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μέ πρωταγωνιστάς τόνγόην Ταλιέ και τήν χαριτωμένην 
Μύργκα.—Σκηνοθεσία Πουαριέ.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΒΕΡΟ ΛΙΝΟΝ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ. Μή νομίσετε, φίλοι 
μου άναγνώσται, δτι θά σάς μεταφέρω στό Χόλλυγουντ, 
τό περίφημο Χόλλυγουντ. Θά ιίχα ίσως τήν διάθεσιν, άν 
είχα τήν ευτυχίαν νά τό γνωρίζω. ‘Απλώς θά σάς φέρω 
στό Βερολίνο καί ίδώ άνέτως θά άπολαύσετε τή νύκτα τού 
Χόλλυγουντ αφού ξοδέψετε μερικά μάρκα. Θά διασκεδά
σετε μαζύ μέ τούς άστέρας,μέ τήνέξής διαφοράν. ’Αντί τήν 
Τάλμαιτζ, Νέγκρι, I κάρμπο, Άντορέ θά είναι ή Πόρτεν, 
ή Χάρβεϋ, ή Ντέσνι, ή Νταμίτα, ή ’ Αλμπάνι.

9 Ο έφετεινός χορός τού φίΚμ ώνομάσθη έτσι·* Μιά νύ
κτα στό Χόλλυγουντ». Είναι πάντοτε άπό τούς καλύτε
ρους καί πλέον θορυβύδεις τού Βερολίνου. Γιά σάς άγα- 
πητοί μου άναγνώσται, πού δέν θά έ'χετε τήν ευτυχίαν νά 
τόν παρακολουθήσετε, τή πολυτίμφ βοήθεια γνωστής 
μου συναδέλφου συνήντησα τούς γνωστότερους θηλυκούς 
αστέρας καί έπληροφορήθην ποιάν τουαλέττα προτιμούν 
(οι περισσότερες θά τήν φορούσαν), ποιον χορό καί ποια 
είναι ή ώραιοτέρα των χορευτική άνάμνησις· Τό θέμα εί» 
ναι λίαν επίκαιρον καί ελπίζω νά σάς ευχαριστήσω.

’Ακολουθώ αλφαβητικήν σειράν γιά νά μή βρώ τόν 
μπελά μου. Πρώτη λοιπόν όμιλεϊ ή ώραιοτέρα κατά πολύ 
στήν πραγματικότητα ή στήν οθόνην.

Μ α ρ σ έ λ α ‘Αλμπάνι: Φόρεμα άπό chiffon βε
λούδο μέ πολύ ντεκολτέ καί χρώμα κόκκινο τής φωτιάς. 
0 πλέον αγαπητός της χορός είναι τό ταγκό. * Ως πρός 

*ήν ώραιοτέραν της χορευτικήν άνάμνησιν μοϋ λέγει έπί 
λέξει: *Θεέ μου, είναι αδύνατον νά τό πώ είς δλους, ήτο 
τόσον ώμορφη ή στιγμή εκείνη, ώστε νά τήν κρατήσω 
γιά πάντα μυστική. Θά σάς πώ όμως τήν δευτέραν κατά 
σειράν. ‘Όταν ήρχισα τήν καριέρα μου βρισκόμουνα σ’ ενα 
μεγάλο χορό μεταξύ ξένων καί αίφνης πίσω μου ήκουσα 
μίαν φωνήν.

—Νά ή Μαρτσέλλα 3 Αλμπάνι !». 7Ητον είς ξένος, μά 
μού φάνηκε δτι είχα γίνει πλέον γνωστή, λαοφιλής καί 
ήμουν ευτυχής !» Πλησιάζομεν τήν Κ ά ρ μ ε ν Μ π ό ν ι, 
άλλη πάλιν Ιταλίδα. “Λς τήι ακούσω μεν. Στιλ φόρεμα άπό 
ροζ panne κεντημένο μέ άσήμι είναι ή προτίμησίς της. 
Χορός το ταγκό! *0 δέ περσινός χορός είναι ή ώραιοτέ- 
Qa της άνάμνησις.

‘Η Μ ά ν τ υ ΚρίστιανςΖ Μιά georgette όλοπρά- 
σινη μέ ενα επίσης όλοπράσινο παλτό άπό panne. 3 Από 
<ο βιεννέζικο βαλς εχει τήν γνώμην δτι δέν υπάρχει κα
λύτερος χορός. ‘Ο πρώτος της δέ χορός είναι ή ώμορφό» 
*·ρη της τέτοια άνάμνησις.

‘Η Λιΐϋ Ν τ rx μ ι τ ά πρόθυμα κι3 αύτή μάς άπαν-

ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑ Σ.

τα. "Ενα φόρεμα άσπρο περλέ τελείως εφαρμοστό μέ έ'να 
παλτό άσημένιο λαπέ μέ μεγάλο γιακά άπό άσπρη αλε
πού. Καί ποιον χορόν προτιμάτε ; Oh, la danse qui vien- 
dra... αυτοί οί παμπάλαιοι χοροί, δπως τό <Μπλάκ·μπο- 
τόμ», ^Τσάρλεστον» καί «Ταγγό» τούς βρίσκω τόσο βαρε
τούς καί ντεμοντέ! 3Αγαπώ λοιπόν τόν χορόν πού θά 
είνε τής μόδας ! ‘Ως πρός τήν καλυτέραν μου χορευτικήν 
άνάμνησιν άπαντώ, pie rochain bal. Δηλαδή τόν έφε· 

1 τεινό. Δέν ζω είς τό παρελθόν, άγαπώ μόνο τό μέλλον, 
μόνον δτι θά έλθη, μόνον αύτό είναι ώραΐον ! Πλησιά» 
ζομε τήν.

Μάλν Ντελσάφτ·. «Μάλλον ενα άσπρο στιλ φό» 
ρέμα άπό βαρύ μεταξωτό. Τό Μπλούς είναι ό καλύτερος 
χορός. Κι3 ένας χορός μετεμφιεσμένων στό Μπρεσλάου 
είναι ή ώραιοτέρα μου άνάμνησις».

‘Η Ξενία Ντέσνι εύγενέστατα μάς άπαντά· *Τό 
άνοικτό λιλά χρώμα, τό ίδιο πάντοτε κτένισμα καί πολύ 
άρωμα, αύτό μ' ενδιαφέρει. ‘Ως πρός τούς χορούς έχω χο
ρέψει τόσο πολύ ώστε νά τούς εχω βαρεθή δλους· "Η· 
μουν 16 ετών στό Κίεβο* ήταν ό χορός τών άρραβώνων 
μου. ~Ω ποτέ δέν θά λησμονήσω».

‘Η Λ ί α Ά ί μ π ε ν σ ίτ ς λεπτή ώμορφιά μάς λέγει : 
*Τό στιλ φόρεμα καί τό χρώμα τού ουρανού τά προτιμώ. 
Άπό τούς χορούς μόνο τό βιενέζικο βάλς. ‘Ο περσινός 
χορός τού τύπου... ή δχι ένας χορός μετεμφιεσμένων πέ
ρυσι σέ στενό κύκλο. Γιατί... γιατί δυστυχώς δέν μπορώ 
νά σάς πώ.'» Πνίγομε τήν περιέργειάν μας καί συλλαμ- 
βάνομεν τήν Αγνή Έστερχάζυ: Γ'Ενα στιλ φό· 
ρέμα άπό μαύρο ταφτά καί τό κεφάλι χωρίς κανένα διά
δημα. Τό ταγγό προτιμώ καί ενα περσυνό χορό ποτέ δέν 
λησμονώ».

‘Η Λ ί α Μ ά ρ α : ή τόσο γλυκειά καί δημοφιλής καλ- 
λιτέχνις τίθεται άμέσως στή διάθεσί μας. Φόρεμα άπό 
ροζ δαντέλλες γαρνιρισμένο μέ χρυσό μέ παρομοία βεντά
για μέ τό άρχικό γράμμα «Μ» άπό μπριλάντια, (ΎΑρα γε 
γιά τό όνομά της ή γιά τήν Μαριέττα, τόν τελευταΐον της 
ρόλον ;). ‘Ο χορός τής άρέσει όποιοδήποτε άνομα καί άν 
έ'χη. Κατόπιν μάς περιγράφει μιά άλησμόνητη, δπως 
λέγει, βραδυά τής χορευτικής της καρριέρας.

‘Η ’Ό σ σ ι Όσβάλντα: Μπλέ σαρμέζ μέ strass. 
Χοροί τό ταγγό. Άνάμνησι χορευτική δέν εχει καμμίαν. 

■ 'Έστι τουλάχιστον ισχυρίζεται.
। ‘Η Δή Πάρρυ: «Στιλ φόρεμα άπό βελούδο χρώμα» 
I τος κοραλιού, μέ δαντέλλες άσημένιες καί strass. Άπό
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τούς χορούς κανένα, άλλά τέλος πάντων τό ταγγό. Ανα
μνήσεις έχω πολλάς, δχι απλώς μίαν·.

Ή "Ε ν ν ν Π ό ρ τ ε ν, εύγενεστάτη όπως πάντα προ
θυμοποιείται νά ίκανοποιήση την περιέργειαν μας: 
«“Εκα φόρεμα άπό chiffon κεντημένο μέ stiass. Άπό 
»οί>5 χορούς ένα ήρεμο, σιγανό βάλς υπερέχει. Μία πόλκα 
δέ μέ τόν Γιάννικς στό φιλμ «Kohlhiesels Tochter» είνε 
ή ώραιοτέρα χορευτική μου άνάμνησις.

Η Κλαίρη Ρόμμερ; *”Ενα μαύρο φόρεμα μέ 
μπριγιάντια καί παλτό άπό έρμίνα. Γιά τό χορό δέν υ
πάρχει αμφιβολία, τό βιεννέζικο βάλς.

Ή Κρίστα Τόρντυ.' <Ανριο είναι ό χορός καί εγώ J 
δέν έχω’φόρεμα. Τρέχω στήν ράπτρια. Θά εκλέξω μπλε- ί 
σιέλ ή ρόξ. Και σιγότερα προσ&έτει: Άσφαλώς πρά- | 
σινο ϋ·ά πάρω. Χορός φυσικά τό βιεννέζικο βάλς. Άνά- 
μνησις ό περσινός χορός τών συντακτών·.

Καί τελευταία όλων άπαντά ή χαριτωμένη καί τόσον | 
δημοφιλής «τρελλή Λόλα·.“^.ς τήνάκούσωμε λοιπόν.«" Ενα 
στιλ φόρεμα άπό λαμέ χρυσό. Γιά τό χορό, μ’ άρέσει νά ί 
χορεύω μόνη, αύτό είναι τέλειο. Ή δέ ώραιοτέρα μου ) 
άνάμνησις ένας παιδικός χορός στό Δονδΐνον. ’ Ημουν 
τριών έτώνκαί μετεμφιεσμένη είς Μαρίαν Στούρτ».

Και έτσι μέ τήν Λ ί λ ι a ν X ά ρ β ε ν συμπληρώνομε 
τόν κατάλογόν μας ιιέ τήν ελπίδα δτι δσον καί άν παρα- 
λείφαμε αρκετά πάντως &ά σάς ικανοποιήσαμε.

Von Natas

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΜΠΛΑΣΚΟ ΙΜΠΑΝΙΕΘ

Μάς άνηγγέλθη τηλεγραφικώς ό αιφνίδιος θάνατος 
τοΰ ’Ισπανού συγγραφέως Μπλάσκο Ίμπάνιεθ δστις 
σημαίνει μίαν σπουδαίαν απώλειαν διά τήν ’Ισπανικήν 
καί έν γένει τήν διεθνή φιλολογίαν.

,Μέτόν θάνατον τοΰ Ίμπάμιεθ ή έβδομη Τέχνη 
χάνει εσισης ενα σπουδαΐον πνευματικόν παράγοντα 
ο οποίος χάρις εις την ζωηραν καί γόνιμον φαντασίαν 
του συνέγραψε σειράν δλην έκλεκτών κινηματοδρα- 
ματων ατινα ευρον τους τελειότερους των έρμηνευτάς 
εν τφ προσωπω τής Γκρέτα Γκάρμπο, τοΰ μακαρίτου 
Βαλεντίνο και πλειστων άλλων αςιολογων αστέρων τής 
ρεαλιστικής μάλλον σχολής.

"Εν άπό τά ωραιότερα έργα τοΰ Ίμπάνιεθ τό πε
ρίφημων «Μάρ Νοστρουμ» δπερ έκινηματογραφήθη 
απο τόν δαιμονιον Ρέξ Ιγκραμ μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν σύζυγόν του ’Αλίκην Τέρρυ καί τόν 'Ισπανόν 
καλλιτέχνην ’Αντώνιο Μορρένο (κατ’ άπαίτησιν τοΰ 
Ιμπάνιεθ ο πρωτεύων ρολος άνετέθη είς αύτόν) μετε- 

φράσθη προσφατως είς τήν γλώσσαν μας άπό τήν εκ
λεκτήν καλλιτέχνιδα Δα. Παπαδάκη καί θά κυκλοφο- 
ρήση έντόθ ολίγου.

Σημειωτέον δτι υπήρχεν ήδη σκέψις δπως τό Μάρ 
Νόστρουμ προβληθή έν Άθήναις λόγφ δέ τοΰ αίφνι- 
δίως έπελθόντος θανάνου τοΰ ’ίμπάνιεθ ή ένταΰθα 
προβολή του θά είχε έκ τών προτέρων έξησφαλισμένην 
τήν έπιτυχίαν.

*Ιρΐς Σκαραβαίου

01 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ ΜΑΣ

ι 1 Ελαβομεν μίαν έπιστολήν τού έν Κέρκυρα άνταπο- 
t κριχού μας έν χή ό/ΐοία ούχοζ μάς καχαγγέλλτι ότι τήν 

εσπέραν τής 20 ’Ιανουάριου τίστλθών είς τόν κινηματο
γράφον «Ποικιλιών» ήναγκάσθη ν9 αποχώρηση εκ τής 
απρεπούς συμπεριφοράς τοϋ ώς διευ&υντοϋ υπηρετούν- 
τος αύνόθι κ, Τεμπονέρα τού τελευταίου τούτου μη θέ· 
λοντος ν3 αναγνώριση τήν ταυτότητα άνταποκριτοϋ μέ 
τήν οποίαν έχει εφοδιάσει ό <Κ ινηματογραφικός 
Άστήρ* τόν έν Κέρκυρα συνεργάτην μας,

> yeyovog μάς εκπλήττει τοσούτο μάλλον καθόσον 
εις ουδένα έκ τών έν ταίς ί,παρχίαις συνεργατών μας συ
νέβη παρόμοιον έπεισόδιον άφ’ένός μεν διότι όλοι γενικώς 
οι ανταποκριταί μας ανήκουν εις έκλεκτάς οικογένειας, 
καί γνωρίζουν κάλλιστα τό καθήκον μέ τό όποιον τούς 
εχει επιφόρτιση ό ^Κινημ, ’Αστήρ* καί άφ* ετέρου 
διότι οι διευθυνταί τών Κινηματογράφων τών επαρχιών 
γνωρίζουν κάλϊιστα νά έκτιμούν τάς υπηρεσίας τάς οποίας 
προσφέρει εις αύτούς ό *Κιν, Άστήρ*, υπηρεσίας αί 
όποΐαι είναι πάντοτε εξυπηρετικοί τών συμφερόντων 
των,

Δέν δυνάμεθα δέ ή νά έκωράσωμεν τήν θλνψιν μας 
διά την σκαιότητα τής συμπεριφοράς τήν οποίαν έπέδει· 
ξεν ό κ, ΤεμπονέρΛς καί ή οποία άποδεικνύει ότι τόσον 
αυτός όσον καί ό Ιδιοκτήτης τοϋ κινηματογράφου «Ποι
κιλιών* κ, Πεκάρ στερούνται καί τής πλέον στοιχειών 
δους αντιλήφεως διά τήν ύποστήριξιν τών συμφερόντων 
των, αφού απαγορεύουν τήν είσοδον καί είς εκείνους ά- 
κόμη τών οποίων ή παρουσία μάλλον όφελεΐ ή βλάπτει 
την έπιχείρησίν των, ’Ίσως δέ αυτός ο λόγος διά τόν 
οποίον ή Κέρκυρα καί αί Καλάμαι (όπου είς τόν κινημα
τογράφον «Αμερικανικόν* συνέβη παρόμοιον έπεισόδιον 
υστερούν τών άλλων επαρχιών είς τήν κινηματογραφικήν 
πρόοδον καίτοι διά τήν Κέρκυραν ό κινηματογράφος τού 
κ· Αρώνη αποτελεί όντως σοβαρόν καλλιτεχνικόν κέντρον 
επι τού οποίου στηρίζονται αί ελπίδες τού κοινοί τής 
Ίονίου νήσου.

Εν πάση περιπτώσει εϊμεθα υποχρεωμένοι νά κάμω- 
μ*ν τας άνωτέρω πικράς παρατηρήσεις είς τόν κινηματο
γράφον «Ποικιλιών* καί ιδιαιτέρως πρός τούς κ, κ, Πι- 
καρ καί Τεμπονέρα καί νά τονίσω μεν πρός αύτούς ότι 
τό συμφέρον αύτών άπαιτεΧ, όπως μή έπαναληφθή παρό
μοιον έπεισόδιον είς τόν αυτόθι συνεργάτην μας έλπίζο- 
μεν δε οτι θά σπεύσουν νά κανονίσουν όριστικώς τό ζή
τημα διά τό όποϊον ό «Κινημ, Άστήρ» ένδιαφέρεται 
ιδιαιτέρως·

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται πάντοτε καί 
άποστέλλονται είς τούς αίτοϋντας έκ τών Επαρ
χιών μέ τήν ιδίαν πάντοτε τιμήν, τόμοι άδετοι 
τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» τών έτών 
1926 καί 1927 πρός δραχμάς 150 έκαστος, ε
λεύθεροι ταχυδρομικών τελών. ’Επίσης τεύχη 
άπό τοΰ έτους 1927 καί εντεύθεν πρός δραχμάς 

πέντε έκαστον.

gg; ΜI KPA ΑΘΗ NATKA g
Karslg δέ, έφαντάζετο ότι τό έλλητ·κον έργον 

• “Ερως χαι Κύματα» θά έαημτίωντ τοιαύνην έηιτνχίαν. 
‘Η έΛιτυχία τον έκαμε τους κ.κ. Γαζιάδη νά αχεφϋ·ούν 
νά χαρατείνονν τήν ηροβολήν τον καί διά δεντέραν εβδο
μάδα, άλλά ή έλλειψ·ς ^εάτρον έματαίωσε τήν άττόφασιν 
αύτήν. Ύηολογίζετα· δτι 40 χιλ. Λερίηον ατομα, ηαρη- 
κολού·0·ηααν τό έργον εις μίαν μόνον εβδομάδα.,

Ό «Καζανόβαν τό περίφημον αύτό έργον είς τό όποι
ον πλήν τού Μοσζούκιν πρωταγωνιστούν καί πολλαί άλ
λοι προσωπικότητες τής ό&όνης, ώς ό γερμανος Κλάίν 
Ρότζε, ή Μπιανκέττι, ή Ρίνα ντέ Διγκονόρο κ. ά. θά 
προβλη&ή έπί τέλονς άπό αν jiov είς τούς κινηγατογρά- 
φονς αΜοντιάλ· καί «Αττικόν·. ’Επίσης ένα ώραΐον έρ
γον θά προβάλλονν και τό -Πάν&εον· καί το ε’Ιντεάλ». 
τήν *Πριγκήπισσα Μάσσα·. Δέν νπάρχει δμως ονδεμία 
αμφιβολία δτι ό Ζαζανόβας, ό καταχτητής τόσον γνναι- 
κείων καρδιών θά.... κατακτήση καί τήν πριγκήπισσα 
Μάσσα έστω καί άπό τής ό&όνης.

Τά ·’Ολύμπια· άπό χϋ·ές Σάββατον παρεχώρη- 
οεν τήν ■δ'έσιν των εις τόν Καρνάβαλλον.Δέν είνε γνωστόν 
αν μετά τάς Άπόκρεω &ά έπαναληφ&ούν αί έργασίαι τού 
κινηματογράφον.

Τό τί γίνεται μέ τούς νέονς ελληνικούς κινηματο
γραφικούς άστέρας, δέν περιγράφεται., Εχονν πάρει τέ
τοια φόρα πού μόλις καταδέχονται νά άτενίσονν τούς 
άλλονς &νητούς. Ιίερισσότερον αξιολύπητος είνε ό κ. 
Τσακίρης, πού περιμένει άννπομόνως νά τού έλ&ονν 
προσκλήσεις καί σνμβόλαια εν λενκφ απο τό Χολλνγονντ.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΖΛΝ ΑΝΤΖΕΛΟ

'Ο γνωστός Βέλγος σεναριογράφος καί φίλος τοϋ «Κι
νηματογραφικού Άστέρος» κ. Νοέλ Ρενάρ, μέχρι τοϋδε 
πολύτιμος νυνεργάτης τοϋ Λεών Ματώ είς τήν ΠαρΙ— Εν- 
τερνασιονάλ—φίλμ, «παρέδωσεν ενα νέον του σενάριο 
είς τδν οίκον «Όμνιοϋμ ντί φίλμ φρανσαΐ» τιτλοφορού- 
μενον Μία ζαβά».

Δέον νά σημειωθη δτι ό άνωτέρω οικος απέρλεπε μετά , 
σπουδής είς τήν άπόκτησιν τού σεναρίου τοΰ κ. Ρενάρ 
καθόσον ό τελευταίος οΰτος θεωρείται ώς είς τών καλλι· 
τέρων Ευρωπαίων σεναριογράφων τής εποχής, λαβών ώς 
γνωστόν τό πρώτον βραβεϊον είς τόν περίφημον διαγω
νισμόν τοϋ Μωρίς Τουρνέρ εν Λός Αντζελες, μετσζυ 
πέντε χιλιάδων υποψηφίων σεναριογράφων.

Είς τό έργον τοΰτο τοϋ κ. Νοέλ Ρενάρ θά πρωταγωνι
στήσω ό εκλεκτός Γάλλος καλλιτέχνης Ζάν Αντζελο οστις 
είναι ήδη ενθουσιασμένος άπό τόν ρόλον του.

Τήν σκηνοθεσίαν τής «Ζαβά» άνέλαβεν ό Ζαν ντέ 
Σϋζ τή βοηθείφ τοϋ κ. Νοέλ Ρενάρ δστις επιθυμεί νά 
συμμετάσχη αυτοπροσώπως είς τήν κινηματογράφησιν τού 
έργου του πρός πληρεστέραν αύτοϋ έπιτυχίαν

ΔΙΑΦΟΡΑ
Ό Τσάπλιν άναχωρτΐ έντός τού τρέχοντος μηνός διά 

τήν Εύρώπην. Θά μτταβή δέ καί τις τό Βτρολΐνον, προ- 
κτιμένου νά παραστή τις τήν πρεμιέραν τού *Τσίρκους* 
στό βτρολινέζικο κινηματοθέατρο «Καπιτόλ^·

Μόλις ίδρύθη ή ρωσσική ακαδημία τού φίλμ, τής ο
ποίας ή δράσις προβλέπτται μτγάλη.

I ί
: προς τους :
j ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΜΗΟΓΡΑΦΛΝ ί 

j   ·
I} ’Επειδή έσχάτως δλοι έγειναν κριτικοί καί ’ 
j άσχολοΰνται μέ τά παίζόμενα κινηματογραφικά ► 

έργα καί έπειδή είναι δυνατόν οί κ. κ. έπιχειρη- ► 
j ματίαι έπαρχιακών κινηματογράφων ι ’ αγνοούν ’ 
j πώς καί ύπό ποιων γράφονται αί κριτικαί αΰται, ► 
ί συνιστώμεν είς αύτούς δπως πρός έξακρίβωσιν . 

τής άξίας τοΰ κρινομένου έργου καί τοΰ κριτικού ’ 
1 παρακολουθούν τόσον τά περιοδικά δσον καί τάς ■ 

ταινίας καί παραλληλίζουν κατόπιν τάς έντυπώ- ’ 
1 σεις των μέ τάς δημοσιευομένας κρίσεις. Ταΰτα ; 
ί διά νά μή έπηρεάζονται οί κ. κ. έπιχειρηματίαι ■ 
ί τών κινηματογράφων άπό διαφόρους παιδαριώ- > 
< δεις κριτικάς, δυναμένας νά βλάψουν έργα άξια ‘ 
1 ιδιαιτέρας προσοχής. "
ί ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ "

0 ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΆΣΤΗΡ ΕΝ ΚΪΠΡΙΙ
Ό «Κ. c ν η μ. α. τογ ρ x φ t κο ς -Λ. σ τ ή ρ» 

πωλείται έν Λ.εμ.εσβώ (Κύπρου) όπο τοΰ 
πρακτορείου ελληνικών εφημερίδων καί 

ι περιοδικών τοΰ κ. Χτέλιου .-V. Χυμεωνί- 
δη άπ. οπού οι έν Κ.ύπρω φίλοι τοΰ κινη- 

ί ματογράφου δύνανται νά προρηθεύονται 
τδ αγαπητόν τους περιοδικόν.

ΛΗΞ1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 29ην τρέχοντος μηνός λήγουν αί συνδρομαί τών 

κ. κ. Νικ. Βροχίδη Πειραιά, δίδος Ιωάννας Μιχάλου Κα- 
λάμαι, Σ. Βακιάνη Ξάνθη, Κινηματογράφου Μέγας Αλέ
ξανδρος Έδεσσα καί Κιματογράφου Πάνθεον Τρίπολιν.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί άνωτέρω κ. κ. συνδρομαί 
δπως, έάν έπιθυμοϋν νά έξακολουθήσουν λαμβάνοντες 
τόν “Κινηματογραφικόν ’Αστέρα,,, άνανεώσωσι έγκαίρως 
τάς συνδρομάς των έμβάζοντες τό σχετικόν άντίτιμον 
καθ’ δσον έν έναντίφ περιπτώσει εϊμεθα υποχρεωμένοι 
νά διακόψωμεν τήν περαιτέρω άποστολήν τοϋ τεύχους.
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Η. ΕΒΑΟΜΑΣ Τ@Υ ‘§ΠΛΕΝΤΙΤ,

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ Ο ΖΑΝ ΑΝΤΖΕΛΟ

ΙΙταν μιά μικρή πλανόδιος τραγουδίστρια διάσημη I "Αμα έγκατεοτάθησαν εϊς τάς Κάννας οί έρασταί 
για τήν ζωηρότητα καί τήν ευθυμία της. ’Επειδή επί i δημιουργούν σκάνδαλον. Μιά μέρα σ’ ένα γεύμα κατά 
εβδομάδάς ολοκλήρους ετοαγουδοΰσε,την Μαρκουιττα το οποίον ή Μαρκουΐττα δέν έπρόσεχε τούς τρόπους 
συνοδευομένη στο τραγούδι της άπό τόν πατέρα της ί της παρουσιάζεται ό πατέρας της καί προτείνει στον 
πού έπαιζε «αρμόνικα» τής έμεινε άπό τότε τό όνομα ! πρίγκηπα τήν σύπτηξιν μιας Εταιρείας θεάτρου δπου 
«Μαρκουιττα». , ή Μαρκουΐττα θά έντεμπουτάριζε. 'Η άρνησις τού

Τι ,ν ίδια ακριβώς εποχή ένας ευγενής ξένος γνωστό । πρίγκηπος προκαλεϊ μίαν φιλονεικίαν ή οποία έκαμε 
τατος, στο Παρίσι για τής χαριεστατες ερωτικές περί- [ άξιοθρήνητον έντύπωσιν.
πέτειές του ο Βλάσκο, επίδοξος διάδοχος τής Δεκαρ- Τό βράδυ εκείνης τής ημέρας φέρνουνστόνπρίγκηπα 
λίας, έχει πάντοτε μαζύ του 
ώς άκόλουθόν του τόν θα
λαμηπόλον τού Βασιλέως Κό- 
μητα Ντιμίτριεφ.

"Ενα βράδυ ένφ ό πρίγ- 
κηψ έπήγαινε πρός τάς λαϊ- 
κάς συνοικίας ή αμαξά του ή- 
ναγκάσθη νά σταματήση άπό 
τό άκροατήριον τής «Μαρ
κουΐττα». Ό Πρίγκηψ θέλων 
νά διασκεδάση καί αυτός ά- 
νεμίχθη μέ τούς χαζούς.

Κατόπιν κάμνει φιλοφρο
νήσεις πρός τήν μικρή τρα
γουδίστρια (δπως θά έκαμνε 
2αί άπέναντι μιας φημισμέ
νης άρτίστας.

Ή «Μαρκουΐττα» δέχε
ται μέ εύχαρίστησι καί προ
θυμίαν τάς’φιλοφρονήσεις καί 
τούς άστεϊσμούς του καί φεύ
γει μαζύ του μέ τήν άμαξα. 
Ή φάρσα όμως εξακολουθεί. 
Παρά τάς αύστηράς παρατη
ρήσεις τού θαλαμηπόλου Ντι- 
μίτριεφ ό πρίγκηψ πεισματώ-
νεται και πέρνει τό ζητημα σοβαρά ένφ δέν έπρεπε 
ναταν γι’ αυτόν παρά ένα παροδικό επεισόδιο τής 
στιγμής.

Μιά μέρα οι δύο έρασταί φεύγουν γιά τήν Ριβιέρα. 
Ο πρίγκηψ βρήκε γι’ αυτό ώς πρόσχημα τήν άνάγκην 

εις την οποίαν ευρισκεται νά πάγη έκεϊ πρός περισυλ
λογήν τής κληρονογίας τής Πριγκηπίσσης Μπαβάσκο 
τής Σλαβονίας η οποία άπέθανε προ ολίγων ήμερων 
στάς Κάννας*

Οι έρασταί δεν βιάζονται, προχωρούν άργά καί 
φιλιούνται κάθε λίγο καί λιγάκι, πράγμα πολύ έπικίν- 
δυνο στο δρομο τους, διότι έκινδύνευσαν νά πέσουν 
παρ’ δλίγον έξ άπροσεξίας σέ μιά χαράδρα τοΰ Έστε- 
ρέλ άπό τήν οποίαν έσώθησαν ώς έκ θαύματος.

επί παρουσία τής Μαρκουΐττας τό κασελάκιπού περιέ
χει μέσα τά δυναστικά κοσμήματα. Ό πρίγκηψ κάμνει 
ειρωνικά σχόλια έπί τής άρχαιότητος αυτών τών τενε
κεδένιων αντικειμένων. 'Η Μαρκουΐττα ευρίσκει θαυ- 
μασίαν τήν διάθεσιν τοΰ έραστοϋ της γιά νά προσπα- 
θήση νά έπιτύχη συνδιαλλαγήν. Μέ μεγάλην έλλειψιν 
τροπου υποβάλλει τήν άξίωσιν νά βγάλουν μίαν πολύ
τιμη πέτρα ποί1 κοσμεί τό διάδημα τού Βλαδιμήρου 
τού γενναίου ίδρυτού τής δυναστείας γιά νά κάμη μ’ 
αυτήν ένα παντατίφ. Ό πρίγκηψ παρακαλεΐ σοβαρά 
τήν Μαρκουΐτα νά κυττάξη τήν δουλειά της. Μέ λίγα 
λόγια ή Μαρκουΐττα βγαίνει έξω καί κλείει μέ θόρυβο 
πίσω της τήν πόρτα.

Την νύκτα η βιλλα τού πρίγκηπος ληστεύεται. Οί 

’Αστυνομικοί θέλουν νά κάμουν έρευτάν, ό πρίγκηψ 
δμως ό όποιος χωρίς νά π ή τίποτε, διεπίστωσε τήν 
έξαφάνισιν τής πολυτίμου πέτρας, άρνεϊται νά εγείρω 
αγωγήν έκ φόβου μήπως πληροφορηθή καμμιά πολύ 
σκληράν άλήθειαν. Μόνον αισθάνεται τόν εαυτόν του 
ανίκανον νά ξαναδή έκείνην ή οποία τού έπροξένησε 
τόσες άπογοητεύσεις καί φεύγει τήν έπομένην γιά τό 
βασίλειον τού πατρός του. Τήν άλλη μέρα ή Μαρ
κουΐττα τής οποίας έπέρασε ό θυμός σκέπτεται νά επι
τυχή τήν συγγνιόμην τοΰ έραστοΰ της

Φθάνει εις τήν βίλλα τού πρίγκηπος, εισέρχεται 
καί άντικρύζει τήν ψυχράν ευγένειαν τοΰ θαλαμηπό
λου, ό όποιος τήν πληροφορεί δτι δέν έχει παρά μό
νον μία έπιταγή νά τής δώση καί δτι ό πρίγκηψ άνε- 
χώρησε.

'Η Μαρκουΐττα εξακολουθεί νά ζή στάς Κάννας

μέ τόν πατέρα της. Μιά μέρα διαβάζοντας τήν εφημ £ 
ρίδα μανθάνουν δτι στήν Αερκαλία εγειναν ταραχαί. 
Ό Πρίγκηψ Βλάσκο έφυλακίσθη, κατόρθωσε δμως 
νά διαφύγη.

'Η Μαρκουΐττα εύθυμη δέν υποκρίνεται διολου 
ούδ’ έπί στιγμήν τό μίσος πού εχει μέσα της γιά τον 
έραστή της. Ό πατέρας της δείχνει μεγάλην ίκανο- 
ποίησι.—«Τώρα πού έξηφανίσθη αυτός ό τιποτέ
νιος μπορούμε νά διαπραγματευθοΰμε άφοβα αυτήν 
τήν πέτρα» καί δείχνει στήν έκπληκτη κόρη του τήν 
κλεμένη πέτρα άπό τό διάδημα τού Βλαδιμήρου. 
Ή άσυνειδησία αυτή αφοπλίζει τήν Μαρκουιττα, αρ
πάζει άπό τά χέρια του τό κόσμημα’ καί βεβαιώνει αυ
τόν δτι δέν θά έπιτρέψη νά τό πωλησουν, αλλα θά προ

σπαθήσω νά τό έπιστρέψη στον νόμιμον δικαιούχον του 
***

Ό καιρός περνά. Μέσα στο πολυτελές άνακτορικόν 
θέατρον υπό τά χειροκτυπήματα ή πρωταγωνίστρια 
άποσύρεται καί διευθύνεται στο θεωρείο της. Στά 
παρασκήνια συναντάται μ’ εναν ομιλο τραγουδιστών 
Ουκρανών. Ό ρεζισέρ τιμωρεί έναν άπό αυτούς... ή 
Μαρκουΐττα έν τφ προσώπφ αυτού τού φτωχού τρα
γουδιστού άναγνωρίζει τόν πρίγκηπα Βλάσκο.

’Ακριβώς έκείνην τήν στιγμήν δ πρώην πρίγκηψ 
πίπτει λιπόθυμος. 'Η Μαρκουΐτα διατάσσει νά μετα
φέρουν τόν Βλάσκο στο θεωρείο της άντιληφθεΐσα 
δέ τήν έσχάτην 'ένδειαν εις τήν οποίαν εύρίσκεται αυ
τός παραγγέλλει έν δεΐπνον.

Τιάρα δ προγεγραμμένος διηγείται τήν τραγικήν 
οδύσσειαν τής φυγής του.ζ’Εκδιωχθείς από τόν λαόν 

του, περιφρονηθείς άπό τους 
"Αρχοντας τοΰ τόπου του, ύ- 
πέφερε τμ πάνδεινα.

Ή Μαρκουΐτα δέν τολμά 
νά προτείνη σ’ έκεϊνον πού 

έγνώρισε πλούσιον καί σεβα
στόν άπ’ δλους νά γίνη βοη
θός του ποϋ ίσως δέν θά τήν 
ήθελεν. Δέν μπορεί νά τοΰ 
προσφέρη παρά μόνον τόν έ
ρωτά της. Τώρα δμως έπειδη 
αυτή είναι πλούσια, ο πριγ- 
κηψ δέν έχει τό δικαίωμα νά 
τήν σκέπτεται.

Τήν στιγμήν πού δ Βλά
σκο τήν άποχαιρετά θερμά γιά 
νά άποσυρθή ή Μαρκουΐττα 
ένθυμείται τό κλεμμένο κό
σμημα. Τού τό υπενθυμίζει 
καί τοΰ άποδίδει τήν πέτραν 
τής οποίας ή άξια θά τόν 
σώση άπό τήν φτιόχεια.

Άλλοίμόνον! ό Βλάσκο νο
μίζει δτι ή Μαρκουΐττα ύ- 
πήρξεν άλλοτε κλέπτρια. Τής 
άπευθύνει προσβλητικούς λό

γους. 'Η Μαρκουΐττα έξανίσταται καί διώχνει τόν 
άχάριστο.

’Απελπισμένος δ Βλάσκο άπομακρυνεται.
Μπροστά στή σκάλα τής εισόδου τοΰ ’Ανακτορικού 

ένα αυτοκίνητο περιμένει κάποιον υποθετικό πελάτη. 
Ό Βλάσκο άναγνωρίζει έν τφ προσώπφ τού οδηγού 
τόν θαλαμηπόλον του καί τού ζητεί τό αυτοκίνητο του. 
Είς τάς έρωτήσεις πού τοΰ προβάλλει ο Ντιμήτριεφ 

ι αυτός ευρίσκει τρόπον νά σιωπά ώστε ο τελευταίος 
ί αυτός άντιλαμβάνεται τάς προθέσεις του. Γό αυτοκί- 
ί νητο δμως είναι πειά μακρυά. Ό θαλαμηπόλος δρμά 
στο θεωρείο τής Μαρκουΐττας καί της γνωστοποιεί 

I τούς φόβους του.
(Συνέχεια εϊς τήν 11 ην σελίδα).
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η DAG FILM C®
Πότε ίδρύβη.-*Η ΰράσις τού κ. Γαζιάδη έν Γερμανία.—Πώς έπραγματοποιήθη τό «"Ερως καί Κύμα
τα.—Αί παρουόιαόΟεϊόαι δνόχέρειαι.—‘Υπερήφανοι διά τόν ένβονόΐασμάν τού Ελληνικόν Κοινού.— 

‘Η μελλοντική παραγωγή κλπ. κλπ.

Έπί τέλους! ’Ιδού δτι καί ή Ελλά; απέκτησε 
κινηματογραφικήν παραγωγήν δυνάμεων νά ύποσχεθή 
πολλά τόσον άπό άπόψεως άναπτύξεως τής καλλιτε
χνικής προόδου τής χώρας δσον καί άπό άπόψεως 
ένισχύσεως τοϋ εθνικού πλούτου. Ή θριαμβευτική 
έπιτυχία τής ταινίας «Έρως καί Κύματα» τής εταιρίας 
Dag Film τών άδελφών Δ. Κ. καί Μ. Γαζιάδη, άπο-1

An μ. Α. Γαζιάδης

τελεί τό πρώτον σοβαρόν άλλά καί ενθαρρυντικόν 
βήμα πρός μίαν παγίαν καί διαρκή κινηματογραφικήν 
παραγωγήν, δυναμένην νά έξελιχθή άσφαλώς εις μίαν 
νέαν βιομηχανίαν τής οποίας τά προϊόντα νά μή 
υστερούν ούτε κατά ποιότητα ούτε κατά ποσότητα 
πρός τά προϊόντα τών ξένων κινηματογραφικών έται- 
ριών.

Νομίζομεν δέ δτι δ ενθουσιασμός τοΰ Κοινού άπό 
τήν παρακολούθησιν τής ταινίας <Έρως καί Κύματα» 
μάς επιτρέπει νά άποδώσωμεν τόν δίκαιον έπαινον 
πρός τήν Εταιρίαν Dag Film καί ιδιαιτέρως πρός 
τόν σκηνοθέτην αυτής κ. Δ. Γαζιάδην δ όποιος άψη- 
φών τάς τεράστιας δυσχερείας τάς όποιας έγνώριζεν 
έκ τών προτέρων δτι θά συνάντηση, έτόλμησε νά 
άναλάβη καί νά φέρη εις πέρας τόν ά'θλον αυτού καί 

νά έπιτύχη τήν πανηγυρικήν έπιδοκιμασίαν του έκ 
μέρους του ελληνικού κοινού.

Διά τούς μή γνωρίζοντας καί άσφαλώς είναι πολ
λοί οΐ μή γνωρίζοντες τά τής Dag Film νομίζομεν 
δτι δέν είναι ά'σκοπον νά έκθέσωμεν διά μακρών τήν 
ιστορίαν τής ίδρύσεως αυτής καί τήν δράσιν της κατά 
τό παρελθόν.

Ή εταιρία Dag Film ίδρύδη τό πρώτον έν Βε- 
ρολίνφ τό 1915 ύπό τοΰ κ. Δ. Γαζιάδη, σπουδάσαν- 
τος ε’ιδικώς έν Γερμανία έπί σειράν ετών καί διατελέ- 
σαντος καθηγητού τής αύτοκρατορικής κινηματογρα
φικής ’Ακαδημίας τοΰ Μονάχου. Ό κ.’ Δ. Γαζιάδης 
έν Βερολίνφ ύπήρξεν έπίσης έκ τών πρώτων ιδρυτών 
τής κινηματογραφικής εταιρίας «Ντόλικ Φίλμ», προτού 
εισέτι έμφανισθή ή «Έμελκα» καί ή «Ούφα» ώς ά- 
ξιωματικός δέ τοΰ Γερμανικοΰ στρατού διηύθυνε κατά 
τόν Παγκόσμιον πόλεμον τήν κινηματογραφικήν ύ-, 
πηρεσίαν τοΰ Γερμανικοΰ στρατού.

Νέος μέ τόσην δραστηριότητα καί τόσα έπιστημο- 
νικά έφόδια περί τά κινηματογραφικά ό κ. Δ. Γαζιά
δης δέν ήτο δυνατόν παρά νά έφελκύση τήν προσοχήν 
καί τής ελληνικής κυβερνήσεως ή οποία μετεκάλεσεν 
αυτόν τό 1919 καί τοΰ ανέθεσε τήν λήψιν κινηματο
γραφικών ταινιών άπό τάς έπιχειρήσεις τής Μ. ’Α
σίας. Πράγματι δέ ό κ. Γαζιάδης μεταβάς έκ νέου 
εις Γερμανίαν έπρομηθεύθη έκεΐθεν τά άπαιτούμενα 
υλικά καί μηχανήματα καί έπανελθών «έγύρισεν» άρκε- 
τάς ταινίας είς τό Μικρασιατικόν μέτωπον έν οίς καί 
τήν μάχην τοΰ Σαγγαρίου ή οποία πωληθεΐσα είς τήν 
’Αμερικήν έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν. Ή έ'δρα τής 
Dag Film μετεφέρθη ή μάλλον άνεσυνεστήθη όριστι- 
κώς έν Άθήναις τό 1920 δταν ό έτερός τών άδελφών 
κ. Κ. Γαζιάδης έπανελθών έξ ’Αμερικής δπου· πα- 
ρηκολούθει έπίσης άνελλιπώς τήν αυτόθι έξέλιξιν τής 
κινηματογραφίας προήλθεν είς συνεννοήσεις καί μετά 
τοΰ τρίτου άδελφοΰ του κ. Μ. Γαζιάδη διαμένοντος 
ενταύθα αϊτινες κατέληξαν είς τήν άπόφασιν τής ίδρύ
σεως τής εταιρίας παραγωγής κινηματογραφικών ται
νιών «Dag Film». 5

Ή ίδρυθεΐσα έν Άθήναις . εταιρία ένεφάνισε τό 
πρώτον τόν «Προμηθέα Δεσμώτην» άπό τάς τελε- 
σθείσας πέρυσιν Δελφικάς έορτάς. Έπηκολούθησε τό 
έργον «“Έρως καί Κύματα» περί τοΰ οποίου ώμιλοΰ- 
μεν είς τήν άρχήν.

Εϊμεθα υποχρεωμένοι νά άπασχολήσωμεν έδώ τούς 

' καί μάς κατέστησεν έτι περισσότερον τολμηρούς διά τό, 
! μέλλον. Άποκτήσαντες ήδ·| τήν ήθικήν ίσχύν άπό τήν 
άνεπιφύλακτον ύποστήριξιν τοΰ άξιοτίμου έλληνικοΰ 
κοινοΰ, εϊμεθα άποφασισμένοι νά προχωρήσωμεν είς 
τό έργον μας. Έχοντες βαθειάν έπίγνωσιν τών τερα
στίων ύποχρειόσεων τάςόποίας έχομενάπέναντι τοΰΚοι- 
νοΰ, θά προσπαθήσωμεν νά φανώ μεν j καί είς τό 
μέλλον άντάξιοι τών συμπαθειών του.

'Ο σκοπός τής εταιρίας Dag—Film είναι ή καθα- 
ρώς συστηματική παραγωγή ταινιών έν Έλλάδι μέ 
ύποθέσεις άπό τήν σύγχρονονζωήν καί«γυρισμένας»έν- 
τός περιβάλλοντος ίκανοΰ νά έφελκύση τό ενδιαφέρον 
καί τό^ έξω κόσμου.

| Πρός τόν σκοπόν τοΰτον ή Dag Film μεταξύ 
τών πρώτων προτίθεται νά ίδρύση νέον Στούντιο 

' μεγαλείτερον καί τελειότερον μεταξύ Παλαιού καί Νέου 
Φαλήρου χάρις είς τό όποιον έλπίζεται δτι τά άποτε- 

I λέσματα θά είναι άσυγκρίτως καλλίτερα.
Δέν έχομεν κανένα λόγον νά μή πιστεύομεν είς 

ι τάς ύποσχέσεις τών κ. κ. ’Αδελφών Γαζιάδη. “Άνθρω
ποι μέ έπιμονήν καί υπομονήν, προικισμένοι μέ δλα 
τά έφόδια τής κινηματογραφικής τέχνης δέν είναι 
δυνατόν παρά νά επιτύχουν τοΰ σκοπού των. Καί θά 
έπιτύχουν διότι τούς συνοδεύουν αί εύχαί καί ή ειλι
κρινής ύποστήριξις τού Ελληνικού Κοινού.

Η. Γ- ς

άναγνώστας καί πάλιν έπί τοΰ τρόπου καθ’ δν«έγυρίσ- 
θη» ή ταινία αύτή διά νά άντιληφθοΰν δτι δέν υπήρξαν 
τόσον εύνοϊκαί αί συνθήκαι ύπό τάς όποιας έπερατώθη 
τό φίλμ αύτό δεδομένου δτι άποτελεΐ συγχρόνως καί 
τό πρώτον σοβαρόν πείραμα τών ’Αδελφών Γαζιάδη. 
Τό γεγονός δέ δτι καί αύτοί οί “ίδιοι όμολογοΰν δτι 
δέν είναι άπολύτως ικανοποιημένοι άπό τό έργον των 
μάς επιτρέπει νά πιστεύωμεν δτι ή Dag - Film αισθά
νεται έαυτήν ικανήν καί άξίαν νά δώση άσυγκρίτως' 
μεγαλείτερα άποτελέσματα έφ’ δσον θά έξέλιπον αί 
δυσχέρειαι τών διαφόρων σοβαρών έλλείψεων τάς 
όποιας άντιμετώπισε κατά τήν σκηνοθέτησιν τοΰ προ- 
βληθέντος έργου της.

Διά τήν κινηματογράφησιν τής ταινίας «’Έρως καί 
Κύματα» οί άδελφοί Γαζιάδη είχον νά άντιμετωπίσουν 
πλεΐστα δσα εμπόδια δπως έπί παραδείγματι τήν άγ- j 
νοιαν τών ηθοποιών, τήν έλλειψιν καταλλήλου Στούν-' 
τιο, τήν έλλειψιν άρκετοΰ τεχνικοΰ φωτός καί έν γέ- 
νει τήν κινηματογραφικήν πείραν τών προσώπων. Εί
ναι δέ όμολογουμένως άξιοι θαυμασμού διά τό κατόρ
θωμά των, αξίζουν δέ τής άμερίστου υποσιηρίξεως τοΰ 
Ελληνικού κοινοΰ.

“Οσον άωορά τό μελλοντικόν έργον τής εταιρίας 
Dag—Film ό κ. Δ. Γαζιάδης είχε τήν εύγενή καλω- 
σύνην νά μάς δηλώση τά έξής.

—Ή πρώτη έπιτυχής, άπό άπόψεως έμπορικής । 
έμφάνισις τής ταινίας μας, μάς ένεθάρρυνε ύπερβολικά

ΜΗΟΏΦΙΑΟΏ
ΤΟΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟΥ

Μία όκηνή άπό τά έργον «Φάτσες τού πόκερ» ποΰ Θά προ6ΧηΟ!ί προ· 
όεχώς είς τό «Μοντιαλ». Είς τά έργον αύτά πρωταγωνιστεί ή Λάον· 

ρα Ααπλάντ

Deutsche Gesellschaft fur Stereoskopie

τον ανωτέρω τίτλον ίδ-Ύπό τόν ανωτέρω τίτλον ίδ- 
ρύθη ό πρώτος σύνδεσμος τών 
έρασιτεχνών ή όχι φωτογράφων 
καί τών φίλων έν γένει τών στε
ρεοσκοπικών φωτογραφιών.—κο- 
πός τής ’Ενώσεως είνε κυρίως 
νά ύποστηρίζη τήν άτυχώς παρα- 
μελημένην στερεοσκοπικήν φω- 

' τογραφίαν, ή οποία έν τούτοις 
ένεργητικώτερον ένσωματώνει τά 
χαρίσματα τών φωτεινών παρα
στάσεων καί νά τήν διαδώση είς 

| εύρΰ καί ποικίλον κύκλον. Μέλη 
j δύνανται νά έγγραφώσι όλοι οΐ 
| οπωσδήποτε ασχολούμενοι ή έν- 
ι διαφερόμενοι διά τό στερεοσκό- 
| πιον καθώς καί φίρμες άπό δλα 
| τά μέρη τοΰ κόσμου. Καταστατι
κόν καί περισσότεροι πληροφο- 

. ρίαι άποστέλλονται τφ αίτοϋντι 
άπολύτως δωρεάν. Άπευθυν- 
τέον: Deutsche Gesellschaft fur 
Stereoskopie Ε. Y. Berlin W- 
62, Kurfurstenstrasse 125a,
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_ Είς τό χρηματιστήριον τών Παρισίων αί μετοχαί I Ό Λαπλύς φορών τόν μανδύα τοΰ Μπουρντέ έπρο- 
της εταιρίας «Mountains Sahya» τής όποιας ό με-1 χώρε! είς τάς άκτάς τοΰ Σηκουάνα όταν αίφνης τοΰ έπι- 
γαλειτερος μέτοχος εινε ο τρα

Είς μίαν στιγμήν πού ή Ζάν έκλήθη άπό τήν 
■αστυνομίαν ό Μαρέϊγ μέ τούς συνενόχους του^συζη- 
τεϊ διά τήν έπιτυχίαν τών σχεδίων των. Άλλ’ άτυχώς 
δι’ αύτούςδέν είναι έντελώς μόνοι. Ό Λαρενσέτ ήτο 
παρών χάρις είς τήν υπηρέτριαν τήν οποίαν κατέκτησε, 

“καί τά ήκουσε δλα. Ό διάλογος πού ήκουσε τοΰ έκαμε 
έντύπωσιν καί δέν άργησε νά ένθυμηθή δτι είχε σχέσιν 
μέ τόν φίλον του Μπουρντέ. Τοιουτοτρόπως δ άλήτης I 
Λαρενσέτ ό άεργος αύτός χωρίς νά τό θέλη εύρήκε!

πεζίτης Μπουρντέ κλονίζονται 
απελπιστικά. Άπό τά 500 κα
τέρχονται είς τά 185 διά νά 
κατεβοΰν μετ’ ολίγον περισσό
τερο. Τί νά συμβαίνει άρα
γε; Ποιος αόρατος εχθρός 
πολεμά λυσσωδώς τόν Μπουρ
ντέ. Ό Μαρέϊγ είναι συνέται
ρος τοΰ Μπουρντέ ό όποιος έ- 
πιδιώκει νά τόν καταστρέψη 
διά νά κατακτήση τήν γυναί
κα του τήν Ζάν τήν οποίαν 
αγαπά· Ό Μπουρντέ μοιραί- 
ως θ’αύτοκτονήση καί ή Ζάν 
ή χήρα πλέον, θά γίνη δική 
του.

Ό Μπουρντέ μετ’ ολίγον 
εΰρίσκεται τελείως κατεστραμ
μένος καί μή δυνάμενος νά 
έξηγήση τήν αιτίαν τής κατα
στροφής του εγκαταλείπει τό 
μέγαρό του όπου εκείνο τό 
βράδυ έδίδετο χορός καί φε
ύγει διά ν’ αΰτοκτονήση. Εί
ναι ήδη έτοιμος νά πηδίση 
άπό τό φράγμα μιάς γέφυρας 
όταν δυο χέρια τόν πιά
νουν καί τόν σύρουν πρός τά
οπισω. Κατα περίεργον σύμπτωσιν ό άνθρωπος πού ι 
τόν έκράτησε συνέπεσε νά είναι ένας παλαιός του I 
συμμαθητής άποτυχών είς τήν ζωήν καί καταντή- 
σας αλήτης, ό Ρουσώ ό επιλεγόμενος Λαρενσέτ 
ό όποιος έπέστρεφε εκείνο τό βράδυ μεθυσμέ
νος μαζύ μέ τόν φίλον του Λαπλύς άπό τήν τα
βέρνα τοΰ μπάρμπα Παφλανέλ. Έν τφ μεταξύ ό 
Μαρέϊγ προτού συμβοΰν τά άνωτέρω φοβούμενος 
μήπως δέν αΰτοκτονήση ό Μπουρντέ σχεδιάζει μίαν 
παγίδα διά νά τόν δολοφονήση, τή βοηθείφ μιάς γυ
ναίκας τής Σύσκα καί τοΰ φίλου της Ντυμπουά. Ό 
Μπουρντέ ακολουθεί μετ’ ολίγον είς τήν ταβέρνα τοΰ 
Παφλανές τούς δύο άπάχηδες διά νά ξεσκάσουν.

Κατά τό διάστημα αύτό τά βλέμματα τοΰ Λαπλύς 
πέφτουν άπληστα στον μανδύα τοΰ Μπουρντέ ό οποίος 
αντιληφθεις την σημασίαν των σπεύδει νά τοΰ τόν 
χαρίση καί φεύγει άκολουθούμενος άπό τόν Ρουσώ 
κατευθυνόμενος πρός τό μέγαρό του.

διά τής όποιας τής άνήγγειλε δτι πηγαίνη ν’ αύτοκτο- 
νήση. Ήτο άπόλυτος ανάγκη νά άφαιρεθή ή επιστολή 
έκείνη διά νά δυνηθή ν’ άποδείξη δτι ζή ακόμη.

Ό Ρουσώ καί ό Μπουρντέ πηγαίνουν είς τό σπίτι 
τής δδοΰ Νεϊγύ διά νά πάρουν τήν έπιστολήν. Άλλά 
τήν στιγμήν πού ό Ρουσώ άνοιγε το συρτάρι ηκουσθη- 
σαν μερικά βήματα. Μετ’ ολίγον μία πάλη διεξάγεται 
καί ό Ρουσώ πίπτει ύπό τάς σφαίρας τοΰ Μαρέϊγ, άλλ’ 
έξαφανίζεται μόλις έφθασε ή άστυνομία. Άντ’ αυτού 

συλλαμβάνεται ό Μπουρντέ

τεθησαν έκ τών όπισθεν. Ό Λαπλύς πέφτει είς τόν Συ- 
κουάνα καί πνίγεται. Ό Μπουρντέ έν τφ μεταξύ ει
σέρχεται σπίτι του καί βλέπει τόν Μαρέϊγ νά κρατα 
στήν άγκαλιά του τήν γυναίκα του. Ή σκηνή αύτή τόν 
ήνάγκάσε νά φύγη άπογοητευμένος άπό τό σπίτι του 
βέβαιος πλέον δτι κατεστράφη διά παντός.

Μετ’ δλίγας ημέρας άνευρέθη τό πτώμα τοΰ Λα
πλύς φρικωδώς άκρωτηριασμένον καί τελείως άγνώρι- 
στον. Ή άστυνομία άπό τόν μανδύαν άνεγνώρισεν είς 
αύτό ’τόν τραπεζίτην Μπουρντέ δ οποίος προ μηνός 
είχεν έξαφανισθεί. Ό Μαρέϊγ τοιουτοτρόπως θριαμ
βεύει. Δεν μένει τίποτε άλλο παρά νά προσποιηθή τόν 
θλιμμένον νά άναγγείλη τό πένθιμον γεγονός εις τήν 
Ζάν καί νά τής προσφέρη τήν προστασίαν του. Ή 
Τράπεζα έν τφ μεταξύ ήρχισε νά άνακτά τήν οικονο
μικήν της ίσχύν. Αί μετοχαί της άνέρχονται ραγδαίως.

Είς τό σπίτι τής κ. Μπουρντέ δ Μαρέϊγ καί οί συ
νένοχοί του μεταβαίνουν διά ^νά τήν συλλυπηθοΰν..

μίαν άσΛολίαν καί μίαν άφορμήν νά έπανέλθη είς τήν 
εύθεΐαν οδόν. 'Απεφασισε να γίνη ντετεκτιβ καί να
διευκρίνιση τό μυστήριον.

Τήν έπομένην ό Ρουσω επισκέπτεται ως ιδιώτης 
ντέκτετιβ τήν κ. Ζάν. Κάμνει πρός αυτήν νύξεις διά 
τόν Μαρέϊγ άλλ’ έκείνη άδυνατεϊ νά τόν πιστεύση. 
Άπό έκεϊ ό Ρουσώ κατευθύνεται στον Παφλανέλ δπου

καί τούς συνενόχους του αυτοί 
τούς ήξιζε.

καί οδηγείται είς τό Δικαστή- 
ριον. Είς τήν δίκην fo Μα
ρέϊγ καταθέτει ψευδώς έναν
τίον τοΰ συλληφθέντος δτι 
έφόνευσε τόν τραπεζίτηνΜπο- 
υρντέ. Μετ’ ολίγον προχω
ρεί καί ή χήρα Μπουρντέ ή 
όποια ζητεί δικαιοσύνην. Άλ
λά τήν στιγμήν [πού άντίκρυ- 
σε τόν κατηγορούμενον πί
πτει λιπόθυμος. Έν τφ με
ταξύ καταφθάνει καί ό Λα
ρενσέτ ό οποίος άποκαλυπτει 
δτι δ κατηγορούμενος είναι ό 
Τραπεζίτης Μπουρντέ καί δτι 
ό φονευθείς ήτο κάποιος άλή
της Λαπλύς, [ριφθείς είς τόν 
Σακουάναν άπό τόν Μαρέϊγ 
καί τούς συνενόχους του.Τήν 
ταυτότητα τού Μπουρντέ έ- 
πιβεβαιοί καί ή Ζάν ή όποια 
πίπτει είς τάς άγκάλας του. 
Μετ’ ολίγον ή[εύτυχία κυριαρ
χεί έκ νέου εις τήν σκιάν τοΰ 
Μπουρντέ, τής εύτυχίας αυτής 
έπωφελεϊται καί ό Ρωσά» ά· 
φοΰ είς αύτόν ωφειλοντο 
δλα. "Οσον διά τόν Μαρέϊγ

άντημείφθησαν δπως

συναντά τυχαίως τόν Μπουρντέ, δ όποιος τού διηγεί
ται τήν οδύσσειαν πού ύπέστη έν τώ μεταξύ. Ο Ρουσώ 
τοΰ άνακοινοϊ τότε δτι δ Μαρέϊγ θέλει ν’ άφαιρέση 
τήν διαθήκη του άπό τό σπίτι είς την οποίαν ανα
φέρει δτι ή Ζάν πρέπει νά μείνη άνύπαντρη μετά τον 
θάνατό του. Άλλ’ ό Μπουρντέ ένθυμεϊτε έπίσης οτι 
μέσα είς τό συρτάρι έκεϊνο άφήκε καί τήν έπιστολή

Μ ΑΡΚΙΤΤΑ
(Συνέχεια έκ τής 7ης σελίδας)

Ό Βλάσκο τρέχει ν’ αΰτοκτονήση. Ή Μαρκουϊττα 
παρασύρει τόν Ντιμήτριεφ καί διευθύνουσα τό δικό της 
αύτοκίνητο μέσφ ένός επικινδύνου συντομωτέρου δρό
μου τοΰ βουνοΰ φθάνει έγκαίρως γιά νά έμποδιση τόν 
άπελπισμένον νά έκτελέση τά σχέδιά του.

Ή συμφιλίωσις τών εραστών γίνεται στο ίδιο μέ
ρος δπου είδε τό φώς ο ερως των.



1»Κτνηηατογραότκός Άάτήρ

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ
(Παραγωγή Dag—Film)

Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ- καί «Μοντιάλ»
Όταν έπήγαινα νά δώ τό όχι πρώτον, άλλά πάντως 

το μέ σοβαρωτέρας όπωσδήποτε απαιτήσεις παρουσιαζό
ταν ελληνικόν φίλμ δέν ήλπιζα φυσικά σπουδαία Χάγ-

κρ'νη τ·15 φίλμ “ύΕ0 δέν άπαιτεΐται ούτε αύστηρότης ούτε επιεικια. Αΰστηρότης μέν, διότι πρέπει 1 
να μη λησμονη τις τας άναποφεύκτους δυσκολίας τάς ό- 
πο ας παρουσιάζει πάντοτε μία αρχή, έξ· άλλου πάλ“ ή 
XX“Xt”‘els'0i”“‘,<,s

Ομολογώ έξ άλλου ότι έπήγαινα νά δώ τό φίλα αέ 
τας καλυτέρας διαθέσεις. Διότι ανεξαρτήτως παντός άλλου 
σπ«°Α ”ρ6κ.ειτ“ι "8ρ1 Μβ εύγενοΰς καλλιτεχνικής προ
σπάθειας την όποίαν ούδείς δύναται νά άρνηθή

π.ροσπ?^σΦ ήδη, νά έκθέσω άμερολήπτως καί 
ΓυΚ^7ω“ς. "θ1*’ εξβτάζων ΐ0 "

«· ?ΕΝΑρΪΟ.· ΟΙ κ. κ. Γαζιάδης καί Λάμπρος Άστέρης 
νηόνλρ επιδιώξουν κάτι πλέον πρωτότυπο καί συγ
χρόνως πλέον εναρμονιζομενον είς τά ελληνικά ήθη. 
Αντί τουτου συνέγραψαν ένα σενάριο εξαιρετικά συνειθ?-

“π0.εκ6η!“ π?υ 8Χ°Υθε βαρεθή νά τά βλέκωμε σέ 
?,·ΥαλΑΐκα’ζα1 σλλοτε Ιταλικά φιλμ. ’Εξάλλου

X επροτιμησαν απαιτεί πλούτον καί λεπτότητα 
δια να διατηρηθη κάπως το ένδιαφέρον τοΰ κοινού Τού
το δμως άτυχώς δέν συμβαίνει εδώ. Ή παρατηρόυμένη 
δέ παλιν ανομοιογένεια ρυθμού (αλλού δηλ. ή ύπόθεσις έ- 
ξελισσεται βραδύτατα καί αλλού γρήγορα), τά άναπόφευ- 
κτα χασματα καί αί διάφοροι άπιθανότητες επιτείνουν 
κατάενβύν ίουρ“«τικότητά του καί τό παρουσιάζουν ώς 
<<ατα ρασιν αστήριχταν. ’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ. Άπό τόν κ. Δ. Γαζιάδην, σπου- 
™ΐλά περμιασλσΧτε“ρα!1ς Γββ*·*£β* -^Ις έπερίμενε 

Ακόμη ό σκηνοθέτης πάση θυσίφ θά έπρεπε νά ά- 
Χ’παΡη*?'06· ΐ1 όποίαι.“ναγκάζουν τόν θεατήν «ά

Λ λλη/'·”Τ,μέ-παρ0μ01“5 ξένων πολί> καλών φίλμ. | 
Η σκέήπς αύτη μου εγεννηθη, δταν έβλεπα το τράβηγμα 

του δικτυου στην αρχη, αθεΛα παρουσιασθη εμπρός μου 
Βόλγα°ρ°!μθία Ούΐλλιαμ Μπόΰντ στό «Λεμβούχο τού 

X - σ/.εδόν παρετηρήσαμε διά τό σενάριο λέμε κι’ έ- 
δω. Μία σκηνη παρουσιάζεται τόσο μεγάλη ώστε όχι νά 
κουραζη αλλα νά ενοχλή τόν θεατήν, άλλες1 δέ πάλιν τό- 
X^V-TO^S ““/π W μή προλαμβ“νΐ1ί καλά καλά νά άν- τιληφϋης συνέβη. 1

, ^Λ?1τα 5 έθρχη τούΠέτρου Δούκα, ή παρμένη στόΣέ- 
σιλ, δείχνει δτι ό σκηνοθέτης αδυνατεί νά κυβερνήση όγ- 
Μίαν *?..εν*υμΊθΡ καθείς τόν χορόν. Τί βλέπει τότε; 
Μιαν μαζαν καί .τίποτε περισσότερον.

. τις,5 6 ™θπλώ πού δείχνουν γούστο
καί είναι καλοπαρμένα καθώς καί μίαν σκηνήν στίςΆοϋρ- 
σες δια την όποιαν σκηνοθέτης καί φωτογράφος εΐργά- 
α»ησ«ν αρκετα εύσυνειδήτως καί είς τήν όποίαν παρου 
σιαζεται καί εναεπιτυχές ralenti, ή «ϊλλη φωτογραφία 
κατα το μάλλον η ηττο» είναι δλο σφάλματα εις τούτο δέ συντελεί καί ό φωτισμός. Δηλ. είς μέ’ν τά «έξωτερΐκά· 2

φως άφιέμενο χωρίς κανένα περιορισμό είναι ύπερβολικό 
καί έτσι οχι λίγες φορές δέν διακρίνεις μάτια παρά θομ- 
πες σκιές εις δε τσ «εσωτερικά’ αδύνατο,

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ- Πρίν άναλύση τις τό 
παίξιμο ενός έκαστου καλόν είναι νά έκθέση τό βασικόν 
καί γενικόν σφάλμα. Όλοι δηλαδή παίζουν προσποιητά 
θεατρικά καί μέ ύπερβολικότητες. Όλα αύτά συντελούν 
εις το νά δίδουν είς το πρόσωπον τού ήθοποιοΰ κατά βά
θος μίαν άπάθειαν καί έτσι καί στις πλέον τραγικές σκη
νές τα πρόσωπά „των είναι ψυχρά καί άσυγκί- ητα.

Η κ. Μιράντα Θεοχάρη (Ρήνα) είναι ή πρωταγωνί 
στρια. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ύπερέχει όπωσδήποτε 
όλων, διότι επί τέλους και αν άδυνατεϊ νά ύπερβή τό 
μετριον, έχει έν τούτοις μερικές σκηνές ύποφερτές. ’Επι
δεικνύει δέ αρκετά πλούσιες τουαλέττες ώστε νά ίκανο ■ 
ποιήται τό ώραΐον φύλον. Ό κ. Ν. Δενδραμής (Πέτρος 
Δούκας) απογοητεύει. 'Ας μή νομίση κανείς δτι στό φίλμ 
θο δη -τόν Δενδραμήν τού θεάτρου. Μεταξύ τών δύο 
υπάρχει ενα, χάσμα τεράστιον. Έχει μακιγιαρισθή κατά 
τρόπον απαισιον καί προσπαθεί κατά τήν έμφάνισιν νά 
μιμηθή τόν Μενζοΰ· Καί τό μακιγιάρισμα αύτό τόν άδικεϊ 
πολύ. Ο παγκόσμιος δέ κινηματογράφος ένα μόνον Μεν- 
ζου εχει.

Είς τόν ρόλον τού Πάνου Φιλικού ό κ. Δημ. Τσακί
ρης ύπερβαίνει καί αύτός δλους τού φύλου του. Χωρίς 
αμφιβολία είναι ή συμπαθεστέρα μορφή καί ή πειό κατα
τοπισμένη στό φιλμ. Εννοείται δτι καί αύτός δέν ύπερ- 
βαίνει τό μέτριον. Τόν άδικεϊ δέ καί αύτόν δπως δλους 
ανεξαιρέτως ενα κατά μεγίστην άναλογίαν άδέξιον μακι- 
γιαρισμα. Εχω τήν γνώμην δτι ή κ. ©εοχάρη καί Ιδίως 
ό κ. Τσακίρης μέ καλύτερο μακιγιάρισμα, καί μέ ολίγην 
καλυτέραν θέλησιν θά ήδύναντο νά ήσαν καί άρκετά κα
λοί. Ας ελπιζωμεν λοιπόν άλλοτε.

. .? κ· Ναούμ άπό άπόψεως έμφανίσεως έξαιρετι- 
κα αδικημένη, άπό άπόψεως ήθοποιΐας περιττόν νά πώ 
οτι δέν λέγει τίποτε. Ό κ. Παπαχρήστου είς τόν ρόλον 
του πατέρα τής Ρηνας έξω τελείως άπό τόν ρόλον του. 
Ο κ. Βαρουχας, άλλη άπομίμηση κορυφής, δέν μέ έκαμε 

ούτε μιαν στιγμήν νά γελάσω.
Κάμνει δέ καί τήν έμφάνισίν της ό.„. παρ’ ολίγον 

αστηρ τής Φάναμετ» ή δίς Σαρρή. ’Ασφαλώς καλύτερα 
να ήτο να μή την έκαμε διόλου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
Ή εμπορική άποψις έν τούτοις τού φίλμ είναι διαφο

ρετική.^ Πρόκειται περί γνησίου άπό πάσης άπόψεως έλ- 
ληνικου φίλμ, το όποιον φυσικά θά κινήση τό ένδιαφέρον 
των Ελλήνων φίλων ιΟύ φίλμ. Προκειμένου δέ περί εύ- 
γενους καλλιτεχνικής προσπάθειας πρέπ ι νά τύχη τής 
αμεριστου ύποστηρίξεως τού έλληνικού κοινού.

___  Kino

ΜΑΜΑ
Maman — Παραγωγής pox Film Crop 

Προεβλήθη είς τό «Μυντιάλ»
'Η μητρική στοργή άφ’ ένός καί τό υίίκόν φίλτρον άφ’ 

ετέρου ούδέποτε εξεδηλωθησαν μέ τόσην δύναμιν καί τό
σην ζωηρωτητα όσον είς τήν ταινίαν αύτήν. 'Η «Μαμά» 
εινε καθαρός φιλολογικόν έργον, τό όποιον δέν έχει ανάγ
κην σκηνικού πλούτου διά νά άρέση· Είναι άλλωστε τόσον

4iivuna τογραφτκδς *Αάτήρ

βομβαρδισμός κατόπιν καί ή πτώσις του γερμανικού 
άεροπλάνου, φωτογραφία έκ τού φυσικού θαυμασια.

Σέ λίγο μεταφέρεται στή μέθη τών γερμανικών πολυ
βόλων, σκηναί μάχης έξαιρετικαί. Έπειτα άπο αλλας 
έντυπωτικάς σκηνάς σού παρουσιάζονται αι τελικαι σκη- 
ναί τοΰ πολέμου. Αί χειροβομβίδες, τά όβουζια, τα τανκς, 
τά άεροπλάνα, τά άσφυξιογόνα, δλα τα φοβέρα μέσα κα
ταστροφής δροΰν συγχρόνως Τό ένδιαφέρον μεταβάλλεται 
είς άγωνίαν, ή άγωνία είς τρόμον. Είδαμε ευτυχώς τα 
καλύτερα πολεμικά φίλμ τής τελευταίας παραγωγής, αλλα 
τοιαύτας σκηνάς πολέμου πουθενά.

"Επιφυλάσσεται άκόμη καί ή σκηνή τής συναντησεως 
τοΰ ήρωος μέ τήν μητέρα του. Καί κατόπιν η ικανοποιη- 
σις. Έχασε τό πόδι του, τί σημαίνει έκέρδισε την Λιζετ.

Οί ρόλοι διερμηνεύονται άπό δύο καλλιτεχνικός κορυ- 
φάς. Ό Τζών Τζίλμπερ ύπερτέλειος. όσον ποτέ. Παρου
σιάζεται έξ ίσου καλός είς τάς έλαφράς στιγμάς , με τας 
δραιιατικάς. Ούδέ μίαν στιγμήν θεατρικός. Απο τα πλέον 
σπάνιά παραδείγματα ήθοποιοΰ κατατοπισμένου τελείως 
στό φίλμ. Ό Τζίλμπερ ιδεώδης. , , _ .

Τούς ίδιους έπαίνους αξίζει και ή Ρενε Αντορε. Ας 
τήν θυμηθή καθείς τήν στιγμήν πού βλέπει την φωτο
γραφίαν τής μνηστής τού αγαπημένου της, ας μη λησμο- 
νήση ποτέ κανείς τήν σκηνήν τού άποχωρισμου. Δεν εινε 
μόνο τό παίξιμο της, άλλά καί ή έμφανισις της, το κο- 
κεττίστικο βάδισμα μιάς γαλλίδος, ή όποια οσον κι αν 
είναι χωρική είναι πάντοτε κοκέττα. Μπορεί να μη είναι 
τόσον ώραία, είναι δμως συμπαθής.

Ή φωτογραφία τού Fngert συμπληρώνει ενα 
θαυμάσιον σύνολον, παρουσιαζομένον ασφαλώς ως ενα 
άπό τά λεπτότερα σημεία τού φιλμ. , _ . ,

Τήν « Μεγάλην Παρέλασιν» θεωρω ανωτεραν του επί
σης μεγάλου φίλμ τής Fox «Τί έκόστισε η νίκη» το 
όποιον είχαμε τήν εύτυχία νάτό δούμε εις το «Μοντιαλ». 
Τό δεύτερο υπερείχε έν τούτοις είς τά έξης σημεία. Οι 
ήρωες του καί οί τύποι του ήσαν πειο στρατιωται, το 
δέ τέλος του κατά πολύ καλύτερον. Έν τούτοις « Η με
γάλη Παρέλασις» είχε σκηνές έντυπωτικωτερες, στιγμές 
πολέμου κατά πολύ άνώτερες αισθηματικόν μέρος λεπτο- 
τέρον, καί έν συνόλφ έχω τήν γνώμην ενθουσιάζει και 
έπιβάλλεται περισσότερον. , , .

Τό συμπέρασμα είναι οτι πρόκειται περί αριστουργή
ματος, άπό τά έλάχιστα πού παρήγαγε ό κινηματογράφος. 
‘ Κ.Ο—

Η ΜΟΝΟΜΛΧΙΛ

Le Duel — Παρ. τής «Societe des Ciueromans» 
(Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»)

’Επάνω σ’ ένα ώραϊο σενάριο είδικής του έμπνεύσεως, 
δτι καί τόσο διαφορετικό άπό τά συνήθη, αφού καί είς αύ
τό ή αίωνία γυναίκα γίνειαι αιτία νΛ“λλη^°.ε^ονξω^°ξν 
δύο άνδρικαί πρωσοπικότητες, ό σκηνοθέτης Ζακντέ Μπα 
οονσέλλι «έγύρισε» τό Duel. _ ,

Ό ύμνητή; αύτός τής θαλασσής που εδημιουργησε το 
«Νιτσεβό», «τό Πύρ» καί τόν «ψαρρα της Ισλανδίας», 
αύτή τή φορά θέλησε νά πραγματοποίηση, κάτι που θα 
συγκοινοΰσε περισσότερο τόν θεατήν απο τους αφρους των 
κυμάτων Έσκέφθη λοιπόν δτι ό λιγνός του υψους απο 
τόν όποιον έχει κυριευθεϊ σχεδόν όλόκληρος η υφηλιο , 
θά ήμπορούσε νά τοΰ δώοΉ λαμπρή ευκαιρία να δει- 
ξη καί πάλιν τό σκηνοθετικόν του δαιμονιον,^ πραγμα 
ποιών τήν φοράν αύτήν ένα φίλμ μέ “ε6°«ορικ?«
Ή Ιδέα του αϋτη σχεδόν πρωτότυπος δια την Γαλλίαν, 
(δπου πλήν τή; «Proie du vent· δέν παρήχθυ κανένα 
φίλμ μέ πεδίον δράσεως τούς αίθέρας), ήτο μία ωραία 

πλούσια είς έκδηλώσειςαίσθημάτων ώστε νά περιττεύη τε
λείως ή πολυτέλεια τών σκηνών. τ j

Ή ταινία αύτή τής όποιας τά πρόσωπα είναι σχεδόν 
άγνωστα εις τό κοινόν έσημείωσε πολύ δίκαιοι; καταπλη
κτικήν έπιτυχίαν αφού κατώρθωσε μέ τήν απλότητα των J 
σεηνών της καί μέ τήν πενιχρόν της έμφάνισιν να συγ- । 
κοινήση καί τούς πλέον σκληρούς των θεατών χάρις εις 
τήν άοιστουργηματικήν έκμετάλλευσιν της υποθέσεως υπό 
τοΰ σκηνοθέτου. Είς τήν έπιτυχίαν τής ταινίας συνετέλε- ] 
σαν πολύ καί τά πρόσωπα τά όποια ήσαν αρκετα ψυχο

λογημένα, ιδιαιτέρως δέ ή μητέρα κοί ό φιλόστοργος υίος.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
(The Big Parade—Παρ. Metro-Goldvvyn-Maj er) , 

Προεβλήθη είς τά «"Ολύμπια·
Διά τό φίλμ αύτό υπάρχει είς καί μόνον .χαρακτηρι- 

• σμός. Είναι αριστούργημα. "Ιδού διατί:
Τό πεπρωμένον τριών άνθρώπων διάφορου κοινο-

νικής τάξεως, τούς όποιους ό πόλεμος, ένώνει και ακόμη ! 
ό έρως τοΰ ένός έκ τών τριών πρός μιαν γαλλιδα χωρι
κήν άποτελούν τήν κεντρικήν ιδέαν τη; υποθεσεως. 1ο | 
σενάριο αύτό ανκαί ένμέρει συνειθισμενο είναι εντούτοις ( 
πλούσιον είς πολλάς έντυπωτικάς και βαθεια ψυχολογη
μένος στιγμάς. Ή έπικρατοΰσα κατ’ άρχας μάλλον αδια
φορία, ταχέως αντικαθίσταται μέ τό ενδιαφέρον, το 
όποιον βαθμηδόν καί με άξιοθαύμαστον ρυθμόν αυξανει 
καί φθάνει είς ένα κατακόρυφον σημεϊον, απο το οποίον 
ναί μέν δέν μετριάζεται, άλλα διά να επελθη ενα τέλος 
-ικανοποιητικόν διά τόν θεατήν, χάνει κατα βάθος, διότι 
κάμπτεται. Αύτό κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην είναι 
ασφαλώς σφάλμα. Τά προτερήματα του όμως είναι 
μεγάλα. Σκηνές γεμάτες χιούμορ που γελάς με την 
καρδιά σου δέν λείπουν, άλλ" ούτε παλιν σκηνές που σε 
συγκινούν βαθειά, πολύ βαθειά ή σκηνές που σου προ- 
καλούν τόν τρόμον. ..... ·Ή κυρίως δμως άξια τού φιλμ οφείλεται εις τον 
σκηνοθέτην, τόν Κίνγκ Βίντορ. Αύτος εζωντανεψε το 
σενάριο, αύτός ϋπεβοήθησε τούς πρωταγωνιστές να ανα
πτύξουν δλο των τό θαυμάσιον ταλέντο των, αυτός τέλος 
μάς κατέπληξεν μέ τήν πραγματικήν σκηνοθετικην 
μαεστρίαν του. , _ , , . .Κατ’ άρχάς ή εύθυμος μορφή του πολέμου με τα αλλε
πάλληλα κωμικά έπεισόδια. Κατόπιν η γνωριμία του 
ήρωος μέ τήν Λιζέτ" την γαλλιδα χωρικήν. Αι 
σκηναί έξαιρετικά καλοβαλμένοι Ό θεατής παρακολουθεί 
θαυμάσια τήν βαθμιαίαν άναπτυξιν του αισθήματος. Γέλα 
κατ’ άρχάς μέ τόν τρόπον πού συνεννοούνται γιατί καθείς 
αγνοεί τήν γλώσσαν τού άλλου, σιγά σιγά αρχίζει να 
συμπαθή αν έπιτρέπεται ή φράσις, το αγνό αυτό αίσθημα 
πού τούς συνδέει καί ευθύς αμέσως συγκινειται και του 
μένει άλησμόνητη γιά πάντα ή σκηνή του αποχωρισμό 
των. Τήν στιγμήν έκείνην μέσα στον ιλλιγγον και τον 
θόρυβον τής ταχείας μετακινήσεως του συντάγματος προς 
τήν γραμμήν τού πυρός, μέσα στας ταραχώδεις , εκεινας 
στιγμάς τάς τόσον θαυμασίως παρουσιασμένος κάτι κρα
τεί περισσότερον τήν προσοχήν σου, η Λιζετ. ιρε- 
χει, φωνάζει, κλαίει καί σέ λίγο την βλεπεις να σφιγγρ 
στήν αγκαλιά της τό παπούτσι του. Η σκηνη αυτή। τ; 
ώραιοτέρα τού φίλμ, είναι άπο τις πειο σπάνιες και απο 
τΐ? "Επακολουθούν κατόπιν αί σκηναί τού πολέμου. Μια 
τεραστία όφειοειδής γραμμή άπό αυτοκίνητα με5α^ε 
ροντα τόν στρατόν στή γραμμή του πυρος, η 6
γότερον ιιεταβάλλεται, δηλ. μεταφερει πλΐον τονζ vgay- 
>ατίας, είναι μία άπό τή σκηνη που επιβάλλονται. D
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Κινηματογραφικός Άθτήρ
έμπνευσις ήν.ό ντέ Μπαρονσέλλιέπέιυχε νά πραγματοποι- I 
ηση εξ, ίσου ωραία, κστυφυγών πρός τούτοις είς τήν συ
νεργασίαν τού πρωταγωνισιού Ζαν Μυρά ό όποίος διέπρε- 
ψεν ως πιλότος κατά τόν πόλεμον, καί τοΰ γνωστού όπε- I 
ρατέρ Σαι, οστις ανήκεν είς τήν κινηματογραφικήν ΰπη- ) 
ρεσιαν της στρατιωτικής αεροπορίας τής Γαλλία?. Χάρις ! 
°, ειδξηνσυνεργασιαν ταύτην, <ΉΜονομαχία»περιελάμβανε 
μιαν ενδιαφέρουσαν πάλην είς τούς αΙθέρας ληφθείσαν 
ε* * φυσικού, καί διά τό αποτέλεσμα τής όποιας ό θεα
τής δέν δυναται ν άντιληφθή έάν ό σκηνοθέτης κατέφυ- 
γεν είς τρυκ διότι ή πτώσις τού άεροπλάνου ύπελογίσθη 
φάνειαν*  “'ζρΐ(’εΐαν’ ώατε επήλθε θέ θαυμαστήν άληθο-

Μετά πέντε ώρας έπληροφορούμεθα δτι ό έμπειρογνωμων που 
. είητήθη δέν ήτο' δυνατόν νά έλθη παρά τήν επομενην το πρωί.

Τό ποάγμα άπό αστείοι ήρχισε πάλιν να γίνεται σοβαρον 
Έπρεπεν ασφαλώς νά λάβωμεν αποφάσεις, θα ητο πραγματ 
εξωφρενικόν νά κοιμηθούμε μέσα είς τό κατώγι του αστυνομι- 

. κου στάθμου. , ,
Καί διά νά ανοίξουν πάλιν ή σιδερένιες αμπαρες της απαίσιας

• φυλακής μας ήναγκάσθημεν νά άνοίξωμεν τά περίφημα κιβώτια. 
’0 όπεοατέο έφοόντισε κατά τό άνοιγμα να μην αφηση φως να 
πεοάση' μέσα. Δι’ αυτού τοΰ τρόπον <5 αστυνόμος επεισθη περί 
τού άνυποοτάτου τής διαδοθείσηζ φήμης, μ^ εκηρυξεν αθώους 

. καί μάς άπέδωκε την ελευθερίαν μας. , , , ,
Έμαζέφαμε τά πράγματά μας γρήγορα - γρήγορα και εφυγα- 

μεν άπό τόν κατηραμένον εκείνον τόπον, άφοΰ ερριψαμε πέτραν 
πίσω μας! , . , , ο ■"Οταν είδα τό φίλμ τελειωμένον μενενοησα, διότι τα κιβώ
τιά μας δέν πεοιεΐχον τότε πραγματικώς δυναμιτιδα.

Προσεπάθηοα μέ κάθε τρόπον νά ματαιώσω, την προβοΧην 
. τής ταινίας, άλλά δέν ήτο δυνατόν. Ήτο πολύ αργα.

Καί δμως νά πού συμβαίνουν άκόμη θαύματα. Μετά την προ
βολήν τής ταινίας ι Οί σκλάβοι τών αΐσθηοεωνί), ελαβα μιαν 
πρόσκλησιν άπό τό Βερολίνου. Μία κινηματογραφική εταιρία εζη- 
τονοε >’ά με άγκαζαο^.
’Εμπόδια, έαπόοτα.—

Ή χαρά μου διά τήν πρόσκλησιν αυτήν δεν περιγραφεται 
Ήθελα πολύ νά υπάγω είς τό Βερολίνου! ,

Φαντασθήτε δμως τήν άπογοήτευσίν μου όταν διεπιοτωσα οτι 
ήτον αδύνατον νά εκπληρώσω τήν επιθυμίαν μου αμέσως. Ιο 
συμβολαίου πού είχα κλείσει μέ ύπεχρεωνε να μείνω πεντε α- 

. - ακόμη μήνες είς τήν Βαρσοβίαν.
Έν τοντοις δέν ΰπέκυφα. Ηρχιοα ν αλληλογραφώ με 

Βερολίνου καί συγχρόνως νά διαπραγματεύωμαι με την Βαρσο
βίαν, διά τήν έξεύρεσιν μιας συμβιβαστικής λνοεως. Ποσού πα- 
ρεκάλεσα, πόσον ίκέτευσα τόν διευθυντήν μου να θεώρηση διαλε-^ 
λυμένην τήν. συμφωνίαν μας. Τοΰ κακού όμως. 0 ιευ ι» τιμ 
μου άπήτει νά τού καταβάλω μίαν ποινικήν ρήτραν, την οποίαν 
ή φίοαα τού Βεοολίνου δέν ήτο διατεθειμένη να πλήρωσή,

Καί τό τοομερώτερον έξ δλων ήτο πού δεν η μπορούσα να 
έκδηκιθώ τουλάχιστον. Άπ’ εναντίας ήμουν υποχρεωμένη να 
έογάζωμαι καί νά κοπιάζω περισσότερον απο πριν, ώταυ ειοα 

..καί τήν δευτέοαν ταινίαν είς τήν όποιαν ήμουν η πρωταγωνίστρια,

Η «μονομαχία» περιλαμβάνει έπίσης περίφημα «έξω- 
τερικα«γυρισθέντα» είς τό Άλγέριον μέ θαυμασίας είκόνας 
των αρχαίων ερειπίων τής Τυμγκάτ ώς έπίσης καί είς τήν 
Βόρειον Αφρικήν και είς τήν Σαχάραν. Ή φωτογραφία 
καθαρα καίκαι λιτεχνική τά καθιστή ώραιώτερα άκόμη.

Δια την υπόκρισιν θά έπρεπε νά λεχθούν πολλά. "Ο 
συμπαθής Γκαμπριδ εκρατησε μέ αξιοσημείωτη τέχνη τόν ί 
ρόλον του. Υστέρησε μόνον κατά τήν σκηνήν πού αντί- 
κρυζει τήν νέκραν του σύζυγον. 'Η φυσιογνωμία του κατ’ 
αΟτην δέν εξεφραζεν έπαρκώς τά συναισθήματά του.

, Η εξα·ρετικη καλλιτέχνις Μαίντυ Κρίστιαν ίτοΰ είχομ,εν 
να ειδωμεν από τό «’Ονειρώδες Βάλς» έπαιξεν άψογα.

, Ζαν Μυρα επίσης καλός είς τόν ρόλον του, ανώτερος 
πασης προγενεστέρας του δημιουργίας.

Τό Duel έσημείωσεν Ικανοποιητικήν επιτυχίαν όφειλο· 
μένην εις τους λόγους πού ανωτέρω εξέθεσα.

”Ιρ»ς Σκαραβαίου.

Η ΞΟΒΕΡΓΑ
(La glu—Παρ. Ste des Cine romans) 

Προεβλήθη είς τά -Πάνθεον»
Ό Άνρί Φεσκούρ «έγύρισε» τό μυθιστόρημα τού Ρι- 

σπέν κατα τρόπον άρκετά ενσυνείδητον. "Αν έξαιρέσει 
ης μερικές σκηνές στίς όποιες άδικαιολογήτως επιμένει 
ώστε να κουραζειαι κάπως ό θεατής κατά τά άλλα είρ- 
γασθη ευσυνειδητως. Μάς παρουσιάζει δέ συχνά ώμορφα 
«εξωτερικά » στή Βρ.ττάνη, τά όποια άρέσουν

ΟΙ ηθοποιοί όχι σπουδαίοι, πλήν τής Ζερμαίν Ρουέ. 
η όποια στό ρόλο της ξόβεργας είναι άρκετά καλή.

Γενικώς πρόκειται περί ένός καλού φίλμ, άπό έκείνα τά 
όποια άρεσουν είς τό κοινόν.

Ro—Ma

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΑΛΗΤΛΙ

3 ehrliche banditen—Παραγωγή Fox FilniCor.p 
Προεβληθη είς τά «Σπλέντιτ’

, ,ΕΙς. τ-°ύΑ 1σΧυΟι£Μνους δτι τά περιπετειώδη έργα 
είναι λαϊκά και καταλληλα μόνον διά τά παιδιά ή «Σινέ 
Οριαν» εδωκτ την παρελθούσαν έβδομάδα μίαν εΰγλω- 

τον απαντησιν μέ τους «τρεις ΰπερόχους άλήτας».
Τό εργον εξελίσσεται όλόκληρον σχεδόν είς τό ύπαι

θρον καί εχει ω- βασιν τάς μεγάλος μεταναστεύσεις τών 
λαών της Αμερικής πρός τά χρυσοφόρα έδάφη τής. Καλ- 

i“S' Ηϊ υπόθ?σ^ ε1'“ι ότι τρεις άλήται έξασκούν- 
τες τό επάγγελμά του ςωοκλεπτου, γίνονται ήρωες χωρίς 
νό το εννοήσουν εξ αίτιας μιά; κόρης τής όποίας φονεύε- 
ται ό πατέρας από τους ανθρώπους ένός ληστοΰ. ΟΙ τρεις 
αυτοί αληται κατορθώνουν νά έξασφαλίσουν μίαν διαρκή 
ευτυχίαν είς την κόρην πιπτοτες ό είς κατόπιν τοΰ άλλου 
ιπο τας σφαίρας των εχθρών.

Ο Τόμ Σαντσι, ό Φαρέλ Μάκ Ντόναλδ καί ό Φράνκ 
Καπω ως αλήται, υπέροχοι είς τόν ρόλον των καθώς καί 
° > ε15 τόν βόλον του Ντάν Όμάλεϋ. ’Αλλά
καί η Ολίβ Μπόρντεν είναι άρκετά συμπαθής είς τδν 
ρόλον της Δη Καρλτον τής θυγατρός τού συνταγματάρχου. 
Η ταινία εχει ιδιαιτέραν άξίαν διά τήν πιστήν καί ακριβή 

εμφανισιν των Εξορμήσεων αί όποϊαι γίνονται από τούς 
μεταναστας προς τά χρυσοφόρα βουνά. Λόγω δέ τής κουλ- 
τουρισιικης ποιότητος τοΰ φίλμ τά τοπεϊα καί αί φυσικοί 
χαλλοναι αφθονουν προσδίδουσαι Ιδιαιτέραν χάριν είς τδ 
εργον χάρις είς τήν Επιτυχή φωτογράφησιν αυτών.

Η- Τ—ς.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Le Coeur des Gueux—Παρ. Cine romans 
Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

περ1 μι“ς, όχι μόνον μιζράς τδ μή-
κ°6> άλλ ακόμη μικροτέρας τήν άξίαν.
■ α Ενα άηδές λαϊκώτατον σενάριο, διερμηνευόμενο άπδ 
ηθοποιούς μέτριους καί μέ σκηνοθεσίαν πάν άλλο ή άξίαν 
προσοχής βεβαίως κάνουν ένα σύνολον, τό όποιον, ούτε 
μέτριον δυναται να τδ όνομαση τις. Έδώ δέν έσημείωσεν 
ούτε επιτυχίαν ούτε παλιν πλήρη αποτυχίαν.

Ro—Ma

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
λίο^ Έλήφθησαν τδ δλον δέκαλ™^η Γ ^ραχμαι 400„- ευχαοιστούμεν. Άνομένομεν ύπό- 
λοιπον. Γράψατε μας αν πρεπει νά σάς στέλλομεν φύλλα κ(χι ποσά. Τ

1 (Σάμον Βαθύ) .—Άποστειλατέ
παρακαλουμεν την διεύθυνσιν σας διά νά ταχυδρομήσω- 
μεν το δελτιον. Φροντίσατε διά τήν άνανέωσιν τών συν
δρομών των κινηματογράφων τής πόλεώς σας.

Ζαχόπουλον /βτοσαλοκικ^.-’Ελήφθη ή ταινία. Εϊνε 
πολύ καλή και θα σταλή συντόμως είς Παρισίους. Άπο- 

| τελεσματα θα γράφουν ενκαιρφ εις τόν «Λϊνημ. ’Αστέρα» 
Τ'. Χαλκιδην (Σέρρας).—Νά προτιμήσετε τδ La Ci”e- 

Paar°sg(rxxPeVe 29 rUe dt la co“r-de Noues-

Ασυλού Χάνου ΓΔδταϋθαΛ-Παρακαλούμεν περάσετε 
αποτα γραφεία μας 12— 1 μ. μ. ρ ε

i. Πανουργίαν (Λε^άδειαε).Διωρίσθη ό κ. Κ. Στασινό- πουλος.

ΔΙΙΛΩΣΙΣΙ

Διαλυόμενης τής εταιρίας .Γεώργιος Συνοδινδς» 
μ*τα  του κ. Δη μ. Γ. Συνοδικού άπό τής 23ης ’Ια
νουάριον ε. ε λαμβάνω τήν τιμήν νά φέρω εϊς γνώσιν τής 
ξιοχίμου πελατείας τής ύς ανω εταιρίας ώς καί τφ Σα> 

Κοινφ οτ., ουδτμίαν »ά φέρω τύ&ύνην καί ύποχρέωαιν 
δια πασαν τυχόν γτνησομένην πρ&ξιν παρά τής ώς ά'ναν 

ι ?“?eZ“s Συνοδινόν*  καϊ διά Χογαρ'ασμόν τηο
από τής 23 ’Ιανουάριον τρίχ. έτους.

Έν ΙΙειραιτΐ 20 Ιανουάριου 1928
Una τής προσηκούσης τιμής.

Γεωρ. Σννοδινός

Κινηηατογραφτκός Άάτήρ

ηρχιοα ν’ απορώ διά τό γεγονός δτι εΰρέθησαν άνθρωποι εις το 
Βεοολίνου, πού έζήτησαν νά μέ αγκαζάρουν. Δέν ήμουν καθολου 
ευχαοιστημένη μέ τόν εαυτό μου. Εΰρισκα δτι ήμουν ανούσια, 
ευτυχώς δέ που καί δ διευθυντής μου έσχηματιοε τέλος την 
Ιδίαν γνώμην. , ,..

Πεισθείς δτι μαζί μου δέν έπροκειτο να κερδιση ποΧλα χρή
ματα άπεφάσιοε νά μέ άπολύση. Άλλά ύπό έναν δρον : θα ημην 
Υποχρεωμένη νά παραδώσω ανέπαφου είς τόν νέου μου εν Βε- 
ρολίνφ διευθυντήν μίαν ενσφράγιστον επιστολήν του.
Είς τό Βερολϊνον

Έπί τέλους θά έπήγαινα είς τό Βερολίνου. Έφευγα, με τήν 
πλήρη συναίοθηοιν δτι τό ταξεϊδί μου εκείνο ήτον η αποφασι
στική καμπή τής ζωής μου. Έάν έπταια εγώ πού δεν ηρεσα 
είς τάς ποώτας ταινίας μου, τότε φυσικά δεν θα επρεπε να ζη
τήσω είς'τόν κινηματογράφον τό φωτεινόν μέλλον που ωνειρευ- 
θηκα. Έάν δμως έπταιεν ό σκηνοθέτης ή ό όπερατερ, τότε α
σφαλώς είς τό Βερολΐνον θά μέ έβοηθοΰσαν να αναδειχθφ.

Δέν θέλω νά κατηγορήσω τόν πρώτον διευθυντήν μου,. ,1 νω- 
οίζω πολύ καλά πόσα τον οφείλω. Έπί τέλους αυτός μ τνεφα- 
νισε διά πρώτην φοράν είς ένα φίλμ καί μυτος πρώτος μου εόω- 
κεν ελπίδας διά το μέλλον. ,, , ~ -

Τά μέσα του δμως ήσαν πενιχρά. Μία καλλιτεχνις που εκανε 
τό ντεμποϋτο της, επρεπε νά έμφανισθή ύπό καλύτερος συνθη- 
κας. ’Αλλά δέν εϊνε υπεύθυνος δι ’ αύτό. Δέν θα λησμονήσω ποτέ 
πόσον μέ ώφέλησε μέ’.τάς σνμβουλάς του. Άκόμη δεν, θα λησ
μονήσω τό χιούμορ του, πού τόν εκαμνε ουμπαθητικωτερον.

Τό μόνον πού μοΰ έκόστιζε τρομερά ήτο που θα αφινα μονήν 
τήν μητέοα μου. Τής ύπεσχέθην δμως δτι θά έπέστρεφα γρή
γορα Ή μία ένδοξος καλλιτεχνις, ή μία ελεεινή αποτυχημένη 
ποοοπάθεια. , ,

Ετοίμασα τής ελάχιστες αποσκευές μου και δια πρωτην φο- 
οάν είς τήν ζωήν μου έξεκίνησα μόνη δι’ ένα τόσον μακρυνο τα- 
^είδι Μέσα είς τό απέθαντο Βερολίνου, μέ τήν αδιακοπον κινη- 
σιν καί τών αδιάπτωτου θόρυβον ήσθάνθην μεγαλυτεραν την 
έγκατάλειφίν μου.
Ή ιινότηρτώ^ης έπτότολη

"Οταν εφθαοα είς τό Βερολίνου, εκτός απο της άλλες φρον
τίδες μου, εϊχα καί τό μυστηριώδες γράμμα του τέως διευθυν- 
τοϋ μου. τό όποιον μέ ανησυχούσε. ,, , .

Διά τόν λόγον αυτόν έφρόντισα ν' απαλλαγώ απο αυτό μια 
ώρα γοηγορώτερα. , , ... ,'Είς τό γοαφεϊον τής κινηματογραφικής εταιρείας, η, οποία με 
εϊτε άγκαζάοει συνήντησα τόν Πάονλ Ντάβιτσον, ο οποίος ητο 
καί διευθυντής της. Έξεπλάγη τρομερά δια την απροσδοκητον 
έμφάνισίν μου. Εϊχα άκόμη τρεις μήνες καιρόν. Οταν του ανε- 
κοίνωσα δτι ό πρώτος μου διευθυντής, με άφησε ελεύθερη, υπο 
τόν δρον νά τοΰ παραδώσω ένα έμπιστευτικον γραμμα, εφανη 
έξαιοετικά άνήσυχος. · , , .

Ήνοιξε τό γοάμμα μέ περιέργειαν, το εδιαβασε οτα :™ταχτα 
καί χαμογέλασε.'"Οταν τό έδιάβασε διά δευτεραν φοράν το γελοίο 
του ήκονσθη δυνατώτερο. Τήν τρίτην φοράν, ολοκ/.ηρο το γρα
φείου έδονεΐτο άπό τό ηχηρό γελοίο τοΰ κ. Ντάβιτσον, ο οποίος 
έδωκε τό μυστηριώδες γράμμα είς τους παριοταμενους.

"Οσοι τό έδιάβαζαν, έβαζαν τά γέλοια και με εκυταζαν με μιαν 
Eoyatiiv πεοιφρόνησιΐ’. e

Έπί τέλους έχασα τήν υπομονήν μου. Την υποοχεσιν μου

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου) 1

Τό α’ίντγιια
. Έπί τέλους εμάδαμεν περί τίνος έπρόκειτο. Μία γυναίκα απο 
.’εκείνες πού παρηκολονίλονν τό γύρω μα τής ταινίας, ηρωτηοε 
τήν διπλανήν της, έάν ήτο έπικίιδυνον να παρακολουθούν απο 
κοντά τό θέαμα. , , , , , .

— 'Ασφαλώς εϊνε! είπε μία τρίτη. Ποιος ξευρει τι εινε αί τη 
ή μηχανή καί τι έχουν μέσα εκείνες ή καοσίτσες.

— Τί θέλετε νά έχουν! είπε μία τέταρτη. Δυναμιτιδα έχουν.
—Καί έτσι άπό στόματος είς στόμα διεδόθη τό πραγμα τοσον 

.πολύ ώστε ή αστυνομία ήναγκάσθη νά έπέμβη,

«Ηόδύόετα όυνεχίζετα*
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ra εγχειρίσω άθικτον τό γράμμα είς τόν νέον διευθυντήν μου 
την είχα εκπληρώσει ήδη. Συνεπώς τώρα πλέον δέν υπήρχε λό
γος νά μή γνωρίζω τό περιεχόμενον τής περίφημου αυτής επι
στολής. Τήν έπήρα σχεδόν διά τής βίας άπό τά χέρια ενός κυ
ρίου καί δταν τήν έδιάβασα ήμουν ή μόνη ποΰ δέν έγέλασα.

Είς τό γράμμα εκείνο ήταν γραμμένα μέ μηχανή τά εξής λα- 
κωνικώτατα καί κννικώτατα λόγια :

α ’Αξιότιμε κύριε Ντάβιτσον!
'Η κυρία δέν αξίζει τίποτε)).
Εις τό γεγονός καί μόνον δτι τό Βερολΐνον απέχει μερικάς 

εκατοντάδας χιλιόμετρα άπό τήν Βαρσοβίαν χρωστά ό πρώτος 
διευθυντής μου τήν ζωήν τον.
Διαρκείς άπογοητεύόεχς

Τό πρώτον μου φίλμ είς τήν νέαν εταιρείαν άπεγοήτευοε 
πρώτην εμένα.

Τό θέμα δέν ήτο ενδιαφέρον καί ή σκηνοθεσία δέν ελεγεπολλά 
πράγματα. Παρ ’ δλα ταϋτα ώσάν νά ήτο γραφτό ύστερ ’ άπό 
κάθε φίλμ ποΰ δέν μοΰ ήρεσε νά ουμβαίνη κάτι τέτοιο—έλαβα 
μετά τήν αποτυχίαν μου μίαν νέαν πρότασιν δι’ αγκαζέμάν. Αυ
τήν τήν φοράν μάλιστα τό πράγμα δέν ήτο άστεισ, διότι τήν πρό- 
τασιν μοΰ τήν έκανε ό πολύς Μάξ Ράϊν/αρτ!
Μία εντνχης γνωριμία

'Οταν έπήγα είς τό .»Ντόϋτοες Τέατερ* έκαμα τήν γνωριμίαν 
ενός νέου, ό όποιος έφαίνετο άπό μίλλια μακρυά δτι είνε 'Εβ
ραίος. Είχεν ενα άπιστεύτως μεγάλο στόμα καί τά ήξευρεν δλα 
καλύτερα άπό τούς άλλους. '

'Ο άνθρωπος αυτός έδιδε μοναδικός συμβουλάς είς τά ζητή- I 
ματα τής σκηνοθεσίας. Καίτοι εις τό Νέον θέατρον ποΰ έπήγα, | 
υπήρχον οκηνοθέται μεγάλης καί αναμφισβήτητου αξίας, δέν 
ήξεύρω πώς έσχη μάτισα τήν γνώμην δτι αυτός ό άνθρωπος, ό I 
όποιος άφινε πάντοτε τούς άλλους νά ομιλούν πρό αύτοΰ, είχεν I 
ένα σπάνιο σκηνοθετικόν τάλαντον.

Επειδή δέ δέν ήμουν ευχαριστημένη άπό τόν πρώτον μου 
οεζισσέρ. προσεπάθησα νά πείσω τόν ΙΙάουλ Ντάβιτσον νά προσ- 
λάβη αυτόν τόν νέον, τόν όποιον κανείς σχεδόν ακόμη δέν 
έγνώριζε καί ήκουεν είς τό άστεΐον δνομα Έρνέοτος Λοΰμπιτς, | 
ώς σκηνοθέτην.

Άλλ’ ό διευθυντής μου δέν ήθελε μέ κανένα τρόπον. ’Επί 
τέλους έφθασα είς τό σημεϊον νά ύποσγεθώ είς τόν Ντάβιτσον I 
δτι έν ή περιπτώσει καί είς τό νέον φίλμ ποΰ θά έσκηνοθετοΰ- 
οεν ό Λοΰμπιτς, δέν είχα έπιτυχίαν, θά παρητσΰμην τοΰ μισθού 
μου. Διά τήν εταιρείαν τό ποσόν αυτό δέν ήτο σπουδαίον. δι’ εμέ 
δμως ήτο σημαντικόν. Συνεπώς δέν έπρεπε ν’ άμφιβάλλη κανείς 
δτι έπαιρνα τό πράγμα είς τά σοβαρά. Μόνον έτσι ό Ντάβιτσον έπείσθη.
«·Η Μαντάμ Ντνηπαην»

Τό πρώτον φίλμ ποΰ έγυρίοθη μέ τόν Λοΰμπιτς, ήτον ή 
φΜαντάμ Ντυμπαρύί), ή όποια υπήρξε καί δι ’ αυτόν καί δι ’ εμέ 
—διατί τάχα νά τό άποκρύφω;—ή μεγάλη καί άναμφισβήττ\τος 
επιτυχία. Διά πρώτην φοράν έκατάλαβα τί ήμποροΰσα νά κάμω 
δταν δλα είνε εις τήν θέσιν των. Είργαζόμην ε ς τήν Γερμανίαν 
καί δι ’ αυτό ή έκπληξίς μου ήτο μεγάλη, δταν έλαβα άπό τήν 
Κίναν τό γράμμα ενός νέου κυρίου, ό οποίος μοΰ εξέφραζε τόν 
θαυμασμόν του καί μέ διεβεβαίωνε περί τής ειλικρίνειας τών 
αισθημάτων του.

'Η δχι καί τόσον εύκολος μετάφραοις άπό τό κινέζικο τής έν 
λόγω έπιστολής, ομολογώ δτι μέ ικανοποίησήν. ° Υστερ* άπό 
δλες τής πικρές άπογοητεύσεις ποΰ έδοκίμασα ή πλατωνική αυτή 
αγάπη μέ ουνεκίνηρεν ιδιαιτέρως.
ΤΛς μοίρας τά γραμμένα

Κατόπιν διέπραξα τήν μεγαλυτέραν απερισκεψίαν τής ζωής μου.
Τό πράγμα ήρχισεν έντελώς άθώα. Είχα ύποσχεθή είς τήν 

μητέρα μου δτι — είτε έθριάβευα, είτε άπετύγχανα — θά έγύ-

Kt vn ua τογραφικός Άότηρ
Κινηματογραφικός Άότίιρβ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ®

i —Μαρκίταν (’Εταΰθα).—'0 Άντζελο . είναι 
38 ετών. Δέν είναι νυμφευμένος. Διά τήν προσεχή 
του ταινίαν γράφομεν είς άλλην στήλην. Ή διεύθυν- 
σίς του: 11 Boulevard du Montparnasse Paris 
peme.

—Ά λ. Μ π ι ζέ λ η ν (Κέρκυραν).—Ό Δον Διέγο 
τής · Ροζίτας» είναι δ καλλιτέχνης Γεώργιος Ούάλς.

—Ά. Έ μ π ε β άλ (Ενταύθα).—Ό Μόργκαν τής 
Κόρης τής Καταιγίδος είναι δ Τόμ Σάντον. Ό Ρι
χάρδος τής «Σαπφοϋς» είναι δ Γερμανός καλλιτέιχνης 
Michael Bohnen. Τό «"Οπιον» είναι ενα παλα ότα- 
τον γερμανικόν φίλμ μέ πρωταγωνιστάς τούς Κόνραδ 
Φάϊτ καί Βέρνερ Κράους. 'Η Σόνια τοΰ «Ρασπουτϊν» 
είναι ή γερμανίς καλλιτέχνις Σαρλόττα Άντερ.

—Γ. Βιλλεμάρ (Ενταύθα). —Ή πριγκήπισσα 
Μαρία τοϋ «’Έρως καί Τέχνη» είναι ή Άμερικανίς 
καλλιτέχνις ’Ιωάννα Νοβάκ αδελφή τής Εύ'α Νοβάκ. 
’Έργα μέ τόν τίτλον «Κοινή γυναίκα»ύπάρχςουν πλεΐ- 
στα, ήτοι μέ τήν Μαρία Κόρντα, Άλμυράντε Μανζίνι 
κ. ά. Ποιον απ’ δλα σάς ένδιαφέρει: Τό ψευδώνυμόν 
σας είναι... τρομακτικόν καί θά σας παρακαλέσω νά 
τό αλλάξετε άν πρόκειται νά μοΰ ξαναγράψετε.

—X ρ υ σ ι κ ό ν (Ενταύθα).—Είς τόν «Ντροπαλό» 
καί τά «Χάπια» πρωταγωνιστεί μέ τόν Λόϋδ ή Ζυμ- 
πίν Ράλστον. Είς τό τρίτον φίλμ του τό όποιον δέν 
συνέπεσε νά ίδώ δέν ξέρω ποία πρωταγωνιστεί.

—Έ δουαρ Ούΐντορπ (’Ενταύθα).—'Ο πρίγ- 
κηψ Ζιλάχ ήτο δ καλλιτέχνης Ζένικα Μισίριο, δ Μι- 

[ χαήλ Μενκό δ Ζάν Ντεβάλντ. Ή Μιάρκα ήτο ή Δυσ-- 
δαινόνα Μάτζα Ίταλίς καλλιτέχνις.

'Ο Μαρκώφ τοΰ «Συρκούφ» ήτο ό γάλλος καλλι
τέχνης Τόμυ Μπουρντέλ καί ή Μαρία ή Ζακελίν 
Μπλάν.

—Σινί ορέ (’Ενταύθα).—Ή Μάρτσια Κάπρι 
εύρίσκεται μέ τόν Λεόνς Περρέ στή Νίκαια. ’Εφέτος 
θά τήν ίδήτε μέ τόν Λέων Ματώ. Ή Λιλή Νταμιτά 
είναι μία άπό τις καλλίτερες Γαλλίδες κωμεντιέν. Ή 
Βέρρα Βορονίνα είναι ρωσσίς. 'Ως γυναίκα τήν ευρί
σκω ψυχράν. Εις τήν «Μονάκριβη» έπαιξε δμως κα
λούτσικα.

Σύλβτος ό Γ’.

J ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ (

ρίζα γρήγορα είς τήν πατρίδα, έστω καί δι ’ όλίγας μόνον ημέ
ρας. *Αχ, δέν γνωρίζει ποτέ κανείς πόσον είνε επικίνδυνον νά 
φαίνεται συνεπής είς τάς υποσχέσεις του !

Έζήτησα μίαν μικράν άδειαν άπό τό Βερολΐνον καί άνεχώ- 
ρησα διά τήν Βαρσοβίαν. Είς τά σύνορα δμως μέ έσταμάτηοαν. 

| Δέν θά έπέτρεπαν, λέγει, νά πάρω μαζί μου είς τήν Πολωνίαν 
κανένα άπό τά κοσμήματά μου. Τό πράγμα μ’ έκαμεν έξω φρε- νών.

ΠΟΛΛΑ ΝΕΓΚΡΙ 
('Η συνέχεια είς τό προσεχές)

Τό ζήτημα τής παρελθούσης έβδομάδος είς τήν πόλιν μας I 
ήτο ή προβολή τής έννάτης—καί δχι πριότης—μέχρι σήμερον 
έλληνικής κινημ. ταινίας (ίΈρως καί κύματα)) είς τούς δύο > 
κεντρικοί·; κινηματογράφους (ίΣπλέντιτ» καί * Μοντιάλ*. 'Η 
αλήθεια είνε δτι άπό τής πρώτης ημέρα; τής προβολής καί 
παρά τήν ραγδαιοτάτην βροχήν τά κινηματοθέατρα ήσαν ύπερ- 
.πλήρη θεατών έξ άμφοτέρων τών φύλων. Ή κοσμοσυρροή έ· 
ξηκολούθησέ καθ’ δλην τήν έβδομάδα, παρ’ δλα δέ τά έλλα- 
τώματα τοΰ.. έργου, τό κοινόν έκρινεν επιεικώς καί έσπευδε δχι 
μόνον νά τό παρακολουθήση, αλλά καί νά συστήνη είς τούς ; 
άλλον; νά κάμουν τό ί'διο. 'Η γενική γνώμη ήτο οτι έπρεπε | 
με κάθε τρόπο νά υποστηρίξουμε τήν ελληνικήν κινηματογρα
φικήν βιομηχανίαν.

Ούδέν νεώτερον μέχρι τής στιγμής , υπάρχει περί τής μετά- | 
.βολής τοΰ καθεστώτος εις τά ένταΰθα γραφεία τής Fanamet. 
Τά πράγματα μέχρι τής σήμερον μένουν είς δ σημεϊον έγρά- 
φαμεν είς τό προηγούμενον τεΰχος καί έν άναμονή πάντοτε ο
δηγιών έκ μέρους τών ενδιαφερομένων προς τούς έδδ) αντιπρο

σώπους το)ν.
*«*

Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα προεβλήθησαν είς τά ά- 
θηναϊκά κινηματοθέατρα τά εξής έργα :

Είς τό (ίΣπλέντιτ,, καί τό Μοντιάλ,, προεβλήθη τό ελλη
νικόν έογον (ΓΕρο)ς καί Κύματα,* είς τό Ιντεάλ,, έσυνεχίσθη 
καί διά δευτέραν έβδομάδα 'Ο Σκακιστής, είς τό ’‘Αττικόν,, 
τό νεώτερον έργον τοΰ Μπαροντσέλλι *Ή μονομαχία* μέ τόν 
Γκαμπριό, είς τό “Πάνθεον,, ή Ξόβεργα, είς τό “Ούφα Πάλας,, 
*0 έρως τής Ίτοάννας Νέΰ, είς τά “’Ολύμπια,, 'Η μεγάλη πα- 

■ρέλασις καί είς τήν “Ρεγίνα,, τής όδοΰ Πωνος ΐίΜιά μεγάλη κυ
ρίαν μέ τήν Σβάνσον, είς δέ τά συνοικιακά τά έξής : “ ’Αθηναϊ
κόν,, ‘Αλήμ ό λήσταρχος καί 'Η κόλασις τής Σαγγάης, είς τό 

‘“Α.Ο.Δ.Ο.,, Σφάλματα κοριτσιών, ’Ατσαλένια πουλιά και 'Ο 
μαΰρο; πειρατής, είς τό “ 'Αχίλλειον,, Στά νύχια τών τίγρεων 
καί Μέ τό στανειό θά...., είς τό "'Ελλάς ’Ατσαλένιος άνθρωπος 
και τό Φαρμακομένο βέλος, είς τήν “Μαγείαν,, Τό ματωμένο 

■ τριαντάφυλλο καί Τό αύτοκρατορικόν Σενοδοχεϊον, είς τό “Πα
νόραμα., Στά καταγώγια καί 'Η νήσος τών πειρατών, είς τό 

“‘Ροζικλαίρ,, 'Η μητέρα και ό Ναπολέων, είς τό “Σιναμπάρ., 
διάφορα έπειοοδιακά καί είς τό “ Καπρίς,, τής Ν. ’Ιωνίας 'Ο 
πειρασμός και 'Η τίγρις τών θαλάσσιον.♦ *

Πλημμύρα θερινών κινηματογράφων προμηνύεται. Φανταζό- 
:μεθα δτι δέν θά ύπάρξη γωνιά αθηναϊκή πού νά μή έχη τόν 
κινηματογράφον της. 'Ο κόσμος δέ θά σπεύδη άθρόως είς αυ
τούς διότι είναι καί τό μόνον εύθυνόν θέαμα πού τον έμεινε. 
*Ηδη ώς πληροφορούμεθα, ό κ. Γκρέταης θά ένη έκτος τής 

““Μαγείας, του καί άλλους δύο έξο) τής όδοΰ Άχαρνών.
Ό "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πειραιεϋς

Κινημ. Σπλέντιτ.—Kail·’ ολ>ρ· τήν παρελ^ονοαν εβδομάδα 
,-Λροεβλή&η τό «ΖΖΰρ» με επιτυχίαν.

Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ.—ΠροεβίήίΗ) τό εργον αΤό νπ’ άρι&. 47 
πάδιομαρ μέ αποτυχίαν. *Από τής άεντέρας αναγγέλλεται ό 
-*2κακιοτής».

Κινημ. ’Ολύμπια. —Μετά μεγίστης κοσμοσυρροής καί δεδι- 
πταιολογημένης επιτυχίας προεβλήίλη τό λίαν ενδιαφέρον έργον 
Λ'Ο Παγκόσμιος Πόλεμοςν.

-Κινημ. "Ηλιος.—Προεβλήθη ό .Μαύρος Πειρατής*.
Β. Μόνος

Θεόόαλονίκη
Κινημ. Διονύσια.—Προεβλήθη ή ταινία «Σαρξ καί διά

βολος».
Κινημ. Πάλας.—Ή προβολή τοϋ έργου α'Η χορεύτρια 

τού τσάρου» έσημείωσε μίαν άπό τάς σπανίας έπιτυχίας 
διαρκέσασα έπί δεκαήμερον. "Ηδη προβάλλεται «Ό μί- 
στερ Βοΰ·. Άπό τής Δευτέρας «Εκβιασμός, μέ τόν Ζάν 
Άντζελο καί Ντυφλό.

Κινημ. .1. Πύργου.—Προβάλλεται τό έργο »Μοργκάν ή 
σειρήν. μέ τό τραγούδι τής κ. Ανθής Κομποθέκρας. Ά
πό τής Δευτέρας «Ή γυμνή γυναίκα».

Κινημ. Άίλήναιον.·—Έπαναληφθεισών τών παραστάσε
ων λόγω τής πυρκαϊάς προεβλήθη τό έργον «Τρικυμιώ
δης έσπέρα» καί δίπρακτος κωμωδία. "Ηδη προβάλλεται 
τό έργον * Άπατηλαί φλόγες» μέ τήν "Εννυ Πόρτεν.

Κινημ. Πάτε.—Προβάλλεται μέ μεγάλην έπιτυχίαν «Τό 
"Εμδεν». Άπό τής Δευτέρας «Τί έπαθε ό Γιάννης».

Κινημ. Αττικόν.—Προεβλήθησαν «Ό υιός τοΰ σεΐχη» 
μέ τόν Βαλεντίνο, «Ό άνθρωπος τής Δύσεως ■ καί τό 
τρίτον έπεισόδιον τών περιπετειών τής Ρουθ.

Κινημ. Κεντρικόν.—Προβάλλεται «Ή άμαξα τοϋ τρό
μου · καί έπεισόδια τοΰ Βασιλέωςς τής ταχύτητος καί 
τής Κόρης τοΰ Βορρά.

Κινημ. ’Ολύμπια.—Προεβλήθη τό έργον «Τέχνη καί 
έρως».

Κινημ. Ρουαγιάλ καί Μοδερν.—Διάφορα έπεισοδιακά.
Τάσος Τσατσαπας 

Πάτοαι
Κινημ. Πάνίλεον (Ταράτσα).—Προεβλήθησαν «Ό περι- 

πλανώμενος Ιουδαίος, είς δύο έποχάς καί «Πόσο έκόστι- 
σε ή νίκη» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Γυμνή 
γυναίκα».

Κινημ. Πάν&εον (Αΐ&ουοα).—Τό ίδιον πρόγραμμα. Προ
σεχώς «Ή Μητρόπολις».

Κινημ. Ίντεάλ.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δοΰξ τοΰ 
Παπενχάϊμ-, «Τό στερνό φιλί» μέ τήν "Ελλεν Ρίχτερ καί 
«Τό ματωμένο γράμμα». Προσεχώς «Ή τρελλή Λόλα».

Ντΐνος Άνδριόπουλος
ΒόΧος

Κινημ. Άχίλλειον.—Τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθη τό 
αριστούργημα «Λύτός ποΰ δέχεται ραπίσματα» μέτόνΛόν 
Τσάνεΰ. Τό άνωτέρω έργον άφησε άρίστηνέντύπωσιν είς 
τήνπόλινμας.Ήδιεύθυνσιςτοΰ“Άχιλλείου„είνεάξίασυγχαρη 
τηρίων γιά τό λεπτό γοΰστο μέ τό όποιον έκλέγει τά έρ
γα της. "Ηδη προβάλλεται «Ή ζήλεια- μέ τήν Λύα ντέ 
Πούττι. Προσεχώς «Ή αιχμάλωτος» μέ τόν Τόμ Μίξ.

Κινημ. Άργυλλά.—Προεβλήθησαν «Τό Χάννιμπαλ» καί 
«Ό τολμηρός ντεντέκτιβ» μέ καλήν έπιτυχίαν.

Θ. Παπαβασιλείου
Κέρκνρα

Κινημ. Δημ. Κήπου.—Προεβλήθη κατά γενικήν άπαί- 
τησιν ολόκληρον τό έργον «Ό καπετάν Ρασκάς». Τοιαύ- 
τη ήτο ή προκληθεϊσα κοσμοσυρροή ώστε ήναγκάσθη νά 
τηρήση τήν τάξιν ή άστυνομία. Πρωτοφανής θρίαμβος 
κινημ. έργου έν Κερκύρρ. 'Ωσαύτως προεβλήθησαν τά 
έργα «"Ερως βασιλίσσης», διά δευτέραν φοράν «‘Η τρα
γωδία», «Μιά γυναίκα άλά γκαρσόν» μέ τήν Κάρμεν 
Μπόνι. Ό κ. Άρώνης ό φιλοπρόοδος αΰτός επιχειρημα
τίας μάς ύπόσχεται «Τόν μαΰρον πειρατήν», «Τό πΰρ!·, 
«Ύπό τήν σκιάν τών τάφων» κλπ.

Κινημ. Ποικιλιών.—"Εκαμε έναρξιν πανηγυρικήν μέ τό
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«Μόντε Κάρλο». Τό έργον τούτο όχι μόνον δέν έσχε έ- | 
πιτυχίαν άλλά κατά τήν δευτέραν ήμέραν οί θεαταί νά I 
άριθμούνται είς τά δάκτυλα ώστε νά άναγκασθή νά μή 
λειτουργήση. Έπίσης προεβλήθησαν άνευ έπιτυχίας τά 
έργα «Ό κουραμπιές» καί «Ή σταχτομπούτα». Άλ. Μ.
Σέρραι

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν «Ή δεσποινίς σύζυ
γός μου», «Τάν ή έπί τάς» καί τό «”Ιτ».

Κινημ. Όρφεϋς.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ρόμολα» 
καί «Τιτί ό βασιλεύς τών αλητών» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κινημ. Ρέμβη.—Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων 
έπεισοδιακών. Ρ. Χαλκίδης
Μυτιλήνη

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν συνέχειαι έπεισοδί- । 
ων, κωμωδίαι, τό αυτοτελές «Ή κοιλάς τού τρόμου· μέ 
τήν Λύα ντέ Πούττι καί μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί κο- ] 
σμοσυρροήν τό έργον τού Ίμπανιεθ ■ Οί έχθροί τών γυ
ναικών» μέ τόν Λυονέλ Μπάρρυμορ.

Τήν προσεχή έβδομάδα «Ή εύνοουμένη τού Μαχαρα
γιά», «Τό μυθιστόρημα ένός άπορου νέου» καί «.Σωμα
τεμπορία».

Κινημ. Σαπφώ.—Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων 
έπεισοδιακών έργων, κωμωδίαι, «Τά Συρματοπλέγματα- 
καί «Τό καιόμενον δάσος» μέ τόν Μορένο καί τήν Ρενέ 
Άντορέ.

’Εξακολουθεί τάς παραστάσεις του καί ό δραματικός 
θίασος Αίμ. Βεάκη. Α. Σωφρονιάδης
Χανιά

Κινημ. ’Ιδαΐον Αιτρον.—Προεβλήθησαν «Ή βασίλισ
σα τής μόδας», · Ό κατάδικος» μέ τήν Κόριννα Γκρίφφιθ 
«Ή τρελλή Λόλα», «Ή κόρη τού δάσους», «Τό φάντα
σμα τής όπερας».

Κινημ- Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν -Τό κόκκινο κρίνο» 
μέ τόν Νοβάρρο, «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων», «Θα
νατική άκτίς», «Ό άγνωστος στρατιώτης». Ε. Ζωΐτσης 
Άλεξανδρούπολις

Κινημ. Πανελλήνιον.— Προεβλήθησαν αί ταινίαι -Ύ- 
περάνω τοΰ νόμου», «Μπαμπά είσε θησαυρός» είς έπτά 
πράξεις.

Κινημ. Αημ. Κήπον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Πατρίς-
. Ρ. Ίορδάνου

Λεβάδεια
Κινημ. Παράδεισος.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ό θη

λυκός άλανάκος ή ή Κολιμπρί-, -Τό Κισμέτ» καί κατά 
γενικήν άπαίτησιν «Ή Ροξίτα» μέ τήν Μαίρην Πίκφορδ 
καί ό «Υιός τοΰ .Σεΐχη» μέ τόν Βαλεντίνο έσημείωσαν έ
πιτυχίαν. Είς τήν έπιτυχίαν ταύτην συνετέλεσε καί ή 
δραστηριότης τοΰ διευθυντοΰ τού κινημ. “Παράδεισος,, 
κ. Δ. Κουτσογιάννη. Προσεχώς - Οί Νιμπελούγκεν» καί ό 
«Κλωβός τών Λεόντων»

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Νόθος» 
μέ τήν Μαρίαν Ζακομπίνι ή «Γυναίκα τού Κενταύρου» 
καί ή «Διάννα ή Γκαρσόν». Ό Διευθυντής τού κινημ. 
“Πάνθεον,, αάς ύπεσχέθη, ότι θά ίδρύση καί άλλον κι- 
νημ. είς τό έξοχικόν» ’Αμπελόκηποι) κατά τήν έρχομένην 
άνοιξιν καί τοιουτοτρόπως θά “έχω με. ν καί τρίτον κι
νηματογράφον. Κ. Ρ. Στασινόπονλος
Λαμία ·

Κινημ. Άθήναιον.—Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλή
θησαν τά έργα «Οί κυνηγοί τών λεόντων», «Μέχρι τού 
τελευταίου» καί ή δίπρακτος κωμωδία «Κάτι μέ τρώγει».

Ή διεύθυνσις τού άνωτέρφ κινημ., έχουσα μονοπω- 
λειακήν τήν έπιχείρησιν, άπεθρασύνθη είς τοιούτον 
βαθμόν ώστε νά μή δίδει καμμίαν σημασίαν είς τούς 
πελάτας της. "Εχει μίαν μηχανήν προβολής, ένα κυριο-

λεκτικώς σαράβαλο, ή οποία κάθε λίγο χαλά καί άφίνει 
τούς δυστυχείς θεατάς είς τά κρύα τού λουτρού, οΐ ό
ποιοι άναγκάξονται νά έγκαταλείψουν έν τέλει τόν κι
νηματογράφον μέ όλως δυσαρέστους έντυπώσεις. Έπί 
πλέον καί τά έργα πού προβάλλει είναι ανάξια λόγου, 
πράγματα τά όποια θά ζημιώνουν άσφαλώς αύτήν ταύ
την τήν ανωτέρω έπιχείρησιν. X. ’ Αμπλιανίτης
'Ηράκλειον (Κρήτης)

Κινημ. Πουλακάκη.—Προεβλήθη τό έργον «Ό ώραίος 
παίκτης».

Κινημ. ’Απόλλων. — Προεβλήθησαν «Ό Φάουστ», 
«Μπαμπάς μέ τό στανιό» καί «Μπέν Χούρ».

Κινημ. 'Αγλαΐα.—Προεβλήθησαν «Ή κλάβα τού θανά
του» καί «Ροβινσόν ό θηριοφάγος» είς έπεισόδια.
Άγρίνιον

Κινημ. θέοπις.—Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα 
«.Σιωπηλός κατήγορος-, «Ιερουσαλήμ» καί «Τό -Στίγμα» 
μέ τήν Π όλα Νέγκρι.
Καότορία

Είς τό κινηματοθέατρον τής πόλεώς μας τοΰ κ. Δ. 
Μαυροβίτη καθ’ δλην τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα προε- 
βάλετο ή ταινία «Ερυθρόδερμοι» μέ έπιτυχίαν. "Ηδη 
προβάλλεται τό έργον · Ό άήττητος έρως - μέ έπιτυχίαν 
καί κοσμοσυρροήν.
Σΰρος

Κινημ. ’Απόλλων.—Προεβλήθησαν τά έργα «Τρέλλες 
καρναβαλιού», «Μαρτύριον γυναικός», «Ό ναός τής Α
φροδίτης», «Τό κλειδί τής εύτυχίας-, « Ό μορτάκος» μέ 
τούς Σαρλώ καί Κούγκαν.

Κινημ. Κοομογκραφ.—Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ήμε
ροι τόλμης» μέ τόν Τόμ Μίξ, «Ό τολμηρότερος νικά» μέ 
τόν Τζίμπσον, «Ό άπρόσκλητος ξένος».καί«Ένα σύνθημα 
τήν νύκτα». Μ. Γιαννίρης

ΚΙΝΗΜ ΚΙΝΗςιχ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΗΝΤΙΝΟΥΠΟΔΙΝ

Κινημ. Όπερά.—Λ/έ μεγάλην επιτυχίαν προεβλήθη τό έρ
γον «Τό μυθιστόρημα ενός πτωχόν νέουΊ). Τό πρόγραμμα τον 
ανωτέρω κινηματογράφον πλουτίζεται ενίοτε καί με διάφοοα 
ωραία νούμερα βαριετέ. ’Επίσης προεβλήθησαν μέ αφάντασταν 
επιτυχίαν ΡΗ πριγκήπισοα ΜάσσαΊ).

Κινημ. Μαζίκ. — Προεβλήθησαν «Ή χήρα παρθένος» μέ τήν 
Αέατρις Τζόν, «Ή πόλις μέ τής χίλιες τρέλλεςΌ καί άπό τής 
2ας Φεβρουάριου . ”0 Ναπολέωνά.

Κινημ. Μοδέρν- — Έν κοομοουρροή προεβλήθη ή ρωσσική 
ταινία »Ό αετός τον Καύκασον». "Ηδη προβάλλεται μία ω
ραία κωμωδία των Ηάτ καί Παταοόν.

Κινημ. ’Αλάμπρα.—Προεβλήθη μετά μεγάλης έπίσης επι
τυχίας ή δεύτερα εποχή τοΰ «Καζανόβα», τό όποιον ήρεσε ν» 
περβολικά είς τους ουμπολίτας μας. ’Ήδη προβάλλεται ολό
κληρον τό έργον είς ένα πρόγραμμα.

Κινημ. Μελέκ.—Προεβλήθη μέ καλάς εισπράξεις ή ηΚα μέ 
τάς Καμελίας» μέ τήν Ν. Τάλμαιτζ καί ή «Σιβηρίαν, τό έρ
γον που προεβλήθη έν Άθήναις υπό τόν τίτλον ΡΤσίρκους» μέ 
τήν Άλμπάνι καί τόν Γκαϊνταρώβ.

Κινημ. Έκλαίρ.—Προεβλήθη τό έργον αΒαλέντσια».
Κινημ. Έτουάλ.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τόν ου

ρανόν της ’Ανατολής» καί «Οί έρασταί» μέ τήν Άλίς Τερρύ.
Κινημ. Λούξεμβουργ.—Προεβλήθη τό έργον «Ό 1όι> X... 

υιός τοΰ Ζορρό» μέ τόν Φαίρμπαγκς.
Κινημ. Σίκ.—Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Μιά νύχτα έρωτος» 

μέ τήν Β. Μπάνκν καί ΡΟ παγκόσμιος πόλεμος».
Κινημ. Παλλάς.—Προεβλήθη τό έργον ιχΜπέν Άλή».

φ. Ναζλόγλου

(Καρτιέ ’Αμπελοκήπων)
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Γραφεία εν Βιέννμ - Βερολίνφ -Νέα ^ϊόοκη - Βονδαπέατη

Lu Cinematograghie Fran^'ciise 
eΕβδομαδιαίοι· Γαλλικοί· κιρηματογοαφικοι· πΡ.οιοδικαι· 

\ιεύ^υνοις - Γοαφεϊα

PARIS (XX')

FILMTECHNIK
Τε/Γίκορ Κινηματογραφικόν ΙΙέριοδικον 
* Εκδότην — Λινυ^υντης Wilhelm Knapf» 

HALLE (SAALE) Γερμανία

C ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΣ :
χορος ■ ARTE Υ CINEMATOGKAFiA 

'Ισπανική Κινηματογραφική και θεατρική Έπι&εώρηοις

Αιεύθυνσις : Calle Aragon 235, 3°
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2ΤΑΝΙ0Σ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
s ΧΟΡ1ΛΠΟΥ ΤΡΚΟΥΠΗ 5-ΟΘΗΝΒΙ
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ΓραμηατοΟνρίς i><> j 
= Γηλ. Διευθ. =

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
= ΛΦΙΧΘΗ5ΑΝ 
Λάιιπαι οικονομίας 
μέ κάιοπτρον Zeis τύ
που axadin. Τό πρώ
τον βραβεϊον είς τόν 
διαγωνισμόν τοΰ Βερο
λίνου, 120 κινηματο
γράφοι έν Έλλάδι έ- 
προμηΟεύθησαν τοιαύ- 
τας λάμπας, έξ ημών, 
υπέρτεροι ήγγυημένως 
πανιός συναγωνισμού 
"Ανθρακες προβο
λής παντός διαμετρή
ματος εις χαμηλός τι
μάς.

a 
£

CINEMA D’OpIENT
REVUE CINEMATOGRAPHIQUE 

Directeur: e. ATHANASSOPOULO 
Redacteur en chef: Jaques Cohen Toussieh

Redaction et Administration 
8, Rue Dehhane, 8

if ' .......... ..............

LE CINE TURC

alexanorie-egypte 
Parait le <(' ■>' P'al'“e

KIN EM ATOGRAPH

Κόλα Agfa ή άνωτέρα άνά τόν κόσμον.
Άνρουλέζ καί ιιηχαναΐ προβολής δι' αίθουσας 
καί σχολεία. .Ταινίαι κολοσσοί άποτελοϋσαι τό καλλίτεροι1 καί 
έ.τικερδέστερον πρόγραμμα είς πάντα κινηματογράφον 
Κινηματογραφικοί επιχειρήσεις πάσης φύσεως.

Das hedeutendste deutsche Filmfachblatt 
Hervorraqende J usstattunq 

Verlag Scher 1, Her Un S. 11r. 6'8

Zi mmerstrasse 35 —41

DER-FILM
; : hrltt Pur dir Gr»amt-lntere».<rn /r.t.»chr,i<leP^,ΠιιΙ^πφΛίε

KITTER8TR. 71

BERLIN. SW6 R ________________ __ ----------------------------—



hox Hilm Corporation
WILLIAM FOX PRESIDENT

NEW · YORK 
U. S,

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΓ ΟΥ-Ι’ΝφΙΛΑ ΣΙΧΛΝ

τ 
Α 
I

ΜΕ ΓΟΥΕΤΟ Ν ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
I 
Α 
I

ΔΡΑΜΑΤΑ ΚίΙΜίΙΛΙΑΙ
ΚΑΑΟΒΑΛΜΕΝΑΙ ■ΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΑΙ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ ΤΗΣ ©ΟΟΝΗΣ

ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 4

Ι'*'*. Λι&υΟυντής τών είς τά Βχλχάνια Ιΐρχχτορείων

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ


