπρόσωπος τοΰ κ. Μαυροδηυάκη έν Άλεξανδρε ατβλευταιας αυτής ταινίας τής τ ι ι *
Μπερτίνι ν.αίτοι ή τιαή της (3000) ?ολλάρια) δέν σνμβα· nonville, εϊς τοΰ κόμητος 
όίζει μέ την αγοράν τών ’Αθηνών. Έν π<(σει όμως πε ι- signy, είς τον βαρώνου Ρομερτον ταιοιεν, εις το ζ.αιν- 
πτώσει μολονοτι η εμψαν σις τής ταινίας αυτής έν Έλΐ.άδι τιγύ. Μεγάλες κυρίες, ώς ή κόμησσα de A’ibraye, ή κό- 
θ’ άποτελέση εξαιρετικόν γεγονός —διότι ποιος δέν βά μησσα de Montgommery—Beaubourg έδέχθησαν νά κά 
απευοη να θαυμαση κατόπιν απουσίας τόσων χρόνων τήν μουν έμφάιιοιν εϊς τής π’έον άριστοκρατικες σκηνές του 
θείαν Μπερτίνι—πρέπει να ομολογηθή δτι καί ή τιμή τών έργου.
3 χιλ. θολλαρίων διά τήν αξίαν τής ταινίας αύτής έάν I Πολλά τά θαυμάσια λέγονται, κυρίως γιά τδ παιγνίδι 
πριιγματοποιηθή, θ αποτελεσρ μίαν μεγάλην χειρονομίαν polo ποΰ παίζεται μεταξύ διάσημων κοσμικών κυρίων 
τοΰ κ. Μαυροδημάκη. ' ΟΓήν πελοΰζ τής ίδ οκτησίας τοΰ Ρότσιλδ στδ Chantilly.

Ό εν Παρισίοις ανταποκριτής μας περιγράφει ώς έξης I Ή ύπόκρισις μά, επιφυλάσσει μιά έκπληξι' τάν έπά- 
τό «γύρισμα» τής ταινίας αύτής τήν οποίαν δημοσιεύομεν ' νοδον εή, ώραίας καί συγκινητικής Φρα.τζέσκας Μπερ-
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τίνι στον κίνημα ογράφο. 'Η Μπβρτίνι ή όπ:ία εί; ζην 
ακμήν τής δόξης κοΐ τής νιότητός της τΐχιν άποσυς&ή, 
ϋά εσανβύαη είς τό .Τέλ··ς τοΰ Μίντε Κάρλο*  τής απα
ράβλητες επιτυχίες τών πρώτων έ'ών. Κοντά της -d-ά χει 
τοκροτήσωμεν τόν Ζάν “Αντξελο. ίναν άπό τούς οι> ιηα&η- 
τικωτέρους αστέρας τής γαλλικής κινηματογραφίας.

Ή Μπερτίνι και ό ‘Άντζελα περιστοιχίζονται άπό 
ένα έκλεκτό" &ίασσ· οπού τους πρώτους ρόλους κατέχουν 
ή μ<ς Pola Rode, ό Raymond Catelain, Silbert de la 
Noe χαί Βίκτωρ Blva

Teoa εκλεκτά στοιχεία ίξασφαλ ζουν ατό αΤέλος τοϋ 
Μόντε Κάρλοτ μια ϋριαυβευτιτιή καρριέα.

Η ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ
ΣΤΟ “ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ,,

*Ενα άπό τά π\έον σπουδαία φιλμ τής Πόλλα Νέγκρι 
Ιξ εκείνων τά οποί ι «ε/ύρισ«»Β εν Άμερ κή είναι ώρι- 
σμέως τά αΑϋτοκρατορικόν <5οχεΓο·». Έπραγμα ο 
ποιή&η είς τό οτού‘1' τή; * Παραμάουντ» ΰπό τήν διεύ 
Φυνσιν τοϋ Νωρίς Στίλλερ.

"Ε; έβδμάδες έκτάκτ υ προπαρασκίυής δ ετέ&ησα*  
διά τήν πβράτωσιν τοϋ έργου τούτου όπερ ή β,ΤΙαρ μά 
ουντ» έβιάζετο εξαιρετικά; *ά  παρουσίαση. Πρωτ<**,  ωτι- 
στεΐ πορά τό πλετεό*  τής Πόλ*α  Νέγρι ό διάσημος Ά· 
με ρικανός ή&οπειόε Τζα ημς Χαλλ δστις προσφάιως έπ - 
ράκτσε τό φιλμ, «'Η ίδιο ρ< πια τοϋ φλερτ*  εις το όπ^ΐ 
ον πρωταγωνιστεί ή Μπεμπ ξΝιάνι λς. Ο συμπα&ής Τξ·ί 
ημς Χάλλ &ι ύποδυ&ή τό πρ οωπον τοϋ Οϋγγ_ου ουσά
ρου, Οΐ "Ο ο Φ^ίς, Μόξ Ντ.όβιτσον, Ί\ώμ' Σιγχμαν καί 
τινις άλλοι έκλεκτο'ι καλλιτέχναι συμπλ ροϋν ιόν κατάλο
γον τών ηρώων τοϋ έργου τοϋ Ααζώ Μπιρώ μέ : οϋς χι 
μαγικούς του χαρακτήρας άπαραλλά'Λίους.

Ο γνωστός * Ερρίκος Πόμ'^ερ τής U. F. Α. δσ’ΐς ά 
νέλοβε τήν συγ) ραφήν σεναρίων πολεμικών ώς έπί τό 
πλεΐστον, σύνεργοξετ >ι σττνώτα α μετά τ ϋ Μωρίς Στιλ- 
λερ και τής Πόλ?α Νέγρι είς τήν ανωτέρω παραγωγήν.

Τά ντεκόρ είναι έκτάκτως χτυπητά. Τό Οέμ^. εξαιρετι
κά δυνατόν προσδίδει β’ς τήν Π λλα Νέγ ι μίαν δραματι
κήν χροιά*  άνταξ αν τοϋ ταλά του της. Ο σνγγραφευζ τοϋ 
σεναρίου Λαζώ Μπιρώ, αναμένεται τήν τρέχ\>υσαν έβδομά- 
δα είς ΧόΛλυγουντ δπου & απασχόλησή μέ τήν συγγρα
φήν ετέρων άϊιολόγων σεναρίων τών οποίων τήν κινημα
τογράφησή & ’ άναλάβη προσεχώς ή ιΠαρο μάουντ .»

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ
Ή προετοιμασία ένός σέναριο 8έν είναι ίιάλου άπλοϋν 

πράγμα δπως ήμπορεΐ νά ύποτεθή.
Έάν π. χ. έπιθυμοϋμεν νά κινηματογραφήσωμεν ένα μυ- I 

θιστόρημα έκ των πλέον φημισμένων είναι απαραίτητον να ΐ 
δποστή τοΰτο μ<αν σημαντικήν διασκευήν. Ή λεπτομέρεια ; 
αύτη άλλωστε έπεςηγεϊ τόν λόγον δΓ δν αί κινημ. Έται- ; 
ρίαι διαθέτουσι μεγάλον σχετικως άριϋυόν «σεναρίστ».

Μετά τήν διασκευήν περί ής ώμιλήσαμε», τό μυθιστόρη- , 
μα παραδίδεται εις ένα «άναγνώστην» λεγόμενον δστις θ’, 
άναλάβη νά τό συντόμευση καί κατόπιν είς δεύτερον τοιοϋ- j 
τον ό όποίος θά μελετήση τάς κινηματογραφησίμους λεπτο
μέρειας του καί θ’ άποφανθή έάν άξίζη ή δχι τόν κόπον νά 
κινηυατογραφηθή. Έάν άποφανθή δτι άξίζει πράγματι, θά 
παραδοθή ύπ' αύτοϋ ε'.ς τρίτον δστις θά έξάγη έκ τοϋ μυθι
στορήματος τό «σενάριο» δπερ θά δώση είς τόν σκηνοθέτην, 
διά νά ύποστή τήν τετάρτην καί τελευταίαν τροποποίησιν 
ή οποία καθιστφ τό παίξιμο τών ηθοποιών όυθμικώτερον καί 
πλέον «ζωντανόν».

Μετά τήν πβράτωσιν τοϋ φιλμ, τοΰτο ΰφίσταται τό άπα- 
ραίτητον «ντεκουπάζ» άφαιρουμένων τών περιττών σκηνών, 
καί τό φίλμ παρουσιάζεται πρό τοϋ κοινού διά νά κριθή 
ΰπό τοΰ τελευταίου ή προσπάθεια δλων τών άνθρώπων ποΰ 
έργ’άσθησαν διά τήν έμφάνισίγ του.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
OTWOrPWH ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ή Κώνοτανιζ Τάλματζ ετοιμάζει τό προσεχές της ερ- 
γον «Her Social Secretary». Εϊνβ ενδιαφέρον νά σημει- 
ωθή δτι πρό ολίγων έτών τό ί5ιον έργον έκινηματογρυφη- 
θη διά πρώτην φοράν μέ πρωταγωνίστριαν τήν Νόρμα 
Τάλματζ.

—Ή Λ'ιλ Ντάνκοβερ, ή μεγάλη Γερμ νίς καλλιτέχνις 
και σύζυγος τ·>ΰ Whitt, γρσμματέως τοϋ ’Έριχ Πόμμερ, 
έφθασεν ήδη εις τήν ’Αμερικήν Τό πρώτον της εργον διά 
τήν «Παιραμ ·ουντ» θά εϊ»ε «*Ο  άνθρωπος ποΰ έληημόνη- 
σε τόν Θεόν» καί εις τό όποιον θά έμφανισθή παρα το 
πλευράν ιού Αιμίλιου Γιάννινάς καί τοΰ Ούαλλος Μπήρρυ.

—Ό Ρικάρντο Κορτέζ θά είνε ό σύντροφος τής Πολα 
Νέγκρι είς τό νέον της έργον «Έξομολόγησις», τό οποίον 
θά «γυοισβή» ύτό τήν διεύ >υν ιν τοϋ Γερμανού σκηνοθέ
του Λόθαρ Μέντες.

—Τό «Αϋτοκ ατορικόν Ξενοδοχεΐον», ένα άπ > τά νεώ- 
τερα έργα τήσ Πόλα Νέγκρι προεβλήθη είς τό «Gloria 
Palast» τοΰ Βερολίνου μέ μεγάλην επιτυχίαν.

—Τό πρώτον <ι ΐλμ τής νεοσυστάτου εταιρίας «Paneuro- 
pa» θά είνε «Ή έρωμένη» τοΰ Alexandre Brady. Η 
σκηνοθεσία άνετέθη εί; τόν Ρόμπερ Βίνε καί ό κύριος άν- 
'ρικός οόλος εί: τόν Χάρ^υ Λίτκε.

— Ή ”Αστα Ν λσεν άπεφάοι 'ε μετά απουσίαν δύο ολο
κλήρων έτών νά έπιστρέψη εις τήν οθόνην. Τό έογον τό 
δ οϊον θά σημειώση τήγ επάνοδόν της θά είνε Αί κακιαι 
τή: άνθρωπότη:ος· (Laster der Neusehleft). Είς τό φιλμ 
■ιΰτό ί'ά ένη ώς συντρόφους τόν Βέρνερ Κράους καί τόν 
Άλφρέντ Άμπέλ.

— Ό “Ερνεστ Βάγντα, Ούγγρος σενσρίστας, γράφει ενα 
ί σε άριο πρβγματευόμενον τήν ζωήν τής Ραχήλ, τή; περί· 
! φήμου έβραίας καλλιτέχν'δος. Ή Πόλα Νέγκρι θά είνε δ 
I «άστήο» τής ταινίας ταύτη; ΰπό τήν δ.εύθυνσιν τοΰ *Βρΐχ  
! Πόμμνρ, γερμανοΰ διενθυντοϋ ίιιπρεσσαρίο ’· Καί αυτό δ- 
। ν μ'ζεται άμβσικανική ταινία ! Εύ,ε 1

Η ΑΛΙΚΗ ΤΕΡΡΤ
ΚΑΙ Φ PAMCN ΝΟΒΑΡΡΟ

Οΐ δηχιοόΐλ.εϊς άότέοες τίις αΜέτοο—ΓκόΧδονϊν» 
Άλικη Γέρον κατ Ρσιιόν Νοβάρρο Β’ άρνίάονν τόν 
προόεχζή ιιίινα τό «γύριομα»τον νέον τους όίλιι τν· 
τλοόορονηένον οΐ «’Εραότοί-.

"Ϊ1 ύπόΟεόίς τον ίκτνλίόόετ.ιτ έν Ίιίπσνία όπον 
Οά «γνρνίΟοΐν» τά εξωτερικά τοϋ ό λιι καί τινες εΐ- 
δΐ’λλιακιιΐ όκηναί τοί? έργον.

Η H0U ΗΕΓΚΡ1 Μϊ2ΙΖ0ΣΤΚ3ΕΤΐ:
ΊΙ ΙΙόλα Νέγκρι την όποιαν ιιένρι όήηερον έ· 

γ-νωρίζαιιεν ώς δραματικήν καλλιτέννιδα καί άξι- 
άλογον όνγγραόέα κατέλαββν ήδη ιιικράν Οέόιν είς 
τόν ιιονόικόν κόάηον νάρις εις ιίνΌεάίν της πολν 
έπιτννή κατά τάς κρίόεις τών ειδικών, τήν όποιαν 
ένεπνενόΟιι άπό τάς ραψωδίας τών Λίότ καί Σοπέν 
οί οποίοι εινε οί άγαπηιιένοι της ιιονόονργοί. Ή 
Πόλα Νέγκρι έτιτλοφόρηόε τήν όννθεόίν της «ή 
άιάιινηόις τής ΙΙολωνίας ηον».

Είς διιαοόιογρ ιό κήν έρώτηόιν άπιίντηιίεν ότι 
πιθανόν νά πραγματοποίηση καί αλλας όννθέόεις 
τάς όποιας οί άναγνώόται μας φαντάζονται μέ πό- 
<5ην άννπομονιιιίίαν 0’ έναμείνονι- οί Οινμαόταί 
τής ΙΙολωνίδος γοήόιϊης.

ΗΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ‘'ΣΠΛΕΝΤΙΤ,,

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CIn£ ORIENT—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

(Συνέχ,ια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό Μαρτιγώφ ύπερισχύσας είς τήγ μετά τοΰ άγθρώπου 

τοϋ σταθμού πάλην, κατώρθωσε νά ειδοποίηση τόν μηχανο
δηγόν τής άμαξοστοιχίας καί ν' άποσοδήση τήν τρομεράν 
έκτροχίααιν. Ή βασίλισσα Μαρία έπιστρέψασα είς τά άνάκτι- 
ρά της, ίβυθίσθη είς σκέψεις καί έσυλλογίζετο ποιος νά εί
χε άραγε συμφέρον διά τόν θάνατόν της. Ή μορφή τής κο- 
μήσσης Μιραντώφ έπρόδαλε τότε έμπρός της μέ δλην της 
τήν σατανικήν δράσιν. Καί πεπεισμένη πλέον δτι αϋτή έξύ·

φάνε τήν σκευωρίαν εναντίον της, άναφέρει τό γεγονός είς I τον έπρόφθοσε κα’. 
τόν Βόριδα.

‘Ο Βίρις, παοά τόν έκλυτον βίον τόν βποϊον δ'-ήγεν, ήγά- 
πα καί έσέβετο τήν βασίλισσαν. Καί είς τούς ύπαινιγμούς 
της οτι ήτο δυνατόν ή Μιραντώφ νά έπεδίωκε νά γίνη βα
σίλισσα έδήλωσε πλήρης δργής πρός αυτήν :

Είμαι διατεθειμένος νά κτυπήσω αλύπητα έκεϊνον πού 
θά ίτολμοϋσε νά σάς θίξη.

‘Εν τφ μεταξύ είς τό μέγκρον τής Μιραντώφ έγνώσθη ή 
άποτυχία τής Απόπειρας ή δέ κόμησσα ήρχισε νά ύποπτεύι- 
ται τόν Μαρτινώφ.

ΙΙοιός άραγε, τού λέγει, νά έματαίωσε τά σχέδιά μας;
— Κάποιος άπό τούς δράστας ίσως, άπαντά δ Μαρτινώφ, 

ποΰ θά κατελήφθη άπό τύψεις συνειδήσεως φαίνεται.
— Πρέπει νά εΰρωμεν άλλον τρόπον, έπαναλαμθάνει ή Μι

ραντώφ. Νά έζοΰσε τούλάχιστον ή Βάνια.
—Ή Βάνια ζή, λέγει τότε ά Μαρτινώφ. Τό διάόασα σέ 

μιά έφημερίϊα πού έλεγε δτι οί χωρικοί τήν είδαν μέ ένα ά- 
γοράκι ώς 12 έτών.

Άθήναι 13 — 7 Φεβοουαρίου 1927

‘Η Μιραντώφ έξεπλάγη μόλις ήκουσε τήν είδησιν καί α
νέθεσε στόν Μαρτινώφ νά τήν άνεύρη.

* ί*:
Καθ’ ήν στιγμήν ό Βασιλεύς Βόρις είς τό ιδιαίτερον γρα- 

φείον του έσκέπτετο πώς νά περάση τήν ήμέραν του καί ή- 
τοιμάζετο νά μεταδή είς τό «Σπλέντιτ Τεράς» πού ή<οιγε 
έκεϊνο τό|3ράδυ, δ Τιτί έπεδόθη είς τήν άνεύρεσιν έργασίας. 
Ή τύχη τόν έφερεν είς τό «Σπλέντιτ Κράς» δτου χάρις 
είς τήν γνωριμίαν ένός τών διευθυντών προσελήφθη ώς βοη

θός ύπηρέτου.
Μέσα εις τάς πολυτελείς αίθού- 

σας τοϋ «Σπλέντιτ» είχε συνα- 
θροισθή έκεϊνο τό βράδυ ή κρέμα 
τής άριστοκρατίας τών Παρισίων. 
Δοϋκες, μαρκήσιοι, κόμητες, τρα- 
πεζίται καί πλήθος αριστοκρατών 
μεταξύ τών δποίων καί οί δύο ά- 
χώριστοι φίλοι, ό ζωγράφος Κο- 
κιμπώ καί δ συγγραφεύ; Μορισ- 
σών. ‘Ολίγα τραπέζια παρακάτω 
εύρίσκετο καί τό τραπέζι τιΰ Βα
σιλείς Βόριδος

‘Η Σουζόν έκεϊνο τό βράδυ προ- 
βλέπουσα καλά κέρδη κατώρθωσε 
παρά τήν απαγόρευαν νά είσδύση 
μέσα είς τήν αίθουσαν μέ τά άνθη 
της. "Ενας όμως έκ τών ύπηρε- 
τών πού τήν άντελήφθη τήν έ- 
πλησ'ασε καί έπεχείρησβ νά τήν 
διώξ-η. J'O Βασιλεύς Βόρις ποΰ 
τήν άντελήφθη διέταξε τόν ύπη- 
ρέτην νά τήν άφήση νά πλησιάση. 
Είς τήν θέαν της δ Βόρις κατε
λήφθη άπό ένα άκράτητον κτη
νώδες αίσθημα καί έπεχείρησε νά 
τήν διαφθείρη. Ό Τιτί άντιλη- 
φθείς τους άχρείους τρόπους τοϋ 
Βόριδος, τρέχει άμέσως καί ειδο
ποιεί τούς φίλους του. Τήν στιγ
μήν έκβίνην ό Βόρις έπιχειροϋσε 
νά φιλήση μέσα είς τό καμπαρέ 
τήν Σουζόν. ‘Αλλ’ ό Μορισών

τόν άπώθησε λέγων :
—Ε'σθε ένας αχρείος.
Τό ίπεισόδιον ήρχιοε νά λαμδάνη διαστάσεις καί ό Βόρις 

έξαλλος άπό όργήν σηκώνει τό χέρι του διά νά ραπίση τόν 
Μορισσών. ‘Αλλ’ ό Τιτί δέν χάνει καιρόν, δρμά καί πιάνει 
τό χέρι τοϋ Βόριδος λέγων :

—ΝιροπήΜε; c ειότατ'ε
Τοΰτο γίνεται αφορμή να άπολυθή δ Τιτί, δ δέ Μορισ- 

σώγ συνοδεύει τήν Σουζόν είς τό σπίτι της.

Ο Τιτί άπομείνας καί πάκιν χωρίς έργασίαν άπεφάσισε 
νά έπανέλθη είς τό παλαιό του επάγγελμα, νά άνοίγη τις 
πόρτες τών αύτοκινήτων.

Μίαν ήμέραν ένφ · φίλος του Κοκεμπώ έσκιτσάριζε σέ 
μιά πλατεία τής συνοικίας τής Μονμάρτρης, ένα αυτοκίνητο 
έσταματοίσε μπροστά σ’ ένα μέγαρο. Ό Τιτί έτρεξε άμέσως 
είς τό έργον του. Μέσα άπό τό αυτοκίνητο κατέβηκαν δύο 
κυρίες ή όποϊες ήσαν ή βασίλισσα Μαρία καί ή Άγγλ’.ς α
κόλουθός της.

Είς τήν θέαν τοϋ Τιτί ή βασίλισσα έστράφη πρός τήν
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άγγλίδα καί τής είπε μέ άπορίαν :
—Αύτό τό παιδί κάπου τό είδαμε.
—Μάλιστα λέγει δ άκόλσοθος.Είς τό βιβλίο*  «Τιτί δ βα

σιλεύς τών άλητών».
—Μπα ξέρετε τό όνομά μου, έπεμβαίνει δ Τιτί.
Καί ή βασίλισσα ευχαριστημένη άπό τήν γνωριμίαν του 

τόν παρακαλεί νά τής σ-στήση· τόν ζωγράφον Κοκιμπώ 
τού δποίοιι έθαύμαζε τό ταλέντο. Ό ΤιτΙ τρέχει αμέσως καί 
φωνάζει τόν φίλον του ποδς τόν όποιον ή βασίλισσα εκφρά
ζει τήν έπιβυμίαν νά έπισκεφθή τό έργαστήριδ του. Ό Κο- 
κεμπώ δίδει τήν διεύθυνσίν του καί υποκλίνεται χαιρετών 
τήν βασίλισσαν, Τήν έπομένην ή βασίλισσα εύρίσκετο είς τό 
ατελιέ τού Κοκιμπώ δπου μεταξύ άλλων βλέπει καί τό σκί
τσο τής Βάνιας τήν όποιαν έζωγράφησε μιά μέρα πού έπε· 
σκέφθη τό σπίτι τής Σουζόν μέ τόν φίλον του Μορισσόν, 
‘Η βασίλισσα έ«πλήττεται διά τήν καταπληκτικήν ομοιότητα 
τού πορτραίτου μέ τήν μικράν πριγκήπισαν. Καί κατεχομένη 
άπό ένα αίσθημα γλυκείας άναμνήσεως έψιθύρισε :

—Νά είναι άραγε αύτή!...

* *
Έν τφ μεταξύ δ βασιλεύς Βόρις τοΰ όποιου ή αθεράπευ

τος κλίσις πρός τάς γυναίκας είχε διαγείρει τάς άκολάστους 
δρμάς του άφ’ ής στιγμής έγνώρισε τήν Σουζόν σκηνοθετεί 
μίαν άπαγωγήν διά τόν Μαρτινώφ καί μίαν ήμέραν ένω ή 
Σουζόν έβγαινε περίπατον μέ τή Βάνια ή δπο'α είχε γίνει 
καλα έν τφ μεταξύ, έπεδόθη είς τήν παρακολούθησίν της. 
Τότε 8ιά πρώτην φοράν βλέπει καί τήν μικράν πριγκήπίσ- 
σαν καί πείθεται πλέον δτι ή Βάνια ζή. Ό Μαρτινώφ

ραντώφ.Καί πλησιάζ-.υσα πρός τό παράθυρο*  τού δείχνη τήν 
Βάνια μέσα είς τό αύτοκίνητό της. Ό Βόρις θορυβείται άλ
λά δέν ένδίδει. Καί κατορθώνει μετ' δλίγας ήμέρας νά άρ- 
πάση τήν Βάνια άπό τά χέαια τής Μιραντώφ μέ σκοπόν V<? 
τήν φονεύση,

'Ο ΤιτΙ περίλυπος διά τήν απώλειαν τής Βάνια σοφ'ζέΐάί 
ένα σχεδιον μέ τό όποιον κατορθώνει νά παρασύρη τόν Μαρ 
τινώφ είς τόν περιστερώνα του καί νά τόν συλλαβή τή 6ο' 
θεία τών φίλων του Κοκιμπώ καί Μορισσόν. Άλλ’ έκεΐ ?*  
νακαλύπτει δ Μαρτινώφ ότι δ ΤιτΙ είνε υιός ίου. Κγ 
τά δάκρυα στά μάτια ζητεί συγγνώμην άπό τόν Τιτί δ f ·ί μέ 
πέφτει στήν άγκαλιά του δακρύζω*.  Μέ τήν βοηθέ' «ποιος 
Μαρτινώφ τρέχουν καί οί τέσσαρες είς τό σπίτι τή' ’“ν το® 
τώρ όπου τήν ευρίσκουν ψυχοραγοϋσα*  καί πληρρ » Μιραν- 
δτι άνθρωποι τοϋ βισιλέως ήρπασαν τήν Bivw ,φοροΰνται 
χάσουν καιρόν σπεύδουν είς τό μέγαρον τοΰ 7 ;· ΧωΡ·ί
μετά άγρίαν πάλην δ Μαρτινώφ τραυματίζετε -οριδος όπου 
Βόρις έν τή άπογνιόσει του πέρνει τήν Βά 1 βαρέως,ο ο_ 
τόν ποταμόν. Ό Τιτί δμως σώζει διά τ- ·4Ι· ί κο'· πέφτει εις 
Βάνια τήν όποιαν παραδίδουν ε’.ς τήν ζΛ.. ·>ταίαν φοράν τήν

Μετ'δλίγας ήμέρας άποθανόντο- Ελιασαν Μαρίαν, 
λισσα Μαρία άποκαθιστδ είς τόν Ρ · τ0' ' Βόριδος ή 
via δ ίέ Τιτί, έπανευρών τόν π· ? *'*  τήΐ Βοθνίας τήν Βα- 
φύγη π'σω στό Παρίσι δπου του αναγκάζεται _νά
άφοϋ έδωσε ύπόσχεσιν εις τ εισάγε ζαι εις τό σχολείο*,  
πτεται συχνά. -ήν ότι θά τήν έπισκέ-

τότε συλλαμβάνει διπλοϋν σχέδιον άπαγωγής. Καί πράγ
ματι ένα βράδυ ένφ ή Σουζόν έπέστρεφε μέ τόν Τιτί άπό τήν 
έργασία της επιτίθεται κατ’ αύτής μέ δύο άλλους τή» συλ
λαμβάνει καί φεύγει. Άλλ’ δ Τιτί προφθάνει καί σκαρφα
λώνει πίσιο άπό τό αυτοκίνητο, καθ’ ή» στιγμήν ένας άλλος 
άποσταλμένος τοϋ Μαρτινώφ πηγαίνει στό τής Σο'ίζόν καί 
κλέβει τήν Βάνια τήν δποίαν καί μεταφέρει στό σπίτι τοΰ 
Μαρτινώφ. Ό Τιτί προτού μπή είς τό μέγααον έντός τού 
δποίου έκλεισαν τήν Σουζάν τρέχει καί τηλεφωνεί είς τούς 
φίλους του τόν Κοκιμπώ καί τό*  Μορισσών. Μετ’ όλίγον 
ένα αύτοκίνητο σταιατα έμπρός είς τή*  έπαυλι» καί κατέρ
χεται μία σκιά Είνε δ Βόρις. Ενός τού μεγάρου συναν- 
τάται μέ τόν Μαρτινώφ καί πληροφορηθείς ότι ή Σουζό 
είνε μέσα μπαίνει προσποιούμενος τόν σωτήρα, καί έπιχε- 
νά τήν διαφθείρει. ’Επακολουθεί άγρια πάλη κατά τν ,ρεί 
ποιαν ή Σουζόν άντιλαμβανωμένη τόν κίνδυνον νά ύ ,ν 6- 
φωνάζει έν άπογνώσει. 4$*.ύψη

—Τιτί, Τιτί!...

ΕΝΑΣ ’, ΕΛΕΙΟΣ ΣΠΟΡΤΣΜΛΝ
Ό συμπαθ’ - «» ,

είνε ένας τέ" ής Αμερικανός καλλιτέχνης Ριχάρδος Ντιξ 
τή; λέξεω.- Λβιος σ.τόρτσμαν μέ τήν απόλυτον σημασίαν 

Πρό /· , , - .
σαν εΐ- είκοσαημέρου συμμετεσχεν εις αυτοκινητι ηνκουρ; 

r ελαβον μέρος ci καλλίτεροι ηθοποιοί χειρισταί
βολάν.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανεν αγώνας ταχύτητάς, άν- 
,οχής αποτόμου ανακοπής τής ταχύτητος κλπ.

Ό Ριχάρδος Ντίξ προηγήθη είς όλα; τάς κατηγορίας 
τών αγωνισμάτων άποσπάσας τά εγκάρδια jru/χσρητήρια 
τών συναδέλφων του οΤιινες τοΰ έδώρισαν ένα χάλκινον 
άγαλμα εϊς άνάμνησιν τοϋ κοινού των άγώνος.

Εύτυχως δι’ αύτήν δ Τιτί ήτο έκεΐ. Καί μ"
δρμφ είς τό δωμάτιο μέ τό πεοίστροφο στά γ άγμ πήδημα 

— 'Επάνω τά χέρια λέγει άπειλητικά π- .έρια.
Ό Βασιλεύς Βόρις κατάπληκτος άντ ,ός τόν Βόριδα. 

χωρήση πρό τής κάνης τοϋ περιστρόφου .γκάξεται νά ύπο-
Άλλ' δ Μαρνινώφ σπεύδει καί άρπ . το® Τιτί.

άφορμήν είς τόν βασιλέα νά έπα*  ,άζει τόν Τιτί δίδει δέ 
Εύτυχώς τήν στιγμήν έκείκην άκ- αλάβίει τήν ά,πίπείραν, 
δ Μαρτινώφ καί δ Βόρις,φεύγου- ,ύοντκι βήματα. Καί ένφ 
δαλον εισέρχονται δ Κοκιμπώ z διά νά άποφύγουν ιέ σκάν-
τήν Σουζόν άπό τό μέγαρον. κκΐ δ Μορισσών καί σιέρνουν

Άλλ’ είς τό σπίτι κατά
γήν τής Βάνιας πράγμα - .«ληκτοι μανθάνουν τήν 'ίπαγω- 

Λ όποιον λυπεί ίδιαιέρως is-ν Τιτί.

msmw hams sapaw maisaa
Ή Άρλέτ Μχρσάλ τής όποιας τήν δφιξιν είς Παρισίους 

ανήγγειλε*»  δ «Κ. Α.» είς έν τών προηγουμένων του φύλ. 
λων, είχε μεταβή είς τήν Μεσημβρινήν Γαλλίαν διά νά δι- 
έλθη δλίγας ήμέρας άπολύτου ήσυχίας ϊνα άναπαυθη καί άν- 
τλήση νέας δυνάμεις διά τό προσεχές της ταξείδιον είς τόν 
Νέον Κόσμον. "Ηδη, ή ώραία καλλιτέχνις έπέστρεψεν είς 
Παρισίους δπου διέρχεται τάς περισσοτέρας ώρας της είς 
τούς ράπτας της οϊτινες άνέλαβον νά τής προμηθεύσου/ ανω> 
τών έκατό άμφιέσεων τάς όποιας ή γόησσα Μαρσάλ προτί- 
θεται νά λανσάρη είς τό προσεχές της φίλμ.

Ή κβμησσα Μιρσ * *
δέν τήν ύπακούει π' ντ ·<φ βλέπιουσα Άτι ό βασιλείς Βόρις 
απέναντι τοΰ 6ασ· λέον καί αίσθανομένη δτι τό ά 3-τρΧΛ.' της 
πρός αύτόν καί · ^®ί ήΡΧ'.σε νά δύη άποφασίζει ν ά ια-ταβή 
’Αλλ’ δ Βόριο ^ιδ'ώξη τήν άνάκτησιν τής φιλίας της. 
τότε θέτει ε! τήν θέαν της μένει άπαθής. Ή Μιραντώφ 

~ΠρΟσ άβίτης άτοϋ.
προδίδει . ζ τε Με’ίαλειοτχτε., τοΰ λέγει. Ό τρ ί-κος σας _Μ Λ^φασιν νά κόψωμε τάς σχέσεις. Ρ ? ?

~ Δέν σά?νί«ϊ“δΐ'»:α°*  xupfa' λ^γει δ Βδοις..

•4■ «·
στταξετε από έδώ μιά. στιγμή έτσαναλαμιβά- m ή "Μι-

8A0JE KECTOS ΕΙ2 W "Η?ΖΪ ΚΑΜΑ.,
Ή γνωόιίι «ας άπό τόν <Κο Μπωκαίρ» δπον ν- 

πεΰνΟη τον ρόλον τής ώραίας τοϋ ΜπάΟ Ντόρνς 
Κένυον. ώς γνωότόν ίννρόενβη τον Μίλτον Σίλς 
δότες εϊνε εις τών κνρτωτέρων πρωταγωνιστών τής 
Φέρότ—Νάάτοναλ.

Ή ν.αλλττένντς πρό ίιιιερών ΰπέγραϋε <5ν«6ο· 
λατον «έ τΐιν άνωτέρώ έταερεαν κατόπιν τον όποιου 
β’ άνίικη τοϋ λοιποί εις τΐιν <Φέρότ—Νάόιοναλ’
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ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Ϊ1 ΛΕΓΕΙ Ο ΙΙΡΰΕΜ ΤΗΣ Π. Ε.Κ. κ. ΑΑΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ό κινηματογράφος καί τδ κοινόν.— ‘Η βαρυτάτη φορολογία τδ κυριώτερον ίμπόδιον διά τήν 
ηρόοδον.—Κίνδυνος νά κλείσουν. — Ή Εγκληματική άδιαφορία τών Επαρχιών.—Πώς ϋά βελτιω
θούν τά ζητήματα τών κινηματογράφων. —’Ανάγκη νά συσσωματωθούν δλοι.—Μία εκκλησις τοϋ 
Η. Τριαντάφυλλου.—Τά Εσωτερικά τής «Π. Ε. Κ.*. —Τά πρώτα μέτρα τοϋ Διοικητικού Συμβου

λίου.— ‘Ο πρώτος χορδς τών κινηματογράφων.—Πρδς Sva εύοίωνον μέλλον.

‘Ο «Κινηματογραφικός Άότΐιρ» συνεπής πρός τήν 
ιίρχικήν τακτικήν την δποίαν έχάραξεν άφ’ ής ήμέρας έξε· 
δόθη, τής παρσκολουθήσεως δηλαδή έκ τοΰ πλησίον όλη; 
τής κινήσεως καί τών γεγονότων τά όποια άφοροϋ» τήν 
παγκόσμιον κινηματογραφίαν καί Ιδιαιτέρως τήν έν Έλλάδι 
τΟιαύτην, εύρίσκεται σήμερον εις τήν εΰχάριστον θέσιν νά 
δημοσίευση κατω’έρω τάς άνα οινώ- 
σεις τοϋ νέου προέδρου τής «Πανελ
ληνίου Κινηματογραφική; ένώσεω;» 
κ. Άλκ. Τριανιαφύλλου, έπί τών 
οποίων έφιστώμεν σοβαρώς τήν προ
σοχήν όλων τών ένδιαφερομένων διά 
τήν πρόοδον τή; κινηματογ.αφί ς 
έν Έλλάδι. ,

"Ο κ. Τριαντάφυλλου, άνθρωπο; 
μάλλον τής δράσεω; καί τών έρ
γων καί οΰχί τών λόγων καί τών 
υπσσχέσε uv, μέ τήν ιδιαιτέραν πρα- 
κτικότητα τοΰ πνεύματος τό δ ιοΐον 
τόν διακρίνει, θέτει μέ αμερικανι
κήν σαφήνειαν τά πράγματα είς τήν 
θέσιν τών καί χαράζει διά τών δη
λώσεων του νέαν οδόν είς τήν έξέ- 
λιξιν τών |διαφόρων ζωτικών ζητη
μάτων τά δπυΐα απασχολούν ήδη 
τήν «Πανελλήνιον Κινηματογραφι
κήν Ένωσιν». 3IH -5

Τόν κ. Τριαντάφυλλου, κατορ- 
ιθώσαντες μετά μακράν πολιορκίαν 
νά άπομονώσωμεν είς τό ιδιαίτερόν

λάδι καί Ιδίφ τών επαρχιών αί δποΐαι κυριολεκτικούς φυτο
ζωούν καί μόλις κατορθώνουν ν’ άνταποκριθοΰν είς τά έ
ξοδα τή; ταινίας τήν δποίαν ενοικιάζουν. Έάν δέ δέν λη- 
φθή μέριμνα διά τήν έλάττωσιν τοΰ φόρου ώρισμένως σάς 
βέβαιοι δτι εΐμεθα ύποχρεωμέ οι νά κλιίσωμεν τούς κινη
ματογράφου; προ; αποφυγήν μελλοντικών ζημιών.

—Εις ποιον σημεΐον εύρίσκονται 
ήδη αί ένέργειαι τής έπιτ.οπής τής 
«Π.Ε.Κ » διά τό ζήτημα τούτο ;

— Αί ένέργει Ί τή; έτιτροπής 
βαίνουν συστηματικώς πρός εΰόΟω- 
σιν τού ζητήματος, άλλα τούτο δέν 
άρκεϊ. Διά νά έργασθώμεν άποτελε- 
σοατικώς πρέπει νά μάς ένισχύσουν 
αί έπαρχίαι. Και έπί τής αδιαφορί
ας τών έπαρχιών έπιδτμώ νά σάς 
τονίσω μερικά πράγματα τά όποια 
καίτοι είνε πικρά, έλπίζω δτι θά έ- 
κτιμηθοϋν δεόντως άπό τούς |έταρ- 
χ<ώ ,ας συναδέλφου; μας. Θέ/,ω νά 
εϊπω δτι ό λόγος διά τόν όποιον τό 
ζήτημα τούτο δέν έλΰθ.η είσέτι καί 
έξ άφορμής τού ότοίου έξακολουθοΰν 
οί κινηματογράφοι τών έπαρχιών νά 
φυτουωώσιν, οφείλεται κυρίως είς 
τήν άδιαφορίαν αυτών τών ιδίων. 
Διότι ένφ υπάρχει έδ » ή όρ γάνωσις 
τή; Π.Ε.Κ, καί ένφ είδοποιήθησαν 
εγκαίρως νά έ,γραφοΰν μέλη διά νά 
ένισχΰσ ιυν τόν αγώνα τής σχετικής

ΑΛΚΙΒΙΑΔΠΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Γενικός Διευθυντής τής Εταιρείας AME
RICAN FILM Co INC. καί Πρόεδρος 
τής «Hav’λληνίον Ένά >*o»s  Κινηματο
γραφικής» (ιι. Ε. Κ.) Σωματείου Άνε- 

γνωρισμένου-

του γραφειον, διότι έκ μετριοπάθει
ας προοεπάθει νά αποφυγή τήν ά- 
ιφορμήν ποΰ θά τφ έδίύομεν νά προ- 
;βή είς δηλώσεις, τόν ήναγκάσαμεν 
έπί τέλους νά μάς άπαντήση είς τά 
κατωτέρω ερωτήματα τά όποια ίθέ- 
σαμεν ΰπ’ δψιν του.

—Π «ς κρίνετε γενικώς κ. Τρι
αντάφυλλου. τό μέλλον τών κινηματογράφων έν Έλλάδι; 
Προβλέπετε δτι θά προοδεύσουν ;

Έάν κρίνωμεν άπό τήν παρούσαν κατάστασιν, λέγει 
ο, κ. Τριαντάφυλλου, οι κινηματογράφοι δέν εύρίσκονται 
εις σημεΐον τοιούτον ώστε νά έλ ίζουν κυλ/.ίτερον μέλλον. 
Ο κινηματογράφος είνε, όπως καί τά ά'λα δημόσιο θεά- 

επιχείρήσις. Επιχ; ίρησις, εννοεί αι, ή όποια απο
βλέπει και εις την ανάπτυξιν ιών γνώσεων καί τήν διαπαι- 
Οαγωγησιν τοΰ κοινού. 'Οπωσδήποτε δμω; κάθε έπιχείρη- 
σις δια να «ροοδευση πρέπει νά στηρίζεται επάνω είς με
ρικός ευνοϊκός προϋποθέσει; μία έκ τών οποίων είνε καί 
το κοινον. Δεν θέλω νά πώ δτι τό κοινόν δέν υποστηρίζει 
» y κινΤ1Μ·®ΪΟϊ6άφον. Τούναντίον διαβλέπω είς αύτό μίαν 
διαθεσιν, η μάλλον κλίσιν ιδιαιτέραν, ποός τόν κινηιιατο- 
γραφον. τον οποίον προτιμά άπό τό θέάτρον. Εκείνο κυ
ρίως το οποίον έμποδίζει το κοι όν νά υποστήριξή έκθύμως 
τους κινηματογράφους εΠε ή βαρυτάτη φορολογία ή όποια 
τό εξαναγκάζει να απομακρύνεται συνήθως άπό τόν κινη
ματογράφον, είς τάς παρούσας μάλιστα στιγμάς, κατά τάς 
όποιας ολοι διατρεχομεν οχληρόν οιχο'ομικήν χοίαιν

Η βαρυτάτη φορολογία έπίσης είνε εκείνη ή όποια 
πλήττει καιρίως τάς κινηματογραφικός επιχειρήσεις έν Έλ-

επιτροπής, δχι μόνον δέν άπήντησαν 
άλλ’ είς έπίμετρον εκφράζουν καί 
παράπονα διά τόν βαράν φόρον τόν 
όπσϊον πληρώνουν. Μέχρι δέ τοιού- 
του σηωείου έφθασεν ή άδιαφορία 
τών έπα,χ'ωτών συναδέλφων μας 
ώ ,τε δταν τούς άπεστείλαμεν επι
στολήν ύτογεγραμμένην ΰφ’ όλων

μελών τοΰ διο.κ ;τικού Συμβουλίου, διά τής οποίας 
τούς παρακαλοΰμεν νά φροντίση έκαστος διά τών πληρε
ξουσίων τοΰ τόπου τά κι ήση τό ζήτημα ν’άποστείλουν 
ιίς έπίιιειρον τηλεγρσφήμοτα διαμαρτυρίας πρός τούς αρ
χηγού; τών κομμάτων διά τήν βαρείαν φορολογίαν, καί 
νά μάς έμβάσουν δτι προαιρεΐτάι έκαστος διά τήν οικονο
μικήν ένίσχυσιν τή, έτιτροτϋς τής όπιίας τά έξοδα είνε 
ϋπέρογζα, ούδείς πλήν τριών, ά.τήντησε. Δεν γιωρίζω 
πού νά αποδώσω τήν έγκ/.ηιιατικήν αύτήν άδιαφορίαν τών 
συναδέλφων τών έταρχιών. Διότι ασφαλώς δέν οφείλεται 
είς τήν αποφυγήν τών έξόδων τής έγγραφή; των ως μελών 
είς τήν ένωσιν καί τήν κ ιταβολήν τής γελοίος συνδρομής 
ή ότοία είνε 25 δραχμαί τόν μήνα κατά μέσον όρον. 

Συμπερα νω επομένως δ τι δέν υπάρχει θέλησις έκαστος δέ 
είς χάς επαρχίας σκέπτεται μόνον διά τόν εαυτόν του καί 
αφήνει είς τούς άλλους νά φροντίσουν πρός δφελό; του. 
Let George do it δπως λέγουν οί Αμερικανοί. Δέν βα- 
ρυέσαι, ας τρέξουν οϊ ό λοι γιά μένα όπως λέμε έμεϊς. 
Είνε έν τούτοις καιρός νά έννοήσουν οί συνάδελφοι τών 
έπαρχιών δτι τά ζητήματά μας δέν λύωνται κατ’ αύιόν τόν 
τρόπον καί ότι έχουν καθήκον καί ύ '.οχρέωσιν νά ένισχύ-
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σουν τόν αγώνα μας έγγραφόμενοι μέλη εις τήν όργάνω- 
σίν μας.

—Διατί δέν λαμβάνετε κ. Τριαντάφυλλου ένα μέτρον 
διά νά τού; εξαναγκάσετε νά εγγράφουν μέλη;

—Τό μέτρον αύτό δύναμαι νά σάς ε'ίπω έλήφθη ήδη 
άλλά δέν έτέθη ακόμη εϊς εφαρμογήν διότι ελπίζω δ ι ■ ί 
συνάδελφοι τών επαρχιών θά άντιληφθοΰν μόνοι των τήν 
άνάγκην τής συσσωματώσεως και θά σπιύσουν νά έγγρα- 
φοΰν είς τήν ένωνιν. Έν πάσει περιπτώσει θά έξαντλή- 
σωμε δλα τά μέσα τής έτιεικείας καί κατόπιν θά προ- 
βώμεν είς τήν εφαρμογήν τοΰ ληφθέντος μέτρου τό ό
ποιον συνίσταται εϊς τήν μή παροχήν είς τό εξής είς αυ
τούς ταινιών έάν προηγουμένως δέν εγγράφουν είς τόν 
σύλλογον. Τήν άποή'ίν μας αύτήν άπε’έχθησαν ήδη ή 
'Ηνστερν Φίλμ, ή Άμέρικαν Φίλμ καί ή εταιρία Πρίντζης 
Σόρμπυ καί Μαυροδημάκης, Είμαι δέ βέβαιος δτι καί τά 
άλλα γραφεία ταινιών θά τήν αποδεχθούν.

Παρ’ δλα ταύτα οίσθάνεμαι ώς πρόεδρος τής Π.Ε.Κ. 
ύποχρέωσιν νά κάμω έκ<λησιν είς τά συναδελφικά αισθή
ματα τών επαρχιωτών συναδέλφωνείς τούς οποίους συνιστώ- 
χάριν τοϋ άρτου των, χάριν αύτοΰ τοΰ συμφέροντος των νά 
σπεύσονν νά ένισχύσουν τόν σύλλογον αποστέλλοντες τήν 
συνδρομήν των είς τόν ταμίαν τής Ενώσεως κ. Λημ. Καρ- 
ράν οδός Πατησίων 12.

— Καί διά τάαλία ζητήματα πού αφορούν τήν πρόοδον 
τής Π.Ε.Κ. τί έχετε ΰπ’ όψιν νά κάμετε κ. Τριαντα 
φύλλου;

— Ή προσοχή μου στρέφεται-έπί τοΰ παρό τος νά βελ
τιώσω τά οικονομικά τής ένώσϊως. Καί πρός τόν σκυπίν 
τ1 ΰιον προσελήφθη έμμισθος υπάλληλος έδρεύων εις τό 
έπί τής όδοΰ Λυκούργου 14 γραφεϊον μου τό όποιον παρε- 
χώρησα δωρεάν, π ός τόν όποιον θά δύνανται ν*  άπευθύ- 
νωνται τά μέλη τών επαρχιών διά πάσαν πληροφορίαν ά- 
φορώσαν τά ενδιαφέροντα αύτοϋς ζητήματα.

*Εν έκ τών κυριωδών έργων τοΰ ύπβλληλου τούτου θά 
είνε νά καταρτίζη εβδομαδιαία δελτία ιίς τά ό ιοϊα θά 
θ*  άναφέρωνται δλαι αί ένέργειαι τής έπιτρι πής έπί τοϋ 
φορολογικού κατά τήν παρελθοΰσαν έβδοιιαδα καί τά ό
ποια θά άποστέλλωνται ταχυδρομικώς ιίς τά μέλη τή; 
Π.Ε.Κ.

Επίσης άποφασίσαμεν νά έκδώσωμεν διπλότυπα είς τά 
όποια θά συγκεντροΰνται όλα τά επαγγελματικά στοιχεία 
τών απανταχού τής Ελλάδος συνάδελφων. Σκοπός τών 
διπλοτύπων τούτων θά είναι ή γνωριμία μεταξύ μας είς 
τρόπον ώττε νά εΐμεθα ένήμεροι τών σαναδέλφων τού; 
όποιους εχομεν ιίς έκάστην πόλιν τής Ελλάδος.

Έκ παραλλήλου κατσρτίζ μεν ήδη καί σιατιστικήν όλων 
τών έν Έλλάδι λειτοι ργούντων κινηματογράφων, έδόθη δέ 
είς έπιλέκτους ζωγράφους εντολή όπως φιλοτεχνήσουν 
τό σήμα τής Π.Ε.Κ. τό δποϊον ί)ά φέ.ουν τά μέλη τής 
Ένώσεως είς τήν κομβιοδόχην, θά δύνανται δέ μέ αυτό να 
είσέρχωνται δωριάν είς δλα τά δημόσια θεάματα τής Ελ
λάδος. Πρό; τόν σκοπόν τούτον θά καταβληθούν ιδιαίτεροι 
ένέργειαι παρά τφ υπουργείο) τών Οικονομικών δ.ά τήν 
παροχήν έκ μέρους αύτοΰ άτελιίας είς τά μέλη τής Π.Ε Κ. 
τά όποια έκτος τοϋ σήματος θά έ,.ουν κοί ειδικά βιβλιάρια 
ταυτότητος. Τέλος ή «Πανϊλλήνιος Έ'ωσις Κινηματογρα
φική» ώς πρώτον βήμα τής δράτεώ; της, άπεφάσισε νά 
δώση κατά τάς ημέρας τών Άπόκρεω ε α χορόν, τόν πρώ
τον χορόν τών κινηματογράφων, ό όποιος θ' άφήση έποχήν 
εϊς τάς Αθήνας. Διότι έιτός τοϋ δτι κατά τήν διάρκειαν 
αύτοΰ θά παιανίζουν αί δρχήσιραι δλων τών κινηματογρά
φων ’Αθηνών καί Πει,.εώς, θά προβληϊίούν -αί έ λ κταί 
ταινίαι διά πρώτην φοράν, θά κινηματογραφηθή ό ο,λήρος 
ή χοροεσ ερίς, ή δέ ταινία θά ποοβληθή τήν έ .ομέ ην είς 
ΰλυυς τούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών. ’Οφείλω νά το
νίσω έδώ δτι ή ιδέα τοΰ χοροΰ ανήκει είς τόν άξιότιμον 
συνάδελφον κ. Ν. Λαζάνην, όπεδέχθη δέ τό Δ. Σ' μβυύλιον 
τής Π.Ε.Κ. όμοφάνως την πρόιασίν του τήν όποιαν κ ϊ 
ήρχισεν άπό 'τοίιδε νά πραγματοποιή. Αύτά έχω νά σάς 
εϊπω έπί τού παρόντος επιφυλασσόμενος βραδύτερον νά 
σάς παρουσιάσω δι’ έργων τήν δράσιν τής ΠΕΚ. τής ο
ποίας τό μέλλον προβλέπω εύοίωνον χάρις είς τήν προ

θυμίαν καί τόν ζήλον τών μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου τά 
όποια διά τοΰ ενδιαφέροντος τό όποιον επιδεικνύουν άφ’ 
ένός μέν ένθαρρύνουν τήν ίδικήν μου προσπάθειαν καί 
άφ’ ετέρου συντελοΰν είς την ταχείαν καί άλματικήν πρό
οδον τής όργανώσεως.

Ό κ. Τριανταφύλλου περαίνων τάς δηλώσιις του ηύ- 
χαρίστησε τόν «Κινηματογραφικόν Αοτέρα» διά τό ενδια
φέρον πού υπέδειξε, τονίοα, δτι ήύτοστήριξις αύτοΰ έκ μέ
ρους τών μελών τήςΈνώσεω; είνε ύποχρέωσι; αύτών διότι 
ό «Κίνημα ογραφι- ό; Άστήρ» είναι τό μόνον περιοδικόν 
τό ότοΐον έξυπηοετεϊ λυσιτελώς τά συμφέροντα τών κινη
ματογράφων έν Έλλάδι.

Ο. Τ—ς

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΤΟΥ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΣΤΕΡΟΣ

Καδ ίσταται γνχστόν καί πάλιν δτι αι c υνδρομοι τοϋ 
«Κινηιι· Άότέοος» άρχοντι ι ίκάοιην πεώτην έκάσιου 
μηνός υπό τονς έξης ορούς. ’Ετήσια δρχ, 150, έξάμηνος 
δρχ. SO καί τρίμηνος δρχ. 40 Αί ουνδρομαι τον εξωτε
ρικού έχουν όριε&ή είς μ αν λίραν 9 Αγγλίας διά την έ:η- 
σίαν συνδρομήν.

Επίσης είς τους έγγραφομένους σνν ρομητάς διά 
μίαν έτησίαν συνδρομήν &ά δίδονται καί δώδεκζ (12) 
φωτογραφίαι ώς όώρον έκ τοϋ κα' ωτίρω πίνακος. Είς 
τους έ}γραφι μενού; διά μίαν έξάμηνον συνδρομήν έξ (6) 
φωτογραφ αι και είς τοϋ; έγγραφομέν υς διά μ αν τρίμη
νον συνδρομήν τρεις (3) φωτογραφίαι,e

Φωτογρα ρίαι άποοτελλό μεναι ώς δώρον εις τους συν- 
δρομητάς Φραντζέσκα Μπερτί·ι (2 πό',ες), Λουσϋ Σαν'- 
ζερμάνο, Κάμμιλος ντέ Ρΐ,ο (2 πόζες), Σεσίλ Τρ άν (2 
πόζετ), Βελλ^ντσιόνι Στάν ο, Διομίρα Ζακομπίνι, καί 
Έμίλ ος Γκιόνε.

ο mm ™ Mwmism
Είνε κάπως δύ κολον νά φανταπθή τις ένα όπαδι ν τής 

’Ιαπωνικής Δημοκρατίας συγγραφέα κινηματογραφικών σε
νάριο.

Άλλ’ ή 'Ιαπωνία επιθυμεί νά «συγριθή» πάσει θυσία 
μέ τά άιλα κράτη καί ε,ίς τήν βουβήν τέχνην ακόμη, δι’ 
αύτό, ένεφάνισε τελευταίως έκτος μερικών άξιολόγων α
στέρων καί τινας σεναρίστ.Ένα έ; αύτών προοέλαβε ήδη ή 
«Μέτρο—Γκόλδουιν»καί τού άνέθε-ε νά γράψη τό σενάριο 
ένός σούπερ- φ λμ της ό ένεφάνισε τίτλος θά άτ άγγελό ή 
προιεχώς.

'Ονομάζεται Μάον Κάν καί είνε συγγραφεύς πολλών 
φιλολογικών αριστουργημάτων έξ έκείνων διά τά όποια 
ΰ.τερη । ανεύεται ή ’Ιαπωνική φιλ.ολογία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ! ΕΠΛΡΧΜΚΩΝ
ΚIΝ Η το Γ P7S Ν

Έγγοα.φήτε μ,έλη είς τήν
Π. Ε. Κ.

’Έχετε ίεράν ύποχρέωσιν

<5ιά νά προστατεύσετε τά συμφέροντα σας
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΥ» Άθήναι 30—6 Φεβρουχρίου 1927

ΜΠΑΓΙΑΝΤΕΡΑ
ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ — ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ1Σ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ*

Είς τάς ’Ινδίας τήν χώραν τών μυστηρίων καί τών α
γρίων θηρίων εστάλη μία αγγλική αποστολή διά νά έξευ- 
ρευνήση τα ενδότερα. Μεταξύ τών μελών τής αποστολής 
αυτής ήτο καί δ νεαρός καί ριψοκίνδυνος Τζάκ Ρίμπερ 
καί οί φίλοι του Οΰΐλιαμ καί Χίλντ. Ή σκηνή τών τριών 
φίλων είναι στημένη είς δλίγην άπόστασιν μακράν τής φυ
λής τών Θούγκ ή δποία είιαι γνωσιή ώς ή άγριωτέρα όλων 
τών φυλών τών Ινδιών.

Μίαν ημέραν ενώ οί τρεις φίϊ οι έκάθηντο μπροστά στή 
σκηνή των παρουσιάζεται έμπρός των μία ’Ινδή έκπά- 
γλου καλλονής ή δποία τούς παρακαλεϊ νά χορεύοη ένώ- 
πιόν των πρός τιμήν των. Είναι ή Νάτξα μία κόρη τής 
δποίας ή γοηιεία καί ή σαγηνευτική δύναμις είναι ακατα
γώνιστοι. Διότι ό σκοπός της ήιο νά σαγηνεύοη μέ τόν 
χορόν της κανένα λευκόν τόν όποιον νά παραθύρι] καί νά 
παραδώση είς τόν ιερέα τής φυλής διά νά τόν θυσιάσρ 
είς τόν βωμόν τής θεάς των.

Καί ή Νάτζα δέν άργησε μέ τόν χορόν της καί τά 
κάλη της νά σαγήνευσή τόν Τζάκ τόν όποιον παρασύρει 
κατά τά έξημερώματα στόν Ιερό βράχο. Έκεΐ δμως ή 
Νάτζ'ΐ συγκινεϊται άπό τήν ωραιότητα τοΰ Τζάκ καί αι
σθάνεται δτι αρχίζει νά τόν αγαπά παραφόρως. Καί μετα
νοεί τώρα δ.ά τήν πράξιν της καί θέλει νά άποτρέψη τόν 
κίνδυνον δ όποιος ιόν περιστοιχίζει. Και τόν ικετεύει νά 
φύγη διότι ή ζωή του απειλείται. Άλλ’ είναι πλέον αργά 
διότι οί ’Ινδοί πού παρεφύλαττον τοΰ έπειέθησαν καί τόν 
άπήγαγον μειά μακράν πάλην είς τά υπόγεια τοΰ ναοΰ των 
όπου εύρίσκωνται καί άλλοι αιχμάλωτοι πρνωρισμένοι διά 
τήν θυ-ίαν μεταξύ τών οποίων καί ή Μάμπελ Κλίφορντ.

Ό Τζάκ ί<εϊ μανθάνει δτι τήν έπομένην γίνονται αί 
εορταί τής θιά, κατά τήν οποίαν θά θυσιασθοΰν δλοι είς 
τόν βωμόν της. Καί δέν σκέπτεται πλέον διά τόν εαυτόν 
του παρά διά τήν Μάμπελ τής δπο ας ή ξανθή καλλονή 
ένέπνευσεν είς τόν άτυχή νέον ένα σφοδρόν έρω α.

Έν τώ μεταξό ή Νάτζα τρέχει είς τήν σκηνήν τοΰ 
Τζάκ καί ειδοποιεί τόν Οΰΐλιαμ νά σπεύση πρός βοήθειαν 
τοΰ φίλου του Ό Οΰΐλιαμ μεταμφιέζεται τότε είς Ί’8όν 
προσκυνη ήν καί άκολουθεΐ τήν Νάτζα είς τά ένδότερα 
τού ναοΰ διά νά σώση τόν Τζάκ. Χάρις είς τήν Νάτζα ό 
Οΰΐλιαμ κατορθώνει νά είσδύση είς τό υπόγειον καί νά έ- 
λευθερώση τόν Τζάκ καί τήν Μάμπελ άπό τά δεσμά των. 
‘Η Νάτζα πέφτει στά πόδ.α τοΰ Τζάκ καί τά φιλεΐ άπό 
χαράν άλλ’ αυτός τήν άπωθεΐ.

— Είσαι προδότρ.α τής λέγει.
— Πίστεψε με λευκέ τοϋ άπαντά εκείνη. Σ’ αγαπώ, 

Ομολογώ δτι είχα πρόΟεσιν νά σέ προδώσω άλλ’ δ Καμά 
ο θεός τοΰ έρωτος δέν μέ άφησε Καί γι’ αΰτό έτρεξα νά 
σέ γλυτώσω.

τ°ότοις είς ά ιάντησιν άγκαλιάζει τήν Μάμ
πελ. Ή Νατζα αισθάνεται ένα τρομερόν αίσθημα ζηλο
τυπίας.

^Αφησε την αύτήν καί θά οέ σώοω τοΰ ϊέγει.
θΧι απαντά εκείνος. ’Ή θά σώσης καί αύτήν ή θά 

μείνω εδώ νά άποθάνω κοντά της.
. ¥ Νοιζα δμω: άγοπά έν τούτοις τόν Τζάκ. Καί γιά 

την αγάπη της αύτήν κάμπτεται.
“Ορκίσου μου τοΰ λέγει τουλάχιστον δτι θά μ' αγα

πάς καί μένα.
— Σοΰ τό δρκίξομαι τής λέγει δ Τζάκ.
— Τότε ή Νάιζια παραλαμβάνει τόν Τζάκ καί τόν ο

δηγεί από τόν ποταμό τοΰ υπογείου έτφ δ Οΰΐλιαμ φεύγει 
από άλλο μέρος μέ τήν Μάμπελ.

Οί Ινδοί έν τφ μεταξύ άντιληφθέντες τήν έλευθέρωσιν 
ών αιχμαλώτων των σπεύδουν πρό: καταδίωίιν τής Χότ

ζας καί τοΰ Τζάκ καί ρίχνουν νάφΐην είς τόν ποταμόν 
τόν δποϊον άναφλέγουν. Αί φλόγες άρχίζουν νά πλησιά
ζουν τήν σχεδίαν τών δύο φυγάδων. Εύιυχώς έκείνην τήν 
στιγμήν ένφ περνούσαν άπό ένα δένδρον πιάνονται άπό 
τούς κλώνους του καί άφήνουν τήν σχεδίαν. Κατά κακήν 
τύχην δ κλώνος τής Νάτζας σπάνει καί πέφτει μέσα είς 
τάς φλόγας, ένφ δ Τζσκ επιστρέφει είς τήν σκηνήν του 
δπου συναντά τόν Οΰΐλιαμ καί τήν Μάμπελ. πρός τούς 
όποιους διηγείται τό οϊκτρόν τέλος τής άτυχούς Μπαγιαν
τέρας. Μετ’ όλίγας ημέρας ό Τζάκ ή Μάμπιλ καί οί φίλοι 
του άναχωροΰν έπιστριφοντες είς τό Λονδϊνον. Έ.τέρασεν 
έκτοτε ένας χρόνος. Αί περιπέτεια» συνέδεσαν μέ τόν δε
σμόν τοΰ αρραβώνος τόν Τζάκ καί τήν Μάμπελ. Εύρίσκ.ον- 
ται ή 1η εις τϊ: παραμονάς τών γόμων των. "Οιε μίαν 
ημέραν ένφ δ Τζάκ καί δ Οΰΐλιαμ παρη ιολούθουν είς ένα 
θέατρον τά διάφορα νούμερα τοΰ θιάσου βλέπουν μετ’ έκ- 
πλήξεως τήν Νάτζα νά χορεύη είς τήν σκηνήν έμπρός είς 
τόν βωμόν τής θεάς παριστάνουσα τήν τελετήν τών θυσι
ών. Ή Νάτζα τήν στιγμήν ποΰ ύποκλί εναι διά νά χαιρε- 
τίση τό κοινόν διακρίνει τον Τζάκ είς τό θεωχεΐον καί τόν 
αναγνωρίζει. Άλλά καί δ Τζάκ δέν σνιέχει είς τόν πειρα
σμόν καί σπεύδει νά πληροφορηθή πώς έσώθη ή Νάτζια.

— Σέ ζητούσα αγάπη μου ένα χρόνο. Δέν φαντάζ σαι 
πόσο εύτυχήτ είμαι ποΰ σέ έπανευρίσκω.

Ό Τζάκ δμως τής άπαντά ψυχραίμως δτι παντρεύεται 
τήν έπομένην καί τήν άπωθεΐ καί παλιν. Ματαίως έκιίνη 
κλαίει καί τόν περιπτύσσεται μέ πάθος. ‘Ο Τζάκ είναι ά- 
νένδοτος. Ή Νΐίτζα τότε ορκίζεται νά έκδικηθή.

Ή λευκή θά άποθάνη τοΰ λέγει μέ λύσσαν ή Μπαγιαν
τέρα. Τήν στιγμήν άκριβώς έκείνην“πέντε ίνδοί έπιτίθενται 
κατά τοΰ Τζάκ αρπάζουν καί τούς δύο καί τούς άπαγά/ουν 
δι’ ά'ρυπλάνου είς τάς Ίιδίας.

Είναι ή ήμέρα τών γόμων. *Η  άπουσία τοΰ Τζάκ αρ
χίζει νά γίνεται αισθητή καί »ά άνησυχή τούς φίλους του. 
•Ο Οΰΐλιαμ σπεύδει είς τό σπίτι του κ ά πληροφορείται 
άπό τόν υπηρέτην δτι πέντε Ίνδοί τόν άφήρπασαν. “U 
Οΰΐλιαμ δέν άργεΐ 'ά μαθη άτό τόν άεροναοτικόν σταθ
μόν τήν άναχώρησιν τών ‘Ινδών. ’Επιστρέφει αμέσως είς 
τό σπίτι τής Μάμπελ καί διηγεΐ'αι τά διατρέξανια. ‘Η 
Μάμπελ ακολουθεί τότε τόν Οΰίλιαμ μέ άεροπλάνον είς 
κατ,.δίωξιν τών ’Ινδών. Είς τά ’Ινδικά εδάφη καταφθάνει 
τό ’Ινδικόν άεροπλάνον. Έ,.εΐ γίνεται μία εναέριος πάλη 
καιά τήν όποιαν οί Ίνδοί κατορθώνουν νά καταστρέφουν 
τό άεροπλάνον τών διωκτών των οί όποιοι πέφτουν ναυά
για είς τήν θάλασσαν.

Μετ’ ολίγον κατορθώνουν νά φθάσουν είς τήν ξηοάν 
κοί νά καταφύγουν είς τόν πρώτον άγγλικόν σταθμόν, 
δπου ειδοποιούν τά διατρέξαντα καί ζητούν βοήθειαν. Κα- 
τόπ.ν τηλεγραφικών συνεννοήσεων διατάσσεται ένα τάγμα 
αγγλικού στρατού καί μία πυροβολαρχία νά σπεύση π<ός 
βοήθειαν τών αιχμαλώτων.

Ό στρατός εΰρίσκεται ήδη έξω άπό τόν ναόν, καί 
ετοιμάζεται νά έπιτεθή. Οί Ίνδοί άρνοΰνται τήν έλευθέ- 
ρωσιν τών αιχμαλώτων. Ό ίερεύς πρός τιμωρίαν τής Νάτ
ζας αναγκάζει αύτήν νά ςονεύση μέ τά ίδια της χέρια 
τόν άγαπημένον της. ’Εκείνη άρνεϊται νά έκτελέσΰ έν 
τοντοις τήν διαταγήν.

Σκοτώστε με, δτι θέλετε κάμετέ με, τούς λέ/βι, αλλά 
μή μέ αναγκάζεται νά κάμω ένα τέτοιο πράγμα.

Τότε τήν ύ.τοβολλουν είς άλλο μαρτύριο Νά ίδή μέ 
τά μάτια της τά βασανιστήρια είς τά δ ιοΐα θσ ύποβάλλετο 
δΤζάκ. Τήν στιγμήν έκείνην δμως εισέρχεται δ αγγλικός 
στρατός καί ή Νάτζα στεύδει νά έλευθεριύση μέ τό μα
χαίρι τά δεσμά τοϋ Τζάκ. ’Επακολουθεί άγρί α πάλη κατά
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-S Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ .. Βι~
“Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΣΒΤΧΗ» 

Παραγωγή «Unitend Artists» 
(Προεβλήθη εις ιό «Πάνθεον» καί to «Ίντεάλ»)

"Ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, δ ωραίος Ιταλός καλλιτέχνης 
μας ΕνεφανίσΘη βίς τό εργον αύτό, τό τελεοταζον του, περισ
σότερον άπό κάθε άλλην φοράν κάτοχος τοΰ ταλέντου, καί 
μάς έκαμε νά θρηνήσωμεν έκ νέου διά τόν τόσον πρόωρον 
καί άδικον θάνατό» του.

Τό έργον αύτό είνε συνέχεια τοΰ «Σεΐχη», τής πρώτης 
άκριβώς ταινίας ποΰ έοτερέωσε τήν φήμην τοΰ συμπαθούς 
jeune premier. Ό διπλούς ρόλος τόν όποιον άγαποδν νά 
ΰποκριθοδν τουλάχιστον διά μίαν φοράν οί μεγάλοι καλλι- 
τέχναι προσείλκυσε ώς ήτο έπόμενον καί τόν Βαλεντίνο. 
Πρέπει νά δμολογηθή εΰυύς άρίσως ότι έπέτυχε πληοέστατα 
τό δύσκολο» αΰτό κατόρθωμα, καί έκράτησε τόν διπλοϋν 
ρόλον τοϋ πατρός καί τοΰ υ’-οΰ, μέ μίαν δεξιοτεχνίαν άξιο- 
θαϋμαστον.

Ή σκηνοθεσία, όφειλομένη είς τόν Ζώρζ Φιτζμώρις 
είνε πρωφανές ότι έγεινε μέ μεγάλην Επιμέλειαν. Ή είκών 
τών έρειπίω» μέσα εϊς τήν έρημον, τόπ'ς τών έρωτικών συ
ναντήσεων μεταξύ τών δύο νέων, είνε ένα άληθινόν καλλι
τέχνημα, έφάμιλον τοΰ χρωστήρας οίουδήπωτε μεγάλου ζω
γράφου. "Η άναπαράστασις τοΰ υπόπτου ανατολικού καμπαρέ 
είνε πολύ Επιτυχημένη καί πρό παντός πολύ άληθινή καί 
άκριδής. Έν γένει δέ καί δλην τήν σκηνοθεσίαν τήν χαρα
κτηρίζει μεγάλη ακρίβεια.

Σύντροφος τοΰ Βαλεντίνο είνε τήν φοράν ταϋτην ή ώ- 
«?α(α Βίλμα Μπάνκυ. Ή καλλιτέχνις αΰτη, ή οποία έξελί- 
χθη τελευταίως λίαν ίκανοποιητικώς, πλήν τής άψογου καλ
λονής τη; έχει νά έπιδείςη καί μίαν ειλικρινή ευαισθησίαν 
καί άπλότητα παιξίματος. Παρά τό πλευρό» τών δύο τού
των καλλιτεχνών έπανευρίσκομεν καί τήν Αγνή 'Αύας, τήν 
ήρωΐδα τοΰ «Σεΐχη», ή όποια τήν φοράν ταύτην εΐ<ε μιά 
γοητευτική μητέρα.

Γενικώς «Ό υιός τοΰ Σεΐχη», δι’ όλας του τάς άρετάς 
τάς όποιας άνέφερα άνωτέρω, είνε μία πολύ ενδιαφέρουσα 
φαινία καί πρό παντός μία ταινία Εμπορική, προωρισμένη 
νά σημειώνη παντού καί πάντοτε άγριες πιέννες.

‘ΤΙΤ1 Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩ(Ί ΑΛΗΤΩΝ,, 
Παραγωγή «Sosiete des Cineromans»

ΙΙροεβλήθη είς τό («Σπλέντιι»)

Τό Εργον αΰτό είνε κυρίως προωρισμένο διά τό πολύ 
κοινόν. Τό σενάριό του παρμένο άπό τό δμώνυμο» μυθιστό
ρημα τοΰ Πιέρ Ζίλ, τό όποιον Εδημοσιεύθη κατά πρώτον 
ώς έπιωυλλίς είς τήν Παρισινήν «Matin», έχει δτι χρειά
ζεται διά νά άρέσή είς τούς θαυμαστός τών Επεισοδιακών 
έργων, οί όποιοι άλλωρτε, δέον νά όμολογηθή αποτελούν 
κα1. τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ κοινού.

Ή ύπόθεσις έκτιλίσσεται διαδοχεκώς είς τήν Μονμάρτρην 
καί είς τό φανταστικόν βασίλειο» τής Βοθνίας καί Επέτρεψε 
τοιουτοτρόπως είς τόν σκηνοθέτην Ρενέ Λεπρέ» νά έπιτύ-

τήν οποίαν ή Νάτία καί δ Τζάκ καταφεύγουν εις ένα 
μνημεϊον. Έκεϊ δμως αισθάνονται τό έδαφος νά ϋποχω 
ρή ύπό τού; πόδας των. Εύυχώς συγκροτούνται μετέωροι 
άπό ένα κιγκλίδωμα έιώ μετά φρίκης Αντιλαμβάνονται 
πέντε τίγρεις νά .πηδούν πρός τά επάνω διά νά τούς κατα 
σπαράξουν. Ευτυχώς σπεύδει δ Ούίλιαμ καί τούς σώζει. 
Τήν έπομένην ή Νατζα πληγωμένη άπό τά δόντια μιας 
τίγρεως είναι έ ιοιμοθάνατος διότι έμολύνθη τό αίμα της. 
Καί τήν στιγμήν τοΰ θανάτου της ύπήκουσα είς τόν έρω
τά της ενώνει μόνη της τόν Τζάκ καί τήν. Μάμπελ οί όποϊ. 
οι δακρύζουν άπό συγκίνησιν διά τήν άφωσίωσιν τής Ίν- 
■δής Μπαγιαντέρας.

χη ωραίας αντιθέσεις πλουσίων καί πτωχών ντεκόρ. Αί 
σκηναί τής 6«σιλικής αυλής τής Βοθνίας, ώς Επίσης καί ή 
μεγάλη σκηνή τής στέψεως είς τήν Εκκλησίαν, προξενούν' 
εντύπωσιν επί τοΰ θεατού^ καί μαρτυρούν τήν δεξιοτεχνίαν 
καί τό γοΰστο τοΰ σκηνοθέτου.

Έπί κεφαλής τής πολυπληθούς διανομής εύρίσκεται ό 
μικρός Ρόμπυ Γκισάρντ, δστις Ενσαρκώνει μέ πολλήν εύαι- 
σθησίαν, πνεύμα, βεβαιότητα καί άπλότητα παιξίματος τό» 
Παρισινόν μοσχομάγκα Τιτί. 'Η μικρή 'Υδέτ Λαγκλαί είνε 
μία νεαρά πριγκήπισσα χαριτωμένη καί συμπαθητιτή.

Μεταξύ τών άλλων ηθοποιών ιδιαιτέρως διακρίνεται ό 
Ζάν Τουλοΰ, ό ά'ησμδνητος ’Ιαβέρης τών «’Αθλίων», δστις 
υποδύεται μέ πολύ γτάλαντον τόν ρόλον τοΰ Ασυνειδήτου 
βεσιλέως. *Η  Ζίν ντέ Μπαλζάκ, μετρίχ άπό άπόψεως ηθο
ποιίας παρέχει είς τόν ρόλον τής κομήσσης Μιροντώφ τή» 
καλλονήν καί τήν πλαστικότητα τοΰ σώματός της.

Ή Ρενέ Έριμπέλ είνε μία νόστιμη καί μελαγχολική βα
σίλισσα Μαρία καί ή Σιμόν Βωντρύ μία συμπαθητική άν- 
θοπώλις τής Μονμάρτης. Ό Αντρέ Βαρνάΰ ό Ζάν Πεϊρέρ 
δ Φερνάρ Μεγιύ, ό Μάγιερ καί ό Λουσιέν Νταλσάς συμπλη
ρώνουν τήν διανομήν.

“Η μΠμγιμγετερλ,, 
(Ταινία Γερμανική)

Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»

Ένα επί πλέον περιπετειώδες έργον, άλλά τήν φοράν 
ταύτην Εκτιλισόμενον είς τάς ‘Ινδίας, Άπό Λπόψεως αλή
θειας καί ψυχολογίας τό έργον αΰτό όέν αξίζει >.αί πολύ. 
Άλλά αί περιπέτειαι τών ηρώων του, τά άγρια καί μεγα
λειώδη τοπεία τών Ινδιών, αί μυστηριώδεις θρησκευτικαί 
τελεταί τών ιθαγενών, οί φακίραι τά άγρια θηρία κτλ., είνε 
θέλγητρα τά όποια δίδουν εϊς τό έργον μίαν ώρισμένην ε
μπορική» άξίαν. Έπί κεφαλής τών ηθοποιών, τούς δποίουό 
τό είδος τών ρόλων αναγκάζει νά παίζουν περισσότερον μέ 
τό σώμα καί μέ χειρονομίας παρά μέ τό πρότυπον, εύρί- 
σκεται ή Γερμανίς καλλιτέχνις Έλλε» Κοΰρτι, ή δποία 
ύποθύεται τόν ρόλον τής Μπαγιαντέρας.

“ΒΕΗΤΠζΤΑ,, 
Παραγωγή «Gaumont» 

(Προεβλήθη είς τό «Ούφα-Πάλας»)

Ήτο ολίγον τολμηρόν έκ μέρους τής διευθύνσεως τών 
«Διονυσίων» νά παρουσιάση ευθύς άμέσως μετά τόν «Φάουστ» 
Ενα άπό τά ωραιότερα καί τελειότερα έργα τής γερμανικής 
κινηματογραφίας, τό κενόν άπό Ιδέας καί πτωχόν είς βάθος 
roman-fucillefou. τοΰ μακαρίτου Λουδοβίκου Φεγιάντ, καί 
νά τό διαφήμισή μάλιστα ώς τό καλλίτερο» έργον ποΰ πα- 
ρήγαγε μέχρι σήμερον ή γαλλική κινηματογραφία!.

Τό είδος τών λαϊκών έργων δέν δύνχται νά άνταποκριθή 
σήμερον πρός τάς άξιύσεις τοΰ κοινού, τό όποιον δέν συγ- 
κινεϊται καί δέν εύχαριστείται πλέον μέ τάς μελοδραματι- 
κάς κα’. τά απίθανα Επεισόδιά των.

Ή «Βιντίκτα» άλλωστε διά νά περιορισθώμεν είς τό 
θέμα ποΰ μάς Ενδιαφέρει, δέν είνε άπό τά καλλίτερα έργα 
τοΰ είδους του. Ή ύπόθεσίς της είνε κοινή καί δχι πολύ Εν- 
S.αφέρουσχ, ή σκηνοθεσία της έχει άρκετα Ελαττώματα, 
καί ύστερε: Επίσης αρκετά καί άπό τεχνικής άπρψεως. Ή 
σκηνή τού σεισμού είνε Εξαιρετικά άνεπιτυχής. 'Όσον άφορφ 
τήν ύπόκρισιν δέν παρουσιάζει τίποτε τό αξιόλογο», παρα 
τόν σεβαστόν αριθμόν τών ονομάτων ποΰ συγκεντρώνει ή δια
νομή, ή δποία περιλαμβάνει καί μερικά δνόματα γνωστά 
τής γαλλικής κινηματογραφίας, ώ; τήν Άντρέ Λιονέλ, τήν 
Ζινέτ Μάντυ, τό» Έ.ομαν, τόν Λουσιέν Νταλσάς καί τό» 
Μπίσκώ.

Στέφανος Κώατια
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Είς τό ώραϊον άνάκτορόν της, τό εύρισκόμενον 
είς Τύνιδα, ή Γιασμίνα, κόρη τοΰ Μουσουλμάνου 
Καις κκΐ τής Ιίαρισινής Φαννύ Ντεσπρές, στεναχω- 
,ρειται καΐ^κλαίει διά τόν πρό'ιρον θάνατον της μη- 
τρός της. Μετά μακρόν διάστημα χηρείας δ πατέ
ρας της νυμφεύεται έκ νέου μέ τήν Κάμρα, τήν 
όποιαν δμως ή Γιασμίνα ύτοδέχετ ι μέ μεγάλην ψυ· 
ωχρότητα. \ ’

Διά νά ήσυχάση ή Κάμρα σπρώχνει τόν Καις νά 
•νυμφεύση τήν Γιασμίνα μέ τόν γηραιόν Άφσεν.

Ό Άφσεν είναι ήδη νυμφευμένος καί μέ τήν 
Μανουμπία, ή δποία ύποδέχε αι τήν Γιασμίνα δχι ώς 
μίαν άντίπχλον άλλά σχεδόν μέ μητρικήν στοργήν.

Τήν πολυτέλειαν καί χλιδήν τοΟ πατρός της ή 
Γιασμίνα έπανευρίσκει καί είς τό μέγαρον τοΟ συζύ
γου της, άλλά παρ’ δλα ταΟτα καί παρά τας ιιεγα- 
λοπρεπεΐς έορτάς ποΰ δίδονται πρός τιμήν της δέν 
δύναται νά διασκεδάση τήν άνίαν της.

Κα! ή Γιασμίνα πίπτει άσίενής. Οί περιστοιχί- 
ζοντες αύτοί άνησυχοΰν και προσκαλοΟν τόν ιατρόν 
"Έκτορα Γκραντιέ.

'Ο ιατρός γίνεται δεκτός εις τά ιδιαίτερα διαμε
ρίσματα τοΰ "Αφσεν, διότι οί τίτλοι τοΟ ίατρ'.ΰ καί 
παιδικού φίλτυ τής Γιασμίνα τοΟ έπιτρέπουν αύτό 
τό προνόμοιον.

Ό “Εκτωρ εμφανίζεται ένώπιον της άσθενοΰς
..... ιδού δ έρως κτυπα άμφοτέρους κεραυ 

νοβόλως.
'Η ΓιασμΛα, ή δποία διά πρώτην φοράν αισθά

νεται τί θα πή έρως, καί μή θέλουσα νά τήν ύπο· 
πτευθοΰν, έπαναστατή Ερμητικά. *0  σύζυγός της, τόν 
δποΐον ή άμφιβολία βασανίζει, δέν θέλε: νά ένερ- 
γήση άπερισκέπτως, ούτε κατά τόν ένα ούτε κατά 
τόν άλλον τρόπον, δηλαδή δέν τολμά ούτε να τήν 
συγχώρηση ή νά τήν άποδιώξη.

Ο Εκτωρ, ά όποιος ύφίσταται τόν ίλιγγον τοΰ 
έρωτος ποΟ τοΟ έμπνέει ή Γιασμίνα, δέν ούναται νά 
άντιστασθη είς τήν τόσον γοητείαν, διότι δέν εύρί
σκεται πλέον ένωπιον μιάς φυλακισμένης άλλά ένώ
πιον μιάς άγαπούση; γυναικδς, ή δποία προσ ολλά 
ται πρός αυτόν ώς τό τελευταΧον μέσον σωτηρίας. 
Είς μίαν, δέ βιαίαν κίνησιν, με’αξύ τής νεαράς’ γυ- 
ναικός κα! τοΟ συζύγου ή Γιασμίνα αΰτοκτονεΐ.

Επειδή δέν ύπάρχουν μάρτυρες τής σκηνής ταύ
της ή κατηγορία πίπτει έπί τού Άφσεν, δστις μέ 
άπάθειαν άνταξίαν ένός μόνον μοιρολάτρου Μουσουλ

μάνου λέγει : «’Έτσι ήταν γραμμένο.....» Καί τό:ε
βλέπομεν τόν “Εκτωρα Γκραντιέ, τόν παιδικόν φί
λον, σχεδόν τόν μεγαλείτερον άδελφόν τήο Γιασμί- 
νας, πρός τόν δποΐον ένας σκλάβος έφερε τό σώμα 
τής δυστυχούς, νά κατορθώση νά τήν άποσπάση άπό 
τούς όνυχας τοΰ θανάτου, χάρις είς τήν μεταβίβασιν 
τοΰ αίματός του, αίματος ΕύρωπαϊκοΟ τό όποιον θά: 
άποδιώξη τό Άνατολικ'ν αίμα τοΰ Καις, τοΰ πατρός; 
τής Γιασμίνα, καί θά σώση αύτήν τήν δποίαν ή νεό-- 
της κα! δ έρως, είς 2να δν άγαθοεργόν καί άόρατονζ 
βοηθοΰν είς τό νά άναστηθή,

Ό Άφσεν είναι ιΐς τήν φυλακήν. Έδικάσθη καί 
κατεδ κάσθη είς θάνατον. 'Η άθωότής του δμως τόν 
κάμνει νά διατηρή πάντοτε τό θάρρος του κα! νά 
ά'-αμένη μέ ήρεμίαν τήν ύπερτάτην στιγμήν.

Ό “Εκτωρ, τόν δποΐον αύτή ή αδικία τόν άνησυ- 
χεΐ μεγάλως διότι άγαπά τήν Γιασμίνα δπως ό Ζο- 
σελέν τήν Μύργχα, δέν θέλει ή μέλλουσα εύτυχία του 
νά σκιαοθή μέ τύψεις, καί πράττει τό παν διά νά σύ
ναξη τά άναγκαΐα χρήματα καί νά έξαγοράση συμ- 
φώνως πρό; τόν ’Ανατολικόν νόμον, τήν ζωήν τοΰ κα
ταδίκου.

Ό δικασιής δέχεται εύχαρίστως τά χρήμαια λί
γων : «'Ο Αλλάχ είναι Αλλάχ... δ Μωάμεθ είναι 
δ προφήτης του... άς γίνη τό θέλημά του...» καί άφή- 
ιει έλεύθερον τόν Άφσεν.

Ελεύθερος πλέον δ γηραιός μουσουλμάνος με:α- 
βχίνει, πχρακληθείς έπιμόνως, πρός συνάντησιν τοΰ 
Έκτορος καί τής Γιασμήνα τήν όποιαν δλος δ κό
σμος, κα! πρώτο,*,  θεωρεΐνεκράν.

Ό “Εκτωρ, άφοΰ τοΰ έδιηγήθη τήν ώ; έκ θαύ
ματος άνάστασιν τής Γιασμίνα, τοΰ λέγει δτιέάν δέν 
κατώρθωνενά έςεύρη τά ά αγκαΐα χρήματα κα! νά έ
ξαγοράση τήν ζωήν του, έσκόπευον, αύτός καί ή Για- 
σμίνα, νά έμφαντσθοΰν ένώπιον τοΰ δικαστηρίου καί 
νά ζητήσουν τήν άθώωσίν του. Κατόπιν ή Γιασμίνα 
τοΰ ζητεί ταπεινώς συγγνώμην δι’ δσα κακά, παρά 
τήν θέλησίν της, τοΰ έτροξένησε.

—«Έξ ήμών τών δύο, δ θεός μόνον ξεύρη ποιος 
είναι περισσότερον ένοχος», άπαντά δ Άφσεν, ό ό
ποιος άντιλήφθη πλέον δτι ή Γιασμίνα ήτο 
νεκρά δΓ αύτόν καί τούς λοιπούς μουσουλμάνους.

Και όλίγας ήμέρας βραδύτερον τό άτμόπλοιον 
«Le Gouverneur General Grevy» ώΐήγει πρός τήν 
Γαλλίαν τόν “Εκτωρα κα! τήν Γιασμίνα.
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ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΙ
(MON CURE CHEZ LES RICHES)

Τού Κ-λεμάν Ιίτστέλ

Ό Πιέρ Λοτι έδημιούργησε αλησμόνητους τύ
πους μουσουλμανίδων, γυναικών ’δούλων ποΰ συγ- 
κινοΰσιν, ποΰ αγαπούν άλλ’ όμως, ποΰ έν τέλει κα· 
ταστρέ|θνται διά τό τραγικόν των πάθος.

'Η τραγικότης τ«ΰ πάθους κατά τόν Λοτι είναι 
τό πεπρωμένον τής Μουσουλμανίδο; διότι έν ’Ανα
τολή ή γυναίκα δέν είναι έλευθέρα καί έκάστη από
πειρα τής άπομαχρύνσεώς της από τά έθιμα τής χώ
ρας της έχει ώς ανταμοιβήν αναπόφευκτοι’ τόν θά
νατον.

Έπρεπε νά γίνη ο μέγας πόλεμος και ή έπανά 
στάσις ϊνα ή γυναίκα τής ’Ανατολής άτοτινάξη άπ > 
τοΰ προσώπου αυτής τόν φερετζέν. Μέ τό πρόσωπον 
όμως ελεύθερον ή Μουσουλμανίς βλέπει ήδη τόν κό
σμον διάφορον. Δέν έπιθυμεΐ νά ζήση μετά πανάρ- 
χαια έθιμα τής χώρας της. Κηρύττει είς αυτά τόν 
πόλεμον, παλαίει καί νικά.

Είς τήν παλαίουσαν γυναίκα τής Άνατ λής εί
ναι αφιερωμένη ή νέα ταινία τής «Μουσουλμανίδο.». 
Είναι ώς νά έπρόκειτο περί νέου έργου τοΰ Λοτί, πε
ρί τής γυναικός τής ’Ανατολής.

Είς τήν ταινίαν ταύτην παρουσιάζονται δύο τύ
πε ι νεαρών χανουμισσών τής Γκιουλιάρ *αί  τής Σαγ- 
καδάτ. Ή π ώτη άγογγύστως υποτάσσετε είς τάς 
διχτάξεις τοΰ Σεριάτ καί εξακολουθεί νά μένει μέχρι 
τέλους ή σκλάβα τών αιωνίων προλήψεων. Ή δεύτε
ρα ή Σαγκαδάτ, γεμάτη άγανάκτησι ζητεί νέους ό- 
ρίζσνιας διά τήν ελευθερίαν της.

Κατά τας ανατολικός παραδόσεις ό πατήρ της 
τήι πωλεΐ δά τό χαρέμι τοΰ παμπΛούτου Άχμέτ 
Μπέη. Ή Σαγκαδάτ δμως τή συνδρομή τοϋ αγαπη
μένου της Ούμάρ, δραπετεύει κατά τό μυσιήριον 
τοΰ γάμου.

'Η παράτολμος αύτη κατά τούς νόμους τής χώρας 
πράξις ωθεί τήν Σαγκαδάτ προς τήν πρόοδον καί 
ουτω γινε.αι υπερμαχός των δικαίων τών ομοφύλων 
της. Διά πρώτην φοράν άπό πολλών έτών ή γυναί
κα τής ’Ανατολής αισθάνεται έαυτήν έλευθέραν πολί- 
τιδα. Προς μεγάλην έκπληξιν ολου τοΰ κόσμου ή 
Σαγχαδοτ γυρίζει άνά τούς δρόμους τής πόλεως χω- ί 
ρίς φερετζέ, επιστρέφει τά χρήματα τής εξαγοράς 
της, άρχίζει νά σπουδάζη.

Τότε δ άποδοκιμασθείς μνηστήρ Άχμέτ Μπέης 
αποφασίζει νά άπαγάγη τήν Σαγκαδάτ μέ τρόπονλη- 
στρικον. Η Σαγκαδάτ δμως διαφεύγει τόν κίνδυνον 
διά τής πονηριάς της καί ή θέσις τοΰ γέρο-Άχμέτ 
είναι άξιολύπητος. Παρέρχεται ολίγον έτι κοιρόν καί 
ή Σαγκαδάτ άναχωρεΐ διά τήν πρωτεύουσαν ίνα εξα

κολούθηση τάς σπουδάς της καί ίνα ώπλισμένη μέ 
γνώσεις έκ’τρατεύση υπέρ τών δικαιωμάτων τής 
γυναικός.

Ό ΟύμΑρ τόν όποιον αύτη άγαπϊ: ύπόσχε αι νά 
άναμέ' η τήν επιστροφήν της.

Ή ταινία ληφθεΐσα έκ τοΰ εσωτερικού τής Κεν
τρικής ’Ασίας περιέχει ώραίας απόψεις τής Μπουχά- 
ρας, τοΰ Τασσκέντ, τής Σαμαρκ ίνδης, πληθώραν δέ 
εικόνων έκ τής ζωής τής ’Ανατολής τών ηθών καί 
εθίμων τοΰ Μουσουλμανικού κόσμου.

Τό μέρος τούτο τής ταινίας είναι είλημμένον έκ 
τοΰ φυσικού.

0 ΤΖΑΙΚΪ ΚΟΥΓΚΑΝ
ΕΜΦ^ΝΙΖΞΤ^ΙΚ^Ι ΠΤ^ΛΙΝ

Ό Τζαίκν Κονγκαν κατόπιν βρανείας άποψής 
έπσνήλΟε καί πάλιν εις τδν καλλιτεχνικόν όοί- 
ζοντα.

Τί> ιέον του όΐλ{ΐ«γυρ'ζεται»ηόη διά λ)όιιόν τής 
Μέτρο—Γκόλδουϊν» ί-πί ιΐεναρίου ναυτικής ΰπο- 

Οέόεως. Ό ιιικρός καλλιτέχνιις έιιόανίζεται π/νέον 
ώς ίϊρως έόηίίικής ίιλικϊ’άς είς ^τόν όποιον ιίνμ- 
βαίνουν αΐ πλέον παράδοξοι καί ένδιαόέρουσαι πε- 
ριπέτει ι.

Μία σχηγη and τό εργον «Κόρμεν* ηον &ά ηρο- 
βληϋ·ρ ηροσεχως είς το ~ Πάν&εεν* χαϊ ιό * Ίντεαλ-

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN FILM—ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤ ΆΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ».

*0 παπά Πελεγκρέν είναι έφηαέριος είς τό Σαμ- 
πλέζ. Είς τό χωριό ζή μαζή μέ τό σκύλλο του τόν 
«Πουαλύ» ποΰ τόν γνώρισε στά χαρακώματα δταν 
υπηρετούσε στον μεγάλο πόλεμο καί τόν όποιο κατέ

σιησε αχώριστο φίλο του καί μέ τήν υπηρέτρια- του 
τήν Βιλερία μία καλοκάγαθη άλλά λίγο νευρική γυ
ναίκα. 'Η φήμη τοΰ παπά Πελεγκρέν ό όποιος ήτο 
τύπος άθυρόστομος, ολίγο κοσμικός, άλλά συγχρόνως 
καί έξυπνος καί ετοιμόλογος δέν είναι καθόλου καλός 
είς τόν επίσκοπόν του ό όποιος εδρεύει είς τό Μερ- 
βίλ. Διά τούτο ό παπά Πελεγκρέν ύφίσταται συχνά 
έκ μέρους τοΰ επισκόπου ζωηράς επιτιμήσεις είς τάς 
όποιας δμως ό παπάς ευρίσκει πάντοτε τήν κατάλλη
λη άπάντησι καί στο κάτω κάτω τής γραφής δέν δί 
δει ούτε μίαν πεντάρα. Μίαν άπ’ αυτές τέ, ημέρες 
ό παπά Πελεγ <ρέν πέρνει ένα γράμμα άπό τόν επί
σκοπο ό όποιος τόν προσκα'εΐ διά νά τοΰ άνακοινώ- 
ση κάτι σπουδαΐον.

— Τί νά μέ θέλει άραγε έσκέπτετο ό παπά Πε- 
λεγκρέν. Άλλά τί μ’ ενδιαφέρει; δταν πάω έκεϊ θά

τό μάθω. Καί μέ τάς σεέψεις αύτάς έτοιμάσδη νά 
άναχωρήση. Είς τήν έξοδον συναντά ενα φίλον του 
ιατρόν ό όποιος επερνούσε τήν στιγμήν εκείνην μέ 
τό αυτοκίνητο. 5, ,

— Εχεις τίποτε 
νά στείλης στό Μερ- 
βίλ πάτερ Πελεγ
κρέν ; Διότι γιά εκεί 
τραβώ αυτή τή στι
γμή.

— Μάλιστα για
τρέ. Έχω ένα ^μπα
ούλο, τήν αφεντιά 
μου. Καί ταΰτα εί- 

πών έπήδησε μέσα 
στό αυτοκίνητο.

"Οταν ο παπά 
Πελεγκρέν έφθασεν 
είς τήν επισκοπήν ει- 
σήχθη αμέσως είς τό 
γραφ ϊον τοΰ επισκό
που.

Πλησιάσατε τοΰ 
λέγει ό επίσκοπος 
διά νά σάς κάμω με
ρικός παρατηρήσεις 
διά τόν τρόπον σου 
τού φέρεσθαι κοί τού 
έκφράζεσθαι.

Ό πίπα Πελεγ
κρέν έπλησίασε α
πορών άλλι δέν 

έχ.σετήν ψυχραιμίαν του.
— · Έπολεμήοατε τοΰ λέγει ό επίσκοπος ένδόξως 

κύριε εφημέριε, αυτό τό ξεύρω. Άλλ’ άπεκτήσατε καί 
κά ι συνήθειας άξομέμπτουζ, κάτι έκφράσ ις.... κάθε 
άλλο καθώς πρέπει. ’Ελπίζω δτι σάς αρκεί ή προει 
δ π ίησίς μου αυτή, διά νά φέρεσθε είς τό εξής 
αξιοπρεπέστερα καί κοσμιώτερα.

— Σεβιισμιώτατε, δέν έγνιόοιζα δτι είχα ξεπέσει 
τόσον είς τήν έκτίμησίν σας. 'Η Παναγιότης σας μ 
έλουσε γιά καλά.

—■ Καί κάτι άλλο. Φαίνεται πώς έτραγουδήσατε 
είς τήν αίθουσαν τής Προστασίας ένα φρικτό τρα- 
δο'δι τή «Μαντελόν» !

— Μέ είχαν παρακαλέσει νά τήν τραγουδήσω οί 
σι-μπ ά.εμισταί μου, Μή χωρατεύετε, Σεβασμιωτατε, 
αυτό τό τραγούδι μτύ έχει γίνει ιερόν, άφότου το
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ακόυσα νά τό τραγουδούν άνθρωποι ποΰ έβάδιζαν I 
προς τόν θάνατον.

— Λησμονεϊται μέ ποιον όμιλεϊτε κύριε I
— Συγχωρήσατε με, Σεβασμιώτατε, καί πεισθή- 

τε δτι αυτοί οΐ στίχοι πού έδωσαν κουράγιο σε τόσα 
παιδιά, δεν μπορεί νά δυσαρεστήσουν τόν Θεόν 1 
απεναντίας, εχω την πεποίθησιν πώς δ πανάγαθος 
Θεός ακούει μέ μεγαλει έραν εύχαρίστησιν τήν Μαν- 
τελόν νά τραγουδιέται άπό στρατιώ ας, ποΰ εθυσίοτ- ι 
σαν τήν ζωήν των διά τήν πατρίδα των, παρά τούς 
■ψαλμούς ποΰ ουρλιάζουν πιστοί, οΐ οποίοι δεν θά 
έθυσίαζαν ούτε μιά τρίχα τής κεφαλής των, διά τήν’ 
θρησκείαν.

— Υβρίζετε τά θεία!
— Ό πανάγαθο: Θεός δεν σκότιζε .αι γιά πέτοιες 

μικροδουλειές.
— ’Αρκετά είπαμε διακόπτει δ επίσκοπος. Έπι- 

στρέψατε 3ΐς τήν ενορία σας καί προσπαθήσι ιτε νά 
έχετε ύπ’ δψιν σας τάς προειδοποιήσεις μου.

Έν τώ μεταξύ εις τό Σαμπλέζ δ νεόπλουτο»; έ.ια 
τομμυριοΰχος καί έμπορος κονσερβών κ. Κουζινέ 
άγοράσας τό μέγαρον ν>ΰ έκπεσόντος οΐκονωμικώς 
μαρχησίου Ντέ Σαμπλέζ ήλθε καί έγκατεστάθη μέ τήν 
γυναίκα του μίαν χορεύτριαν ποΰ ήρπασε ·άπό τό 
θέετρον τήν Λιζέττα ντέ Λιζάκ. Ό κ. Κουζινέ έπρό- 
κειτο νά πολιτευθή καί πρός τόν σκοπόν τοΰτον έζή 
τησε τήν βοήθειαν τοΰ παπά Πελεγκρέν τόν οποίον 
προσεκάλεσε είς τό σπίτι του.

Ό παπά Πελεγκρέν άνεκοίνωσεν εις τόν κ. Κου 
ζινέ δτι δέν τά έχει καλά μέ τόν επίσκοπο καί δ'τι 
δεν πρέπει νά βασίζεται σ’ αύιόν. Ή γνωριμία 
όμως τοΰ παπά Πελεγκρέν ήοεσε είς τήν κ. Κουζινέ 
ή όποια εόρισκε είς τό πρόσωπον τοΰ εφημερίου 
μίαν διασκεδαστικήν συντροφιάν.

Ή μονότονος δμως ζωή τοΰ χωριοΰ άρχισε νά 
σνενοχωρή τήν κ. Κουζινέ ή οποία νοσταλγοΰοεν ήδη 
τήν ταραχώδη ζωή τής πόλεως. Καί πρός πραγματο
ποίησή τών νέων ονείρων της δέν ήργησε νά γνω- 
ρισθή μέ τόν υιόν τοΰ κόμητος ντέ Σαμπλέζ μέ τόν 
δ ποιον έγκαταλίπει τήν συζυγικήν στέγην καί φεύγει 
είς τό Παρίσι. 'Ο κ. Κουζινέ ενδιαφερόμενος περισ· 
σότερο διά τήν επιτυχίαν του είς τάς έκλογάς καί φο
βούμενος μήπως ή φυγή τής γύναικός του δώση 
αφορμήν δυσφημίσεως αύτοϋ έκ μέρους του αντιπά
λου του πείθει τμν παπά Πελεγκρέν νά μεταβή στο 
Παρίσι καί νά επαναφέρη τήν γυναίκα του είς τήν 
ευθείαν οδόν. Πράγματι δ Πελεγκρέν κατορθώνει νά 
άνευρη τήν Λιζέτταν ή οποία έν τω μεταξύ άπηυδή- 
σασα άπό τήν νέαν της ζωήν έπιστρέφη είς τό Σαμ
πλέζ. Τέλος τή συνδρομή τοΰ Πέτρου ντέ Σαμπλέζ 
τοΰ υίοΰ τοΰ κόμητος καί τή βοηθείφ τών χρημάτων 
του δ κ. Κουζινέ κατορθώνει νά έπιτύχη είς τάς έκ
λογάς καί νά έφαρμόση τό εθνοσωτήριοι' δπως έλεγε 
πρόγραμμά του τό δποίον συνίστατο είς τήν ϊδρυσιν 
εκκλησιών, κωδωνοστασίων καί άλλων αγαθοεργών 
ιδρυμάτων.

Ο μόνος ποΰ δέν ώφελήθη έν τούτοις άπό τήν 
επιτυχίαν τοΰ κ. Κουζινέ ήτο δ παπά Πελεγκρέν

HJIΕΓΛΜΛΥΠΡΛ ΤΡΑΓ^ΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΗίΑΣHENNY PORTEN
(Συνέχεια έχ τοϋ 4ου τεύχους)

, ?■? μή φανή παράδοξον. Είνε τόσον συνδεδεμένα 
ία αισθήματα της μέ τήν μουσικήν ώστε πάντοτε έπ θυμεϊ 

να «συμβαδίζουν. Στό σιούντιο (καί περί τούτου θά όμιλή- 
σβτμεν κατωτέρω εκτενέστεροι) νευριάζεται συχνά καί είνε 
καταστενοχωρημένη γιά κάποιο λάθος, μά δλα ξεχνιούνται 
αμέσως καί στρυφογυριζει σαν μικρό παιδί όταν άκούση 
κάποιον εύθυμον τονον βαλς. 'Όλα τά θέλγητρά της, ή χά
ρις της καί ή γαργαλιστική κοκεταρία της, ατινα άιαπτύσ- 
σει στις κωμφδίε; της, έκδηλοΰνται πάντοτε ΰπό τήν έπί- 
δρατιν κάποια; εύθυμης μουσικής.

Η Εννυ ΙΙόρτεν είνε μουσικός άνθρωπος καί άσχολεϊ- 
ται παντοιοτρόπως μέ τήν μουσικήν.

Η ΙΙόρτεν είνε ικανή συνθέτις, έχει δημοσιεύει μερι
κά βάλς, τά όποια είς όλους ΰπερήρεταν. Είναι μία άπό 
τάς μεγαλυτέρας της άπολαύσεις νά κάθεται στό πιάνο καί 
νά προσπαθεί νά σύνθεση κάτι πυΰ νά ϊιανοποιή τό τόσον 
λεπτόν της γοΰντο.

Χάριν τών θαυμαστριών τής καλλιτέχνιδος καί συγχρό
νως φίλων τής μουσινή; είς τό τέλος τής βιογραφίας "αυ
τής θά σημειώσωτεν ποΰ δύνανται νά απευθυνθούν διά νά 
αποκτήσουν τοιαΰτα μουσικά τεμάχια συνθέσεως τής μεγα
λύτερα; τρα·ωδοϋ τής Γερμανίας.
>s. Ας έλθωμεν τώρα καί στον χορόν, νά μελετήσωμεν τά- 
ιδέας τής καλλιτέχνιδος περί τής τέχνης τής Τερψιχόρης- 
Γενικώς τής αρέσει, άλλ’εκείνος ποΰ έκ ηλώνεται μέ άρ, 
μονί'άς κινήσεις καί έπιτρέπει νά διακρίνεται όλόκλην 
ρος ό ρυθμός τής μουσικής. Τό ταγγό δέν τής αρέσεις 
της φαίνεται, μάλλον σάν άριθμ>τικόν πρόβλημα. "Οτα. 
χορέ η τις αυτόν τόν χορόν πρέ.ιει τά σκέπτεται μόνον τί 
φιγούρα πρόκειται νά έλθη. Τό Onestep, νομίζει, ότι ίσως 
μέ τήν πά οδον τοΰ χρόνου καθίστατο καλύτερον. «Ό χο
ρός ποΰ εχει με.αλυτέραν χάριν, ελεγε κάποτε ή Πόρτεν 
είνε τό φός τρόι, δέν είνε δμως διόλου καινούργιος. ΕΙ- 
νε χορός ποΰ έχόρευαν οί προπαπποΰδες μας καί προγια
γιάδες μας καί εισι έπιστρεφομεν στην ιδέαν τών προγό
νων μας δτι δ χορός είνε κάτι απλό εύθυμο καί διασζεδα- 
σ ικό. Ο χορός είνε άναμφιβόλως έ.α είδος έκφράσεως 
τοϋ Kaltur έ,ός λσοΰ.
, Γιά τό τσάρλεστον δέν έχει έκφρασθεϊ απολύτως καί 
άπροκαλτ.ττως μα ασφαλώς θά τό έθεώρησε περιττόν, 
δπως τήν ενθουσιάζει η θαυμασία μουσική τοΰ Βιεννέζι
κου βάλς, τοΰ τόσον ποιητικού βάλς τοΰ Χτράονς, έτσι καί 
ο συνώνυμος χορός.

Ενα μέρος τοΰ κοινοΰ νομίζει δτι μία καλλιτέχν ις τοΰ 
σινεμα εις τίποτε άλλο δεν είνε ικανή παρά μόνον νά «γυ- 
ρίζη». ’Εκπλήσσεται λοιπόν μέ τό πολυμερές τής Πόοτεν, 
ήτις είνε άπό τάς όλίγας αίτινες δύνανται νά δνομασθούν 
καλλιιέχνιδες μέ τήν κυριολεξίαν τή'ς λέξεως. Παντοΰ καί 
πάντοτε η Εννυ Πόρτεν είνε καλλιτέχνις.

Ή μόδα, ποιος μπορεί νά τ’ άρνηθή, παίζει στή ζωή 
κάθε μονταίν κυρίας, άλλά πρό πάντων στή ζωή μιας η
θοποιού, σπουδαιότατον ρόλον. Πόσες φορές άιτιπρόσωποι 
τοΰ ωραίου φύλου πηγαίνουν νά δοΰν ένα φίλμ, άπ.Ιώς καί 
μόνον διότι ή πρωταγωνιστήιά του επιδεικνύει πολυτελείς 
τουαλέττες ; Ένδυμα καί πρόσωπον μι ϊς καλλιτέχνιδος
πρέπει νά β.υ'σκωνται σέ αριστοτεχνική συνάφεια. Κάθε ά- 
στήρ πρέπει νά έχη τό στιλ του, αυτό δέ είνε καί ή έκφρα- 
σίς του.

«Δέν ενδιαφέρει δτι ντύνεται, αλλά πώς ντύνεται», συ
νηθίζει νά λέγη, καί πολύ σωστά, ή Έννυ Πόρτεν. Παρα
κολουθήσαμε τάς ιδέας της ώ? πρός τήν μουσικήν καί τόν 
χορον, ας τάς άκούσωμεν ήδη καί ώς πρός τήν μόδαν.

Τής είνε μισητόν πάν τό υπερβολικόν καί τσαολατανι· 
κόν, θεωρεί δέ τήν μόδαν σόν πρόβλημα στήν καρδ'ιά. Δέν 
θεωρεί ανάξιον προσοχής τήν εκλογήν εκείνου ποΰ τής ά 
ρέσει καί τής πηγαίνει. Ή μόδα είνε γι’ αύιήν μάλλον 
εφευρεσις φιλοκερδούς ράπτου, ΓΑκολουθεΠ

Π =====

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟ]ΜΑΣ [
τοϋ οποίου τά μόνα άγα-&-ι άπδ τών αρχαι^τάτων ρόνων 
ϋ τήρξεν ό άρτος καί τά θεάματα.Ή κίνησις είς τους κινηαατογράφους της πόλεώς £“s 

έξηκολούθησε καί κατά την παρελ&οϋσαν έβοομαδι ζω- 

ηρ Είς το «Σαλόν Ίντεάλ» έουνεχίσ&η καί διά δευτέ- 
ραν εβδομάδα ή προβολή τοϋ ίογου «Ό υιός του Σεΐχη» 
με τί)ν αυτήν ίπιτυχΐ-ν Άπδ τής Δευτέρας δε &α ηοο~ 
βλη&ή τδ έργον «Γιασμίναν μέ τήν Ντυφλω, τδ °?cior 
είναι &αϋμα πολυτελείας αμφιέσεων. Νά φαντασϋη κα 
νείς μόνον δτι η κομφή καλλιτέχνες άλλόξει 56 τουαλετ- 
τες εις δλο τδ ϊργτν.

Είς τδ «’Αττικόν» προεβλή&η έ'ντ Ινδικής ΰπο&έσοως 
εργον ΰπδ τδν τίτλον ιΈ Μπαγιαντέραν τδ 6™ΐ * 
κένιοωσε πλή&η κόσμου. Ή π^ωταγων στρια, Ελέεν 
Κοϋρτι ή ΰτοδυομένη νδ ρόλον τής Μπαγιαντέρας με τά 
ωραία μεγάλα μαύρα μάτια της αποτελούσε ένα στόλισμα 
είς τδ σϋνολον τοΰ έργου.

Είς τδ «Πάνβεον» προεβλήφη μία εξάπρακτος κωμω
δία (σπορτιφ) μέ τδν Ρέτζιναλ Ντέννυ ή όποια ήρεσε 
υπερβολικά Πολύ ήοεσε ίπίοης ή καινοτομία είς τδ έρ
γον αϋτδ τοϋ ’ά προστε&ή είς τήν ορχήστραν και φωνο
γράφος <5 όποιος νά άποδίδη τήν φωνήν τοϋ ραδιόφωνου 
τό όποιον παρουσιάζεται είς τήν τρίτην πράξ ν άπό τή, 
όϋ-όνης. Άπό τής Διυ έρας δέ ·&ά προβληϋή επίσης ένα 
ώραϊον έργον ΰπδ τδν τίτλον τΠαπάς και νιόπλσυιοιυ 
γαλλικής παραγωγής.

Εις τά <’Ολν|ΐπΐα» έσυνεχίσ&η και κατά τή*  παρ. 
εβδομάδα ή ρωσαική ταινία τδ ^Ποτίμκιν·» με σχε:ικην 
σνγκεντροοσιν κόσμον.

Εί; «ΜοντίάΧ» προεβλή&η ενα ισπανικής υηο^έ· 
σεως εργον νπδ τδν τίτλον «ά Ταυρομάχος*  με πολύ ώ- 
ραϊαν νπόϋεο ν και μέ αρκετά μεγάλην επιτυχίαν.

Είς τδ «ϊπλέντίτ» έσυνεχίσ&η επίσης ή δεύτερα 
έποχή Mei τδ τέ^ος τοϋ εΤιτι βασ λεΛς τών άλη ών» μέ 
μεγαλειτέραν δπδ τής πρώτης επιτυχίαν καί,

Είς τδ «ΟΟφα Πάλας» προεβλή&η τδ γερμανικής 
παραγοογής εργον *.* Ιερόνσαλη-i*  με αρκετήν επιτυχίαν. 
Σχετικώς μέ τδ «Ονφα ΙΙάλα » μαν&άνομεν οτι ήγό- 
ραοε τήν γερμανικήν ταινίαν α Εμδενί>9 το οποίον δεν 
είνε άλλο άπό τό γνωστδν γερμανικόν καταδρ μικδν τον 
όποιου ή ήρωϊκή δράσις κατά τδν παγκόσμ'ον πόλεμόν 
υπήρξε περιφανής.

Είς άλλην σελίδα δη αοαιεύομεν μακράς άνακιινώ’ 
σεις τοϋ νέΛυ προέδρου της H. Ε. Κ. κ. Αλκ. Τριαντα- 
φύλλου «π*  τών γενικών ζητημάτων τά όποια αφορούν τό 
μέλλον τών. κινηματογράφων έν Έλλάδι. Είς τάς ανακοι
νώσεις του ό κ. Τριαντάφυλλου μά αποκαλύπτει δλον τό 
άναδημιουργικδν πνεϋμα ϋπδ τον οποίου εμφορείται καί 
τήν σαφή άντίληψιν τήν οποίαν έχει έπί τών κινηματο· 
γραφικών έν γέ^ει ζητημάτων. 9Εκείνο κυρίως τδ όποιον 
^έλομεν νά νονίσωμεν είναι ή ειλικρίνεια καί τδ &άρρος 
μέ τδ όποιον ο πρόεδρος τής Π. Ε. Κ. έκ&έτει τήν άδι- 
φορίαν τών έπαρχιών είς τήν προσστά&ειαν τήν οποίαν 
καταβάλλουν οι έν Ά^ήναις καί Πειραιεί κινηματογράφοι 
διά τήν βελτίωσιν τής έπιχειρνματικής καταστάσεως τών 
έν ‘Ελλάδι κινηματογράφων. Καί φρονοϋμεν δτι αι ανα
κοινώσεις τοϋ κ. Τριαντάφυλλου #ά έκτιμη&οϋν δεόντως 
άπό τους έπ^ρχιώτας έπιχειρηματίας .παρ9 δλην τήν κατ3 
αυτών μοπγήν τήν οποίαν εμπεριέχει τδ πνεϋμα τών ώς 
άνω ανακοινώσεων. Άλλα καί ή Κυβέρνηοις έκ παραλλή
λου οφείλει νά άντιληφ^ή τάς αλητείας τάς όποιας λέγει 
ό κ. Τριανταφύλλου καί λαμβάνουσα ϋπ' οφ ν αϋτάς νά 
καταοτήση τδν κινηματογράφον προσιτόν είς τδν λαόν

ΕΙΣ ΤΛΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ιιίρ: ι

Κινημ Χάϊ-Αάΐό Προβάλλεται τό έργογ ^Σάλΐ.υ τό Τρελ- 
λοκόβίτσο» μέ τήν Κόλλιν Μοϋ>. ,

Κιτημ Ολύμπιτ. Προεβλήΰη άπό της Δευτέρας 
ρςμαχία. καί ή κωμωδία .Σαρλότ Λονστρος. άπο οε τής 
Πέαπτης προράλ.λεται ό Κολοσσός «Μιχαήλ ^τρογγοτη .

Κινηιι.Ήλιο;. Προβάλλεται ή «Νήσος των Πεορατωι».
Κενή μ. Ήλύσοια Έξακολου&εΐ ή συνέχεια διαγορών ε- 

πεισοδειαΜών. , ν
Κινημ. Σπλ'νζιτ, Προβάλλει με επιτυχίαν το εργον «Λίρ- 

κη~». Προσεχώς ή «Πυργοδέσποινα τοϋ Λίβανον*.,
ΚινηΖ. Πανελλήνιον. Προβάλλεται τό έργον «Δακρυα ba- 

σιλίσσης». r , Γ
Κινημ Χου οστ 'μίδου. Προβάλλεται ό ^Πριγ^ηψ Κομ- 

μοννιστής. ’Ε Ββυίντιοξ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Α. Π >ργου. Προεβλή&η fO πρίγκηιμ καί κοκότ- 
τα*.  3Από τής ερχόμενης έβδομάδος Ο νίδς τοϋ -ε'ιχ > με 
τόν Βαλεντίνο.

Κιν ]μ· ΙΙ^λλάς. ^Ερως καί π/.οϋτος*.
Κι ηιι Διονύσια, ‘ΐΐπροβολή τον έργου «Μια >·ε.ι Διυ- 

μπαρΰ» ίσημείωσεν μεγάλην επιτυχίαν. ’Ήδη προβάλλεται το 
<ι Ιτυλ.κάνοτ με τήτ Μπεμπέ Νιάνιελς. Προσεχώς « Ο ’ί'αοΐ'οτ·

Κινημ. Α&ή αι ν. Προεβλήάη «Ή Τζαζ-μπαντ» με. 
τήν Μάε Μούρραιί'. . , ,

Κι ηα. /Ίαιέ. Προεβλήδη «Ό άνθρωπος που. πουλιέ
ται . Μετ' ολί>α; ήιιέρας «Μιχαήλ Στρογγώφ». Το έργο, αν- 
τό θά προβάλλεται συγχρόνως είς τους κινηματογράφους «11α- 
τέ» καί «Λευκόν Πύργον- . _ . , „

Κινημ. Άλάμπρα. προεβλήθη -- Π δονκισοα της Uvuoi-

1 Κιν η Λ. Αττικόν. ΙΙροεβλήθη «Ο καπεταίν Μπλούενιν.
Κινημ. Κεντυϊσόν. Προεβλήθη -Αίμα τσιγγάνων> με την 

Μέλλε ο.
μϊνημ Μοιτέον. Ρουτγιάλ και Ολύμπια. Ιίροραλλον- 

ται διάφορα έπισοδιακά. Ανταποκριτής
1 ΐ Α Γ Ρ Λ I

Κν. Πάν&εον (υ ϊ&ουσα). Προεβλήϋηοαν ή «Μανόν .1s- 
σκότν μέ τήν Αύα ντέ Ποϋττι καί «Τά κόκκινα κρίνα». Προ- 
σεχώζ «Νιτοέβο». ,

Κινημ. Ιίάνΰ'τον (ταράτσα) Προερ/.ηνησαν δόο επεισο- 
δια τοϋ «Μυστικού τοΰ θησαυρόν, καί «Μανόν Λεσκώ.. Προ
σεχώς «Ματωιιένος έρως«.

Κινημ. Ίντεάλ- ΠροεβΙήθησαν «τά τρία ώρο/.ονια« και 
«τό καράβι τοΰ Οαι άτονα. Προσεχώς αή σκλάβα τής μόδας» 
καί «ή σκιά» Κ· Άνδρεό τουλσς
ΣΑΜΟΣ

Κινημ Ήραΐον. Προεβλή&ησαν τά έργα ^Μροστά στό 
θάνατο*  ^'Ινδική τραγωδία*  καί «Διπλούς πόνος».

Κινη^. "Αττικόν. Προεβλή&η με μεγάλην έπι^νχίαν ^Βα
ριετέ». "Επίσης Λ Π θάλασσα πον γονοκώνει*  καί « Η ί^ωη 
μιας κοκόιτας^. Προσεχώς σ»νΕτσι εϊνε ό γάμοε», αΛενκή Α~ 
ελθ^ή*,  *'Ο  κτηνάνθρωπος*  κλπ. Ιππ. Σπανός

ΒΟΑΟΕ

Κινημ. Άχίλλειον Μετά τήν προβολήν τον εργον «ό 
εραστής*  προεβλήθη εις δνο έποχάς *ή  πνργοδέσποινα τοϋ 
Λιβάνου» μέ τήν Μαρσάλ καί τόν Πέτροβιτς. Κ r

Εινηα ’Αογυλλα Προεβλήθησαν τα έργα « ·. ο λιιια,νι τον



ΚινηηατογΟΊοικός * *Αότηρ

Κινημ. Ηραίου. Προεβλήθησαν « Π λέσχη τών τριών»,
• Τό άνθος τής ννκτός» μέ τήν Χέγκρι καί ·ό νιος τής 
τρελλής*.

Κινη u. Πάνθε ν. Προεβλήθησαν ·ή χορεύτρια μέ τά 
χρυσά πόδια» καί ή πρώτη εποχή τοϋ έργου «Χωρίς οικογέ
νεια». Τό έργον παρηκσλονθησε ολόκληρος ή κοινωνία τής 
πόλεώς μας μεταξύ τών όποιων διεκρίναιιεν τάς κυρίας κπί 
δ ;0ας “Εθανασούλ.α, Κατσερώνη, *Αδάμη, I. Κατηερώνη, 
Κ,οντο’ ίάνυη. Πα.πανδρέο'ς Άναγνωστοπούλου, Τϋιρακοπούλου,

θανάτου*  ρωσσικής παραγωγής, ·Μία νύχτα εγκλήματος*  καί 
• τής τύχης τά καπρίτσια* . Προσεχώς <Κική» καί · Πλούσια οί- 
κογένβια*·  Π. Μαλικιώση;
ΛΑΡΙ1ΣΑ

eH κινηματογραφική κίνησις έν τή πόλει μας πολύ ξτοηοά 
και άντίθεσιν τής προηγουμένης γαλαρότητος ήτις έφβρεν εις 
δύσκολου θέσιν τάς διευθύνσεις τών ενταύθα κινηματογράφων. 
Ή κίνησις αυτή προεκλήθη εκ τοϋ δτι αί διευθύνσεις τών 
κινηματογράφων μας ήννόησαν πλέον δτι τό κοινόν διά νά 
τους υποστήριξή πρέπει νά εύχαριστηθή. και διά νά. εύχαρι- 
στηθή, πρέπει νά προβάλλονται έργα έκλεκιά τά οποία τό 
Λαρισσαϊκόν κοινόν ώς άρτίως κοινωνικώς καί ιγκνκλοπαιδι- 
κώς μορφωμένοι' γνοίρίζει νά εκτίμα καί νά κρίνη καταλ
λήλως,

Αι3 αύτό συνιστώ είς τάς διευθύνσεις τών κινηματογράφων 
μας νά εξακολουθήσουν προβάλλοντες έργα εκλεκτά καί νά 
ώσιν βέβαιοι περί τής έπιτυχίας των διότι θά τύχωσι ούιω 
τής δεονσης νποοτηρίξεοις,

Κίνημ^τόγραφος «Ντ'ρέ» Προεβλήθησαν «ό Μοδέρνος 
Βασιλεύς*  καί ή ·Κική*  μέ τήν Ντόρμα Τάλματζ είς δύο 
εποχάς μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Προνεχώς ·Μαοέμ» καί^’ Ασωτος 
υιός».

Κινηαατο ράφο' «* Αττιχόν*  Προεβλήθησαν ·τσ τραγούδι 
τής αγάπης*  καί ή «ώιιορφότερη γυναίκα τοΰ κόσμου*.

Προσεχώς : αΟΐ άθλιοι*  ^Σκαραμούς* .
Β. Λ γ Φέτης

ΚΑ A Α Μ ΑΙ

Κινημ. (Λα ν·. Προεβλήθησαν τά έργα <’Εν μέσ·μ φλο
γών καί θηρίων», «’Ο Αήττητος*,  ·ένα ρόδον στό βούρκο» 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί «Μίκυ*  διά πρώτην φοράν έν 
β Ελλάδι,

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν ·0ι δύο Φόσκαρι» 
• Φωτιά*  και αΣταυρός καί Μάουζερ». Λ. Λ.
ΚΑΒΑ ΑΛΑ

Κινη*.  Όλύμπ α. Προεβλήθησαν ή τελευταία εποχή τοι 
έργου ·Τό παιδί τοϋ δρόμου*  το όποιον θά μείνη αλησμόνητο) 
καί «ή κόρη τοϋ δάσους» μέ τήν Ιΐάτσυ Ρουθ Μίλλερ τό 
όποιον υπερήρεσε είς τό κοινόν μας. Λίαν προσεχώς ΓΟ μικρός 
. Ιορδος» καί ·ένας κλέφτης στόν παράδεισο»,

Κινημ, Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα αΠνραοτικά που
λιά*  καί •■Γυμνή γυναίκα*  προβληθεΐσα καί πρό δυο ετών 
άπό τής οθόνης τοϋ κινηματογράφου Πατέ. Λίαπ προσεχώς 
• "Ερως Βασιλίσσης*.  Γ. Νιτσόπο λος
πρακακιοχ

Κινημ 3Απόλλων, Προεβλήθησαν τά ·:πτά κλειδιά τής 
έπαύλεως» ·Τό κορίτσι τής γειτονιάς τών Παρισίωτ» μέ με
γάλην έπιτυχίαν, ΓΗ κούκλες» καί « ’.4ρ. 1!)». Προσεχώς
«Ή φυλή πού σβύνει*,

Κινημ. Αγλαΐα Προεβλήθησαν «"Ονειρα που σβύνουν*,  
• Έπί τών κορυφών», καί ·ό γυιός τοϋ πειρατοϋ». Προσεχώς 
• οι δύο μάγγες».

Κινηα. Πουλακάκη. Προβάλλεται τό θαυμάσιου έργον 
• ή κόμησοα τών Παρισίων*  μέ τήν Μία Μάϋ, τόν Γκαϊντα· 
ρώβ καί τόν Γιάννιγκς. Δ. Τρακάκις,

Κινημ. Ίδαΐον ’ Αντρου. Προεβλήθησαν * Πονπέ»,
• Μωρά παρθένος*  καί ·3Ακτή τής τρέλλας» μέ τήν Σβάνοον.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «ή Μικρασιατική τρα
γωδία*  καί «ο Βαρραβάς*  μέ τόν Μπισκώ.

Ε. Κουβαριτά^ης
ΚΟΙ’ΙΝθΟ —
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Οικονόμου, 3Αναγνωσ ιοπούλου Νικολαίδον, Φεοκά, Κόλια, Σα- 
ζακλή, Γαλανάκη καί τούς κ. κ. Π. Κατσερώνην, Λ ο «ράν, 
Ταβουλάρην, Πολιτικόπουλον·, Σάββαλην, 3Αθανασούλαν, 
Πλέστην κλπ. Ρ· Δελ πάβ
9. 4Ν(->Η

Κίν. Πάλλας. Προεβλήθη έν καταπληκτική συρροή κόσμου 
η δεν τέρα καί τρίτη έπογ_ή τοϋ κολοσσού «Οί Χιμπιλονγκεν*.

ΚινηΐΛ. Π ’ν&εον. Iίροεβλήθησαν δια·/ ορα επεισοδιακά 
έργα καί κωμωδίαι. Καζαντζής
ΜVTYAHXH

Κινημ. Σ'Λπγώ. Προεβλήθησαν συνέχεται διαφόρων επει
σοδιακών καί μέ επιτυχίαν ^έρως πριγκήπων» με τόν Μορένο 
καί τήν Μάριον Ντάβις.

Κινημ. Πάν-Θ'ον. Προεβλήθησαν συνέχεια επεισοδιακού 
• Μέσα οτούς λ.ύισονς» καί «Σκαραμους* . Τό δεύτερον προε- 
βάλλετο ολόκληρον τήν εβδομάδα σημνιώσαν πρωτοφανή έπιτυ
χίαν. Jiar προοεχμϋς « Τό κρασί», « Τραγικός γάμος , •Γυναί
κα Φαραώ» κλπ. Α. Σ υφιον άδης

Κινηιι. ΙΙανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά εργασΟι ανδρεζ*  
μέ τήν Πόλα Νεγκρι, ΓΠ αγάπη του ναύτη*  μέ τόν Βαλεν
τίνο, ·Τό θαυματουργό καπέλλο*  «Π δεσποινίς δακτυλογρά· 
φος», ·Συχνά γυναίκα αλλάξει*  καί πόλις που δέν κοιμά- 
TCtt», X. 3Αμπλιανίτης

Α Μ Α

Κινηα Με. ας. Μετά τήν προβολήν τοϋ έργου · Γύρω 
απ' τό γάμο, προεβλήθησαν · Π 3Ανάστασι-» τοϋ Τολστόϊ μέ 
τήν Λύα Μάρα καί ·'Π Φρόσω*.  Προσεχώς ·Δύο ιιάγγες*.

Ν. Μαρκίδης

η Asasm ths φμζ stsaia
Ή δημοφιλής καλλιτέχνις Φράνς Ντελιά ήν προσφάτως 

έθχυμάιχμεν είς τόν «Πρίγκηπα Ζιλάχ» τοϋ ΚλαρετΙ άπό 
τής οθόνη; τοϋ Πανθέου, άπό ίίκοσκημέρου καί πλέον ά- 
οθενεϊ διατρέχουαα ήδη τό στάδιον τής άναρρώαεώς της. 
Μάς τό έτληροφόρησεν ό συμπαθής σκηνοθέτης της κ. Γκα- 
στόν Ρουνιέ κατ’ έ<τολήν τής ίδιας ήτις μάς παρχκαλεί νά 
τήν συγχωρή ιωμεν διότι δέν άπήντηυεν εϊς<·'ρισμένας Ερωτήσεις 
ποΰ τής άπηύθυνε ό Κινημ. Άστή» χάριν των άναγνωστδν 
του, μέ τήν ύ,τόσχεαιν δτι δέν θά πχραλείψη νά τό πράξη 
άμα ώςτής τό έπ'.τρέψη ή ύγεία της.

Ό <Κινημ. Άστήρ» εύχεται είς τήγ Γαλλίδα καλλιτέ- 
χνιδα τής όποιας πάντοτε έξετίμησε τάς σπουδαίας καλλι
τεχνικά; άρετάς, τήν ταχείαν άποκατάστασιν τή πολυτίμου 
όγείας της, καί τής διαβιβάζει τήν έκδήλιυσιν τής συμπά
θειας των αναγνωστών του.

ΑΛΗΛΑ0ΓΡΑΦ1Α
Φαίδ. Ά.άβαν ι'Ξ,καϋδα). Σά; νπΒρευχ,αριοτοϋμιι· γιά 

τό μεγάλο an; ένόιαφεροι· ι-.-ττο ημών, άίλλά&ά ιια; εττιτρει^βτε 
νά εχομεν τήΐ' γνώμτ/ν ότι τά περισσότερα εζ ά>ν arag ερετε όρ· 
μοοιεννται πλήν ώρισμένων τεχνικών ζητημάτων, φωτογραφι
κών κνρίως' ώς εμφανίσεις, βιράζ, φιζάζ κ'Μ., τα όποια δεν 
ενδιαφέρουν ιίμη ώρισμένον κύκλον, ασήμαντοι· :ΐς άρι&μόν. 
Επειτα Οά μας έπιτρέφετε, νά βλέπομεν ημείς ως ετ.ιχειρη- 

ματίαι, διαφορετικά τά πράγματα, απ’ ότι σεις. Έν πάσει πε- 
ριτετώσει, έίν εϊσδε ειδικός περί τά τεχνικά φωτογραφικά καί 
μάς προσφέρετε τήτ συνεργασίαν σας, ευχαρίστως τήν δεχόμε&α.

— Λιλίκα Τράστα (Βόλον ). Σάε ίστάληααν .9 </ ωτογραφίαι.
— Ά&. Μπάρκο'κη. (Κόριν&ον). Τεύχη έστάλησαν άπο 

τον 2—ο.
—’Αν&ιπποΰλα Σαρίκα (Ν. Φάληρον). Σάς έστάλησαν 

Ιό φωτογραφίαι, Χρήιιατα έλήφ&ησαν καί σας ενχαοιστοίμεν'
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LA SEMA1NE ΜΕΜΑΜΑΜΕ A ATHENES

Φ

Le mouvemeiit dansles cinemas de notre vil- 
le a continue tres vif durant la semaine derniere.

Le Salon ΙάέαΙ a continue la projection, pen
dant uneseconde semaine et avec un succes egal, 
du «Fils du Cheikh». A partir de lundi ce cine 
ma projettera «Yasniina» avec Duflos, film qui 
estun miracle de luxe au point de vue des cos
tumes. Rieu que la protagoniste se presente a- 
vec 56 toilettes differentes dans le film tout en- 
tier.

L’ Attikon a projete un film a' sujet hindou, 
intitule la «Bayadere» et qui a attire une gran
de affluence. La protagoniste Hellen Curti, dans 
le rdle de la «Bayadere*,  constituait, avec ses 
beaux et grands yeux noirs, un des attraits de 
ce film.

Le Panlhion a presente une comedie sportive 
en six parties avec Reginald Denny, qui a plu 
enormement. Le public a ete aussi favorable- 
ment impressionne par I’adjonction a 1’orchestre 
d’un phonographe qui reproduisait ,1a voix du 
radiophone que 1’on voit apparaitre au troisieme 
acte sur 1’ecran. A partir de lundi le «Pantheon» 
projettera un autre beau filrh intitule «Pretre 
et Nouveaux Riches», de production fran^aise.

A 1’ Olympia le «Potemkine» a attire la se
maine derniere encore une foule ass z nom 
breuse.

Le Mondial a projet6, avec un assez grand 
smcces, un film de sujet espagnol intitule «Le 
Toreador».

Splendid a donne la zeet derniere epoque 
de «Titi, roi des gosses» avec un succes encore 
plus marque que celui de la semaine prece
dent».

L U.F.A. Palace a projete une ceuvre de pro
duction allemande «Jerusalem». Nous apprenons 
que ce cinema vient d’acheter le film allemand 
«Emden». Cet «Emden» n’est autre que le fa- 
meux croiseur allemand dont Paction hero'ique
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au debut de la guerre mondiale dans 1’Ocean 
Indien est restee celebre.

Liethe

NOTRE CRITIQUE
POTHJVtKlRE

Production «Sevhine»
(Projete a l’«Olytnpia»)

Apres taut de discussions et tant de bruit la 
projection du fameux «Poterrkine» a ete finale- 
ment autorisee et ce film est maintenant projete 
au cine «Olympia». A mon sens, cette 
ceuvre n’aurait du se heurter a aucune reaction 
de la part du gouvernement. Car il s’agit avant 
tout d’une ceuvre artistique, impartialementpre
sentee, qui merite d’etre vue de tous sans hesi
tation aucune et d’etre admiree pour sa valeur 
artistique et la force de son idee directrice.

Le scenario? Les plus vieux ceux qui lisaient 
les journaux d’il y a vingt ans, doivent certai- 
nement le connaitre. Je 1’exposerai ici en deux 
mots pour les plus jeunes. C’est 1’affaire du cui- 
rasse «Fotemkine», dont 1’equipage, nourri de 
viande pourrie, se mutina. Toute la ville d’O
dessa, dans le port de laquelle arrive le navire 
routine, approuve Facte des matelots et se place 
a leurs cotes. Mais la troupe, avisee, arrive sur 
les lieux et organe aveugle du gouvernement 
ouvre sans pitie le feu sur la foule. Enfin le cui- 
rasse, partant pour Constanza, passe devant 
1’escadre tsariste prete au combat, sans qu’un 
seul coup de canon soit tire et cela parce que 
les equipages des navires de 1’escadre cedent de
vant le cri plein de douleur et de sincerite des 
mutins: «Freres, qui allez-vous tuer?»

Cet episode historique a permis au metteur 
en scene L. M. Eizenstein de creer un film ad
mirable, un poeme cinematographique vraiment 
saisissant. Je ne suis point communiste mais je 
ne puis m’ompecher d’admirer sans reserve'cet-
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te ceuure si puissante, si realiste, si emotivente, 
en un mot une des plus humaines qu’ait produit 
jusqu’a ce jour le cinema.

Les heures d’angoisse des matelots qni vont 
etre fusilles parce qu’ils reinsert de manger 
la viande decomposee, le depart pittoresque et 
grandiose des petits voiliers portant la popula 
tion d’Odessa vers le cuirasse rautine, la fusilla
de realiste de la foule par les Cosaques, sont 
des scenes grandioses, emouvantes, superbes

Les Russes ne sont pas reputes pour leur 
technique. Cependant dans ce film d’Eizenstein 
il est presque impossible au critique le plus dif
ficile de decouvrir la moindre faute. Les prises 
de vues originales, la photographie, 1’eclairage 
le decoupage etc., sont irreprochables et ajou· 
tent encore a la valeur de cette oeuvre verita- 
blement belle. D’ailleurs le succes triomphal 
qu’elle continue a remporter dans les principanx 
pays de 1’Europe et de 1’Amerique, pays 
de gouts et de conceptions si different?, n’est-il 
pas une preuve evidente de sa grande, de son 
incontestable valeur?

Vien Papamichalis

UR BAYADERE 
Film de production allemande 

(Projete a l*«Attikon»)

Un film d’aventures qui se deroule cette fois 
aux Indes.Au point de vue verite et psychologie 
la valeur de cette ceuvre n’est pas considerable. 
Mais les aventures des personnages, les paysages 
sauvages et grandioses des Indes, les ceremonies 
religieuses secretes des indigenes, les fakits, les 
betes feroces etc. donnent a ce film une certaine 
valeur commerciale. Au premier plan des ac- 
teurs, que la nature de leurs roles oblige ajouer 
plus avec le corps et les gestesjqu’avec le visage, 
se trouve 1’artiste allemande Hellen Curti qui 
tient le role de la «Bayadere».

Il a permis au metteur en sceie d’ obtenir 
de beaux contrastes entre desdecors tantct riches 
et tantot pauvres. Les see res de la Cour royale 
de Bosnie, ainsi que la scene du couronnement 
a 1’eglise font impression sur le spectateur et 
temoignent de 1’habilete et du gout du metteur 
en scene.

En tete des nombreux acteurs vient le petit 
Roby Guichard qui incarne avec beaucoup de 
sentiment, d’esprit, d’assurance et de simplicite 
de jeu le gosse parisien Titi, La petite Yvette 
Langlay est une jeune printesse charmante et 
sympathique.

Par mi les autres acteurs il con vient de faire 
une mention speciale de Jean Toilu, 1’inoublia- 
blejavertdes «Miserables», qui joue avec beau- 
coup de talent le role du roi sans conscience 
Jeanne de Balzac, mediocre au point de vue de 
son jeu, donne au role de la comtesse Miran- 
doff la beaute et la plasticite de son corps. Re 
nee Eribelle est une jolie et melancplique reine 
Marie et Simone Vaudry une sympathique fleu 
riste de Montmartre. Andre Marnay, Jean Pey- 
rier, Bernard Megy, Mayer et Lucien Dalsace 
completent la distribution des roles.

I!

II
II

II

TITI, ROI DES GOSSES 
Production «Scciete des Cineremans» 

(P ojete au «Splendid»)

C’est un film destine surtout au grand public. 
Son scenario, tire du roman homonyme de Pier
re Gilles, qui fut publie comme feuilleton dans 
le «Matin» de Paris, possede tout ce qu’il faut 
pour plaire aux admirateurs des oeuvres d’aven
tures et qui constituent, il faut 1’avouer, la ma· 
jorite du public.

Le sujet se deroule su cessivement a Mont
martre et dans le royaume imaginaire deBosnie.

VIJMDICTA
Production «Gaumont»
(Projete a l’«Ufa Palace»)

Il etait un pen temeraire de la part de la di
rection du «Dionysia» de presenter immediate· 
ment apres «Faust» une des plus belles oeuvres 
de la cinematograpbie allemande,le roman feuil
leton vide d’idees et pauvre de fond de feu 
Louis Feuillade et a lui faire meme une reclame 
tendant a le representer comme la meilleure 
oeuvre qu’ait produite jusqu’ici la cinematogra- 
phie fran^aise.

Ce genre de films populaires ne pent repon 
dre aujourd hui aux exigences du public qui ne 
se plait plus aux episodes melodramatiques et 
invraisemblables. D’ailleurs «Vindicta» n’est 
meme pas une des meilleures oeuvres de son 
genre. Son sujetest ordinaire et pas tres interes 
sant, la mise en scene est assez defectueuse et 
laisse a desirer au point de vue technique. La 
scenedu trebmlement de 'erreesttotalementman- 
quee..

Quant a la distribution des roles ce film ne 
presente rien d’exceptionnel malgre le nombre 
considerable de noms qu’il reunit, dont ceux 
d’Andre Monel, Ginette Manty, Henn nn, Lu
cien Dalsace et Biscot.

Stephane Kostia

ΑΙΕΥθυνται ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ g
Καβάλλας, Μυτιλήνης, Χίου, Κρήτης, Καλαμών, Κερκύρας, Ναυπλίου, Aa“-tt 

ρίσσης και πολλών άλλων πόλεων Μ

ΜΗ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΝΕΥ ΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Ή πλουσιωτάτη συλλογή τών ταινιών μας δέν ένεφανίσϋ'η άκϊμη είς 
πόλεις σας.

ΔΤΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΪΩΜΕΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

τάς
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Είς πολύ συμφέρουβαν τομήν ·

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΓΙΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διά χάδε κινηαατογρα- 

μηχανήν, 80 ο)ο Οϊκονοπία εις ρ·ϋμα καί 
είς άνθρακας ■

ΑΤΙ ΑΡΑΙΤΗΤΟΣ είς κάθε Κινηματογράφο'·.
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη παρα. 

καταθήκη έξαιρέτων ποιοτήτων καθώς καί 
απάντων τών, κινηματογραφικών Ιξαρτημάτων 
(μπομπνες, ά'ρουλΐζ κλπ.)

ΤΑΙΝΙΑΙ. Αί καλλίτεροι ταινίαι ποΰ προβάλλονται 
σήμερον εν ‘Ελλάδι αήκονοι εις τον Οίκον.

ΣΤ ΑΜΕ Λ ΦΙΛΜ
Χσριίάου Τρικούπη 5. ΓραμματοΟυρίς 56

Τηλεγρ. Διεύθυ· οις Στάμελφιλμ,

Τ V f > » * » , , , y y τ

Indes.Au


ΙΡΙΖ-ΦΙΛΜ
Τηλεγρ. διεύθυνσις θ ΟΔΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΏ.ΝΟΣ Τηλέφωνον Άριϋ·. 

«ΦΙΛΜΙΡΚΟ*  λ (=) I—ι Nj α ι

τών

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ ΔΙ' ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑΝ 
ΣΥΡΙΑΝ - ΑΙΓΥΠΤΟΝ - ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ταινιών τής παραγωγής τού έν Βε;ολίνω έργοστασίου

PHOEBUSFILM,,
ζαί τών έν Ρωσσία Σοβιετικών ηνωμένων εργοστασίων

SOVKINO,, “GOSKINO, - ‘VUFKU,, 
' MESRAPON RUSSE,,

Λεαρκής παρακαταθήκη παρθένων ταενεών τών π·φημισμένων 
έργοατασέων «G Ο Ε R Ζ


