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«■La Cinematographic Fran$aise> 
Εβδομαδιαίοι· Γαλλικόν κινηματογραφικοί· περιοδικοί·

Διεϋ&υνσις - Γραφεία
19· Rue de la Cour - de-Noues

PARIS (XXf)

I Ο ΑΡΓΟΣ

I ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ THZ AHAΤΟΑΗΣ
■Σοφοκλέους 7 (Στοά Πάππου) Άθήναι

Ξ ΙδρΰιΊη τφ 1911
= ΙΑ ηόνον έν ΈλΣάδ» Γρα^εϊον αποκομμάτων

*Ξ ελληνικών έρηιιερίόων καί περτοΓηκών.
Ξ Παρακολουθεί τόν άπανταχοί? έλλην. Τύπον. 
Ξ Αποκόπτει κ«ι άποιϊτέλλετ είς τοΰ< όυνδρο» 
Ξ μητάς τον παν δττ τούς ένδιαψέρετ.
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Δρ 150.—
80.—
40.—

filmtechnik
Τεχνικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

’Εκδότης — Διευθυντής Wilhelm Knapf, 

HALLE (SAALE) Γερμανία

L’ ARGUS

DE LA PREJSJ D’ ORIENT
I Rue Sophocles No 7 (Passage Pappou) Athenes | 

| Fonde en ign =
| Le seul en Grece bureau de coupures des 1 
= journaux et des revues greques = 
Ξ Lit, decoupe et euvoit immediatement a ses Ϊ 
= abonnes tout ce qui les interesse. =

....................   Illlllllllllllllll.............. .

’ Ετήσια 
Έξάμηνος 
Τρίμηνος
’Εξωτερικοί Γενικώς

Έτησία Δρ. 250.—
Έξάμηνος » 150.

’Αμερικής
Έτησία Δολλάρια 5.—

ΕΤΟΣ E . ΑΡΙΘ. 9

Έβομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής· 

ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
’Αρχισυντάκτης: ΘΕΜ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

Γραφεία: Σοφοκλέους 7 (Στοά ΙΙαππου)

> Διά μίαν φοράν 
< ό στίχος ... Δρ. 
'< Μέχρι τριών δη- 
> μοσιεύσεων ό στ. » 
ί “Ανω τών τριών 
ί δημοσ. ό στίχος » 
> Ή σελίς .... ’
( Είς τό έξώφυλλον 
1 ή σελίς ...» 500.

Η ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5,00

5.—

4.—

> 3.50
» 400.-

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ARTE Y CINEMATC6RAFIA
Ίαπανική Κινηματογραφική καί Θεατρική Έπιθεώρησις

Διεν&νναις : Calle Aragon 235, 3° 

BARCELONA - ESPAONE
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LE CINE TURC
Organe Professionnel Impartial du Cine/

Paraissante le 15 de chaque mots 
C ONS TA NT I NO PL E

«Ό εξωτισμός· είνε τής μόδας. Τόν εϊδομεν σιγά- ; Τεί°υρύπερύψηλος "κινέζος, πού ύπεδύετο
σιγά νά κατακτφ τήν φιλολογίαν, το θεατρον, το μιουζι ■ πρόσωπα άγαθά ή ραδιούργους, όπως είς τό
χώλ· Τά ευρωπαϊκά καί άμερικανικα ηθη υπεστησαν εξ εναλλάξ πρόσωπα _ η ΐχ^ 
αιτίας του αναντίρρητους μεταμορφώσεις, ώστε και ο φιλμ, ____ is^vnLnnftp.i τάν θοιαιιβευτι
κινηματογράφος ήτο άδύνατον ν’ αποφυγή την επιδρα-
™noia είναι ή συμβολή τού έξωτισμού» είς τόν κινη- ·Ασ^_πρω=ι^ 
ματογράφον ; Αύτό ακριβώς πρόκειται να εξετασωμεν.

"Εν γεγονός κατ’άρχήν είνε ^β^νονη οτι χρφ- Γ^δα^^μϊταί ειχον ρπίαης προσ
σιμοποιούνται είς τά στούντιο όλ ·νέν καί αλλοχρωμοι | λιτέχναι^ _ ΤίΛν pij,f Τ('>ν Γάλλον σκηνοθέτη
καλλιτέχναι καί άνατρέχων κανείς είς το παρελθόν ρχε- , _ - - - · άφησιν τού
πει ότι μέχρι σήμερον ό αριθμός αυτωι δεν υπήρξε άξιο- Βιολε δια■ την Jlv?““ Vl»,*'.««X καί 
καταφρόνητος.

’Από τά πρώτα ήδη βήματα του ,. ·- ,- ,
άράπης έπαιζε πάντ..τε σημαντικόν προσωπον εις τας 
κωμωδίας καί έπροκάλει άφθονα τα γέλια των αφελών 
άκόμή θεατών. Έπροσωποποιει, εις τας παλαιας ιο ως 
γαλλικάς κωμφδίας τόν μαύρον υπηρέτην, που μόλις κα- 
τέπλεεν άπό τήν μακρυνήν του πατρίδα και προσελαμ- 
βάνετο είς τήν ύπηρεσίαν κάποιου παλαιού απο.κου, ευ
ρισκόμενος προ αγνώστων είς τήν χωράν του μαγειρι 
κών σκευών καί πραγμάτων. "Ετρωγε, παραδείγματος 
χάριν, μέ άπόλαυσιν τό κερί που τ .υ έδιδαν να γυαλισρ 
τό παρκέττο, τό δέ σαπούνι καί οί τενεκε.ες του πετρε
λαίου έχρησιμοποιούντο κατά παράδοξον επιτπυί ^οπον | «^“^^π^πίνάλλο^Γκ’αί τέλος ό Σώ Τζίν, ό περίερ- 
Τά ντουλάπια μέ καθρεφτ .ς υφισταντο μεγαλα^ κατα Κίνε,ικον Μ όλου βασιλέως είς τον «Κλέπτην
στροφάς. Τά φίλμ αϋτα είχαν μεγαλην επιτυχίαν, κα L’Βαγδάτη-5 τού «Τζίατού Πειρατου··, τής «Οδού 
μαύροι δέν έπαυον νά χρησιμοποιούνται. F Μανδαλάκ·, καί τόν «Κινεζικόν Παπαγαλλον-.

"Εκτοτε, οί λευκοί ηρχισαν να κερδίζουν έδαφος και τη» πόλΐιιον: ο1 μαύροι ήρχισαν να εμφανιζων-
πρό τού πολέμου, ό μονο, αντιπρόσωπός μ 6 | π(^χιν ε·ις κινηματογραφι όν δραματολογίαν.
είς τόν κινηματογράφον, ητο ο οουλερη Ονιμπερο Μπα .nvn Τοί5Τσάπλιν δέν υπάρχει κάνεις, αλλα ο

Γκρίφφιθ,ό μέγας σκηνοθέτης του ΑΟΑΑυγοοντ ^.,· 
I σιμοποίησεν άφθόνως. Δυστυχώς οι μαυραι του Γκριφ- 
j φιΛ δέν ήσαν πάντοτε... χρώματος ανεξίτηλου... ούτε οι 
Κιν-ζοι του 1... Ό Βάλτερ Λογκ εις την ταινίαν « Η γε- 
νεσις ένό- "Εθν υς είχε μεγάλην επιτυχίαν, υποδυομε- 
νος ένα μαύρον, καί ό Ρίτσαρδ . Μπά?θελμες απέκτησε 
δημοτικότητα ύποδυόμενος εξαιρετως ενα Κινέζον ε ς

ί «Σπασμένο .Κρίνο·. . ,' Είς άπό τούς περισσότερόν εκτιμωμενους μαυρου» 
. „ ,- <«<---- έπιλεγόμενος «Αφρική», οστις

οφόρησαν περί αυτού. ''’’’.^^ναάΥ^Μπΐίτλιν Σίκκι, τού όποιου ύπήρξεν 
όποιων °ρδ°ιεκρίθη έξαιρετική ή άνάδειξις, όσον καί τό τραγικόν του τέλος,

' Έν ώ ό Χαγιακάβα έξηκολούθει τήν θριαμβευτικήν 
σταδιοδρομίαν του, ένεφανίσθη ταύτοχρονως :καί άλλος 

ιταγωνπτής, ο Τσιν Χου, τον οποίον είχε 
προσλάβειό Δονατιέν διάνα διερμήνευση την-Κόκκινη 

! Καρφίτσα· καί τόν «Λή Χάγκ τον Σκληρόν·. Πολλ.ι καλ
>ι I λιτέχναι καί σπουδασταί Άνναμϊται ειχον επιση, προ 
> φέρει “ήν συνεργασίαν των είς τόν _ Γάλλον σκηνοθέτην 
- Βιολέ διά τήν κινηματογραφησιν του «Πέπλου· τη» hv 

τυχίας» τού Γεωργ ού Κλεμανσω και της «Ναυμαχία, 
κινηματογράφου,^ τού Κλώντ *«6^ ν« λησμονηθή ή Μαίρη Χάραλδ, 

μια χαριτωμένη Άνναμίτις, ή όποια διερμήνευε την ταινίαν 
«Τίχ-Μίνχ» καί τήν «Ταο» (ονοματα Ανναμικα) >αι εσχε 
μεγΤάατελευταια έτη, τρεις ιδιαιτέρως καλλιτέχναι τής 

I "Απω Ανατολής διεκρίθησαν είς τά αμερικανικό στουν- 
τιο: ή χαριτωμένη Ούΐντερ Μο ιυσσομ (Χειμωνιάτικο 
Λουλούδι), πού έπαιξε είς τόν «Κλέπτην της Β“Υδ«τη;·. 
ή "Αννα Μαίκ Βόγκ, ή χαριτωμένη Κιν ζα δούλη του 
«Κλέπτου τής Βαγδάτης», ή οποία επαιξε και εις τον 
«Ραΰμόνδον, «Τόν σκύλλον και την καλισοδεταν» και τον 

ι «Κινεζικόν Παπαγάλλον καί τέλος ο Σω Τζιν, ° *εριερ- 
.w. .-jua.u.jvlm. «««.«- -= -τ , · / „ ' · । -Λττγτχ.οιτη2 του MovyoXod βαοιλεω^ εΐζ τον
στροφάς. Τά φίλμ αυτά είχαν μεγαλην επιτυχίαν, κα Βανδάιη- τού «Τζία τού Πειρατού··, τής «Οδού
μαύροι δεν έπαυον νά χρησιμοποιούνται. „„ « | F Μανδαλάκ·, καί τόν «Κινεζικόν Παπαγαλλον-.

"Εκτοτε, οί λευκοί ηρχισαν να κερδίζουντ?δαφ°ς, και τη» πόλειιον ο1 μαύροι ήρχισαν να εμφανιζων-
πρό τού πολέμου, ό μονο, αντιπρόσωπός μ 6 | πάλιν είς τό κινηματογραφι όν δραματολογίαν-
είς τόν κινηματογράφον, ητο ο λ ουλερη Ονιμπερο Μπ „ τούςΤσάπλιν δέν υπάρχει κάνεις, αλλα ο
χαντζίν, υιός τού περίφημου βασιλεω» τη Γκοίφφ θϊό μέγας σκηνοθέτης τού Χόλλυγουντ τους εχρη-
φονευθείς κατα τον πόλεμόν, ο οποίο» επαιξε ει» ο Θ ΨΨ,___  Ai.rtviwrtu- οί. ιιαυοαι του Γκριφ-
φορα μικρά φίλμ τού Γκωμόν κωμικούς ρολους. Εκτος 
τών ρολών αύτών, τό μαύρο αύτο βασιλόπουλο -διότι | 
ήτο βασιλόπουλο πραγματικό—άπο τας συνήθεις μετα- 
στροφάς τής τύχης κατανήζαν άδοξως εις τον κινηματο- , 
γραφον, έστέκετο προ τής θύρα; του Γκωμον-Παλα» εις , 
τό Παρίσι, καί άντί μικρού πουρμπουάρ ανελαμβανε να 
καλή διά τούς θεστάς άμάξια καί ταζι. λ !

'Π μεταπολεμική περίοδος_ απεκαλυψε τον ^ Υί θτο^ό’Σ'ανσάΐν Σάαμυζ ό έπιλεγόμενος 
ρον τών έξωτικών καλλιτεχνών, τον Σεσσουε Χαγιακαβα. ητο . _ _ λΑΙ niir P.-V (TWO·
Ό μέγας ούτος, πραγματικώς, καλλ „ ... ,
φορά φ λμ, αλλά έπαυσε δυστυχώς έσχάτως ν ακούεται 
καί διάφοροι απίθανοι φήμαι έκυκ j--- , .
Περί τόν Χαγιακάβα είχαν συγκεντρωθη διάφοροι εκλε
κτοί Άσιάται καλλιτέχναι, μεταξύ τών οποίων διεκριθη

ΣΤΑΜΟΣ B. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
5 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5-ΑΘΗΝΑΙ

Γραμματοθνρίς 3β 
= Τηλ. Δτενθ. = 

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
= ΑΦΙΧΟΗ5ΑΝ
Λάμπα* οικονομίας 
μέ κάτοπτρον Zeis τύ
που axadin. Τό πρώ
τον βραβεϊον είς τόν 
διαγωνισμόν τού Βερο
λίνου, 120 κινηματο
γράφοι έν Έλλάδι έ- 
προμηθεΰϋησαν τοιαύ- 
τας λάμπας έξ ημών, 
ύπέρτεραι ήγγυημένως 
παντός συναγωνισμού. 
"Ανθρακες προ3ο- 
λϊίς παντός διαμετρή
ματος εις χαμηλός τι
μάς.

Κόλα Agfa ή ανώτερα άνά τόν κόσμον.
Άνρονλέζ καί μηχαναί προβολής δΓ αίθουσας 
καί σχολεία.
,Γατνίαι κολοσσοί αποτελούσα, τό καλλίτερον καί 
επικερδέστερου πρόγραμμα είς πάντα κινηματογράφον 
Κινηματογραφικοί επιχειρήσεις πάσης φύσεως.
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διότι έφονεύθη κατά μίαν πυγμαχίαν, ύπήρξεν ό ήρω;
μιά; ταινία; ποϋ «έγύρισαν είς τήν Γερμανίαν.Ή Μ 
Άϊσά υπήρξε μία τών κυριωτέρων έρμηνευτριών 
«Τάο·. Ό Χαμπίμπ Μπένλια, "Αραψ καί όχι μο' 
καλλιτέχνης τοϋ θεάτρου μέ πολύ ταλέντο, έπαιξεν ; 
τυχώς είς τήν «Γιασμίνα-, τό φίλμ ποΰ είδαν πέρυσι oil 
Αθηναίοι, μέ ιόν Λεόν Ματώ καί τήν Ούγκέτ Ντυφλώ. 
Τέλος, τελευταία, άλλ' όχι καί μικροτέρα είς άξίαν, ή Ζο- 
ζεφίνα Μπαίκερ, μή άρκουμένη είς τάς δάφνας τοϋ μιου- 
ζικ-χώλ, έδημιοιργησε τήν ‘Σειρήνα τών Τροπικών», τής 
όποιας ύπήρξεν ή εξωφρενική πρωταγωνίστρια.

Πλήν τών πρωταγωνιστών, δέν έλειψαν νά προσφέ
ρουν τάς ϋπηρεσίας των είς τόν κινηματογράφον, όλοι 
οί ιθαγενείς όλων τών μερών τοϋ κόσμου. Οί Άραβες 
είς τήν «Άτλαντίδα» είς τό «Ίν Αλλάχ», είς τό «Αίμα 
τοϋ Αλλάχ», είς τά «Σκεπασμένα πρόσωπα», τής «ύΓλ-ι- 
σμένες Ψυχές» καί είς πολλά άλλα φίλμ, κινηματογρα- 
φηθέντα είς τήν Αφρικήν, συνετέλεσαν κατά πολύ είς 
τήν έπιτυχίαν αύτών. Ό Ρέξ Ίγκραμ είς τόν «Άραβα» 
έβαλε μέ πολλήν έπιτυχίαν νά παίξη ένα νεαρόν Άραβα 
τής έρήμου, τόν όποιον υιοθέτησε κατόπιν καί τοϋ ένε- ( 
πιστευθη ένα ρόλον είς τό φίλμ «Μάρε Νόστρουμ».

ΟΙ ’Ερυθρόδερμοι, νΐ όποιοι τώρα δέν διαφέρουν κα
θόλου άπό τούς κατακτητάς των. καί έγκατέλειψαν τό τα- 
μαχάκ καί τό μαχαίρι, διά τοϋ όποιου έγδερναν άλλοτε τά 
κεφάλια τών έχύρών των, διά νά τά αντικαταστήσουν μέ 
τό τιμόιι τή; «Φόρτ» καί τάς ποιό τελειοποιημένος γεωρ
γικά; μηχανάς, δέν έδίστασαν, όταν τούς έζητήθη, νά άλή- 
ψουν τό κορμί τοτ ς_ μέ τά άρχαία πο/ εμικά χρώματα καί 
νά ανέβουν είς τ’ άλογά των, πρό; μεγάλην χαράν τών 
θεατών. Ένεφ ινίσθησαν οΰτω πολυάριθμοι είς τήν «Έπα- 
νάστασιν τού Σίττγκ Μπούλ» καί είς τό περίφημον «Κα- 
ραβάνι πρός τήν Δύσιν· τοϋ Τζαίημς Κρούζ.

ΟΙ Ιθαγενείς τών νήσων τοΰ ΕΙρηνικοϋ, είνε οί πλέον 
έκτιμώμενοι άπό τους Αμερικανούς σκηνοθέτας, δ ά τήν 
έμφάνισιν είς τάς ταινίας των. Πολο συχνά καταφθάνουν 
είς τά ήλιόλουσια έκείνα νησιά θίασοι κινηματογραφικοί, 
διότι τά Οράματα τών νήσων αύτών τά προτιμούν πολύ 
είς τό Μπρόντ-γουαίη, καθώς άλλωστε καί παντού, "Εν 
άπό τά ώραιότερα φιλμ μέ ύπόθεσιν Χαβαίανήν, είνε τό 
«Άλόμα» τοΰ Μωρίς Τουρνέρ.

Παρά τά φιλμ αύτά, μέ ύπόθεσιν πλαστήν, είς τά όποια 
συμμετέχουν καί οΐ ίθαγενεϊ;, ύπάρχουν καί ταινίαι, δπου 
οί άλλόχρωμοι ήπή.ξαν <1 ήρωες, καί έσχον έπιτυχίαν 
ίσην πρός τούς έξ έπαγγέλματος ήθοποιούς καί τά «αστέ ί 
ρια» τού κινηματογράφου. Πρός τούτο δέν έκαμαν τίποτε 
άλλο παρά νά ζήσουν άπλώς τήν καθηαερινήν ζωήν των. 
*Η έλξις πού έξασκοϋν τά περίεργα ήθη καί έθιμά των, 
ή έπιδεξία μέθοδος διά τής όποιας παροτσιάσθησαν ταΰ· 
τα έπί τής οθόνης, δλα ταύτα καί άλλαι άόμη άρεταί αύ
τών, έκαμαν ώστε ό «Νανούκ» ό Έσκιμώος ήρως, ό «Μο- 
άνα» τής Χαβάί, ό «Τσάγκ», τό πραγματικώς ώραιότατον 
φίλμ τής ζωής τή; ’Ινδοκίνας ποΰ έπαίχθη πρό μηνός είς 
’Αθήνας, καί οί «’Εξωτικοί έρωτες», έν ά λο φίλμ μέ άλ- 
λοχρώμους ήθοποιούς έκ τού φυσικού, ν’ άποτελοϋν φίλμ 
πού θά παρα μείνουν ύποδειγματικά. Ό «Τσάγκ» έπί πα- 
ραδείγματι, πλήν τών άλλων, έτυχε καί τή; τιμή; νά κα- 
τατεθή έν άντίτΐ'πόν του είς τό Βρεττανικόν Μουσεϊοντή; 
Φυσικής Ιστορίας, < όγφ άκριβώς τής πιστότητος τής άνα- 
παραστάσεως τής ζωής είς τά βάθη τής «Ζούγκλας» τών, 
παρθένων δασών τής ’Ινδοκίνας. Ή ύπόθεσις των έν τού· 
τοις δέν είχε περίπλοκός καί περιπέτειας, δπως τά πολι
τισμένα φίλμ. Τό έθνδγραφιχόν καί γεωγραφικόν ενδιαφέ
ρον των, ϊ, καθαρότης τών εικόνων των, είναι αρκετά 
διά τήν έπιτυχίαν των, δπως τό τελευταίου γαλλικόν φιλμ 
«Μέσα είς τήν μαύςην "Ηπε ρον·

Όλαι έν τούτοις αί ταιν αι, τάς όποια; άναφέρομεν, 
δέν προέρχονται έκ πρωτοβουλίας τών Ιδίων Ιθαγενών. '

ν»ν*ι. &ψυνουυΐ| κατα μιαν πυγμαχίαν, ύπήρξεν ό ηρως Ού'οι, κατά την εργασίαν τω ;,
μιά; ταινία; ποΰ ·έγύρισαν~ είς τήν Γερμανίαν. Ή Μαίρη Εύ «οπαίων ή ,ώ, Αμερικανών «όπερατερ», οεν υπάρχει 
Άϊσά ύπήοΕε αία ττον J τή» δέ δυστυχώ; κινηματογράφος, εί; τόν όποιον οί ’Ιάπωνες,

Αραψ καί όχι μαύρος, οί ’Ινδοί καί οΐ Νέγοοι νά δύνανται έλευθόρω; ”Α "— 
υ ταλέντο, έπαιξεν επι- δεικνύουν τά τΛ<τλμ δ —........ -

__ ___ — , ώδηγήθησαν ύπό τών 
— - >ν ή τών 'Αμερικανών «όπερατέρ», δέν ύπάρχει

---- -- -κ- uututiui &n.c.uueyu>; νά CTCl- 
δεικνύουν τά τόσον δ.αφορετικά τών ίδικών μας, καλλι
τεχνικά χαρίσματα.

Αί τέχναι τή; "Απω ’Ανατολή;, αί τόσον περίεργοι, 
τό Ιαπωνικόν καί άνναμιτικόν θέατρον, μέ τός τόσον άτο- 
μεμακρυσμένας τών ίδικών μα; άντιλήψει;, ή γλυπτική 
τών Νέγρων, δέν έχουν καμμίαν έμφάνισιν είς τόν κινη 
ματογράφον. Πολλαί πρ'>σπάθ ιαι έγένοντο πράγματι, 
δπω; άπεδείχθη άπό ινδικά καί ’Ιαπωνικά φίλμ πού 
έπαίχθησαν είς τό θέατρον τοϋ Βιέ-Κολομπιέ είς τό 
Παρίσι, καί τώρα, ή «Νιόγκα», ταινία νέγρων, παιζομένη 
άπό νέγρους, διεγείρει πολύ έ'διαφέρον, ά/λά δέν είνε 
άκομη παρά προσπάθεια μόνον τή; έξωτικής χρησιμο- 
ποιήσεως τοϋ κινηματογράφου.

‘Υπάρχουν πολλαί ένδείξεις δτι ή προσπάθεια δημιουρ
γίας πραγματικών ταινιών ύπό άλλοχρ'"μων έ «τελεστών 
καί σκηνοθετών, είνε ζήτημα προσεχούς μέλλοντος. Οΰτω 
ή Κομάκα Σουνάδα, τό μεγαλύτερον κινηματογραφικόν 
«αστέρι τής ’Ιαπωνίας, καί ό σύζυγός της- σκηνοθέτης 
Φράγκ Τοκουνάχκα, μεταβαίνουν είς τήν Καλλιφορνίαν 
διά νά μελετήσουν τάς αμερικανικός κινηματογραφικός 
μεθόδους.

Έν τφ μεταξύ οί άλλόχρωμοι ήθοποιοί δέν είνε δημιουρ
γοί, άλλσ βοηθοί πολύτιμοι μιάς ξένης πρός.τήν νοοτρο
πίαν των δημιουργίας Άς έλπίσωμεν δτι, δπω: καί είς 
τήν φιλ< λόγιαν, θά εύρεθούν συντόμω; καί δτά τόν κινη
ματογράφον οί Ταγκόρ, οι Κιτοΰσι καί οι Ρενέ Μαράν.

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Ό Τξών Μπάρρυμορ είς τό έργον«Τίγρις θαλασσών»

Ιίντητιατογραφτκός Άότήρ

ΠΩΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ , Τά τέκνα τον διαζυγίου .
ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 'τάν^έπί^.

Ο. ΑΙΑΟ/ΛΕΝΟΙ ΒΑΘ/ΛΟ! ''μ^^'. . . .
Λιά ΐ’ά λάβουν μίαν ιδέαν οί φίλοι άναγνώοται καί είδικώς ^Σανϋ·^^ μέλαγοοινή 

οί έ'λληνε; έπιχειρηματίαι τον Κινηματογράφον, π&ς κρίνονται {Άντόλφ Μενζόν), , - - I ( Μτο/,φ ινιενςου)^
7 ’Αμεοίκή έά διάφορα κινηματογραφικά έργα παραθέτομε» \ Αύτοκρατορικόν Ξενοδοχείο». 

ηνηϋι'ταν τά κάτωθι ■άνευ σχολίων τα κάτωθι: „ t· „ PictureΤό μεγάλο κινηματογραφικόν περιοδικόν Motion Picture 
Nevvs» τό έκδιδόμενον εν Νέα Ύορκη, αποστέλλει είς δ.αφο-

(Πόλα Νέγκρι)
ΗΝί)ΜΕΜΟΙ ΚΑΛΛΊΤΕΧΝAI

Nevvs» το εκυιυομετντ ττ * -s -„, ---ροι/ς ειδικούς ένα κατάλογον τών προβλη&έντων έργων, εις τόν I 
όποιον οντοι σημειώνουν, άν τό έργον είναι «εντελές» η τμέ
τρων» η «καλόν» η τέλος ιέξοχον». Ταντα δέ υπολογίζονται 
εις ποσοστά έπι τοϊς εκατόν.Οΰτω τό »ευτελές» υπολογίζεται πρός 20ο)ο, τό «μέτρων» 
40ο)ο, τό ι καλόν» 70ο)ο καί τέλος τό τέξογον» πρός 100ο)ο.

Τοιουτοτρόπως άν ένα έργον κριδή άπό τρεις κριτικούς «κα
λόν», άπό δύο ’μέτρων» καί άπό τέσσαρας ιεντελές», τό έργον 
τοΰίο έχει άξίαν κατά μέσον «μέτριου» (41).

ιΟΰτω έχουσι κριέέεϊ πλεϊοτα έργα έξ ών σημεωϋμεν ολίγα 
έκ τών προβληίίέντων η προβλη&ησομένων καί έν Έλλάδι.

F. Ο. Β. Βαθμολογία
Σκλάβα Βασίλισσα................................................................74
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FIRST NATIONAL
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(Λωρ. Μάκ Κέν)Ή ωειρήν τής Βενετίας......................  ,69
(Κώοτενς Τάλμαιζ)
FOX FILM
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(Β'.λμα Μπάνκυ) 
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(Γκλόρια Σβάνσον)
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*Η μεγάλη παρέλασις........ . . . . S2
(Τξών Τξιλμπερ) Μπεν-Χουρ..........................................................................77
(Ραμόν Νοβάρρο}Μστερ Βοΰ  ...............................................73
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(Κλάρα Μποου)
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣ1Σ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΜΕΣΣΟΣ (τοϋ άνταττο^ριτον μας). *0 Κινη ματ ο · 
γράφοκ της «Σννέ Όριάν» μά Λαρουσίαθ9 τά κάτω&ι έρ
γα (1-15 Φτβροναρίον) Τό «Μακιγιάζ* μέ την Μ ■ ρσέλλα 
Άλμπάνι καί τους Βέρνβρ Κράους, Buvel καί Φρηλαντ 
καί την Μιλοβά* οοφ την γνωστήν Τιτίκαν τών «’Αθλίων* 
τοϋ Οϋγγώ^ «Νύχτα άγιον Βαρθολομαίου», «‘Ο ΐβοχός 
της ιύιυχίας» μέ την Λιλη Νταμιτά, «*Ο κ. Ράδιό* φίλμ 
μετριότατο καί *ό Γιάννης μέ τί: δυο γυναΐ ες» μέ τόν 
Ρετζιναλ Ν'έννυ. ΙΙροσβχώς θά μάς σταρουσιάση ‘Τό ολι· 
ον>, «Τόν Συρκούφ*t την «Κοντέσσα Μ ιρίτσα». jleyrra*, 
κι* ελπίζω νάναι αλήθεια πώς θά προβάλη καί τήν *Μη- 
τρό^ολιν* τοϋ Φρίτς λάγκ.Πολλοί ςρίλοι τοϋ κινηματογράφου κι* ευτυχώς τέτοιους 
έ'χει πολλούς ή Λεμεσσός—μέ παρ·κάλεσ ·ν νά γράφω δπως 

। αν είναι δυνατόν, προβιηθή καί στην Κύπρο ή ελληνική 
I ταινία Ερως καί κύματα»· Πιστεύω δ'τι ό κ. Γαζιάδης 
θά προιπ ιθήση νά παιχθη ή ταινία αϋιή στήν Κύπρο, 
διότι θά έχει καί πολύ μεγάλην έπιτυχίαν, Κ· Κλ·



β
Κινηματογραφικός Άιίτήρ Κινηματογραφικός Άθ-τήρ

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ ΤΟΥ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

JVC
Πρωταγωνισταί: Ζάκ Κατλαίν Ρουθ Βαϊχερ, Σαρλ Βανέλ, Λΰα Άϊζελσούτς.

Μέσα σέ όλα τά περίεργα τοΰ Νέου Κόσμου ΰπάρ- | Σέ μιά στιγμή αλλοφροσύνης, ή συνήθεια κυρι- 
χει καί τό «Σωματεΐοντής“ήθικής άνορ- 
θώσεως τής Ευρώπης» τό όποιον διά 
νά επιτυχή τόν υψηλόν του σκοπόν 
αποστέλλει στό Παρίσι επιτροπήν, ά- 
ποτελουμένην άπό τήν Καν Γερτρού- 
δην Τζώ'ες, τήν χαριτωμένην ανεψιάν 
της Ούΐνι, ή οποία προετοιμάζεται 
διά τό έργοντης όνειρευομένη τό «Μου- 
λέν Ρουζ» καί τήν Μονμάρτρη μέ τούς 
θρυλλικούς άπάχηδές της, καί άπό τόν 
άξιότιμον Τζών Ριούμπλ, δστις άπό 
τώρα καταβροχθίζει τό άλκοόλ, τόν εχ
θρόν του, γιά νά τό έξαφανίση άπό 
τοΰ προσώπου τής γής.

"Ενα βράδυ στό «Μουλέν Ρουζ», 
ή Ουΐνι παρατηρεί δτι παρακολουθεί - 
ται άπό ένα άπάχη τοΰ οποίου δμως ή 
ώμορφιά μαρτυρεί εύγενικιά ψυχή.

Ό ωραίος αύτός άπάχης, έπωνο- 
μαζόμενος «Μυλόρδος», δέν ήξεύρει 
αν ή γοητεία ποΰ αισθάνεται, προ
έρχεται άπό τήν καλλονή 'τής Ουΐνι, 
ή άπό τάς λάμψεις τοΰ σκορπούν 
τά διαμαντένια βραχιόλια ποΰ φο- 
ρεΐ στό κρινόλευκο χέρι της ή ξανθιά Άμεοικανίς. | αρχεΐ έπί τής καρδίας καί τό πολύτιμο βραχιόλι τής 

τή; ωραίας ’Αμερικανίδας βρίσκεται 
στά χέρια τοΰ «Μιλόρδου».

"Οταν ό «Μυλόρδος» συνέρχεται εί
ναι πλέον άργά...

’Αποφασίζει δμως νά έπιστρέψη 
τό πολύτιμο κόσμημα είς τήν Ούΐνι...

Ή άθώα κόρη πιστεύει στήν ιστο
ρία πού τής πλάθει δ άπάχης καί μέ 
τήν ρωμαντική της φαντασία τόν θεω
ρεί ηρώα...

’Από ι ό θαυμασμό δμως ως τόν 
έρωτα, ή άπόστασις είναι πολύ μικρή... 
καί προ παντός σιήν τρυφερή ψυχή 
τής Ούΐνι...

"Ενα βράδυ, σ\ένα άπάχικο κατα
γώγιο ή Σαβονέτ, ή ερωμένη τοΰ «Μυ
λόρδου», βλέπει μέ φθόνον τήν Ούΐνι 
νά κρυφομιλά μέ τόν άγαπημένο 'της 
καί ή καρδιά της τής προμαντεύει τόν 
χωρισμό...

'Η Ούΐνι ^φοβισμένη άπό τά γε
μάτα μίσος βλέμματα τής Σαβονέτ καί 
νομίζουσα δτι ή ζιγκολέτ έποφθαλμιά

τά κοσμήματά της, δίδει στό «Μυλόρδο» τά κλειδιά 
της, γιά νά τά προφύλαξη.

Τό πράγμα δμως γίνεται γνωστό στούς άπάχηδές 
καί ό δυστυχισμένος «Μυλόρδος» παρασύρεται σέ παγί
δα δπου τοΰ άφαιρεΐται ή πολύτιμη παρακαταθήκη. .

Τά όνειρα τής Ούΐνι συντρίβονται δταν κατά τήν 
επιστροφήν της βλέπει δτι τής έκλεψαν δλα τά κοσμή
ματα. Δέν άμτρτβάλλει. δτι ό Μυλόρδος τήν έξηπά 
τησε... καί δταν αύτός τρέχει γιά νά τήν προστατεύση 
τοΰ προτείνει τό περίστροφο καί τοΰ λέγει... «Κρά-| 
τησε δα μοΰ έκλεψες άλλά φύγε... κλέφτη»...

Άν τό πιστεύης αύτό, Ούΐνι, προτιμώ νά μέ σκο- 
τώσης...!

Στά λόγ α αύτά ποΰ βγαίναν άπ’ τήν ψυχή τοΰ 
«Μυλόρδου» ή Ούΐνι δέν άμφιβάλει... καί δταν άποδυ- 
κνείεται ή άθωότης τοΰ άπάχη ή Ούΐνι τοΰ δίνει τά 
χείλη της...

«Μυλόρδε σοΰ ζητώ συγγνώμην» !

Η ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ

‘’MATORUL MURA,,

Ή ΰπό τόν ανωτέρω τίτλον Ρουμανική ταινία είναι 
ή εικοστή κατά σειράν πσϋ ■ ροβάλλεται είς τους κινημα
τογράφους τοΰ Βουκουρεστίου καί ή όποια έσημείωσε με
γάλην επιτυχίαν. Τά «έσωτερικά» τής ταινίας αυτή; 
έλήφθησαν είς «Στούντιο» κατασκευασθέν είδικώς έν 
Βουκουρεστίφ τά δέ «έξωτερικά» είς διάφορα τοπεϊα 
τής Ρουμανίας, τής Τρανσυλβανίας, τής Βεσαραβίας με
ρικά δέ καί παρά τάς δχθας τοΰ Δουνάβεως. Μέ τήν 
προβολήν τής ταινίας αυτής ή Ρουμαακή κινηματογρα
φική παραγωγή εισέρχεται διά πρώτην φοράν όριστικώς 
πλέον είς τήν Διεθνή κινηματογραφικήν αγοράν, δεδομέ
νου δτι ό «Ταγματάρχης Μούρα» (αύτό σημαίνει ό τίτλος 
τής ταινίας) είναι ή πρώτη Ρουμανική ταινία, ή όποια 
θά γνωρίση λίαν προσεχώς ξένην οθόνην. Μιά Γαλλική 
κινηματογραφική Εταιρεία έκλεισε r ρό ήμερών συμβό
λαια μέ τήν ώς άνω Ρουμανικήν Εταιρίαν, δυνάμει τών | 
όποιων παρέχεται είς τήν πρώτην τό δικαίωμα τής άπο- ι 
κλειστικό«ητος διά τον έκμετάκλευσιν τής ταινίας είς 
Γαλλικούς κινηματογράφους. Είς τόν «Ταγματάρχην Μού
ρα» λαμβάνουν μέρος δλοι σχεδόν οί ήθοποιοί τού Ρου
μανικού εθνικού θεάτρου, τούς δέ πρώτους ρόλους υπο
δύονται' ό κ. Βίκτωρ Άντωνέσκου καί ή δεσποινίς Έλ- 
βίρα Γκοντεάνου.

Ό σκηνοθέτης τής ταινίας αύτής είναι Γεομανός 
προσκληθείς έπί τούτφ άπό τήν «U.E.A.» τού Βερολί
νου. Μετά τήν έπιτυχ.αν τ:ύ φίλμ τούτου οί Ρουμάνοι 
έτοιμάζονται ήδη νά «γυρίσουν » ένα νέ..ν έργον ύπό τόν 
τίτλον «Povara» (Τό βάρος) τού οποίου τό σενάριο έχει 
ληφθή άπό τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ κ. Ρ. Βο'ίνέ- 
σκου διευθυντού τής Δημοσίας ’Ασφαλείας τού Βου ου- 
ρεστίου. Τούς κυρίους ρόλους είς τό φίλμ αύτό ύποδύον- 
ται ό γνωστός γερμανός καλλιτέχνης Κλέϊν-Ρότζε καί ό 
κ. Γεώρ. Βράκα τοΰ Εθνικού Ρουμανικού θεάτρου μέ 
σκηνοθέτην τόν κ. Ζάν Μιχαήλ.

Τό έργον θά περατωθή περί τάς άρχάς τού προσε
χούς μηνός Μαρτίου λέγεται δέ δτι θά σημειώση έπιτυ- 
χίαν άνωτέραν καί τού «Ταγματάρχου Μούρα».

Ρενέ Θεοδοόιάδης

Κ ΚΪΗΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ1ΚΗ ΗΧΑ jg|
—Ή έφημερίς «’Εθνική» έξ αφορμής μιας άνταποκρί- 

σεως τού ΙΙαρισινού «Χρόνου» έξ ’Αθηνών άσχολονμένης 
περί τής γερμανικής προπαγάνδας ή όποια ασκείται είς 
τός κινηματογράφους τών ’Αθηνών διά «ής προβολής ώρι- 
σμένων ταινιών καί ειδικός τάς ταινίας τού μεγάλου πο· 
λέμου, επιτίθεται κατά τών κινηματογράφων «Σπλέντιτ* 
καί «Διονύσια» τούςόιοίους κατηγορεί έπί κερδοσχοπείφ. 
’Έχομεν νά παρατηρήσωμεν εί; τήν «’Εθνικήν» δτι οί έπι- 
χειρ ιματίαι τών ώς άνω δύο κινηματογ >άφων είναι εντελώς 
ανεύθυνοι είς τό ζήτημα τούτο, έφόσον υπάρχει λογοκρισία 
διά τάς ταινίας αί δποϊαι είσάγονται διά πρώτην φοράν 
είς τήν ‘Ελλάδα. Διότι οί έπιχειρηματίαι το ν κινηματογρά
φων τούτων καί Ιδιαιτέρω τής Σίνε Όριάν είναι καί εύ- 
συνείδητοι καί άρκετά πατριώται ώστε νά μή συγχωρούν 
είς έαυτούς ού»έν κέρδος προερχόμενον άπό ταινίαν τής 
όποιας τό θέμα θά ήδύνατο νά κιταστήση αυτούς ακου
σίους συνενόχους σκοτεινών καί ύποβιβοστικών τοΰ εθνι
κού μας εγωισμού σκοπών. ’Εάν δέ προέβαλαν τήν ταινίαν 
τού Παγκοσμίου Ιίολέμου τό έκραξαν διότι ή ταινία αΰτη 
προεβλήθη είς δλας τάς προτευούσας τού κόσμου, αποτε
λεί δέ πραγματικήν επιτυχίαν τών έν λόγφ επιχειρηματιών 
τό δτι κατόρθωσαν νά τήν παρουσιάσουν καί είς τάς 'Αθή
νας. Έάν ή ταινία ήτο προπαγανδιστική ύ ιέρ τή: Γερμα
νίας καί άν τούτο ήτο δυνατόν νά προκαλέση σχόλια ε Ις 
τό έξωτερικόν, άρμόδιαι έπί τοΰ προ«ειμένου είναι νά 
φροντίζουν αί Άρχαι καί είδικώς ή έπί τής λογοκρισίας 
τών ταινιών έπιτροπή τοΰ ‘Υπουργείου τών ’Εσωτερικών.

* «
—Μετ’ ιδιαιτέρας χαρά: βλέπομεν πραγματοποιουμένην 

τήν γπώμην τήν όποιαν πρώτοι ήμείς έξεψράσαμεν κυί κα 
τά τήν οποίαν θά ώφειλεν δ κινηματογράφος νά Χρησιμο
ποιηθώ διά τήν συστηματικήν διαπαιδαγώγησιν τών παιδι
ών διά τή; προβολής ειδικών ταινιών λαμβ ινομένων έκ 
τού ’Εξωτερικού. Είναι άναμφισβήτητον δτι ή έτίδρασις 
μιας κινηματογραφικής ταινία; έπί τής απαλής ψυχή; τού 
παιδός είναι τεραστία δέν θά ήδύνατο δέ νά έξασκήσουν 
παρομοίαν ούδέ 10J βιβλία άναλό/ου περιεχομένου. Ή άπό- 
φασις τών συνσσ τισθέντων σωματείων, τοΰ «‘Ερυθρού 
i-ταυροΰ» τοΰ «Πατριωτικού Ιδρύματο.» τοΰ «Λυκείου τών 

ί Έλληνίδων» καί τοΰ «Παρνασσού» όπως όργανώσ ιυν τα
κτικά; παιδικός κινηματογραφικά; παραστάσεις είναι άξία 
διαιτέρας έίάρσεα»; έχομεν δέ τήν πεποίθησιν δτι τά ώς 

άνω Σωματεία θά εΰρουν φανατικούς ΰπ ιστηρικτός μετα
ξύ τού Έλλη'ίκοΰ Κοινού καί πρώιους έξ όλων τού; γο
νείς καί κηδεμόνας τών ποιδίων. Εύχόμεθα δπως τό έργον 
τό όποιον άτέλαβον τά έν λόγφ Σωματεΐι στεφθή ύπό 
πλήρους έπιτυχίας.

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΤΟΥ “ΚλΠ.’ί.,, Ν. 1Ω < 1ΑΣ
Σήμερον τό εσ πέρας είς τόν «Κινηματογράφον» της Ν· 

9 Ιωνίας δ παρά τής διευ&ύνσεως αύ^οϋ μεγάλη χο
ρευτική έσπερις έπ:9 ευκαιρία τών ' Απόκρεοο Είναι πε- 
ριχτόν νά προσ&έσωμεν δτι ή χοροεσπερίς &ά στεφ&ή 
ν πλήρους επιτυχίας δεδομένου δτι ή κοινωνία τον 
Συνοικισμού τούτον περ βάλλονσα μέ άμέριστον έκχίμη 
σιν την Διεύ&ννσ^ν τον «Κατρίς» έσπευσεν έκ τών προ- 
τερών σύσσωμος νά υποστήριξή την χοροεσπερίδα. Κα
τόπιν τούτον προβίέπεται δτι σήμερον ό Κινηματογράφος 
*Καπρίς· συγκέντρωση τόν καλλίτερον και εκλεκτό· 
τερον κόσμον τού Συνοικισμού.
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ΤΑΝΕΑ ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΣΙΝΕ 0Ρ1ΑΝ

ΦΑΝ ΦΑΝ ΛΑ ΤΟΥΛΙ Π
Είς ένα γραφικό χωριό τή; Νορμανδίας, τό Φιγκεφλέρ, 

νας νεαρός χωρικός γνωστός ύπό τό όνομα Φανφάν λά 
έΤουλίπ (διότι όταν ήτο βρέφος εύρέδη μέσα σ' ένα παρ
τέρι άπό τουλίπες), άγαπφ τήν Περέζ ένα ώμορφο κορί
τσι. Άλλ' οι γονείς της άρνοΰνται νά τήν δώσουν είς ένα 
νόθον και ό Φανφάν έν τή άπελπισίφ του κατατάσσεται I 
εις τόν στρατόν οπού δέν αργεί νά διακριθή ύπό τάς 
διαιαγάς τοϋ Ροβέρτου Ντ' Όρελί καί νά όνομασθή άπό I 
τόν στρατάρχην τής Σαξωνίας πρώτος ίππεΰς τής Γαλλίας, j

Τήν ιδίαν έποχήν ό γέρων μαρκήσιος Ντ’ Όρελί άπο- । 
θνήσκων άποκαλΰπτει είς τόν υιόν 
του Ροβέρτον ότι έχει ένα άδελφό άπό 
μίαν νέαν τήν όποιαν παρεπλάνη- 
σεν όταν ήτο νέος. Άλλά προτού ό 
μαρκήσιος προφθάση νά τοϋ δώση 
περισσοτέρας πληροφορίας περί τής 
τύχης τοϋ άδελφοϋ του αποθνήσκει 
καί οΰτω τό μυστήριον έκάλυψε διά 
παντός τήν άποκάλυψιν αύτήν. Έν 
τφ μεταξύ ή Περέζ άπελπισμένη διότι 
δέν λαμβάνει πλέον νέα άπό τόν Φαν
φάν της άποφασίζει νά πνιγή άλλά 
σώζεται ώς έκ θαύματος άπό τόν 
Φιέρ Άμπρά τοϋ άρχαίου Φρουράρχου 
τοΰ Φιγκεφλέρ.

Μετά τινας ήμέρας είς μίαν έορ· 
τήν πού έδιδεν είς τό μέγαρόν της ή 
Μαρκησία Πομπαδούρ είς τό Σουαζύ 
εύρίσκεται μεταξύ τών προσκεκλημ- 
μένων καί ή Περέζ ύπό τό όνομα ή 
Μαμζέλ τοΰ Φιγκεφλέρ, ή οποία έγινε 
ήθοποιός χάρις είς τούς Φαβάρ οί 
όποιοι τήν παρέλαβον ίμαζύ των. Έ
πίσης είς τήν έορτήν είναι παρόντες 
καί ό Λυρμμέκ καί ό Όρελί οί όποιοι 
συμμαχούν μεταξύ των καθόσον ό έ
νας είναι έρωτευμένος μέ τήν κυ
ρίαν Φαβάρ καί ό άλλος μέ τήν Πε
ρέζ. Ό ιππότης ντ’ Όρελί σκέπτεται ν’ άπαγάγη τήν 
Περέζ, άλλ ό Φανφάν ποΰ είναι έκεϊνο τό βράδυ ύπη- 
ρεσία στήν πόρτα κατορθώνει καί σώζει τήν άμα-ατών 
γυναικών, πληγώνων συγχρόνως τόν άρχηγόν του Ροβέρτον Ντ' Όρελί.'

Ό Φανφάν σώσα; τήν Περέζ δέν κατόρθωσε τά δια- 
φύγη καί συλλαμβάνεται. Τό δικαστήρ.ον τόν καταδικά· 
ζει είς τόν διά τουφεκισμού θάνατον. Ή έκτέλεσις έπρό- 
κειτο νά γείνη μετά δύο ήμέρας. Ή κυρία Φαβάρ έπιχει- 
ρεϊ είς μάτην νά σώση τόν μνηστήρα τής Περέζ.

Ό Φιέρ Άμπρά έν τούτοις κατορθώνει καί τόν σώζει 
συνεννοούμενος μέ τούς άνδρας τοϋ άποσπάσματος cl ] 
όποιοι μεταχειρίζονται κατά τήν έκτέλεσιν άσφαιρα πυρά.

Ό Φανφάν πεισθεί: άπό τόν Άμπρά τόν παλαιόν του 
δημοδιδάσκαλο καταφεύγει είς τής κυρίας Πομπαδούρ με- 
τεμφιεσμένος σέ γυναίκα μαζύ μέ τήν κ. Φαβάρ καί τήν 
Περέζ. Ό Λυρμπέκ έν τφ μεταξύ πληροφορηθείς άπό τήν 
θαλαμηπόλον τής Πομπαδούρ ότι ό Φανφάν ζή σπεύδει 
είς τήν οικίαν τής Μαρκησίας μέ σκοπόν νά τήν δολοφο- 
νήση. Άλλά καί τήν φοράν αύτήν ό Φανφάν έμφανίζεται 
όπως ήτο μέ τά γυναικεία καί τρέπει είς φυγήν τόν ιπ
πότην. Άναγνωρισθείς όμως άπό τόν Όρελί, έξαφανίζε- 
ται είς τό σκότος μέ τόν ίππον τοϋ Μαρκησίου.

Τό έξημερώματα ό Φανφάν φθάνει στό Παρίσι στής 
κυρίας Φαβάρ, ένφ ό Στρατάρχης τής Σαξωνίας άποφασί-

, ζει" νά στείλη τόν Φαβάρ τόν όποιον έσυκοφάντησεν ό Λυ- 
μπρέκ είς τόν Βασιλέα άπό τάς φυλακάς τοϋ Φορλεβέκ 

I είς τήν Βαστίλλην. Ό Φανφάν χάρις είς τήν έπίσκεψιν 
1 τού Ντ’ Όρελί είς τόν Λυμπρέκ διατρέχει νέον κίνδυνον. 
Διότι οί δύο εύγενεϊς γράφουν εις τόν άστυνόμον νά κά- 
μη έρευναν είς τό σπίτι τής κυρίας Φαβάρ. Άλλ’ ό Φαν
φάν μέ τήν έξυπνάδα του κατορθώνη κα. πάλιν νά γελά- 
ση τούς άστυνομικούς καί νά δραπετι-ύση μέ τήν κ. Φα
βάρ καί τήν Περέζ στό Τουρϊνο όπου έλπίζει ή κ. Φαβάρ

νά βρή τόν έραστή της καί νά τόν πείση νά έλευθερώση 
τόν σύζυγό τη;.

Έν τφ μεταξύ φθάνει ό Στρατάρχης τής Σαξωνίας 
πρός τόν όποιον ό Όρελί έξηγεΐ ότι πρόκειται νά συλ- 
λάβη ένα άπό τούς πολλούς του στρατιώτας τόν όποιον 
περνούσαν γιά πεθαμένο. Ό Φανφάν άποκαλυφθείς έκ 
νέου προφασίζεται ότι είναι ό δίδυμος άδελφός τοϋ του- 
φεκισθέντρς καί ότι ονομάζεται Φανφάν Λαρόζ. Ό Στρα
τάρχης προσποιείται ότι δέν έννοεϊ τόν δόλον καί τόν 
προσλαμβάνει ώς σημαιοφόρον. Ή θαλαμηπόλος τής κυ
ρίας Πομπαδούρ Βάν Στέϊμπεργκ πληροφορηθείσα ότι 
ό πόλεμος μεταξύ Αύστρίας καί Γαλλίας θά ξαναρχίση 
σπεύδει νά είδοποιήση τόν Λυρμπέκ. Ό Στρατάρχης 
προτιθέμενος έξ άλλου νά έπιστρέψη είς τόν στρατόν 
άποφασίζει νά πάρη καί ήθοποιορς διά νά διασκεδάζη 
τούς στρατιώτας του. Τοιουτοτρόπως ή κ. Φαβάρ καί ή 
Περέζ μ» τόν Φανφάν ξεκινούν μέ τόν Στρατάρχην μέ 
μισή δωδεκάκα ιππέων.

Ό Λυρμπέκ ταυτοχρόνως πληροφορηθείς τό γεγονός 
σπεύδει νά θέση ένα βαρέλι πυρίτιδας κάτω άπό μιά γέ
φυρα άπό τήν όποιαν θά περνούσε ό Στρατάρχης καί ή 
συνοδεία του μέ σκοπό νά τήν άνατινάξη στον άέρα. Χά
ρις δμως είς τήν προβλεπτικότητα τού Φανφάν ή άμαξα 
περνφ άπό τήν γέφυρ ι προτού έπέλθη ή έκρηξις άλλ- οί 
ίπποι έντρομοι παρασύρονται καί πέφτουν σέ μιά χαρά-

Κινηματογραφικός Άθτηρ gtvnua τογραφικός Άότηρ

6ρα άπό άμμο. Χάρις πάλιν είς τήν εύφυΐαν τοϋ Φανφάν 
σώζεται ό Στρατάρχης καί ή συνοδεία του. Άλλ' είς τό 
Παρίσι αίφνης έξαφανίζεται έκ νέου ή Περέζ. Ό Φιέρ 1 
Άμπρά καί ό Φανφάν ύποπτεύονται τόν Λυρμπέκ. Άπό 
ένα μισοανοιγμένο παράθυρο ό Φανφάν άντιλαμβάνεται 
τήν κυρία Στέΐνμπέργκ νά δίδη χρήματα σέ μερικού; 1 
ύποπτους άνθρώπους. Μετ’ ολίγον ό Φανφάν γνωσ ο- 
ποιεί τό γεγονός, είς τήν κυρίαν Πομπαδούρ καί ή Στέϊν- 
μπεργκ συλλαμβάνεται άλλά τήν στιγμήν πού έτοιμάζεται 
νά όμιλήση μιά σφαίρα περνφ τό παράθυρο καί τήν ρί
πτει νεκράν. Ό Φανφάν οέλει νά σπεύση είς καταδίω- 
ξιν τοΰ φονέω; άλλ' ό Φιέρ Άμπρά τόν σταματά.
Ε — Ξέχσσε; τοΰ λέγει ότι αύριο πρέπει νά συναντή- 
σης τά στρατεύματα;

— Καί ή Περέζ; τοϋ άπαντά ό νέος.
— Μείνε ήσυχος λέγει ό Άμπρά. Σού ορκίζομαι νά : 

τήν ξαναβρώ.
Έν τφ μεταξύ είς τά πέριξ τού Φοντενουά ό Ροβέρ

τος Όρελί δέχεται τήν έπ σκεψι τού Λυρμπέκ. Ταύτο- 
χρόνω; φθάνει καί ή κ. Φαβάρ ή όποια πληροφορεί τόν 
Όρελί ότι ό Λυρμπέκ άπήγαγε τήν Περέζ καί τήν ώδή- 
γησε στήν Φλάντρα. Ό Όρελί μόλις έμαθε τήν εϊδησιν 
σπεύδει είς τό γραφεΐον του άλλ’ έκεί άντιλ -μβάνεται 
τόν Λυρμπέκ νά κλέπτη μερικά σπουδαία έγγραφα τοϋ 
έπιτελείου. Ό Όρελί άντιληφθείς πλέον τήν πραγματι
κήν ιδιότητα τοΰ Λυρμπέκ έπιπίπτει έναντίον του άλλ’ 
αύτός κατορθώνει νά διαφύγη. Κατά τήν συμπλοκήν ένα 
κι ροπήγιο πέφτει καί βάζει φωτιά σ’ ένα παραπέτασμα. 
Ό Όρελί παρ’ ολίγον νά καή ζωντανός άν δέν έπρό- | 
φθάνε νά τόν σώση ό Φανφάν. Ό Ροβέρτος τοϋ ζητεί J 
τότε συγγνώμην καί τόν καθιστφ ένήμερον τής πορείας 
τών έγγράφων. Είναι καιρός. Τό έχθρικόν στράτευμα 
έχον τόν Λυρμπέκ είς τό έπιτελεΐο του έτοιμάζεται νά 
έπιτεθή. Ή μάχη άρχίζει.Οίου,,. .. ,---- Λ., =

Κατά τήν ήμέραν τής μάχης τού Φοντενουά ή όποια j 
έφε-·ε τόση δόξα στά γαλλικά στρατεύματα ό Φανφάν 
Λατουλίπ δοξάζεται καί σ.οζει έπίσης τήν ζωή τοϋ Βα- 
σιλέως. Άλλ’ ένφ ό άντίπαλός του κτυπά ύτοχωρώντας, 
ό προδότης Λυρμπέκ φονεύει τόν Φιέρ Άμπρά καί πέρ- 
νει τήν κυρία Φαβάρ. Ό Φανφάν λαμβάνει τότε διατα
γήν άπό τόν Στρατάρχην τής Σαξωνίας νέ φέρη τήν 
ώραία ήθοποιόν. Είς ένα χωριό είς τά πέριξ τοϋ Τουρνέ1 
ό Φανφάν ξαναβρίσκει τήν κ. Φαβάρ καί τήν Περέζ αί । 
όποίαι εύρίσκονται ύπό τήν φρούρησιν τοϋ Λυρμπέργκ. 
Ό Φανφάν χωρίς νά χάση κα ρόν έπιτίθεται κατά τοϋ | 
ιππότου καί τόν φο εύει καί έπιστρέφει άκολούθω; μέ 
τάς δύο γυναίκας είς τό Γαλλικόν στρατόπεδον, όπου ό 
βασιλεύς διά νά τόν άνταμείψη τοΰ παραχωρεί τήν έλευ- 
θερία τοϋ Φαβάρ.

Μερικάς ημέρας άργότερον ό Φαβάρ προτού έγκαταλεί- , 
ψει τό φρούριον τοΰ Βενσέν παρουσιάζει τόν μυττηριώ 
δη σύντροφό του τή; Βαστίλλη:, τόν όποιον ό Όρελί δέν 
έδυσκολεύθη ν’ άναγνωρίση. ’Ητο ό παλαιός έπιστάτη; 
τοΰ κτήματός του, Ταρτενουά. Ό Ταρτενουά ομολογεί ότι 
συνήντησε στήν Φλάντρα τόν ιππότη Λυρμπέργκ καί αύ- 
τό; τόν έχρησιμοποίησε ώ; πράκτορα μεταξύ Παρισιού 
καί έξωτερικοΰ. Έπίση; άποκαλύπτει ότι έγκατέιειψε τό 
παιδί περί τοϋ όποιου τού είπε άποθνήσκων ό Μαρκήσι
ος Όρελί στό χωριό Φιγκεφλέρ τή; Νορμανδίας.

Άλλά τότε φωνάζει ό Όρελί... Φανφάν άδελφέ μου 
είσαι σύ !.

Οί δύο άδελφοί αγκαλιάζονται καί μιά ώρα αργότερα 
στής κυρίας Φαβάρ ό Ροβέρτος ό ίδιος ένώνει τά χέρια 
τής Περέζ καί τοϋ Φανφάν περιμένοντας τό σύντομο γάμο 
των είς τό τέλος τοϋ πολέμου δταν τά γαλλικά στρατεύμα
τα έπέστρεψαν νικηφόρα.

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

‘ΟΤζών Μπάρρνμορ είς τό έργον «Τίγρις ΟαλαιΜών»

ΔΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΜΑΣ

ΗΓΑΜΗΜΟΚΙΝΗΚΤΟΜΦΙΣ
ΞΠ Ο Υύ ΑΙ ΑΙ ΑΗΛ2 ΞΕΙ Ξ ΤΟΥ κ. EPPIQ

‘Ο υπουργός τής Παιδείας κ. 3Εροιώ έδήίωσεν είς τόν 
Τύπον δτι ό κινηματογράφος έγεννή&η τις τήν Γαλλίαν 
καί κακά συνέπειαν ή Γαλλική Κινηματογραφική παρα
γωγή δέον νά διαδο&ή είς δλον τόν κόσμον δαως διεδο&η 
τό Γαλλικόν Φέατρον Πρός διευκόλυνσιν τής διαδόσεως 
ταύτης τοϋ Γαλλικόν Κινηματογράφου ή Κυβέρνησές &ά 
διαμόρφωση άλη&ή πολιτικήν έπί τών κινηματογράφων 
οί όποιοι διέπονται νυν ύπό τοϋ αύτοϋ νόμου άφ3 ου διέ- 
πονται τά διά παραπηγμάτων πρόχειρα ·&έατρα τών λαϊ
κών έμποροπανηγύρεων. Άπό τονδε δμως ό Κινηματογρά
φος &ά αφομοίωσή πρ*ς τά Ό'έατρα. 3Επιτροπή άποτε· 
λουμένη τκ 32 μελών έξ ών τά 16 αντιπρόσωποι τών δια
φόρων ενδιαφερομένων υπουργικών ΰπηρεσιών και τά 
ετερα 16, αντιπρόσωποι τής βιομηχανίας τοϋ Κινηματο
γράφου &ά έξασκή ελεγχον, είς τρόπον ώστε αί Γαλλικαί 
ταινίαι νά τυγχάνουν ύποστηρίξεως έν τώ έξωτερικφ, #ά 
λαμβάνη ύπ δφιν τάς ύ τό έκάστηζ χώρας παρεχομένας 

। ευκολίας είς τάς γαλλικάς ταινίας διά τάς έν Γαλλιη έκτι* 
λίξε ς ξένων ταινιών και &ά έπ βάλλη αντίποινα έν πε· 
ριπτώσει δυσχερειών ή αποκλεισμού εις τήν έν τφ έξωτε- 

; ρικφ έκτύλιξιν Γαλλικών ταινιών
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Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΠΩΣ Η ΛΑΟΥΡΑ ΑΑΠΑΑΝΤ 
ΕΓΕΙΝΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ

Η Λάουρα Λά Πλάντ είνε κόρη ένό; Γάλλου 
χοροδιδασκάλου καί μιά; Αμερικανίδας άπό τήν χώρα 
του Μισσουρί, τής μητροπόλεω; αυτής τών άντικει- 
μένων άπό «Σέλουλόϋντ».

Η μητέρα της μόλις είκοσι χρόνων άρχισε τις

σπουδές της κι’ έγινε δασκαλίτσα.
„„ τό,δέ;·(1το ?νν“™ παιδι' τής μητέοας της!
Οχι βέβαια ευπορου.
, Ό πατέρας τής Λάουρα; γυρνοΰσε μακρυά άπ’ τήν 

οικογένεια του καί ή δασκαλίτσα μητέρα μέ πολλές 
δυσκολίες μεγάλωνε τά παιδιά της στήν Καλιφόονια 
που ταχε στειλη υπό κηδεμονίανσέ κάποιον ξάδερφό της’ 
„ Η Λάουρα, μικρή ακόμη είχε κλίσιν στή μουσική, 
όπως τα περισσότερα Άμερικανοκόοιτσα, πού δέν 
αφινουν τους γειτόνου; σ’ ήσυχία μέ τί; παράφωνες 
μουσικές ασκήσεις των.

, Καί κάτι έμαθε άπό φυσική. Στά δεκαπέντε της 
χρονιά ορκίστηκε νά γίνη κινηαατογραφικό άστέρι.

Χτενιζόταν κι’ αυτή μέ τή μόδα τή; Μαίρης Πίκ- 
φορδ κι αφινε νά τής στολίζουν τό λαιμό τετράξανθες 
χρυσές μποΰκλες. ' "

Κι’ αληθινά τό κεφαλάκι της ήταν κουκλίστικο.
...Μα εινε τοσο πολλές ή άδοξες κούκλες στό 

Χόλλυγουντ! ■
'II Λάουρα γύριζε ζητιάνα τή; δόξης στό Στούν

τιο χωρίς επιτυχία καμμιά.
Κάποτε μόνο τήν^προσέλαβαν στό Κρίστι-Στούντιο

για «φιγκιουράντ» στό έργο «Up Father». Κι’ ή τύχη 
της τωφερε νά τήν προσέξη ένας σκηνοθέτης καί νά 
τη δοκιμάση σ’ έναν κάπως ενδιαφέροντα ρόλο ώμοο- 
φης κόρης. ν
νολοτ ° πρ“το της φ^μ άπέτυχε πανηγυρικώς ως σύ-

Καί η Λάουρα άρχισε πάλι νά περιφέρεται στά 
στούντιο μ’επιμονή καί χωρίς ν’ άποθαρρύνεται.

Στο τέλος κατάφερε πάλι νά προσληφθή γιά τό 
I ρΛ0λ° ;inKen,ue>> κοντά στον Κίρκγουντ καί τήν 
Λουιζ 1 κλωμυπο τήν διεύθυνσιν τοΰ Βέσλν Ρούγκλες.

1 ια πολλές εβδομάδες τό ξανθό κοριτσάκι απτό 
Μισσουρί εργάστηκε μέ τήν καρδιά της καί κατόρθωσε 
να διακριθη κάπως ή εργασία της.

. Κατ°?1* πα'λι U'Uoe στά Κρίστις-Στούντιο δ'που 
κοζ'τνεδείχθη ως κα λ ή ηθοποιός γιά λεπτές κωμω-

« Γύρισε» σ αρκετά φίλμ πού έσημείωσαν επιτυ

χία καί κάλεσε κοντά της σιό Χόλλυγουντ τήν οικογέ
νεια της που ύπεραγαποϋσε.

Τότε προσελήφθη άπό τήν «Ούνιβέρσαλ» γιά μιά 
σειρά φιλμ με πολλά έπ(σόδια.Τό πρώτο πού «γύρισε» 
ήταν «Οι κίνδυνοι του Γιοΰκον». Ό θίασος ξεκίνησε 
για τα παγωμένα βουνά τής Σιέρας καί ή Λάουρα.

Κ»νηματογραφικός Άότήρ

“Κ Ρ Ο Κ Ε Τ„
Croquette—Παραγωγή Cine Romans Films 

Προεβλήθη είς τό »Πάνθεον»
Ή ύπόθεσι: τού έργου αύτοϋ, ύπόθεσις απλή καί 

^ινήθη: δέν παρουσιάζει κανένα έξαιοετικον ενδιαφέρον. 
ΤΑαον ύ πλοκή της δοον καί ή έξέλιξις χαΐ ή λυσις της 
είναι έντελώς παιδαριώδης είς τέτοιον βαθμόν ώστε τό 
«οινόν νά καταλαμβάνεται άπό καταφανή δυσφορίαν. 
Τό μόνον πού καθιστά τήν ταινίαν αυτήν κάπως βνδιοφί- 
.οουσαν είναι ή έξαπόλυσις των θηρίων του Σίρκ από τήν 
Αντίζηλον τής Κροκέτ, τών όποιων η εμφαησις προκαλει 
£ φρίκην? 'Αλλά καί ή σκηνή αύ.ή δέν είναι τοσον■ βπι- 

δοθέντος δτι ή κυκλοφορία των λεόντων μέσα είς ^ούντιο είναι τόσον ήρεμος καί ήκιστα άγρία ώστε 
νά μη δικαιολογείται ό τρομος των θεατών καί η ατακτος 
'’^Μέ’λΓνα λόγια ή «Κροκέτ» δύναται νά συγκαταλεγθή 
αεταζύ τών μετρίων φίλμ άπό έκεϊνα τά όποια ούτε ενδια- 
ffi, Χκολούν, ούτε πρωτοτυπίαν έχουν, ούτε καν 
καλλιτεχνικήν άξίαν. Ή κροβολή του είς Αθήνας ^σημείω
σε αποτυχίαν. ____

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ KAI ΚΟΚΟΤΤΑ
(Prence of Tempters —Π«ρ· First National)

Προεβλήθη είς τό «Ρεγίνα»
Πρόκειται περί ένός άμερικανικοΰ φιλμ τό όποιον οφεί

λεται κυρ ως είς εύρωπαίους, παρουσιαζόμενον ατυχω. ως 
ένα άπό τά μετριώτερα τοΰ μικτού αύτου είδους. ,

Ό Λοθάρ Μαντές έπραγματοποίησε κατά τροπον οχι 
Ικανοποιητικόν ένα σενάριο Ανόητο, κουραστικό, αηδές. Η 
έντύπωσις λοιπόν άπό τών απόψεων αύ των είνε δυσμενή,·

Τό δτι πρωταγωνιστεί ή Λύα ντε Πούττι κινεί το έν
διαφέρον καί τοΰ θεατού καί τού είδικού.... ............... ............................. ......... ............. .... ......’........................"...."..... ........
αναγκαζόταν νά κά>·η πορείες καί επικίνδυνες αναβα- 
-σεις σέ χιονισμένα βουνά, όχι λίγες. Ηταν δε η μονή 
γυναίκα στό θίασο καί φάνηκε εξαιρετικά τολμηρη 
καί ριψοκίνδυνη. , , ,

Τότε ή «Ούνιβέρσαλ» άναγνωρίζουσα την επίπονη 
εργασία τής καλλιτέχνιδος τής προετεινε ενα, μόνιμό 
συμβόλαιο γιά χρόνια μέ αμοιβή 40 δολλαρια την 
ι-εβδομάδα! ,. , , ,

Κι’ ευτυχώς ή Λάουρα δέν ήθελησε να το υπο- 
γράψη. , , „

Οί δημοσιογράφοι εκείνη την εποχή άρχισαν να 
γράφουν γιά τήν Λάουρα Λά Πλάντ ως ανατελοντα 
αστέρα καί ή φήμη της έμεγαλωνε. z

Εκείνη τήν έποχή άρρώστησε σοβαρα. Εκινου- 
νευσε. Καί όταν πάλι έγινε καλά, άρχισε νά παιζη σε 
-πρώτους ρόλους μέ τόν Χούτ Ζίμπσον. , ,

Τότε, παντρεύτηκε τόν Βίλλιαμ Σείτερ, εναν απο 
<ούς νέους διευθυντάς ’Αμερικανικών θεάτρων.

Τήν είδαμε είς τό πρώτον έν ’Αμερική εργον της 
«Θλίψεις τού Σατανά». Τότε τήν άδικουσεν ό ρολος, τήν 
άδικούσε όχι ολίγον ό σκηνοθέτης. Δικαίως λοιπον περι
μέναμε »α! δ«λο της φίλμ Καί δυστυχώς η νέα της δη
μιουργία έστερέωοεν τήν Ιδικήν μου— τούλαχιστον άπο 
νοήτευσιν. ‘Η Λύα ντέ Πούττι είναι πάντοτε από τας ω- 
οαιοτέρσς καί έλκυστικωτέρας γυναίκας τού φιλμ, ως η
θοποιός δμως, ή άλλοτε καλή, είναι τώρα μέτρια, μετριό
τατη. Αύτό τουλάχιστον ύποστηριζουν η ασταθεια του 
παιξίματος, τό άνέ/φραστον τοΰ προσώπου, αί τρομώ
δεις κινήσεις της καί χειρονομίαι, χωρίς εν τούτοις νά 
είναι αύτή απολύτως ύπευθυνος, δοθέντος οτι καί εδω ό 
βόλος δέν τής έπήγ τινε καί ό Μαντές φαίνεται ο-ι δέν 
τήν Αντελήφθη. Ήναγκάσθην νά έπιμεινω περισσότερον 
τού δέοντος διότι ή ντέ Πούττι υπήρξεν εποχή καθ ήν 
ύπέσχετο πολλά καί τής όποιας τό ονμα μένει στενά 
συνδεδεμένον μέ τήν καθ’ δλην Ιστορίαν του φίλμ.

Ό Μπέν Λ"όν είναι ένας συμπαθής ζέν πρεμιέ. Γενι
κώς πρόκειται δπως είπα καί άνωτέρω περί ενόςθμετριου 
φίλμ.

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΓΑΜΠΕΣ
Revue des Revues.—Παρ. Star Films 

Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»
Κάτι παρόμοιον προεβλήθη πέρυσι είς τόν κινηματο

γράφον «’Ολύμπια», μέ τήν διαφοράν δτι εδω υπάρχει 
κάποια ύπόθεσις. , , .

Τό φίλμ αύτό ώς φιλμ είναι αναξιον λόγου, ως ανα
παράστασή δμως έκ τού φυσικού των μεγάλων παρισινών 
επιθεωρήσεων καί τήν έμφάνισιν τής Μπαικερ, παρουσιά
ζεται πολύ κατάλληλον Ιδίως δια τάς Επαρχίας. Αλλά 
καί έδώ, συντελούσης τής εποχής, εσημείωσεν κοσμο
συρροήν.

Ro-Ma

Καί σήμερα άκόμη ή Λάουρα εργάζεται γιά τήν 
«Ούνιβέρσαλ» ως άστήρ.

Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ γερμανου Ιΐωλ Λενι 
«γύρισε» τό φίλμ «Ή γάτα κα ί τ ο Κ α ν ά ρ ι» καί 
τό έργο αύτό έσημείωσε θριαμβευτική επιτυχία.

Ή φυσικότης καί τό χαριτωμένο , παίξιμο τής 
Λάουρα; κατέκτησαν πειά τό κοινό πού αναζητούσε τα 
έργα τής νέας πρωταγωνίστριας. , y c

Καί άπό τότε πειά σ’ δλα τά παγκόσμια κέντρα η 
φήμη της έμεγάλωσε καί τήν έφερε στήν πρώτη θεσι, 
μεταξύ τής Ταλμάτζ τής Σουώνσον και λοιπών.

Νά λοιπόν πού ή έπιμονή καί ή επίπονη εργασία 
καταλήγουν στήν έπιτυχία. , , , tS

Καί οί ’Αθηναίοι πού γιά πρώτη εφετος είδαν τα 
φίλμ τής Λάουρας. κατεγοητεύθησαν άπο το γλυκό 
της γέλοιο καί τή μοντέρνα έμφάνισή της, ακόμα δε 
περισσότερο άπό τήν ιδιαίτερη τέχνη με την οποίαν 
έμψυχώνει τούς ρόλους της. U1M1
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ΙμΤίρίΐίμ ΧούλαΐΙ, Β. ΚΡΑ0Υ2 — ElLTTEOYCIOVT 7 Τ’ΓΚ’ΤΚ’ ·Α ' ητητεμπερχαρντ, Ζ· 1ΙΚΤΕ~ Ανετα, ΒΙΒΙΑΝ ΓΚΙΨΟΝ - Φρίτς, Β. ΝΤΙΤΕΡΛΕ

, ΙΙρο τής δικαστικής έδρας τοΰ δικαστηρίου τών I 
ενόρκων στέκει ό "Εμπερχαρντ φόν Σλένκ, έ'νας ηλι
κιωμένος κύριος, φαιδρού παρουσιαστικοΰ δστις κατη- 
γρρεϊται δτι διεπραςε κάποιον ακούσιον φόνον, 
πράγμα τό όποιον κανείς δέν θά ήδύνατο νά φαν- 
τασθή εκ μέρους του. II προτασις τοΰ Εϊσαγγελέως 
δπως ή δίκη διεξαχθή κεκλεισμένων τών θυρών διά 
λόγους ηθικής, αποκρούεται παρά τοΰ δικαστηρίου 
διότι ή διεξαγωγή τής δίκης έχει γενικόν ενδιαφέρον’ 
καί διότι ή γυναικεία νεολαία θά ήδύνατο νά λάβη 
ένα μάθημα καί μίαν προειδοποίησιν διά τήν ζωήν, έκ 
τρΰ ύπό συζήτησιν θέματος τής δίκης. Τά γεγονότα 
τά όποια προεκάλεσαν τήν δίκην τοΰ Σλένκ, εκτυλίσ
σονται προ τών οφθαλμών τοΰ θεατοΰ ως εξής :

5 θ Ιβραημ Χουλαμ άνθρωπος άπο τόν όποιον 
ούδείς γνωρίζει τί τό θετικόν, τό πολύ πολύ δτι καθέ
νας πού τόν γνωρίζει επηρεάζεται άσχημα άπό τόν 
βιαιον χαρακτήρα του -κατορθώνει να απόσπαση τήν 
συγκατάθεσιν τής χορεύτριας Άννίτα καί τήν νυμφεύε
ται. Ό ίγον αργότερα επιστρέφει άπό τό έξωτερικόν 
ο. Χάνς φόν Ρόμπεργκ, παιδικός φίλος τής Άννίτας. 
Ο πατέρας αυτής, ο Εμπερχαρντ φον Σλένκ, άναγ-· 

γέλει είς τόν Χάνς τόν γάμον τής κόρης του καί συγ
χρόνως τοΰ γνωστοποιεί δτι ή Άννίτα δέν εϊνε διόλου 
ευτυχής παρά τό πλτυρόν αύτοΰ τοΰ άνδρός. Ό Χάνς 
προσπαθή νά βοηθήση τήν Άννίτα, νά διαλευκάνη 
τό μυστήριον πού περιστοιχίζει τό άτομον τοΰ Τμπραήμ 
Χούλαμ.

Η Εύα Σέριγκ, μιά μικρή πωλήτρια ποΰ ζή μέ 
τον ,αδελφόν της Φρίτς μέ ομόνοιαν καί άγάπην είς 
τό ίδιο σπήτι ποΰ κατοικεί ό Ρόμπεργκ, κάνει μίαν 
έκδούλευσιν είς τήν κυρίαν Βιβιάνα Χτελάμάτα, 
ευγενοΰς πελάτιδος τοΰ καταστήματος δπου εργάζεται 
καί προσκαλείται άπό τήν κυρίαν αυτήν είς μίαν χο
ρευτικήν εσπερίδα είς τό σπήτι της. Ή Εύα δέν γνω
ρίζει είς ποιον κίνδυνον εκτίθεται, διότι ή Βιβιάνα, 
κυρία πολύ τοΰ κόσμου, συχνά καλεϊ είς τό σπήτι 
της ανθρώπους επιπόλαιους καί έλευθέρων ήθών. Ό 
Φρίτς δέν θέλει ν’ άφήση τήν άδελφήν του νά με 
ταβή εϊς τήν πρόσκλησιν αυτήν, άλλά κατόπιν τών 
επιμόνων παρακλήσεων της νά ίδή καί εκείνη μιά 
φορά πραγματικό καλό κόσμο, υποχωρεί. Καί ή Εύα 
πηγαίνει χαρούμενη σ’ αυτή τήν εορτή. Διασκεδάζει 
θαυμάσια. Κουρασμένη δμως, καθώς ήτο ασυνήθιστη 
απο σαμπάνιες καί σιγαρέττα, άποσύρεται είς ένα δια
μέρισμα καί ξαπλώνεται διά νά άναπαυθή έπάνω είς 
ένα ντιβάνι. Ο κ. φόν Μπίζαμ, φίλος τής κυρίας 
Ντελαμότα τό παρετήρησε αύτό καί τήν άκολουθεϊ

κρυφά.(λ Φρίτς Σέριγκ καταληφθείς άπό μεγάλην 
ανησυχίαν διά τ,,ν αδελφήν τον, εισχωρεί είς τό σπήτι 
της Βιβιανας καί έρχεται έγκαίρως νά τήν προστα- 
τευση άπό τάς έπιθέσεις τοΰ κ. φόν Μπίζαμ, τόν 
«ποιονσκοτώνει υπερασπιζόμενος εαυτόν. Οί’ δύο 
αδελφοί δραπετεύουν. Ό πατέρας τής Άννίτας Έμ- 
περχαρντ φόν Σλένκ, παρευρίσκετο καί αύτός είς τόν 
χορον τής κυρίας Ντελαμότα. ’Επειδή προηγουμένως 
είχε καποιαν έριδα μέ τόν Μπίζαμ, στρέφονται αί 
υπονοιαι τοΰ φόνου έναντίον του. Συλλαμβάνεται 
απο την. εισερχομένην κατ’ έκείνην τήν στιγμήν αστυ
νομίαν. Η Άννίτα είς τήν απελπισίαν της ευρίσκει 
στήριγμα εις το πρόσωπον τοΰ Χάνς φόν Ρόμπεογκ 
που την αγαπά άκόμη και προσπαθεί νά απόδειξη 
παντιτροπφ τήν αθωότητα τοΰ πατρός της. Έν τώ 
μεταξύ η άστυνομία λαμβάνει γνώσιν τών επικινδύ
νων πράξεων τοΰ Χούλαμ δστις άποκαλύπτεται δτι 
ευρισκεται εις στενά; σχέσεις καί διαπραγματεύσεις 
με τους σωματέμπορους τοΰ ’Εξωτερικού.
, Ολίγον κατ’ ολίγον ή Άστυνομία, συγκεντρώνει 
αρκετα στοιχεία καί άποδείξεις έναντίον αύτοΰ καί 
των βοηθών συνενόχων του μεταξύ τών όποίων συγ
καταλέγεται καί ή κ. Βιβιάνα Ντελαμότα, ούτως ώστε 
η δίκη ενάντιον του Εμπερχαρντ λαμβάνει εκπληκτι
κήν τροπήν. Ο αριθμός τών κατηγορουμένων αύξάνει 
κατμ πολύ. Ο Ίμπραΐμ βλέπων δτι έχασε τό παιχνίδι 
του, αυτοκτονεϊ τήν στιγμήν πού ή άστυνομία έρχεται 
να τον συλλαβή. Η Βιβιάνα καί οί άλλοι βοηθοί 
συνένοχοι θα εκτίσουν τήν ποινήν των είς τάς φύλα
κας U Εμπερχαρντ, τοΰ οποίου δμως ή άθωότης 
αποδεικνυεται πλέον, άφοΰ ό Φρίτς παρεδόθη μόνος 
εις την Δικαιοσύνην, άθωοΰται. Τόν άναμένει ή κόρη 
του, η οποία θά εύρη τήν - έαν της εύτυχίαν παοά τό 
πλευρον του Χανς φόν Ρόμπεργκ. Ό Φρίτς άθωοΰται 
και αυτός κατόπιν, καθόσον τό δικαστήριον αναγνω
ρίζει την δικαιολογημένην του άμυναν κατά τοΰ Μπί
ζαμ και τοιουτοτρόπως πραγματοποιείται εκείνο ποΰ 
ο πρόεδρός του δικαστηρίου είχε διακηρύξη κατά τήν 
εναρξιν της δίκης. Δηλαδή, δτι έγεινε ένας ’ παραδειγ
ματισμός διά τήν γυναικείαν νεολαίαν.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 2ίλην λήγοντο; μηνό,·, λήγουν αί ουνδοομαϊ τών κ. κ. 

η , “WV JIsleaiS> ’Ιωάννας Μιχάλου Καλάμαι, Σ. 
ΰακιανη ζανθη, Κινηματογράφου «Μέγα; Άλέξανδοο;· Έδεσσα 
και Κινηματογράφου «Πάνθεον* Τρίπολιν.

Παρακαλουνται οι ανωτέρω κ. κ. σννδοομηταί, έάν έπιθυ- 
μουν^ να είναι και είς τό μέλλον συνδρομ'ητα!, όπως έμβάσουκ 
την ανανεωσιν τής συνδρομής διά τήν τάξιν.
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ΓΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ j
βολήν διά δευτέοαν φοράν ή ταινία “Ό Σαρλω Χρυσοϋηρας,,.

Αλνημ. Πατέ.—’Η προβολή τοΰ κωμικόν ‘ Τι επα»ε ο 
Γιάννης,, έσημείωσεν καλήν επιτυχίαν. Έπίσης μετά μεγάλης 
επιτυχίας προεβλήδη ή γερμανική ταινία “Τρέλλες καρνάβαλου,, 
μέ τόν Χάρον Λίτκε. Άπό τής Δευτέρας ανεβιβασ&η το εργον 
“Ρόμολα,, μέ τήν Λίλιαν Γκύς. Λίαν προσεχώς Καζανοβα,, 
μέ τδν Μοσζοΰκιν. . , . ,, τ- ι ’Κινημ. Άθήναιον.—Προεβληθη η ταινία Καλός παί
κτης, καϊ μία δίπρακτος κωμωδία τον Σαρλω. Την εβδομάδά 
ταύτην προβάλλεται “Ή Παναγία τών Παριοίων„. = _

Α'ινημ. 'Αττικόν.—Έσυνεχίσβη η προβολή των δυο εποχών 
τον έργου “Τιτί δ βασιλεύς τών αλητών,, ώς επίσης και επει
σόδια τον έργον u Περιπετειαι τής Ρουθ,,.

Α"ινημ. Μοδβρν.—Προβάλλεται ή ταινία Το φλογισμένο 
μέτωπο,, μέ τδν Χοντ Γκυποον f , ,

Κινημ. ’Ολύμπια.—Προεβλήδη η ‘Γιασμινα,, και διάφορά 
επεισοδιακά. t

Χϊνηΐΐ. .Xe'VtQWCO'V.— Επ&ιοοδικα.
Κινημ Ρουαγιάλ. -Έπίσης. Τ. Τσαταπας

ΒΟΛΟΣ
Αΰνημ. Άχίλλειον.-Προεβλήθησαν τά έργα ΓΟ επίγειος 

παοάδεισος* καί ΓΗ Σιβηρία* μέ άρκετά καλήν επιτυχίαν. 
"Ηδη προβάλλεται τό Γαλλικής παραγωγής εργον ιΜυελλα*. 
Προσεχώς «Στά καταγώγιαΊΊ. „ . , ,

Α-ινημ. Άρηνλλά.-Προεβλήθησαν «.Τα απρόοπτα του 
Μέτρο* έργον κοινότατου και χωρίς κανένα ενδιαφέρον και «Ιο 
ματωμένο γράμμα* μέ τήν γνωστήν εις τήν πολιν μας^ απο την 
«Λευκή Αδελφή· Λίλιαν Τζϊς. Τό ανωτέρω εργον εσημειωσε 
άοκετά καλήν επιτυχίαν. Προσεχώς «Το στέρνο φιλί».

‘ Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα δεν παρετηρηθη μεγάλη 
κινηματογοαφική κίνησις λόγφ τών Άπόκρεω και τών^ πο ων 
χοοοεσπεο'ίδο ν πού έδίδοντο εί; τά διάφορά κέντρα της πολεως

' Θ. Παπαβασιλειου

ΠΑΤΡΑΙ
Κινημ. Πάνθων (Αίθουσα). - Προεβλήθησαν ΓΗ Χρυ

σή Μάσκαν καϊ «Στά Νύχια τών Τίγρεων». Προσεχώς «Πυρ».
Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα).-Προεβλήθησαν τα τελευ

ταία επεισόδια «Άσσο; Μπαστούνι·, την εβδαμαδα δε αυτή, 
παοεχώρησε τήν αίθουοάν τον είς τοΰ; χορευτά; των Αποκρεω.

‘Κινήμ. 'ϊντεΛλ.-Προεβλήθησαν, η βπρακτος κωμωδία 
τοΰ Χάοολντ Λόνδ «Γιά όνομα τον θεού», «συρματοπλέγμα
τα* μέ τήν Πάλα Νέγκρι, καϊ «Ή ώραιωτερες γαμπιτσες< τον 
Βεοολίνου* ένα άπό τά πειό μοντέρνα φίλμ. Προσεχώς η ελ
ληνική ταινία «"Ερως καϊ Κύματα*. Ντινος Ανδριοπουλος

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Κινημ. Σαπφώ.— Άναχωρήοαντο; τοΰ θιάσου ΑίμΓΒεακη, 

προεβλήθησαν συνέχεια, διαφόρων επεισοδιακών, κωμωδία, και 
"’Η κλοπή,, μέ τήν Κ. Γκρίφφιθ. Άπο τής παρ. εβδομάδά; 
παρεχώρησε τήν αίθουοάν του είς τας χοροεσπερίδα; λογφ των 

■4ΎΚινημ. Πάνθεον.-Ποοεβλήθησαν συνέχεται επεισοδίων
καί τό αυτοτελές "Ό Σωτήρ Πλοίαρχο; ,. Απο τής 7- ληγ. μ. 
παοεχώρησε τήν αΐθουοάν τον είς τον Καρνάβαλον. Προσεχοτς 
“Κάρμεν,,. Α· Σωφρονιαδης

।ΚΕΡΚΥΡΑ
ly κινηματογράφοι τής πόλεώς μας άργοϋν. ΕΙ; τό “Λημο- 

τ,κδν θέατρον,, εξακολουθεί έπιτυχώ; τας παραστάσεις τον< το 
’Ιταλικόν Μελόδραμα Romolo Casteluionte Το δε Ποικι
λιών., παρεχώρησε τήν αΐθουοάν του είς την Α.Μ. τον Καρναβα-

Τδ τρομερό κρύο τής παρ. εβδομάδας με «7* τττώσιν ] 
_5c χιόνας, αυνετέλεσε είς τό νά συγκεντρούτατ ο κοσμος । 
καθημερινώς είς νους κινηματογράφους, άλλά μονον κατα 
τας προ τού φαγητού παραστάσεις. Μεγαλειτερα ιδίως 
κοσμοσυρροή παρειηρειτο είς το Μοντιάλ δπου προε- 
βάιλετο ή ταινία .Παρισινέ; Γάμπες* με την Ζοζεφίνα 
Μπαΐκερ, τήν γνωστήν μαύρην χορεύτριαν. Σημειωτεον 
Xfk Ολόκληρος ή ταινία αυτή είναι χρωματιστή και τοιου 
τοτρόπως φαίνεται έπί τής οθόνης, ολοκληρος ο πλούτος 
τ&ν αμφιέσεων των Παρισινών επιθεωρήσεων.

Κωτά τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθησαν εις τους κινη- 
αιτογράφους τών ’Αθηνών τά κάτωθι ®eZ“· _ ,

Σαλόν Ίντεάλ «’Αλλού ό παπάς κι άλλου τα ράσα 
τονν Μονττάλ ΓΕπιθεώοησις επιθεωρήσεων η «Πα
ρισινές γάμπες» ταινία έγχρωμος μετην Ζοζεφίνα ΙΛπαι- 
κεο Σπλέντιτ · Ή χορεύτρια μέ τα μαύρα μαχια» (πρω 
τηέποχή), ’Αττικόν <'Ο Ζο-τλέν., Πάνθεον επαναληφις 
τής κωμωδίας «Τι έπαθε ό Γιάννης· η οποία όμως, δεν 

-έκράτησε ούτε δύο ημέρας καί ΓΑγρία εκδίκησι;*, εις τδ 
οί-να Πάλας έτανείήφθη «Ό Δούξ του ΙΙαπεγγιΐ[ΐ·, 
είς τδ Ρεγίνα «Καλόγερος καϊ κοκόττα», εις το Αχτλ- 
λετον «Τδ τελευταίου βαλς·, καί ε‘0 κοκοττοδρομος*, 
είς τδ Ελλάς «Ό άγριος επισκέπτης* και « Αριστοκρά
της λωποδύτης·, είς τδ ’Αθηναϊκόν ‘,®*“ίΑοΤθ' 
όλων καϊ «Ή δικαιοσύνη του Ταρζαν·, εις τδ Α.Ο.Δ.Ο. 
ΓΗ τρελλή Λόλα·, αΤδ στοιχειωμένο σπήτι* και τό «.1ε- 
λευταΐο βάλς*, είς τδ Ροζτκλαϊρ -Παληκάρι μια φορά-, 
Μυθιστόρημα ένός άπόρου νέου*,Το εματωαενο γραμμα· 
καί «Τδ ποτάμι τού θανάτου·, εις τδ Πανόραμα -Αι 
Δέκα Εντολαϊ», -Γιά τήν Πατρίδα- και ε Ο δραπετης 
τού φρενοκομείου*, είς τήν Μαγείαν < Η κόρη rov 
τους^ καϊ ΓΗ τρελλή Λόλα·, είς τον Παρθενώνα (Καλ· 
λιθέας) ΓΗ ΒΙαμά* καί είς τδ Καπρϊς (Ν, Ιωνίας) - Η

γασίας του καϊ ό κινηματογράφος « Ολυμπία».
Ό "Αργος

ΠΕΙΡ4ΙΕΥΣ
ΑΥνηα. Σπλέντιτ. -Μέ άφάνταοτοι· έπιτυχίαι καϊ κ,ο0Ιί(,°ν'Γ 
ροήν προεβλήδη τδ έργον «Καζανόβας* με τον Ιβαν Μοσ-

'Ολύμπια.-Ηροεβέή»>1 τδ έργον ιΓΕκδίκησις Κι
νέζου^ με ιόν Λδν Τοάνεν. Άπδ τής αυρών Ιευτερας ο κολοο- 
οός (ί Ναπολέων*, λ , , *ινηιι. Χάϊ-Λάιτρ.-Προεβλήδη το· εργον - Κροκετ^ με 
τήν 'Αγγλίδα καλϊιτέγνιδα .Μπεττν Μπαλφουρ. Β. Μ. 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λ’ινηα. Διονύσια.-'// προβολή ιής “ΙΙριγκηπίσσης τού 
Σπόοι,, άντεκαιεοτάδη τό Σάββατον δια ιού έργου του, Χάρολδ 
λόνδ “ ’θ αναπληρωτής,, ένα άπδ τά τελευταία του η »ε 
ποοβολή του διαοκίσασα έπί δεκαήμερον εσημειωσεν θ^σλην 
επιτυχίαν. Άπδ ιής άευτέρας έτεΟη ε,ς προβολήν Η Ίουκωσα 
ιού Μπούφαλο,, μέ τήν Κωνστάνι Ταλμανζ. _

ΑΆημ. ηάλα;.-Προεβλή»η ή ταινία της Φος Ποοο 
I έκόοτωε ή Νίκη,, μέ μεγάλην επιτυχίαν Ηδη

τδ έργον ‘‘Πτ„ η "Ή Σκερτσόζα Μιντινέττα,, με την Κλαρα 
Μπόον καί 'Αντώνιο Μορένο. e

ΛΥνημ. Λευ ιού Πύργου.-ΙΙροεβλη&η η g, *
καϊ Στέμμα,, κατά τά διαλείμματα^ ο υπνωτιστής^ Ταρχαν Πεης 

•ίκαμε διάφορα ντινοιτιοτικά πειραματα. η 1
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λον τον 1928. Και οντω τό άνο) Κινηματοθέατρο)' μετεβλήθη 
είς άποκρηάτικο κέντρον. Ελπίζουμε δτι μετά τάς Άπόκρεω, 
θέλει μάς παοονσιάσει κάτι τό αξιόλογοι·. Άλ. Μ.
ΞΑΝΘΗ

Αινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν τό τέλος τον “Μιχαήλ 
Στρογκώφ,, τό όποιον ήρεσεν, και ό “Ναός της Αφροδίτης,,. 
Άπό της Τρίτης άργεται ή προβολή της “Φαιδώρας,,.

Αινημ. Πάνθεον. — Άργεΐ. Σ. Καζαντζής
ΚΑΒΑΛΛΑ

Αινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθηοαν “Ή βαοίλιοοα της 
Τζαζ,, μέ την Κόριννα Γκρίφφιθ καί τόν Τόμ Μονρ και είς 
δύο έποχάς τό εργον “Τάν ή έπί τάς,,. .

Αινημ. /Ηγλη.—Προεβλήθησαν “eO παληκαράς,,, έπτά- 
πρακτος κωμωδία μέ τόν Χάρρν Λάγκτον καί “Τό ονειρεμένο 
βασιλόπουλο,, μέ τόν Κοΰγκαν. Γ. Νιτσόπουλος
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Αινημ. Θέσπίς.—Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθησαν 
τά έργα “Καταφοονειιένη,, >/αί “ ίοόμος Γιγάντων.
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Αινημ. ΠάνΟεον.—Προεβλήθη κατά γενικήν άπαίτησιν και 
πάλιν *'Ο Νόθοςί) μέ τήν Μαρία Ζακομπίνι. Έπίσης προε
βλήθησαν (ΓΗ πριγκήπισσα Νάντια*, «Βασιλικοί έρωτες» καί 
«*Ο Σκαραμονς* μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο καί τήν Άλις Τέρρυ.

Α\νηιΐ. Παράδεισος.— Άργεΐ. Κ. Στασινόπουλος 
ΣΑΜΟΣ

Αινημ. Αττικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα ‘•Είς τόν, κλω
βόν τών λεόντων μέ jov Μασίστα καί πρίγκηψ Ζιλάχ*.

Αινημ. Ήραιον.—Προεβλήθησαν τά έργα <'Η κόλασις» 
τον /Ιάντε καί * Τό μέντιουμ*. Θ. Καρακώστας
ΛΛΡΙΣΣ/1

Αινημ. Ντορέ.—Προεβλήθη τό έργον «Ή μετάνοια*. 
ΧΑΝΙΑ

Αινημ. Λεντρικόν. — Ιίροεβλήθη μέ καταπληκτικήν επιτυ
χίαν ό “Μιχαήλ Στρογκώφ,,.

Αινημ. Ίδαΐον *<4ντρον.—Προεβλήθησαν τά έργα “eO 
νικητής τοΰ Ντέμπρυ,, καί “Μπέν Χούρ„.

Αινημ.’’/Ιπτερα. Προεβλήθη ό “Μιχαήλ Στρογκόιφ,,.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Αινημ. ’πάλλω . — Προεβλήθη τό έργον “Τό έγκλημα 
καί ή έξιλέπους,,.

Αινημ. Πουλακάκη.— Ιιεκόπησαν προσωρινώς α> παραστά
σεις τοΰ κινηματογράφον, έγκατασταθέντος θιάσου Επιθεωρήσεων

ΗΓΚΡΕΜΜΜΙΜωΟΥ
Ή Γκρέτα Γκάρμπο ήτις λογίζεται σήμερον ώς μία άπό 

τάς πλέον άξιολόγους αντιπροσωπευτικός φυσιογνωμίας 
τής ρεαλιστικής σχολής τοϋ κινηματογράφου, είναι γνω
στή είς τό 'Ελληνικόν Κοινόν άπό τάς τα νιας «Σάρξ καί 
Διάβολος», «ό Δρόμος ινευ χαράς» καί άπό μίαν ή δύο 
άλλας προβ ηθείσας κατά τό παρελθόν. Αί άνωτέρω έμ- 
φανίσεις της άφήσασαι τήν άρίστην έντύπωσινείς τό Κοι
νόν μας τό έκαμαν πολλάκις νά τήν άναζητήση, δέν άπο- 
κλείεται δέ νά τήν θαυμάση είς νεωτέρας της δημιουργίας.

Δέν πρόκειται δμως νά άφιερώσω τό σημερινόν μου 
άρθρον είς τό καλλιτεχνικόν μέρος τής ϋποστάσεως τής 
Γκρέτ ι Γκάρμπο. Αυτό θά γίνη άργότερον καί μάλιστα 
άναλυτικώτατα. Είς τό παρόν θά ομιλήσω διά μίαν περι
πέτειαν τής Γκρέτα Γκάρμπο έξ αιτίας τής όποιας, τό πα
ρελθόν τής Σουηδής καλλιτέχνιδος είναι κατ’ αύτάς τό 
άνεξάντλητον θέμα τής φλυαρίας έν Χόλλυγουντ.

Ώς γνωστόν είς τήν 'Αμερικανικήν αύτήν κινηματογρα- 
φούπολιν όπου οί έντεταλμένοι νά προστατεύωσι τήν ήθι- 
κήν, δεικνύωσι ύπέρμετρον ζήλον έξ αιτίας τοϋ όποιου οί 
άστέρες διάγουν βίον «ήθικοθρησκευτικόν > οΰτως είπεϊν 
(άσχέτως πρός τάς ύπό έχεμύθειαν γινομένας νυκτερινός 
των διασκεδάσεις), οί «έκβιασταί » συνήθως εύρ σκουν γο- 
νιμότυτον έδαφος δράσεως έμφανιζόμενοι έν εϊδει άδυσω- 
πήτων φασμάτων τού τιφέντος ύπό τάς σημερινάς των 
δάφνα; θλιβερού καί πολλάκις άθλιου παρελθόντος τών 
αστέρων, άποσπώ τες άπό τούς τελευταίους σημαντικά 
ποσά καί άπειλοϋντες έν περιπτώσει άρνήσεώς των νά 
έξαγοράσουν τήν σιωπήν των, δτι θά άποκαλύψουν ώρι- 
σμένας κολασίμους πράξεις τής ζωής των.

Κάτι παρόμοιον συνέβη προ είκοσαημέρου μόλις είς 
τήν Γκρέτα Γκάρμπο ή οποία έν τφ προσώπφ μιας νεα
ρός γυναικός άντιμετώπισεν μέ ... . σουη >ικήν ψυχραιμίαν 
τόν άμεσώτατον κίνδυνον τής άποκαλύψεως ένός σκανδά
λου τού παρελθόντος της. < Οί άν ιγνώσται μου θά άγνο- 
ούν βεβαίως δτι ή Γκρέτα Γκάρμπο ήτις κατά τό παρελθόν 
είργάσθη έν Βερολίνφ, κατετρίχετο τότε άπό τό όλέθριον 
πάθος τής αίθερομανίας καί άπό άλλα συναφή είς τά 
όποια παρεδίδετο δημοσίφ). Διόλου άπίθανον ή άποκάλυ- 
ψις μέ τήν όποιαν ήπείλει τήν Γκάρμπο ή άνεπιθύμητος 
παλαιά γνωριμία της νά είχε σχέσιν τινά μέ τό άνωτέρω 
περιστατικού. Πάντως ό κίνδυνος τής άποκαλύψεως τού
της δέν έπτόησε τήν Σουηδήν καλλιτέχνιδα ήτις ειδοποί
ησε πάραυτα ένα ντετεκτίβ τεθέντα έ^καίρως έπί τά ίχνη 
τής έκβιαστρίας. Πλήν, όλίγας ώρας μετά τήν σύλληψίν 
της, ήδη έκυκλοφόρει έν Νέα Ύόρκη γνωσιή Έπιθεώρη- 
σις περιλαμβάνουσα άγνωστους καί άρκετά περιέργους πε
ριπέτειας τής καλλιτέχνιδος.

Μετά τό πρόσφατον αύτό πάθημα τής Γκρέτα Γκά μπο 
γεννάται έν έρώτητα άξιον προσοχής: Ή ιδιωτική ζωή 
τών άστέρων δέν άνήκει άποκλειστικώς είς αύτούς; Καί 
έν ή περιπτώσει ή δημοσία ζωή των είναι άμέμπτου ήθι- 
κής δέν είναι καθήκ ν των νά ένεργήσουν άλληλεγγύως 
διά τήν ύπεράσπισιν τής ιδιωτικής των τοιαύτης άπό άχα- 
ρακτηρίστους έκβιαστικάς έπιθέσεις;

Τό άνωτέρω έρώτημα πιθανόν νά μή γεννάται παρά 
। έκ τών ύστέρων είς τούς παθόντας. Διότι έάν συνέβαινε 
i άλλως θά είχον ήδη έξευρεθή τά μέσα τής «όχυρώσεως» 
τών άστέρων καί συνεπώς αί συστάσεις μου θάέπερί-τευαν.

Έν άντιθέσει πρός τήν Γκρέτα Γκάρμπο τήν όποιαν 
τό πάθημά της δυσηρέστησε καναφανώς, άλλαι καλλιτέχ- 
νιδες,ώς ήΛύα ντέ Πούττι,άδια φορούν τελείως έάν αί σκαν- 

I δαλώδεις περιπέτειαι τής ιδιωτικής των ζωής συνυφασμέ- 
| ναι μέφανταστικάς τηιαύτας, δοθούν είς τήν δημοσιότητα.

Άδιαφοροΰσαι διά τήν ιδέαν ήν θά μορφώσητό διεθνές 
Κοινόν περί τοΰ άτόμου καί τή; ήθικής ύποστάσεώς των, 

j άποβλέπουν κυρίως είς τό νά συνδυάσουν τήν ϋπαρξίν 
των μέ τά γεγονότα τά προωρισμένα νά άφήσωσιν εποχήν 
είς τά χρονικά τής συγχρόνου ποικιλομόρφου δράσεως.

"Ίρις Σκαραβαίον.

Fox Film Corporation 
WILLIAM FOX PRESIDENT

NEW - YORK 
U. S. A.
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Τό αρχαιότερων κινηματογραφικόν Γραφείων της’Ανατολής

?

Αι καλλίτεραι καί 
αί έφδηνώτεραι ται- 
νίαι αί σποδίδουσαι 
τάς καλλιτέρας εισ
πράξεις.
ΜΟΝΟΣ αντιπρόσωπος 
έν Έλλάδι των ΓΝΗ" 
ΣΙΩΝ κινηματογραφι
κών μηχανημάτων 
προβολής καθώς καί 
έξαρτημάτων τοΰ έν 
Παρισίοις

ΟΙΚΟΥ
ΠΑΤΕ-ΚΟΗΤΕΚΣΟΥΖΛ

παγκυσμίως γνω
στών δι&'πψ^τε.- 
ρεότητά των£". ' Ό 
Έφισταται ή προ- 
σοχώ των κ. κ. Διευ- 
θυν^ϊϊν Κινηιιατο- 
γράφλν έπΐ των γνη
σίων * εξάρτημά των 
καί μηχανημάτων 
ΠΑΤΕ τελευταίου συ
στήματος ατινα εύ- 
ρίσκονται έν διαρκή 
παρακαταθήκη μό
νον παρά τφ κ.

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ ΟΔΟΣ ΚΑΝ1ΓΓΟΣ ΑΡ. 6, ΑΘΗΝΑΙ 

και εν ^ύεββα^ονίκη ααρά τ<ρ άνειινροβώαχρ τον κ.

Σ.Ι&ΑΑΛΛΑΧ ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ ΑΡ. 3
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