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Τδ νέον έργον τής Cineromans Films τδ οποίον άνηπαρίότά ολόκληρον τήν ζωήν τον αίηο- 
χαροβς όονλτάνον Χαιιίτ. Εις τδ εργον οΐττδηειαξ·' τών άλλων πρώτογωνιότοβν ό άοηέ- 
νιος καλλιτέχνης Τόακατούνι, ό ΐτποόνΟεΐς *δν ρόλον τον ποοδότον Όγκάοτεφ είς τδν 
«Μιχαήλ Στρογκώφη και δ τονρκος καλλιτέχνης Μπονοχανεόΐν ^έης εις τδν ρόλον το®· 

πρίγκηπος Μονράτ.
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Διότι εκτός των ανωτέρω λόγων παίζουν καί οί καλλίτεροι καί 
ωραιότεροι ηθοποιοί ως οί :

Τομ. >Ιίς (ό καλλιτέχνης πού θά έπισκιάσρ τον Ντούγκλας Φαίρμπαγκς), Τζών Γκ£λ- 
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εύρέθη. Τρεις μικρότεροι όμιλοι συνηνώθησαν καί άπε- 
τέλεσαν ένα ισχυρόν οργανισμόν. Ό ισχυρός αυτός ορ
γανισμός ήτο ήυ.Ε.Α.καί οί άποτελέσαντες αύτήν όμιλοι 
ήσαν οί άκόλουθοι:

α’) Ό κυριώτερος όμιλος ή »Messter Konzern». 
Αΰτη άπετελείτο άπό μίαν 
σειράν μικροτέρων κινη
ματογραφικών έταιρειών 
περιωρισμένης εύθύνης 
(G. m. b. Η·) τήν μετοχι
κήν έταιρείαν «Messier 
Film» μέ τά γνωστά 
στούντιο τοΰ Τέμπελχοφ 
τήν «F.ascha Messter G. 
m.b.H.» έδρεύουσαν έν 
Βιέννη, τήν «Hansa Film 
Verleih» καί Mozart Li- 
chtshiele. »

β') Ή «Union Kon
zern», ήτις άπετελείτο άπό τήν μετοχικήν έταιρείαν 
« Profektion», τήν Vitaskop G. m. b. Η. τήν «PaxFilm» 
καί τήν «Internationale Film Vertices gesel Ischafv. 
ΚΓ ό οργανισμός αύτός ήτο ίσχυρώτατος.

γ') Ή Nordische Filmgesellshaft, ήτις συμπεριελάμ- 
βανε τήν «Oliver Film G. Μ. b. Η.» καθώς καί έκμεταλ- 
λεύσεις είς τό Βερολϊνον, τήν Βιέννην καί τό "Αμστερ
νταμ. Ήτο δέ κυρία πολλών κινηματοθεάτρων.

Παρ' όλο πού δέν θά ήθέλαμε νά κουράσωμε τόν 
αναγνώστην μέ άγνωστα πιθανώς δι’ αύτόν ονόματα, έν 
τούτοις μάς έπιτρέπεται νά παραλείψωμεν νά άναφέρω- 
μεν τούς δημιουργούς τής μεγάλης U.F.A.

Ό έμπορ.κός σύμβουλος Mamrot (τής A. Ε. G.), ό 
γενικός διευθυντής shimm'ng (τοΰ βορειογερμανικοΰ 
Λόΰντ), ό διευθυντής Gutmann (τής Τραπέξης τής Δρέσ
δης), ό σύμβουλος Marx καί ό διευθυντής von Stauss 
(τής Γερμανικής Τραπέζης).

Οί κύριοι αύτοί προέβλεψαν καί ότι δέν θά ήδύνατό 
τις νά προβλέψη διά τήν κινηματογραφικήν τέχνην. Κι' 
ή U.B.A. δέν ήργησε νά ύπερβάλη όλες τις άλλες φίρμες. 
Σ’ αύτό συνετέλεσαν τό ότι ή νεοϋδριθεϊσα έταιρεία 
άπετελείτο άπό τις γνωστότερες παραγωγικές έταιρεϊες 
καί ήτο κάτοχος τών τελειοτέρων στούντιο καί τών ώραι- 
οτέρων καί καλυτέρων κινηματοθεάτρων τής Γερμανίας. 
Έν τούτοις άπαιτείτο έργασία μεγάλη καί ας μή νομίση 
κανείς ότι οί άνωτέρω λόγοι ήρκουν διά νά φέρουν τήν

Τήν 18 π. μ. συνεπληρώθη δεκαετία άπό τής ίδρύσεως 
τής U.F.A. Μιά δεκαετίαποϋ λέγει πολλά, πάρα πολλά όχι 
μόνον διά τήν U.F.A. δχι μόνον διά τό γερμανικόν φίλμ, 
αλλά γενικώς καί χωρίς αμφιβολία διά τήν τέχνην. "Αν 
άναλογισθή πάς τις τΐ μάς προσέφερεν ή U.E.A. εις τά δέκα 
αύτά χρόνια και τότε θά 
είναι πολύ δύσκολο νά 
διστάση νά συμφωνήση 
μέ τήν άνωτέραν γνώμην 
μας.

’Αλλά πώς ΐδρύθη ή 
U.F.A. ποιά είναι μέ δυο 
λόγια ή ιστορία της; 'Ε
πειδή ασφαλώς πολλοί έκ 
τών φίλων αναγνωστών 
μας καί φίλων τής,ϋΤ.Α. 
θά έδυσκολεύοντο νά as 
παντήσουν εις τά ερωτή
ματα αύτά, έρχόμεθα νά 
τούς διευκολύνωμεν ήμεϊς έπί τή εύκαιρίφ μάλιστα τής 
δεκαετηρίδος της.

— Τήν 18 Δεκεμβρίου 1917 ύπεγράφη μετά άπό μα
κροχρονίους διαπραγματεύσεις καί ένώπιον τοΰ δικαστι
κού συμβούλου I. Schochian εν συμβόλαιον, τό όποιον 
προέβλεπε τήν ϊδρυσιν μιας κινηματογραφικής μετοχικής 
έταιρείας. Ή έταιρεία αυτή έλαβε τό όνομα «Universum 
Film A. g.»

To ιδρυτικόν κεφάλαιον συνεποσοΰτο εις 25 έκατομ- 
μύρια μάρκα καί μετ' όλίγας έβδομάδας, τήν 14 Φεβρουά
ριου τοΰ 1918 καί νέα έταιρεία παρουσιάσθη.

Ή άνωτέρω ήμερομηνία δεικνύει ότι ή U.F.A. όπως 
ώνομάσθη μετ' ολίγον ή νεοϊδρυθεϊσα έταιρεία κατά συν- 
τομείαν (Universum Film A. G.) ήτο ένα παιδί τοΰ πο
λέμου καί ό κύριος σκοπός της ήτο νά άντιδράση εναν
τίον τών ύπερεντατικών προσπαθειών τοΰ έχθρικοΰ φίλμ 
πρός διασποράν μίσου καί δυσπιστίας προς τήν Γερ
μανίαν.

Έπρεπε δηλ. νά «γυρισθοΰν» φίλμ μέ γερμανικήν άν- 
τίληψιν καί νά καταβληθή τοιαύτη δραστηριότης, ώστε 
τά φίλμ αύτά τής Γερμανικής ιδέας νά έπιβληθοΰν.

Ό σκοπός ήτο μέν ιερός άλλά έξαιρετικά δυσκολο- 
πραγματοποίητος. Πώς άποτόμως νά παρουσιασθή μία 
έταιρεία μέ άμέσως τόσο σπουδαΐον πρόγραμμα; καί 
πότε; εις τήν πλέον κρίσιμον περίοδον τής Γερμανίας. 
Τό πράγμα ήτο άσφαλώς άκατόρθωτον. *Η λύσις όμως

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ 
ΤΟΥ 

“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,, 
ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΟΜΗΤΑΣ 

ΕΥΤΥΧΕΣ TO NEON ΕΤΟΣ 1928

ΤΥΠΟΙΣ ΓΡΑΦ. ΤΥΤΤ. “ΕΛΛΑΣ,, ΓΕΩΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 6.
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ϋ.Ε.Α.είς τόσο μικρόν διάστημα εις τό σημειον,τό όποιον 
τήν έφεραν. Καί αΐ δυσκολίαι κατέστησαν μεγαλύτεροι ευ
θύς αμέσως, τήν, έποχήν τού πληθωρισμού (inflation). 
Ή U.S.A, έκλονίσθη καί ό κίνδυνος τής ύπάρξεώς της 
ήτο άμεσος.

Αί δυσκολίαι όμως κατενικήθησαν ή U.E.A. δέν ήτο δυ
νατόν νά άποθάνη. Τό 1923 είναι τό έτος τής άναγεννή- 
σεώς της. Τότε άπεφασίσθη ή σύναψις συμβολαίου μέ 
τήν Decla=Bioskop, τότε τό Νούμπάμπελσμπεργκ περιήλ- 
θεν ολόκληρον ΰπό τήν κυριαρχίαν της καί τότε ό Πόμ- 
μερ άνεμίχθη είς τάς έργασίας της. "Ολα αυτά έσήιιαιναν' 
πολλά καί αληθώς τά κατόπιν γεγονότα τό απέδειξαν.

Εκ παραλλήλου ή 0.1' .Α. δέν έλησμόνει τήν δημιουργίαν 
νέων κινηματοθεάτρων. Κατά τά μέσα τού 1924 ή G.F. I. 
είχε 120 θέατρα συμπεριλαμβάνοντα 100.000 θέσεις. Δεν 
άπέβλεπεν όμως μόνον είς τήν ποσότητα. To U. Τ. Tu- 
rmstrasse είναι ένα κινηματοθέατρου ιδεώδες, άρκεϊ νά 
άναφερθή ότι πολλά θέατρα καί είς τό έξωτερικόν έκτί- 
σθησαν κατά τό πανομοιότυπόν του. Τέλος δέ τό Ούφα- 
Παλαστ άμ Ζοο, τό όποιον έστοίχισεν μυθώδη ποσά, 
έκτίσθη κατά τάς τελευταίας άπαιτήσεις τής αρχιτεκτο
νικής, θεωρείται δέ ώς ένα άπό τά πολυτελέστερα θέα
τρα τού κοσμου. Ηδη ή ο.Ε. \. είναι κάτοχος πολλών θεά
τρων και εις τό έξωτερικόν, ιδίως είς τάς γερμανικός 
χωράς, ήδη δέ μελετά τήν ΐδρυσιν ϊδικοΰ της θεάτρου έν 
Νέρ Ύόρκη καί Παρισίοις.

Η,πρόσφατος ιστορία τής G.F.A. είναι γνωστή, άλλω- 
στεκαι ο «Κ ινηματογραφικός Άστήρ» πολλάκις 
ήσχολήθη μέ την έταιρείαν αυτήν καί πολύ δικαίως.

Τάς τελευταίας της δυσχερείας καί πάλιν έπέτυχε νά 
ύπερβή καί ήδη μέ τήν έκ νέου πρόσληψιν τού Πόμμερ, 
την ΐδρυσιν τής A. G. Ε. ήτις κατέστησε γνώστοτάτην 
τήν O.U.A. ένΓαλλίρ. Τό τελευταίου συμβόλαιον μέ τήν 
Britisch=Goumor,t τό μέλλον της άνοίγεται καί πάλιν I 
εύρύ.

Ή U.E.A. ήδη είναι πλέον γνωστή είς δλον τόν κόσμον, 
κατώρθωσεν νά έπιβληθή καί νά άναγνωρισθή ώς μία 
άπό τάς μεγαλυτέρας έταιρείας τού κόσμου.

«Χωρίς τήν U.F.A., ή ιστορία τού γερμανικού φίλμ δέν 
λέγει τίποτε, χωρίς τήν G.F.A., τό γερμανικό φίλμ θά ήτο 
λησμονημένο». Αυτά γράφει γερμανός συνάδελφος έπί τή 
έπετείφ τής δεκαετηρίδας της. Καί πολύ δικαίως. ’Αρκεί 
νά άναλογισθή τις τί προσέφερεν στά 10 αύτά χρόνια. "Ας 
σκεφθή ότι τόσοι άληθινοί άσσοι τού φίλμ τάς μεγαλυ
τέρας των έπιτυχίας τάς έσημείωσαν ύπό τό σήμα αύτό. 
,Ας,συλλογισθή ότι τόσας άποκαλύψεις ή 7η τέχνη τάς 
οφείλει είς αυτήν. "Ας μή λησμονήση άκόμη ότι αύτή 
είναι ή δημιουργός φίλμ πρό τών οποίων ό κόσμος όλος 
κατεπλάγη,αύτή είναι ή δημιουργός τών «Νιμπελούγ- 
γ κ ε ν», τού «Β α ριε τ έ» τής «Μ ητροπόλεως»!!

Ro—Ma

ΗΒ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ®
Δα Χαρ. Κοκ'κινάκη (Θεσσαλονίκην) ΑΙ 

φωτογραφίαι ιού Βάρβικ Βάρντ έξηντλήθησαν. "Οσον διά 
τάς σκηνάς τοΰ «Μιχαήλ Σιρογκόιφ» θά έκάματε καλλίτε- 
ρον νά άποτανθήτε είς τήν «Σινέ-Όριάν» απ’ ευθείας. Ή 
ταινία περί ή; μοϋ όμιλεϊτε είναι πολύ παλαιά καί δέν εν
θυμούμαι τήν κατανομήν τών ρόλων της. Έν τούτοις γρά- 
ψ?τέ μου ποιας ’Εταιρίας παραγωγή είναι καί θά προσπα
θήσω νά σάς ικανοποιήσω. Ή διεύθυνσις τοΰ Νάγκελ είναι 
Metro=Goldvyn—Mayer Studios. Culver City Calif 
U.S.A. J

Κ. Βυζάντιον (Ένταΰθα). Θά ίδήτε τόν Φάϊτ 
εις δύ<ζ νεωτερα φίλμ του έκτος τοϋ προβληθέντος κατά 
τήν λήςασαν εβδομάδα. Ή Μαρσέλα Άλμπάνι ήτο πράγ
ματι πολύ ικανοποιητική είς τό« Μακιγιάζ», ίΐναι μία καλ
λιτέχνη ήτις υπόσχεται τήν πλέον γοργήν έξέλιξιν. Ή εύ
νοιά σας άναμφιβόλως θά τήν συγκινήση Πάντως γράψατέ 
της ό ίδιος.

A. Κ. (Πείρα ιά). Περί τοΰ Φάϊτ θά δημοσιεύσω- 
μεν προσεχώς ενδιαφέρον άρθρον. ’Επίσης θά δημοσιεύσω- 
μεν άρθρον τοΰ ετέρου καλλιτέχνου Καρόλου Βανέλ δπερ 
όμιλεΐ πλέον ευγλώττως πάσης κριτικής διά τάς τεράστιας 
ελλείψεις σκηνοθετικών άξιων. Σύλβιος ό I”.

ΤΟ (ΊΑΓΙΑΜ,, ΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΝ
Μία άπό τάς άρίστας δημιουργίας τοΰ εκλεκτού 

Γάλλου καλλιτέχνου κ. Κατλαίν, τό περίφημο 
«Πανάμ» δπερ τόσας περιπετείας έδοκίμασεν (ώς 
γνωστόν άπετεφρώθη καί έκινηματογραφήθη έκ νέου), 
προβληθέν είς τό Μονάχον έσημείωσε μίαν έπιτυχίαν 
άπό τάς σπανίας.

Ό άπαράμιλλος Γάλλος ζέν-πρεμιέ δΰναται νά 
καυχάται διά τήν πρόσφατον ταΰτην κινημ. έπιτυχίαν 
του, δπου άσφαλώς θά τόν θαυμάσωμεν καί ημείς 
προσεχώς.

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ.,

Εις τά γραφεία μας πωλοΰνται πάντοτε παλαιά 
τεύχη (ετών 1926 καί 1927) «Κ ν η μ. Ά στ έ ρ ο ς» 
προς δραχμάς πέντε (άρ. 5) έκαστον. ’Επίσης ολόκλη
ροι τομοι τών ετών 1926 καί 1917 άδετοι προς δραχ. 
150 έκαστος. Μέ τήν ιδίαν τιμήν, ελεύθερα ταχυδρο- 
τελών άποστέλλονται καί εις τούς αίτοϋντας έκ τών 
επαρχιών.

■Κινηματογραφικός Άάτήρ

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ

Ο ΑΙΜΟΣΤΑΓΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝ ΧΑΜΙΤ
Η ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Α.Ο.Δ.Ο.
[Καρτιέ Αμπελοκήπων]
2—8 ’Ιανουάριου 1928 

Δευτέρα—Τρίτη
Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ

A. A. Τ I ΙΧΓ Μ

Στο Καινούργιο του Έργον
ΑΠΟ TON KPHBNOS ΣΤΗΝ Θ4Λ4ΣΣΑΝ - - - - - - - - - - - - -

Τ ετάρτη—Π έμπτη
= ΗΤΙΝΛ ΤΖΑΤΖΟΥ ξξ=—

Τό Ιον Σοβιετικόν έργον
THg ΙΡΙΣ ΦΙΛΜ

Παρασκευή—Κυριακή 
Τό ' Υπέροχο» Σνγκηνιτικόν ΔΡΑΜΑ

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΧΙΟΝΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ

‘Ο οίκος -Μαύροφιλμ» τόν όποιον αντιπροσωπεύει ό 
αρχαιότερος έν ‘Ελλάδι άντιπρόσωπος κινηματογραφικών 
ταινιών κ. Ε. Μαυροδημάκης, καί ό όποιος αντιπροσωπεύει 
τή· εταιρείαν τών ‘Ηνωμένων καλλιτεχνών τής ’Αμερι
κής ώς καί πλε'στας Γαλλικός κινηματογραφικός ‘Εται
ρείας κατώρθωσε να εξασφάλιση διό τήν ‘Ελλάδα καί 
τήν περίφημου ταινίαν τής «Films de Franee Sociftte 
des Cineromans». «Τά μυστήρια τοϋ Άπτούλ-Χαμήτ» ή 
■όποια ίση μείωσε παταγώδη επιτυχίαν είς τό Παρίσι. Πρό
κειται περί ταινίας τής όποιας ή άξια έχει μεταξύ άλλων 
καί τούτο τό προσόν, δτι τά πρόσωπα τά όποια υποδύ
ονται τους διαφόρους ρόλους τοΰ έργου αύτοϋ είναι καλ- 
λιτίχναι προερχόμενοι άπό τήν χώραν ακριβώς οπού εξε
λίσσεται ή ΰπόθεσις τοΰ έργου. ‘Ο Τσακατουνιάν ή Τσα- 
κατουνί, ό περίφημος άρμένιος ηθοποιός, ό αλησμόνητος 
Όγγαρόφ είς τόν -Μιχαήλ Στρογκώφ» δημιουργεί ένα 
ρόλον άπό τούς πλέον επιτυχείς. ‘Ο τοϋρκος καλλιτέχνης 
Μπουρχανεδίν ό όποιος θεωρείται και ο θεμελιωτής τοϋ 
τουρκικού Εθνικού θεάτρου, υποδύεται είς τήν ταινίαν 
αυτήν τόν ρόλον τού Σουλτάνου Μουράτ τοϋ άδελφοϋ τοϋ 
Χαμήτ, ό όποιος παρέμεινεν είς τάς φυλακάς (δπου καί 
άπέθανε) καθ’ δλον τό διάστημα τής βασιλείας τοΰ Σουλ
τάνου.

Τό έργον έκινηματογραφήθη έπί τή βάσει, σενάριο τοϋ 
γνωστού Γάλλου συγγραφέως Παύλου Ντ’ ’Ιβουά, τοϋ 
όποιου ή ΰπόθεσις εξελίσσεται ολόκληρος σχεδόν είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, πλεΐσται σκηναί τοϋ οποίου είναι 
«.γυρισμένοι» μέσα είς τά άνάκτορα τοϋ Γιλδίζ, δπου τό 
μυστηριώδες ένδιαίτημα τοϋ Σουλταν Χαμήτ καί είς το 
παρά τάς άκτάς τοϋ Βοσπόρου κείμενον καί άποτεφρωθέν 
πρό πολλών ετών ανάκτορου τοϋ τΤσεραγάυ»

‘Η πιστή άυαπαράστασις τών τουρκικών ηθών καί 
εθίμων είς τήν ταινίαν αυτήν, τής ζωής τών μωαμεθανέ 
δων μέσα ε'.ς τούς εξωτικού; μπαξέδες και τά μεγαλοπρε
πή κονάκια, οί ανατολικοί χοροί μέ τάς ηδυπαθείς κινή
σεις, τά τουρκικά καφενεία δπου οι τοΰρκοι εξηπλωμένοι 
ροφοϋν μέ ηδονήν τόν καϊμακλή των καί καπνίζουν τόν 
άρωματώδη ναργιλέ, τά μεγαλοπρεπή τεμένη με τους καλ
λίφωνους μουεζίνηδες καί τούς σοφούς χοτζαδες, τα θελ
κτικά τοπεία τοΰ Βοσπόρου καί τά άκάθαρτα καλντερί
μια τής Σταμπούλ, δλη ή πολύμορφος και μυστικοπαθής 
ζωή τής βασιλίδας τών πόλεων εξελισσόμενη με μαθημα
τικήν άκρίβειαν είς τήν ταινίαν αυτήν προσδίδει είς τό 
έργον δλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί εντελώς εξαιρετι
κήν καλλιτεχνικήν άξίαν.

Ό σκηνοθέτης Ροζέ Κουπιγιέρ κατώρθωσε νά έκμε- 
ταλλευθή τόσον καλώς τό σενάριο καί νά χρησιμοποιήσω 
μέ τόσην ευφυΐαν τά διάφορα τοπεία καί τά μέγαρα τής 
Σταμπούλ ώστε ή ταινία του νά θεωρείται ένα απο τά 
άριστουργήματα τής κινημονογραφίας, άπό απο αποφεως 
πλούτου, έμφανίσεως σκηνών, άποδόσεως ηθών καί χρώ
ματος τοπικιστικοϋ.

‘Η ΰπόθεσις τοϋ έργου στρέφεται γϋρο απο την περι
πέτειαν μιας κόρης Τζάλμα ονομαζόμενης ή όποια άνηρ- 
πάγη άπό τήν Γαλλικήν πρεσβείαν τής Κωνσταντινουπό
λεως καί μενεφέρθη είς τά άνάκτορα τοϋ Τσεραγάν διά νά 
προστεθή είς τό χαρέμι τοϋ Σουλτάνου Χαμήτ.

Διά τήν άπελευθέρωσίν της εργάζονται δύο νεαροί 
Γάλλοι έξ ών ό είς ήταν επίσης αιχμάλωτος βοηθούμενος 
άπό τόν Μακούμπ τόν βασιλέα τών επαιτών τής Σταμ
πούλ. ‘Η κόρη είναι κλεισμένη είς τά χαρέμια τοΰ Τσερα

γάν καί τό άνάκτορον φυλάσσεται καλά άπό ισχυρόν 
φρουράν. _ ,

Μια μυστική θύρα πρ-*ς τά διαμερίσματα τού ε/κα· 
θείρκτου Σουλτάνου Μουράτ, τήν ό ποιαν μνακ ιλύπτει δ 
Μακούμπ, χρησιμεύει εις τούς έλευθερωτάς δ ά νά εΐσ^ 
δύσουν είς τό παλαιόν άνάκτορον. ‘Εκεί μέσα λαμβάνουν 
χώραν άλλαι φρικιαστικαί σκηναί. Ή φρουρά άντιλαμβά-

Ό Τοθρκος καλλιτέχνης Μπονρχανεδίν ^έης 
ώς πρίγκηή' Μουράτ είς τό έργον <i‘O ατν®· 

θταγής Σουλταν Χιιιιίτ»·
νεται τήν παραβίασιν τοϋ ανακτόρου καί σπεύδει εναντίον 
τών επιδρομέων. Μία λυσσώδης μάχη διεξάγεται είς τά 
ΰπόχεια τοϋ μεγάρου τήν στιγμήν καθ’ ήν δ νεαρός Γάλ
λος Άλσίτ μέ τόν Μακούμπ κατορθώσαντες νά φθάσουν 
είς τήν καρδίαν τοΰ μεγάρου, άνεκάλυπταν τήν Τζαλμά 
μέ τόν Ζάν Πώλ.

Είναι Ιδιαιτέρως αξία περιγραφής τά υπόγεια τοϋ Τσε
ραγάν άπό τά όποια δραπετεύει επωφελούμενος τής τα
ραχής ό Μουράτ ό Ε'. Μία άδιάκοπος νύκτα επικρατεί 
εκεί μέσα δπου τό φώς τής ήμερας ουδέποτε είσεδυσεν 
είς αύτό είναι πραγματική κόλασις τοϋ Δάντη, δπου χάνει 
διά παντός κανείς τήν ελπίδα τής ζωής εκεί μέσα.

Σημειωτέον δτι ή Τζάλμα είναι διπλοϋν πρόσωπον,



Κινηματογραφικός Άότηρ

Η ΠΡΟΟΑΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, Δεκέμβριος. — (Τού εκτάκτου συ
νεργάτου μας)— Μία σοβαρά προσπάθεια καταβάλλεται 
κατά τά τελευταία έτη έκ μέρους των Ρουμάνων καλλιτε
χνών όπως άποκιήση καί ή Ρουμανία «εθνικήν κινηματο
γραφίαν.» Πρός τόν σκοπόν τούτον έχουν έπιστρατευθή 
οί καλλίτεροι καλλιτέχναι τού Εθνικού Θεάτρου τής Ρου
μανίας είς ι;ό έκλε»τόν δέ σύνολον πού άπετέλεσαν ήδη 
προσετέθησαν καί οί έρασιτέχναι ύποψήφιοι τής οθόνης 
οί όποιοι έξελέγήσαν κατόπιν διαγωνισμού τόν όποιον έ- 
νήργησε τό ενταύθα έκδιδόμενον κινηματογραφικόν πεοι- 
οδικόν «Cinema·. ν

Η πρώτη προσπάθεια δια την κατασκευήν ταινιών 
είς τήν Ρουμανίαν έγένετο τό 1911 δτε «έγυρίσθησαν» με
ρικοί κωμωδίαι άνάξιαι λόγου, τάς όποιας έπηκολούθησε 
τό «γύρισμα» τής πρώτης σοβαρός καί μέ καλλιτεχνικός 
αξιώσεις ταινίας ύπό τού άποθονόντος ήθοποιού Cr.Bre- 
geanu, ύπό τόν τίτλον «Razboinl pendru Indepanden- 
ta» (ό πόλεμος τής άνεξαρτησίας). "Ετοκτε έμεσολάβησεν 
ένα χρονικόν διάστημα νάρκης μέχρι τού 1919 δτε ή νεο- 
ΐδρυθεϊσα τότε κινηματογραφική εταιρεία «Ήλιος» «έγύ- 
ρισε» τό έργον -Intalnire la Monte-Karlo. (Μία συνάντη- 
σις είς τό Μόντε-Κάρλο) μέ τήν Λύα ντέ Πούτι, τό όποι
ον όμως δέν έπρόφθασε νά προβληθή διότι έκάη. Τό έρ
γον αύτό έπι,κολούθησαν σειρά άλλων ταινιών αί όποϊαι 
έσημείωσαν άρκετόν έπιτυχίαν μεταξύ τών όποιων τό «Τί- 
ganeusa dela latac» (Ή Τσιγγάνα τού Ίάτακ) μέ τήν 
Dorin Heller, τό «Pacat» (Ή άμαρτία) τού I. L. Casa- 
geale, ή Legenda celor donacrnci» (Ή μυθολογία τών 
δύο σταυρών) μέ τήν «Huche EremiAu Naqadaile Cleo- 
patrei» (Al τρέλλαι τής Κλεοπάτρας) καί άλλα. Αύτά ό
σον αφορά τό παρελθόν.

Σήμερον όπως σάς άνέφερα είς τήν άρχήν καταβάλ
λεται έντονος προσπάθεια διά νά έδραιωθή ή βιομηχανία 
τού Ρουμανικού κινηματογράφου όχι μόνον έν Ρουμανίρ 
αλλα καί είς, το εξωτερικόν. Ηδη αί πρώται προσπάθει- 
αι τού Ρουμάνων καλλιτεχνών έστέφθησαν ύπό πλήρους 
επιτυχίας μέ τό «γύρισμα» τής «Lya> είς τήν όποιαν πρω 
ταγωνιστούν ή Γερμανίς ήθοποιός Lily Sloh τού θεάτρου 
Reinthard του Βερολίνου ό Ceorge Vraca τού ’Εθνικού 
Ρουμανικού θεάτρου, Costescn Dncca, I. Armascesn, ή 
κυρία Mia Theodorescon τού ’Εθνικού θεάτρου τής Κραί 
όβα καί άλλοι.

Ή πρώτη αύτή έπιτυχία τών Ρουμάνων καλλιτεχνών 
άνεπτέρωσε τό ήθικόν τόσον τών άμέσως ένδιαφερομέ- 
νων μελών τού κινηματογραφικού όμίλου όσον καί τών 
κεφαλαιούχων οί όποιοι διαβλέπουν είς τόν κινηματογρά
φοι μίαν έπιχείρησιν επικερδή καί πρό παντός έθνω- 
φελή.Ήδη εύρίσκονται ύπό σκηνοθέτησιν άρκεταί ταινίαι 
μεταξύ τών όποιων σημειώνω τό Narasta τού I. CaTagei- 
ale μέ σκηνοθέτην τόν Ε. Βασιλέσκου καί πρωταγωνιστήν 
τόν Cheorge Popescou, καί τήν «Pova;a> τού κ. Roi- 
muc Vognegcn μέ σκηνοθέτην τόν Jeane Mihafl. Τά φίλμ 
αύτά έλπίζεται νά περατωθούν τήν προσεχή άνοιξιν δέν 
είναι δέ άπίθανον νά τά Ιδοΰν καί οί ’Αθηναίοι προβαλ
λόμενα είς τάς Αθήνας την προσεχή κινηματογραφικήν 
σαιζόν. Ρενέ Δ. Οεοδοόιάδης 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΛΟΓΗ “ΑΣΤΕΡΩΝ,, ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Εις τό ύπ’ άριθ. 31 π. ε. τεύχος τοΰ «Κινηματο
γραφικού άστέρος» έδημοσιεύσαμεν τ’ αποτελέσματα 
τής εκλογής τών οκτώ υποψηφίων «αστέρων» τούς 
οποίους εξέλεξε ή καταρτισθεΐσα ύφ’ ημών επιτροπή. 
Ως ανηγγειλαμεν δέ συγχρόνως, άπεστάλησαν τότε αί 

σχετικοί φωτογραφιαι εις τον κ. Λ. Ματω διευθυντήν 
τής Paris Jnternational Film ό όποιος κατόπιν έπι- 
σταμένης μελετης τοΰ σχετικού φακέλλου άπήντησε δτι 
εκ τών φωτογραφιών δυσκόλως δύναταί τις νά μελε- 
τήσΐΐ χαρακτήρας καί γενικάς γραμμάς ενός ατόμου, 
πάντως όμως εκ των εκλεγεντων ύφ’ ημών, σχηματί
ζει την αντιληψιν δτι τά περισσότερα προσόντα συγ
κεντρώνουν

I) Η δ'ις Λουλού Χάνρυ έξ ’Αθηνών καί

2) Ο κ. Λέλας Ροδής έκ Θεσσαλονίκης.

Δια τούς άνω δύο, ή εταιρεία Paris Jnterna
tional Film ούδεμίαν αναλαμβάνει ύποχρέωσιν, έφ’ 
οσον συντρέχουν οί ανωτέρω λόγοι.
β Κατόπιν τουτου ο «Κινημ. Άστήρ» άπεφάσισεν 
όπως παρακάλεση τους εκλεγεντας ύφ’ ημών τέσσα- 
ρας κυρίους καί τέσσαρας δεσποινίδας, δπως «γυρί
σουν» δι’ εξόδων των δέκα μέτρα ταινίας είς τήν 
οποίαν νά εμφανίζονται οί κύριοι καλώς ένδεδυμένοι 
καί σοβαροί, μέ τάς πλέον χαρακτηριστικός των κινή
σεις ως επίσης και αι δεσποινίδες μέ ώραίαν άμφίε- 
σιν καί κόμμωσιν.

_Οί εν Άθήναις υποψήφιοι δύνανται ν’ απευθυν
θούν προς λήψιν τής ταινίας αυτής είς τά εργαστήρια 
τοΰ κ. Μ. Νοβάκ Θεμιστοκλέους 25 καί τοΰ κ. Μ. 
Τζανετή Χαλκοκονδύλη 39.

Οί έν Θεσσαλονίκη είς τήν εταιρείαν Ήρώ Φίλμ, 
Βασιλεως Ηράκλειου 6 παρα τφ άντιπροσωπφ μας 
κ· Δ.. Τσατσαπά μετά τοΰ οποίου καί θά συνεννοη- 
θοΰν σχετικώς.

Οι εν Μυτιλήνη, ’ Αλεξάνδρειά καί Κωνσταντινου- 
πόλει ας απευθυνθούν είς τά έν τή πόλει των Κινημα
τογραφικά έργαστήρια, μάς άποστείλωσι δέ πάντες 
έν άντίτυπον.

Τονίζομεν καί πάλιν δτι κατά τήν διάρκειαν τής 
κινηματογραφήσεως οί υποψήφιοι δέον νά ώσιν 
αμεμπτως ενδεδυμενοι ή δέ λήψις νά γίνη είς πρώτον 
καί δεύτερον πλάνο, χωρίς μορφασμούς οί όποιοι δυ
νατόν νά βλάψουν.

Τά ολίγα αύτά μέτρα τών ταινιών θ’ άποσταλώ- 
σιν προς τον κ. Ματω ο όποιος έξ αυτών θά μόρφωση 
τελικήν γνώμην καί θά έκλέξη τούς δύο ευτυχείς.

Κινηματογραφικός Άότήρ

ΠΑΡΑΜΟΝΑΙ ΜΙΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

τοΰ όποιου είναι αδύνατον τά διακρίνη κανείς ποια έκ 
*<»* μορφών ανήκει είς τήν αληθινήν ήρωΐδα τον έρ
γου,‘Η προβολή χής ταινίας αύτήςώρισμένως #ά σημειώση 
μογίσνην επιτυχίαν είς τάς ’Αθήνας δεδομένου δτι ή άλ
λοτε πρωτεύουσα τής Τουρκίας έξακολουθεΐ νά έφελκύη 
χήν περιέργειαν έκείνων ποΰ δεν χήν είδαν καί τήν νο. 
σχαλγίαν έκείνων ποΰ έζησαν εις αύχήν.

του προγράμματος. Επειδή δε, ως γνωστόν η αρχή 
τό ήμισυ χοϋ παντός, δ αΚινημ. Άστήρ. ημπορει να 
θεωρηθή ικανοποιημένος_ ΰπό_ αύχήν, ϋποσχομενην την 
λαμπροχέραν συνέχισιν χοϋ αγώνος χου. , , _

Ή συστηματική άμεροληψία χου, ή δικαία παρ αυχου 
άναγνώρισις χών πραγματικών καλλιτεχνικών άξιων, 
καί ή ένθάρρυνσις τών έν δημιουργία τοιούτων, είναι 
μερικά χών σπουδαίων έφοδίων χΛριν χέόν οποίων απέ
κτησε χήν απόλυτον έμπισχοσύνην καί χήν αμερισχον 
έκχίμησιν χοϋ αναγνωστικού κοινού του, δπερ αναμφιβο- 
λως καί κατά χό άρξάμενον έτος θά ίκανοποιήση έχι περισ
σότερον. -Λ ’Περαίνουσα εύχομαι είς χόν φίλχαχον -Κινημ. Αστέρα, 
καλήν πρόοδον είς ήν θά συντελέσωσι μεγάλως οί εκλε
κτοί χου συνεργάχαι μεταξύ χών οποίων και εγω εχω 
τήν τιμήν νά συγκαταλέγομαι,
' Γ "Ιρις Σκαραβαίου

0"Κ1ΒΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ?ΑΣΤΗΡ„
“εΐς την ιταλιανι:

Ή Διεύθυνσις τού «Κ ι ν η μ,α τ ο γ ρ α φ ι κ ο ύ Ά
στέρος» εύρίσκεται είς τήν εύχάριστον θέσιν να αγαγ- 
γείλη είς τούς άναγνώστας του ότι άπό σήμερον και εις 
τό έξής θά δημοσιεύη τακτικώς ανταποκρίσεις εκ Μιλά
νου (Ιταλίας), άναθέσας πρός τούτο τήν αντιπροσωπείαν 
του δι’ δλην τήν Ιταλίαν είς τόν έκλεκτόν συνεργάτην 
του δημοσιογράφον κ. Θ. Παπαμανώλην, διαμένοντα μο- 
νίμως είς Μιλάνον,

Ό κ. Θ. Παπαμανώλης, λογιος και δημοσιογράφος, 
βαθύς γνώστης τών θεατρικών και κινηματογραφικών 
ζητημάτων, θά καθιστά ένημέρους τούς άναγνώστας μας 
είς δλα γενικώς τά κινηματογραφικά ζητήματα, οι δε επι- 
χειρηματίαι μας χάρις είς τόν έκλεκτόν συνεργάτην μας 
θά παρακολουθούν άπό τών στηλών τού «Κ ι ν η μ α τ ο- 
γραφικοΰ Άστέρος» δλα_τά κινηματογραφικά ζη
τήματα τής Ιταλίας ή όποια ύπήρξεν άλλοτε ή πρώτη κι
νηματογραφική παραγωγική χώρα τής Ευρώπης.

Ούτω ό «Κ ινηματογραφικός Άστήρί πλου
τίζει άπό σήμερον τό δύκτιον τών τακτικών άνταποκρι- 
τών του διά τών τριών έκλεκτών του συνεργατών, τού κ. 
Von Natas έν Βερολίνφ τού κ. Μάνου Κέλλα έν Παρι- 
σίοις καί τού κ. Θ. Παπαμανώλη έν Μιλάνο). _

Έλπίζομεν δέ δτι πολύ συντόμως θά εύρεθώμεν εις 
τήν εύχάριστον θέσιν νά άναγγείλωμεν καί τόν διορισμόν 
τετάρτοτ τοιοΰτου είς τήν κινηματογραφούπολιν τής Αμε
ρικής, τό Χόλλυγουντ.

Εντός τεσσάρων μηνών συμπληροϋται πενταετία από 
χής έκδόσεως χοϋ τΚινημ. Άστέρος.,, ‘Ο τελευταίος 
ουχος άπό χής πρώτης εβδομάδας χής έμφανίσεώς του 
ήρχισε νά παρέχη είς χήν έβδόμην τέχνην τάς πολυτίμους 
υπηρεσίας χου, χρησιμεύσας ώς τελείως ανεξάρτητον όργα- 
νον τών φίλων τού Κινη ματογράφου οϋς έπολλαπλασίασεν, 

‘Ως επόμενον, δ σχηματισμός νεοελληνικών καλλιτεχνι
κών αντιλήψεων κατείχε σπουδαίαν θέσιν εν χω εκδοτικφ 
χου προγράμματι, Χάριν λοιπόν χής έμπεριστατομένης 
προσπάθειας τοΰ επιτελείου χών εκλεκτών συναδέλφων 
καί φιλότιμων συνεργατών του, <5 < Κινη μ. Ασχηρ'» 
καχώρθωσε νά 
κίνηση τό μέγι- 
στον ενδιαφέρον 
καί τήν προσ
οχήν τοΰ "Ελλη
νικού Κοινού διά 
χήν ‘ Εβδόμην
χέχνην συντελέ- 
σας είς τήν παρ’ 
αύτώ μόρφωσιν 
-κριτικού πνεύ
ματος' καί τήν 
έκ τούτου δη
μιουργίαν καλλι
τεχνικών αξιώ
σεων.

Τό κατόρθω
μα αυτό τοΰ 
“Κινημ. Άσχέ- 
ρος. δπερ εκ 
πρώτης δψεως 
φαίνεται άπλοϋν 
ένέχει μεγάλην 
σπουδαι,ό χ η τα, 
καθ’δσον τό ση
μερινόν κίνημα- “Ιρις Σκαραβαίου
χογραφι ζόμ ενον , -
κοινόν, έμφανίζεχαπλέον με αξιώσεις, χαςοποίας οι Άλλη 
νες έπιχειρημαχίαι χοϋ κινηματογράφου έκόντες «κοντές 
ΰποχρεοϋνται νά ικανοποιούν. Έν προκειμενφ όέ, το 
εύχάριστον συμπέρασμα είναι όχι, λογω χης έξελίξεως 
χών καλλιχεχνικών άνχιλήψεων χοϋ Κοινού μας δπερ 
αποδίδει σήμερον είς χόν Κινημαχογράφον χήν άρμόζου- 
σαν σημασίαν εις μίαν χέχνην χοϋ ύφους χου, χό Ελληνι
κόν Κοινόν άπηλλάγη όριοχικώς χοϋ σχιγμαχίξονχος την 
νεοελληνικήν νοημοσύνην χαρακτηρισμού ιμπόν πουρ 
λ’ όριάν», εφόσον οί έπιχειρηματίαι μας δείκνυνται εξαι
ρετικά προσεκτικοί είς τήν έκλογήν τών φίλμ των, είσά- 
γονχες κατά τό πλεΐσχον ταινίας με καλλιτεχνικός αξιώ
σεις καί τό σπουδαιότερον, λίαν εγκαίρως,

"Αν άνατρέξωμεν χήν χελευχαίαν πενταετίαν, εύρισκό- 
μέθα πρό τού έκπνξοντος «μπερτινισμοϋ» καί τών Ιτα
λικών δραματικοτήχων έως τό σημερινόν μας Κοινόν 
ώρισμένως δέν θά ήνέχετο πλέον.

‘Εκτός όμως τών ανωτέρω υπηρεσιών του, ο -Κινημ. 
‘Αστήρ-, δικαίως ήμπορεϊ νά καυχαται διότι έσωσεν 
έπανειλημμένως τό γόητρον τής Εβδόμου Τέχνης από 
ασυνειδήτους έκμεχαλλευτάς τής κινηματογραφικής αδυνα
μίας τής νεολαίας μας. t

“Εκ παραλλήλου δέ, έσωσεν εκατοντάδα δλην υποψη
φίων αστέρων από τήν ψυχρότητα μιας βεβαίας απογοη- 
τεύσεως καί τάς οδυνηρός χης συνεπείας, δώσας εις 
αυτούς, έγκαίρως νά έννοήσουν, δτι ματαιοπονούν.

Αί ανωτέρω ύπηρεσίαι του «Κινημ. Ασχεροςτι πρός 
τήν Έβδόμην Τέχνην ώς καί πλεϊσται συναφείς τοιαϋ- 
ται, αποτελούν τήν απαρχήν τής έφαρμογής τού ΰψηλοϋ

Η ΑΡΛΕΤ ΜΑΡΣΑΛ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Ή γόησσα ’Αρλέτ Μαρσάλ μία από τάς μεγαλύ

τερος έλπίδας τοΰ Γαλλικού φιλμ επεστρεψε εις Πα- 
ρισίους άπό τόν Νέον Κόσμον.

Έπ’ εύκαιρίφ τής επιστροφής της ο γαλλικός κι
νηματογραφικός τύπος αφιερώνει είς τήν αλησμόνητη 
«Πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου» ένθουσιωδη άρθρα 
προσπαθών νά πείση ταύτην νά μή έπιστρέψη εις Χόλ
λυγουντ. λ

'Η Άρλέτ Μαρσάλ λίαν συγκεκινημένη, εδημοσι- 
ευσεν είς τήν συνάδελφον «Σινε-Μιρουαρ» ενα θαυ- 
μάσιον άρθρον είς τάς ωραίας γραμμάς τού οποίου α
ποφαίνεται δλος ό ένθουσιασμός της διά τήν έπιστρο- 
φήν της είς τό αθάνατο Παρίσι.



’"νηιιατογραφικός Άότήρ-
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Ο «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤ HP” ΕΙΣ ΤΗΝ IT ΑΛΙ ΑΝ

Ο ΜΙΛΑΝΕΖΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ή ταινίες «ρώτα ότή Αθήνα καί πολύ άργότερα ότό Μιλάνο.—Γό έλληνικόν δαιαόνιον καί οί 

τίτλοι.—Τό καμάκι καί τό Ψάρεμμα τών θεατών.—Ρητορική καί Ψιχάλες.
ΜΙΛΑΝΟΝ, Τέλη Δεκεμβρίου.— Πρός τιμήν τών έν 

Άθήναις καί Πειραιεϊ διευθυντών τών κινηματογραφι
κών έπιχειρήσεων δέον νά όμολογηθή ότι έδώ τά διά
φορα έργα προβάλλονται πολύ άργότερα άπό τάς ’Αθή
νας. Μόνον έπειτα άπό τρεις καί τέσσερας μήνες βλέ
πουν οί Μιλανέζοι τις ταινίες, τις όποιες οί 'Αθηναίοι 
πρό μηνών έχουν ήδη δει καί ίσως ίσως έχουν ξεχάσει πειά.

’Αλλά καί κάτι άλλο άκόμη πρέπει νά τονισθή. Καί 
τούτο είναι ή έπιτυχία τών έλληνικών τίτλων. Οί τίτλοι 
μέ τούς οποίους τιτλοφορούν τό διάφορα έργα στήν Έλ 
λάδα είναι πάντοτε έπιτυχεϊς. Άπόδειξις καί αύτό τού 
περιφήμου... Ελληνικού δαιμόνιου.

’Επειδή μάλιστα συνηθίζουν σχεδόν πάντοτε νά μετα
βάλλουν στήν ’Ελλάδα τούς τίτλους, γι’ αυτό οί ταξει- 
δεύοντες στο έξωτερικόν Έλληνες τήν παθαίνουν συχνά 
καί ξαναβλέπουν στήν Ευρώπη τά ίδια έργα, πού είχαν 
πρό μηνών δή στάς Αθήνας.

Καί τότε τούς κακοφαίνεται βέβαια καί τά βάζουν μέ 
τούς Ευρωπαϊκούς κινηματογράφους, άλλά παρηγοροϋν- 
ται μέ τήν ίκανοποίησιν τού έθνικού των αισθήματος. 
Γίνονται πειό υπερήφανοι γιά τήν Αθήνα μας καί έπι- 
στρέφουν στήν ’Ελλάδα όλιγώτερον... γκρινιάρηδες. Διότι 
διαπιστώνουν καθαρά καί χωρίς καμμίαν άμφισβήτησιν 
τήν άληθή καί πραγματικήν υπεροχήν τών 'Ελλήνων έπι- 
χειρηματιών τού κινηματογράφου.

Χαρακτηριστικόν τής έλληνικής άξιοπρεπείας καί 
προόδου είναι καί ή διαφορά τού τρόπου τής διαφημί- 
σεως καί τής έν γένει προσελκύσεως τών θεατών. Ή 
διαφορά έγκειται εις τό έξης: Στό Μιλάνο καθώς καί σ’ 
όλη τήν ’Ιταλία, ύπάρχουν άπ’ έξω άπό τούς κινηματο
γράφους διάφοροι θυρωροί—κράχτες. Ή δουλειά τους 
είναι νά προσκαλούν τούς διαβάτας νά μπούν στό κινη
ματογράφο, διαβεβαιώνοντες αυτούς μέ δλην τήν δύναμιν

τσόχαν μπλέ, κόκκινη, πράσινη καί άλλων χρωμάτων. 
Ευτυχώς μονόχροη γιά τήν ώρα. Μπροστά ύπάρχουν 
διπλές σειρές χρυσών κουμπιών ώς κάτου, στούς ώμους 
σπαλέττες μέ χρυσά κρόσια, στά μανίκια άμέτρητα χρυσά 
γαλόνια καί στά πέτα τού γιακά χρυσά σειρήτια. Στά 
παντελόνια έπίσης άλλα χρυσά σειρήτια. Τά χέρια γαντο- 
φορεμμένα πάντοτε. Στό κεφάλι φορούν πηλίκιον τού 
ίδιου μέ τήν στολήν χρώματος μέ χρυσόν γεϊσον καί μέ 
φαρδειά—φαρδύτατη χρυσή κορδέλα γύρω-γύρω. Πλάκα j τά γαλόνια.

Τώρα, άν τύχη καμμιά φορά καί τά παπούτσια είναι 
λυωμένα—αύτά δέν άνήκουν στήν έπιχείρησιν—καί τά 
δάκτυλα βλέπουν έξω άπό τά παραθυράκια, αύτό δέν 
έχει καί τόσην σημασίαν. Αύτό, βλέπετε, είναι άλλουνού 
Παπά Βαγγέλιο.

Οί περίεργοι αυτοί ναύαρχοι κρατούν πάντοτε μέ τό 
δεξί χέρι ένα ϋπερύψηλο κοντάρι ξύλινο, ύψους πλέον 
τών δύο μέτρων, τό όποιον έπί τής κορυφής του φέρει 
εύμεγέθη γλόμπον, προφανώς ξύλινον, καί βαμμένον κατά 
προτίμησιν άσημένιο.

Τό κοντάρι αύτό, είδος καμάκι, χρησιμεύει διά τό 
εύγενές σπόρτ, είς δ καταγίνονται δηλαδή γιά τό ψάρεμα 
όχι βεβαίως τών ιχθύων άλλά τών θεατών.

Μέ τό καμάκι λοιπόν, άνά χεΐρας, βολτατζάρουν—σάν 
καπετανέοι πούναι— άπό τής μιάς γωνίας τού πεζοδρο
μίου είς τήν άλλην, ώρυόμενοι κραϋγάζοντες σάν δερβίσαι 
άλλόφρονες. Τήν νύκτα μάλιστα, στής γωνιές τών πεζο
δρομίων, πού συνήθως ύπάρχουν όλιγώτερα φώτα, λάμπει 
άπό μακρυά ό... ξύλινος άσημένιος γλόμπος καί κάνουν 
τήν έντύπωσιν καί αύλικών δαδούχων τού μεσαιώνος.

”Αν έρωτάτε καί διά τήν ρητορικήν των δεινότητα, 
άστέ τα. Ή πομπώδης ’Ιταλική γλώσσα εύρίσκει τήν 
θαυμασιωτέραν της διέξοδον. Συγκινητικοί φράσεις καί 
αισθηματικοί άβροέπειαι, λυρικοί έξάρσεις καί ρητορικά 
σχήματα, μεταπτώσεις καί άσυναρτησίαι, πού τύφλα 
νάχη ή «βαθυστόχαστη κι’ άνατριχιάρα διανόηση» τών 
νεοελλήνων ποιητών καί ή συναρπάζουσα καλλιέπεια 
τών Ελλήνων βλαχοποιμένων.

’Αλλοίμονον δέ άν τολμήση κανείς νά τούς ζητήση 
καμμιά πληροφορία. Τού πιάνουν κουβέντα καί τότε 
παθαίνει άληθινό λούσιμο άπό τό στόμα τού θυρωρού 
πού πραγματικώς δέν συμμαζεύεται καί είναι ικανός 
έπί ώρας ολοκλήρους νά έκσφενδονίζη ρητορικούς μύδρους 
καί σάλια. Γιατί δέν λείπη καί τό σχετικόν ψιχάλισμα, 
έτσι γιά... άτραξιόν.

Βεβαίως, είς τό ζήτημα αύτό τής διαφημίσεως εϊμεθα 
όλιγώτερον όπισθοδρομικοί έμείς στήν Ελλάδα. Παρήλ- 
θον εύτυχώς άνεπιστρεπτεΐ τά ώραϊα έτη πού μέ τό 
κουδούνι κι’ έμείς στό χέρι, προσκαλούσαμε τούς θεατάς. 
διαλαλούντες τά χαρίσματα τών θεαμάτων μας.

’Ασφαλώς μάλιστα, μπορεί νά λεχθή ότι ύπερβαίνομεν, 
τούς Ιταλούς τούλάχιστον, εις τον τρόπον τής διαφημί
σεως. Πολλές άπ’ αύτές ’Αθηναϊκές ρεκλάμες τών Αθη
ναϊκών κινηματογράφων είναι πράγματι έξυπνότατες— 
πρέπει νά τό όμολογήσωμεν—καί χαρακτηριστικές τού 
Ελληνικού σπινθηροβολούντος πάντοτε, πνεύματος.

Τώρα ύπάρχουν καί κουτές φυσικά διαφημίσεις άλλ” 
αύτές είναι μάλλον σπάνιες.— Ή έξυπνες καί ή έπιτυ- 
χημένες είναι οπωσδήποτε περισσότερες.

0. Παπαμανώλης
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ΤΕΛ ΦΟΝ ΧΟΡΛΛΠΟΥ
■Η όθζνγος τοθ όκηνοθέτον τΛς «Μη. 
τροπόλεως» Φρΐτς Λάγκ καί όεναριο- 

γραφος τον αψτοί? έργου·

Κινηματογραφικός Άότήρ

Η ΕΒΔΟ/ΛΑΣ ΤΟΥ “ΑΤΤΙΚΟΥ,,

ΤΟ ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
Είς τό έργον αύτό φαίνεται πόσον σπουδαϊον 

ρόλον έπαιξε ή κατασκοπεία κατά τον τελευταϊον 
πόλεμον.

Ήρωΐς τής ύποθέσεως είναι ή ’Ελένη Μάρξ, ή 
οποία άλλοτε μέν φαίνεται ένεργοΰσα κατά τών 
’Άγγλων ως Γερμανίς καί άλλοτε ενεργούσα κατά τών 
Γερμανών ώς Άγγλίς. Προσφέρει πολλάς υπηρεσίας 
καί είς τούς μέν καί είς τούς δέ, ώστε έκαστον τών 
άντιμαχομένων κρατών νά τήν νομίζη ίδίκήν του. 
Φέρεται δέ έτσι διά νά κερδίζη τήν εμπιστοσύνην 
άμφοτέρων πρός επιτυχίαν τού ώρισμένου σκοπού 
πού επιδιώκει.

Ευρισκόμενα είς τό έτος 1918. Ή Ελένη ανήκει 
είς τήν Γερμανικήν υπηρεσίαν τής κατασκοπείας τής 
οποίας αρχηγός είναι ό Μπλοέκε. Ό Αύτοκράτωρ 
τήν συγχαίρει επισημότατα ενώπιον τού ’Επιτελείου 
διά τάς υπηρεσίας της. Τό έπιτελείαν τήν ζωτωκραυ- 
γάζει καί τής αναθέτει νά πάη είς τό Λονδϊνον, είς 
τό πρόχειρον Νοσοκομεΐον Νταλκούρ, διά νά πάη 
κατόπιν είς τάς γραμμάς τού ’Αγγλικού Στρατού, νά 
συνέχιση τήν κατασκοπείαν της. Τής δίδουν τό σύν
θημα μέ τό οποίον θά άναγνωρίζη τούς Γερμανούς 
κατασκόπους. «Τά τρία πρόσωπα τής ’Ανατολής». Είς 
αύτόή άπάντησις είναι «εμπρόςκαί πίσω». Ή Ελένη 
μετ’ ολίγον εύρίσκεται είς τό Νοσοκομεΐον αύτό, 
δπου φέρουν αιχμάλωτον έναν νέον ’Άγγλον αξιωμα
τικόν αεροπόρον. ’Ανακαλύπτει δτι δ ’Άγγλος αύτός 
είναι εκ τών επισήμων ’Άγγλων καί δεικνύουσα είς 
αύτόν τό σήμα της ώς Άγγλίδος κατασκόπου συνεν
νοείται μαζύ του. I 
’Εδώ ό θεατής ϊ 
πείθεται δτι είναι 
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Μία άκηνή άπό τό μεγαλειώδες έργον αΜητρόπολις» ποΰ θά προβληθή λίαν 
προσεχώς είς τούς κινηματογράφους «’Αττικόν» καί «Μοντιάλ» ’

τήν έντολήν νά άνακαλύψη τον Μποέλκε, αρχηγόν 
τής Γερμανικής κατασκοπείας. ’Εκεί ό οικονόμος τού 
'Υπουργού είναι δ Βαλντάρ, δστις δέν είναι άλλος 
παρά δ ίδιος Μποέλκε. Διά τού Γερμανικού συνθή
ματος «Τά τρία πρόσωπα τής ’Ανατολής» αναγνωρί
ζονται δτι άνήκουν καί οί δύο είς τήν Γερμανικήν 
κατασκοπείαν καί συνεργάζονται κατά τής ’Αγγλίας.

’Εδώ πάλιν ή 'Ελένη άποδεικνύεται Γερμανίς. Ό 
Βαλντάρ δέν τής λέγει δτι είναι αύιός δ Μποέλκε, 
άλλ’ δτι έχει έντολήν άπό τον Μποέλκε νά κλέψη 
αύτή τά έγγραφα τά σχετικά μέ τό νέον κανόνι, διά 
τού οποίου θά καταστραφή ό άεροπορικός στόλος τής 
Γερμανίας. Μετά πολλάς μεγάλου ενδιαφέροντος 
σκηνάς ή 'Ελένη κλέπτει τό έγγραφον εξ ου μαθαί
νουν τήν άποτυχίαν τού κανονιού. Ή 'Ελένη τώρα 
άποδεικνύεται Γερμανίς κατάσκοπος. Καί δ Βαλντάρ 
δστις έν τφ μεταξύ άγαπά τήν 'Ελένην άνταγαπώμε- 
νος παραφόρως παρ’ αύτής, τής λέγει νά πάνε νά 
ειδοποιήσουν τούς Γερμανούς διά τήν άποτυχίαν τού 
’Αγγλικού κανονιού καί νά τής συστήση τον ίδιον 
Μποέλκε., Καί είς τό υπόγειον τού μηχανήματος τών 
συνεννοήσεων τής λέγει ό Βαλντάρ δτι αύτός δ ίδιος 
είναι δ Μποέλκε. Ή 'Ελένη ήτις είναι έμμανώς 
έρωτευμένη μαζύ του είναι υποχρεωμένη χάριν τής 
πατρίδος της ’Αγγλίας νά τον παραδώση ή νά τον 
σκοτώση καί τον πυροβολεί.

Αύτός ήτο δ τελικός σκοπός της. Ό Μποέλκε 
πεθαίνει. 'Η ’Ελένη έσκότωσε τόν έχθρόν τής ιΛτρί- 
δος της καί κλαίει άπαρηγόρητα τόν εραστήν.
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Κινηματογραφικός Άότηρ

Μία άόθ8νεια...λντρώτρια I
Ή σταδιοδρομία μου ώ; χορεύτριας δέν άπέπρωτο νά είναι 

μεγάλης διάρκειας. ’Ολίγον μετά το ντεποϋτό μου' προσεβλή&η 
° λαιμός μου καί ή μητέρα μου, ή όποια είχε κηρυχθη έξ αρ
χής^ εναντίον τής Ιδέας νά ανέβω εις την σκηνήν, επειδή ενοισκε 
τό επάγγελμα τής χορεύτριας εξευτελιστικόν διά την κόρην της, 
την κόρην ενός πατρικίου, κατώρ&ωσε νά εϋρη ένα τρόπον νά 
με &εραπεύση από τήν φιλοδοξίαν μου, ή όποια άλλωστε δεν 
μοΰ έκαμνε καί μεγάλην εΰχαρίστησιν. Διά νά μή φανή ότι με 
απέλυσαν διά λόγους ανεπάρκειας, έξηκολού&ησα νά βγαίνω κά
θε βράδυ εις τήν σκηνήν.

Καίτοι δεν είχα παρά ένα έπιπόλαιον ερεθισμόν των αμυγ
δαλών, έπροθυμοποιήθην νά πέσω εις τό κρεββάτι.

Ό γιατρός*ήλθεν. Ή μητέρα μου μέ συνεβούλευσεν άπό 
πριν πως θά έβγαζα τήν γλώσσαν μου εις τον γιατρόν καί διά
φορα άλλα πράγματα, κατόπιν των όποιων ό γιατρός θά έκαμ
νε μίαν πιστοποίησιν ότι ειχακρυολογήσει καί ότι δενητο δυνατόν 
να εξακολουθήσω νά χορεύω.

> ’’ξάχματα έγιναν όπως τά είχε σχεδιάσει ή μητέρα μου 
καί έτσι έμεινα τρεις ημέρες εις τό κρεββάτι, πίνοντας αντί 
φαρμάκων διάφορα σιρόπια.

Τό μεγαλύτερον δε άπό τά κέρδη μου ήτον, ότι έγλύτωοα 
καί τό σχολεϊον.

Ετσι κανείς δεν ήμποροϋσε νά μέ είρωνενθή διά τήν άπο- 
χώρησίν μου άπό τήν σκηνήν, τήν όποιαν μοΰ εϊχεν υπαγορεύ
σει ή κατάστασις τής υγείας μου.
Καιρός οι’ άποφάόεις

ζ όμως επρεπε να λαβω μιαν οριστικήν άπόφασιν διά τό 
μέλλον μου, διότι ήμουν πλέον δεκατεσσάρων ετών καί έπρεπε 
να σκεφθώ ώριμώτερον.

t Ομολογώ οτι αι ανωτεραι σπονδαί δεν μέ συνεκίνουν, αΖΑά 
προ επιμονής τής μητέρας μου ήναγκάσθην νά τά; εξακο
λουθήσω.

Οταν εφόρεσα τον φοιτητικόν σκούφον, τότε μόλις ήσθάν- 
νην μίαν αγάπην διά τά γράμματα.
*Ο πρώτος έρως μον

Ο πρώτος ερως μου ήτον τουλάγιστογ κατά εικοσιν έτη με
γαλύτερος μου. Πώς ελέγετο, δεν ενθυμούμαι τώοα πλέον, μιά 
φορά όμως είς αυτόν οφείλω τό γεγονός οτι άπό όλα; τάς γλώσ
σας γνωρίζω καλύτερα τήν γερμανικήν. Ό πρώτός μου έρως 
υπήρξε συγχρόνως καί διδάσκαλός του.

Μοΰ έκαμνε^ γερμανικά τρεις ώρας τήν ημέραν. "Ητο ξένος 
και κομψος και όταν μίαν ώραίαν ημέραν έφθάσαμεν εις τήν 
μεταφρασιν τοϋ ταγαπών ένόμισα οτι μοΰ έχάοιζαν τον παοά- 
δεισον.

, ?&βγορα απεγοητεύθην. Μίαν ημέραν ήλθεν εις
το μάθημά φερων ματογυάλια καί αυτό ύπήρξεν ό τάφος τοϋ 
έρωτός μου. Εκτοτε καί εις τά μαθήματά μου δεν ήμουν όσον 
άλλοτε επιμελής.
‘Η γαλαοία

Η πρώτη αυτή απογοήτευσές μου μέ έκαμε προσεκτικήν.
Ειγα αποκτήσει πικράν πείραν μέ τούς ηλικιωμένους κυρί- 

ί^ενκάνεις ποτέ θα σου παρουσιάζοντο μέ ματο
γυάλια! Έξ άλλου ήννόησα ότι δλοι ήσαν έτοιμοι διά τόν αρ

ραβώνα καί το χειρότερον διά τόν γάμον, ενώ εγώ δεν είχα 
ούτε την ήλικίαν ούτε τό κέφι ποϋ χρειάζεται δι’ αύτά τά πραγματα.

Αλλ ητο παλιν ανιαρόν να ζώ χωρίς καρδιοκτνπι καί 
χωρίς' καμμίαν συγκίνησιν καί έτσι επεζήτηοα νά εΰρω κάτι 
ποϋ να αλλάξη τόν ρυθμόν τής ζωής μου. Τέλος εύοήκα ένα 
νεον έρωτα: τήν γαλαρίαν.

Ή παιδικές παραστάσεις με τά μπαλέττα καί τήν «Χιονά- 
την* πλέον δυνατόν νά συγκινοϋν τήν ψυχήν μου. Τώ
ρα πλέον ό Τολστόϊ ό Σνίτσλερ, ό Μόλναρ καί ό Χάουπτμαν 
μου ηοεσαν περισσότερόν,
, Αλλ επειδή έπρεπε τό βράδυ στις εννέα τά ευρίσκωμαι 
ανυπερθέτως στο σπίτι, δεν ήμποροϋσα νά παρακολουθώ παοά 
την πρωτην μονον πραξιν των έργων, Είχα καταφέοει νά μά- 
νω απ εξω πολλας πρώτος πράξεις.

Λεν πιστεύω όμως νά υπάρχω άνθρωπος, ποϋ έπόνεσε πε
ρισσότερόν απο εμε δια τήν τύχην των ηρώων των καί αυτό 
επειδή ακριβώς δεν έγνώριζα κατά ποιον τρόπον έτελείωνεν ή 
ζωη του. Ποσαι ύποψίαι δεν μέ εβασάνισαν διά τήν τύχην των. 
λτοσες νύκτες έμεινα άγρυπνη διά νά μαντεύσω τήν πιθανωτέ. 
ραν λυσιν των έργων, ποϋ δεν έγνώριζα παρά τήν ποώτην ιιό- νον πραξιν των!

Φαντάζομαι οτι οΰτε αυτοί οί συγγραφείς των έργων έπο- 
νοκεφαλιασαν τόσον διά τους ηρωάς των!
Νέαι γνωοιηίαχ

Αλλ ’ όταν ουχνάζη κανείς είς τήν γαλαρίαν, εΰοίσκεται 
μακρυτερον απο. τήν σκηνήν καί πλησιέστερον εις τούς ποιητάς. 
Ιο εισιτηριον τής γαλαρίας είναι πάντοτε μία άπόδειξις ίδεα- λισμου.

Βεβαίως είς τήν γαλαρίαν δεν έχει κανείς τήν άνεσιν τής 
πλατείας,, αλλά τί τά θέτε! Είς τήν γαλαρίαν συνάπτει κανείς 
σχεσεις ευκολωτερον παρ’ οτι μέσα είς μίαν λόζαν...
„ ’Ελέγετο Βλαδιμήρ, ήτο μόλις δεκαεξ ετών καί ωραίος σαν 
αγαλμα. Και δμως ήσθανόμην μεγάλην εΰχαρίστησιν 'νά εΰοί- 
σκωμαι μαζι^ του, διότι έγνώριζεν όλους τούς ηθοποιούς μέ τό 
μικρό των όνομα. Ήξευρε τάς μεταξύ των ηθοποιών σχέσεις 
και ενα σωρό λεπτομέρειες άπό τήν ζωήν των, ποϋ μοΰ έπρο- 
ξενουσαν κατάπληξιν.

το πιο δυσαρεστον άπό όλα ήτον,. όταν έτελείωνεν ή 
πρώτη πράξις. Τότε^ έπρεπεν ανυπερθέτως νά τό σκάσω διά τό 
σπίτι καί νά βρώ κάποια δικαιολογία, διότι καίτοι δεν είχα πε
ράσει ακόμη τό δέκατον πέμπτον έτος τής ηλικίας μου, δεν 
εννοούσα να ταπεινωθώ είς τά μάτια τοϋ φίλου μου.

Ποτέ, λοιπον τοϋ ελεγα οτι απο ολον τό έργον μόνον ή πρώτη 
πράξις μέ ένδιέφερε, πότε πάλιν τοϋ έλεγα ότι τό έργον ήτο 
κουραστικόν, καί διάφορα άλλα τέτοια. Τουλάχιστον οκτώ φορές 
τον χρόνον ή μητέρα μου έώρταζε τά γενέθλιά της καί έπρεπε 
να γυρίσω νωρίς είς τό σπίτι.

Δεν ηξευρώ αν απο λεπτότητα η άπό βλακείαν ό νέος εκεί
νος φίλος μου έδιδε πίστιν εις όσα τοϋ έλεγα.

Ακόμη και σήμερα δίδω 100 δολλάρια διά νά τό μάθω,
Έρωτικαχ άιΗιια^ίαι
. Ε “,Ενα^ β^άδυ ηΰρα πάλιν τήν παράοταοιν κουραστικήν. Δεν 
ηξευρω αν καί έκεΐνος συνεφώνει μαζί μου ή αν 'έλεγε φέμμα- 
τα: αλλα μοΰ έδήλωσεν ότι τό έργον ήτον άπαίοιον καί θά

I εφευγε μαζί μου.

Κινηματογραφικός Άότηρ

Α1 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! ΤΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ

ΦΑΕΡ-ΝΓ AM© Υ Ρ
'Κπό τον τίτλον αυτόν οί οκηνο&έται Μαροελ 

Βαντάλ καί Σάρλ Ντελάκ, εέγύρισαν^ ενα ωραίο 
φιλμ, με νπό^εοιν προβηγκιανήν, είς το όποιον ονμ- 
ιιετέσχον ό ΜωρΙς ντε Φερωντύ, ό ΒάνΝταελ, ό Πωλ 
Άμιώ καί ή Ρόζα Μαί.

‘Η Ρόζα Μαί, εϊνε μία νέα πραγματική άποκαλν- 
φις, εμφανιζόμενη διά πρώτην φοράν είς μεγάλον 
ρόλον εις τό Φλερ—ντ’ Άμοΰρ». Πλήν τη; καλλονής

Μα^ ίζαι(>ετι><όν δραματικόν ταλέντο, το όποιον 
άπεκάλυφεν δ γηραιός έταΐρος τής Γαλλικής Κωμω
δίας Μωρ'ις ντε Φερωντύ. ζ .

Ή κινηματογράφησή τον έργου, παρέσχεν αρκε
τός δυσκολίας είς τους σκηνο&έτας, όπως διηγή^η ό 
Βαντάλ, εις Παρισινόν δημοσιογράφον. * ,

— Για τής πρώτες Ιρωτικές σκηνές εΐχαμεν από
λυτον ανάγκην άπό ενα κοπάδι γίδια ! σε μια ποιητική 
τοποθεσία. Ζητήσαμε λοιπόν κάτι τέτοιο. "Αρχισαν 
νά γελούν. «Γίδια;» κΓ ανοιξαν όλοι διάπλατα τα 
μάτια τους. Γιατί όχι βονάσους ή βουβάλους τής 
προϊστορικής εποχής; Βρίσκονται τέτοια πράγματα 
πειά ; Τά κοπάδια τών γιδιών μπορεί να εινε πολύ 
ποιητικά καϊ φωτογενή, άλλά δεν υπάρχουν πεια στη 
Μεσημβρινή Γαλλία ! 'Οπωσδήποτε, φάχνοντας, 
ρωτώντας, έμά&αμε άπό κάτι γεροντότερονς πως 
κάποιο ίπρεπε νά βρίσκεται άκόμα στήν Σαρτρεζ της 
Βέρν, φηλά, στο βουνό. Τί νά γίνη; Πήραμε, δρομο 
καί φ&άσαμε μέσα στήν καρδιά τοϋ δάσους τής Κολο- 
μπρέο, όπου μάς έπληροφόρησαν ότι δεν υπήρχε 
κατάλυμμα γιά κανένα κΓ είμαστε είκοσι ! καί δεύ
τερον πώς άπό κεϊ γιά τήν Σαρτρέζ τής Βερν, δεν 
υπήοχε παρά ένα μονοπάτι, καί Οά πηγαίναμε με τα. 
πόδια.'Αφού κουτσοκοιμηΰήκαμε όπως-όπως μεσα σε 
αχυρώνες καί καλύβια, ξεκινήσαμε νά πάμε άπό άλλο 
μέρος που νά φ&άνουν τ’ αυτοκίνητα., Μέ πολλές 
περιπέτειες καί άπογύρια, φ-^άνωμε τέλος πάντων, 
εκεί κοντά, άλλά καί πάλι επρεπε νά κάνουμε πεζή 
επτά χιλιόμετρα σ’ ένα άνηφορικό μονοπάτι. Φορτω-, 
Δήκαμε τΙς μηχανές καί τά υλικά στην ράχη μας κι 
{.ξεκινήσαμε νά βρούμε επί τέλους αυτό τό καταρα- 
ιιένο κοπάδι τών γιδιών.

'Η Ικπληξις τοϋ βοσκού, δέν περιγραφεται, όταν 
μάς εϊδε νά φ&άνωμε στο καλύβι του, φορτωμένοι 
μέόλαΐκεϊνα τά περίεργα πράγαατα, μηχανές που 
λαμποκοπούσαν, άπάνω σέ στρίποδα σαν πολυβόλα. 
Αίας πήρε γιά ληστάς. 'Επί τέλους χάρις στην διπλω
ματία τής γυναικός μου, ποϋ ίξήντλησε ολη της την 
ευγλωττία, κατωρ^ώσαμε νά τόν πείσωμε περί τών 
καλών μας προθέσεων καί νά μάς βοη&ηση.

’Από τήν στιγμή Ικείνη, όλοι οί τσοπάνηδες, γιατί 
ήρΰαν κΓ άλλοι νά Ιδοϋν τί τρέχει, έβαλαν όλα τους 
τά δυνατά νά μάς φανούν χρήσιμοι, καί όμολογουμε- 
νως δέν μετανοήσαμε γιά τόν κοπο μας !»

II ------------------------- --------—------- =---- —

Μοΰ επρότεινε μάλιστα νά πάμε κάπου άλλου νά περασωμε 
τήν ώρα μας.

Αυτήν τήν φοράν δεν υπήρχε τρόπος σωτηρίας. ‘Η μητέρα 
μου μόλις προ τριών ημερών εϊχεν εορτάσει τά γενέθλιά της! 
‘Η πρόφασίς μου δεν θά έγίνετο πιστευτή καί έξ άλλου δεν 
θά ήθελα νά φαντασθή ό σύντροφό; μου ότι δεν ήμουν κυρία 
τοϋ έαυτοΰ μου. e

Αιά τόν λόγον αυτόν έδέχθην τήν πρότασίν του. Ό μικρός 
μου φίλο; έφρόντισε διά τήν γκαρνταρόμπαν. Λεν ήξεύρω ποϋ 
εύρισκε τά χρήματα, ενθυμούμαι ^ίόνον ότι, μόλις εβγήκαμεν 

■από τό θέατρον, έφόιναξεν ένα αμάξι καί παρήγγειλεν εις τόν 
άμαξαν νά μά; πάη είς ένα άπό τά γνωστότερα καφενεία τής 
πόλεοις. ν ,

Αέν άποκρύπτω ότι ό νέος μου φίλος μοΰ ηρεσεν εξαιρετικά, 
άΖΖά τό ύφος των ανθρώπων, ποϋ μέ έβλεπαν μέσα εις το 
καφενεϊον, μοΰ μετέβαλεν έξαφνικά τό φρόνημα. Τό ύφος τών 
θαμώνων τοϋ καφενείου ήτο τόσον έπιτιμητικόν, ποϋ αρχισα 
νά θυμώνω έναντίον τοϋ Βλαδιμήρ, ποϋ είχε τήν άπερισκεψίαν 
νά μέ πάη εις ένα τέτοιο κέντρον. , ,

Αιά τήν κακήν του τύχην, ό Βλαδιμήρ, θέλων να μέ ευχα
ρίστηση, ήρχισε νά μοΰ ύβρίζη τόν συγγραφέα τού έργου. 
"Οπόν ό Σαίξπηρ καταότρέόε* τό είδύλλιον

Ό Βλαδιμήρ μοϋ έδήλωσεν ότι δεν ήτο πλέον τόσον νέος 
διά νά γελά μέ τις ανοησίες τοϋ κυρίου* Σαίξπηρ.

_  Ποοτιμώ τόν Καζανόβα, μοΰ είπεν είς τό τέλος.
’Εγώ δεν είχα ιδέαν τοϋ πράγματος, άλλ ’ έπειδή ήμουν έξω 

φρενών διά τό ’φέρσιμό του, τό όποιον, έγινεν άφορμή νά γελά
σουν τόσοι άνθρωποι εις βάρος μου, εκηρυχθην υπέρ τοϋ κυ
ρίου Σαίξπηρ καί έναντίον τοϋ Καζανόβα, τόν όποιον νπε- 
στήριζε. · α· .._  Τον κατηγοοεΐς, τοϋ απηντησα, επειδή δεν είναι εις νεσιν 
νά τόν εννοήσης. , t η , ,

— 'Εγώ δεν τόν εννοώ τον κ. Σαίξπηρ οου η σν δεν εννοείς 
.τόν Καζανόβα: , .

Μήπως ήθελε νά μοΰ πή ότι ήμουν πολύ νεα, δια να μην 
ήμπορώ νά έχω γνώμην; Αυτό μέ έθύμωσε περισσότερον άπο 
τά ειρωνικά χαμόγελα τών θαμώνων τοϋ καφενείου καί τοϋ 
είπα μέ πείσμα : , . , , α

_  /]εν έχεις όσο μυαλό χρειάζεται δια να καταλαβης τον 
Σαίξπηρ.

Ό Βλαδιμήρ έγινε καταπόρφυρος.
_ _ ’Εάν μέ θεωρής τόσο κοντόν, τότε δεν μοϋ εξηγείς, σε 

παοακαλώ, διά ποιον λόγον ήλθες μαζί μου είς το καφενεϊον; ,
' "Ημουν έτοιμη νά τόν βάλω εις τήν θεσιν του, αλλ επρο- 

λαβε νά συμπληρώσω, τρέμων άπό τόν θυμόν του : , *
_  ’Οφείλω νά σοϋ ομολογήσω ότι ευρίσκω ύποπτον το εν- 

διαφέοον σου διά τόν συγγραφέα τοϋ έργου., ’Ασφαλώς θά γνω- 
ρίζης'προοωπικώ; αυτόν τόν κύριον,, μέ τό ηλίθιον φευδωνυμον, 
'καί δι ’ αυτό τόν υπερασπίζεται. Είναι άπλούστατα βλαξ.

Είς τήν άρχήν δεν κατάλαβα τί ήθελεν άκριβώς νά μοΰ πή. 
Τό νά είμαι έρωτευμένη μέ ένα ποιητήν ϋα, μέ έκολακευε, βέ
βαια, όσον καί τό γεγονός ότι δ Βλαδιμήρ ήτο ζηλιάρης^ μαζί 
μ,ου ’ πράγμα ποϋ άπεδείκνυε τήν αγάπην του. ’Αλ/.α πώς θα 
ήμποοοΰσα νά έπιμείνω μέχρι τέλους, τήν στιγμήν μαλιστα, που 
όλο; ό κόσμο; είς τό καφενεϊον δεν έξεκολλοΰσε τα ματια τον 
άπό πάνω μας! „ , ,

__ Σιά νά μάθης μιά για παντα, σοϋ τονιςω οτι η υποψίες 
σου είναι αστήρικτες καί γελοίες. Μία στενή σχέσις μου με,τον 
κύοιο Σαίξπηρ, όπως τήν φαντάζεσαι σύ, είναι τεχνικως αδύ
νατη. Αιότι φίλε μου, ό κύριος Σαίξπηρ, ό οποίο; δεν εδιαλεξε 
ψευδώνυμον διά νά γράφι;, αλλά λέγεται έτσι, εχει τώρα χρονιά 
ποϋ λείπει είς τήν ’Αμερικήν! , , , .

"Οταν τοϋ είπα αυτά, έφυγα βιαστική απο το καφενεϊον και 
αποφασισμένη νά μή ξαναμιλήσω πλέον είς τόν Βλαδιμήρ, ο 
όποιος όσον ήτο ωραίος, άλλο τόσον ήτο κουτος. , ,

Καθώς βλέπετε λοιπόν,, ό Σαίξπηρ πτα.ει δια την δευτεραν 
ερωτικήν μου ατυχίαν, ή όποια μοϋ έσκότισε περισσότερόν απο 
^(’Η Συνέχεια είς τό επόμενον.) ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ Μ
ΜΟΡΓΚΑΝ Η ΣΕΙΡΗΝ

H ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ g

—'Η Διτύθυνσις τοϋ “Κ ι ν η μ. ’ Α σ τ έ g ο g* μά 
ύυναμενη να ευχαρίστησή ένα έκαστον χωριστά στους α
πείρους ipHovgτης, tovg σνγχαρέντας αυτήν έηί τώ νέω 
tttt, ευχαριστεί θιρμώς διά T<jj τόσον θερμός εύχά’ς των 
και παρακαλεΐ να δεχθούν tovg tlliKgivtig της χαιρετι
σμούς καί τάς εύχάς της όπως τό 1928 avavtilti ευτυχές 
οι avzovg καί τόν αγαπητόν Κινημ. «ύστερα».
, Επί τώ νέφ έτει εύχομαι εις δλους τούς συνδρομητής 
ανταποκριτας και συνεργάτας τοϋ «Κινηματογραφι 
κ ου Α σ τ ε ρ ο ς» έτη πολλά καί ευτυχή.

Γ· Νιτσότίονλος
Άνταποκρ, «Κιν. Άστέρος» έν Καβάλλα

,, Αφιχθη καί θά παραμείνη επ' όλίγας ημέρας εις τήν 
πολιν μας ο κ. I. Blumenthal ειδικός αντιπρόσωπος τής 
κινηματογραφικής εταιρίας Paramount. Ό κ. Μπούμενταλ· 
θα συναντηθή ενταύθα μετά τού κ. Έμιλλίου Σάουερ γενι
κού διευθυντοϋ των πρακτορείων τής αυτής εταιρίας, διά 
την διοργανωσιν τών μελλουσών εργασιών τής Paramount 
Famous La;ky Corp.

—Ό έν Παρισίοις ανταποκριτής τοΰ «Κινηματο
γραφικού Ά σ τ έ ρ ο ς» κ. Μάνος Κέλλας έξελέγη αν
τιπρόσωπός τής Ελλάδος εις τό έν Παρισίοις έδρεϋον 
* , rouPement du Proche Orient». Εις τήν όργάνωσιν 
αυτήν ως γνωστόν συμμετέχουν πάντα τά έν Παρισίοις φοι- 

ι τητικα σωματεία τών Βαλκανικών κρατών καί τής Τουρ
κίας, τα οποία συνερχόμενα έργάζονται πρός παρασκευήν 
ευνοϊκής ατμόσφαιρα, διά τόν προπαγανδισμόν κατ’ έξέ- 
χοντα λογον τών αρχών τή Κοινωνίας τών ’Εθνών.

(Morgane la Sirerie.—Hag. Perret) 
Προτβλήθη tig <ό “Πάνθεον*

Τό φίλμ αύτό δέν μοϋ ήρεσε άπολύτως. 'Ιδού διατί-· 
Σενάριο κουραστικωτατο, χωρίς διόλου ενδιαφέρον μέ νε- 
λοίαν βασιν. Σκηνοθεσία διόλου Ικανοποιητική Κάποια 
εξαίρεση αποτελούν ωρισμένα εξωτερικά, έννοείται δτι αύ- 
τα δέν άρκουν δια να μετριάσουν τήν κρίσιν μου. Διά τά 
τεχνικά δέ, δέν λέγω τίποτε διά νά μή πώ πολλά! Μέ μί
αν λεξιν ό Λεόν Περέ πιθανόν νά είναι έκ των δημοφι- 
λεστέρων γαλλων σκηνοθετών δέν παρουσιάζει όμως πάν
τοτε καί εκλεκτά έργα. μ
Π/ήοδ τθΐ!ς 1ϊθοποιοί\ Ικανοποιητικός όπωσδήποτε ό 
re Ι’ί?*ο’ιο>’>«**6 οχι όμως καί καλός. Ή Clai
re j Ζ δέν μέ συνεκίνησε, ακόμη περισσότερο οί 

- Τλ* σΥμπ:έρ'ισ!1“ ®1ναι δη έφευγα πριν τελειώσει 
δέν ήρεσεν*”* μου ως κρζΓζκού δέν μ’ έκρατοϋσε. Εδώ

Ro-Ma

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕ ΤΗΣ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
(The Cheerful Fraud.— Hag. Universal.) 

Προεβλήθη tig τό «Αττικόν»
Είχαμε δει προ ήμερών τΙς περιπέτειες τοϋ Γιάννη 

L0Ua3!1O>S 6EV ε-?“ν τ.ελειώσ8ι> ε1*“ν συνέχειαν καί 
μάλιστα συνέχειαν ολως απρόοπτον. Ό Γιάννης δίγαμος! 
Εννοείται λοιπόν δτι το ενδιαφέρον τοϋ θεατού διατη

ρείται από της αρχής μέχρι τέλους άμείωτον καί ό Γιάν- 
νης* κατέστη ασφαλώς πλέον δημοφιλής.

Εκτός άπό τόν Ρέζιναλντ Ντέννυ πρέπει νά μή λη- 
?μ07ησΛίμε\κ?1 Λην Emily Fizroy κ“δώς καί τήν Ger- 
l„>d „°lmS-ed· Π®βισ<,δ*ε0α περιττεύουν, τό έργο άρέσει 
καΙ συνισταται. *

Kino

ΤΑ 7 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ Κας ΓΚΙΟΥΡΚΟΒΙΤΣ

CDie sieben Tochter der Frau GyurkoWics.-Haeay.
Swen k—Hemberg—Film der U.F.A.) 

Προεβλήθη εις τό «Ούφα Πάλας».
Αί πρώται πράξεις μάς ύπόσχοντο πολλά περισσότεοα 

σαν^άντοΓ ™ “1 καϊόπιν ^λλον μάς άπεγοήτε'υ-
σα\\ πάντως όμως, δεν μπορώ να το άρνηθώ, έγέλσσα άρ-

'Από τά ανωτέρω αντιλαμβάνεται καθείς δτι ποόκειται 
HvlHn Γλνφρ?Γ εργχ°υ' ΧΟ 0ΧΟΐΟν 6 σκγ)νοθέτης Ragnar 
Hyltin-Cavvalhus δεν μάς τό έπαρουΑίασε τόσον καλά 
Φαίνεται ανίσχυρος να κυβέρνηση τό ασθενές αυτό σενάοιο 
ωώκτοΤκ^? γ“λα1' π°λύ δέ «“νοποιητική ή φωτογρα- φια του Καρλ Χοφφμαν. τ ιν
. ,Τα,7 κ°θίτσια δέν μάς ικανοποίησαν. Περίμενε καθείς 

π°^ Τερ«Ό0τερα. «Εννοείται δίι 
μία αποτελεί εξαιρεσιν, η Μπεττυ Μπέλφουρ Ή χαριτω-

'Τ7· ζ’-με Βίλλυ Φρίτ« κατά δεύτερον λό- 
π'01 η ^αη ε0υ φΐλμ· 0 Φριτς καλός κα1 Δόν Ζουάν 

όπως παν τα, κατώτερος όμως άπό πολλά άλλα του φιλμ.

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ

Ο δημοφιλής Ρώσσος καλλιτέχνης ΊβάνΜοσζοϋ- 
κιν τον όποιον αί θαυμάστριαί του θά έπανίδωσιν 
εντός ολίγου εις τόν «Καζανόβα», ύπέστη τελευταίως 
εις μίαν κλινικήν τής Γερμανικής πρωτευούσης σοβα- 
ραν,εγχείρησιν εις τόν λάρυγγα.
„ Εκυκλοφόρησεν εύρυτατα ή φήμη δτι ό Μοσζοϋκιν 
αμα τή αποθεραπείμ του θά έμφανισθή παρά τό 
πλευρόν τής γοησσης Μαρσέλλα Άλπάνι εις ενα φιλμ 
διά λογαριασμόν τής Οΰφα. Πλήν ή έπαλήθευσις τής 
φημης ταύτης θεωρείται λίαν απίθανος δεδομένου 
οτι ο καλλιτέχνης αναμένεται ήδη έν’Αμερική συμφώ- 
νως με τους ορούς τοϋ συμβολαίου του.

Η λεπτομέρεια αυτή είναι πολύ λυπηρά διά τούς 
άπειρους Έλληνας θαυμαστός άμφοτέρων τών καλλι
τεχνών.

Αξίζει έπαινος καί διά τήν Λυδία Ποτεχίνα. Ό Χάρρυ 
ΛαΛμ εις τόν μικρόν του ρόλον συμπαθής. Ό Βέρνερ Φύτ· 
τερερ αρκετα μονοτονος.
„έ..Τ<νυμΐϊερ“?μ<χ εϊν“ι δτι π50κειται περί ενός μέτριου 

“^οσΜει“τ°? °μω? εμπορικότητα 'Αρκεί 
άλλωστε να παιζη ο Β. Φριτς διά νά είναι έκ τών κροτέ- 
ρων εξησφαλισμενη η επιτυχία. 'Εδώ έσημβίωσεν έπιτυχίαν.

Ro-Ma '
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τού Χάρολδ Λόϋδ εις τήν ταινίαν «Γιά όνομα τοϋ θεού* έση- 
μείωσεν μεγάλην έπιτυχίαν. . _ ,

Κινημ. Πατέ.—Προβάλλεται “ 0 μιναρές του θανατου*.
Κινημ. 'Αττικόν.—'Η δεύτερα εποχή τοϋ < Καίνιγκομαρκ* 
Κινημ. Μοδέρν.— ’Επεισοδιακά “Σιναμπαρ* και “Τιμήν*. 
Κινημ. Κεντρικόν.—Προβάλλεται «Ό άγνωστος καβαλλα- 

ρης* μέ τόν Μάκ Κένεϋ όμοΰ μέ τά επεισοδιακά «Σιναμπαρ* 
καί “Μυστικό τών τεσσάρων*. ,

Κινημ. Ροαγιάλ.—Προεβλήθη ό “ Μιχαήλ Στρογκωφ*. _ 
Κινημ. 'Ολύμπια.—Προεβλήθη τό τέλος τοϋ έργου «Σπητι 

τού μυστηρίου*. Ήδη προβάλλεται ό “Τρομοκράτης του ιπ
ποδρομίου» μέ τόν Χότ Γκίπσον. , _

Κινημ. Φοϊνιξ (Τούμπας).—Προβάλλεται το «Σπητι του
^°^ίονν· τ. Τσατσαπάς

Βόλος
Κινημ. Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν τά έργα «’Άνευ οικο

γένειας» καί “Ή τρελλή Λόλα* μέ πραγματικήν κοσμοσυρροήν. 
Ποοσεχώς “Σιωπηλός κατήγορος*. , ,

Κινημ. Άργυλλά.—Προεβλήθησαν τα έργα “ ΒγκΧημα 
καί έξιλέωσις*, “Ή τίγρις τών θαλασσών* και “Οι νεκροθα- 
πται τής χαράς* μέ αποτυχίαν. & Παπαβασιλείου 

Λάρτόόα
Κινημ. Ντορε.-Ποοεβλήθη τό έργον “2000 λεύγαι υπό 

τήν θάλασσαν* τοϋ ’Ιουλίου Βέρν. Προσεχώς « Η ταβέρνα του 
διάβολου . Παπανικολάου
Καβάλλα

Κινημ. ’Ολύμπια,-Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν τό 
έογον “ "Εγκλημα τών άνθρώπων» μέ τόγ Ρ· Βαλεντίνο.

’Επίσης τό αυτό έογον προεβάλλετο κατα τας τρεις πρωτας 
ήμέοας καί είς τόν Κινημ. Αίγλη, ό όποιος απο τής Πέμπτης 
μέχρι τής Κυριακής τών Χριστουγέννων προεβαλε^ τρεις όι- 
ποάκτους κωμωδίας, “Τόν Σιλβέστρον παντρεμμενον». “Τόν 
σωτήοα τών γυναικών» καί “Τόν γενναϊονιππότην».

' Γ. Νιτσόπουλος
Κέρκυρα

Κινημ. Δημοτ. Θέατρον.— Προεβλήθησαν εα έργα “ Ενας 
κλέφτης στον παράδεισον», “Βασιλικοί έρωτες* και δια δευτε- 
οαν φοοάν “ Ή άμαξα νπ αρ. 13». , ,
~ Κινημ. Ποικιλιών.— 'Εξακολουθεί τας παραστάσεις του ο 
θίασος Ξύδη. Μ

Κοιιοττνη
Κινημ. Αττικόν.-Προεβλήθησαν τά έργα “Μαρία, Μα- 

ριάννα, Μαριέττα», “ Τό παιδί τού δρόμου», “Ροβινσων ο θηριο- 
φάγος* καί “Αγνή Σουζάνα*. X. Μιοσίδης

Ξάνθη
ϊίΓνημ. Μύητις,.-Προεβλήθησαν τά έργα «Βαριετέ», «'Ο 

Ίλιγγος» καί ώς ευεργετική υπέρ τής Επαγγελματικής Θμο 
σπονδίας τό έργον «Έκδίκησις νεκρού». Ο κ. Κωνσταντινιδης 
συμβληθείς μετά τής εταιρίας Σινε Οριανμ^ υπεσχεθη εκ
πλήξεις μέ τά έργα «Μιχαήλ Στρογκωφ», «Ρασπουτιν» «Σει- 
οήν τής Σεβίλλης», «Άθλιοι», «Διαφθορείς κοριτσιων», «Τιτι 
ό βασιλεύς τών άλητών)), «Κατάσκοπος με τα μαύρα ματια» 
κλπΤά θερμά μας συγχαρητήρια διά τήν άοκνον ποοσπάθειάν

Έπι τέλους οί Ά&ηναΐου&ά ευτυχήσουν ν’ απολαύ
σουν συντομώτατα τό μτγαλουργημα. τής γερμανικής τέ
χνης, τήν «.Μητρόπολη-. Καί τό σπουδαιότερου όλων, η 
προβολή του &ά γείνη είς μίαν και μόνην εποχήν. Αυτό 
τό τονίΖ,ομεν διότι ή «Μητρόπολις* τίναι μήκους 4189 
μέτρα καί τοιούτου μήκους ταινία δεν εχει προβληϋ-ή με 
χρι σήμερον ί’ς μίαν εποχήν. Η Σ ι ν f ’ Ο ρ ι ά ν είναι 
άξια ϋ·τρμα>ν συγχαρητηρίων διότι άπεφασισε την προβο
λήν τοϋ μεγαλουργήματος αύτοϋ καϊ μάλιστα ίίς δύο συγ
χρόνως κινηματο&έατρα.

ΕΙς τό Σαλόν ’ Ιντεάλ και το Παν&εον&α 
προβλη&ή επίσης ή μεγάλη, ώς λέγεται, γαλλική ταινία 
τ‘0 Ναπολέωνά, τοϋ σκηνοθέτου “Αμπιιλ Iκανς, εις το 
Σπλέντ ιτ θά προβληθούν πιθανώς ή εΌ μικρός Να· 
Λολέων» με %όν ‘ Ελληνα, καλλονήν τής όϋ'όνης Ίω- 
αννίδην ντεοδνόμενον τόν ρόλον τον Εατίολέοντος η 
ματωμένο τριαντάφυλλο»·

Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθησαν τά εξής έργα S 
ΕΙς τά «Ολύμπια τό « Τάν ή επί τας>, είς τό « Α τ τ ι - 
κόν - Ό Γιάννης με τής δυό γυναϊκνς, μέ τόν Ρετζιναλ 
Ντέννυ, είς τό Σ π λ έ ν τ ιτ τό «Ποτάμι τοϋ 
καί τΠοιός τόν σκότωσε», είς τό Π ά ν θ ε ο ν « Ο Α 
πάχηςι, είς τό Σ α λ ό ν ’Ιντεάλ ή γνωστή κω
μωδία «.Θεόδωρος καί Σια>·) ιταλικής παραγωγής, εις τα 
Ο ϋ φ α Πάλας ή ^Νεανική μέθη* μέ τήν Καμιλλη 
Χόρν καί είς τό Μ ο ν τ ι ά λ «Στά νύχια τωτ Τί
γρεων* μέ τόν Χάρρυ Πήηλ.

Είς τά συνοικιακά προεβλήθησαν έργα ως έξης : Λις 
τό Α. Ο. Δ. Ο. τά έργα Πέραν τού Σουέζ* μέ τήν Νεγ- 
κρι, “Πίσω απ’ τό μέτωπο* μέ τόν Βάλλας Μπήρυ και 
« Μάε ή κλέπτρια* τής Φόξ Φιλμ μέ επιτυχίαν, είς το 
’ Αχ ίλλειον τό ι’Έμδεν* καί “Τά επτά κορίτσια της 
κ. Γιούρκοβιτς», είς τό « Ε λ λ ά ς . Άπ’ τό γκρεμνό 
στή θάλασσα», είς τό Π α ν ό ρ α μ α “Ο διαβολεμένος 
καβαλλάρης* καί ΓΟ λεμβούχος τοϋ Βόλγα*, εις την 
Μαγείαν «.Πάτ καί Πατασόν*, εις τα Ηλυσσια (Καλ
λιθέας) ΓΗ καρδιά τής μάσκας» καί είς τόν Παρθενώνα 
(Καλλιθέας) «.Μάε ή κλέπτρια* καί «Στά καταγώγια*.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠετρατεΡς

Κινημ. Χάΐ—Λάϊφ.—Μέ μεγάλην επιτυχίαν προεβλήθη ή 
κωμωδία «.Τι έπαθε ό Γιάννης^. Άπό τής ανριον Δευτέρας 
«Μοογκάν ή Σειρήνά.

Κινημ. 'Ολύμπια.— Μέ πρωτοφανή κοαμοουρροην προε
βλήθη ή Β' εποχή τού περίφημου «Μπέν ΧοϋρΊ).

Κινημ. Σπλέντιτ.—Ποοεβλήθη ή «Πληγωμένη πεταλούδα* 
μέ τήν Λάουραν Λαπλάντ. Ε. Βρυεννιος
■©εόόσΧονίκη

Κινημ. Διονύσια.-ή προβολή τού «Μπέν Χούρ» 
σημειώοαοα τήν πλέον μεγάλην έπιτυχίαν που ε^σημείωσαν μέ
χρι σήμερον είς τήν πάλιν μας κινηματογραφ. έργα. Ηδη προ
βάλλεται “Ο ΚΟΚΟΤΟΔΡΟΜΟΣτ, έργον τής ΟΥΦΑ με την 
Μαρία Ζακομπίνι καί Καμίλλα Χόρν·. ,

Κινημ. Παλλάς.—Προβάλλεται « Το πϋρ» με τους Βανελ 
καί Μαξουντιάν. . . ,

Κινημ. Λευκού Πύργου.—« Ο μαύρος πειρατής» με αρκε
τήν έπιτυχίαν. , , , ,

Κινημ. Άλάμπρα.—«Οί θνήσκοντες λαοί* με τον Πωλ 

Κινημ. Άθήναιον.— Άπό τής πρώτης ημέρας ή προβολή
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ΣΤΑΜΟΣ β ςταμελοςτου. Τώρα δμως μέ τάς νέας αυξήσεις δεν έ)ά ήτο καλόν ν' αύ- 

ξήοη καί τήν ορχήστραν;
Κινημ. Πάνθεον.—'Αργεί. Σ. Καζαντζής

Μεόολόγγιον
Κινημ. ’Αττικόν.—Προεβλήϋησαν τά έργα “Σιδηρούν προ

σωπείου» καί “Τό τραγούδι τής αγάπης». Προσεχώς “Τό καρα
βάνι πρός τήν δΰσιν». Θ. Γεωργόπουλος
’Eoerfda

Κινημ. Μ. ’Αλέξανδρος.—Προεβλήδη μέ εξαιρετικήν επι
τυχίαν τό έργου “Μαύρος πειρατής"» με τόν Φαίρμπαγκς και ή 
κωμωδία “Δέν &ά σοϋ δώσω τήν κόρην μου».

Κινημ. Βέρμιον,—Προεβλήδηοαν τά έργα “Ή Πατρϊς» 
μέ επιτυχίαν καί « Ή Σκιά» μέ τήν Μαντζίνι. Προσεχώς « "Ο
νειρα που σβύνουν» καί «‘Ο έρως εϊνε τυφλός».

Φ. Έσπιελίδης

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Κινημ. Όπερά.—Προεβλή&η τό έργον «Ή σειρήν τών 
θαλασσών».

Κινημ. Μαζίκ.—Προεβληϋη τή συνοδεία Τζαζ—Μπαντ 
καί άσματος τό έργον “Τό λουλούδι ποΰ σκοτώνει» μέ τήν "Ε- 
βελυν Χόλτ καί τήν Βίβιαν Τζίμποον.

Κινημ. Μοδέρν.—Μεγάλη επιτυχίαν έσημείωσεν τό έργον 
«Ό έρως τής μπαγιαντέρας».

Κινημ. Άλάμπρα.—Μέ πολύ μεγάλην επιτυχίαν προεβλή- 
&η τό έργου “Ή ώραία χειρονομία (Beau Gesty μέ τόν Ρό- 
ναλντ Κόλμαν.

Κινημ. Μελέκ.—Μέ ΐσήν επιτυχίαν τών Ά&ηνών, προε- 
βλή&η τό έργον “Ύπό τήν σκιάν τών τάφων».

Κινημ. Έτουάλ.—'Η ύποδούλωσις.
Κινημ. Έκλαΐρ.— Ή βασίλισσα τού καμπαρέ.
Κινημ. Σίκ.—Προεβλήάη (CO μαύρος πειρατής».

Φ. Ναζλόγλου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Στασινόπουλον (Λεβάδειαν).—Παρακαλούμεν άρχίσα- 

τε επιστολήν τακτικών ανταποκρίσεων καθ’ έκάστην Τετάρτην. 
Συναντήσατε κ. Ήλ. Καστρίτην τόν όποιον παρακαλεϊτε εκ 
μέρους μας έπιστρέφη δελτίον. ’Αναμένομε? δύο μικράς φωτο
γραφίας διά δελτίον άναγνωρίοεως.

Δ. Πανουργίαν (Λεβάδειαν).— Σάς εύχαριοτοϋμεν άλλ’ 
επειδή προηγήθη είς τήν πρότασιν ό κ. Στασινόπουλος παρα
καλού μεν νά μή μάς παρεξηγήσητε και έλπίζομεν δτι πάντοτε 
θά ένδιαφέρεσθε διά τό περιοδικόν.

Γ. Χαλκίδην (Σέρρας).— Παρακαλού μεν έπιοτρέφατε φω
τογραφίας άφοϋ κρατήσητε δύο ώς δώρον συνδρομής. Επίσης 
καί σχετικήν άπόδειξιν.

Γεωργόπουλον (Μεσολόγγιον)— Συστήσατε είς φίλους σας 
ώς και διευθυντήν Κινηματογράφου νά εγγράφουν. Δεν φαν- 
ταζόμεθα νά ύπάρχη ιδιαίτερος τρόπος.

Γ. Ίορδάνου (’Αλεξ)λΐν)— Νά μάς στέλνετε τακτικά. Δελ
τίον θά σάς σταλή.

—Ρενέ Θεοδοσιάδην (Ενταύθα).—Μπορείτε νά μάς στέλνε
τε τακτική συνεργασίαν, άλλά σάς παρακαλούμεγ νά προσέχετε 
εις τήν ακρίβειαν τών πληροφοριών σας.

—X. Βουτσινάν (Άργοστόλιον).—Σάς παρακαλοΰμεν νά μάς 
στέλνετε τακτικά? καί τών δύο πόλεων.

—Π. Χαρτομαζίδην (Έδεσσα).—Σάς ευχάριστου μεν πολύ 
διά τήν συνεργασίαν σας. Έλήφθη καί τό δεύτερον μέρος, σάς 
παρακαλοΰμεν δμως νά μάς στείλετε δλον μέχρι τού τέλους διά 
νά κανονίσωμεν τήν δημοσίευσίν του άναλόγως.

—I. Μιχάλου (Καλάμας).—Σάς έστάλησαν 25 φωτογρα
φίαν Χρήματα έλήφθησαν.

Η- ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ fg
—Ή .Νόρμα Σήρερ, τό χαριτωμένον κινηματο

γραφικόν αστέρι, έτέλεσε τούς γόμους του μέ τόν 
’Ίρβιγκ Τόλμπεργκ, ένα τών διευθυντών τής Μέτρο 
Γκόλντουϊν.

— Ό γνωστός ηθοποιός τοΰ κινηματογράφου 
Χάρρυ Πήλ, έγένετο θύμα μιας τραγικής περιπετείας 
κατά τό τελευταϊον «γύρισμα» μιας ταινίας εις τό 
Παρίσι.

Κατά τήν έξέλιξιν τής ταινίας, δπου εις μίαν σκη
νήν εμφανίζεται καί μία τίγρις, ενώ ϊστατο έπί τού- 
κιγκλιδώματος μιας κλίμακος, ή τίγρις, πριν προφθάση 
ό παριστάμενος θηριοδαμαστής νά τήν έμποδίση, 
εύρέθη δι’ ενός πηδήματος έπί τοΰ Χάρρυ Πήηλ καί 
ένέπηξε τά νύχια της είς τήν πλάτην του. Οί παριστά- 
μενοι τά έχασαν, καί θά τόν κατεξέσχιζεν, άλλά μέ 
τήν ορμήν τοΰ πηδήματος καί ύπό τό βάρος τοΰ ζώου, 
έσπασαν τά κάγκελλα καί ή τίγρις μέ τόν Χάρρυ Πήλ 
έπεσαν άπό ύψους 7 μέτρων.

Ή πτώσις αύτη υπήρξε σωτηρία, διότι ή τίγρις 
έζαλίσθη καί κατωρθώθη νά συλληφθή, ένώ δ Χάρ
ρυ Πήλ, ξεσχισμένος άπό τήν τίγριν καί μωλωπισμέ
νος άπό τήν πτώσιν, ώδηγήθη εις κακά χάλια είς τό 
νοσοκομεΐον.

—Μεταζύ τών ά'λλων, ή Μαίρη Πίκφορδ, είναι... 
συνταγματάρχης τοΰ 143ου συντάγματος πεδινού πυ
ροβολικού, τοΰ ’Αμερικανικού στρατού.

— Πρό έβδομάδος έφθασεν είς τόν Λος ’Άντζε
λες είς άπό τούς πλέον παραδόξους ηθοποιούς τοΰ 
κινηματογράφου, μία πελώρια άράχνη, άπό τάς καλου- 
μένας «τ^ραντελλά». Ή «ταραντελλά» αύτή, ή οποία 
είνε μεγάλη ωσάν μεγάλος κάβουρας, πρόκειται νά 
λάβη μέρος εις έν φιλμ μαζί μέ τήν Μις Τζιούν Κόλ- 
λυερ. Εννοείται δτι δ παράδοξος αύτός ηθοποιός, 
τοΰ οποίου τό δήγμα δέν είνε άκίνδυνον, προκαλεϊ 
τόν άποτροπιασμόν τής Τζιούν Κόλλυερ, ή οποία 
έδέχθη νά παίξη μαζί του, μόνον έφόσον δ Ντιοί κ 
Καχαναμόκου, είς Χαβαϊανός κολυμβητής, δ δποϊος 
ξέρει τά ήθη τοΰ φοβερού αύτοΰ άραχνοειδοΰς, θά εύ- 
ρίσκεται συνεχώς πλησίον της.

5 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5-ΑΘΗΝΑΙ
ΓραμματοΟνρΐς 31» ί 
= Τηλ. Διενθ. = |

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
= ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ = 
Λάμπαι οίκονοιιίας 
μέ κάτοπτρον Zeis τύ
που axadin. Τό πρώ
τον, βραβεΐον είς τόν 
διαγωνισμόν τοΰ Βερο
λίνου, 120 κινηματο
γράφοι έν Έλλάδι έ- 
προμηθεΰθησαν τοιαύ- 
τας λάμπας έξ ημών, 
ύπέρτεραι ήγγυημένως 
παντός συναγωνισμού. 
’’Ανθρακες προβο
λής παντός διαμετρή
ματος είς χαμηλός τι
μάς.

Κόλα Agfa ή άνωτέρα άνά τόν κόσμον.
’Ανρουλέζ καί ιιηνανατ προβολής δι' αίθουσας 
καί σχολεία.Ταινία» κολοσσοί άποτελοΰσαι τό καλλίτερου καί 
έπικερδέστερον πρόγραμμα εις πάντα κινηματογράφον 
Κινηματογραφικά! επιχειρήσεις πάσης φύσεως.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

Ζητούνται τακτικοί άνταποκριταΐ νέοι ή δεσποινίδες 
δπως αντιπροσωπεύσουν τόν -Κινηματογρ. ’Αστέρα» είς 
τάς έξής πόλεις τής ‘Ελλάδος· Ηράκλειον (Κρήτης), Ρέ- 
θυμνον, ’Ιωάννινα, Πρέβεζα, Πύργον (’Ηλείας), Τρίκ- 
καλα, Αΐγιον, Σπάρτη, Άγρίκιον, Ναύπλιον, Κόρινθον, 
Φλώρινα, Βέρροιαν, καί δπου υπάρχει έστω καί είς 
μόνον κινηματογράφος ώς καί είς τήν Κορυτσάν (’Αλ
βανίας) καί Κύπρον. Θά προτιμώνται οί έγγράφοντες 
συνδρομητάς.

Ή Διεύθννόις

=^=- ----Pi , "Εχουν εις άφθαστον βαθμόν
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΝ ΕΥΑΥΠΣΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

1|| Είνε ασυναγώνιστοι ήγγυπμένπς ποιότητος καί ουδέποτε παρου- |||
|$Ι| σιάζουν ελαττώματα |||
Η Διά τοΰτο προτιμώνται πάντοτε 1κ-1
]8 ΔΗΜ. I. ΚΑΡΡΑΣ Μ

’Αποκλειστικός αντιπρόσωπος—’Αθήναι—*Φδός Πατησίων 12 Ijfl
Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ Jj

Δράματα—Κωμωδίαι—’Επεισοδιακά—Ζουρνάλ



ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΓΚΩΜΟΝ

ΕΧΕΙ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Είναι 450 φορές πού περ- 
να μία ταινία είς τό

MADELINE CINEMA . 
τών Παρισίων καί όπως γρά
φει όλος ό τύπος ή ταινία 
νομίζεις ότι εινε άθικτος! 

Δέν πρέπει λοιπόν νά αί- 
τιάται κανείς τάς ταινίας 
ότιδέν βαστούν.

Είναι αί ΜΗΧΑΝΑΙ πού 
τάς καταστρέφουν.

Προμπθευόμενοι μηχα
νήν

ΓΚΩΜΟΝ 
εξασφαλίζεστε άπό φθοράν 
καί καταστροφπντών ταινι
ών σας.

Αί μπχαναί
ΓΚΩΜΟΝ 

εΐνε αί στερεοτεραι καί αί 
άπλούστεραι.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
61’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΛ6Λ

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Ίουλιανού 27α Άθήναι

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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