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Εϊς τήν Γαλικίαν πλησίον είς τά Ρωσσικά σύνορα κεϊ- 
ται ένα μικρό αυστριακό χωριό.

Εύρισκόμεθα στό καλοκαίρι τού 1914. Ή ζέστη είναι 
μεγάλη καί Λέα (Μαίρη Φίλμπιν), ή κόρη τοΰ Ραμπί 
Λυόν πηγαίνει νά δροτισθή είς τό κοντά στά σύνορα 
ρυάκι. ’Εκεί τήν πλησιάζει κάποιος, ντυμένος μέ ένδυμα- 
σία Ρώσσου χωρικού. Οί δύο άρχίζουν νά συνομιλούν. 
Αίφνης παρουσιάζεται ό Ραμπί Λυόν καί προκαλεΐται 
μεταξύ του και τού Ρώσσου ζωηρά σκηνή. Έν τφ μεταξύ 
έκεϊθεν τών συνόρων ακούεται ό θόρυβος ένός αύτοκι- 
νήτου. Καί μετ’ ολίγον άνώτεροι άξιωματικοί κατέρχον
ται καί πλησιάζουν τόν Κωνσταντίνον (I. Μοσζούκιν), 
τόν όποιον προσφωνούν ώς «Αύτοι ρατορικήν Υψηλό
τητα». Ό Κωνσταντίνος τούς αποχαιρετά γρήγορα καί 
φεύγει μέ τό αύτοκίνητο. Ή Λέα κυττάζει έπί πολύ στά 
ίχνη τοΰ αύτοκινήτου.

Ό πόλεμος έπέρχεται. Ένφ είς τό χωριουδάκι προε
τοιμάζονται ανύποπτοι διά τό Σάββατον, οί ρώσσοι διέρ
χονται τά σύνορα καί αίφνιδίως οί χωρικοί άπό τά χωρά
φια έπιστρέφουν φωνάζοντες * Οί. Κοζάκοι έρχονται’. 
Ό Ραμπί Λυόν κρύπτει τήν κόρην του είς τά πανιερώτατα. 
Έν τφ μεταξύ οί κοζάκοι είσελαύνουν. Ό Ραμπί Λυόν 
καθίσταται ύπεύθυνος διά τήν ήσυχίαν καί τάξιν τοΰ χω
ριού. Περίτρομος δέ αναγνωρίζει· ματαξύ τών άξιωματι- 
κών τόν πρίγκηπα Κωνσταντίνον. Μάτην προσπαθεί νά 
κρυφθή. Ό Κωνσταντίνος τόν άνεγνώρισεν.

Οί στρατιώται’' ψάχνουν ήδη στό σπίτι τοΰ Ραμ ι ί, 
χωρίς ούτε ένα ίχνος νά άνακαλύψουν τής Λέα. Ό πρίγ
κηψ Κωνσταντίνος δέν μένει εύχαριστημένος. Δέν άργεί 
όμως νά άνακαλύψη τήν Λέα μόνος. Μετ’ όλ;γον άντη- 
χούν κτυπήματα. Τό άγιον Σάββατον ήρχισεν ήδη.

Κατά θρησκευτικόν έθιμον προσκαλείται ό απροσδό
κητος επισκέπτης στό τραπέζι. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
γεύματος έμφανίζεται ό Γιοζουά μέ τόν όποιο ή Λέα έχει 
άρραβωνιασθή άπό παιδικής ήλικίας. Ότε ό Κωνσταν
τίνος τήν έρωτά, αν άγαπά τόν Γιοζουά, αντιλαμβάνεται 
ότι δέν είναι τού γούστου της. Κι' άκούει άπό τόν Ραμπί, 
δτι είναι καθήκον τής Λέας νά αγαπά τόν Γιοζουά, διότι 
είναι μνηστήρ της. Ό Κωνταντίνος άποφασίζει νά έλευ- 
θερώση τήν Λέα άπό τό άπαίσιον καθήκον. Διατάσσει νά 
τυφεκισθή κατά τόν στρατιωτικόν νόμον ό Γιαζουά, αν ή 
Λέα προσωπικώς δέν τρΰ ζητήση χάριν καί μάλιστα μέ 

σίγραφον. Έν ή περιπτώσει ή . .
μέχρι τής 9ης θά παραδώση είς τό πΰρ ολόκληρο τό j 
χωριό. Τό τελεσίγραφων διαδίδεται άστραπιαίως είς τό ---- · - ,..·., .-■·,■* - ■· .
χωριό. Ένφ ή Λέα υέ τόν πατέρα τη· προσεύχονται καί | τ“Ψει,° έρχεται ή Λεα απο τον τάφον του πατέρα της. Η 
παρακαλοΰν τόν Θεόν νά τούς δείξη μίαν λύσιν, τό χωριό ευτυχία επακολουθεί.

μαζεύτηκε έξω άπό τό σπήτι τους καί φωνάζει. Μετ' ολί
γον όμως Ρώσσοι στρατιώται διαλύουν τό πλήθος. Ή 9η 
πλησιάζει. Αί φωναί καί αί παρακλήσεις τών μητέρων 
καί τών παιδιών τής καίουν τήν καρδιά. οΌ πατέρας της 
άγωνιφ. Διαρκώς προσεύχονται. Αίφνης άκούεται τό κλεί
σιμο μιάς πόρτας. Κυττάζει, άλλά τό δωμάτιο παραμένει 
κενό. Ή Λέα διέρχεται τόνΓολγοθάν τοΰ βίου της. "Οταν 
ή 9η κτυπφ παρουσιάζεται πρό τοΰ πρίγκηπος. Ό Κων
σταντίνος άγκαλιάζει τήν Λέα, προσπαθεί νά τήν προ- 
σελκύση άλλά δέν τό κατορθώνει καί όταν άθώα τόν 
κυττάζει μέ δακρυσμένα μάτια καί τοΰ ? έγει ότι ήλθε, διά 
νά σώση τόν λαό της, κάθε τι μικρόν καί ποταπόν τόν 
έγκαταλείπει. Πιάνει τό χέρι τής Λέα καί τής λέγει, ότι 
είναι έλευθέρα. Ή Λέα γελφ κάτω άπό τά δάκρυά της 
καί ένφ ντροπαλή προτείνει τό χέρι της πρός άποχαι- 
ρετισμόν άκούονται αίφνηδίως’ άγρια σήματα κινδύνου. 
Οί αύστριακοί είναι στό χωριό. Οί Ρώσσοι πρέπει αμέ
σως νά φύγουν.

Ό Γιοζουά προδίδει είς τούς αύστριακούς τόν ύψηλόν 
στρατιωτικόν βαθμόν τού Κωνσταντίνου άλλ’ αύτος τή 
βοήθεια τής Λέα κατορθώνει τήν τελευταίαν στιγμήν νά 
φύγη.

Καί πάλιν τό πλήθος άγριον μαζεύεται έξω άπό 
σπίτι τού Ραμπί. Ό Γιοζουά έξηγριωμένος παρακινεί 
πλήθος έναντίον τής Λέα, διότι ύπεβοήθησε τήν φυγήν 
τοΰ έχθροΰ. Τήν στιγμήν πού αύτός τήν καταγγέλει παρου
σιάζεται. Κυττάζει τόν πατέρα της σιό πρόσωπο καί 
λέγει ότι επιστρέφει όπως τήν άφήκαν. Συγκεκινημένος 
ό Ραμπί Λυόν θλίβει στήν άγκαλιά του τό παιδί του. 
Κατόπιν έρωτά ό Γιοζουά, γιατί φορεϊ τό δακτυλίδι τού 
Ρώσσου. ’Η Λέα ύπερήφανα ομολογεί ότι άγαπφ τόν 
Κωνσταντίνον καί ότι αύτός θά έπανέλθη. Ό πατέρας 
της όμως τήν θεωρεί επίορκον καί τήν εκδιώκει. Ή Λέα 
φεύγει. Διασχίζει τό άγριεμένο πλήθος, διά τό όποιον 
ήθελε νά θυσιασθή.

Ό κόσμος άρχίζει νά τήν λιθοβολή. Μά τότε ή πατρική 
ψυχή συγκινεΐται. Ό Ραμπί Λυόν διασχίζει τό μαινό- 
μενον πλήθος καί τήν πλησιάζει. Μιά μεγάλη πέτρα τόν 
έπιτυγχάνει καί πίπτει. Ή οργή τοΰ πλήθους καταπαύει 
άμέσως, άντιλαμβάνονται τί έκαμαν, μά είναι πλέον άργά. 
Ό Ραμπί Λυόν είναι νεκρός...

φιλί.'Ή Λέα άρνείταί. Τότε ό’πρίγκηψ στέλλει τελε- Τά Χβόνια περνούν. Τό άροτρον καί πάλιν άφήνει τά 
αφον. Έν ή περιπτώσει ή Λέα δέν τόν συναντήση ειρηνικά ίχνη του εις την γην. Απο την κατωφέρεια 

* ·> ' : ερχεται στο χωρίο κάποιος οοοιπορος, είναι ο Κωνσταν-
I τΐν )ς. Και έκεϊ δπου μιά ιιικρή γέφυρα οδηγεί στό νεκρο- 
1______ ______________ λ ’q
' εύτυχία έπακολουθεΐ.
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To παρελθόν έτος ήτα άναμφιβόλως άπό ζά πλέον 

κρίσιμα δ.α ζό γερμανικόν φίλμ καί ζοϋζο διά πολλούς 
καί ποικίλους λόγους, ζούς οποίους ή σζενόζης ζοϋ χώρου 
δεν μάς έπιζρέπει νά άναπζύξωμεν εϋρύζερον. Σήμερον 
ποΰ δύναζαί τις όπωσδήποτε έπί τή βάσει ώρισμένων 
στατιστικών νά έξαγάγη ένα συμπέρασμα, μένει άρκετά 
Ικανοποιημένος καί καθείς φίλος, τής, γερμανικής τέχνης 
στερεώνει τάς ελπίδας του δι’ αύτήν.

Είναι έν τούτοις γεγονός άναμφισβήτητον ότι ή παρα· 
τηρηθεΐσα ένζατική έργασία πρός έπιζυχή συναγωνισμόν 
ζοϋ αμερικανικού φίλμ καί όσον ένεσζι τόν μεγαλύτερον 
περιορισμόν του έκ τής γερμανικής αγοράς, συνετέλεσεν \ 
είς τήν αϋξησιν μεν τού ποσού τής παραγωγής, αισθητήν 1 
όμως μείωσιν τού ποιου, μείωσιν γενομένην πλέον αισθη
τήν ένεκα τής καλυτερεύσεως τής αμερικανικής παραγω- 
γής, διά τής κατασκευής σεβαστού άριθμού φίλμ πολύ | 
ικανοποιητικών, j

Τούτο όμως δέν πρέπει ουδόλως νά κλονίζη ζό φίλον 
ζοϋ γερμανικού φίλμ· Άφ’ ένός διότι ή παραζηρηθεΐσα 
καλυζέρευσις τής αμερικανικής παραγωγής οφείλεται κατά 
σεβαστήν αναλογίαν εις εύρωπαίους καί δή γερμανοΰς, , 
άφ’ ετέρου δέ ή παραζηρηθεΐσα μείωσις τής ποιότητας 
τού γερμανικού φίλμ ήτο φυσική καί αναπόφευκτος 
ασφαλώς δέ παροδική όπως τουλάχιστον τά διάφορα γεγο- j 
νότα μάς έπιτρέπουν νά προμανζεύσωμεν.

Έχοντες ΰπ’ όψει τάς στατιστικός τών κ. κ. Γκέοργκ | 
Χέρζσμπεργκ καί Δρ. Δ. Γιάξου καθώς καί άλλων, δήμο· j 
σιεύομεντάς άκολούθουςσζαζιστικάςπληποφορίας ασφαλώς ' 
λίαν διαφωτισζικάς τής κινήσεως τής γερμανικής, κινη- | 
ματογραφικής αγοράς κατά τό παρελθόν έτος καί εν σχέ- 
σει μέ τά αμέσως προηγούμενα.

ΠΙΝΑΞΑ'
(Κατάτό «Kinetnatograph»

‘Ο α' έπίσης πίναξ άποδεικνύει ότι ή παραζηρηθεΐσα 
κατά ζό 1927 αναλογία γερμανικών φιλμ (46ο)ο) είχε 
νά παραζηρηθή άπό τού 1923 ΰπερβαίνουσα τήν ζοϋ 
1926 κατά 8ο)ο περίπου,

Έξ άλλου ή αναλογία τής Αμερικής αύξανομένη 
συνεχώς άπό τού 1923 (24,5ο)ο) έφθασε είς ζό κατακό- 
ρυφον τό 1926 (44, 3ο)ο) άπ’ όπου έπεσεν κατά τό 
1927 είς 36,1ο)ο.

ΠΙΝΑΞ Β'
(Κατά τό «Kinematcgraph» 

Ή Γερμανική αγορά είδικώς κατά τό 1927

1 Ίαν.—31 Δεκεμβ.
1927

Γερμανικά ’Εξωτερικόν Γερμανι
κά καί 

ξέναμαζί
άριθμ. 
φίλμ

άναλ. 
ο)ο

ίριθμ. 
φίλμ

άναλ. 
ο)ο

α τριμηνία 60 36,6 104 63,4 164
β > 39 46,2 45 53,8 84
γ 4 Ζί 59,4 51 41,6 123
δ » 71 45 Α 84 54,2 155

1927 γενικής 242 46,0 284 54,0 526
μηνιαίος μέσος όρος 21 47,7 52,3 44

Ή γερμανική αγορά άπό τοΰ 1923—1927

1923-1927

Γερμανία
Ξένα Μόνον 

Γενικώς Αμερικανικά
Γερμανι
κά καί ξέ
να μαζί 1

άριθμ. 
ζών 

φίλμ

άνα
λογί
α ο)ο

άριθμ 
φίλμ

άνα- 
λογί- 
'α ο)ο

ι 
άριθ. 
φίλμ

άνα. 
λόγι
α ο)ο

άριθμ. 
φίλμ

1923
1924
1925
1926
1927

253
220
212
185
242

60,6
39,3
40,9
38,2
46,0

164
340
306
302
284

39,4
60,7
59,1
61,8
54,0

102
186
216
216
200

24,5
33,2
41,7
44,3
36,1

417
560
518
487
526

‘Η πεντα 
ετία μαζί 
’Ετήσιος 
μέσοςδρος

1112
222

44,3
44,4

1396
278

'•55,7 
55,6

910
181

36,3
36,2

2508
500

Κατά τόν α' πίνακα δ μέσος όρος τής προβολής πρώ
της βιζιόν μεγάλων φίλμ (διότι δέν συμπεριλαμβάνονζαι 
τά μικρά, δίπρακτα ή μονόπρακτα) κατ’ έτος διά τήν 
Γερμανίαν είναι 500 και εν τούτοις ή ανάγκη τής αγοράς 
μόλις υπερβαίνει ζά 300. Εις λοιπόν λόγος τής κρίσεως.

Σγετικώς δέ μέ τόν β'πίνακα έχομεν νά παρατηρήσω- 
μεν ότι είδικώς ή παρατηρηθεΐσα μεγαλύτερα άναλογία 
γερμανικών φίλμ είναι ή ζοϋ ’Ιουλίου. Ή άναλογία αύτή 
70,5ο)ο έχει νά παραζηρηθή πλέον τής πενταετίας.

Ό γ' πίναξ άποδεικνύει έτι σαφέστερον τήν γιγαν- 
τιαίαν προσπάθειαν τής Γερμανίας πρός έξυπηρέτησιν 
τή; άγοράς της κατά ζό παρελθόν έτος. Έξ άλλου ή έξ 
Αμερικής εισαγωγή έδιπλασιάσθη άπό τό 1923. Κι’ ένφ 
ή έκ Γαλλίας εισαγωγή παρέαεινε σχεδόν στάσιμος κατά 
τά τρία τείευταΐα έτη, ή έξ Αγγλίας έπεσεν άπό 12 κατά 
τό 1924, είς 2 μόλις κατά ζό 1927. Ή έκ Ρωσσίας του
ναντίον εισαγωγή παρουσιάζει αισθητήν αϋξησιν.it it *

Κατά τό 1927 «έγυρίσθησαν» έν Γερμανία. φίλμ vrco 
I 55 σκηνοθετών.

Οί παραγωγικώτεροι (7 φίλμ καί οί δύο μαζί) υπήρξαν 
οί J. κα/ L. Fleck (μερικά φίλμ των, -Lebelei», «Εύθυμη 
Βαϊνμπέργκ», «Τό πριγκηπόπουλο» κλπ. ’Ακολουθούν 
αμέσως (άπό 5)ο\ G. Jacoby W. Neff, R. Oswald καί J. 
Speyer.

’Από τούς γνωστότερους σΗηνοθέτας δ "Αϊχμπεργκ 
«έγύρισεν» 3, τά οποία είδαμε (Ρεπανάκι, τρελλή Λόλα, 
Παπενχάϊμ). 'Ο Τσέλνικ έπίσης 3. ‘Ο Φρέλιχ 2. 'Ο 
Γκρούνε 2. ’Από ενα δέ οί Μπέργκερ, Κόρντα, Μαλικώφ, 
Λάνγκ, Μολάνζερ, Πάμπστ και Ρόμπινσον.

Εις άναλυτωτέρους πίνακας, τούς οποίους ό χώρος 
δέν μάς έπιτρέπει νά τούς δημοσιεύσωμεν παρατηροϋμεν 
ότι ονόματα πού υπήρχαν εις τό 1926, άτυχώς δέν υπάρ
χουν κατά τό 1927, Π. χ. ό Μιχαέλ Κερτές, ό Μουρνάου 
ό Λούπου Πίκ, ό Γκάστον Ραβέλ, ό Πάουλ Λούντβιχ 
Σταϊν, ό Ρόχους Γκλίξε, ό Μάη, ό Μαντές, ό Λούϊς Ράλφ 
καί άλλοι πολλοί έξ αυτών εύρίσκονται είς τήν ’Αμερικήν.

Τουναντίον κατά τό 1927 παρουσιάσθησαν σκηνοθέ- 
ται οί όποιοι δέν ^έγύρισαν - κανένα φίλμ κατά τό 1926 
U, χ, Ο Αξαγκαρώφ, ό Κλάους Φέρκ, ό Χόφμαν Χάρνις.
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ίΚ«τά τό aKinematograph»)
Ποϊαι χώραι προμηθεύουν τήν γερμανικήν άγοράν άπο του 1923-1927
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? κ. «. lF,welka καί Phoebus είς, ένα ^ον όργανισμ^ 
1926 καί τ&ν Κ,φαλαίων και η μεταβολή «ις μ"°Χ S 

αΓ άλλων δευζερευούσης σημασίας εταιριών είναι 
- ·' ®ίαί . . ,χ—. ·&ν έλπίδων τού γερμανικοί φιλμ.

ΚΟ—Ma

δ Καβάλιους, ό Τά^ό^Ι

.0*1927 δύο φιλμ σε ^‘ ^ο°^έρας τού Βερολί « “^ώτ.'ροι λόγοι ζών 
’Α„ό ζά ΙΟ πολυτελή θέατρα π μ ρ υχ.ραν &νΛ.

νου, τό Κρίμους Παλασζ *6°εβα* Τ”, Πάλαστάμ
πάλασ^

λόγιαν 25ο)ο.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

i" °‘L -ia *’·
^Γς^ανζΤόλ^ζής &e^°VS ΐίάΒα^ν ''''φ'^Πειραιά):- δ/
έκ ζοϋ 7β φ1λ(ι, τα Α,„ ΤΟ„ΙΟ δεν προκε.τα.

Κατά ΖΟ 1927 η ^ται Συμπεριλαμβανομένων μοαιευδ,-ι,
όποια ιέγυρισαν* 59 Ζαοουσιάσθησαν κατά ζ° ) μ Ίη '
’Λ* 7,5 ra.nrnia 656 v^ Έκ ζών όποιων 363 ήσαν ά ,η^.ττ· ίο ι-“-· 10 »*, 
νωσσικά καί ζά άλλα διάφορά-

ΙΙαραθέτομεν άκόμη

\oiz^iofv άλλα καί δώ τούτο δέν πρόκες 

, . ,,ίι ταγυδοομουνται τρει* ημέρας
ΛΟΛΜίνΟί·!, αν», » α* Λ w

διότι φθάνουν πολύ εύ-/αοωτούμεν πολύ δώ
Μ. Τριπιδακην ( Λδ^αλ καιροΰ.

^^^ΦρονΖατεΤώ^μ δ.άίοσ»· τού περωδ.κου και 

/τήν εγγραφήν συνδρομητών. σιοικάκην (Χαλ-

i Λ
θά^Γαι άνωζέρα καί ζών

,ί 1926). Ή άρζιωτερα Τής 1 τικά δελτία ταυτότητα,.

, ^ZSzO  ̂ ! γρήσ. α^>·
φ^ΙνεζαΓλΪανΧάπίθανον νά^ΑπΓάπόψεως δηλ. ε17θαφή 
ζό 50ο)ο πρό ζοϋ 1929 η 1930. Δ 
ποσόζηζος ή παραγωγή *ι’“ ποιόζης όμως πιθα·

«ο, παρελθόντων^εζών ^^^αρακαίοϋμεν >ά 
'(1927 και 1926). Ή άρζιωτερα 6,Γ δελτία ταυτότητας,
ναγγ,λόμ^ον πρόγραμμα της U.F..A. η



Κ Ανηιιατογρα^τκός’Αότΐιο

ΤΙ ΚΑΜΕΙ Η 0Μ0Ι0ΤΗΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΗΝ

Η ΦΡΑΝΣ ΝΤΕΛΙΑ
ΘΥΜΑ ΑΠΟΝΕΝΟΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΟΕΒΗ

"Υστερα άπό τόσον καιρόν, έ'χω και πάλιν τήν εύ I ύπήρξεν είς πραγματικός θρίαμβος διά τήν εκλεκτήν 
χαρίστησιν ν’ ασχοληθώ μέ μίαν παλαιόν και άγαπη- I πρωταγωνίστριαν δεδομένου ότι ή ταινία της αυτή άφ’ 
τήν φίλην τοΰ «Κινημ. Άστέρος»,
τήν έκλεκτήν καλλιτέχνιδα Φράνς 
Ντελιά. ’Αφορμήν πρός τοΰτο μοϋ 
παρέχει σωρεία επιστολών τάς ο
ποίας έλαβεν ό συνάδελφος κ. Συλ- 
βιοςΓ'καΐ δι’ών οί άναγνώσται του 
έζήτουν' διαφόρους πληροφορίας 
περί τής αΰτοκτονησάσης καλλιτέ- 
χνιδος συγχέοντες τό όνομα τής 
Φράνς Ντελιά μέ τό τής πραγματι
κής αΰτόχειρος Κλώδ Φράνς.

Διαισθάνομαιμέ πόσην εΰχαρί- 
στησιν οί άναγνώσται θά πληροφο 
ρηθοϋν ότι ή Φράνς Ντελιά, ευτυ
χώς διά τήν ιδίαν, καί διά τους πο
λυπληθείς θαυμαστός της, άλλά πρό 
παντός διά τήν Έβδόμην Τέχνην; 
εξακολουθεί ευρισκόμενη έν τή ζωή 
χωρίς νά έχη κατά νοϋν νά τήν εγ
κατάλειψη. Τό έπιβέβαιοί ή κατω
τέρω λακωνική καί ωραία εις’ ΰφος 
επιστολή της δι’ ής άπαντά είς σχε
τικήν έράιτησίν μου ζητούσαν τάς 
εντυπώσεις της άπό τήν συγχισιν 
ήν προΰκάλεσεν ή όμοιότης τοΰ 
ονόματος της μέ τής προχθεσινής 
αΰτόχειρος εις τούς κύκλους τών 
'Ελλήνων θαυμαστών της.

Ή Φράνς Ντελιά καί ό Ροζέ Τρεβίλ είς μίαν ώραίαν σκηνήν τής 
• Έξαδέλφης άπό τήν Γαλλίαν»

< 'Αξιότιμος Δεσποινίς,
>ι Είμαι βαϋ-ύταχα συγκεΛίνημένη άπό την έκδήλωσιν 

» χής συμπα&είας χοϋ 'Ελληνικού κοινού ϋπερ εμού, ήχις 
> άπεφάνη έξ αιχίας χής όμοιόχηχος χοϋ όνόμαχός μον με- 
> χά χής πρό μηνάς αύχοκχονησάσης συναδέλφου μου Κλώδ 
> Φράνς. Τό βλέπεχε άλλωσχε ή Ιδία, καί συνεπώς ήμπο- 
» ρεϊχε νά διαβεβαιώσηχε όσους με αγαπούν εις χήν άγαπη 
» χήν σας Χώραν χής όποιας χήν ώραίαν πρωχεύουσαν χό 
» σον έπε&ύμησα νά έπανίδω, όχι τούς άνχαποδίδω τήν 
» άφοσίωσίν χων έξ όλης μου χής καρδίας’.

Δέξασ&ε κλπ.
ΦΡΑΝΣ ΝΤΕΛΙΑ

Κατόπιν τής καθησυχαστικής ταύτης επιστολής τής 
εκλεκτής γαλλίδος καλλιτέχνιδος, είς έμέ δέν απομένει 
παρά νά ασχοληθώ μέ τήν νεωτέραν καλλιτεχνικήν της 
δράσιν.

Πρό έβδομάδος, έδόθη έν Παρισίοις ή «πρώτη»
τής ταινίας της «Ή έξαδέλφη τής Γαλλίας» ή οποία1

| ένός διετέθη άμέσως είς τό εξωτερικόν, καί άφ’ ετέρου 
προεβλήθηείς 25 συγχρόνως Γαλλικούς Κινηματογρά
φους. Εις τήν «Έξαδέλφην τής Γαλλίας» ή Φράνς 
Ντελιά πρωταγωνιστεί μέ τόν συμπαθή Γάλλον ζέν 
πρεμιέ κ. Ροζέ Τρεβίλ συμπράττοντο; καί τοΰ έκλε- 
κτοΰ καλλιτέχνου Ερρίκου Χουρρύ (γνωστού μας άπό 
τό Καίνιγκσμαρκ). Παραθέτομεν μίαν ώραίαν σκηνήν 
τοΰ φίλμ τούτου είς τό όποιον ή Ντελιά έξασκεΐ όλα 

J τά σπόρ μηδέ τήν άεροπορίας έξαιρουμένης.
’Ήδη άσχολεϊται μέ τό «γύρισμα» τής «Ψυχής τοΰ 

Πέτρου» τοΰ Ερρίκου Μπατάϊγ υπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ φημισμένου σκηνοθέτου κ. Γκαστών Ρουντέ. Φαί
νεται ότι ή δημιουργία της αΰτη προορίζεται νά δια- 
δεχθή τόν πρόσφατον θρίαμβόν της είς τήν «Έξαδέλ
φην τής Γαλλίας» δπου υποκρίνεται μέ τήν χαρακτη
ριστικήν της λεπτότητα τόν ρόλον ενός ΰπερμοντέρνου 
καί συγχρόνως αισθηματικού κοριτσιού.

"Ιρις Σκαραβαίον

Κτνηαατογραφικδς Άό,ήρ "Ηδη ό κ. Ζάκ Κατλαίν ήρχισε τό «γύρισμα» τοΰ 
περιφήμου - Συμβάντος» τού Κιστεμάκερς μέ παρτεναίρ 
τήν Καν Κλ ιυδίαν Βικτρίξ (τήν πρωταγωνίστριαν τής 
Πριγκηπίσσης Μασσά) ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ σκηνο
θέτου τών «’Αθλίων» κ. Άνρΰ Φεσκού. Είς τό -Συμ
βάν» ό κ. Κατλαίν ύποκρίνεται ένα νεαρόν άξιωματικόν 
τοϋ ναυτικού. Έν μέγα μέρος τού φίλμ τούτου θά έκτυ- 
λιχθή είς τό Μαρόκον δπευ ό καλλιτέχνης θά μεταβή 
προσεχώς. Η παραγωγή αΰτη ώς μού γράφει ό κ. Κα
τλαίν είναι μία τών σπουδαιοτέρων του καί τό «γύρισμά» 
της θά παραταθή μέχρι τοϋ προσεχούς Ιουνίου. Κατά 
συνέπειαν, ή πραγματοποίησις τών ύποσχέσεων τοϋ κ. 
Κατλαίν περί έπισκέψεώς τού έν Έλλάδι κατά τήν προ
σεχή άνοιξιν, άναβάλλεται έπ' άόριστον πρός εύνόητον 
άπογοήτευσιν τών Άτθίδων θαυμαστριών του ούκ ολί

γων ώς γνωστόν.Κατά τόν προσεχή Σεπτέμβριον «ό κομψότερος ζέν 
πρεμιέ - τής Γαλλίας ώς έσυνήθιζε νά τόν άποκαλή ή 
Κλώδ Φράνς, θά ύποκριθή τόν πρωτεύοντα ρόλον 
τοΰ «Τέκνου τού Έρωτος» τού Ερρίκου Μπατάϊγ παρά 
τό πλευρόν τής Γερμανίδας τραγωδού Έμμυ Λύν ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοϋ ρεζισέρ κ. Μαρσέλ Λερμπιέ.

"Ο «"Ιλιγγος» δπου τόν έθαυμάσαμεν πέρισυ, είναι, 
ή άσφαλεστέρα έγγύησις διά τά άριστα άποτελέσματα 
άτινα δυνάμεθα ν’ άναμείνωμεν άπό τήν νέαν αύτήν 
συνεργασίαν τοϋ διασήμου νεωτεριστοϋ σκηνοθέτου κ. 
Μαρσέλ Λεομπιέ μετά τής άξιο'όγευ καλλιτέχνιδος Έμμυ 
Λύν κα τοϋ κ. Ζάκ Κατλαίν, ήτις συνεργασία, εύχόμεθα 

ί καί έλπίζομεν δτι θά πλουτίση τήν Γαλλικήν Κινηματο- , γραφίαν μέ ένα φίλμ έκ τών άριστων άτινα μέχρι τούδε 

। παρήναγε. ’Ίρτς Σκαραβαίον

JI Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ;
Η ΚΥΡΙΟ ΛΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΟΙΛΙΟ 

(Madame Wnnscht keine Kinder—Παρ. Fox-Enropa— 
Produktion)

Προεβλήθη είς τό «Άτιικόν» 
Πρόκειται περί τοΰ τελευταίου φίλμ ποΰ «έγόρισεν» ό 

Αλέξανδρος Κόρντα είς τήν Γερμανίαν, εις τό όποιον 
είχε συνεργάτας τόν Κάρλ Φρόϋντ καί τόν φωτογράφον 
χπέρκουλ Βεβαίως ή συνεργασία αΰτη έφερε καλά απο
τελέσματα καί τό τεχνικόν του μέρος Ικανοποιεί. Τό σε
νάριο δμως •■'ατά τό μυθιστόρημα τοϋ Κλεμάν Βωτέλ 
είναι συνηθες, τοϋ λείπει ή ζωή καί τό μπρίο.

Καί ώς πρός τους ήθοποιούς έχει νά έχφέρη τις πα ρατηρήσεις. ‘Η Μαρία Κόρντα χαριτωμένη πάντοτε δχι 
δμως δπως θά τήν περίμενε κανείς μετά ά.τό γνωστές της 
επιτυχίες. Ευρίσκει έν τούτοις ευκαιρία νά Ικανοποίηση 
τό ώραϊον φύλον μέ συχνήν άλλαγήν μοντέρνων τουα- 
λεττών. Ό Λίτκε, ίσως άδικείται άπό τόν ρόλον του. 
Πάντοτε δμως συμπαθής μορφή.Γενικώς πρόκειται περί ένός εις τό είδος του αρκετά 
καλού φιλμ μέ έμπορικότητα. Ro — Ma

/ΛΑΡΓΧΙΤΤΑ
(Marquitta—Παρ. Films Renoir) 

Προεβλήθη εις τό «Σπλέντιτ»
Τό σενάριο τού Lestr inguer συνειθισμένο καί μονό

τονο δέν παρουσιάζει ενδιαφέρον- 'Η σκηνοθεσία πάλιν 
τοϋ Ζάν Ρενουόρ είναι άπό πάσης άπόψεως πενιχρά.

Τό πλέον όπωσδήποτε ενδιαφέρον σημείον τού φιλμ 1 
είναι ό Ζάν Ά'τζελο. 'Ο καλλιτέχνης αυτός, είς έκ τών 
πρώτων τού γαλλικού φιλμ, κρατεί και έδώ εύσυνειδήτως 
τόν ρόλον του. Ή Μαρί Λου'ίζ Ιρίμπ καί έπί τό πολύ 

όχι άξια λόγου.Γενικώς πρόκειται περί ένός μέτριου φίλμ μή στερου- 
μένου δμως τελείως έμπορικότητος. Ro—Ma

r ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ Tor ZAK ΚΑΤΛΑΙΝ

AYOΓεμδιαφερουχαγεμφανιςεις του
Ό Γαλλικός Τύπος τών τελευταίνων ήμερών περιλαμ

βάνει λίαν έν. ουσιώδη άρθρα άφιερωμένα είς τόν έκλε
κτόν Γάλλον ζέν πρεμιέ κ. Ζάκ Κατλαίν έπ’ εύκαιρίφ 

► τής εσχάτως γενομένης έν Παρισίοις προβολής τοΰ πε- 
ριφήμου «Πανάμ» διά τό όποιον ή διεθνής κριτική είναι 
έξ ίσου ένθουσιώδης μέ τήν γαλλικήν τοιαύτην, έξαί- 

■ ρουσα τόσον τόν ώραϊον πρωταγωνιστήν διά τήν άξιόλο- 
γον δημιουργ.αν τοΰ ρόλου τοϋ μυλόρδου δν υποκρίνε
ται είς τό «Πανάμ», δσον καί τήν ύπόθεσιν καί τήν ιδι
ορρυθμίαν τής σκηνοθεσίας τού έργου.Τό «Πανάμ» προβάλλεται ήδη έν Βερολίνφ καί είς 
τάς λοιπάς μεγάλος Γερμανικάς πόλεις. Κατά πάσαν δέ 
πιθανότητα δέν θ' άργήσωμεν νά τό ίδούμε καί ημείς ί 
είς τάς 'Αθήνας άπό τής οθόνης τού Οΰφα Πάλας .

Πρό μιας έβδομάδος άκριβώς, έδόθη έν Παρισίοις ή 
πρώτη τού «Λε ντιάμπλ ό κέρ» ή άλλέως - Λ’ "Εξ-Βοτό· 

,τή? εκλεκτής συγγραφέων Ντελάον Μαρντρύς. Είς τό 
χαρακτηριστικόν αύτό έργον ό κ. Κατλαίν πρωταγωνιστεί

Η μέ τήν 'Αγγλίδα καλλιτέχνιδα Μπέτυ Μπάλφουρ ή οποία 
είναι κατενθουσιασμένη άπό τήν δημιουργίαν της αύτήν. 
Τό «ντιάμπλ ό κέρ θά παιχθή έπίσης είς τάς ’Αθήνας.

Ό Κόνραδ Φ. ϊντ είς μίαν σκηνήν τοϋ θαυματίου έργου 
«Τό παρελθόν - τό οποίον θά προβληθή προσεχώς 

είς τό «’Αττικόν».
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ΑΧ ΝΕ4Ι ΤΑΙΝΙΑΙ
Κτνηιιατογρσφτκός Άότήο

°ι ει/υωτε^
Παραγωγή I .1· .Λ.—Πρωταγωνιστεί ό ’Αϊνριχ Γκεόργκ

Τό περίφημον αυτό εργον τοΰ Newsky τό όποιον | '0 Άλέξης μόλις έμαθε άπό τήν μητέρα του δτι
έκινηματογραφήθη άσχάτως ανάγεται εις τήν Ρωσσι σκέπτεται νά τό>’ παντρέψη εκμυστηρεύεται πρός 
κήν ζωήν τής δουλείας τοϋ 1850. Ό πραγματικός του αυτήν καί τήν παρακαλή νά τοΰ έπιτρέψη νά πάρη
τίτλος είναι «Les Da- 
nischeffs». |"Οταν προ
εβλήθη τό πρώτον έν 
Βερολίνω έθεωρήθη ώς 
τό καλλιτεχνικοότερον έρ
γον τής έφετεινής παγ
κοσμίου παραγωγής καί 
έλαβεν ώς ήτο φυσικόν 
τό Α' βραβείον κατά τόν 
διεξαχθέντα σχετικόν 
διαγωνισμόν. Οί περισ
σότεροι τών κριτικών 
συνεφώνησαν εις τήν 
γνώμην δτι ό πρωταγω
νιστής τοΰ έργου αύτοΰ 
’’Αϊνριχ Γκεόργκ άνε- 
δείχθη είς τόν ρόλον αυ
τόν εφάμιλλος τοΰ Γι- 
άννιγκς, δικαίως δέ ά- 
πεθεώθη κυριολεκτικώς 
μετά τήν ^προβολήν τής 
ταινίας.

Ή ΰπόθεσις τοΰ έργου έχει περίπου ώς εξής :
Τήν εποχήν κατά τήν οποίαν ή Ρωσσική αυτοκρα

τορία εύρίσκετο είς τό ζενίθ τής άκμής της καί ή τάξις 
τών άριστοκρατών άπελάμβανε πλεΐστα προνόμοια 
έναντι τών καταστρεπτικών συνθηκών ύφ’ άς έζοΰσαν 
οί ιιουζϊκοι, ό λαός δηλαδή τής Ρωσσίας, ό Άλέξης 
υιός μιας αρχοντικής κομήσσης δνόματι Βάνιτσις είχε 
πάρει ά'δειαν καί ήλθε νά έγκατασταθή είς τό πατρικό 
του κτήμα διά νά άναπαυθή. Ό Άλέξης δταν άνεχώ- 
ρησε άπό τό κτήμα είχε άφήσει μικρή ακόμα τήν 
Τατιάνα ή οποία καίτοι δέν ήτο άπό άριστοκρατική 
οικογένεια έν τούτοις ή κόμησσα τήν έμεγάλωνε ώς 
πραγματική της κόρη.

Ό Άλέξης βλέπει τώρα μέ μεγάλη του εύχαρίστησι 
τήν Τατιάνα ύστερα άπό τόσα χρόνια καί αισθάνεται 
πρός αυτήν ένα αόριστο αίσθημα συμπάθειας. Ή 
μητέρα του κόμησσα παρ’ δλην τή στοργή πού τρέφει 
πρός τήν Τατιάνα καί τήν άγάπη πού έχει πρός τόν 
υιόν της ουδέποτε έσκέφθη δτι ή Τατιάνα καί ό Άλέ- 
ξης ήμποροΰσαν νά άποτελέσουν ένα καλό καί αγαπη
μένο ανδρόγυνο. Δι’ αυτό ακριβώς ή Κόμησσα Βάνι- 
τσις προώριζεν ανέκαθεν τόν υιόν της διά τήν πριγκή- 
πισσαν Σόνια Κουργανώφ μία νέα ώραϊα καί πλούσια.

τήν Τατιάνα. 'Η μητέρα του δμως ή οποία έν τφ 
μεταξύ συνεννοήθη μέ τόν πρίγκηπα πατέρα τής 
Σόνιας καί ήτο ήδη έκτεθιμένη πρός αυτόν ήτο ανέν
δοτος. Είς μάτην ό νεαρός κόμης Άλέξης τήν ικετεύει 
καί τής λέγει δτι ή Τατιάνα είναι ή μόνη γυναίκα πού 
αγαπά. Τό συνοικέσιον ήτο πλέον τελειωμένον καί δέν 
έμενε παρά νά αναγγελθούν οί άρραβώνες. Ό Άλέξης 
ό όποιος έγνώριξε σύγχρονος δτι ώς άριστοκράτης δέν 
ήιιποροΰσε νά παραβή καί τούς κοινωνικούς νόμους 
τής τάξεως είς τήν οποίαν άνήκε, εύρίσκετο είς’άμη- 
χανίαν δταν μία έπείγουσα ύπόθεσις τόν αναγκάζει νά 
μεταβή είς τήν Μόσχαν.

'Η κόμησσα Βάνιτσις έπωφελουμένη τής απουσίας 
τοΰ υιού της αποφασίζει νά παντρέψη διά τής βίας 
τήν Τατιάναν διά νά εξάλειψη τό έμπόδιον πού υπήρ
χε διά τήν έπιτυχίαν τοΰ συνοικεσίου. Καί πράγματι 
μίαν ημέραν προσκαλεΐ είς τήν έκκλησίαν των τήν 
Τατιάνα καί έκεϊ μέ διαφόρους άπειλάς καί ύβρεις 
τήν έξαναγκάζει νά παντρευθή ένα άγροφύλακα.

Αίφνης δμως έμφανίζεται ό Νικήτας ό φοβερός 
δασοφύλαξ ό όποιος ζητεί νά νυμφευθή αυτός τήν 
Τ ατιάνα.

Ή Ά1Α— ' - ---

I

I 

ι

Ό Άλέξης ευρισκόμενος έν Μόσχφ ονειρεύεται

Κντηιιατογοαφικδς Άότήρ :------------------------------------------------------------

πάντοτε τήν Τατιάνα του χωρίς νά γνωρίζη τά διατρέ-; Γ0 Άλέξης απλούς πλέον πολίτης γυρίζει μέ τήν τρο
φαντά. Δέν βλέπει τήν ώρα νά έπιστρέψη διά νά νυ ι- ϊκα — -.·. s-----λ,.,,,,,
φευθή τήν εκλεκτήν τής καρδιάς του αποφασισμένος) 
νά ύπερπηδήση κάθε έμπόδιο έστω καί μέ θυσία τής [ 
ζωής του. Άλλ’ ένφ αύτά έσκέπτετο ό ατυχής κόμης · τών 
διά τήν Τατιάνα του, αίφνης μανθάνει δτι αυτή έν’·;·- 'Ί’^ 
φεύθη κάποιον άλλον καί δτι εντός ι·1·'γ«χ —
ν’ αναγγελθούν οί άρραβώνες του μετά τής πριγκη- 
πίσσης Σόνιας. 'Ο Άλέξης σπεύδει τότε νά συναντή- 

’■........ ίλη τήν ά... ,

----
στό σπήτι του δπου μανθάνει τά διατρέξαντα.
.ι κομηοιχι Ιίά...... .  .. -----  '·ά ένοχοποι-
-όν Νικήτα καί τήν Τατιάνα προκαλεΐ άπόφασιν

.. έ." :,ς συλλαμβάνονται ούτοι καί έξορί- 
τήν Σιβηρίαν. Ό Άλέξης χωρίς "'·

_______ . ΤΙ πορεία είναι τραχεία καί πλήρης 
να οννίΛ. ι,ιι j κουχιών. Έν τούτοις ' -----

ση τόν πρίγκηπα καί νά τοΰ άναγγείλη τήν άπόφασίν ) οδόν τόν Νικήτα καί τήν Τατιάνα, 
του νά μή παντρευθή τήν κόρην του εφόσον άγαποΰ- ' " ’------ «5 TW-

σε άλλη. Προκαλεϊται τότε μεταξύ των μία σφοδρά λής τόν ΓΙρί 
φιλονικεία κατά τήν οποίαν ό Άλέξης πλήρης οργής είλωτες δ:αε

Ή κόμησσα Βάνιτσις κατορθώσασα νά ένοχοποι- 
ήση τόν .......,

"■'"ν Αρχών δι’ ής
νυμ- ίζονται είς τήν Σιβηρίαν. Ό Άλέξης χωρίς νά χάση 

ολίγου πρόκειται καιρόν σπεύδει ν’ άκολουθήση τούς συλληφθέντας οϊ- 
κειοθελώς. ΤΙ πορεία είναι τραχεία καί πλήρης κα- 

οΐ είλωτες απελευθερώνουν καθ’ 
αίφνης είς 
έπί κεφα- 
‘—.......

; δλας τάς

IOUV 1'1 > ....., Άλλ’
τόν ορίζοντα άναφαίιονται οί Κοζάκοι μέ

Πρίγκηπα. Είς τήν έμφάνισιν τών ιππέων οί 
διασκορπίζονται καί φεύγουν πρός ελας '■'•ς

σθεναρώς. Κρατών εις τά 
πυροβολεί

ς προλαμβά διευθύνσεις. '0 Νικήτας ό όπ ϊος σημειωτέου δέν ήτο 
χλ .„3 Άλέξη καί ένυμφεύθη τήνΤατιά-
μόνον καί μόνον διά νά τήν διαφυλάξη, αμύνεται 

_’.= ά χέρια του ένα παλαιόν δπλον 
...^ , καί φονεύει τόν Πρίγκηπα καθ’ ήν στιγμήν 

τι jiyu-uvs .... __ έξη γίνεται αιτία νά συλ-| έξηντλημένος πίπτει ψιθυρίζων.
ληφθή καί νά παραπεμφθή είς τό στρατοδικεϊον διότι) *

- χ ' 'jt λ 1
ι σκληρά διά τόν Ά- 

χάνει διά παντός τούς 
του βαθμόν. ; προσεχώς εις

επιτίθεται κατά τοΰ πρίγκηπος άλλ’ αυτός προλαμβά διευθύνσεις. U at 

νων καί κτυπά κατάπρόσωπον τόν κόμητα μέ τό μαστί- παρά έμπιστος τοΰ 
γιόν του. 'Ο Άλέξης όρμά τότε αρπάζει μίαν μποτίλλια \ ...... '■
■σαμπάνιας καί τήν έκσφενδονίζει κατά τής κεφαλής 

τοΰ πρίγκηπος.
Ή πράξις αυτή τοΰ Άλέξη , 

λ'Ιψνιι -—... , , ..
ώς κόμης έφερε καί τόν βαθμόν τοΰ ίλάρχου. 
ίτόφασις τοΰ στρατοδικείου είναι s.,·.
λέξην, διότι καθαιρεΐται καί χ/·'·· 
τίτλους εύγενείας καί τόν στρατιωτικόν

» V/Wl(p.vz . ----- , , _
—Τιόρα είσθε έλεύθεροι νά ζήσετε ευτυχείς. Καί 

Η ά- ■ ένώ τούς ενώνει τάς χείρας αποθνήσκει εύχαριστημέ- 
>ς μέ τό χαμόγελο είς τά χείλη.

ΤΙ άνωτέρω θαυμασία ταινία θά προβληθή λίαν 
ηματοιθέατρον Ο ύ φ α Πάλας.
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ “ςΠΛΕΝΤIΤ.,

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΓΑΜΠΕΣ

Κινηηατογραό*κάς Άδττιρ

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ

η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Η τόλμη στηριζομένη έπί τής λογικής έφερε τόν 0οί 
αμβογ εις τον Λίντερμπεγκ. Όσον άφορά τήν κΧατο’ 
γραφιαν χρειαζομεθα έπίσης τόλιιην άναχώροΰντεεέκ X’ βασεως της πραγματικότητος. ’ ν“ΧωΟ°υντες εκ της

τυχιας εις την 1 αλλιαν και είς δίας τάι νδίοΛ 'Ο, £ 
τουτου ή «Σταρ Φίλα» καΐ A 'i'lit μι- ^ωθας. “S εκ

rtXI ■■ 

Χώλ τής πόλεως τοΰ φωτί *!°ΰζΐκ

τε «οίνον γνωρίζει τόν διάσημον συγγραφέα αέ τήν^Γ i 
swax jrfFfr# I 

λον εύσχημον εύθυμίαν. 5 ’ ξ σπινθηροβο- j

“= - state** -! 

τής Κομεντί Φρανσέζ καί τή- ΛίΧ '■τ”. ■ '%εν .ί?ι,ιε> ί ό~ι« Α,άζ.4

άγνωστοίεί’/ί^Γ' ?εατα1 *ά “Ανθούν χα^άν.
είς τα παρ^α °xVm0“> ΧώΓκα'^ν ^^σουν |

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣταντινουπο/ιιν

1

Π-ργκευήν είτε 
επιτν,ίαν καί - λ - > ποοβα).Λ.εται με τήν αυτήν
λέων,,'. Η ίή ΙΙάοον ε·"107’· τ°ΰ ά^ι^ύματος “Χαπο- 
Γ 1]νΡ ι λλ * /,γ7α??ΐ’«ί το εργον "Κοκοττα,, VPoulde 
‘"•’Λ- ν2ια“βευει εις τον κινηματογοάφον “Modiov l·'!· τ'

Αλαμττρα,, προβάλίετατ τό έό ·ω· "'Η έκόίκ, οτ τοΰ" ~ '

^’Ετόΰα) Ο«Τ-°: TOV !‘eoO!T*T‘°v·, τήν Λαπλάντ είς τό 
στοατηγός " ™ ™

i "’ Φ· Λαζλόγλου

Μ1ΚΑΑ ΝΕΑ
ί>α &μί^'>χ° I

της τρελλας τον div ήτο άληΟή- '°Η ί,δΊ<><ς αρα ττερί |
United'0 ο. προοεήή^ρ -Λύ ।

, Η Λίλιαν Χάρβεν είς νέαν ΛΑ,,,,, ’ · ιμ.τεργκ ίκέράοε. 'Ο'^ίο· ίια- g„, fl«’yo, τοΰ Άϊχ- έίγ1ν .T? ϊ1ς ’-li,,v <^nvi»v voC
οοϊΧό τών ««Ααιίσώτ» «ον Οά πα- 
ρονδ,άυη λ,αν προδεχώς ή «Σ„έ Όριά™.

________ _________ _ _____ _______________________ _____ > ’
. ϋτνηηατογραφικδς Άδτηρ —

ΙΧΓΕΛ
0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Παραγωγή Fox Film Corporation

JCiN> to ’ THE LAST .-AN ON E.AKTH' ^ILUdM FOXJPEC/AU

Μία είκώνάπό τήν ανωτέρω έξωφρενικήν κωμψδίαν

οποία κτυποϋσε γιά σένα. Είναι καιρός νά μάθης ότι 
πρ^1·Ε;ώπνάτσΓ παλευτώ; τού έπαντφ έκείνη. Μα 
κ·.’ άν άκόμτ ένα; άντρας έμεινε στη γη πάλι δεν θα 
τώκαμα αύτό. Ποτέ ό θεός δέν

είχε εισακούσει τά 
λόγια τών πλασμά- 
των του μέ τοοην 
προθυμίαν. Καί μο
λονότι ή Ροζί δέν 
έξέφρασε τήν απει
λή της ύπό τύπον 
παρακλήσεως προς 
τόν Θεόν έν τού- 
τοις τά λόγια της 
άγνωσ ιον πώς, ί
σως μέσφ τών ^τε
λειοποιημένων ^τη
λεγραφικών έγκατα- 
στάσεωντής έποχής 
έκείνης [έπήγε^ κατ 
εύθείαν είς τά αυ
τιά τοΰ θεού. Δέν 
έπέρασαν δέ πολλές 
ήμέρεςζκαί ή πόλις 
έδέχθη τήν έπι- 
σκεψιν μιάς τρομε
ρός επιδημίας ή ό
ποια έσάρωνε κυ- 
ριολεκτικώς τούς 
άνδρας. Ή έπιδη- 
μία αύτή ή οποία 
ώνομάσθη «άρσε- 
νίτις»“εϊχεν έμβάλει 
σέ άνησυχίαν όκό- 
κληρον τόν , επι
στημονικόν κόσμον. 
Ή ιατρός ’Λουλοϋ 
Πρόντγουελ εμβρι
θής είς τά μικροβι
ολογικά δέν κατόρ
θωνε νά άνακαλυ- 
ψη πού ώφειλετο 
τέλος πάντων αύτή

ή ίδ.6,,;,»-χδ 
κώς τούς ανδρας. Ενας κινουνος μτ

·δίο“° S5J.S ίν» <»· u ““ ”**
στιγμή σημειώνει χιλιάδάς θανατου».

•Εν τούτοις δ “^άΓοΓ^υ^ώζεται άπό
έρωτά του καταφεύγει εις μακρυά άπό

‘Sΐ
gsr

Εύρισκόμεθα είς τήν τρισευδαίμονα «ποχήν κατά τήν 
.οποίαν πολλά* πέντε δολλάρια.
αυτόν. Η δ? ^Ρτΰοιον έτο- 1942 "Οπως δλαι αί τέχναι Κ^ωτή^^ί ot ’χαρακτήρες καί τά διάφορα 

αισθήματα τών αν
θρώπων ώς καί ό 
έρως έχει προοδεύ
σει τόσον πολύ ώσ
τε νά καταστή κυ
ρίαρχος είς ολον 
τόν κόσμον. U Βα- 
ρώνος Πανούίγ >ι· 
ναι απελπισμένος 

-διότι δέν κατορθώ
νει νά συγκινήση 
τήν καρδιά τής ω
ραίας του Ρόζι 
Μπράουν. Ό έρως 
του πρός αύτήν 
χρονολογείται από 
πολλών ηδη έτών 

ιδταν αυτός μεν ή
χο παιδί μέ κοντά 
παντελονακια και 
»έκείνηήτο κοριτσα- 
κιώς 6 έτών είς έ
να έξοχικό χωρίο 
τής χώρας. ’Από 
τότε ό Βαρώνος 
,Λαπανουΐγ τον έ- 
πολιορκοϋσε χωρίς 
-Όμως νά κατορθώ
σει ν’ άποσπάση α
πό αύτήν τό «ναι.» 
"Ηδη ή Ροζί είναι 
κοπέλλα ανεπτυγ
μένη, φιλάρεσκος, 
ζωηρά καί εκτάκ
τως ώραία. Ζή μια 
ζωή αμέριμνο καί 
τρελλή χωρίς νά 
προσέχει , είς τάς 
«ρωτοτροπίας τού

«Ε·5««, w Λ-Μ Κ Ζ a.I
καί αύτός στήν άγκαλια του μερικά λεπτά . Εν ς φ ς 
του τόν πλησιάζει τή στιγμή αυτή. άαηίνης νά σοΰ— Λοιπόν Βαρώνε, του λεγει. Ιιατι αφηνης να ν ν 
παίρνουν τή Ροζί; Ξύπνα λοιπόν καί ^ίχ^Κλέφε την 

* ιέρως θέλει θάρρος καί άποφασιστικοτητα. Κλεψε την
' ·Κ“1·Λνρώ;οΓ4^^α αύτά.τού φίλου του ένοιωσε 

νά ξυπνά μέσα του ό ανδρικός εγωισμός._Κ“ ϊ ·
τρώνων αίφνης δλο του τό θάρρος ορμ9, αποσ"(} ££ 
Τοζί άπό τήν αγκαλιά του νέου και ουροτιας η ξ 
>στόν κήπο τής λέγει. . , . „„og,^ α— Είναι είκοσι χρόνια τώρα που είχα μια καροια η
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σωφέρ, μηχανικοί, όδοκαθαρισταΐ καί πολτει,ή ί η ■ ■ μη είναι γυναίκες. πολ.τευο. ενοι ακο-
μερ^έ™ άπό^ ΐ274Χλίώνπτόάκράζον

™ Τήν ση^ν?., -Οΐΐ <l,i? L. Χ,Λ Γ 
λια, φουστάνια, κορσάζ, ρόμπε- καί ου λά τλ ■μ ·

θεάν του μοναδικού φαινομένου κραυγάζων. ’ T',V 
•η π ν“ε,.?νδ0“ς υπάρχει άκόμη.

- . Πανούίγ ττωλεΐτα’, σέ ότιιτοττοππίΓΥ Ή -,. * &

λευτινα τής Μασαχουσέτης καί ή βουλευτίνα’ τϋ- Β^ον”’ 
’ SK* *«> Ά·

W 4 “e «3  ̂
Ο άγων είναι πεισματώδης καί οί όροι βαρΓις Ε Τό

σματος καί έξάποστάσεωςδύο μέτρωΤ^Οτα? πλ“ 
μια βουλευτίνα ένεκηρύχθη νικήζρια καί ■ τη ,^ε(>ν {1 > παηηΐ,.βυ .λ ι ,itfvAull νικητρ,α και ήτοιμαζετο νά I

βους την ωραιαν του Ροζί Μπρά υν "Εξα λο-άπό ν 
εΝαγκαλισδΓπτοΟήΓρΟε'0-Τκΐν
Τη τγ»-<ι πθδς μεγάλην απογοήτευσιν τϋ- νικητοία-

Wtvn <1. ‘φίί„ kSJsX;™ β'ΪλΤΪΧ

SV Stoma?!? **’"i pr 
λην μίαν ό„ ή |„ορία “1·
οι αιώνες αντιγράφουν άλλ ήλους. ' ‘

Ατνηματογοαφτκός Άότήρ

ί άξιάς.

ί; Royal: ιιΒγά.
^άονο11;·τΙ·

1 τοΰ ΒαοΓ,ίω^ u ι, Ηα>·Ί τα";α ' ’^-ύοείκελο,·
Mabst£’· π Ύ· Ία'ια λό?,τα mi ·4· '

·}Ια-
αάόα Tjoda/ifT,,, ■ ύε προσε/ij updo-

’ε τ£ν'7·2Ζ;· ίό τγ- “Τζάχν τ:ό^”
·■ ’Ιο^ ΧοοεΖια, ^11
’· *ai ".1/οοάΛ; Γαιαόπάφ ΓΙο/·/·α^^ «α« Αντ.Μοηέ,ο

ir‘ "ir K‘·'^·
τη>· 'Μ,· Viu^ dan f r ^1ατ^Ψ<>> “ΈΙβοοάόο,, ,ταοά

Ζ8».ί' ι··· '·'
ό/χώ,-. ' ' -ομμοτατο; και εσωτερικό,; καί ίξωττ-

__________ Deni. Mar..

«β χνιΐΗατογρα^τκός Άότηρ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ «
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Anibassa deurs (Gaumont) Προεβλή»,] f, τα,,.·α ·Η τ 

θωρακισμένη κρνπτη^ δοαιια εί~ 79 7 / τα.ι.α Η τε-
ιιωδία ^Δνστρσχο;,. ' μ " “ μερ>1 Χαι ^ακτΟς κω-

εργω^. μ·’τάΓτ0α’^ -^όμενον άνωνία;

επιτυχίαν ηρεσε,· δε πολύ εί; τό έδι^Ζ^Τίμ·^^  ̂
χο^λΓα {, Η Κό8η τοΓ·

ΑάοΓο5' ιαί>;'“ «Τύ^·ο»· -<■ -^ί
ιψ νρατ^εσκα,· Μπερτινι καί Ζαι· ’Αντζελο. Τό! 1

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ Α.Ο.Δ.Ο.

·1“Χό4; "r? 
τοΰ ^κ. Σ Λίβα ήτι*^ έκ 18 οργάνων ύπό τήν διεύθυνσιν

Αι ιδιοκτηται του Α. Ο. Δ. Ο. κ. καί Κα Φαρέα ώς 
και η χαριτωμένη των μικρά κόρη Έρασμία (θαΰιια 
καί°π7»α; εδε'°ν™ τούς προσκεκλημένους^ άκούραστοι

Μ 5 ?θΐη-ΐκοτα,:θ1 “S πάντοτε αέχοι πρωίας

Γιϊχζ5
ρο?1“κ5 Τ0ύ Κ-ημαΪοωγΚραφικμού ’Ασ^
καλλιτέννυυ κλ?Δ °^ο.'νο>1ου ^τά,τής κυρίας του, τόν 
• λ \ κ’ Αμπελαν μετά τής κυρίας του τόν κ Αναστασιαδην μετά τής κυρίας του, τόν κ. Αγιο'υτάντην

1 τοΤΧ^Τ^Γ’ N /A^ov μετΤτής^ς 
’*·’*’ κ“’ 

τόν «ον «οί Καν Πρ'ίν,ζη. X χ/πρ„ ηί.ί’'Κ „‘S 
τη, κυρία, του. τόν κ. Ιωαν Γεωργίου μετά τής κυρίας 
X’«T Π Μί±· Π“π“δό™λ°ν λ«ά τής κυρία ; του 
αετά τ?- Μ Χ- μετ“ κυρι“? του> τόν κ· Αρισ. Πάσχον 
κυοία-του* τό°5 ’κ’Τ Ν Λ“^πθΰπουλον μετά ίής 
.υρια, του τον κ. Κ. Μπαρουτσον >.αί Π. Μπαοούτσον τ7°τόννεκακΚ^-τήν ΓεωρΥίου ‘ών θυγ^τ/ρων 

Π ’ίΛ„„*λ κραιμερ Διευθυντήν τής Ι’Ήστερν-φίλμ "τόν κ. 
ίόν Τλ Γ ΤΟννχ Λμ-πΕλάν Χήε Εθνικής Τρ^πέζης, 
ΧΟντόνΙΥ Λη?βλ T0V ΐ-Δ· Κθντέαν άνθυπομοίραρ- 

I Ααέοθκα; βΚ·ρ-ην,τ0ν κ·Τα<71ν Παπαχ?ηστοφύλλουτής 
την τόν κ ^Σπ Ky ^«νι,τον κ.Τ. Χανιώτην,τόν κ.Κυπριώ- 
X Τεάΐυν tv„ elV’ τ?ν κ’ Χ Σωτηρόπουλον, καί 
Γεωονίας^κ A. WV ,τΜ·θΜ·ατάρχην Υπουργείου
•Α^ηΒΐΛ- Ανδ· -Ιακ· Αγιουτάντην, τόν κ. Άντ. Ανασ. 
Αγιοβλασιτην, τον κ. Ελ. Ρουμπέν, τήν Διευθύντριαν 

π1δαο£υυμ°υ Ετ“ιρείαε Φανελλοποιΐς δίδα Γεωρ Λαμ- 
λοιπύς κ’ Νΐκηΐ0πουλον· ™ κ· Γ. Γεωργίου, καί

ΜΓΕΙΡΑΝ ΛΓΩΓΗΗ ΚΗΤΗ ΤΗΣ THINIHZ j^^ 

‘•ΤΖΗΔΜΛ ΑΗ ΝΤΟΥΜΠΛΗ,, ι ^)ανία 
--------  ' —Ή Nordisk «γυρίζει’ τό φίλμ «Ό βασιλεύς της

Τά τέκνα τοΰ ΆμπτοΰΑ Χαμίτ, 13 χδν αριθμόν πλη- ι .Απ()χρηάς„ εΐς τό όποιον πρωταγωνιστεί ό Γκ.ΓκαμπριΟ. 
βο<Ρορη“έκτα οτ. ^εταιρεία των «Σι.ε Ρομανε εξεδιδ^ 
βΖα φίλα Λαρμένο άπό τό μυθιστόρημα του----- <
Ιζζά ύ^ό τόν τίτλον . Τζάλμα Λά ντουμπλ» _cnoL^ 

πρό εικοσαετίας, έκίνησαν αγωγήν κατα της εται-
^Γ κα/ώς καί ιατά τών κ. κ. Ροζέ Κουπιγιερ, σκηνο- 

&ίτον καί Λουΐ Ναλπάς καλλιτεχνικού διευ&υντου της 
^ΤάωυΓκναείτοΐάπο&ανόντος Σουλτάνου ισχυρίζονται 

■ ότησνα αε τάς πληροφορίας τάς οποίας έχουν, οτι ο
^τατήρ των Σουλτά· Άμπτοΰλ Χαμητ παίζει ε ςτε,.^“ χέστατα'έν Βερολίνφ. 
ηότό ενα ρόλον πολύ ολίγον συμπα&η, παρουσίαζαμ.νος χέστατ 
Χό τήν μορφήν ένός σκληρού δεσπότου ονομαζόμενου ο ιπ--------

• 1 ηΙ^ηντα ότι ό Σουλτάνος Άμπτουλ Χαμητ ανηκενΤέο^εΙς τόνΤστοο^ καί ότι οί κληρονόμο, του όεν 
δικαιούνται ύπό τό πρόσχημα τούτο να υπερασπίσουν την 
ανύαην τού πατρός των, νά εμποδίσουν την αναπαραστα. 
^Ι^ηυ τίς εν εργον φιλολογικόν και καλλιτεχνικό 
όποιον αφορά γεγονότα συμβάντα επί τής ηγεμονίας του.

°Η ήα°ρα τήί δίκης έπλησίαζε όπόταν οι κληρονόμοι 
σεληροφορη&έντες ότι ή προβολή τής ταινίας ϋ·α ελαμβανε 

■ Ιυν Φεβρουάριου, υπέβαλαν επειγουσαν αιτη-ΧσΤείς Χν πρόεδρον τών πρωτοδικών κ. Βατίν. ήτις και 
ίϊιδικάσ&η τήν 31 ’Ιανουάριου. ,ξ 'Ο κ. Αακοστ βοη&ούμενος υπο ε°\^· Λε^αζ ” .

' .κ» «ά τέκνα τοΰ Άμπτουλ Χαμήτ. Ο κ. Ζοζε ΐερ 
^τά τοΰ κ. Κριστιάν Γκωτιε παρίσταντο ώς συνήγοροι 

κ„· άβχήν ώς αξίωμα ότι ή απα- 
υ κ· c ωιλολονικοϋ η καλλιτεχνικού δεν I

2^ι σδυνατήςπαρά μόνον όταν είς αυτά διαστρεβλώνεται^ 
ή ιστορική άλή&εια. Έξ άλλου ου-1 
όεμία "βία υπήρχε είς την ταινίαν η 
οποία έλήφ&η άπό μυθιστόρημα εκ- 
δοθεν πρό εικοσαετίας και εναντίον 
τοϋ όποιου ούτε ό Άμπτουλ Χαμητ, ( 
ούτε οί κληοονόμοι του εφεραν ενοτα- 
σεις. Τέλος ό κ. Τερΰ ύπενθυμισεν εις 
■τό δικαστήριον ότι όνο 
Χαμήτ παρουσιάζεται ως δεσπότης , 
σκληρός, έχε. ήδη καταδικασ&η εις 
τήν συνείδησιν ολοκλήρου του κοσμου 
ακόμη δε καί άπό πλείστονς οσους 
,επιφανείς συγγραφείς και διανοουμέ
νους ώς άποδεικνύεται και, απο αυτα 
τά ’ιστορικά διπλωματικό, έγγραφα τα , 
,όποια χαταγγέλουν τόν Άμπτουλ Χα- } 
,μήτ ώς αυτουργόν τών φρικωδεστερων , 
έγκλημάτων, ώς π.χ. τον ρολον του εις 
τήν ΰπόθεσιν τών κατα καιρούς σφα | 
γών,έκτελεσθεισώνέν Τουρκία επι της 
ηγεμονίας του. Ποτέ, είπεν ο κ. ϊε- 
όΰ ούτε ό Σουλτάνος ούτε οι διαδο 
χοί του είναι δυνατόν μέχρι σήμερον 
νά διαμαρτυρηθοϋν εναντίον των κατη
γοριών αύτών. Καί είναι Jαξιοπερί- 
εργον ότι επι τή προβολή μιj 
πλήζ ιστορικής ταινίας οι ^αδοιοι 
του Άμπτουλ Χαμή εκνευρίζονται και 
ζητούν τήν άπαγόρευσιν της προβοόης

—----- - ... , · —eH Nordisk «γυρίζει* το φίλμ
---Γ~ ’ ~ , 3 τ. > ς> S I I Κ J VVJ ■ I ν~3^ εις TO V·-—--· --β

1 r~" —Τό φΡ μ τού Ντυτόν «Μουλέν Ρουζ» μέ την Ολγα
Τσέ/οβα’ίναι ήδη έτο.μον Ό Ντυπόν ήρχισε το «γύρι
σμα» τού νέου τού έργου «Piccadilly».

j 3*0} 5 <5 ία
Τλ ωίλιι τοϋ Άϊζενοτάϊν «10 ήμέραι ποΐ· τρομάξου^ 

τόν κόσμον- είναι ήδη έτοιμο καί θά προβληθη προσε

_‘0“m. Λερμπιέ «γυρίζει» ‘Τό παιδί του έρωτος, 
το«3ορ\^Ρα7υάνγ·υήζεΐ’ διά τήν Franco Film τήν 

«Κυρία Ρεκαμιέ».
ΐβί’ΤοσΛοβαΡίο

_Ό Tosef Rovensay «γυρίζει· δύο φίλμ « Ο ερως

\f‘U- 
σοφος» »‘H γιαγιά- καί «Μέγα ξενοδόχειον Ναπολέων». 

προ^όμΓνοΤ έκτων υστέρων
atatswrovv την f , e ΑΙΒέοτοε Βαντάλ «9Ε-

^Κατόπιν τούτων ό πρόεδρος τών πρωτοδικών κ Βα- 
τίν υίοθετών τά έπιχε ρήματα τής ί ^ΰΓχαμήτ 
ψζ τήν αϊιησιν τών κληρονόμων του Αμπτουλ Χαμητ.

Μιά σκηνή τού ^Φανφάν λά Τουλίπ. πού θά προβληθή προσεχώς
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; ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ I —---- - f

Κτνηιιατογραοικός Άιίτηρ
^νηι,ιατογραήίτκός Άότηρ

7’f7?’M""Oa“''7<!“" ^Ύίσ.10?^'· μ'ΕσπεΟΙνήν» Γο5 χ
, Λ< Ax-°c’ π\οι<*°7.ον, ο οποίος παραπονεϊτε κατά τοόπον α/.εδον βάρβαρον εναντίον τον Διευ&υντοϋ m,~ τϋθπτη

’«’» * ■- -

/ΧΓΑΧζΧ» ' κΜ α'·ΰΤαί τώ’· dolt'!9^v είναι άνηοτη- 
μεναι εξωσι του ιατρού. /{δυνατό Επομένως νά ιιή είσέλ»η 
είχεΓ^κα^^Α εψ0°°'' δτι καί τό ™7°Α '

Ζ .,·1 M.‘ αι Τ,/*αι Ί°α>· μεγαλΰτεοαι.
δικαΙωοαΎοΓ. ^Ρα ™ο»έτομεν δη είναι
οικαιωμα του επιχειρηματιου να όρίση οίανδήποτε τιιιΐιν εώ- τά ηοττηρτα εφοσον πληρώνη άνάλογον ι^άρον είς τό Ι^όσιω' *

Είς ιό ποουγούίΐίΓομ τεΐ>·/α~ χν Λ ~ '*. Μαδοάς “ό him· χαΐλ ' ^οαόοομης εγοαφη ότι ό 
εις το έργον . Γυμνή Σο'υλτάνα^ έν“ ™W«'°7™poV παίζει

Ό γνωστός ίμπρεσάοιος κ. Φώτη- XauaoPH ■ 1 ’ «
απο πινηματογραφομανίαν. <</ς μαν&άόμεν, 'δ \ ΣαμαοΓδς 
ενωκιασε το εν Ιίαλαιώ Φαλήοω κέντοον η /Γ“'*α'-,Ι'Ί. όποιον »ά μεταβάλμ είς »εΟινόνΜνηματογοάωοι° Α{ ' 

πτνρματ^ο^. 
δπΑ, ’,,ί τϊ, ) ,τον aU?v και είς τό κέντοον' αυτό I

”Ρ ' τ>>> i,7le><Iaal>’ τής τρο/ιοδρομικής γοαμμής'αέ/οι τού ’

.S., 3τ««/χχ:·χ ύμ“"m'·'" ■**·'ί"
Μαν&άνομεν δτι, τήν έκμετάλλευσιν των νέων

Paramount εν Ελλάδι κατόπιν τη- δατΔύσεω- τΐ νΑ^' Γ?>’ 
άνέλαβε δεν Ιταλία αντιπρόσωπό; τη δ δΖο; '
ταστήση γραφεία καί προσωπικόν λίαν τοοσί-νΛ - κα'
Επομένως τό έν Έλλάδι γοαφεΐον βΑ»Ρ· 

πράκτορα της Ρώμης καί δχι'άπ’ είΦείας άπό 'τ“ν 'Αμεωκήν.

’̂ ^■έπ^γελ^^Ζ^Ζ

τΑΑ^τΑΑΕΑΑ »»·=
* *

τά S^aX ^°μΜα ^λ'Ι^α·· * εήν πάλιν μας 

TEAaVh^o'JvI- ^"Α^λει παιδιάπ ΚΑΛΟΝ IN- 
4Λν ’ - · ή * <£ ^ΟΛ,^ιτα ή γυναίκα μου», ΟΥΦ Α Π ΛΛΑΣ επανε, ηφό^ η . Τοελλη Λόλα», ΣΙ1ΛΕΝΊΊΤ \ΐ 
γ^με τόν "Αντζελο, ΠΑΝΘΕΟΝ . Κοοκέτ· μΆ'. 
διαδευτεραν εβδομάδα ΓΟ ΚΑΖΑΝΟΒΑ» ΡΕΓΙΧ4 Aw 
τε/,υς ο μεγαλοπρεπής)^, ΑΧ ΙΑ ΙΕΙΟΝαΊ) ' Δ ιιΑίπαρν- 
Χέϋ)) και ΡΗ μονομανία. Α Ο 1() . · ° Α Ιωά^α; 
ΊΎ~’ ,^Παλκάτοοι» καί ί< Τό Παοίοι τη νίγταυ\ΗΗ^Α:ΡΚηΧ 
« ανεμοστρόβιλος τής μάχης)) καί . Τό σοφΰ’δλογο Α, ΚΑΠΡΙΣ

(ΓΙοδαοαδιον) ^Έκδ'κηοις κινέσου» καί u'() - />’ ,
ναυτικόν, ΡΟΖΙΚ {ΑΠ· Ν,τΛόΑ ' ϊ- Ρ> αψ οτο

.οαγιά», {ΙΑΧ0ΡΑ4/Α Αΰ τ^ καί ^>ο°^ τού δίαχα- Α<"ΕοΑς κομουνιού ΕΑ ΑΕ //'X’ '"^"Α
\[4ΓΤ·ΊΛ if < ‘,ίΛ~ ■ 1 ^.ιφον ο γαοτοπαικτης.'-ΙΝλ'ηιΑΡ ΑΑ Λ^κ'"' και σκλά^' Σ· 

λι&έα-ι-η1 &ΐαφ°ΰα ^'οοόιακα καί ΙΙΑΡΘΕΝίίΧ ,ΚαΑ- 
λ,δεα. / . Ο ο^ηλος κατήγορος ·. ·θ ^Ζς

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ^
ΠΕΙΡΛΙΕΥΣ

I συνεκεντρωσε πολΰν κόσμον’-Ευτυχία“μεγάλη Τ“'

τορικον Ξενοδοχεϊον. Τό εργον νπερΰ^™ ‘,Αϋτοκβ“- 
σα« ■^“-^“'’’•-Προεβλήφη ή . Πριγκήπ1σσα Μάσ- 
ΠΑΤΡΑΙ Λ· Β^,Ί’ι°ι

anro γιατι μά:: παρουσ^ζουΛά’ν^ε έργα 0*aXJT

' Κινημ. ΙΙαν&εον (Ταοάτοα).—Ποοέβαλε 7 ί..·, '

S3 ««“"/S’' «”_>·■■" Sz» “%-SkZ" · ,fi, -Έρως
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ '' Ανδοιόπουλος.

έγκατεσ^ά δη ό θίασος Θά“ου°Ζάχο“5 π“ρ“σπίσει« δι6τι 
ΧΑΝΙΑ

'Α"Γ'·-Πδοεβλήθησαν «Ό Φάουστ-

Η'·»»1»’·· ·™
αγμνΪον τΓ"η'~Π8Ο8Ρλή*ησαφ (<Ή *“νατική άκ'ί?’

αλεξανδρουπολις

Κινημ. ΖΖαεεΛΧ^οΓ.-Προεββήθ^μέ' έπϊτΰϊαν τό έρ-

Λίαν προσεχώς ό Μ. Κινηματογράφος θά προβαλη τ« 
έ-ής έογαf “Γιασμίνα-, Ζήλεια-, «Φα.υστ», « Ο υιός του 
Σέΐχη»', -Ντίνα Τζατζοΰ», «Ό μιναρές ιου θ“^,τ°^\^ΐα 
νέτ Ντυμπαρρϋ» κλπ. - ’
ΦΛΩΡΙΝΑ

κινημ. //ά»#»θΓ.-Προεβλήθη μετά μεγάλης·
τό έργον «Τά τρία ώρολόγια- εις πεντε μεγαλας πήξεις.

ΛΕΒΑΔΕΙΑ
Κ,νηιι /Ιάνί/εον.—Προεβλήθησαν τά έργα «9ι άπαχη- δεςτΖπαϊσίων-,.·ΗΜε^σαλίνα·,«Τό Στίγμα» και 

t<A Α^ΓίΧ^οΓ-Έπανελήφθη «ατά γενικήν άπαί- 
ΐ ΣοΆτΧη τού έογου - Ό θηλυκός αλανακος», η 

«Ή^Κολιμπρί». Προεβλήθησαν έπίσης «Οί Νιμπελουγ-

ΣΑΜΟΣ
Κινημ ΜτηκόΓ.-Προεβλήθησαν τά έργα - Ό ’ Εκφυ

λος^ ■ Διπλούς έρως» καί Ό δόκτωρ Μπαμπυζ» εις δυο 

έπ°Κ^νημ. Ήραίοε.-Προεβλήθησαν. «Ή ^κή· - Enu 
στροφή πολεμιστού». <Αύτός; και τI “Υελαδα 
μαύρος πειρατής» και « Ο άσωτο, υιός .
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. Όλύμπ/α.-Προεβλήθησαν τά έργα “Φωτιά,, 

-Μ· ·*«-«·

ι «Λ“ ο;. S”“·
ςερραι

i Κινοιι 'Οοφενς.—Προεβλήθησαν “Τό Παρισι-Καμ- 
^ούρ^^ν-Ι-Ερως,^- θ^ του Σειχ„ με 

’κ“Τ.»Γι^"π-β χάέργ« "'Η ^σουλ· 
μάνΚνημ' ‘/£™»ξ-Πρ?εβλ^η^Η τδ ‘‘·Η?τίςίαμε-’ 
“Τό μυστικόν τού φρουρίου,, κιι κυρία μ 
λία ,, μέ τήν Τάλμαιτζ.
ΕΔΕΣΣΑ

τού Σουβαρίν. φ Έσπιεχίδης

ΞΑΝΘΗ
Κη·, .. Μένα— Προεβλήθησαν τά έργα -Ή χορεύτρια 

τής Φωτιάς..' Χθες έκαμε/-γΧ^\ 1̂1ρτοΟγυκώφ- 
στου^γήματος του ζθ^ου Β.ρ Ο^Μ 
όποιον έσΪείωσενΚαταπληκτικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς 

\'ΦΚ^μα’1Ιάνί>εον: Έγκατεστάθη ό Θίασος τού κ. Αρ- 

γυροπούλου. Στέργιος Ν. Καζαντζής

ΑΜΦΙΣΣΑ
-Χί,
τήν γυναίκα σας,, με την Βερ. Βαλλυς,,.

«Γάμος ”Αθχτουη. 'Ωσαύτως προ.βλήθη τό^έργον ' 
i-a'/κτή τρελλας,,.

ΒΟΛΟΣ - -λ
ΚίνΑιι ’Λ/'λΙειο)·.—Ώρισμένως ή διευθυνσις του ■ A 

τιλλείουπ ουδέποτε έφαντάσθη επιτυχίαν και κοσμοσυρ- 
nnhv όσην έσημείωσε ή «Μητροπολις»., _ . - 1
6 Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών τεσσάρων ήμερων ,ης 
«οοΒολής της. τό φλέγον ζήτημα κάθε συζητησεως ητο , 
«·ρΗ Μητρο'πολις^ Παρά τ ι φιλοσοφικόν και το δυσνοη- 
τον τού έργου, τό κοινόν τής πόλεώς μας έμεινεν «ατεν- 
Ληυσιασαένον. Αυτό τιμά ιδιαιτέρως τους Βολιωτας γιατ 
^έδειξαν έχουν πολύ ανεπτυγμένα τά καλλιτεχνικά 
των αισθήματα καί ότι ξέρουν νά εκτιμούν και τα,υπο- 
στηρίζθυν τά πραγματικως μεγαλα έργα. Η I
σις τού «'Αχίλλειου» είναι άξια παντός επαίνου διότι δεν 
έφείσθη δαπανών, αί όποίαι, όπως πληροφορούμαι εινα 
συμαντικώταται, νά παρουσίαση αυτή πρώτη εκ των ε 
παρχιακών κινηματογράφων την ■ Μ.1\χθΟΛ,°λ"'” ί Εχαι^’ । 
προεβλήθη κατά τήν παρελθουσαν εβδομάδά η ττανια1 
/Ή i\nc£!ότεοεΰ νοπυιιτίτεδ τον Βερολίνου · kis Q uS 
* ™ΰ ■ ·Α^λ·“"»Λτχ
αέ τα έργα πού έκλεισε και πρόκειται να προβαλη π^ο 
«ετώς ιιοί άπήντησε ότι διά τούς προσεχείς μήνας Μ ρ 
των κσί Άπρ λιον έκλεισε τ' άκόλουθα έργα. ι( Εμδεν», 
«Χορεύτρια τον Τσάρου-, «Σιβηρία-, «Ύπό την σκιάν 
τών τάφων» “Καζανόβα,, κλπ. , - Άο-

ΚινΑμ. Άογυλλά.—Και ο κινηματογράφο, του κ- Αρ 
νυλλά σηιιείωσε αρκετήν έπιτυχίαν κατα την παρελ 
βσαν"βδομάδα μ" τήν προβολήν τών έργων -Δεσποι
νίς Σύζυγό; μου» μέ την χαριτωμενην ^μα Σηρρερ, 
καί «Φρίτς ό Πυγμάχος·. '^· llaJ,a‘
ΚΕΡΚΥΡΑ
~^Κινηυ Πο/κΜ/ώε,-Προεβλήθησαν τά έργα ■ Π£6«™-

ΎρκΧ !-/.«. Θέατοοε.-Δίδει παραστάσεις w Ίταλ^-ύν 
Μελόδραμα.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κινημ. Πάνί/εον. Προεβλήθησατ, -<Τό
«·“ π.~·-

Χω ΣαπΙώ.-Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων ε
πεισοδιακών, διάφοροι εωμφδιαι_ και « „^ας». ’Κάου-Μπόϋ». Προσεχώς « Η πριγκηπισσα -υ τσαρδας^

ΣΥΡΟΣ

και « Η εξομολόγησις». π βχκ«_σαν τδ επεισοδιακόν
Κινημ. Κοομογκραφ. ρ I ηδονής» καί τό έ-

«Ό άτσαλένιος γιγας-, .«Μια έβδομηη 
πεισοδ ακόν «Οι καβαλάρηδες ης X
ΔΡΑΜΑ .

ανθρωποτητος» με τον Βαλ ’■ ;ποϊή τής «Ζιγκο-

■ καί «Τό Τσίρκους* μέ τήν ,Αλμπανι. τού Μ. Κινηαατο-
Τό Σάββατον 11 τρεχ. εις το δε“τρ?Χ*Λρασ"τεχνι- 

γράφου έδόθη θεατρική παραστ ς . «"Οταν πλου- 
ί,ού Δραματικού Όμίλου Δραμας με το εργον 
τίζουν οί πτωχοί-, δράμα είς τρεις πράξεις.



ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ

1 —■ —-------------------------------- --------

ι -■ ·

< Ο Γερμανός καλλιτέχνης Ιίκτεκαΐ ή κομι'Τι ortov καί ωραία καλλιτεχνις Τζίπάον είς^ηίαν
όκηνήν τοί^εργον «Τό έμπόριον τής λενκής άαρκόςη, είς τό όποιον λαμβάνει μέρος >

4 καί ό όιάόημος Γεριιανόε καλλιτέχνης Βέρνερ Κράονς. Τό Ανωτέρω ερ-
< γον Οά προβληθή λίαν προάεχώς είς τά α’Αττ^χόν».

,ΤΤ Τ Τ rT-, .........................________ ·


