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ΒΙΒΙΑΝ ΓΚΙΠΣΟΝ
Ή κομ.ψ$ κελλιτέχνις το·3 κιντ4μ.χτογρχφου είς μ.ίχν σκηνήν το'5 έργου 
«Κύκνειον χσμ,α» (Lieblei' όποιον προβάλλεται μ.έ μ.εγάλτ}ν έπιτυχίαν 

_.ς τό «Αττικόν».
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Κύριοι Ίδιοκτήται Κινηματογράφων.

συρ-

DAG FILM C°
== ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΑΖΙΑΔΗ ==

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΕ I

οας τής μεγάλης

"ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ,,
ποϋ έχάλασε κόσμο στάς ’Αθήνας καί τήν Αϊ'ν>.π™ > >
TOY^rt. «ΜΠΕΝ TOyX^APkTph

Εςασφα?\.ισθήτε έγκαίρως.

εκ της διευθυνςεως DAG FILM 0°

μητάς τον π<ϊν ότι τονς ένδιαφέρεν 1

(Καρτιέ Αμπελοκήπων) 
ΔΕΥΤΕΡΑ—ΤΡΙΤΗ 

ΦΑΝΑΜΕΤ
4 Μιγαίοι Άστίρτς τής ό&όνης ή γόησσα Πόία 

° me.atotaT°S Μ™ Λνόν, ό τραγωδός Νο- αχ Δίττηρν, ο κωμικός Ραϋμόν Γκρίφ,φ. Παίξουν

ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ
τοϋπ.ριφήμονσχηνο^έχου Δημήτρι Μηουκοβέτσκι

Ss’ jAR-G^US

DE LA FRESSE D' ORIENT
Sophocles No .9 (Passage Pappou) Athenes 

Fonde en 1911
Le seul en Grece bureau de coupures des 

journaux et des revues greques
Lit, decoupe et envoit immediatement a ses 

abonnes tout ce qui les interessent.
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ΤΕΤΑΡΤΗ—ΠΕΜΠΤΗ 
Ίωόηυ Μπργυι*λϋ 

ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ 
μέ τόν Γκίψων 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ

ίζζζ*. ?laP°l°s) και ο Αντώνιο Μαρίνο „αί'_ 
ζονν tig το ttltvtaiov αριστούργημα τοϋ

Μπλάσκο Ίμπανιέθ Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 
τοϋ οκηνούΗτον τοϋ Μπίν-Χούρ φρέδ 

ΦΑΝΑΜΕΤ

4.—

ΕΤΟΣ Ε'. ΑΡΙΘ. 12

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

θά μέ πείσετε

τιμωρήσω

ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟμΠΕΡΓΚ ΕΩΣ ΤΟ ΧΟΛΛ’ΓΟΥΝΤ 

ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ

φυσιογνωμίαν 
υ του, έγινεν

3 50
Ή σελίς .... > 400.—
Εις τό εξώφυλλον 
ή σελίς . » 500.—

Ετήσια 
Έξάμηνος 
Τρίμηνος
’Εξωτερικοί? Γενικώς
Ετήσια Δρ. 250.—
Εξάμηνος » 150.—

Ά^ιερικϋς
Ετησία Δολλάρια 5.—

159.—
80.—
40.—

Ερομαόιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική ΈπιΟεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής: 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αρ^ιόνντάκτης: ΘΕΜ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
Γραφεία: Σοφοκλέους Q (Στοά Πάππου)

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουαένου)
— "Εάν δέν μοϋ γνωρίσητε τήν ταυτότητά σας, θά σάς 

οδηγήσω είς τό τμήμα.
— Πολύ ευχαρίστως, είπεν ό ξένος καί έδωσεν εις τόν πό- 

λισμαν τό δελτίον τής ταυτότητάς του.
'Ο πόλισμαν, άφοϋ έκύτταξε διαδοχικώς τήν <; 

τοϋ άγνωστου καί τήν φωτογραφίαν τοϋ δελτίου 
αυστηρότερος.

— Κύριε, άφήοετε τ ’ άοτεΐα κατά μέρος. Αέν 
ποτέ δτι είσθε ό Άδόλφος Μανζοϋ.

Τότε μόλις, τάν άνεγνώριοα. Άλλ' έπρεπε νά ,
διά τήν μυστικοπάθειάν του καί ώσάν νά έπαιζα κάπιαν σκηνήν 
τοϋ φίλμ τοϋ είπα:

— Ασφαλώς θά τό έχετε κλέφει αύτό τό δελτίον ταυτότητας 
Τώρα ό Μανζοϋ ήρχιοε νά άνηουχή.
— Πόλα επιμένεις πράγματι δτι δέν μέ γνωρίζεις; Πιστεύω ν’ 

άναλογίζεσαι τίς συνέπειες τοϋ άστείου σου καί νά μη θελήοης 
νά λείφω άπό τήν δουλειά μου.

—Καί εγώ σάς συνιστώ νά παυσετε νά έπιμένετε^ δτι είσθε ό 
Μανζοϋ. Πηγαίνετε στον καθρέφτη νά δήτε τό πρόσωπόν σας 
καί τότε θά πεισθήτε πόσον λίγο μοιάζετε μέ τόν Μανζοϋ.

— "Ωστε δέν μοιάζω μέ τόν Μανζοϋ; έτράυλισεν άναστενάζων 
καί ήκολούθησε τόν πόλισμαν.

* Υπάρχει μία παροιμία ποϋ λέγει: < μακρυά μαλλιά κοντή 
γνώσι». Νομίζω δμως δτι ό Μανζοϋ άπέδειξεν αύτήν τήν φοράν 
δτι ή παροιμία εφαρμόζεται καί προκειμένου διά τά μακρυά... 
μουστάκια!
Πώς ζον?ν οί άότέρες είς τό ΧόΧλνγονντ

Διά μίαν φοράν 
ό στίχος . . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. > 
* Ανω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος >

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5.00

; κουμπάροοι καί οί ηλεκτρολόγοι άκόμη έχουν πλήρη συναίσθη- 
I σιν τής σημασίας τής συμβολής των καί εινε υπερήφανοι δι" 
αύτήν. Δέν εινε μικρό πράγμα νά κάθεται κανείς άπό τάς 9 έως 

, τάς 5 μέσα είς τήν ζέστη τοϋ ατελιέ, υποχρεωμένος νά εινε 
φρέσκος οέ κάθε στιγμή! Πόση αύτοσυγκέντρωσις χρειάζεται! 
Πρέπει νά εινε κανείς έτοιμος αύτή τή στιγμή νά γελάση καί 
τήν άλλη νά κλάφη.

"Εννοείται δμως δτι αποζημιώνεται κανείς διά τούς κόπους 
τον. Τό βράδυ έχει δλα τά μέσα ν" άναπαυθή δπως θέλει. Μόνον 
τό μεσημβρινόν γεϋμα εινε κάπως δύσκολο. Γιατί δέν έχει κα- 

I νείς καιρό ούτε ν" άλλάξη, ούτε νά ξεμακιγιαρισθή. Γι’ αύτό 
συνήθως οί καλλιτέχναι πηγαίνουν στά διάφορα ρεστωράν ντυ- 

| μένοι δπως εινε καί μέ τής μάσκες, ποϋ έχουν στά φίλμ ποϋ 
' παίζουν. e Υπάρχουν μάλιστα πολλά ρεστωράν μέ τήν έξής έπι - 
; τραφήν άνηρτημέμην είς τήν πόρταν των. « "Ηθοποιοί μετημφι- 
εσμένοι γίνονται εύχαρίστως δεκτοί».

Καί έτσι πολύ συχνά βλέπει κανείς είς τά ρεστωράν τοϋ Χόλ- 
λυγουντ καονμπόνς καί εύγενεΐς, νάϋτες καί κομήτες, πρίγκη- 
πες καί λωποδύτες νά τρώγουν δλοι μαζί σάΐ' καλοί φίλοι.
Τό περίφηηον άρχτϊον

KINEM ATOGRAPH
Das bedeutendite deutsche Filmfachblatt 

Htrvorratjende Ausstatturuj
I erlay Sc her I. Berlin S. if'. gg

Zi mmerstrasse

ARTE Y CINEMATOGftAFIA
Ίακανική Κινηματογραφική καί θεατρική Έπι&τώοηοις

Διεύθυνσις : Calle Aragon 235, 3θ
BARCELONA - ESPAQNE

Τό έπεισόδιον αύτό τό άνέφερα με δλες του τής λεπτομέρειες 
διά νά ίδήτε μέ πόσην οικειότητα μεταξύ των ζοϋν οί καλλιτέ- 
χναι είς τό Χόλλυγγουντ.

Κανένα άοτεϊον δέν παρεξηγείται.
Μόλις είς τάς 7 τό πρωΐ τελειώνει ή νύκτα διά τούς καλλι- 

τέχνας. Διότι είς τάς 9 πρέπει νά εύρίσκωνται είς τό ατελιέ, 
δπου έργάζονται συνεχώς έως τό μεσημέρι. Απο της δώδεκα 
έως τήν μίαν θά πάρουν ένα πρόχειρον γεϋμα, δια να συνεγίσοην 
αμέσως τήν εργασίαν των μέχρι τής 5ης άπογευματινήζ- 
Κάποτε ή εργασία παρατείνεται καί πέραν τής ώρας αυτής, 
’Υπάρχουν μάλιστα καί φορές ποϋ περνούμε όλοκληρη τή νύ
κτα είς τό ατελιέ.

Άπό τόν αστέρα μέχρι τοϋ τελευταίου εργάτου, δλοι έργάζον
ται μέ τόν αύτόν ζήλον καί δλοι γνωρίζουν δτι συντελούν, ό κα
θένας είς τόν κύκλον του, είς τήν επιτυχίαν τοϋ φίλμ. Καί οί

Τό ωραιότεροι· πράγμα έξ όσων είδα είς την ζωήν μου εινε 
τό άρχεΐον, τό όποιον ένεκαινίαοεν ή <Παραμάουντ» πρός χάριν 
μου.

Πρέπει νά ομολογήσω, οτι είμαι άρκετά υπερήφανη διά τό 
γεγονός, δτι λαμβάνω 3.000 έπιστολάς τήν έβδομάδα! Καμιά 
φορά αισθάνομαι πραγματικόν οίκτο διά τό καϋμένο τό παλλη- 
κάρι ποϋ άνέλαβε τήν διεκπεραίωσή δλης αυτής τής δουλειάς.

"Οταν έχω κέφι απαντώ μονή είς πολλάς έκ τών έπιστολών 
αυτών ποϋ έρχονται άπό δλας τάς γωνίας τής γης, άπό τήν 
Βιέννην, τήν Πράγαν, τό Βερολίνον, τό Τόκιο, τάς ’Αθήνας διά 
νά μέ διαβεβαιώοουν περί τών αισθημάτων τών θαυμαστών μου.

Νά σάς πώ, καί μόνον γι’ αυτόν τόν λόγον θά ήξιξε νά εινε 
κανείς καλλιτέχνης. "Επικοινωνεί διά τής τέχνης του μέ τόσον 
καί τόσον κόσμον! ’Εννοείται δμως δτι δέν εινε πάντοτε ευχά
ριστοι' ν’ άπαντή κανείς δ.αρκώς είς δλας αυτάς τάς έπιστολάς,. 
καθώς επιμένει ή - Ιίαραμάουντ», διά λόγους εύνοήτους.

’Επειδή δέ εινε καί αυτός ένας άπό τους δρους τής έπιχει- 
ρήσεως, ποϋ μέ έχει άγκαζάρει καί μέ πληρώνει άρκετά, δια
τηρώ, έκτος τοϋ άρχείου μου, καί ιδιαίτερον γραφεΐον μέ τό 
άνάλογον προσωπικόν του.

(~)ά ήθελα νά ευχαριστήσω ίδιοχείρως δλον τόν κόσμον ποϋ 
μέ περιβάλλει μέ τήν άγάπην και τόν θαυμασμόν του, άλλ. ’



Κινηιιατογραοτκδς Άτάή?
αυτό εινε τεχνικώς αδύνατον. ’Ασφαλώς θά επρεπε να 
πλέον νά υπάρχω διά τόν κινηματογράφον.
Πώς έκααα εύτνχΛ uia uiicpn Βιεννέζα»

Τό πειό χαριτωμένο γράμμα έξ όσων έλαόα ήτο τό γράμμα 
μιας νεαρωτάτης δεσποινίδας άπ’τήΒιέννη, πού ίμενεν είς τόΛός 
*Άντζελος, καί ή οποία μέ παρεκάλει νά τής έπιτρέφω νά 
παρακολούθηση τό * γύρισμα» τής ταινίας ((Τό ξενοδοχειον 
Λέμπεργκ» είς τήν όποιαν προνταγωηστούσα. *Η δεσποινίς αυτή 
έπεθνμει νά ϊδη τούς Ουσάρους τής πατρίδος της, οί όποιοι 
έλάμβανον μέρος είς τό έργον.

Μού έγραφε μέ τόσην σνγκίνησιν πού δέν μπόρεσα νά 
άρνηθίο. ’Αλλά νά πού παθαίνει κανείς, όταν εινε καλός, 
χαριτωμένη αυτή μικρούλα, αντί νά προσεχή έμενα, καί 
ουσάρους τής πατρίδος της, έπρόσεχε τόν πρωταγωνιστήν 
έργου Τζαίημς Χα/λ !

νΟταν έτελείεσσε τό «γύρισμα* ή δεσποινίς έσπευσε νά μού 
έκφραση, μαζί μέ τήν ευγνωμοσύνην της, διά τήν χάριν πού τής 
έκαμα, καί τόν θαυμασμόν της τόσον διά τό παίξιμόν μου, 
όσον καί διά τό παίξιμο τού Τζαίημς Χώλ, ό όποιος... ήτο 
θεσπέσιος! ’Εννοείται ότι ή φίλη μου δέν παρέλειφε νά έκ- 
φράση τόν θαυμασμόν της καί είς τόν ίδιον, πράγμα πού είχε 
συνεπείας.

Παρ’ ολίγον θά έζηλοτυπούσα, αλλά ουνεκρατήθην. ίιάβολε! 
eΗ φίλη μου ήτο μία μικρή δεσποινίς καί " 
ναϊκα. Διαφορετικά δέν θά τό έσυγχωρούσα 
πού μού πήρε τήν φίλην μου !

"Η άνμφτλέωάίς yov ui τόν Σαρλώ·
Τίποτε δέν ήμπορεϊ νά σάς πείση καλύτερα περί τού on 

είμαι μόνον ηθοποιός τού κινηματογράφον καί καθόλου σνγ- 
γραφεύς άπό τό γεγονός ότι παρ ’ ολίγον νά τελειώσω τά απο
μνημονεύματά μου χωρίς νά γνωρίσω είς όσους ένδιαφέοονται 
δι’ αυτήν τήν συνέχειαν τής ιστορίας μου μέ τόν Τσάρλι Τσά- | 
πλιν. Αλλά δέν πειράζει. Τό κάμνω τώρα.

Καθώς σάς είπα, δέν είχα θυμώσει λίγο μέ τόν Τσάρλι, 1 
όταν έφευγεν άπό τήν Γερμανίαν. ’Αλλά τό λάθος δέν εινε δικό I 
τον. Διά τό τσάκωμά μας εύθύνετο ό Γιάννιγκς. Αυτός μ’· 
έκαμε, χωρίς νά έχω κανέναν άπολύτως λόγον, νά τά χαλάσω 
μέ τόν «μικρόν Τσάρλι-, όπως τόν άποκαλονν έδώ.

Τρεις ημέρες μετά τήν άφιξίν μου είς τό Χόλλυγονντ έδέ- ' 
χθην άνωνύμως μίαν πολυτελή άνθοδέσμην, τήν έπομένην δέ  
τόν ΐ'όιον τόν Σαρλώ, ό όποιος, αντί /αΐρετια/ιον, μού επέ&ιξβ ΜΤΤΖη ι τττίΙΤΤΜ 1 mnnn 1 XTrr < .τη . 
τον λογαριασμόν ενός μβγάλον ανΙ>οπο>λείον, βιά νά μϊ Μ ΚΐΑ ΚιΠΙΗΜΑΙΙΙΙγΑΦΙΚΑ ΝΡΑοτι ητον αυτός πού μού έστειλε τά λονλο^,α. Ιέ»· >}μποοονσα -- η 1U11 ΒΫΙΙΙΛ
παρά νά γελάσω και όταν γελά κανείς είνε Μύνατον νά είνε Ή άκόλουθοςίστορία συνέβη τήν μακρυνήν έπ< χήν ποΰ 
θυμωμένος. Ε,χε μ,κραν πείραν απο τα γερμαν.κα καιΛι’αντο δέν έγνώριζαν ακόμα τήν χρήσιν τών πλάνων.

απΧα,θτ°" αγγ"κ"ν Ον>'έβ'1 * na-lS‘1' . IEX“S «’-‘ΊνοΟέτης βίχβ τήν'τολμηρά γΐά τήν έποχή Ιδέα 
7 1 ι·',,, , , , ,. να °ει^Β τα πρόσωπα κομμένα στή μέση, νιά νά φαίνεται

Ο καλός I ιαννιγκς πρεπει να οφειλμ πολλά είς την Παρα- καλύτερα ή έκφρασις του προσώπου. Έπρόβαλε την ται- 
μαονντ, η οποία τον εκαλεοεν ενα έτος αργότερα, διότι δ,αψο- νίαν είς τόν έκδότην του. Είς τήν «ρώτην σκηνήν πού 
ρετικα δεν όα του τκ χαρίςα . έπέρασε, εκείνες δέν είπε τίποτε. Είς τήν δε^τέραν ?δ ίδιο
, k(u «<^»“οαμ«»· είς την χωράν της εγκράτειας μι αλλά είς τήν τρίτην δέν έκρατήδη.
αρκετό λικέρ την συμφιλιωσιν μας. Ο Τσαολι ήτον εξαιρετ.κά - Τ1 Κρϊμα πού τό πα^ g{ve' τόσ0 6 , «Αν . 
οε&λ»£ °λίγθν f'-'laft0,''laafle·' καί °1 δνο το πα· δά έβλεπε ίσως κανείς τά «όδ.α τών άνδρώ-

Τυπογραφικόν λάθος.

παυσω
Κινηπατογραφικός Άάτηρ

νέτο καθόλου διά τό πράγμα. ’Εγώ τόν έπίστευσα. τι
ή μπορούσε νά γίυη ; Τίποτε, Και δι ’ αυτό άφήσαμεν τόν κό
σμον νά πιστεύση, ότι είχαμε πράγματι άρραβωνιαοθή.

Μού έκαμε μά την άλήθεια, εξαιρετικήν ευχαρίστηση', νά 
, δέχωμαι τά συγχαρητήρια τών φίλων καί το>ν γνωρίμων, ’Επειδή 
όλοι ήξευραν ότι τρελλαίνομαι γιά τά λουλούδια, μου έστειλαν 

' τόσα, όσα θά έφθαναν διά νά σκεπάσω μέ αυτά.., τάς ’Άλπεις.
Σπανίως άροαβωνιασμένοι έζησαν τόσο μονιασμένα μεταξύ 

ι των, όσον ό Τσάρλι καί εγώ, Τό πρώτο μας τσάκωμα προήλ- 
θεν άπό τήν επιμονή τον Τσάρλι Τσάπλιν νά φιλήση κάποιο 
βράδυ τή μνηστή του, έμενα δηλαδή, ενώπιον τον κόσμου. Τον 

της ι έ^ήλωσα ότι κάτι τέτοιο ουδέποτε θά συνέβαινε παοουσία 
'Η άλλων.

Άλλ’ όταν έ. μέναμε μόνοι, ό Τσάρλι Τσάπλιν δέν ή μπο
ρούσε νά έπανέλθη, επειδή έγνώριζε πολύ καλά ότι ό άοοαβόιν 
μας δέν ήτο παρά,,, ένα τυπογραφικόν λάθος !
Ή Ευρώπη είς τίιν Άηερτκήν.

Πριν τελειώσω, επιθυμώ) νά τονίσο) τούτο ότι ή δουλειά μας 
στήν ’Αμερική μάς ικανοποιεί τελείως, γιατί στο κιτηματογρα- 
φικό στερέωμα τού Χόλλυγγουντ οί διάφοροι αστέρες διατηρούν, 
χωρίς εξαίρεση·, τήν ιδιοτυπία καί τήν λάμη’ΐ τους.

"Οσοι έργασθήκαμε άλλοτε είς τήν Γερμανίαν, διά νά δημι- 
__ s.' ί ουργήσωμεν ενα εύρωπαϊκόγ κινηματογραφικόν γόητρον, έργαζό- ινίς καί εγώ μία μεγάλη γν- 1 μέθα σήμερα είς τό Χόλλυγγουντ σάν αδελφοί μέ τούς καλλι- 

νωρούσα ποτέ είς τόν Χώλ, ; τέχνας του Νέου Κόσμου,
' Τίποτε δεν μάς εξαναγκάζει ν’ άρνηθούμε τά αισθήματα καί

! τό φρόνημά μας. "Ολοι ή μπορούν νά κάμουν ότι θά έκαμναν
’ καί εις τήν πατρίδα των. Άλλως τε τό αντίθετον θά διέφευδεν
• όσα πιστεύει κανείς διά τήν ηθικήν ανωτερότητα τοΰ καλλιτε- I γνικού είδους μας.

। 'Ο ηθοποιός τοΰ κινηματογράφου, ενώ ενρίοκεται τόσο μακρυά 
άπό τήν πατρίδα του, ζή καί αναπνέει όπως καί είς αυτήν.

Ή μπορώ νά διακηρύξω καί έξ όνόιιατος όλων τών Ευρω
παίων συναδέλφων μου ’ έγομεν όχι μόνον τόν πόθον, αλλά καί 

I όλην τήν ελευθερίαν που μάς χρειάζεται διά νά δείξωμεν ό κα
θένας τό πνεύμα καί τόν ευρωπαϊκόν πολιτισμόν μας, διά νά 

I έξυπηρετήσωμεν δηλαδή τό ιδανικόν τής πατρίδας μας.

Π ΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ
ΤΕΛΟΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΕ
ΟΡΕΤΖΙΝΑΛ ΝΤΕΝΥ

όταν εινε καλός.
τούς 
τού

'Ο Ρέζιναλ Ντένυ, δ μεστό: ζωής αυτός ήροις 
εινε ή προσωποποίησις δι’ δλου; τούς λαού; καί δλας 
τάς γενεάς, τοΰ νέου θεού τής άνίίρωπότητος τοΰ 
αθλητισμού. Έγεννήθη εις τό Ρίτσμοντ τής 
’Αγγλίας τήν 
20 Νοεμβρίου 
1896. "Οπτός 
λέγει καί δ ί
διος, άπό τήν 
παιδικήν του 
ήλικίαν ένδιε- 
φέρετο διά τό 
όέατρ·· ν. 'Ο 
πατήρ του ήτο 
γνωστότατος είς 
τήν «’Όπερα 
Σοΰλιβαν» καί 
ή μητέρα του 
’ Εριέττη Λ ή έ - 
παιζεν είς τό 
θέατρον Ντρέ- 
ρη Λαίκμ.

’Εγώ δ ίδι
ος, εξακολου
θεί, έπαιζα είς 
ήλικίαν 6 ετών
ρόλους παιδικούς. Τό στάδιόν μου είχεν ήδη έ’κτοτε 
προετοιμασθή, δηλαδή νά γείνω ηθοποιός. ’Εγώ δμως 
ήσθανόμην τόν εαυτόν μον έλκυόμενον άπό τόν α
θλητισμόν καί ιδίως άπό τό μποξ. 'Η οικογένεια μου 
άνθίστατο είς τάς επιθυμίας μου, δταν έν τφ προσιό- 
πω τοΰ Λόρδου Λίνσταικλ ευρον τόν κατάλληλον 
συνήγορόν μου. Ούτος μεμυημένος είς τά μυστήρια 
τής πυγμαχίας, μέ έμαθε νά ανθίσταμαι εναντίον

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Ή πρόσφατος έν Άθήναι: προβολή τής ταινίας «Φαν- 
φάν λά Τυλ π» πορέχβι έν Φέμα άξιον άπασχολήσεως τής 
παρούση; στήλης. Γράηω συνεπώς τδ παρ’ιν έν εϊδει φό
ρου εύλαβοϋς θαυμασμού πρδς τδν νεαρόν πρωταγωνιστήν 
της Ρενέ Ρωλάνς ό όποιος έφονεύθη κατά τρόπον αλη
θώς σπαρακτικόν τήν ώραν τής κινηματογραφήσεως τών 

ί τελευιαίων σκηνών τού φίλμ «φανφάν λά ΤυλΙπ» πεσών 
άπό τδ άλογον έπί λιθοστρώτου καί συντρίψας τδ κρα- 

■ νίον του έπ’ αύτοΰ.
Ό Ρενέ Λωράνς άτυχώς δέν είνε τδ πρώτον ούδέ θά 

I μείνη τύ τελευταϊον θύμα τοΰ Κινηματογράφου δστις άδυ 
1 σωπήστως απαιτεί άνθρ όπου; νέους ώραίους καί τολμη
ρούς διακινδυνεύοντας σχεδόν καθημερινώς τήν ζωήν των 
χάριν τού γοήτρου τής 'Εβδόμης Τέχνης.

Ή μοιρα'α σελίς τοΰ βιογραφικοϋ ήμερολογίου τών 
άστέρων δπου αναγράφονται τά άτυχήματά των είναι ίσως 
ή πλέον πειστήριο; διά τδν επίμοχθον καί πολύδεινον 

1 βίον των ό όποιος ώς άντιστάθμημα τούς παρέχει όλίγας 
| μοιραίας δάφνα; καί ένα έφήμερ ν πλούτον, 
, Ul καλλιτέχναι οί προσφέροντες τήν εύγενή των ϋπαρ- 
j ξιν είς τήν μεγάλην τέχνην τού αίώνος μας είναι πολλοί, 
I άπειροι μάλιστα. "Ολοι μέ τήν σειρά των άτησχόλησαν 
τήν κοινήν γνώμην καί πλεΐστα ζεύγη οφθαλμών τών 
εύαισθήτων θαυμαστριών των δέν κατώρθωσαν νά συγ- 
κρατήσωσι τά άνυπότσκτα δακρυα πού άνέβλησαν εΐ, αύ- 
τούς είς τήν όδυνηράν σκέψιν νής παντοτεινής άπω/είας 
τών είδώλων των...

Άλλ’ ό πανδαμάτωρ χρόνος έκαμβ - φεύ - τούς άπο- 
θανόντας άστι'ρας νά λησμονηθούν ό είς μετά τδν άλλον 
άπδ τδ Κοινόν πού κάποτε τούς ύπέσχετο αίωνίαν εύνοι
αν.-· ’Επειδή δμως δέν συνέβαινε τδ ίδιον μέ τούς ζΰ ντας 
συναδέλφους των οϊτινες «γυρίζοντες» τούς ένθυμοΰνται 
συγνάκις καί άναλογίζονται μέ θλίψιν δτι έμειναν άναντι- 
κατάστατοι, διάφοροι Γαλλικοί κινηματογραφικοί παρά
γοντες έσκέφθησαν ν’ άναγείρουν έν μνημείον είς ανάμνη
ση· τών άποθανόντων ή φονευθέννων άστέρων αδιακρί
τως ϋπηκοότητος αύτών είς τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν.

Ή σκέψις αύτη άνήκουσα έξ όλο λήρου είς τήν γαλ- 
ί λικήν πρωτοβουλίαν υποδεικνύει διά μίαν είσέτι φοράν 
! τήν χαρακτηριστικήν αβρότητα τών Γάλλων καλλιτεχνών 
! πρδς τούς όμοιους των τής όποιας τόσα ώραία δείγματα 
। μάς παρεσχέθησαν μίχρι σήμερον.

”Ιρτς Σκαραβαίον

* *
Πλήν τού <Σκακιστού» όπου διαδραματίζουν σπουδαίον Μετά τρεις ημέρας έδέχθην πάλιν μίαν ανώνυμον άνθοδέ- ρόλον τά αύτόματα, ό Ζωρζ Ρωλέ σκέπτεται 

σμην, τήν έπομένην δέ τόν Τσάρλι περίλυποι· σάν εργολάβον μερικά φίλα δπηι» 1 — ° '
κηδειών, καί μέ μίαν εφημερίδα υπό μάλης.

— Ξεύρεις κάτι; ήρχισε νά μου λέγη. Λυπούμαι παραπολύ, 
μού εινε εξαιρετικά δυσάρεστο, αλλά πάντως μή θυμώσης! Μέ 
δνό λόγια : άρραβωνιασθήκαμε

Αυτή ήτο, μά τήν αλήθεια, ή πειό πρωτότυπος 
έκμυοτήρευσις, πού εγινε ποτέ είς τόν κόσμον ! Προ 
επειδή έγνώριζα πολύ καλά, οτι μέ αγαπούσε τόσον ολίγο» 
καί έγό} εκείνον. Ιέν αποκρύπτω ότι έουμπαθούσεν ό 
άλλον παραπολύ, αλλά καί όχι μέχρίς... αρραβώνας.

Τότε ό Τσάπλιν μού έξεδίπλωσε μεγαλοπρεπούς τήν εφημε
ρίδα. Μέ τήν πρώτη ματιά πού έρριφα, είδα τήν μοιραίαν αγ
γελίαν : * Πόλλα Νέγκρι—Τσάρλι Τσάπλιν ήρραβωνίσθησαν^.

Εγινα εξω φρενώνΛΟ Τσάπλιι μού ώρκίζετο ότι δέν ευθύ-

έροηική 
πάντων 

όσον 
»α< τάν

___-, μ zju>v<9 rooAe σκέπτεται νά «γυρίση» μερικά φίλμ όπου έπίσης λαμβάνουν μέρος αύτόματα όπως 
επί παραδείγματι τδ μυθιστόρημα τού Δέ λό Φουσαρδέρ 
καί Κλεμάν Βωτέλ **Ο κύριος Μβζίγκ».

Τδ κυριώτερον πρόσωπον τού μυθιστορήματος εινε έν 
ά\δρείκελλον τελειοποιημένον, τδ όποιον εκλαμβάνουν δι* 
άνθρωπον.

Ό Ρωλέ θά δώση είς το άνδρείκελλον αύτδ τρεις έρμη- 
νευτάς-τέσσαρας δηλαδή, αφού θά ύπάρχη καί τδ άνδρεί· 
χελλον- ένα ηθοποιόν, έναν ακροβάτην καί έναν μέ κομ- 
μένια πόδια! ΟΙ ύποκριταΐ θά ύποδυθούν έναλλάξ τδ πε
ρίεργον αύτδ πρόσωπον.

Επίσης σκέπτεται νά γυρίση τδ άλλο μυθιστόρημα τού 
Ντέ λά Φουσαρδιέρ «Πώ·ντέ·Μπάλ», όπου ό ήρα>ς εινε 
ένα αύτόματο... άλογο !...»

τών έπαγγελματιών επιστημονικά»;. j, ~ ,
Αίφνης, καθ’ δν χρόνον ήρχιζον νά σημειώνω I । ° *ο··''όν τόν εχειροκροτησεν ως διάδοχον τοΰ απο- 

μερικάς επιτυχίας επί τοΰ στίβο , μοΰ ήλθεν »') έπι : θανοντο; Ουάλλας Ράίντ.
θιμία νά παίξω καί εϊ. τό θέατρον. Τό ένστικτόν Εις όλα τά φίλμ, είς τά οποία έπαιςε, ως «Τί ε
μού μέ ωθούσε νά άκολουθήσω τό έπάγγε?.μα τοΰ ποθε ο 1 ιάννης», ό «Γιάννης μέ τί; δυό γυναίκες», 
πατρός μου καί νά επιστρέφω είς τήν σκηνήν. Χάρις τθ «Τσάρλεστον» καί δ «Θεΐός μου άπό την Άμερι- 
είς τήν βαρύτονον φωνήν μου κατόρθωσα νά προσ- κ’Ίν > άναπαριστά τόν τύπον τοΰ συγχρόνου άθλητοΰ. 
ληφθώ είς ένα λυρικόν όμιλον, δ όποιος μετέβαινεν Ο Ρέζιναλ Ντέιυ είναι ένας τέλειος αθλητής ενθου- 
είς τάς αποικίας. Μετ’ ολίγον δέ διάστημα εύρισκόμε σιωδης δι’ όλα τα σπόρ. Είναι από τούς καλλιτέρους 
νος είς τάς ’Ινδίας ένυμφεύθην τήν Ειρήνην Άϊ- σκοπευτάς τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τό ρεκόρ 
σμαν. τθν ώς κυνηγού είναι αρκετά επίζηλον.

Ό παγκόσμιος πόλεμος διέκοψε τό στάδιόν μου. Είναι ιδιοκτήτης ενός αεροπλάνου καί ή άτμάκα- 
Κατα τό διάστημα τούτο προσελήφθην είς τήν άερο- τός του είναι ή ταχυτέρα της Καλλιφορνίας. Θεωρεΐ- 
πορικήν υπηρεσίαν. Μετά τόν πόλεμον έπέστρεψα ' TOt ω? 0 καλλίτερος ναυτικός τής περιφερείας καί ε- 
είς τήν ’Αμερικήν, δπου δ πρόεδρος τής «Ούνίβερ ί κέρδισε πολλά; δωδεκάδας επάθλων. Είναι πεπειρα- 
σαλ» κ. Κάρλ. Λήμλ άνεκάλυψεν έν τώ προσώπφ μου ! μένος και ριψοκίνδυνος αυτοκινιτιστής καί όταν τελευ
τάν διερμηνέα τής ταινίας «Νά γαμπρός, νά μά- ' ταίως ένας σκηνοθέτης εζήτει ένα ειδικόν χορόν διά 
λαμα» καί υπέγραψα ένα θαυμάσιο»· συμβόλαιο»·. ; ™Ίν ταινία»· « Γό ράσο δέν κάμνει τόν κα’/.όγηρον» τόν 
“Εκτοτε εργάζομαι πάντοτε είς τήν «Οΰνίβερσαλ» καί ί εφεύρε»· ο Ρέζιναλ Ντένυ, έγραψε δέ συγχρό»ως καί 
ίδρυσα τό σπίτι μου είς τό Χόλλυγουντ.» : *ΰν μουσικήν καί τά λόγια διά τόν χορόν αυτόν, δστις

Τό θαυμάσιον παίξιμο τοΰ Ρέζιναλ Ντένυ εις τήν έγινεν ,κτοτε τής μόδας είς τάς Ηνωμένας Πολι- 
πρώτην αυτήν ταινίαν τοΰ έξησφάλισε τήν έπιτυχίαν.1 τειας.
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Α Α Α * r

Η Τ I Μ Η
(Der gate Ruf—Παρ. Hermes Film Der U.F.A.) 

Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ*
Τό έργον τού Σούντερμαν ‘Der gute Ruf· δέν συγκα

ταλέγεται είς τα αριστουργήματα τού μεγάλου δραματικού. 
Εξ άλλου κατάλληλον μάλλον διά θέατρον, θά ήτο δυνα

τόν νά κινήση σχετικόν ενδιαφέρον καί ώς φίλμ έφ* όσον 
τόν σκηνοθέτην διέκρινε έξαιρετική λεπτότης. Έάν σκη
νοθέτης π.χ. ητο " Λοΰμπιτς. Ό Πιέρ Μαραντόν του
ναντίον παρ δλην τήν καλήν του θέλησιν πυνεχώς κάιι- 
πτεται.

Μια παλαιά διασημότης, ή Λόττε Νόύμαν πρωτα
γωνιστεί, φυσικά αδυνατεί ακόμη νά κατατοπισθή μέ τό 
άπαιτούμενονμοντέρνο στιλ, έν τούτους σχετικώς υπερέχει 
Η Ζερμαιν Ρενέ, ο ^4νρι Μπωντέν, ό Λεόν .Μπαρρύ, ό 

Τίτκε και ό Μίρεντορφ κρατούν τούς ύπολοίπους ρόλους.
Εν συμπεράσματι πρόκειται περί ένός μέτριου φίλμ 

μέ σχετικήν διά τάς έπαρχίας έμπορικότητα. Ro—Ma

ΕΝΟΧΟΣ
(cSchuldig. — Παραγωγή U.F.A.)
Προεβλήθη είς τό «Ονφα Πάλας»

Ό Γιοχάννες Μέγιερ δέν υπάρχει άμφιβολία δτι είναι 
αξιέπαινος δια τό φίλμ του αύτό. έν τούτοις τό σύνολον 
δέν είναι, δπως θά ήδύνατο νά είναι τέλειον καϊ τούτο 
(οφείλεται είς τό ασθενές κάπως σενάριο καί είς τό δτι 
δχι λίγες φορές ή σκηνοθετική πρωτοτυπία λείπει καί 
η επιδρασις άλλων μεγάλων μαίτρ τοϋ γερμανικού φίλμ 
είναι φανερα.

'Η βάσις τού σενσρ ου είναι ένα δράμα τοϋ Φός. Κα
ταφανώς είς πολλά σημεία άσθενές καί μέ βεβιασμένον 
τέλος, αρκετά ασυμβίβαστον μέ τήν άρκετά έπιβλητικήν 
άρχήν. Επειτα μερικοί παραλληλισμοί μόνον λίγο ρωμαν- 
τισμό κατορθώνουν νά προσδώσουν. Ή τέχνη τού Μέ
γιερ ακολουθεί τάς μεταπτώσεις τού σεναρίου. Κατ’άρ-

®^ατβετική ένεργητικότης, κατόπιν ζωντανοί τύποι 
τ?.Ρ,αβ*·Βτε’ παρασκήνια, τά σεπαρέ. Τό άπαραίτητον 
είουλλιον και τό »ύνοϊκόν τέλος. Φωτογραφία κατά τό 
μάλλον ή ήττον καλή.

ΟΙ ρόλοι, παρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον, διερμη 
νευόμενοι άπό σειράν δλην άξιολόγων ήθοποιών Ό 
Μπέρναζ Γκαΐτσκε ζωντανεύει κατά τόν πλέον άνθοω- 
πινόν τρόπον τόν ρόλον του. ό Σλετώβ έξ άλλου καί πά 
Λίν πολύ καλός. Τό νά άλλάζη σέ μιά σκηνή 2ή3έκφρά- 
σεις η καί παραπάνω δέν είναι σπουδαϊον πράγμα 
δι αύτόν. Εις τό παίξιμο τών δύο αύτών δυσκόλωσ εύοί- 
σκει τις σφάλματα. Ό Βίλλυ Φρίτς χωρίς νά δίδη καί τό
σην εντυπωσιν τ >ύ ρόλου του είναι έν τούτοις πάντοτε χα
ριτωμένος,.πάντοτε έλκυστικός, πάντοτε συμπαθής μορφή. 
Η Σουζη Βερνόν παρ’ δλον πού αδυνατεί νά έγκαταλείψη 

τήν μονότονο φόρμα παίζει εύσυνείδητα καί αύξάνει άσφα- 
λως τάς κατακτήσεις της. Τέλος ή Τζέννυ Χάσελκβίστ άν 
εξαίρεση τις όΜγας στιγμάς παραμένει άτυχώς ψυχοά καί 
αλύγιστη. ’ £o™Ma

ΖΗΤΩ ΤΟ ΣΠΟΡΤ
(The Freshman—Παρ. Paramount) 

(Προεβλήθη εις τό Ρεγίνα)
Μία κωμωδία τού συμπαθούς Χάρολδ Λόΰντ μέ άρκετά 

νόστιμα επεισόδια οχι όμως άπό τάς πολύ καλάς Κι’ έν 
συνόλφ δηλ. καί είς τάς λεπτομέρειας λείπουν τά έξαιρε-

τικά κωμικά έπεισόδια μέ τά όποια μάς 
έχει συνειθίσει ό διαπρεπής κωμικός. Ή Ζωμπίνα Ράλ- 
στον καί πάλιν είς τό πλευράν του. Γενικώς ή κωμωδία 
παρακολουθεϊται εύχάριστα. Ro_ Ma

EPASTOI ;

’ («Lovers»—Παραγωγή Metro—Goldvvyn—Mayer) 
Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»

, Γό φιλμ αύτο τού Τζων Στάλ ένώ κατ’ ό ρχάς δίδει 
την εντυπωσιν δτι πρόκειται περί ένός λεπτού έργου, έφ’ 
δσον εξελίσσεται ή ύπόθεσις χάνει τό αρχικόν του στιλ 
καί διά να ίκανοποιηθή όπωσδήποτε ό θεατής κυριαρ- 

π“"ιν “1 “πιθανότητες καί οί άμερικανισμοί.
Εξ άλλου ό τόπος είναι περιωρισμένος, φυσικόν λοιπόν 

το ενδιαφέρονι τού θεατού νά μή προκαλεΐται καί τόσον.
Vi Ραμ°ν , °βαρρο πρωταγωνιστεί. *Ο έλκυστικός αύ- 

τος ζέν πρεμ/ε παίζει μετρημένα καί μέ χάριν τόν ρόλον 
του καί προσδίδει άναμφιβόλως κάποια έμπορικότητα είς 
τό φίλμ. Είς τό πλευράν του ή Άλίς Τέρυ ώμορφη δπως 
παντα αλλα κα) ψυχρά δπως πάντα.

Γενικώς πρόκειται περί έ ός άπό τά μέτρια φίλμ πού 
επαιξεν εφέτος τά ’Ολύμπια. Ro-Ma

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(A man past—Παρ. Universal)
Προεβληθη είς τό «’Αττικόν»

Είναι φαίνεται μοιραίον ή πλειονότης τών γερμανών 
αστέρων να αποιυγχάνη είς τήν Αμερικήν. Ή προκειμέ
νη δημιουργία του Φαιτ στερεώνει καί πάλιν τήν άντί- 
ληψιν αύτην, ανκαί είδικως διά τόν μεγάλον γερμανόν ή- 
θοποιόν δυσκολεύεται τις νά έκφέρη απόλυτον τήν κρί- 
σιν του μέ ενα μόνον φίλμ· ν

Γενικώς τό έργο παραμένει περιωρισμένο, δχι πρωτό
τυπο αναμένον νά έξυψωθή άπό τόν Φάιντ.Άτυχώς όμως 
τούτο δέν συμβαίνει. Ό Κόνρατ Φάιντ, χωρίς έννοείταΐ 
να παυη να είναι μια κινηματογραφική κορυφή, έν τού- 
τοις υστερεί από ρλείστας τελευταίας του δημιουργίας. 
Το παίξιμό του οχι λίγες φορές φαίνεσαι βεβιασμένο, 
προσποιητό, εξαίςεσιν άποτελούν όλίγαι σκηναί. Ό Φά- 
ιτ, ατυχως τό φίλμ αύτό δέν κατώρθωσε. δπως καθείς 
θα περίμενε, να το έξυψώση. Τό δνομα του έν τούτοις 
είναι ενα πρώτης ταξεως συστατικόν διά τήν έμπορικήν 
αποψιν του φίλμ. Ro_ a 1

Η A)ix υπαετυνομοε

(Du sollst nicht stehlen — Παρ. Eichberg der U.F A ) 
Προεβλήθη είς τό Όύφα Πάλας»

. Γύρω, άπό τήν έβδόμην έντολήν ό Ρόμπερτ Λίμπμαν 
εγραψε, ενα σενάριο φυσικά δχι έξαιρετικό, ούτε πρωτό
τυπο, οχι μέ σοβαρας άπαιτήσεις. πάντως άρκετά νόστι
μο και ευχάριστο διά τό κοινόν. Άρκετά έπίσης επιμελη
μένη η εργασία τού Βίκτωρ Γιάνσον, άξιέπαινοι δέ καί οί φθ)τογραφοι.
. 'Q, πρός τούς ρόλους ή Λίλιαν Χάρβεϋ είς ένα ρόλο 
οχι πλήρως χιουμοριστικόν, δσον ποτέ άλλοτε παρουσιά
ζεται καί είς δραματικός στιγμάς καί είναι άναμφιβόλως 
καί εις αυτάς συμπαθής καί χαριτωμένη. Ό Βέρνερ Φύτ- 
τερερ ατυχως δέν παρουσιάζει έξέλιξιν. 'Η Ντίνα Γκράλ- 
λα καί ό Μπρουνο Καστνερ περνούν μάλλον άπαρατήρηιοι.

Γενικώς πρόκειται περί ένός εις τό είδος του σχετι- 
κως καλού φίλμ μέ κυρίως έμπορικήν αξίαν όφειλομένην 
βθ/ην δημοφιλή πλέον καί έδώ Χάρβεύ. ’Εδώ ήρεσεν 

υ' · Ro—Ma

Κτνηιιατογραρτκός ’Αότίιρ

ΑΙ ΠΑ1Α1ΚΑΙΚΙΗΒΜ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ό ‘Κινημ. Άστήρ» «πετέθη μετά τίνος δριμύτητο· \ 

εναντίον τών τεασάρων φιλανθρωπικών οργανώσεων (τού 
.Έουθροϋ Σταυρού· τοϋ “Ιίατριωτικού ιδρύματος·, τον 
• Λυκείου ’Ελληνίδων καϊ τοϋ .Παρνασοϋ·) αι όποια· 
άνέλιβον τήν όργάνωσιν τακτικών κινηματογραφικών | 
παραστάσεων ειδικώς δια τά παιδιά καί αί όποϊαι ήργι- 1 
σαν άπδ τής παρελθούσης εβδομάδας. S ίπίθεσις^έκείνη 
τοϋ -Κινημ. Άστέρος» στηριζομένη είς ανακριβείς πλη
ροφορίας καίτοι απολύτως δικαιολογημένη προύκάλεσε 
ξωηράς διαμαρτυρίας έκ μέρους ώρισμένων κυριών ανα- | 
μεμιγμένων εις τήν έν λόγφ εύγενή προσπάθειαν. }
~ Ό ‘Κινημ. 'Αστήρ» επιθυμιών ξωηρώς ν απόδειξη 
είς τάς ένδιαφερομένας κυρίας Οτι είναι καλής πίστεως 
συζητητής καί δτι ή έπίθεσίς του εκείνη δεν ώρμηθη i 
άπό ελατήρια ταπεινά καί υστερόβουλα, δέχεται νά aval- ; 
ρέση όσα εις τό προηγούμενον φύλλον αύτοΰ έγραφεν 
έπί τής προκειμένης ΰποθέστως. ,

Κατά τάς πληροφορίας τών έν λόγφ κυριών, δεν είνα^ 
αληθές δτι τά σωματεία έπέτυχον απαλλαγήν τοϋ δασμού | 
διά τήν είσ .γωγήν τών παιδικών ταινιών καί ατελειαν | 
φόρου έπί τών εισιτηρίων. Είναι έπίσης ανακριβές τό | 
γραφέν υπό τοϋ τΚινημ. Αστέρας» ότ» αί παιόικαί κινη 
απτογραφικαί παραστάσεις είναι άπηλλαγμέναι και απο 
τά λοιπά σχετικά έξοδα τά όποια απαιτούνται διά την 
ένοικίασιν τών αιθουσών, τήν πληρωμήν φωτ σμοϋ κλπ.

Κατόπιν τούτων υπάρχει όμολογουμένως ουσιώδης 
διαφορά είς τήν δλην έπιχείρησιν ή όποια καθιστά έντινι > 
μέτρω καί άδικον τήν έπίθεσίν μας κατά τών συ-ασπι- j 
σθέντων διά τον ώς άνω σκοπόν Σωματείων.

Έν τούτοις ας μάς έπινραπή νά έκφράσωμεν εκ νέου 
τούς ενδοιασμούς μας δσον αφορά τήν έπιτυχίαν του 
σκοπού δεδομένου δτι παρ’ όί » τά ζξοδα καί παρ ολους 
τούς φόρους ή τιμή τών 5 δραχμών δι’ έ.ιάστην είσοδον 
είναι καί πάλιν υπερβολική. Καί είναι απορίας αξιον 
πώς τήν στιγμήν καθ’ ήν άπλοι ΐδιώται προτιθεμενοι να 
οίκοδομήσωσι μέγαρι έπιτυγχάνουν ατέλειαν δασμών επι 
τών είσαγομένων οικοδομικών υλικών, προς πλουτισμόν 
τής κτηματικής των περιουσίας, τέσσαρα έπίλεκτα Σω 
ματεΐα τών οποίων ή δράσις καί ό σκοπός είναι τοσον 
έθνοφελής δέν κατώρθωσαν νά έπιτύχουν τό ελαχιστον 
τούτο ευεργέτημα παρά τοϋ κράτους, τής απαλλαγή 
τών είσαγωγικόόν δασμών τών παιδ κών ταινιών.^

Τό γεγονός τοΰτο καθάις καί τ·να αλλα, απως επι πα- 
ραδείγματι, ή φορολογία τών εισιτηρίων καί η ΰπερτιμη | 
σις κατά δύο δραχμάς τής ε’σόδου είς τά παιδια δια τας 
παραστάσεις τοϋ κΐίαρνασσοΰ’ μάς αναγκάζουν να υποθε~ | 
σωμεν δτι δέν πρόκειται πράγματι περί συνασπισμόν । 
Σωματείων άλλά περί εύγενοϋς, πρωτοβουλίας ωρισμενων ! 
κυριών άνηκουσών εις τά ώς άνω Σωματεία μηδεμίαν ι 
σχέσιν έχουσαι μέ τά Διοικ Συμβούλια αυτών.Διότι αν ο | 
«Παρνασσός» συμμετεϊχεν εις τήν προσπάθειαν αυτήν όεν | 
έπρεπεν έν τοιαύτη περιπτώσει ν’ αύξηση τή» τιμήν των ί 
εισιτηρίων τών παραστάσεων αί όποϊαι γίνονται εις την ί 
αϊθουσάν του- . .... . (

Έν πάση περιπτώσει τό γεγονός είναι οτι η ευγενης । 
πρωτοβουλία τών έν λόγφ κυριών έάν δέν νίοθετηθή επι»
σήμως άπό τά τέσσαρα Σωματεία άφ’ ένός και απο το | 
Κράτος άφ' ετέρου προώρισται νά χρεωκοπηση παταγω | 
δώ; πράγμα τό όποιον ούδείς βεβ ιίως εύχεται αλλ ούτε 
καί ημείς.

ΕΓΓΡΑΦΑ1 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Τρ. Τριανταφυλλόπουλο; Αίγιο·’ 
A. Κοέν Θεσσαλονίκη
Καίτη Γουσίδου 
Σαμ. Μαλλάγ 
Λ. Γάδος Ξάνθη 
Κινημ. Άστήρ Ν. Ίωνια 
Ν. Βρογίδης Πτιραιεΰ; 
Πρ. Αίεραβιδη; Άθήναι 
Σ. Βακιάνης Ξάνθη
Ποίντζης καί Ξορμ.τν Άθήναι
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ΣΛΚΚΟ ΚΑΙ ΒΑΝΤΣΕΤΤΙ

Ποοβά/Λειαι εις τό Μοντιΰλ—Άποκλειστ. Έκμε- 
τάλλευσις Σινέ Όριάν

Στό Μπιτζγουώτερ μία ληστρική συμμορία έπετε- 
θη καθ’ ένός αυτοκινήτου μεταφέροντος χρηματοδέ
ματα. ‘Η έπίθεσίς αποτυγχάνει χάρις εις τήν ψυχραι
μίαν καί τό θάρρος τοΰ συνοδεύοντας τόν θησαυρόν 
ταμία.Ή αστυνομία ήδποία τά έχει κυριολεκτικές χά
σει, διότι τά κρούσματα είναι αλλεπάλληλα, βάζει εις 
ένέογειαν τά καλύτερα ιης λαγωνικά. Αδικα όμως 
διότι δέν προφθάνει νά συνέλθη άπό τήν έντύπιοσιν 
τής πρώτης έπιθέσεως καί άλλη τολμηρωτερα καί επι
τυχής λαμβάνει χωράν. Ο ταμίας ενός εργοστάσιου 
παραλαμβάνει άπό τήν Τράπεζαν ένα μεγάλο ποσόν. 
Δέν προφθάνει όμως νά κάμη ολίγα βήματα καί του 
επιτίθενται δύο άγνωστοι μέ τά πιστόλια, τόν σκοτώ
νουν, περνούν τό χρηματόδεμα καί πηδούν μέ αστρα
πιαίου ταχύτητα καί πριν ακόμη προφθάση νά τούς 
άντιληφθή κανείς, σ’ ένα παρατυχόν αύτοκίνητον καί 
εξαφανίζονται. e , ,

Ή άστυνομία βλέπουσα δτι παρ’ δλας τας ενερ- 
γείας καί δραστηριότητα τών καλυτέρων οργάνων της 
δέν κατόρθωσε νά προλάβη τό έγκλημα, άναστ .τώνε- 
ται κυριολεκτικώς. Οι καλύτεροι αστυνομικοί συνερ 
χονται καί άποφασιζουν ποιον σχέδιον θα ακολουνη 
σουν διά τήν σύλληψιν τών κακούργων. Τήν φοράν 
δμως αύτήν νομίζει δτι πρέπει , νά στρέψη αλλού, τας 
ένεργείας της. Υποψιάζεται μερικούς άπό τούς εργα- 
τας τοΰ κλαπέντος εργοστασίου καί γι’ αύτό δίδει εν
τολήν είς τόν καλύτερον άστυνομικόν της νά μεταμ
φίεσή είς εργάτην καί νά προσπαθήση να προσλη- 
φθή ώς τοιοΰτος είς το έν λόγφ έργοστάσιον. Ετσι 
καί γίνεται. Είς τό έργοστάσιον αύτό έργάζεται ως 
έργάτρια αία ώραιοτάτη νέα δνόματι Σόνια. Με αυ
τήν ό άστυνομικός κατορθώνει νά συνάψη ερωτικας 
σχέσεις. ’Εκτός αύτοΰ δμως ό άστυτομικος εντείνει 
τάς ένεργείας του διά τήν άνεύρεσιν τοΰ αυτοκίνητου 
μέ τό όποιον οί δύο λησ.αι κατόρθωσαν να δραπε
τεύσουν. Πράγματι μίαν ημέραν τό άνακαλυπτει εις 
ένα άπομεμακρυσμένον γκαράζ. Μέσα εις το^ γκαραζ 
αύτό βρίσκει καί ένα εργάτην ό όποιος είργάςετο εις 
τό έργοστάσιον είς τό όποιον έγινε ή κλοπή, ονοματι 
Σάνκο. Νομίζει δτι κατέχει τό νήμα της υποθεσεως 
καί αρχίζει νά τόν παρακολουθή. Ανακαλύπτει δε 
δτι κατώκει είς ένα δωμάτιον παραπλευρως του δω
ματίου είς τό όποιον μένει ή Σόνια και είς το οποίον 
μένει και κάποιος άλλος δνόματι Βαντοέτι φίλος και 

|τών δύο. ,
Μίαν ημέραν ό Άστυνο u ος παρακολουθων και 

τούς δύο φιλο> ς, τούς βλέπει νά μπαίνουν μέσα στο 
ύποπτο γκαράζ. Πέρνει μίαν περίπολον καί καμνει 
έφοδον. Μέσα είς ένα αύτοκίνητον βρίσκει κρυμμένα, 
άγνωστον πώς μερικά ύποπτα έγγραφα.

Αύτά καί μερικά άλλα γεγονότα τόν πείθουν οτι 
αύτοί είναι οί ένοχοι τής δολοφονίας τοΰ ταμείου.

Τούς συλλαμβάνει, δικάζονται καί καταδικάζονται 
είς θάνατον.



Κτνηηατογραιρτκός Άότηρ Κινηματογραφικός Άότηρ

ΔΙΣ ΤΠΑΣΤΤΝΟΜΟΣ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΓΟΛΑΝΔΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ

Ραονλ Βάρμπουργκ........................... Βέρνερ Φυτερερ ( Λίλλυ.................................................. Σαρλότ Σούσα
Υβόνη Βάρμπουργκ ...................... Ντίνα Γκράλλα 'Έϊγ ...................... Φοιτς Κάϊσερ Τιτζ

Λόττε Μΐ'λλερ ....................................[ίλιαν Χάρβεν Φράντ................................................. "Ερνπτ Μπέμερ
Ροβέρτο; ...................................... Μπροννο Κάστνερ "Εϊμπρεσερ.................................................. Τοΰμοφφ

Πρωταγωνιοταί: Μ.Ηο,αο Γκαϊ^κε, Ά,ού Στοίαοτ, ‘Αγι·ή Έστεο/άζν, Γκίοργκ καί Μίοε^οοφ.
Παραγωγή: A Stark International. — ’Αποκλειστική Έκ/ιετάλλενσις Εταιρία; ΣΙΣΕ ΟΡΙΑΣ.

Παραγωγή: Exchberg-Film d- r C.r Α.—ΖΖροε/^θγ fZ- τό ΟΓΦΑ ΠΑΛΑΣ
...Μία περίεργη έροιτικη ^περιπέτεια που οργίζει μέ 
τό περίστροφο καί τελειώνει μέ ένα φιλί.

Πολλές φορές μέσα σέ ένα χαριτωμένο σωματάκι 
κατοικεί διαβολεμμένη ψυχούλα...

Θά έκανε πολύ μεγάλο αδίκημα δμως οποίος θά τό

'Η τρυφερή καρδ ά τοΰ Ραούλ δέν βαστά νά πα- 
ραδώση τήν μικρούλα στην αστυνομία" θά τήν σω- 
φρονήση μόνος του

..«'Ένα μήνα κράτησι στό σπήτι μου».
Φαίνεται δμως πώς τοιοΰτου είδους κρατήσεις εϊνε

Πρό τοϋ γάμου της μέ τόν "Ocro Μπάρνω, έναν διοι
κητήν μονάδων έν τφ γερμανικφ στόλφ, έξη ή Έρίκα 
Ούϊλλιαμς είς τό δοξασμένου Ντέβον, δπου ό καλύτερος 
φίλος της ήτο ό Ντΐκ Νόρτον, ένας νεαρός άγγλος άξιω- 
ματικός τοϋ ναυτικού άναμένων άγωνιωδώς τότε προα
γωγήν.

Ό Ντΐκ Νόρτον έρωτεύθη τήν ώραίαν κόρην, άλλ’ ό 
Μπάρνω τήν κατέκτησεν καί τήν έπήρε μαζύ του είς 
Γερμανίαν.

Είς τάς λεμβοδρομίας τού Κιέλου κατά τό 191 'ι οί 
τρεις αύτοΐ συνηντήθησαν έκ νέου. Ό Μπάρνω ώς κυβερ-

1 γον νά δοθή ή Ναυμαχία τής Γιουτλάνδης ή μεγαλύτερα 
ναυτική σύρραξις έν τή ιστορία.

Ό Γερμανικός στόλος είχεν έγκλεισθεϊ έντός τής διώ- 
ρυγος τοϋ Λ'ιέλου έπί δύο σχεδόν έτη καί ήτο παράδοξος 
τύχη δτι τήν ήμέραν τοϋ άπόπλ >υ τού στόλου έγραφεν 
ή Έ^ίκα πρός τόν άνδρα της περί τής μονώσεώς της 

j και περί τού δτι ό ύποπλοίαρχος "Αντεν τής ύπέσχετο νά 
τής δώση τόν έρωτα τόν όποιον αυτός είχε ξεχάσει.

Ή επιστολή αύτή έπιδοθεϊσα είς τόν κυβερνή ην 
; Μπάρνω έπί τού όποιου τοΰ έπέφερε μεγάλην άναστά- 
I τωσιν έπί τού - Μεγάλου Δουκός- καί ό κυβερνήτης έξέ-

έλεγε αύτό καί γιά τή Λόττε Μύλλερ, γιατί άν ή μικρή ' 
αύτή ξανθούλα έκλεβε πότε-πότε, τό έκαμνε γιατί τήν I 
έξηνάγκαζαν.

"Ενα βράδυ δ Ραούλ Βάρμπουργκ γυρνώντας άπό ' 
τήν λέσχη συλλαμβάνει μέσα στό σπήτι του ένα λω- : 
ποδυτάκο άπησχολημένο στό έντιμο επάγγελμά του 
καί μέ μεγάλη 'έκπληξι βλέπει, σέ κάποια άπότομη J 
κίνησί του, νά χύνωνται κάτω άπό τό καπέλλο τού μι
κρού ολόχρυσα γυναικεία μαλλιά.

Ή αδελφή τού Βάρμπουργκ, 'Υβόννη, είνε μανιώ-' 
δης χαρτοπαίκτρια. "Ενα βράδυ στή λέσχη χάνει 
διαρκώς, βλέποντας δμως τής γεμάτες έρωτα ματιές 
τού περιποιητικωτάτου Έρλερ, άρχίζει νά πιστεύη I 
στήν άλήθεια κάποιας παροιμίας.

Δέν θά προτιμούσε άραγε ή 'Υβόννη νά έχανε στήν ’ 
άγάπη άλλά νά έκέρδιζε στά χαρτιά;..

καμιά φορά επικίν
δυνες, γιατί ύστερα 
άπό μερικές μέρες ό 
Ραούλ αγαπούσε τί ν 
Λόττε, καί ή Λόττε 
λάτρευε τόν Ραούλ.

*
Ό|λίαν φιλόφρων 

Έρλερ δανείζει, ^έ
ναντι γραμματίου, 
μερικά χρήματα στην 
‘Υβόννη.

«Μην άνυσηχεϊτε, 
δεσποινίς,θά μπορού
σα νά σάς έπιστρέ- 
ψω τό γραμμάτιον 
καί άνευ πληρωμής 
είς μετρητά.

Ή προθεσμία τοϋ 
γραμματίου έληξε καί 
ή 'Υβόννη δέν ξεύρει 
τί νά κάμη. 'Η 'Υ
βόννη είνε άπελπι - 
σμένη. Ό Ραούλ 
μπορεί νά είνε αϊ- 
σθηματίας άλλά , σέ 
τέτοια ζητήματα είνε 
αυστηρότατος.

Ή Λόττε βλέποντας τήν στενοχώρια τής Ύβόννης 
άφ ένός καί άφ ετέρου, γιά νά μή στενοχωρηθή ό 
Ραούλ της, άποφασίζει νά πάρη άπό τά χέρια τοΰ 
'Έρλερ, μέ τή δική της μέθοδο, τό γραμμάτιο.

Πράγματι κατορθώνει νά κλέψη τό γραμμάτιο 
άπό τό σπήτι τοΰ Ραούλ άλλά συλλαμβάνεται καί 
ομολογεί δτι τό έκαμε αύτό γιά νά μή στενοχω
ρηθή ή 'Υβόννη καί δ Ραούλ πού τόσο πολύ άγα- 
ποΰσε
Ζητεί συγγνώμην καί δίδει τόν λόγον της δτι ούδέποτε 
πλέον θά κλέψη.

Ό Ραούλ τήν άγκαλιάζει καί ένα παρατεταμένο φιλί 
πιστοποιεί τήν ένωσιν τών δύο νεαρών καρδιών.

νήτης τοΰ γερ. ανικοΰ -Μεγάλου Δουκός καί ό Ντΐκ 
Νόρτον κυβερνήτης τού ‘Άηττήτου-. Ή δεξίωσι; τού 
άγγλικυΰ στόλου έγεινεν μέ δλην τήν έπισημότπτα καί 
τήν λαμπρότητα περιόδου ειρήνης. Συναναστροφαί, χορο 
καί έορταί ήσαν είς τήν ήμερησίαν διάιαξιν. Έν τφ 
μέσφ τής εύθυμίας αύτής έπεσεν ή βόμβα τής δολοφο
νίας τοΰ άρχιδουκός Φερδινάνδου, καί ή άνάκλησις τού 
’Αγγλικού στόλου. Οί τρεις φίλοι έδωκαν άμοιβαίαν ύπό- 
σχεσιν δτι, δτι καί άνσυνέβαινεν ή φί ίατων δέν θά διε- 
λύετο, άλλ’ ή καταστροφή τοΰ πολέμου παρεβίασε πολλάς 
τοιαύτας όποσχέσεις καί ολόκληρος ή Εύρώπη εύρέθη 
έντός ολίγου παρανάλωμα τού πυρός.

'Ο κυβερνήτης Μπάρνω ήτο ίσως ό πλέον εύσυνείδη- 
τος αξιωματικός τοΰ γερμανικού στόλου καί έπιθυμών 
νά έχη ύπό τάς διαταγάς του τούς ικανό έρους άξιωματι- 
κούς, διήρχετο έπί τού πλοίου του πολλάς ώρας, τάς 
όποιας θά έπρεπε νάάφιέρων' είς τήν Έρίκαν.

Ή Έρίκα έμενε οΰιω πολύ μόνη καί είς τήν μόνωσιν 
αύτήν είσήλθεν είς κατώτερος άξιωματικός τού Μπάρνω 
ό ύποπλοίαρχος "Αντεν. Δέν ήτο άφύσικον νά εύχαριστεϊ- 
ται ή Έρίκα μέ τήν συντροφιά τού λαμπρού αύτού 
κομψού καί άμερίμνου νεαρού άξιωματικοΰ δστις πολύ I 
συντόμως έφάνη παραφόρως έρωτευμένος μέ τήν σύζυγον ί 
τοΰ άνωτέρου του. Καί τοιουτοτρόπως έπερνούσεν ό 
καιρός μέχρι τέλους Μαΐου 1916 δτε έπρόκειτο μετ’ όλί-

λεξεν άμέσως τούς μάρτυράς του διά 
μο-ομαχίαν. Φθάνει δμως τήν στιγμήν 
αύτήν ή εϊδησις δτι φθάνει ό έχθρός. 
Ώς κολοί ναύται καί οί δύο άπεφάσι- 
σαν νά άφίσουν κατά μέρος τάς δια
φοράς των κατά τήν διάρκειαν τής 
μάχης, διεβεβαίωσε δέ ό ύποπλοίαρ
χος "Αντεν τόν άντίπαλόν του δτι ή 
Έρίκα ϊήτο τόσον αθώα σήμερον δ
σον τήν ήμέραν τής πρώτης των συν- 
αντήσεως. Περί τάς πρώτας πρωϊνάς 
ώρα: ήρχισεν ή ναυμαχία τής Γιουτλάν
δης. Ό Μπάρνω καί ό Νόρτον άνε- 
γνώριζαν δτι ήσαν ίσης άξίας Κυβερ- 
νήται, άλλά καίτοι είχαν όμόσει φι
λίαν έπρεπε νά ύπακούσουν είς τήν 
φωνήν τής πατρίδος των. "Οταν ό 
Μπάρνω έλοβε διαταγήν νά άνοί'η πύρ 
έναντίον τοΰ «Άηττήτου- ήξευρεν δτι 
έπ’ αύτού ήτο ό καλύτερος του φίλος 
Νό-τον. Ήσαν καί οί δύο ύποχρεω- 
μένοι νά προσπαθήσουν νά έξοντώ- 
σουν ό είς τόν άλλον. 'Όλην τήν νύ
κτα διήρκεσε ή τρομερά πάλη καί 
τήν πρωίαν έβυθίζετο ό «Αήττητος». 
Τήν ιδίαν αύτήν πρωίαν έλαβεν ή Έ
ρίκα άπάντησιν είς τήν έπιστολήν της. 
Σέ παρημέλησα διά νά προετοιμάσω 
τούς άνδρας μου διά ζτήν τελικήν αύ
τήν μάχην...θά είσέλθω είς αύτήν μέτό 

δνομάσου έπί τών χειλέων μου. «Άναγνωρίζουσα τήν ά- 
γωνίαν του έτρεξε ή Έρίκα νά μάθη ι εώτερα εύχομένη τήν 
σωτηρίαν τού άνδρός της. Άλλ’ ούδεμία εϊδησις ύπήρχε. 
Τέλοςή νίκη ήγειρεν ύπέρ τής'Αγγλίας άλλ’ό «Μέγας Δούξ 
είχε βυθισθεϊ αύτανδρος. Ή Έρίκα τρέχει είς Βίχελ σχά- 
βεν, έπιβιβάζεται ένός έπανελθόντος πλοίου καί μανθά
νει τήν φοβεράν άλήθειαν, καθώς έπίσης δτι ό ύπο
πλοίαρχος "Αντεν έσώθη μέν άλλ’ έχων τύψεις συνειδή- 
σεως έπειδή προσεπάθησε νά παραπλανήσω τήν σύζυγον 
τού κυβερνήτου του έζησε καί έλαβε τήν διοίκησιν ένός 
ύποβρυχίου. Μετ’ όλίγας ήμέρας είδοποιήθη ή Έρίκα 
δτι ένας νεαρός "Αγγλος άξιωματικός τού ναυτικού δια
σωθείς μέν άλλ’ άσθενών βαρέως είς τό Νοσοκομείου 
τήν ζητεί άκαταπαύστω ·. Μετέβη έκεϊ, άνεγνώρισε τόν 
Νόρτον καί τόν ένοσήλευσε.

Μετά τήν λήξιν τού πολέμου καί τήν άποφυλάκισίν 
τουέκ Γερμανίας, διωρίσθη ό Νόρτον μέλος τήςέπιτροπής 
τού άφοπλ·σμού ή οποία άπεφάσισεν τήν παράδοσιν τού 
Γερμανικού Στόλου. Έλειπεν δμως έν ύποβρύχιον. Τούτο 
είσήλθεν είς έναν ισπανικόν λιμένα δι’ άνθράκευσιν. 
Κυβερνήτης του ήτο ό "Αντεν. Διαταχθείς νά παραδοθή 
ήρώτησεν τούς άνδρας του τί έπροτίμων. «Τιμήν χωρίς 
Πλοία» ή «Πλοία χωρίς τιμήν» καί έν μιά φωνή έπροτί- 
μησαν τό πρώτον. Τούς διέταξε τότε νά πηδήσουν είς 
τήν θάλασσαν ένφ αύτός επέταξε τό καράβι είς τόν άέρα.
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0 κ. ΟΥΤΑΑΙΑΜ ΦΕ ΑΙΑ Τι) 1ΙΑΡΕΑΜ ΤΟΥ
“Ο εάν έγινε γνωστόν βΐ; τούς κινηματ γραφικούς κύ

κλου; δτι οΐ ζ. κ. Villiam Fox Πρόεδρος τής Fox Film 
Corporation καί Winfield Sheehm Γενικός Διευθυντής 
έπλήοωσαν ένα ποσόν 100.003.080 δ ιλλαρίων διά τά θέα
τρα τής Έτιιρίις τή; Δυτικής Παραλίας τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, ο! ρέπορτερ τοΰ ‘Ηνωμένου Τύπου ήρώτησαν 
τόν Πρόεδρον Villiam Fox τί ήσθάνετο δταν ϋχ γρίφε 
τό συμφωνητικών τή; αγοράς τών άνω θεάτρων. Ό κ. 
Φόξ άπήντησε ϊ

Πρό 25 έτώνήαουν ύπάλληλ"»; ώ; κόπτη; εις έμπορορ- 
ραφεϊον μέ 17 δολλάρια τόν έβδομάδα. Τό ποσόν τών 17 
δολλαρίων ήτο αρκετό διά νά παντρ; οθώ, άλλά μετά τόν 
γάμον μου άνεχάλυψα δτι τά 17 δολλάρια δ,ν μοϋ ήσαν 
αρκετά διά νά ζήσω καί έζητησα αϋξησιν. Ό Ιδιοκτήτης 
μοϋ άπήντησε δτι έπληρωώμην 2 δολλάριτ περισσότερα 
άφ’ δτι ήξιζ >ν· “Ίσως νά είχε δίκαιον, αλλ’ ή άπάντησίς 
του μέ έκιμε νά παραιτηθώ. Είχον δμως άποταμιεύση 
16J0 δολλάρια καί μέ αυτά ή/όρασα ένα κινηματογράφον 
είς τό 70) Broadway, Brooklyn. ‘Η είσοδος ήτο 5 σέντς 
καί δλη ή έργαϊία ποΰ έκανα έβδομπδιαίως άνήρχετο είς 
έχατό δολλάρια. "Ημουν ευχαριστημένος τότε μέ τήνάγοράν 
τοΰ μι ροτέρου θεάτρου τή; Νέις ‘Υόρκης, φα-ντασΟήτε 
λοιπόν πόσον εύχαριστημένος ήμουν πρό έτους δταν ήγό- 
ρασα τό μεγαλύτ-’ρον θέατρην τοϋ κόσμου τό Roxy. ’Αλλά 
σήμερον ποΰ ήγόρασα τά θέατρα τή; Δυτικής παραλίας 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών μέ καθίσματα 350103 καί μέ έτη- 
σιον εισόδημα 105,000,000 είσιτηρίφν, νομίζω δτι άκόμη 
δέν έπραγματοποίησι τό μεγαλύτερον έργον τών στέ
ψεων μου.

Τώρ ι, νομίζε'ε ότι τό ποώτ · άφεντικό μου είχε δίκαιο 
δταν ήρνήθη νά μ' ΰ δώση 17 δο) λάρια έβδομσδιαίω:; "Ισως 
νά είχε, άλλάαύτό; ό κύρ·ο;, δστις όνομάζεται Edmud 
Rothsch’ld είναιΤριπεζίτη; καί ΙΙρίεδροςτή; Τραπέζη; 
Chelsea καί αοϋ δίδει πίστωσιν ατομικήν 250.000 δοϊλα- 
ρΓων, ώστε δέν είχε δίκ ιιον τότε. Ή προσωπική μου 
άσφίλ°ια Ίής ζωή; μου είναι 6, 403,000 δολ. καί μόνον ό 
Rodman Wanamaker είναι άσραλισμέν>ς περισσότερα. 
"Ωστε όταν άποθάνω οί μόνοι ποΰ θά λυπηθούν πολύ 
είναι αί άσ ράλειαι, αί όποΐαι θά έχουν νά πληρώσουν τό 
άνω ποσόν.

ΛΗΞ1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 31 λήγοντας μηνής Μαρτίου έ. έ. λήγου>· αί σύν

δρομα! τών κ. κ. Α. Άναστασιάδη Άθήναι, Σ· Σταμέλογ, 
Άθήναι, Κλ. Χατζηγεωργίου Άθήναι, Α Μα ‘έδου Άθή
ναι, I. Ριζογιαννοποό'ου Ν Ιωνία, Τηλ Σπηρίδη Άθή
ναι Λουκά Ευταξία Παλ. Φοληρον, Σπυρ. Ζωίτση Άθή- 
ντι, Γ. Τσαντ λα Κόρινθο;, Λάμ ιρ ιυ Βοσνιάκου Κοζάνη, 
Χρ- Ζέγκου Αλμυρός, Τ. Ν κολακοπιύλου Αΐγτον, Β 
Αναγνώστου ΜυτΛήνην, Τασίτσας Τρικάλη Σέρραι, Π. 
Μιρόγλ υ Χαλκίς, Κινηματογράφου «Αττικόν» Θκσσαλο- 
νίκη, Σιεφ. Τσ=λεπίδη Ξάνθη, Διον. Ρώμα Ζάκυνθος, 
Άναστ Κριτή Ξάνθη, Κατίνας Κιλαποθίκη Καλάμας, Κ. 
Ντόλια Θεσσαλονίκη, Βούλη; Κατιτπινέαι Καλσμαι. Άν- 
θιπτοΰλας Σαρίκα Καβάλλα, κ ιί Μ. Βουλκοπούλου Σέρραι

Παρακαλοΰνται θερμός οί ανωτέρω κ. κ. συνδρομη- 
ταί δπως θελήσουν καί μάς ειδοποιήσουν έγκαίρως διά τήν 
άνανέωσιν τή; συ-δρομής των καθ’ δσ >ν κατ’ έπικρατή- 
σασαν άρχήν άπό· 1ης ’Απριλίου θα διακοπή ή περαιτέρω 
άποσ ολή τοΰ φύλ'.ου. ( Εκ τοΰ Λογιστηρίου).
Κατ’ άνάγκην ό Νόρτον καί ή Έοίκα έβλέποντο πολΰ 
συχνά καί αύτός δέν έτόλμα νά έξ οτερ.κεύση τόν πόθον 
του, βλέπων τήν Έρίκαν · υπημένην διά τόν τραγικόν 
θ νατον τοΰ άνδρός τη;. Μίαν ήμέραν δμως ήλθεν ή 
διαταγή τή; επιστροφής του εις Άγγλί ’ν καί άπό τήν 
ταραχήν τή; Έρίκας ένόησε δτι τοΰ ανταπέδιδε τόν 
έρωτά του. Επανήλθαν μαζύ είς Άγγάαν, ήνώθησαν καί 
έζησαν είς τόν άγαπηιιενον των Ντέβον, δπου ό Νόρτο ■ 
οδηγείται έπί τέλους είς τήν Έρίκα, τόν μακροχρόνιον 
πιστόν του έρωτα.

Κτ vnua-τογοαδικός Άό-tno

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

“ο ΔΟΚΤΩΡ ΚΑΛΙΓΚΑΡΙ,,

c'Or<xr τό εργον αύτό πρωτοπαίχτηκκ στη Γερμανία 
περί τό 1922 ττροεχάλ «σε αληθινή άναστάτωσι· ‘Όπως 
σέ κάθε εργον αξίας έ'ισι καί σ’ αυτό οί θεαταί καί οί 
ειδικοί χωρίστηκαν. Οί μισοί δέν παρεδέχοντο καμμιά 
απολύτως αξία σ’ αύτό καί χαρακτήριζαν τόσο τόν σκη
νοθέτη» Robert Wiene όσον καί τούς διάφορους συνερ· 
γάτας του γιά παράφρον^ς ή γιά ανθρώπους χωρίς καλ
λιτεχνική αξία Λού θέλησαν ν’ αποκτήσουν φήμη μέ τό 
πρωτότυπον τοϋ έργου, οί δέ άλλοι τού έκαιγαν λιβανω
τό καί ίσχυρίξοντο ότι γιά πρώτη φορά ό κινηματογρά
φος προβάλλει άξιώσεις Τέχνης.

Γι’ αύτό μοϋ φάνηκε πολύ περίεργο όταν διάβασα σέ 
μιά αγγελία τήν προβολήν του σέ κάποιο συνοικιακό 
κινηματογράφο τής πόλεώς μας Μ α γ ε ί α καί γιά δυό 
μόνον μέρες.

Ό σκοπός τοϋ σημειώματος τούτου κάθε άλλο παρά 
κριτικός είναι. Μέ δυό μόνον λόγια θά ήθελα νά πώ ότι: 
Ό ♦ άόκτωρ Καλιγκάρι» είνε έ'να πραγαατικό έργο τέ
χνης πού δέν θά ήταν υπερβολή νά πούμε ότι είναι ενα 
άπ’ τά πραγματικά καλά—τά τόσο λίγα δυστυχώς—-πού 
παίχτηκαν εφέτος στήν Αθήνα,

Έκεΐνο πού προξενεί κατάπληξι είναι τό πώς ή τό
σον φιλοπρόοδος εταιρία τ’Έπκταη δέν τό έπρόβαλε στον 
Κινηματογράφο της, γιατί ασφαλώς θά ήταν ό «Δόκτωρ 
Καλιγκάρι» ενα άπό τά καλλίτερά της έ'ργα Μήπως τάχα 
φοβότανε τις κρίσεις τοϋ κοινού ; Μά πώς τότε έπρόβαλε 
πέρισυ τό ^Σπήτι τοϋ ψεύδους» καί «τήν ’Ιερουσαλήμ», 
έ'ργα πολύ βαρύτερα;

Θέλομε νά πιστέψουμε πώς ή ι’Έκκτα)') θά θελήση 
νά έπανορθώση τό σφάλμα της τούτο καί θά προβάλη 
τό ανωτέρω φίλμ έστω xui γιά λίγο χρόνο στό Ο ύ φ α 
Πάλας,

Βίων Πατταμιχάλης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Σ, Καζαντζή? (Ξάνθην),— Φωτογραφ'.αι άπσστέλλσνται, είς 

όλου; τούς έγγραφομένους καί άποροΰμεν διότι μά; γράφετε 
πώ; δέν οτέλλομεν. Έν τούτοι; παρακαλοΰμεν γράφατε μας 
πόσοι δέν έλαβον, διά νά τάς στείλωμεν όλα; είς υμάς και νά 
τή; παραδώσετε σεις. Λ. Ράδο; ένεγράφη άλλ' άπωλέσθη ή 

• διεύθυνσ·; τον τήν οποίαν παρακαλοΰμεν μά; άποοτέλετε καί 
πάλιν.

1 Παπανικολάον (Λάρισοα). — Ούδεμία σχολή τοιούτου είδους 
1 λειτουργεί.
■ Άλ. Μ. (Κέρκυραν). — Έλήφθησαν α: πληροφορ'αι περί 
’ τοΰ Κινημ. Ποικιλιών και θά δημοοιενθοΰν είς τό προσεχές. 
i Παρακαλοΰμεν άποστείλατε τό αντίτιμου τών συνδρομών διά 
| τήν τάξιν.

Ν. Γ. Μ. (Αίγιον).— Έάν μάς ύπόσχεσθε τακτικήν καθ’ 
έβδομάδ ι άνταπόκρισιν ώ: καί ένεργεία; διά τήν εγγραφήν συν- 

! δρομητών τότε άποστε'λατε δύο φτυτογραφ'ας διά νά σά; έφο- 
' διάοωμεν μέ δελτ ον ταυτότητα;. Συγχρόνως άποστείλατε καί 
διεύθυνσ ν οα;.

Ιημητριάδην (Φλώρινα). — Επειδή έγράψαμεν ιδιαιτέρως 
εί; τόν διευθυντήν τοΰ Κινημ. Πάνθεον παρακαλοΰμεν, γρά- 
φατέ μα; πο'αν άπάντηοιν σά; έδωσε,

Σ, Καζαντζήν (Ξάνθην).— Τό έργον διαιρείται είς τέσσα- 
ρα; έποχάς. Μόνον είς' τάς Αθήνας προεβλήθη είς δύο συμ- 
πτυνθέν. Συνδρομή κ, Βακιάνη άνενεώθη, Άναμένομεν έμ
βασμα,

Μ. Η. Κ. (Μεο.) . Ή σύστασι; τοΰ κ. ά. Γαζιάδη εινε 
Μητοοπόλεως 1, Πλατεία Σν?τάγματος,

Λ. Γιαλέσοαν (’Άμφισσα). —Δέν έχετε δίκαιον, πρόκειται 
; περί τής Τάλμαιτζ καί όχι τής Κένυον.

Κ. Πάγγειον ( Αγρίνιο?). Πειθόμεθα είς τήν έκτίμηοίν σας 
καί τό ενδιαφέρον σα; διά τόν (ί,Κινημ. ’Αστέραν οτι θά έρ- 

| γασθήτε διά τήν διάδοσ ν του καί σά; παρακαλοΰμεν νά άργί- 
I σετε, άποστέλλο. τες συγχρόνως καί δύο φωτογραφία; σα; διά 
1 δελτίον.

TO ΤΡΑΙΝΟ TOY ΘΑΝΑΤΟΥ 
°' ΊΠΡΙΕΧ

■o t{1. ...λ

,όν στα&μον ,ου Καλ · ίΛία·ης έρω,.υμένον με 
Μανυώλ μηχαΥ^ ΖσΊ« Κ π.ριφιρΛί «Μοπο.«7<α*

Νόρα,. Ο · όζ· μ^αφέρον όγχονς χρυσόν
ό'<» ε* βαγογ με.αφ
£ά όιέλθο έκ Καλια*« Χ ά καί ή μητέρα
3,ά τοΰ αύτοϋ τραίνου προπ'παι να εΛ ρ
νοϋΤξαΗ Φο,1*η ti, χών δύο έρωτ.νμένων οτι η Νορα 

Συνεφωνη&η νά „αραΙάβΏ την μέδουσαν
&ά. ^αίνΓ .Ο Τζάκ έξ άλλου επέτυχε νά όδηγηση την Λίν^εραν της. U 1 ςαχ ς
,αχ.ΐαν ϋχ’άριϋ·. dO. Τζάκ χα<ά

■ο Σάντη οστ.ί * « &ώρν.ίσ»η νά έχδ^ηχή. ’Ο
τούτον ·1ς Λοχί „ρό κακής

άδ.Ιφός του οστις δεν εστα^ι ι viov> τδν όΛοτον
πράξ«-ς νΟι^α>ο^ά δίαβαίν„ μίαν φάραχχα
μισεί. Ή Σιδηροδρομ I'Λ γέφυρα αύτή χροφυ-
έπΐ μιας προσωρινής γ ψ 6 'όηοΐζν σνγκρατεΐ τά νερά 
λάσσ«.αιύ«ο πρόχωμα άνησνχηχιΚον
μιας λίμνης- _ άλλα τα υ a{)t0 τό ηροχωμα ϋ-α
ύψος. Έάν / έφυραν. Ό Τξάκ λοιπόν θα
παρασνρθη μαζυ « 25 &Λ0 Κάλιαντ ε'ς Λος
οδηγήση τήν ταχειαν υ β^'κάλ'αντ τήν ταχεϊαν υκ 
ΒέγΜαίβαΛ &»είςΛδίλίαν χρονιάν δο&εϊσαν νΛΟ τοΰ Σάντη 
άρι^.2β.Δεχ&ειςτου &ραν τής αναχωρη^ 
δεν ευρισκεται ε ς ή , άνακληρεοση. Ο
σεω:. Ό Λβ·°αύτό\ “Ερριψε ναρκωτικόν εις
αδελφός τοΰ Σαντη αχ Τζάκ Φδλε μετά το φαγη-,άν καφέ τδν ^oiovja rcl^ Ιζακ^ L
,όν του. Κατόπιν β η Αηοϊοι συγκροτούν τά υδατα 
γει τούς ύδατοφράκτας, ^"ζ^ζΣλύξεται τό πρόχωμα. 
γ,ής λίμνης. ’Ολίγον κατ σλ^ν κατακ
Τέλος καταρρέει και η γΦβ _ ,* s„aVa-
στιγμήν η υι αριθ. 26 X Τζάκ. Τό βαγόνι
φέρουσα την Νορα καιη^ ,ίς τό ^οον της
<ό μεταφερον τον χρ (Χα,βον τήν διαταγήν να μη
αμαξοστοιχία. Οί Φ^.^σίί. 'θ Σά, τη και ό όόη- 
,ό ανοίξουν ύπδ καμμίαν π^ασιν .
γός τον ο'ίτινες εμοιρασ&ησα^ Υ^ζΐν0 χα}ρίς πιλοτή 
αργούν να ίλιγγιώδη ταχύτητα. Ή καταρ-κυλά προς τον όλεθρόν με 77 , χη1ίγραφος και το
ρευσις της Υ*Φ^ας Κεν είναι δυνατόν νατηλέφωνον εργάζονται αχχ^ ε >(χ 
σεαματήση την χοϋ βαγονιού μέ τον χρυ-

·■>·
,υφ’λώς είς τάς &άρα^ρον. Ό Τζάκ ένε»υ·Ή ταχεία καταφ&αν” Ρ ^8 ,1κΛ^ και αηά εν

. μή&η τήν τέχνην του ως κα ι“ ό , ΰ Οποίου θα ^πάτ.,τό ^ιον τε^ει εοβουνο^
διέλΰη το ^?\δζΣλπάζ<ζ άλογό του κατορθώνει να 

| τοΰ τραίνου. Με το , ,„„ηνανήν σφίγγει τα φρένα και χρεμασθή άπο την αΤθ ΜΧ ’ Ματαβαρα-
Ο,αματά την ταχειαν η αναλαμβάνονται. Οσον
θρωθή *<-S ΤΟ, Κ*ν.° χη„',.ται τήν Νόραν Είναι η αντα- άφορά τδν Τζάκ, ΰπανδρευεται την

ιιοιβή τοΰ ηρωισμού του._______________ ____

ΰΜΑΤΟΤΡΑΦΙΚΒ ΑΦΥΙ1Ν1Σ1Ϊ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ!
ΒΟΛΟΣ (Μάρτιος).—Χρόνια τώρα, άπ’ την

υ υ·> εη^ιΓχί

καί πριν καλογνωριση τη ^’«ρα σ . 
δρνεο ή ’Αμερική τον νύχιασε και τον κρατεί μ 

σφΧ ’ίδια διάθεσι συνηντησε καί δπου θέλησε 

ό στόχος κάθε τολμηρού επιχειρηματιου.
Μονάχα ή Ελλάς, ή φιλοπροοδος αυτή χ<)ρ , ।

• τήν αξίαν του. Κι’ ήταν φοβερή υστερησίζ α| 
τήν Έ-λάδα τής οποίας ή θεσις και το κ μ 

ΙκιίειίημοΊοΙ ονδοιως ( 1 ; ,.,.ο,.,ομοί

χέρι, χέρι άπό μεγάλη καρδια Είναι
κα άποφασιστικό. Κα< το χέρι αυτ. φ 
τού ν Δ Γαζιάδη. Προικισμένο με τόλμη κα χ ^^κε, άξπαξε τό βαρύ και ί^ρο σ^
πασμα, τό πέταξε μακρυα και αφισε το φακό ( 
V> ^±ήίΖ ίΚΐΤτήν ‘Ε)λάδα νά πέρνη 

τό δρόμο πού πρό πολλοϋ πήραν’ Μέ
κράτη. Δείχνει παις μ°Λιζ_ τήν βλέπουμε,,
καμάρι τήν παρακολουθούμε. Στχ I 
νά σκοντάφτη μά δεν πεφτει. ?τι1?'^κπλήττει είναι 
στερεό ραβδί. ’Εκείνο όμως που Kg ^Ερως καί 
τό παράξενο στόλισμα της., , - Ιέζεις «Da.g
Κύματα» σχηματίζουν το φόρεμα της, 
Film» τό κάλυμμά της και το χονδρο .* Δ 
βοηθά στό βάδισμά της «ποτελειται απο τ ονομα 

ΓαζΕήτηυχής θνητός πού ακούει σ’ αυτό τ ονομα.
Κ. ΝΛνο·κονΛος

WOLtLiEN SIE SIGH 
Uber den 

DEUTSCHEN FILM-MARKT 

,chnrll undSie Sichan die woehentl.eh b-mal ereccn
KUICHT — BIUO—BUHNB”

mit der m<”^.,,lich^„r'la9e 
Der Film Spiegel

έ-eria. der

BERLIN. SW 48--------------------- ---------------- -------- ---------------------------- --

DER-FILM
.. ·. 1 FOr die Gesamt Intereisen
ZeiGc n Kinemato9raf>hie

RITTERSTR. 71
BERLIN, SW68 ___________________________ ___ —
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12 Κινηιιατογροφτκός Άότήρ Κχνη«ατογραάικός Άότόρ

ί ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Είς «δ προηγούμενον τεύχος χαί είς τήν , θέσιν τον άπό τήν πλευράν της οδού Βουκουρεστίου, ποιος εύτυ 

κυρίου άρθρου έγράφαμεν σχετικώς μέ την οίκτράν χα- χής <ό ένοικιάση ;
τάστασιν τών πραγμάτων τής *Π.Ε.Κ» χαι τήν νοθρό- *
τητα τον Διοικητικού Συμβουλίου λόγω τής οποίας τά Μολονότι ό χειμώνας δέν εννοεί ακόμη τά μάς έγκα 
μέλη άπώλεσαν πάσαν εμπιστοσύνηνπρός τόπολυπαθές χαλειφη έν τοντοις ή ζήμωσις διά τήν λειτουργίαν θερι^ 
αυτό σωματεΐον. Δυστυχώς μέχρι σήμερον ουδεμία ένέρ· VCqV κινη μττ^γράφων ήρχισε άπό πολλού.
γεια έγένετο προς καλλιτέρευσιν τής κατασιάσεως αυιής, | Έκτος τών γνωστών καλοκαιριά ών κινηματογράφων θά 
πράγμα τό όποιον μάς αναγκάζει καί παλιν νά επανέλ- λειτουργήσουν καί πολλοί άλλοι νέοι, ώς επίσης καί εις 
θωμεν καί νά τονίσωμεν τούς κινδύνους τούς οποίους Κ[ς t^v νέον συνοικισμόν τον Ποδονιφτη vjio τόν τίτλον 
τυχόν θά αντιμετωπίσουν οί * σύμβουλοι έν περιπτώσει ί Επτάλοφος» υπό τήν διεύθυνσήν τον κ. Γκρέτση. Έπί- 
καθ' ήν τό Υπουργεΐον τής Εθν. Οικον. ήθελε επέμβη σης tq άπί τής οδού Πατησίων θέατρον Άθήναιον 
πρός έξέλεγξιν τής διαχειρίσεως καί τήν έν γένει έφαρμο ένοικιάαθη διά κινηματοθέα* ρον εις τό όποιον θά λει 
γήν τού καταστατικού. Σχετικώς μάλιστα* με τήν διαχεί- τονργή και ντάνσιγκ βαριετέ υπό τήν γνωστήν διεύθυν- 
ρησιν έπληροφορήθη μεν δτι προ μηνώνέξελέγη μίι έπι· tOy όπί τής όδού Ακαδημίας άλλοτε αριστοκρατικού 
τροπή ή όποια άνέλαβε τό βαρύ αυτό εργον τής έξελέγ- κέντρου Α ο ύ ξ.
ξεως καί ή όποια δμως, δυστυχώς μέχρι σήμερον, δέν ***
κατόρθωσε ούτε μιαν φοράν νά συνέλθη. Ολα αυτά απο- Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθησαν είς τούς 
δεικνύουν τήν ανεπάρκειαν τού Διοικ, Συμβουλίου, άλλά άθηναϊκούς κινηματογράφους τά εξής έργα :
καί τήν ευθύνην τήν οποίαν φέρουν τά μέλη αυτού τήν Ούφα Πάλας « Η Δεσποινίς ΰπαστυνόμος» μέ τήν 
στιγμήν κατά τήν όποιαν θά αντιμετωπίσουν τόν ελεγ- 1 Χάρβεύ, εις τό Σ π λ έ ν τ ι τ τό *Φανφάν λά Τουλίπ», 
χον τού αρμοδίου υπουργείου. Άπορούμεν δέ πώς τόσα <£, Αττικόν *Τό παρελθότ ενός άνθρωπον» ή τελευ- 
έντιμα μέλη καί είδικώς ο κ. Σερράος ως αντιπρόεδρος χαία ταινία τού Κόνραντ Φάϊντ έν Αμερική είς τά Όλυμ
πού Σωματείου, αδιαφορούν τελε ως διά τήν άνεπάρ· πια «Ξανθή ή μελαχροινή», καί *Τδ φρούριον τού θα· 
κειαν αυτήν τού κ. Τριανταφύλλου, τήν στιγμήν μάλιστα νάτου->, είς τό Πάνθεον <*Ο Χαμίτ», είς τό Μοντιάλ 
κατά την οποίαν παρά πάντα Νόμον, εξακολουθεί ο χ. ; *Ντάγκφιν ό παγοδρόμος*, είς τό Σ^λόν Ίντεάλ έπανά- 
Τριανταφύλλου νά κατέχη τό αξίωμα τού Προέδρου χω* ληφις τού έργου *’Ο κλέπτης τής Βαγδάτης», είς τό 
ρίς νά συγκαλή γενικήν συνέλευσιν καινά λσγοδοτήση Ρεγίνα έσυνεχίοθη ή προβολή τού αΖήτω τό σπί ρ» 
διά τά μέχρι τού δε πεπραγμένα, ώς είχε ΰποχρέωσιν να ήλαττωμένας τιμάς, είς τό ΑΟΔ.Ο. «’Η πριγκή 
πράξη τούτο άπό πολλού. πίσσα Ρεπανάκι·, ·*0 τρόμος τού Τεξάς» καί *‘H πριγ-

Σχετικώς μέ τήν έγκληματικήν αδράνειαν τού προέ- κήπισσσ Μάσσα , είς τό Άχίλλειον «’Η κόλασις τής 
δρον τής Ή.Ε.Κ.» πληροφορούμεθα καί τά έξής·. Οί \ Σαγκάης» καί ·*Η Όδέττη», είς τό Ροξικλαίρ «*£Γ 
έν ταΐς έπαρχίαις διευθννταί κινηματογράφων καταπιέ- δεσποινίς Ζωζέττα ή γνναϊκα μον», «cΗ τρελλή ^Ιόλα» 
ζονται ποικιλοτρόπως άπό τάς διαφόρονς άρχάς λιά τήν καί <Καλόγηρος καί κοκόιτα^, είς τήν Μαγείαν ^Σού- 
έφαρμογήν τού διατάγματος περί λειτουργίας κινη ματ ο Σού» καί «Ζουέ ντέ Πσρί», είς τό Πανόραμα «Τα 
γράφοον, ε·ς έπανειλημμένα δέ παράπονα αυτών προς άπόκρυφα τού χαρεμιού», «'Η Μεσαλ'να^ καί «Ό τελευ
τήν *Π,Ε.Κ.» δχι μόνον ούδέν ένηργήθη, άλλ’ ούτε καν i ταΐος άνδρας έπί τής γήζ», είς τό αθηναϊκόν «Είς 
άπάντησιν δίδει αύιη· Συγκεκριμένω; άναφέρομεν πα τήν κνλασιν τών καρχαριών» καί * Τό ιππικόν τών άφό~ 
ράπον.ι τών έν ’ Αμαλιάδι έ π ιχειρη ματιών χ·χ. Θεόφιλό- \ βων», είς τό ‘Ελλάς Η προδοσία* καί «‘Ο προστά- 
πούλου καί Παλίγκα πρός τόν πρόεδρον τής «Π.Ε Κ.» της τών άδυνάτων», ε'ς τό Σιναμπάρ διάφορα έπει- 
διότι ή εκεί άστυνομική 3 Αρχή Ισχυρίζεται οτι δέν ελιβε σοδιακά, είς τό Κα π ρίς «' Η κόλασις* τού Δάντε καί 
τήν ΰπ' άρ. 50273 π. ε. διαταγήν τού υπουργείου Έσω *Τόμ Μίξ' καί είς τό Άσιήρ ‘Η κόρη τής καταιγίδος» 
τερικών περί τροποποιήσεων τού διατάγματος περί λ«ι- καί ^‘Ο υιός τού Ζορρό*, ‘Ο "Αογος
τουργίας κινηματογράφων καί έφαρμόζει αυτό ώς είχε 
τότε, κινδυνεύουν δέ ούτω νά φυλακισθούν οι δυστυχείς, 
διότι τό διάταγμα προ τής τροποποιήσεώς του, καθι
στούσε υπευθύνους τούς διευθυντάς κινηματογράφων διά 
τήν είσοδον τών άνηλίκων είς τά κινηματοθέατρα. Ό κ. 
πρόείρος δμως... δέν άπήντησε, ούτε καί θά άπαντήση, 
διότι αί έπαρχίαι δέν τόν ένδιαφέρουν.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑ1ΕΥΣ

Μεγίστη κίνησις παρατηρεϊτα·. έν τη πόλε', μας έξ αι
τίας τοϋ δτι οί έπ.χειρηματίαι τών κινηματογράφων άμιλ- 
λώνται ποιος νά προβάλλη τάς καλλιτέοας καί νεωτέρας 
ταινίας. Τούτ^ αποβαίνει προς όφελος βεβαίω. τοϋ κοι- 
νοϋ πρός μεγάλην ίκανοποίησίν του. υϋτω προεβλήθη 
σαν τά έξής έργα:

Κινημ. Σπλέντιτ. Ή προβολή Όϋ έργου "Παρισινές 
γάμπες,, μέ τήν Ζ ζεφιν Μπαΐκερ έσημείωσε δι αίως με
γάλην έπιτυχίαν διόα είναι άπό τά έργα τά όποια άρέ- 
σουν είς τόν πολΰν κόσμον.

Ι ινημ. 'Ολύμπια.—Θριαμβευτική ύπήρξεν ή προβολή 
τού πρώτου γαλλογερμανικοϋ φίλμ “Πανάμ,,. Τά ονόμα
τα τών πρωτ γωνιστών Ζάκ Κατλαιν καί τής ώραιοιά- 
της Λϋα ’Λϊξελσοΰτς ήσαν αρκετά ϊνα προσελκύσουν τήν 
γεν,κήν προσοχήν.

Κινημ. Λάϊ-Λάϊφ.—Προεβλήθη τό έργον "Ή καρδιά 
μου άργά„ τοϋ συγγραφέως Μωρίς Ντεκομπρά. Τήν Δευ
τέραν “'Λβδοΰλ Χαμίτ Β'. Ε. Βρυέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ί Κινημ. Διονίσια. —Προεβλήθη τό έργον “Μπάρτελυς 

’ Αξία θερμοτάτων συγχαρητηρίων ή διεύθυνσις τής 
Σινέ Όριάν διά τήν θυσίαν αυτήν τής έλαττώσεως τής 
τιμής τών εισιτηρίων. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ό κίνημα 
τογράφος γίνεται κοινόν πλέον κτήμα ό δέ λαός θά δύνα- 
ται νά παρακολουθή τόν κινηματογράφον, τήν πνευματι
κήν του αυτήν τροφήν. ’Εκτός τής θυσίας δέ αυτής, ή 
Σινέ Όριάν ηύξησε καί τό πρόγραμμα. Δηλαδή προβάλ
λει συγχρόνως δύο έργα πρώτης τάξεως καί μέ ορχήστραν 
πληρτστέραν ή άλλοτε.

Αί έργασίαι διά τήν άνέγερσιν τού ε'ς τον χώρον τών 
ΒασίΑ. Σταύλων μεγάρου, βαίνουν κανονικώς. έλπίζεται 
δέ δτι τό προσεχές έτος θά είνε είς θέσιν νά λειτουργήση 
τό έν αύιω κατασκευαζόμενον κινη ματοθέατρον, ιό 
όποιον κατά τά σχέδ α, θά είνε θαύμ,α άνέσεως καί πο
λυτελείας, θά περιλαμβάνη δέ 3.500 καθίσματα. Τό 
κινηματοθέατρον αυτό, τού οποίου ή είσοδος θά είναι

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έπεισοδιακά “Ό 
ήρως τού ιπποδρομίου,, καί “Ό βασιλεύς τής ταχύτητος,,, 
τό αύτοτελές “Ή χώρα τών άνομων,, καί έπανελήφθη 
“Ή πριγκήπισσα τού Τσάρντας,,.Άπό τής Δευτέρας 5 τρέχ. προεβλήθη “Ό Χριστός,, 
τής έταιρίας “”Εκκτα„ καί “Ή σκλάβα τού Σεΐχη,,. Προ
σεχώς “Ή χρυσή μάσκα,,, “Νύχτα έγκλήματος,,, “Φρίτς 
ό πυγμάχο;,, καί “Μπέν Χοΰρ„. Άπό τής 12 τρέχ. ήρχι- 
σε τάς παραστάσεις τοτ· ό μελοδραματικός θίασος τού κ. 
Γιάννη Άγγελοπούλου. Άλεκ. Σωφρ.

ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΝΚινημ. Αττικόν.—Τήν παρ. Κυριακήν προεβλήθη “Τό 
σινιάλο τής άγάπης,, ώς εύερ/ετική ύπέρ τού ποδοσφαι
ρικού συλλόγου “'Ολυμπιακός,,. Επίσης προεβλήθη “Κα
λοκαιρινή τρίλλα,,. Θ. Γεωργόπουλος

ΑΜΦΙΣΣΑΚινημ. Α'αραδήμου.—Προεβλήθη τό έργον “'Υπό τήν 
βασιλικήν χλαμίδα,,. Λ. Γιαλέσσας

ΣΥΡΟΣΛΊνημ. Απόλλων.—Προεβλήθησαν τά έργα “Τά χρο
νικά τών Γκρήσχουξ,,, 'Όί τρεις ύπέροχοι άλήται,,, “Ή 
ώραιώτερες γαιιπίτσες τού Βερολίνου,,, “Τραγικός γά
μος,,, “Ττάρλεστον,, καί “Τί έπαθε ό Γιάννης,,.

Κινημ. Κοσμογκράφ.—Προεβλήθησαν “Ό κόκκινος 
δρομεΰς,, είς δώδεκα επεισόδια καί “Ό ήρως τού ιππο
δρομίου,, μέ τόν "Εντυ Πόλο είς 18 έπεισόδια μέ μεγά
λην έπιτυχίαν. Μ. Γιανιίρης

ΛΑΡΙΣΣΑΆινημ. Ντορέ.—Δίδει παραστάσεις ό θίασος Άργυρο- 
πούλου. Παπανικολάου
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚινημ. Παράδεισος.—Προεβλήθη τό έργον «Ή κυρία 
τού άριθ. 13» μέ τήν Πωλίν Φρεδερίκ.Κινημ. Πάνθεον.—Δίδει παραστάσεις ό ύπνωτιστής 
"Αμπέρ. Κ. Στασινόπουλος

ΑΜΑΛΙΑΣΚινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Θανατική 
Άκτίς· καί «Τξαξμάνια· μέ τήν Μούρραιύ. Λίαν προσε- 

ι χώς «Ή κόρη τοϋ σκότους· καί «Αγνή καί άτιμασμένη·.
Π Θ.

ΧΑΝΙΑΚινημ. Ίδαϊον "Αντρον.—Προεβλήθησαν τά έργα 
“Μπέν Χούρ„ καί “Στά βασίλεια τού Αλλάχ,, μέ τήν 
Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ.ί Κινημ. Κεντρικόν. - Προεβλήθη είς τέσσαρας έποχάς 

ί “Τό παιδί τού δρόμου,,. Ε. Κ.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΚινημ. Άθήναιον.—Προεβλήθησαν τά έργα “Ή έκ- 
δίκησις,, καί “Ό Μιχαήλ Στρογκώφ,, μέ καταπληκτικήν 

έπιτυχίαν.
ΦΛΩΡΙΝΑ

ό μεγαλοπρεπής,, μέ τόν Τξιλμπέρ. Ήδη προβάλλεται 
■“’Ο ένοχος,, μέ τόν Γκαϊτσκε.Κινημ. Παλλάς. Ή καθ’ δλην τήν παρ. έβδομάδα 
συρροή κόσμου πρός παρακολούθησιν τής έλληνικής ται
νίας “"Ερως καί κύματα,, ήνάγκασε τήν διεύθυνσιν τοϋ 
ανωτέρω κινηματογράφου νά παρατείνη ιήν προβολήν 
τής ταινίας έπί μίαν είσέτι έβδομάδα. ’Από τής Δευτέρας 
19 τρέχ. θά προβληθή ό κολοσσός “Μητρόπολις,,.

Κινημ. Λ. Πύργου.—Άπό τοϋ παρ. Σαββάτου ήρχισε 
ή προβολή τής “Όδέττης,, μέ τήν Μπερτίνι μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Άθήναιον.—Προεβλήθη μέ καλήν έπιτυχίαν
"Ό Ζοσελέν,,.Κινημ. Πατέ.—Μετά μεγάλης έπιτυχίας έξακολουθεϊ 
ή προβολή τοϋ “Καξανόβα,, ήτις θέλει διαρκέση μέχρι 
τής προσεχούς Παρασκευή. οπότε τίθεται είς προβολήν 
“Ή πριγκήπισσα Μάσσα,,.Κινημ. Αττικόν.—Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν “Τό όνει- 
ρεμμένο βασιλόπουλο,, μέ τόν Κούγκαν. "Ηδη προβάλλε
ται “Ό δαίμων τοϋ μεσονυκτίου,, καί δίπρακτος κωμω
δία τού Σαρλώ.Κινημ. Μοδέρν, Κεντρικόν, Ρουαγιάλ.—Διάφορα έπει- 
σοδιακά. Τσατσαπάς

ΠΑΤΡΑΙΚινημ. Ίντεάλ.—Προεβλήθησαν «Ή τρελλή Λόλα· μέ 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν, ‘Τό διαξύγιον τού Τόμ’ καί «Τό 
μεγάλο διάλειμμα· μέ έξαιρετικήν έπίσης έπιτυχίαν. Προ
σεχώς ·Ό κοκοττόδρομος» μέ τήν Ζακομπίνι.Κινημ. Πάνθεον (Ίϊθουσα).— Προεβλήθησαν τά φίλμ 
“Πΰρ!,„ “Αύτός πού δέχεται ραπίσματα,, καί μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν “Ύπό τήν σκιάν τών τάφων,,. Προσεχώς “Μη- 

τρόπολις,,.Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα).—Προεβλ θησαν τά έργα 
“Τό ποτάμι τού θανάτου,, καί “.-Ιύτός πού δέχεται ραπί-; 
σματα,, μέ τόν Λόν Τσάνεΰ. Προϋεχώς “Ή εύνοουμένη 
τού Μαχαραγιά,,. Ντϊνος Άνδριόπουλος

ΚΕΡΚΥΡΑΚινημ. Δημ. Λ'ήπου.—Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά 
έργα «Είς τόν κλωβόν τών λεόντων. «Όπρίγκηψ Ζιλάχ» ; 
διά δευτέραν φοράν «Ό μαύρος πειρατής· καί «Ή πριγ- 
κήπισσα τής σοκολάτας·. Προσεχώς «Στόν στρόβιλο τών 
κυμάτων· καί «Γυμνή γυναίκα».Κινημ. Ποικιλιών. —Προεβλήθη μέ οίκτράν άποτυχίαν 
τό «Γυάλινο σπήτι· μέ τήν Ζακομπίνι·, “Ό άτρόμητος 
κάου—μπόύ„ μέ μικράν έπιτυχίαν, διά δευτέραν φοράν 
“Ή συμμορία τοϋ διαβόλου,,, “Ό καθρέπτης τοϋ ψεύ
δους,, καί δύο κωμωδίαι. Άλ. Μ.

ΒΟΛΟΣΚινημ. Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν “Ή Τραγωδία,, μέ 
τήν Πόρτεν καί “Τό θύμα τής τύχης,,. Άμφότερα έση- 
μείωσαν καλήν έπιτυχίαν. "Ηδη προβάλλεται “Τό τελευ
ταίο βάλς„. Προσεχώς “Πανάμ,, μέ τόν Κατλαίν.

Κινημ. Άργυλλά.—Προεβλήθη μέ καταπληκτικήν έπι
τυχίαν ή κωμωδία “Γιά όνομα τού Θεού,, μέ τόν Χάρολδ 
Λόϋδ. 'Επίσης προεβλήθη “Ή κλοπή,, καί ή φάρσα “Ζη
τείται δακτυλογράφος,,. Θ.Παπαβασιλείου Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν “Μοργ- 

κάν ή σειρήν., είς 7 πράξεις. X. Δημητριάδης

ΔΡΑΜΑΚινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν τά έργα “"Ανθρωπος 
ί στόν κομήτη,,, “Ό υιός τού Σεΐχη,, μέ τόν Βαλεντίνο, 
ί “Ό άνθρωπος μέ τήν ίσπανό,,, “Ζήλεια,,, “Πόσο έκόστι- 
σε ή νίκη,,, “Ό υιός τού Ζορρό,, καί “Ντίνα Τζατζού,,.

Ν. Μαρκίδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
Κινημ. Δημ. Κήπου —Προεβλήθησαν τά έργα “Ό 

τάφος τού ίνδοΰ,, καί “Ό Άμλέτος,, μέ μεγάλην έπιτυ-

I χίαν.I Κινημ. Πανελλήνιον.—Προεβλήθησαν τά έργα “Εΰ- 
ί θυμη χήρα,, καί “Ό χείμαρρος,, μέ τήν Γκάρμπο καί τόν 
I Κορτέξ. Γ. Ίορδάνου

ΑΆΛΑΜΑΙΚινημ. Αθηναϊκός.— Προεβλήθησαν “Τίγρις τών θα
λασσών,, καί “Οί νεοσύλεκτοι,,. Ιωάννα Μιχάλου 

ΣΑΜΟΣΚινημ. Αττικόν. - Προεβλήθη μέ άποτυχίαν ή κωμω
δία “Πάτερ Σαρλώ,, καί κατόπιν τό ώραΐον έργον “Στήν 
άλλη ζωή σάν πεθάνουμε,,.Αινημ. Ήραιον.—Προεβλήθησαν “Τό μαύρο πουλί,, 
μέ τόν Λόν Τσάνεΰ καί “Ή νέα Αφροδίτη,,.Θ. Ααρακώστας

ΜΥΤΙΛΗΝΗΚινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν τά έργα “Τό Φρέαρ 
τού Ιακώβ,, τό όποιον ήρεσε, συνέχειαι επεισοδιακών, 
“Ροβινσιόν ό θηριοφάγος,, είς έπεισόδια, “Κάρμεν,, τό 
όποιον δυστυχώς δέν ήρεσε καί “Είς τήν χώραν τού μυ
στηρίου,,. Τήν Δευτέραν “Ό εκβιασμός,,.
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΩΝ 
ΤΑΦΩΝ

(La vestale du Gauge)
Παραγωγή Andre Hugon. 

Ή μεγάλη γαλλική ταινία τής 
οποίας ή έπιτυχία εις τό ΑΤ
ΤΙΚΟΝ ύπήρξεν καταπληκτι
κή. Πρωταγωνισταί: Ρεζίνα 
Τομάς, Μπέρναρ Γκαΐτζκε, 
Ζ<>»ρζ Μελχιόρ, Κάμιλλο; 
Μπέρτ.

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΓΑΜΠΕΣ
(Revue des Revues)

Παραγωγή Α. Ναλπάς. Σε
νάριο τοΰ Κλεμάν Βωτέλ. Ται
νία έγχρωμο; μέ πρωταγωνι- 
στάς, τόν Άντρέ Λυγζέ τής 
Γαλλικής κωμωδίας, τήν Έλέν 
Άλλιέ καί τήν Ζοζεφίνα 
Μπαΐκερ ώς και ολόκληρα τά 
μπαλέτα τών Φολί Μπερξέρ, 
Παλλάς, Μουλέν Ρουζ κλπ.

ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ 
(Chantage)

Παραγωγή Artistes Reu
nis. ’Ώμορφο κοσμικό δράμα 
μέ τήν Ούγκέτ Ντυφλός, Ζάν 
’’Αντζελο, Κωνστάν Ρεμύ, 
Μωρίς Λαγκρενό, Πώλ Όλιβιέ 
καί Άντρέ Βερνόν.

ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΙΤΤΑ 
: Marquitta)

Τοΰ Ζάν Ρενουά. Μεγάλη δραματική κω-

ΤΟ ΜΑΓΕΜΜΕΝΟ
(He Enchantee)

Παραγωγή Lutece—Films. Τό ώραϊον 
φίλα τοΰ Άνού Ρουσέλ, μέ πρωταγωνιστής τήν , , . , ,, ,
Ζακελίν Φορζάν, Ρόλα Νόρμαν, Ρενέ Έριμπέλ, ^ιωδια ^ε τον Ζαν Αν^ελο’ Μ«9^α-Αουιςα 
Πώλ Ζώρζ καί Γκαστόν Ζακέ. ί Ίρίμπ καί Ερρίκο Ντεμπαίν.
Διά τήν ένοικίασιν τώι· ανωτέρω πέντε ταινιών δύνανται οί κ. κ. Διευθυνταί Κινηματογράφων 
ν’ Απευθυνθούν ή εις τήν Έταιοίαν ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ ή εις τόν έν Άθήναις Γεν. ’Αντιπρόσωπόν 

μαςκ. ΤΗΛ. ΣΓΤΥΡΙΔΗΝ

ΠΑΡΙΣΙ ΜΟΥ 
(Mon Paris) 

Έκδοσις European Film. 
Ταινία «γυρισθεΐσα» ύπό τήν 
καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τής 
κ. Ζέομαιν Ντυλάκ μέ πρωτα
γωνιστής τούς Μαςουντιάν, 
Μάλκολμ Τόντ, Γιέτ Άρμέλ, 
Μάρφα Ντερβιγύ, Έντμόν 
Γκύ καί Βάν Ντυράν.

ΠΑΡΙΣΙ —ΚΑΜΠΟΥΡΓ — 
ΚΑ'ΓΡΟΝ καί ΕΡΩΣ 

(Paris—Cabourg—le Caire..· 
et 1’ amour)

Παραγωγή Marcus. Κωμω
δία μέ τού; καλλιτέχνας Γκαμ- 
πριέλ ντέ Γκραβόν, Ζανίν Λιε- 
ζέρ, Ρενέ Φάτσιο, Άλες Άλ-

Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΝΤΑΒΟΣ 

(Justicier de Davos)

Δραματική κωμωδία μέ τόν 
Έρίκ Μπάρκλεϋ, Μποσκύ, 
Έλέν Αουντά, Σουζάνα Μαρ- 
β γ καί Άντζελο Φερράρι.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΡΕΑΑΑ
. (Folie du Jour)

Ταινία έξ ολοκλήρου, χρω
ματιστή.'Ολόκληρος ή έπιθεώ- 
ρησις τών Φολί-Μπερζέρ τών 
Παρισίων· μέ τήν Ζοζεφίν 
Μπαΐκερ.

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΑΟΥ- 
ΑΟΥ

(Princesse Lulu)
Μιά ερωτική καί όνειριόδης 

Ιστορία μέ πρωταγωνισιάς τήν 
Αουσιέν Αεγκράν, Ντονατιέν, 
Μπάτσεφ, Καμ. Μπέρτ, Μπε- 
ρανζέ καί Ζιλ Κλαρύ.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑ
ΔΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 

(Chateau de la Mortlente) 
Έκ τοΰ μυθιστορήματος 

τών Andre de Lorde et 
Henry Bauche. μέ τήν Λου- 
σιέν Αεγκράν, Ντονατιέν, Et 
chepare, Viguier καί Ρακέλ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ

27α - ΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ - 27α (πάροδος Πατησίων) ΑΘΗΝΑΙ


