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ΦΡΙΤΑ ΠΟΥΠΕ-ΛΙΝΑ

'Η ϋποδυομενη τόν ρόλον τής Μαρίας είς τίιν ελληνικήν ταινίαν «Μαρία Πενταγιώτιόόα» 
ηοΐ· έόκηνοβέτηόε ό κ. Μαδράς διά λογαριασμόν της «”Αίαξ=Φίλμ. Τό εργον Οά ζρο- 
βάλλεται καθ’ όλην τίιν τρένονόαν εβδομάδα είς τονς διτο συγχρόνως κινηματογρά· 

όονς τής όδοίί ϊταδίον «’Αττικόν» καί «Χπλέντιτ».
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■ ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η α.ο ναί^ρι^μον! Μχμνάς π ς αματήματας.

τγ · Ε G Μ α. ττ“ν8σΐάΐω™± «όσμον, δώη προβάΗονν
τοινια^με στερεοσκοπικήν έμφάνισιν.

ανεγ ςταγροτ ταμπογρ και οπτγρατερ
ίϊ?\ Απόλυτος σταθε- 
ρότης προβολής καί 
είς τήν μεγίστην τα
χύτητα τών 6(1 εικό
νων κατά δευτερόλε- 
πτον. Λειτουργία εν
τελώς αθόρυβος. ’Α
σφάλεια ΑΠΟΛΥ- 
1 ΟΣ κατά τής πυρ- 
καΐάς.Αύτόματος λί- 
πανσις. Αύτόματος 
λειτουργία. Αυτόμα
τος φωτισμός.

Πας ενδιαφερόμενος 
δύναται νά έπισκεφθή 
καί νά έόετάση τήν λει
τουργούσαν μηχανήνεις 
τό Κινηματοθέατρο?

«ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ*

Ούδεμία φθορά έ- 
ξαρτημάτων. Ευκο
λία χρήσεως προσιτή 
καί είς παιδιά. Τό 
τρεμούλιασμα τής 
ταινίας κατά τήν 
προβολήν λείπειπαν- 
τελώς καί είς αύτήν 
τήν ελάχιστη 1 ταχύ
τητα. Είνε ό τύπος 
τής μηχανής πού 
χρησιμοποιείται διά 
τήν προβολήν ιών 
ομιλουσών ταινιών.
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ΝΑΓΕΙ ΤΗΝ METRO GOLDWY

Εις πρίγκηψ βασιλικού αίματος, ό Δανήλος υιός τοΰ 
τελευταίου βασιλέως τοϋ Μαυροβούνιου ένήγαγε πρό τι- 
νων εβδομάδων ενώπιον τών παρισινών δικαστηρίων μίαν 
κινηματογραφικήν εταιρείαν ζητών 500,000 φράγκα διότι 
μία τελευταία ταινία της ήτο προσβλητική διά τό.Μαυ
ροβούνιον.

Ή ταινία είνε ή φ^ριυσα τόν τίτλον «Εύθυμος 
Χήρα» τής όποιας σκηνοθέτη; ύπήρξεν ό φόν Στροχάίμ. 
‘Ο πρίγκη-ψ Δανήλος καταγγέλλει ότι ό έν λόγφ σκηνο 
θέτη; διατελέσας άλλοτε στρατιωτικός άκόλουθο; τής 
αυστριακής πρεσβεία^ έν Κεττίγνη, τή παλαιό, πρωτευού- 
ση τού Μαυροβούνιου, έπεζήτησε διά τής «Εύθύμου Χή
ρας* νά θίξη ιό Μαυροβούνιον καί τήν παλαιάν δυνα
στείαν του.

Είς έπιβεβαίωσιν τών τοιούτων κατηγοριών ό Μαυ- 
ροβούνιος πρίγκηψ φέρει αποσπάσματα τών διαφημίσεων 
τής ταινίας όπου Λέγεται ότι ό φόν Στροχάίμ διατελέσας 
στρατιωτικός ακόλουθος έν Μαυροβουνιφ άνεπαρέστησεν 
εις τήν ταινίαν τής «Εύθυμου Χή .ας» σκηνάς τάς ο
ποίας άλλοτε αυτός ό ίδιος έζησε.

Μέ αύτ6ν τόν τρόπον ό αυστριακό; σκηνοθέτης έζή 
τησε νά έκδικηθή τούς Μαυροβουνίους οί όποιοι έπί αιώ
νας έστάθησαν οϊ πιστοί σύμμαχοι τής Ρωσσ α; είς τά 
Βιλκάνια άντιδρώντε; εί; όλα τά σχέδια τοΰ ανακτοβου
λίου τή; Βιέννης. Είνε γνωστή ή πρό τεσσαρακονταετίας 
πρόποσις τοΰ τόιε Τσάρου τή; Ρωσσίας ’Αλεξάνδρου Γ' 
άποκαλέσαντος τόν πρίγκηπα Νικόλαον, πατέρα τοΰ Δα- 
νήλου,ώς τόν «μόνον είς τά Βιλκάνια πιστόν φίλον τής 
Ρωσσίας».

Όιαν κατά τό 1916 οί Αύσ-ριακοί κατήλθον πρός 
τά Βαλκάνια έξώρισαν τόν Νικόλαον. ‘Η βασιλική οικο
γένεια τοΰ Μαυροβούνιου περιήλθε τότε είς δυσχερεστά- 
’ην θέσιν. ’Επί τινα έτη έζητεν είς Γαλλίαν διά τών ε
πιχορηγήσεων τάς όποιας παρεχώρησαν είς τόν Νικόλαον 
αί δυνάμεις τής Άντάντ καί τοΰ έκ 200 000 επιδόματος 
τό όποιον κατέβαλλεν είς αύτόν ή κόρη του, ή βασίλισσα 
τής ’Ιταλίας Ελένη. ‘Η τελευταία έπλήρωσεν άκόμη καί 
τά έξοδα τής κηδείας τοΰ άτυχήσαντος πατρός της.

"Οταν ένίκησαν οί σύμμαχοι έλησμόνησαν τάς πρός 
τόν Νικόλαον υποχρεώσεις. Τό Μαυροβούνιον προσηστή 
θη είς τήν Σερβίαν καί τά βασιλικά κτήματα κατεσχέ- 
θησαν διά νά δσθοϋν είς τήν πενομένην οικογένειαν τοΰ 
Νικολάου—κατόπιν πολλών διατυπώσεων—περί τά 20 ε
κατομμύρια γαλλικών φράγκων.

‘Ο Δανήλος έκτοτε ζή είς τήν Γαλλίαν μί πόνον εν
θυμούμενος τό Μαυροβούνιον «‘Υπερήφανον βράχον τοΰ 
Σλαιικεΰ στέμματος, τό πολύτιμότερόν του πειράδι....» 
όπω; έτραγούδησεν ό ποιητή; Ραντίτσεβιτς.

‘Ο πρίγκηψ Δανήλος ύποστηρίζει ότι είνε έκδηλος ή 
προσπάθεια τοΰ αύστριακοΰ σκηνοθέτου. Τό αρχικόν 
λιμπρέτο τοΰ ‘Ερρίκου Μαϊλάκ άνέφερεν ώ; χώραν είς 
τήν οποίαν έξετυλίσσετο τό έργον τήν Μαρσοβίαν. Εί;

τήν ταινίαν ή Μαρσοβία έγινε Μοντεμπλάνκο, (δηλαδή 
«Άσπροβούνιον») διά νά δύναται ό κάθε ς νά έν οή δ ι 
πρόκειται περί τοΰ Μονιενέγκρο, όπως λεγέται εί; όλας 
τάς γλώσσας τό Μαυροβούνιον.

Άλλά δέν είνε μόνον αύτό. ‘Ο Στροχάίμ έχρησιμο- 
ποίησεν ώς δν-μα τοΰ βασιλέως τοΰ Μοντεαπλάνχο τό 
όνομα Νικήτας, τό ό.τοϊ >ν είνε ώς γνωστόν υποκοριστι
κόν τοΰ Νικολάου. ’Ανάλογους παραφθορά; έκαμε καί 
είς τά όνόμιτι τών άλλων πριγκήπων. Είς έπίμετρον έ- 
ξέλεξεν ώ; ήθοποιού; ανθρώπους οί όποιοι ώμοίοΕαν μέ 
τά πρόσωπα τής δυνασιείας τοΰ Μαυροβούνιου. ‘Ο ηθο
ποιός ό παίζων τόν ρόλο« τοΰ Δανήλου(Τζών Τζέλμτερτ) 
εί .ε απολύτως όμοιος μέτόν πρίγκηπα Δανήλον όπω; τόν 
εμφανίζουν αί πρό |είκοσαετίας Ιφωτογραφίαι.

Οί είς τού; Παρισιού; ευρισκόμενοι εξόριστοι Μαυ- 
ροβούνιοι είς τήν ταινίαν άνεγνώρισαν τόν άλλοτε ύτα- 
σπιστήν τοΰ Βισιλέω; καί άίλα πρόσωπα τής ακολουθίας 
του. Αϊ στολαί είνε μέχρι τών ελάχιστων λεπτομερειών 
δμοιαι πρός τάς μαυροβουνιωτικάς. Έπί τών επωμίδων 
υπάρχουν τά γράμματα «Η. I.». Τό γράμμα «Η» είς τήν 
σλαυικήν είνε «Ν». Ούτω τό «Η.Ι.» σημαίνει «Νικόλαος 
Α'». "Ολοι αύτοί οί πρίγκητες τοΰ «Μοντεμπλάνκο»,συμ- 
φώνω; μέ τό έργον επιδίδονταν είς άφάνταστα δ,για. 
‘Ο Δανήλος εμφανίζεται ώ; έπιβουλευόμενος τήν τιμήν 
τής «Εύθύμου Χήρας» καί όργιάζων μετά γυναικών τοΰ 
ήμικόσμου.

‘Η ταινία έχρησιμσποιήθη άκόμη καί διά πολι-ικού; 
λόγους.

‘Η «Πολίτικα» τοΰ Βελιγραδίοο ζητοΰσε δπως μειω· 
θήή δοθεΐσα εις τήν οικογένειαν τοΰ Νικολάου άποζη- 
μίωσις τών κατασχεθέντων κιημάτων τη-, έγραψε σύν 
τοΐς άλλοις καί τά εξής:

Πτωχοί Μαυροβούνιοι! Άπό οκτώ ετών, άφ’ όιου τό 
Μαυροβούνιον αποτελεί τμήμα τοΰ Κράτους μας δέν έ- 
λαβ ον ποτέ έν τόσον μεγάλον ποσόν. ‘Εκατομμύρια δί
δονται εις τούς παλαιούς αύθέντας των τούς όποιου; έ- 
ξεδίωξαν διά νά έιωθοΰν μέ ημάς. Οί Μαυροβούνιοι 
ζοΰν έν μέσιο τών βράχων ανυπόδητοι τρώγοντες καλαμ
πόκι καί παιάτες διά νά δίδωνται εκατομμύρια είς’,τά μέ
λη τής παλαιά: δυναστείας· Τά χρήματα αύτά σπατα- 
λώνται είς τό Μόντε Κάρλο καί είς τήν Νίκαιαν, άπό 
τού; πρίγκητας οί όποιοι διάγουν ζωήν άποτελοϋσαν τό 
θέμα σκανδαλωδών κινηματογραφικών ταινιών......

Συ ήγορος τοΰ πρίγκηπο; Δ .νήλου είνε ό μέχρι πρό 
τινο; άντιπρόσωπος τής Γαλλίας παρά τή Κοινωνία τών 
Εθνών κ. Πώλ Μπονκούρ. Οί δικαστικοί καί οί καλλι- 
τεχνικ ί κύκλοι τών Παρισίων άναμένουν μέ ενδιαφέρον 
τήν άπόφασιν ή όποια δέν πρόκειται άσφαλώς νά δώση 
δίκαιον ή άδ.κον είς τόν Δανήλον, άλλά νά καθορίση μέ
χρι ποιου σημείου είς σκηνοθέτης έχει δικαίωμα νά μι- 
μηθή ή νά παραμόρφωση ύπαρχούσας έν τή κοινωνία κα

ι ταστάσεις. ‘Ο Παρτόινός



Κινηιιατογραόικός ’Arftho
Κινηματογοαρικός Άότίιο

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ
/’07 φι?'μ πΟθεβλήθησαν τό 1928 έν βρρολίνφ 

έκ τών οποίων 120 ήσαν γερμανικά έναντι 521 τού 
1927 ες ων 240 τής τοπικής παραγωγής. Δηλ. 4(5 ο)ο 
το μερίδων τής γερμανικής παραγωγής έμειώθει είς 
43. Είαττωσις οφειλομενη κυρίως εις τήν συνεχώς 
επικρατούσαν ιδέαν ολιγωτέρων, αλλά καλυτέρων 
φίλμ.

τήν 1 αλλίαν 520 εξ ών άμερ κανικά 313 
(έναντι 368 πέρυσι), γερμανικά 122 (έναντι 91) και 
γαλλικά 94 (έναντι 74).

— ,Έπανερχόμεθα στή Γερμανία. Έκ τών σε
ναριογράφων ό Μπράουν έγγραφε 11 σενάρια, δ 
Λύτγκε (Κάρμεν Σαν ΙΙάολι) καί Σούλτς άνά 6, ό 
Λίμπαν (Λοΰπιγκ ντί Λουπ, Γαλάζιο ποντίκι) ’και 

άνά 5, 43 άλλοι έγραψαν κατά ζεύγη καί 
69 άλλοι μόνοι άνά ένα σενάριο.

— 99 σκηνοθέται (έναντι 97 πέρυσι) έγύρισαν 
188_φίλμ (έναντι 197 πέρυσι). Τινές έκ τών σκηνο
θετών οίτΐ'ες δεν ειργασίίησαν εφέτος στή Γερμανία 
είναι δ Μπέργκερ, ύ Κόρντα, δ Μαλικώφ’ άντιθέτω: 
ειργάσθησαν τό 1928, έλλείποντες άπό τό 1927 οί 
Φέϋντερ, Χόφμαν, Κερτέζ, Μάϋ, Τουρζάσκη, Βολ· 
κώφ κ. ά.

Άνά 5 φίλμ «έγύρισαν» οί Κάρλ Μπέζε, Φλέκ 
(Γιυσιβάρα), Φρέλιχ, (Βιολάντα) Ράϊχμαν (Μανέζ). 
Άνά 4 οί Γιάνσον (Δίς ύπαστυνόμος) Λά’.τ, ’Όμπαλ, 
Σπέγχερ, Στάϊνιοφ, Φαίν καί Βίνε ('Ωραία τυχοδιώ- 
κτρια).

— Μεταξύ τών γυρισαντων άνά 3 συγκαταοιθ· 
μοϋνται. Άϊκμπεργ (Είλωτες, Κορ'τσι τής Ρεβύ) 
I κενινα, 1 κοΰτερ (Γαλάζιο ποντίκι, φοιτητής τοΰ 
Ντανσιγκ), Σειφέλδερ (Ουγγρική ραψωδία). Βάσνεκ 
(Σάν ΙΙάολι), Τσέλνικ

— Εκ τών άνά ι-V Μαρτίν Μπέργκερ (’Ερωτι
κές περιπέτειες τοΰ Ρασπούτιν), Φέΰντερ (Τερέζα 
Ρακέν), Γκάλην (Μανδραγόρας) Γκαλόνε (Μαρτύρων 
έρωτος) Χόμφαν (Μυστηριώδης καθρέπτης) Λάνγκ 
(Κατάσκοποι) Μάϋ (’Επάνοδος) Μέγιερ (Ένοχοι) 
Οστεν, (Σαραί) ’’ομπι^,ον (Δούμπινγκ ντί Λοΰπ) 

Τουρζανσκυ (Βολ/α, Βόλγα) καί Βολκώφ (Σεχε- 
ραζάτ).

Κατα τό 192b ελειτουργησαν έν Γερμανία 
15< νέοι κινηματογράφοι έκ τούτων 25 άνω τών 
1000 θεσεων. Εξεχουσαν θέσιν το «Οΰνιβέρσουμ» 
τοΰ Βερολίνου (1800 θέσει;) τό Πρίμους ΙΙάλαστ τοΰ 
Βερολίνου (2300), τό Τιτάνια Πάλαστ τής ιδίας πό 
λεως (2000),<το Καπιτόλ καί Κονσερτχάους τοΰ 
Μπρι σλαου_(άπό 1500 θέσεις έκαστον), τό Όκερόπα 
ΙΙάλαστ τοΰ Δτυσελντορφ (2090) Λιχτμπούργκ τοΰ 
Εσσεν (20 10) καί Χαρμσνιλιχτσ.τίλε τοΰ Βαντ- 

σμπέκ (1700) τοΰ Filim Kurier

Π2ΛΟΧΝΤΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ1 ΜΕΓΕΘΟΥΣ 25X20

ΠΡΟΕ ΔΡΑΧΜΑΕ 6 ΕΚΑΣΤΗ

Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας άντί θ δηαχ- 
μών έκάαιη και άποστέ1 λονται είς ιούς αίτοϋν- 
τας έκ τών επαρχιών μέ τήν αυτήν “.τιμήν, διά
φοροι φωιογραφίαι μεγέθους 25X20 (σκηναΐ 
άπό διάφορα νεάέτερα κινηματογραφικά Βργα, 
μέ τούς γνωσιοτέρους ’ή&οποιούς) καταλληλότα
τοι όιά κάδρα πρός οτοίισμέν δωματίων ή γρα
φείων.

Εις τούς παραγγέλοντας έκτων επαρχιών] άά 
άποατέλλωνται φωιογραφίαι ανευ Ιδιαιτέρας 
πληρωμής, δεδομένου δτι είνε άδύνατον τοΰτο. 
Οΐ έπι&υμουντές άς απεύαουν νά προμη&ευ 
ϋΌΰν πρ'.ν έξαντίη&ώσι.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Σ. Καζανιζήν (Ξάνθην). Επιταγή έ ήρθη καί σας 

εΰχαριστοΰιιεν.
I. Τσαρκάτογλου (Θιο)νίζην). Συστημένη καί χρήαατο 

έλήφθησαν. Έστάλησα” επ' όνόματί σα; εις δέμα όλα τά 
>εύχη άπό άρ. 1 τοϋ 1928 μένρι σήιιερσν.

Πολιτάκην (‘Ηράκλειον). Μόλις έτοιμασθοΟν διπλότυπα 
αποδείξεων θά σας άποστείλωμεν ευχαρίστως. Διά τήν 
μσχανήν θά τό έχωμβν ΰπ’ δψιν μας. Φωτογραφίυι έ- 
στά’ησαν πολλαί βίς τόν κ. Λιναρδάκην. Τόν πιρακα- 
λοΓμεν ν ι μάς γρ ;ψί} αν τάς έλαβε.

Χαλκίδην (Σεροα;). Δέν ενθυμούμενα νά ένβγράφη 
ποτέ ό κ. Σαμαράς. Άς μάς απόδειξη πότε ίνεγριφη 
καί 8ιά τίνο: νά τό παραδεχθώμεν.

Ε. Μαρκόπονλον (‘Ιεραπέτραν).Χρήματα έλήφθησαν, 
σάς εύχσριστοΰμεν. Δέν μάς άπήντησε τίποτε ό ζ.Βλάσ
σης σχετικώς μέ τάς ταινίας Κουρουνιώτη. Πσρακαλοΰ· 
μεν γράψετε μας τίποτε σείς καί στέλνετε μας πάντοτε 
σημείωμα ιών προβαλλόμενων είς τόν κιτηματογράφον 
σας έργων. Διά τό «Μπέν-Χούρ» νά γράψετε άπ’ ευθεί
ας είς τήν Μετςό-Γκόλντουϊν, Θεμιστοκλέους 15, ’Α0ή 
νας διά νά συνενιοηβήτε.

—A. Κ. (Ενταύθα). ‘Η Ντυφλώ θά έπιστρέψη είς 
τάς 7 προτ:χοΰς στό Παρίσι. Σκέ?νλει τήν φωτογραφία 
της καί δ.αβάζει μόνη δλην τήν αλληλογραφίαν της.Του
λάχιστον έτσι έβεβαίωσε τήν έπισζεφθεϊσαν αυτήν συ- 
νεργάτιδί μας.
|| «

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ· ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοϋνται τά εξής.
Τόμοι «Κινημ. Άστέρος» 1927 πρός δρχ. 120.
Τόμοι «Κινημ. ’Αστέρας» 1928 » > 15'1.
Τεύχη τών ετών 1926 — 1929 » » 5

Μέ τάς αύτάς τιμάς καί άνευ ταχυδρομικών τε
λών άποστέλλονται ταχυδρομικώς 

καί εις τσς ’Επαρχίας,
Γίνονται άποστολαί καί είς τό ’Εξωτερικόν μέ 

έπιβάρυνσιν 20ο)ο έπί τών άνωιέρω τιμών 
Σπεύσατε πριν έξαντληθοΰν

I ψ-------- ------------------------------------------------------------,η

e 1 Ν Ε Μ 7Κ
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevard Elisabeta 14. Bucarest (Roumanie)

1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ S,
—‘Η γνωστή άμερικα ικη φίρμα «Βάρνερ» ανέ

θεσε είς τήν Defina τήν έκμέτάλλευσιν τών ταινι
ών τη; έν Γερμανία. Ώς γνωστόν ή Defina αποτε
λεί Οργανισμόν μετά τή; First National, ή, όποια 
κατ’ ούσίαν συνεχωνεύθη σχεδόν μέ τήν «Βάρνερ».

—Τό σούπερ φιλμ τής ΙΙαραμάουντ «ΙΙτίρυγες» 
τό όποιον καθώς πληροφορούμεθα θά ’ίδωμεν άπό 
τής όθόνης τοΰ «’Αττικού* παίζεται διά τρί.ην ε
βδομάδα μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν είς τό Οΰφα 
Πάλαστ άμ Ζόο τοϋ Βερολίνου.

._ Έν ’Ισπανία λειτουργούν σήμερον περί τούς
2009 κινηματογράφοι. Έκ τούτων 50 έν Βαρκελώνη 
καί 37 έν Μαδρίνη. Ή τοπική παραγωγή άντεποο- 
σωπεύθη κατά το 1928 άπό 19 φιλμ.

—Ε’ς τό νέο του φίλμ ό Γιάννιγκς κρατεί ενα 
ρόλον άλπ.νιστοΰ, σύντροφον, έχει τήν Έστερ Ι’άλ 
στον. Ε’ς τό προσεχές του θχ ύποδυθή ννα ρόλον 
ναυτικού, σκηνοθέτην δέ θά εχη τό Ουελμαν, τόν 
σκηνοθέτην τών «Πνρύγων».

—‘Ο Τζαίημς Χήλ δστις πρωταγων.στεΐ εις τό 
νέο φίλμ τής Βίλμα Μπ< κη λανσαρετοι ύπο τού_,α- 
μουελ Γκόλντουϊν, ώς ά ικαταστάτης τοϋ Κόλμαν.

—Ό ’Αρθουρ Ρόμπιζον προσέλαβεν ως πρωτα
γωνίστριαν είς τό νέο φίλμ πού «-γυρίζει» The In 
former» τήν Λύα ντέ Ποϋττι. Πρός τοΰτο κατά τά 
μέσα τοΰ μηνός φθάνει είς Λονδϊνον. Τό φιλμ είναι 
παοαγωγή British International.

— ‘II 11 ταλοΰγκχ φιλμ τοΰ Τουρίνου ετοιμάζει 
τό φιλμ «’Αντίο ώραία μου Νεάπολιο» μέ τόν Μάλ 
κομ Τόντ καί την Λιλίάνα Λυλ. Σκηνοθεσία Μάριο 
’Αλμιράντε.

‘Η Γκρέτα Γκάρμπο κατά τήν έν Στοχόλμη πα
ραμονήν της έπεσκέφθή τήν δραματικήν σχολήν είς 
τήν οποίαν καί ή ιδία έφοίτησεν καί εκεί καταλη 
φθεϊσα άπό έςχιρετοκον ένθουσιασμόν έλησμονησε 
για λίγε; ώρες τήν παγκόσμ ον δόξαν της. Ώςγνω 
στόν δέ ε’ς τό προσεχές της φιλμ ή θεία γυναίκα 
θά ύποδυθή μίαν ίαπωνίδα σ’ ένα έξωτικό ίαπωνέςι 
κης ύποθέσεως φίλμ.

—Ό Τζών Τζίλμπερ άνανέωσε διά μίαν τρ ετίαν 
τό συμδόλαιόν του μέ τήν Metro, εις τήν εταιρείαν 
δηλ. ποΰ κατά τά τελευταία έτη έβάδισεν άπό θρι
άμβου σέ θρίαμβον. ’ Ας ένθυμήθή καθείς τά «Μπο- 
έμ», «Μεγάλη Παρέλασις», «Μπαρτελυς», «Σόρς και 
Διάβολος»,«"Αννα Καρενίνα»,«Ό άνδρας ή γυναίκα 
καί τό άμάρτημα* καί «Κοζάκος». Τα δύο τελευταία 
του φιλμ θά προβληθούν λίαν προσεχώς έν Άθηναις.

—Αί σύντροφοι τοΰ Γιάννικς στά άμερικανικά 
του φίλμ υπήρξαν’ ή Φίλις Χάβερ, ή Εόελυν 
Μπρέντ, ή ’Όγλα Μπακλάνοβα, ή Φλόρενς Βίντορ, η 
Ρουθ Τσάλερτομ. Είς τό νέο του φ’λμ θά ε’.νε ή 
Έσθερ Ράλστον.

*0 1’ιοχάννες Γκούτερ «γυρίζει» διά τήν Aafa 
τό φίλμ «Τρελλή εύτυχία» μέ τόν Παβανέλι καί τήν 
Μαρία Πάουντλερ.

—'Π «'Αγνή κοκόττα» είνε ένα νέο φίλμ τής

BILLIE DOVE

'Η ώραία τών ώραίων, ή πλέον χαριτωμένη, 
ή πλέον γλυκεία τής ’Αμερικανικής κινη
ματογραφία;. 'Η ρωμαντική. ή παθητική 
έρμηνεύτρια τόσων καί τόσων άριστουργη- 
μάτων περυσινής καί έφετεινής παραγωγής. 
'Η γυναίκα μέ τά ώραιότερα μάτια.... Hi
τήν θαυμάσωμεν σέ δύο άκόμη ταινίας της, 
στήν «ΚΑΡΔΙΑ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑΣ» καί στήν 
«ΑΟΤ Ι-ΖΙΑΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑ
ΠΗΣ» ποΰ θά προδληθώσιν είς τό ένταύθα 

«ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ» έντός δλίγου.

Enielka μέ τήν Δία Άϊμπενσύτς, τήν Μάλη Ντελ- 
σάφτ καί τόν Άλφόνς Φρύλαντ.

—Τό νέο φίλμ τής Λίλιαν Χάρβεύ γιά τήν 
U.F.A. μετά άπό «Τό μελανόν της σημεϊον», τό 
όποιον θά ίδωμεν προσεχώς άπό τής δθόνη; τού 
«Ούφα ΙΙάλας» είνε «Τό μοντέλλο τού Μονπαρνάς». 
Τής δέ Τζέννυ Γιοΰγκο διά τήν U.F.A. επίσης εινε 
«Τό κ'ρίτσι τήςΒαλέντσιας». Έν τώ μεταξύ«'Η ουγ
γρική ραψωδία» θριαμβεύει στή Στοκχόλμη.

—Τό4ον φΓμ τή; παραγωγή; Πόμμερ τής 
U.F.A, μέ τήν Μπριγκέτε Χέλμ «Τά θαυμάσια 
ψεύδη τής Νίνκς Πίτροβνας» έτελείωσεν. Συμπλη- 
ροΰται ούτω ή παραγωγή τοΰ Πόμμερ συμπεριλαμ- 

ί βάνουσα έκτος τοϋ άνωτέρω «Τήν έπάνοδον» «Τήν 
άσφάλειαν. καί «Τήν οδγγρικήν ραψωδίαν».

“Απαντα καθώς μάς διεβεβαίωσαν θα προβλη- 
θώσιν έφέτος ένταύθα. Ή νέα έργασία τοΰ Πόμμερ 
διά τήν U.F.A. ΰπολογίζει 3 φίλμ.



: Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ;
■ ■

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΕ ΓΧΗ
(Μήκος ιιέτρα 198 >—Πράξεις 7)

Προεβλήθη είς το «Σπλ.έντιτ»
Μετά τήν εμπορικήν επιτυχίαν τοΰ «Υίοΰ τοΰ Σεΐχη», 

χόρις είς τήν οποίαν οί κληρονόμτι τοΰ Βαλενιΐνο θά 
τόν μακορίζ-υν ακόμη, δέν ήμπτροΰσε παρά νά γεννηθη 
κι' «‘Η κόρη τοΰ Σεΐχη» άφοΰ τό έμπτρικό σουξέ, τή; 
ή ο προεξησφα?ισμένο.

Έγ;άφηκε λοιπόν ένα σενάριο «διά πολύ μικρά παι
διά», κι’ ή «Κόρη τοΰ Σεΐχη» ι!5ε τό qως, δπως αύρπ 
θά τό ίδή πιθανώτατα ή έγγονή του καί ή λοιπή γε- 
τ ευλογία του, άφοϋ τά αραβικά έργα είνε πάντα ά'· 
βόγκ στήν ’Αμερική, άδιάφορο αν τό ύπό κρίσιν τοιοΰ 
τον είνε ζήτημα αν θά συνεκίνει θαμώνας τή; διινοη· 
τικότητος έκείνων τοΰ «Πανοράματος».

Οί άπόγονοι τοΰ Μπάρμπα Σάμ όπωοδή ,οτε, μέ τήν 
παιδαριώδη τους νοοτροπία καί τάς έλαχίσ α, καλλι
τεχνικά; των άξιώσεις,δέν φαίνοντ ι ]διατεθιιμένοι νά 
βαρεθούν τά άραβικά έργα, όσον δήπο ε μέτρια καί αν 
τούς παρουσιάζονται, π. χ, δπως τό ΰτό κρίσιν.

Τό μόνο φωτεινό σημείο τής «Κόρη; τοΰ Σεΐχη», ήτο 
ή Μπεαπέ Ντάνιελς τή; οποίας ή ύπόκρισ ; ήτο άρτετά 
ίχανοποιηιική. έν άντιθέσει πρό; τού; περιστοιχίζοντας 
αΰιήν καλλιτέχνας, οί όποιοι έκιό: τοΰ Σεΐχη και ·>οϋ 
ζέν πρεμιέ, ήσαν κατώτεροι άπό μέτριοι.

*Π σκηνοθεσία πτωχή, τό σενάριο ανάξιο λόγον, ή 
φωτογραφία σχετι ιώς καλή. ίρις Σκαραβαίον

© ΤΕΛΕΥΤ \ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
(Μήκος: Μέ τρα 2300— Πράξεις (!)

αρετή τοΰ φ λμ πρέπει νά θεβρηθή. Συντελούοης δέ 
τή; αληθώς θαυμασίας φωτογραφίας καί τών καλαισθή- 
των ντεκόρ,τό σύνολον παρουσιάζεται όχι μόνον τέλιιον, 
άλλά καί ας μή φανή παράδοξον, εξαιρετικά νέον. Τό 
διι δηλ. πέρασαν τεσσερα χρόνια άπό τής κατασκευής 
του δέν τό κατέστησαν παληό, δέν έπαθε δηλ. δτι συνή
θως παβαίνουν τά φίλμ. Ό «Τιλευταΐος τών ανθρώ
πων» σιήν εποχή του ήτο τολμηρός μοντερνισμός καί 
σήμερον μεταξύ τών πριγματικώς νέων (άπό άπόψεως 
δηλ. τρόπου παρουσιάσεω; καί τέχνης) έξακολουθεΐ νά 
παραμένη ένα φίλμ νέον. Καί όχι μόνι,ν τοΰτο, άλλά 
βλέπει κανείς καθαρά σ’ αύιό, την έπίδροσ,ν του στά 
μετέπειτα φίλμ τών συντέλεσ ών του, στήν «Αυγή» 
π. χ. ή σι· «Όταν ή σάρξ ύποκύπτη».

Ώς πρός τού; ρόλου; ; Συγκεντροΰνται όλοι σιό 
πρόσωπο τοΰ Γιάννικς, ό όποιος ύριστικώς πλέον άπό τό 
φίλμ αύτό παίρνει τόν μεγάλο του τίτλο. Φυσινώτατος, 
άπλούστατος, όλαλήθινυς, έν ιυπωτικώτατος, είνε ή 
εξωτερική ψ >χή τοΰ έργου, δπως ό Μουρνάου ή εσωτε
ρική. ’Αξιοσημείωτος είνε ακόμη ή εκλογή τών διαφόρων 
τύπων, του αναγκαίου έκάστοτε χρώματος.

Περισσότερα έλω τήν έντύπωσίν ότι περιττεύουν. Θά 
ήρκει ίσως μό'Όν τό ότι είτε ένα άπό τά ι ερ κά έκεϊνσ, 
τά όποια παγκοσμίω; κατέστησαν γνωστήν τήν U.F.A. 
Είνε ένα τέλειον φίλμ. Ώ; πρός δέ τήν εμπορικήν του 
άποψίν χάριν κυρίως τοΰ ό·"όματος τού Γιάννικς ουδό
λως παρουσιάζεται ευκαταφρόνητου, ή προσωπική μου 
άλλωστε γγώμη είνε δ ι τέτοια φίλμ τιμούν τόν κινη
ματογράφον ποΰ τά προβάλλει. Ro-Ma

Η ΛΕΥΚΗ ΣΚΛΑΒΑ
(Μήκος ιιέτρα 2>911—Πράίεις 7)

ΠοοεβλήΘη ιίτό «Άτττκόν»
Δέν είνε ή πρώτη φορά ποΰ βλέπομ; στό φίλμ έια 

Άραβα φύλαρχον νά παντρεύεται μίαν εύρωπαίαν καί 
τάς συνεπεία; έ.ό; τοιούιου γάμου, παρουσιασμένα; 
ένιοεΐται έ-,άστοτε κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπον. 
’Εξ ά λου τό σενάριο δέν εμφανίζει άλλα προτερήματα, 
ώστε τό μειονέκτημα, δτι είνε συνειθισμένον, νά πέρνα 
άπαρα ιήρητον. Δέν μπορ;ϊ έν τούτοι; νά άρνηθή κάνες 
ότι τό είδος αύτό τών ανατολίτικων φίλμ μέ τίς περι
πέτειες καί απρόοπτα αρέσει είς ιό πολύ κοινόν.

Δέν φαντάζομαι ότι ή προσπάθεια τοΰ Α. Γκένινα, 
ι τοΰ σκηνοθέτου, έτελεσφόρησεν. Έδειξεν μέν εύ υν«ι- 
δησίαν καί επιμέλειαν άλλά δέν έπέτυχε νά πρτσδώση 
καλλιτεχνικήν άξίιν είς τό έργον. Καί οί ρόλοι γενικώς 
δέν μέ ικανοποίησαν. Ό Σαρλ Βανέλ αποτελεί ίσως 
έξαίρεσιν, άλλά σέ ρόλον όχι σ.τουδιΐον. Ή Λιάνε 
Χάΐντ φυσικά καί πάλιν ψυχρά. Ό δέ Βλαδίμηρος 
Γκοίντάρωβ παραμένει μάλλον άτονος μή έπιτυγχάνων 
(έξαιρέσει κάπως τοΰ τέλους) νά προσελκύση τό εν
διαφέρον.

Τό φίλμ έκτος τών άλλων του έμπορικών προτερη
μάτων είνε καί άρκούντως πλούσιον ιοστε νά παρουσιάζη 
άξιοσημείωτον έμ τορικότητα. Ro—Ma

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ
(Μίίκοςρέτρα] 28 50—Πράξεις 7)

Προεβκ.ήΟιι εις τό «ΊντεάΟ.»
Τό γνωστό όμάινυμο μυθιστόρημα έχρησίμευσεν ώς 

θέμα τού σεναρίου τής ταινίας ποΰ είδαμε τήν περα
σμένη εβδομάδα στό «Ίνιεάλ». Κατά συνέπειαν ή υπό· 
θεσί; τη; δέν έστερείτο ενδιαφέροντος.

‘Η ’Αρλέτ Μαρσάλ καί ή Βίβιαν Γκίμπσον είνε φα-

ΙΙροεβΰ.ήθη είς τό «Ονύα Πάλας»
Τό οτι είδα τό φίλμ τελείως γυμ'ό χάρις δηλ μου

σικήν καί τίτλους (αν καί γενικώς τό φίλμ παρουσιάζει 
τό προτέρημα τών ολίγων τίτλων) ουδόλως τοΰτο 
έμείωσε τήν έντύπωσίν μου, ή οποία δέν διστάζω νά 
ομολογήσω δτι ήτο εξαιρετική. ’Ιδού πώς.

Πρόκειται περί ενός σεναρίου άπλουστάτου, άλλά 
βαθύτατα ψυχολογημένου. ‘Επόμενον είνε ίοιπόν δτι 
άπαιτεΐται νά κατανοηθή, νά ύπεισέλθη ούτως ιίτεΐν 
τό κοινόν είς τήν εσωτερικότητα τής ύ τοθέσεως. Τοΰτο 
φυσικά είνε κάπως δύσκολον καί όμως αν αϋ.ό δέν 
συμβή, τό κοινόν μοιραίως θά πσρεξηγήση καί ίσως 
κ ιταλήςη είς τήν δλως άτοπον φυσικά γνώμην ότι τό 
υίλμ σιερεϊται ΰποθέσεως. Είς τό σημεΐον κυρίως αύιό 
έγκειται τό βαρύ τοΰ έργου, τό όποιον έκαμε διατακτι
κούς τούς επιχειρηματίας μας αν π έπει νά τό προβά
λουν καί διά τοΰτο είνε κυρίως άξια παντός επαίνου ή 
διεύθυνσις τοΰ «Οΰφα Πάλας» άποδείξασα καί πάλιν 
πόσον ένδιατέρεται διά τήν τέχνην.

Εύκολονόητον τώρα ότι ένα τέτοιο σενάριο έχρειά- 
teto ένα άληθινά δεξιοτέχνην σκηνοθέτην καί εύρεν 
ένα πραγματίκώ; τοιοΰτον είς τό πρόσωπον τοΰ Μουρ- 
νάου. Δέν θά άναφέρωμεν σκηνάς διότι ή αξία τοΰ 
έργου δέν εναπόκειται είς ολίγα; τοιαύιας, άλλ’ είς τόν 
θαυμάσιον ειρμόν καϊ τέμπο, τό γούστο καί τήν αληθή 
τέχνην νά παρουιιάζη τά πράγματα, τά τόσον απλά καί 
συνήθη κατά τόν πλέον ενδιαφέροντα καί ίκανοποιοΰντα 
τρόπον. Παρίμοιον ευρίσκω καί τό τέλος, τό όποιον 
τινέ-, ώς άλλως τε άνεμένετο, κατ.,γοροΰν ώς μειώνων 
τήν έν γένει έντύπωσίν. Νομίζω ότι έχουν άδικον. Ή 
τραγωδία παραμένει τραγωδία, άλλ’ ή έντύπωσις ή 
όποια ποραμένει στό θεατή αντί νά είνε θλιβερά είνε 
άλως τό εναντίον. Αύτό, όπως είνε παρουσιασμένο, ώ,

Ιίινιιαατογραόικός ’Αβτιίρ
Ιίινιιρατογραόικός Άότήρ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ <ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ*

::::ο επίγειος παράδεισος::::
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΥΦΑ—ΣΚΗΝΟΘΕΣ! Α ΣΙΡΟΚΑΟΥΕΡ

ΠΡΩΤΑΤΩΝ ΙΣΤΑ I: ΡΑΎ ΝΧΟΛΛ ΕΙΝΤΧΕΛ ΚΑΙ ΣΑΡΑΩΤ ΑΝΓΕΡ

Δύο λόγοι έκαμαν έξαιρετικά νευρικό τόν βου-Ι 
λευτή Μπέλμαν τήν ήμερα εκείνη.

Έπρόκειτο άρ’ ένός νά έκφωνήση τόν πρώτο του 
λόγο άπό τού βήματος τής βουλής καί άφ’ ετέρου 
νά παντρευτή.

’Επειδή δμως ό Μπέλμαν δέν είχε τήν ρητορική 
ικανότητα τοΰ Δημοσθένους μόλις άντίκρυσε τό πλή
θος τής βουλής, έχασε τό θάρρος του καί δέν έγνώ- 
ριζε τί νά πή. Διά νά σώση τήν κατάστασιν καί διά 
νά βρή θέμα, συζητήσεως ήρχισι νά έπιτίθεται έναν- 
τίον τής συγχρόνου κοινωνικής διαφθορά; καί ώς 
παράδειγμα έφερε στή τύχη τό νυκτερινό κέντρο ό 
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΓΕΙΣΟΣ τό όποιον κυ.ιιολεκτι- 
κώς κατεκεραύνωοεν.

Συγχαρητήρια καί έπαινοι άμέσως στόν Μπέλ
μαν άπό τά διάφορα σωματεία ύπέρ τής ηθικής.,.. 
' ‘Οποία δμως άπελπισ'α διά τόν ένδοξον ρήτωρα 

δταν μιά επιστολή τοΰ συμβολαιογράφου του τόν 
πληροφορεί δτι γίνεται γενικός κληρονόμος κάποιου
άγνώστου συγγενούς του καί δτι στήν πιριουσ α του I 
περιλαμβάνεται καί ό ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ!..' 
“Επρεπε μάλιστα ά<ριβώς έκεϊνο τό βράδυ, τό βρά
δυ τών γάμων τουνά παρευρεθή στόν 'Επίγειο Παρά
δεισο διά νά άναλάβη τή* διαχείρισιν διότι διαφο
ρετικά ή περιουσία θά περιήρχετο είς τούς έξαδέλ· 
φβυς του, τό γένος Κίππελ.

Τί νά κάμη δ δυστυχισμένος Μπέλμαν: Πώςάπό

νερδν ότι άμιλλώντο στήν άπόδοσιν δύο ριζικά άντιθέ- 
των γυναικείων τύπων. Ή Μαρσάλ εμφανίζεται σ’ ένα 
ρόλο κοριτσιοΰ ένζενύ, ρωμαντικοΰ καί δνβιροπόλου, 
Ικανού όμως γιά μεγάλες θισίβς χάριν τή; αγάπης του. 
Έκ παραλλήλου ή Γκίμπσον κρατεί τό ρόλο μιας κοινής 
άλυμέζ ποΰ ή ζωή της είνε μιά συνθηκολόγησις.

Κι’ ή δυό τους είνε καλές στό είδος τους. Ό Παβα- 
νέλλι επίσης αρκετά καλός άν καί γηρασμένος κάπως. 
Ό ζέν πρεμιέ όχι περίφημος.

‘Η σκηνοθεσία καλή, μοντσρισμένη μέ περισσότερο 
γούστο παρά πολυτέλεια. Τό ίδιο καί ή φωτογραφία ή 
οποία μάλιστα μάς δείχνει δύο βύ πανοραμίκ τού Λουγ- 
κάνο, πρώτης τάξεως.

Τό φίλμ χωρίς νά είνε εξαιρετικό έν τφ συνόλω του, 
παρ’ όλο ότι δέν παρουσιάζει τρωτά σημεία, ύπερήρεαεν 
έδώ. Ό τίτλος του, ή Μαρσάλ καί ή Γκίμπσον υπήρξαν 
έπίσης συντελεσταί τοΰ μεγάλου σουξέ του.

’Ίρις Σκαραβαίον

LE C ΝΕΜΑ SU SSE 
Ελβετικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 
Rue du Theatre —Montreux (Suisse)

προστάτης τής ήθικής νά φανή ιδιοκτήτης ένός κέν
τρου τής διαφθοράς, Πώς τό βράδυ τών γάμων του 
άκριβώς στάς 10 μ. μεσημβρίαν νά φύγη άπό τό^σπί- 
τι που:

Ωσάν νά μή έφθαναν δλα αύτά διά τόν Μπέλ
μαν δ πεθερός του θέλει νά διαλύση τόν γάμον διό
τι ώς έργοστασιάρχη; σαμπάνια; θά είχε πολλά νά 
ζημι,ωθή άπό τόν θόρυβο ποΰ έγινε στή βουλή έναν- 
τίον τών νυκτερινών κέντρων.

«’Ή θ’ άνακαλέσης τούς λόγους σου έντός τής’ή- 
μέρας καί θά είπής δημοσία δτι έλεγε; βλακείες ή 
δέν σοΰ δίνω τήν κόρη μου».

Ό Μπέλμαν θέλων δμως νά διατηρήση τό κέν- 
τρον τό οποίον έκληρονόμησε πηγαίνει τακτικότατα 
κάθε βράδυ μετεμφιεσμένος είς γυναίκα διά νά μή 
τόν άνακαλύψουν.

‘Η Ζουλιέττα πού μένει διαρκώς μόνη σπήτι ά- 
ποφασίζει μία νύκτα νά πάη είς το κέντρο αύτό. ’Ε
κεί ή Ζουλιέττα χορεύει μ’ ένα νέον. Ό Μπέλμαν 
βλέπων τήν οικειότητα τιΰ νέου πρός τήν σύζυγον 
καταλαμβάνεται ύπό ζυλοτυπίας καί αποκαλύπτεται 
διά νά τήν έμποδίση.Τότε δλα έςηγοϋνται,‘0 Μπέλ
μαν μαθαίνει άπό τόν δικηγόρον του τό εύχάριστον 
νέον δτι ό «’Επίγειος παράδεισος» έχει πωληθή καί 

| έπιστρέφει μέ χαράν πλέον είς τόν πραγματικόν του 
I παράδεισον,στό γλυκό σ τοματάκι τής γυνακούλας του.

TO ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΗΣ ΛΟΞΗΣ
KAI Ο ΠΡΙΜΟ ίΝ Τ Ε ΡΙΒΕΡΑ

Τό «Λυκόφως τής δόξης», τό μεγάλο φίλμ τοΰ 
Γιάννικς, τό όποιον πριεολήθη πρό τίνος κ«ί έδώ, 
άπηγορεύθη νά προβληθή Ιι Ίσπανίφ. Τήν ιδίαν 
τύχην έσχον έκάστοιε δλα τά φιλμ ύποθέσεως σχε
τικής μέ τήν μπολσεβικικήν έπανάστασιν.

ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΧΑΡΒΕ Υ
‘Η θελκτική Λίλιαν Χάρβεϋ είναι μανιώδης φίλη 

τοΰ αύτοκινήτου, άλλά καί τή; είναι άδύνατον νά 
έχη τό ίδιο αύτοκίνητο πολύ καιρό. Μόλις ΐδή ένα 
καινούργιο μοντέλλο, είς πώλησιν άμέσως τό πα
λαιόν, πρός άγοράν νέου. Τό λυπάται, δμως λέγει, 
τό παληό, γιατί εί ε πάντοτε ό πειό πιστός της φί
λος καί δέν βαρυέται καί πέντε άκόμη ώρες νά 
τήν περ'.μένη, δταν είνε στις μοδίστρες της, άλλά ή 

I μανία τής άλλαγής κυριαρχεί τελικώς.



Κίνηυατογοαότκός Άότηρ Κινιτιιατογρα^ικός Άότΐιρ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΚΑΙ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ
Παραγωγή καί Αποκλειστική έχμετάλλενσις ‘Ελληνικής έιαιρίας ΑΖΑΞ ΦΙΛΜ

Σ’ ένα μαγευτικά χωριό τής Στερεός ‘Ελλάδος, τούς 
Πενταγιούς, ζοΰνε δύο αδελφέ; μέ όλω; διαφορετικά 
αίσθήιιατα, ή Συρμή, κακιά καί διεστραμένη και ή Μα
ρία, ποιητική καί ρωμαντική. Τά βουνά πλημμυροΰνε 
άπό ληστάς, οί χωρικοί νωρίς κρύβονται οτά σπήτια του;
καί τά σκυλιά ουρλιάζουν δταν τήν νύκτα άκοΰνε τά βα
ρεία πατήματα τών ληστών. 'Ενα γιόμα τά κορίτηα τών 
Πενταγιών τρέχουνε πριν πέση ό ήλιος τά φτάσουνε 
στό χωριό, αλλά δ,τι έφοβοΰντο τό πάθανε. Ένα μπου
λούκι άπό ληστάς ξεχύ-
νεται καί πέρνει στά 
βουνά τήν Μαρία, τήν 
αδελφή τοϋ Θανάση, 
τήν δασκαλοπούλα- Ό 
αδελφός της ξεσηκώνει 
όλα τά πάλη άρια τοΰ 
χωριού καί πάνε νά 
πάρουνε άπό τά χέρια 
τοΰ αρχιληστή Λαμά- 
ρσ, (Αίμ. Βεάκης) τήν 
Μαρία. Τά παλληκάς ια 
τοΰ αρχιληστή συμπλέ
κονται μέ τά παλλη- 
κάρια τοΰ Θανάση καί 
σέ μιά στιγμή ή Μαρία 
ξεφεύγει καί τρέχει στό 
Θανοση.

Δέν άργησε ή κα
κία τοΰ χωριοΰ νά χύ
τη τό φαρμάε ι τη; σ’ 
αύτό τό λουλοΰδι πού 

ούξανόμενο ξετυλίγεται 
σέ μιά πτράξειη (ο
μορφιά. “Ολοι δέν μι
λούν παρά γιά τήν 
Μαρία. Τά παλληκα- 
ρια συναγωνίζονται 
ποιος θά πρωτοκερδίση 
τή ματιάτης, οί δέ συγ
χωριανός τη; [τήν βλέ
πουνε μέ φθονερά μά
τια.

Άγρυπνος φύλακας <0 ακηι0»ίτν,
τής Μαρίας στέκει ό α
δελφός τηςΘανάσης—ό δάσκαλο; τοΰχωριοΰ—ό Δασκαλο- 
Θανάσης, όπως τόν λέγανε. Ένας χαρακτήρας αύστηρό: 
καί απότομος, ό όποιος έδινε πίστι στά λόγια τών χω
ριανών καί τήν έβασάνιζε χωρίς αιτία. ’Αδικα ό πατέ
ρας της, κύρ-Θοδωράκης, καί ή μητέρα της έπαιρναν τά 
δίκια τη-, γιατί τόν Θανάση τόν βοηθούσε καί ή Σύρμη
ή όποια δέν μποροΰσε νά ϋποφέρη τή; άδελφή; της τήν 
υπεροχή. Σέ όσους τήν ζητούσανε σέ γάμο ό Θανάσης 
τούς απαντούσε ότι τήν αδελφή μου δέν τήν πουλάω ή 
δέ Μαρία δέν .σήκωνε τά μάτια γιά κανένανε. Σιό πεί
σμα τής Μαρίας ξεκινάει άπό τό Λιδωρίζι μέ τό κοπάδι 
του, ένα τσελιγγόπουλο ξακουστό γιά τήν παλληκαριά 
του, δ Δημήτριος Τουρκάκης,ιιέ σκοπό νά κατακιήση τήν 
Μαρία. Τό λιγερό κορμί τοΰ Τουρκάκη. ή φλογερή του 
ματιά καί τό ώραϊο του κεφάλι μέ τά σγουρά μαλλιά 
του δέν άργησαν νά τή σύρσυν στά δύκτια του. ‘Ο Τουρ- 
κάκης καί ή Μαρία άγαπιώνται· άν καί προσπαθούν νά 
κρύψουν τήν άγάπη τους άπό τά κακά μάτια δέν τήν 
κρίβουνε καί άπό δυό πονηρά καί έξυπνα μάτια, τά μά- | 
τια τή; Χρύσως τής Δηιιαρχοπούλας Ή Χρύσω ήτανε ή 
αχώριστη φίλη τής Μαρίας, ή Μαρία μέ όλη τη; τήν ά-|

Ιθωότητα έλεγε τά μυστικά τη:, ένφ εκείνη έκύτταζε νά 
I τή; σκάβη τό λάκκο, γιατί τό ώμορφο κεφάλι τοΰ Ίίουρ- 
I κάκη είχε πληγώσει καί τήν καρδιά τη;, γιατί ή λάμψι 
τή; Μαρίας είχε έπισκιάση καί τήν δική της (ομορφιά.

. .................................**· -
01 πολλαπλές ληστείες καί οί διαμαρτυρίες τών χω

ρικών φθάνουν έως τό Παλάτι καί αναγκάζουν τόν Βα- 
| οιλέα Όθωνα καί τήν ’ Αμαλία, αυτοπροσώπως νά έπι- 
1 σκεφθοΰν τήν Ρούμελη. Μεγάλαι προετοιμασίαι γίνον

ται.στό Παλάτι- άλο·
να στολίζονται, κυρίες 
τών τιμών ετοιμάζουν 
τις τοξειδιωσικέ: φο- 
ρεσιέ: των καί τέλος 
δταν όλα είναι έτοιμα 
ένα ώραϊο πραί μέ τό 
γλυκοχάραγμα τοΰ ή
λιου ξεκινάει ή Βασι
λική συνοδέ.α μέ έ ιί 
κεφαλής τόν Όθωια 
καί τήν ’Αμαλία, πε
νήντα ύπασπιστός καί 
200 ακολούθους.

Άπό τήν ’Αράχοβα 
έ α πρωινό, κυνηγών
τας ό Όθων μέ τι ν 
Γρίβα Γαρδικιώιη καί 
τό Κολοκο-ρώ,η, φθά
νουν έξω άπδ ένα χω- 
ρι υδάνΓ παρέκει δύο 
κορίτ ια κρυμμέναμέσ’ 
τά χαμόκλαδα μαζεύ
ουν σαλλιγκσρια. Τό 
ντουφέκι τοΰ Βασιλιά 
στρέφεται στά χαμό
κλαδα πού κινούνται, 
πυροβολεί, καί ένφ 
πηγαίνει νά πάρη τό 
θήραμα, βλέπει μιά 
κόρη πού τήν [πλήγω
σε. Είναι ή Μαρίαστήν 
όποια ό Όθων γιά τό

ς ». Α. Μαδρα; έλοφρό κακό πού τής
έκανε τής λέγει «νά, 

πάρε αύτό, άπό ένα διαβάτη νά τόν θυμάσαι».
Στά Σάλωνα σφάζουν αρνιά. Νταούλια παίζουν καί 

κοκορέτσι μυρίζει, λεβεντόκορμα παλλικάρια σέρνουν τόν 
χορό καί λιγερές κοπέλλες τρχουνε στό μοναδικό νυφο
πάζαρο τήν ήιιέρα τοϋ Πάσχα. ’Απ’ τό πανηγύρι αύτό 
δέν λείπει καί ή ώμορφη Μυρία, ή οποία έρχεται κρυφά
άπό τό σπίτι της μέ κάτι συγγενείς της. Σέ μία ταβέρνα 
ό Κοντολοΰκας κουτσοπίνει, καί σηκώνει στό χέρι τό 
ποτήρι λέγωντσς: «Άς πιούμε στήν υγεία τής λυγερή; 
Μαρίας πού χορεύει μέ τόν Τουρκάκη». ‘Ο Θανάσης δρ- 
μάει, τόν αρπάζει άπό τό λαιμό, καρέκλες σηκώνονται, 
μαχαίρια βγαίνουν. «Άιντε, βρέ Κοντολοΰκα, άν λές 
ψέμματα θά σέ ξεκοιλιάσω». Καί χάνεται ό Θανάσης. 
Τήν παραζάλη τοΰ χορού παρακολουθούν μέ περιέργειαν 

'ό Όθων καί ή ’Αμαλία. Ανέλπιστα, ή Μαρία, άναγνω- 
Ιρίζει στό πρόσωπο τοϋ Βασηλιά τόν άγνωστο διαβάτη.
Τρέχει γεμίζει τις πεδιές της μέ λολούδια καί έρχεται 
καί τά σκορπά στά πόδια του. Ό Όθων Αναγνωρίζει 
τήν Μαρία, και στόν ενθουσιασμόν του λέγει στήν ’Αμα
λία. «Σ’ Αρέσει αύτό τό λουλούδι, ’Αμαλίτσα μου, νά 
τό πάρουμε στό Παλάτι!» "Η ’Αμαλία μέ γυναικεΐον έ- 

γωισμον τοΰ άπαντφ : «Έχομε άρπετά λουλούδια στό 
Παλάτι μας». Τόν θρίαιιβο τής Μαρία; επισφραγίζει ό 
έρω; τοΰ Τουρκάκη, ό όποιος στή μέθη τοΰ χοροΰ δίνε 
τό μαντήλι στί.ν Μαρία νά τήν χορέψη. Ή Μυρία χο
ρεύει μέ τόν Τουρκάκη. Τά παλληκάρια μέ λαίμαργο μά
τι τούς βλέπουν καί τό κουτσομπολιό αρχίζει. Ό Θανά
σης όρμάει, τόν αρπάζει άπό τόν χορό, βγάζει τό μαχαί
ρι καί ρίχνεται στόν Τουρ τάκη. Τό πανηγύρι χαλά ένδ 
προσπαθούν νά τούς χωρίστυν. Ή Μαρία κλειδώνεται, 
ένώ ό Θινάσης καί ή Σύρμη τής καρφώνουν τά παρά
θυρα γιά νά μήν τήν δοΰν ανθρώπου μάτια.

Στό Άγιο; Όρος, ίή άφωσιωμένος στό θεό ό Παπά 
Γαβριήλ (Α. Μαδρα), ό νοινός τής Μαρ α:, πού υστέρα 
άπο 2ο χρόνια άπεφάσισε νά γτ,-ρίση στό χωριό του νά 
παντρέψη τή Μαρία. ‘Ο έρως σπάζει καί τά σίδερα, Μιά 
νύκτα πού λείπει ό Θανάση:, ή Μαρία στάζει τό παρά
θυρα, δ Τουρκάκη; σ ιαρφ ιλώ νβι, τήν κατεβάζει καί τήνι 
σέρνει στόν αχυρώνα. Ό Θανάση; τ ύ; πιάηρ καί μ’ έ α 
σκεπίρ ι τή; κομματιάζει τό κορ αί τη:, έ .’ώ ό Τουρκάκη; I 
χάνεται. Τό μάτι 
τής Χρύσως όλα τά 
βλέπει· έρχεται μέ 
εύχαρίστησικσί βλέ
πει τήν αντίζηλό 
της κομματιασμένη’ 
πέριει τό σκεπόρνι 
λέγοντας: Μ’ αύ.ό 
τό σκεπάρνιθά πιά- 
σω στά δύκτια μου 
τόν Τουρκάκη. Τρέ
χει καί τοΰ λέει 
πώς τοΰ τώδωσε αύ
τή ή Μα.ία' πόρτο 
νά έκδικηθής ιόν > 
Θανάση πούκομμά- 
τιασε τό κορμί της- 
‘Ο Θανάσης δέ φά
νηκε πιά στό χωριό, 
όλοι ΰποψιάζοντ ι 
τή Μυρία· ή’.Χρυτώ 
τούς προδίδει, πιά- 
νουνε τή Μαρία καί 
τόν Τουρκάκη καί 
δεμένους μέ τά σί
δερα, τούς δικά
ζουν. Ή μαρτυρία 
τής Χρυσώς, ότι 
αύτή έβαλε τόν 
Τουρκάκη νά σκοτώση_ ____ ________________
6 χρόνιαζτοΰ Τουρκάκη. Αύιήν ό Παπά Γαβριήλ κατορ
θώνει μέ χάρι νά τήν σώση.Ή άπόφασις[έβγήκε Ύστερα 
άπύ 2 χρόνιαήΜαρία βγαίνει άπ'τήν φυλακή καί δρκίζεται 
νά εκδικηθή τό χωριό της. Ό Παπά Γαβριήλ προσπα
θεί νά τήν φέρη σιό δρόμο τοΰ Θεοΰ, άλλ' ή κακία τοΰ 
κόσμου τήν σπρώχνει οτά βουνά, γίνεται ερωμένη τοΰ 
ληστάρχου Λαμάρα γιά νά εκδικηθή. Ό λήσταρχο; Ντα
βέλη:, τό πήρε προσβολή πού προτίμησε τόν Λαμάρα καί 
τό άσπρο μπουλούκι τοΰ Νταβέλη στήνει φωτιά μέ τό 
μαύρο μπουλούκι τού Λαμάρα. Ό Λαμάρας σκοτώνεται 
από τον Νταβέλη καί ή Μαρία γίνεται πιά δική του. ‘Ο 
καλός Δαίμων τής Μαρίας ό Παπά Γαβριήλ, έρχεται καί 
τής λέγει: «Καί τιάρα πέταξε αυτά τά στολίδια ποΰ είνε 
μέ αίμα ποτισμένα, φόρεσε αύτό τό μανδή'ι τής τιμής 
καί πάμε στό χωριό». Ή Χρυσώ πού φιβάται τόν έρχο- 
μο πάλι της Μαρίας στό χωριό, μαζεύει όλες τις κοπέλες 
ιού χωριοΰ καί τήν κυρά δασκ λα (Κα Τριχά) καί τρα
γουδούν ένα ξευιελιστικό τραγούδι γιά τή Μαρία πού 
απελπισμένη, πάλι γυρίζει σ :ά βουνά. Τώρα τό μπου
λούκι τού Λαμάρα τήν άναγιωρίζει άρχηγίνα καί έτσι 
πι,ά ή Μαρία μέ τέ μπουλούκι της γίνεται ό τρόμος καί ό 
φόβος τών χωρικών. ‘Ο Παπά Γαβριήλ δέν τήν άφίνει 
από κοντά, άλλά τοΰ κάκευ ή Μαρία σκορπάει τήν έζδί- 
Ίησι α’ όσους τής κάνανε κακό. Κατότιν μετανοεί, άλλά

τό । αδελφό της, τούνκατιδικάζεί’

πάντοτε όλος ό κόσμος είνε ξένος καί κακός.
Μιά μέρα πηγαίνοντας νά συναντήση τόν μόνο παρή- 

γορό τη;, τόν Παπά-Γαβριήλ, στό ρηιιο ζλήσι του, βλέ
πει κόσμο μαζεμένο άπ’ έξω καί δύο άλογα νά περιμέ- 
ΐΌο.ε ένα ευτυχισμένο νυφικό ζευγάρι. Στό άκουσμα «Νά 
ζήσετε, νά γεράσετε» ποΰ βγένει άπ’ τό ρημοκλήσι,βλέ
πει τόν Τουρκάκη καί τήν Χρύσω πού ό Παπά-Γαβριήλ 
τούς ένωσε. Τραβάει τό δτλο τη; κιί τόν ρίχνει νεκρό. 
"Υστερα πετιέται αρπάζει, σάν φ-τρμαμερό φεΐδι ποΰ δη
λητήριασε όλη της τή ζωή τήν Χρύσω, καί τήν σέρνει 
στά βουνά. Δεν βρίσκει μέ τί τροπο νά τήν εκδικηθή' 
δ.ατάζει νά ά.άψουνε φωτιά γ ά νά τήν κάψουν ζωντα
νή καί ένώ βάζει τήν φωτιά ρίχνεται στις φλόγες καί ό 
Πιτά-Γαβριήλ γ ά νά τήν σώση. Ή Μαρία βλέτοντας 
τήν αύτοθυσα του, σταματί τήν φ οτιά καί στά λόγια 
του «Μαρία ό Χριστός συγχώρεσε τήν Μ ιγδαληνή καί 
σύ δέν συγχ ορά; αύιό τό πλάσμα», ή Μαρία βλέποντας 
τήν οπτασία τοΰ Χρισιοΰ καί τή; Μαγδαληνή; πέφτει 
καί φιλεΐ τά πόδια του.

‘Π ‘Ελλάς είναι άνάσ ατη, εθελοντικά καί Αντάρτικά 
Σώματαμαζεύονται, 
στά σύνορα. Παπά- 
δες, μυστικά παρα
κινούν τόν λαό νά 
τρέξουν. Έρανοι 
μαζεύονται, καί [ό 
Βασιλεύς Όθων 
καί ή 'Αμαλία δέν 
κο·. μώνται νύχτα 
>αί μέρα γιά νά 
δώσουν χέρι βοή
θειας στή φωνή τοΰ 
Λαού ποΰ ζητάει 
πόλεμον.

Σ’ ένα τεαπέζι 
γύρω, ό Πρωθυ- 
πι υργό; Κριτζής, δ 
Ύποι ργόςτώνΣτρα- 
τιωτικών Σκαρλά
τος Σοΰτσος, ό ’Αρ
χιστράτηγο:, δΣπυρ. 
Καρ ΐικάκη-, όΒα- 
σιλεύς Όθων Jxal 
ή Άμαλίαάποφασί- 
ζουν τήν ’Επανά
σταση τοΰ 1854 μυ
στικά, παρά τήν 
θέλησιντων Μ. Δυ
νάμεων. Τό παλάτι 

τό Μέτωπο. Ό Πα-μέι-ει έρημο, δλο φεύγουν γιά __
πά Γαβριήλ γυρίζει άπό χωριό σέ χωριό καί μέ ενθουσι
αστικά λόγια τούς παρακινεί. Καί ένα πρωί, ή μετανοή- 
σασα Μαρία, ντυμένη μέ τό τιμημένο ρούχο τού τσολιά, 
τήν άθάνατη φουστανέλλα, μέ τά παληκάρια της, πηγαί
νει κΓ αύτή οτή φωνή τή; Πατσίδος. ’Από τόν λήθαργο 
ξυπνάει καί τούς άλλους ληστάς. Ό Νταβέλη; μέ τό 
μπουλούκι του φθάνει μυζύ της στό στρατόπεδο τοΰ Θο- 
δωράκη Γρίβα έξω άπό την Λαμία.

Στό Κουτσιλιό ή Μαρία πολεμάει σάν λιοντάρι στό 
πλευρό τοΰ Γρίβα, ένας παπά; παρέκει πέφτει πληγωμέ
νος’ είναι ό Παπά-Γαβριήλ, πού δέν τήν άφήνει άπό 
κοντά’ Πληγιόνεται ή Μαρία κι’ ό Παπά-Γαβριήλ πε
θαίνει στά χ ρια της ψιθυρίζοντας: «Σώσε Μαρία τήν 
ψυχή σου». ‘Η Μαρία γυρίζει στό ρημοκλήσι, άφοσ.ώνε- 
ται στό Θεό καί τήν μετάνοια. Οί περιπέτειες δμως καί 
οί ψυχικές ά εμοζάλε; τήν κλωνίζουν καί μιά νύκτα 
σκοτεινή καί βουρκωμένη πού έρχεται στόν τάφο τοΰ 
Παπά-Γαβριήλ, ξεψυχάει. Καί μοζι· μέ τό ηλιοβασίλεμα, 
βασιλεύει καί δ ήλιος τή; Ρούμελης, τόν όποιον οί συγ
χωριανοί του θέλησαν νά τόν ρίξουν στόν περίγελο καί 
τήν καταφρόνια τοΰ κόσμου μέ τό τραγοΰδι ποΰ τής έ
καναν.

Στά Σάλωνα αφάζονν άριιά
χαι στό Χρυσό κριάρια...........
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κινηματογραφική εβαομας
Έτ σχέσει ice τάς παριτη ρήξετς αϊτινες έγένοντο διά την 

άνάθεσιτ τοϋ πρωτεύοντο: ρόλου τοϋ φίλμ «Μιρ/α ή ΕΣει- 
ταγιώτισσα* εις ξένην καλλιτέχυιδα π χρεκλήθηαεί' παρά τοΰ 
κ, Μαδρά νά δώσωμεν τάς κάτωθι εξηγήσεις.

Βεβαίως θά ήτο άπείρω; προτιμώ ,ερον νά ύτεδύετο τόν 
ρόλον τής Πενταγιώτιοσας έλληνις καλλιτέχτις εφ* δσον άλλως 
τε πρόκειται περ. έλληνικωτάτου τύπου. Άλλά διά ιά έγίτε· 
το τοΰτο έτρεπε νά ύπάρχη έλλην.ς καλλιτέχνις αρκετά κα- ι 
τηρτισμένη κινηα,ατογραφικώς (ώστε νά δυνηθή νά άποδώσ?] έ- 
πιτυχώς τον ρόλον,Λυστυχώς ελληνίδας ήθοποιονς τον κινη
ματογράφου, ήθοποιούς έξ επαγγέλματος δέν εχομεν. Αί ύ- 
πάρχουσαι είτε έρασιτέχνιδες μέ δλην τήν καλήν θέλησιν καί 
έλαχίστην πείραν λεπτομέρειαν τήν οποίαν δέν ήμπορεϊ κα
νείς νά παραβλέφη τόιον εύκολα δίαν διαθέτει διά τό ^γύρι
σμα» μιας ταινίας περιουσίαν ολόκληρον καί κόπους ενός ό 
λοκλήρου έτους.

Κατ’ ανάγκη·' λοιπόν καί προς μεγάλην λύπην τοΰ ο <η- 
τοθέτου καί διευθυν τοϋ τής φίλμ προοελήφθη ξένη I
καλλιτέχνις ικανή λόγω τή; πείρας τήν οποίαν είχε ιά δημι- 
ονργήση τόν άνατεθέντα είς αυτήν ρόλον,

'Οπωσδήποτε ή συμμετοχή ξένων καλλιτεχνών είς ελλη
νικός ταινίας δέν πρόκειται νά γίνεται πάνιοτζ. Μεταξύ των 
έλλήνών καί έλληνίδων ερασιτεχνών ιών ευρισκομένων έν τώ 
καταρτίζεσθαι υπάρχουν πολλοί μέ άφ θονότατα τά σωματικά 
καί άλλα φυσικά προσόντα οί όποιοι θά αντικαταστήσουν ερι
στικώς ιίς τό μέλλον τούς ξένους καλλίτέχνας,

* 
* #

Ευθύ; ώς άνέλαβε τά νέα της καθήκοντα ή Άσ '.ννομία 
Πόλεων, οι διευθύ,οντες αυτήν ένθυμηθέ'τε; αίφνηδίω; κά
ποιο άτο^ήσαν πρό καιρού διάταγμα περί κινηματογραφικών 
αιθουσών εσπευσαν νά διατάξουν τό κλείσιμον τών κινηματο
θεάτρων «Ροζ ικλα<ρ*, « Σ*> αμπάρι καί «Πανοράματος* έτί 
τώ λόγω ότι ή κατασκευή τών αιθουσών των δέν ήτο οϊα ώρι- 
ζεν τό έν λόγω διάταγμα οντινος σημειωτέον ή ισχύς διετέλεί 
έν αναστολή.

"Ανευ ούδεμιάς άλλης προειδοποιήσεως έκοινοποιήδη είς 
τους διευθυντάς τώ» έν λόγω κΐιηιιατογοάφων ίραδές τοΰ 
παρά τώ ‘ Υπουργείω τών 9Εξωτερικών διευθυνιοΰ τής αστυ
νομίας πόλεων κ. Γεωργιάδη ένιελλομένου τήν άμεσον διακο
πήν τής λειτουργίας των. “Αμέσως δέ κατόπιν αστυνομικά 
όργανα είδικώς πρΐς τοϋτο άποσταλλέντα κατέλαβον τάς εισό
δους τών ν,ινηα,ατοθεάτρων,έξέσχίσαν προγράμματα καί δια
φημίσεις καί έτάχθησαν φρουροί τών διατεταγμένων απαγο
ρεύανε ι τήν είσοδον καί είς ο.ύτούς ακόμη τούς ίδιοκτήτας·

‘Π κατάστασίς αυτή δέν διήρκεσε ευτυχώς επί πολύ. Ή 
διαταγή τοϋ κλεϊσίιιατος ήρθη τήν ιδίαν ήιιέραν τά κινημα
τοθέατρα έπανέλαβον καί πάλιν τάς εργασίας των. Ποιον υ
πήρξε δμως τό όφελος έξ όλης αυτής τής ιστορίας έξ αυτίΰν ' 
τών σπασμωδικών ενεργειών, τών αψυχολόγητων μέτρων καί 
τών άτοπων διαταγοίν ,άσφαλώς ούτε οί ίδιοι οί δαλαίλάιιαι 
τής αστυνομίας ήμποροϋν νά τό άνακαλύψουν καί νά τό έ 
ξηγήοουν.

Φαίνεται δτι παρά τήν άρσίν τής διαταγής τοϋ κλησίμα- 
τος τών τριών κινηματογράφων ή μάλλον τήν αναστολήν αυ
τής πρόκειται νά έπιδιωχθή ή ίφ αρμογή τοϋ παλαιού διατάγ
ματος περί λειτουργίας τών κινηματογράφων το όποιον ορί
ζει πολλά καί διάφορα διά τήν κατασκευήν τών κινηματογρα
φικών αιθουσών,θαυμάσια καί ώρν,ϊα μέν άκατώρθωτα δμως 
σχεδόν,

Συγκεκρίμμένως τά προαιαφερθέετα κινηματοθέατρα 
κλείσθησαν παρά τής αστυνομίας διότι δέν εΐχον πατώματα έ· 
στρωιιένα διά μπετόν,κλίμακας κατασκευασιιένας έκ τής αυ
τής ύ ης καί μερικός άλλας λεπτομέρειας δριζομένας υπό τοϋ 
διατάγματος · Αιά νά γίνουν όμως αυτά, διά ιά άφαιρεδοϋν 
οί πλάκες τοϋ πακώματος καί άντ’ αύτών ιά στρωδή τό μπε
τόν καί είς τήν δέσιν τών ξυλίνων κλιμάκων νά ώρδωδοϋν αί 
αδιάσειστοι εκ ·ιιπετόν-άρμέ* τοιαϋται άπαΐτοϋιται δαπάναι I 

πολλών χιλιάδων αί όποϊαι δέν είτε εύκολον νά καταβληθούν 
καί μάλιστα άμέσως.

Έξ άλλου άφοϋ δλα αυτά τά μέτρα ορίζονται διά τήν 
πρόληψιν τής πυρκαϊάς διατί ιά μή κατασκευασδοιν καί τά 
καθίσματα έκ μπετόν άφοϋ ώς ξύλινα δπως είνε τοόρα ύ- 
πόκεινται είς τόν κίνδυνον τοϋ πυράς;

f Οπωσδήποτε έν όλίγοις ή έφαρμογή τοϋ διατάγματος δέν 
είνε εύκολος διά τά ήδη υπάρχοντα κινηματοθέατρα καί διά 
τούς ανωτέρω λόγους άλλά καί διότι λόγω τής σημερινής οι
κονομικής καταστάσεως καί τοΰ ένοικιοστασίου δαπάναι διά 
τήν διασκευήν ώς τήν θΠει τό διάταγμα είνε αδύνατον νά 
γίνουν- * 

* *Εις τάς έφημερίδας έδηιιοσιεύθη αγγελία κάποιου κυρίου 
κρυπτόμενου μετριοφρό coς ύπό τά αρχικά γράμμαια τοϋ ο
νόματος του ζητοννιος νέους διατεθειμένους ιά διαθέσουν 
άνά δοαχιιάς χιλιάδας πέντε έκαστος ίνα δι* αυτών «.γυρισθή* 
μεγάλη ελληνική ταινία.

f Η αγγελία είνε κάπως ασαφής διό ι δέν ορίζει άν αί 
πέντε χιλιάδες πρέπει νά εϊιε είς μικρά χαρτονομίσματα ή 
πεντοχίλιόδραχμα τής τελευταίας έκδόσεως τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος,ούιε εξηγεί διατί οί διαθέται πρέπ; ι νά είτε νέοι καί 
οχ* γέρονιες ή τουλάχιστον μεσήλικες. Πάντως δμως διά μέ
σου τών γραιιμώον αυτής διαφαίνεται λαμπροτάτη έπιχείρηοις 
σπουδαία, σοβαρά καί μεγάλη - μεγαλειιέρα ϊσως καίτής «γυρι- 
σθησοαένη;*ταΐνίας —ή οποία όμολογουμένως θά βελτιιόση <ίν 
όχι τήν ελληνικήν κινηματογραφίαν τουλάχιστον δμως τήν οι
κονομικήν κατάστασιν τοϋ όργανωτοΰ τής έπιχειρήσεως καί 
δή είς ημέρας τόσον χαλεπός, σκοτεινός καί κρίσιμους,

ΙΙαρά τήν νψωσίν τής "θερμοκρασίας καί τήν βελΗωσιν 
γενικώς τοϋ καιροϋ ή κίνησι^ εις τούς κινηματογράφους υπήρ
ξε καιά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα μάλλον μικρά

Άπό αύριον αρχίζει ή προβολή τοϋ καθαρώς ελληνικού 
έργου Μαρία ή Πενταγιώτισσα* είς τό «’Αττικόν» κα 
«Σπλνντίτ». ‘Η προβολή ταϋ φίλμ αύτοϋ θά άποιελέση α
σφαλώς κινηματογραφικόν γεγονός διά τάς Αθήνας δεδομένου 
ότι έκτος τοϋ καθαρώς ελληνικού χρώματος τής υποθέοεως 
θά συνοδεύονται αί παραστάσεις και μέ ελληνικά δημώδη τρα
γούδια καί έκτέλεσιν τεμαχίων ελληνικής μουσικής, Είς τό 
«Ίντνάλ» άπό αύριον επίσης αρχίζει ή προβολή τοϋ έργου 
«Καρδιά χορεύτριας^ μέ τήν όιραιοτάτην Μπίλλυ Ντόβ καί 
είς τό «Ουόα Πάλιΐς» ό «’Επίγειος παράδεισος*.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡ A I Ε ΥΣ

Κινηιι, Σπ).ένιΐτ. Προεβλήθη ό « Εχθρός» μέ τήν Λί· 
λίαν Γκύζ, έπιτυχία.

Κινημ. ’Ολύμπια. Μέ κοσμο υρροήν προεβλή9η «Γέλα 
Παληάτσο» μέ τόν Λύν Τσάνεϋ καί Νίλ; Άστερ, τή συ
νοδέ1 ρ ίιματος.

Κιιηιι. Χάϊ—Λαίφ. Προββλήθη τό έργον «Σεχρυζήτ» 
μέ τήν Μ ιρσέλ Άλμπάνι, τό όποϊ >ν ήρεσβ·’.

Κινημ. Φως. ’Από τή; Δευτέρας προεβλήθη τό έργον 
«Ό (ϊνθρω.το; χωρίς πόδια», άπό δέ τή; Πέμπτης «ό Συ- 
ταγερμός».

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα <‘0 Μυστη
ριώδη; Μάγος» καί «Τό ταγκό τοΰ θανάτου». Ε. Β. 
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΜ

Κινημ. Πατί. Προεβλήθη «‘Ο Όδυσσεύς Ατδροΰ 
τσος».

— Κιιηιι. Ά^ή αιον. Προιβ ήθη ή ταινία «Παρίσι 
μου». Κατά τά διαλείματα ό φικίρης Μουρζα Χάν.

—Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη «Τό λιμάνι τών δα
κρύων» μετ’ επιτυχίας.

— Κιιημ. .1. Πύργο». Προεβλήθη «‘Ο λυσσασμένο;

σύζυγος» μέ τόν Σίδνεϋ Τσάπλιν.
— Κινημ. Διοιύοια. Προεβλήθη «Τό λιμάνι τών δα

κρύων». r , ,
— Κινημ. ’Αττικόν. Πρεεβλήθησαν <Ή Σιβηρία» 

καί «Ή άμοξα υπ’ ίρ. 13» μέ τήν Νταμπά.
— Κινημ. Μονιίρν. Διάφορα επεισοδιακά.
— Κινημ. ’Ολύμπια. «Χάρρυ ό ριψοκίνδυνος» και 

«’Επάνω τά χέρια».
— Κιιημ. Κενιρικόν. Διάφορα επεισοδιακά.

ΠΑΤΡΑΙ
Κιιημ. Πάν&3ον (αίθουσα). Προεβλήθησαν «Τό ναυ 

τόπουλο» μέ τόν Κοΰγκαν «Ό Πρόεδρος» μέ τόν Μοσ- 
ζοϋκιν καί «Ή κό’ασις τοΰ έρωτος» μέ τήν Τσέχοβα. 
Προσεχώς « Όταν ή σαρξ υποκύπτει».

Κινημ. Πάν'&εον (ιαράτσα). Προεβλήθησαν «Τό ναυ
τόπουλο», «Ένα έξυπνο κόλπο» καί δίπρακτος κωμω
δία. Προσεχώς «Δόν Ζουάν».

Κινημ. Ίνιεάλ. Προεβλήθησαν «Λούπιγκ δή λούπ» 
καί «Ή κυρία μέ τήν μέσκα» μέ τήν Μαρσάλ Προσε
χώς «Σ ράί» καί «Μαίρυ Λοΰ». ’Α > δριόπουλος
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τό έρ
γον «Μπέν Άλή».

— Κι.η ι Αημ. Θεάιρου. Προεβλήθηααν«Οί Άθλιο », 
«Δόν Ζοιάν», «‘Ο καταρράκτης τοΰ θανάτου» μέ τόν 
Τόμ Μιξ άποδοκιμασθέν καί έπαυσε λειτουργών λόγφ 
τή; ένάρξεω; τής Όπερέττσς Καντιώτη-Ριτσιάρδη.

Μηιζέλης
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Κιιημ. Πάτ&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Φοιτη
τής τής «Πράγας», «Νύχτες τοϋ Σικάγουη καί «Ή χο 
ρεύιρια τοΰ Τσάρου». Προσεχώς «Ν.σταλγία», «Καράβι 
τραγικοΰ έρωτος» καί «Μπαγιαν,έρα».

Κινημ. Σοηφώ. Προεβλήθησαν ουνέχειαι διαφόρων έ 
πεισοδίων καί «’Εκδίμησις κινέξου».

Λόγφ τοΰ ένσκύψαντος τρομερού ψύχους, επί άρκετά; 
ήμέρας οί κιιηματογράφ ι μας ήσαν κλειστοί.
ΚΑΑΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ζη
τείται δακτυλογράφος» καί μέ μεγάλην επιτυχίαν «Ό 
Άβδούλ Χαμίτ». Κατά τάς πρεμιέρας άμχοτέρων τών έρ
γων διακρίναμεν μειαξύ τών άλλων τά; δεσποινδας Π. 
Ρβμπουτσάκου, Κ. Δημητριάδου, Γρηλιοπούλου, Έριέττα 
Σιαματελάκη, Γκουλούλη, Φωτοπού-ου, Κόλ>α κ. ά. καί 
τούς κ. κ. Π. Άποστολάζην, X. Ρεαπουτσάκον, Π. Κό ■ 
λίαν, Π. Σκιάν, Λ. Δημητριάδην, Γκουλούλην, Σταματε- 
λάκην, Γρηλιόπουλον κ. ά. Μιχάλου
ΣΑΜΟΣ

—Κινημ. Ήραϊον. Πρ< εβλήθησαν, «Ό Γορίλλας», 
«'Υπό τήν βασιλικήν Χλαμύδα», «Γυιαίκες απαγορεύον
ται» καί «Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό».

— Κινημ. ’Αττικόν. ’Εξακολουθεί τάς παραστάσεις ό 
θίασος Ελένης Χαλκούση. Κορακώοτας
ΡΕθΥΜΝΟΝ (Κρήιη;)

Τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν τά ε
ξής έργα:

— Κινημ. ’Αττικόν. «Μέσα στή θύελλα» καί «Τά 
καπρίτσια τής κυρίας μου».

— Κινημ. Ίδαϊον. «Ή κόρη τοΰ διαρρήκτου», «Τά 
απρόοπτα τοΰ Μετρό», «Τηλευταϊος άνδραςέπί τή, γής», 
•Πρός τόν θάνατον» καί αί επιστημονικοί ταινίαι τοΰ κ. 
Δελενάρδου. Μανονρας
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «‘Ε>α· 
τομμυριοΰχος άπατεών», «Ό Άμοΰδσεν είς τόν Β. Πό
λον», «Συζυγικοί παύσεις» μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν καί 
αί λτιφθεϊσαι ύπό τοΰ κ. Λιναρδάκη ταινίαι «Κατάδυσι; 
τοΰ Σταυροΰ είς τόν λιμένα ‘Ηρακλείου», «Άφιξις καί 

άναχώρησις τοΰ άμερικανεΰ θαλασσοπόρου» καί διάφορα 
χιονισμένα τοπεϊα τής Άγ. Βαρβάρας. ‘Ο «Απόλλων» 
απέκτησε θέρμανσιν καί άπολυμαίνεται συχνότατα δΓ εί- 
δικοΰ σρώμαιος.

—Κινημ. 'Αγλαΐα. Πρτεβλήθησαν «Αί περιπέτειαν 
τοΰ Έλμο» καί «Τό παιδί τοΰ δρόμου» άνευ επιτυχίας.

— Κινημ. Πονλακάκη. Δίδει πσρσστάσειτ ό θίασος 
Άφεντάκη —Βασιλάκη. Πολιτάκης
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έρ-,α 
«Φωλεά τοΰ άετοΰ», ή έίληνιζή «”Ερως καί κύματα» μέ 
αποτυχίαν, αί επιστημονικοί «Οί μορφινομανεΐς», «Ή 
μεταμόσχευσις αδένων κατά μέθοδον Βορονώφ» καί «Συ- 
ρανό ντέ Μπερζεράζ»».

— Κινημ. Κεντρικόν. Προι βλήΡ η-αν άνευ επιτυχίας 
«Ή Σενορίτα» καί «Μέσα σιής φλόγες».

— Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν νά τελευτσϊα έ- 
πεισόδ.α τοΰ έργου «Τά ίχνη τοΰ τρόμου» καί «Ό άδά- 
μασιος Τόνυ».
ΕΑΕΣΣΑ

Κινημ. Μέγας 'Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό μαριύριον μιά; γυναίκας», «Ή Μόννα Βάνα» καί ή 
«Πρ γκήπισσα Μάσσα» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Βίρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Αριστοκρα
τικόν σκάνδαλον» μέ τήν Γκλόρια Σβάνσον, «Τό Αΰτο- 
κρατορικόν Ξενοδοχεΐον» μέ τήν Πόχα Νέγνρι, «Τό τραί
νο τού θανάτου» «Ή Ναυμαχία τής Έλιγολάνδης» καί 
«‘Η άρτοπώλις τών Παρισσίωι», δλα μέ έπιτυχίαν.
ΛΕΒΆΕΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «‘Ο χρυσε- 
θήρας» μέ τόν Σαρλώ.

Κινημ Ώάν&εον. Προεβλήθησαν «Είς τά καμπαρέ τών 
Παρισσίων» καί μία κωμωδία. Πανουργίας
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. ΏρΙων. Πρτεβλήθησαν μέ μετρίαν έπιτυχίαν 
τά έργα «Ό κουραμπιέ,» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ και τό 
«Πΰρ!» μέ τούς Βανέλ καί Μαξουντιάν. Στέφικαρ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό σύλλο
γος τών αγάμων» καί «’Ο άνθρωπος μέ τά διαμάντια». 
Προσεχώς «Πόσο κόστισε ή νίκη» καί «‘Η Σιβηοί ι».
ΒΟΛΟΣ

Λόγφ τοΰ ένσκύψαντος τελευτά ω; βαρυτάτου χειμώ
να; παρατηρεϊται μεγάλη κρίσις είς τούς κινημα
τογράφους τή; πόλεώ; μας. ‘Η κίνησις είς αυτούς, παρά 
τήν καλήν των θέρμανσιν, περιαρίσθη εί; τό έλάχιστον.

Κινημ. 'Αχίλλειον. Κατά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα 
προεβλήθησαν «"Οταν τά νειάτα δειψοΰτ» μέ τήν Μπρι- 
κίττε Χέλμ καί «Ή έΕοαολόγηιις» μέ τήν Πόλα Νέγκρι. 
Ήδη προβάλλειαι «‘Η Κάρμεν τοΰ Σάν-Πάολι».

Κινημ. Άργυλλά. ’Επανελήφθη καί κατά τήν παρελ- 
θοΰσαν εβδομάδα τό έργον «Φαζίλ». ‘Επίσης προεβλήθη 
«Ό Μαιτρ ντ’ Ότέλ». Ήδη προβάλλεται «Ό ποιητής 
καί Τσάρο,». Παπαβ,σιλιΙου
ΝΕΜΕΑ

Κινημ. Πάνδεον. Άπό τής 2 9 παρελθόντος μέχρι τή; 
ΙΟης τρέχοντος έπαίχθησαν τά έργα «Ό άνθρωπος χωρίς 
χέρια», «Πρ γκηπικός έρω », «Καιόμενον Δάσος» μέ έ
πιτυχίαν καί τό έργον «ή Μαίη Κλέπτρια» μέ έπ.τυχίαν.

Τήν προβολήν τών έργων ουνεδεύει γραμμόφωνον μέ 
τά τελευταία κομμάτια τής μουσικής. Γ. Φλιάσιος
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Όρφεύς. Μά; παρουσίασε τό ώραϊον έργον 
«Μανόν Λεσ,όι» μέ τήν Ντέ Πούττι καί τόν Γκαίιάρωβ, 

— Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ή κόκκινη 
Τσέκα»! «Μία νέα Ντιμπαρύ» μέ τήν Κόρνια καί τό πα
λαιόν άλλ’ ώραϊον έργον «Τό τραγούδι τής αγάπης» τό 
όποιον έσυνόδευσε μέ τραγοΰδι διακεκριμμένο; βαρύτο-
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νος τής πόλεώς μας. Προσεχώς «Κατάσκοποι».
—Κινημ. διονύσια. Προεβλήθησαν «Ή έρωτομα ής» 

μέ τήν Κ^άρα Μπόου καί «Άδείφοί Σέλλεμπέργκ».
Κινημ Ρέμβη. Λειτουργεί μόνον νατά τάς έορτά; 

προβάλλων διάφορα επεισοδιακά.
Ένα πρά/μα έχοαεν νά παρατηρήσωμεν εις τήν πα

ρούσαν μας πρός γτώσιν τών αρμοδίων. Πολλά έργα 
προβληθέντα είς τό παρελθόν έν τή πόλει μας προβάλ
λονται καί πάλιν καί μάλιστα μέ άλλους τίτλους. Όπως 
είνε «Οί άπάχηδες τών Παρισίωνκ, «Μαρία Άντουανέτ- 
τα» καί άλλα. Τί συμβαίνει; Οί Διευθυνταί τών κινημα
τογράφων μας δέχονται νά μά; πορουσιόζ υν έργα β' 
βιζιόν άντί μικρό ιερού ενοικίου—πράγμα ποΰ δυσκολευο- 
μεθα νά τό πιστεύσωμε—ή αί διάφοροι Έταιρείαι άλλά- 
ζουσαι τοΐς τίτλους τών φίλμς των τά .πασάρουν είς τούς 
διαφόρους κινηματογράφους τών Επαρχιών ώ: άρτι ά- 
φιχθέντα άπό τάς Εϋρώπατ; Γ. Χαλκίδης
ΞΑΝΘΗ

Καια τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν 
τά εξής έργα.

Κινημ. Μύγας. Μετά τήν επιτυχή προβολήν τοϋ έργου 
«Chantage» προιβλήθη-αν * Γό μυθιστόρημα ενός άπο
ρου νέου», «Παρισινές γάμπες» μέ τήν Ζ ζεφ’ιν Μπαϊ<ερ 
«Γιοειβορα» καί «Πρίγιηρ και άτάχισσα». Καζαντζή;

ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α
Κινημ. /Ιικταϊο»·.Προεβλήθησαν άλλά μέ όχι μεγάλην 

επιτυχίαν λόγφ τοΰ ψύχου , αί ταινίαι «Μία τρέλλα· 
«01 δύο Φόσκαρι» καί τό «Σιϊγμα». Ε. Μ.
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. 'Ολύμπια. Μέ μεγάλην έ ιτυχίαν καί κοσμο
συρροήν προεβλήθη τό μεγαλειώ'ες έργυν «Μητρόπολις» 
Επίσης προεβλήθησαν αϊ ταινίαι «Καλό μου Παρίσι», 
«Ό άγγελος τοΰ δρόμου», «'Ηρωική αύ :οο άρνηπις· καί 
μεταξύ γής καί οί-ρανοΰ» Νιιαίπουλο;
bl-------------------------------------------------------------------- Β

Κ- ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
(Άγγλο-' Ελληνική Έταιοίιι)

ΚΙΝΙΙΜΧΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΙΠΙΧΕΙΡΗΣΕ1Σ
’ Αντιπρόσωπος διά την ‘Ελλά Γη ι ι<ον 

ταινιών παραγωγής
TIFFT^NV
"Οδός Χολκοκονδύλη 3!)α —Άθήναι

Τό γραφείων μας έχει ώς αρχήν τήν έξυπηρέτησιν 
τών πελατών του καί διά τοϋτο έφρόντισε νά εξα
σφάλιση ολόκληρον τήν παραγωγήν τής μεγάλη:

άμερικανικής εταιρίας I

TIFFANY STAHL
τής οποίας τά έργα όπου καί άν προεβλήθτ -«.» | 

έοημείωσαν επιτυχίας άφαντάστους.

Πριν κλείσετε συμβόλαια ροιτήσετε όσους πρ
έβαλαν τάς ταινίας μας καί Θά σάς πιστο

ποιήσουν τ’ ανωτέρω
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ & ΤΙΜΑΣ
’Αντιπρόσωποι διά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΠ 
S--------------------------------------------------------------------- SU

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. (Τοϋ άνταποκριτοΰ μα;)—Εις 
τό > Κινηματογράφον Όπερά προεβλήθησαν μέ έπι· 
ιυχίαν τά έργα «’Αθλητή; έξ έρωτος» μέ τόν 
Μποΰστερ Κήτον, «Ό έχθρβ;» μέ τήν Λίλ αν Τζύς 
κκί «La Captive de [Jng Chang μέ τήν Μπού; 
καί τόν J. Trevor.

Εί; τόν Κινηματογράφον Μαζί < προεβλήθησαν 
αί ταινίαι «Ό μυστι-Ίς ταχυδρόμος» μέ τόν Μοσ- 
ζοΰ.αν, «Ή Βιέν<η ποϋ χόρευε;» καί ή τελευταία 
ταινία τή; «Κεμάλ—Φίλμ». ‘Επίση; έ Ζάκ ΚατλαΙν 
θριαμβεύει εις τήν ταινία « ΌΠλιγγο;».

Είς τόν Κινη ιατογράφον Μελϊκ πτοεβ ήθησαν 
μέέπιτιχίαν τά έργα «Ή χορεύτρια μέ τά ορχεο- 
ιιδή» μέ τήν Α'.υϊ; Ααγκράνζ καί «Τερέζα Ρακέν».

Εις τό» Κινηματογράφον Άλάμπρα προεβλή
θησαν έπίση; τό Cirque Sangiant» καί «Βόλγα— 
Βόλγα» μέ μεγάλην συοοοήν κόσμου, Τό έργον συ 
νώδευεν ορχήστρα έκ Ρώσσων μουσικών.

Εί; τον Κινηματογράφον Μοδερν προεβλήθη 
«Τό ίερό βουνό» και ή ταινία τοϋ Μονοπωλίου τών 
καπνών έ;ι τριών πράξεων. 'Η τα.νία αυτή ί- 
φοΟ προβληθή καί έν Άγιύρα θά σταλή εΐ; το 
έξωτερικόν χάριν προπαγάνδα;.

ΙΙρωτοβουλία τιϋ Δημάρχου τή; πόλεώ; μα;, 
έλήφθη κινηματογραφική ταινία διαφόρων τοπείων 
ή; Κωνσταντινουπόλεω;, ή όποια θά έστέλλετο εί; 

τό έξω'ερικόν διά τήν προσέλευσιν περιηγητών. 
[Ιροβληθεϊοα βμω; ένώτιον ειδική; έπι^ροπή; 
έκρίθη ώ; μή έξυπτηρειοϋσ ι τόν σιοπόν καταλλήλως, 
άπεφασίσθη δέδπω; «γυρισθή» άλλη.

’Αφίχθη πρ.ερχομένη έξ ’Αθηνών ή χαριτωμένη 
γνωστή καλλιιέχνι; έξ Ντυφλβς δπω; δώση σειράν 
παραστάσεων είς τό ΓαΙλ'.κιν Θέατρον. 'Η κυρία 
Xτυφλό; έξεφράιθη ένθο ισιωθώ; διά “ήν πόλιν μα; 
και τό κοινόν τη;, ιδιαιτέρως δέ μοί έδήλωσεν δτι 
έμεινεν ένθόυσιασμένη έκ τή; υποδοχής ή όποια 
τή; έγέ.ετο εί; τά; ’Αθήνα; καί τών έκδηλώσεων 
συμπάθεια; έκ μέρους τή; αθηναϊκής κοινωνία:.

Ναζλόγλον

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ζ1ΙΊ ΟΓΜΤΑΙ νέοι η τ»εσποινίϊ»ες 

•όπως i' άβουν τήν ανταπό ριβιν τοϋ 
I «Κινημ.» ςργραφίΌΰ Άστέρος» εις άς 
ϊ πόλεις η χωρία λειτουργεί,’ έστω ζπ· είς 

κινηματογράφος. Οί έ«ιϋ»υμ.οΐ>ντες πα- 
|< αχαλοΰνται Οερμ. υς νά όττοβάλουν εις τά 
γραφεία μ,ας π ρότα· ι' άποστέλλοντες συγ
χρόνως χαί <ΐύο μ-τχράς φωτογραφίας των 
διά νά τούς έφοδιάσωμεν μέ τό δελτίον 
το ϋ άν ιαποχρίτοΰ- Οί δΐορισθησόμ.ενοι 
θά λαμ-βάνουν δωρεάν τό περιοδικόν καί 
λόγω τής ΐδιότητός των 0* εισέρχονται 
δωρεάν εις τ·.ύς κινηματογράφους έπί τή 
καταβολή μόνον τού φόρου τών δημοσί
ων θεαμάτων.

HHimmSISEIS mamowain ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

τό άκόλουθον συμπέρασμα: "Οτι ό κ. Χάρντυ έπεσε 
θύμα δολοφονίας.

Ή Δωροθέα δέν ήμπόρεσε πλέον ν’ άρθρώση λέξιν. 
Τά μάτια της έκλεισαν. Έλιποθύμησεν. Ό Τζέρολντ 
τήν έπιασε καί τήν έκράτησε στήν άγκαλιά του.

—Δωροθέα, Δωροθέα, έφώναξε. Συγχώρησε με.
Άλλ’ ή νεαρά γυναίκα, λιπόθυμος, δέν άπαντοϋσεν 

είς τήν παράκλητίν του.
‘Ο Γκαίρισων, κρατών τό άκίνητον σώμα τής Δωρο- 

θέπς, έξήτασε καλά τό σαλόνι καί ίδών ένα κτναπέν, 
έξήπλωσε μέ μεγάλην προσοχήν τήν γυναίκα. Κατόπιν 
πρυσεπάθησε νά εύρη ολίγον δροσερόν νερόν.

"Ητο άδύνατον νά καλέση τούς Ρόμπινσον καί έξ άλ
λου τά κατσιόπια τοϋ σπητιοΰ τοΰ ήσαν εντελώς άγο»- 
σττ. Ευτυχώς, επάνω σιό τραπέζι υπήρχαν μέσα σ' ένα 
βάζο ολίγα τριαντάφυλλα. "Εβγαλε τά άνθη καί πλη- 
σιάζων τήν Δωροθέαν τής έβρεξε τό μέτωπον.

—Συγχώρησέ με, Δωροθέα, έπανελάμβανε μέ τρυ
φερότητα.

Έπί πέντε λεπτά τής ώρας έβρεχε τούς,κροτάφους και 
τό μέτωπ·ν τής νεαράς γυναικός, ή όποια δέν συνήρ- 
χετο άπό τήν λιποθυμίαν της. Τότε, διηυθύνθη πρός 
τό παράθυρον ζαϊ τό ήιοιξε.

Ή δροσερόιη; τοΰ νεροΰ καί ό εξωτερικός άερας πού 
έπλημμύρισε τό δωμάτιον ουνετέλεσαν τέλος είς τό ν’ 
άναζτήοη ή Δωςοθέα τάς αισθήσεις της. Έκαμε μερικός 
κινήσεις, έστρεψεν έλεφρά τό κεφάλι καί μισάνοιξε τά 
μάτια της. , ,

— Είνε άδύνανον να παραμεινετε περισσότερόν εδω, 
είπεν είς τόν Γκαίρισων μέ άποφασιστικόιητ.ι τήν 
οποίαν αύτόσ, είς μίαν τέτοιαν στιγμήν, πολύ ολίγον 
έπερίμειε. Σάς πτροκαλώ νά φύγετε όσον τό δυνατόν 
γρηγορώτερα. _ , ....

—Άλλά ήμπορώ νά σάς άφήσω μόνην είς αυτήν τήν 
κατάστασιν ; Άναμφιβόλως θα μέ χρειασθήτε. Πήτέ μου 
έάν ύπσρχη τίποτε διά τό οποίον ίσως νά σάς φανώ 
χρήσιμος. , , ,

—Τίποτε επι του πορονττς. Το ου ιώδες είνε να φύ
γετε άμέσως. Σίς ικετεύω, μήν άργήτε περισσόιερον.

Μολονότι ή έπιθυμία τοϋ Τζέρολντ ήτο νά μσθη τήν 
άλήθειαν καί νά άπομακρύνη τάς άμφιβολίας του, έν 
τούτοις έκρινεν ότι ή Δωροθέα δέν ήτο είς θεοιν νά 
ύποστή νέας έρωτήσεις. ,

— ‘Υπακούω, είπεν. Άλλά τώρα, πότε θά σάς ςα- 
ναδώ ; ’Ελπίζω...

Δέν συνεπλήρωσε τήν φράσιν του.
—Σήμερον, διέκοψεν ή Δωροθέα, δέν γνωρίζω π;αρα 

ένα μόνον πραγμα, δέν σάς ζητώ παρά ένα μόνον 
πράγμα : Νά φύγετε.

Καί ξανάπεσεν έπάνω στόν καναπέ.
I Ό Τζέρολντ καιείχετο άπό μίαν παράξενην άιτί- 
I θεσιν αισθημάτων. Δέν ήτο βέβαιος περί τής άθωότη- 
| τος τής Δωροθέασ, απεναντίας...’Εν τούτοις μία ακατα
νίκητος συμπάθεια τόν είλκυε πρός τήν νεαράν γυ
ναίκα καί θά ηύχειο τά έμενε πλησίον της.

1 -Χαίρετε, τής είπε πολύ ταραγμένος. Της έδωσε τό 
' χέρι του. Μή λησμονείτε ότι, δ,τι δήποτε καί άν σάς 
συμβή. είμαι δ φίλος σας καί δ προστάτης σας.

Τά χείλη τής Δωροθέασ ένινήθηστν διά νά εϊπουν 
όλίγας λέξεις τάς δποίας ό Γκαίρισων μόλις ήννόηΓε. Κα
τόπιν δ νεαρός δικηγόρος έξήκθεν άθόρυβα άπο τό σα
λόνι διά νά μή προκαλέση άτωφελώς τήν προσοχήν τών 
Ρόμπινσον, κατέβηκε τήν σκάλαν καί έφθασεν είς τόν 
δρόμον.

‘Ο άνθρωπος ποϋ ήτο εις τήν υπηρεσίαν τών Ρόμ
πινσον εύρι'σκετο κρυμμένος στήν πόρταν. Είδε τόν Τζέ
ρολντ καί ήρχισε καί πάλιν νά τόν παοακολουθή.Ό Γκαί- 
οισω·',τήν φοράν αυτήν,άντελήφθη,άλί.άέμεινεν αδιάφορος.

(Άκολουθ ϊ)

(7) (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
— Καί γιά τόν λόγον αυτόν έβαλες ένα κλέπτην νά 

παραχολουθήση τά ϊχιη μου; είπεν δ Γκαίρισων, ό ό
ποιος ήρχισε νά θυμώνη.

—Υπερασπίζω τό δίκαιόν μου όπως μ" άοέσει καί 
όπως νομίζω καλλίτιρον, άπήντησεν ό θεϊ;ς Ρόμπινσον 
μέ απότομον ϋγος. "Εάν νομιζης ότι ήμπορεΐς τά μέ 
στεριίσης άπό μίαν κλήρο-ομίαν, ή όποια διζαιαματικώς 
περιέρχεται σέ μένα, άπατάσαι.

—"Απατάσαι καί σύ, άπήντησεν ό Γκαρισων, έάν 
φαντάζεσαι ότι θά άγεχθώ περισσότερον τό ύφος καί 
τάς ένεργείας σου. ’Αρκετά ιίπες έως τώρα. Κάνετε μου 
τήν χάριν καί οί δύο σας νά μέ άφήσετε μόνον μέ τήν 
Δωροθέαν.

‘Ο γέρο Ρόμπινσον ήθέλησε νά όρμήοη εναντίον τοΰ 
Τζέρολντ. Άλλ’ ό Θεόδωρος ό οποίος διατηροΰσεν ύφος 
αντίθετον άπό εκείνο πού είχεν ό πατέρας του, έπενέβη.

— Τί χρησιμεύει ό θυ ό:; είπε. Τό καλλίτερον πού έ
χομε νά κάνωμε είνε νά εξηγηθούμε. Δέν υπάρχει τρόπος 
νά συμβ βασθοΰμε; "Οπωσδήποτε, πατέρα, πρέπει νά 
άποσυρθοΰμε.

‘Ο θείος Ρόμπινσον ύπήκουσεν είς τόν υ ν του.
Ό Γχαίρισχν έκλεισε τήν πόρταν.
Ή Δωροθέα τόν έκύττοζε μέ μεγάλην έκπληξιν.
—Τί σημαίνουν όλα αυτά; ήρώτησε μέ χαμηλήν φω

νήν. Άνεκάλυψαν πράγματι τήν αλήθειαν;
— Φοβούμαι ότι τήν υποπτεύονται.
— Αύτό θά κάμη τό έργον σας πολύ δυσκολτότερον. 

Άλλά, είπε μέ φωνήν ή οποία έπρόδιδε τήν ανησυχίαν 
της ελπίζω διι δέν σκέπτεσθε ν’ άποσυρθήιε.

—Σάς υπόσχομαι ότι θά παραμείνω πλησίον σας. ’Άλ
λωστε, έχω προχωρήσει τόσον πολύ, ώστε δέν μοΰ είνε 
εΰκολον νά άπτ συρθώ. Μόνον, εις τό μέλλον, όταν θά 
μοΰ τηλεγραφήσετε, υπογράψετε μέ ένα άλλο όνομα, Τε- 
ρολδίνα έπί τή υποθέσει, είς τρόπον ώστε νά γνωρίζω 
ότι είσαι πράγματι εσύ ποΰ μοΰ τηλεγραφείς. "Επειτα, 
προσέθεσε μέ ϋ;ος σοβαρόν, θά επιθυμούσα πολύ νά 
μέ έςιόνιζες έπί μερικών σημείων, διότι μοΰ είναι αδύ
νατον νά αγωνίζομαι περισσότερον μέσα είς τό σκότος. 
’Εξ όσων ήννόησα άπό τούς λόγους τοΰ θείου σας—καί 
έκύτταζε μέ προσοχήν τήν Δωροθέαν διά νά μή τοϋ δια 
φύγη καί ή παραμικροτέρα κίνησις τού προσώπου της, 
ώς νά ήτο άνακριτής πού έξήταζε ένα κατηγορούμε Όν 
—οί Ρομπινσον ύπελόγιζαν πολύ νά γίσουν κύριοι μιας 
κλήροιομίας. Ό γάμος σας όμως ανατρέπει τάς ελπίδας 
των. Πρόκειται λοιπόν πράγματι περί τούτου;

— Ναι έψιθύρισεν έκείνη μέ φωνήν πού μόλις ή ούετο.
—Ά ! καί ήμπορώ σά μάθω άπό ποιον κληρονομείτε;
Τό βλέμμα τοΰ Τζέρολνν έγινε περισσότερον δια

περαστικόν.
—Σάς ικετεύω, άπήντησεν έκείνη μέ άγωσίαν, μή 

“’ έρωτάιε πλέον. Έχετε έμπιστοσύνην σέ μένα γιά 
λίγον άκόμη καιρόν, Μήπως είσθε υποχρεωμένος νά 
επιστρέψετε σιό Χέρτφςρδ γιά νά συνεχίσειε τάς 
ερεύνας σας ;

Ό Γκαίρισων άπεφάσισε τότε νά έξιχνιάση τήν άλή- 
θειαν.

—Ναί, είπε. "Η ύ.τόθεπς εις τήν οποίαν άσχολοΰμαι 
είνε πολύ μυστηριώδης. Πρό ιειται περί κάποιου Τζών 
Χάρνιυ, τόν όποιον εύρηκαν νεκρόν ύπό συνθήκας έν- 
τελώ; έξαιρετικάς.

Τό πρόσωπον τής Δωροθέας άπέκτησεν άμέσως μίαν 
ωχρότητα νεκρικήν. Τά χείλη της έτρεμαν. Προσεπά- 
θησε νά άπαντήσι; άλλά τά ί λόγια έπνίγοντο είς τόν 
λάρμγγά τη3. Τέλο.', μετά ύπερανθρώπους προσπάθειας, 
κατόρθωσε νά πή :

—Τί είδους συνθήζας ; Τί υποθέτετε ;
— Κατέληξα, άπήντησε μέ ψυχρότητα ό Τζέρολντ είς
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ΘΕΣΣΑΛΟΚΙΚΗ

ΜΕΓΑΡΟΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗ 12—ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 12 Hi

ΔΙΑΘΕΤΕ*: ΜΕΓΑΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΙΣ ΠΛΟΥ- 
ΣΙΩΤΑΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΝ 
ΠΟΙΚΙΛΛΙΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ’, τας περιςςοτερας των 
ΩΝΟΜΑΣΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ΤΟΥ ΠΕΦΗΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ GAUMONT

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ κ Δ.I. ΚΑΡΡΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ίΥΙΗΧΑΝΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΤΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡ

ΓΟΥΝ ΑΝΕΥ, ΤΑΜΠΟΥΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΥΡΑΤΕΡ.

ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΣ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
Η Εταιρία ΚΥΡΟΦΙΛΜ, δύναται νά καταλογίσει) ώς μία άπό 

τάς σο/3αρο)τέρας? ίορυθΐΐσα έπί αύστηρώ> οικοδομικών βάσεων καί 

ΐίκοσιπ^νταετοΰ; καί πλέον τεχνικής πείρας.


