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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΔΙΩΓΜΟΝ
Εινε άναμφισβήτητον δτι αί κίνημα-ογραφικαΐ 

Επιχειρήσεις ϋφίότανται άνέκαθεν σοβαρός οικο
νομικός πιέσεις έκ μέρους τού Κράτ υς, ύπό τάς 
ρποιας δχι μόνον ή πρόοδος τοϋ Κινηματογράφου 
ζίναι άδύνατον νά πραγματοποιηθϊί άλλά καί 
αύτϊι ίι ύπόιίτασίς τον καθί
σταται προβληματική.

Διότι ίι οικονομικά αύτη 
πίεόις τίιν όποιαν έξαόκεϊ 
τό Κράτος διά τάς 6 ρυτά*  
της φορολογίας την όποιαν 
έπιβάλει, άπό της έκτελωνί- 
όεως τών ταινιών μέχρι της 
Προβολής των φθάνουόα τάς 
7 > ο)ο έπί τών άκαθαρίότων 
εισπράξεων, άποτελεΐ τόν 
κνριώτερον ίχθρόν τοΰ δη
μοσίου αύτοϋ θεάματος, έφ’ 
δόον ό καταπληκτικώς υ
πέρογκος αυτός φόρος Συν
τελεί 3ΐς την έλλάττωιίιν τών 
θεατών έπί τών όποιων στη
ρίζονται αί σχετικά ί έπιχει- 
ρίιόεις. Έτονίόαμεν πολΛά- 
κις άπό τών ότηλών μας, τόν 
φοβερόν άντίπτυπον τόν ό
ποϊον έ.ει ίι βαρεία φορο
λογία τών κινημ τογράφων 
είς τάς λαΐκάς ιδίως τάξεις. 
Δέν παραλείπωμεν δέ νά το- 
νίιίωμεν καί σήμερον άκόμη,
οπότε οί έπιχειρηματίαι σκέπτονται νά κλείόουν 
τά κινηματοθέατρά των πρός ποοόταόίαν πλέον 
τών άτομικών περιουσιών οτι ή*βαρεία  Φορολο
γία τοϋ κινηματογράφου d-ιμαίνει άνάδειξιν αυτοί 
είς είδος πολυτελείας καί άπόλαυόιν τών άνωτέ- 
ρων κοινωνικών, στρωμάτων άν ιθέτως ποός τόν 
σκοπόν οιά τόν οποίον κυρίω; ΰόίότανται ουτοι 
καί δστις έγκειται είς τό ν.Ί κιταόίήάη αύτόν προ. 
σιτώτερον εις τά λ .ΐκά ότρώιιιιτα.

, Καί έφ’ δόον τά λαϊκά στρώματα «ίτερού ται 
τών στοιχειωδέστερων δημοσίων*  άγαθών*  είναι 
επόμενον νά ύφίότανται οί'κινηματογράφοι σοβα
ρός οικονομικός κρίσεις καί ν" Αντιμετωπίζουν τδ 
μέλλον μετά τίνος δυσπιστίας, κλονιζούσής άπό 
τοιδε τάς πεποιθήσεις τών επιχειρηματιών έπί
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τής άσφαλείας τών έπιχειρήόεών των. Ή βαρεία 
φορολογία τών κινηματογράφων άποτελεΐ καίριον 
πλήγμα κατά τών Κινηματογραφικών έπιχειρή- 
όεων, ζιιμιούν έμμέβως καί αύτό τούτο τό Κράτος. 
Πράγματι δέ ώς έξηκριβώθιι ήδη Λ β ιρεϊα φορολο

γία δχι μόνον δέν ώφελεϊ τό 
δημόσιον άλλά ζημιοΐ όημα·'- 
τικώς τούτο έφ’ δόον ό όγκος 
τών · πολιτών τών ποιούντων 
χρήόιν τοϋ φορολογούμενοι· 
είδους, άρα of ται βιιμαντικώς. 
’Απόδειξις ή φπρολογία τού 
καπνού ένεκα τής όποιας τά έ- 
βοδα ήλαττώΟηόαν μηνιαίως 
κατά 2,ί εκατομμύρια δραχμών 
παρά τάς περί τοϋ αντιθέτου 
πεποιθήσεις τοϋ Δημοσίου.

Είνε όμολογουμένως πε
ρίεργον πώς ή Κυβέρνηβις δέν 
άντελήφθη μέχρι τοιδε έκ τών 
προηγουμένων πειραμάτων την 
άλήθειαν αύτϋν κοί εξακο
λουθεί νά πειραματίζεται ά
κόμη έπί τών κινηιιατογρά- 
φων. '

Άλπίζομεν δτι ίι Οικουμε
νική Κυβέρνηόις μελετώόα τό 
ζήτημα έπιόταμέ-ως θά πει- 
<50ίι περί τής όοθότητος τών 
ανωτέρω παρατηρήσεων καί 
θά θελήόιι νά άναθεωρήσπ τάς

περί φορολογίας τών κινηματογράφων άπόύεις 
της.

Ή σχετική έπιτροπίι τή «Πανελληνίου Έ- 
νώόεως Κινηματογραφικής» ή παρουοιαιΐΟεϊοα 
ποό τοϋ κ. "Υπουργού τών Οικονομικών, καί 
έπιδώόαάιι άναφοραν καί πρός τήν Βουλήν 
τήν όποιαν ώς πληροφορονμεθα θά ύπο-ότη- 
ρίξουν και περί τούς 20 βουλευταΐ. έγγραφέντες 
πρός τούτο διαφώτηοεν άρκούντως αυτόν έπί τοϋ 
προκειμένου, εϊμεθα δέ βέβαιοι ότι ή Κυβέρνηόις 
καί ή Βουλή άγομένη άπό διαθέσεις έξυπηρετσήεώς 
τών λαϊκών συμφερόντων θά υίοθιτήόουν όλα τά 
αιτήματα τών έπιχειριιματιών τού Κινηιι ιτογρά- 
φου έφ’ δόον ταύτα κ ιί δίκ ιΐα είνε καί λογικά.

ΑΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

μεγαλύτεροι περισσοτέρους τοΰ ένόε, εργαζομένους κα- 
δημερινώς. Είς τάς μικρός πόλεις αν υπάρχει κινημα
τογράφος λειτουργεί απαξ ή δίς τής εβδομάδας.

Οΐ μόνοι άγο ταοταί ταινιών καδ' δλην τήν Βουλγα
ρίαν κοί έκαεταλλευταΐ αυτών είναι δυο «Odcon» και 
«Theatre Modern». Αί έταιρείαι αύταί κατέχουν καί ιά 
όμύνυαα θέατρα τής Σόφιας, τά σπουδαιότερα ολοκλήρου 
τή; Βουλγαρίας κ·ί σέ κάδε έπαρχίαν συνήδως άπό ε·α.

Είς δλην τήν Βουλγαρίαν έπί πληδυ τμοϋ 5.200.000 
ΰ νάρχουν 50 περίπου κινη ιατογράφοι είς δέ τήν Σό
φιαν (220.000 κάτ.) 7 τοιοΰτοι. Ή άγοραστική αξία 
τον φίλμ έξαρτάται ά-αλόγω; τή; αξίας του και τής ση
μασίας του είς τήν Βούλγαρέ ιν. Φίλμ α'τινα είχαν κατα
πληκτικήν έ τιτυχίαν, δπως «"J τάφος τοΰ Ίνδοΰ*  «ΙΥι- 
μπελοϋγκεντι καί «Τό δαΰμα τών Λύκων*  έστοϊχισιν 
50-60 ΟΟΟ λέβια. Ή συνήδης δμως τιμή είνε 10— 
20 ΟΟΟ λέβ α δ ά κάδε πρόγραμμα. Κάδε πρόγραμμα 
περιλαμβάνει 1800—2000 μέ ρα ocOv δηλ. καί είς τάς 
Άδήνας καί ή διάρκεια του είνε 1 1)2 ωρας.^

Γ'. Τσεχοσλοβακία.—Εις τό νεοίδρυδέν αυτό κρά
τος τά πράγμ τα διαφέρουν, ή πρόοδος είνε μεγάλη, ως 
έπ'σης καί ή κινηματογραφική κίνησις.

Μέχρι τέίονς τοϋ 1924 ή αμερικανική αγορά ήτο 
απολύτως κυρίαρχος, ίπαίζ'ντο ΐλαχιοτα yal.lixa φιλμ. 
Τά γερμανικά ήσαν είδύς μετά τόν πόλεμον άπηγο- 
ρευμένα.

Τά πράγμα'α δμως ήδη μετεβλήδησαν, τό κοινόν τα
χύτατα έβαρίνδη τά αμερικανικά φιλμ, ή ύπάρχουσα ά- 
π ·γόρευσις ήρδη καί ή Γερμανία ήρχισε νά κατακτά έ
δαφος, οήαερον δέ αν δέν ΰπιρτερή τήν 'Αμερικήν πάν
τως είνε ισόπαλος και μέ προβλέψεις άκόμη καλυτέρου 
μέλλοντας.

Τό κοινόν πρ’τιμα τους γερμανύς, πλεΐστα γραφείι 
γερμανικών εταιρειών λειτουργούν, έξ ώ’ προεξέχει τής 
U.F.A· Οί γεομανο'- ρεζισέρ καί ήδοποιοί είνε προσφι
λείς καί πρό πάντων ή Lya Mara.

'Υπάρχουν πεοί τά 50 κινημ. γραφεία καί άντιπρο- 
σωπεϊαι τών μεγαλυτέ^ων εταιρειών δλ-υ τοΰ κόσμου. 
Ύφίσταται καί ίδια παραγωγή αν καί ούδεμία ειδική 
εταιρεία υπάρχει Ή παραγωγή αύτη όφειλομένη είς 
ίδιώτας τή συνεργααίτς γερμανών ηθοποιών καί ρεζισέρ 
ή καί τ έχων άνήλδεν τό 1925 είς 16 φίλμ ουνολικοΰ 
μήκους 40.417 μέτρων, τό δέ 1926 είς 31 φίλμ συνολι
κού μήκους 86.737 μέτ_ ων± περισσότερον από τό διπλά
σιαν. Κάδε τέτοιο φίλμ στοιχίζει ατό 160.000—300. 
ΟΟΟ Τσ. κορ ίνα σή ‘αντικόν δηλ. ποσόν. Τό άκριβώτε- 
ρον ΰπήρξεν αΤό παραμύθι τοΰ Μίη*  δπερ έστοίχιαεν 
420.000 κ -ρώνες. Τά τσεχικό αυτά φίλμ είνε κερδο- 
φόρα παρ' δλνν δτι δέν έξάγονται είς τό εξωτερικόν.

Στατιστική τοΰ άριδμοΰ τών κινηματογράφων πρό; 
τό παρόν δέν υπάρχει πάντως δμως υπολογίζονται οΰτοι 
είς 1ΟΟΟ περίπου.

Τά φίλμ εννοείται δτι έκδίδοναι γρήγορα καί μάλι
στα στήν Πράγαν, πολλάκι; συγχρόνως μέ τούς τόπους 
παραγωγής. 'Η πρεμιέςα τής «Μητροπόλεως προετοι
μάζεται καί έδώ μεγαλοπρεπώς. Κινηματογραφικός τύπος 
υπάρχει έξ’ ώνΰ τερέχει ^«International Filmsehatl» τής 
Πράγας, περιοδικόν δί-. τοΰ μηνός έκδιδόμενον, δυνάμε- 
νον δέ νά συγκριδή μέ τά καλύτερα τοΰ είδους του.

Καί τώρα οΐ "Ελληνες άναννώσται ας κάμουν τήν 
σύγκρισιν. ‘Ασφαλώς δά μείνουν Ικανοποιημένοι, έν σχέ- 
σει μάλιστα μέ τά δύο πρώτα κράτη, Re—ma

Ή 'Ελλάς δπως είς ό'λι έτσι καί εις τόν κινηματο
γράφον υπερτερεί ■ αί μάλιστα κατά πολύ τους γείτονας 
της. Ή καταπληκτική έν Έλλάδι πρό δος τής Έβδο
μης τέχνης μόνον μέ ιήν τής Ρουμανίας δύναται κάτως 
νάουγκρδή, δοδέντος δτι είς τό Βουκουρέστι™ λιι 
τουργοΰν 22 περίπου κινηπ^τογράφ οι, τά προβαλλόμενα 
φίλμ είνε νεωιάτης παραγωγής καί ειδικά γραφεία υπάρ
χουν πολλά. “Ας μή φανττσδή δμως καεί; δτι τό Βου
κουρέστι υπερτερεί τών ‘Αθηνών έπειδή εχει 22 κινη 
ματοδέατια ένώ < ί Άδήναι 16—18 μόνον, δχι! Διότι αί 
Άδή αι άρι'&μοϋν 3 ή 4 ^έιτρα, ανω τών 1500 #έ· 
οεων καί κανόνα κάτω τών 600 έ-φ είς δλον τόν άλλον 
κόσμον πλήν τής 'Αμερικής ή χωριτικότης τών κινημα
τογράφων, ποικίλοι μεταξύ 300 - 800 Φέσεων. Τό δε 
• ’Αττικόν*  τών Ά&ηνών άρι·&μο'ν 2000 &έσε<ς νΐνε τό 
μεγαλΰτερον τής Άνττ'λής, δο&έντος δτι τό ι’Οπεράη 
τής Κων)πό>εως τό μεγαλύτερο" τής Τουρκίας καί τών 
λοιπών Βαλκανίων περιλτοβάνει μόνον 1500 δέσεις.

πάντως περί τής Ρουμάνι 'ς καί Τ υρκίας δά δ 
μιλήσωμεν άλλοιε, σήμερα θά όρκεσδονμε είς τήν Σερ
βίαν καί Βουργαρίαν εξαιρετικών δέ καί είς τήν Τσεχο
σλοβακίαν ήτις άποτελυΰια μέρο; τής κεντρικής Ευρώ
πης οίνε πολύ προοδευμένη, εχουοα καί Ιδίαν παρα
γωγήν.
μ ‘Ο ^Κινηματογραφικός Άστήρ*  άκολ υδιΐ ίδιον 
μορφωτικόν πρόγραμαα καί μιμούμενος ιά πλέον σοβαρά 
γερμανικά είδ κά περιοδ-κά υπόσχεται νά προοφέρ;) εις 
τούς φίλους άνα^νώστας ειδικά αρδρα σχετικά μέ τήν 
κινηματογραφικήν κίνησ.ν δλων τών κρατών τής οίκου 
μένης καί σήμερον κάμνει αρχήν έκ τών γειτόνων.

Α". Σερβία.— Είς ίλόκληρον τήν Γι υγκοσλαυίαν 
λειτουργούν μόλις 190 κινηματογράφοι, έκ ιών όποιων 
πάλιν μότον οΐ 40 έργάζονται καδημερ ν'ος, οί άλλοι 
μίαν ή δύο τό πολύ φορές τήν έβδομάδι. Σιό Βελιγρίδι 
νοτάρχουν 7 κινηματογράφοι, εις δέ τήν “Αγραμ‘5 μόνο*.  
Η κρίοις είνε μεγάλη δοδέντος δτι έπικρατοϋν ύ-ψηλά 

ένοίκια (3 — 4000 μάρκα χρ. μηνιαίως δι' ενα κίνημα- 
τοδέατρο· στή- “Αγραμ) τά εισιτήρια ηΰξήδησαν κατά 
2 δηνάρια, δπερ άπεμάκρυνε ετι περισσότερον τό κο νόν 
από ιούς κινηματογράφους καί ή κρίσις ηΰΐήδη. Οί φ'- 
ροι κυμαίνονται μεταξύ 35 καί 50 ο)ο.

Τό κέντριν τής κινηματογραφικής κ νήσεως έν Σερ· 
βία είνε ή “Αγραμ εϊς ήν έργάζονται 12 κινημ. γραφεία, 
συμπεριλαμβάνω μένων καί τών δύο έοχάτως ίόρυδέντων 
TVi Fanamet καί τής Fox. Ό αμερικανικός συναγωνι
σμός έμτίωσεν τάς τιμάς. Χρηματιστήριον, κλούμπ καί 
ειδικός τύπος δίν υπάρχει. Λογοκρισία ΰφίστα- 
ται εις τάς ίύο προαναφερδείοας πόλ'ΐς καί είς τήν Λαϊ- 
βάχην, δπου όμως είνε πλέον έλενθέοα.

Τό Βελιγράδι αποτελεί μερικόν κέντρον τής παλαιός 
Σερβίας. Εννοείται δτι ιδία παραγωγή δέν υπάρχει. 
Δύο δέ μόνον έργαστήρια κατασκευής τίτλων λειτουργούν. 
Ηδη έπικρατεΐ τάσις πρός ίνωσιν τών κινηματογρ έπι 

Χειρήσεων και ίδρύσεως συνδέσ -ιου, τής όποιας προί- 
στανται έξέχουοαι Γιουγκοολαυϊκαί προσωπικότητες.

Β . Βουλγαρία.—Είς τήν Βουλγαρίαν δέν υπάρχει 
ούτε κινηματογραφικόν έρια τόριον, ούτε κινηματογρα
φική εταιρεία. Ή μόνη οπωσδήποτε ϋπάρχοοσα είνε ή 
*1-11113» εχουια ίδρυδή πρό έιών, ήτις δμως περιορ ζε- 
ται είςαικροπράγματα. Έτσι ούτε ή Βουλγαρία έχει ίδιαν 
παραγωγήν.

Αί μεγάλοι πόλεις έχουν τόν κινηματογράφον των, αί
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►*.■;*  * Μία όκιινΐι τοΰ ϊογοναΡαόπούτιν» παριύτάνουόα τόν (Λένιν όκεπτόιιενον τό μέλ
λον τής πατρίδος τον. Ή ταινία αντη Οι «ροβληΟη ποοόεχώς είς τό «’Αττικόν»

Η EBAomar του «πανθέου» και «ιγ*τεηλ> Ά&ήναι 21—27 Φεβρουάριου 192γ

0 ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ ΔΟΝ X...
Δϋν Καϊσαρ 

Ζορό (πατήρ). 
Δολορές ντέ Μοϋρο .

Ντούγλας Φαίρμπαγχς 
» »

Μαίρη Άστορ

ΤΑΙΝΙΑ ΗΣΤΕΡΝ KAI AMERICAN FILM-ΛΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΔΛΛΕΥΣΙΣ «ΤΡΙΑΝΓΚΛ».
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Είνε άφαν άστως χολοσοιαία ή εργασία τήν όποιαν 
πραγματοποιεί τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιο· τής 
«Πανελλήνιον Κινηιιτοροφικής Ένώοεως· καί ιδίως 
ίιά τήν προγματσποίησιν τής έλαττώσιως τον φό.ον τών 
κινηματογραφικών είοιτη ίων.

Ό Πρόεδρος τής Π.Ε.Κ. κ. Ά’χ Τριανταφύλλ υ 
μετά τον Γεν. Γραμματέως χ. Σ Σταμέλλον κα&ημεε ινώς 
ονγκαλον· τό μέλη τοΰ Σνμβονλίαν καί τής «’Ενώ εωςχ 
έν γέν·ι χαί έν σννσδελφική όμο·οα λαμβάνουν άποφά- 
στις έκτελονμένος μετ' αμερικανικής ταχύτητος. Άπέοτει- 
λαν είς τάς επαρχίας άνλντ χά ΰπ-μνήματα περί τιν 
λογικού τής έ> ατ ιώσεας τον φόρον τών κινηματογράφων, 
διένειυον είς όλους άνιξαιρέτως τους βονλευτάς δμο α 
υπομνήματα καί έπισκεφ&έντες ιόν ν ” ονργι ν τών Οί·ο- 
νομικών έξέ&εοαν τήν κρΐοιν τήν δι αίαν δ έργον οι αί 
κινημ τ'γραφικαί επιχειρήσεις λόγω τής κατα&ληπτικής 
φορολογίας. Τήν παρελίλονααν δέ Τρίτη· 15 τρ. μηνάς 
επιτροπή άποτελονμένη έκ τών κ. κ. ’Δλκ. Τριαντάφυλ
λου, Σ. Σταμέλον. Ν. Φωνα, Δ. Λ ζάη Γιαμαλίίη, Δ. 
Κορρά, Σμαρτζή, Μαγγανιώτη χαί Ζωητνν, μεταβασα 
είς τήν Βονλήν έαίδωκε αναφοράν πρός τδν κ. Πρόεδρον 
τής Βονλής χαί τήν όποιαν άνέλαβον rd ύο οσι ηρίξονν 
πλεϊοτοι έκ τών κ. κ. βουλευτών.

Άπδ τής παρ. δέ Πέμπτης έτοιχοκολήθησαν εις Ο
λους τονς δοόμονς τών Ά&ηνών καί τον Πειραιώς με
γάλοι αγγελία ι δ ά τών όποιαν κάμουν εκκλησ ν πρός

τή· Κνβέρνηοιν, τονς βονλυτΰς χαί τδ κ< ινδν δπως 
νποχιηριχ&ή ή άποτμίς των καί μειω&ιϊ ή βαρεία αν ή 
φορολογία ή όπεία &ά παραούρη είς τήν άβυσσον 
ολοκλήρους έπιχιιρήοεις, έκ τών όποιων ά'Όζονν χιλιά
δες οικογενειών.

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ “ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΕΣ , ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
Τήν 7 ην I. μ. εϊς τδ «Lowen ΚΪΠο» τής Βιε’νιης I- 

λαεβν χώρ-ιν ή πρεμέρα τοϋ σ ϋπερ-φίλμ τής U. F. Α. 
«Μητρόπολις· ή όποια ήτο μεγαλειώδης δπως καί σ<δ 
Βερολίνο. Τδ &:ατρ ν ήτο καταλλήλως διακεκοσμημένο· 
καί ές ιλοξένησερ τήν Κνβέρνηοιν, τδ Διπλωματικόν Σώ 
μες, τδν ιύπον, δλην τήν άριατοκρατϊαν τής Β έννης χαί 
δλον ιόν X λλιτεχνικόν κόσμον.

Τδ γιγάντιον αν δ φίλ ·, δπως άλλως τε ήτο επόμε
νο· κατέπληξε δλους καί έμάγενσε έξ ίσου δχι περισσό 
τερον άπδ τονς Βερολινέζ ·νς, τονς Βιεννέζους. Ό τύπος 
τής Βιέννης άφ ερώνει ολοκλήρους στήλας είς λεπτομε
ρείς κρ τικΐς χαί δλοι ά'αγνωίζουι τδ φιλμ ώς τεχνι
κόν άριότονργημα. Ένοεΐται δ·ι ή σναρίστσ, οί πρω
ί αγωνιοτ ιί καί μάλιστα ό Fritz Lang ουδόλως λησμο
νάν ·ται ν δ τών κριτικών.

Άναιένον αι οί πρ’μιέραι τ ’ΰ φίλα είς Ν. Ύόρκη·, 
Λονδΐνον χαί Παρισιού;. Κα&ώς πληροφορούμενε ή 
πριμιέοα τον φίλμ αύτοΰ εϊς τή· πόλιν μας είνε προ- 
σεχεσ άτη. Ro ma

Όπερατήρ μηχανικός κινηματογράφου ζητεί 
&έσιν. Γράφατε : Ίωάννην Γ. ΙΙρΙφτην ‘Ιππο- 
κράτους 118, Ά&ήνας

Κατά τήν κατάκτησιν τής Κεντρικής‘Αμερικής ύπό τών I σως. Ή Βέγκα άσφαλής^γιά τήν έπιτυχίαν της, διεσκέδα- 
Ίσ.τανών, ικανός αριθμό; έκ τούτων, έ< τών πλέον διασή- ζε μέ τόν αντίπαλόν της δπως ένας γάτος μέ ένα ποντίκι, 
μων οίκογενειών, έγχατεσιάθησαν είς τήν Κολλιφορνίαν. I Ή μονομαχία αύτή ήτο αληθινά κωμική καί δέν εϊχι παρά 

ένα μάρτυρα, δ όποιος δέν ήτο άλλος παρά ή βαοί- 
λισσα, ή οποία εύρίσκετο εις τό παράθυρον τών Βα
σιλικών Ανακτόρων συνοδευομένη ύπό τοϋ έξαδέλ- 
φου της άρχιβουκός Παύλου, καί θιηρωτατο :

Ποιος ιά ήτο αύτός δ εύγενής, δ τόσου οξύθυ
μος καί τόσον έπιιή'ειος συγχρόνους ;

"Οταν παρουσιάσθη είς αυτούς δ Δόν Σεβαστια
νός, τοΰ έζήτησαν νά τούς φέρη τόν αντίπαλόν του, 
δ όποιος καίτοι έπρεπε νά ύπακούση έν τούτοις δέν 
έφάνη καί τόσον πρόθυμος. Δέν είχε παρά ένα μόνον 
μέσον : νά φύγη κρυφά καί δρμφ έπί τοϋ τοίχου 
μιας ίδιοκτη ίας. Ή έφοδός του δμως αΰτη παρετη· 
ρήθη ύ.τό τοϋ δολίου παρασίτου Δόν Φαβρικίου δ 
όποιος μέ δλα τά μέσα πςοσπαθοΰσε νά είσχωρήση 
είς τόν κόσμον. Αίφιης δ Καϊσαρ εύρίσκεται μπ ο
στά σέ μιά νέα λατρευτή, ή δποία άκουμβοΰσβ εμ
πρός είς ένα άγαλμα καί έκοιμάτο. Ήτο ή Δσλόρα, 
κό^η τοΰ στρατηγοΰ ντέ Μουρό, Συμβούλου τής Βα- 
σιλίσσης. Ό έρως δέν ήργησε τά προσβάλη τάς καρ
διάς τών δύο νέοτν. Ό Καϊσαρ προδοθείς ύπό τοΰ 
Φαβρικίου καί μή θέλων νά συλληφθή εκθέτει δλα 
είς τήν Δολόρα, ή δπεία ήδη τοΰ έγένετο άγατητή, 
καί ςεύγει. Μόλις δ Καϊσαρ έπήδησε τόν τοίχον

, _ , , πίπτει μεταξύ δύο γραμμών στρατιωτών, οί δποϊοι
Η οίκογένεια των Βεγκα ήτο ή πλέον διάσημσς τών άλ- ί τόν πσρακολοΰν νά τούς άκολουθήση, διαταγή τής Βα

λών και απετελεϊτο α ιό ιιέγαν αριθμόν εύγενών καί πε- ( σιλίσσης. *Ο  Δόν Καϊσαρ προσάγεται ένώπιοντής Μεγαλείο· 
παιοευμενων. Ο Ζόρρο, αρκετά διάσημος από τά σπορτίφ τα ης καί χοΰ Αρχιδούκας Παύλου. Λέγει τό δνομά του, 
ανδραγαθήματα του καί τάς διαφόρους ερωτικά; του περί- καί ή Μεγαλειότη; της δέν δύναται νά κρύψη ένα κίνημα 
πετειας δεν ήθελησε να παραμελήοη τήν παράδοσιν τών Ζαρας. Ούτω εύρίσκετο έμπρός στό γυιό τοϋ Ζόρρο, ένός 
προγονών του, και Ιδού εύρίσκ μεν τόν υιόν του 
Καίσ^σρα νά κάμνη περίπατον μιά ώραία ήμέρα ύπό 
τόν ήλιον,τής νηραιάς Καοτίλλης.

’Ητο, ένα ώιαϊο απόγευμα. Ό Καί αρ, ένας νέος 
ωραίος αθλητής καί θαι μάσιος Ιππότης έξ ά λου, 
κάμνει τήν έμφάνισίν του είς τήν Λέσχην τών Φοιτη
τών μέ ένα παράξενο τρόπο. ΟΙ συμμαθητοί του ά- 
ποκοιμηθέντες είς στάσεις μάλλον νωχελεϊς εί τό 
βάθος τών φωτέϊγ, έξύπνησαν αίφνης άπό τρομακτι- 

κρότους. Ήτο ό Δόν Καϊσαρ δστις έκτυτοΰσε 
το υπερμέγεΟες καλλιφορνιακόν μαστίγιόν του- 

Έξύπνησαν άμέσως καί κατ’ άρ,άς μέν έπλησία- 
σαν τούτον διότι τον ηγσπων καί γιά νά μάθοι ν πώς 
έμαθε νά χειρίζεται ούτω τό μαστίγιόν του Ό Καΐ- 
σαρ ήθέλησεν άμέτως νά κάμη μίι.ν έπίδειξιν, άλλά 
τό μαστίγιόν του ήτο μακρύ καί άρπαξε κατά κακήν 
του τύχην τδ πηλίκιον ένός λοχαγού, τοΰ Δόν Σέβα 
στιανοϋ, δστις διήρχετο κά ω άπό τήν ταράτσαν. 
Ό νέος καλλιφορνιώιης έκαμε τάς δεούσας δίκαιο- 
λργίας του άλλά καί ό σςύθνμος λοχαγός δέν τάς ή- 
κουέ. Ή περιπέτεια αΰτη άπέβαινε κρίσιμος. Έκτος 
τ·ύτων τό μαστίγιόν έπεσε είς τόν δημόσιον δρόμον 
καί κάποιος διαβάτης ήθέλησε νά τό οίκειοποιηθή. 
*Ο Καϊσαρ όρμά κατ’ αύτοΰ. Ό Δόν Σεβαστιανός
λαμβάνει τό μέρος τοΰ κλέπτου, ^γεγονός τό οποίον ό Καί-1 έκ τών πλέον εύνοουμένων ηίλων τοΰ πατιός της. Στό 
σαρ έκλαμβάνει cor μία βαρεία ΰβρι, ή δποία πρέπει νά | πλάι της δ Άρχιδούξ Παΰλος ή·>θάνετο μίαν άκατανίκη- 
ξεπλυθή μέ μιά μονομαχία, ή δποία λαμβάνει χώραν άμε-| τον συμπάθειαν διά ιόν τολμηρόν Καλλιφορνιώτην, καί
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καθώς οδιος έστενοχωρεϊτο ποΰ ήτο στό παλάτι, έκεϊνος 
έσχεδίαζε μία διασκέδασι γιά τή νύκτα μέ τή συντροφιά 
τοϋ Καίσαρος. Άλλ’ ού ος δέν είχε παρά μιά σκέψι. Νά 
ξαναϊδή τήν ώραίαν όπταοίαν τοΰ κήπου, τήν έκλεκτήν 
τής καρδιάς του. Καί πρός τόν σκοπόν τούτον πηγαίνει 
κάτω άπό τά παράθυρα τής νέας κόρης μέ μιά κιθάρα, α
ποφασισμένος νά τήν θέλξη μέ μιά περιπαθή σερενάτα. 
Εις τήν έμφάνισιν τής Δολόρα; ό Καϊταρ σπεύδει πρός σύ 
τήν. Δυστυχώς όμως ή κατ’ Ιδίαν συνέντευξις διεκόπη ύ ιό 
τής τροφού τής Δολόρας.

Έν ιούτοις όμως ό Δούξ ειχεν ίδή τήν Δολόραν κυΐ ηΰ- 
χαριστήθη δ·πό τό είδύλλιον αυτό. 'Ορκίζεται νά εύνοήση 
τήν τύχην τού Δόν Καίσαρος καί αΰτό τό απέδειξε τήν ε
παύριον μέ ένα μεγάλο χορό πού έδωσε στά Βασιλικά ’Α
νάκτορα. Γιά νά έλθη ιίς βοήθειαν τοΰ φίλου του ό Άρ
χιδούξ παρασύρει τόν ζηλότυπον Δόν Σεβαστιανόν, δστις 
σάν καλός αύίικός πτύήτο άναγ- 
κάζεται νά ύπακούση είς τήν "Ε
ξοχότητά του. Έν τφ μεταξύ ό 
Καϊσαρ έξομολογεϊται είς τήν 
Δολόρα. Ή συνδιάλεξίς των σπε· 
τελείωσε μέ ένα χειροφίλημα. 
Δυό κακά όμως μάτια είδον τά 
χείλη »νϋ Καίσαρος νά άκοτμ- 
βούν εί; τά δάκτυλα τής σενιορί- 
τας καί αύτά τά μάτια ήσαν τά 
μάτια τοΰ δολίου Δόν Φαβρικί- 
ου. Ή Δολόρα παρουσιάζει τόν 
καβαλλιέρον της εις τόν πατίρα 
της στρατηγόν ντέ Μουρό, δστις 
τόν δέχεται φιλοφρόνως. Ή συν- 
διτλεξις δέν διήρκεσε έ ί πολύ, 
διαχοπεϊσα ΰφ’ ένός απεσταλμέ
νου τοϋ Άρχιδουκός δστις ήρχετο 
ν ι ζητήση τόν Δόν Καίσαρα.

"Οταν ό Δόν Καϊσαρ εΰρέθη 
μπροστά στή Βασιλική ‘Υψηλό
τητα έδέχθη συγχαρητήρια γιά 
τό εΰτυχέ; μέλλον, γιά τό όποιον 
τόν προκατελάμβανον. Ήπόρη 
σε ό Καϊσαρ πώς τό μυστικόν 
του έγνωρίζετο. Ό "Αρχιδεύξ 
ιού δεικνύει τόν Δόν Φαβρίκιον. 
Τότε ό Καϊσαρ εννοεί καί παρευ
θύς θέλει νά δώσρ στόν γέρω υ
ποκριτή ένα καλό μάθημα πού 
τοΰ ήρμοζε. "Ο πρίγκηψ έμεινε μόνος μέ τόν Σεβαστια
νόν, τόν όποιον έβομβαρδιζε μέ σαρκασμού; άναφορικώς 
μέ τούς άτυχεϊς έρω σς του.

Όταν ό νεαρός Βέγκα είσήλθεν, βρήκε τόν ’Αρχιδούκα 
ύπτιον. Έσκυψεν έπί τοΰ πληγωμέιου, δτε μιά γενναία 
κλωτσιά τόν έκύλισε δίπλα στόν φ λον του. Γιά νά άποφύ- 
γη κάθε υπόνοιαν ό Δόν Σεβαστιανός έπιστρέφει ήσύ/ως 
είς τήν σάλαν τοΰ χορού. Ό Πρίγκηψ άνέπνεε άκό ιη. Έ- 
γερθείς μέ κότον, βλέπει τόν σύ τροφόν του στό πλάϊ ιου 
Τόιε μέ μιά ΰπεράνθρωπον ενέργειαν καί 'ίνα μή κατηγο
ρήσουν τόν Καίσαρα ^>ς δολοφόνον, συλλέγει ένα παιγνιό
χαρτο ριγμένο χάμο> καί έπ" αύτοΰ γράφει τό όνομα τού 
Δόν Σεβαστιανού, τοΰ δολοφόνου του καί πίπιει νεκρός.

"Εκείνην τήν στιγμήν ό Δόν Φαβρίκιος εισέρχεται καί 
βλέπει τά δύο ύπτια κορμιά. Τά πλησιάζει καί βλέπει με
ταξύ τών σφιγμένων δακτύλων τοΰ Άρχιδουκός τήν ενοχο
ποιούσαν κάρταν. Ή πρώτη του κίνησις ήτο νά πάρη τήν 
κάρταν καί ή δεύτερη νά φωνόξη είς βοήθειαν. Μία ανα
στάτωσες έιήλθε μ'ταξύ τών προτκεκλημμένων τού χορού, 
καί όλοι έκατηγόρουν τόν Δόν Κοίσαρα, δστις ήτο αναί
σθητος.

Ό Καϊσαρ ήδιαφόρει διά τας κατηγορίας καί τάς άπει- 
λάς πού έπ’ρριπτον είς αύτόν. Δέν έσκέπτετο παεά έ’τα 
πράγμα: νά πείση περί τής άΟωότητός του τήν Δολόρα. 
Καί ώρκίσθηκε. Έπειτα κατεμέτρησε μέ τό μάτι του τό 
βάθος τού χειμάρ.ου δστις έρρεε ΰπό τά παράθυρα τών 
’Ανακτόρων καί έρρίφθη είς τό κενόν. Έζήτησαν τό κορμί

του καί μή εΰρόντες τούτο συνεπέρανον ότι παρεσύρθη ΰπό 
τού ρεύματος. Ό Καϊσαρ σωθείς άπό τόν ποταμόν έσπευ- 
σε νά γράψη εις τόν παιέρα του ότι ήτο αθώος. Λαβών 
τήν έπιστολήν του δ γέρω Ζόρρο ήσθάνθη νά άναγενιά- 
ται τό θάρρος του καί τήν ανάγκην τή; δραστηριότητας 
του. Πήρε τόν δρόμον τής Εύρώτης μέ μόνον σκοπόν νά 
σώ.σγι τόν υιόν του.

'Υπάρχουν όμως αχρείοι πού επιτυγχάνουν. Ό Δόν Φα- 
βρίκ'ος ήτο είς έκ τούτων. Τό δνειρόν του έπραγματοποι- 
εΐτο. Έφόρεσε ένα ώραϊο κοστούμι τού πολιτικού Διοικη- 
τού καί άνέλαβε τήν εξουσίαν. Δέν έφαντάζετο ότι κάθε 
ανδραγάθημά του κατεσκοπεύετο κρυφά άπό προσικτικά 
μάτια. Δέν ύπωπτεύτο ότι ή καλή Λόλα, ή υπηρέτρια του 
ήτο πράγματι ή πειό παληά υπηρέτρια τοΰ Καίσιρος καί 
ότι αύτη έπληροφόρει τόν τελευταϊον, κρυμμένον στά έρεί-
πια τού προπατορικού πύργου.

"Η Δοίόρα, παρ’δλα; τάς ι
κεσίας της, έβιάζετο ΰπό τής οι
κογένειας της νά νυμφευθή τόν 
Δόν Σεβαττιανόν. Άλλ" ό άγνω
στος Δόν, ήτο έκεΐ, >αί ’ό βρά
δυ τών αρραβώνων, ένα τεχνικό 
κτύπημα μαστιγίου έπιτηδιίως 
ριφθέν, ξεσχίζει τό Συμβόλαιον 
τιΰ γάμου. «Ό Καϊσαρ ζή», έ- 
σνέφθη ή Δολόρα, ή όποία δέν 
ήδύνατο νά κρύψη τήν χαράν 
της. Ό Δόν Σεβαστιανός παρου- 
σιά θη είς τήν Βασίλισσαν, ήιις 
ήτο πεπεισμένη ίκ τών ψευδών 
ειδήσεων ότι ό Κοϊ-αρ ή-ο ό 
δολοφόνος τοΰ έξαίέλφου τι ς. 'Η 
Βασίλ σσα έθεσεν είς καταδίωξιν 
τ ού έγκληματίου τόν Συνταγμα
τάρχην Ματάντο, άλλά ή Μεγα- 
λειόιης τη; δέν έγνώριζε ά χίλια 
τεχνάσματα τού Δόν Καίσαρος. 
Μόλις όμως ουτος έμαθε τήν δι
αταγήν τής Βασιλίσσης, έφτιασι- 
δώθη · άν έ>ας καλός δοσκαλος 
καί έπαρουσ άιθη σιό σπίτι τοΰ 
Δόν Φαβρικίου, κάμνοντας πώς 
είνε δ τρομερός συνταγματάρχης. 
Ό Δόν Φαβρίκιος τόν ΰπεδέχθη 
εΰμενώς, καί δταν ό Δόν Καϊσσρ 
τού έζήτηοε νά τόν συνοδεύση

μέχρι τών ερειπίων τοΰ μεγάρου τών Βέγκα, έδέχθη προ- 
θύμω;. Μόλις έφθασε στά έρείπια ό Καϊσαρ ρίχνει τή 
μάσκα του καί ζητεί άπό τόν Φαβρίκιον νά τού άποκαλύψη 
τόν άι ηθινόν ένοχον. Ό Δόν Φαβρίκιος έννόησε ότι ή 
ζωή του διεκινδύνευε κ ί μαρτυρεί. Αίφνης βήματα ήκού" 
σθησαν. Ό Καϊσαρ δέν έσχε τόν καιρόν νά στραφή. "Ο α
ληθής συν)χη; Ματάν ο συν, δευόμενος ύ.τό τοΰ Δον Σεβα
στιανού, ήτο δπισθέν του. Θά ύπέκυ.ιτεν πρό τής αίφνη- 
δίας αύτής έπιθέσεως χωρίς τήν αίφνηδ αν έμφάνισιν ένός 
ανθρώπου μέ μάσκα, ό όποιος χωρίς νά πή λέξιν στάθηκε 
δίπλα των. Σέ μιά στιγμή ησυχίας ό Καϊ· αρ αναγνωρίζει 
τόν πατέρα του, τόν γέρω-Ζόρρο. Τόιε ό υίός έμπισιεύε- 
ιαι είς τόν πατέρα του ότι ό Δόν Φαβρίκιος έκράτει στά 
χέρια του τήν άπόδειξιν πού κομμιά αμφιβολία δέν έσή- 
κωνε ότι ήτο αθώος. Ό γέρω Ζό,ρο έχαμογέλασε καί όταν 
παρουσιάσθη ό στρατηγός ντέ Μουρό τοΰ έβαλε στά μάτια 
του τήν κάρτα πού ήθώωνε τόν γνιόν του, κάρτα τήν δ- 
ποίαν μέ ένα έτιιετηδευμίνο χάδι έκλεψε άπό τόν Δόν Φα
βρίκιον. Ό στρατηγός ντέ Μουρό, άνεγ ώρισε πολύ καλά 
σ’ αύτήν τήν θαυμασίαν διεύθυν πν τόν πρό τριακονταετίας 
φίλον του. Ό Δόν Σιβαστιαιός, δ άίηθινός ένοχος ήτοι- 
μσσθη γιά νά τόν σιλλάβη καί ό συνιαγματάρχης Μστάν 
το χωρίς μνησικαχία συνεχάρει τόν εύτυχή πατέρα γιά τήν 
παλληκαριά τοΰ γυιοΰ του "Ό Καϊσαρ μέ θριαμβευτικό 
ύφος παρουσιάσθη έτί τέλους είς τήν έξ όλοχλήροο εκλε
κτήν τής καρδιάς του. 'β Δολόρα γεμάτη εύτυχία έφαίνετο 
σάν ένα ώραϊο τριαντάφυλλο ανθισμένο.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΙΣ Τ©Υ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΙΛΜ

ΠΟΙΑ Η ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΓΗ3ΜΗ TOY x AEQH MATQ
Ή Ευρωπαϊκή κινηματογραφία έν γένει διέρχεται 

χρισιν, εχουοα ν’ αντιμετώπιση ιήν 'Αμερικανικήν το:· 
αύτην ή ις έξαπλούτ ιι διημέραι χάρις *‘S τά υλικά μέ 
οα ιά δ«οΐα κυρίως διαθέτει, καί ά’τιια τήν βοηθοϋσι 
τεριστίω; είς τήν διεθνή διαφήμησιν καί επιβολήν τής 
παραγωγής της, Αύιή είναι μία αναμφισβήτητος άλήθιια 
πολύ λύπη ά διά ι ήν Ευρωπαϊκή" κινηματογραφίαν.

Αόγω τής όξυτέοας φάσιω; τοΰ κινηματογρπφικοΰ 
ανταγωνισμού τής Ευρώπης ίνα τ ον τής ‘Αμερικής, συ
νεχίζω κατωτέρω τήν έξέτοσιν τοΰ σπουδαίου τούτου 
ζητήματος δπερ και α λ>τε άοησχόληοε τάς στήλας μας.

'Η Γαλλική κι· ηματογραφία π. χ. ή δποία μετά τής 
Γερμανικής τοιαϋιης είναι αί κυρίως λαμβνόυεναι ΰπ' 
δψ ι άπό τήν ’Αμερικανικήν, χάρις εις τήν ίν-ατικήν 
έργα' ίαν της τών τελευταίων ετών, κι τήν άξιόλογον τε- 
λευτοίαν παραγωγήν της δΰναται νά θ-ωρηθή έν πλήρει 
ακμή. Τό μόνον λυπηρόν οημεΐον είς τό όποιον προσ
κρούει ή κατ βαλλόμενη ιύγενης προσπάθεια έ· Γαλλία, 
εϊιαι διι άφ’ ένος τά δια ιί έ ε>α υλικά μέσα δέν διαρ
κούν διά ιήν διεθνή διαφήιησιν τοΰ Γαλλικού φίλμ, άρ' 
ε έρου αί άθοόαι καλλι εχνικαί μεταναστεύσει; αί όποϊαι 
όφείλομεν νά παρα εχθώμεν δτι άνιιδρώσν εί τήν °η- 
μερ νήν ΰπερ άτην προσπάθειαν τής Γαλλικής κινηματ ’- 
γριφίος, καί έκ τρίτου ή βαρύτατη φορολογία ιών ται
νιών.

Μέχρι σήμερον παρέ&βσα εί; τόν «Κ. Α.' ιάς γνώμας 
διαφόρων προσωπικοί ήτων τον γαλλικόν κινηματογράφον 
σχετικές με τους όρζυς οϊιινες τίλά ήδύ^αντο νά β:λτιώ- ।
σουμ τήν σημερινήν ^έαιν τοϋ γαλλικόν φίλμ, Ό κ. As- j 
ών Μσ,τώ καλλιτεχνικός δι ν&’υντής τής εσχάτως ίδρν&εί- 
οης «Παρί·*Ε  τερνασιο1 άλ- Φίλμ» τον όποιον επιστολή ! 
κατωτέρω δημοσ εύω μάς δίδει μία» πολν περιγραφικήν 
είκότα τής σημερινή; ίλέσεως τον γαλλικόν φίλμ.

ή: * 
’Αξιότιμος Δεσποινίς

Άναμφιόόλως Θά ένθυμηθδ τάς εόγεγεϊς προσφοράς τών 
πολυτίμων υπηρεσιών σας όταν μοϋ παρουσιάσθη ευκαιρία 
νά δμ λήσω μετ' άκρ·.6ε'·ας περί τών μελλοντ.κών μου 
σχεδίων άτινα μοϊ εζητήσχτε, καί τά δποία δέν καπίστρω
σα άκόμη ών πολύ σοόαρώς άπησχολημένος μέ τήν κινημχ- 
τογράφησιν τοϋ φίλ μου «'Εκείνη ποΰ κυρίαρχε:» διά νά δυ- 
νηθί νά έπιτρέψω είς τόν έιυτόν μου νά σκεφθή διά τό μέλ
λον. Τό παρόν σάς βεδαιώ μέ ΰπεραπασχολεΐ. .

'Ωστόσο ευχαρίστως θά σάς εϊ.τω δλίγα τινά σχετικώς 
μέ τήν θέσιν τοΰ Γαλλικοϋ φίίμ όπως έγώ τήν άντιλαμόά-' 
νομαι.

Ίδρύων τήν «Παρί-Έντερνασιονάλ-Φίλμ· ήθίλησα ά- 
πλούστατα νάσυμδάλλωμέ τήν άναναλογοϋσαν είς έμέ έργα- 
σίαν είς τήν τεραστίων προσπάθειαν ήν καταβάλει ή Εύρω- 
παϊκή κινηματογραφία κατά τήν παροΰσαν στ.γμήν. Ενδια
φέρει μεγάλως τό νά άντιδράση σοδαρώς δ κινηματογράφος 
τής Εδρώπης ένα'.τίον τοΰ καταπιεστικού συστήματος δπερ 
ύφίσταται νΰν κατόπιν τών λυπηρών γεγονότων τοϋ πολέ- 
μβυ. Ή γαλλική κινηματογραφία όπως δρθότατα μοί λέ- 
γητε έν τή προγενεστέρφ σας, άξιζει άναρφισ3ητήτως καλ- 
λιτέραν τύχην, 'η ψυχή τήςγαλ/ικής ταινίας είναι συγ
κλονιστική, καί γνωρίζει νά θίγη τήν καρδίαν τοϋ κοινού 
καί τών πλέον άπομεμακρυσμένων κρατών. Αϋτη είναι ή με
γάλη δύναμις τού γαλικού φίλμ Κεθ’ ή; θά δυνηθή νά ίπα- 
νακτήση άργά ή γρήγορα τήν ύπερίχουσαν θέσιν ήν κατείχε 
πρέ τού 1911.

Ή άνάστασις τής γαλλικής κινηματογραφίας συντελεί
τε. Ή ειλικρίνεια, φυσικότης καί λεπτότη; τών γαλλικών 
ταινιών μειραίως θά καταλύσουν τήν συμερινήν ύπεροχήν ί-

κείνων οί όποιοι δέθ ζούθ παρά διά τής δλικής δυνά- 
μεως,

’Ιδού "Αξιότιμος Δεσποινίς ή άτομική μου ιδέα. Έν τώ 
μεταξύ δ άγων έξακολουθεΐ μέ δλην μας τήν καρδίαν.Τελει
ωτικός θά έχωμεν θριαμβευτικήν έπιτυχίαν !!,..

ΛΕΩΝ ΜΑΤΩ
* *

1 Επιδοκιμάζουσα τάς άηόιμε ς τοΰ Γάλλου καλλιτέ
χνου, εύχομαι δλοιρύχως τήν πραγματοποίησιν των ω
ραίων του προβλέψεων.

"Ιρις Σκαραβαίου

ΝΕΑΙ ΤΑ I ΝΙ ΑΙ

“0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΟ,,
(Comme a l’ ilispano)

Ό ι’Άνθρωπος μέ ήν Ισπανό» είνε ή νέα ταινία 
πού πρισεχώς ϋ-τ ίδοϋν αί ’Αθηναίοι άπό τής οθόνης 
τοϋ ,ΙΙανθέου . Ή υπόδεσις τοΰ έργου είνε παρμένη 
άπό rd όμώνυμο μυθιτ όρη αα τοϋ Ιέιέρ ΦρΟνταί, καί 
ιίνε μέ λίγα λόγια ή ιστορία τοϋ έρωτος ένός φτωχού, 
μά εξαιρετικού χα ακτήρος νίου, τοΰ Γεωργίου Ντιβαλ- 
τ·ρ πρός τήν ούζυιον τοΰ έκφυλου κοι εκκεντρικού λόρ
δου "όσγοι-ϊλ τήν θελκτικήν ίσπανίδι Στεφανίου Κου
λέ βίϊ λα δην "Οσγουίλ. 'Α ιό ί'να κατρίτσιο τής μοίρας, 
ό γ τωχός αυτός νέος, ό Νιίβαλτέρ, ενώ έφευγε άπ’ τή 
Γαλλία γιά μιά θέσι στή Μαδαγασκάρη, αναγκάζεται συ
ν πείμ καθυσττρήσεως τοΰ ΰπερωκεανε ου νά μείνη στή 
Μασσαλία δπου καπό ο; πλούσιος φίλο; του τόν συναντά 
καί τόν παίρνει μτζί του στά λουτρά δπου τόν παρουσιά
ζει ώ; πλούοιον καί ιδιοκτήτην τή; «’Ισπανό σουΐζας*,  
τοΰ αύ ακινήτου τής ερωμένης του.

Είς τά λουιρά ό Ντιβαλ’έρ χάοι; οτόν ίδιο φίλο του 
γνωρ ζειαι μέ τήν Λρίέη ’’Λσγουϊλ, ή δποία μει’ ολίγον 
έκτιμωσα τά υπέροχα ηθικά χορσματα τοΰ νέου, τόν έ- 
ρ οτενεεαι καί γίνεται έρωμίνη του.

Τό τέλος δμως τοΰ έρωτος αυτού είνε δραματικόν, 
διότι γιά νά αποφυγή τήν άιτοκίλυψι τή, φτώχειας του, 
ή όποία θά συνεπή ετο—Κ'τά τήν γ'ώμη> του— καί τήν 
αποστροφήν τής Στεφανίας, ή ό τοϊα ίσως νά τόν έθεω- 
ρούσε ώς τυχοδιώκτην έπιδιώκοντα νά τής οίκειοποιηθή 
τήν περιουτία, αναγκάζεται νά αύτοκτσνή η καί έτσι νά 
μή δώσει τήν ευκαιρία στίν “Οσγουϊλ νά ιό" έξευτελίοη.

Κι’ έτσι ή Στεφανία μίνει μέ τήν ωραία άνάανηοι 
τοΰ φ λου της, πρός τρομερόν λύπην τοΰ "Οσγονίλ δ 
όπ ϊο; νόμιζε πώς μόλις λ>ά έλειπε ό Ντιβαλτέρ άπό 
τή μέοη, ή γυ αϊκα του θά ξαναγύριζε σ' αύτόν.

ίγτ ε: κ·
“ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣ1Σ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ,,

(Άνεγνωριόρένον Συστιατεϊον)

ΠΡΌ^ΚΛΗ sis
Προσκαλούνται πάντες οί διεν&υνταΐ κινη

ματογράφων καί κινηματογραφικών γραφείων 
Ά&ηνών, Πειραιώς καί δλων τών ’Επαρχιών ό
πως παραστοϋν οί ϊδιοι έ] δ.’ Αντιπροσώπων 
των είς τήν συγκληϋ'ησομένην τήν 22αν Φεβρου
άριου έ. έ. Γεν. Ευνέλευσιν έν τή αϊβ-ούση τοΰ 
κινηματοθεάτρου «ΠΑΝΘΕΟΝ*  ’Αθηνών πρδς 
λήφιν Αποφάσεων <5*d  τδ κλείσιμον τών κινημα
τοθεάτρων άπάσης τής ’Ελλάδος είς ενδειξιν 
διαμαρτυρίας κατά τής διασβαστάκτου φορολογί
ας καί κήρυξιν τοϋ κινηματογράφου έν διωγμώ.

Άθήναι 10 Φεβρουάριου 1927.
Ό ίϊρόεόόος Ό Γ. Γραμιιατεί'ς

Άλκ. Τριαντάφυλλου Σ. Σταιιέλος
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Ο ΛΕΜΒΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ
Βαρκάρη;
Πρίγκηψ Δημήτρη 
Μαρισούχα .
Πριγκήπισσα Βέρρα .
Θεόδωρος Κόσλωφ ·

Γουΐλιαμ Μπόϋντ
Βίκτωρ Βαςκόνι
Τζούλια Φαίϋ 
“Ελυνορ Φάϊρ 
Στεφάν

ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINIi ORIENT-ΑΠΟΚΔΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ «ΙΡΙΑΝΓΚΛ»

Κοντά στό Καζάν δίπλα στής όχθες τοΰ ποταμού Βόλ
γα υψώνεται υπερήφανο; ένας παλαιό; πύργος. Στά πόδια 
του κάτω στήν πεδιάδα κι’ έξω άπό τό χωριουδάκι Κάμα, 
έχει ξαπλωμένη τήν ακαταστασία της μιά τσιγγάνικη Τσρ- 
ταρική φυλή, όπου έχει στήιει τό πρόχειρο σιδηρουργείο 
του ό Στεφάν, ένας άλαλος σιδηρουργός πού δλη ή δύναμίς 
του δέν μπορεί νά τόν κάνη νά μιλήση. Ή τσιγγάνα Μαρι-

—Τό τραγούδι δυναμώνει κι’ ελπίδες μοϋ γεννά
—"Οταν μέ καρδιά θλιμμένη σκύβω άπάνου στά σχοινιά 
— Ή μητέρα, ό αδελφός μου, είν" τοΰ Βόλγα τά νερά 
— Κι’ όλοι ήμαστε αδέλφια, στά κρυφά βρέ σείς παιδιά. 
’Εμπρός παιδιά φωνάζει, σ’ δ τους ή κούρασι τους γο

νατίζει, εμπρός θάρρος, τό σχοι'ϊ έχει παρατεντώσει, δέν 
θά άργήση νά σπάση.

σοϋχα πού ήταν ή αδυναμία τοΰ Στεφάν προσπαθούσε ν’ । 
άρπάξη τή ζωή μέ τ’ ανυπόμονα κοί λερά χέρια της. Ούτε 
αί περιποιήσεις δμως, ούτε ή άφοσίωσις τοϋ Στεφάν, κα- 
κώρθωσαν νά συγκινήσουν τήν καρδιά τής Μαρισούχας. 
Δέν μπορείς, τούλεγε, ΰσνβρα άπό κάθε έρωτικήν του έκδή- 
λωσιν, νά μαλακώσης καί τήν καρδιά μιας γυναίκας, δπως 
μαλακώνεις μέ τό σφυρί σου τά πέταλα τών αλόγων. Αί
τιος δέ τής δυστυχίας αύτής τοΰ Στεφάν, ήταν ό Φεοντώρ 
ό Βαρκάρης τοΰ Βόλγα γιά τόν όποιον ή Μαρισούχα έτρε
φε μιά αγάπη πού έδυνάμωιε τόσο περισσότερο, δσο λιγώ- 
τερα τήν έπρόσεχε εκείνος.

...Είνε άπομε'ήμερο. *Η Μαρισούχα καθισμένη 
σέ μιά άκρη ονειροπολεί. Ό ήχος ένός τραγουδιού, τήν 
κάνει νά σπαρταρά ά.ιό πόθο καί πείσμα. Είναι τό τρα
γούδι τοϋ Βόλγα πού τραγουδούν ό Φεοντώρ καί οί άλλοι 
βτρ-άρηδες. Ζεμένοι στό βαρύ τους ζυγό τά ανθρώπινα 
αύιά υποζύγια τής Ρωσσίσς, μεταφέρουν έίώ κι’ έκεΐ μ σα 
στον ποταμό, της πελώριες μαούνες μέ τά φορτία τους. 
Μέ τά πόδια ματωμένα, μισοπεθαμένοι τραβούν καί τρα
γουδούν γιά νά ξεχνούν τή δυστυχία τους.

Μέσα άπ*  δλες τής φωνές καθαρώτερη καί γλυκύτερη 
είνε ή φωνή τοΰ Φεοντώρ. Καί ακούραστος τραγουδεϊ.

Πέρα άό τό δρόμο τού πύρ/ου, σέ μιά 
πολυτελή άμαξα, κατεβαίνουν πρός τόν 
σταθμό δ Ληυήτρη Ό^λώφ ένας ρώσσος 
πι ίγκηψ αξιωματικός τής Αΰτοκρατορι- 
κής φρουράς, περιμένιι ν’ άκούση άπό 
ιό ττόμα μιας γυναίκας ένα «ναί· ή ένα 
«όχι», καί ή πριγκήπισσα Β?ρα, κόρη τοΰ 
πρίγκηπος Νικήτα, ποΰ τό γλυκύτατο της 
προσωπάκι λέγει τό «ναι» έ>ώ τό στόμα 
της «όχι».

—Θά σέ κρ ιτήσω, τή; λέγει δ Δημή
τρη χαϊδευτικά, δένοντάς τη; τά χέρια 
μέ μιά άλ.υσσίδα άπό λουλούδια, θά σέ 
κρατήσω οίχμάλωτη’ ώ; ποΰ νά μοΰ πής 
< ναί».

— Δέν μπορείς Δημήτρη τοΰ άπαντά 
πεισματάρικο, νά κράτησης τήν άγάπη 
μιας γυναίκας, έστω καί άν τήν δέσης μέ 
λουλουδένιε; άλυσσίδες

Έτσι μιλώντας έφθασαν στήν κατα- 
σκήνωσι τών τσιγγάνων. Ή Βέρα βλέ
ποντας τήν Μαρισούχα ποΰ καθόταν έκεΐ 
σέ μιά άκρη, λέγει στον Δημήτρη.

— Νά μιά τσιγγάνα I Αύτή θά μάς πή 
άν άγαπώ εσένα ή άλλον.

Έκατέβ γκαν καί έπροχώρησαν πρό; τή Μαρισούχα καί 
σέ μιά σιιγμή πού ή Βέρα δέν έβλεπε, δ Δημήτρης έκανε 
νόημα στή τσιγγάνα, δείχνοντας τη; τόν εαυτό του. ’Εκεί
νη τοΰ έκλεισε τό μάτι, δτι κατάλαβε καί άρχισε νά ρίχνη 
τά χαρτιά.

—Ένας ωραίος αξιωματικός σ’ άγαπά καί πρέπει νά 
τόν πάρης, είπε σιή Βέρα.

Μά ή Βέρα κείνη τή στιγμή είχε τήν προσο ή της άλ· 
λοΰ, στήν όχθη τοΰ ποιαμοΰ πού οί βαρκάρηδες τραγουδού
σαν τό τράγο δι τους. Τό τραγούδι αύτό τήν συγκινοΰσε 
κάθε φορά πού τ’ ά ουγε, Γοητευμένη καί χωρίς νά πή τί
ποτε, άφησε τόν Δημήτ.η καί ιή Μαρισούχα, καί πήγε 
σ-ήν όχθη γιά ν’ άκούση καλλίτερα. Σέ λίγο ήλθε κι’ δ Δη
μήτρη κοντά τη;.

— "Α ! αύτή ή φωνή, τού λέγει ή Βίρα φαίνεται σαν 
νά βγαίτη άπ’ αύτή τήν ψυχή τής Ρωσσίας.

— Ωραία λόγια μά τήν άλήθεια, τής άπαντά, μά ή 
ψυχή άγαπη μου έχει καί σώμα καί τό σώμα είνε άκά- 
θαρτο.

Καί έδειξε τού; βαρκάρηδες, πού κουρελιασμένοι, μι
σοπεθαμένοι, άφιναν τή δουλειά τους γιά νά ξεκου
ραστούν.

Ή Βέρα δέν είπε τίποτε. Παρακολουθούσε μέ προσοχή I σκληραγωγημένοι, άπηλπιομένοι άπό τή δυστυχία. Σ 
μιά σκηνή πού τήν συγκινοΰσε. Έβλετε τόν Φεουτώρ πού j ταβέρνα τού χ ριοΰ μαζεμμένοι δλοι, μοιράζονται τά 
άντί νά ξαπλωθή, έπήρε στήν άγκ λ ά του έναν άπό τούς ------Α _1 ------
συντρόφους του, ένα παιδί πού ήταν πειό κουρασμένο άτ’ 
δλους καί τόν πήγε-κεί κοντά σ’ ένα πηγά'ι γιά νά τόν 
περιποιηθή. Σέ λίγο ήλθε κοί κείνη κοντά.

— Βαρκάρη, είπε μέ συμπάθεια, ξεχώρισα τή φωνή 
σου μέσα στής άλλες. Μοΰ φάνηκε σάν νά μυΰρερνε κά
ποιο μύνημα.

— Δέγ .μπορούν, ·*νθρωπ<Μ-*ής  σειράς σου, τής άπήν- 
τησε, νά νσιώσουν τό μήνημα τού τραγουδιού μου.

Καί βλέποντας ύστερα τό ̂ Δημήτρη πού είχε πλησιάσει 
κι*  αυτός...

— Γιατί σοΰ τά έδωσαν αύιά ; είπεν δείχνοντας τά 
παράσημα πού έώερε ό Δημήτρη.

Έπειτα άνοίγοντας τό κουραλιασμένο του πουκάμισο 
καί δείχνοντας τό δασύ στήθος του, πρόσθεσε.

— Έχουμε κι’ έμβϊς οί βαρκάρηδες τά παράσημά μας. 
Είς άπάντησιν δ πρίγκηψ τοΰ κατέφερε । έ τό μαστί- 

γιό του ένα δυνατό χτύπημα στό πρόσω ιο.
Ό Φεοντώρ μέ φωνή βαρειά, γεμάτη μίσος, είπε ρί

χνοντας μιά ματιά στό μαστίγιο πού κρατιΰσε ό Δημήτρης 
στά χέρια.

—Δέν είνε μακρυά ό καιρός ποΰ θά τό πάρουμε εμείς 
στά χέρια αύτό.

'Ο Δημήτρης έσήκωσε ςό μαστίγιο γιά νά ξαναχτυπήοη 
τόν Φεοντώρ, σέ μιά κίνησι δμως έπ πληκτική τής Βέρ- 
ρατ, συνεκρατήθη καί έπροχώρησε πρός τήν σμαξα.

Τή στιγμή πού δ Φεοντώρ έκαμε να φΰγη είδε ριγμένο 
κατά γή; τό γάντι τής Βέρρας. Έσήκωσε τό πόδι καί 
τό πάτησε περιφρονητικά κοί μέ κακία, λές καί πατούσε 
Ι’αζύ μ’ αύτό κΓ όλους τούς ά'θρώτ.ου; πού τά φορούσαν.

Β,άδυ. Παντοΰ ή-υχία. Σέ μιά ταβέρνα μανεμμένοι 
γύρω άπό μιά φωτιά, βαρκάρηδες, χωρικοί, άντρες κ ιί 
γυναίκες, άκουγαν τά λόγ α τοΰ Φεοτώρ. «Σύντροφοι, 
τούς έλεγε, φτάνει πειά. Δεν πρέπει κι’ εμείς νά κάνουμε 
δπως ή μητέρα, πού βλέποντας νά πεθα νη τό παιδί της 
εύχαριστοΰσε τό θεό πού τής τώπερνε, γιά νά μή δοκιμάση 
κι*  αύτύ τή δυστυχία πού αύτή δοκίμαζε. >

....Μέσα στόν Πύργο, πάνω 
άπό τό έτοιμο νά έκραγή ύφαί- 
στιο, δ πρίγκηψ Νικήτας επι
σφραγίζει τόν άρραβ ννα τής κό
ρης του μέ τό Δημήτρη. Έν τώ 
μεταξύ ένας υπηρέτης μπήκε, 
έπροχώρησε κι’ έδωκε στό Δημή
τρη ένα έγγραφ'. Εκείνος τό 
άνοιξε, τό διάβασε νευρικά καί 
τώδειξε στή Βερρα. Ήταν δια
ταγή νά φύγη άμέσως γιά τό 
σύνταγμά του, γιατί ϋπήρχον σο
βαροί πληρο , ορίαι δτι έπρόκει- 
το νά έκραγή έπανάστασις.

Καί αρχίζει τότε ν’ όκούετσι 
τό βαού μουγκρητό τοΰ ηφαι
στείου πού άρ ισε νά βράζη. Βογ 
κητό μιάς ά,,α οΰς χώρα;. ’Ατ
μάκατοι μέ έπαναστάτας γυρί
ζουν τά διάφο.α μέρη τοΰ π ι
ταμού καίμοιράζουν π.ιυκηρύξε ς 
μέ τάς λέξεις: «Στά δπλα! θάρ
ρος!. Ή ώρα τοΰ λυτρωμού έ- 
φθασε!>

Ό αγών άρχιζε πειά. Τά παι- 
θ'άς καί τής αΰιής πα· 

τρίδος χωρίζονται σέ δυό στρα
τόπεδα καί άναλαμβάνουν έναν 
εξοντωτικό μεταξύ τους άγ'·ν ι.

Τά λευκά στρατεύματα—μέ 
τό .άνθος μιάς ενδόξου καί 
ευγενοΰς αριστοκρατίας. Τά 
ερυθρά στρατεύματα — χωρικοί

κήν

πλα πού τό κεντρικό κομιτάτο τούς είχε στήλει. Ό Στε
φάν, ή Μορισοΰχα ήσα ’κεί. Ό Φεουιώρ είνε αρχηγός τοΰ 
σώματος αυτού. Σέ Λίγο όρχίζ· ι παντού νά σκορπιέται ή 
καταστροφή, δ τρόμος, καί μόνο μέσα στόν παληό Πύργο, 
υπερήφανος ό πρίγκηψ Νικήτας περιφρονεϊ τήν Έπανάστα- 
σι. Ή φωνές, ό κρότος, ή καταστροφή πού πλησιάζει όέν 
τόν φοβίζ' υν 'Ετοιμάζεται νά καθήσί) σιό τραπέζι του γιά 
τό γεύμα. Ή Βέρρα τρομαγμένη τρέχει στό παράθυρο. Οί 
έρυθροί είνε έξω άπό τήν πόρτα τους πειά.

— Πατέρα φωνάζει, έφθασαν, θά μάς σκοκώσουν. 
(Τό τέλος είς τό προσεχές)

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΝ

I. Καφειζέλλης Μυτιλήνη 1—1—1927 
Γ. Συνοδικός καί νίός Ιίειρ. 1 2—1927
I. Άλβάνης Καβάλλα 1 - 2—1927
Σιεφ. Μπίλιας » 1—2—1917

Μέχρι 30—6—1927 
30-1—1928 
30—1—1928 
30-4- 1927

•‘ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τά περίπτερα τ<δ» κ. κ. Π 
Μεγαίοοικονόμου έμπροσθεν Ναοΰ ‘Αγίας Τρτ- 
άδος κιί Ν. Βαρδίκου ηαραηλεύρως Τραηέζης 
Άφηναν.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ τά έξής παλατά τεύχη τοΰ 
ε Κινηματογραφικού Άσ·έρος» : 4ον, 5ον καί 
27ον τοΰ Αου έτους (1924).

Πληροφορίαι είς τά γραφεία μας.

Μία 0Μη»η αηό τό εργον Μπεν-Άλή πο'υ προβληΰη προσεχώς είς τό ‘Αττικόν*
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-^c|j...Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
“Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ^,, 

Παραγωγή Β. Β. Film der U. F. A.
(Προεβλήθη είς τό «Οίίφα-Π''λας»)

Μία γερμανική φάρσα χπό τάς συνήθεις. Τό σενάριο είνε 
άρχετά ουγκεχυμένο καί έάν τά ντεκόρ καί έάν τά ντεκόρ 
καί τό σύνολον δέν προσείλκυον τά βλέμματά μας, δέν θά 
κατώρθωνε νά κρατήση τό ενδιαφέρον μας μέχρι τέλους. 
Έδώ καί έκεϊ μερικές νόστιμες σκηνές, ιδίως ή σκηνές 
ποΰ λαμβάνουν χώραν εί; τό καμπαρέ καί ή σκηνές τοΰ 
νυκτερινού περιπάτου μέ τήν άμαξαν εϊς τούς δρόμους τής 
Βιέννης. Ό Ζώρζ Άλεξάντερ παίζει τόν ρόλον του μέ 
κέγι καί μπρίο, άλλά είς ώρισμένα σημεία είνε δλίγο» 
υπερβολικός. Ή Μαργαρίτα Λάννερ, μάλλον μέτρια, καί 
ό Πώλ “Οττο αρκετά καλός είς τόν ρόλον τοϋ ιατρού συμ
πληρώνουν τήν ύπόκρισιν τοϋ έργου αύτοΰ, τό όποιον άνυ- 
ψώνει μία άψογος φωτογραφία.

“ΑΥ1ΟΣ ΠΟΥ AEXSTAI ΡΑΠΙΣΓΏΑΤΑ,,

Παραγωγή «Metro-Coldwyn» 
(Προεβλήθη είς τό «Μοντιαλ )

Ίδοΰ τό δεύτερον έργον ποΰ έπραγματοποίησε ό Βίκτωρ 
Ζόστρωμ είς τήν ’Αμερική*.  Ό περίφημος Σουηδός σκηνο
θέτης τήν φοράν ταύτην μάς παρουσιάζει ένα δράμα πού 
λαμβάνει χώραν είς ένχ ίπποδρόμιον, καί τοΰ όποιου δ ήρως 
μάς ενθυμίζει όλίγον τόν «Παληάτσ.» τοΰ Λεογκαβάλλο.

«Αύτός ποϋ δέχεται ραπίσματα» είνε μιά δραματική ται
νία δυνατή καί ψυχολογημένη ή δποία μάς συγκινεί, καί ή 
όποία μάς παρουσιάζει πολλούς άληθινούς καί μελετημένους 
χαρακτήρας.Ή τεχνική, ή σκηνοθεσία καί ή φωτογραφία είναι άμε- 
πτα. Ό Λόν Τσάνυ, δ «άνθρωπος μέ τά έκ*τό  πρόσωπα» 
ενσαρκώνει «Αύτόν ποΰ δέχεται ραπίσματα· μέ πολύ τα- 
λαντον καί σημειώνει μίαν άπό τάς πλέον άληθινάς καί ω
ραίας δημιουργίας του. ‘Η Νόρμα Σήρερ είναι μία γλυκεία 
καί νόστιμη ίππεύτρια καί δ Τζών Τζίλμπερτ ένας συμπα
θητικός ζέν πρεμιέ. Τό ΰπόλοιπον τή; διανομής είναι 
πρώτης τάξεως. Γενικώς πρόκειται περί μιας άπό τάς καλ- 
λιτέρας ’Αμερικανικός ταινίας ποΰ προεβλήθησαν έφέτος είς 
τήν πόλιν μας.

“Η ΓΛΟΥΣΟΥλΓΛΟΝΑ,.
Παραγωγή «Προλειιάνο- 

Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»

Τό έργον αύτό αποτελεί μίαν άκριβή κα’. ένδιαφέρουσαν 
μελέτην τών ήθών καί έθίμων τών μουσουλμάνων. Αύτό άλ
λωστε είνε καί ή μεγαλητέρα άξια του. αΓυρισθέν» 
μέσα εϊς τά αύτά άκριβώς μέρη είς τά δποία έκτυλίσσεται 
καί ή ύπόθεσις, μάς δεικνύει πιστά πώς ζοΰν οί μουσουλ
μάνοι, τάς συνήθειας των, τούς γάμους των, τά χαρέμια των, 
τά τζαμιά των, τάς αγορά; των, τούς χορούς των καί δλην 
έν γένει τήν ζωήν των. Ή ύπόθεσις, αφιερωμένη είς τήν 
σύγχρονον μουσουλμάνα πού προσπαθεί μέ κάθε τρόπον νά 
θραύση τά δεσμό ποΰ τήν συνδέουν μέ τάς παλαιός καί βαρ
βάρους συνήθειας τής φυλής της καί νά άσπασθή τόν Εύ 
ρωπαϊκόν πολιτισμόν, έχει κάποιο βάθος, άλλά δ σκηνοθέτης 
δέν έγνώρισε νά έκμετχλλευθη καί νά καταστήση τήν ται
νίαν ένδιαφέρουσαν. ’Επίσης τδ έργον αΰτό υστερεί άρκετά 
άπό τεχνικής άπόψεως. Τό διακρίνει παντελής έλλειψις τε
χνικού φωτισμού, πράγμα ποΰ τό καθιστφ σκοτεινό.

Ή Όλγα Τρετιάκοβχ κρατεί τόν κύριον ρόλον τής μου-

| σουλμάνας, μέ άρκετήν φυσικότητα.Γενικώς πρόκειται περί μιάς ταινίας, ή όποία είναι ίδι ■ 
j αιτέρως κατάλληλη διά τήν Τουρκίαν Αίγυπτον καί τά λοι
πά μουσουλμανικά κράτη, εί; τά όποια είνε έκ τών προτέ- 
ρων βέβαιον δτι θά σημειώση μεγάλην έπιτυχίαν.

“ΓΙΜΣΠΗΝΑ,,

Παραγωγή «Andre Hugon» 
Προεβλήθη εί; τό «Ίντεάλ»)

Ή «Γιασμίνα» είνε μία ταινία μέ άρκετά προτερήματα. 
Τό μόνον της έλάττωμα είνε ήβραδεΐα έξέλιξις τής ΰποθέ- 
σεως, πράγμα τό όποιον μέ δλίγην περισσοτέραν επιμέλειαν 
ήδύνατο εύκόλως νά άποφύγη δ σκηνοθέτης. ’Αντιθέτους τό 
έ'.άττωμα αύτό έξχγοράζεται άπό τόν πλούτον τών ντεκόρ, 
τήν καλήν τεχνικήν κχί τό Ικανοποιητικό παίξιμο τοϋ Κα- 
μίλλου Μπέοτ καί ιδίως τοΰ Λιώ*  Ματώ. Ή Οΰγκέτ Ντυ 

I φλός είνε μιά νόστιμη καί γοητευτική «Γιασμίνα» άν καί 
' έλάχιστα άνατολίτισσα, Ό Αεδν Ματώ, δ συμπαθέστατος 
| είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν γάλλος καλλιτέχνης άντιθέτως 

είνε τέλειος είς τόν ρόλον τοΰ ιατρού "Εκτορος Γκραντέ. 
; Το παίξιμό του είνε άπλό, φυσικό, ψυχολογημένο, χωρίς 
εμφάσεις καί ΰπερδσλικότητας. ’Επίσης καλός καί ό Κά· 
μιλλος Μπέρτ εϊς τόν ρόλον τοϋ μοιρολάτρου Άφσεν.

“Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΙ,, 

Παραγωγή Aubert»
Πρεεβλή&η είς τό Πάνθεον 
—

ΤΗτο έξαιρετικά δύσκολον νά διασκευασθή είς τόν κινη- 
( ματογράφον τό μυθιστόρημα κχί θεατρικόν έργον τοϋ πνευ- 
I μχτώδους γάλλου ςυγγραφέως Clement Vautel, τό άπο- 
' τε>ού ενον άπό ευφυείς διαλόγους καί άπό ελαφρά καί όλί
γον σόκιν επεισόδια τά όποία ανυψώνει μόνον τό χιούμορ 

Γ τ ύσυγγραφέως.Όσκην.θέτηςχατέόαλλεν εΰγε'εϊςπροσπαθείας 
| κχί έπέτυχε νά δώση είς τήντ:ι<ίαν τό άπαιτού ενον χιούμορ 

καί τήν άρμόζουσαν λεπτότητα. "Αλλωστε δέν εϊνε διόλου 
κοιναί αί περιπέτεια! τοΰ καχλοκαγάθου άββά Πελεγρίνου. 

' Μερικά «έσωτερικά» όφειλόμενα είς αύτόν τόν Donatien, 
είνε πολύ επιτυχημένα, καί τά χαρακτηρίζει ένα πρωτότυπο 
καί καλαίσθητο γούστο. ΊΙ ύπόκρισις είνε σχετικώς καλή. 
Ό Donatien, σκηνοθέτης, ντεκορατέρ καϊ συγχρόνως πρω

ί ταγωιιστής. έρμηνεύει μέ πσλύ τακτ τόν δύσκολον καί άχαρι 
j ρόλον τοΰ άββά Πελεγρίνου, ό όποιος ήτο πολύ εϋκ?λον είς 

τάς χείρας ένός άλλου ήθοποιοΰ νά καταντήση γελοίος. ‘Π 
ι Λουσιέν Λεγκράν, ύποδύεται μέ τελείως παριζιάνικη χάρι 

. τόν έλαφρόν ρόλον τής νεοπλούτου κυρίας Κουζινέ, τής 
| τέως ντιβέττας τών «Folies Bergeres». ‘Ο Ζώρζ Μέλχιορ 
I και δ Κερλΰ συμπληρώνουν την ύπόκρισιν τοΰ έργου.

“ΕΞ ΗΠλΕΡΑΙ ΕΡΩΤΟΣ,, 

Παραγωγή «Goldwyn» 
(Προεβλήθη είς τό «Σπλε'ντιι»)

Ύπόθεσις παρμένη άπό τό όμώνυμον μυθιστόρημα τής 
'Έ .ινορ Γκλίν, ενδιαφέρουσα. Πολλές σκηνές τής ταινίας 
έπιτυχυμένες. ΕΙ*ε  ένα αισθηματικό δραματάκι ποΰ τό 
βλέπη κανείς ευχάριστα χωρίς νά βαρεθή. Τό παίξιμο τής 
Κορίν Γκρίφφιθ, τού Φράνκ Μάγιο καί τής Εύπ Νόδαχ, 

'καλό.
Στέφανο; Κώατια

Ή χινημνταγζαφιηίι χι’νρσις κατά πή*  παρ ίβδομάδα 
δεν ύηήρξε καί τίσο*  ζωη;ά λόγω τώ» άη'χρεω.

Κατά τήν λήξαοαν εβδομάδα είς τό «Μοντίάλ» προε
βλήθη Λ ά δτυτέραν φοράν ή μεγάλη επιτυχία τον Γιάν- 
νιγχ; xai τής Λύα ντί Πούττν, τό «Βαριετέ- μέ αρκετήν 
ίιιτυχίαν. Είς τό «ΠάνΟίον» προεβλήθη είνε ωραίο 
όρααατάχι ύπό τόν τίτλον α’Ο κώδων τοΰ κινδύνου ή 
.Στιλ άλάρμ*  μέ έπιτυχίαν, είς τό «Σιιλόν Ίντεάλ» ί· 
ουιεχϊοθη καί διά δευτ^ραν ίβδιμάδα τό χολικής παρα
γωγής εργον Γιαομίναν μέ τήν Ντνφλός και τόν Ματώ 
τή ουνοδιία αοματος ύπό ιοΰ ζεύγους Βλαχόπουλου, είς 
τό «Άτττκόν» τό εργον Δρόμος γιγάντων*  τοϋ Πιέρ 
Μπτνουα μέ οίκτράν αποτυχίαν, είς τό «Σστλέντττ» τό 
ίργ< ν ^Σιωπηλός κατήγορος*  μέ έπιτυχίαν και είς τό 
«Οί'όα ΙΙάλας» μιά ωραία ταινία τής U. F. Α. ύπό τόν 
τίτλον Μπαμπάς μέ τό ατανι μέ τήν Χάρβεϋ και τόν 
Άλεφά’τε,» μέ έπιτυχίαν.

Ό ν ινηματογράφος «Όλί'ΐιπιη» ϋπω; έγράψαμεν καί 
είς τό προηγούμενων φύλλον μετεβλή&η εις αΐ&ουααν 
χοροΰ λόιφ τών ’Δπόκρεω, άπό τής Κα&αρας δέ Δτυ· 
τέ ας ϋά κόμη έναρξιν κινηματογράφου μέ τό ίργον τής 
Ρωαοικής παραγωγής ' Ιβάν ό τρομερός* .

* * *
Προοεχώς τά κινηματοθέατρά μας θά μάς παρουσιά

ζουν άληθινάς δκπλήξεις. Οΰτω εκτός τοΰ «ΙΙιινΟέον» 
καί τον «£αλόν Ίντεάλ» τά όποια θά προβάλλουν λίαν 
προσεχώς τήν Κάρμινο τό αριστούργημα «ντό τής γαλ
λικής κινηματογραφίας μέ τήν Ρακέλ Μελλέρ, άγγέλλετ >ι 
έπίοης ώς λίαν προσεχώς και ή προβ λή ύπό τής 'Σινέ 
Όριάν» τον γερσανικοΰ κολοσσού αΜητ όπολιςο τό ό
ποιον μόλις πρό μηνός έδόθη εϊς δημοσίαν προβολήν 
καί Τον όπο ου ή παρουοίασις είς τό κο νόν άπετέλισε 
κοσμικόν γεγονός. Μανθάνομεν έπί· ης χωρίς όμως καί 
νά τόν βεβαιαϋμεν, δ ι ή έτα'ρία ε’Έικτα*  ήγόρασε καί 
θά προβάλη έφέτος τήν γερμανικήν τα'νίαν '“Εμβεε*  ή 
δποία άναπαριοτά δλην τήν ήρωϊιή· δράσιν τοΰ όμωνύ- 
μου γερμανι-οΰ κατνδρομικοϋ κατά τό*  παγκόσμιον πό
λεμον. Λέγεται όί, δτι είς τήν ταινίαν έμφανίζεται ώς 
κυβερνή'ης ό Γόιος ήρωϊν,ός Ικτίνος κυβεενήτης τοΰ θρυλ- 
λικοΰ τι’Έμδεν*.  'Ωσαύτως τό «Σαλόν Ίντεάλ» θά μάς 
παρουσιάοη έφέτος καί μίαν, τήν πραγματικά τελευταίαν 
ταινίαν τοΰ μακαρίτου Βαλεντίνο ύπό τό*  τίτλον τ'Ο 
μαύρος ’Αετός.*  Ή ταινία αύτή, λέ>εται δτι εϊνε θαύμα 
καί ύποκρίσεως. Ή νέα ταινία τής Φραντζέσκα Μπερ- 
τίνι, -Τό τέλος τον Μόντε-Κάρλο» μανθάνομεν δτι ήγο· 
ράσθη ύ»ό τον έ*  Παρισίο'ς χ. Μαυροδημά-η ά*τί  3000 
δολλαρίων καί δτι πρόκειται νά προβληθή είς τό κινηαα- 
τοθέατρον 'Πάνθεον*.  Έάν ή εϊδησις αύτή αληθεύει, 
άξίζει ενα μεγάλο εύγε ό κ. Μαυροδημάκης ύιότι έξησφά- 
λιηε διά τή*  'Ελλάδα τήν τα'νίαν αύτήν ή όποία, ή μέθα 
βέβαιοι έκ τών προτέρων, δ ι θά σημειώση τήν μεγολει- 
τέραν ίσως κινηματογραφικήν έπιιυχίαν.

Καί μία εκπληξις όιά τάς 'Αθήνας.
Ο κινηματογράφο; Ροζικλαΐρ τής δδοϋ Πιτησίων, 

έγκαθιο ά πολύ συντόμος εντός τή; αιθούσης του ράδιό 
φωνον καί ούιω οί θταταί θά απολαμβάνουν μαζύ μέ 
τόν κινηματογράφον τους καί τάς συναυλίας τάς όποιας 
έξαποστέλλουν οί διάφοροι σιαθμοί τώ*  Παριοίων, Βέρο- 
ρολί*ου,  Λονδίνου, Ρώμης, 'Αμερικής κ. λ. π.

Π καινοτομία ούτή ήμεθα βέβαιοι δτι θά εύρη πολ
λούς μιμητά; καί πρό πάντων εϊς τάς έπαρχ'ας δ του τό 
κανουριοτικόν μαναδικόν πιάνα έκντυρίζει κυριολεκτικώς 
τους θεατάς. Φανταζόμεθα δέ δτι μία έγχατάστασις ρα· 
διοφάννου εϊς τάς κινηματογραφικός αϊθούσας θά λύση 

ό.ιοτικώς τό πρόβλημα τής κρίσεω; ού μην άλλά καί 
τήν μάστιγα τώ*  μουσικών διά τού; όποιους και μόνον 
εργάζονται οί κινηματογράφοι μας.

Lietke

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΗΥΣ

Κινημ,. «’Ολύμπια». Κατά την λήξασαν εβδομάδα ποοε- 
βλή&ηααν όμοϋ καί αί δύο έποχαί τοϋ εργον * Μιχαήλ Ζρογ- 
γώφ» ονγκβντρώοαν πολύν καί επλεκτον κόσμον. Την προσεχή 
Δευτέραν ό ^Ασωτος υιός»·

Κινημ. Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλή&η τό εργον *ό  Κύριος χω· 
ρίς κατοικίαν» με τόν Ζώρζ *Αλεξάντερ.

Κινημ. αΣπλέντιτΤ). Προεβλή&η άπό τής Δευτέρας με 
σχετικήν επιτυχίαν ό ^Τλιγγος», άπό δέ τής Παρασκευής ή έ- 
ζάπρακτος κωμωδία αδ Ζιγκοτώ Κλόουν».

Κινημ. ^Η^ιοςτ». Προεβλή&η ή <Μόνα Βάννα»ο
Κινηuο ^Ήλύσσια». 3Εςακολουδεΐ ή συνέχεια διαγορών 

επεισοδιακών.
Κινημ. Παλλάς (Ταμπούρια). Προεβλήθη τό ^Μαϋρο 

Πουλί» μέ τόν Λόν Τσάνεν. Τήν προσεχή Δευτέραν ό κολοσ
σός αΝιμπελοϋνκεν». Ε. Βρυέννισς
ΤΙ ΑΤΡΑΙ

Κινημ. «Hav&icv*  (Αϊ&ουαα). Μάς παρουσίασε τό < Νι- 
τσέβο*  μέ τόν Κάρολον Βάνελ καί «Άλά-Γκαρσόν γυναίκα» 
μέ τήν χαριτωμένην Ιταλίδα καλλιτέχνιδα Κέρμεν Μπόνι. Προ
σεχώς <cΗ Λευκή ’Αδελφή» μέ τήν Λίλιαν Τζίς.

Κινη ι ^Πάν&εο » (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τό τέλος 
τοϋ επεισοδιακού «Τό Μυστικόν τοϋ ΰησαυροϋ», *Νιτσέβο*  
καί κωμωδίες. Προσεχώς «ό Σιδηροϋς εργολάβος» επεισοδια
κόν.

Κινημ. «.’Ιντεάλ». Προέβαλλε τό φίλμ **Τό  σπήτΐ τοϋ 
ψεύδος*  διασκευασθέν έκ τής «Άγριόπαπιας» τοϋ μεγάλου 
συνγραφέτος ’Ερρίκου *Ιψεν μέ τόν ύπέροχον Γερμανόν καλλι
τέχνην Βέρνερ Κράους τής «Οϋφα». ’Επίσης τήν έζάπρακτον 
κωμωδίαν «ό τρομερός Μποςέρ». Προσεχώς *ol  Μποέμ» καί 
*οι Πειραταί τοϋ χρυσοϋ». Κ. Άνδριόπουλοζ
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ΓΑχίλλειον». Προεβλήθησαν τά έργα **Οί  εχθροί 
τών γυναικών» τοϋ Μπλάσκο Ίμπάνιεθ καί «’Από τά χρονικά 
τοϋ Γκρήσχουζ».

Κι^ηα. «Άργυλ^α». Προεβλήθησρν «Γυναίκα τοϋ κό
σμον», *'Ο  λευκός Σουλτάνος» καί * Η κυρία δέν μέ μέλλει». 
Προσεχώς «JO γυιός τής έπαναστάσεως*  καί ή «Μουσουλμάνα».

Π, Μαλικιώσης 
ΚΑΒΑΑΛΑ

Εις άμφότερα τά κινηματοθέατρά μας προεβλήθησαν αλη
θινά αριστουργήματα τής έβδομης τέχνης, σημειώιαντα υπε
ραρκετήν συγκέντρωσιν Κινηματογραφόφιλων

’Εξαιρετική συγκέντρωσις παρετηρήθη είς τά «Όλύμπ ια 
δπου ένεφανίσθησαν οι δύο μεγάλοι καλλιτέχναι Ναταλία 
Λισέγκο καί Ζάν “Αντζελο, είς τό ύπέροχον έργον των ^Δι
πλούς έρως» καί τό όποιον ύπερήρεσεν είς τό κοινόν μας. ’Ε
πίσης προεβλήθη καί τό αυτοτελές έργον «’Εκδίκησις ξυλοκό
που» μέ τόν Ούΐλιαμ Δέσμοντ καί μία κωμωδία «’Ερασιτέχνης 
άστυ νομικός*.

Είς τό Κινηματοθέατρον «Αίγλη» ένεφανίσθη διά πρώτην 
φοράν ή Μαρία Κόρντα είς τόέξοχον έργον «Μία νέα Ντυμπα- 
ρϋ» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν. ’Επίσης προεβλήθη καί ή κω
μωδία τοϋ Χάρολδ Λόϋδ «Κουραμπιές».

Καί έν εύχάριστον γεγονός.
Άπό τής παρελθούοης έβδομάδος ή έπιχείρησις τοϋ Κινημ. 

«Αίγλη» περιήλθε είς χείραςΖτών διευθυντών τοϋ κινήματα-



Κινηματογραφικός Άότήρ

δεάτρου «’Ολύμπια» κ. κ. Φωσκόλου Βάσου και Δούκα, τών 
οποίων την δρασιν άποδεικνύει ή μέχρι σήμερον ευδόκιμος 
σταδιοδρομία τής έπιχειρήσεως τών ’Ολυμπίων» ή όποια ώς 
έπί τδ πλεΐστον εις αυτούς οφείλεται, καί ιδίως είς τόν κ. 
Μάρκον Φώσκολον ειδικόν, είδικώτατον εις τά κινηματογραφι
κά ζητήματα, καί τόν όποιον συγχαίρω έγκαρδίως.

Είμαι βέβαιος δ,τι μέ τήν νέαν διεύδυνσιν είς ήν περιήλδε 
τό κινηματοδέατρον «Αίγλη· καί μέ τήν διακρίνουσαν αυτήν 
επιχειρηματικότητα, δά καταστή αντάξιον τοΰ προορισμού 
του, καί δά καταλάβη τήν πρέπουσαν έν τή πόλει μας δέσιν.

’Ελπίζω τά μή διατρενσδώ.
Γ. Κ. Νιτσόποιλσς 

ΤίΙΛΝΝΙΧΛ

Κινηα. Ήάν&εον». Προέβλήδησαν τά έργα «Ό αήττη
τος' καί τά 'Μυστήρια τής Μυρά». Τριαντάφυλλου
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Ήέγαςη. Μετά τήν 'Φρόσω· προέβλήδησαν «Οί 
δύο Μάγγες» είς 4 έποχάς μέ τόν Σινιορέ καί «ό Συρκούφ· 
μέ τόν “Αντζελο. Τήν προβολήν τής πρώτης εποχής τοΰ «Συρ
κούφ πορηκολούδησε πολύς καί έκλκτός κόσμος. “Ηδη προ
βάλλεται ή 2α εποχή. Έρωτώμεν τήν διεύδυνσιν τοΰ άνω κι
νηματογράφου, διά ποιον λόγον δέν κάμει γνωστόν είς τούς 
ποίυπληδεϊς πελότας τον είς πάσας έποχάς δά προβληδή ό 
«Συρκοΰ’φ» ; ' Νικ. Μαρκ.
Λ ΑΡίΣΣΑ

Μινημ. «Άττικι··. Προεβλήδη μέ επιτυχίαν τό εργον 
•Ό Τύραννος».

Κινημ. Ντρέ, Προεβλήδη μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν «Ή 
χρυσή πριγκήπισσα» μέ τήν Μπράτσου συγκέντρωσαν τήν ά- 
φρόκρεμαν τής Λαρισσαϊκής κοινωνίας. Β. Λογοδέτης
ΞΑΝΙΙΙΙ

Κινημ «Μύγας». Μέ εξαιρετική κοσμοσυρροή προεβλήδη 
τό έργον αΚόμης Κώστια· τοϋ Β. Σερμπουλιέ (’Ακαδημαϊκού) 
μέ τόν Γερμανόν καλλιτέχνην Κόνραδ Φάϊντ, καί μία κωμω
δία. Προσεχώς «Σειχ», 'Συρκούφ· καί ‘Χαμένος κόσμος».

Κνη“. «Πάνδεον». Προέβλήδησαν τά έργα «Τό Καρα
βάνι πρός τήν Δύσιν», «Τό Μάτι τοΰ Άειοΰ*  καί κωμωδία.

Σ. Ναζ^ντζής
ΑΙΊΊΧΙΟΧ

Κινημ. «θίσπις». Προεβλήδη έν μέσω κοσμοσυρροής ή 
ταινία «Ό ματωμένος σιΐβος· μέ τόν Βαλεντίνο. “Ηδη είς τό 
ανωτέρω κινηματοδέατρον δίδει παραστάσεις ό δίαοος Μπο- 
γράκου. X. Μήλας
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινη a. «ρΐββΰ». Προέβλήδησαν τά έργα «Ό ατρόμητος 
καβαλλάρης» καί «Τό Χαμίνι· μέ τήν “Αννα Νίλσον μέ πολύ 
μεγάλην έπιτυχίαν. Β. Δ

«Σκαραμούς», προέβλήδησαν μέ επίσης μεγάλην έπιτυχίαν «Ή 
γυναϊκα^τοΰ Φαραώ» μέ τόν Γιάννιγκς τό όποιον ΰπερήρεσε, ή 
συνέχεια επεισοδίων τοΰ έργου «Μέσα ατούς λύκους» καί τό 
διασκεδαστικόν έργον «Τό κρασί· μέ τήν Κλάρα Μπόου τό ό
ποιον ήρεσε. Λίαν προσεχώς τό αριστούργημα «Ό τάφος τοΰ 
’Ινδού·, «Τραγικός γάμος» καί «Οί αδλιοι».

Α. Σωφοσνιάδης
ΣΑΜΟΣ

Κιν. ’Αττικόν.—Προέβλήδησαν τά έργα «Ό έρως είνε 
τυφλός», «Αιώνια Ενα», «Ή κωμωδία μιάς καρδιάς» ' καί 
Ό αετός τών δαλασσών».

Κιν. Ήραϊον. —Προέβλήδησαν «Τ» μυστικόν τοΰ τάφου» 
μέ τόν Κορτέζ καί Λόν Τσόιεϋ, «Τρεολή Σουζάνα» καί «Ή 
βασίλισσα τής μόδας».

Κιν. Ντορέ.—Προέβλήδησαν «Τό ιπποδρομίου τοΰ διαβό
λου· καί αί κωμωδίαι «Τό υγρόν είδύλλιον καί « Ή απαγω
γή τής παταλούδας·

Κιν. ’Αττικόν.—Προέβλήδησαν «Ή υπερήφανη· μέ τήν 
Ναζίμοβα καί «Ό έρως κυριαρχεί·· Β. Λογοδέτης
ΝΛΥΠΛΙΟΝ

Κιν. Πάνδι-ν.— Προέβλήδησαν «Ή χορεύτρια μέ τά 
χρυσά πόδια·, «’Αγνή Σουζάννα·, «Γουλιέλμος Τέλλος» «Τό 
άνευ οίκογενείας·, «Ό ντροπαλός· μέ τόν X. Λόνδ. καί «Απ’ 
τήν πόρτα τής υπηρεσίας». Παναδαναεό ; ονλος 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κιν Σαπφώ.— Προέβλήδησαν ή συνέχεια έπεισοδίων τών 
έργων «Ό Μυστηριώδης καβαλλάρης· καί «Τά νύχια τοΰ άβ- 
τον», τό αυτοτελές «Ό Λευκός Σουλτάνος· ταινία μετρία μέ 
τήν Κόριννα Γκρίφφιδ,ή όποίαδέν ήρεσε καί ή κωμωδία«Πίσω 
άπ’ τό μέτωπο· μέ τόν Οϋάλλας Μπέρρυ, ήτις ήρεσε πολύ ση- 
ιιειώσασα έπιτυχίαν. Λίαν προσεχώς «’Ανάρμοστος γάμος», 
«Κόμπρα· καί «Πρός τήν δόξαν τοΰ έρωτος».

Κιν. Πόνδεον.—Μετά τήν προβολήν τοΰ δαυμασίου έργου

ΗΜΕΠΜΙΠΕΡΛ ΤΡΑΓΒΑΟΣ ΪΗΣ ΓΕΡΜΜΙΑΣ

ΑΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑ
Άχ λ. Κορώνην (Χαλκίδα). Σάς άναδέιομεν ευχαρίστως 

καί σάς πμρμκαλοΰμεν νά μάς αποστέλλετε ,έκάστην Τρίτην 
σημείωμα τών προβαλλομένων έργων κατά τόν τύπον ποΰ δη- 
μοσιεύομεν άποστείλατέ μας δέ δύο μικράς φωτογραφίας διά 
νά σάς έφοδιάσωμεν μέ δελτίου. .

—Β. Δρούγαν (Κοζάνην). Πολύ ευχαρίστως καί σάς πα- 
ρακαλοϋμεν νά συμμορφωδήτε μέ τ’ ά··ωτέρω

— Άνδιπ. Σαρίκα (Φάληρο ). Σάς έστάλησαν 16 φωτο- 
γραφίαι. Χρήματα έλήφδηααν. Παρακαλοΰμεν γνωρίσατέ μας 
άν τό Άμερ. Κολλέγιον εΰρίσκετσι είς τό Νέου ή Παλαιόν Φά
ληρου.

—Γ. Λι~μην (Δρ 'μαν). ’Ελήφδηααν δρ. 105 άντί τών ό- 
ποίωυ σάς άπεστείλαμευ άιάλογες φωτογραφίες έκ τοΰ πίνα
κας πού μάς άπεστείλατε πλήν τής Πρισίλα Ντήν και μιάς πό
ζας Σβάνσον πού μάς έξηντλήδησαν. Τάς διευδύνσεις ποΰ μας 
ζετεϊτε δά τής λάβετε διά τοΰ περιοδικού (Στήλη Περιέργων).

— Π. Μαλικιώσην (Β λον). Σάς έστάλησαν 7 φ-οτογρα- 
φίαι C. ρ. καί δύο μικροί

— Έομαράλ α Άμη:ά κα'· Λ. Ραπ'δου (Π. Φάληρου). 
Σάς έστάλησαν αί φωτογρ-φίαι καί σχετική έπιστολή. Γιά 
τάς μικράς φωτογραφίας μάς τάς στέλλετε έπ’ ανταλλαγή·

Ν. Δάνισκαν ( Ιτέαν)' Παρακαλοΰμεν γράψατέ μας διά 
ποιον λόγον μάς άπεστείλατε πρό καιρού δέκα δραχμάς.

Φ, Να’λόγλου ( Κων) ιτολιν). Νά ζητάτε έλενδέρως ότι 
δέλετε. Ό λογ)σμός είνε έν τάξει καί μπορείτε νά κανονίζετε 
αυτόν κατά δεκαπτνδήμερον.

Η ΜΝΜ/ηΑΤ. ΜΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Κινημ. «Όπερά» Συνεχίζεται μετά μεγάλης επιτυχίας ή 
δευτέρα καί τελευταία εποχή τοΰ έργου «Τιτί ό βασιλεύς τών 
άλητών· ■

Κινημ. «Μείέκ». Προεβλήδη ή κωμωδία «Μιά μυΐγα 
στή μύτη της» μέ τήν Κόλλιν Μούρ.

Κτνηιι. Μαζίκ. Μέ άφάνταστον επιτυχίαν προεβλήδη δ 
«“Αγγελος τοΰ σκότους» μέ τόν Ρ. Κόλμαν καί τήν Βίλμσ 
Μπάνκυ.

Κινημ. «Άλάμπρα». Προβάλλεται μέ τήν αύτήν άφάντα
στον έπιτυχίαν καί ή δευτέρα εποχή τοΰ έργου «Μπέν Χούρ·.

Κινημ «Μαντέ-ν». Προβάλλεται διά δευτέραν φοράν τό 
έργον «Γυμνές γυναίκες» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κινημ. «Έ ιλαίρ·. Προέβλήδησαν «Τό στολίδι τοΰ Πα
ρισιού» καί «’^4ετιδετ>ς».

Κινημ. «Έεουάλ.» Προεβίήδη διά δευτέραν φοράν τό 
έργσν «Τά καταγώγια τοΰ Παρισιού».

Κινημ. Λούξεμβουργ. Προβάλλεται διά δευτέραν φοράν 
τό «Καίνιγκσμαρκ».

Κινημ. «Κσμέτ». Προέβλήδησαν τά έργα «Ματωμένα 
άμφιδέατρα» μέ τόν Βαλεντίνο καί «Ό κλόουν» μέ τόν Ζι· 
γκοτώ.

Κινημ «Σίκ·. Προεβλήδη μέ μεγάλην επιτυχίαν (β'. βι- 
ζιόν) τό γαλλικόν έργον «Γιοσμίνα» μέ τήν Ντυφλός.

Κινηα. ·Ά καζά}.» Προεβλήδη διά δευτέραν φοράν «'Ο 
κύριος Μπωκαίρ» μέ τόν Βαλεντίνο. Φ. Ναζλόγλαν
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HENNY PORTER
Διασκευή ύηό Ro -Ma

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγούμενοι)
Όποιος ΰ.τολείπτειαι καί έκιιμά τήν Πό.»τεν .. 

λιτέχνιδα. έτι περισσότερον όφίλει νά τ,,ν έκτιμρ ώ; 
Ορωπον. Έχει καρδιά γιά δλον τόν κό’μον. Οΰϊένα όσιις 
Οά τήν πλησι!ση γιά κάπ ιαν παράκ ησιν θά τόν από
κρουση. ’Επιτίθεται καί εναντίον’τή; διευβύνσεως χά>ιν 
τών υπαλλήλων, δίαν τομίση δικά ας τάς άπαιτήτεις των 
καί αγωνίζεται μέχρις δτου πραγοατοποιή'ει δ,τι θεωρεί 
δίκαιον. Άλλ" απαιτεί δπως ή ίδί» εΐ^β διχαίά καί φίλο· 
βήηθος, έ τσι καί cl άλλοι νά φέρονται μέ δικαιοσύνην καί 
καλωσύνην.

Ή Πόρτεν συμπαθεί εί; τάς απαιτήσεις τών έργιτών 
της πρός καλλιτέρέυσιν τών δρων τής ζωής. Έξ ιδίας πεί
ρας γνωρίζει τί σημα νει κοπιαστική εργασία αντί μι ρδ. 
άμο βής. Μήπως αίτή δέν ήθΧ1’8 στάδιό της μέ 250 
μάρκα τόν μήνα, αμοιβήν λίαν κοπιαστικής πνευματική 
κτί σωματική; εργασίας ; Διότι ή εργασία τοΰ ήθοποιοΰ 
έξ ίσου μετέχει καί τών δύο.

Άλλ' δταν, δπως συμβ ίνει τελευταίως, αί άποιτήσεις 
των καί υπερβολικοί καί άδικιι εϊ οι, τότε φέρεται καί 
αΰιή αυστηρά, γιατί τό συναίσθημα τ ϋ δικαίου έξεγείρο- 
ται μέσα της ’Ιδού ένα σχετικόν έπεισεδιον.

Κατά τήν έποχήν-τής γενικής απεργίας έν Βερολίιω 
(εύόΰς μετά τήν ήτταν τής Γερμανίας κατά τήν έκρηξιν 
τής γνωστή; σοσιαλιστικής ή σπαρτακικής έπαναστάσεως 
1919) ΰπήρχεν Ισχυρά τάσις μεταξύ τών έργατών καί ύ,τολ- 
λήλων τοϋ φίλμ νά συμμετάσχη τό σωματεΐον των εις τήν 
κοινήν αύτήν άπεργίαν. Έλαβαν χώραν πλεΐσται έργατι αί 
συνελεύσεις, καθ’ α; πολλάκις παρίοτατο καί αυτή ή Πόρ 
τεν. Συνέπεσαν τότε νά «γυρίζονται αί τε?ευ αΐαι φωτο 
γραφίαι τής κωμωδίας της «Τό σάόρ καί έπειδή ή πρώτη 
παράστασις εΐχεν όρισθή συντόμως, έπρεπε παντί τρόπφ 
νά τελειώσουν αί έργασίαι, π.,δγμα ιό όποιον καθιστά α
δύνατον ή απεργία.

Οί έργάται άντελαμβάνοντο τάς δυνατάς νά προξενη- 
θοϋν ε>ς τήν έταιρείαν ζημίας, συγχρόνως δμως δέν ήθελαν 
νά παραιτηθούν τής απεργίας, διότι κατ’ αύτόν τόν τρό
πον άπεκλείοντο τή; κοινής συναφείσς καί συναδελφό'.η- 
τος, καί άπήργησαν.

Παρ' δλην αύτήν τήν ά/νωμοσύνην εναντίον τής Πόρ
τεν, γιατί αγνωμοσύνη τών έργατών ήιο νά έγκαταλείψουν 
τήν γυναίκα, ήτις πάντοτε πλήρη; καλοκαγαθεί ις καί βοή
θειας ίσια το παρά τό πλευράν των καί ιά γίνουν αφορμή 
νά τής προξενηθή τοιαύτη ζημία, ουδέποτε ήλθε στά χεί
λη της πικοός λό/ος. Μό»ον μετά τήν κήρυξιν πλέον τής 
άπεργίας, δταν είσήλθε στό δωμάτιόν της ι ονολογοϋσα 
εΛπεν : «Άτομικώς δέν τό περίμενα, έςανταζόμην δτι σέ 
άπλ ϊκούς άνθρώπους θά εϋρισκα μ γαλυιέραν άφοσίωσιν 
καί αγάπην».

Ή απεργία δμως τοΰ φίλμ έγενι εύθη μετ’ ολίγον καί 
έτσι δέν ΰπέστη μεγάλος ζημία; ή Πόρτεν. "Υπεχρεώδη 
μόν..ν είς ακούσιαν ά'άπαυοιν.

«Πρέπει νά έξετάζη τι; τσς άπατή εις τών έργα'ών καί 
τάς δικαίας νά έπι'οκιμάξη, κατ’ ούδένα δμως τρόπον έ- 
πιτρέπεται τά έπιρεάζονται ατό τρίτους οί έργάται, ούτε 
νά προ,.ωροΰν μέ βίαια μέτρα, διότι τότε δέν παρουσιάζον
ται ή ώ; μία έπανάστασις, ήτις παντί σθένει πρέπει νά 
καταπνιγή». Αύτή είνε ή γνώμη τη-.

Έμελειήααμεν χήν νεανική ζωήν τής "Εννυ Πόττεν αρ
κούντως, τάς ουνηθείας της, τάς προν.μήσεις της, τάς ίδέ- 
“5 της, είδαμε άκόμη καί πώς ένιεμπουτάρισε ατό qίλμ.

"Ηδη θά τήν παρακολουθήσωμεν στό στούντιο, θά παρα 
ώ- καλ- κολουθήσωμε τήν έξέλιξ ν της, θά έξετάσωμεν τήν Πόρτεν 

ά ώ; άν “>ς άστέρω τής οθόνης, θά μελετήσωμεν καί θά κρίνωμεν 
- τό έργον της.

Όταν μία καλλιτέχνις πρόκειται νά «γυρίση» ένα φΖϊ.μ 
, τότε έχει άγάγκην τριών ικανών άν?ρών (ή καί γυναικών 
, δέν αποκλείεται π. χ. Ζ. Ντυλάκ, ή Τ. ηόν Χάριιπ >υ κλπ.) 
■ Ένός δοκίμου σενιαρίσ.α. δστις θά τής προμηθεύει τήν 

β.ην, έιός άξιωιέρου σκηνοθέτου, δστις θά τά κονονίοη 
δλα καί τέλος ένός καλλιτέχνου ζωγράφου, δστις θι π»ρά- 
ΟΧΉ *ά  γεμάτα γούστο ντεκόρ καί ιδιότροπε: ρεκλάμες.

Οί ζωγράφοι έπαιζαν στήν Ιστορίαν τοΰ φίλμ έια πολύ 
σημαντικόν ρό'ον, άν καί δχι πάντοτε εύιυχή, γιατί σέ 
πλεΐστα ηίλμ έζωνιάνεψσν φρικώδη καί ακαλαίσθητα ντε· 
κόρ. Εί, τόν σ;.εδΐ! στήν, τόν ζωγράφον, τόν άρχιτέκτ >να, 
τόν καλλιτέχνην προσφέρει τό φ'λμ τά ένδεχόμενα τής επι
τυχίας του.

Ώς πρός αύτό ή Πόρτεν ένήργη-ε τρόπον τι ά μετα- 
ρυθμ στικώς. Εξέλεξε τού: άνθρώπους ποΰ είχε άνάγκη 
>αί άπήτετ κτί άπ’ αυτούς έτιμόνως 'ά έργάζωνιαι γιά τό 
κάθε τι μέ δλας των τάς δυνάμεις. Έπί πολλά έτη είργά- 
ζ«το στό πλευρό της ό ζαγ.άγος Ludwiz Kainer, δστις 
διά τής εύγενοΰς καί χαρ έσσης τέχ·η: του κατέστη γνω
στό: είς εύρύ κύκλον. Ή Πόρσεν τόν έφερ» στό φίλμ καί , 
τοΰ άιήκε πλήρη έλευθερίαν, 'ίνα δυνηθή ευκόλως νά άια- 
πτύξη δλας του τάς δυνάμεις- Ό Κάϊ ερ είναι έκ τών ολί
γων οΐτινες τόσον έπιτυχώ; κατώ^θωσαν τά συμβαδίζουν 
ή τέχνη μέ τό στιλ τή: Πόρτεν.

Αί τελειότεροι dekoration, αί καθ’ όλα άμεπτοι, κα- 
έώς καί οί πλέον πρωτότυποι καί ελκυστικοί ρ: κλάμαι δέν 
θά φέρουν διόλου ικανοποιητικά άποτελέσμαια άν δέν 
συμφυ νοΰν μέ τόν χαρακτήρα τής καλλιτέχνιδος. Είναι ά- 
πολύτως άνσγκαϊον τό φίλμ νά φέρη τόν άτομικόν χρωμα
τισμόν της καλλι-έχνιδος.

Αύτό έτεδίωξεν ό Κάίνερ καί τό έπέτυχεν. Άν αύτό τό 
παραβλέψουν καί ή καλλιτέχνις δέν εύρίσκεται είς αρμονι
κήν συνάφειαν . μέ τά πέριξ, τότε ασφαλώς έλλείπει πας 
σκοπός ένεργητικότητος

Ή Πόρτεν έχει πλήρη άνιίληψ ν τών ανωτέρω. Ά- 
σχολεϊται μέ τά πάνια καί έξασκεΐ είς δλα αύστηροτάτην 
κριτικήν. Επιτρέπει ρεκλάμες κατασκευασμένες γι’ αύτήν, 
αλλά ούχί σπανίως μίαν καθ’ δλα καλλι εχνικήν τοιΠύτην 
τήν απορρίπτει μέ τήν ύποσημείωτιν «δέν είναι γιά μένα». 
Καί έχει απολύτως δίκαιον. Αύιογνωρίζεται ακριβώς, έχει 
άσςα ές γούστο, ώστε νά είναι ικανή νά κρίνη τί τής αρ
μόζει.

Ούδόλως είνα εύκολον σ’ ένα ζωγράφον νά άντιληφθή 
άμέσως τήν Πόρτεν. Σέ μίαν έπιπολαίαν παρατήρησιν θά 
έξάρη απλώς τήν ιυμορφιά της καί τό έλκυστικόν της, Άν 
δμως τήν μελετήση, τήν οπουδάση, θά δή, δτι τίποτε δέν 
άπεκόμισεν άπό τήν έπιπολαίαν έκείνην παρατήρησιν.

Λοιπόν δπως ή Πόρτεν είναι ίκατή νά πσίξη μίαν χα- 
ριτωμένην κωμωδίιν καί εύθύς άμέσως νά παρονσιασθή ώς 
μεγίστη τραγωδός (πολυμερής καλλιτέχνις) έτσι συνενώνει 
στό πρόσωπό της τήν αύστηράν ψυχρότητα μέ τό κοπρι- 
τσιόζικο ύφος. Στήν δψιν της ένοΰ'ται οι δύο αύτιί άν ι- 
θέσεις καί δίδουν οτό πρόσωπον της τό έλκυστικόν έκεϊνο, 
δπερ τήν κατέστησεν τόσον αγαπητήν.

Τό πεπρωμένον της, ή σοβσρότης της, ήτις ήδη άπό νε- 
ορωτότης ηλικίας τήν έκυρίετσεν, άλλά καί ή φυσική της 
ροπή πρός τήν εύθυμίαν ήδυνήθησαν νάδημιουργήσουν τόν 
τύπον αύτόν.

(Άκολ· υθεΐ)
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4eme Annee No 8

LA SEMAINE CINEMATOGRAPHIQUE A ATHENES
Durant la semaine ecoulee, le mouvement 

dans les cinemas a ete moins vif et cela a cause 
du Car naval.

Le Mondial a projete pour la seconde fois 
le grand succes de Jannings et de Lia de Putti 
«Variete». Le PanWon a-do une un joli petit 
drame in itule «La cloche d’alanne» et le Salon 
[dial a continue pendant une seconde semaine 
la projection du film de production fran^aise 
«Yasmina» avec Duflos et Matteau et avec ac- 
compagnement de chant par le couple Vlacho 
poulo.

Α Γ Attilcon le «Chemin des Geants» de Pier
re Benoit a marque un echec lamentable. Le 
Splendid a projete avec succes «L’ accusateur 
muet» et YU.F.A. Palace υη beau film de 1’ 
U.F.A. intitule «Le Pere malgre lui» avec Har
vey et Alexander.

Le cinema «Olympia» a ete transforme en 
salle de danse en raison du Carnaval. A partir 
du Lundi Gras les representations cinematogra 
phiques reprendront avec le film russe «Ivan 
le Terrible». ** ♦

Nos salles de cinema nous presenteront tres 
prochainement de veritables surprises. Ainsi, 
outre le Pantheon et le Salon ΙάέαΙ qui projetter 
ront tres prochainement un chef d’ceuvre de la 
production fran<;aise «Carmen» avec Rachel 
Meller, on annonce egalement comme tres pro- 
chaine la projection par la Cine Orient du grand 
film allemand «Metropole» livte a la projection 
il y a un mois a peine et doiit la presentation 
au public aconstitue un evenement mondain.

Nous apprenons en outre sans toutefois pou 
voir I'affirmer, que la societe Eccta a achete et 
piojettera cette anneele film allemand «Emden» 
qui est une reconstitution de Faction heroique 
du cr iseur allemand de ce nom au debut de la 
c'uerre mondiale. On dit meme que le comman
dant du veritable «Emden» apparait dans ce film

De son cote le Salon Ideal nous presentera

Φ

cette annee le dernier film—le vrai celui la —de 
feu Valentino, intitule P«.\igle Noir». On dit 
que ce film est un miracle de richesse -et d’in
terpretation.

Le nouveau film de Fronzesca Bertini, «La 
fin de Monte Carlo», a ete achete a Paris par 
M. Mavrodima1 is pour 3.000 dollars et sera 
projete au «Pantheon». Si la nouvelle est exacte 
il faut felieiter M. Mavrodimakis d’avoir achete 
pour la Gre e ce film qui, nous en sommes con 
value us, marquera 1· plus grand surnes cinemato
graphique.

Et une surprise pour les Atheniens. Le cine
ma Roziclair de la rue Patissia installera tres 
prochainement le radiophone dans sa salle et 
les spectateurs pourront ainsi entendre, pendant 
les representations, les emissions musicales de 
Paris, Berlin, Londres, Rome etc. Nous sommes 
persuades que cette innovation trouvera de 
nombreux imitateurs et surtout en province ou 
1’unique piano enerve les spectateurs. Et nous 
croyons que l’i stallatiou du radiophone dans 
les salles de cinema resoudra definitivement non 
seulement la crise mais encore la question des 
musiciens pour lesquels seuls les cinemas tra- 
vaillent aujourd’hui.

NOTRE CRITIQUE
UH FILS DU CHE1RH 

Production «United artists» 
(Projete au «Pantheon» et a l’«Ideab

Rodolphe Valentino, le bel ’artiste italien nous est 
apparu dans ce film, le dernier qui soit de lui, avec 
plus de talent que jamais; il nous, a fait regretter une 
fois de plus sa mort si prematuree.

Cette oeuvre fait suite au «Cheikh» ,le premier film 
precisement qui avait fait la reputation, du sympathi- 

। que premier. Le double role qu’aiment jouer, au 
I moins une fois les grands artistes, a attire aussi com- 
I me il etait naturel, Valentino. Et il faut avouer tout 
I de suite qu’il y a admirablement reussi. Il a tenu le 
double role du pere et du fils avec une adresse incom-

parable.. La mise en scene, due a George Fitzmaurice, 
a ete tres soignee. Le tableau des ruines “dans le de
sert lieu de rendez-vous des deux jeunes gens, est un 
veritable chef d’oeuvre, digne du pinceaude n’importe 
quel grand peintre. La reproduction du cabaret orien
tal suspect est tres reussie, et surtout tres vraie et 
tres exacte. D’une maniere generale [une grande pre
cision caracterise toute la ’mise en scene.

Cette fois-ci Valentino a pour partenaire la belle 
Wilma Banchi. Cette artiste qui a evolue ces derniers 
temps dans un sens des plus favorables, fait preuve, 
outre sa beaute d’une sensibilite. sincire et de simpli
cite de jeu

A cote de ces deux artistes nous retrouvons Agnes 
Ayres, Γ heroine du «Cheikh» qui est cette fois une 
mere charmante.

Toutes les qualites que nous venons de citer font 
du «Fils du Cheikh» un film fort interessant et sur
tout un film commercial destine L a remporter partout 
et toujours des succes triomphals.

" —— »

DE TOREADOR
Production Melre-Gcldwy n

(Projete au «Mondial»)

L’Espagne, avec ses danseuses, ses toreadors, ses 
chansonnettes, ses vendetta, ses violentes passions et 
son soleil, brulant defile tout entiere dans ce 
film. La scene du combat de taureaux est assez re
ussie. Renee Andoree, Petro de Cordova et Manuel 
Granado tiennent les premiers roles dans ce film.

JERUSALEM
Production «Svenska Film dcr U.F.A.»

(Projete a l’«Ufa Palace»)

•1 Ce fil“ a Pp.marquer un grand succes en Suede; 
il a pent etre ete considere comme le meilleur de la 
production de la «Svenska» de ces dernieres annees; 
il a peut etre de grandes qualites dont je reconnais 
certaines,sans reserves, mais qu’ il me soit permis de 
croire qu il etait peu fait pour la Grece. Les caracte- 
res des per.-onnages, leur psychologic, la philosophic 
dont s inspire le film sont incomprehensibles au spe- 
ctateur hellene. A preuve les rires qui ont accueilli 
les parties les plus emouvantes et peut etre les plus 
belles de cette ceuvre·
r 9? d rae s°it Permis de faire encore une remarque, 
y-e film dont le sujet est tire de 1’ceuvre homonyme 
de la romanciere suedoise Selma Lagerloff, se divise 

deux films dishnets : «Die Erde Ruft» (La terre 
qui one) et «Die Wallfohrt eines herzens· (Le peleri- 
nage d une ame) et se compose de j3 actes au total. 
ces d^Ct£n de 1 U'F A· Palace a bon d’unir 
ces deux films en un seul et de reduire leur longueur 
de 13 a 7 actes seulement.

Fon juge la chose au point de vue com- 
“ eTie A d-«e?.ti0n de ’’U-F A. a agi sagemeut car 
si eue donnait 1 ceuvre en deux epoques, il est cer- 
L. “ que [a seconde semaine le film serait projete de 
vant des banquettes vides ou tout au plus devant un 

U “°1mbre _de sPeetateurs qui vont au cinema non 
Pa ,J^u, ement,pour t.uer leur temps, mais aussi pour 
esthJT,, quelt)u.es emotions et quelques jouissances 
fnr? 2 q superieures. Mais ce truquage a cause un 
ont a la Va'eUr du film car >es vides qui en
et lle rvHe °n^ dKrUit levolution naturelle du sujet 

u le rythme de 1 oeuvre.
a ™‘Se en scene de Gustave Molander, que cer- 

ns critiques n’ont pa x hesite a comparer au fameux

Victor Jostrom, presente certains points, comme par 
exemple la scene de I’orage, qui meritent une men
tion toute particuliere.

Jenny Haselkirst, Lars Hanson et surtout Mona 
Martenson sont les veritable interpretes de ce film. 
Conrad Veid parvient a rendre important le role se- 
condaire de Herzens grace a la force de son jeu.

HE VERTIGE 
Production «Cinegraphic» 

(Projete a l’«Attikon»)

C’est une des plus belles ceuvres de la production 
franqaise. Marcel Lherbier, 1’eminent metteur en sce
ne franqais, limitant un peu son originalite, a obtenu 
unfilm qui enthousiasme le grand public estne reserve 
aucune disillusion aux connaisseurs.

Le drame puissant de Charles Mere qui, a pre
miere vue, paraissait assez peu fait pour le cinema, a 
ete admirablemeut exploite par Marchel Lherbier qui 
a realise un film puissant et luimain, avec des cara- 
cteres vrais et profondement etudies, film qui se de- 
rou e harmonieusement du commencement a la fin 
sans presenter de faiblesses. D'ailleurs on ne pou- 
vait s’attendre a moins du createur du «Don Juan» et 
de «Faust» et de «Feu Mathias Pascal».

Pour la mise en scene, il suffit de dire qu’elle est 
en tons points irreprochable. Marcel Lherbier a rea
lise des tableaux tres modernes mais en meme temps 
de composition purement personelle que distingue 
une grande simplicite de lignes et une originalite re- 
marquable dans 1’eclairage.

Le meme soin et le meme gout se retrouvent dans 
le choix des «exterieurs» dont certains, comme par e- 
xample le lieu de la premiere rencontie entre Natassa 
et Henri de Cassel, comme aussi la villa du comte 
Swertsky sont charmants.

Parmi les acteurs il convient de mentionner tout 
particulierement Emmy Lin et Jacques Catelaine. 
Emmy Lin tient le role de le comtesse Natassa Swer- 
sky avec beaucoup de naturel et de simplicite et par
vient a nous emouvoir sans gestes ni expressions exa- 
geres. C’est une bonne artiste que nous voudrions 
voir plus souvent.

Jacques Catelaine, qui jusqu’ a present n’avait 
rien cree de vraiment superieur, realise dans cette 
ceuvre une belle creation.

Aux cotes de cesdeux artistes, se distinguent Ro
ger Garl qui perd un peu du fait de son maquillage 
et Gaston Jacqui qui modele avec beaucoup de succes 
le petit role du diplomate Harasson.

Il s’agit en un mot d’ un film excellent qui hono- 
re tant Marcel Lherbier que 1’industrie cinematogra
phique de sa patrie et nous dedommage de la pro
duction Ires inferieure que celle-ci nous expedie 
souvent.

Stephane Kcstia

ΠΛΛΑΙΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
TOY “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,

■--------------—
Εις τά γραόεϊσ ηας πωλονντα» πάντοτε, πα- 

λατά τεύχη τοΰ αΙίτνηηατογραφικοΰ Άότέρος» καί 
άποΰτέΐ.Λοντα*  εις τ. νς έτηθνμοΰντας, ηέ τΐιν 
τρέχονόαν τιρΐιν τ ΰ πΐριο" ι>:οΰ, τών δοαν. 3.<>0 
έκαάτον, ίΟ,ενΟερα ταχ. τελών.

Έπϊόης πωλοΰντατ τόιιοτ τοΰ έτονςΙ92> καί 1Ρ26 
πρδςδραχ. Ι Ό εκαότος. Είς τάς έπαρχίας άποότέλ- 
λοντατ ιιε την τδν ντιηην ί? ενΟεροι ταχνδροηικών 
τελών.
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ρόόωποι διά τίιν Ελλάδα, 
καί Συρίαν τών Κινιιιια.

MECCANKA
MiLANO

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

ΕΡΓΟΣΤΑΣΌΝ CONTISOUZA
ΠΡΟΚΑΛΩ λοίΠΟΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩ ΟΤΙ ΚΡΑΤΩ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣ'Ν ΠΑΝΤΟΣ ΑΜΦΙ- 
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΑΠΟ- 
ΔΕΙΚΝΥΟΝ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ ΟΤΙ ΤΑ ΜΗ
ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΤΕ 
ΚΑΙ ΠΑΣ 0 ΔΙ ΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΤΡΟΠΟΣ

ΚΟφΑΝΤΗΣ
ΔΑΡΙΟΣ I. ΜΟΛΧΟ

_______ 'Οροι; Κολόκ^υυJJkttedriiiO.oviicii

ΤΟ 
ΣΥ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ,,
ΟΔΟΣ ΚΑΡΑ-1-ΣΚ0Ϊ 112 - ΜΕΓΑΡΟΝ ΚΟΡΚίΔΕΙΛΟΤ

CINEMECCANICA
MILANO

ΑΙ κσλλίιεαι καί τελειότεροι μηχ ναι προβο 
λής διά μεγάλους καί μικρούς Κινηματογ ,άφους. 
Ινστιτούτα, Σχολεία, Ατμόπλοια, 'Iπποδράμια, 

Οί ιίας κλ τ. κλπ.
7)ιαρκης (Βαρακαταθήκη έν ιοις γραρείοις μας.

Αί καλλίτεροι τίμαί.—<>ί καλλ ίτεροι 
δροι.—Τά καλλίτερα Modules.

Φγμάς, καζα^όγους, ρωζογραφίας, σχέόια 
ώς και δόηγίας έγ.τα:ασζάοεως αταρέχομεν 

ΔΩΡΕΑΝ εφ αΐζοΰνζι.

ΙΙαοέ/ο '.τα·. εύκολίαι είς τήν «ληρωμ·ήν.

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
Λ4ΜΙΙΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3ιά κάθε κινηιιατογρα- 

<Τΐκτν μηχανήν, 80 ο)ο ΟΙκονοιιία τίς ρ νμα χ"ί 
είς αν^ρακας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ είς κάΡε Κινηματογράφον.
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Αιαρκής μεγάλη παρα

καταθήκη έξαιρέτων ποιοτήτων καθώς χαΐ 
ά -άντων τών κινηματογραφ-κων Ιξαρτημάτων 
(μπομπ'νες, άνρουΐεζ κλπ.)

ΤΑΙΝΙΑΙ. Αί καλλίτεροι ταινίαι που προβάλλονται 
σήμερον Ιν Έλλάίι α'ήκονσι είς τον Οίκον.

ΣΤ ΑΜΕ Λ ΦΙΛΜ
Χαριλάου Τρικούπη 5. ΓραμματοΟυρίς 56 

Τηλεγρ. Λκύθυνοι; Στάμελφιλμ.


