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Εις τό προηγούμενον κεφάλαιον όμιλοϋντες περί τών 
πρώτων διαθετικών εικόνων (Diapositives), εϊπομεν α
πλώς ότι αύται ήσαν χειρόγραφοι. ’Εν τφ παρόντι κεφα- 
λαιω ι>ά όμιλήσωμεν κατά τό δυνατόν έκτενέστερον περί 
αυτών.

Αί πρώται διαθετικαί εικόνες γραφόμενοι διά χειρός 
επί διαφανών ύάλων καί τοποθετούμενοι εις τόν μαγικόν 
φανόν προνβάλλοντο έπι «οϋ τοίχου διά φακού. ’Αλλά σύν 
τώ χρόνω η έκ τής ακινησίας αυτών μονοτονία προυκά- 
λεσε τόν πόθον τού νά έπιτευχθή ποιά τις κίνησις, καί 
ή πρώτη έπιτευχθεϊσα ποικιλία, ήτοι τό πρώτον βήμα 
προς τήν κίνησιν ήτο ή <ιφαντασμαγορίαι.

Φαντασμαγορία ώνομάσθη ή διά μαγικού φανού προ
βολή μεγεθυνόμενων ή σ μικρυνομένων φωτεινών εικόνων 
έπι τής οθόνης, διά τής προσεγγίσεως ή άπομακρύνσεως 
τού μαγικού φανού άπό τής οθόνης. Πρός έπίτευξιν σα
φήνειας τής εικόνας κατά τάς μετακινήσεις τού φανού, 
έκανονίζετο πάντοτε μετά προσοχής καί τό εστιακόν βά
θος τού φακού.

Τό δεύτερον βήμα πρός τήν κίνησιν έγινε ίιά τής έπι· 
θέσεως δύο διαθετικών εί ιόνων έπ’ άλλήλων. Έκ τούτων 
ή μία ήτο σχεδιασμένη ούτως, ώστε διά τής μετακινήσεως 
αυτής έπι τής άλλης προύκαλεϊτο ή μεγέθυνσις ή σμίκρυν- 
σις τών μελών τού έπι τής άλλης διαθετικής είκονος εϊ- 
κονιζομένου προσώπου, π.χ. τής μύτης, τού λαιμού κλπ. 
κατά τήν ώραν τής προβολής.

Τό τρίτον βήμα πρός κίνησιν έγινε διά τής γραφής 
εικόνων διά βελόνης έπι καπνισμένης ΰάλου, κατά τήν 
ώραν τής προβολής καί τότε, έπί τής οθόνης δεν έφαίνετο 
άλλο τι τιμή ή αλλεπάλληλος έμφάνισις φωτεινών γραμ
μών αί δποΐαι έν τέλει άπετέλουν φωτεινήν εικόνα.

Λόγω στενότητας χώρου παραλείπω νά αναφέρω τι 
περί τής .Κινοδιαφραγματικής Προβολής* τού Γερμανού 
καθηγητοϋ Πάππεριτς (Paperitz) έφενρόντος τρόπον προ
βολής Γεωμετρικών σχημάτων έπι έπιφανειών ή έν τώ 
διαστήματι.

Πάσαι αί προμνη μονευθεϊσαι προσπάθειαι πρός κίνη- 
σιν τών προβαλλόμενων εικόνων ήθελον μείνει απλά παί- 
γνια καί δεν θά είχαν καμμίαν πρακτικήν αξίαν αν δεν 
έπηκολούθει ή έφεύρεσις τής Φωτογραφίας.

τόν Νικηφόρον Νιέψ (Nicephore Niepce) τόν έκ Cha- 
lon-sur-Saone (1765—1833). (1)

’All' ώς αφετηρία πρός έφεύρεσιν τής Φωτογραφίας 
έχρησίμευσεν ή έφεύρεσις τού σκοτεινού θαλάμου, περί 
τού όποιου ώμίλησα μεν ήδη, καί αί υπό τών άλχημιστών 
παρατηρήσεις έπί τών χημικών αλλοιώσεων, τάς όποιας 
έπιφέρει τό φώς έπι τών αλάτων τού αργύρου καί άλλων 
σωμάτων.

Οί ’Αρχαίοι "Ελληνες έγνώριζον δτι, έκ τών πολυτί
μου λίθων, τό Όπάλιον καί ό ’Αμέθυστος, έκτιθέμενοι 
έπί πολύ εις τό ηλιακόν φώς χάνουν τό χρώμά των, ό δέ 
Ρωμαίος άρχιτέκτοον Βιτρούβιος έγνώριζε τήν καταστρε
πτικήν έπίδρασιν τών ηλιακών ακτινών έπί τών ζωγρα- 
φημάτων καί διά τούτο έστρεφεν αυτά πρός βορράν. Κα
τά τό 1566 ό Φαμπρίτσιους (Fabncius) έν συγγράμματι 
αυτού περί Μεταλλουργίας («De Rebus Metallicis») όμιλεΐ 
περί τών γνώσεων τών συγχρόνων του Άλχημιστών, έπί 
τών αλλοιώσεων τού χλωρ·ούχου αργύρου, (Γ argent cor- 
ηέ) ΰπό τήν έπίδρασιν τοΰ φωτός. (2) Είτα έπη καλού - 
θηοαν ανακαλύψεις ΰπό τού Σοϋλτζε (Schoulze) τον 
Μπεκάρι (Becan) τού Σεελέ (Sheele) τού Σενεμπιέ (Se
nebier τού Ρίττερ (Ritter) καί τέλος κατά τό 1802 οί 
"Αγγλοι επιστήμονες Βετζβούντ (WedgeWood) καί Ντέβι 
(Davy) έμποτίσαντες χάρτην μέ διάλυμα νιτρικού αργύρου 
άπετύπωσαν έπ’ αυτού ΰπό τήν έπίδρασιν τοΰ φωτός 
λευκά σχήματα αδιαφανών αντικειμένων. Πρώτος όμως 
ένεπνεύσθη τήν ιδέαν τής άποτυπώσεως τών έν τώ σκο
τεινή) θαλάμφ φαινομένων είκόνων, έπί τής ’Ιουδαϊκής 
πίσσης, ό σοβαρός έπιστήμων Νικηφόρος Νίεψ, κατά τό 
1814. Ούτος είργάσθη έπιμελώς τηρών μυστικός τάς έ- 
ρεύνας του μέχρι τού 1826. Κατά τό 1826 ό Νιέψ έγνω- 
ρίσθη μέ τόν Νταγκέρ καί τέλος άνεκοίνωσεν είς αυτόν τάς 
έρεύνάς του. Ό Νταγκέρ, πνεύμα έρευνητικόν κατενεθου- 
σιάσθη καί έπρότεινεν είς τόν Νιέψ συνεργασίαν καί 
οικονομικήν ΰπαστήριξιν (3).

’Δλλ’ ό Νταγκέρ, ούτε φυσικομαθηματικός ήτο, οΰτε 
χημείαν έγνώριζεν. Ό Νταγκέρ ήτο ζωγράφος διακοσμη- 
τής. Κατά τά πρώτα έτη τής δράσεώς του δέν κατώρθωνε 
νά συντηρηθή έκ τής έργασίας καί διά τούτο έγκατέλιπε 
τήν καλλιτεχνίαν καί περιεφέρετο εις έμπορικάς πανηγύ- 
ρεις, συμμορφωθείς δέ πρός το άγοραϊον κερδοσκοπικόν 
πνεύμα ήρχισε νά προσελκύη τόν όχλον διά διαφόρων

Περί τΛς έφενρέιίεως τΛς Φωτογραφίας

Ή έφεύρεσις τής φωτογραφίας οφείλεται εις δύο Γάλ
λους ίφευρέτας : Τόν Λουδοβίκον Ιάκωβον Μαντέ Νταγ
κέρ (Louis Jacques Mande Daguerre) (1787—1851} καί

(1) La theorie la pratique et Part en Photographic 
F. Dillaye 1895 Σελίς 4.

(2) Φωτογραφία Μονγόβεν 1875 Σελΐς 2.
(3) Μηνιαιον Ρωσσικόν Φωτογραφικόν Περιοδικόν 1897 

Σελΐς 188.
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οπτικών οργάνων, διότι ή έποχή έκτίνη ήτο ή εποχή I 
τών Παν οραμάτων. Τά πανοράματα κατά τήν εποχήν εκεί
νην εφερον τόν Λαόν είς τοιοϋτον ένϋ-ουσιααμόν, είς δποϊ- I 
ον φέρουν αυτόν σήμερον αί Κινηματογραφικοί παραστά
σεις. Κατά τό 1822 Λαβών ώς συνέταιρόν του κάποιον 
Μπουτάν (BoutonJ ίδρυσε κατάστημα διά Πανοράματα 
μέ επιγραφήν <1 Διόραμα. καί είργάσ&η αέχρι τοϋ 1830 
έπικερδώς. Κατά τό 1826—καθώς προαναφέραμεν - έγνω- 
ρίαθη μέ τόν Νικηφόρον Νιέφ, επιστήμονα μέ δΛην τήν 
σημασίαν τής Λέξεως ξένον προς τάς αγοραίας κερδοσκο· 
πίας, καί τεΛείως διάφορον αύτοϋ καί κατά τόν χαρακτή
ρα καί κανά τάς βΚέφτις.

Περί φωτογραφίας
Άπό τοϋ 1833 ό Νταγκέρ συνηργάσϋ·η μέ τόν Νιέφ 

καί ένεβά&υνεν εις τά μυστικά τής χημείας, άλλ’ έκ τής 
συνεργασίας ταύτης δέν προέκυφαν θιτικά άποτεΛέσμανα, 
άμφότεροι δέ έμειναν δυσηρεσνημένοι έκ τής κοινής συν
εργασίας. Κατά τό 1833 ό Νιέφ άπέ&ανεν, £ δέ Νταγκέρ, 
στερούμενος ειδικής μορφώσεως, δέν θά κατέΛηγε μόνος 
«Ις τίποτε, διά τούτο προσέΛαβεν ώς συνέταιρόν του τόν 
υιόν τοϋ Νιέφ, μετά τοϋ όποιον έξηκολού&ησε τάς έρευ
νας του μέχρι τοϋ 1839. Κατά τό έτος έκεϊνο, δ υιός τοϋ 
Νιέφ διά τών οδηγιών τοϋ Νταγκέρ έφ&ασεν είς τό πο- 
θούμτνον άπονέΛεσμα καί παρουσίασεν είς αυτόν τήν 
πρώτην τεΛείαν φωτογραφικήν εικόνα· ταύτην <5 Νταγκέρ 
ώνόμασε Νταγκερεοτύπ.

Περί τής έφευρέσεως ταύτης έκαμεν είσήγησιν είς τήν 
Γαλλικήν Ακαδημίαν ό αστρονόμος Άραγκώ, κατά τήν 
19ην Λύγούστου τοϋ 1839, καί έπρότεινε νά χορηγηθή 
είς τούι έφευρέτας σύνταξις.

Ή Νταγκερεοτυπία έγίνετο έπί μεταΛΛίνης (άργυρος 
ή έπηργυρωμένης) πλακάς, καπνισμένης έν τφ σκότει μέ 
ατμούς ’Ιωδίου. Μετά τήν έκπόνησιν έκαπνίζετο ή πλάξ 
έν τφ σκότει μέ ατμούς υδραργύρου καί ούτως άνεφαίνετο 
επ’ αυτής είκών &ετική, τήν οποίαν οί έφευρέται έστ«- 
ρέωνον μέ διάλυμα χΛωριούχου Νατρίου ήτοι μαγειρικού 
άλατος, άντικατασταθέντοζ άργότερον τή υποδείξει τοϋ 
Τζών ΧέρσεΛ (John Hershel) διά τοΰ ΰποθτιώδους Να
τρίου, (Hyposulfite de SoudeJ.

Άπό τοϋ 1839 μέχρι τοϋ 1841 έν Αγγλία δ ΤάΛμποτ 
έφεΰρε νέαν μέθοδον φωτογραφήσεως. Δι’ αρνητικών ει
κόνων έπί χάρτινων διαφανών πλακών κατώρθωστ πρώ
τος, νά παρουσίαση πολλά θττικά αντίτυπα μιας καί τής 
αυτής είκόνος.

Κατά τό 1847 δ άνεφιός τοϋ Νικηφόρου Νιέφ, δ Λεγό
μενος Νιέφ Ντέ 2αϊν Βικτώρ, (Niepce de Saint Victor) 
πρώτος έκάΛυφεν ΰαΛίνην πλάκα μέ Λεύκωμα αΰγοϋ όρ
νιθας καί κατέστησαν τύπαθή προς τό φως μέ ’Ιωδιοϋ- 
χον ΚάΛιον καί Νιτρικόν άργυρον.

Άπό τοϋ 1851 τό ΚοΛΛόδιον αντικατέστησε τήν χρή- 
σιν τοΰ Λευκώματος. Εφευρέτης τής μαθόδον ναύτης 
ήτο δ Τοπένο, έτεΛειοποίησαν δέ ταύτην δ Δεγκραίη 
(Le GrayJ καί δ Άρσέρ (ArcherJ καί είτα δ ΡουσσέΛ. 
Άλλ’ ή μέθοδος αϋτη έγκαταλτίφθη ώς δυσχερής, μετά 
τήν ύπό τοϋ Άγγλου Ιατρού Μαντόξ (Maddox) έφτύ- 
ρεσιν τής διά ξεΛατίνης έπιχρίσεως τών ΰαλίνων πλακών, 
ή δέ μέθοδος αϋτη ΰφίσταται μέχρι σήμερον, μέ τινας , 
παραλλαγάς.

Άπό τοϋ 1840 τόσον ό Daguerre δσον καί ό Talbot 
προσαπάθησαν νά φωτογραφήσουν τήν κίνησιν, δέν κα
τέληξαν όμως είς ευνοϊκά άποτεΛέσμανα, λόγω τής μι
κρός αναισθησίας τών χρησιμοποιηθαισών πλακών. Άίλά 
μετά τήν έφεύρεσιν τοϋ διά Κολλοδίου φυράματος (1850) 
ή αναισθησία τού όποιου ήτο δακαπαντάκις μεγαλυτέρα 
τής τών πλακών τοϋ Νταγκέρ, ή φωτογράφησις τήτ κι- 
νήοεως κατέστη εύκολος, μετά δέ τήν έφεύρεσιν τοϋ διά 
ζελατίνης φυράματος τού Ριχάρδου Μαντόξ (1871), τε
λείως κοινή. (’ Ακολουθεί)

ΠΑΥΛΟΣ I. ΧΑΡΤΟΜΑΖΙΔΗΣ
(Καλλιτέχνης)

g ΒΕΡΟΛΙΝΕΖΙΚΑ ΝΕΑ g
‘Η κινηματογραφική κίνηαι; εύρίσκεται καί έδώ εις με- 

γίσιην άχμήν, δέν προλαμβάνεις τΙς πρεμιέρες τών μεγά
λων φιλμ. Σήμερον μέ δύο λόγια σάς γράφω τΙς Ιδέες μου 
γιά τά έργα πού παίζονται τώρα έδώ.

«'Η νεότης τής βασιλίσσης Λουΐζας» (Terra—Film) 
είναι τό πρώτο μέρος τοΰ τόσο ρεκλαμαρισθέντος σοΰπερ 
—φίλμ τής άνω έταιρείας. 'Η πρεμιέρα του στό «Beba 
Palast» ήτο έξαιρετική. ‘Η σκηνοθεσία τοϋ Γκροϋνε ήρε- 
σεν καθώς καί τό παίξιμο τών πρωταγωνιστών, Ιδίως τής 
Μάν»υ Κρίστιανς.

«Τό Πανάμ» (U.F.A. FILM) Τό φίλμ αύτό πού κάη
κε κσ! ξαναγυρίστηκε άνεμένετο μέ πολύ ενδιαφέρον. 
Εννοείται λοιπόν δτι ή πρεμιέρα του στό «Gloria Palast» 
ήτο πολύ καλή. Έδώ ώνομάσϋη «01 άπάχηδες τών Πα- 
ρισίων» (ώς γνωστόν ό τίτλος σημσίνει άπάχικη συνοικία 
τοΰ Παρισιού). Τό φίλμ ήρεσεν. Είναι ασφαλώς τό καλύ
τερο γερμανογαλλικό φίλμ.

«‘Ο Γκαοϋχο (United Artists) κρατεί άπό έβδομσδος 
τό πρόγραμμα τοΰ «Καπιτόλ». ΙΙρόκειται περί τοΰ τελευ
ταίου φίλμ τιϋ Ντούγκλας Φαίρμπανης, τό όποιον ένθυ- 
μίζει τόν Δον X... καί είναι ασφαλώς ένα άπό τά καλύ
τερα του.

«Εύθυμη Βαϊνμπέργη» (Deutsches—Lichtsp.—-S,ynd) 
Ένα χαριτωμένο φίλμ είς τό όποιον πρωταγωνιστεί ή κ. 
Χόρν. ήτις ώς γνωστόν πρό διμήνου έγκατέλειψε τήν πά
λιν μας, προσληφθείσα ύ ιό τών «'Ηνωμένων» δι’ έν έτος. 
'Η αλησμόνητος Γκρέτχεν στό τελευταίο της αύτό ρόλο 
κατακτά πάλιν μέ τήν ώμορφιά καί χάρι της. Παίζει δέ 
μέ εύσυνειδησία.

«Δύο ύπό τόν ούρανόν» (Kulturfilm A.G.) Ένα φίλμ 
όχι τόσο «σπουδαίο» μέ πρωταγωνιστή τόν Ζάν Άτζελο 
είς τόν όποιον όμως δέν δίδεται κατάλληλος εύκαιρία νά 
άναπτύξη τό ταλέντο της.

«Τό μεγάλο πήδημα» (U.F.A.) Ό σκηνοθέτης καί οΐ 
πρωταγωνισταί του είναι συμπαθεί; έδώ άπό τήν περσινή 
πρεμιέρα τοϋ «'Ιερού βουνού» καί έτσι τό Ούφα Πάλαστ 
άμ Ζόο» ήτο γεμάτο. Φαντασθήτε τό «Ιερό βουνό σέ στίλ 
γκροτέσκεν καί Ιδού περίπου τό «μεγάλο πήδημα». Έδώ 
ήρεσεν, στήν ’Αθήνα όμως άσφαλώς θά συμβή τό άντί- 
θετον.

«Μεταξωτές κάλτσες» (Universal) ένα άρκετά νόστιμο 
φίλμ μέ πρωταγωνίστρια τήν Λάουρα λά Πλάντ, ή όποια 
έδώ έχει άρκετάς συμπαθείας.

«'Η ΔΙς Αάουρα, ή χήρτ του» (Universal) Δύο φίλμ 
τής Λάουρα σέ μία έβδομάδα καί στίς δύο πρειιιέρες τά 
θεωρεία ήσαν γεμάτα. ”Η Λά Πλάντ διερμηνεύει τόν ρό
λον μέ χάρι καί σκέρτσο πού άρέσουν πολύ.

«Ό έρως τής ’Ιωάννας Νέϋ» (U.F.A.) Τό φίλμ αύτό 
έπσίζετο σ’ ένα άπό τά μεγαλύτερα βερολινέζικα θέατρα 
τής D.F.A. Επειδή καθώς έμαθα δέν θ’ άργήσετε νά τό 
δήτε καί σείς αποφεύγω νά σάς γράψω τάς έντυπώσεις 
μου διά νά μή σάς έπιρρεάοω. ‘Απλώς σάς λέγω δτι είναι 
άληθινά σπουδαίο φίλμ.

Αύτά είναι τά κυριώτερα φίλμ τού τελευταίου δεκα
πενθημέρου. Υπάρχουν έννοεϊται καί πολλά άλΑ-α, άπο- 
φεύγω όμως νά σάς κουράσω, τήν στιγμήν μάλιστα πού 
δέν πρόκειται περί έξαιρετικοτήτων.

Von Natas ,

Η ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡ1 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥΣ
Κατ' ασφαλείς πληροφορίας ή Πάλα Νέγκρι καί ό Τόμας 

Μέϊγκαν εγκαταλείπουν την < Paramount> καί τοΰ λοιπού 
(.(.γυρίζουν* διά λογαριασμό των. Την γενικήν εκμετάλλευσιν τών 
φίλμ των &ά άναλάβουν οί «*Ηνωμένοι Καλλιτέχναι». 'Ως γνω
στόν καί ή Λίλιαν Ζίς ΰά *γυρίζη* είς την Ιδίαν εταιρίαν.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΚΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΡΩΣΣΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Είναι άναμφισβ7)·η]τον πλέον δτι ή ρωσσική κινη- ; τά δέ Σοβιέτ παρέχουν πάσαν ευκολίαν διά τήν έντα- 
ματογραφική παραγωγή κατέχει ζηλευτήν θέσιν μετά- 1 τικήν παραγωγήν καί τήν ύπό τελειοτέραν καλλιτεχνι- 
ξύ τής παγκοσμίου τοιαύτης. Τά διάφορα έργα τής | κήν έμφάνισιν τών ταινιών τωτ’ εις τό Έξωτερικόν.

Α. ΚΤΟΡΩΒ
'0 νέος ζ'εν—πρεμι'ε της ρωοσικης κι
νηματογραφίας τοϋ οποίου τό καλλιτεχ
νικόν ταλέντο είς λεπτούς αισθηματι
κούς ρόλους ηρχισε νά αναφαίνεται άπό 
νεαρωτάτης ηλικίας. e0 ανωτέρω καλ
λιτέχνης πρωταγωνιστεί είς τά νεωτά- 
της ρωσσικής παραγωγής Σοΰπερ— 
Φίλμ ((Ποιητής καί Τσάρος», (('Η χο
ρεύτρια τής Α. Μ.*, ((Κύρα Κυραλί 
να», ((S.V. D .» ή ((Τό μοιραϊον δακτυ

λίδι», καί ((Μιναρές τοΰ θανάτου»

ΜΑΛ1ΝΩΦΣΚΑΠΑ
Ή ωραία ρωοσίς ηαλλιτέγνις ή οποία 
ένεφανίσθη είς τό έργον ((Γάμος ^Αρ
κτου» καί ή οποία θά έμφανισθή καί 
πάλιν είς τό έργον (('Ο πρωτοκολλη
τής» τή συμπράξει τοΰ μεγάλου δρα- 
ματικοΰ Ίβάν Μοσκβίν. (CO Πρω
τοκολλητής» προβληθείς έπί δύο 
εβδομάδας είς τό έν Κωνσταντινουπό- 
λει κινηματοθέατρο!’ ((Μοντέρν» έσχε 
τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν.

ρωσικής παραγωγής τά όποια προεβλήθησαν καί εν 
Άθήναις καί εις δλον τόν κόσμον, έξέπληξαν αληθινά 
τούς ειδικούς διά τήν τεχνικήν των καί ιδίως διά τό 
φυσικόν, φυσικότατον παίξιμο τών ηθοποιών. Τά μέ
χρι σήμερον τουλάχιστον προβληθέντα έν Άθήναις 
έργα «Γάμος ’Άρκτου», «Σταυρός καί Μάουζερ», 
«ΑΙλίτα», «Ποτέμκιν», «Ίβάν ό τρομερός» καί άλλα 
απέδειξαν δτι ή ρωσσική κινηματογραφική παραγωγή 
εύρίσκεται είς άφθαστον βαθμόν ανεπτυγμένη, εινε 
δέ αδύνατον νά μή καθέξη μίαν ημέραν, διά της τε
λειότητας τών έργων της, τήν θέσιν εκείνην τήν οποί
αν κατέχη σήμερον ή ’Αμερικανική διά τών δολλα- 
ρίων της.

’Ήδη αί έταιρείαι «Σοβκίνο», «Γκοσκίνο», 
«Βούφκου», «Μεσραπόν Ρους» κ. ά. εργάζονται δρα- 
στηρίως προς κατασκευήν κινηματογααφικών έργων,

ΒΑΣ. ΕΓΓΕΡΤ
e0 γνωστός είς τό fΑθηναϊκόν κοινόν 
μέγας δραματικός καλλιτέχνης τόν ό
ποιον έθαυμάσαμεν είς τό έργον ((Γά
μος ’Άρκτου» καί θά τόν χειροκροτή- 
σωμεν λίαν προσεχώς εις τά έργα 
((Αϊ-λί-τα» ή ((Ταξείδιον είς τόν ’Ά- 
ρην», ((Ατσαλένια πουλιά», ((Τό γκαρ
σόνι τοΰ εστιατορίου» καί άλλα δρα
ματικής φύσεως έργα.

ΝΕΑ ΡΩΣΣΙΚΗ Κ1ΝΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ0ΥΠ0ΛΙΣ
Ή ρωσσική έφημερίς «Εσπερινή Μόσχα» είς τό 

φύλλον τής 20 Νοεμβρίου π . έ . γράφει δτι έπί τή 
εύκαιρίφ τής δεκαετηρίδας τών Σοβιέτ, έτέθη ό θεμέ
λιος λίθος Λένινσκιε-Γόρι προάστειον τής Μόσχας. 
Διά τήν κατασκευήν καί τάς εγκαταστάσεις ή κυβέρ- 
νησις έψήφισε τό ποσόν τών 4.200.00 ρουβλίων 
χρυσών,Ή κατασκευή τή; Κινηματογραφουπόλεως θά 
περατωθή εντός τριετίας, ή δέ παραγωγή προϋπελο- 
γίσθη είς 160 ταινίας τό έτος.

Ειδική επιτροπή θά άναχωρήση λίαν προσεχώς 
είς Χόλλυγουντ τής ’Αμερικής προς μελέτην τών τε
λευταίων συστημάτων κ.τ.λ. τών έφαρμοζομένων είς 
τήν κινηματογραφίαν, ϊνα τά ύπό άνέγερσιν γιγάντια 
εργοστάσια ώσι τέλειαιάπό πάσης άπόψεως.
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Ποιος ιιέ έκαμε νά ξαναθνμηθώ την όκηνήν

’Εάν ό Σαίξπηρ πταίει που έχασα τόν δεύτερον έρωτά μου, 
τό σχολεϊον πταίει πού ξαναγύρισα είς τήν σκηνήν.

Έπερνούσαμε ήσυχα και ωραία είς τό σχολεϊον, τής δε χάο- 
τινες σφαίρες μας έρρίπταμεν μόνον εναντίον τών καθηγητών, 
οί όποιοι μάς ήσαν άσυμπαθεΐς.

Ή γραμματική μάς έκούραζε. Τά μαθηματικά ήσαν ένα 
αληθινό μαρτύριο. Μετά τήν άπογοήτευσιν πού μ ’ έκαμε νά δο
κιμάσω ό Βλαδιμιρ, ήρχισα νά ευρίσκω πάλιν κάποιαν εύχαρί- 
στησιν κοντά είς τόν Γερμανόν καθηγητήν μου. ’Επίσης τά γαλ
λικά μού ήρεσαν εξαιρετικά. Τά αγγλικά δέν μέ συνεκίνουν και 
τόσον, αλλά νά πού τά έχρειάοθηκα τόσον πολύ άργότερον.

'Αλλά τό μάθημα, πού δέν ή μπορούσα νά υποφέρω, ήτον ή 
δραματική καί ή απαγγελία. Οί ποιηταί, τούς οποίους άγα- 
ποΰσα, έδιδάσκοντο και άνελύοντο κατά ένα τρόπον, που προε- 
κάλει τήν αηδίαν. Κατήντησα νά τρέμω είς τό άκουσμα τού 
ονόματος των,

Ύπό τοιαύτας συνθηκας ήτο φυσικόν νά γίνω έξω φρένων, 
δταν έπληροφορήθην δτι τά Χριστούγεννα θά έδίδετο μία έκ
τακτος θεατρική παράστασίς. Σήμερον δέν ενθυμούμαι πλέον 
τό άνομα τού ποιητού, τό έργον τού οποίου έπρόκειτο νά κρε· 
ουργηθη άπό τάς μαθήτριας τού λυκείου. ’Ενθυμούμαι μόνον 
δτι έχάλασα τόν κόσμον διά νά μήν άναλάβω τόν ρόλον τής 
πρωταγωνίστριας, διά τόν όποιον μέ προώριζαν. Αλλά δέν 
ήμπορούσε νά γίνη διαφορετικά. "Αλλως τε ήξευρα περισσότε
ρον άπό τάς συμμαθητρίας μου τί έστί θέατρον, επειδή είχον 
ήδη άνέβει είς τήν σκηνήν.

Έστρώθηκα λοιπόν διά νά μάθω άπ’ έξω τό μέρος μου 
καί σιγά σιγά έσυνήθιοα μέ τήν ιδέαν αυτήν, πολύ περισσότερον 
έφ' δσον θά μού έδίδετο ή ευκαιρία νά βάλω τά γυαλιά μιας 
συμμαθητρίας μου, ή οποία μού έμπαινε διαρκώς στή μύτη καί 
είχε τώρα σκάσει άπό τό κακό της, έπειδή θά έπαιζα τόν με- 
γαλύτερον ρόλον.
Έ κρίόιμος ήμέοα

Ή έκδίκησίς είνε γλυκειά. Αεν άποκρύπτω δτι ό πόθος 
μου νά εκδικηθώ τήν αντίπαλόν μου διά τάς διαρκείς ειρωνείας 
της, μέ έκαμε νά βάλω δλα μου τά δυνατά. Τέλος τό βράδυ 
τής παραστάσεως έφθασεν. 'Εκείνο δέ πού έδιδε μεγαλυτέρ'ΐν 
επισημότητα είς τό πράγμα ήτο τό γεγονός δτι τήν παράοτασιν 
θά παρηκολούθει καί ό διευθυντής τού αύτοκρατορικού θεάτρου 
τής Βαρσοβίας.

Τό γεγονός αυτό δέν ήξεύρω διατί μέ έκαμε νά προσέξω 
περισσότερον. 'Ενθυμούμαι δτι έκανα ώρες τό μακυγιάρισμά μου 
καί δτι έξώδευσα άλύπητα τό κόκκινο διά τά χείλη μου καί 
τό μαύρο διά τά μάτια μου. Ή συμμαθήτριά μου έπρεπε νά 
σκάση άπό τή ζήλεια της καί ομολογώ δτι τής έβαλα πραγμα
τικά τά γυαλιά, διότι έγειροκροτήθην καί ήρεσα περισσότερον.
Μετά τόν θρίαμβον

"Οταν έκλεισεν ή αυλαία καί έτελείωσαν τά χειροκροτήματα 
τών γονέων, πού είχαν έλθει νά καμαρώσουν τά παιδιά των, 
ό καθηγητής τής τάξεώς μου μέ έκάλεσε Ιδιαιτέρως διά νά 
μού άναγγείλη δτι ό κύριος διευθυντής τού αύτοκρατορικού 
θεάτρου τής Βαρσοβίας έπεθύμει νά μού όμιλήση.

Τα γόνατά μου παρέλυσαν καί χωρίς νά φοβηθώ τήν έπί- 
πληξιν τού καθηγητού μου ήρνήθην νά παρουσιασθώ. Άλλ' 

εκείνος με έπήρεν άπό τό χέρι καί μέ ώδήγησεν είς τό γρα- 
φεΐον τού λυκειάρχου.

Έκεϊ μέ ύπεδέχθη μέ καλωσύνην ό διευθυντής τού αύτο- 
κρατορικού θεάτρου τής Βαρσοβίας, ό όποιος μού είπε μερικά 
λόγια, πού δέν κατώρθωσα νά συγκρατήσω είς τήν μνήμην μου, 
λόγω τής ταραχής, πού μέ κατείχε. Καί δμως ή μην υπερή
φανη διά τήν ένδειξιν τής έξαιρετικής αυτής εύνοίαξ. Καί ή 
μητέρα μου, ή οποία δέν έβλεπε μέ καλό μάτι τάς έρωτοτρο- 
πίας μου μέ τήν σκηνήν είχε συγκινηθή μέχρι δακρύων διά 
τόν θρίαμβόν μου.
ft Μονκλεύες τό πορτοφόλι μον!»

Ή έκπληξίς μου υπήρξε μεγαλυτέρα, δταν μετά πέντε 
λεπτά ό επιστάτης ήλθε νά μέ ειδοποίηση δτι μέ ζητούν άπό 
τό γραφεϊον τού λυκειάρχου. Αυτήν τήν φοράν δμως καί εγώ 
δέν ήξεύρω διά ποιον λόγον άνησύχησα. Έμπήκα φοβισμένη 
μέσα είς τό δωμάτιον. Ό διευθυντής τού θεάτρου έστέκετο όρ
θιος εμπρός είς τό γραφεϊον, ό δέ καθηγητής τής τάξεώς μου 
μέ τόν λυκειάρχην είς μίαν γωνίαν τού βάθους.

Όσον καί άν ήμουν συγ κινημένη' δέν ήθέλησα είς τήν άρχήν 
νά πιστεύσω δ,τι ήκουσα.

— Μούκλεφες τό πορτοφόλι μου, δώσέ μού το πίσω ! μού 
έφώναξεν αυστηρά ό θιευθυντής τού θεάτρου.

Ή καρδιά μου έσταμάτηοε, τά γόνατά μου παοέλυοαν καί 
ήσθανόμην δτι τό έδαφος υποχωρεί κάτω άπό τά πόδια μου.

—Είσαι ή μόνη πού ήλθε εδώ μέσα. Ούτε τόν λυκειάρ
χην, ούτε τόν καθηγητήν σου ήμπορώ νά ύποπτευθώ. ’Εάν 
μού έπιστρέφης τό πορτοφόλι μου, νά είσαι βέβαια δτι κανείς 
δέν θά μάθη τίποτε. Θά ήμπορέσης νά έγκαταλείφης οίκειοθε- 
λώς τό σχολεϊον.

Ένόμιζα δτι χάνω τής αισθήσεις μου, Τόν διεβεβαίωσα δτι 
πρόκειται περί πλάνης, δτι δέν έπρεπε νά πιστεύη πώς ήμουν 
ικανή διά τήν πραξιν πού μέ κατηγορούσε καί δταν τόν είδα 
νά μή πείθεται, ήρχισα νά κλαίω καί νά τόν ικετεύω,

Τήν ιδίαν στιγμήν ό διευθυντής τού αύτοκρατορικού θεά
τρου τής Βαρσοβίας μέ έπήρε μέσα είς τήν άγκαλιά του διά νά 
μέ παρηγόρηση καί νά μέ διαβεβαίωση δτι δλα όσα μού είχε 
πή δέν ήσαν παρά ένα άστεϊο !
Τέ^ςναόμα

Έπέρασε πολύ έως δτου εννοήσω δτι μέ αύτό τό τέχνασμα 
ό διευθυντής τού θεάτρου ήθελε νά δοκιμάση διά μίαν άκόμη 
φοράν τήν ικανότητά μου διά τήν σκηνήν.

Καθώς φαίνεται τό παίξιμό μου ήρεσε εξαιρετικά καί 
ήθελε νά μέ σπουδάση δι' εξόδων τού κράτους. Πριν άναλάβη 
δμως τήν ευθύνην αυτήν, ήθελε νά βεβαιωθή ακόμη μίαν φοράν 
διά τό ταλέντο μου.

'Εννοείται δτι τό παιχνίδι αύτό μού έκροτισε μίαν ίσχυράν 
νευρικήν κρίσιν. Ή κρίσις δμως έπέρασε καί μού άπέμεινεν ή 
απερίγραπτη χαρά μου διά τήν εύτυχή αύτήν σύμπτωσιν.

Ή φίλες μου, καί εκείνες άκόμη πού μέ αγαπούσαν πραγμα
τικά, ήθέλησαν νά μέ άποτρέφουν. Άλλ’ εγώ είχα πάρει ήδη 
την απόφασίν μου. 'Η ιδέα νά γίνω ηθοποιός μέ έγόήτευε 
πάντοτε. “Οτι με έκαμνε σκεπτικήν ήτον ή δυσκολία νά σπου
δάσω διά νά γίνω ηθοποιός αξία τού ονόματος. Τώρα δμως 
πού μού παρουσιάζετο ή εύκαιρία νά γίνω κάτι, έπήρα τό θάρ
ρος πού έχρειάζετο καί κατέπνιξα τόν πόνον μου, πού θά
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άφινα μόνην τήν μητέρα μου καί θά έπήγαινα είς μίαν ξένην 
καί άγνωστον πόλιν.
Δόκιηος είς τό πραγηαττκόν θέατρον

Κατά τάς άρχάς τοΰ 1918 μττέβην τις τήν Βαρσοβίαν, 
/kmoioihjv δόκιμος εις τό αυτοκρατορικόν θέατρον τής πολο>- 
νικής πρωτευούσης καί καθόσον ενθυμούμαι έπέραοα εκεί τής 
πειό εύτυ/ιομένες ημέρες τής ζωής μον. Έμάνθανα πολύ γρή
γορα καί ή εργασία μοϋ έπροξένει εξαιρετικήν ενχαρίστηοιν. 
Κάθε επιδοκιμασία τών διδασκάλων μον μοϋ έδιδε νέον θάρρος. 
Φαντασθήτε τήν χαράν μου δταν έπληροφορήθην δτι θά έλάμ- 
βανα μέρος εις μίαν παράοτασιν, τήν όποιαν θά παρηκολούθουν 
καί τά μέλη τής αντοκρατορικής οικογένειας. Αύτό ήτο μία 
εξαιρετική τιμή διά μίαν μαθητευομένην καθώς εγώ. Περισσό
τερον όμως με συνεκίνηοε τό γεγονός δτι είς τήν παράοτασιν 
εκείνην θά έλάμβανε μέρος καί ό Σαλιάπιν, ό περίφημος 
Ρώοοος βαθύφωνος, ό όποιος δεν ήτο τότε καί τόσον γνωστός. |
Λί πρώται οά^νατ ιιον ηαζΐ «ιέ τόν Σαλιάπτν

Τήν πρώτην φοράν ποΰ έβγήκα είς τήν σκηνήν, ήμουν πολύ 
συγκεκινημένη. ’Ενφ είχα άποστηθίοει τόν ρόλον μου, τήν 
οτιγμήν εκείνην τίποτε δ'εν ουνεκράτουν είς τήν μνήμην μου. 
'Ασφαλώς πρέπει νά ευγνωμονώ τόν υποβολέα, διότι χωρίς 
αυτόν θά ήτον αμφίβολος ή επιτυχία μου.

"Υστερα άπό μένα ένεφανίοθη ό Σαλιάπιν, τόν όποιον 
μόνον κατ’ δνομα έγνώριζαν είς τήν Βαρσοβίαν. Καί ή αύτο 
κρατορική αυλή τόν ήηουσε διά πρώτην φοράν. Εννοείται δτι 
μέ τά πρώτα τραγούδια του κατάκτησε τό κοινόν. ’Ενθυμού
μαι πάντοτε τόν θρίαμβον εκείνον τού Σαλιάπιν. Τό κοινόν 
όέρ εννοούσε νά τόν αφήση νά εγκατάλειψη τήν σκηνήν.
Ό Σαλιάηιν ήτ · ανέκαθεν έπαναότάτης;

Χαρακτηριστικόν εινε τό γεγονός δτι ό Σαλιάπιν ουδέποτε 
ήρνεϊτο νά έπαναλάβη ένα τραγούδι t; νά τραγουδήση ένα νέον.

Ήτο άραγε ή εκδήλωσις μιας βαθυτέρας του πίοτεως ή 
ένας τρόπος ν ’ απαλλαγή άπό τά μπιζαρίσματα τού κοινού; 
"Οταν τό κοινόν έκάλεσε διά πολλοστήν φοράν τόν Σαλιάπιν 
επί σκηνής, ό μεγάλος βαθύφωνος έτραγούδηοε τόν νμνο τήί 
έπαναοτάοεως. Τί έγινε είς τό θεατρον δέν περιγράφεται. Τά 
μέλη τής αΰτοκρατορικής οικογένειας, έγκατέλειψαν τό θέατρον 
τό δέ κοινόν έτρομακρατήθη κυριολεκτικώς. ’Α, πόοον ευχα
ριστώ τόν θεόν, πού ή σειρά μον κατά τήν παράοτασιν εκείνην 
προηγήθη τής έμφανίαεως τον Σαλιάπιν. διαφορετικά δλοι οί 
κόποι θά έπήγαιναν χαμένοι ! ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ

(Ή συνέχεια είς τό επόμενον)

εις; την εκιαΝ του χαρεμιού

Τό μοντάρισμα τής νέας μεγάλης παραγωγής τοΰ 
φίλου καλλιτέχνου κ. Ματω «Είς' τήν σκιάν τοΰ Χα
ρεμιού» περί ής πολλάκις έγράψαμεν, εύρίσκεται νΰν 
είς τό στάδιον τής άποπερατώσεως.

’Ήδη, ό κ. Λεών Ματώ έχει ΰπ’ δψει του σειράν 
έκλεκτών σενάριο έκ τών οποίων μέλλει νά έκλέξη τήν 
υπόθεσιν τής τρίτης παραγωγής τής Παρί Έντερνασι- 
ονάλ—Φίλμ».Δέν αποκλείεται δμως νά δώση τήν προ- 
τίμησίν του είς έν έκ τών γνωστών φιλολογικών έρ
γων τής ημέρας, δπως κάμει συνήθως.

Ό »Κινημ. Άστήρ» μόλις γνωσθή ή τελική άπό- 
φοσις τοΰ συμπαθούς Βέλγου καλλιτέχνου θ’ άσχο- 
ληθή μέ τό νεώτερον φίλμ του.

ΠΡΟΖΚΛΗΣΙΖ
Παρακαλεϊται θερμώς ό έκ Πειραιώς κ. Δ. Γ. 

Συνοδινός αντιπρόσωπος τοΰ Οίκου «Cinemecanica» 
Μιλάνου δπως διέλθη έκ τοΰ Λογιστηρίου μας πρός 
διακανονισμόν τοΰ έκκρεμοΰς λογαριασμού του.

Έκ τοΰ Λογιστηρίου τοΰ
«Κ.ινιημ.'χτογρχφικο'Δ Άστέρος»

Η ΕΞΛΑΕΛφΗ MflETTA

Ό Μάξ ντέ Ριέ, συιεχίζων τήν κινηματογράφη- 
σιν τοΰ αριστουργήματος τοΰ Μπαλζάκ <Ή έξαδέλφη 
Μπέττα» μετέβη εις τήν ’Αλσατίαν, εις τά περίχωρα 
τοΰ Κολμάρ, διά τήν κινηματογράφησιν τών τελευταί
ων σκηνών.

ΕΙς τήν ’Αλσατίαν ό χειμών δέν χωρατεύει, «αΐ 
οί καλλιτέχναι δσον καί τό βοηθητικόν προσωπικόν, 
ύπεχρεώθησαν νά καλοδιπλωθοΰν μέσα σέ γούνες κα'ι 
παπούτσια χονδρά διά ν’ ανεβούν είς τό Τουρκχάϊμ. 
’Εκεί τούς άπεζημίωσαν τά παλαιά σπίτια καί οί πα- 
παληοι δρόμοι, ποΰ δέν έχουν αλλάξει καθόλου καί 
αποδίδουν τελείως τό 1830, καθ’ δ διαδραματίζεται 
ή ταινία.

Άπό έκεϊ μετέβησαν είς τό βουνό, δπου είς τους 
καλλιτέχνας προσετέθησαν, καλοπληρωθέντες καί διά
φοροι χωρικοί μέ τάς γραφικάς των ένδυμασίας καί 
τάς χαρακτηριστικάς των μορφάς.

Τό «γύρισμα» τής ταινίας έπρόκειτο νά γίνη τήν 
έπομένην, αλλά τους έπερίμενε άπογοήτευσις, διότι ή 
πάχνη ποΰ έλογάριαζαν νά χρησιμοποιήσουν αντί χιο- 
τ ιού, έλιωσε, τά δένδρα έσταζαν καί υποχρεώθηκαν νά 
μείνουν είς τό βουνό αρκετές ημέρες, μέχρις δτου δ 
καιρός ξαναθελήση νά παγώση!...

ΛΗΞ1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Την 30ην ληγ. μηνός Ιανουάριου, λήγουν αί ουνδρομαί τών 

κ. κ. Δ. Συνοδινού, Δ, Βουλγαρίδη, Γ. Μποζατζίδη και Ν. 
Παπακώοτα Πειραιά, Ν. Κωοταρίδη Ά'άήναι, /. Άλβάνη 
Καβάλλα, Α. Κοέν Θεσσαλονίκη, X. Άμπλιανίτη Λαμία, 
Παραοκευής Τακτικτού Τηγάνι—Σάμου, Άθ. Χρυοαφη Σέρ- 
ραι καί Θ. Παπαβαοιλείου Βόλος.

Παρακαλούνται θερμώς οί ανωτέρω κ, κ. συνδρομηταί δπως 
θελήοουν καί ανανεώσουν εγκαίρως τάς συνδρομάς των έμβάζον- 
τες τό άντίτιμον καθ' δσον έν εναντία περιπτώσει άπό πρώτης 
Φεβρουάριου, κατ ’ έπικρατήσασαν άρχήν, θά διακοπή ή περαι
τέρω άποστολή τού τεύχους.
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1ΧΑΡΟΑΟΪ ΒΑΝΕΛ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΑΑΛ1ΚΗΣ ΧΙΚΗΙΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
Ό Κάρολος Βανέλ είναι εις άπό τους πλέον 

εύφήμως γνωστούς ίν Έλλάδι γάλλους άστέρας, όόστε 
περιττεύει έντελώς ή δημοσίευσις πόσης βιογραφικής 
του σημειώσεως.

Τό Κοινόν μας έχει την τύχην νά βλέπη συχνά 
τόν έκλεκτόν αυτόν καλλιτέχνην τοϋ όποιου αί δημιουρ- 
γίαι είναι πάντοτε άξιόλογοι καί ένδιαφέρουσαι, προ
φανώς διότι ό Βανελ κατέχει τό σπουδαίου καλλιτεχ
νικόν προσόν νά μεταβάλλεται είς έκάστην του έμφά- 
νισιν κινών έτι μεγαλύτερου τό ένδιαφέρον τοϋ θεατού 
με την έκάστοτε προσωπικότητά του.

"Ως παράδειγμα δε άναφέρω άπό τάς έφετεινάς 
του έμφανίσεις τό «Πϋρ» τοϋ Μπαρονσέλλι, την 
τΘύελλα» τοϋ Ρενε Κλαίρ καί τόζΜαρτύριο», δηλαδή 
τρία φιλμ είς τά όποια έδημιούργησε τρεις ίντελώς 
διαφορετικούς χαρακτήρας, άπολύτομ ικανοποιητικά.

"Ηβαθεία γνώσις τοϋ έπαγγέλματός του καί ή I 
έκ ταύτης σοβαρά καί ευσυνείδητος ίργασία του, πα- | 
ρέσχον ώς άντιστάθμημα είς τόν Κάρολον Βανελ | 
μίαν τεραστίαν διεθνή δημοτικότητα καί συγχρόνως | 
τοϋ έξησφάλισαν μίαν άξιοξήλευτον θέσιν μεταξύ τών I

έκλεκτοτέρων στοιχείων τής Γαλλικής κινηματογρα
φίας ήτις στηρίξει μεγάλας έλπίδας είς τήν καλλιτεχνι
κήν του υπόστασιν.

Γνωριξουσα δε πόσον έγκυρος τυγχάνει ή γνώμη 
τοϋ Καρόλου Βανελ ώς έκ τών άνωτέρω λόγων, έξή- 
τησα άπό αυτόν νά γράφη εί^ικώς Δια τόν «Κινημ. 
’Αστέρα» τίνι τρόπω φρονεί ότι θά άνυφώνετο ή 
Γαλλική Κινηματογραφία και θά έβελτιοϋντο αί 
παραγωγικοί της συνθήκαι.

Παραθέτω τήν ίνδιαφέρουσαν εν προκειμένη) 
γνώμην τοϋ κ. Βανελ έχουσαν ώς έξής.

—Νομίξω ότι ή Γαλλική Κινηματογραφία δεν 
ίξέπεσε περισσότερον έκείνης τής μιας ή τής άλλης 
χώρας, ώστε κατά τήν άντίληψίν μου δεν υπάρχει 
λόγος νά άνεγερθή... "Η λέξις «άνύφωσις» ήν άναφέ- 
ρεται έν τή επιστολή σας προς εμέ, μέ σκανδαλίξει 
κάπως καί μέ έκπλήττει άφοϋ ΰπάρχουσι είς τήν διε
θνή παραγωγήν τόσαι μετριώταται ταινίαι μεταξύ τών 
όποιων ευτυχώς ή Γαλλία έχει τήν μικροτέραν συμ
μετοχήν.

’Όσον άφορα τήν βελτίωσιν τής γαλλικής κινημ.
. a παραγωγής, αυτό

Πώς περιγράφει τό μυθιστόρημα ή ΤΕΑΝ ΦΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—Μία όκηνή κατά την οποίαν ό Στρατάρχης Χίνδεν 
ηπονγκ θνγναίρει ένα γενναϊον πολεμιθτήν. Τά έργον θά προβΖηθή είς τοί·ς 
κινηματογράφους «Ονόα Πάλας» «Σπλέντιτ» καί αΜοντιάλ».

’ είναι ξήτημα τε- 
- λείως διαφορετικόν 
. τοϋ άνωτέρω, δι’ 
’ ό δέν δύναμαι νά 
■ δώσω είδικώς γνώ 
. μην τινά. Πλήν 
’ έξετάξων άπό γε- 
- νικής άπόφεως τό 
► ξήτημα τούτο, νο- 
’ μίξω ότι όλα είναι 
- έξησθενημένα καί 
. πτωχά άπό τό τρέ 
’ χον έμπόριον μέ- 
► Ζ(?1 τ°ΰ μυελού τών 
• συγχρόνων συγ- 
’ γραφέων.
■ Οι σκηνοθέται 
. επίσης είναι σπά- 
’ νιοι είς όλας τάς 
- γώρας καί οί κε- 
► φαλαιοϋχοι προ- 
’ τιμούν τοποθετή- 
- σεις άσφαλεστέρας 
. (εννοώ θαυμάσια 
’ τόν τρόπον τοϋ 
• σκέπτεσθε αυτών 
► τών άνθρώπων) 
’ καί δέν έχω νά 
• εϊπω τίποτε περίσ- 

« σότερον άπό αυτά.

'Η Μητρόπολις έχει έγχέφαλον.
‘Η Μητρόπολις έχει χαρδίαν.
Ή χαρδία τής μηχανοποίητου πόλεως «Μητρόπολις» . 

διέμενεν είς μίαν λευκήν μέ θόλους αίθουσαν. ‘Η χαρδία 
τής «Μητροπόλεως» έφυλάσσετο άπό έναν μόνον άνθρωπον.

Ό άνθρωπος αυτό; όνομάζετο Γχρότ, ό όποιος αγα
πούσε πολύ τήν μηχανήν του.

‘Η μηχανή αύτή ήτο τό σύμπαν διά τόν Γχρότ. ’Επάνω 
άπό τό βαθύ μυστήριον τών απαλών χλειδώσεών της 
εΰρίσχετο σαν δίσκος τού ήλιου—σαν λάμψις τών αχτίνων 
μιας θβότητος—ό ασημένιος ψιθυρίζων τροχός, τοϋ όποιου 
αί άχτϊνες συστρεφόμενοι έφαίνοντο σαν ένας όλισθσίνων 
δίσκος. *0 δίσκος αυτός χατελάμβανε τό όπισθεν μέρος 
τής αίθοϋσης καθ’ δλον τό μήκος καί τό πλάτος.

Δέν υπήρχε κανένα μηχάνημα είς δλην τήν πόλιν 
«Μητρόπολις», τό όποιον δέν έλαμβανε τήν δύναμίν του 
άπό αύτήντήν χαρδίαν.

"Ενας καί μόνον μοχλός διηύθυνε «ό χαλύβδινον αύτό 
θαύμα. Ό Γκρότ δέν θ’ άντηλλασε τήν μηχανήνα του 
αυτήν μέ όλους τούς θησαυρούς τοϋ κόσμου.

"Οταν ό Γκρότ τήν στιγμήν τής άνατολής τοϋ ήλίου 
ακούσε τήν φωνήν τής μεγάλης «Μητροπόλεως» σάν βρυ
χηθμόν, έκύτταξε τό έπί τού τοίχου ώρολόγιον καί έσκέφθη.· 
«Αύτό είνε φυσικόν καί ακρίβεια».

"Οταν κατά τήν άνατολήν τοϋ ήλίου ό Γκρότ είδε τόν 
.χείμαρρον τοΰ πλήθους νά βαδίζη κατά δωδεκάδας καί ( 
νά επιτίθεται, όδηγοϋμενον άπό ένα κορίτσι, τό όποιον 
έχόρευε μέ τόν ρυθμόν τού φωνασκούντος πλήθους, κατέ
βασε τήν «άσφάλειαν» τής μηχανής, έκλεισε προσεκτικά 
τήν θύραν τής αίθοϋσης χαΐ έπερίμενε.

Τό πλήθος έμαίνετο πρό τής θύρας- "Q! χτυπάτε— 
■ έλεγε μέσα του ό Γχρότ—ή θύρα άντέχει.

Έκύτταξε τήν μηχανήν. Ό τροχός έστρέφετο άργά. 
ΑΙ άχτϊνες τού τροχού έπαιζαν έπιδειχτικώς. *0 Γχρότ 
έψιθύρισε πρός τήν μηχανήν του.

—Δέν θά μάς στενοχωρήσουν γιά πολλή ώρα.
Έπερίμενε ένα σημείο άπό τόν πύργο τής νέας Βαβυ-

λώνος. Μία λέξις άπό τόν Γόχ Φέντερσεν. 'Η λέξις αύτή 
καθυστερούσε.

Ξέοει—έσκέφθη ό Γκρότ—ότι μπορεί νά έχη πεποίθη- 
σιν σ’ εμένα.

Ή θύρα σείεται σάν χολοσσιαίον τύμπανσν. Τό 
πλήθος έπιτίθεται έναντίον της σάν ζωντανός έχθρός 
πολιορκίας-

Είνε κάπως πολλοί, έσχέφθηχε ό Γχρότ, όπως μοϋ 
φαίνεται.

Έκύτταξε πρός τήν θύραν. Έσείετο άλλά άντείχεν. 
"Εκανε τήν έντύπωσιν, ότι ήπορούσε ν’ άνθέξη έπί πολύ.

Τώρα μένει νά ευχαριστήσω τόν «Κινημ. ’Αστέρα» 
διά τήν γνώμην του περί εμού καί διά τό ένδιαφέρον 
του υπέρ τής Γαλλικής Κινηματογραφίας.

Κάρολος Βανέλ
* **

Παραδέχομαι ότι δ κ. Βανέλ Δέν έχει άδικον. 
Πράγματι οί Ευρωπαίοι κεφαλαιούχοι έσχάτως φαί
νονται έξαιρετικά φειδωλοί προκειμένου περί παρο
χής χρημάτων διά τήν κατασκευήν ταινιών μή έξασφα- 
λιξουιών έκ τών πρωτέρων εμπορικήν επιτυχίαν.

Όσον άφορα τήν έλλειφιν σκηνοθετικών άξιών, 
αΰτη έπίσης είναι λίαν αισθητή. Ήμπορεΐ δέ νά λεχθή 
ότι ή Γερμανία κατέχει τό άναμφισβήτητον ρεκόρ τών 
σκηνοθετικών δαιμόνιων. Ή Γαλλία διαθέτει έπίσης 
εκλεκτούς τινας σκηνοθέτας, δμολογουμένως όμως 
υστερεί τεχνικώς, πράγμα όπερ πολλάκις έμποδίξει 
τούς Γάλλους σκηνοθέτας νά πραγματοποιούν ωραίας 
.καί πρωτοτύπους έμπνεύσεις.

"Ιρις Σκαραβαίον

'Ο Γκρό» έφαίτετο πολύ εύχαριστημένος. Θ’άναβε τήν 
πίπαν του άν δέν άπηγορεύετο τό χαπνίζειν σ’ έχείνο τό 
μέρος. "Ακούε τάς φωνασκίας τοΰ πλήθους μέ οργήν. 
’Αγαπούσε τήν θύραν έκείνην. ΤΗτο ή σύμμαχός του. 
Έστράφη καί έκύτταξε τήν μηχανήν. Τήν έκύτταξε μέ 
τρυφερότητα καί μέ στοργήν.

— Εμείς οΐ δυό. Πώς ;... Τί λές γιά τούς μεθυσμένους 
έκείνους τρελλούς ;

Ή τρικυμία πρό τής θύρας εξακολουθεί. Λυσσούν 
γιά τήν τασοομένην άντίστασιν.

—"Ανοιξε
—"Ανοιξε άχρεΐε!
Τί άραγε μπορεί νά συμβή ; έσκέφθη ό Γκρότ. Τί καλά 

πού άντέχει ή καλή θύρα.
«Τί λένε οί μεθυσμένοι πίθηκοι έκεϊ έξω ;»
—Έβγάλαμε άπόφασι για τήν μηχανήν. Καταδικάσα- 

μεν τήν μηχανήν είς θάνατον.
"Q ! ώ!
Ό Γκρότ ήτανε είς θέσιν καί νά τραγουδήση ακόμη. 

Έκτυπούσε μέ τά τακούνια τών παπουτσιών του μέ τόν 
ρυθμόν τήν βάσιν «ής μηχανής, έπί τής όποιας έκάθητο. 
"Εχωσε βαθύτερα τό μαύρο κασκέτο, πού έφοροϋσε ώς τό 
σβέρκο, έβαλε τά χέρια του στόν κόρφο του καί άρχισε 
νά τρογουδή μέ δυνατή φωνή καί συνάμα έξετόξευε 
άγριωπά βλέμματα πρός τήν θύραν.

<*Ελάτε μέσα σκυλολόγι, ελάτε μέσα άν τολμάτε, 
έλάτε μέσα άν έχετε όρεξι νά φάτε άλύπητο ξύλο, ψωρ- 
ραλέοι πίθηκες. Ή μανάδες σας λησμόνησαν νά σάς
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δέσουν καλά τά βρακάκια σας όταν ήσαστε μικρά. Καί 
άχυρα άν τρώγατε, πάλι χαράμι θά τα τρώγατε. ΕΙς τό 
γύρισμα του δρόμου πέσατε άπό τό κάρρο τών σκουπι- 
διών καί μαζευτήκατε τώρα μπροστά στη δυνατή πόρτα, 
και καθαρίζεται «άνοιξε» «άνοιξε», «θοτόψειρες».

Η βάσις τής μηχανής άντηχοϋσεν άπό τά ρυθμικά 
κτυπήματα τών τακουνιων τών παπουτσιών του.

Εξαφνα όμως έπαυσαν καί τά δυό—ή τυμπανοκρου
σία μέ τά τακούνια καί τό τραγούδι. "Ενα λ υκό καί 
δυνατό φως άνεφλέχθη τρεις φορές είς τόν θόλον τής 
αιθούσης καί μιά φωνή διαπεραστική αλλά ήρεμος, σάν 
ήχος καμπανας, άκούσΟηκε, ή όποία έδέσποσε κάθε άλλου 
νορυβου.

«Ναι, είπεν ό ^Γκρότ, ό φύλακας τής καρδιομηχανής». 
, Ανετιναχθη όρθιος, ένω τό πρόσωπόν του ελαβεν 
εκφρασιν υποταγής.

«Να£, έδώ είμαι, είμαι παρών». Ή φωνή είπεν άονά 
καί καθαρά. '

«"Ανοιξε τήν θύραν καί άφησε τήν μηχανήν νά κατα- στραφγρ,
Ό Πρότ έμεινε ακίνητος. Τά χέρια του κατέπεσαν 

βαρεία σαν μολυβί. Εμειναν αδρανή. Άνοιγόκλεινε σπασ- 
μωδικως τα ματια του, ξεροκατάπινε, αλλά δέν μίλησε.

« Επαναλαμβάνω τήν διαταγήν», ήκούσθη λέγουσα 
πάλιν ή ήρεμη φωνή.

Ο φύλακας τής καρδιομηχανής έκούνισε τό κεφάλι 
δεξιά καί αριστερά μέ ταχύτητα.

«Δέν... δέν κατάλαβα» είπεν άσθμαίνων.
Η ήρεμη φωνή έπανέλαβε τήν διαταγήν είς έπιβλητι- 

κωτερον covov. 1
Ανοιξε τήν θύραν καί άφησε νά καταστροφή ή μηχανή. I 

Ο φύλακας όμως έξακολουθούσε νά σιωπά γουρλώ-1

■ νων βλακωδώς τά μάτια του.
«Επαναλαμβάνω τήν διαταγήν, είπεν ή ήρεμη φωνή- 
Ο φύλακας πήρε βαθειά τήν άναπνοήν του καί ρώτησε- 

«ΙΙοιος είνε κείνος πού μιλεϊ έκεϊ έξω ; Ποιό παληό- 
σκύλο εινε πού γαυγίζει;»

«"Ανοιξε τήν πόρτα, Γκρότ, καί ας καταστροφή ή 
μηχανή».

«'Η μηχανή», είπεν ό Γκρότ, «ή μηχανή ιιου;».,.
•Ναί» είπεν ή ήρεμη φωνή.
Ό φύλακας τής καρδιομηχανής άρχισε νά τρέμη. Τό 

πρόοωπόν του έγινε πελιδνόν καί τά μάτια του άπλανή. 
Ιό πλήθος τό όποιον, έπετίθετο έναντίον τής θύρας σάν 
κριός πολιορκίας, έφώναζε βραχνιασμένο άπό τίς πολλές 
φωνές. *

«Ή μηχανή πρέπει νά πεθάνη, Στο διάβολο οτήν 
κολασι συ κι’ αύτή. Θάνατος. Θάνατος στίς μηχανές»., 

μιλεϊ έκεϊ εξω;» φώναξε δυνατά ό φύλακας.
« Εγώ μιλώ, ό Γόχ Φρέντερσεν».
Ό φύλακας τής μηχανής έμεινε ακίνητος σάν κού

τσουρο. Επειτα τρικλίζων έπλησίασε είς τήν θύραν καί 
απεσυρε τό μάνδαλον.

' Τά πλήθος ακούσε τόν έλαφρόν θόρυβον πού έκανε ό 
u? α· ’ ·κα. άρχισε νο φωνασκή τώρα θριαμβευτικώς. 
Η θυρα άνοίγει, τό πλήθος παραμερίζει τόν άνθρωπον, 
0,0-Ί01θς έπθ°Χώθησεν είς τό κανώφλι καί είσορμφ. Τό 
πλήθος προχωρεί πρός τήν μηχανήν. Τό πλήθο, ετοιμά
ζεται ν άρχίση τήν καταστροφήν τής μηχανής. 'Ένα 
κορίτσι χορεύοντας όδηγεϊ τό πλήθος.

„£L<? $ές, για δές, ή παλλουσα καρδιά τής μηχανής. 
Γι θ, απογινη, ή καρδιά τής Μητροπόλεως ;

» Εμείς άποφασίσαμεν.
« Εμεϊ<· καταδικάσαμε τήν μηχανήν είς θάνατον»

W ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΤΑΙΝΙΑΙ 3

’Έχουν εις όίφθαστον βαβμον

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΝ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝ0ΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εινε ασυναγώνιστοι ήγγυημένπς ποιοτητος και ουδέποτε παρου

σιάζουν ελαττώματα 
Διά τοΰτο προτιμώνται πάντοτε
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ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΕΘΗ
(Jugendrausch—Παρ. Saturn Film der U.F.A.) 

Προεβλήθη είς τό «Ούφα Πάλας»
Ή «Νεανική μέθη» καί ό «Κοκοτόδρυμος» έχουν κά

ποια σχέσιν. ‘Ότι άφήνειτό δεύτερον νά έννοηθή, μάς τό 
παρουσιάζει τό πρό.τον. Καί τά δύο φίλμ είναι του ίδιου 
συγγραφέως, τοϋ κ. Ρόμπερτ Ράϊνερτ καί είς τά δυο φιλμ 
ό σεναριογράφος διενοήθη, προσεπάθησε, έπεδίωξε πολλά 
καί έπεσε είς παρόμοια σχεδόν σφάλματα.

Καί κατά πρώτον ή όμοιότης τού τζίτζικα μέ τό 
τρελλοκόριτσο (κυριολεκτικώς τό μοντέρνο μπακφίς) ά- 
σφαλώς δέν είναι άστήρικτος. Ό παραλληλισμός όμως 
τού πεπρωμένου τών ζώων καί τών ανθρώπων είναι μάλ
λον άτυχή; καί έδώ βεβιασμένος. Τό τέλος τού τζιτζικιου 
δέν είναι πεπρωμένον είναι ή ζωή τής φύσεως, αί περιπέ- 
τειαι τού κοριτσιού έπίσης δέν είναι δυνατόν νά όνομα- 
σθοϋν πεπρωμένον. Καί τό τέλος καλλιτεχνικώς 8ίν“ι α* 
στήρικτον. Αύτή ή εύνοϊκή λύσις καί άν ακόμη ή βάσις 
ήτο όρθή θά τήν άνέτρεπεν. ’Από τάς λεπτομερείας, θα 
έπρεπεν άσφτλώς τό μπόξ εκείνο νά λείπη. Τήν στιγμήν 
άκριβώς εκείνην ποίαν λεπτότητα δραματικής τέχνης περι
μένει καθείς καί τί βλέπει; Προδιατίθεται είς μελαγχο
λίαν' μέ άγωνίαν περιμένει όχι λίγες στιγμές καί άπογοη- 
τεύεσαι. ,t

Ό Γκέοργκ Άζαγκαρωφ, ως σκηνοθέτης, εδειξε εξαι
ρετικήν επιμέλειαν. Αί κατασκευαί τοϋ Τσερνόβσκι Ικα
νοποιητικοί. Ή φωτογραφία τοϋ Κόφμαν καί τοϋ Σπαρ- 
κουλ εξαιρετικά ώμορφη.

Ή Καμίλλη Χόρν, συμπαθή;, ωμορφη, χαριτωμένη 
δπως πάντα, ένας τρελλοτζίτζικας μέ όχι λίγες στιγμές 
πού θυμίζουν Γκρέτχεν, γενικώς όμως στάσιμος, πολλές 
φορές προσποιητή. "Ας περιμένωμε καί τό * τέταρτό της 
φίλμ. Ό Γκουστάφ Φρέλιχ κάπως συμπαθής. Ο Βαρβικ 
Βάρντ δπως πάντα καλλιτέχνης ύπερέχει καί παλιν. Ας 
μή λησμονήσωμε τήν φόν Βάλθερ. _ _ ,

Τό εξαιρετικό όμως τοϋ φίλμ είναι ή υπο του Σταρε- 
βιτς άναπαράστασις τοϋ μύθου τοϋ Λαφονταίν. Είναι α
ριστούργημα. Καί μόνον αί σκηναί αύταί θα ηρκουν δια 
νά τό συστήσωμεν. Γενικώς τό φίλμ άν καλλιτεχνικώς 
παρουσιάζεται μειωμένον, έμπορικώς άξίζει πολύ. Πέρνα 
καθείς εύχάριστα τίς δυό του ώρες. Τό στιλ του άλλωστε 
Ιδιαιτέρως άρέστι στήν ‘Ελλάδα.

ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ
(Old Iron Sides—Παρ.' Paramount) 

Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»
Τά φίλμ τής έποχής αύτής συνήθως είναι κουραστικά 

καί δέν προκαλοϋν τό ενδιαφέρον τοϋ θεατού, αύτό όμως 
συγκαταλέγεται είς τάς έξαιρέσεις. Παρ’ δλο δέ <χκ·όμ.τ) 
ποΰ τοϋ λείπει σχεδόν ύπόθεσις (γιατί τό ελαφρό αισθη
ματικό εκείνο χρώμα δύσκολα δύναται νά όνομασθή υπό- 
θεσις) παρ’ δλο πού είναι Ιστορικό καί κυριολεκτικώς ε
θνικιστικό φίλμ παρακολουθεϊται ευχάριστα.

Καί αύτό οφείλεται είς τόν James Cruze κατα πρώ
τον λόγον καί τόν Ούάλλας Μπήρυ κατά δεύτερον. Ο 
πρώτος ώ; σκηνοθέτης είναι έξαιρετικά άξιέπαινος διά 
τήν Ιστορικήν άκρίβειαν καί διά τό έν γένει καλοβαλμένο
τοϋ φίλμ. Ό Ούάλλας Μπήρυ πάλιν, ό πρωταγωνιστής μέ 
ζην φυσικότητα του καί απλότητα του ενθουσιάζει. Η

Έσθήρ Ράλστον έξαιρετική ώς ώμορφιά. ως ηθοποιόν 
δμως άδυνατεΐ κανείς νά τήν έκτιμήση είς τόν μικρόν της 
ρόλον. Ό Σ. Φαρέλ μέτριος.

Γενικώς τό έργον μοϋ ήρεσε, φαντάζομαι δε ότι και 
είς τό κοινόν θά άρέση. Ro—Ma

Ο ΑΟΥΞ ΤΟΥ ΠΠΠΠΗΝΧΑΠ'ΝΙ

Der Furst Pappenheim—ΙΙαρ. F.ichberg Film der U.FA 
Προεβλήθη είς τό «Ούφα ΙΙάλας»

Μία γνωστή φάρσα, ή οποία άν δέν απατώμαι έχει 
παιχθεϊ καί εδώ. ‘Ο Άίχμπεργκ είναι ειδικός σε τέτοιου 
είδους φίλμ, όχι όμως πάντοτε καί ίδιεώδης. ΙΙαραδειγμα 
είναι καί τό φίλμ αύτό, τό όποιον βέβαια δέν ε'ναι από 
τά επιτυχημένα του. Κυρίως αι πρώται πράξεις είναι μο^ 
νότονοι καί κουραστικά! αί κατόπιν δμως σέ κάνουν να 
γελάς αν καί πολλά κωμικά έπεισόδια είναι απηρχαιο- 
μένα. , . „ .’Εκ τών ηθοποιών ασφαλώς καλύτερος είναι ο Κουρτ 
Μπουά. ‘Ο Βέρνερ Φυτερερ αρκετα συμπαθής.

Ή Μόνα Μάρις' ή νεαρά άργεντινίς, πρός τό παρόν, 
μοΰ φαίνεται δτι δέν λέγει τίποτε. Ή Λυδία ΙΙοτεχινα και 
ή Ντίνα Γκράλα οπωσδήποτε καλές. ‘Ικανοποιούν δε και 
ο Γιούνκερμαν καί ό Σερέγκι. Τό φίλμ έδώ ηρεσεν και 
έσημείωσεν .επιτυχίαν μεγάλην. Ro—Ma

ΣΤΗ Γ4ΥΧΙΗ ΤΩΝ ΤΙΓΡΕΩΝ

Was ist los im Zirkus^Beely — ΙΙαρ. Sud-Film A.G.) 
ΙΙροεβλήθη στό «Μοντιάλ»

Τό όνομα τού πρωταγωνιστοϋ χαρακτηρίζει αμέσως τό 
φίλμ, διότι ένα φίλμ τού Χάρρυ ΙΙήλ σημαίνει συνεχείς 
περιπετείας μέ αντιπρόσωπον τών ηθικών αρχών τον 
ίδιον έξερχόμενον εννοείται πάντοτε νικητήν. "Ενα στιλ 
λοιπόν συνειθισμένο έξω άπό κάθε καλλιτεχνική άπαιτησι 
δέν είναι δυνατόν νά κινήση τό ένδιαφέρον ανεπτυγμένου 
κοινού. Άπό τούς άλλους ηθοποιούς άναφέρομεν τήν 
Χάννι Βάϊσε καί τήν Ίλόνα Καρολέβνα. Φωτογραφία αρ
κετά Ιδιότροπος. Πάντως πρόκειται περί λαϊκής επιτυχίας.

Ro—Ma

Tfl ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΛΗ

(Lady wittdermere’s Fan—Παρ. Warner)
ΙΙροεβλήθη είς τόν «Αττικόν»

Ή μανία τής αλλαγής τών τίτλων πού επικρατεί έδώ 
είναι βεβαίως κάπως δικαιολογημένη έφ' δσον ό τίτλος. η 
δέν μεταφράζεται ή δέν είναι τόσον αντιληπτός. Οταν 
δμως κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει, δπως εις τήν προκειμενην 
περίστασιν τό πράγμα καταντά αστεΐον. Αλλ ας έλθωμεν 
είς τό προκείμενον. ,

Ό Λοΰμπιτς έγκατέλειψεν την Γερμανίαν διότι δεν 
ήδύνατο νά συνέχιση τήν έργασίαν τών μαζών καί εν του- 
τοιςείς τήν 'Αμερικήν μετέβαλε πρόγραμμα. Απέκτησε 
λεπτότητα καί ή λεπτότης αύτή ασφαλώς τόν ώφελησεν 
πολύ. Ιδού παράδειγμα" «Ή βαντάγια τής Λαίδης Βιντερ- 
μερ» ένα φίλμ τό όποιον δύναται νά χαρακτηρισθή ως 
μικρόν καλλιτέχνημα. ...

Κατ’ άρχάς αμφιβάλλει κανείς κατα ποσον το γνωστόν 



αυτό θεατρικόν έργον τοΰ ’Όσκαρ Ούάϊλδ ήτο κατάλληλον 
διά τόν κινηματογράφον. Ό Λοϋμπιτς δμως μάς έκαμε νά 
άρωμεν τάς επιφυλάξεις μας. Έπέτυχεν παρ’ δλο τό συνει 
θισμένο τής ύποθέσεως, τό έξαιρετικά περιωρισμένο καί 
κάπως μονότονο νά διατηρήση άμείωτον τό ένδιαφέρον 
τοΰ θεατού άπό τής αρχής μέχρι τέλους. Αί διάφορες λε
πτομέρειες είναι τόσο μελετημένες ώστε δι* αυτών νά έκ- 
δηλώνεται καί τέχνη σκηνοθέτου. Άτυχώς τό φιλμ παρε- 
ξηγεϊται εις πολλά σημεΐα.Κυρίως τό νομίζει κανείς πολύ 
παλαιό, ένώ είναι φίλμ παραγωγής 1925. Ό χώρος δέν 
μάς έπιτρέπει νά άναπιύξωμεν λεπτομερώς ότι ϊσια-ΐσια 
τό σημεΐον αυτό είναι ένα άπό τά λεπτότερα τής τέχνης 
τοΰ Λοϋμπιτς.

Άλλο σημείο είς τό όποιον παρουσιάζεται καί πάλιν ή 
δύναμις τού Λοϋμπιτς είναι τό παίξιμο τών ηθοποιών.

Καί πρώτον ή Ίρέν Ρίτς είναι πολύ ικανοποιητική στό 
ρόλο της. Ή έκφρασίς της λεπτότατη, αί κινήσεις της 
μετρημένοι.

Ή Μέη Μάκ Άβόη κατόπιν, συμπαθής ώς Λαίδη Βίν 
τερμερ καί πρώτης τάξεως σύνιροφος τής Ίρέν Ρίτς.Άπο- 
φεύγει τά άκρα καί δείχνει δτι δέν τής λείπει τό ταλέντο- 
Είς τούς ανδρικούς ρόλους ό Ρόναλδ Κόλμαν καί ό Bert 
Lytel Ό πρώτος ώς λόρδος Ντάρλιγκτον καί ό δεύτερος 
ώς λόρδος Βίντερμερ. Κι’ οί δύο καλοί είς τούς ρόλους 
των κυρίως ό πρώτος. Κυρίως δμως τό έπιτυχές είναι ή 
έπικρατοϋσα αρμονία είς τάς έκφράσεις όχι μόνον τών 
πρωταγωνιστών, άλλα καί τών άλλων ήθοποιών. Ή έκά- 
στοτε εναλλαγή τών διαφόρων συναισθημάτων είναι κα- I 
λοβαλμένη καί προκαλεϊ έντύπωσιν.

Τό συμπέρασμα είναι δτι δπως είπαμε καί άνωτέρω 
τό φίλμ αυτό είνε ένα μικρό καλλιτέχνημα. Άτυχώς δμως 
τά φίλμ λεπτής τέχνης συνήθως παρεξηγοΰνται εις τήν 
Ελλάδα.

Ro—Ma

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
Πολύς έγένετο λόγος διά μίαν τών νεωτέρων ται— 

I νιών τής Κας Ζερμαίν Ντυλάκ τιτλοφορουμένην «ή 
. πρόσκλησις εις τό ταξείδιον» άνήκουσαν είς τήν κα
τηγορίαν τών ταινιών «έμπνεύσεως καί τεχνικής τής 
άβάν γκάρντ».

'Ως εύνόητον, ή σχετική συζήτησις έκίνησε τήν πε
ριέργειαν 'Έλληνος έπιχειρηματίου δ'στις έσπευσε νά 
τήν άγοράσΐ] διά τήν Ελλάδα. Λόγφ δμως τοΰ είδους 
«τής προσκλήσεως στο ταξείδιον», ακαταλλήλου διά νά 
νοοτροπίαν τοΰ μεγίστου μέρους τοΰ Κοινού μας, δ1 
"Ελλην αγοραστής τοΰ φίλμ, προφανώς ϊνα εξασφά
λιση τήν εμπορικήν επιτυχίαν τοΰ φίλμ τούτου, έκρινε 
σκόπιμον νά προσθέση υπότιτλόν τινα παρά τάς δια
μαρτυρίας τής φίλης σκηνοθέαδος ήτις έφιλοδόξει νά 
ίδωμεν τήν ταινίαν ταύτην έν Άθήναις, ώς οί Παρι
σινοί θεαταί, τών οποίων δμως ή νοημοσύνη εύρίσκε- 
ται είς τό ύψος νά εκτίμηση καί νά κρίνη φίλμ τής. 
άβάν γκάρντ, πράγμα φεΰ λίαν αμφίβολον διά τό ιδι— 
κόν μας Κοινόν, τό τόσον ολιγαρκές εις τάς αξιώσεις 
του καί τό τόσον ευκόλως ίκανοποιούμενον άπό άνου- 
σίας φιλμοπερέττας προσεγγιζούσας είς τήν φάρσαν, εξ 
εκείνων αϊτινες κατά μέγαν αριθμόν προεβλήθησαν 
τελευταίως έν Άθήναις...

ΤΟ ΤΣΙΡΚΟΤΣ,, ΚΑΙ 0 “ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ,,
Τον Τοάπλιν τό τελευταίοι- φίλμ * Τσίρκου;» &ό προβλη&ρ 

εις τό Βερολίνου κατά τάς άρ/άς τοΰ Φεβρουάριου. Ό «Καζα- 
νόβα;» είς τήν Δανίαν έσημείωσεν μεγάλην επιτυχίαν.

Α.Ο.Δ.Ο.
9—19 ’Ιανουάριου 1928

’<> ΤΟΜ ΜΙΞ ότό άριάτούργημα

Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ
Ταινία τή; Fox film Corporation

11—12 ’Ιανουάριον 1928 
Τό Ρωόάικόν έργον τής "Ιρις Φίλη 
ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΤΑΣ

13—1.» Ίανοναρίον 1928
• Ό θρίαμβο; τή; U.F.A.

ή πολύκροτος δπερέττα
0 ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΠΑΠΕΝΧΑ ΓΜ 

Μέ όλους τούς άάτέρας τής Γερμανίας. 
Νά τί έργα παίζε» τό Α-Ο-Δ-Ο-

[Καρτιέ Αμπελοκήπων]

Ή Λίλιαν Χάρβεϋ ό παγκοσμίου φήμης δημοφιλής άοτήρ τής 
U.F.A. άπεφάσιαε τελευταίως νά έκγαταλείφη τήν U.F.A. 
’’Εχει τήν γνώμην καί πολύ όρβή, δτι είς τήν ’Αμερικήν αυτή 
θά άρέση, πρώτης τάξεως λοιπόν περίστασις νά λάβη τό αμε
ρικανικόν γρήσμα. Ή U.F.A. δμως εύκολα δεν θά ίγκατέ- 
λειπε τέτοιον αστέρα. Τό αποτέλεσμα ήτο νά προκληβή δίκη. 
'Η άπόφασις άπηγόρευε είς τήγ Χάρβεϋ νά εγκατάλειψη τήν 
U.F.A. προ τής 1 Μαΐου 1929, καϊΗος τήν δεσμεύει τό σνμ- 
βόλαιόν της, άλλως νποχρεοΰται είς πληρωμήν βαρείας ποινι
κής ρήτρας 5000 μάρκων χρυσών. Κι’ έτσι ή τρελλή Λόλα 
δέν θά εγκατάλειψη είς τήν Γερμανίαν.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ I

Η ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΎ' ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ U-p-A.

Ζωηρά ή κίνησις εί; τού; κινηματογράφου; τή; πόλεώς 
ιιας κατά την παρ. έβδομάδα. Ζωηροτέρα κίνησις δμως 
παρετηρήθη εί; τό Σάλον Ίντεάλ καί τό Πάνθεον 
όπου προεβάλλετο «ό Ναπολέων- ώ; καί εί; τό Οϋφα 
Πάλας μέ τήν όπερέτταν -'0 δούξ τού ΙΙαππενχάϊμ». 
Άπό αΰριον δμως πού θά προβληθή τό πραγματικόν 
θαϋμι τή; κινηματογραφίας,—ό ιΐϋργο; τή; Βαβέλ δπω; 
έχει χαρακτηρισθή άπό τού; εύρωπαίου; κριτικού;-τό 
’Αττικόν καί τό Μ ο ν τ ι ά λ είς τά όποια θά προβάλ
λεται συγχρόνως όλόκληρον τό έργον θά στενάζουν άσφα- 
λώς ύπό τό βάρος τού κόσμου πού θά σπεύση νά θαυ- 
μάση τό άρ.στούργημα αύτό τής έβδόμη; τέχνης. Μετά 
άπό τήν προβολήν τού άριστουργήματος αύτοΰ θά προ
βληθή άλλος κολοσσός, τής γερμανικής έπίσης κινηματο
γραφίας «Ό Παγκόσμιος Ιΐόλεμος». Τό έργον αύτό τού 
όποιου τό πλεϊστον μέρος έλήφθη έκ τοΰ φυσικού κατά 
τήν διάρκειαν τού τρομερού πολέμου καί διά τήν πραγμα- 
τοποίησιν τού όποίου ένδιαφέρθησαν αμέσως τά γερμα
νικά επιτελεία ξηρά; καί θαλάσσης έκρίθη ύφ' δλων τών 
ένδιαφερομένων Κρατών ή πιστοτέρα καί ή άμεροληπτο- 
τέρα άπόδοσις τή; Ιστορίας τού παγκοσμίου πο/.έμου. Καί 
τό έργον αύτό διά νά δυνηθή νά τό παρακολουθήσω 
όλόκληρος ό πληθυσμό; τή; πρωτευούσης, θά προβληθή 
συγχρόνω; εί; τρεΐ; κινηματογράφου;· Εί; τό Ο ΰ φ a 
ΙΙάλλας, είς τό Μοντιάλ καί εί; τό Σπλέντιτ-

* *
Κατά τήν παρελθούσαν έβδομάδα προεβλήθησαν εί; 

τούς Αθηναϊκούς Κινηματογράφους τά έξής έργα : Είς τό 
Πάνθεον καί τό Ί ν τ ε ά λ <‘0 Ναπολέων- τού Άμπέλ 
Γκάνς, είς τό ’Αττικόν «Κλεισμένα χείλη» μέ τόν Ρό'αλ 
Κόλμαν, είς τό Σπλέντιτ <Τό ματωμένο τριαντάφυλλο* 
είς τόΟύφα Πάλας <Ό δούξ τού Παππεγχάΐμ», εις 
τό Μοντιάλ «Μία τρέλλα» μέ τόν Σίδνεΰ Τσάπλιν εις τά 
’Ολύμπια τό «Τσάνκ,» εις τό Άχίλλειον «'Η 
τρελλή Λόλα», εις τό Α. Ο. Δ. 0· τρία έργα <’Από τόν 
κρημνό στή θάλασσα», «Ντίνα Τζατζού» καί «Μιά νύχτα 
χιονοστροβλου-, εις τήν Μαγείαν «Χρυσή Πεταλούδα» 
καί -Φολί Μπερζέρ». είς τό 'Ελλάς <11ρίγκηψεπαίτης» 
καί εί; τό Πανόραμα «Ό Τρωικός πόλεμο;».

‘Ο "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πειοαιεΐτς

Κινηματογράφος High Life. — Κατά την λήξασαν εβδομάδα 
προεβλήθη ό *Α π ά γ η ς με επιτυχίαν.

Κινημ. 'Ολύμπια.—Ποοεβλή&η όλόκληρον τό Ben Hur.
Κινημ. Σπλέντιτ.—Προεβλή&η τό εργον «Πόσον εκόστισε 

ή νίκη·» τό όποιον νπερήρεσε. 1
Β. Μάνος 

θεόόα λονί κη
Κινημ. Διονύσια.—Προεβλήθη ((Τό τελευταίο βαλς* με 

τόν Βίλλβ Φρίτς.
Κινημ. Παλλάς.—Προεβλήθη Ο Μάγος».
Κινημ. Μοδέρν.—Προεβλήθησαν *'Ο Μασίστας» και συνέ~ 

γειαι επεισοδίων ((ΣίναμπαρΊ) με τόν Β. Ντούγκαν.
Κινημ. Λ. Πύργου.—Προεβλήθη « Ή βασκανία του έρω

τος» με τήν Μπάλφουρ. Άπό αΰριον <Μιά νύχτα έρωτος».
Κινημ. Άλάμπρα.—Προεβλήθη « Τό έγκλημα ενός ανθρώ

που» καί κωμωδία.
Κινημ. Άθήναίον.—'Η προβληθεΐσα ταινία ^Γιά όνομα 

τοΰ Θεοΰ» εσημείωσεν επιτυχίαν. νΗδη προβάλλεται τό εργον 
<(Τά συρματοπλέγματα^ με τήν Νέγκρι.

Κινημ. Πατέ.—Με επιτυχίαν προεβλήθη τό εργον (CYno 
τήν σκιάν τών τάφων»’

Κινημ. ’Αττικόν.—Προεβλήθη τό δράμα «Καζάν».
Κινημ. Κεντρικόν, ’Ολύμπια, Ρουαγιάλ.— Επεισοδιακά.
Κινημ. Φοΐνιξ (Τούμπας).—Ή τετάρτη καί τελευταία 

εποχή τοΰ έργου ((Σπήτι τοΰ μυστηρίου^).
Τ. Τσατσαπάς 

Πάτρατ
Δεν δυνάμεθα είμή νά επαινέσωμεν τους διευθυντάς τών κι

νηματογράφων τής πόλεώς μας οϊτινες έκτιμώντες τήν άμέρι- 
οτον ύποστήριξιν τοΰ Πατραϊκοΰ κοινού φιλοτιμοΰνται νά ίκονο- 
ποιοΰν πλήρως τάς απαιτήσεις του. Κατά τάς δύο τελευταίας 
εβδομάδας προεβλήθησαν τά εξής έργα:

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα).—Προεβλήθησαν (CO αξιω
ματικός τής ΦρουράςΤ) με τήν Μαρία Κόρντα, ((Αί περιπέτειαι 
τοΰ Χάρολδ Αόϋδ», «Οί λαθρέμποροι» μέ τούς Πάτ καί Πα· 
τασόν, (CH χορεύτρια τοΰ ΤσάρουΤ) μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν 
καί *Τό ιερό βουνό». Προσεχώς (CO περιπλανώμενος ’Ιουδαίος)), 
(CO υιός τοΰ Ζορρώ)) κλπ.

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα).—Προεβλήθησαν ^Οι λα
θρέμποροι)), ((Αί περιπέτειαι τοΰ Χάρολδ)), ((Σαμοών ό θηριο
δαμαστής)) καί «Οί τρεις λησταί)) μέ τόν Άρτ Άκορτ. Προ
σεχώς (CO ιππότης μέ τό ρόδον)).

Κινημ. Ίντεάλ.—Προεβλήθησαν ((Τό τελευταΐον βαλς», 
\((Τζαίκυ Τζόκεν» μέ τόν Κούγκαν, ((Καλόγηρος καί κοκόττα» 
I μέ τήν Αύα ντέ Πούττι, «‘Ο πειρασμός» μέ τόν Μορένο κα\ 
«Τά επτά κορίτσια τής κ. Γκιούρκοβιτς» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς 
καί τήν ./Ιυ&α Ποτεγίνα. Προσεχώς ((Τό στερνό φιλί» μέ τήν 
^Ελλεν Ρίχτερ.

Ντΐνος ’Αδριόπουλος 
Βόλος

Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα, ή κίνησις είς τούς κινη
ματογράφους τής πόλεώς μας, λόγω τών εορτών υπήρξε αρκετά 
ικανοποιητική. ’Ιδίως ό κινηματογράφος τοΰ ((’Αχίλλειου», ό 
μόνος ποΰ ικανοποιεί πλήρως τά γούστα τοΰ κοινοΰ τής πόλεώς 
μας, έσημειωσε πραγματικήν κοσμοσυρροήν.

Κινημ. Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν «Ή τρελλή Λόλα)) 
καί «'Ο σιωπηλός κατήγορος)) τοΰ όποιου ό πρωταγωνιστής, 
ένας σκύλος, κατέπληξε τόν κόσμο μέ τό θαυμάσιο του παίξιμο. 
*Ηδη προβάλλεται «Τό Σινάλιο τής αγάπης» μέ τήν Μαίρη 
Πίκφορδ. Προσεχώς ή διεύθυνοις τοΰ *’Αχίλλειου» μάς ύπό· 
σχεται τή «Φαιδώρα» τή «Σιβηρία)) κλπ.

Κινημ. Άργυλλά.—Προέβαλε έργα τά όποια έχει ξαναπρο- 
βάλει. ((Βαλέντοια» καί (CH κόρη τοΰ διαρρήκτου». Προσεχώς 
« Τάν ή έπί τάς)).

Θ. Παπαβασιλείου
Λαριία

Ή πόλις μας πού τόσον φαίνεται πώς προχωρεί πρός τήν 
πρόοδον, έν τούτοις κατά τήν χειμερινήν περίοδον θά έστερεΐτο 
κινηματογράφου. Τήν τοιαύτην ελλειφιν συνεπλήρωσεν ό κ. 
Έμ.Σακελλαρίου διά τής ίδρύσεως τοΰ Κινημ. Άθήναιον. ’Α
ξίζει κάθε έπαινος είς τόν κ. Σακελλάριον ό όποιος διά τών άο
κνων προσπαθειών του παρουσίασε έφέτος κάτι τό εξαιρετικόν 
διά τήν πόλιν μας. Είς τώ’ μοναδικόν μας Κινηματογράφον 
κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθησαν τά έργα (CH νύχτα τοΰ 
έγκλήματος)) καί (CO δαίμων τοΰ μεσονυκτίου».

• X. Άμπλιανίτης
Καλάιιαι

Κινημ. ’Αμερικανικός.—Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ιερό 
βουνό», (CO ιππότης μέ τό ρόδον)), «‘Ο άνθρωπος πού πουλιέ
ται)) καί «‘Η μαύρη χορεύτρια».

Κινημ. ’Αθηναϊκός.—Προεβλήθησαν τά έργα *'Ο παρά-
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ό«σθί», * Ζήτημα τιμής», “'Ο υιός τής τρελλής», «Μίοτερ 
Βοϋ» καί «Τό τελικό μάτς».

Κατά τήν προβολήν τών άνωτέρω έργων διακρίναμεν τον 
κ. καί τήν κ. Εύοτ. Μαργαρίτου, τον κ. καί τά; δίδας Π. Κάλ
λια, τάς δίδας 'Ελένην καί Ρίαν Δικαίου, τον κ. Δ. Δίκαιον, τά; 
δίδας Παπακότοη, Σκιά, Ρονσοπούλου κ. ά. Ιωάννα Μιχάλου 
Άλεξανδροίτποί.τε

Κινημ. Δημοτ. Κήπου.—Προεβλήθη μετά μεγάλης επιτυ
χίας τό αθάνατον έργον τον Β'. Ουγκιό “ΟΙ "Αθλιοι».

Κινημ. Πανελλήνιον.—Προεβλήθη εις εξ πράξεις με αρ
κετήν επιτυχίαν τό έργον - Αί τρεις παρθένοι». Προσεχώς “"Ενα 
φιλί οτά σκοτεινά». Γ. Ίορδάνου
Δράμα

Κινημ. Μέγας.—Προεβλήθηοαν τά έργα «Οί εχθροί τών 
γυναικών» καί “Σταυρός καί Μάουζερ». Ν. Μαρκίδης
Άμοιδάα

Κινημ. Καραδήμου.—Προεβλήθηοαν τά έργα “ Τό δεκαή
μερον τοΰ Βοκακίου» καί “Ή ’Ανατολή» με τήν Γιακομπίνι.

Λ.. Γιαλέσσας 
Σάμος

Κινημ. Αττικόν.—Προεβλήθηοαν τά έργα < Πριγκηπικοί 
έρωτες» καίιι’Υπό τήν βασιλικήν χλαμύδα» μέ τον Κοϋγκαν.

Κινημ. Ήραϊον.— Προεβλήθηοαν τά φίλμ “ "Ενα ρόδο οτό 
βόρβορο“ μέ τήν Μούρραιν, < Οί άλήται», “ Άπό κουρενς μαρ- 
κήσιος»καί“ Τό θαυματουργό καπέλλο. Ίππ. Σπανός

ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΆΛ-εξάνδρετα

Κινημ. Josy Palace.—Προεβλήθη τό έργον “Ή τελευταία 
σπασμωδική κίνηοις» εις !> πράξεις καί έφημερίς Τζόσυ.

Κινημ. Ameiican Cosmograph.—Προεβλήθηοαν ή έπτά- 
πρακτο; κωμωδία “Ό Πίλος θεότης» καί «Τό κλειδίον τής 
Καμπίλης» μέ τόν Μαξουντιάν.

Κινημ. Majestic.—Προεβλήθη μετά μεγάλης επιτυχίας τό 
νέον έργον τής ΙΙαρί Ίντερνασιονάλ Φίλμ “ ’Εκείνη ποϋ κυ
βερνά» μέ τόν Ματώ και τήν Σοάβα I’καλάνε καί έφημερίς 
Πρόαπερι.

Κινημ. Ambassadeurs.—Προεβλήθη ή ταινία “Μέ γυ
μνούς γράνθους» αθλητική ταινία καί έφημερίς Τκωμόν.

Κινημ. Royal.—Προεβλήθη ή ταινία «Διαζευγμένη» μέ 
τήν Μαίντυ Κρίοτιαν.

Κινημ. Kursal.— Προεβλήθη μέ επιτυχίαν (3η βιζιόν) τό 
έργον “Βαριετέ» μέ τόν Γιάννιγκς.

Κινημ. Belle Vue.—Προεβλήθη ή ταινία “"Οταν ή γυ
ναίκα διευθύνει» μέ τόν Μορένο.
Κάΐρον

Κινημ. Josy Palace.—Προεβλήθηοαν τά έργα “Νέα 'Κ- 
όρκη» μέ τόν Κορτέζ καί “Ξανθιά ή μελαχροινή» μέ τήν Μαρ- 
οάλ.

Κινημ. Metropole. —Προεβλήθη τό έργον «Άλόμα» μέ 
τήν Τζίλδα Γκρέν.

Κινημ. Gaumont Palace.—Προεβλήθηοαν τά έργα “Ή 
νήοος τής ηδονής» καί ή κωμωδία «Μιά γροθιά αρκεί».'

Κινημ. American Cosmograph.—Προεβλήθηοαν ή επτά- 
πρακτο; κωμωδία «Οί διευθυνταί Τραπεζών» καί ή δίπρακτο; 
“Ό Ζιγκοτώ χαμάλης».

Κινημ. Ttiomphe.—Προεβλήθη τό έργονΙι'Ο κύριος Μπω- 
καίρ» καί έφημερίς Παραμάουντ.
Πόρ”—Σάϊτ

Κινημ. Eldorado.—Προεβλήθη ή ταινία «Τό τραγικόν 
στοίχημα». Δ. Μαρκοζάνης

ΚΙΝΗΜ. Κ1ΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κινημ. Όπερά.—Προεβλήθηοαν τά έργα «.Μία νέα Ντυμ- 
παρύ» μέ τήν Μ. Κόρντα καί «Ό Μαλέκ στρατηγός» μέ τόν 
Κήτον.

Κινημ. Μαζΐκ.—Προεβλήθηοαν τά έργα « Οί φίλοι τών συ
ζύγων μας» μέ τήν Μαρί Πρεβώ καί τόν Βαρκόνι καί «Ή 
Μαρκίτα».

Κινημ. Μοδέρν.—Προεβλήθηοαν τά έργα «'Ο παραδαρμέ
νο;» μέ τόν Τοάρλυ Μούρραιν, “Τό μακιγιάζ» μέ τήν Άμπάνι 
καί «Κακομοίρες γυναίκες».

Κινημ. Άλάμπρα.—Προεβλήθηοαν * Τό Βερολίνο τήν νύ
κτα» καί «Ό μέγας συναγερμός».

Κινημ. Μελέκ.—Προεβλήθηοαν τά έργα “Μελαχροινή ή 
ξανθή» μέ τόν Μενζου καί «Ήπάλη διά τήν ζωήν» μέ τόν Τσά- 
πλιν.

Κινημ. Έτουάλ.—Προεβλήθηοαν “Οί εξόριστοι τής Ρωο- 
σίας» καί «Ό Σεραφείμ αθλητής».

Κινημ. Λοΰξεμβουργ.—Προεβλήθηοαν τά έργα “Σόνια» 
μέ τήν Λ. Πούττι καί «Τό έμπόριον τών κοριτσιών».

Φ. Ναζλόγλου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—Δίδα ΆνΌ*. Σαρίκα (Καβάλλαν).—Σάς έστάλησαν 18 

φωτογραφίαι. Αί επί πλέον ώς δώρον.
—’Αλ. Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην).— Έλήφθησαν δραχ. 

50 καί έξοφλήθη μέχρι του άρ. 34. Εύχαριστούμεν.
—X. Άμπλιανίτην (Λαμίαν).— Ή συνδρομή σας ηρχισε 

άπό 1ης Νοεμβρίου π. ε. σάς άπεστέλλοντο δέ τά τεύχη τα- 
κτικώς. Έν τούτοις γράψατέ μας ποια δέν έλάβατε νά σάς τ’ 
άποστείλωμεν καί πάλιν»

—Πασχ. Δημητρίου (Πράβιον).—Φαίνεται ότι δέν παρα
κολουθείτε τακτικά τόν «Κινημ. ’Αστέρα)). Τ’ αποτελέσματα 
τής επιτροπής τών Άθνών έδημοσιεύθησαν είς τό 3Ιον τεύχος, 
ή δέ άπάντησις εκ ΙΙαρισίων εδημοσιεύθη εις τό Ιον τού 1928.

—I. Κουβάτσην (Σιδηρόκαστρον).— Έλήφθη ή είς τόν 
ανταποκριτήν μας μετρηθεϊσα συνδρομή σας.

—Φ. Έσπιελίδην (Έδεσσα).—Συνδρομή κ. Χαρτομαζί- 
δη έλήφθη. Άπεστάλησαν οδός Γενή Τζαμή 444 τό Ιον τεύχος 
καί δύο φωτογραφίαι ώς δώρον. Γράψατέ μας ακριβώς διεύθνν- 
σίν του καί άναμένομεν συνεργασίαν του.

—Κ. Στασινόπουλον (Λεβάδειαν).—Συναντήσατε καί πά
λιν κ. Καστρίτην καί παρακαλέοατε έπιστρέψη δελτίον διά νά 
μη άναγκασθώμεν μεταχειρισθώμεν άλλα μέσα. Ή τελευταία 
του επιστολή δέν συνεβιβάζετο προς τήν αξιοπρέπειαν ενός κυ
ρίου πού θά ή μπορούσε νά ονομάζεται αντιπρόσωπός μας. Φω
τογραφία του επιστρέφετε.

— Φ. Ναζλόγλου (Κων)πολιν).— Έλήφθησαν τέοσαρες 
λίρες καί σάς ευχαριστούμε)·. Είς τόν κ. Βέρτ θά γράφωμεν. 
Σάς παρακαλούμεν έμβάοατε καί τό υπόλοιπον καί μάς υπο
χρεώνετε. Ή άξια τής λίρας εδώ εινε 40 δρχ.

LE CINE TURC
Organe Professionnel Impartial du Cinema Oriental et 

Balcanique.
Paraissante le i5 de chaque mois

C ON ST A NT 1 NO PL E
Adressex Pour la Correspondance

·"Cini =~Turc,, Boite Postale Pira 2^6

Al TAINIAI ΤΗΣ

FOX FILM /^
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΟΤΙ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ 
"Αφδαστον ήΘοιτοιΐαν 
Πλούτον καταπληκτικόν
και
Άπαράμιλλον καλλιτεχνίαν

‘Η πρόοδος τοΰ 'Ελληνικού Κινηματοθεάτρου^ 
’Εξασφαλίζεται μόνον διά τής προσβολής τών ταινιών τής

rox Film Corporation
WILLIAM FOX PRESIDENT

NEW · YORK

ΟΥΤΝΦΙΛΔ ΣΙΧΑΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διότι έκτος τών άνωτέρω λόγων παίζουν και οί καλλίτεροι και 
ωραιότεροι ήθοποιοι ώς οί :

T0U. MU (ό ζώΐίτέχνης πού βά έ»«κί«τι τόν Ντούγχλας Φαίβμπαγχς), Τ?ώ·<
LX, Χίρρυ Χίτχ.. Λ.ΟΪ5 ΤέΧεγγ.ν, Μ-Άχ Τζόν.5 χ- «- «η »»»

Κόρντχ, Μάγδχ Μ..Μ.ΧΡΛ, Μ-ί»- «’'ΟΡ'·™·
Μπέββυ Ευ* Wd6*x κλπ. κλπ.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 4

Γεν. διευθυντής τών είς τα Βχλκάνι* ΙΙρχκτορείων

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΤΥΠΟΙΣ ΓΡΑΦ. ΤΥΠ. "ΕΛΛΑΣ,, ΓΕΩΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 6.
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m flrllAltA I nAAAUSrlX Ή θριαμβευτική δημιουργία τής μεγά
λης τραγωδού Λότε Νόϊμαν καί τοϋ διαπρεπούς καλλιτέχνου Έρ. Μπωντέν. “Εργον άνώ- 

τερον παντός χαρακτηρισμού.

ΜΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ κ.,.·,·.,,, Σάτυρα κατά τής 
συγχρόνου έκφυλου κοινωνίας. Τολμηρά καί πιστή άναπαράστασις τής ζωής τών κοκοτών, 
μέ τόν Π. Χάρτμαν τόν άλησμόνητον πρωταγωνιστήν τής «Μόνικα» καί τήν άπαράμιλλον 
Κάρμεν Καρτελιέρι, κάθε έμφάνισις τής δποίας αποτελεί είς Ευρώπην θεατρικόν γεγονός.

Ο ΑΡΧΙΔΟΥΗΤΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ Θαύμα σκηνικού διακόσμου, 
χάριτος, πλοκής καί ηθοποιίας. Μεταξύ τών πρωταγωνιστών: Ό συμπαθέστατος είς τό 
Ελληνικόν κοινόν καί αμίμητος Πάουλιγκ μέ τήν ώραιοτάτην Ντίνα Γκράλα, τό νέον με

γάλο άστρο τής Γερμανικής Κινηματογραφίας.

DIE STRECKE (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Κατά τό βραβευθέν μυθι- 
_ στόρημα uw^Capus. ’Ανυπέρβλητο δραματικό αριστούργημα χαρακτηρισθέν ύπό τού 

Γερμανικού τύπου ώς ή αναμφισβήτητος άπόδειξις υπεροχής τής κινηματογραφικής τέχνης 
έπί τού θεάτρου.

ΓΑΜΒΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ η
σήμερον επιτυχία τών βασιλέων τού γέλωτος Πάτ καί Πατασόν.
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