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ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ
ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ 
ΔΙΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡ' ΕΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΞΥΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ
ΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙ- 
ΗΣΙΣ ΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ CONTISOUZA
ΠΡΟΚΑΛΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩ ΟΤΙ ΚΡΑΤΩ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΜΦΙ- 
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΠΟ- 
ΔΕΙΚΝΥΟΝ ΠΑΣΙΦΑΝΩΣ ΟΤΙ ΤΑ ΜΗ
ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΤΕ 
ΚΑΙ ΠΑΣ 0 ΔΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΤΡΟΠΟΣ ΣΥ

ΚΟΦΑΝΤΗΣ
ΔΑΡΙΟΣ I. 1ΙΟΛΧΟ

ι Όδός Κολόμ3ου 21 Ηεάάαλονίκιι

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

Δ’ΕΘΝΕΙΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ!ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ
ΟΔΟΙ ΚΑΡΑΤΣΚΟΥ 112 - ΜΕΓΑΡΟΝ ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΤ 

πειραιευε

"Απόκλεια ■ ικο» Άττιποόιίωποι διά τήν Ελλάδα.
Τουρκίαν. Βουλγαρίαν. Ρουμανίαν. Σερβίαν, 
'Αλβανίαν. Αίγυπτον καί Συρίαν τών μηχανη

μάτων τής

5· Α· CIMEMECCQNiCA ι
V ALE CAMPAN.Α 25

Μ LANO — ITALIA

ΑΙ καλλίτεοαι μηχα,ναΐ προβολής διά μεγά
λους καί μικρούς Κινηματογράφους, 'Ινστιτού
τα, Σχολεία, Ατμόπλοια, ’Ιπποδρόμια, Οι

κίας κλπ. κλπ.

,%ί κνλλίτερχΐ τίραί.—οί χαλί έτεροι 
δροι.—Τά χαλλίτερχ Modules.

Τιμάς, κανα^όμους, φωζοχραφίας, βχέόια 
ά>ς και όόηφίας έχκα -.ααεάβεως (ΰαρέχομεν

ΔΩΡΕΑΝ τφ alcovvti.

ΔΗΜ. Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΠΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕβΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΡΕΤΑΙΕ1ΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕ1ΟΝ 
ΔΕΧΕΤΑΙ : Άχιλλέως 63 β. ΑΘΗΝΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΆνταποκριταΙ άμισΰοι νέοι ή δε 
σπ^ινίδες δραστήριοι διά Πύργον, Τρίκκαλα 
Κέρκυραν, Ρέ&νμνον, Κομοτίνην, Κύπρον 
καί δί δίας τάς πόλεις τήςΜακεδονίας. 01 
βουλόμενοι ας άπιυ&υν?οΰν δι’ έπιστολής των 
είς τήν διεύ&υνσιν τού<Κινηματογραφικού'Αστέ
ρας· πρός συνεννόησιν.
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"Ετήσια Δρ.
"Εξάμηνο; »
Τρίμηνος »
Εξωτερικοί? Γενικώς

Έτησία Λιρ.Άγγλ.1.— 
"Εξάμηνος * » 1)2

’Αμερικής 
"Ετήσια Δολλάρια 5· —

150.—
80.—
40.—

Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική "Επιθεώρησις 

"Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γοαόεΐα : Σοφοκλέους 7 (Στοά Πάπιτου) 
Τηλεγραφήματα ; “ΚΙΝΗΜΑΤ- ΑΣΤΕΡΑ.. ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΗ^ΕΩΓΙ

4.—

Διά μίαν φοράν 
ό στίχος ... Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. > 
“Ανω τόν τριών 
δημοσ. ό στίχο; ■■ 
Ή σελίς .... 
ΕΙς τό έξώφυλλον 
ή σελίς . . . * 500.—
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝ ΚΙΝΛΥΝΩ
ΕΓΓΡΑΦΗΤΗ ΜΕΛΗ ΕΙΣ ΤΗΗ «Π.Ε.Κ.» ΟΔΟΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ 

ΕΙΙΜ ΊΉ ΕΙΝί13ΕΙ Μ

LYA DE PUTTY
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ ΤΗΣ

τηρ χαρακτηριστικά τόν τόσον Αναζητούμενον γυναικεΐον 
τύπον.

’Η πρότασις τοϋ Joe May έγένετο ίένθουσιωδώς δε
κτή ύπό τής νεαρας Λύας χαΐ έτσι Ιντεμπουτάρισε στό 
φιλμ μόλις 21 έτους.

‘Όλοι έν&υμούμεθα τήν θελκτικήν εντύπωσιν ποΰ 
μάς ίκαμεν τότε ώς πιστή σκλάβα στό ώραΐο φίίμ *'Ο  
τάφος τοΰ Ίνδοΰ». Ή ευνοϊκή αυτή ιδέα ήταν παντού, 
δπου ίπαίχθηκε αυτό τό φιλμ ή ιδία, χαΐ ό μύγας σκη
νοθέτης άντελήφθη πλέον δτι διά τήν νεαρά*  ηθοποιόν 
προώριστο ευρύ μέλλον. Κι" έτσι ύπό τήν ίντατικήν του 
διεύθυνσιν έδημιούργηοε τά ακόλουθα φίλα -‘Η γή ποΰ 
καίει· αΤό κοχλάζον ΰόοορ*.  αΤό φάντασμα» καί εζη- 
κολούθησε γιά λογαριασμόν τής «Phoebus» τή» αΜάλβατ 
«Thamar» χαΐ «’Σ*  ονόμαιι τοΰ Αύτοκράτορος» τήν 
διασκευήν τοΰ τόσον γνωστού μυθιστορήματος τής Γκρο- 
βίλ κΡαϊσά».

Περιττόν νά τονΐσωμεν, διότι αρκετά εκ τών φιλμ αυ
τών προεβλήθησαν εις τάς "Αθήνας, δτι ή Lya de Putty 
έδειχνε εξαιρετικόν τάλαντον καί τάσεις πρός μεγάλας 
δημιουργίας χωρίς δμως νά δύναται νά έπιτύχη Ακόμη 
τόν τίτλον τοΰ α'Αι τέρος . Είς τό τελευταϊον μάλιστα 
μάλλον είχεν αποτυχίαν.

Εις τό κατόπιν της φιλμ αθΐ θεατρϊνοι», έπέτυχεν 
ώραί ν δημιουργίαν άνωτέραν δλων τών προηγουμένων. 
Τδ ώραϊον αύτό φιλμ θά τό ίδοΰμε εφέτος Ασφαλώς είς 
έ'να Από τά κινηματοθέατρα τής Σινέ-Όριάν .

Τό γεγονός τής προσλήψεώς της ύπό τής μεγαλυτέρας 
γερμανικής κινηματογραφικής δταιρεΐας U.F.A. παίζει 
σπουδαιότερον ρόλον είς τήν καρριέραν της, διότι Από 
τής στιγμής εκείνης ή Lya de Putty έπρόκειτο νά κα- 
ταστή διάσημος.

Έδημιούργησεν λοιπόν τήν αΖηλοτυπίαν· τδ τόσο 
λεπτό χαΐ καλοβαλμένο αύτό φιλμ τοΰ Κάρλ Γκροΰνε, 
ποΰ εσχάτως απολαύσαμε άπό τής οθόνης τού -Σπλέν- 
τιτ». Στό φιλμ αύτό ή καλλιτέχνις εις τό πλευρό*  τοΰ 
Κράους δημιουργεί δνα συμπαθητικόν αισθητικόν ρόλον.

Εκείνο δμως τδ φιλμ, δπερ τήν κατέστησε*  παγκό
σμιον Αστέρα, πασίγνιοστον εις δλον τόν κόσμον καί είς 
αύτήν τήν ’Αμερικήν καί δημοφιλεοτάτην είς τήν Γερμα
νίαν ήτο τό «Βαριετέ» τοΰ Ντυπόν. ’Επέπρωτο μετά άπό 
ένα χρόνον ή Γερμανία νά στερείται και τών τριών συ*-

Έγράφησαν έκάστοτε τόσα πολλά διά τή*  υπέροχο» 
αυτήν χαλλιτέχνιόα, όχι μό'ο*  ιίς τό*  κινηματογραφικόν 
τύπον, άλλά καί είς τάς εφημερίδας, ώστε Ασφαλώς δέν 
θά εδοκιμάζαμεν νά δηκοσιεύοωμεν καί πάλι*  την βιο
γραφίαν της, νά Ασχοληθώμεν δηλαδή μέ τόσον τετριμμέ
νο*  #έμα.

"Ο λόγος όμως δστις μάς παρακίνησε πρός τούτο είνε 
διι σχεδόν δλαι αί δημοσιευθεΐσαι βιογραφίαι ή πληρο
φορία*  ίιά τή» Lya de Putty Αντιφάσκουν κι'ι ώς εκ 
τούτου αδυνατεί τις νά άναχαλύψη τή*  τις αύτάς ϋποκρν- 
πτομένην αλήθεια*.  Σνγκεντρώσαντες λοιπόν δέον τό δυ
νατόν απολύτως δξηκριβωμένας πληρο ρορίας εκ γερμανι
κών κινηματογραφικών περιοδικών, τών πλέον καταλ
λήλων νά γνωρίζουν, προαφέρομε· σήμερον είς τοΰ; φί
λους Αναγνώστας τοϋ «Κιν. Άότερος» σύντομον βιογρα
φίαν τής μυστηριώδους αυτής γοήσσης, Αντιφάσκουσα ί
σως και αυτή πρός τά; προηγουμένας, άλλ’ έπαναλαμβά- 
νομεν, ασφαλώς τήν άκριβεστέραν.

Έγεννήθη στήν Ουγγαρία τήν ΙΟ Ιανουάριου 1900, 
αριθμεί δηλαδή μόλις 27 Μαί υ;. Παρουσιάζεται δήθεν 
ώς κόρη τοΰ βαρώ· ου de Putty, ενώ πράγματι εις τδ δια- 
βετήριόν της, χ·#" δλα γνήσιον, είνε γραμμένη μέ πατρι
κόν όνομα Amalie Janke. Μέχρι τή; προσχωρήσεώς της 
είς τόν κινηματογράφον, ή ζωή τής γοήσσης αυτής καλύ
πτεται ύπό τοΰ πέπλου τοϋ μυστηρίου. Ή καλλιτέχνις 
έπιμελώ; Αποφεύγει πάντοτε νά όμιλή χιά τή*  πρώτη*  
εκείνην περίοδον τής ζωής τη;.

Τδ βέβαιον είνε διι στήν Ουγγαρίαν έσκέ ττετο »ά α- 
νίλθη στή σκηνή, ή ευθύς δμως μετά τό*  πόλεμο» άνα- 
κήρνζις τής Ουγγρικής δημοκραιίαι τή» ήνάγκασεν, άγνω
στον διά πο ου; λόγους, νά έγκαταλείψη τή» πατρίδα τη; 
χαΐ νά σπεύση είς Βερολΐνον "Η φυγή της έκ τή; Ουγ
γαρίας καλύπτεται και αυτή ύπό μυστηρίου,

Άντίκρυσε τδ Βερολίνο σέ μιά ταραχώδη κατάστασι. 
Ή Μητρόπολις τών Γερμανών ύφΐστατο χι< αυτή τά; 
συνέπειας τής ήττης.

Ή Lya de Poutty Απεφάσ σε νά δγκττασταθή στόΒε- 
ρολΐνο χαΐ Αστράφη ήδη στήν τέχνη τής Τερψιχόρης. "Ο 
περίφημος σκηνοθέτης Joe May Αναζητών παντού ένα 
ώρισ μόνον τύπον διά τδν ρό«ον μιά; σκλάβας είς ενα 
του φίγμ ποϋ έπρόκειτο νά *γυρΙση·  είδε στά ώμορφί
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τελεστών τοϋ αλησμόνητου αυτού φίλα. ’Ασφαλώς, κατά 
την γνώμην μου τουλάχιστον, τά εξαίσιο παίξιμο τοϋ 
Γιαννιγκς εσκιαζε τηνδύιαιιν ής Αύα ντέ Πούττι, πάν 
τως ομως τό αΒαριετέ. παραμένει μί, τών ώ,αιοτίρων 
της δημιουργιών, ( Εχω την γνώμην Sri τοιαϋτα τόσον 
ωραία φίλμ εποεπε νά επαναλαμβάνονται)ι

. -KLyabe Putty έ«χ7σ.'<ε είϊ τά κορύφομα τής 
τιχνης της. Ητο ευτυχήαα οτι Απεφασ σθη νά ύποδυθή 
την περίφημων,αΜανόνυ. Καί έτσι έξωντάνεψε ύπερόχως 
τήν περιιργον νρωιδα τοϋ Αββα Ηρε ό. ? * *

Τό,φλμ αυτό ποΰ τόσον κατέ ΐε. ξέ τούς ’Αθηναίους 
είναι εοφαχως η ωρ.ιοτέρα δημιουργία τής γοήσ'ν,ς, εί ε 
^maximum, τό mon plus ultra τής τέχνης t ς Ε,ομεν 
δε ιην γνώμην Οτι ή υπέροχο; αύτή κα-.λιτεχνις είνε b 
πολυτως αδύνατον νά ζωντανεψη πλέον τόσον θαυμ -σίως 
ενα ρόλ^ν. ’

Η «Μανό*  Αεσκώ*,  δια-.η ουμένων πάντοτε τών σχε
τικών αναλογίων, είνε αυτή αϋιη ή Λό. ντέ Ποϋττι.Ίδοΰ 
"υχίαςγΧΐΐταί ™ μν°ΤΙ,<0ν tf>s «Β^μβευτικής της ίπι-

Τό τελευταίου της φίλι, δπερ προεβλήθη στήν Γεο- 
μανιαυ και τό οποίον ύχόμ.θα νά δούμε καί αεί είνε 
«'» Ψ4'*-  ψ Terra «^«™*0  αίμα*  ή 1‘Ηέρωτική τρ.- 
γωοια uiag οεχιεπταένιδος* .

Κοι τώρα πάλιν αρχίζουν τό μυστήρια.
Μετά την Αποθέωοίν της έν Βερολίνω κατά τήν πΡ, 

μιεραν του .Βαρ.ειι» επηκ-,λοίθησεν ή σκανδαλώδης έ- 
κείνη απόπειρα τής αυτοκτονίας. Τόμος όλ κλήρο:, Αο- 
κ·τα ογκ δη; ήθελε πχημ.τι θή άν < υνεκέντρωνέ τις ότι 
εγραφη εις τον παγκόσ · ιον κι.ηιια ογραφικόν τύπον γ·ά 
τα αι ια της περιέργου ούτής Απόπειρας. Δέν έπιμίνοαε. 
επι του ζητήματος τούτου. Ή αυτοκτονία αύτή θά παρα 
μενη μυστηριώδης έφ' σοον ή ιδιότροπος καλλιτέχνη δέν 
ομιλει * 9

Εύ^ΰς Αμέσως σννήφθη τό ,νωαιόν μέ τήν < Παρα- 
μασυντν ουμβόλαιον καί αίφνη^ίως ή ΛύιττέΠοΰ-τι 
εγκατέλε.ψεν ασπλαχνας τήν πόλιν πού τήν Ανέδειξε καί 
την ελατρευσε.

, Νέαι φήμαι {κυκλοφόρησαν ένεκα τής έσπιυομέ ης 
αυτής φυγής, το βέβαιον δέ είναι δτι άφήκε στό Βερολίνο 
πλειστονς ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Καί τώρα είς τόν Νέον Κόσμον. Ή ώραιωτέρα ήθο- 
ποιός της οθό.ης \μεταβαί>ουσα στήν ‘Αμερικήν ΐλαβιν 
υπ οψιντης ότι σημεία εκφυλισμού δέν έπιτρέπ ντσι 
εκεί και έφανη οτι ήσύχασε, όΌ Αλησμόνησε άλας τάς πα- 
λατας της συνήθειας. τάς καταχρήσεις της τά δργ.ά της 
και μετεβληθη ΐις.,.αθωαν μικρούλα*.  Mi ηώς ήτο δυ
νατόν να διατηρηθή έτί πολύ αύτή ή κατάστασις ! Νέα 
Λοιπον σ*ανοαλα.

‘Η .Παραμάουντ*  αυν-χώς τήν δα-.ίζει. Δύοκολον νά 
«γυριοην ΰυ0 φιλμ. αΕή, αύτήν έταιρεί ν.

‘Ύστερα λοιπόν Απ’ δλα αύτά Ασφαλώς δίκαιο’’ ολοΰν 
ται τά τόσα μυθιστορήματα ποΰ έγρφ-ααν γιά τήν μοι
ραίου αυτήν γυναίκα.

Κατά γενικήν αρχήν 0! ‘Αμερικανοί είς ούδένα έμπι- 
γεύονται Ευρωπαϊαν, εύθύς Αμέσως πρω εύοντα οόλον. 
Εςαιρεσιν ηδη Αποτελεί ό C. Veidt. ό Sannings καί ή 
Lil Dagover. Η Lya de Putty πρσσελήφθη ιίς δεύτε- 
ρεύοντας ρολους. Αυτό ασφαλώς είναι ζημία γιά τήν καλ- 
λιτεχνιδα, μειωσις τοϋ γ.ήτρου τη;. “Αλλο δυσάρεστου α
ποτέλεσμα είνε ο ι έτος περίπ υ απουσιάζει έκ Γερμα
νίας η Ποΰττι καί ούδέν φίλμ της ήκούοθη πλέον, ούδέ 
εις αυτό το Βέρο ΐνο< προεβλ ,θη ένα Από τά νέα τη; 
έργα. Τασσίμεθα απροκαλύπτως μέ τήν γνώμην τών Γερ
μανώνειδ κών ότι ή Αύα ντέ Ποϋιτ- έχασε καί χάνε, ύ
περβολικά ευρισκόμενη έν ’Αμερική Δ ν έπιμένωμεν έ·Ί 
του ζητήματος το ύτου διότι ά 'λοτε Ανεπτύξ·.μεν Αρκούν
τως τας ιδέας μας.

Lya de rutty μέ τά υπέροχα χασακτηρισιικά, τά 
τόσον εκφραστικά μάτια καί τά θαυμάσια σκοτεινά μαλ 
λια ωραιότατη, καί κάτω τής σκηνής, παραμένει μιά τών 
ωραιότερων ηθοποιών τού κόσμου. Ή ώραιότη; της 
ίσως δεν συγκεντρώνει τό έξαιρε-ικόν έκεϊνο τής Dago
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ver ή τό εύγενες τής Porten, έχει δμως κάτι τό ελκυστι
κόν πού στηρίζεται απολύτως στόν χαρακτήρα της, ώστε 
χαεαχτα ζονς ηάντΛ~ε
, Έξαιαετική καλλιτέχ>ις τύπων είνε απροσπέλαστος 

ριιιιένον 
τύπον τής ί· 
^ιοσυγχρασία: 
της, νστερ ΐ 
ίσως εί. τήν 
Ό'^υμ.αΊτή |το 
λυμ,έρειαν τής 
Dagover χαί 
α λων παρα- 
μ- ν^ι ο ως 
πάντοτε νπέ· 
£θχο·.

Αύτή είνε ή 
Lya de Putty 
ιην ό” οίανιό
σον μνοτήρι 
χ Ίνπτει, δ· 
περ ομως τήν 

α·&Ίσια ·ετι 
έλχυ στιχωτε- 
pav Εύχόμε- 

μαζί με ο- 
Ιους τούς φ·, 
λους τής τεχ· 
*75 όπως τα
χέως έπι τρ*-  
ψη στήν Γερ 
μ *νίαν  (όιά τό 
οποίον όνστν-
χως cvcz^ld ντέ Πούιτ μέ τον Γιάννιγκς
λτρός τό* ζαΐ- εΐς ^αν5 σχΤ1νήν τοϋ δυγου «Βαριετέ >χό όποΐ- 
ρόν) διό °V υ^1σΟυν θξΆθην ΗΟΐ νά απολαύσουν 
τοι &ά έ{πί καχ“ π^σαν πιθανότητα άλλην μιαν ηοράν. 
ζωμ^ν νά τήν ΰ^υμάζωμεν είς μεγάλος δημιουργίας.

, 04 ε>< των ολίγων τόσον θαυμαστών τής Diva
αυτής δέν διατάζομεν νά όμολογήσωμεν οτι στήν ίδια· 
τικήν τη; ζωήν δεικνύει Α.αμφιβόλως σημεία εκφυλι
σμού, σ ήν τέχνην ιη; δμως παραμένει πάν α ή υπέροχη 
η θανμασία, ή γόησσα Lya de Putty.

Ro—Ma

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
ΒΕΡΟΛΙ.ΧΟιΝ (ΣταΟιιός Λ’άουεν).—Ή Τάενοόλο- 

Οιΐκικΐι Κνβέρνηόις κατήοτιόε νοιιοό^έδτον δι*  ον 
απαγορεύεται Λ διάδοόις τής άνιιΟΐ’κον φτλολο*.  
Λόγιας ώς καί ίι ποοβολή άόέανων κινηαατογοα- 

ΐα*νιών.  Ανάλογος ιόιιος έτέΟιι ποό τινοε 
εις εοαοιιογην έν Γεοιιανία.

ΑΗΖΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Είς το τέλος τοϋ τρέχοντο; μηνδς Φ βρουχ- 

ρίου λήγουν αί συνδρομαί τΰν κ. κ. Ε. Κουβα- 
ριτάκη Χανιά, Κ. Πάλταου Λάριαοα, Γ. Χοι- 
σιοδούλου Τύρναβος, καϊ I. Βισιλάκη Καλάματ.

ΙΙαρακαλούνται θερμώς οί Ανωτέρω κ. κ. 
συνδρομηταί δπως άνανεώαωσι ίγκαίρως τάς 
αυνδρομάς των, διότι κατ' έπικρατήααααν άρχήν 
ϋ·ά διακοπή άπδ 1ης Μαρτίου ή περαιτέρω Α
ποστολή τοϋ φύλλου

ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

ΠΟΤ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΙΑ
(Συνέχεια κ ί τέλος) ΐ

Ό δρόμος πρό τοΰ θεάτρου ήτο καιάαεστος κόσμου ι 
Αναμένοντας τήν Αφιξιν τών εύνοουμένων του καλλιτεχ
νών. Τό έν αυτοκίνητο μετά τό άλλο έσταθμευεν εις, την 
είσοδον ή όποία ήτο πλημμύρισμά, η Από λευκόν εκτυ
φλωτικόν φώ; ποΰ έρριχναν οί προβολείς. Π λωρια μ ■ 
, άφωνα έκφω οΰν τά ονόματα των αφικνουμενων ηθο_ 
πο ών τά Απ ϊα καλύπτονται άπό τάς ζητωκραυγα; του 
"^KaV ακούει κανείς Τζών Μπάρρυμορ έντ Κόνροδ 
Φάϊντ, (τό δοοϊον όμως είς τήν ’Αμερικήν π ,οφερουν 
Φίηντ) καί ποϋ έξαφνα σκεπά τηκε ά-τό δυνατα σφυρ γ 
ματα καί φωνάς. ■ α . χ ,ιΆλλοίμονό σου πτωχέ μου Κόννυ, σκεφθηκα α ε-, 
εως. Σέ σφυρίζουν καϋ.ένε. Δ·ν έχεις λοιπόν 
έτοιμάοης τις αποσκευές του και νά του δίνης. Ενφ έκα
να αυτή τή μαύρη σκέψι, ό Μπάρρυμορ με επληροφόρη 
οεν ότι τά σφυρίγματα καί αί φωναι δέν ήσαν παρα εκ
δηλώσεις συμπάθειας καί ένθουσιασμοΰ. Τήν δυοαρέ- 
οκειάν του έαδηλώνει έκεΐ τό πλήθος μ’ ε.α παρατεταμ- 
μένον micb δπως είδε καί ήκουσα αργότερα σ’ ενα ματς 

ηυγΜέοα είς τό θέα ρον επανελήφθη ό χορός τών προ
βολέων καί έξηκολούθησεν ή εκφώνησες τών όνοματων 
τών κινηματογραφικών αστέρων συνοδευομένη Από ζητώ- 
κραυγάς έντονωτέρας άκόμηάπό πριν,έως δτουτάθεωρεΐα 
τοΰ ^Αιγυπτιακού θεάτρου*  έγέμισαν ά’ό τούς ήμιθιευς 
των Τοάρλι Τσάπλιν, τΟ ξεν;θς Πίκφορ Φαΐρμπανκς, 
Τάς Κώοτενς καί Νόρμα Τάλμα.τζ κ.Ι Αλλου; εκλεκτούς 
καλλιτέχνας. „ - μ.

’Εντός όλίγου ήρχισεν ή προβο'η της αΑυτης Μίγα-
1 ιότητος τής Ταινίας*  ! I ! ... .

Κάποτε μοϋ συνέβη »δτ», ίντελώς τό αντίθετον άπ 
εκείνο ποϋ μοϋ συνέβη κατά τήν Αφιξίν μου στό αΑίγυ- 
πτιακό θέατρο*.  , ο .

Όταν τό αύτοκϊνητον τον όποιου επιβαινομεν ο 
Λοϋμπιτς, εγώ κ ι τινες φίλοι του έφθασε πρό τίνος 
στίβου δπου έλάμβανον χώραν αγώνες πςγμαχία; ηκουσα 
ένα Φά’ίτ, Φάϊτ, »ά βγαίνη Από χιλ.άδας στομάτων. b- 
μεινα Αναυδος καί δέν μπ -ροϋοα νά κινηθώ άπό την συγ- 
κίνησιν, οπότε δ Αοϋμπι ς μέ σκούντησε καί μοϋ είπε 
01)4 ι ‘Ακοΰς πώς σέ Ασεμφημοΰν Κόν*υ  ; Πρέπει να 
φτρθής ανάλογα.

Κατέβηκα λοιπόν μέ τήν με,αλοπρέπειαν Βασιλέως 
άπό τά αυτοκίνητο*,  οπότε τά γέλοια τον Λοϋμπιτς και 
τών φίλων του μέ έκαναν νά εννοήσω δτι αι φωναι τ ου 
πλήθους δίν προορ.ζοντο δΓ εμέ άλλ’ απλούστατα τό 
κοινόν έφώναξε τήν λέξιν Φάϊτ ήτις ‘Αγγλιστί σημαίνει 
πάλη ζητώνιας ν’ άρχίση αϋτη.

Αύτα παθαίνει κανείς φίλοι μου δταν πηγαίνει στο 
Νέο Κόσμο χωρίς νά ξέρη ’Αγγλικά. Ή αγνσιά μου δμως 
όέν μ’ έπείραξε διότ κατά τήν εργασίαν μου είχα πάντο
τε ένα Γερμανό διερμηνέα καί κατά τάς ουναναοτροφάς 
μου μοϋ κιλοϋσαν ώϊ έπι τό πλεΐστον είς τήν μητρικήν 
μου γλώσσαν.

‘Ιδού ένα ωραίο περιστατικόν ποϋ μέ κατέπληξεν επί
σης. Κάποτε σέ μία δεξ ωσ'. στά σπήτι τών Νόρμα και 
Κώοτενς Τάλμπαιζ, δύο τών θελκτικωτέρων γυναικών 
τής Αμερικής μέ έπληοίασε ένας πελώριος κύριος, με 
σμόκιν μαϋ έσφιξε δυνατά τά χέρια καί με ρώτησε «ιι κα
νί» τά ώραϊο Βερολίνο ;*

Ήτο ό Τζάκ Ντέμπσεϋ πρώην πρωταθλητής τον 
μπόξ δστις μετά τής συζύγου του πρό διετίας ειχεν επι- 
σκτφθιϊ τήν Πατρίδα μου.

‘Αλησμόνητος θά μ β μείνη ό Ντούγκλας Φάρμπτνκ ’ 
Είναι ένα θαύμα νά βλέπη κανείς αυτά τόν Ανθρωπο

πέος χυβαρνά τό σώ^α τον, ηώς τρέχει, πηδ/ τ'
φτ^ό ηως ιππεύει ταύρου; σάν * Μός ποΰ κυνήγα αλο- 

y“ ^ViavΠρώτοι"ΐόα τόν Φάρμπανκς μέ άγγιξε μέ τό 
σχοινί τοϋ μαστηγίου τον καί μοϋ πεταξε απο ιό «<>Μ« 
μου μέ Αξι θαυμαστόν δεξιότητα τό σιγαρέττο 
πσιζα. Ύστερα σηγμιαίως το Si-σε στό σχ ινι και μου τό 
Ζάδωσε. “Ολα αύτά έγειναυ μέ αξιοθαύμαστου χαρ.ν έκ 
μέρους του Μ®» μέ γέλοιο μικροϋ, παιδιού.^

° Σ’ ‘ένα καλλιτεχνικό κέντρου εγνωρισα ί>α σεμνό κομ 
φόιατα ντυμένο, μέ ελαφρώς κατσαρωμένα μαλλια, ολίγο 
όνε ροπόλονείς’τν όποιον π *τέ  δέν θά έν.γνώριζα τόν

Te*·-  »«»■ w «* ”·!“?·“ ·· 
σά; διηγηθώ ατειοες μικρές λεπτομεοιες οι όποιες συ 
ναομοηλογσύμενες θά μπορέσουν νά δώσουν την εντυ^ 
πώσιν ένός ώρα ου μοοαϊκου σχεοιιυ & τως θά ηδυνατο 
κανείς νά όνομάοη τό Χόλλιγουντ. „r^u

Τό αοξάμενον έτος μέ εύοηκεν ε ,γαζόμενον στην πα 
τρίδα μϊυ.^Αν Αναγκασθώ νά έγκαταλιίψω τη Γερμανί 
γΐά αρκετό καιρό, θά είμαι πάλι β’βαιο; γιά την έπιτυ- 
χίαν μου ίφ^σον γνωρίζω δτ: έ^ίνη ητις μ™ 
τησε ιήν παρούσαν Αφήγησιν, καθώς και οοοι με β 
ζουν αύτήτ 'η σιιγμή θά εξακολουθήσουν να με π^ιβαλ- 
λουν μέ υμπάθειαν ποΰ μοϋ έδειξαν μέχρι σήμερον, και 

; δτι θά μοϋ μείνουν πιστοί, πράγααδιά τό όποιον τους 
ύ τερευχαρισιώ I ΚΟΝΡΑΔ ΦΑ ΤΝΤ

'Όσον δΓ έ(ιέ, λογίζομαι „ύπερευτυχής 
σα τόν Γερμανόν καλλιτέχνην ι.τι οι Ε . .ην ι · 
κινηματογράφου Μ έξακολουΟησουν τοεφοντες δι αυτοί 
τήν ιδίαν μεγάλην έκτίμησιν. ευχόμενη «ν αυτόν εκ 
ιιέοους τών αναγνωστών του Κιν. Αστερος > την πραγ 
ματοποίησιν τών εύσεβών τον πόθων _ επ ευκαιρία τ ], 
προσεγγιζούσης ονομαστικής του εορτής Σκαθα6αίον

Δον X... ό υιός τοϋ Ζορρό

ιαί ‘Ιντεάλ*

Μία σκηνή Από τό *έργον  , ,
που θά προβληθή τήν προσεχή εβδομάδά εις το 

^Πάνθεον ■ καί Ιντεάλ*
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Ο ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINE ORIENT-ΑΠΟΚΔΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ»

0 Καρασκο εί/at έπί τοΰ πζρόντος Ενας ληστής. 
Η συμμορία του ένσπείρη τόν τρόμον είς τά πέρ;ξ 

51 , ιδίως είς τήν άστυνομίαν τής Γρενάδης τής ό
ποιας αί άκαρποι προσπάθεια: τήν φέρνουν είς δύ- 
σκολον θέσιν άπένανττ τής κυβερνήσεως.

Εν τούτοις ό Καράσκο παρ’ δλην τήν άγρίαν 
φήμην τήν όποιαν έδημιούργησε γύρω άπό τά όνομά 
του, μέσα εις τήν ψυχήν του δέν τρέφη κανένα μΐ

ζΕΐχα- ?νας ϊδ.ίολό/°« ληστής, εύγενής κατά βά
θος, έπιοιωκων με τρόπον ύπομονητικόν και κατά 
το μάλλον καί ήττον άμεπτον, νά έχδικηθή τόν αϊ 
τιον ό όποϊος τον έξηνάγκχσε νά άποχωρισθή άπό 
την γυναίκα του. Καί αυτός είναι ό Διοικητής μαρ- 
κησιος Δέ Βαζάν. < h Ρ Ρ

Ο Καράσκο διά νά έπιχύχη τήν πραγματοποίη 
□ tv του σχεδίου τ.υ κατορθώνει νά αίχμαλωτίση τόν 
νεαρόν υιόν τοΰ Μαρκησίου, Ραμόν, τόν όποιον έμπι- 
ατε'’χ?Χ·1Λ ς gva ίδ10Χτήτην μιας έπαύλεως τής Σιέ
ρας Νεοαδας δπΰυ ζή έπίσης ή μικρά Κάρμεν ή 
κόρη τοΰ άρχιληστοΰ. '

Επέρασαν έκτοτε δέκα έξ έτη. Ό Ραμον έμεγά- 
λωσε πλέον καί δέν ένθυμήται τους γονείς του Έ
χει ύψη,,ά είς τά όρη τής Σιέρας Νεβάδας έγεινεν 
ενός τέλειος τύπος όρεινοΰ άνθρώπου. Άλλά καί ή 
Εαρμεν δέν είναι πλέον μικρά. Τά 20 χρόνια της 
την ανεδει^,αν μιά ώραιοτάτη χωριατοποΰλα σάν 
αυτές ποΰ συναντά κανείς συνηθέστατα είς τάς πέριξ 
τη? Ρέρ.ζς ?ε^αδ/ζ Γρανάδα, τήν Σεβίλλη 
-ναι τήν Κορέου. Η κομψή καί εύγραμμος συλου- 
εττα της και τά μεγάλα μαϋρα μάτια της μέ τήν 
χαρακτηριστικήν λάμψιν των δέν άργησαν νά συγ- 
κινήσουν τόν Ραμόν δ όποιος τήν έρωτεύεται περι- 
παΰως . Καί άρχίζει μεταξύ τών δύο νέων ένας έ
ρως αγνός, περιπαθής, άπό εκείνους πού συναντά εύ 
κόλως κανείς είς τό παρθένον περιβάλλον τδν όρέων 
καί δυσκολότατα είς τήν απατηλήν άτμοσφαίραν 
των πόλεων. Ο Καράσκο δέν άργησε ν’ άντιληφθή 
τόν έρωτα ό όποιος άνεπ-ύχθη μεταξύ τοΰ υιού τοΰ 
εχβροΰ του καί τής κόρης του. Καί καθ’ ήν στιγμήν 
0 δυο νε ·ι όμιλοϋν περί τοΰ τρόπου κατά τόν όποί 
ον θα ένωθοΰν ό Καράσκο σκέπτεται πώς νά ματαιώ 
ση την ένωσιν αυτήν. Διότι έπ’ ούδενί λόγω θά ά 
νήχετο ό υιός τοΰ Διοίκηιοΰ Μαρκησίου Δέ Βαζάν 
να πάρη ως σύζυγον τήν κόοη του. Άπό τάς σκέ 
ψεις αυτάς αγόμενος ό Καράσκο παρ’ δλην τήν άγά- 
πην π ύ τρέφει πρός τήν κόρην του άρνεΐται νά συγ- 
κατεθή είς τόν γάμον της μέ τόν Ραμόν ό όποιος ά- 
πηλπισμένος πλέον άναγκάζεται νά έγκαταλείψη τήν 
επαυλιν καί φύγη πρός τήν πόλιν παρά τάς ίκετευτι- 
κας παρακλήσεις μιάς άλλης έπίσης ώραιωτάτης κό

ρης τής Κονσά άπό τό γειτονικό χωριουδάκι ή ό
ποια τόν ικετεύει νά μή φύγη.

Είς τήν Γρανάδαν δ Ραμόν ήλλαξε δνομα καί 
κατέστη ήδη διάσημος ταυρομάχος ύπό τό ψευδώνυ
μον Καντρό. Έπί άρκετόν διάστημα κανείς δέν έ- 
γνώριζε τί άπέγεινε ό Ραμόν. Έπί τέλους μίαν ή- 
μέραν γίνεται γνωστόν δτι ό Καντρό είναι δ Ραμόν 
καί ή Κονσά άγκαταλίπει τό χωριό καί έρχεται στήν 
πολίτε.α δια να είναι πλησιέστερα πρός τόν άγαπη- 
μένον της ό όποιος δμως άποκρούει συστηματικά τόν 
έρωτά της. 'Η καοδιά του είναι κλεισμένη γ-α δ- 
λον τόν κόσμο κα’ δέν σκέπτεται παρά ' τήν γλυκεία 
του Κάρμεν πού άφησε έκεί ψηλά εί; τά χιονοσκεπή 
βουνά τής Σιέρας Νεβάδας.

Επί τέλους δια να τελειωνη δ Μαρκήσιος τάς 
δοσοληψίας του μέ τούς ληστάς άναγκάζετκ νά με- 
τέλθη διαλλακτικήν πολιτ κήν άπέναντί του καί κα
τορθώνει με-ά μακράς συνεννοήσεις νά συμφωνήση 
μέ τόν Καράσκο καί νά τόν διορίση άρχηγόν τής ά- 
στυνομίας. Πρός πανηγυρισμόν τής συμριλιώσεως αύ
τής δ Μαρκήσιος Δέ Βαζάν δίδη πρός τιμήν τοΰ 
Καράσκο μίαν παράστασιν ταυρομαχίας μέ τόν περί
φημων Καντρό. ‘Εν τφ μεταξύ κατόπιν ής συμφι- 
λιώσεως τοΰ Καράσκο μέ τόν Μαρκήσιον ή Κάρμεν 
κατέρχεται καί αυτή εϊς τήν πόλιν δπως παραστή 
είς τήν ταυρομαχίαν άλλά κυρίως διά νά ίδή τόν 
άγαπημένο της διά τόν όποϊον έχει φυλάξει τήν καο- 
διά τη;. Η Κονσά τρελλή από ζηλοτυπίαν προσπα
θεί νά πείση τόν πρώην άρχιληστήν νά άπαγάγη 
έκ νέου ιόν Καντρό. Ό Καράσκο ό όποιος έ/θυμεί- 
ται καί πάλιν τό μίσος του κατά τοΰ Μαρκησίου ά- 
ποδέχεται την πρότασιν διότι διαβλέπει είς αύτήν 
τήν πραγματοποίησή τοΰ μυχίου πόθου του Καί 
σκέπτεται πώς να ένεργηση διά νά συμβή δυστύχημα 
είς τόν Καντρό. Άλλ’ ή Κονσά ιίνε έκεί καί προ· 
σφέρεται νά τοΰ δώση τήν εύκαιρίαν.

Κοιτά τήν διάρκειαν τής έορτής κατορθώνει νά 
πλησιάση τόν Μαρκήσιον καινά τόν πείση νά δώση 
τδ σύνθημα τής έπιθίσιως προτού άκόμη έ ταΰρος 
έξαντληθή άπό τήν κούρασιν. Τοΰτο δέν έφάνη είς 
τόν Μαρκήσιον ύποπτον διότι έγνώριζε δτι ό Καντρό 
ήτο δ πλέον φημισμένος ταυρομάχος θά τοΰ έδίδετο 
δέ άφορμή νά θαυυάση τήν γεναιότητά του. Τό όλέ- 
θριον σύνθημα έδόθη καί παρά τάς ήρωϊκάς προσπά
θειας τοΰ Καντρό ό ταΰρος κατορθώνει νά τόν τραυ- 
ματίση έπανειληιιμένω;. Τήν στιγμήν άκριβώς πού 
διεξάγετο ή άγρία πάλη τοΰ Καντρό μέ τόν ταύρον 

Καράσκο ύπενθυμίζει είς τόν Μαρκήσιον δτι αύτός 
μέ τήν ζωήν τοΰ όποιου έπαιξεν ήτο δ υιός του Ρα
μόν καί δτι αύτήν τήν τύχην τοΰ έπεφύλαττε άπό τό
τε πού τόν άπήγαγε.

XTHAH ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ 
(Γυ---------- ------------------------------

Π· Ε2· l·^-· 
“ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ,, 

(‘Λνεγνωρτόρένον Σωηατεϊον)
SIS

Προσκαλούνται πάντες οί διευ^υνταΐ κινη
ματογράφων καί κινηματογραφικών γραφείων 
-Αθηνών, Πειραιώς καί δλων τών Επαρχιών ο- 
πως παραστοϋν οί Ιδιοι ή ό»’ Λ^ΰ^ων 
των είς τήν συγκλη&ησομένην τήν 22αν Φεβρου~ 
αοίου έ. έ. Γεν. Συνέλευσιν έν τή άμουση του 
κινηματοθεάτρου «ΠΑΝΘΕΟΝ> Ά&ηνών πρδς 
λήφιν άπ ο φάσεων διά τό κλείσιμον τών «‘^“· 
τοθεάτρων άπάσης *ής  Ελλάδος είς ένδειξιν 
διαμαρτυρίας κατά τής διασβαοτάκτου φ^ρολογι 
ας καί κήρυξιν τοϋ κινηματογράφου έν ύιωγμω.

Ά·άϋναι 10 Φτβ^ουαρίου 1927.
•Ο ΙΙρόεδόος Ό Γ. Γραyyατενς

Άλκ. Τριανταάνλλον ________ s·

Η ΜΝΙΊ/ΛΑΤ. ΜΝΗΣΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Ή κινηματογραφική κίνηαις ιής Κωναταηινον.πόλεω: « 
ζωηροιάτη. Όλοι σχβδόν οί κινηματογράφοι κροβαλλονν εκ/.ε- 
κτά έργα, τό δε κοινόν όέ>· μένει αδιάφοροι· εΐί: τα; ifyoia; ει, 
τά; οποίας υποβάλλονται αί διεν&ύναεις των. Ο μεγάλος κινη- 
ιιατογράωο; κ'Ο α,ρά» ό όποιο; πάντοτε προτιμάτε απο τον 
κύαμον μάς παρουαίααε μέγρι οήμερον τά εκλεκτότερα έργα με
ταξύ τών οποίων τά έργα κΜιγαηλ Στρογγωφτι -Μααροκο» 
τ'Ο λεαβονχος τοϋ Βόλγα·, «Λιιοεβο», κλπ. Τήν παρ. εβ 
μάδα προεβλήθη ή ταινία t'O υιός τον Σεΐχη· με καταπληκτι
κήν επιτυχίαν. "Ήδη προβάλλεται μέ μεγάλην επιτυχίαν επίσης 
τό έργον κΤιτί, ό βασιλεύ; τών αλητών·

Ό κινηματογράφος εδίελεκ· είνε άπό του; κομψότερου; 
τής πόλεώ; μα; -αί προβάλλονται πάντοτε ταινίαι τή; ιΦανα- 
μετ· καί τον CΑζενστάϊν·. Προεβλήάηοαν μετ επιτυχία; τα 
έργα «'Η ανυπότακτο;· μέ τήν Σβάνσον, εΠρίγκηψ και κο- 
κόττ », ·Ή γόησσα·, ·Ό πύργο; τον ψεύδους· με τον Αο»· 
Τσάνεϋ καί ·Ό κύριο; ’Αστυνόμο;· μέ του; Πατ και Ha-

Έπίση; είς τόν κινηματογράφον <’Αλάαπρα· προεβλήθη-_ 
σαν τά έργα ·Μοιραία ώμορφιά·, κ’Ονειρώδε; βάλ;»^ και « Η ; 
δούκισοα τοΰ Μπούφαλο·. Όδη προβάλλεται με αφανταοτον 
επιτυχίαν τό έργον κΜπεν Χουρ·. , ,

Οί κινηματογράφοι εΜοντερν· καί ·Μα,ικ· τονς^οποιον; 
διευθύνει <5 κ. Ταράντο προβάλλουν πάντοτε εκλεκτά έργα Τε
λευταίως προεβλή&ησαν τά εξής: «Τό φάντασμα τής Οπερα,», 
• Μπέν ’Αλή·, ·Μαμζέλ Μοντίστ·, κΔιπλοϋ; έρως· με τον 
Άντζελο, ιΓυμνές Γυναίκες·, «Ό άι-βρωπο; μέ τή; ‘ 
κες· καί ·Ό στιγματισμένος». Φαίδων Ναζλόγ ου

Έν τούτοις δ Καντρό παρ' δλην τήν σοβαροτ ;τα 
τών τραυμάτων του χάρις είς τάς προσπάθειας τών 
ία'ρών έσώθηκαί μετ’ όλίγας ήμέρας ήτο πλέον έν ά 
ναρρώση. Ό Μαρκήσιος τότε συγκεκινημένος άπό 
τήνάνεύρεσιν τοΰ υίοΰ συγχωρεί δλα ιά δεινά πού 
όπέφερεν έξ αιτίας τοΰ Καράσκο καί συγκατατίθε- 
ται είς τήν ένωσιν τής Κάρμεν μετά τοΰ υίοΰ τ υ. 
Τό μίσος ύποχωρεΐ ένώπιον τοΰ έρωτος καί τό μέλ
λον μειδιά είς τάς δύο άτυχείς πρό όλ'γου ύπάοξεις. 
Καί καθ’ ήν στιγμήν δ Καντρό είναι άκόμη έξηπλω 
μένος καί ύποφέρει άπό τάς πληγάς του ή Κάρμεν 
σκύβει έπάνω του μ’ ένα μειδίαμα γεμάτο άπό άγά- 
πη ένφ άπό τά μάτια της τρέχουν δάκρυα χαράς.

Δίδα Χαοίκλειαν Χοκκινάκη (Θεσσαλονίκην).. Ό. Μύ- 
θονσις τήτ <U.F.A.» slvs : <Universum Film A-kt- Ges.

s: 6 «.Λ*  τ
Μπίν Λυάν είς τήν ‘Αμερικήν, 4 Ζ^κ Κατβλαίν, δ Πίτροθιτς 
δ Ζάν -Αντζελο καί δ Λεδν Ματώ (άν καί μοϋ φαίνεται οτι 
οΐ δδο τελευταίοι λόγω τής ήλικίας των δάν δυνανται να κα- 
τατάσσωνται πλέον μεταζύ των jeune premiers) 
Γαλλίαν καί δ Βίλλυ Φρίτς, δ Χάρρυ Αίικε sii την ξερμα 
νίαν. Δι· αύριον δμως δ-iv δύναμαι να σας έγγυηβω iav θα 
έξακολουθοΰν νά παραμένουν οΐ αύτοί, διδτι τδ κοινό, - 
λάσσει πολύ εύκολα γούστα. Ό Ζάκ Κατελα'.ν είνε. τώρα κα
λά καί παίζει είς τδ νίον φίλμ «Εκ Voto> τοϋ Μαρσ-λ 

Χΐ?'-Α.'Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην).- Τδ γραφέν ύπό> τοϋ 
περιοδική «Οικογένεια» δτι τδ ζεύγος Φ“1Ρμ·’ζ“ν.κ«”Π'*'  
φορδ Απέκτησε διάδοχον είνε τελείως άνακριβές. Εα συ- 
νέδαινε κάτι παρόμοιον, ποωτος δ »Κ. Α.» θα τδ *νέγρ  φ .

-Μινέρβα Τζόγαλη (Καβάλίαν). JOI ηθοποιοί δια τους 
δποίοος μέ έρωτάτε είνε δ Λουο-.έν Νιαλσας καί ή ΦρανσΙν 
Μυασίη. Ή διεύθυνσις τήο Λάουρα Ααπλάντ είνε : Univer
sal Studios, Universal Ci y, Hollywood. Τής Μπεμπε 
Ντά^εις ■■ Famous Players-Lasky Studios Hollywood. 
Τοϋ Ρενέ Κλαίρ Rue de Clichy 8, Pans.

—Ν. Σακελ. (Ένταΰ&α). Τδ τελευτάιονίργον της Αι“- 
νχ Κτρέν είνε: «ΑΊ περιπέτειαι τοϋ Καζανόδα» ε.ς_ τδ δ- 
ποϊον υποδύεται ένα ώραιον ρόλον παρά τό,πλευρδν του Ι5αν 
Μοσζοΰκιν. Ή Άλα Ναζίμοδα φαίνεται οτι άπεσυρθη πλέον 
δριστικδς άπό τόν κινηματογράφον.

-Α. Μακρήν. ( Ενταΰ&α). fH διευθυνσις τοϋ Willy 
Fritsch είνε Berlin-Kaiserdamm 95. Deutschland, ίου 
άλλου δυστυχώς μάς είνε άγνωστος. ...

-Α. ΡωμΓι ν, (Ένταϋ&α). Ή διεύθυνσις της Λυα ντε 
ΠοΟττι ε'.νε, C)o Famous Players Rasky Corp. 45b 
Fifth Ave New York, τή: δ® Κοδάνκο c'o Metro Gol- 
dwyn 1540 Broadway, New York, City.Μπορείτε νά μάς 
γράψετε καί για δ,τι άλλο ζήτημα θελήσετε.

ΔΗΛΩΣΙΣ 
ΓΟΥΠΑΝΕΛΛΗΝΙΦΥΣΥΝΔΕΣΜΦΥ 

ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
’Β«ει5ή μάς άηηυΦύνθη παρά πολλών τό ερώτημα 

—αυνεπεία τών ποοσωρινιΐνν αποδείξεων πληρωμής αιτι- 
ντ; φέρουσι ένα άατερα-τάν δ Σύνδεσδόςμας σκοπόν 
έχει τήν άνάδειξιν «’Αστέρων» τοΰ Κινηματογράφον, δη- 
Ιούμεν άπαξ διά παντός, δτι 6 Σύνδεσμος μας δέν απο- 
βλέηει είς τήν άστεροποίησιν τών Ελληνιδων και Ελ
λήνων, άλλά σκοπός του είναι ή ίξυψωσις και πρόοδος 
τον κινηματογράφου έν Έλλάδι.

(’Εκ τοϋ Π. —- Φ. Κ·)

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ 1926
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΣΤΕΡΟΣ

ΠωλοΡντατ εις τά γοαόεϊα ^ιας τά ολίγα έναπο- 
ιιείνανια άντίτνπα τοϋ αΑευκώιιατος 1926» προς 
οοχ. 2> εκαάτον. ,

" Τά χοπότιιότερον βιβλίον διά τονς οιΛονς και 
έπιχειοηιιατιας τοϋ κινηματογράφον. _

Έπίάής άποότέλλεται καί είς τοϊ/ς αιτονντας 
έκ τών ’Επαρχιών άντί δραχιιών τριάκοντα ■ (30) 
έλεί θεοον ταχ. τελών.

Λιά τά ’Εξωτερικόν Φραγκα ΓαΛλιας Ιο ίι ό 

ιίελίνια.
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,. Άθήναι 7—13 Φεβρουάριου 1927

ΕΞ ΗΜΕΡΑΙ ΕΡΩΤΟΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ — ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ αΤΡΙΑΝΓΚΛ·

Η ΕΒΔΟίΠΗΣ ΤΟΥ «Π«Ν©ΗΟΥ> 14-20 Φεβρουάριου 1927

ΣΤΗ Λ ΑΛΑΡΜ ή ΚΩΔΩ1ΝΓ Κ I 1ST Ύ*  1ST Ο Ύ*
η tu ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ». 

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ AMERICAN ΐΜ-ΑΠΟΚΑΚ ^^

Ή Όλιβ Κίνγχστον έχεντρική καί έπικολαία γυναίκα 
τοϋ κόσμου, μέ ΐήν (όμορφη κόρη της Λαλΐν έτεβαίνει τοϋ 
άτμοπλοίου «Μπερεγκάρια», τό όποιον φεύγει γιά τήν | 
’Αγγλία. ‘Ο σύζυγος τής “Όλιβ, αρκετά πλούσιος κατεστρά- 
φη έξαφνα ο’ικονομικώς χαϊ αύιοκτόνησε· δέν άφησε 
στήν γυναίκα του καί τήν κόρη του παρά ένα ετήσιο εισό
δημα, τό όποιον έφαινόταν εντελώς ανεπαρκές σιήν σπά
ταλη μητέρα.

Μέ τό ίδιον πλοϊον ταξειδεύει ό σέρ Τσάρλς Τσέτσοΰν 
γόνος αρχαίας καί πλούσιας οικογένειας, καί ή κυρία Κίγκ- 
στον καταλαμβάνεται άπό τήν φιλοδοξίαν νά μπορούσε νά 
παντρέψη τήν κόρη της μέ τόν σέρ Τσάρλς.

Καί φαίνεται ότι ή πρόσκλησις τοΰ άγγλυυ ευπατρίδου, 
νά τόν έπισκεφβοϋν στον πατρογονικό του πΰργο, αποτελεί 
τό πρώτον βήμα γιά τήν ποαγματοποίησι τοΰ σχεδίου της.

Ή Λ λίν θαμβωθεϊτα άπό τόν πλούτον τοΰ σέρ Τσάρλς 
καί προ τών έπιμόνων ερωτικών του παρεκλήσεων, συγκα- 
τατίθεττι στό τέλος νί γίνη σύζυγός του. "Υστερ" άπό λίγο 
καιρό δμως ό λόρδος διατάσσειαι νά φύγη διά τό έζωτερι- 
κόν έπιφορτισμένος μέ κάποιαν μυστικήν αποστολήν. Προ
τείνει στήν Λαλΐν καί τήν μηιέρα της νά τόν συνοδεύσουν 
ώς τό Παρίσι καί έπί τή εύπαι.,ίφ νά προβοϋν έ<εΐ είς τήν 
αγοράν, μέ έξοδά του, τής νυμφικής έσάήτος καί τών άλ
λων τουαλεττών τής μελλούσης συζύγου του. "Ενα βράδυ, 
άφοΰ έφθασαν στό Παρίσι, δ σέρ Τσάρλς μέ τήν Λαλΐν 
καί τήν μητέρα της πηγαίνουν στήν "Οπερα. Έχει ή νέα 
αντιμετωπίζει κάποιον Αίωνα Λέλι. Ό έρως γεννιέται άπό 
τήν πρώτη στιγμή, μέσα στήν ψυχή καί τών δύο καί άνα- 
πτύσσεται, δταν ό Λαλΐν μαθαίνει ότι ό Δίων ήτο δ στενό
τερος φίλος τοϋ άδελφρΰ της πού έσκοτώθηκε οπόν πόλεμο.

Ό διχασμός τής καρδιάς της όμως δέν είνε πειά δυ
νατός. Τό πάθος, ποΰ τόσον έξαφνα έγεννήθη, τήν βασα
νίζει. Δέν ξέρει πώς νά καταλήξη σέ μιά άποφασι, πού θα 
τήν φέρη σέ αντίθεοι πρός τόν έαυτόν της, ή πρός τήν 
μητέρα της καί τήν κοινωνίαν. Κ’ επεμβαίνει ή μοίρα. 
Ή Λαλΐν καί ή μητέρα της φεύγουν 
άπό τόΐίαρίσι γιά νά έπισκευθοΰν τά 
πεδία τών μαχών, κοντά στήν Ρέϊμς 
όσου έπεσε ό υιός των. Ό Δίων τής 
συνοδεύει καί μέ δδηγό ένα γέρο 
κληρικό, τόν πατέρα Τερώντ'μσ, πη
γαίνουν νά βροΰν τόν τάφο τοΰ φο- 
νευθέντος "Εφθασαν στά άπέραντα 
νεκροιαφεΐα. "Εκλαψαν μπρός στόν 
ξύλινο σταυρό "Οταν "έβγήκαν, δ 
κληρικός σάν εύσυνείδηνος οδηγός 
τούς πηγαίνει σέ μιά μακρυά σειρά 
έγκαταλελειμμένων “ χορακωμάιων. 
Κατ’ άπαίτησιν τής Λαλίν, μπαίνουν 
όλοι ζμέσα ο’ ένα αμπρί, ίτου ή 
νέα ύιακρίνει ένα γερματικό κράνος 
κρεμασμένο. Τό πιάνει άλλά μόλις 
πάει 'ά τό τραβήξη,] ρομερά έκρη- 
ξις έπέρχεται καί σωροί χώματος 
καί ξύλων άνατινάσσονται και τούς 
κλείνουν μέσα στό άμπρί καί τούς 
στενούς διαδρόμους του.

Ώρες ολόκληρες"0 Δίων καί δ γέ
ρων πατήρ Ιερώνυμος μοχθοΰνσκά- 
βουν, γιά νά μπορέσουν νά βροΰν 
μιά διέξοδο άπό τόν τάφον αυτόν ό
που είνε κλεισμένοι ζωντανοί. Κ’ έ
πειτα άπό μιά προσπάθεια, άνοί-

γουν μιά |τρύπα, ήτις οδηγεί σέ άλλο κλειστόν επίσης άπό 
παντοΰ, υπόγειον ‘Εξηντλημέιοι χάνουν πιά κάθεέλπίδα, δτι 
θά έβλεπαν ποτέ τό φώς καί τήν έλευθερία. Μέ τήν τροφή 
καί τά κεριά ποΰ είχαν μαζίτους, θά μπορούσαν νά ζήσουν 
έξ ημέρες. Έν τφ μεταξύ ό έξ ασφυξίας θάνατος έστεκόν- 
ταν μπροστά τους άιειλητικός.

Άναμετρώιτες τόν κίνδυνο καί αΙσθανόμενοι άκόμη 
μεγαλείτερη τήν άγάπη τους, ή Λελίν καί δ Δίων παρα- 
καλιΰντό γέρο κληρικό νά ευλογήσω εκεί, βαθειά στή 
γή, μακρυά άπό τόν κόσμο, μέ καθ’ ελπίδα, όχι πιά εύτυ- 
χίας, άλλά ζωής τουλάχιστον χαμένης, νά εΰλογήση τό 
γάμο τους. Μέσα στό άχνόφωτο, ή φονεμένη μορφή τού 
πατρός Ιερωνύμου, στραμμένη πρός τόν "Υψιστον, λέγει 
όσα είνε περιττόν μέσα έκεΐ νά είπωΟοΰν μέ λόγια. Ό μό
χθος άπό τό σκάψιυο καί δ ψ >χικός κλονισμός άπό τήν 
έχρηξι καταβάλλουν τόν γηρασμένο οργανισμό το»- καί 
μέσα στή νεκρική γαλήνη ή ζωή του σβύνει σιγά-σ.γά, φεύ
γει καί ή τελευταία του πνοή ..

Οί δύο νέοι προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά βροΰν μιά 
διέξοδο. Πλανώνται μέσα στούς υπογείους διαδρόμους, άλλά 
έκεΐ χωρίζονται καί χάνονται. Ή Λαλίν κατορθώνει νά 
βγή σιήν έιιφάνεια. Μισότρελλη άπό τήν φρίκη, οδηγεί
ται άπό τήν μητέρα της σιόν πύργο τοΰ Τσέτσοίν. Μόλις 
δέ συνέρχεται άπό τό παραλήρημά της, ή μηιέρα της τήν 
βιάζει νά ΰτοσχεθή πάλιν, ότι θά γίνη σύζυγος τοΰ σέρ 
Τσάρλς. Πιστεύσυσα δτι ό Δίων είχε πεθάνει, ή Λαλίν 
υποχωρεί καί δ γάμος της μέ τόν Τσάρλς λαμβάνει,χώραν.

’Αλλά καί Δ ων, υστερ’ άπό άγωνίες καί μόχθους κα
τόρθωσε νά βρή διέξοδον άπό τήν υπόγειον φυ/.ακή. Περ
νούν αρκετές ημέρες, πριν καθαρίση τό μυαλό του. Ή ά- 
νάμνησις τής Λελίν προβάλλει πρώιη. Καί σπεύδει δ νέες 
νά άπαιτήσο τήν αγαπημένη του άπΟ τόν σέρ Τσάρλς. 
Άγγαλιασμένοι, οί δύο άγαπημένοι ευλογούν τήν ώραν 
ποΰ έγλύ ωσάν άπό τήν φυλακή τών χαρακωμάτων γιά νά 
ύταχθοϋν στήν σ.ιλαβ ά’τήςνάγάπης.

Σκητη άπό τό ερχον <Ό ίππότης'τών ρόδων· με τόν Κατία'ιν.

Ό Ντίκ Φαίη λατρεύει τήν γυναΐκά του Λουσύ I σάγει, ώς μανεκέν κα’. αύτήν στό μοδιστράδικο nog 
άλλά τό έπίπονο έπάγγελμα τοϋ πυροσβέστου ποΰ ή ΐδ α εϊργάζετο.
άλλά τό επίπονο επαγγικμ*  _____έξίλεξε τόν άπομακρΰνει σχεδόν πάντοτε άπό τήν 
οικογενειακή του έστία.

Ό Πέρον Ντίεν, έπωφελεΐ· 
ται τής μελαγχολίας τήν ό 
ποιαν ή άπουσία τοΰ Ντίκ 
γεννά είς τήν καρδιά τής νε- 
αρδς γυναικός καί άφοΰ τής 
έξεθείασε τήν πολυτέλειαν 
καί τάς διασκεδάσεις μέσα 
στάς όποιας μποροΰσε νά ζή 
ση τήν πείθει νά τόν άκολου- 
θήση.

Ό Ντίκ έξικολουθών τό 
' έργον τοΟ πυροσβέστου σώζει 

άπό μιά πυρκαΐά μιά μητέρα 
μέ τόν μπεμπίτης. ’Αλλοίμο
νο δμως! Ή μητέρα κατα- 
βληθεΐσχ άπό τάς συγκινήσεις 
πεθαίνει. Ό Ντίκ σκεπτόμε- 
νος δτι ή γυ,αΐ«ά too θά χά
ρη πολύ νά οίοθετήση τό όρ 
φανό, περ συλλέγει τό παιδί. 
Άλλ' δταν γυρίζει στό σπίτί 
του εδρίσκετα: μπροστά σέ 
μ.ά κρικώδη άπογιήτευσι. Ή 
γοναΐκά του έχει φύγει καί 
τό σπίτι είνε άδειο.

Ή Κα Μάρθα ώνομάζετο άλλοτε Αουσυ Φαίη και 
άπό 17ετίας άναπολεΐ μέ λύ
πη τήν οικογενειακή της ε
στία ποΰ έγκατέλειψεν. Ό 
Πέρον Ντίεν τήν έγκατέλειψε*  
δστερα άπό 6 μήνες άλλά τή? 
άγόρασε τό μοδιστράδικο καί 
εξακολουθεί νά τήν έπισκέπτε 
τοι άπό καιροΰ είς καιρό.

Μιά μέρα ποΰ έπρόσεξε τήν 
μικρή Νταίσυ προσεφέρθη νά 
τής διευκολύνω τήν έμφάνισι 
στό θέατρο γιατί ή νεαρά 
κόρη δνειροπολοΟσε νά άνέδη 
στή σκηνή. Καί έτσι μιά βρα
διά ή Νταίσυ δέχεται νά πά· 
γη σπίτι του νά δειπνήση 
φανταζομένη δτι ό Πέρον θά 
τήν παρουσιάση είς τούς διευ- 
θυντάς τού θεάτρου. Τήν μεθά 
μέ σαμπάνιες καί ένφ ό δμ.- 
λος τών συνδαιτημόνων κα- 
τευθύνεται πρός ένα νυκτερινό 
κέντρο διασκεδάοεως, σπεύδει 
νά συνάντηση τήν Νταίσυ πού 

είχε κλείσει σπίτι του.

...Έπέρασαν 17 χρό 
νιχ. *0  Ντίκ είνε τώρα 
λοχαγός. Δέν έκανε 
καμμιάπροσπάθεια γιά 
νάξαναύρη τήν άπιστη 
σύζυγό του. Ή μικρή 
Νταίσυ, ή θετή του 
κόρη, αρκεί γιά νά τόν 
κάνη ευτυχισμένο.

Ή Νταίσυ είνε μνη" 
στευμένη μέ τόν νεα
ρόν ύπολοχαγό Τόμ 
Μπράΐαν, άλλά δέν 
φαίνεται νά σπεύδη νά 
τόν νυμφεμθή. Μία 
άπό τΙς φίλες της ή 
Κλέλια, ποΰ ήτανε μα
νεκέν σέ ένα μεγάλο

Πυρκαΐά έκρήγνυται 
στό σπίτι. Ό Ντίκ Φαίη 
τόν όποιον τό καθήκον 
καλεϊ είς τδ μέρος αύτό 
τής καταστροφής, ευρί
σκει τήν θετή κόρη του 
μέσα στό καιόμενο σπίτι 
και άναγνωρίζει τό πρό
σωπο τοΰ άνθρώποο πού 
τήν κρατοΰσε έκεΐ, έκεΐ· 
νον ποΰ άλλοτε τοϋ είχε 
κλέψη τήν γυναίκα.

Λυσσώδης άγων συνά' 
πτεται μεταξύ τών δύο 
άνδρών μέσα στή κόλασι 
τοΰ πυρός. Ό Ντίκ άφοΰ 
έτιμώρησε τόν άθλιο, κι
νούμενος άπό τό αίσθη-

μοδιστράδικο τής Κας Μάρθας, προσπαθεί νά τήν I μα τοΰ καθήκοντος, τοΰ σώζει τήν ζωή.
παρασύρη σέ μιά ζωή εύκολων ήδονών καί τήν εί- Ό Πέρον Ντίεν εξαφανίζεται κα’. δ Ντίκ επιστρε-



Κινηιιατογοαόικός Άότήο

H ΚΡΙΤΙΚΗ ’MAS
ιηρουςλλημ I

Παραγωγή «Svenska Film der U-F.A.
(Προεβλήθη εις τό «Ούφα-Πάλας»)

,Γ, *-!  SyY0V >’ί!'τ0 πιΒανάν νά Μμείωσε μεγάλην έπιτυχίαν 
ίΛον^Τ *ά ®* ωρΐτ“ι ώς τά καλλίτ.ρον
έργον ποΟ παρηγαγε κατά τά τελευταία ή «Svenska» ^,r 1'ΧΪ1 μΛΤάλαί 4ρβτάί- 6ποΐΧα-
γνωρίζω άνεπιφυλάχτως, άλλ’ δς μού ίπίτραπΐ) ν4 ,ίπω δ„ 
ητο τελείως Ακατάλληλον δ-.ά τήν Ελλάδα. Οί χα-ακττοεσ

V+UXCO6V0f°iS των'^ φιλοσοφία'πο^δια- 
πνέει, τό έργον είνε πράγματα πού δέν είνε sic θέσιν νά άν- 
Ισνηαί^α/^,6’^· Τρ“^^τη άπόδειξίς των όσων 
ισχυρίζομαι εινε οί γβλωτες μέ τούς δποίους δπεδέχετο τδ 
κοινόν τα συγκινητικότερα καί ώοαιδτερα δύναταί τις νά 
πή σημεία τοϋ έργου. S

’Εχω προσέτι νά κάμω καί μίαν άλλην παρατήρησή. 
Τδ έργον αϋτδ, παρμένο άπδ τδ ομώνυμο μυθιστόρημα τής 
2ουηδο8ς σϋγγραφέως Selma Lagerlof? διαδρ.ίταΓ,ίς δύο 
αυτοτελείς ταινίας, «Die Erde Ruft» (Ή γή ποϋ φωνά- 
,ι!- ‘*“1 «*? β Yallfahrt eines herzens« (Τδ προσκύνημα 
μιας ψυχής), καί άποτελείται άπό 13 έν δλφ πράξεις. 'Η 
’‘«θθ^σις τοϋ «Οϋφα Πάλας» έθεώρησε καλόν νά ένωση 
τάς δυο ταυτας 'ταινίας εϊς μίαν καί νά περιορίση τδ μήκες 
τής ταινίας άπό 1., είς 7 μόνον πράξεις. Φυσικά άπό ίπδει- 
ρηματικής άπόφεώς έάν κρίνωμεν τό πράγμα ή διεύθυνσις 
του «Ουφα Πάλας» ένήργησε μέ πολλήν πεοίσκεψιν, διότι 
έαν άφηνε τό έργον είς δύο έποχάς, τδτε ώρισμέν^ς την 
ίευτέραν έδδομάδα ή ταινία «ά προείάλλετο ένώπιον κενών 
καθισμάτων, η το πολύ ένώπιον μερικών θεατών οί δποϊοι 
δεν πηγαίνουν είς τον κινηματογράφον άπλώς καί μόνον διά 
να σκοτώσουν τήν ώραν των, άλλά διά νά ζητήσωσι καί 

’*Λ?  V* S- “νωΤ4Ρ“« συγκινήσεις καί αίσθητικάς απολαύσεις. 
Αλλ αυτό τδ τρομερό φακλίδισμα έδλαψε πολύ τήν άξίαν 

τοϋ έργου, διότι. τοιουτοτρόπως παρουσιάζονται μεγάλα κε- 
=“’Χ f ?.άφ’ ένός, ά4’.καταστρέφουν τήν φυσικήν έξέλι- 
ξιν τής υποθέσεως καί άφ έτέρου τόν ρυθμόν τοϋ έργου

Η σκηνοθεσία τοΰ Gustav Molander, τόν δποΐον ’με
ρικοί κριτικοί μετά τήν προδολήν τοϋ έργου αϋτοδ δέν έδί· 
στασαν νά συγκρίνουν πρός τόν περίφημο» Βίκτωρ Ζόστρωμ, 
έχει μερικά σημεία, ως έπί παραδείγματι τήν σκηνήν τής 
καταιγίδας, ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα.
,,, , ΗΛ^έν“ Χάσ5^κιστ, ό Λάρς Χάνσον καί πρό παντός ή 
Μόνα Μαρτενσον είνε οί Αληθινοί έρμηνευταί τής ταινίας 
ταύτης. Ο Κόνρατ Φαίτ κατορθώνει τόν μικρόν ρόλον τοϋ 
Χέρζεν νά τδν καταστήση σπουδαίον μέ Γτήν έσωτερικότητα 
και δυναμιν τοϋ παιξίματός του. η

ΝΛ ΓΛΜΠΡΟΧ, J4A ΜΛΛΛΜΛ !
Οαραγωγή «Universal»

(Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»)

Μιά ίλαφρά κομεντί χωρίς αξιώσεις, άλλά τήν όποιαν 
παρακολουθεί τις ευχαρίστως καί μέ ιμείωτον άπ’άρχής μέ
χρι τέλους -νϊιαφέρον. Ή ύπόθεσις περιέχει μερικάς σκη. 
νάς, ως έπί παραδείγματι τήν σκηνήν τοΰ πρωτοτύπου 
μπλακ μποτον, τάς σκηνάς ποϋ λαμβάνουν χώραν είς τήν 
κατασκηνωσιν μετά τήν άπόδρασιν τών άγριων θηρίων έκ 
τοϋ ιπποδρομίου κ. ά. αί όποίαι παρά τήν ύπερδολικότητά 
των. προκαλοϋν άβίαστον τδν γέλωτα τών θεατών. 
___ Η ταινία αϋτη είνε προσέτι άμεμπτος άπδ τεχνικής ά- 

φων στό οπίτι του ξαναβρίσκει ΙήνΊΰύσύ ή όποία 
έπηρε μαζύ της τήν θετή του κόρη. Τήν συγχωρεί 
καί ό Γομ ό όποιος δέν θά μάθη ποτέ τόν κίνϊυνο 
ποΟ οιετρεξε ή μνησνή του. νυμφεύεται τήν Νταίσυ.

της ΗτάςTvr“/1 Χθρ’υϊρίϊ« της, τούς ταυρομάχους
8οα’-Λί ’ V iTX“« τ*<  δεντέττας της, μέ τά Lo. 
ται άρκεζάτ’’κίαλο6ατλ,\“*ΡμΓ τη{’ δλ“ αύτ“ »Μ°χο’· 
Σών κ“λο6αλάένα μέσα είς αύτό τδ φιλμ. Μεταξύ 
5 τήΣ τίυηηι,Γ?νώ¥?8«1αΐτίρω« 4ί>°”)μ»ίωτος ή σκη- 
Ρενέ Άντοοέ^ ΛΧΤΤ*'  4ποί“ 3^ν· άρκετά έπιτυχημένη. "Η 
νάντο ε!ν ι * ΠίΧΡ0 *τέ Ε’Ρντόβα καί δ Μανουέλ Γκοα- 
νάντο είν, οί πρωταγωνισταί τής ταινίας ταύτης.

Η ταινία αύτη δέν είνε άπό τάς καλλιτέρας πού „άς έ-
Τοϋ 7 δΤείλς “UOi ox^°eiTr<f Ζάκ ντέ Μπαροντσέλ- 

λον^αι a I κυρίως 5ίί τά τι *5  τ“ι1,ί« “&'η χρονο
λογείται ήδη άπό τινων έτών καί κατά τήν εποχήν τήν δ- 
ποίαν «έγυρίσθη» δ Μπαροντσέλλι δέν κατείχεν ίλην τήν δε- 
ξιοτεχνιαν και τό τάλαντον ποϋ τδν κατατάσσουν’ σήμτρον 
ΣόπΧ’ ,,κρ“τ’ϊ'' σε·ρα'’ τ®ν σκηνοθετών τής Γαλλίας, καί κα- 

0 ·η >*  d πτωΧον κ“! πολύ κοινόν θέμα.
. ’‘“Τ’άή συγκεντρώνει τά δνόματα τοϋ Σάρλ Βχνέλ 

τοϋ^υΓ? UStOtc;XV4 ?Ρ4ιτον πολύ Ικανοποιητικόν τδν ρόλον 
wY',U’ Σίντρα Μ'.λοδάνωφ, ή δποία δέν είνε τό- 

κλαιΤκΙθΧ ’ν 4Χλ4 *ίώτ,Ρ« τ*ί  «Ρϊ«, τύν Έρικ Μπάρ- 
κλαυ καί τήν Σούζαν Μπιανκέττι.

Στέφανος Κώατια

“Ο ΙΛΙΓΓΟΣ., 
Παραγωγή «Cinegraphic» 

(Προεβλήθη εΐ; τό «’Αττικόν»)
13ου ένα ακό τά ώραιότερα έργα τής νεωτέρας γαλλι

κής παραγωγής. Ό Μαρσέλ ΐερμπιέ, δ ίπιφανής γάλλος 
την* 0» πβρί0ριίω* ολίγον τήν πρωτοτυπίαν του, έπέ- 
τ χ» ένα φίλμ, τδ δποΐον καί τδ πολύ κοινόν νά ένθουσιάζ® 
γο“ητεύη. “ίσθγίτζκούί το5 Χρηματογράφου νά μή άπο 

όώ«Τάί8ιΤτδ δρίμ“ τ°8 Σάρλ Μϊρί- τά in°7·^ ex πρώτης 
οψεως έλάχιστα έφαίνετο κατάλληλον διά τόν κινηματό- 
καίαΐλ^ί Μ<Χρσέλ, Λϊράπιέ ήμπόρεσε νά τδ έκμεταλλευθή 

Χ«ί «παρουσίασε ένα φίλμ δυνατό καί άνθρώ’
1 μ χπρπκτηρας αληθείς και ψυχολογημένους, καί τό όπο ον εκτυλ σσεται άπ’ άρχής μέχρι τέλους άρμονικΓ καί 

χωρ.ς Αδυναμίας. Αλλωστε δέν ήτο δυνατόν νά άναμείνωμεν 
δλίγωτερα άπδ τδν δημιουργόν τοϋ «Δδν Ζουάν» καί «Φά- 
ουστ» καί τοϋ «Μακαρίτη Ματθία Πασκάλ».

Δια τήν σκηνοθεσίαν άρκεϊ νά λεχθή δτι είνε καθ’ όλα 
μεμπτός. Ο Μαρσέλ Λερμπιέ έπραγματοποίησεν εικόνας 

κής τϊ'τϊΡαΐ \ αυχρόνως συνθέσ,ως ,αθαρώς προσωπι- 
καί Ja Λ ς ^“ΧΡ 1 μ£“ μ'γ4λ,) γραμμών

ΙωωΧ *ί<οσημείωτος  πρωτοτυπία είς τήν διάθεσιν τοϋ 
™ *'  Βίων ΠαπαμιχάΙης

,Χ“ ~·« «Λ»

ΓΧ?" S™· ·" «’ ·*"  ρ«»>· ·«':·■ μ

________ -, . Κινηματογράφε»:ός Άότήρ
9 ---------------------- ——— -

η.,^μ-γ.λλ Άθήναι 7—13 Φεβρουάριου 1927
Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΙΑΛ^. — -------------------------——

ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ
Εκείνο: ποΰ δέχε αι ραπίσματα · ΝόρμΙ^ήρερ
Κονσουελο .······· Τζών Ζίλμπερτ
Μπεζανο . J'

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINE) ORIENT-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΑ»ο ΤΑΥΡΟΜΛΧΟΧ 
Παραγωγή «Metro Goldwyn» 
Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»

«ΝΛΛΑΜΠΑΙ ΟΝΕΙΡΩΝ
Παραγωγή «Jacques de Baroncelli» 

(Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»)

Βοάδυ ενώ παρίσιανε, προκολών τα γε/.οια ολου του ποι
κίλου κοινού τοΰ Ιπποδρομίου, βλέπει ανσμ σα οτους θεα
τός καί τόν βαρώνο, εκείνον που καιεστρεψε την ζωήν του. 
Δέν κρατιέται· φωνάζει άτό τήν σκηνήν,, καταγγελει την 
άτιμία του μπρός στόν κόσμο. Άλλα η κατηγορία του 
πνίγεται μέσα σέ βρ >ντώδη κόμματα γελωτων και καγχα
σμών τοΰ^πλήθους, τό δποΐον εκλαμβάνει την αγανακτησι 
καί τής διαμαρτυρίες ταϋ κλόουν ως προσθειον κολπο του 

ρόλου του. .gv μεταξύ ή
Κονσουέλα καί δΜπε- 
ζάνοκαταστρώνουν σχέ 
δια γιά τόν γάμοτους. 
Βρίσκουνομως ότιπρέ- 
πει νά περιμένουν έως 
δτου ή νεα άποκτήση 
τήν νόμιμον ηλικίαν 
γιατί δ πατέρας της 
πού θέλεινά τήν παν
τρέψω μέ κανένανπλού 
σιο, άνταλλάσσων τήν 
ώμι ρφιά της μέ τά 
χρήματά του, δέν θά 
ένέκρινε φυσικά τόν 
γάμο της μ' έναν 
άπένταρο καλλιτέχνη 
τοϋ Ιπποδρομίου.

Καί δ βαρώνος, δ 
δποϊος έγκατέλειψε 
τήν γυναίκα ’Εκείνου 
ποθεί τήν Κονσουέ
λα, υπόσχεται τήν 
χεϊρα της. Τακτικώ- 
τατος πειά θαμών τοϋ 
ιπποδρομίου δ βαρώ
νος δέν κατορθώνει 
έν τούτοις ν’ άνα- 

γνωρίση έκεΐνον κάτω άπ’ τά παραμορφωμένα ψυμί-
θιον χαρακτηριστικά τοΰ κλόουν, που ξετρελλαινει τον 
κόσμο μέ τής παλαβομσρες του. ,

Ή Κονσουέλα ιιαθαίνι τά πατρικα σχέδια περί του. γά
μου της, τήν ήμερα άχριβώς πού ά κόμης Μπαντοίνι, έτοι- 
^άζειητήνηγα μήλων γιορτήν μέσα στό γραφειο.του ιππο
δρομίου. Οί δύο έρασταί καταλαμβάνονται υπο απελπισίας. 
Ο Μπεζάνο αποφασίζει νά σκοτωση τον Μπαντσίνι, τόν 

άθα/ααίζει δμως Εκείνος μέ τά λόγια: «Ό γελωτοποιός 
τής βασιλίσσης μπορεί πολλές φορές νά κατορθώσ0 περισ
σότερα άπό τον στρατόν τοΰ βασίλειά . Εκείνος, που την 
ίδια ήμερα είχε τολμήσει νά έξομολογηθη τον έρωτα το 
στήν Κονσουέλα κι’ έξελήφθη καί τόνε άκομη, οτι επαιζε

««ίο».
τους στό 1’ιπποδρόμιΟ, ’Εκείνος άνήσυχος, πλαναται στου, 
διαδοόμους. Κ’ έξαφνα μέσα στό γραφείο ανακαλύπτει 
τόν Μπαντσίνι καί τόν βαρώνο·’Από τή λύσσα του ε νε σχε 
δόν τρελλός. ’Επακολουθεί άνισος πάλη κ ιταμήν όποιαν 
δ κλόουν ρίπτεται στό συνεχόμενον δωμάτων, οπού η Ζα· 
νίνα, ή λεοντοδαμάστρια φυλάει το παντα ανήμερο θηρίο.

‘Ο κβντ.ικός χα.ακτήρ τής τραγικής α« ής ιβιοοίαξ 
παρουσιάζεται χωρίς όνομα. Τό μόνον έπώνυμον του εινε 
εκείνο πού ό ίδιος έδιάλεξεν δταν εγεινε κλοουν ο ενα ιπ
ποδρόμιο. «’Εκείνος ποϋ δέχεται ραπίσματα». Κάποτε ητο 
ένας σοφός μελετητής, δ όποιος έθυσίασε τα.νειατα του 
καί τήν κατό ιιν ζωή του στή μελέτη καί στήν επιστημονι
κή ερευνά. Σιγά—σιγά, καθώς περνούν ολόκληρα χρ.ονια 
συγγράφει τά πορίσματα τής σκέψεως καί τών πειραμάτων 
του- "Έχει έπιτυχει ανακαλύψεις ή όποιες αναστατώνουν 
σπουδαιότατα σημεία 
τής επιστημονικής γνώ- 
σεως. Κ’ ετοιμάζει πη 
ρετωδώς τό ύπόμνημά 
του, τό δποΐον πρόκει
ται νά δια βάση έιώπιον 
συγκεντρώσεως διασή- 
μων έπιστημόνων. Τήν 
ημέρα όμως ποΰ πρό
κειται ακριβώς νά έκ- 
«έση αποκαλύψεις.του, 
ανακαλύπτει δτι δ βα- 
ρώνος Ρεννάρ προϊστά
μενός του, εχει κλέψη 
τό υπόμνημά του. ’Αντί 
αύτοΰ, δ βαρώνος δια
βάζει τό έργον ενώπιον 
τής έπιστημονικής συγ- 
κεντρώσεως, δέχεται ό
λων τά συγχαρητήρια, 
θριαμβεύει, παρασημο- 
φορείται γιά τήν εργα
σία του καί—τό κορύ
φωμα δλων-κλέβει τήν 
γυναίκα τοΰ αφανούς 
εκείνου.

’Εκείνος μέ σπαραγ- 
μένη τήν καρδιά, νοι- 
πόσο κωμικοτραγική είνε ή ζωή τού ανθρώπου και η γύρω I 
άνθρωπότης. Ένας βαθύς σαρκασμός για τον εαυιον του < 
καί γιά τούς άλλου; κυριεύει τήν ψυχή του..

Σ’ όλη του τή ζωή άγωνισθηκε για την αλήθεια κα 
τώρα δέν βρίσκει κατάστασι, πού νά ανταποκρινεται 
τέρα πρός τήν ψυχοσύνθεσι τοϋ ανθρώπου. απθ τΟυ 
τρίνου, τοΰ γελωτοποιού· Πηγαίνει νά προσληφθη στόν υι· 
ασο τοΰ ΙπποδρομίουΜπρικέ καί γρήγορα γ νεται ένας διά
σημος κλόουν. «’Εκείνος πού δέχεται ραπίσματα , χωοι, 
όνομα καν καί έπί πλέον γελωτοποιός ερωτεύεται μια νεα 
άπό τήν δποίαν τόν χωρίζουν δλοι οί κοινωνικοί φραγμοί, 
πού τόν έφεραν στήν σημερινή του θεσι, τήν 
κόρη ένός γέρου κόμητος, ξεπεσμένου ηθικώς και_ βασαν 
ζομένου άπό τήν χρηματική ανέχεια, ο οποίος ζη εις βά
ρος τής κόρης του, άκροβατιδος ιππευτριας στο ίδιο ίππο- 
δοόμιο. ’Εκείνος, ένας κλόουν με κωμική, άσχημη μορφή, 
κρατάει τήν άγάπη του γιά τήν Κονσσουέλο κρυφή, φοβά
ται τήν άρνησι προτιμά να μενη με την αόριστη έΐ.πιδα 
καί—ξέρει, ότι ή νέα άγαπά τόν σύντροφο της στο ιππο- 
δοόαιο τόν ώμορφο και νέο Μπεζανο. .

6 Κανένας, άλλως τε, δέν τον παίρνει στα σοβαρα. Ενα
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'Εκείνος, τνψλβμένος άπό τήν οργή, σπρώχνει τόν μεγάλο 
χλο βό πρός τήν πόρτα, ή όποια φέρει πρό; τό γραφείο χαΐ 
ανοίγει τή σιδερένια θυρίδα τοΰ κλωβού’ έπειτα τρέχει χαΐ 
κλειδώνει δλες τής πόρτες ή όποιες φέρουν πρός τό δωμά- 
τιον, δπου ό Μαντόίνι χαί δ βαρώνος περιμένουν. Πηγαί
νει πάλι στό γραφείο χαΐ όρμά πάλιν έναντίον τών δύο. Ό 
Μαντσίνι τόν μαχαιρώνει κατάστηθα. Κα'ι οί δύο εχθροί 
του φεύγοντες τρέπονται πρός τό δωμάτιον, δπου τό λεον- 
τάρι είνε ελεύθερο. Ένφ έκεϊνος είνε ξαπλωμένος ημιθα
νής στό πάτωμα, τό μοιραϊον επέρχεται άγριον : τό λεον- 
τάρι σπαράσει τοΰ; δύο άλλους χαί όρμά κατά τοΰ τραγί- 
χι C κλόουν, ό όποιος γλυτώνει τή έπεμβάσει τής Ζανίνα.

Κατσβάλλων ΰπεράνθρωπον προσπάθειαν, ένφ τό αίμα 
τής πληγής του τρέχει, έκείνος μισοσέρνεται είς τήν σκη
νήν, δίαν δίδεται τό σύνθημα τής εισόδου. Κλονίζεται και 
πέφτει πολλέςφορές—καί τό πλήθος γελά—γελά περισσότε
ρο άπόχάθε δ/λη φορά μέ τό έξαιρετ-κό μπρίο τοϋ κλόουν.

Έτσι ένφ τά γέλοια κα'ι οί καγχασμοί τοΰ πλήθους 
χτυποΰν ακόμη τ’ αυτιά του, Εκείνος πεθαίνει, περιστοι- 
χιζόμενος άπό άλλους κλόουν καί μέσα στήν άγκαλιά— 
μόνη καί τελευταία χαρά του—τής Κονσουέλας,

η smmiRK jraiA ends iiah
Έίν βίψ.Ι τι; tv βλέμμα έπί τής διεδνούς κινηαανο- 

χραφιχή; παραγωγής, Θά πεισθήΐ περί τής περοχής ώ- 
ρισμένων ίργων. Είναι ή Λλή&εια δτι τά <τ{α<ρετιχά> 
είναι σπάνια, καθόσον όταν μία ταινία σηαειοΐ μεγάλην 
έπιτνχίαν εις τήν χώραν τής κατασκευή; της, προσκρούει 
έτίοτε είς ζωαρδς Αντιστάσεις είς τό ’Εξωτερικήν έκ μέ 
ρους τών έντοπίων παραγωγών οϊτινες εύνοήτως φοβούν
ται τόν ξένον ανιόν συναγωνιστήν.

Μεταξύ τών σπουδαίων φίλμ τά όποια (σημείωσαν 
«διεθνή έπιτυχίαν» όνου Ιξαιρέσεως, συγκαταλέγονται 6 
• Μπέν Χοΰρ», τής <Μέτρο-Γκό’δουϊνν καταορίφας τό 
ρεκόρ τών κινηματογραφικών είσράξεων δλοκλή ίου τής 
"Αμερικής, καί ·ή μικρό έπιθτώρησιςη τή- Ιδίας Εται
ρίας. Τό έξαιρετικόν αύτό φίλμ έξακολου&εΐ νά κρατή τό 
πρόγραμμα τ ύ ιΆστρο Τεάτερ· τής Νέας ‘Υόρκης προ- 
βαλλόμενου ήδη Από έξήκοντα (βδομάδων &νιυ διακοπής

‘Η ταινία αυτή παραλλήλους πρός νήν έν Αμερική έ- 
πιτυχίαν της, /ξαπλώνει όσημέραι τήν φήμην της είς 
όλόκληρον τήν Εύρώπην.

Εις Λονδΐνον έπί παραδείγμαΊ, μικρό έπι&εώ-
ρησιςν ίπαισιν εσχάτως νά προβάλλεται κατόπιν πα;α 
στάσεων 26 εβδομάδων, έκτάκτως προσοδοφόρων, αΐτινες 
προοείλκυσαν τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ Λονδινείου και 
νοΰ έδιαφορως τάξεων. Τά μέλη τής Βασιλικής οικογέ
νειας ώς καίτινεί βασίλισσαι ή ηριγκή «ισσαι διαβ Ίνουσαι 
έκ τής ‘Αγγλικής πρωτευούσης παρηχολού&ηοαν μετ' 
ζωηρού ένδιαφέρ ντος τήν μοναδικήν τούτην εποποιίαν 
τού μεγάλου πολέμου.

Είς Παρισιού; α’Η μικρά έπι&εώρησις· Ιχει ανάλογου 
έπιτυχίαν ‘Ο Γαλλικός Τύπος όμοφώνως αναγνωρίζει 
δτι ή Ανωτέρω ταινία αποτελεί τεράστιον πρόοδον τής 
Έβδόμης τέχνης έπιτευχ&εΐσαν χάρις είς τήν έν ’Αμερι
κή συνιείουμένην Ακαταπόνητον κ νη ·ατογραφ. εργασίαν

Είς Βρυξέν.λας ·Ή μικρά έπι&εώρη ι;» ένεποίησεν 
επίσης μεγάλην έτύπωοιν. Ό Βασιλεύς ’Αλβέρτος οαιις 
τυγχάνει φινατκός φ.λος τής βωβής τέχνης, πεοι 
ΟΌΐχούμενος παρά τού Επιτελείου του καί τών πρέ
σβεων τής Γ·λλίας, ‘Αγγλίας, Ίσπα·ίας, ‘Ηνωμένων Πο
λιτειών και Έπωνίας, έτίμησε διά τή; παρουσία; Το- 
τήν πανηγυρικόν πρώτην τής <Μικρά; Έπι&ιωρήσεως· 
έκφρασϋ·είς έν&ουσιωδώς δι ’ αύτό τό φιλμ τό όποιον ή 
• Μέιρο-Γκόλδουϊν· έπαφί’μίνη είς τήν Αξίαν του έλάχι 
στα διεφήμ σεν έν Ευρώπη.

(C ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ JV
sumiimiM ftsomz

Τδ πρώτον έργον τό όποιον αέγύρισε» δ περίφημοι Γερ
μανός σκηνοθέτης Ε. A, Dupont είς τήν ’Αμερικήν διά λο
γαριασμόν τής «Ούνίδβρσαλ» Αγγέλλεται δτι θά πρρβληθή 
λίαν προσεχώς είς τό Βιρολίνον. Τδ φιλμ αύτό φέρει ώς τί
τλον «Άγάπησέ με, χαί δ κόσμος θά μοΰ άνήχεί» (Lieb 
mich und die Welt ist mein) καί έχει ώς πρωταγωνιστάς 
ιήν Μαίρη Φίλμπιν, τήν Μπέττυ Κόμπσον καί τδν Νόρμαν 
Κέρρυ.

—Κατ’ άσφαλεϊς πληροφορίας καί ή Καμίλλη Χόρν, 
ή συμπαθής πρωταγωνίστρια τοϋ «Φάουστ» ύπέγραψε συμ- 
δόλαιον μέ τήν αΠαραμάουντ» καί πρόκειται νά άναχωρήσή 
έντδς ολίγου δΓ ’Αμερικήν.

—Ό σκηνοθέτης Felix Basch «γυρίζει· είς τήν Γαλ
λίαν τό φιλμ «Μακιγιάζ» (τίτλος προσωρινός) μέ πρωταγω· 
νιστάς τήν Σάντρα Μιλοδάνωφ καί τήν Μαρκέλλα ’Αλμπάνι.

—Ό μέγας σκηνοθέτης Γκρίφφιθ, άποχωρήσας άπό τήν 
«Παραμάουντ» προσεχώρησεν έκ νέου είς τήν έταιρείαν τών 
«Ηνωμένων Καλλιτεχνών» τής οποίας άλλωστε είνε καί είς 
έκ τών ιδρυτών.

— Ή Λιλή Νταμιτά, ή Γαλλίς πρωταγωνίστρια τοϋ «Le 
Jouet de Paris», εύρίσκεται είς τδ Λονδΐνον καί «γυρίζει» 
ένα μεγάλο φίλμ διά λογαριασμόν “τής έταιρίας «Piccadily 
Pictures» καί ύπό τήν διεύθυνσιν του Graham Cutts.

— Ό Ρώσσος κωμικός Νικόλας Ρίμσκυ καί δ σκηνοθέτης 
Ροζέ Λιδν «γυρίζουν» διά τήν έταιρίαν «Άλμπατρδς» τό 
φιλμ «Le chasseur de chez Maxim's·. Τον κύριον γυναι- 
κείον ρόλον κρατεί ή χαριτωμέ.η ιΣιμόν Βωντρύ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

“ΑΤΖΑΡΙΤΗ ΦΙΛΜ,,
ΠΑΊΡΑΙ, 5 Φεβρουαρ ου. (Τοΰ άνταποκριτοϋ μας).— 

Τήν παρελ& ύσαν εβδομάδα είς τόν κινηματογράφον ·Ίν- 
τεάλ» πρ εβλή&η ή πρώτη ταινία τοΰ γνωστού κινηματο
γραφικού οίκου « Άτζαρίτη-φιλμ·. Ή επιχείρησες ανεη 
εντός ολίγου άπέδωκε λίαν ευχάριστα άπ -τελέσματα ή 
έπιτυχία τών όποιων οφείλεται είς τόν γνωστόν καί αγα
πητόν συμπολίιην μας κ. Νίκον Άιζαρίτην. Προε- 
βλή&ησαν περί τά 250 μέτρα ταινίας εγνριο·&·είαηςν ύπό 
τού κ. Ν. Άτζαρίτη κατά τούς ηρό ημερών τελισ&έντας 
ά^ε-ητικούς αγώνας τού συλλόγου αΠα αχαϊκή Γυμνα
στική "Ένωσιςν.

Ή ταινία προιβάλλετο κα&’ οίην τήν εβδομάδα, ετσχε 
δέ ένδουσ ώδους υποδοχής έκ μέρονς τού Πατραϊκοϋ 
κοι οΰ, ή έκτέλεσις τής ό ιοίας είνε ίφάμιλλ ς πρός εν· 
ρωπαϊκτς τοιαύτας ώς πρός τήν άρτιώτητα καί έπεξερ- 
γασίαν.

Κατ’ Ασφαλείς πληροφορίας ό οίκος ιΆτζορίτη-φίλμτ 
χάριν τοΰ έκτιμόντος αΰ όν Πατραϊκοϋ κοινού θά μάς 
παρουσιάζιΐ τακτικά είς τά Πατρινά κινηματοθέατρα, 
διάφορα γεγονότα ώς εζουρνάλ' μή φειδόμενος κόπων καί 
έξόδων.

Μετ’ έξαιρετικής εΰχαριστήσίως παρακολου&οϋντες 
τήν κ ταπληκτιιήν πρ 'οδόν τής κίνημα ογρίος, έ-φρά- 
ζομεν θερμά συγχαρητήρια κ ι ειλικρινείς εΰχάς πρός 
τόν δ-ευ&υντήν τής α'Ατζαρί η Φίλμ· κ. Άιζαρίτην έπ" 
ιύκαιριφ ιής πρώτης πρ β η&είοης ταινίας του, μετά 
τό οται-ιδιανν φ·λμ, τήν έκτέλεοιν τοΰ όποιου έφερεν 
μέ έν&ουσιασιικήν έπιτυχίαν είς πέρας.

Κ. Άνδρτόπουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- 4ΟΣΤΛΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΣΤΠΦΕΓΟΝΤ/ί ΣΛΣ ΕΓΓΓΛΦΟΠΕΝΟΙ ΜΕΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ "Π Ε Κ.,
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φοράν τό παιδί της στήν άγκαλιά της.
Ό κόμης Νιειαμάρ λαβών τό διαζύγιον επιχειρεί ένα· 

μακρύνό ταξεΐδι, άναθέιει δέ είς τήν κουβερνάια του τήν 
έπίβλεψιν τής κόρης του, τήν οποίαν κλείει είς ένα σχο- 
λεϊον καλογραιών.

Ή κόμησσα αναγκάζεται διά νά έξεύρη τά μέσα πρός 
άναζήτηοιν τής κόρης της νά έπανέλθη είς τό θέατρον. 
Ή οκέψ'ί της φέρεται διαρκώς πρός αυτήν καϊ ή μητρική 
στοργή καί τό μητρικόν φίλτρον αναπτύσσονται μέοα είς 
τήν *υχήν  της ακόμη περισσό ιερόν άπό τήν αγωνίαν τής 
άπουσίας τοϋ παιδιού της. Έπέρασαν αρκετοί μήνες καί 
έστάθη αδύνατον νά μάθη τί άπεγεινε τό παιδί της. Μ αν 
ήμέραν κάποιος νέος ποΰ έτυχε νά είνε μσρτυς της τρα
γικής Ιστορίας της καί ό όποιος τήν σινεπαθησε είλικρινώς 
τήν πληροφορεί ότι τό κορίτσι της καθώς έμαθε, ό κόμης 
άναχωρών τό έκλεισεν είς ένα μοναστήρι. Ή κόμησσα έν- 
τείνει τότε τάς έρευνας της. Επισκέπτεται όλα τά σχολεία 
καλογραιών τή βοήθεια τοϋ νέου. Τέλος καταλήγει είς τό 
μοναστήρι μέσα στό όποιον ήτο κλεισμένο τό κοριτσάκι 
της. Χωρίς νά γνωρίζη ακόμη δν μέσα είς τά παιδάκια 
ποΰ έπαιζαν είς τόν κήπον τοΰ μοναστηριού ήτο καί τό 
ίδικόν της, απευθύνεται είς τήν διευθύντριαν τοΰ σχολείου. 
Ή διευθύντρια άντιληφθεΐσα τήν θλίψιν τής άτυχούς μη
τέρας έπεχείρησε νά τήν παρηγόρηση καί τής είπε νά μ ή 
άπελπίζεται. Ή συγκίνησις όμως τής Μαρίας καί ή έκ 
τής αγωνίας της σωματική έξανιλησις ήτο τόσο μεγάλη 
ώστε μετά κόπου κατόρθωνε νά βαδιζη. Είς τόν κήπ ν 
δπου τήν έφεραν δύο άδελφαί χαλογραϊαι μέ τήν διευθύν
τριαν ή συγκίνησίς της είχεν κορυφωθή είς τήν θέαν τών 
κοριτσιών πού έπαιζαν καί τά όποια ή κόμησσα έξελάμ- 
βανεν ώς ΐδικά της. Είς μίαν γωνί ιν τοΰ κήπου τέσσερα 
κοριτσάκια μεταξύ τών οποίων καί ή κόρη της Μόνικα 
έπαιζαν φυτεύονια άνθη. Ή Μαρία ύποβασταζομένη άπό 
τός άδελ^άς εΰρέθη έπί τέλους καί είς τήν γωνίαν έκείνην. 
Ήτο τό τελευταίου τμήμα τού κήπου ποΰ έπεσκέπτετο 
καί μετ’ ολίγον θά έφευγε μέ συντετριμμένην τήν καρδιά, 
άπρακτος καί άπό τό μοναστήρι αύτό. Αίφνης όμως τά 
ματια της άντικρύζουν τό παιδί της. Καί προτού ακόμη 
τό κοριτσάκι προφθάσρ νά πέση στήν αγκαλιά της καί μό
νον είς το άκουσμα τής λέξεως «μαμά*  ή κόμησσα πίπτει 
λιπόθυμος. Μετ’ ολίγον ή Μαρία εύρίσκεται εί, ένα κρ.β- 
βάτι τού μοναστηριού έξηνιλημένη άπό τήν Ολίφιν της. 
Ή χαρα όμως ποΰ έτανεϋρε τό παιδί της τήν ενδυναμώνει 
χσί μετ’ όλίγας ή μέρας άνακτφ τάς δυνάμεις της.

Έν ιφ μεταξύ ό κόμης Ντεταμάρ, ό όποιος ήρχισε νά 
μεταμελείται διά τήν στάσιν του άπέναντι τής γυναικός του 
καταλαμβάνεται άπό ένα σφοδρόν έρωτα πρός αυτήν καί 
αί θάνειαι ζωηράν έπιΟνμίαν νά τήν συγχωρήση καί νά 
τήν ξανανυμφευθή. Σπεύδει τότε καί έπανερχεται έκ τού 
ταξειδιου. Ή πρώιη του φροντίς είνε νά έπισκεφθή τό 
παιδί του. ’Εκεί δμως ιίς τόν διάδρομον συναντά τήν γυ
ναίκα του ή δποία ά«αλαβούσα τελείως χάρις είς τάς πε
ριποιήσεις τών καλογραιών, έτοιμάζεται νά φύγη. Ό κό
μης έκεΐ μανθάνει τα διατρέξανια καί τήν διαγωγήν τής 
γυναικός του καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής άπουσίας του. 
Ή αύταπάρνησις καί ή «άφωσίωσίς της πρός τό παιδί 
καϊ πρός αυτόν, τόν συγκινεί. Καί συντετριμμένος άπό με
ταμέλειαν τής ζητεί συγγνώμην. Καί ή κόμησσα ή όποία 
τόν άγαπρ δέν κατορθώνει νά τήν άρνηθή είς τόν άλλοτε 
σύζυγόν της μέ τόν όποιον συμφιλιοϋνιαι έκ νέου διά τήν 
ευτυχίαν τοΰ παιδιού των.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΛΙΝ ΜΟΪΡ
Οί σκηνοθέται καί πρωταγωνισταΐ καταστρώνουν με 

χάλα σχέδια διά την άρξαμένην κινηματογραφικήν περίο- 
Ιον δπησχόμενοι ότι #ά πλουτίσουν τήν ’Αμερικανικήν 
κινηματογραφίαν μέ πολλά αριστουργήματα.

Ή δημοφιλής εν Έλλάδι καλλιτέ,νις Κόλλιν Μούρ 
κατέστρωσεν ήδη μετά τοΰ σκηνοθέτου της Τζών Μακόρ- 
νικ τά μελλοντικά της σχέδια καί τά ^γνωστοποίησε διά 
τοΰ Άμερικονικοΰ κινημ. τύπου δηλώσασα σαφώς οτι 
τοϋ λοιπού δέν θά έμφανισθή παρά είς φίλμ κωμικού 
χαρακτήρας.

Ή παραγωγή της διά τόνέον έτος θ' αοχίση μέ μίαν 
κωμωδίαν τιτλοφόρου αένην 'Κακόν αλλά ώααΐοκ».

Ό σκηνοθέτης και ή πρωταγωνίστρια εργάζονται ήβη 
με Αζιοθαύμαστον ζήλον υποσχόμενοι βει θά παρ >υσιά- 
‘ουν μίαν χαριτωμένην καί πρωτότυπον κωμωδίαν ή“ς 
θ' άφήση εποχήν.

Τό έπόμενον φίλμ τής Κόλλιν Μοϋρ θά φέρη τάν τί
τλον 'Αύτή είνε ή φωτιάν ληφθησόμενον έκ τής άμωνΰ- 
μου κωμωδίας τοϋ Γκέμπλερτς.

Έπ:ται μιά Ασυνήθης καί Αφθονωάιη παραγωγή 
σχετικώς μέ τήν δ τοίαν ι>ά γράψωμεν Αργότερα, διότι 
έπί τοΰ παρόνος δ σ*  ηνοθέτης <ής Κόλιν Μονρ σιωπά 
σχετικώς με τά μελλοντικά των σχέδια ίπιφυλασσόμενος 
νά προί'ή ιίς δηλώσεις μετά τήν έξασφάλισιν τή; πράγμα
τος ο ήσεώς των.

Σημειωτέου δτι ή Κόλλιν Μούρ ήκύρωτε δύο φο°άς 
έντάς τριών ετών τά συμβόλαιόν της μέ τήν αΦέρστ-Νά- 
σιοναλ διότι ή ευσυνείδητος τύτη καϊλιτέχνις τής δ- 
π ίας ή κωμωδ α είνε άναμφισ βητήτως τά φόρτε δέν κα- 
τώρθωσε νά δ ό η τάν άρμόζοντα δραματικόν τόνον είς 
δύο μόλου; ακαταλλήλους δι’ αυτήν ονς τής ένεπιστεύ- 
θησαν κακώς πράττοντες παρά τάς αντιρρήσεις καί δια
μαρτυρίας της.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΦΟΟΝΗΣ

Είς τά γραφεία τού «Κινηματογραφικού Άφτε
ρος» οδός Σοφοκλέους 7 (Στοά Πάππουϊ πωλούνται 
πάντοτε διάφοροι φωτογραφίαι ηθοποιών τού κινη
ματογράφον, έκ τών νεωτέρων, μεγέθους κάρτ πο- 
ότάλ, πρός δρ. 2..ίθ έκίιότη. Άποότέλλονται καϊ 
εϊς τούς αϊτού-, τας έκ τών έπαρχιών πρός δρ. 3 έ- 
κάότη.

Διά την έκλογην τών φωτογραφιών παρακολου
θείτε πάντοτε τόν δημοόιευόμενον εϊς τόν «Κίνημα 
τογραφικόν Άότέρα» όνομαότικόν πίνακα φωτογρα
φιών.

Έπίόης υπάρχει πάντοτε πλουόϊα όυλλογέι με
γάλων φωτογραφιών 18X24, <$·ηνών έκ διαφόρων 
έργων κλπ. άπό 8—10 δρ. ^έκάότη. Διά τάς έπαρχί- 
ας 10—12.

ΔΙΕΥθΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
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Κιν. Πανελλήνιον.—'Από τής παρελδούοης έβδομάδος έ
παυσε νά λείτουργή.

Κιν. 'Ήλιος.—Προεβλήδη τό ώραϊον έργον «'Η Βασίλισ
σα τοϋ Σαββά*.

Κιν. 9Ηλύσσια.—Προβάλλει διάφορα επεισοδιακά.
Ε. Βρυέννιος 

ΗΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ» Λευκόν Πύργου. "Ηρχισεν ιήν προβολήν τοϋ 
έργου «Μιχαήλ Στρογκωφ» τό αριστούργημα αυτό τοϋ Ιου
λίου Βέρν μέ προσταγωνιστάς τόν *Ιβάν  Μουζοϋκιν ώς Μιχαήλ 
Στρογκωφ καί τήν Ναταλί Κοβάνκο ώς Νάντια, Τό εργον τού
το (πραγματικός κολοσσός) άπό τής πρώτης ημέρας εοηαείω- 
σεν αρκετήν επιτυχίαν δεδομένου μάλιστα δτι ταυτοχρόνους 
προβάλλεται καί είς τόν Κινηματογράφον Πατέ.

*Η μόνη δυσφορία τοϋ κόσμον είναι δτι ό κινημ» «Λευκού 
Πύργον*  δεν άνεκοίνωσεν έκ πρώτης σιιγμής δτι τό έργΟν ά 
ποτελεϊται άπό 2 έποχάς ώς δέ έξωδίκως πληροφορούμενα έ- 
γένετο ή σχετική μύτησις έκ μέρους τής Αστυνομίας εναντίον 
τοϋ Διευδυντοϋ τοϋ ώς άνω Κινηματογράφον διά τήν αιτίαν 
ταύτην»

Κινημ, Πατέ. «Μιχαήλ Στρογκωφ» ταντοχρόνως μετά 
τοϋ «Λευκού Πύργου'».

Κινημ. 9Α&ήνα ον. Ή «Ζήλεια*  μέ τήν Jra ντέ Πούττι 
καί Βέρνερ Κράους.

Κινημ» 9Αλ'ίμ’τρ^. «Κίρκη ή Γόησσα*  μέ τήν Μάε Μονρ-

Κινηα. Π*λάς.  Προεβλήδη «Τό Παρίσι*.
Κινημ. 9Αττικόν. 3Από τής Πέμπτης έπαναδέτει είς προ· 

βολήν τήν διακοπεϊσαν ταινίαν ό «Σεΐχης*  μέ τόν Βαλεντίνο. 
Τό πρόγραμμα τοϋ Κινηματογράφου τούτου άπό τής Δευτέρας 
μέχρι τής Πέμπτης άποτελεΐται άπό επεισοδιακόν αυτοτελές.

ΚιτηΛ. Κεντρικόν. Προβάλλεται ή πεντάπρακτος εξωφρε
νική κωμωδία «Κρατήσατε τήν άναπνοήν σας*  καί 2 επεισόδια 
τον εργον «Δρομείς τής Δύσεως*,

Κινημ Μοντέρν Ροαγιάλ καί 9Ο ύμττια. Συνέχεια επει
σοδίων.

Κινημ. Φοίνιξ (Τού μπας). «Νυκτερινή περίπολος*  μέ 
τήν Ρακέλ Μέλερ

Κινημ. Όρφιύς (Καλαμαριά). Συνέχεια επεισοδίων 
«Καπιταίν Κίδ. Άνταποκρ τής
ΠΑΤΡΑΙ

Παρ' δλην τήν επιμονήν τοϋ φΰχους ή κίιησις είς τούς 
κινηματογράφους μας κατά τήν παρελδοϋσαν εβδομάδα αρκετά 
ζωηρά.

Κιν. Πάν&εον (Αιδουσα)Προέβλήδησαν «Ο Ματω
μένος έρως*,  «Η καρδιά μιας Σειρήνος» μέ τήν Βαρβάρα 
Λά-Μάρ καί κωμωδίες. Προσεχώς « Νιτσέβο* .

Κιν. Πάν^εον (Ταράτσα).—Προέβλήδησαν τά τελευταία 
επεισόδια «Τό μυστικόν τοϋ δησαυσοϋ» καί κωμωδίες. Προ
σεχώς «Βεντίκτα».

Κιν, Πντεάλ.—Προέβλήδησαν «* Η Σκλάβα τής Μόδας*,  
«Σκιά παγόδας» μ% τήν χαριτωμένη? Πόλα Νέγκρι, επίσης 
καί τό «Ζουρνάλ» τοϋ ένταϋδα κινηματογραφικού οίκον «’Α- 
τΖαρίτη φιλμ*,  «Οί Παναχαϊκοί αγώνες Πατριόν». Προσεχώς 
ιιΤό σπίτι τοϋ φεύδονς» μ$ τόν Βέρνερ Κράονς.

Κ. Ά»δριόπουλος 
TYPXABOL

Κινημ. «’Αττικόν*.  Προέβαλε τά έργα « Εκείνη» έργον 
πολύ παλαιόν καί οί <Πολιτισμένοι» έργον άοτυνομικόν μετά 
δύο κωμωδιών.

Κι*ημ.  «Τούμπτς . Διέκοψε τήν προβολήν έργων τής 
έτ ιρίας Φαναμέτ, λόγω τοϋ δτι είς τους πελότας τον δέν ήρε· 
σαν τά έργα ταύτης δεδομένου δτι <5 κινηματογράφος ούτος 
συγκετρώνη τόν καλύτερον καί περισσότερον κόσμον τής πό- 
λεώς μας καί ήδη καδ' ά άσφαλώς γνωρίζω άπετάνδη πρό 
ήιιερών εις άλλος εταιρίας καί γραφεία διά τήν παραχώρησιν 
ταινιών καί ένεκα τούτου αργεί άπό εβδομάδας.

Ίωίν. Κολοβό;
ΕΕΡΡΑΙ

Κιν. ’ΟρφεύςΜετά τήν αφάνταστοι· επιτυχίαν τής «Δω- 
ροδέας Βερνόν*  προέβλήδησαν α'Ο Χαμένος κόσμος», «'Η κό

ρη τοϋ σκότους*  μέ τήν Μούρραιν καί είς δύο έποχάς «Οί 
τρεις Σωματοφύλακες».

Κν. Πάνδεον. — Προέβλήδησαν «Ο οπαδός τοϋ Σατανά», 
τό τέλος τοϋ έργον «Τά μυστήρια τών Παρισίων» καί «'Η 
πριγκήπισσα τών Κλόουν». * Ηδη έπαυσε νά λειτουργή λόγω 
τών παραστάσεοσν τοϋ διάσου 'Ολυμπίας Ριτσιάρδη.

Κιν. Πατέ —Προεβλήδη τό έργον «'Ητίγρις τοϋ ίππο· 
δρομίου». Γ. Χαλκίδης
1{<>Δ(ΐν

Κν Αχίλλειο».—Μετά τήν προβολήν τοϋ δαυμασίου έρ
γου «‘Π πυργοδέσποινα τοϋ Λιβάνου*  τό όποιον δά μείνη ά- 
λησμόνητον, προέβλήδησαν τά έργα «Είς τόν κλωβόν τών λε· 
όντων» καί Αδελη οί Σέλλεμπεργ* .

Κιν. ’Αργυλλά.·— Προέβλήδησαν τά έργα «Μία πλούσια 
οικογένεια» μέ τόν Χάρολδ Λόνό καί «’Εκδίκησις νεκρού*.  
Προσεχώς «Ποτέμκιν» Π. Μαλικιώσης
Α ΓΡΙΝΙΟΧ

Κ ν. Θέοπις (Άμπέση Καζαντζή). Προεβλήδη μέ με
γάλην επιτυχίαν «'Ο ματωμένος στίβος» μέ τόν Βαλεντίνο.

Frixos
Ξ ΑΤν<·> Η

Κ^ν. Μέγας. — Μετά τήν επιτυχή προβολήν τού έργου «ΟΙ 
Νιμπελοϋγκεν», προέβλήδησαν «Τό δεϊπνον τής δισεκατομμυ 
ριούχου» καί «'Ο έμπορος τής Βενετίας». Προσεχώς «Ύ) υιός 
τοϋ Σεΐχη», «Κύμης Κώστια». «Καραβάνι πρός τήν .δύσιν*.

Κιν. Πά>&εον, — Προέβλήδησαν «Τό δεϊπνον τιον 12 λη
στών», συνέχεια άπό «Τά ίχνη τού ίέρακος*  καί κωμωδία.

Σ Καζαντζής
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κιν. 'ΗραΧον. — Προέβλήδησαν τά έργα «Μοντέρνα Σταγ- 
τομπούτα*,  «Λοϋ τής Μονμάρτρης*  καί τό «Είδύλλιον στους 
πάγους*.

Κιν Πάν&εον Προέβλήδησαν τό «Ά>εν οικογένειας» 
καί «'Ο Ντροπαλός» μέ.τόν Χάρο'δ Λογ 1. Προσεχώς «Γου- 
λιέλμος Τέλλος», « Ο φίλος μου σωφφέρ*  κ. ά.

"Ερωτώμεν δμως διατί ό κ. Γιώργα; διήρεσε τό «”Α. ευ 
Οικογένειας*  είς τρεις έποχάς, αφού εις τάς Άδήνας προε
βλήδη, είς δύο μόνον ; Ρ. Δελαπάβ
ΚΑΒΑΑΛΑ

Κιν. ’Ολύμπια. —Προεβλήδη ολόκληρον είς δέκα πράξεις 
νό έργον «'Ο μικρός λόρδος*  μέ τήν Πίκφορδ, μέ μεγάλην ε
πιτυχίαν. Επίσης προεβλήδη καί τό αυτοτελές έργον «'Ενας 
κλέφτης στον Παράδεισο». Λίαν προσεχώς δά έμφανισδοϋν ό 
"Αντζελο καί ή Λισέγκο είς μίαν ώραίαν δημιουργίαν των.

Κιν Αίγλη.—Προεβλήδη είς δύο έποχάς τό έργον « Ερως 
Βασιλίοσης*.  Λίαν προσεχώς «Μία νέα Νιυμπαρύ» καί «Κου
ραμπιές» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ. Γ. Νιτσ ύπουλος
ItPEBUZ V

Κιν· Πάνδεον.—Προέβλήδησαν τά έργα «Τό χρυσό κλου
βί» καί τό επεισοδιακόν «Τό ματωμένο χέρι*  μέ αρκετά με
γάλην επιτυχίαν. Π. Ρέντζος
Κ A A Α Μ A Τ

Κιν. Λ·τοϋ—Προέβλήδησαν τά έργα «ΜΙ δούκιοσα του 
Μπούφαλο», «*Η  κοκόττα τών Μοϋζικ χώλ» καί «Η δίφα 
τοϋ χρυσεϋ» Είμαι υποχρεωμένος άπό δημοσιογραφικού κα- 
δήκοντος νά συγχαρώ τήν διεύδυνσιν τοϋ άνωτέρω κινηματο
γράφου διά τήν επικρατούσαν είς αυτόν τάξιν» Είς τήν αϊδου- 
σάν του, ή οποία είνε έκ τών εύουχωροτέρων καί υγιεινοτέρων, 
είνε τοιαύτη ή ταξινόμησις τών καδιαμάτων ώστε πάντες να 
δύνανται νά β,.έπουν άιέτιος. Μία τ/ίςις παραδειγματική βασι
λεύει κατά τήν τάραν τής προβσλής. Ούδεμία φιονασκία, ουδέ 
είς φίδυρος παρά μόνον ή άρμονικωτάτη μανδολινάτα του. 
Ούδείς καπνίζει, ούδεμία διακοπή προβολής, ή δέ προβολή 
σταδερωτάτη. Τοισΰτος κινηματογράτ/ος τιμά ιδιαιτέρως τήν 
πόλιν τών Καλαμών είνε δέ άξιοζ μεγάλης ύποστηρίξεως έκ 
•ιερούς ^ού κοινού.

Κιν. 'Αμερικανικός.—Προέβλήδησαν τά έργα «Σταυρός 
καί Μάουζερ» καί «'Ο έκουλος» μέ τόν Κόνρσ.ρ Φάϊντ.

Ν. Δ,

15 _______ ______

II ΜΕΓΙΜΑΤΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΜΙΑΣ

HEWY PORTED
Διααχενή ύ«ό Ro -Ma

Κάθε έλεγκάν κυ ία πρέπει νά ύπαδουλώνη τήν μόδα, 
«.ΐ δχι νά υποδουλώνεται ύπ*  αυτής. Αΰιό είνε νόμος 
Άλλα πολλά είπαμε. Δέν δυνάμεθα νά μιλήσωμε έκτενέ· 
στερον, σ' αύτό τό ζήτη ·α. Μόνο μιά μονταίν κνρία θά

---------" — -;-ι. Δυό λόγια άκόμη καί γιά τά αρώματα.
Κάθε γυναίκα τοβ κόσμου, στρέφει πολύ τήν προσοχήν 

της καί ώς πρός αύ ό τό ζήτημα. Είνε πολύ δυσάρεστη ή 
I σύγχυσις εκείνη τών όσμ">ν ποΰ προσβάλλει τήν δσφρησιν 

■ μας συχνά, δταν συναντηθούμε μέ μιά μοντέρνα γνναΐκα. 
Έξ ίσου άποτρόπαιον καί μάλιστα άκόμη περισσότερον εΐ ε 

| κ ιι τό μούσκευμα άτό παρφύμ μέ τις λύτρες. Τοιαύτης 
- nt κοκόττες έχουν άνάγκην. ‘Η χρήσις 

έλαφνά καί πλαγίως. Πλα· 
Λ— “ ΙΙΛπάζ.

«όσον διά- 
Λυιτυ. 5

προσφοράς σεβασμάτων, 
°' ‘■ν*·  χίίμον ’t"oob- 

__ υ» διαμένυ ώ ημίθεος. Περί όλων 
._j>v ούδέ ίχνος συναντά τις πλησίον τής Έννυ. 
Η υψηλή ξανθή γυναίκα μέ τά μυθικώς καθσρώς προ- 

τά μάτια σάν αμάραντο γαλανό, τόν κλασικό τράχη- 
:αΐ τά ονειρώδη ξανθά μαλλιά, π >οξενεΐ άπό πρώτης 
ις μίαν μεθυστικήν έντύπωσιν. Παρουσιάζει τόν κα- 
■-—υεοαανικόν τύπον, σ’ ένα καθαρώς γερμανι-

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 1
Οταν μιά γυναίκα λέγει δέν άκολουθώ τήν μόδαν, καί δχι ν 

διότι δέν έπ τρέπει νά διοτάσσηται άπό τήν ράπτρ άν της Ά/λα no? 
η διότι τήν ευρίσκει γελοίαν άνομφιβόλως είνε όλιγώιερον οτςρον, σ 
ύπ ύθυγος καί ή ράπτρ.α καί ή μόδα ή τό βαλάντιον το· ήΙ0 καταλληλότερα, 
συζύγου Διότι μία^μοδα δέν είνε γελοία δταν άκριβώς ά- ι Rafts νυναΐκα τι 
κολουθείτοι, άλλ’ οιαν είνε περασμένη ή δταν δέν έχει α
κόμη γενιηθή. Ή μόδα έχει σκοπόν νά παρουσιάζη ένα 
έξαιρετικό πλαίσιον καί νά δίδρ στό πρόσωπον ένα χαρί- η 
τωμένον τόνον. ·;

Δημιουργός^τής μόδας είνε πάντοτε μία γυναίκα καλλι- κ„ τεχνικού οτιλ, ή τις άντιλαμβάνεται τίάξίζει η προσωπικό- ποσότητάς μόνον οί κοκοττες εχυν, ,Φυσικά λοιπόν μόνον η γυναίκα που γνωρίζει τδ τοϋ άρώι ατος πρέπει νά γίνεται έλαφ-ά καί πλαγίως. Πλα- 
,1 ένατοι μόνη ξης να ντύνεται, είνε ή διιμι· γίως λέγοντες έννοοΰμεν κατά τό λουιρόν ή τό μασάζ, 

.Σ! 4 τγΚ Ρόδας και διά την όποιον τό ντύσιμο είνε πον- πάντοτε δμως είς μικροτάτην κλίμακα. Γιά τήν πολιτισμέ· 
irJ-rA* 0? υσκο'ον· Η Πόρτεν είνε τοιαύτη. Αναστενάζει νη γυναίκα τό παρφύμ είνε μία ύπυγυαφή τής έμφανίσεως

Λ?, -X «Οόκειται να ιτάρ στον ράπτην. Χαίώ έκτούτουέπιβάλλε.αι μόλ-ς τά γίνεται αίσθητόν
w«nl -ίΛ λχ ιταιάσφαλω, να επεκταθωμεν εις φιλοσοφ αν Αύτσς τάς ιδέας έχει ήΠορτιν. Ίσως έρωτήσο κανείς 
τ.? Ημάς έ,διαφέρει αυτή ως προς τήν Πόρ- ποιό άρωμα προτιμφ. Λοιπόν κανένα. Δέν δίδει καμμίαν
ννιδπ^ Παρ««’Ca* Υ^νοτκο και την^Πόριεν ιήν καλλιτέ- προιίμησιν. Παν ώροϊον τής άρέσει, δέν διακρίνει κλίμα-

Χιμη λησμονή τις οει στό φιλμ δέν χ ειά- κος αύτό καί δέν μεταχειρίζεται ένα ώρισμένον. Τό 
«ιιά HHwnnw^ ειτερα λεπτότητα το ζητημα αυτό, γιατί ίδι0 δύναταί τις νά πή διά τά γούστα τής καλλιτέχνιδος ώς 
καί XmX?r. R βμ πι'ο®{8,ει ,1’1* έ:ξθχην τής παραγωγής πρό; τά άνάη. Δέν διακρίνει καμμίαν προτίμησιν, όλα τής 

και γνωρίζει βέβαια καθείς πόσον κακήν έντύτωσιν μάς άρέσουν.στια yLnilVa t1· ^β>ί<?ν^ φουστάνια, ή μεοίτσες τά ιερά- Όστις έσχε τήν εύτυνίαν νά γνωρίση έκ τοΰ πλησίον 

στια καπελλα και τα παρόμοια. α · . , ι ·Ή πλ™ X. Μ · -·> > - , , την θαυμαστόν αυ ήν κιλλιτέχνιδα ασιαλως θα εξεπλάγη .
τήν τβνιην Λ ί ° ω’ *1ί °'· Τ™ ε*ουν °ΧΕοιν με τήν φυσικότητά της καί τήν ελευθερίαν τής συμπε-
ειθύνυ zLtfV ‘·κ°1 χ’"5 ε''8υ"ασ'°5 νά 8‘' ριφοράς της. Φαντάζεταί της βέβαια δτι ένας τόσον διά-
έκωοασιν τΰσ anaoviJkn ε·* 8)θ* α,σ,αν της δλοκληρη τήν σημος άστήρ καί άγαπητός είς τό κοινόν έπρεπε νά είνε 
χάνει πάντοτε Αύνπτη)5 εμ<ϊ>' νΐ°?ως xrs' Και χ0 κουρασμένος άπό άναριθμήτους προσφοράς σεβασμάτων,
γίνεται κατσο ά “ “ - νχυ'εται. Ρονιεννα χωρίς να ?ηρεπΕ νσ είνε ά> αγκασμένος νά ζή σ’ ένα κόσμον παρου-
μέ τόνάνθρωΧ. Αύ*ήΧ εκήβά“χήΧετ« μ0§? V“ Ουμ<ί<“νΒ σιάσεων, στόν οποίον νά διαμένυ ώ ήμίβεος. Περί δλων 
Μα^ μ4?τνύσ1δο“ν·δ“λρ,ντ“?^’’ Χα1 ”°λλά Γ” ■ °- ΛΧ^καθ^ρώς προ-
Μ<*ξυ  μί τό ντύσιμο άλληλενδεία dvm καί χά άρώματα ' χ τά αάτια σαν όμαοανια ' - -·υ ·ηΑντ,.

αι ο κα . ωπισμος και^έν^μιι; λεξει nay οτι μεταχειρίζεται χον’καί ,ά ονειρώδη ξανθά μαλλιά, π ,οξενεϊ άπό πρώιης
μ ΐν ίξέλ ξ C' Χ'*Χ  “χινα Ρεχαβπλλονται 5ψ8α)ς μίαν μεθυστικήν έντύπωσιν. Παρουσιάζει τόν κα- 

ιμβαδίζο;;^ Χύπ0*’ °’ε"νβ κ“θα(?ώς γερμάνι

ά ποοσέχη κανείς είς κάθε ■ Απ’ αύτά τά γοητευτικά μάτια βλαστάνει μιά τόσον
ομασθη νεόπλουτος, όπως , § )Οσερή, ζωηρά ζωή. Αύιό τό θαυμάσιο πρόιωπο χαρί- 
α του εραζε κι αίνο ενα ι ζει gva τόσον θελκτικόν μειδίαμα. Αι χειρονομίαι καί αί

‘ κινήσεις τής θείας αύτής γυναικός είνε άπό τέτυια κορι- 
I τσίστι η πλήρη θέλγητρων χάριν, ώστε ποτέ νά μή δύ
ναταί τις νά λησμονήση τήν στιγμήν, τήν τόσον εύτυχή, 
τή; πρώτης συνανιήσεως μέ τήν ύιέροχον αύτήν τραγωδόν.

Όταν φιλόξενή είνε πρώτης τάξεως ο’ικυδέσποινα μέ 
ένα άναμφίβολον χαρακτηριστικόν άριστοκράτιδος. Στάς 
συναναστο· φάς της είνε θαυμάσιος τύπος, σέ κάθε άστεϊ- 
σμό πρώτη, σέ λογοπαίγνια επίσης, είνε όμιλητικωτέρα, ή 
πλέον εύθυμη. Καί όταν τό κέφι προχωρήση τραγυυδεϊ 
Γ._ , .ευτική γαργαλιστική φωνή διάφορα λαϊκά 

| τραγούδια ή καί ποιό μοντέρνα, συχνά δέ θά τήν ακούσετε 
ιγουδεί τό τόσον προσφιλέ; τραγούδι τών γερμανών 

Ψ ...,.ώ» «Ich hab’ mein Hers in Heidelberg verloren» 
(τό όποίον έσχάιως έκινηματογραφήθη).Όιαν δέ είνε άπησχολημένη άπό τις τόσες φροντίδες 

, ποΰ τής παρέχει τό είδος τής έργασίας της, τότε θά τήν 
έδρητε στό πιάνο, στήν πειό άγαπημένη της ένασχόλησι. 
Δέν είνε μόνον καλλιιέχνις τελεία, δέν είνε μόνον τελεία 
πιανίστρα καί Ικανή συνθέτις, άλλά καί απαγγέλλει έξ έ- 

παγγέλματος.Κάθε καλλιτέχνης ένθουσιάκεται νά αγυρίση· ένα φίλμ

Μαζύ μέ τό ντύσιμο 
καί ύ ·1-----
στή ζωή της μ«*  καί άκολουθοΰν τήν έξέλιξιν τής μόδας.

Άλλ' δπως συμβαδίζουν μέ τήν μόδ<-> ...-------- ,.
αύτά δύσκολα. Πάντοτε πρέπει νά προσεχή κανείς εις κάθε , 
τι γιά νά μή κηδυνεύση τά όνο,---- 2*  ’ *
θά συμβή άν σ' δλα τά δάκτυλά του έβαζε κι 
δακτυλίδι. Κάθε τι έχει τό οίσΟητικόν του νόημα Πρέπει 
λοιπόν νά γίνεται μέ τάκτ.Ή Πόρτεν, ήτις άσφαλέϋς εχει τούς ώραιοτέρους ώμους 
καί τόν ώραιότερον λαιμόν τοϋ κόσμου (αυτό τουλάχιστον 
υποστηρίζουν οΐ Γερμανοί καί έγώ δέν δυσκολεύομαι νά 
συμφωνήσω) σπανιώτατα φορεί κοσμήματα τοΰ λα μοΰ. 
καί πολύ σαιστά, γιατί κάθε κόσμημα ποΰ χρησιμεύει γιά 
νά τονίζη (καί αύτός είνε δ σκοπός τών κοσμημάτων) είς 
τήν περίπτωσιν αυτήν θά ύπέκρυπτε, θά χαλούσε τάς εΰ- π/ εΟν ευονμ.'··--- ---γενεϊς γραμμάς. Μόνον ένα εύγενές, ένα αισθηματικόν λε- μιά γοητευτική γαργαλιστική 
πτόν κόσμημα έπιτρέπειαι, καί αύτό είνε ένα μαργαριτάρι. Χ -γ-.·.».Α ν.αί ποιό μοντέρνα, συ

Γενικώς τό μόνο κόσμημα πού φέρει είνε ένα δακτυζ ίδι νΐ χρα/σ 
μέ ένα ώραιότατον βαρύν όπάλιον λίθον, σ' ένα κομψό φ ;χχηχώ 
χρυσό δέσιμο. Αυτός ό λίθος είνε γι’ αύτήν ένα σύ βολον ‘ ' 
παρ' δλον πού έξαίρει τό άντίθετον τής προσωπικότητάς 

της.Μία άπό τις συμπάθειες τής Πόρτεν είνε καί αί δαν- 
τέλλαι. Όχι μόνον νά τάς φορή αλλά καί νά τάς πλέκρ. I 
Καί έδώ δμως τό μέτρον. Δέν φορεϊ πολλές’ λίγες συνήθως 
αλλά λεπτωτάτης τέχνης ποΰ δείχνουν δλη τήν καλλιτεχνίαν 

τοΰ χαρακιήρος της.



Κινηματογραφικός Άάτήρ — - -,·——_■■■

μέ τήν "Εννυ Πόρτάν, γιατί σπανίω; εύρίσκεται συνβ ,.γά- 
τις τόσον καλή, ευπροσήγορος, ύπομονετική, ή δέ φυσική 
μετριοφροσύνη τής καλλιτέχνιδος συγκινεϊ ύπερμέτρως τούς 
συνεργάτας της άπό τοΰ πρωταγωνιστοΰ μέχρι τοΰ τελευ
ταίου κομπάρσου.

“Αλλη ευτυχία γιά ένα ηθοποιόν είνε νά κάμη καλλιτε
χνικό ταξεΐδι μέ τήν Πόρτεν. Μιά τέτοια τύχη ποτέ δέν 
λησμονεϊται.

Πολλές φορές δμως αύτά τά ταξείδια ποΰ μάς φαίνονται 
τόσον ευχάριστα, εϊνε διά τούς άστε.ας τουναντίον πολύ 
δυσάρεστα. Δέν χρειάζεται βέβαια μεγάλη σκέψις γιά νά 
τό ά τιληφθή κανείς. Κάποτε κατά τήν διάρκειαν κοπια
στικής εργασίας μέσφ βαρυτάτου χειμώνας, ή καλλιτέχνις 
έπωυελήθη μιας εΰκαιρίας ανάπαυλας μεταξύ δύο σκηνών 
καί έιαξείδευσε στό Par Denkirele πλησίον τοϋ Μονάχου. 
Έξάφνως έξερράγη ή μεγάλη κυβερνητική έτανάστασις 
(ευθύς μετά τόν πόλεμον, 1919). Είς τό μέρος ποΰ εϊχεν 
άποσυρθή ή Πόρτεν, έγειναν πλεΐσται αίμητηραί συγκρού
σεις. Ειδήσεις έκ τής μεγάλης τραγφδοΰ έλειπαν καί έτσι 
έκυκλοφόρησεν ή φήμη δτι ή "Εννυ Πόρτεν έφο·εύί)η τις 
εΐδεν πώς. Ευτυχώς δμως διά τήν κινηματογραφίαν ή εΐδη- 
σις ήτο ψευδής καί μετ' ύλίγας ημέρας πσρουσιάσθη αί- 
φνηδίως μέσφ τών άπαρηγορήτων η ίλών. Είναι καί αυτό 
ένα άπό τά επεισόδια τών περιοδειών τής Πόρτεν.

Τό κοινόν, τό όποιον συχνάζει στούς κινηματογράφους 
καί βλέπει επί τής οθόνης τά διάφορα πρόσωπα, ότέ μέν 
είς τρα/ικά συμβάντα, ότέ δέ είς εΰθημα, αισθάνεται μό
νον τήν ζωήν τοΰ φαι ομένου καί δέν διακρίνει δπισθεν 
τής οθόνης, όποια είνε πραγματική ζωή τοΰ καλλιτέχ
νου. Βλέπει μόνον τήν μάσκαν, δχι το πρόσωπον. “Ετσι 
λαμβάνει μίαν δλως ψευδή άντίληψιν περί ι^ΰ καλλιτέχνου. 
Νομίζει άληθές δτι βλέπει, ένφ πράγιιατι άληθές είνε συ- 
νηθέστατα τό εναντίον. Μεταξύ τοϋ φαινομένου καί τής 
πραγματικότητας ενός άστέρος, υπάρχει μέγιστον χάσμα.

Ή "Εννυ Πόρτεν δπως κινείται πρό τής κινηματογρα
φικής συσκευής δεν παρου ιιάζεται καί εις τήν ζωήν. Αύιή 
ή ά'.λοτε αισθηματική ερωμένη ή ή ήρωίς ή ή τραγική, 
στή ζωή της παραμένει κλειστή προσωπικότη:, εξαιρετικά 
άξιαγάπητος καί είς τής όποιας τά χείλη ούνέποτε έρχεται 
ένας κακός ή πικρός λόγος.

Καιρός νά τήν παρακολουθήσωμεν καί στό σπίτι της, 
στήν ήρεμη καί αριστοκρατική Parkstrasse.

Πλησίον τοΰ Tiergarten, σ' ένα ήσυχο καί ευγενικό 
δρόμο,Jo'ένα είδυλιακό περιβάλλον εΰρίσκε-αι ή κατοικία 
τής πολυαγαπημένης καλλιτέχνιδος. “Ενα κάπως αρχαϊκό 
σπίτι, μιά μάλλον ελβετική βίλλα μέ τήν στέγην πολύ έτι 
κλινήν, ένα κομψό θελκτικό σύνολον, ποΰ τό περιβάλλει 
ένας στενός κλοιός μεγαλοπρεπών δένδρων. Ανέρχεται τις 
τρία σκαλοπάτια καί εισέρχεται στον κήπον, αφήνοντας 
πίσω ένα άπλοΰν κιγκλίδωμα, τήν όροθετικήν γραμιήν τής 
έπαύλεως τής Πόρτεν άπό τήν ώραίαν Λεωφόρον. Μιά 
βεράντα καί κιόσκι στό ένα πλευράν. Προχωρείτε· μιά με
γάλη πόρτα σάς χωρίζει άπό τό εσωτερικόν τής κατοικίας 
οί διεσπαρμέντοι μπρούντζοι, τά σ-ολίσματα τής επιβλη
τικής θύρας θαμβώνουν άπό τό διάβιασμα καί μιά μικρή 
άπλή ταμπελίτσα επίσης άπό μπρούντζο σάς ξυπνά άπό τήν 
μαγείαν τής επιβλητικής ηρεμίας. Έπ’ αυτής είνε χαραγ
μένο τό διπλοΰν δνομα «Porten-Kaufmann». Στή δεύτερη 
θέση ύπήρχεν άλλοτε ένα πολύ τρυφερό δνομα γιά τήν 
καλλιτέχνιδα, τό δνομα τοΰ άτυχούς Stark, άλλ’ ή μοίρα 
κατεδίυ ξεν δπως συνήθως μίαν εύιυχίαν. (Περί τοΰ άτυ
χούς πρώτου συζύγου τής Ε. Πόρταν κ. Stark θά όμιλή- 
σωμεν έκτενώς περαιτέρω).

Κτυπάτε. Δέν θά περιμένετε πολύ. Μιά καμαριέρα 
σάς άνοίγει. Ή άσπρη της ποδιά καί ή σκούφια της λά
μπουν. Έρωτρ τό όνομά σας καί παρακαλεΐσθε νά τήν 
ακολουθήσετε. Διέρχεσθε διά μιάς εισόδου, όπου μερικές 
φιλικές εικόνες είναι άνηρτημέναι, ένα λευκό τραπεζάκι 
έμπροσθεν ενός μικροΰ καναπέ έπί τοΰ οποίου εύρίσκον- 
ται μερικά καλλιτεχνικά μαξιλάρια, έργον καί αυτά τής 
καλλιτέχνιδος, ιδού τό μόνον έπιπλον. Όλα όμως τόσον 
καλοβαλμένα ποΰ χρωματίζουν ένα θαυμάσιο στιλ καί δί
δουν τήν ίντύπωσιν δτι εΰρίσκεσθε στό σπίτι ενός άστοΰ
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εΰημεροΰντος. Ή θαλαμηπόλος άνοίγει μίαν πόρταν καί 
είσέρχεσθε είς τό ιδιαίτερον γραφ 'ον τής καλλι-έχνιδος. 
Εϊνε μέ σχεδόν πεζήν λεπτότητα δΐίυθετημένον. "Ενα μι
κρό κομψό γυναικείο γραφεΐον κονία στό παράθυρο καί 
πέριξ αύιοΰ μερικές αναπαυτικές πολυυρονε<. Στους τοί
χους κρέμονται άρκετές καλές εικόνες καθώς καί φωτο
γραφίες. Κι’ οί πόδες πατοΰν έπί ενός παχυτάτου καί με 
άναπαυτικούς συνδυασμούς χρωμάτων τάπητος.

Λίγα λεπτά καί ή Έννυ Πόρτεν παρουσιάζεται μ’ ένα 
άπλούσνατο οικιακό φόρεμα αυτό εϊνε παρόμοιο μέ εκείνα 
ποΰ φορεϊ είς παρομοίας περιστάσεις στά φίλμ της. “Οχι 
ένα συνειθισμένο ποΰ κάθε νοικοκυρά φηρεϊ στό σπίτι 
της τό πρωί.

“Αν εϊνε ανάγκη μακράς συνεντεύξεως σάς όδηγεϊ είς 
τό δωμάτιον τής μουσικής. Έκεΐ περισσότερον καί καλύ
τερα φλυαρεί τις ή είς τό δωμάτιον τής εργασίας. Αύτήν 
τήν γνώμην έχει ή γοητευτική καλλιτέχνις. Άλλως τε 
έκεΐ δέν ύπάρχει κίνδυνος νά σάς ένοχλήση κανείς,

Τό δωμάτιον αυτό είνε κατά τι μεγαλύτερον τοΰ γρα
φείου Διά μέσου αραχνοΰφαντων παραβετασμάτων πίπτει 
ένα δμιχλώδες ή λιακόν φώς άπάνω σ’ ένα πιάνσ μέ ουρά 
καί έκείθεν έξαπλοΰται σ' δλο τό δωμάτιο δίδοντας μιά 
ευχάριστη χροιάν. Όλα εϊνε μέ θαυμάσιο γούστο τακτο
ποιημένα καί τόσο καλά ώστε νά έπικρατή μέσα ηρεμία 
καί νά δύναταί τις νά άπολαμβ^νη τήν μουσικήν. Έ
νας καναπές άπασχολεϊ μίαν γωνίαν τοΰ δωματίου καί 
πολύχρωμα μαξιλάρια σέ ελκύουν νά λάβης θέσιν αναμε
ταξύ των. Ένας μεγάλος καί παχύ; τάπης σβύνει τό βήμα 
καί μοντέρνα γκαλέ άμπαζούρ ρίχνουν τό βράδυ στό δω
μάτιον ωραίους χρωματισμούς, οΐτινες μέ τά χρώματσ τοΰ 
τάπητος, τών καλυμμάτων καί τών μαξιλαρ·.ών εύρίσκονται 
είς πλήρη αρμονίαν.

Αλλ’ άς άφήσωμεν τόν ευτυχή θνητόν νά συζητή μέ 
ι|ν δίβι στό αγαπημένο της δωμάτιον καί άς έξακολουθή- 
σωμεν τήν περιοδείαν, μας σ' ένα άκόμη δωμάτιον τής κα
τοικίας της, στήν τραπεζαρία.

Είνε ένα φωτεινό μεγάλο δωμάτιον μεγαλύτερον άπό 
όλα τά άλλα, τακτοποιημέΌ κι’ αύτό μέ εκλεκτό γούστο. 
Παλαιά, άπλά, ωραία καρυδένια έπιπλα μέ βαρύ σιίλ προ
σδίδουν καί στό ιιέρος αύτό κάτι τό ήρεμον καί χαρίεν. 
’Απάνω σ’ ένα απλό τραπέζι πού βρίσκεται στό μέσον τοΰ 
δωματίου, υπάρχουν ωραιότατες ολλανδικές πορσελλάνες, 
πραγματικά κομψοτεχνήματα.

Ή δλη Ιιευθέιησις τής κατοικίας προδίδει τό μεγάλο 
κουλτούρ γούστο τής καλλιτέχνιδος. Γιατί πουθενά άλλοΰ 
εκφράζονται τόσον καλά τά καλλιτεχνικά αισθήματα ενός 
ατόμου παρά στό σπίτι του. "Ενας ποΰ άγαπρ τό σπίτι του 
εϊνε μ’ αύτό ένα, κσί κάθε τι ποΰ εΰρίσκεται μέσα φερει 
οΰιω; εΐπεΐν τήν σφραγίδα τής ίδιοσαγκρασίας του. Ή 
κατοικία καί ή διευθέτησίς της, προδίδουν κατά πόσον ο 
άνθρωπος εϊνε κ ιλλιτέχνης ή όχι.

Ιίαρακολουθήσαμε τόν “Εννυ Πόρτεν ώς πρός τήν μου
σική/, τόν χορόν, τόν καλωπισμόν, ώς πρός τάς συνήθειας 
της έν γένει, θα ήτο δέ ασυγχώρητος παράληψις αν πριν 
είσέλθωμεν είς τήν έξι^τόρισιν τοΰ έργου πριν την παρακο
λουθήσωμεν στό στούντιο, δέν έλέγαμεν δυό λόγια καί διά 
τάς άνθρωπιστικάς της ιδέας.

Πρό ετών όταν έτελείωσε ένα μεγάλο της φίλμ «Πλά- 
ναι» τό όποιον διεπραγματεύετο τήν θέσιν τού εργάτου καί 
τού έτιχειρηματίου, τό σπουδαιότατον αύτό κοινωνικόν 
ζήτημα, έλεγε σιόν Dr Holberg. «Αύτό τό φίλμ έγρά- 
φηκε άκριβώς άπ’ τή καρδιά μου, εύχής έργον δέ θά ήτο 
νάένσωματοϋντο αί έν αύτφ σκέψεις. ’Επιχειρηματίας καί 
εργάτης άποφασίζουν διά κοινήν έργασίαν. Τί σημαίνει 
ή λέξις αύτή τό γνωρίζω πολύ καλά γιατί άπό μικρό παι
δί άντε, ήφθην τόν πατέρα μου νά άγωνίζεται γιά τό κα
θημερινό ψωμί Γνωρίζω άκόμη πώς δ δυστυχύς εργάτης 
άγωνίζεται έναντι τοΰ πλουσίου. Πρέπει νά έννοούμεθα 
άναμεταξύ μας, πρέπει νά έκτιμώμεν άλλήλους γιατί είς 
αύτό στηρίζεται ολόκληρον τό θεμέλιον τής τρομεράς άντι- 
θέσεως». Ή γνώμη αυτή τής Πόρτεν ποτέ δέν ύπήρξεν 
μόνον «σκέψεις καί «λόγια».

(’Ακολουθεί)
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ΤΛΙΝΙΑΙ. At καλλίτεροι ταινίαι ηον προβάλλονται 
σήμερον Ιν ‘Ελλάίι ά'ήκοναι είς τόν Οίκον.
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