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Ή γερμανική κινηματογραφική έφημερίς «Film— 
Kurier> είς τό πρωτοχρονιάτικο της φύλλον δημοσιεύει 
συνευτεύξεις μέ διαφόρους αστέρας σχετικός με τόν ρόλο 
πού έπε&ύμουν νά παίξουν.'Ημείς μεταφράζομεν έδώ τάς 
πλέον ενδιαφέρουσας περικοπάς.

Ή Μαρκέλλα Άλμπάντ παραπονεϊται δια την μέ
χρι σήμερον ^ατυχίαν της. ι'Οπόταν, λέγει, έπαιζα ένα 
ρόλο πού νά μοϋ ταιριάζει συνέβη πάντοτε ή δ ρεζισέρ 
νά μή άξίζη ή ή φίρμα νά είναι από τις πλέον ασήμαν
τες. "Οταν πάλιν όλα τά σχετικά ή σαν καλά, δ ρόλος δέν 
μοϋ πήγαινε*. Μέχρι τής στιγμής δηλ. δ Ιδεώδης της ρό
λος παραμένει ένα δνειρον και τίποτ’ άλλο και εξηγεί τήν 
έπι·&υμίαν της. «."Ενα ρόλο όπως ή Η. Τάλμαιτζ είς τήν 
•■Καν μέ τάς κα μελιάς* μέ τόν ίδιο δπερατέρ καί μέ σκη
νοθέτην ένα Μουρνάου ! Τότε ελπίζω ότι δέν #ά τρέμω 
πλέον τους κριτικούς*. Άσφαλώς ή κ. Άλμπάνι έχει ω
ραία και ευσυνείδητα όνειρα, τά δποΐα εύχόμε&α νά μή 
παραμείνουν πάντοτε μόνον όνειρα.

‘Η Μάλν ΝτελόάΔτ, ή γνωστή έδώ άπό τό έργον 
• ’Εγκλήματα μητρότητας·», λέγει περίπου τά έξης· ’Επι
θυμεί νά παίζη ρόλους νεανικούς, τουλάχιστον τής ηλι
κίας της και νά δημιουργήση ένα σημερινόν χαρακτήρα, 
πού νά κλαίη καί νά γελά. "Ενα μίγμα "Εννυ Πόρτεν, 
Άατα Νίλσεν, τών δύο αδελφών Τάλμαιτζ καί Γκλόρια 

ί Σβάνσον. ·Αύτό #ά ήτο ώραΐονΧ» Βλέπετε δέν έπεθύμησε 
σπουδαία πράγματα ή Μάλυ Ντελσάφτ. Και συνεχίζει· θά 
έπιθυ μούσα νά παίζω τόν -Κήπον τής Έδέμ*, άλλ’ άτυ- 
χώς τό δικαίωμα τοϋ ^γυρίσματος* ήγοράσθη είς Αμε
ρικήν. Έπί τέλους θά επιθυμούσα νά ΰποδυθώ τήν 
Πομπαδούρ !

Ή Κόρρν Μπέλ άπήντησεν καί αύτή ότι δέν τήν εν
διαφέρει κυρίως τί θά παίζη, πτωχούς ή πλουσίους, δυ
στυχείς ή ατυχείς. ’Αρκεί δ ρόλος της νά είναι άνθρώπι- 
νος καί κυρίως ή επιθυμία της είναι νά δημιουργήση 

/Χάτι καλόν καί ώραϊον.
‘Η Τζέννν Γκιοβγκο λέγει κι’ αύτή περίπου τά ίδια 

έν τέλει δε έκφράζει τήν ευχήν ότι θά αρέσουν οί πρώ
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“Ανω τών τριών 
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Ή σελίς .... *
Είς τό έξώφυλλον 
ή σελίς . . . » 500.—

τοι της ρόλοι τοΰ 1928 εις τό φίλμ ·Τά κορίτσια τοϋ νυ
κτερινού καρτιέ» καί είς τό περίφημο UFA φιλμ Λοϋ- 
πινγκ ντι Λούπ*.

‘Η Αίλ Ντάγκοβερ μία άπό τάς μεγαλυτέρας διαση- 
μότητας τοϋ φιλμ δμιλεΐ καί αύτή. Κλίνει Ιδιαιτέρως είς 
τούς πλήρεις ηθοποιίας ρόλους, δηλ. είς τραγικά [ϋφη. 
'Ως πρός τό σημεϊον αύτό φαντάζεται ότι τό τελευταίο 
της φιλμ γιά λογαριασμό τής Phoebus. ·Αί τελευταίοι νύ
κτες τής Κας Όρχάρντ* θά είναι πολύ ικανοποιητικόν. 
Αιά τό 1928 επιθυμεί νά -γυρίση* τό <Nell John» τοΰ 
Μπένο Βίγκνυ 'καί ευτυχώς τό δικαίωμα τοϋ -γυρίσμα
τος* ήγοράσθη ήδη ΰπό τής «Phoebus».

Αύταί είναι αί έπιθυ μία ι των. ’Εμείς τούς εύχόμεθα 
νά τάς πραγματοποιήσουν πρός τό καλόν καί αυτών καί 
τής τέχνης καί ημών.

Παραθέτομεν τώρα διά νά συμπληρώσωμεν κάπως 
τόν κατάλογόν μας καί τά Ιδεώδη άλλων αστέρων.

‘Η Αέντ Ρίφενδταλ, ή πρωταγωνίστρια τοϋ -'Ιερού 
βουνού*. Τόν ρόλον μιάς κατσίκας τοϋ βουνού πού χο
ρεύει στο «Μεγάλο Πήδημα*.

‘Ο Τόάρλν Τάάπλτν τήν Ίσόλδη (τόν Τρίσταν τόν 
είχε ΰποδυθή κάποτε ή "Εννυ Πόρτεν).

*Η An Πάρρν έρωτικές περιπέτειες.
*Ο Γκτονζέπε Μττέτόε· τόν "Ιπσεν.
*Η Αίτα Μόρα, τήν όποιαν θά δούμε εφέτος σ’ όλα 

τά τελευταία της φιλμ' τήν "Αννα Παυλόβα ή τήν Μόσχα 
πού χορεύει.

Ό Γκούόταμ Φρέλτχ, τόν όποιον είδαμε στή εΜη- 
τρόπολι» καί στή -Νεανική μέθη*' ένα τού κόσμου μας.

Ή Αί'α ντέ Ποϋτττ..... τήν Γκρέτχεν !
Κι’ ό Βίλλν Φρίτς. Μέ βάσιν τόν εΜεσιέ Μπωκαίρ*, 

Βίλλυ, δ κουρεύς τής αύλής !
Αύτοί είναι οί ρόλοι πού έπε&υμοΰν καί κατά σύμ- 

πτωσιν παίζουν πάντοτε άλλους. Αύτό καταντά πλέον 
τραγωδία ή δποΐα «ιτί. πολύ ϊσ ος &ά παραμένη άλυτος, 
έφ’ δσον λίγοι είναι οί καλλιτέχναι, οΐτινες δύνανται έλεύ- 
ϋ·ερα νά κάνουν ό'τι θέλουν.



Κινηματογραφικός Άότΰρ
2' Κινηματογραφικός Άθτηρ

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ
SENAI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έλάβομεν καί δημοσιεύομε» ευχαρίστως έπί λέξει τήν κά
τωθι επιστολήν:

Κύριε Διευθυντά
Τοϋ Περιοδικού «Κινηματογραφικός Άστήρ* 

Υποθέτω δτι δέν θά άρνηΟήττ τήν καταχώρησιν τής 
σημερινής επιστολής μου, έφ’ δσον αύτοαποκαλεϊσθε αμε
ρόληπτοι, πράγμα τό όποιον, σάς βεβαιώ, δτι μέ λύπην 
μου έρχομαι νά αμφισβητήσω αύτήν τήν στιγμήν.

’Αφορμήν πρός τούτο μού παρέχει ή κριτική σας διά 
τήν περίφημου «Μητρόπολιν» ήτις, πάν άλλο ή ή άναμενο- 
μένη ήτο· Υποθέτω δτι δέν αρκεί νά παραδέχεσθε. σφάλ
ματα, άποφεύγοντες νά τά άναφέρετε έν πρός έν. Άνή- 
κων, κύριε Διευθυντά, είς τήν κατηγορίαν τών στενών 
φίλων τοΰ κινηματογράφου, παρακολουθώ δλας του τάς 
τάσεις, αδιακρίτως εθνικής προελεύσεως. Προκειμένου 
λοιπόν περί τής «Μητροπόλεως» επιτρέψατε μου νά σάς 
έκφράσω δλην μου τήν άπογοήτευσιν, διότι ένας γίγας 
τής σκηνοθεσίας, ό Φρίτς Λάγκ, ό ύπεράνθρωπος άναδη- 
δημιουργός τών αθανάτων «Νιμπελοϋγκεν» τοΰ Βάγνερ, 
έδέχθηνά καταπιασθή μέ ένα θέμα, δπερ άτυχώς δέν 
είναι έργον νεοσσού νηπιώδους ψυχοσυνθέσεως, άλλά 
μιάς Τέας φόν Χάρμπου, άπό τήν δποίαν έπρεπεν νά 
άναμείνωμεν νά βοηθήση ώς ήρμοζε τόν σύζυγόν της 
Φρίτζ Λάγκ, είς τήν πραγματοποίησιν τής τολμηράς τού
της προφητείας τοΰ μέλλοντος τής άνθρωπότητος, συγ· 
γράφουσα ένα σενάριο άνάλογον τής έπιστημονικής, τε
χνικής καί καλλιτεχνικής αξίας «οϋ Λάγκ.

‘Ομολογώ, κύριε Διευθυντά, δτι ή «Μητρόπολις» είναι 
μια παραγωγή, άπό τας σπανίας ύπό εποψιν πλούτου, 
θεαματικότητας καί πρωτοτυπίας, τής όποίας δμως τήν 
άξιαν ερχεται να έζουδετερωση τελείως, τό άσυνάρτητον 
τής ύποθέσεως, συγγενεΰ >ν μάλλον μέ τήν ’Αμερικανικήν 
έξωφρενικότητα παρά ιιέ τήν σύγχρονον εύρωπαϊκήν' λο
γικήν κκί άντίληψιν.

Ύποθέτων, κύριε Διευθυντά, δτι έν όνόματι τής άμε- 
ροληψίας καί δικαιοσύνης σας, θά προβήτε είς τήν αύτο- 
λεξεί δημοσίευσιν τής σημερινή; έπιστολής μου, δράττο* 
μαι τής ευκαιρίας δπως σάς παρουσιάσω τά σέβη μου.

Αθήναι 16-1-1928 Κώθτας I. Κυμισκίδης

Η διενθυνοις τοϋ «Κινηματογραφικού Αστέρας'», δημοσι- 
ευονσα εκ καθήκοντος τήν ανωτέρω επιστολήν, είς άπάντησιν 
τής δημοσιευθείσης κριτικής τής «.Μητροπόλεως», έθεώρησεν 
υποχοέωοΐΓ της νά άπαντηοη είς τόν επιστολογράφον διά τοΰ 
εκλεκτού της συνεργάτου του κ. Ro-Ma.

’Αξιότιμε κ. Κυριακιδη,
Επειδή άμφισβητών τήν άμεροληψίαν τών κρίσεων 

του «Κινηματογραφικού Άστέρος» έξ αφορμής ιής κριτι
κή; μου έπί τής Μητροπόλεως» θίγετε έμέ σάς απαντώ.

Μεροληπτώ, Ισχυρίζεσθε «και διότι; {Μ έρωτοΰσα εγώ. 
Ένεκα τών τυχόν συμφερόντων τού «Κιν. Άστερος»; λοι- 
πόν είς τό ζήτημα αύτό δηλώ άπαξ διά παντός δτι ή 
οιευθυνσίς μου, μού κάμνει τήν έξαιρετικήν τιμήν νά μού 
παρέχει απόλυτον ελευθερίαν καί έμπιοτευομένη είς έμέ 
άφίεται απολύτως είς τήν προσωπικήν μου άντίλη-ψιν. 
’Αφού λοιπόν ό λόγος αύτός αποκλείεται έπαναλαμβάνω· 
διατι νά μεροληπτήσω ; Ίσως άπό συμπάθειαν πρός τήν 
U.F.A. Καί τό δτι συμπαθώ τήν U.F.A. φυσικά δέν τό 
κρύπτω, άλλ’ ή συμπάθειά μου αύτή ούδέποτε, τό καυ- 
χώμαι καί τό ομολογούν δλοι οί καλής πίστεως άνθρω
ποι τοΰ έδώ κινηματογράφου, μέ παρέσυρε είς μερολη- 
ψιαν. Διά νά πεισθήτε ανατρέξατε είς τάς κριτικάς μου.

Κατά βάσιν λοιπόν λόγος μ ροληψίας ούδείς απολύ
τως υπάρχει. Εν τούτοις ίσχυρίζεσθε ότι αποφεύγω

ώς μή έπρεπε, νά αναφέρω έν πρός έν τά σφάλματα τής 
«Μητροπόλεως »

”Η δέν άντελήφθητε ή δέν άνεγνώσατε τήν κριτικήν 
μου κ. Κυριακίδη καί έπειδή ή κριτική μου ώς άπευθυνο- 
μένη είς πολύ κοινόν ήτο σαφής, πιθανότατα θά συνέβη 
τό δόύτερον καί έν τή περιπτώσει ταύτη ή πράξις σας 
είναι φυσικά αχαρακτήριστος.

“Αν είχατε διαβάσει τήν κριτικήν μου θά έβλέπατε 
βέβαια δτι εί; τό τμήμα τοΰ σεναρ ου δέν αναφέρω 
άπλώς τά σφάλματα, άλλά κυριολεκτικός κτυπώ. Είς 
τό τμήμα τή; τεχνικής προτάσσω ογκώδη παράγραφον, 
είς ήν δέν άναφέρω μόνον τούς άναχρονισμούς άλλά καί 
τά «χονδροειδή» κατά τήν φράσιν μου σφάλματα. Καί τέ
λος δέν θά σάς διέφευγαν τόσαι παρατηρήσεις μου σχε- 
τικώς μέ τήν διανομήν τών ρόλων. "Οχι μόνον λοιπόν 
δέν αποφεύγω νά άναφέρω τά διάφορα σφάλματα 
άλλά έν συνόλφ ένδιατρίβω περισσότερον είς αύτά παρά 
είς τά προτερήματα. Τό δέ συμπέρασμά μου, «Κυριολεκτι- 
κώς τεχνικόν Αριστούργημα», ποιος ήμφισβήτησε ;

Θά είχατε τήν άπαίτησιν νά υποστηρίζω καί έγώ δτι 
τό σενάριο έξουδετέρωσε τελείως (!!) τήν αξίαν τής «Μη
τροπόλεως» ή νά συμφωνήσω μέ τήν άστήρικτον Ιδέαν 
σας δτι ή Χάρμπου δέν έβοήθησε τόν σύζυγόν της, άφοΰ 
ακριβώς άν έκόντεψε νά συντριβή τό έκαμε διά νά άνοίξη 
κατάλληλον πεδίον δράσεως είς ιόν Λάγκ; Δέν σά; φαίνε
ται δτι ζητάτε όχι λογικά πράγματα ;

Δύνασθε λοιπόν νά έχετε τάς Ιδέας σας καί νά άπογο- 
ητεύεσθε έκάστοτε μέ τάς διαφόρους ύπερπαραγωγάς. ’Ε
κείνο δμως τό όποιον δέν σάς έπιτρέπεται είναι νά γρά
φετε τοιαύτας έπιστολάς, αίτινες σάς προσβάλλουν. Τε- 
λειώνων σάς πληροφορώ δτι έπερίττευαν δλαι έκείναι αί 
έπικλήσει; σας πρός δημοσίευσιν τής έπιστολής σας.Τοϋτο 
θά συνέβαινε οΰτως ή άλλως, διότι ό «Κιν. Άστήρ» δέν 
συνειθίζει νά φοβήται. Έχει δέ καί τήν κακήν ίσως συνή
θειαν νά άπαντρ άκόμη καί είς τούς άναξίους τής άπαν- 
τήσεώςτου. Πρόθυμος

Ro—Ma

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ 0 ΦΟΡΟΣ TMAHMOZIM 8ΕΑΜΑΤΜ
Εΐμεθα καί πάλιν υποχρεωμένοι δά έπανέλθωμεν εις 

τό ζήτημα τών ενοικιαστών τοϋ φόρου τών Δημοσίων θε
αμάτων, εφόσον άντιλαμβανόμεθα δτι ή έξαηκουμένη πίε- 
σις τών επιχειρηματιών έκ μέρους τών υπαλλήλων τής 
έν λόγφ ‘Εταιρίας ΰ » ερβαίνει τά δρια πάοης απληστίας 
καί αισχροκέρδειας. Είς τά συνοικιακά θέατρα «αί πρό 
ηανττον εις τους συνοικία? ους κινηματογράφους έζακο· 
λουθούν νά σημειώνωνται έπανειλημμένως επεισόδια με
ταξύ ιδιοκτητών καί φορατζήδων, έκ τών έλατηρίων τών 
όποιων αποκαλύπτεται ολη η ελεεινότης καί ή οίκτρότης 
τών ανθρώπων οι οποίοι άνέλαβον τήν έκμετάλλευσιν τού 
φόρου τών δημοσίων θεαμάτων. Είς τόν κινηματογράφον 
«Καπρις» τής Ν. Ιωνίας οι υπάλληλοι τοΰ φόρου (δύο 
τόν αριθμόν) ήμπόδισαν τήν είσοδον εις αυτόν, τοϋ ιδιο
κτήτου τοϋ θεάτρου καί τής κυρίας αυτού άξιώσαντες 
φόρον επί τή προφάσει δτι τοιαύτην διαταγήν έλαβον άπό 
τήν διεύθυνσίν των.

Ο ιδιόκτητης τού κινηματογράφου ώς ήτο φυσικόν 
δεν έλαβε ΰπ' δψιν του τάς υποδείξεις τών φορατζήδων 
άρκεσθείς ν' άπαντήση δτι αν ή διεύθυνσις εννοεί νά 
είσπράξη φόρον καί άπό τους επιχειρηματίας διά τά μή 
ζημιωθή ή ’Εταιρία οφείλει νά τό δηλώση έπισήμως διά 
νά είναι έν γνώσει τών διαθέσεων τών κ. κ. ενοικιαστών.

'Εν πάσει περιπτώσει τό γεγονός είναι δτι τό Υπουρ
γείου τών Οικονομικών οφείλει νά έπέμβη καί νά έπιβά- 
όηεις τούς κ. κ. ενοικιαστάς δπως αναγνωρίσουν ώρι· 

υποχρεώσεις έναντι ευαρίθμου τάξιως πολιτών 
τών όποιων ό επιούσιος έξαρταται άπό τήν έλευθέραν 

' κυκλοφορίαν των είς τά Δημόσια θάεματα.

g EBAOMAg ΤΟΥ“ΜΟΝΤΙΔΛ„

Παραγωγή FOX FILM CORPORATION

ΈΊ ΤνίΑ-ΛΛ

Μαμά! ή πρώτη λέξις τοΰ γελαστού χαρωπού νεο
γέννητου... Τό καταφυγών τών μικρών και τών μεγά
λων. σέ στιγμές λύπης... Μητέρα, ίσον: «Γλυκητης».

Ό τελευταίος λυγμός τών ανθρώπων, τών ηρώων 
τούς οποίους έθέρισε τό μυδραλιοβόλον καί οί όποιοι 

επαναλαμβάνουν: «Μητέρα» για νά καταπραΰνουν 
τόν πόνο τους καί νά τελευτήσουν τό βίο όπως τόν 
ήρχισαν.

Μητέρα ! Σύ πού είσαι ή καλωσύνη, ή ώμορφιά, 
ή θυσία καί ή γενναιοφροσυνη. Έσυ, πού η ψυχή 
σου εγκλείει τήν ώραιωτέραν έκφρασιν τού Θεού. 
Έσύ, πού ή καρδιά σου εΐναιήμεγαλυτέρα αγαπη τού 
κόσμου. Δέξου έδώ τήν παγκοσμίαν λατρείαν τών τέ
κνων σου, πού είναι αχάριστα μέν, άλλά σ’ αγαπούν. 
“Ολων εκείνων πού ενθυμούνται καί κατηγορούν τον 
εαυτόν τους γιατί έχουν κάποτε λησμονήση ποιά είσαι 
καί τί αξίζεις, βέβαιοι οτι πάντοτε θά τύχουν τής 
συγγνώμης σου.

Μητέρα! εμπρός σου ύποκλινόμεθα πολύ χαμηλά. 
Καί άν στήν ιστορία μας αύτήν πού θά παίξουμε, 
ονομάζεσαι Μαίρη Μπέντων, τ’ όνομα δέν σημαίνει 
τίποτε. Ή καρδιά είναι τό πάν.· Καί ή καρδιά μιάς

μητέρας : είναι ή καρδιά όλων μαζύ τών μητέρων καί 
σύ είσαι ή δική μας μητέρα. Κι’ ο καθένας απο μάς 
ύπήοξε ένα απ’ τά παιδιά σας. “Ενα άπό τούς έξη μι
κρούς διαβόλους σου μέ τά ελαττώματα καί τά προ- 
τερήματά του.

Σύμφωνα μέ τήν Ιδιο
συγκρασία μας, εΐμασταν: 
Γιάννης «τό τρομερό παιδί» 
τοΰ σπητιού, τό άτακτο καί 
καλόκαρδο. Εΐμασταν, Πέ
τρος ό πρωτότοκος* έγωϊ- 
στής καί κρυψίνους, είτε Κά
ρολος ό μικρός καλλιτέχνης, 
λίγο άδύνατος ή δ Θωμάς ή 
ή Σουζάνα ή ή Λουσί.

Ή εστία τής κ. Μπέντων 
θά μπορούσε νάταν δική μας. 
Κανείς δέν έσκέφθη νά διερ
μήνευσή ένα ρόλο. Αύτή ιδία 
ή ζωή, μάς υπηρέτησε όταν ή 
μητέρα μέ τό βάρος τών έξη 
παιδιών της, κατακουράζεται 
στή δουλειά καί δ πατέρας πε
ρισσότερον αισιόδοξος δέχεται 
τό πεπρωμένονμοιρολατρικώς.

"Υστερα άπό είκοσι χρό
νια, τούς ξαναβρίσκουμε πάλι 
δλους. Ή μητέρα είναι πιά 
μιά γρηούλα μέ άσπρα μαλ
λιά. Τά παιδιά έγειναν άνδρες 

καί γυναϊνες, όλοι πανδρεμμενοι. Ο Γιάννης μο- 
νον έμεινε κοντά στούς γονείς του. Ή τύχη δέν τοΰ 
έμειδίασε. Δέν άπεφάσισε νά πάγη μακρυά γιά νά 
δοκιμάση τήν τύχη του, γιά νά μήν άφίση^ τήν μη
τέρα του καί τήν ’Ισαβέλλα τήν μικρή μέ την ο
ποίαν ήταν άπό πολλού άρραβωνιασμενος καί η ο
ποία τοΰ έκαθόριζε ήδη τάς λύσεις τών προβλημά
των του, στό θρανίο τοΰ σχολείου.

'Η γιορτή τής μητέρας του έκαμε ολα τα παιδια 
I καί τά έγγόνια νά μαζευθοΰν κοντά της. 1 ό γλεντι 
θά διαρκέση τρεις μέρες. “Ολοι είναι χαρούμενοι έκ
τος άπό τόν πατέρα, δ όποιος οφείλει να προμηθευ- 
ση τά χρήματα ποΰ χρειάζονται, Και ο πατέρας απο 
πολλοΰ καταγίνεται μέ ένα «εμπόριο» ευ'κολο, τό 
όποιον άπαιτεΐ λιγώτερους κόπους άπό μιά τίμια δου
λειά: Θά κλέπτη άλογα τής νύκτες. ’Εκείνη τήν νύκτα, 
οί άστυφύλακες παραμονεύουν. Ό Γιάννης έπιστρε-
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φων άπό τήν γλυκεία του ’Ισαβέλλαν μέ τήν οποίαν 
είχεν άνταλλάξη πρό ολίγου όρκους αμοιβαίας αγά
πης, συλλαμβάνει τόν πατέρα του επ’ αυτοφώρω. Πα
ρεμβαίνει, θέλει νά έπιστρέψη τ’ άλογα καί νά βοη- 
θήση τήν δραπέτευσιν τοΰ πατρός του.Συλλαμβάνεται 
όμως αυτός, άλλά δέν λέγει τίποτε, διότι τό λάθος 
ένός παιδιού, ένός ψωραλέου προβάτου σ’ ένα ποί
μνιο δέν είναι τίποτε, ένώ ή άτίμωσις τοΰ πατρός άν- 
τανακλά σ’ ολόκληρη τήν οικογένεια. Ό πατέρας με
τανοώ^ οφείλει νά δεχθή, άλλ’ άποθνήσκει άπό λύπη, 
ένώ δ Γιάννης υφίσταται τήν ποινή φι·λακίσεως 
τριών ετών.

"Ολα περνοΰν... δ Γιάννης έπανευρίσκει τή γρηά 
μητέρα του. Έπλήρωσε τό χρέος του στήν κοινωνία. 
Η ανταμωσις, οχι για πολύ καιρό, ξα^αδίδει τήν ευ

τυχία στήν παληά εστία τήν επί μάλλον καί μάλλον 
εγκαταλελε μένη. Ο Γιάννης δέν μπορεί πιά νά μεί- 
νη στο χωριό,δπου θάταν εκτεθειμένος είςτάςπροσβο- 
λάς όλων... Προτού φύγη συναντά τόν πρωτότοκο 
αδελφό του Πέτρο καί τοΰ συνιστά νά φροντίζη γιά 
τή μητέρα στήν οποίαν, έξ άλλου, θά στέλλη κάθε 
μήνα ένα χρηματικό ποσόν αρκετό γιά τή διατροφή

της. Μετά τήν άναχώρησι τοΰ Γιάννη, τ’ άλλα παιδιά 
σκέπτονται δτι ή μητέρα «στήν ηλικία της» δέν μπο
ρεί πια νά κράτηση τό σπήτι μόνη της. "Ο,τι είχε τά 
έμοιράσθησαν μεταξύ τους Ζή πρώτα μαζύ μέ τόν 
Κάρολο τόν καλλιτέχνη, τοΰ οποίου ή γυναίκα είναι 
ξιπασμένη καί κακιά.

Ή μητέρα δέν άργεϊ νά θεωρηθή έκεϊ σαν μιά 
υπηρέτρια καί μάλιστα σέ λιγάκι βρίσκεται υποχρεω
μένη νά φυγή. Στής κόρης της Σουζάνας, δπου πε
θαίνει άπό δουλειά καί άπό στερήσεις, ή μητέρα δέν 
μπορεί πιά νά μείνη, παρά μερικούς μήνας. Έφώνα- 
ξαν τόν Πέτρο γιά νά συσκεφθοΰν. Ή μητέρα τόν 
παρακαλεΐ νά τήν δεχθή, γιά μερικές μέρες, έως δτου 
πάρη άπάντησι στά γράμματα ποΰ έγραψε στά μικρό
τερα της παιδιά, ποΰ μένουν στήν έξοχή καί έχουν 
περισσότερες ευκολίες.
_ Αί απαντήσεις έρχονται, ένθουσιώδεις, φλογεραί!! 

’Αλλά στην πρώτη λέγουν στή μητέρα δτι κάμνει 
πολύ κρύο καί δέν θά τής κάμη καλό, καί στήν άλλη 
τη γεμάτη διαβεβαιώσεις δχι λιγώτερο στοργικές, τής 
έξηγοΰν δτι ή έποχή τοΰ μεγάλου καύσωνος άρχίζει 
ακριβώς καί δτι ή υγεία της δέν θά μποροΰσε νά ύπο-

Μϊα «ίκηνά άπό τό ώρα Ιο ν έργον Chantage ποΰ προβάλλεται tic τό «Άτ 
ττκόν» μέ ,ην Ν τυφλό καί τους Ζάν Άντζελο καί Κωότάν Ρεμθί

α , φέρη ένα τέτοιο κλίμα. 
ίΉ μητέρα δέν παραπο - 

νεϊται ! Μήπως ή ζωή 
της δέν ήταν "πάντα έ- 

. νας Γολγοθάς; Καί τό 
' ούσιοδέστερον άπ’ δλα 
“ δέν είναι, νάναι τά 
> παιδιά της καλά ;!
- Έν τούτοις ό Πέ- 
ί τρος έξηγεϊ δτι δέν 
; μπορεί νά έξακολουθή- 
► ση τή «θυσία» του."Οχι 
’ μόνο ψεύδεται, άλλά ά- 
; κόμη, άφ’ δτου δ Γιάν- 
• νης έφυγε, τσεπώνει τα- 
ί κτικά τό τσέκ ποΰ αυτός 
. στέλλει κάθε μήνα στήν 
" μητέρατου, ύπό τό πρό- 
■ σχήμα δτι αυτός, δ Πέ- 
’ τρος, ύπέστη ζημίαν έξ 
" αιτίας τής συλλήψεως 
■ τοΰ «φοβερού παιδιοΰ» 
► τοΰ ζωοκλέπτου.
: Καί μητέρα, πε-
“ ρίλυπος, σύντριμα ναυα- 
• γιου, κατασταλάζει στο 
’ γηροκομεΐον. Πηγαίνον- 
• τας στο δρόμο, ή καλή 
■ ’Ισαβέλλα τήν παρακα- 
. λεϊ νά μείνη μαζύ της, 
“ Μ-έχρι τής έπιστροφής 
• τοΰ ^Γιάννη, στόν δ- 
. ποιον έχει πάντοτε έμ-

Κινηματογραφικός Άότήρ Κινηματογροφικός Άθτήρ

ΠΑΟΤΛΒΕΓΚΕΝΕΡ
(Β1ΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Ό Πάουλ Βεγκένερ, είς έκ τόν μεγαλυτέρων γέρμα - 
νών ήθοποιών χαρακτήρων και τής σκηνής καΐ^ τής οθό
νη;, δικαίως δύναται νά θεωρηθή ώς είς έκ τών προμά
χων τού φίλμ. Ό Ιΐάουλ Βεγκένερ είναι κινηματογραφι
κή προσωπικότης ή όποια έκτιμάται παντού. Η έκφρα- 
στικότης του καί ή έν γένει ένεργητικότης του τρυ προσέ- 
φεραν τήν έπίζηλον αύτήν θέσιν.

‘Ο Βεγκένερ έγεννήθη στό Φραίμπούργκ. Έσπούδα- 
σεν έζεί καί είς τό Πανεπιστήμιου τής Λειψίας φιλοσο
φίαν καί Ιστορίαν τής τέχνης. Έν τούτοι; μετά τό τέρμα 
τών σπουδών του άφιερωθη είς τό θέατρον.

Οί ποώτοι δύσκολοι χρόνοι τής καρριέρας μέχρι; δτου 
άποκτηθή τό δνομ», έπέρασαν δι’ αύτόν δχι τόσον βα
ρείς δοθέντος δτι δέν ήργισε νά άναλάβη σημαντικούς ρό - 
λους είς διάφορα έπαρχιακά θέατρα καί ίδίφ στό Βισ- 
μπάντεν καί τό Άμβοϋργον.

Εννοείται δτι τό θεατρικόν δαιμόνων τής Γερμανίας, 
ό Ράίνχαρτ, άπό τά χέρια τού όποιου έπέρασαν δλαι 
σχεδόν αί σύγχρονοι διασημότητες καί τού θέατρου καί 
τού φίλμ, δέν ήργησε νά τόν παραλάβη. Από τής στιΥ" 
μής έκείνης ό Βεγκένερ ύπό τόν Ράίνχαρτ καί είς τό 
«Γερμανικόν θέατρον» είδε δχι ό ίγας ήμερα; αληθινόν 
θρίαμβον. Εξαιρετικό;. ‘Ω; λέγουν όμοφώνω; οί 
ήτο είς τά Σεξπίρεια δράματα, ώς Όθέλλος, Μακρεθ 
καί Ριχάρδο; III έστερέωσαν τήν μεγάλην του πλέον 
φήμην.

Τό φίλμ δμω; ήδη ήρχισε νά έλκύη καί αύτόν δπως 
καί τόσους άλλους. Τό 1918 ήρχισε νά ένδιαφέρεται πε
ρισσότερον. Κατεσκεύασε μόνος του ένα δίπρακτο σ®Υα“ 
ριο καί τό «έγύρισε». Αύτό ήτο ή άρχή καί έκτοτε ό Βέγ- 
κενερ έργσζεται συγχρόνως καί είς τό θέατρον καί είς τό 
φίλμ καί χωρίς νά φανή ύπερβολή έσυμείωνε καί εις τας 
δύο συνεχείς έπιτυχίας. Νά άναφέρωμεν τά φίλμ είς τα 
όποΐ ι πρωταγωνίστησε ; ΕΙναι^ αληθής ουτοπία. Σημειώ
σατε δτι έχει συνεργασΦή είς ανω ^ών 600 φίλμ !

Εννοείται δτι ό Βεγκένερ δέν ήργησε νά λάβη καί τό 
άμερικανικόν χρήσμα, κατά τήν κακώς έπικρατούσαν άτυ- 
χώ; άντίληψιν μεταξύ τών εύρωπαιων. « Εγύρισε» ενα 
φιλμ ύπό τήν διεύθυνσιν τού Ρέξ “Ινγκραμ καί διά λογα
ριασμόν τής Metro Goldvvyn/O Γερμανικός του τίτλος 
είναι «Unter fremden Willen»

Ένώ είναι γνήσιος γερμανό,ς ή έμφάνισή του έν τού
τοι; ένθυμίζει άσιανόν κυρίως μογγόλον. Κάποτε τόν 
ήρώτησαν πώς αίτιολογεί τό περίεργον αύτό φαινόμενον 
καί άπήντησεν «φαίνεται δτι σέ μιά προγενεστέρα μου 
ζωή θά ήμην κινέζος». Είναι δέ περίεργον άκόμη γεγο
νός δτι διά τήν χώραν αύτήν καί τόν άρχαίον πολιτισμόν 
ιης αίσθάνεται Ιδιαιτέραν κλίσιν, ή όποια πολλές φορές 
δέν άργεϊ νά μεταβληθή είς λατρείαν μέχρι φανατισμού.

‘Ο Βιγκένερ είναι πασίγνωστος καί έδώ άπό πολλά 
του φ λμ, έπειδή δέ θά τόν ίδούμε είς τό «Ντάγκφιν« 
καί είς άλλα νεώτερά ταυ, παρεθέσαμεν τά; άνωτέρω 
συντόμους βιογραφικά; σημειώσεις έλπίζοντες δτι προσ- 
φέρομεν κάποιαν ύπηρεσίαν είς τό άναγνωστικόν μας 
κοινόν. .

πιστοσύνη. Ή μητέρα δεν δεχεται. Απο υπερηφα- 
νεια δέν λέγει ποΰ πηγαίνει. Γιά τά παιδιά της δέν 
κ^τεϊ καμμιά κακία ! Δέν είναι κακά ! Κάμουν δτι 
μπορούν... , , , ,

Καί δ Γιάννης, δ Γιάννης το φοβερο και το καλό 
πάντα παιδί, έπιστρέφει, ένώ κανείς δέν τόν έπερί- 
μενε. Κατ’ άρχάς νομίζει δτι ή μητέρα πέθανε. Κα
τόπιν κατορθώνει νά ξεσκεπάση τήν πλεονεξία του 
έδελφοΰ του καί τήν άτιμία δλων τών άλλων. Ό θυ
μός του είναι πολύ μεγάλος. Αρπάζει τόν Πέτρο καί 
τόν δέρνει. Τόν σύρει μέχρι τοΰ γηροκομείου, γιά νά 
πάγη νά ζητήση συγνώ ιην απο την μητέρα του γονα
τιστός. Θά τόν σύρη παρά τήν έξέγερσι τοΰ, κόσμου | 
καί άκόμη καί αν δ Πέτρος πρόκειται νά πεθανη., ,

Άλλά στό δρόμο επεμβαίνει η ’Ισαβέλλα, ή οποία , 
κατευνάζει τόν Γιάννη της καί τόν εμποδίζει νά εξα j 
κολουθήση αύτήν τήν σκηνή, ή, οποία θά ερράγιψ1 
τήν καρδιά τής μητέρας άν τήν έβλεπε..

Ό Γιάννης τρέχει στό Πτωχοκομεϊον. Βλεπει την 
καλή γρηοΰλα τήν δποία βρίσκει γονατιστή, νά τρίβη 
καί νά πλύνη ένα πάτωμα. Ή μητέρα πού δέν βλέπει 
πιά τόσο καλά δέν τόν άναγνωρίζει στήν άρχή. Άνά 
μέσα στά δάκρυά τής ευτυχίας μαντεύει «το μικρό 
της» τό δποϊον τήν πέρνει μαςυ του τρέχον. Μετσκο- 
μισταί ξαναπήραν άπ’ δλα τά παιδιά τά έπιπλα, τής 
μητέρας. Τό σπήτι της ξαναγίνεται παρευθύς όπως 
ήταν άλλωτε. Κ

Ή εστία ξανασυνεστήθη. Καί ολοι αδελφοί και 
αδελφές μετανοημένοι έρχονται τριγύρω της καί τούς 
συγχωρεϊ καί τούς άγαπά, καί δέν κάμνει στήν καρ
διά της καμμιά διάκρισι μεταςύ αυτών, τών παιδιών 
της, τών μικρών της, στά δποϊα ανήκει, γιά τά οπ,οϊα 
θ ' ύ έφερε άκόμη περισσότερα, φθάνει αυτά να είναι । 
καλά, ευχαριστημένα καί ευτυχή.

ΚΙΝΗΜ· ΚΙΝΗΣΙΧ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΓΊςτλντιΝΟΥΠΟΔΙΝ

Κινημ. Όπερά— Μέ έξαιρετικήν επιτυχίαν προεβλή
θησαν τά έργα «ΑΙκατερίνη ή μεγάλη·, «Ό παίκτη; τ^ϋ 
ζατρικίου» καί «Τό τέλος τοΰ Μόντε Κάρλο» μέ τήν 
Μπερτίνι καί τόν Άντζελο,

Κινημ. Μαζί*.— Προεβλήθησαν τά έργα <ι’Η αδυσώ
πητος μοίρα» μέ τήν Μ- Φίλμπιν καί τόν Ν. Κέρρυ καί 
«Ό καταποντισθείς στόλος». Προσεχώς «Ναπολέων®.

Κινημ. Μοδέρν.— Προεβλήθησαν ‘Η αίμοχρρής πριγ- 
πήπισσα» μέ τόν Ζαλαμόρ καί μέ έπιτυχίαν «Ό μίστερ 
Βοΰ» ιιέ τόν Λόν Τσάνεύ.

Κινημ. Άλάμπρα.— Προεβλήθησαν μέ άφάνταστον 
έπιτυχίαν «Τό τελευταίο βαλς» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς, «Τό 
αύτοκρατορικόν ξενοδοχεϊον» καί « Ο Καζανόβα» τοΰ 
όποιου ή επιτυχία δέν περιγράφεται.

Κινημ. Σίκ.— Ηροεβλήθη «Ή γυμνή γυναίκα».
Κινημ. ΜεΙέχ.— Προεβλήθησαν τά έργα, «Ύπό τόν , 

μαροκινόν ήλιον» μέ τόν Μίλτον Σιλς καί * Η κύρια μέ 
τάς καμελίας» μέ τήν Ν. Τάλμαιτζ. „

Κινημ. Έιουάλ — Προεβλήθησαν «°Ολα δια τον ερω- । 
τα» καί «'Η κυρία μέ τήν έρμίνα». _ |

Κινημ. Λονξβμβουργ.— Προεβλήθη Ό άγγελος του I 
σκότους*.
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ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΚΙΝΗΜ. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!

ΟΥΤΝΦΙΛΔ ΣΙΧΑΝ
Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» εύρίσκεται είς τήν 

ευχαριστον θέσιν να δωση μίαν άμυδράν σκιαγραφίαν 
τοΰ αντιπροέδρου καί Γενικού Διευθυντού τής 'Εταιρίας 
Φόξ κ. Winfield Ρ. Sheehan. Ό λογογράφος Ο. Ο. 
Melntyre διάτόν Γουΐνι Σΐν είπεν δτι έργάζεται όταν 
οί άλλοι *Κοιμώνται καί δτι έχη περισσοτέραν ένέργειαν 
άπό κάθε άλλον.

Οταν άνέλαβε τήν διευθυνσιν τής παραγωγής τών 
ταινιών τής Φόξ οϋδείς έφαντάζετο δτι έντός ολίγου χρο-

νικοΰ διαστήματος ό Γουΐνι Σίν θά είχε νά έπιδείξη 
ταινίας όπως τό «Πόσο έκόστισε ή νίκη» τόν «7ον Ουρανό» 
και το «Sunrise».

Εντός 12 ετών .κατωρθωσεν ο δαιμόνιος αυτός άνθρω
πος νά άναδείξη τήν 'Εταιρίαν Φόξ καί νά τήν καταστήση 
μιαν απο τάς μεγαλυτέρας τού κόσμου. Ο'ι φίλοι τοΰ 
αριθμούνται είς χιλιάδας ένφ δέν έχη ούτε ένα εχθρόν 
χάρις είς τήν ευθύτητα τού χαρακτήρος καί τήν ειλικρί
νειαν που τον χαρακτηρίζουν.

Ό κ. Σίν έγεννήθη είς τήν πόλιν Μπούφαλο τής 
Πολιτείας Νέας Ύόρκης. Ό πατήρ του ήτο έμπορος 
υφασμάτων καί είς τήν οικίαν δπου έγεννήθη εύρίσκονται 
σήμερον τα γραφεία τής Φόξ. Έσπούδασε είς τό Κολλέγιον 
του Αγιου Κανησίου δταν δέ ήρχισεν ό Ίσπανοαμερικα- 
νικος Πόλεμός ό νεαρός Σήν έδραπέτευσεν άπό τό Κολ- 
λεγιον-και ένεγράφη έθελοντής ύπήρξε δέ έκ τών πρώ
των άμερικανων στρατιωτών πού είσήλθον νικηφόροι 
εις την πρωτεύουσαν Κούμπαν.

Μετά τόν πόλεμον έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του καί 
ειργασθη είς τήν έφημερίδα «Εσπερινός Χρόνος» ώς 
ρεπορτερς άλλ' αίφνηδίως ό διευθυντής τού Χρόνου τόν

άπέπεμ-ψε καί ήναγκάσθη νά καταφυγή είς τήν εφημε
ρίδα «Κόσμος» οπού έγένετο δεκτός ένθούσιωδώς διότι 
ό Γούΐνι έθεωρεΐτο είς άπό τούς πλέον διαπρεπής δηιιο- 
σιογράφους. ,
, "Οταν έξελέγη δήμαρχος τής Ν. Ύόρκης ό κ. Γκέϊναρ 
ο Γουινι άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τσΰ πυροσβεστικού τμή
ματος τής Ν. 'Υόρκης βραδΰτερον δέ προσελήφθη είς τό 
αστυνομικόν τμήμα, δπου έγνώρισε τόν Οΰϊλιαμ φόξ ό 
οποίος μέ τήν μεγάλην διορατικότητά του διέκρινεν είς 
τόπρόσωπον τού Γουΐνιν τόν άνθρωπον ό όποϊοςθά άνε- 
λάμβανε τήν διεύθυνσιν τής Εταιρίας του.

Πράγματι ό Ούΐλιαμ'Φόξ συνεννοήσεις μετά τού Γουΐ
νι ήρχισε νά ίδρύη διάφορα πρακτορεία είς τάς ’Ηνω
μένας Πολιτείας.

Το 1915_ συνέστησε τό πρώτον ιδιόκτητον Στούντιο 
είς το Λός Αντζελες τής Καλλιφορνίας και μετά εν έτος 
ηνοιξεν γραφεία είς τήν ’Αγγλίαν, Σκανδιναυίαν, 'Ιταλίαν, 
Ιαπωνίαν, Νότιόν Αμερικήν καί βραδύτερον είς τήν 

Αυστραλίαν και την Ανατολή, μέ γενικόν άντιπρόσωπον 
τον αδελφόν του Κλέητον νομομαθή, έργαζόμενον άλλοτε 
είς τά γραφεία τής Φόξ είς τό Μπούφαλο.

Εν τφ μεταξύ ο Γουινι έξέδωκε τό έβδομαδιαϊον του 
Φόξ (πρόκειται περί ταινίας έβδομαδιαίας άποτελουμέ- 
νης άπο διάφορα Πολιτικά καί κοινωνικά γεγονότα έκ 
τού φυσικού) είς τό οποίον είργάξοντο 1100 Καμαρεμάν 
(μηχανικοί) εις διάφορά μέρη τού κόσμου καθώς καί τό 
Β^αριετέ επίσης ταινίαν έβδομαδιαίαν. Ή γενική ιδέα 
είναι οτι ό Γουινι είναι είς έκ τών μεγαλυτέρων κινημα
τογραφικών φυσιογνωμιών τού κόσμου.

, Εσχάτως Γουινι έπεσκέφθη τήν Ευρώπην μόνον 
και μόνον δια νά εύρη νέαν ύλην διά τήν 'Εταιρείαν 
Φοξ, καί έπέστρεψεν έχων είς τήν τσέπην του ένα λόγον 
τού Μουσολινι, διάφορους μουσικάς συνθέσεις τού χο
ρού τού Βατικανού διά τό μούβιτον τοΰ Φόξ. (μούβιτον 
είναι τα ραδιόφωνα τών κινηματογράφων).

Όταν έπαίχθη ή ταινία «Sunrise» είς τό θέατρον τού 
Χρονου τής Ν. Υόρκης, ό κόσμος διά πρώτην φοράν 
ήκουσε μέσον τών μουβίτων τής Φόξ τήν φωνήν τού 
Παππα και άλλων ^μεγάλων συγγραφέων καί πολιτικών 
της Ευρώπης. Οι άλλοι δυο αδελφοί τού Γουΐνι ό Χάουαρ 
και. ό Νόρμαν είναι επίσης είς τήν υπηρεσίαν τής Φόξ 
της οποίας διευθύνουν διάφορα πρακτορεία.

* Αυτός είναι ο Γουινι Σην πριγκηψ μεταξύ άνθρωπων 
και άνθρωπος μεταξύ πριγκήπων καθ' δλην τήν σημα
σίαν τής λέξεως.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ζητούνται τακτικοί αντακοκριταΐ νέοι η δτσποινίδτς 

δ^τως αντιπροσωπεύσουν τδν “Κινηματογρ. Αστέρα* τις 
τάς έξης πόλεις τής ‘Ελλάδος’ ‘Ηράκλειον (Κρήτης), Ρέ
θυμνο·, ’Ιωάννινα, Πρέβεζα, Πύργον (’Ηλείας), Τρίκκα- 
λα, Αίγιον, "Αμφισσαν, Καστοριάν, Κοζάνην, Άμαλιάδα, 
Αργοστόλιον, Σπάρτη, Άγρίνιον, Ναύπλιον, Κόριν&ον, 

Φλώρινα, Βέρροιαν, καί ό'τΐον υπάρχει έστω καί εϊς μ,ό- 
νον κινηματογράφος ως και εις τήν Κορυτσαν (Άλβανί- 
as) Ηαι Κύπρον» Θα προτψώνιαι οί εγγράφοννες συνδρο
μητής·

, Οι έπι&υμοϋντες ας άπευ&υν&οϋν δι’ επιστολής των 
εις τά γραφεία τοΰ ^Κινηματογρ. ’Αστέρας· άποστέλλον- 
τες συγρόνως καί δύο μικράς φωτογραφίας διά νά τούς 
εφοδιάσωμεν μέ τδ σχετικόν δελτίον ταυτότητας.

ΚΑΖΑΝΟΒΑ
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Ντάν θ' Μάλλυ 
Λή Κάρλτον 
Μπούλ . . . 
Τζήμ . ■ ■

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ζώρζ Ο’ Μπριάν 
"Ολιβ Μπόρντεν 

Τόμ Στάντσυ 
Φ. Μακντόναλτ

ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ
Τζάκ . . 
Χάντερ . ■ 
Τζάκ 
Μίλι Στάνλεϋ

Φρ. Κάμπεο 
Αοΰ Τέλλτγκεν 

"Οτις Μπάρλαν 
Πρισίλλα Μπόννερ

Παραγωγή FOX FILM CORPORATION

Περί τά 1875 άνεκαλύφθησαν εις τά μέρη τής 
Πολιτείας Δακότα, τά όποια έως τότε ήσαν μόνον διά 
τους ’Ερυθροδέρμου:, μεταλλεία χρυσού. ’Επετράπη 
τότε η ελεύθερα έκιιετάλλευσις καί εγκατάστασις καϊ 
πολυάριθμα καραβάνια αμαξών καϊ Εκατοντάδες χιλι

νίων.Ένα άπό τά αμάξια Εμεινε ολίγο π'.σω καϊ Απο
φασίζουν νά τοΰ επιτεθούν, νά φονεύσουν τους Επι- 
βαίνοντας καϊ νά κυριεύσουν τά υπάρχοντα τών δυ
στυχών Εποικων.

Έν τούτοις φθάνουν είς μίαν στιγμήν πού άλλοι
λησταϊ έχουν ήδη Επιπέσει κατά 
τής άμάξης καί μετά μίαν σύντο
μον,καί ζωηράν συμπλοκήν Εκ
διώκουν τούς ληστάς καϊ εϊνε έ
τοιμοι ν' αρχίσουν τήν λεηλασίαν 
τής άμάξης.

Τήν στιγμήν Εκείνην ανακα
λύπτουν δτι ό όδηγός τής άμά
ξης, ένας γέρος, εϊνε νεκρός καί 
δτι είς τάς αγκόλας του εϊνε 
πεσμένη, λυπόθυμος μία νέα 
20 Ετών. CH εγκατάλειψις καί ά- 
θωότης τής κόρης συγκινεϊ μέ
χρι δακρύων τούς 3 σκληρούς 
άνδρας καί αποφασίζουν νά υ
ποστηρίξουν τήν νέαν καί νά 
Επαγρυπνήσουν επί τής περιου
σίας της.

’Αναχωρούν πρός τήν γει
τονικήν κατασκήνωσιν Κούστερ, 
δπου εϊς χαρτοπαίκτης όνόματι 
Χάντερ εξασκεϊ άγρίαν τυραν
νίαν.

Οί τρεις λησταϊ βλέπουν οτι 
δεν εϊνε κατάλληλοι νά προστα
τεύσουν τήν νέαν, τήν Λή Κάρ
λτον. "Ως Εκ τούτου ζητούν ενα

άδων Εποικων εκίνησαν άπό τήν πυκνοκατοικημένην 
'Ανατολήν πρός τά παρθένα Εδάφη της Δύσεως.

Οί Μπούλ Στάνλεϋ, Τζάκ "Αλλεν καϊ Τζϊμ Κο- 
στιγκαν, τρία σκοτεινά υποκείμενα, τών όποιων δλα τά 
κράτη, άπό τόν Καναδαν μέχρι τοΰ Μεξικού, είχαν 
Επικηρύξει τάς κεφαλάς, άνεκάλυπτον Εν μέσφ τών 
ερήμων τής Δακότας μερικά αμάξια, τήν ουράν τών 
καραβανίων. (

’Επειδή εϊχαν διαμείνει πολύν χρόνον είς τας στέπ- 
πας φοβούμενοι τήν καταδίωξιν τών άρχών, δεν γνω
ρίζουν πώς νά Εξηγήσουν τήν παρουσίαν τών καραβα-

νέον διά νά τού δώσουν τήν κόρην ως συςυγον καϊ Εκ 
λέγουν ώς τοιοΰτον τόν Δάν Ομαλλη. Εις τού Δαν η 
Λή άναγνωρίζει τόν ανδρα ό όποιος προ ολίγου ακό
μη χρόνου Ετρεξεν καϊ Εβοήθησε τόν θειον της δστις 
εύρίσκετο είς δυσκολωτάτην θεσιν, δεν του φανερώνει 
δμως δτι τόν άναγνώρισε.

Είς τήν κατασκήνωσιν Εν τώ μεταξύ αρχίζει συμ
πλοκή μεταξύ τών Εντιμων Εποικων καϊ τής συμμο
ρίας τοΰ χαρτοπαίκτου Χάντερ.

' " Αί γυναίκες καταφεύγουν εϊς εν ξύλινον πύργον ό 
I όποιος παίρνει φωτιά κατά τό διάστημα τής συμπλο-
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0 ΦΡΙΤΣ ΑΑΓΚ
ΕΧΑΣΕ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ;
Εις [τούς χινημ,χτογρχφικούς χόχλους 

διχδίδετχτ, ότι ό μ,εγχλος Γερμ,χνός σκη
νοθέτες, ό δημιουργός τών «ΛΙιμ,πελούγ- 
κεν» xxi τής «Μητροπόλεως» Φριτς Λ,χγκ 
έχχσε τάς φρένχς. Τήν εϊδησιν μετχδίδο- 
μ.εν υπό πχσχν έπιφύλχςιν, εύχόμ,ενοι ό
πως ή έ0δόμ.η τέχνη, κχΐ πρό πάντων ή 
γερμ,χνική κινημ,χτογρχφίχ μ.ή στερηθή 
ενός έκ τών σπουδχιοτέρων χυτής πχρχ- 
γόντων. ι

Η ΠΗΜ ΠΕΡΙΕΡΓΟ Η
Εύ. Χαλατσιάδην (Πειραιά). Λειτουρ

γούν ούκ δλίγαι σχολαι τοΰ είδους τούτου έν Άθή- 
ναις. Πλήν διά νά έχω τήν συνείδησιν άναπ υμένην 
σάς συνιστώ νά άπέχητε άπό αύτάς έφ’ όσον καμμία 
τούτων δέν έργάζεται μέ πρόγραμμα κ ιί βάσιν.

—Δα Λοβέρδου (Τρίπολιν). 'Η διεύ&υνσις 
τής Λία ντέ Πούττι είναι: Phoebus Film A. <τ.— 
Phoebus Palast am Anhalter Bahnhof—Berlin 
S. W. ii.

—Δα Λιλίκαν Κ (Σέρρας). '0 Φύττερερ επί 
τοΰ παρόντος δέν μοϋ λέγει τίποτε. Μερικά άπό τά 
έν Άθήναις παιχθέ.ντα φίλμ του είναι: ή Πριγκήπισ- 
σα Ρεπανάκι», ή «'Αγνή Σουζάνα», «Τά επτά κορί
τσια τής κας Γκιούρκοβιτς». 'Η Πίκφορδ «γυρίζει» 
ένα φιλμ κατ’ έτος. Τό σπάνιον τής έμφανίσεώς της 
δέν έμείωσε διόλου τήν θέσιν της είς τήν συνείδησιν 
τών ’Αμερικανών πού εξακολουθούν νά τήν λατρεύουν. 
Ό Μοσζοϋκιν εύρίσκεται εις Βερολίνον δπο «γυρίζει» 
μέ τήν Σουζύ Βερνόν πρωταγωνίστριαν τοϋ «Τελευ
ταίου Βάλς» διά λογαριασμόν τής ’Αμερικανικής εται
ρείας Ούνίβερσαλ. Μετά ταϋτα θά έπιστρέψη είς ’Α
μερικήν. Ή ονομασία περί ής μέ έρωτάτε έχει διε
θνώς άποδοθεΐ είς τόν κινηματογράφον.

■—Γ εωργόπουλον (Μεσολόγγιον). Ή δι- 
εύθυνσις τής Παραμάουντ: Direction de la Societe 
des Films paramount 475 Fifth Ave. New-York 
U. S. Α. τοΰ Τζαίκυ Κούγκαν : Metro—Goldwyn 
Mayer Studios—Culver City Calif. U.S.A.

— Άλ. Μπιζέλην (Κέρκυραν). Λυποΰμαι 
μή δυνάμενος νά σάς διαφωτίσω είς τάς άπορίας σας. 
Μένω πάντοτε πρόθυμος νά σάς παράσχω άλλας σχε
τικός πληροφορίας. »

—A. Κ. (Ενταύθα). Ή ’Ιωσηφίνα τοΰ «Ναπο- 
λέοντος» είναι ή γαλλίς καλλιτέχνις Ζίνα Μανές. Τώρα 
εύρίσκεται είς Βερολίνον όπου «γυρίζει» τήν «Θηρε
σίαν Ρακέν» τοΰ Ζολά μέ σκηνοθέτην τόν Ερρίκον 
Ρουσέλ.

Σίτλβιος ό Γ'.

κης. ‘Ο Μάλλη καί οί τρεις ληβταΐ αώζονν την Λή καί 
τας αλλας γυναίκας ατό την πνρκαϊάν καί μεταξύ αυ
τών ανακαλύπτει, ό Μποϋλ Σιάνλεν την αδελφήν του 
τήν δτοίαν Ιχει χρόνιι νά τήν δη. Ή άδελφή του ίκ- 
πνέουοα τοϋ εξομολογείται δτι δ αίτιος τών βασάνων 
της ήτο ό Χάντερ καί ό ΑΓ.τονλ δρκίζετε νά έκόικη&ή 
τόν κακοΰργον.

Τήν έπομένην αρχίζει άγων ταχύτητας πρός τά ευ- 1 
νοϊκά διά κατασκήνωσιν μέρη. Τά αμάξια τών έποί- 
κων παρατάσσονται είς μίαν γραμμήν καί δταν τό ση· 
μεϊον έκκινήσεως δίδεται τρέχουν πρός τήν στέπταν 
είς άναξήτησιν εδάφους καταλλήλου πρός καταοκήνω- 
σιν. "Οποιος φΰάση πρώτος έχει τό δικαίωμα νά πάρη 
τό μεγαλύτερων καί καλλίτερον μέρος.

Τό αμάξι τής Λή έπροσπέρασε κατά πολύ δλα τά 
άλλα, είς ένα στενόν δμως επιτίθενται κατ' αυτόν δ 
Χάντερ καί οί συμμορίται του διά νά τούς κλείσουν 
τόν δρόμον πρός τά χρυσωρρυχεϊα. "Ο Τζάκ ’Άλλεν 
καλύπτει τήν ύποχώρησιν, Ινώ οί άλλοι φεύγουν μέ τό 
αμάξι. "Ο γενναίος ληστής φονεύεται καί είς τό έπό- 
μενον στενόν αρχίζει έκ νέου μία μεγάλη συμπλοκή 
έως δτου ό Τζΐμ Κόστιγκαν άνατινάσσει είς τόν άέρα 
μίαν πυριτιδαποθήκην τής Κυβερνήσεως καί ίξο/.ο- 
θρεύει ούτω τό μεγαλύτιρον μέρος τής συμμορίας τοϋ 
Χάντερ. Άλλά καί αυτός φονεύεται έντός δλίγου καί 
ούτω κινδυνεύουν δ Μπούλ Στάνλεν καί δ Λάν Όμάλ- 
/.η νά κατανικηθοϋν άπό τούς συμμορίτας οί όποιοι 
ήσαν άκόμη αρκετοί τόν αριθμόν.

'0 Όμάλλη άρνείται νά φύγη μέ τήν Λή καί ό 
Μπούλ αναγκάζεται νά τόν κάιιη νά λιποθυμήση καί 
τότε ή Λή καλπάζει μακράν μέ τόν λιπόθυμου 'Ομάλ- 
λη ενώ δ Μιίούλ φονεύει τόν θανάσιμον ίχθρόν του 
Χάντερ.

Κατ' αυτόν τόν τρόπον οί τρείς λησταί εξέπλυναν ' 
τάς κηλίδας τοϋ παρελθόντος των διά πράξεων αυτο
θυσίας καί οΰτω κατέστη δυνατόν νά εύρουν οί δύο 
νέοι τήν δδόν πρός τήν ευτυχίαν.

ΛΗΞ1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ην ληγ. μηνος Ί *νουρίου, λήγουν αί σύνδρομα! 

τών κ κ. 4. Συνοδίτου, Δ. ΒονΚγαρίδη, Γ. Μποζατζίδη 
και Ν. ΙΙαττα κώστα Πειραιά, Ν Κωσταρίδη ΆΟηνα ι, 
Ζ. Άλβάνη Κα{3άλλα9 Α. Κοέν Θεόόαλονίκη, X. *Αμ· 
πλιανίτη Λαμία, ϋαρασκβυής Τακτικού Τηγάνι—Σά
μον, Χρυσάφη Σέρραι καί Θ. Uj. π α βασιλείου Βό
λος.

Ιίαρακαλοϋνται θεραώς οί ανωτέρω κ. κ· συνδρομηταί 
όπως θ'ελήσουν καί ανανεώσουν εγκαίρως τάς συνδρομάς 
των έμβάζοντες τό άντίτιμον κα#’ όσον εν εναντία περί· 
πτώσει άπό πρώτης Φεβρουάριου, κατ* έπικρατήσασαν 
αρχήν,&ά διακοπή ή περαιτέρω άποσιολή τού τεύχους.

Κινηματογραφικός Άότηρ

άνθρωποι. Ό κύριος αύτός ήθελε, λέγει, νάίίγυρίσηΤ) μίαν ταινίαν 
μαζί μου. Άλλά μόλις μοϋ έκαμε τήν πρότασίν του, ένεθυ- 
μήθην τά άνώνυμα γράμματα καί τόν ή ρώτησα σχεδόν άποτόμως.

—Σεις μοϋ έστέλλατε τά εισιτήρια τοϋ κινηματογράφου ;
Ή έκπληξίς τοϋ άνθρώπου ήτο τόσον ειλικρινής, ώστε άπέ- 

βαλα άμέσως κάθε μου υποψίαν.
Δέν άποκρύπτω ότι ήθελα πολύ νά παίξω είς τόν κινημα

τογράφον καί νά δεχθώ τήν πρότασίν εκείνην, άλλά δέν ήμπό- 
ρεσα νά μή παρατηρήσω είς τόν περίεργον εκείνον κύριον, μάλ
λον άπό φιλανθρωπίαν, ότι δέν έγνώριζα κατά πόσον ήμουν 
κατάλληλη διά τόν κινηματογράφον καί ότι έπρεπε δι’ αύτό 
νά σκεφθώ καλύτερα καί νά μή διακινδυνεύση τά χρήματά του.

Ό κύριος όμως έπέμεινε.
Τότε καί εγώ άπεφάσισα νά δοκιμάσω διά μίαν άκόμη φοράν 

τήν τύχην μου.
— ”Εχετε ήδη τό χειρόγραφον ;
—Χειρόγραφον θά εύρεθή. "Ο,τι κυρίως μέ ενδιαφέρει εινε 

ή συγκατάθεσίς σας.
Σνγγραφικαι φιλοδοξία*

Δέν ήξεύρω πώς μοϋ ήλθεν έξαφνικά ή έμπνευσις αύτή καί 
τοϋ είπα :

—Σάς κάνω μίαν πρότασίν: Νά γράψω εγώ τό έργον.
Δηλαδή έπαιζα τό μεγαλύτερου άτοΰ μου μέ τό ποιητικόν 

μου τάλαντου. ’Εάν έδέχετο, καλά. Θά έγραφα τό λιμπρέττο 
καί θά έπαιζα συγχρόνως. ’Εάν όχι, τότε θά ήρνούμτ\υ νά 
δεχθώ τήν πρότασίν του.

Ό άτυχής άνθρωπος έφάνη πρός στιγμήν άπαρηγόρητος.
—Εινε άνάγκη νά γίνη αύτό ποϋ λέτε; μέ ήρώτησε λυπη- 

। μένος.
Άλλά τό ποιητικόν μου γόητρον δέν μοϋ έπέτρεπε καμμίαν 

ύποχώρησιν.
— ’Εάν δέν ήμπορή νά γίνη διαφορετικά, τότε τί νά κάμω; 

Θά δεχθώ και πάλιν.
Αίφνης άνελογίσθην τήν ευθύνην πού άνελάμβανα καί προ

σέθεσα :
—Δέν έγραψα ποτέ είς τήν ζωήν μου.
Ό υποχρεωτικός κύριος προσεπάθησε διά τελενταίαν φοράν 

νά μέ πείση νά παραιτηθώ τοϋ σχεδίου μου, άλλ’ έστάθη αδύ
νατον.

"Υστερ’ άπό μιοήν ώρα ύπεγράφαμεν ένα συμβόλαιον, διά 
τοϋ οποίου ύπεχρεούμην νά ετοιμάσω τό χειρόγραφον καί νά 
παίξω τόν ρόλον τής πρωταγιονιστρίας, αντί τοΰ κολοσσιαίου 
ποσού τών 100 ρουβλίων.

νΑ, αύτήν τήν φοράν θά ήμποροϋσα νά εύχαριστήσω πέντε 
τουλάχιστον φορές τήν μητέρα μον, ?/ όποια αγαπούσε τόσον 
πολύ τά λουλούδια !
Th ότ'εργαόία τη< καμαριέρας μον

Κάθε αρχή εινε δύσκολη. Εινε αλήθεια, ότι προηγουμένως 
είχα γράψει αρκετά ποιήματα, τά όποια είς μίαν στιγμήν αύτε- 
πιγνώσεως, παρέδωκα είς τό άδηφάγον πϋρ.

Τό νά γράψω όμως ένα χειρόγραφον κινηματογραφικού έργου 
καθ’ ήν στιγμήγ ούτε ιδέαν είχα περί κινηματογραφικής τέχνης, 
ήτο, μά τήν αλήθεια, ένα τόλμημα, διά τό όποιον ζητώ τοϋ 
Θεού τήν συγχώρησιν.

Τόν τίτλον τόν είχα εύρει ήδη: (.(Σκλάβοι τών αισθήσεων)). 
Τό εύτύχημα ήτο πού αί αισθήσεις ήσαν πέντε μόνον και πού 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Έπιότοοφή είς τό Οέατρον

'Όταν έπέστρεψα άπό τό μέτωπον κατέφυγα καί πάλιν είς 
τό Αύτοκρατορικόν Θέατρον τής Βαρσοβίας. Είς τήν παντομί
μαν «Σου μουρούνα έσημείωσα τήν μεγαλυτέραν θεατρικήν έπι
τυχίαν μου, ’Αλλά συγχρόνως έδοκίμασα μίαν συγκίνησιν τήν 
όποιαν δέν έπερίμενα, κάτι πού δέν συμβαίνει συχνά εις μίαν 
ηθοποιόν.

Τό ότι μέ έγέμισαν μέ μπουκέττα μετά τήν παράστασιν, ήτο 
πολύ φυσικόν. Τό ότι έλάμβανα κάθε βράδυ άμέτρητες προσκλή
σεις γιά ένα φιλικό δεΐπνον, επίσης. Τώρα μάλιστα σκέπτομαι 
ότι άν έδεχόμην τότε όλες αυτές τίς προσκλήσεις, άσφαλώς 
σήμερα δέν $ά ήμουν τόσον άδύνατη.
*Ενα μνότήρχον πον οέν ΙξηγήΟη ποτέ

Τό νά λαμβάνη μία ή&οποιός άνώνυμα γράμματα εινε κάτι 
άσυνήύέιστο, Δι’ αύτό εξεπλάγην όταν ένα πρωί έλαβα μίαν 
άνώνυμον επιστολήν, ή μάλλον ένα φάκελλον μέ τήν διεύ&υνοίν 
μου, εντός τοϋ οποίου υπήρχε καί δεύτερος καί τρίτος φάκελλος. 
Είς τόν μικρότέρον φάκελλον ύπήρχεν ένα είσιτήριον κινηματο
γράφου !Ή έκπληξίς μου ήτο μεγάλη καί ή ταραχή μου άκόμη μεγα- 
λυτέρα. Χωρίς νά σκεφ&ώ πολύ, επέταξα τούς φακέλλους μέ 
τό είσιτήριον μαζί είς τό καλά&ι.

’Αλλά τήν έπομένην έπανελήφ&η τό ίδιο παιγνίδι, μέ επί
λογον τό καλάθι.

Προσεπάθησα νά άνακαλύφω ποιος ήτον ό υποχρεωτικός 
αυτός άγνωστος πού μέ έφωδίαζε μέ εισιτήρια κινηματογράφου, 
άλλά δέν τό κατάιρ&ωσα. Τά γράμματα αυτά μοϋ τά έφερνε 
ένα παιδί, τό όποιον κατ’ ούδένα λόγον εννοούσε νά μοϋ προ- 
δώση τό όνομα τοϋ άνθρώπου ποϋ τό έστελλε. Τά χρήματα 
πού τοϋ προσέφερα δέν τό συγκινοϋοαν καθόλου.
ΕΙς τόν κινηματογράφον

’Επί τέλους άπεφάσισα νά χρησιμοποιήσω ένα άπό τά εισι
τήρια αυτά.

Διά νά είμαι ειλικρινής, άγαποϋσα πάντοτε τόν κινηματο
γράφον. Άλλά ποτέ δέν τοϋ άπέδωκα όσην σημασίαν έπρεπε. 
Είδικώς αυτήν τήν φοράν, πηγαίνοντας είς τόν κινηματογράφον, 
είχα προθέσεις ντετεκτίβ. Ένόμιζα οτι θά ήμποροϋσα νά εξιχ
νιάσω τό μυστήριον τών άνωνύμων επιστολών. Άλλά τό φίλμ— 
εάν ενθυμούμαι καλά, ήτον ένα φίλμ μέ τήν Παολίναν Φρέν- 
τερικ—μέ συνεκίνησε τόσον πολύ, ώστε έλησμόνησα όλα τά 
άλλα.Και τό βράδυ εκείνο, μετά τήν παράστασιν, έλαβα πάλιν 
ένα γράμμα. Άλλ’ αυτήν τήν φοράν μέσα είς τόν φάκελλον δέν 
ύπήρχεν ένα είσιτήριον κινηματογράφου, αλλά ένα λευκό φύλλο 
χαρτί, επί τοϋ οποίου είχαν γραφή μέ γραφομηχανήν τά έξης : 
(.{Σάς ευχαριστώ πολύ /»

Άκόμη καί σήμερον δέν γνωρίζω ποιος ήταν εκείνος, ποϋ ; 
μέ τόν μυστηριώδη αυτόν τρόπον ήθελε νά ξυπνήση μέσα μου 
ένα ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά τόν κινηματογράφον καί ϊσως-ΐσως 
τόν πόθον ν’ αφιερωθώ είς αυτόν.
*11 πρώτη πρόταόις

Μετά οκτώ ημέρας ήλθε κάποιος νά μέ έπισκεφθή. Ή 
έπίσκεψις αύτή μέ έπεισεν, ότι υπάρχουν άκόμη επιπόλαιοι
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ή έμφυτος συμπόνοια μου δεν #ά μέ άφηνε νά παρουσιάσω... 
αίματα είς την σκηνήν!

’Επειδή έγνώριζα ποιον ρόλον #ά έπαιζα, άπέφυγα έπιμε- 
λώς σκηνάς, που θά με ήνάγκαζαν νά έλθω είς στενήν επαφήν 
με τόν πρωταγωνιστήν τοϋ έργου. Έφ’ δσον δεν τόν έγνώριζα 
ακόμη, ήτο αδύνατον νά δεχθώ νά με φιλήση !

Έδημιούργησα ένα ρόλον τρομερού και δαιμονισμένου κορι- · 
τσιοϋ, που έταίριαζε περίφημα μέ τήν άγρίαν όρμητικότητα τών 
18 χρόνων μου.

’Αλλ’ επειδή δέν τά κατάφερα έως τό τέλος, ήναγκάσθην 
νά ζητήσω τήν βοήθειαν τής καμαριέρας μου, ή οποία προθύ- 
μως έδέχθη νά συνεργασθή μαζί μου διά τήν επιτυχίαν τής 
πρώτης πνευματικής δημιουργίας μου.
‘Η έκτέλεόχς

Τά πάντα ήσαν πρωτόγονα.
Τό ατελιέ μας ήτο μία σοφίτα είς τό τέταρτον πάτωμα 

κάποιου σπιτιού. 'Οσες φορές δέν αέγυρίζαμε» σκηνές τοϋ 
έργου, είργάζετο έκεϊ μέσα ένας φτωχός ζωγράφος.

Τις σκηνές τοϋ υπαίθρου θά (.(εγυρίζαμενΤ) είς τά περίχωρα 
τής Βαρσοβίας. Δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν άναστάτωοιν, που 
έφέραμε μέ τό πέρασμά μας είς τά διάφορα χωριά. Οί αφελείς I 
χωρικοί έτρεχαν έκπληκτοι νά ίδοϋν τί συμβαίνει. Έπίσης δέν 
θά λησμονήσω ποτέ τήν σοβαρότητα τοϋ ρεζισσέρ μας. Πόση । 
σοβαρότης διά τό τίποτε !

'Ο ρεζισσέρ αυτός έγνώριζεν άπό κινηματογράφον οσα καί 
έγώ. Μέ άφησε νά μακιγιαρισθώ κατά τόν τρόπον ποϋ έσυνή- 
θιζα νά μακιγιάρωμαι είς τό θέατρον. Δέν έγνώριζα οτι τό πολύ 
κόκκινο, ποϋ έβαζα είς τά χείλη μου, θά έβγαινε μαϋρο είς τό 
πανί. Και έτσι τά έκατάφερα νά παρουσιασθώ σάν τό Χάρο !

Άλλ’ ή μεγαλυτέρα άπό όλες μας τις συμφορές ήτον ή 
μανία τών διαφόρων περιέργων, νά έρχωνται κοντά είς τους 
πρωταγωνιοτάς διά νά τους πάρη καί αυτούς ή μηχανή ! Κάθε 
τόσο ό όπερατέρ έσταματοϋσε τό (.(.γύρισμα» διά ν’ άπομακρύνη 
τήν... μαρίδα. Έν τέλει έκαταλάβαμε πώς χωρίς τήν ένίσχυσιν 
τής άστυνομίας ήτον άδύνατον νά προχωρήσωμεν. Καί έτσι 
ήναγκάσθημεν νά καταφύγωμεν εις αυτήν. Ά! θά έπρεπε νά 
αύτοκτονήση κανείς, έάν τό πράγμα δέν είχε καί τις κωμικές 
πλευρές του.

Τέλος υπό τήν προστασίαν τών άστυνομικών οργάνων, μιάς I 
πολίχνης, κοντά εις τήν Βαρσοβίαν, κατέστη δυνατόν νά «γυρισθή» 
ή πρώτη μεγάλτ\ σκηνή μου μέ τόν πρωταγωνιστήν τοϋ έργου, ’ 
τήν όποιαν δέν παρηκολούθησαν παρά έλάχιστα χωριατόπουλά, 1 
διότι αί γυναίκες, πού είχαν μαζευθή είς τήν άρχήν, άγνωστον I 
διατί, έξηφανίσθησαν έν τω μεταξύ.

Σημειώνω αυτήν τήν λεπτομέρειαν, διότι, καθώς θά ίδήτε ι 
παρακάτω, έχει τήν σημασίαν της.

Άπό τήν πρώτην αυτήν σκηνήν ό ρεζισσέρ είχε μείνει ένθου- 
σιασμένος. Άλλ’ ό άνθρωπος αύτός δέν έμενε ποτέ δυσαρεστη- 
μενος, τό γεγογός δέ αύτό μοϋ έκόστισε πάρα πολλά. Καί θά 
σάς έξηγήοω διατί. Αρκεί νά έχετε όλίγην υπομονήν.

ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡ1
Είς τό επόμενον : Μία απίστευτη περιπέτεια.—Πώς ολος 

ό θίασος όδηγεΐται είς τήν φυλακήν.—Κιβώτια ταινιών πού 
περιέχουν... δυναμίτιδα.^Οί αιώνιοι Σέρλοκ Χόλμς.—Μία 
πρόσκλησις άπό τό Βερολΐνον.

Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΚΤΑΕΤΗΡΙΣ
ΤΗΣ FOX FILM CORPORATION
Καθ’ όλην τήν τρέχουβαν έβδομάδχ 
—ίίθ τρ. μ. ’Ιανουάριου θά έορτχ- 

σθή ή εΐκοβιπενταετηρις άπό τής ίδρύσεως 
τής Κινηματογραφικής ‘Εταιρίας FOX 
FILM CORPORATION. Έπί τή ευκαιρία, 
αύτή ή FOX εκλεισε συμβόλαια διά τήν 
τρέχουσαν έβδομάδα δι’ όλην τήν Άμε· 

| ρικήν, ένος έκατομμυρίου περίπου δολ- 
λαρίων. ‘Ο κύκλος τών έργασιών της εις 
Αμερικήν κατά τό τελευτχίον έτος άνήλ- 
θε είς ΐίΐ» περίπου έκατομμ. δολλάρια.

‘■I έταιρία Φος Φίλμ έχει αγοράσει, 
τά έν Χικάγω 14 θέατρα τού ASCHER, 
τό γεγονός δε αύτό θά τό άναγγείλη διά 
πρώτην φοράν είς τό κοινόν έπί τή εύκαι· 
ρία τών έορτών τής ίϊίίταετηρίδος της.

Λιευθυντής τών ανωτέρω 14 θεάτρων 
τής ΦΟΧ διωρίσθη ό κ. ECKHARD 1 μέ
χρι τούδε διευθυντής τών γραφείων έκμε- 
τχλλεύσεως τής Φόξ έν τή αύτή πόλει.

ΠΑΡΑΜΟΝΑΙ ΜΙΑΣ“ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ„...
Τήν 30ήν ’Ιανουάριου θά προβληθή εις δύο άπό τάκι- 

νηματοθέατρά μας συγχρόνως, ή πρώτη, ή μάλλον, μία 
άπό τάς πρώτας ’Ελληνικός ταινίας.

Ή σχετική διαφήμισις ήρχισεν ήδη καί τό 'Ελληνικόν 
Κοινόν θά σπεύση έν καιρφ άθρόον ϊνα κρίνη τάς προ
σπάθειας έκείνων οί όποιοι άνέλαβον τήν πραγματοποί- 
ησιν τοΰ τολμηρού ονείρου ολοκλήρου τής νεολαίας μας, 
δηλαδή νά κατασκευάσωσι ένα καθαρώς 'Ελληνικόν φιλμ 
(άνευ ξένης συνεργασίας) άπό τήν άξίαν τοϋ όποιου θά. 
κριθή πλέον όριστικώς αν δικαιούμεθα ν' άποβλέπωμεν· 
είς τήν άπόκτησιν 'Ελληνικής Κινηματογραφικής Βιομη
χανίας χωρίς νά έρυθριώμεν.

Άποφεύγομεν νά έκφέρωμεν πάσαν γνώμην μας διά 
τήν προσπάθειαν τοΰ καλλιτεχνικού συγκροτήματος δπερ 

। παρήγαγε τόν «"Ερωτα καί τά Κύματα», μολονότι, έχομεν
ι άπόλυτον πεποίθησιν ότι αί προβλέψεις μας θά έπιβε- 
βαιωθοΰν κατά γράμμα... Πλήν, διά νά μή μάς κακίσουν 
οί ένδιαφερόμενοι καί διά νά μή άποδώσουν τήν άπαισιο- 
ξίαν μας είς προκατάληψιν καί άδιαλλαξίαν, προτιμώμεν 
νά σιωπήσωμεν σήμερον, διά νά κρίνωμεν δικαίως καί 
άμερολήπτως μεθαύριον τάς προσπάθειας των. Άπό αύ- 
τάς δέ θά έξαρτηθή σπουδαίως ή φήμη τοΰ οίκου «Ντάγκ 
—Φιλμ» (τοΰ όποιου ό «"Ερως καί τά Κύματα» είναι ή 
πρώτη παραγωγή) προσέτι δέ, καί ή άνατολή ή ή... δύσις 
τών ’Ελλήνων άστέρων, οΐτινες διέπραξαν τό σφάλμα ν' 
άρχίσουν άπό τό ώμέγα άντί άπό τό άλφα, ένφ έπρεπε νά 
είχον ύπ’ όψει—πρός όφελος των,—-ότι ή φύσις δέν κά
μει πηδήματα...

Ώστόσον, τό Κοινόν μας άναμένει μέ εύλογον ανυ
πομονησίαν τήν ήμέραν τής προβολής τοΰ φίλμ «"Ερως 
καί Κύματα · καί ήμεϊς έπίσης. Αύτό δέν πρέπει ούδόλως 
ν’ άνησυχεϊ τούς «νεοφώτιστους άστέρας» τήν άσθενή. 
λάμψιν τών οποίων εύχόμεθα καί έλπίζομεν ότι ό κ.Γα- 
ζιαδης θά συνεπλήρωσε μέ τά άναμφισβήτητα φώτα τής 
ΰψηλής τεχνικής του είδικότητος, ήτις τόν κατέταξε με
ταξύ τών έκλεκτών όπερατέρ τής νεωτέρα,- Γερμανικής. 
Σχολής. "|ρις Σκαραβαίον

Ο ΚΙΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦ^ΣΤΗΡ ΕΝ ΚΪΠΡίΙ
'Ο '«Κ^ημοτογραφιχός Ά- 

βτήρ» πωλείται* έν Λ.εμ.εσσώ (Κύπρου) 
υπο τού πρακτορείου ελληνικών εφημερί
δων και περιοδικών τού κ. Χτέλιου Λ.. 
Χυμεωνίδη, άπ’ οπού οι έν Κύπριο φίλοι 
τού κινηματογράφου δύναντχι νά προμη
θεύονται το άγαπητόν τους περιοδικόν.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
ΣΑΡΞ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ

(The Flesh and the Devil—Παρ.Μ»ίΓθ-Οο1όνν_ν n-Mayer) 
Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»

Τό φίλμ αύτό συγκαταλέγεται είς έκεΐνα, τά όποια 
άπαιτοΰν σοβαρωτέραν συζήτησιν καί διά τά όποια άδυ- 
νατεϊ τις νά έκφρασθή άπολύτως.

Τό μυθιστόρημα τοΰ Σούντερμαν «Es War...» άμφι- 
βάλλει κανείς κατά πόσον σήμερον ήτο κατάλληλον διά 
τόν κινηματογράφον κυρίως διότι δέν είναι πλέον τόσον 
έπίκαιρον. ’Εξ άλλου ό Κλάρενς Μπρόουν κατέβαλε μέν 
έξαιρετικάς προσπάθειας διά νά άποδώση άπολύτως τό 
γερμανικό στιλ τού 1900 είναι ζήτημα όμως άν έπέτυχεν 
νά δώση καί τό άρμόζον πνεύμα. Μία σύγκρισις μέ τά 
άμερικανικά φίλμ τοΰ Πόμμερ ίσως διευκολύνει τόν θεα
τήν καί άναγνώστην, άπί τής παρατηρήσεώς μου αύτής.

' Παρ’ δλον δέ πού είναι κάτι τι σπάνιον νά δή κανείς 
συγχρόνως σ’ ένα φίλμ τρεις άστέρας πρώτου μεγέθους, 
έν τούτοις δέν φεύγει τόσον ικανοποιημένος. 'Εξηγούμαι. 
Ή Γκρέτα Γκάρμπο, ή ιδεώδης αύτή σκανδιναυϊκή καλ
λονή, ή τόσον ταχέως προσεγγίσασα ιάς μεγαλυτέρας 
διασημότητας τοΰ φίλμ, ή καλυτέρα πιθανώς vamp τοΰ 
Χόλλυγούντ δέν ύπάρχει ούδεμία άμφιβολία ότι καταθέλ- 
γει, δίδει όμως καί έντύπωσιν είς ένα κάπως έξησκημέ- 
νο μάτι ότι δέν έπιτυγχάνει νά έκδηλώση όλο της τό 
ταλέντο. Έξαίρεσιν άποτελοΰν ώρισμέναι σκηναί άπό 
τάς όποιας άδυνατώ νά μή άναφέρω μίαν. Μετά τήν σκη
νήν τοΰ πρώτου των χορού, όταν έξω στόν κήπο ανάβει 
τό τσιγάρο. Τότε όπως φωτίζεται τό θαυμάσιο ώβάλ πρό
σωπό της άπό τήν φλόγα τοΰ σπίρτου είναι τελεία. Ή 
σκηνή αύτή καί άπό τεχνικής άπόψεως άρίστη, είναι ά- 

! σφαλώς μία άπό τάς λεπτοτέρας αισθηματικός σκηνάς 
πού είδαμε μέχρι σήμερον.

Ό Τζών Τζίλμπερτ άτυχώς αύτήν τήν φοράν όχι 
όπως άλλοτε καλός. Καλύτερος ίσως ό Λάρς Χάνσον ά
σφαλώς όμως όχι κι’ αύτός τέλειος. Τό σπουδαιότερο 
σφάλμα όλων των είνα ι ή άκαταστασία τοΰ τέμπου τοΰ 
παιξίματός των.

Παρ’ όλα όμως αύτά τά σφάλματά του, τό φίλμ αύτό 
άδυνατεί κανείς νά μή τό συγκαταλέξη είς τά ώραιότερα 
τής έφετεινής περιόδου. ’Εδώ έσημείωσε πρώτης τάξεως 
έπιτυχίαν. Ro — Ma

ΣΥΖΥΓΙΚΑΙ ΠΑΥΣΕΙΣ
(Eheferien—Παρ. Eichberg Filmder UFA) 

Προεβλήθη είς τό «Οΰφα Πάλας»
’Ενθυμεϊσθε ένα περσινό φίλμ τής U.F.A. « Μπαμπάς 

μέτό στανιό»; Άν ναι, φαντασθήτε δτ.κάτι παρόμοιον εί
ναι αί «συζυγικοί παύσεις». Δηλ. ένα έλαφρό φίλμ όχι 
μέ λίγα σφάλματα (ιδίως Ανομοιογένειαν τέμπου, είς τό 
όποιον βέβαια εύθύνεται ό Γιάνσον. ό σκηνοθέτης) όχι 
μέ σοβαροτέρας Απαιτήσεις (θέλω νά πώ ότι άλλα τοΰ 
είδους αύτοϋ έχουν κάποιαν ίσχυροτέραν βάσιν) έν τού- 
τοις όμως χαριτωμένο. Κι’ είς αύτό συντελούν τά Αλλε
πάλληλα γεμάτα χιούμορ κωμικά έπεισόδια καί ή πρω
ταγωνίστρια του.

Ή Λίλιαν Χάρβεΰ κατέστη πλέον έξαιρετικά δημοφι
λής καί έδώ καί πολύ δικαίως. Ό Χάρρυ Χάλμ άσφαλώς 
ούδεμίαν έντύπωσιν βιολονίστα δίδει είναι όμως καί αύ
τός συμπαθητικός καί ταιριαστός σύντροφος τής Χάρβεΰ.

'Εννοείται ότι έδώ τό φίλμ ύπερήρεσεν. Ro—Ma

“ΝΑΠΟΛΕΩΝ,,

Napoleon— Παραγωγή
Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» καί «Ίντεάλ»

"Οταν ό διάσημος δημιουργός τοΰ «Κατηγορώ» Άμπέλ 
Γκάνς έσχε τήν περίφημον έμπνευσιν νά πραγματοποιή
σω ένα φίλμ άναπαριστόν ολόκληρον τήν ζωήν τοΰ · Να
πολέοντος» τό διεθνές κοινόν προητοιμάσθη νά ϊδη ένα 
νέον κινηματογραφικόν θαύμα.

Τώρα δέ, οπότε ήλθεν ή στιγμή νά κρίνω τήν προ
σπάθειαν τοΰ Γκάνς ομολογώ έλαφρά τή καρδία ότι ό ] 
έκλεκτός Γάλλος σκηνοθέτης,—άτυχώς—διέψευσεν έν 
μέρει καί τάς ίδικάς μου έξ ίσου λαμπρός προβλέψεις. |

Δέν άρνοΰμαι βεβαίως ότι ό Γκάνς έλαβε ύπ’ όψει | 
του πώς ή ζωή τοΰ μεγάλου Κορσικανού έδωσε θέματα 
είς άναρίθμητα άναγνώσματα καί ταινίας καί δΓ αύτό, 
προσεπάθησε νά πραγματοποιήσω κάτι έντελώς διαφορε
τικόν καί έπομένως ξένον πάσης προγενεστέρας έκδόσε- 
ως, χωρίς ν’ άπομακρυνθή τής ιστορικής άκριβείας, πράγ
μα δπερ έπέτυχε. Δυστυχώς όμως, έπειδή έπεξετάθη πο
λύ είς τάς λεπτομέρειας καί είς τό αισθηματικόν μέρος 
τής ζωής τοΰ Ναπολέοντος, ήναγκάσθη,—προφανώς διά 
νά συντομεύση τό μήκος τής ταινίας του ϊνα μή τήν 
βλάψη έμπορικώς—νά τελειώσω τό φίλμ του μέχρι τής 
έκστρατείας τής Ιταλίας.

Δύτό άπεγοήτευσε μεγάλως τό κοινόν μας δπερ άνέ- 
μενε νά ΐδη ολόκληρον τήν ζωήν τοΰ Ναπολέοντος έφ’ 
δσον τό φίλμ έπαίχθη είς δύο έβδομάδας καί συνεπώς τό 
μήκος του θά έπέτρεπε τήν άναπαράστασιν τών σπου
δαίων σκηνών τής ζωής του αΐτινες παρελήφθησαν άδι- 
καιολογήτως πρός μεγίστην άπογοήτευσίν μας.

Άπό σκηνοθετικής άπόψεως έξεταζόμενος ό «Ναπο
λέων», περιλαμβάνει σκηνάς άπείρως μεγαλειώδεις καί 
πατριωτικός, καί πλήθος εικόνων αί όποϊαι θά μείνουν 
άλησμόνητοι είς τήν μνήμην μας. Ό Άμπέλ Γκάνς είναι 
είς δαιμόνιος ρυθμιστής τής «άνθρωπομάζης», προσέτι 
δέ καί κατ’ έξοχήν λεπτολόγος είς τό ζήτημα τής συμβο
λικής έμφανίσεως τών βωβών του προσώπων. "Ισως δι’ 
αυτόν τόν λόγον ό «Ναπολέων» παρουσίαζε τόσας χαρα
κτηριστικός φυσιογνωμίας.

Καί τώρα, άς έξετάσωμεν τά σκηνοθετικά του άμαρ- 
τήματα.... Ό φωτισμός του είς πλεΐστα σημεία ήτο έλλει- 
πής καί πολλακις, αί σκηναί τοΰ ύπαίθρου άδικαιολογή- 
τως θαμπαί. Άμφότερα λυπηρά καί άνεξήγητα.

Ή ύπόκρισις τών προσώπων περιελάμβανε ένα καλ
λιτεχνικόν συγκρότημα έκ τών άριστων άτινα διαθέτει ή 
Γαλλική Κινηματογραφία, μέ έπί κεφαλής τόν Άλμπέρ 
Ντιεντοναί είς τόν ρόλον τοΰ Ναπολέοντος. Ή φυσιο- I 
γνωμία του έκφραστική καί τραχεία, γεμάτη ένεργητικό- ] 
τητα, ένηρμονίζετο θαυμάσια μέ τό πρόσωπον τοΰ Να
πολέοντος, ώς ό καθείς μας τό έφαντάζετο.

Ή Τζίνα Μανές πολύ ικανοποιητική ώς ’Ιωσηφίνα έ- 
βοήθησεν άνταξίως τόν πρωταγωνιστήν. Ό Βάν Νταέλ 
περίφημος ώς Ροβιεσπέρος καί οί Σουζύ Βερνόν, Μα- 
ξουντιάν καί Κολίν καλοί καί συμπαθείς είς τούς ρόλους 
των. Τό λοιπόν καλλιτεχνικόν συγκρότημα ικανοποιητι
κόν.Γενικώς, ό «Ναπολέων» ήρεσε καί ικανοποίησε τό μέγι- 
στον μέρος τοΰ κοινού μας. Ό προορισμός του άλλωστε 
ήτο νά ξυπνά τόν πατριωτισμόν καί νά συγκινεϊ τήν λαί
δήν ψυχήν άδιακρίτως Έθνικότητος.

"Ιρις Σκαραβαίον
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I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ξ
Πόσο χαριτωμένες αλήθεια οί ρεκλάμες τών διαφόρων 

κινη ματογράφων ! "Ολοι βεβαιοϋν ύπ3 εύθύνως ότι τά 
έργα τόυς αίνε θαυμάσια, υπέροχα, κολοσσοί καί λοιπά 
καί λοιπά. Μάλιστα καί τό νέον ελληνικόν έργον «*Ερως 
καί κύματα» που θά προβληθή προσεχώς είς την πόλιν 
μας είναι καί εκείνο κολοσσός, Έξευτελισμός τέλειος τού 
χαρακτηρισμου «κολοσσός». Βέβαια δέν γνωρίζομεν τί 
μπορεί νά είναι τό νέον ελληνικόν εργον. Πάντως όμως 
κολοσσός φανταζόμεθα ότι, είναι απολύτως αδύνατον νά 
χαρακτηρισθή, Άν κρίνω μεν μάλιστα καί άπό της εκτε
θειμένες φωτογραφίες, βγάζουμε τό συμπέρασμα ότι ό 
κόσμος θά γελάση άρκετά μέ την καρδιά του γιά τό,. .δρά
μα αυτό-

Καί επειδή ό λόγος περί ρεκλάμών ας άναφέρωμεν 
καί μίαν άλλην. Την τού κινηματογράφου 3Ο λ ύ μ π ι α. 
9Ακούσατε ρεκλάμαν καί άν μπορέσετε, μη πητε «γελάστε 
κόττες». Λοιπόν. ‘Ο φερόμενος ώς ενοικιαστής τού κινη
ματογράφου 3Ο λύ μ π ι α κ. Κίγκ, ό όποιος διευθύνει 
τάς εργασίας τής Φάναμετ έν ‘Ελλάδι μετά τήν άπόλυσιν 
τού αλησμόνητου κ. Μπέντα, γιά νά διαφήμισή τήν ται
νίαν «Γιά όνομα τού Θεού» πού προβάλλεται είς τό θέα
τρον 3Ο λ ύ μ π ι α άπό τής παρ. Παρασκευής καί ή οποία 
ανήκει είς τήν Φάναμετ τήν οποίαν διευθύνει ό κ. Κίκγ 
μετεχειρίσθη τό εξής: Διέδωσε καταλλήλως ότι ή διεύ- 
θυνσις τού κινη ματογράφου ’Ολύμπια επιθυμούσα 
όπως διά πάσης θυσίας εξασφάλιση τήν ταινίαν τον Κά
ρολό Λόϋδ «Γιά όνομα τού Θεού», καί ίκανοποιήση τό 
κοινόν διά τήν θερμήν μέχρι τούδε ύποστήριξίν του, άπε· 
φάσισε όπως ό διευθυντής του κ. Κίγκ πωλήση τό κότ» 
τερόν του διά νά δυνηθή ούτω ν’ άνταποκριθή είς τάς 
μεγάλας δαπάνας ας άπήτει ή αγορά τής ταινίας αυτής.

Φαντασθήτε αναίδεια. Νομίζει τούς “Ελληνας ό κ. 
αυτός τόσον αφελείς ώστε νά πιστέψουν ενα τόσον χον
δροειδές καί άνοστον άμερικανικό κόλπο;

•ε * *
Κατά τήν παρ, εβδομάδα προεβλήθηοαν είς τός 3Αθή

νας τά έξης έργα : Είς τά Διονύσια καί τό Σ π λ έν- 
τ ιτ ή γερμανική ταινία «*Ο παγκόσμιος πόλεμος», είς 
τό 9Α τ τ ι κ ό ν μία νέα ταινία μέ τήν Λάουρα Λαπλάντ 
«Μέ τό στανειό θά..·,» είς τό Π ά ν θ ε ο ν έσυνεχίσθη 
τό έργον «Η γυμνή γυναίκα», είς τό Σάλον Ίντεάλ 
«Τό κάθισμα No 47», εις τά 'Ολύμπια μέχιρι τής 
Πέμπτης έσυνεχίσθη ή προβολή τού έργου «Σάρξ καί 
διάβολος», άπό δέ τής Παρασκευής ή κωαωδία τού Χά~ 
ρολδ Λόϋδ «Γ·ά όνομα τού Θεού», είς τό Μ ο ν τ ι ά λ »Ό 
έπίγειος παράδεισος» είς τό ’Αθηναϊκόν «Οί άνθρω· 
ποφάγοι» καί «‘Η τίγρις τών θαλασσών», είς τό Παν ό· 
ραμα «βΟ Μάξ Λίντερ βασιλεύς τοΰ ιπποδρομίου», είς 
τόΡοζικλαίρ «Τό ματωμένο τριαντάφυλλο» καί «Τό 
Πύρ I, είς τό Α,Ο.Δ.Ο. «Τό βασιλικόν διαζύγιον» καί 
«Ή μονάκριβη», είς τήν Μαγείαν «Οί άνδρες» μέ 
τήν Πόλα Νέγκρι, είς τό Έ λ λ ά ζ «Τό διαβολεμένο άλο
γο» καί «Τό κορίτσι τής ταβέρνας», είς τό Άχίλλειον 
«‘Η νεανική μέθη» καί «*Η Μαρία, Μαριάννα, Μαριέτ- 
τα» καί είς τόν Παρθενώνα (Καλλιθέας) «Ή λέ
σχη τών αγάμων».

Παρεκλήθημεν ΰπό τοϋ κ. Γ, Σέκερη εις τόν όποιον 
ανήκει ή ταινία «Ναπολέων», νά δηλώσωμεν ότι ή προ- 
βληθεΐσα κατά τήν παρ. εβδομάδα ταινία είς τόν κινημα
τογράφον Α.Ο.Δ.Ο. δέν ήτο ή άνωτέρω, άλλά τό «βασι
λικόν διαζύγιον» ή «‘Ο Ναπολέων καί ή ’Ιωσηφίνα».

‘Ο *Αογος

Κινηματογραφικός Άότήμ Κινηματογραφικός Άότήρ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πειααιεύς

Κινημ. Σπλέντιτ.—Μέ άφάνταστον κοσμοσυρροήν προ
εβλήθη καθ' δλην τήν λήξασαν έβδομάδα τό αριστούργη
μα τής U.F.A. «Μητρόπολις». ’Επιτυχία μεγάλη, τό θέα
τρον καθημερινώς ήτο πλήρες.

Κινημ. Χάϊ—Λάϊφ.—Προεβλήθη ή κωμωδία «Κοέν 
Κέλλυ και Σια», άπό τής αύριονΔευτέρας «Γυμνή γυναί
κα» μέτήν Νίτα Νάλντι καί τόν Πέτροβιτς.

Κινημ. ’Ολύμπια.—Προεβλήθη τό έργον «Ό Δοϋξ τοΰ 
Παπενχάΐμ» άπό δετής Παρασκευής ή «Σαρξ καί Διά
βολος» μέ τόν Τζών Τζιλμπέρ καί τήν Κρέτα Κάρμπο μέ 
έπιτυχίαν. Β. Μανος
Οεόιία λονίκη

Κινημ. Πατέ καί Άίλήναιον.—Προβάλλεται όμοϋ «Ή 
Λευκή ’Αδελφή» μέ άρκετήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Λ. Πύργου.—Προεβλήθη «Ή Φαιδώρα». Προ
σεχώς «Ή γυμνή γυναίκα».

Κινημ. Παλάς.—Προεβλήθη «Ή κλοπή» μέ τήν Κό
ριννα Γκρίφφιθ.Τήν Δευτέραν <Ή χορεύτρια τοϋ Τσάρου ·

Κινημ. Διονύσια.—Προβάλλεται «Ό πειρασμός» μέ τόν 
Μορένο. Προσεχώς «Σάρξ καί διάβολος».

Κινημ. ’Αττικόν.—Προεβλήθηοαν «Τό έγκλημα τής άν- 
θρωπότητος» καί «Ή γυναίκα τής ταβέρνας».

Κινημ. Κεντρικόν.—"Ηρχισεν ή προβολή τοϋ νέου ε
πεισοδιακού «Ή κόρη τοΰ βορρά». ’Επίσης προεβλήθη 
τό πεντάπρακτον «"Ανθρωπος μηχανή». Προσεχώς «Ή 
φυλή πού σβύνει» μέ τόν Ρίσαρ Ντίξ.

Κινημ. Μοντέρν.—'Επεισοδιακά καί ή κωμωδία «Μωρέ 
κουράγιο» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ.

Κινημ. ’Ολύμπια.—Διάφορα επεισοδιακά. Προσεχώς 
«Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως». Τ. Τσατσαπας 
ΙΙάτραι

Κινημ. Ίντεάλ.—Προεβλήθη είς δύο έποχάς και είς 
δύο συνεχείς έβδομάδας ολόκληρον τό έργον «Μπέν 
Χούρ» μέ μεγάλη έπιτυχίαν. Προσεχώς «Τρελλή Λόλα».

Κινημ. Πάνδεον (Αϊδουσα).—Προεβλήθησαν «Ή μαύρη 
χορεύτρια», «Τό καλό μου τό Παρίσι» καί «Ό υιός τοϋ 
Ζορρό». Προσεχώς «Ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος» νέας 
γαλλικής παραγωγής.

Κινημ. Πάνδεον (Ταράτσα).—Προεβλήθη ολόκληρον είς 
4 έποχάς τό έπεισοδιακόν «Τό μυστικόν τών τεσσάρων» 
μέ τόν "Εντυ Πόλο. Προσεχώς «Ό ιππότης μέ τόρόδον».

Ντίνος Άνδριόπουλος 
Βόλος

Κινημ. Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν «Ή πληγωμένη πε
ταλούδα» μέ τήν Λάουρα Λαπλάν καί ή κωμωδία «Νά 
γαμπρός νά μάλαμα». Άμφότερα έσημείωσαν καλήν έπι
τυχίαν.

Κινημ. Άργυλλά.—Προεβλήθησαν «Ή τίγρις τών θα
λασσών» καί «Τάν ή έπΐ τάς». Ό κινηματογράφος τοϋ 
κ. Άργυλλά γιά πρώτην φοράν συνεκέντρωσεν τόσον κό
σμον. Ό συνωστισμός ήτο τόσο μεγάλος πρό τοϋ ταμείου 
του ώστε ήναγκάσθη νά έπέμβη ή άστυνομία προς τή- 
ρησιν τής τάξεως. Θ. Παπαβασιλείον
Καλάμαι

Κινημ. ’Αμερικανικός. — Προεβλήθησαν τά έργα «Στά 
καταγώγια», «Τό τέλος τής άγάπης» καί «Ό άξιωματικός 
τής αύτοκρατορικής φρουράς». Κατά τήν προβολήν τών 
άνωτέρω έργων διεκρίναμεν τόν κ. καί τήν κ. Κ. Μιχά-

ςταμος β. ςταμελος

λου μετά τής χαριτωμένης μικράς των βιβιάνας, τάς δί- I 
δας Καπιτσινέα, Σταματελάκη, Γρηλιοπούλου, Μάντζαρη 
κ. ά. ’Ιωάννα Μιχάλου
Μυτιλήνη

Κινημ. Πάνδεον.—Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων 
.έπεισοδιακών, διάφοροι κωμωδίαι καί «Ή κατάσκοπος 
μέ τά μαύρα μάτια». Τήν προσεχή έβδομάδα «Οί εχθροί 
τών γυναικών», «Ή εύνοουμένη τοϋ Μαχαραγιά» καί
«Ή Κάρμεν».Κινημ. Σαπφώ.—Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων 
επεισοδιακών, κωμωδίαι, τό έργον «Σοΰ—Σοϋ» καί -‘Ο ι 

, ίπποδαμαστής» μέ τόν Ζίμπσον. Προσεχώς «Συρματο- ι 
.πλέγματα». Άλ. Σωφρονιάδης
Κέρκυρα

Κινημ. Δημ. Θεάτρου.—Προεβλήθησαν τά έργα «Σκλά
βα βασίλισσα», «Γιασμίνα-, «Τραγωδία» και«Ό Καπετάν 
Ρασκάς» μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Ποικιλιών.—Λίαν προσεχώς έναρξις κινηματο
γράφου. Άλ. Μ.
‘Ηράκλειον

Κινημ. Απόλλων.—Προεβλήθησαν «Αί Δέκα Έντολαί»
καί «Ό Φάουστ».Κινημ. Πουλακάκη.—Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ή 
γυναίκες παίζουν» καί «Ή δεσποινίς Φλέρτ».

Κινημ. Αγλαΐα.—Προεβλήθη «Ή σκάλα τοϋ θανάτου».
Μεόολόγγιον

Κινημ. Αττικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ϋπερή- 
φανη», «Ή καταιγΐς» καί «Αί τελευταϊαι ήμέραι τής Πομ
πηίας». Γεωργόπουλος
ΧανιάΚινημ. Ίδαϊον ’Άντραν.—Προεβλήθησαν «Ή κυρία μέ 
τάς καμελίας», «Πίσω απ’ τό μέτωπο» καί «Ή τρελλή
Λόλα».
Σύρος

Κινημ. Κοσμογκράφ.—Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μα- 
στίγιον τοϋ Κοζάκου», «Πριγκήπισσα Γεωργία», «Τζάκ ό 
Κένταυρος», «Ό κίτρινος διάβολος», «Γυναίκα σέ δημο
πρασία» καί «Ήμέραι τόλμης».Κινημ. Απόλλων.—Έπανέλαβε τάς έργασίας του μέ 
τό έπεισοδιακόν «Αί περιπέτειαι τοΰ Μπούφαλο Μπίλ»

£ είς 18 έπεισόδια καί «Μία έπικίνδυνος άποστολή» μέ τόν
“ νέον Πέτρον, Μ. Γιαννϊρης

ΑεβάδειαΚινημ. Πάν&εον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Έγώ τόν 
σκότωσα», «Τά άφροδίσια πάθη» καί «Ή λαμπαδηδρο
μία».Κινημ. Παράδεισος.—Προεβλήθη ή «Ροζίτα». 5

Κ. Σταοινόπουλος
Ξάνθη <

Κινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν τά έργα «Τά 50 χρόνια 
ένός δον Ζουάν» καί μέ έπιτυχίαν «Ό Ρασπουτίν». Προ- · 
σεχώς «Χρυσή πεταλούδα» καί «Οί άθλιοι».

Κινημ. Πάνδεον.—Άργεϊ. Σ. Καζαντζής
Βαθύ (Σάμου)

Κινημ. ’Αττικόν.—Προεβλήθησαν «Ό Συρκούφ» είς 4 
έποχάς, «Τό ονειρώδες βάλς»καί«Τό θαύμα τών λύκων- 
είς δύο έποχάς.
ΚαβάλλαΚινημ. ’Ολύμπια.—Προεβλήθησαν τά έργα} «Περιπέ- 
τειαι χορεύτριας» καί τρεις κωμωδίαι δίπρακτοι. Είς τό 
άνωτέρω κινηματοθέατρον δίδει άπό τινων ήμερών] πα
ραστάσεις ό θίασος Β. Άργυροπούλου. ·~

Κινημ. Αίγλη.—Προεβλήθησαν τά έργα «Πριγκήπισσα 
σωφέρ» μέ τόν Άλντίνι καί «Αί θλίψεις τοΰ Σατανά» μέ 

• αποτυχίαν. Γ. Νιτσόπουλος

5 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5—ΑΘΗΝΑΙ
ΓραμματοΟυρίς 36 
= Τηλ. Αιευθ. =

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

' Κόλα Agfa ή άνωτέρα άνά τόν κόσμον. 
Άνρουλέζ καί μηναναί προβολής δΓ αίθουσας 
καί σχολεία.Ταινίαι κολοσσοί άποτελοϋσαι τό καλλίτερον καί 
έπικερδέστερον πρόγραμμα είς πάντα κινηματογράφον 
Κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις πάσης φύσεως.

23-23 Ίανουαρίου
Τό έξοδον Ρεαλιστικόν έργον τής ΙΡΙΣ-ΦΙΑΜ

ΑΙ 3 ΠΑΡΘΕΝΟΙ
20—29 Ίανοναρίον 1928

Τό άδθάότου πλοκής καί πλούτου νίλμ 
τού 1928

Ο ΑΠΑΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ Co

Καυχώμεθα διά τά έργα μας. Εϋχαριότούμεν 
την ϋποάτηρίζουδαν, δικαίως, πολυπληθή 
πελατείαν μας τού Καρτιέτών ’Αμπελοκήπων



ΠΑΡΑΓΩΓΗ “ΟΤΦΑ„

Μερικά άπό τά έργα τά όποια προσεχώς θά τεθούν εις 

κυκλοφορίαν

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (2 έποχαί) Ταινία ληφθεϊσα 
έκ τοΰ Φυσικού, άναπαριστώσα δλην τήν έξέΛιξιν τοΰ φρικοδεστέρου τών Πο
λέμων.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ (τοΰ Φρίτς Λάγκ) "Εργον τδ όποιον μέ τήν δλως 
έξαιρετικήν ύπόθεσιν καί σκηνοθεσίαν του, θά άνοιξη νέους ορίζοντας είς τήν 
κινηματογραφίαν.

Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ Μέ τον Φρίτς Ράσπ.
Θά κόμη νά λησμονηθη ό ’Αθάνατος ΦΑΟΥΣΤ.

Π AN AM οι απαχηδες των παριςιων “Εργον άφθαστου πλούτου καί 
σκηνοθεσίας. Πρωταγωνιστούν οί : Σαρλ Βανέλ καί Ζάκ Κατελαίν.

ΟΙ ΕΙΛΩΤΕΣ (τοΰ "Αϊχμπεργκ) πρωτ. Χάρρυ Χάλμ. Άναπαράστασις 
δλης τής Φρίκης τής Ρωσσικής σκλαβιάς.

Ο ΕΝΟΧΟΣ Μέ τούς Μπέρναρ Γκαϊτσκε, Βίλλυ Φρίτς καί Σούζυ Βερ- 
νδν.Άπδ τά πλέον συναρπαστικά δράματα.

Ο ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΝΕΎ* Τραγικό έπεισόδιον τής Ρωσ
σικής Έπαναστάσεως. Πρωταγωνιστεί ή Μπριγκίττε Χέλμ.


