
ΜΑΡΙΑ ΖΑΚΟΜΠΙΝΙ
‘Η ώραία. Ίτ · < 
τϋς Βενετί ·· ■ · > 

τής {«^ετειν,,ς

λλιτέχνις τΛς όβάνης, πρωταγωνίστρια τον νίον έργον «Τά Καρναβάλι 
γΛζ 11128, τά οποίον Οά σίΐαειώση άσ<^αλ<5ς τάν ιιεγαλειτέραν έπιτν^ίαν 
ματογροφικΛς περίοδον, προβαλλόαενον άπά αΐ'ριον είς τά αΆττικάν».
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΙΗΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥ’ΓΝφΙΛΑ ΣΙΧΑΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΣΟ ΕΚΟΣΤΙΣΕ Η ΝΙΚΗ μέ τήν Nro-10 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ μέ 

λορές ντέλ Ρίο και Μάκ Λαγκλέν. | τόν Μάκ Λαγκλέν.
ΣΙΒΗΡΙΑ μέ τόν Έντμον Λόβ. ’ ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΛΗΣΤΑΙ.
ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ μέ τήν Ζανέτ Γκέϋ- 

νορ καί τόν Σάρλ Φαρέλ.
ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ μέ τήν Ντο

λορές ντελ Ρίο καί τόν Μάκ Λαγκλέν.
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ μέ τόν Ζώρζ Ό 

Μπριέν.
0 ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ μέ τόν 

Τζών Τζίλμπερ.
0 ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ μέ 

τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.
Ο ΜΑΓΟΣ Ταινία—Μυστήριον.
Η ΑΥΓΗ (Sunrise) τοϋ Μουρνάου, μέ τήν 

Ζανέτ Γκέΰνορ καί Ο’ Μπριέν.
Η ΚΟΛΑΣΙΣ (τοΰ Δάντε).
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ

ΓΗΣ έπτάπρακτος κωμωδία.
ΣΕ ΜΙΣΩ μέ τήν Πρισίλα Ντήν.
ΛΕΣΧΗ ΑΓΑΜΩΝ.
Η ΦΡΟΝΙΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ή ΤΟ ΧΑΡΕΜΙ, 

μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (άριθ. 25) Κωμφδίαι ΕΜΠΕΡΙΑΛ δίπρακτες ώς έπί τό 
πλεΐστον μέ θηρία.

ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ή Η ΜΗΤΕΡΑ 
MAE Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ.

ΤΑΙΝΙΑ! TCY ΤΟΜ ΜΙΞ

Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ.
ΝΕΟΣ ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ.
ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ.
Ο ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ.
Ο ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ TONY.
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΣ. 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΕΙΔΙ.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΥΝΣ

Ο ΕΝΟΧΟΣ ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ. 
ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ. 
ΔΥΟ ΓΡΟΘΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ. 
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ. 
ΣΑΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙ.

κ. κ. ΛκυθυντχΙ Κινηματογράφων έξχβφαλίβατε τί» «ρογράμ.ματ*.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑΗΜΠΟΡΟΫΝ ΚΑ ΜΑΤΗΡΗ80ΥΝ ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ;
■ ' ' - ό'τ· ύ ΓαΜ.χη ’Ακαδημία Έπί τή βάσει αναλογών χνοομοόοτήστα» τώ» ^-"Ολος ό κόσμος γνωρίζει δτι 

ΙΟ» AV > . .V. » —   ς  ,  , . q
τής διατηρήσεως φωνογραφικών ττλαχών, επι τών οποίων 
έχουν άποτυπω'βή ιϊιι όμιλίαι ιστορικών προσώπων, είτ* ι 
τραγούδια τής συγχρόνου εποχής. Και τούτο με την προ- ι 
ύπόθεσιν δτι χάρις είς τά ληφθέντα επιστημονικά μέτρα < 
αί πλάκες αύτα'ι θά είνε άκόμη είς θέσιν νά παιχθοϋν ι 
ύπό τών άπογόνων μας, οί όποιοι έτσι θα ημποροϋν να < 
έχουν μίαν άκριβή ιδέαν τής μουσικής η τής φωνής τών ι 
χρόνων μας. ... 1

Κάτι τό παρόμοιον μελειάταιήδηδιά τήν διατήρησιντων ; 
κινηματογραφικώνταινιών,πού άναπαραστοϋν πρό παντός ι 
ιστορικά γεγονότα η άλλα άξιομνη μόνευτα τής συγχρόνου 
εποχής μας. Ένφ δμως ή διατήρησις τής φωνογραφικής 
πλακάς ήτο πράγμα σχετικώς άπλοϋν, δια τάς κινηματο
γραφικός ταινίας γίνεται πρόβλημα δυσχερές' διότι κα
νείς δεν είνε είς θέσιν νά προεξόφληση τήν~ βεβαιότητα 
περί τοϋ χρονικού διαστήματος, χατά τό όποιον μία ται ι 
via άπό κυτταρίνην ημπορει νά διατηρηθή χωρίς να α· 
ποσυντεθή καί νά καταστή επομένως άχρηστος. Ακόμη 
δεν έχουν περάσει 40 έτη άφότου διά πρώτην φοράν «- 
χρησιμοποιήθη τό κυταρροει* ες (celluloid) καί ε
πειδή υπάρχουν μερικα'ι ταινίαι τής εποχής εκείνης, που 
έχουν έκτοτε διατηρηθή άρκετά καλά, ημπορει ’ίσως κα
νείς νά βεβαίωση δτι με κάποιαν προσοχήν καί περιποί- 
ησιν, αί κυτταροειδείς ταινίαι ημποροϋν νά ζήσουν περί 
τά 40 έτη. Κατά πόσον δμως ημποροϋν νά ζήσουν και 
400 ή μόνον 1ΟΟ ετη, δεν είνε άκόμη κανείς ε!ς θεσιν 
τά τό βεβαίωση. ·

Ό ειδικός είς τό ζήτημα αυτό "Αμερικανός χημικός 
καί διευθυντής τοϋ εργαστηρίου τών φωτογραφικών και 
κινηματογραφικών ταινιών "Βστμαν-Κόντακ εις άπαντη- 
σιν σχετικού ερωτήματος τοϋ "Ιδρύματος Κάρνεγτη, ε- 
δηλωσεν εσχάτως, δτι εικόνες άποτυπωθεϊσαι επι συνή
θων ταινιών έκ κυτταρίνης με νιτρικόν, άποσυντίθενται 
πολύ βραδέως είς θερμοκρασίαν 38 βαθμών* Κελσ.ου 
Κατά συνέπειαν, πρέπει νά πιστεύωμεν, δτι η ζωη των 
είνε περιωρισμένη, άγνωστον δμως μέχρι ποιου οιίου. 
Έάν δμως, λέγει, ταινίαι καλώς παρεσκευασμεναι δια 
νιτρικού άλατος θά έφυλάοσοντο είς μέρος, του οποίον η 
θερμοκρασία δέν θά ΰπερέβαινε τούς ΙΟ βαθμούς Κελ- 
σίου, καί τούτο είνε εϋκολον μέ τά συνήθη ήλεκτρικα 
φυγεία πού χρησιμοποιούνται τώρα καί είς τά σπίτια εν 
"Αμερική, πιθανόν νά ζήσουν πολλάς εκατοντάδας ετών. 
"Εννοείται, δτι πρέπει νά έχουν τεθή είς ξυλίνας θηκας 
καλώς άεριζομένας, ώστε νά μή ύπάρχη κίνδυνος συμ- 
πυκτώοεως οξέων άερίων πού νά προκαλοϋν σκωρίαν 
Φυσικά, πρέπει άπό καιρού είς καιρόν να τας επιβλέ
πουν καί έν άνάγκη νά τάς ά-ανεώνουν δι’ ανατυπωσεως

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διά μίαν φοράν 
ό πτΐχ· ς . · ■ Δρ. 
Μέχρι τριών δη-

4.—

3.50
400.—

ύημοα. ό οτϊχυς » 
Η σελίς .... ’

1 Ις το εξώφυλλον 
η σελίς . ■ ’ 500.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5.00

"Αγγλίας έφρόντισεν ήδη νά άποθηκεύση κατ «ντο» »ό* 
τρόπον πολεμικός ταινίας, σχημάτισαν είδος βιβλιοθήκης 
ταινιών, είς δύο θολωτά ΰπόγε ά του, δπου η θερμοκρα
σία συντηρείται μεταξύ 5 καί 10 βαθμών εκατοντάβα
θμου, μέ υγρασίαν ήπιαν, καί μέ αερισμόν ’Ο»»’’»»’’ 
ώστε νά έξουδεταιροϋνται τά έπιβλαβή αέρια. Οι θόλοι 
έπιθεωρούνται πολλάκιςτήςήμέρας'μέχρις ώραςδε εχει Λα- 
ρατηρηθή μόνον μία έλαχίστη συστολή είς τάς ναινίας 
νωρίς νά γνωρίζη κανείς τήν άφορμην της. Ισως δεν 
εϊναν ληφθή, διαρκούντος τοϋ πολέμου, άρκετα μέτρα 
διά νά είναι πρώτης τάξεως ή ποιότης καί το πλυσιμον 
τών <α***<»ν· , . , τ τΑυτό, σημειωτέον, τό τελειωτικόν πλυσιμον, μετά την 
έμφάνισιν καί τήν στερέωσιν τής ταινίας, επιδρά πολύ είς 
τήϊ ζωήν καί τήν διατήρησίν της. Καθως_ συνε_3ουλευσεν 

ί ό "Αγγλος χημικός κ Ράττεν τό ΰπουργειον των Στρατ»- 
I ωτικών θά ήτο ίσως άνάγκη νά ΰποβληθουν αι φυλασσο- 
μεναι ίστορικαί ταινίαι του εις δνα νέον λουτρόν δι υπο- „ 
θειϊκοϋ, μέ δλας τάς δεούσας προφυλάξεις. Και τότε 
ίσως ή φωτογραφική είκών ήμπορεϊ να διατηρηθη ίπ 
άόριστον. Ειδεμή εϊτε είς ϋελίνην πλάκα, είτε επι ταινίας, 
ή είκών είνε προωρισμένη νά ζήση μονον μερικά χρονιά, 
έάν όχι χαί μήνας.

"Ισως αί νέαι ταινίαι πού μεταχειρίζονται οί κίνημα- 
τογραφικοί οϊκοι άπό 15 έτών. κατεσκευασμεναι από 
βραδέως καιομένην οξικήν κυτταρρίνην (acetate de cel
lulose), θά διατηρούνται περισσότερον απο την κυτταρ- 
ρί,ην μέ το νιτρικόν. "Αλλά καί ώς πρός αυτό τίποτε δεν 
ήμπορεϊ νά είνε βέβαιον πριν περάσουν 40—50 ετη, δια 
νά έχωμεν έκ πείρας τήν σχετικήν βεβαιότητα.

"Οσον αφόρα τάς λεγομένας άφλεκτους ναινίας, είνε 
νυμικώς άδύνατον νά κρατήσουν πολύν καιρόν. Επειτα 

1 άπό μερικούς μήνας ή άποσύνθεσις άρχίζει αναποφευ
κτως, μέχρις δτου ή δλη Χαινία μίαν ήμέραν καταρρέει 

' είς σκόνιν.
Π,αρ" δλα ταΰτα ένας "Αγνλος συλλέκτης παλαιών ται- 

ί τιών, άπό τοϋ 1889 καί έντεϋθεν, ό κ. Ουιλλιαμ Νταίη, 
1 λέγει δτι άνεκάλυψε τό μυστικόν τής διατηρησεως της 
■ ζωής τών ταινιών τής κυτταρρίνης μέ νιτρικόν αλας χγ 

κυτώρθωσεν οϋτω νά περίσταση ταινίας τής εποχής εκεί
νης ώστε νά ή απορούν νά παίζωνται καί σήαερον εν αρί 
σ^υ χα<ασ«ίσ<*. r

Μεταξύ τών άλλων ό κ. Νταίη έχει είς τήν συλλογήν 
του μίαν ταινίαν άπό τό Άδαμάντινον Ιωβιλαιον της 
βασιλίσσης Βικτωρία τοϋ 1897, δπου παρίσταται δ Κάι 
ζερ καί ό Έδουάρδος τής "Αγγλίας. Επίσης και ενα 
άλλο έκ τών πρώτων φίλμς, ληφθέν ύπό ιων εφευρετών



-------- --------- Κινηματογραφικός Άότιιρ

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
ΤΟ ΝΕΟ ΦΙΛΜ TOV ΦΡΙΣΤ ΛΑΓΚ '

s/ϊΗ

λ Λ” πτεσβ>ί άπο *°'ο^α πάΐα<” 4 ζόΟ^

^ΛΛ'^ϊ^··
^Νία^ΐφ“1ΐσ^ν *’’* ίπίχνΧίαν· Ποιος &ά είδε β°ούς 
,Νιμπελουγκεν. η τήν .Μητροπολιν, χ(χ·
Xi* ^!^V^av„ra δ0 *“‘ <«»ΰ5 -Κατασκόπους, ; Ποώς 
δεν ξευρει οτ,ενα φιλμ τού Φρίτς Λάνγκ σημαίνει πάν. 
τοτΐ μιαν καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν ; |

Ο ϋ-ρίαμβος τού φίλμ „το Βερολίνο ήτο πρωτοωα- ' 
^d«-V4sOUFA δθ1 δνΛ^ΧΓβΐα^* ti,V ίδίαν 
λ J λ ' c > * U dVFlovQyoL χου αηχ&χώ^ησαν καί ι/ ’ ~ έΚ'υχίΛ Κατασκόπων, ΏμαΖι
επ,τυχ,αν του γερμανικού, ολοκλήρου τού ευρωπαϊκού 
φίλμ Ούτε εύκολον, άλλ’ ου,ε καί εύλογον Τάήτο νά 
ρ ιαση κάνεις τας κρίσεις τοΰ γερμανικού τύπου Λεν 

είναι καλύτερα ο &εατης ανεπηρέαστος νά σχηματίσΰ μό 
νος εντός ολίγου την ατομικήν του πεποί&ησιν ■ °

αναπτυξωμεν απλώς τά στοιχειά του διά νά τά ίδϋ χα^χις Λροίΐοψασρ^νος κάπως,
‘Ο Φρίνς Λάνγκ μετά άπό τό χαξεΐδί του στους γεο- 

νοόπΤ* ϋ'β-ν1ί?.\ς Χ0ν π·&ίπα'δν του πρός τήν Μη-
’Ζ -γ·^

£:=. ή, ™

μιέ^δΤλΖ^Φρ^ ^.^'eoS γερμανός ξέν πρε- 
Z.J·’ .... * Τβ .. υ οποι°ί εγκαταλείπει φαίνεται
εΖςΡ^Ζ^Τ  ̂ Χ^Ζτερίστα! "Εν

Φοί?ς ΡάσπΤφ ΚίάϊΤ P0XX‘ «β««ϊ άλλον ρόλον. 'Ο 
τόν -Fa ’ °.χ“<“σΤ“5 οντουδαΐος χαρακτερίσνας άπό τον < Ερωτα της Ιωάννας Νέϋ, παίξει καί αυτός Είς 
^οΛ7 °V~S tfiOVi Χέ^α Ψ°* Βάλ&ερ, ή νέα 
αποκαλυψις του Λανγκ, Λίεν Ντέγιερς καί ή Γκέοντα 
ΜαουρουςΟι ρόλοι λοιπόν παρουσιάζουν καί αυτοί ΰπερ 
βολικόν ενδιαφέρον άπό πάσης άπόψεως. υ'°ι υη·β 
ύτο^ΤΤ^* μϊΧΟί Χής Χαίνία^ thai 4354 μέτραίί)

™ Τ^βΖ^\ίςΤΖζκ^μ^η°:ΐρδ^.

αύτήν κ^Λτσ. ijct<P^ar„ τήν έκπληξιν
τικότυΖΑ.1 ’ «αιζόν έν τή πραγμα-
τής υ ν X Λ '“ζ ε*α ίαμβόν του. Οί φίλοιης υ.Γ.,Α. ό,καίαζς ϋ·α υπερηφανεύονται.

® ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
S ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

— Τό νέον φίλμ τού Λεόνς Περέ .‘Λνη^.. - 
αναμένεται με άγωνίαν άπό τούς Παρισινούς Τό^Τ 
αυτό εχει.γυρ,σ&.ϊ, μέ χρώματα φυσικά Θά είναι 
τφανταιζι» ταινία ή όποια &ά ·ΐ 1 μια
ϋ·έλγη συγχρόνως τά μάτια μέ τήν μαγείΤ^ώ 
Χ<°* της. Τό &έμα του είνε επίσης ένδιαφέρο^^“1"’ ψερεται εις τή, εποχήν τού ίβοϊ γαλλ'κού αίώνο Τί' 
ΤζίνβαΜ^ς βωΤαγα,*ίσ,θϋν 0Ζάν xaf ή

Ενα πολύ ενδιαφέρον φίλμ διά τού/ λάτρας *~Ασ°*β>«))· 
νητου, διότι έχει Φαυαασίας αυ,οκινητικάε S

1 Zi’

f.... X’ SX‘

--ur 
μονον 14 χιλ. φράγκα τήν έβδομάδα.
βικής(διά ίξ ^·
ηθοποιόν Κάτεριν Κάρβερ &Ώ *ην σουνδήν

^'■ί'Ξ=ΐ·ΐ·-Ώ;£;ί
- > ? Λίλιαν Γκύζ, άνανέωσε τό συμβόλαιό, 

την Αμερικανικήν έταιρείαν ^ετρό-Γκόλντουϊν-Μάγιε^,

ενη ίέα λαμβάνΏ μισθόν έβδομαδιαίως 8000 δοΊλ"™ 
χατα δε τα δυο μετέπειτα 10000 δολλάρια oila6‘a

μ

' Με μεγάλην έπιτυχίαν προβάλλεται είς 
νους κινηματογράφους ή νέα ταινία τοΰ Γιάννιγκς “θταν ή odQxa vnonyjtxtn, ’ Vrav

^'αίύ ηο>Λ™ ^Χαι ίστορικαί ταινία, άπω-

ΤΖπ^ Κά&· ^ΖοΓμ'α'ς

^s ’^eOr0VOVS’

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ
Ό «Κινηματογραφικός Άστηρ» 

απο του παρόντος τεύχους επαναλαμβάνει 
την κατα το θέρος δεκαπενθήμερον έκδο- 
σιν του.

Κννηΐ»ατθγί»αΦικί,ς Άότΰρ
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„ . > ί —Ή’-ωη καί αί περιπέτειαι τοΰ Γιάννιγκς.—Πώς άπό
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πει έξαφνα, σέ μιά πόρτα θεάτρου, με μεγαλα φω
τεινά γράμματα,' τ’ όνομά του. ’Ηταν ο γυιος του, 
βιολιστής τώρα διάσημος, που ερχότανε να δωση ενα 
κονσέρτο. Κατορθώνει νά μαζέψη οσα εχρειαζοντο για 
μιά είσοδο. Παρίσταται στο θρίαμβο του, που τε
λειώνει σέ παθητικώτατη σκηνη, όταν ο νέος απευθυ
νόμενος στο ακροατήριο, λέγει : x _

- Θά σάς παίξω τώρα μια μελωδία, που μου είχε 
μάθη δ αγαπημένος πατέρας μου, δίαν ήμουν παιδί

Ό γέρος είνε αδύνατον να κρατηθη., Οτβν ο 
γυιός του φεύγει γιά νά γυρίση στήν οικογένεια του, 
πηδά στήν άποθήκη τού τραίνου και τον ακολουθεί. 
Φθάνει στήν πόλη πού μένουν οι δικοί του το πρωί 
μετά τή λειτουργία, τούς βλέπει να βγαίνουν απο την 
έκκλησία καί νά πηγαίνουν στο ν“ °™'
λίζουν μέ λουλούδια τρεις τάφους Οταν βγαίνουν 
εκείνοι, πλησιάζει αυτός. Οί δυο εινε των άλλων του 
γυιών, πού διαβάζει εκεί δτι έχουν σκοτωθη στον 
πόλεμο καί δ τρίτος τάφος εινε ο δικός τ°υ. Το βρά
δυ γυρίζει στούς δρόμους της πολεως. Εινε Χριστού
γεννα παντού φωτισμένα παράθυρα, παντού χαρα. 
Φθάνει στο σπίτι του. Άπό τά παντζούρια παραμο
νεύει τήν ευτυχία τών δικών του που εινε μαζεμένοι 
γύρω άπό τό τραπέζι "Ενας άστυνομικος όμως τον 
παίρνει γιά λωποδύτη, αυτός διαμαρτύρεται , φιλονι
κούν δ θόρυβος τραβάει στο κατώφλι της πόρτα ολο 
κληοή τήν οικογένεια. Ό γυιός προχωρεί, επικαλείται 
τήν' επιείκεια τοΰ άστυφύλακος για τον καημένο τό 
γέοο τοΰ δίνει ελεημοσύνη καί του προσφέρει μέρος 
νά'κοιμηθή '. Λίγο ακόμη καί δ αλητης θα ^πασθ 
σέ λυγμούς καί θά φανέρωση ποιος εινε. Αλλα προς 
τί · Ποός τί νά γίνη βρυκόλακας ; Προς τι να ταραξη 
τήν ευτυχία τών αγαπημένων του ; Φιλει το χέρι του 
παιδιού του καί φεύβει, μόνος μέσα στη νυ_χτα, μέσα 
στο χιόνι, νά έξακολουθήση το μαρτύριο της αυτοτι- 
μωρίας καί τού εξαγνισμού..

Τό νέον φιλμ τοΰ μεγάλου Γερμανού καλλιτέχνου 
Έμΐλ Γιάννιγκς πού «έγύρισε» στήν ’Αμερική δια 
λογαοιασμόν τής «Παραμάουντ» ύπό τον τίτλον 
«"Οταν ή σάρκα υποκύπτει» καί που προραλλεται ηύη 
είς δλα σχεδόν τά μέρη τού κόσμου, είναι μία ταινία 
πού θυμίζει πολύ λαϊκή επιφυλλίδα και μαλιστα την 
περίφημη <’Άγνωστο». Τό θέμα καί η αναπτυξις 
του δ μύθος, δ σκελετός, μολονοτι αρκετα νέος στο 
εΐδός του, μολονότι θέλει, μάλιστα, και να πιραντελλι- 
ζη καί νά δοστογιεφσκίζη ακόμη, δεν βγαίνει διολου 
άπότό πλαίσιον ενός «μυθιστορήματος θυρωρου». 
Καί άν θέλετε, χονδροειδούς I 0 Αύγουστος Σι 
λ.γκ’ς, δ ήρως, είναι θαυμάσιος οικογενειάρχης, λα
τρεύει τή γυναίκα του, τά παιδάκια του, την εργασία 
τθυ_ε’ιναι ταμίας Τραπέζης-πρότυπον τελείου αν
θρώπου, πατέρα, υπαλλήλου. Ολ’ αυτα όμως μέχρι 
τής στιγμής πού μερικοί τραπεζίτες τον στέλνουν, μ 
έμπιστευτική αποστολή καί με πολλά χρήματα στο 
Σικάγο ν’άγοράση μετοχές. ’Απέναντι του, στο βαγό
νι τού τραίνου, ή Μοίρα τοποθετεί τον πειρασμό : 
Μία μυρωδάτη, άφράτη, προκλητική κοκοτιτσα. Είναι 
φοβεροί αυτοί οι τέλειοι άνθρωποι, αυτοί οι τύποι 
καί υπογραμμοί, αυτά τά ρολόγια της εργασίας και 
τής ζωής, οί άψογοι σύζυγοι, πατερες και υπάλληλοι, 
πού δέν άτάκτησαν. δέν έγλέντησαν δεν παρεβησαν 
ποτέ τό καθήκον, δταν, έξαφνα, τους καρφωθη, για 
μιά στιγμή, ν’ άτακτήσουν. Τρελλαινονται, καταστρε | 
φονται. Ό Σίλλιγκς τήν παθαίνει για τα καλα. Πα- j 
ραδίδεται τέλεια στόν πειρασμό. Το βράδυ, στο Σι
κάγο, κολυμπά στή σαμπάνια και την ηδονη και jo 
πρωΐ ξυπνά ληστεμένος. ’Αναζητεί και βρίσκει σ ενα 
ύποπτο μπάρ τή γόησσα τής νυκτος. Την παρακαλει 
νά τού γυρίση τά χρήματά του, αλλ ως απαντησιν 
δέχεται τά φοβερά κτυπήματα τών συνένοχων της. . - 
ναίσθητον τόν μεταφέρουν σε μια σιδηροδρομική 
γραμμή, νά τόν κόψη τό τραίνο. Την τελευταία στιγ-
LLYi (ΓννεοΐίΕΤΟίι. ,, g , a /

Σκοτώνει αυτόν πού τού κλέβει ο,τι εχει ακομηεπα- 
νωτουκαί τόν ρίχνει στά σίδερα. Αυτόν θα συνθλιψη 
καί θά παραμορφώση τό τραίνο που σε λιγο πέρνα. 
Τί τού μένει δμως, έκτος τής ζωής, μετά τθν ,πρα|? 
του: Δέν έχει παρά νά διάλεξη: Η θ άφηση το 
πτώμα τοΰ κακοποιού νά πέραση για δικό του και 
είν’ εύκολο : ’Έχει έπάνω του τά χαρτια που_ του- 
κλεψε πρό μικρού—καί αυτός θα είναι στο^ έξης νε 
κρός γιά τή γυναίκα του, τά παιδια, του, τους δικούς 
του, γιά δλους ή θά δμολογήση το έγκλημα του> και 
θά τούς κηλιδώση, θά τούς άτιμαση δια παντός. Προ 
τιμά τό πρώτο. Καί ζή, στήν έσχατη μίζερα, μο™5> 
άγνωστος πλανώμενος ώς σκιά. Χρονιά έχουν πέραση 
άπό τότε. "Ενα βράδυ, δ δυστυχισμένος αλητης, βλέ

Είνε δπως βλέπετε, λαϊκή έπιφυλλίς. Άλλα τι 
έχει νά κάμη δταν αυτή τήν επιφυλλίδα τιήν σκηνοθε
τεί δ Βίκτωρ Φλέμμιγκ καί τήν παίζει ο Γιάννιγκς 
τήν έκτελούν δηλαδή δύο άπό τους μεγαλειτερους άσ
σους τής κινηματογραφικής τέχνης; 0 Γιάννιγκς, 
μ’ αυτό τό έργο, αποκορυφώνει το πολυκύμαντο καλ 
λιτεχνικότου στάδιο. Έφθασε καί ξεπερασε τον άλλο 
γνωστό καί μεγάλο του ρόλο-τοΰ Μιτσια στους αδελ 
φούς Καραμαζώφ. Μέ άκρα λιτότητα, με 
μένο άπόλυτα παίξιμο, μ’ εσωτερικό παλμό αδιάκοπο 
χωρίς ίχνος ρητορικού μορφασμού, εδωσεν ολο< το 
ίΧ,ίδίήςψνχής ένός μεγάλο» ""ς

1 άγαθού κ’ ευθραύστου θύματος της Μοίρας, το τσα



κισμα μιας καρδιάς υπό τόν όγκον άβαστάκτου οδύ
νης. Κάνει αυτή τήν ψεύτικη καί υπερβολικήν ιστο
ρία τό πιο ζωντανό πράγμα πού μπορείτε νά ίδήτε 
καί δίνει στις αίθουσες τά ρίγη και τά δάκρυα τών 
μεγάλων, τών πιο συγκλονιστικών συγκινήσεων. CH 
επιτυχία του εινε τόσο μεγαλείτερη δσον ό ρόλος αυ
τός τοΰ Σίλλιγκς δέν εινε άπό τούς συνηθισμένους 
του. Ό Γιάννιγκς στον κινηματογράφο ήτο γνωστός 
έως τιάρα μάλλον ώς... βασιλεύς καί ως αύτοκράτωρ ! 
’Έχει παίξη όλους τούς εστεμμένους —εινε ή... «σπε- 
σιαλιστέ» του-—άπό τής αιγυπτιακής εποχής μέχρι 
τών καθ’ ημάς. Έχει δώση τόν Φαραώ, τόν Νέρωνα, 
τόν Μέγαν Πέτρον, τόν ‘Ερρίκον τόν όγδοον τής 
’Αγγλίας τόν Λουδοβϊ ·οντ ν δέκατον πέμπτον κ’ ένα 
σωρό ά'λλους μονάρχας ιστορικούς καί μή, πού δέν 
τούς θυμούμαι αυτί] τή στιγμή. Ξα θός, εύσωμος, 
αθλητικός, γιγάντιος, μέ φοβερά ευκίνητο καί 
δυνατά εκφραστικό πρόσωπο, τύπος γεμάτοςριόμη καί 
χαρούμενη ενεργητικότητα, πού θυμίζουν τό σφρίγος 
τοΰ Λουκιανού Γκιτρύ, τίς μεγαλείτερες επιτυχίες του 
είχε στις επιβλητικές, άφθονες μέχρι ξεχειλίσματος 
μορφές τών ιστορικών ταινιών παλαιοτέρων ηρωικών 
μοναρχών καί τυράννων. Άλλά δέν πρέπει νά λησμο- 
νοΰμεν ότι ό μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, δπως δλοι 
τής πρώτης γραμμής, δέν είδικεύθη ποτέ απόλυτα. 
Έπέρασεν άπό τά μικρότερα, δπως καί άπό τά μεγα- 
λείτερα θέατρα. Κ’ είχε παίξη σ’ αυτά, καθιός έπειτα 
στον κινηματογράφο, τά πιό διαφορετικά έργα. Ή 
τεχνική του πείρα καί ή καλλιτεχνική του ίκανότης 
έχει άκονισθή σ’ ένα στάδιο περιπετειώδες, πρός τό 
οποίον μόνον ή ζωή του μπορεί ν’ άντιμετρηθή.

*

Τι μυθιστόρημα καί ή ζωή αύτή, αλήθεια ! Έγεν- 
νήθη στό Μπρυύκλιν άπό γονείς Γερμανούς, μεγαλο- 
νοικοκυραίους. 'Η μητέρα του ζή άκόμη στά περίχωρα 
τοΰ Βερολίνου, ό άδελφός του Βέρνερ Γιάννιγκς εινε 
άπό τούς μεγαλειτέρους έξαγωγεΐς τής Σαγγάης, ή 
αδελφή του γυναίκα υψηλού βαθμούχου στήν αύλή 
τής Σιλεσίας... Καί δμως αύτός άλήτεψε άπό δώδεκα 
ετών παιδί! "Οταν οί γονείς του έφυγαν άπό τήν ’Αμε
ρικήν κ’ έγκατεστάθησαν στή Ζυρίχη τώσκαζε σέ ατε
λείωτες εκδρομές στά βουνά. "Οταν δέ χανότανε στά 
βουνά παρίστανε σ’ ένα θεατράκι πού είχε φτιάξη 
μέσα στό σπίτι του. Τόν κατεβασάνιζε άπό παιδάκι 
ακόμα ή δίψα τής περιπετείας. ’Ήθελε νά γίνη ή θεα
τρίνος (σέ μπουλούκι πού νά μή στέκεται πουθενά) ή 
ναύαρχος ή τούλάχιστον... δασοφύλακας!.. Ποθούσε 
τά μεγάλα κύματα τής θάλασσας ή τ’ δλιγιότερο, τίς 
περιπλανήσεις στά δάση. Καί μιά νύχτα—ήταν άκρι
βώς τότε δώδεκα έΐών—δταν είχεν έγκατασταθή μέ 
τήν οίκογένειά του στό Γκέρλιτς τώσκασε άπό τό 
σπίτι του γιά τό πρώ.ο λιμάνι, γιά τό ’Αμβούργο, νά 
γίνη ναύαρχος ! Άλλ’ επειδή έκεϊ δέν έχήρευε καμμιά 
τέτοια θέσις τόν πήραν σ’ ένα φορτηγό καμαρώτο. 
Ύπέγραψεν ένα συμφωνητικό χωρίς νά ξέρη περί 
τίνος πρόκειται. Τοΰ τό έμαθαν τήν επομένη, Τόν έβα 
λαν νά σκουπίζη καί νά καθαρίζη πατάτες. Κι’ αύτό 
πάλι στό κάτω τής γραφής, δέν ήτανε τίποτε. Είχε μέ

Κινηιιατογηαφχκός 'Adtiip

τί νά παρηγορηθή. Είχε πάρη μαζί του, ως μόνη, 
αποσκευή, μερικά βιβλία, μερικούς Γερμανούς ποιητάς. 

■ Άλλά μιά μέρα εκεί πού διάβαζε Σίλλερ, μετά τό 
' σκούπισμα καί τίς πατάτες—τό διηγείται ό ίδιος, 
ί σ’ ένα χαριτωμένο βιβλιαράκι—τόν περικύκλωσαν οί 
I ναύτες, μέ γέλοια καί κοροϊδίες, κι’ επί τέλους τούρρι 

ι ξαν τό βιβλίο στή θάλασσα καί μαζί μέ αύτό καί τά'λλα 
ί όσα είχε. Άπεφάσισε τότε νά παραιτηθή τής... ναυ ρ- 
Ιχίας. Στο πρώτο άγγ/ικό λιμάνι πού προσήγγισε τό 
[ φορτηγό βγήκε στή στεργιά καί τώσκασε. Μήνες καί 
! μήνες γύριζε, μικρός άλήτης, άπό χωριό σέ χωριό καί 
[άπόπόλη σέ πόλη, μέχρις δτου ό ’Αλβέρτος Μπάλιν, 
। οικογενειακός φίλος τους, πού παρεθέριζε στην 
I ’Αγγλία, τόν άνεγνώρισε κά'πο α μέρα καί τόν γύρισε 
στο σπίτι του—στο Γκέρλιτς. Ούτε διωρθοάθηκε δμως,

| ούτε έχασε διόλου καιρό. Έπιασε φίλους ηθοποιούς, 
[ καί μιά μέρα, μετά λίγα χρόνια, τό ξανάσκασε πάλι 
άπό τούς γονείς του, αύτή τή φορά μέ μπουλουκοειδή 
θίασο, πούπαιζε τόν ’Άμλετ, τό Ρωμαίο, τόν Άρπα- 
γκότ, τή Φαίδρα, τόν Οίδίποδα, δλα τά έργα μπροστά 
σ’ ένα καί τό αύτό αιώνιο δάσος, δπου μάλιστα φιγου- 
ράριζε κ’ ένας κυνηγός μέ δπλο μοντέρνο καί μέ πίπα 
στο στόμα. 'Η πρώτη έπανάστασις τοΰ Γιάννιγκς 
σ’ αύτό τό θέατρο ήτανε τά πάρη ένα πινέλο καί νά

[ σβύση τόν κυνηγό. Ή ζωή του, αύτόν τόν καιρό, 
I ήτανε άκριβώς δπως τήν ήθελε—ολωσδιόλου άλητική. 
I Αιώνιο ταξείδι. Όρεζισσέρ τοΰ θεάτρου τοΰ Γκαρντε- 
λέγκεν τόν διέκρινε μέσα στό μπουλοΰκι. Καί τόν 

| κάλεσε στό θέατρό του νά δοκιμάση τήν τύχη του. 
I Τούδωσε τό Ροβέρτο στήν «Τιμή» τοΰ Σούδερμαν 
। Θρίαμβος Καί ήτο μόλις δεκαοκτώ ετών.

* *
*

Άλλά ποΰ νά μείνη ! ’ Ήθελε τουρνέ, άλητεία, 
περιπέτεια. Μετά δύο χρόνια έφυγε μέ τόν θίασο γιά 
τό Μπρόμεν, τή Λειψία καί τό Μαίντς. Έκεϊ τοΰ 
χαμογέλασεν ή φήμη γιά καλά. Ό μέγας δούξ τού 
Έσσεν, ό έξάδελφος τοΰ Γουλιέλμου, ιδιοκτήτης τού 
βασιλικού θιάσου, τόν βρήκε σπουδαϊον καί τόν κάλε
σε νά γίνη μέλος τοΰ θιάσου του. Έδέχθη. Άπό μέ
ρα σέ μέρα κατακτούσε έδαφος, ως πού δ Ράϊγχαρτ 
τόν έμυρίσθη κ’ έπήγε νά τόν ίδή μ’ ένα συμβόλαιο 
στήν τσέπη. Τόν πήρε άμέσως, γιά νά τόν κάμη, σέ 
λίγο, έν’ άπό τ’ άστρα τοΰ «Ντώϋτσε Τεάτερ». Μαζί 
του ταξείδεψε στή μεγάλη τουρνέ τής Αμερικής, πού 
επιχειρούσε τότε ό Γερμανός σκηνοθέτης μέ τό θίασό 
του. Καί οί ’Αμερικανοί κριτικοί ώμολόγησαν, δτι ό 
Γιάννιγκς έπρεπε νά καταταχθή μεταξύ τών μεγαλει- 
τέρων ήθοποιών ποΰ είδε τό Μπρουτγουαίη. Τί έπαι
ζε τότε ; Σαίξπηρ, Σίλλερ, Χάουπτμαν, Ρώσσους, 
άλλά μέ τόσον άφτιασίδωτον ειλικρινή τρόπο πού- 
φθανε μέχρις ώμότητος. Κολοσσιαία επίσης εύκολία 
μεταμορφώσεως, άποδόσεως τής μυστικής καί βαιθειάς 
νότας τοΰ χαρακτήρος. “Οταν γύρισε στήν Εύριόπη, ό 
κινηματογράφος στή Γερμανία έπαιρνε δλη τούτην 
ορμή πρός τά επάνω. Ό στενός του φίλος Λούμπιτς 

[ τόν παρακίνησε νά δοκιμάση τήν καινούργια τέχνη. 
I Έπήγαν μαζί στό στούντιο τού Μέσστερ.
' — “Ενα ρόλο γιά τό μεγάλο μας Γιάννιγκς ; Ρώ_

Κινηματογραφικός Άιίτηρ

Δόν Ζουάν καί Φάουστ» καί «δ έμπορος τών ηδο
νών». Είς τάς ανωτέρω ταινίας προσεπάθησα ν’ άπο- 
δείξω προσωπικώς μερικός πραγματικός αλήθειας, 
πραγματοποιών τήν προσπάθειάν μου ταύτην ώς ηθο
ποιός καί συνάμα ώς σκηνοθέτης.

Εύχαριστημένος δι’ ολίγον καιρόν έπειδή έδοκί- 
μασα τάς δυνάμεις μου έπανέρχομαι είς τήν «αγνήν 
ύπόκρισιν» δεχόμενος τόν ρόλον δν μοί ένεπιστεύθη 
δ Περρέ είς τό «Καίνιγκσμαρκ» πλησίον τής Ντυφλώ 
καί κατόπιν προχωρώ είς τόν θίασον τού Μαρσέλ 
Λερμπιέ διά νά «γυρίσω» τήν «Άπάνθρωπον». 

I Άργότερον, έπιθυμών νά έπανέλθω είς τήν σκηνοθε- 
τικήν τέχνην γράφω έντός τεσσαράκοντα ημερών ένα 

'σενάριο, τό σενάριο τής «Στοάς τών τεράτων» καί 
αποφασίζω τήν άμεσον κινηματογράφησίν του κρατών 
δι’ έμέ τόν πρωτεύοντα ρόλον. Τήν έποχήν έκείνην 

ί είχον τήν τύχην νά συναντήσω τήν θελκτικήν Λουίζ 
[ Μοράν ήτις σήμερον διατρέχει ένα λαμπρόν καλλι
τεχνικόν στάδιον έν ’Αμερική.

Τέλος, «Ό θελκτικός πρίγκηψ» «δ 'Ιππότης μέ 
τό ρόλον», «δ ’Ίλιγγος» «Τό’Εξ Βοτό» καί ή «Άνοι- 
ξις τοΰ ’Έρωτος» μοΰ έπέτρεψαν άλληλοδιαδόχως νά 
άνακαλύψω τά Αυστριακά καί Γερμανικά στούντιο, 
καί νά δοκιμάσω αύτήν τήν άγνωστον ώς χθές εύχα- 
ρίστησιν τών αστέρων, τού νά δυνηθώ νά έπιστρέψω 
έπί μιάς περατωθείσης καί κριθείσης παραγωγής διά 
νά τήν έπαναλάβω, νά τήν μεταρρυθμίσω, νά τήν διορ
θώσω μέ τήν έλπίδα δτι θά τήν έφερον πλησιέστερον 
τής τελειότητας άκριβώς δπως δ ζωγράφος δστις ξύει 
τόν πίνακά του καί έπαναρχίζει τήν προσωπογραφίαν 
ήν έτελείωσε μέ περισσοτέραν έμπνευσιν καί ζήλον.

Αύτό τό προνόμιον μού παρείχε τό «Πανάμ» τό 
δποϊον κατεστράφη έν ριπή οφθαλμού λόγφ πυρ- 
καϊάς καί ώς έκ τούτου ήναγκάσθην νά τό έπαναλάβω 
μέ τήν ένδόμυχον εύχαρίστησιν δτι θά έδιώρθωνα 
μερικά σφάλματα, άτινα είχον διαπράξει προηγουμέ
νως, άλλά καί μέ τόν φόβον μήπως δέν δυνηθώ νά 
αντιγράψω τόν ρόλον μου ώς τόν είχον φαντασθή 
προηγουμένως. ΖΑΚ ΚΑΤΛΑΙΝ

। 'Ο κ. ΚατλαΙν την 30ήν Μαρτίου έπέστρεψεν εις 
ί Παρισίους έκ Τουλώνος μετά τής Κλωντιά ΒικτρΙξ 
I μέ τήν όποιαν «ίγύρισε» τό «Συμβάν» τοϋ Κιστμαΐ- 
κερ. Μέχρι τής 10ης Απριλίου &ά παραμείνη είς 
Παρισίους όπου &ά συνέχιση τό «γύρισμα » Τήν ΙΟην 
Απριλίου θά έπιβιβασ&ή είς Βορδώ διά Μαράκαν, 
όπου εκτυλίσσεται ικανόν μέρος τής υ ποΰέσεως τοϋ 
περίφημου «Συμβάντος·», διά τό όποιον θά γράιρω- 
μεν όταν θά είναι καιρός.

“Ιρις Σκαραβαίου
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0 ΘΕΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ χ· ΖΑΚ ΚΑΤΛΑΙΝ

[Οί άναγνώσταί μας λαμβάνουν καί πάλιν την ευ
καιρίαν νά βαυμάοουν τό στυλ, τάς βα&είαζ, γνώ
σεις καί την άξιο&αύμαστόν πείραν τοϋ νεαρού 
Γάλλου καλλιτέχνου κ. Κατλάίν επί τή έπαναλή- 
ψει τής με&’ ημών συνεργασίας διά τοϋ παρόντος 
άρθρου, τόσον χαρακτηριστικοϋ τοϋ γράψαντος 
αυτό.]

Κατά τό 1917 ό Μαρσέλ Λερμπιέ είχε τεθή είς 
προσωρινήν διαθεσιμότητα διά λόγους υγείας έκ τής 
φωτογραφικής υπηρεσίας τοΰ Γαλλικού Στρατού είς 
ήν ύπηρέτει. Τήν εποχήν εκείνην συνέγραψε τό πρώ- , 
τον του σενάριο τιτλοφορούμενου«ό Χείμαρρος». Μοΰ 
ώμίλησε διά τήν βωβήν τέχνην καί μέ έπεισε νά έπι- 
δοθώ είς αύτήν, πράγμα πού έκαμα μετ’ ίσου ενθου
σιασμού καί απειρίας.

Έκτοτε δέν έπαυσα νά« γυρίζω.» Τόν «Χείμαρρον» 
διαδέχονται «ή Ροζ Φράνς,» τό πρώτον φίλμ είς δ 
ό Λερμπιέ άφίνει νά φανή ή πλούσια πηγή τοΰ καθα-
ρώς προσωπικού του ταλέντου, «τό ποιμνιοστάσιου» | 
καί τό «καρυαβάλι τής αλήθειας» δπου είχου τήυ εύ- 
τυχίαυ υά πρωταγωυιστήσω μέ τήυ μεγάληυ μαςκαλλι- 
τέχυιδα Σουζάυ Ντεπρέ.

Τά φίλμ ταΰτα διαδέχουται «δ άυθρωπος τού πε- 
λάγους» καί τό «Έλ Δοράδο» μιά ταιυία ήτις έση- 
μείωσε πραγματικού στάθμου είς τήυ ίστορίαυ τής 
έβδομης τέχυης, «δ προμηθεύς τραπεζίτης» τό δποϊου 
δύυαται υά χαρακτηρισθή ως ζωυταυόυ σκίτσο, «δ 

τησε χαρούμενος, γελαστός, δ διευθυυτής. Μά γιατί J 
δχι !... ’Έχουμε, ϊσα-ϊσα, μιά σκηνή πολύ δραματική [ 
δπου θά χρειασθή υά.,.πηδήση άπό μιά γέφυρα τοΰ I 
Σπρέα σ’ έυα βαπόρι πού περυάει άπό κάτω !

Ό Γιάυυιγκς έγιυε κατακόκκιυος σάυ υά τόν μπά
τσισαν.

— Είμαι καλλιτέχνης, κύριε, είπε δυνατά, δέν 
είμαι ακροβάτης !...

Κ’ έφυγε χτυπώντας τίς πόρτες. Δέν είχε καταλάβη 
διόλου τίς απαιτήσεις τής ραγδαίας κινήσεως στή νέα 
τέχνη. Σήμερα, στήν κομψή του βίλλα τού Χόλλυ- 
γούντ, κάνει φούτ μπώλ, κουπί καί μασσάζ γιά νά 
διατηρήση τήν ελαστικότητα τοΰ κορμιού του. Είχε 
θυμώση, άλλάξαναγύρισε. Τόν τραβούσε τό καινούρ
γιο. ’Έπαιξε σέ μιάν ασήμαντη ταινία «“Οταν οί 
τέσσαρες κάνουν τό ίδιο πράγμα», πού δταν τήν είδε 
ως θεατής τραβούσε τά μαλλιά του.

— Αύτός δ ηλίθιος έκεϊ πέρα είμ’ έγώ ; Δέν ξα
ναβάζω τό πόδι μου σέ στούντιο !

Καί δμως τό ξανάβαλε, γιά νά δώση μέτούς «’Α
δελφούς Καραμαζώφ» καί τώρα μέ τήν ταινία «"Οταν 
ή σάρκα ύποκύπτη» δυό άριστουργήματα καλλιτεχνι
κής ερμηνείας, δύο άφθαστες δημιουργίες τής σιω
πής. Τό τελευταίο του έργο, μάλιστα, είναι μία σύν- 
θεσις δλων τών έκφραστικών του δώρων κι’ ένός νέου 
στοιχείου πού δέν είχεν έως τώρα : Τής υποταγής κάί 
τής γλυκύτητος.
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'™''~ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

—ούζα  .......................................Σονζν βερνόν
Σαζένκο............................................... , Μιχ. Μπόνεν

Τ ΩΝ Ρ Ο ΛΩΝ ------- --------------------------------------------- ,-™.W.,.w.

’Εδονάβ3ο;.....................................................  Στούαοτ
■'Ιύ?ων..............................................................Βάλτερ Ρέλλα

Παραγωγή U. F. Α.— Προεβλήθη είς τό «ΟΥΦΑ ΠΑΛΛΑΣ»
, Στό «ϋ,ένο Πουλί» ένα κομψό ρωσσικό κέντρο, 

είχαν συναθροισθή αδελφωμένα τά θύματα μιας τρα
γικής μοίρας...

. ν ε?τελεσ™κθ επιτροπή τής Τσέκας αποστέλλει 
™ν, ^«ζεν™—δστις έν τφ μεταξύ είχε λάβει μεγάλα 
αξιώματα—δια νά επιθεώρηση τάς έν τφ εξωτερικό) 
οργανώσεις της.Μακρυά άπό τήν χαμένη πατρίδα, κανείς δέν θά

Η όνηπαθάς Σοίιζη Βερνόν ώς Σ6ν»α είς μίαν όκηνην τοΰ έργον ΤΣΕΚΑ 
«ον προεβληΟη τόόον έπιτυγώς είς τοΰ αΟνφα Πάλας»

Ό Σαζένκο ανακα
λύπτει δτι ό απεσταλ
μένος τής άνωτάτης 
έπιτροπής Μύρωφ, 
πληρεξούσιος διά νά 
κλείση μία έμπορικήν 
συμφωνίαν μέ τόν 
Χάρλαντ, δωροδοκεί
ται άπό τόν έργοστα- 
σιάρχην πρός έπίτευ- 
ξιν τής συμφωνίας.

'Η Σόνια ένα βρά
δυ στό «Ξένο Πουλί» 
συναντάται μέ τόν Σα
ζένκο καί τόν άναγνω- 
ρίζει. ’Αναπολεί τό πα
ρελθόν καί αισθάνεται 
δτι δέν είναι άξια τοΰ 
Έδουάρδου.

Ό Σαζένκο απειλεί 
τόν Μύρωφ διά τό 
σφάλμα του καί τοϋ 
γνωρίζει δτι μόνον 
υπό ένα δρον θά ήτο 
δυνατόν νά μή μάθη 
ή άνωτάτη έπιτροπή 
τήν δωροδοκίαν. 'Ο δ-

Τελευταίως γίνεται πολνς λόγος <5ι εν έ)·χρωαον\ 
φΐίμ της U.F.A τιτλοφορούμενων «Μυστικ < τής ’.Ί-! 
νατολής» τοΰ δτο:ου τ ϊ«έξωτερικά» «γυρίζονται»και , 
αυτός ένΝικιία ’Αξίζει λοιπόν ν' άσχολη&ώμεν έτί- 
σης με την ένδιαφέρουσαν ταύτην παραγωγήν, τοσου-I 
τω μάλλον καϋ’ owv πρωταγωνιστεί είς αυτήν μ·α

παράδεισο τούς θερμούς μου χαιρετισμούς είς τούς έξ 
ίσου άγνωστους καί υποχρεωτικούς ’Αθηναίους θαυ
μαστός μου, άπαντώ σ’ ένα ερώτημά σας τό όποιον 
πράγματι συγκεντροΐ μέγιστον ενδιαφέρον καί άρκε- 
τήν δόσιν χιούμορ...

«’Εγώ, άστήρ τοΰ Ευρωπαϊκού κινηματογραφι-

τούς άνεγνώριζε, άναγκασμένους άπό τή δυστυχία νά 
μετερχωνται επαγγέλματα άγνωστα σ’ αυτούς ώς τότε 
ένα πρώην στρατηγό κάτω άπό τή στολή τοΰ θυρωροΰ, 
ενα ναύαρχο μή την μπλούζα τοϋ άρχιμαρμιτώνου ή 
ενα πρίγκηπα μέσα στο φράκο ενός γκαρσονιού.

Η πειο* δυστυχισμένη όμως άπ’ δλους αυτούς τούς 
δυστυχείς ήτο ή πριγκήπισσα Σόνια, τό θύμα ενός 
άγροίκου έπαναστάτου, τοΰ τρομερού Σαζένκο, δ ο
ποίος είχε δολοφονήσει καί τόν πατέρα της.

Ετα βράδυ ο Εδουαρδος Χαρλαντ, υιός ένόο 
γνωστού μεγαλοβιομηχάνου, γνωρίζεται μέ τήν ώραίαν 
Σονια καί ένας άμοιβαϊος έρως αρχίζει νά συνδέει 
τους δυο νέους.

ρος αυτός είναι... ή 
Σόνια τής οποίας εί- 

„ , , ναι άδελφικός φίλος.
U Μύρωφ εξυβρίζει τόν Σαζένκο, άλλ’ δ άπαίσιος 

επαναστάτης, γνωρίζει, πώς νά κρατεί τά θύματά 
του. Στά σύνορα συνελήφθη κατ’ έντολήν του ή μη
τέρα τοϋ Μύρωφ.

Οι γνωστοί τής Σονιας οι οποίοι άναγνωρίζουν έν 
τφ προσώπφ τού Σαζένκο τόν φοβερόν δήμιον, άλλων 
τά τέκνα καί άλλων τούς γονείς, άποφασίζουν, γιά νά 
εκδικηθούν τα θύματα του καί διά νά άπαλλάξουν τόν 
Μύρωφ*άπό τήν φοβεράν κατηγορίαν, νά τόν φονεύ- 
σουν. Εαν, όμως φονευθεΐ ο Σαζένκο, καταστρέφεται 
καί ή μητέρα τού Μύρωφ.Πρέπει λοιπόν νά έξευρεθή 
ένας τρόπος ώστε ν’άπωλεσθή μόνος του δ έπαναστά- 
της. Ο Χάρλαντ διά νά βοηθήση,τούς φίλους τής Σό-

φίλη τοΰ «Κινημ. Αστέ
ρας», ή Μαρσέλλα Άλ· 
μπάνι ή όποια καταγοη
τευμένη άπό τήν ζωήν τής 
Γαλλικής λουτροπόλεως, 
μα; στέ/.λει τους π'εον ίγ- 
Λαρδίονς χαιρετισμούς της 
μαζυ μέ τάς ωραίας της 
ένινπώσίις εκ Λικαιας και 
τήν παρούσαν φωτογραφί
αν, έκτων πλέον πρωφά- 
των της.

—« "Οταν ευρίσκεται 
κανείς στή Νίκαια, επάνω 
στήν θαυμασία Κυανή ’Α
κτή, μού γράφει ή συμπα
θής καλλιτέχνις, περιφέρε
ται πάντοτε άπολαμβάνων, 
πλανά τό βλέμμα στή θά
λασσα ρεμβάζων καί παρα
σύρεται άπό τήν γλυκεΐαν 
λησμοσύνην τής ρέμβης 
του...

Κάτι παρόμοιον έπαθα 
·/ ιί εγώ τάς ώρας τής σχο
λής μου, δτε τό έγκαρδι- 
ώτατον γράμμα σας ήλθε 
νά μέ άποσπάση άπό τάς 
εφήμερους ονειροπολήσεις 
μου, ύπενθυμίζον μου τάς 
ευχάριστους υποχρεώσεις 
μου άπέναντι τών φίλων 
τής άγαπητής Ελλάδος, 
τών οποίων αί λεπταί εκ
δηλώσεις συμπάθειας μέ 
συνεκίνησαν καί έχαροποι- 
ησαν πάντοτε.

Αφού λοιπόν άπευθύνω

‘Η Μαράέλλα Άλαπάνι κατά τελευταιαν δω
■τοΥοαοίαν της δωρηθεϊόα θηό τής ε *·
,τίιν όυνεργάτιδά ηας Δίδα I. Σκαραβαίον.

κοϋ Γαλαξία», ώς λίαν 
ύποχρεωτικώς μέ άποκα- 
λείτε, οφείλω νά σάς υπο
δείξω διά τής παρούσης 
μου τούς άστέρας οί όποιοι 
λάμπουν περισσότερον κα
τά τήν άντίληψίν μου είς 
τόν παγκόσμιον κινηματο
γραφικόν άστερισμόν. Το 
κάμω λοιπόν ευχαρίστως, 
άφοΰ ή σχετική γνώμη μου 
έχει τήν τύχην νά σάς έν- 
διαφέρη.

Ό ηθοποιός τής οθόνης 
τόν δποϊον προτιμώ παν
τός άλλου εις τό κε । άλαι- 
ον τής ηθοποιίας είναι δ 
Κόνραδ Φάϊτ. ‘Υποθέτω 
δτι δέν υπάρχουν αντιρρή
σεις διά τήν υπεροχήν του.

Ό καλλιτέχνης δστις μού 
άρέσει διά τήν ανδρικήν 
καλλονήν του είναι δΒλα- 
δίμηρος Γκαϊτταρώβ μέ 
τόν δποϊον είχον πρωτα& 
γωνιστήσει εις τό «Τσιρ- 
κους».

Τέλος δέ, δ «άστήρ» 
δστις κατά τήν κρίσιν μου 
συνεκέντρώνε περισσότερον 
παντός συναδέλφου του τα 
τρία σπουδαία πλεονεκτή
ματα ήτοι : ηθοποιίαν, ώ- 
ραιότητα, καί άλλα—ίσως 
όχι άπαραίτητα—ήτο δ μα- 
καρίτης Ροδόλφος Βαλεν

τίνο δ όποιος άτυχώς άπέθανε πρός μεγίσιην λύπην, 
πρός τόν έπίγειο αυτό 1 τόσον τών κοινών θαυμαστών του, δσον και των συ-

νια προσφέρει ένα βιβλιάριον έπιταγών είς τόν Χαζέ' 
νκο, δήθεν διά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Σαςενκο 
δμως είναι πονηρός καί μυρίζεται τήν,παγίδα, ζ,ερει 
δτι ή Τσέκα δέν συγχωρεϊ τάς δωροδοκίας.

Οί φίλοι τής Σόνιας προσπαθούν νά ευρουν μέσον 
νά εξαναγκάσουν τόν φοβερόν εχθρόν των νά υπογρα
φή μίαν επιταγήν... Καί τό μέσον, τό προσφέρει ο 
καταδιώκουν άλλ’ είς τά σύνορα δμως συλλαμβανεται. 
Βλέπων τήν καταστροφήν του άναγκάζεται ν’ αυτοκτο- 
νήση.

’ίδιος δ Σαζένκο. . , „
Συναντά τόν Μύρωφ καί του ζητεί,παλιν τη Σονια*. 

Ή Σόνια προσποιείται τήν έρωτευμένην καί σε ,μια 
στιγμή παραφοράς πιέζει τόν Σαζένκο και υπογράφει 
μίαν επιταγήν. 'Η έπιταγή αυτή περιέρχεται είς χεϊρας 
τής άνωτάτης έπιτροπής. Ό Σαζένκο αντιλαμβάνεται 
τήν παγίδα καί δραπετεύει. Οί φίλοι τής Σόνιας τον

'Η Σόνια ελεύθερη πλέον άπό τόν φοβερόν εφι
άλτην πέφτει στήν άγγαλιά τού αγαπημένου της.



Β Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ gj
Ο ΚΟΖΑΚΟΣ ΠΡίΓΚΗΨ

(«Surrender»— Παραγωγή Universal) 
Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ».

Μία ύπόθεσις ή οποία όσον καί άν είναι συνειθισμέ- 
νη συγκινεί πάντοτε τόν θεατήν. Ή ζωή και τά αυστηρά 
έθιμα τών ‘Εβραίων ένός μικρού χωριού τής Γαλικίας, ό 
πόλεμος, αϊ συνέπεια! του, ή άγριότης ένός Ρώσσου πρίγ- 
κηπος, ή θυσία μιάς κόρης, τό αίσθημα, γεγονότα πολ- 
λακις απρόοπτα καί τέλος ικανοποιητικόν, ένα σύνολον 
δηλ. πού αρέσει είς τό πολύ κοινόν.

Ή σκηνοθεσία του έπίσης έπιμεμελημένη. Δέν πα
ρουσιάζει έκπλήξεις, εύχαριστεϊ όμως. ‘Ως πρός δέ τούς 
ηθοποιούς δέν έχει κανείς τίποτ’ άλλο νά πή άπό έ 
παίνους.

' ‘Ο Τβάν Μοσζούκιν, μία άπό τάς μεγαλυτέρας κορυ- 
φάς τού φίλμ έπιτυγχάνει μίαν πρώτης τάξεως δημιουρ
γίαν. Λεπτός, έκφραστικός καί είς τήν μικροτέραν λε
πτομέρειαν ένθουσιάζει. Άνταξία σύντροφός του ή Μαί- 
ρη Φίλμπιν. ‘Ως φυσιογνωμία συγκεντρώνει δλα έκεΐνα 
τα στοιχεία πού άπό τήν πρώτην φοοάν σέ έλκύουν. ‘Ως 
παίξιμο, ή γλυκύτης καί ή αφέλεια- δύο κύρια προτερή
ματα τά όποια έξαιρετικώς τήν διακρίνουν.

Γενικώς πρόκειται περί ένός φίλμ καλλιτεχνικού μέν 
κυρίως άξιοσημείωτον διά τό παίξιμο τών πρωταγωνι- I 
στών του, έμπορικώς δέ δΓ όλους τούς άνωτέρω λόγους, ι 
Διά τάς έπαρχίας συνιστάται. Kino 1

ΤΣΕΚΑ
De geheime Macht—Παρ. U.F.A.
Προεβλήθη είς τό «Ούφα Πάλας»

Καί πάλιν κάτι σχετικό μέ τήν μεταπολεμικήν Ρωσ- 
σίαν, είδικώτερον μέ τήν πολυθρύλλητον Τσέκα, τήν μυ
στηριώδη δύναμιν. Φυσικά τό θέμα προκαλεϊ τό ένδια- 
φέρον, άτυχώς δμως είναι μάλλον περιωρισμένον μέχρι 
σημείου ώστε νά καταντά μονότονο. ‘Η σκηνοθεσία έν 
τούτοις τό Βάσνεκ κατά τό μάλλον ή ήττον πολύ ικανο
ποιητική. Λεπτά σημεία έξαιρετικής τέχνης, τό κατάλ
ληλο χρώμα, ,αρκετή διά το κοινόν θεαματικότης; Ή 
κατ’ άρχάς πάλιν παρέλασις τών πρωταγωνιστών άσφα- 
λώς κουραστική, είνε κάτι πού θά έπρεπε νά λείπη καί 
σποραδικώς μερικά άλλα σφάλματα, πάντως σύνολον 
ίκ ανοποιούν.

Άπό τούς ρόλους, ό Μιχαήλ Μπόνεν καί ή Σούζη 
Βερνόν φυσικά υπερέχουν. Ό πρώτος κατατοπισμένος είς 
τόν ρόλον του έκφραστικώτατος καί έπιβάλλεται. Ή δεύ
τερα αύξάνει τάς συμπάθειας της. Γλυκειά, συμπαθής, 
παρουσιάζουσα συνεχή έξέλιξιν καί πολλά ύποσχομένη.’ 
Ό Χένρυ Στούαρτ καί ό Βάλλερ Ρίλα οπωσδήποτε καλοί. 
Δέν πρέπει δέ έπ’ ούδενί λόγφ νά λησμονηθή καί ό μι
κρός διαβολάκος, διότι χωρίς αμφιβολίαν τό μέλλον τής 
Τρούους φάν "κίλλεν υπόσχεται πολλά.

Γενικώς πρόκειται περί ένός καλού φίλμ, τό όποιον 
έδω έσημείωσεν έπιτυχίαν. Ro_ Ma

ναδέλφων του το ιού των... Μαρόέλλα Άλ^πάντ
Η ωραία ΊταλΙς καλλιτέχνις την όποιαν θα έπα- 

νίδωμεν προσεχώς είς ενα καλό της φίλμ, τό «Lie- 
besrelgem μετά την περάτωσιν τών «Μυστικών τής 
’Ανατολής» διά τήν όποιαν άπαιτη&ώσι δύο τό πο
λύ έβδομάδες, πιθανόν νά μεταβή είς Παρισίους.’Ελ - 
πίζομεν δτι &ά μας έν&υμη&ή ϊκεΐ&εν άποστέλλουσα 
προς τον «Κινημ. ’Αστέρα» τάς εντυπώσεις της άπό 
το «α&ανατο Παρίσι» ποΰ έλκύει τούς πάντας ώς ό 
ισχυρότερος σύγχρονος πειρασμός. “Ιρις Σκαραβαίον

Κινηαατογραφττώς Άτόήρ

0 ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΙΑΤΡΟΣ
(Μ’ SIEY LE MAJOR)

Πρωταγωνεστεΐ ό Ρέτζιναλ Ντέννυ.—Παραγωγή UNIVER
SAL.— Έκμετάλλευσις ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

' vr ' ^ων, Γκρέχαμ, εναςπλούσιος νέος, ερωτεύεται 
την Μολη Ο Ντέκ πρωταγωνίστριαν τοΰ μούζικ-χώλλ. 
Μη, κατορθωσας να την συνάντηση εις τό θέατρον τήν 
ευρίσκει εντός τοΰ ανυψωτήρος τής οικίας τήν οποίαν 
κατοικεί επί καιρόν χωρίς νά γνωρίζη τόν ένοικόν της. 
Ο ανυψωτηρ παθαίνει κάποιαν βλάβην καί δταν τήν 

επομενην <-.χει πλέον επιδιόρθωθή εξέρχονται αύτοΰ 
° και Μόλλη, εισέρχονται κατ’ ευθείαν είς ένα 
ταξί και διευθύνονται προς τό Γραφεΐον αδειών γά
μου, καί κατόπιν είς τήν Εκκλησίαν. Κατά τήν διάρ
κειαν τής^τελέσεως τοΰ γάμου δ διευθυντής τοΰ θεά
τρου της υπέγραψε δι’ αύτήν ένα συμβόλαιον μέ τόν 
ορον νά μη πανδρευθή αύτη προ τής λήξεως καί μέ 
ποινικήν, ρήτραν 100 χιλιάδων λιρών. ’Αποφασίζουν 
να κρατήσουν τόν γάμον μυστικόν. Ή Μόλλη αναχω
ρείς το απόγευμα δια Λονδΐνον μέ τόν θίασον καί δ 
Τζων κατορθώνει να έπιβιβασθή έπίσης διά τεχνά
σματος ως, ιατρός τοΰ πλοίου. ’Επιχειρούν νά συναν- 
τηθοΰν^διά παντός μέσου άλλ’ εμποδίζονται πρώτον 
υπο τοΰ πρώτου πλοιάρχου δστις έχει έπίσης έρωτευ- 
θή τήν Μολλη καί έπειτα ύπό τής Ρόζας Λέντη ή 
οποία με,νει εις την ιδίαν καμπίναν. 'Ο Τζών έχει ένα 
σωρό ^δυσκολίες ένεκα τοΰ νέου του έπαγγέλματος ώς 
ιατρού μέ διαφόρους συνταξειδιώτας. ’Εν τώ μεταξύ 
ο θιασάρχης ζητεί τήν Μόλλη είς γάμον καί δταν μαν
θάνει τα τού συμβολαίου τό ξεσχίζει. Τήν στιγήν αύ
τήν ο Τζών τον όποιον κυνηγούν οί ναΰται έν θυμφ 
γλυστρά δι’ ενός ανεμιστήρας είς τό σαλόνι τής Μόλ
λη. Αγκαλιάζονται ενώ ό θιασάρχης κυττάζει περί
λυπος τά σχισμένα τεμάχια τοΰ συμβολαίου έπιπλέοντα 
τριγύρω είς τόν ωκεανόν.

Α.Ο.Δ.Ο.
(Καρπέ ’Αμπελοκήπων) 

ΔΕΥΤΕΡΑ—ΤΕΤΑΡΤΗ 
Η πρώτη Ελληνική ταινία ποΰ έσημείωσε τήν με- 

γαλυτέραν έπιτυχίαν στόν Κινηματογράφον
ΕΡΩ£ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ

Τοΰ ‘Ελληνικού Οίκου Γαζτάδη
ΠΕΜΠΤΗ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΡΓΕΙ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ—ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΤΟΥ ΓΊΑ?ΚΑ Γελοία—Χαρά—Γλέντι
Ο ΡΙ4» ΚΑΙ ΡΑΦ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Μία βπρακτο; κωμωδία τής

Κινητιατογραφικός Άότόρ

Μέ πρωταγωνίστριαν τήν ΑΑΟ} ΡΑ .1.4 ΙΙΑΑ^ι I 
Παραγωγή ΟΥΝΙΒΕΡΣΑΑ-ΈκμετάΙΑενσις ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

if

Ό Τόμ Ράζε πράκτωρ ασφαλειών εύρίσκεται είς πολύ | 
στενόχωρον οικονομικήν κατάστασιν. Ούτε καί ή ωραία 
κόρη τθυ Λάουρα παρά τήν καλήν της θέλησιν καί έργα- 
σίαν δέν είναι εις θέσιν νά εύρη νέους πελάτας. Είς τό 
ίδιο μέρος ζή καί ό πλούσιος Αν. Γκρέλμαν ό γνωστός 
έχθρός όλων τών ασφαλειών. Τάς μόνας ασφαλείας «άς 
όποιας δέχεται είναι αί άσφάλειαι τής πληθώρας τών । 
έρωμένων του αί όποϊαι τοΰ ασφαλίζουν τήν άγάπην, 
των. Ή Λάουρα αποφασίζει νά κάμη άλλη μία έπίθεσ,ι | 
καί νά παρουσιασθή προσωπικώς είς τόν Γκρέλμαν άλλά . 
καί αύτόχωρίς έπιτυχίαν. ΟΙ όφειλέται στενοχωρούν καθη
μερινώς τόν γέρο Ράζε καί ή ασφαλιστική Εταιρία δέν 
θέίει πλέον νά άνανεώση τά συμβόλαια ιιέ αύτόν. Αίφνης 
διαβάζει ή Λάουρα ότι ό γνωστός έξερεγνητής τής ’Αφρι
κής Τζάκ Στούρντεβαντ έπεσε θύμα τών Καννιβάλων. 
Λέγεται δτι ό Στούρντεβαντ είχε ύπανδρευθή λίγο πρό 
τού θανάτου του. Άλλά ή έπιβεβαίωσις τών διαδόσεων 
αύτών ήσαν αδύνατος καί άπό τόν Γκρέλμαν άκόμη τόν 
στενώτερον φίλον τού Στούρντεβαντ.

’Απεφάσισε νά δανεισθή φορέματα καί νά παρουσιασθή 
είς τόν Γκρέλμαν ώς χήρα τού Στούρντεβαντ καί έτσι νά 
ήμπορέση νά έπιτύχη μίαν ασφάλειαν. ’Εν ,τφ μεταξύ 
δμως έφθασε ό Τζάκ Στούρντεβαντ άπό τήν Άιιρικήν ό 
όποιος έδιάβασε καί νεκρώσιμά του, είς τάς έφημερίδας. 
ΟΙ συγγραφείς οί όποιοι είχαν γράψει δι' αύτόν άπηλ- 
πίσθησαν διότι τό βιβλίον είχε αθάσει είς μεγάλην διάδο- 
σιν μόλις είχε γνωσθή ότι άπέθανε καί έπί τέλους νά 
μείνη δ Στούρντεβαντ νεκρός άκόμη τρεις μήνας. Είναι. 
δέ ύποχρεωμένος νά ξυρισθή καί νά πάρη ένα άλλο όνομα. 
Τό σχέδιον τής Λάουρας έπέτυχε. Ό Γκρέλμαν ,ό όποιος | 
έλαβε ένα τηλεγράφημα δτι ή χήρα τού Στούρντεβαντ । 
ήρχειο έπήγ8 είς χόν Σιδηρόδρομον δια νά τήν ύποδεχθή . 
καί τήΛ έπ·ηγε el ς ένα σπητι ιό όποιον άλλοτε ένοι· 
κιάσει διά τόν φίλον του Στούρντεβαντ. Πολύ έξυπνη] 
αύτη ήρχισε τήν συζήτησι έπάνω είς τήν δύσκολη θέσιν

‘Ο Μποθκ Τζόοννς κατ ϊι Ενα Αίόόακ είς μίαν όκηνήν τοί 
έργον τής Φόξ φίΧιι «‘Ο έρωτενηένος άεροπορος«-

είς τήν όποια·' τώρα εύρίσκετο καί παρακαλεί τόν I κρέλ- 
μαν νά τήν βσηθή νά έπιτυγχάνη άσφαλήας. Βέβαια τό 
διαβολάκι αύτό κατόρθωσε νά ξετρε λάνη τόν Γκρέλμαν 
ό όποιος απεφάσισε νά κάμη μία μεγάλη, ασφάλεια διά 
τόν έαυτόν του διά νά πάρη αύτή πολλά ποσοστά Ο 
Γκρέλμαν δέν είναι βεβαίως τόσον ανιδιοτελής καί ήθέ- 
λησε νά πληρωθή μέ θωπείας, αύ«ή δμως ήθέλησε νά 
σώση τήν κατάστασιν υέ έτιτηδειότητα, νά διαφυγή την 
δύοκολη αύτή στιγμή δταν άνοίγει ή θύρα, καί ό Γκρέλ
μαν βλέπει έμπρός του τόν πεθαμμένον φίλον του Στονρ- 
ντεβαντ άλλά χωρίς γένεια. 'Ο Στούρντεβαντ κατίφθασε 
ύκό τό όνομα Τόμ Πούολυ. Ό Γκρέλμαν εύρίσκεται σέ 
μιά πολύ δύοκολη στιγμή. Τού είναι πολύ, δυσάρεστο ότι 
ό Στούρντεβαντ τόν εύρίσκει μέ τήν γυναίκα του, κατορ
θώνει δμως νά τήν άπομακρύνη χωςίς νά γίνη αντιληπτή. 
‘Η Λάουρα πηγαίνει εις τό <σπίτι της» καί άπό έκεί τηλε- 
φωνεί είς τόν πατέρα της νά τής φέρη^αϋριον ένα συμβο- 
λαιον διά νά ήμπορέση νά είσπραξη αΰριον τά λεπ«ά του 
Γκρέλμαν. Έν τφ μεταξύ καταφθάνει καί ό Στουρντε- 
βαντ είς τό σπίτι του καί βλέπει εκεί νά είναι έγκατεστη- 
μένη μιά νεαρά κυρία. Φεύγει άλλα βεβαιοΰται άπ εξω 
δτι πραγματικώς ήτο αύιό τό σπίτι. Κτυπαει τό κουδούνι 
καί έρωτά τήν Λάουρα τίνος σπίτι είναι αύτό. ,Η /ντούρα 
άπαντά δτι αύτό είναι τό σπίτι της δηλ. τής κυρίας Στουρ- 
ντεβαντ. Ό Στούρντεβαντ άποντό ότι είναι ένας «°*-0 
στενός φίλος τού άνδρός της. Τόν παρακαλεί νά είσέλθη,. 
Κάθονται εύχάριστα μαζύ καί εύρίσκουν άμοιβαιως πολύ 
εύχαρίστησι είς τήν συντροφιά των. Είναι καί παραμονή 
πρωτοχρονιάς καί άπό τό άπέναντι ξενοδοχείο άκουεται 
μουσική καί μεγάλο κέφι. , ,α

Ό Τζάκ κατορθώνει νά πείση τήν Λαουρα νά λάβουν 
καί αύτοί μέρος είς τό γλέντι τού ξενοδοχείου. Έκει ευ
ρίσκουν «αί τόν Γκρέλμαν μέ τήν φιληναδα του .ιόλυ 
Μούντ. Ό Τζάκ Στούρντεβαντ έξηγεί όμέσως είς την 
Μόλυ σιγά δτι τώρα φέρει τό όνομα Τόμ Πούλυ και οτι 

ή μικρή ξανθή πού συνοδεύει λέγει πως 
είναι χήρα του· Ή Μόλυ Μοντ άρχίζει 
νά άνακρίνη τήν Λάουρα πώς ύπανδρευ- 
θη τόν Στούρντεβαντ δταν τέλος αύτη δέν 
ήξεύρει πώς νά σωθ άπό τάς έρωτησεις, 
τήν βοηθεϊ ό νέος χρόνος διότι,κτυπά ά- 
κριβώς μεσάνυκτα. Πρός μεγάλην δμως 
άτυχίαν λαμβονει μέρος εις τό ίδιο γλέν- 
τι καί ό μεγαλύτερος δανειστής τού πα- 
τρός της. Μόλις είδε τήν Λάουρα μέ τό
σο πλούσια τουαλέττα θέλει νά τήν ύ- 
βρίση διότι ένδύεται τόσο κομψά καί δέν 
πληοώνε.ι τά χρέη τους. Πριν δμως γίνη 
αύτό καί ή Λάουρα διά νά σωθή λιπό
θυμε! ψευδώς καί έτσι σώζεται άπό δλες 
τις κακίες τών άνθρώπων πού έπεσαν 
έπάνω είς τό δυστυχές αύτό πλάσμα. 
Τήν έπομένην καταφθάνει ό πατ.ραςτής 
Λάουρας μέ τά συμβόλαια. Η Λάουρα δ
μως τού έξηγεί δη χθές έγνωρισε ενα 
κύριο Τόμ Πούολυ τήν άγαπά τόσο πολύ 
καί δέν θέλει νά είπη ψέμματα, διά νά μη 
χάση τήν έμπιστοούνη του ".Γράφει λοιπόν 
ένα γραμματάκι είς τόν Γκρέλμαν τού,ε
ξηγεί δτι δέν είναι αύτή ήκυρία Στουρ- 
ντεβαντ άλλ’ έκανε αύτή δλη τήν κατερ
γαριά διά νά κατορθώση νά παρη μια 
έντολή δι’ ένα άσ ραλιστικό συμβόλαιό, 
καί δραπετεύει άπό τό σπίτι. Ο Γόμ 
Πούολυ εύρετό γραμμα τρέχει πίσω 
άπό τό αύτοκίνητοκαί τό φθάνει καί πη-
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Έλέχθη πολλάκις άπό τών στηλών μας πόσον ασύμφο
ρος διά τήν Ευρωπαϊκήν έν γένει κινηματογραφίαν εϊνε ή 
μετανάσιευσις τών Ευρωπαίων αστέρων είς ’Αμερικήν. 
'Ασύμφορος τόσον διά τήν παραγωγήν ήτις στερείται τών 
πλέον άξιολόγων καλλιτεχνικών στοιχείων, δσον καί δι’ 
αύτοΰςτοϋς αστέρας οί όποιοι έναντι μιας σημαντικώς με- 
γαλειτέρας υλική- Ικανοποιήσεως άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου 
άποβλέπαντες εις τό Αμερικανικόν χρήσμα ποΰ τούς προ
σδίδει ένα χαρακτήρα διεθνούς καλλιτεχνικής -τροσωπι- 
κότηιος, έκπατρίζονται διά νά ύπ·>στούν τήν άναπόφευ- 
κτον—κατ’ έμέ—καλλιτεχνικήν των ύποβίβασιν. Λέγω ά- 
ναπόφευκτον διότι ή τεραστία διαφορά τής νοοτροπίας 
τών ’Αμερικανών άπό τήν τών λοιπών Εύρωπαίων, ανα
γκάζει τούς είς τόν Νέον Κόσμον μεταβαίνοντα; καλλιτέχ- 
νας νά συμμορφωθούν μέ τάς άπιιτήσεις τοΰ ’Αμερικανι
κού κοινού έφ’ δσον πρόκειται νά κριθούν άπό αύτό καί 
νά έργασθούν πρός Ικανοποίησιν του

Οϋτω εϊδωμεν μίαν Λύαντέ Πούττι, μίαν Άρλέτ Μαρ- 
σάλ τόσον άδικημένας καί θά Ιδούμε μελλοντικώς τήν 
Λίλ Ντάγκοβερ, τόν Γιάννιγκ:, τόν φάϊτ, τόν Μοσζούκιν 
τήν Χόρν καί αλλας Εύοωπαϊκάς καλλιτεχνικός κορυφάς 
είς τάς έμφανίσεις τών όποιων θά άποφανή έπίσης πόσον 
τούς ήδίκησεν ή συμμετοχή των είς ’Αμερικανικά; ταινίας.

Π.χ. ή Λύα ντέ Πούττι τής όποιας οί θρίαμβοι είς τό 
«Βαριετέ» καί τήν «Μανόν Λεσκώ» θά μείνουν άλησμόνη- 
τοι ένεφανίσθη πρό τού Κοινού μας είς δύο 'Αμερικανικός 
παρ ιγωγάς. 'Η πρώτη έμφάνισί; της είς τάς ‘θλίψεις 
τού Σατανά» τής Κορέλλι ύπήρξεν έντελώς άποκαρδιωτι- 
κή διά τούς "Ελληνας θαυμαστός της οΐτινες διατηρούν 
τάς λαμπροτέρας έντυπώσεις άπό τήν Λύα ντέ Πούττι τή: 
«Φόεμπυς» καί τής «Οΰφα» καί οί όποιοι ώς έπόμενον 
έμειναν ασυγκίνητοι άπό τήν συμερινήν Λύα ντέ Πούττι 
τής «Παραμάουντ». Είς τάς «Θλίψεις τού Σατανά» ή Λύα 
ντέΠοϋττι έπηρεασμένηπασιφανώς άπό τήν’Αμερικανικήν 
νοοτροπίαν τού Γκρίφιθ δίδει άλλην μορφήν είς τό πά
θος της τού όποίου ή πραγματική έκδήλωσις εϊνε ή κυρι- 
ωτέρα άποκάλυψις τοΰ ταλέντου τής μεγάλης Ούγγαρίδος 
καλλιτέχνιδος. Διά τήν δευτέραν της έμφάνισιν προτιμώ- 
τερον νά μή γείνη λόγ ς· "Αλλο παρέδειγμα λυπηρός πα- 
ραγνωρσεως έτέρου μ γάλου ταλέντου ποΰ έδόξασε κατά 
τό παρελθόν τήν Γαλλικήν ταινίαν, είνε καί ή Άρλέτ 
Μαρσάλ. Ή αλησμόνητος πρωταγωνίσιια τής «Ιΐυργοδε- 
σποίνης τού Λιβάνου» καί τής «ΕΙκόνος» ένεφανίσθη τήν 
λήξασαν έβδομάδα είς τήν άμερικανικήν κωμεντί «Ξανθή 
ή Μελτχροινή» μετρίως Ικανοποιητική. Τό καλλιτεχνικόν 
της είδος τόσον άσυμβίβαστον δέ τόν έλαφρόν χαρακτήρα 
τών έλαφρών 'Αμερικανικών κωμεντί καί ή κακή εκλογή 
τού ρόλου της είς τήν ταινίαν αύτήν τήν ήδίκησεν πασι- 
φανώς.

Καί έν γένει οί πλεΐστοι Ευρωπαίοι καλλιτέχναι οί ερ
γαζόμενοι διά τό ’Αμερικανικόν φίλμ ύπό τήν διεύθυνσιν 
’Αμερικανών σκηνοθετών δοκιμάζουν άνάλογον τέχνην.

Αμερικανική παραγωγή άπέβλεψε κυρίως είς τήν συ- 
γκέντρωσιν τών σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικών στοιχείων 
τής Εύρώπης αδιαφορήσασα διά τήν κατάλληλον των χρη- 
σιμοποίησιν. Ή άποστέρησις αύτών άπό τήν Εύρωπαϊκήν

δά μέσα. Τής έγχειρίζει ένα Τσέκ άλλά τής λέγει δη 
αύτό άνήκει μόνον είς τήν κυρίαν Τζάκ Σιούρντεβαντ 
καί δη μόνον ύπ’ αύτή; ήμπορεΐ νά έξάργυρωθή. Τρο
μαγμένη ή Λάουρα αναγνωρίζει τόν λεγόμενον άνδρα τησ 
δίπλα της καί μόνον διά νά ήσυχάση τήν συνείδησί τη; 
καί διά νά μή είναι απέναντι τού έαυτού της κατεργάρα 
άπαντά εις τήν έμμεσον έρώιησιν τούΧτούρντεβαντ «ναί!» 
Άλλά όποιος είδε πώς άπαντοΰσε είς τά φιλιά του αύ
τός θά ήμπορούσε νά έννοήση δίχωςάλλο τόν λόγον διά 
τόν όποιον είπε τό ναί!

[ Κινηματογραφίαν ήτο ό κυριώτερος σκοπός τής προσλή- 
ψεώς των έν ’Αμερική. "Οσον άφηρρ τήν έντύπωσιν ή» 
θά έπροκάλει εί, τό Ευρωπαϊκόν Κοινόν ή έμφάνισις τών 

| Εύρωπαίων καλλιτεχνών είς ’Αμερικανικός ταινίας, φαί
νεται δτι τό ζήτημα τούτο δέν άπησχόλησεν τήν Άμερι- 

| κανικήν παραγωγήν ήτις ώς γνωστόν άποκομίζει σηααν- 
! τικά κέρδη έκ τής έκμεταλλεύσεως τών ταινιών της είς μό
νον τάς Ηνωμένας Πολείας καί συνεπώς ή έξαγωνή των

I είς Εύρώπην δπου ή ζήτησίς των θά εϊνε έξησφαλισμένη 
λόγφ τή; συμμετοχής είς αύτάς Γάλλων καί Γερμανών καλ 

' λινεχνών θά άποδώση εις τήν Αμερικανικήν παραγωγήν 
ί μεγαγείτερον είσέτι βιομηχανικόν κέρδος τού σήμερον 
; πραγματοποιουμένου καί θά συν-ελέση είς τήν όσημέραι 
I κυριαρχίαν τού ’Αμερικανικού φίλμ έν ί-ύρώπη.

Μέχρις ώρας οί 'Αμερικανοί έπέδειξαν άξωσημείωτον 
ί επιχειρηματικόν δαιμόνιου. Άλλ’ άπό τούδε ή στάσις των 
λαμβάνει χαρακτήρα αθεμίτου συναγωνισμού έχοντος τόν 
θλιβερωτερον αντίκτυπον είς τήν Εύρωπαϊκήν Κινηματο- 

1 γραφίαν καί είς τό καλλιτεχνικόν γόητρον τόσων αστέ
ρων μεσουρανησάντων πρό τής ύποτάξεώς των είς τό δολ- 

| λάριον.
"Ιρτς Σκαραβαίου

Α! Ζ0ΪΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Οί ’Αθηναίοι εκπλήττονται ίσως άπο τάς διακοσμή- 
* σεις τών εισόδων τών κινηματογράφων, ποΰ προσπα- 
। θοΰν μέ τό μέσον αυτό νά προσελκΰσουν τήν προ ■ 
σοχήν τοΰκοινοϋ. Τό μέσον αυτό διαφημήσεως δέν 
εϊνε αθηναϊκή προτοβουλία, άλλά τρόπος έν συχνή 
χρήσει εις τό Παρίσι, μέ τήν διαφοράν δτι εκεί ή 
διακόσμησις αυτή γίνεται κατά τρόπον καλλιτεχνικώ- 
τερον.

Εις τόν κινηματογράφον «Καμέο», δπου έπαίζετο 
μία άπό τάς τελευταίας ταινίας τοΰ Χάρολττ Λόϋδ. 
ειχον κατασκευαστή δώδεκα όμιώματα τοΰ περίφημου 
κωμικού, ποΰ ήσαν σκαρφαλωμένα εις τήν μαρκίζαν 
τοΰ κινηματογράφου, είς τούς τοίχους τής προσόψεως 
καί ένα είς ένα δένδρον.

Είς τόν κινηματογράφον «Μάξ Λίντερ», δπου 
έπαίζετο ή ταινία «'Ο Σαρλώ στρατιώτης», ύπεδέχετο 
τούς θεατάς ένα κέρινο ομοίωμα τοΰ Σαρλώ ντυμένο 

] στρατιωτικά, μέ κράνος, τυφέκιον. ξιφολόγχην καί 
όλόκληρον συνεργεϊον άπό μαγειρικά σκεύη κρέμα - 
σμένα επάνω του, καί ίδεαιτέρως μίαν καφετιέραν καί 
ένα τυροτρίφτην!

Έπίσης ή Νόρμα Σήρερ μέ δύο ωραία λαγωνικά 
έμειδιοΰσε είς τούς προσερχομένους είς τήν Αίθουσαν 
Γκωμόν, δπου πρωτηγωνίστει εϊς έν φίλμ.

Έπίσης ό Νανούκ, ό Έσκιμώος ήρως μιας πολύ
κροτου ταινίας, είς άλλην περίστασιν , έξετέλει είς τό 
αύτό θέατρον χρέη θυρωρού, διπλωμένος εϊς τά γου- 
νένια ροΰχά του.

Τό ρεκόρ δμο)ς τής μεγαλοπρεπούς διαφημίσεως τό 
είχε δ Σινεμά-Μαντελέν, δταν έπαίζετο εκεί ό Μπέν- 
Χούρ.

'Ο ήρως τοΰ έργου, επάνω είς τό άρμα του, 
έζευγμένον μέ τέσσαρα θυμοειδή άλογα, ίστατο επάνω 
άπό τήν Αύραν, έτοιμος νά έξορμήση είς τό διάστημα.
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Κινημ. «Αθηναϊκός».—Προεβλήθη τό έργον «Ή κλο
πή είς έπτά πράξεις. I. Μιχάλου
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. «Παρθενών».—Ό κινηματογράφος ούτος διευ
θύνεται άπό τόν κ. Τριαντ. Τριανταφυλλόπουλον καί

I ήρχισε τήν λειτουργίαν του άπό τής 9ης Φεβρουάριου μέ 
] τήν προβολήν τού «Βαρκάρη τού Βόλγα». Κατόπιν προε
βλήθησαν τά εξής έργα : «Αύτός πού δέχεται ραπίσμα
τα» μέ τόν Λόν Τσάνυ, «Μοδέρνες γυναίκες», αΑΙ χεΐρες 
τού Όρλάκ» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ, «‘Ο ήρως τού ιππο
δρομίου» επεισοδιακόν, «Ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος», 
«Σκιές ποΰ περνούν», «"Εξ ήμέραι έρωτος», ή «Θύελλα», 

I «Ό άγνωστος στρατιώτης», «διαφθορείς κοριτσιών» καί

ί ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ί
. . . . . . . ,,·,,,,. . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . .         f

9 Υπερπληθώρα θερινών κινη ματογράφων κατά τήν 
έφετεινήν καλοκαιρινήν σαιζόν. ‘Υπολογίζεται οτι εφέτος 
θά λειτουργήσουν περίπου τεόόαοά κοντά τέντε (άριθ. 
45.) θερινοί κινη ματογράφοι, και ό πανάγαθος νά βάλη 
τό χέρι του 9 Ως κινη ματογράφος ΰπό τήν διεύθυν ιιν τον 
κ, Κλανδίου Χατζηγεοοργίου θά Ιειτουργήση ταί τό έναντι 
του «’Αχίλλειου» άλλοτε θέατρον «’Απόλλων» έπί τής 
οδού Καρόλου καταλλήλως έξωραϊζόμενον» Τρεις έπίσης 
θά λειτουργήσουν καί εις τόν νέον συνοικισμόν Ποδονί· 
φτη ό είς έκ τών οποίων ΰπό τήν διεύθυνοιν του κ. 
Γκρέτση.

* 
-Α

Είς τούς ’Αθηναϊκούς κινηματογράφους προεβλήθη
σαν τά έζής έργα : OXiru-τια «Μπέν-Χούρ» καί τέρμα· 
τίζει τάς παραστάσεις του μέ ανυπολόγιστον παθητικόν, , 
“Αλτικόν «Γυμνή λαίδη», «Βερολινον^ και «‘Η Μ. Δού· 
κισσα τής Ρωσίας». ΣηΧέντίτ «Κοζάκος πρίγκηψ* καί 
’Εχθρός τών γυναικών ,Ονόα ΠάΧ^.ας «Τσέκα*, Ίν

τεάλ Δυο νύφες, τέσσαρες γαμπροί» μέ τούς Ωάτ καί 
Πατασόν, καί «*Η κυρία τού βαγκόν-'Κί», Μοντιάλ 
λέσχη τού έρωτος καί τών μυστηρίων καί α’Ο άετ*ς τών 
θαλασσών^, ΡεγΙνπ « Τραγικός συναγερμός» καί «‘Η δό· 
ξα*, Άχίλλειον «Μαρτύριαν γυναικός», «‘Η αιχμάλωτος 
τής Σαγγάης» καί *Κρο<έτ , Ροζικλαΐρ «ΙΙαλάτι τών 
οργίων», «Συρματοπλέγματα» καί «Φρίτς ό πυγμάχος», 
Α.Ο,Δ,Ο. τό τέλος τών «Δύο χαμινιών» καί «Έρως καί 
κύματα», 'Ελλάς «Γκίφον ό άτρότητος^ , ^Τό μυστηριώ
δες σηαάδι» καί «Η εύθυμη χήρα», Πανόηα 
λευκή αδελφή», * Μοδιστροΰλες -, «‘Η δίφα τού χρυσού», 
«Οί δύο κατάδικοι Σάκκο καί Βαντσέττι» καί «Τά πάθη 
τού Χριστού», Αθηναϊκόν -'Ο μετανάστης» Σχναηττάο 
καί Σαλόν Όρ%άν διάφορα έπεισοδιακά Άθτηρ (Ho- 
δαράδων) «Έρίγκηφ Ζιλάχ^ καί «Τί επαθε ό Γιάννης» 
καί Καττοίς (Ιίοδαράδων) «Αί τβλευταίαι ή μέρα ι τής 
ΙΖομπηΐας» καί ε*Έρως καί κύματα», ’Ο ’Άογος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑ1ΕΥΣ

Κινημ. Σπλέντιτ.— Μετά μεγάλης επιτυχίας προεβλή
θησαν τά έργα «Τό παρελθόν ένός άνθρώπου· μέ τόν 
Κόνρατ Φάϊντ καί «Ή ναυμαχία τή; Γιουτλάνδης».

Κινημ. ’Ολύμπια. — Μέ μεγάλην έπιιυχίαν προεβλήθη 
τό έργον >Οϊ είλωτες». Έπίσης μέ έπιτυχίαν προε
βλήθη καί «Ό ένοχος» μέ τόν Γκαϊτσκε καί Μίλλυ Φρίτς. 
Άπο τής Δευτέρας «Ό βίος τού Χρισ-ού» τής L’.F.\.

Κινημ. "Αϊ—Λάϊφ.—Προεβλήθη «Ή κυρία τσύ Βαγ- 
κόν—Λί» καί «Τό τσίρκους».

Κινημ. Ήλύσσια. —Προεβλήθησιν τά έργα «"Ενοχοι» 
μέ τόν Νόρμαν Κέρρυ μέ έπιτυχίαν καί «Ή Μουσουλ
μάνο ·. Άπό τής Δευτέρας «Ό άνθρωπος ποΰ δέν δέχε
ται άστεϊα· μέ τόν "Λρτ ".ικορτ.

Κινημ. "Ηλιος (Κοκκινιά).—Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τόμ ό ριψοκίνδυνος», «Τόμης ό τρομερός κτί «Ή χρυ
σή πεταλούλα». Β, Μάνος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινηματ. «Πατέ» καί < ’.-Ιθήναιον».—Προβάλλεται άπό 
κοινού ή ταινία -Μεγάλη παρέλασις» μέ τόν Τζιλμπέρ.

Κινημ. >Λ. Πύργου».—Προεβλήθη τό έργον «Ή καρ
διά μου άργά».

Κινημ.-Παλλάς». -‘Η προβολή τής «Μητροπόλεως· 
παρηκολουθήθη ύφ’ ολοκλήρου τού κοινού. Ήδη προ
βάλλεται μέ έπιτυχίαν «Ή μονομαχία- μέ τόν Γκαμπριό. 
Προσεχώς «‘Η Μαμά».

Κινημ. «Διονύσια».—Προεβλήθη τό έργον «Οί έρα

σταί». Άπό αύριον «‘Ο Ρίφ καί Ράφ είς τό ναυτικόν·.
Κινημ. «Αττικόν».—Προεβλήθη ή ταινία τού Χάρολδ 

Λόΰδ «‘Ο κουραμπιές- μέ έπιτυχίαν. "Ηδη προβάλλεται 
ή ■ Φαιδώρα μέ τήν Λή Πάρρυ.

Κινημ. «Κεντρικόν».—Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν - ‘Ο 
διπλούς θρίαμβος» μέ τόν Ζάκ Χόξ ώς καί επεισοδιακά. 
Κατά τά διαλείμματα ό υπνωτιστής Ταρχάν βέης κάμνει 
σειράν πειραμάτων.

Κινημ. - ’Ολύμπια».—Προβάλλεται >‘0 προστάτης τών 
αδυνάτων» μέ τόν ’Άρτ Άκορτ.

Κινημ. «Μοδέρν»κα «Ρουαγιάλ>. ’Επεισοδιακά.
Κινημ. Φοϊνιξ- (Τούμπας).—Προβάλλεται μέ έπιτυ

χίαν -Ό Μιχαήλ Στρογγώφ - μέ τόν Μοσζούκιν καί τήν 
Κοβάνκο. Τσατσαπάς
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. «Πάνθεον (Αίθουσα).—Προεβλήθησαν τά φίλμ 
ί «*Η Σιβηρία», «Τό μυθιστόρημα ένός άπορου νέου» καί 
«Ή Πριγκήπισσα Μάσσα». Προσεχώς «Μητρόπολις·.

Κινημ. - Πά,θεόν» (’αράτσα).—Τό ίδιον πρόγραμμα, 
ι Προσεχώς «‘Η πληγωμένη πεταλούδα .

Κινημ. «Ίντεάλ·.—Προεβλήθησαν, - Ζήτω τό σπόρ», 
। «‘Η σειρήν τής Βενετίας» καί «Ή δεσποινίς ύπαστυνό- 
| μος·. Προσεχώς · Βαλέντσια». Άνδριόπουλος
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. · Άχίλλειον-.—Κατά τήν παρελθοΰσαν έβμομά 
δα προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δοΰξ τού Παπεγχάϊμ» κα

ί «Ή ύπ’ άριθ. 13 άμαξα μέ τήν Λιλή Νταμιτά.’Ήδη προί 
βάλλεται «Ό ματωμένος έρως» μέ τόν Νάτζελ. Προσε
χώς τό -Κύκνειον άσμα-, «Τό ίπποδρόμιον· τού Τσάρλυ 
Τσάπλιν κ.λ.π.

Κινημ. Άργυλλά. — Καθ’ δλην τήν παρελθοΰσαν έβδο
μάδα προεβάλλειο τό έλληνικόν έργον -"Ερως καί κύμα
τα». ‘Η έπιτυχία τού ώς άνω έργου ύπήρξεν άρκετά >α- 
λή. "Ηδη προβάλλεται «Ή τιμή» τού Σούντερμαν. Προ
σεχώς «Ό άνθρωπος χωρίς χέρια» καί «Ή κόλασις τής 
Σαγκάης- άμφότερα μέ τόν δημοφιλέστατου Λόν Τσάνεύ.

Παρ’ όλην τήν έξακολουθητικήν προβολήν τών καλ-* 
λιτέρων έργων τής τελευταίας παραγωγής, οί κινηματο
γράφοι τής πόλεώς μας άντιμετωπίζουν μεγάλην κρίσιν. 
Ή δυσβάστακτος φορολογία τού κινηματογράφου καί ή 
έξ αύτής ύψηλή τιμή τών εισιτηρίων, καθιστούν αύτόν 
άπρόσιτον είς τό πολύ κοινόν τό όποιον μαστίζεται άπό 
οικονομικήν κρίσιν. ’Έργα τά όποια θεωρούνται κορυφαί 
τής κινηματογραφικής τέχνης καί άκριβοπληρώνονται 
ύπό τών έπιχειρηματιών, δέν κατορθώνουν νά σημειώ
σουν έπιτυχίαν άνωτέραν ή καί ϊσην μέ δευτερευούσης 
σημασίας τοιαΰτα πού προεβάλλοντο άλλοτε. Αύτό πρέ
πει νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ όψιν ύπό τών άρμοδίων 

। καθ’ δσον αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις κινδυνεύουν 
νά βρεθούν πρό άδι ξόδου τής όποιας τ’ αποτελέσματα 
θά είναι θλιβερά γιά όλους. Θ. Παπαβασιλείου
ΚΑΛΑΜΑΙ
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«Ό κτηνάνθρωπος». Έπίσης προεβλήθησαν καί πλεί- 
σται κωμφδίαι. Αύτήν τήν έβδομάδα προεβλήθησαν ‘Η 
σωματεμπορεία ■ καί μέρος τοϋ έπεισοδιακοϋ «Ό τρομε
ρός Κάου-Μπόΰ» δπερ προβάλλεται μετά μεγίστης επι
τυχίας. Ή προβολή τών έργων συνοδεύεται ύπό έκλε- 
κτής μουσικής (πιάνο, βιολ'ι, φιάουτο), τό δέ πρόγραμμα 
άλάσσεται, ώς έπ'ι τό πλεϊστον, τρις τής έβδομάοος.

Ν. Γ. Μπιρμπίλης 
ΚΑΒΑΛΛΑ

Χωρίς καμμίαν ύπερβολήν, ολίγα έργα έτυχο» τοιαύ- 
της ύποδοχής έν τή πόλει μας όσον τό έλληνικόν έργον 
«Έρως καί κύματα». Έσημείωσε ρεκόρ έπιτυχίας καί 
άφήκεν άρίστας έντυπώσεις. Τό έργον προεβλήθη συγ
χρόνως κα'ι είς τούς δύο κινηματογράφους τής πόλεώς 
μας «’Ολύμπια» καί «Αίγλη». Έπίσης είς τά «’Ολύμπια» 
προεβλήθη τό τέλος τοϋ έργου «‘Ο άνθρωπος μέ τήν 
‘Ισπανό» κα'ι είς τήν «Αϊγλην» τό έπεισοδιακόν «‘Ο 
τρομοκράτης τών έρυθροδέρμων». Γ. Νιτσόπουλος
ΞΛΝΘΗ

Κινημ. «Μέγας».—Μετά τήν προβολήν τοϋ έργου «‘Ο 
υιός τού σεΐχη» τό όποιον ύπερήρεσε, προεβλήθησαν 
«Ή Μανόν Λεσκώ» μέ τήν Ντέ Πούττι καί «Νά γαμπρός 
νά μάλαμα» μέ τόν Ρέτζιναλ Ντέννυ. Άπό τής 3ης τρ. 
ήρχισεν ή προβολή τοϋ «Νιτσέβο» μέ τόν Σάρλ Βανέλ. 
Ή διεύθυνσις τοϋ ανωτέρω κινηματογράφου μάς ύπό- 
σχεται τήν προβολήν τοϋ παγκοσμίου φήμης έρ^ουιιΜη- 
τρόπολις». Σ. Καζαντζής j
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. «Ίδσϊον Άντρον».—Προεβλήθησαν ·*Η κόλα- 
σις τής Σαγγάης», «‘Η ώραιότερες γαμπίτσες τοϋ Βερο
λίνου» καί «Τό τελευταϊον βάλς».

Κινημ. «Κεντρικόν». — Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο έ
ρως κυριαρχεί», «20,000 λεύγες ύπό τήν θάλασσαν», «Οί 
τρεις σωματοφύλακες», «Ή Κάρμεν μέ τήν Μελλέρ και 
«Είς τόν κλωβόν τών λεόντων». Ε. Κ.
ΕΔΕΣΣΑ

Κινημ. «Μ. Αλέξανδρος». Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γιά τό παιδί της» μέ έπιτυχίαν κα'ι «Τό καμπαρέ».

Κινημ. «Βέρμιον».—Προεβλήθη τό έργον «Ό Μιχαήλ 
Στρογκώφ» μέ άφάνταστον έπιτυχίαν. Τό κοινόν Εδέσ
σης κατευχαριστημένον. Φ. Έσπιελίδης
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Καραδήμου.—Προεβλήθη τό έργον «Αγνή 
Σουζάνα» μέ τήν Χάρβεϋ. Ό κινηματογράφος τοΰ κ. 
Καραδήμου θά προβάλλη είς τό έξής έργα τής έταιρίας 
«Έκκτα». Λ. Γιαλέσσας
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. «Θέσπις».—Προεβλήθη τό έργον «‘Η πριγ- 
κήπισσα τής Τσάρδας» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κ. Πάγγειος
ΦΛΩΡΙΝΑ

Κινημ. «Πάνθεον».—Προεβλήθη τό έργον «Μονάκρι- 
βη» είς 6 πράξεις μέ έπιτυχίαν. Δημητριάδης
ΝΑΥΠΛΙΟΝ

| νήν σαιζόν. Μέχρι τής στιγμής διαδίδεται ότι θά λειτουρ
γήσουν τέσσαρες !!! κινηματογράφοι καΐ.,.ό Θεός νά βάλη

ι τό χέρι του. 1) Τοϋ «Πανθέου» τών κ. κ. Γαβαλά καί 
ί Άρτέμη, 2) τοϋ κ. Δούγκα, 3) τής Εταιρείας Ξανθόπου- 
λος καί Κοκολάτος καί 4) τού Ύπατίου Σαουνάτσου. 
Καί ούτω οί συμπολϊται μας θά απολαύσουν έφθηνά 
θεάματα χάρις είς τόν συναγωνισμόν. Μ. Γιαννίρης 
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. «Ντορέ».—Προεβλήθησαν τά έργα ·*Η εύθυ
μη χήρα» καί «Τό ήφαίστειον». Προσεχώς -‘Ο άσωτος 
υιός», «Οί μποέμ», «Νϋξ έγκλήματος», «Ή δούκισσα τοΰ 
Μπούφαλο», <Πίσω άπό τό μέτωπο» κ.λ.π.

I. Παπανικολάου
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. «’Απόλλων «.—Προεβλήθησαν τό «Τσάνκ- καί 
«Έν τφ μέσω τοϋ παραδείσου» μέ τόν Μίλτων Σίλς.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. ·Δ. Θεάτρου».—Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό 
έργον «Καλό μου Παρίσι». Έπίσης ή προβολή τής «Ό- 
δέττης · έσημείωσε πρώτης τάξεως έπιτυχίαν άφήσασα 
άρίστας έντυπώσεις. Προσεχώς «‘Υπό τήν βασιλικήν 
χλαμύδα», «Πριγκήπισσα Μάσσα» κλπ. ’Αναμένεται ένα- 
γωνίως τό «’Έρως καί κύματα· τοϋ όποιου ή έπιτυχία 
είναι έξησφαλισμένη.

Κινημ. Ποικιλιών.—Προεβλήθη άνεπιτυχώς τό έργον 
«Μαύρη Δευτέρα». Έπίσης προεβλήθησαν μέ σχετικήν 
έπιτυχίαν «*Ο Συρανό ντέ Μπερζεράκ· ταινία χρωματι
στή καί «Άνθρωπος μηχανή» μέ τόν Τόμ Μίξ. Άλ. Μ.
MY-WAHNH

Κινημ. «Πάνθεον».—Προεβλήθησαν «*Ο νόθος» καί 
«‘Ο ταυρομάχος» μέ τήν Ρενέ Άντορέ. Τήν προσεχή έ
βδομάδα «’Ονειρώδες βάλς» καί «Παρισινές γάμπες».

Κινημ. «Σαπφώ».—Άναχωρήσαντος τού μελοδράμα
τος Άγγελοπούλου προεβλήθησαν συνέχε αι έπεισοδίων 

j καί «Μία νύχτα έγκλήματος». Άπό τής Δευτέρας «Ή 
χρυσή μάσκα». Άλεκ. Σωφρ.

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
εις ΤΗΝ κΩΝΣΤΛΝΤίΝΟΥΠθΛίΝ 

--------
Κινημ. «"Όπερα· Προεβλήθη ή ταινία τών United 

Artists «Βαρβάρα ή κόρη τής έρήμου» μέ τήν Βίλμα 
Μπάνκυ καί τόν Ρόναλντ Κόλμαν.

Κινημ. «Μαζίκ».—Προεβλήθησαν ή ώραία ταινία «Ρί
γη έρωτος» μέ τήν Λάουρα Λαπλάντ καί «Τό μονοπάτι 
τοϋ σατανά» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Κινημ. «Μοδέρν». — ΙΙροεβλήθη μέ έπιτυχίαν «‘Ο κα- 
βαλλάρης τής Βαγδάτης».

Κινημ. «Άλάμπρα».—Προεβλήθη «Ό Τσάγκ».
Κινημ. «Έκλαίρ».—Προεβλήθη «Ή κυρία μέ τάς κα- 

μελίας».
Κινημ. «Άλκαζάρ».—Προεβλήθη ή «Μητρόπολις».
Κινημ. Σίκ·.—Προεβλήθη «Τό μυστηριώδες άερο- 

πλάνον». Φ. Ναζλόγλου

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Πωλείται αντί 8.000 Δραχμών Κινηματογραφική ταινία 
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ή καλύτερα έκδοσις ’Ιταλικού Οίκου ΣΙΝΕΣ ΡΩΜ Α 
είς ϋ πράξεις περί τάς 2.000 μέτρα μέ πλούσιον διαφημι
στικόν. Πληροφορίαι Ν. Φραγκουδάκην Βόλον.

Κινημ. «Πάνθεον».—Προεβλήθη μέ καταπληκτικήν 
έπιτυχίαν τό έργον «Αί Δέκα Έντολαί». Έπίσης «‘Ο βίος 
καί τά πάθη τοϋ Χριστού». X. Λουμβαρδίας
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. «Κοσμογκράφ».— Προεβλήθησαν «Τό τρίο 
κούπα» είς έπεισόδια», «Τά ίχνη τού ίέρακος» καί «Ή 
συμμορία τών τίγρεων»,

Κινημ. «Απόλλων.— Άναχωρήσαντος τοϋ Μελοδρά
ματος Μωραΐιη έπανέλαβε τάς έργασίας του τήν παρελ. 
Πέμπτην μέ τό γερμανικόν έργον «Τά έπτά κορίτσια τής 
κυρίας Γκιούρκοβιτς».

Μεγάλη κίνησις παρατηρείται διά τήν προσεχή θερι-



ΑΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΜΕ ΚΛΘΡΕΠΤΗΝ)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

αποτελέσματα.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΠθΚΛΕίΣΤΙΚΩ ΑΝΤΙ[1ΡΟΣΩΠΩ

στερεώτεραι, έφθηνώτεραι καί άποδίδουσαι τα καλλίτερα

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡ. 6, ΑΘΗΝΑ!
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