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ΦΘΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
' ΚΥΡΙΟΙ ΑΙΕΥΘΪΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Το γραφείον μου δύναταινά σάςπρο- 
|Λϊ}6εύγ] καθ' δλας τάς περιόδους 
το φθηνότερο πρόγραμμα και τό 
καταλληλότερο^ διά νά προσελκύω 
πελατείαν·

Γράψατε νά σάς στείλωμεν κατάλογον 
καί τιμάς.τα. γαιτης

■ Π αν επιστομίου 53
(Στοά Πεσμιτζόγλου)
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KINEMATDGRAPH
Das bedeutendste deutsche Filmfachblatt. 

Hervorragende Ausstattung.
Bigene Correspondenten in alien Kulturstaaten. 

Internationale Verbeitung
Abonnementspreis fur ein Vierteljahr Fl. 4.70 
Filmfachleute erhalten Probehefte auf Wunscb 

kostenlos
Werla£ Scherl, Berlin S. W. 68

Zimniferstrasse 35—41

FIUM-KURIEK
Theater-Kunst-Variete-M©de

Bild-Beilagen-Kinotecbnische Rundschau Stim- 
me des publikums

Kcthenerstrasse 37
BERLIN W 9, Deutschland

ΣΤΑΜΟΣ B. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
3 Χ^ριλάοιτ

1 9α1!να*ο0ΐ'ρις 3(>
Τρικονπη B

Γηλ. ΔιενΟ. ΣΤΛΜΕΛΦΙΛΜ

ΑΦΙΧΟΗΣΑΝ :
Λάιιτται οικονομίας „f κάτοπτοον Zeiss, τύ- 

που acadin. Τό πρώτον 
βραβεϊον είς τόν διαγωνι
σμόν τοϋ Βερολίνου. 120 
Κινηματογράφοι έν Έλ- 
λάδι έπρομηδ^ύΦηοαν 
τοιαύτας λάμπας έξ ημών 
ύπί'ρτεραι, έγγυημένως, 
παν er ς συναγωνισμού.

* Ανθρακες ποοϋο- 
λης παντες όιαμβ τρήμα
τος, είς χαμηλός τιμά;

Κόλλα Agfa, ή ανώ
τερα ά'ά τόν κόσμον.

*Ανρουλέζ καί Μή
να ναι προβολής δι’ αί- 
ϋούσ ις·

ΐ'Αΐ?ίΙΑΙ κολοσσοί, 
αποτελούσα* τό καλλίτε- 
ρον και έπικερδέστερον 
πρόγραμμα είς πάντα κινηματογράφον

Κινηματογραφικά! επιχειρήσεις πάσης φύοεως.

ΤΡΕΙΣ ΖΩΑΙ ΤΡΙΑ ΟΤΜΑΤΑ

Zeitschrift Pur die Gesamt—Interessen 
der Kinematographie 
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ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Μεγέθους κάρτ-ποστάλ 
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τού οϊκου «RO^S» τού Βερολίνου 
είς μεγάλην συλλογήν

Πωλούνται είς τά γραφεία τού «Κινηματογραφι
κού Άστέρος» προς

ΔΡΑΧΜΑΣ ΑΤΟ ΕΚΑΣΤΗ
Δεχόμβθα παραγγελίας καί έκ των επαρχιών μέ 

τήν αυτήν τιμήν των ΔΥΟ δραχμών.

Φ ZYNAPOJWAI

▼ Έτησία Αρ. 150.—
ψ Έξάμηνος > 80.—
φ Τρίμηνος » 40.—
φ Έξωτβρικοϋ Γενικώς 
φ Έτησία Δραχμ. 250 —
/ή Έξάμηνος » 150.—
h i Άιι«ρικής

m Έτησία Δολλάρια 5.—
φ ΕΤΟΣ Δ’. ΑΡΙΘ. 25 
e

Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική ΈπιΟεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραφεία: Συφοκλέους 7 (Στοά Πάππου)

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΙΣ ΦΙΛΛΗΝΑΙΑΝ, ΛεττΩΝΙαΝ Και ΠΑΛΑΙΧΤιηηη

Ό < Κινηματογραφικός Άιτήρ* ακιλουθών ώ- 
ρισμένον πρόγραμμα, έπιθ·υμεΐ νά όιοση ή τού; ά- 
ναγ ώστας του ένημέοους τής παγκοσμίου κινημ uo 
γραφικής κινήτεως. Τούτο επιζητεί νά τό έτιτύχη 
δια ι οΛοτρόπως διά τής πα ιακολουθή^εως τής παρα
γωγής τώ* διαφόρων μεγάλων εταίρε ών, τή: έξ^λί- 
ξεως τή; τεχνικής κιί τών πολλαπλών τάσεων των 
νέων κινηματογραφικών σχολών εη δέ και διά δια
φόρων στατιστικών νά παρουσιά τη τήν πρόοδον 
της έβδομης τέχνης είς τάς ξένας χώρας. Ή Ρωσσία 
ώς νέον κινηματογραφ κόν κέντρο* παρουσιάζον Ιδι
αιτέρας τάσ.ις τής κίνηματογοαφίας άπησχόλησε καί 
θά άπασ;ολή ’ϊ) είσέτι τόν «Κινηματογραφικόν Α
στέρα** επίσης έδόθη μία γενική ούτως είπεϊν εϊχών 
τής κινηματογραφική; κινήτεως τής Τσεχοσλοβακίας, 
τής Πολωνία;, τής Σερβίας, τής Βουλγαρίας, ακόμη 
δέ καί ένδιαφέρουσαι πληροφορίαι σχετικαί μέ τήν 
κίνη uv τής Τουρ ίας καί τής Αίγυπτου.

Σήμερον ό κινηματογράφος τής Φιλλανδίας, τής 
Δετ ώνιας ακόμη δέ καί τής Παλαιστίνης θά μάς α
πασχόληση δι’ ολίγων.

ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ. Συγκεκριμενως ό αριθμός των κι
νηματογράφων τού νέου αυτού βαλτικού κράτους 
δέν είναι γνωστός, πάντως υπολογίζεται δ τι δέν εΐ 
ναι περισσόΓεροι των 240, ά>λ’ ούτε καί δλιγώτεροι 
των 225. Έκ τού αριθμού αυτού, 33 άνήκουν είς 
τήν πρωτεύουσαν τής Έλσιγκφόρς ή ις έχει πληθυ
σμόν 20<) χιλ. έκ των οποίων τό <KinoPalats> καί 
τό <Capitol> ύπειέ/ουν από άπόψεως πολυτελείας 
καί έμφανίσεως, είναι δέ καί άρκετά μεγάλα θέατρα 
δοθέ^το; δτι καί τό πρώτον περιλαμβάνον 800 θέ 
σεις διερρυθμίσθη τοιουτρόπως ώστε άπό τή; έφετει 
νής σοζόν νά έ/η 2θθ0 θέσει;, δσαι περίπου καί τό 
<Καπιτ·»λ». \

Αί κυριαρχούμαι ταινίαι είναι αί άμερικανικαί, 
συνεχώς δέ ή εισαγωγή αμερικανικών ταινιών αυξά
νει. Σημειώσατε δτι τό 1923 εισήχθησαν μ^λις 8ό 
χιλ. πόδες, τό 1924 τό ποσόν άνήλθε είς 325 χιλ,
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Διά μίαν φοράν (J)
δ οΊχο? · · · Λρ. 5.— φ 
Μέχρι τριών δη- φ
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Άνω τών τριών · Ψ
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Ή σελίς . . . . > 400— α 
Είς rd έξώφυλλον j
ή σελίς ...» 500 - $ 
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 6.00 Φ

τό δέ 1925 είς 425 χιλ. πόδες. Ευθύς άμέσως ακο
λουθούν αί γερμανικοί, αί όποϊαι αρέσουν καί διά 
τούτο κατακτούν έδαφος. Ή Γαλλία (Αντιπροσωπεύ
εται καί αυτή μέ δλί/ας ταινίας, ενφ ή αγγλική κινη
ματογραφία είναιάτολύτως άγνωστος. Ρωσσικόφίλμ 
δέν προ^βλήθη ουΓε th καί ούτε άσφαλώς θά προ- 
βληθή, τούτο δέ είναι εύεξήγητον ένεκα τού φοβερού 
μίσους, τό δπ»ϊον τρέφουν οί Φιλλανδοί εναντίον 
τών Ρωσσων. Διπλά προγράμματα δέν συνειθίζονται 
διόλου.

"Ενα Εξαιρετικόν μέτρον πολιτισμού, τό όποιον 
κάμνει έντύπω^ιν είς πάντα ξένον είναι τό εξής : 
Κατά τέταρτον γίνεται πεντάλεπτον διάλειμμα οπότε 
επιτρέπεται κοί ή ίϊοοδος Θεατών, διότι κατά τήν 
διάρκειαν τής προβολής ή είσοδος είναι αυστηρότατα 
άπηγορευμένη. ’Αλλά τό μέτρον τούτο άφ’ ενός, άφ’ 
ετέρου δέ οί διπλ ·ΐ τίτλοι εις τήν Φιλλανδικήν καί 
Σουηδικήν γλώσσαν φυσικόν είναι νά μεγαλώνουν 
τήν διάρκειαν τού προγράμματος.

Αί μηχανικαί εγκαταστάσεις είναι κατά μεγίστην 
αναλογίαν γερμανικαί. Ή τιμή τού εισιτηρίου, ή ά- 
νωτάτη, είναι 27 ελληνικές δραχμές.

Άντιπροσωπεϊαι υπάρχουν πολλαί, τών μεγα- 
λυτέρων οίκων τού κόσμου. Γενικώς ό κινηματογρά 
φος είς τήν Φιλλανδίαν είναι άρκετά προοδευμένος, 
τούτο δέ οφείλεται καί είς τήν ύποστήριξιν τού κοι
νού, τού οποίου είναι τό προφιλέστερον θέαμα, άλ
λα καί είς τήν ύποστήριξιν τού κράτους, τό όποιον 
σαφώς αντιλαμβάνεται τι ση·ιασίαν έχει ή ανάπτυ
ξή τής κινηματογραφικής βιομηχανίας μιας χώρας.

ΛΕΤΤΩΝΙ Α. Τό νεοσύστατον αυτό κρατίδιον τής 
Β ιλτική; είναι ζή'ημα αν αριθμή 40 κινηματογρά
φους καί έκ τούτων οί 2J ανήκουν είς τήν πρω
τεύουσαν, τήν Ρίγα, ή όποια έχει πληθυσμόν 
337.000. Οί περισσότεροι τών κινηματογράφων τής 
Λβττωνίας ύφίστανται από ετών, διότι καί προ τού 
πολέμου οί Λεττωνοί ήρέσκοντο είς τόν κινηματο
γράφον τόσον δσον καί οί Γερμανοί καί οί Ρώσσοι.
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Κινηματογραφικός Άότήρ

Συνεχής καί επίμονος ανταγωνισμός διεξάγεται 
μεταξύ των γερμανικών και αμερικανικών φίλμς. 
’Αρέσουν καί τά δύο, άλλα πρωτιμώνται τά γερμα
νικά. Τόν παρελθόντα Μάϊον προεβλήθη ή <Μητρό- 
πολις» μέ εξαιρετικήν επιτυχία·*. Επίσης τά φιλμ 
«Πριγκήπισσα του Τσάρδας», <Ή θεία μου, ή θεία 
σου», <Ή Βιέννη, πώς κλοίει και πώς γελά», 
«Μπαμπάς μέ τό στανειό», <*Εχασα τήν καρδιά μου 
στή Χαϊδελβέργκ», «ΠρίΥκήπισσα Ρεπανάκι», «Σταν 
ροφορία γυνοικός» «Ό κοκοτόδρομος τού Αλγε
ριού», τά φίλμ τής Lya Mara (ή οποία έγεννήθη 
στή Ρίγα), «Βοημός βαρώνος» και <Ό γελαστός 
γρΐλλος», <Τό περιπετει ώδες ταξεΐδι» καί πλεϊστα 
άλλαγερμανιχά είς τά όποια τήν πρώτην μοίραν κατέ· 
χουν τά φίλμ τής U.F. Α. ύπερήρεσαν.

’Εν άντιθέσει προς τήν γείτονα Φιλλανδίαν, εις 
τήν Λεττωνίαν Αρέσουν πολύ τά ρωσσιχά <ρίλμς, ιδι
αιτέρως μάλιστα <Ή μητέρα» έσημείωσεν μεγάλην 
επιτυχίαν. Τά γαλλικά είναι σπάνια, έν τούτοις «'Ο 
Μιχαήλ Στρογκώφ* ^χειροκροτείτο επί εβδομάδας. 
"Ως γνωστόν πολλά «’Εξωτερικό» τού φίλμ αυτού 
«έγυρίσθησαν» ίκει, τούτο δέ συνετέλεσεν ασφαλώς 
είς τήν επιτυχίαν αυτήν. Τά άμερικανιχά φίλμ όπως 
εϊπαμεν κάνουν καλές δουλειές καί μάλιστα ή «Fox» 
τής οποίας τά φίλμ είναι καταπληκτικώ; διαδεδο
μένα. 'Ως γνωστόν ή Λεττωνία ύπάγρται εις τήν πε· 
ριφέρειαν τής «Fanamet», ενφ ή Φινλανδία όχι.

’Ιδού καί κάτι χαρακτηριστικόν. * Εχουν μανία' 
νά μεταβάλλουν τούς τίτλους μέχρι σηιιείου υπερβο
λικού, Τούτο βέβαιο κάνει έντύπωσιν στούς Γέρμα 
νους γιατί φαίνεται δεν έχουν ιδέανδιά τά ένΈλλάδι, 
τήν αληθινή χώραν τών περιέργων. ’Ιδού ενα πα 
ράδειγμα. Τό φίλμ <Ή Βιέννη, πώς κλαίει και πώς 
γελά» 'ό μετωνόμασαν «Ή χρυσή βασίλισσα τού 
Δουνάβεως».

Περί Ιδίας κινηματογραφικής παραγωγής ούδείς 
λόγος δύναται νά γίνη ούτε διά τήν Λεττωνίαν, ού
τε διά τήν Φιλλανδίαν.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ. Έδώ τά πράγματα είναι λίγο 
άσυνήθιστα. Βλέπετε εύρισκόμεθα είς άλλην ’Ήπει
ρον. "Όπως κινηματογραφικόν κέντρον τής Φιλλαν 
δίας θεωρείται ή Έλσιγκφόρς κ^ί της ΛετΓωνίας ή 
Ρ»γα, έτσι τής Παλαιστίνης είναι ή Γιάφα χαί όχι 
τά ’Ιεροσόλυμα. To «Bittan» καί τό «Beth-Haam» 
είναι δύο τά σπουδαιότερα θέατρα... αλλά άς έξη- 
γούμεθα, δύο απέραντες πλατείες μέ 3.000 θέσεις 
ίκάστη, εκ τών οποίων μόνον αί ήμίσεις οπωσδή
ποτε καλύπτονται. Κινηυατογράφος λοιπόν στό ύπαι
θρον. Λειτουργούν δέ επί 8 μήνας συ'εχώς καί τούς 
άλλους είναι κλειστοί, δτι καί έδώ δη/αδή, αλλά μέ 
λίγο Αντιστρόφους όρους. Τήν εβδομάδα λειτουργούν 
3 ήμέραι μόνον από δύο παραστάσεις 7—9 και 
91)4—11 1)4. "· ■' ■■■' ; I

Περιορισμοί δεν υπάρχουν, εισιτήρια χαμηλά πολύ 
ώστε ό κινηματογράφος νά καθίσταται θέαμα κοινόν 
καί προσιτόν είς όλους. ι

Γιά τό γούστο είναι πολύ ίδιότροτοι. Μή λησμο- 
νήτε ότι όμιλούνται 7 γλώσσες, ισάριθμα λοιπόν 
τουλάχιστον γούστα. Πάντως «ό Dr Μαμπύζ» ήρε- 
σεν πολύ, επίσης καί «ή τραγωδία έρωτος». Ποαγμα- 
τικώς όμως έθριάμβευσε τό «Βαριετέ» τό οποίον μό
λις τόν παρελθόντα μήνα προεβλήθη. Ό Γιάννιγκς 

ή Lya de Putty κατέστησαν πραγματικά είδωλα.
Φαίνεται λοιπόν ότι δεν στερούνται γούστου.

Γενικώς ο κινηματογράφος είς τήν Παλαιστίνην 
εύρίσκεται είς οπωσδήποτε ανεκτήν Θέσιν έν συγ- 
κρίσει μάλιστα μέ τάς άλλας ασιατικός χώρας εις τάς 

• οποίας Αν εξαιρέση τις τήν ’Ισπανίαν καί τάς ’Ινδίας, 
I εύρίσκεται εις πρωτόγονον ούτως είπεΐν κατάστασιν.

’Επιφυλασσόμενοι νά συνεχίσωμεν άλλοτε τήν 
περιοδείαν μας καί είς άλλας χώρας, άρκ ύμεθα σή
μερον εις τσς άναφερθείσας. Ro-Ma

DEFINA

Ή Deutsch-Film Union καί ή First National 
ίδρυσαν άπό κοινού τήν Defina/H έταιρεία αύτή Θά 
άναλαμβάν^ τήν έκμετάλλευσιν τών φίλμ τών Ανω
τέρω έταφεΐ’^ν είς δλον τόν κόσμον. Είς τόν συνα
σπισμόν αύτόν οτενώτερον τοϋ τής «Parufamet» 
Αποδίδεται μεγάλη σημασία, διότι άφ* ένός ένισχύε* 
ται ή Defu, ό γνωστός συνασπισμός μερικών γερ
μανικών έταιρειών ύπό τήν προεδρείαν το5 F. Zelnik 
Αφ' έτέίίου δέ γίνεται νίον βήμα πρός στενήν συνερ
γασίαν Γερμανίας καί Αμερικής.

Προβ ίπεται διά τό μέλλον ή Τδρυσις μιας Απο
λύτως νέας γερμανικής εταιρείας μέ πρόγραμμα τύν 
συνένωσιν τών γερμανικών κινημ. έταιρειών είς 
ισχυρόν τραστ, τοϋ όποίου τήν έκμετάλλευσιν τής 
παραγωγής θά έχη ή First National.

Κατ’ αδτΑς ήρχισε τό «γύρισμα» τού νέου φιλμ 
τής Lya Mara, τό πρώτον τής παραγωγής 1927—8, 
τό όποΡ-ν όνομάζεται <CH Βιέννη ποϋ χορεύει» φιλμ 
ποϋ θά θυμίζη τόν Αλησμόνητον «ώραΐον Δούδαδι». 
δστις έσημείωσε τήν μεγαλυτέραν έπιτυχίαν πέρυσι 
καθ’δλην τήν Γερμανίαν.

♦
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*0 Άμπελ Γκάνς δατις μβ μβγάλην τέχνην χαί άχρίββιαν
?να τόσο μεγάλο εργον ώς ό < Ναπολέων·, Εις τό μβγαλούργημα αν ιό 
λαμβάνει μέρος xai ό ϊδεος ό σχηιο&έ^ης νποδνόμενος τόν ρόλον τον

Saint—Just

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΎΣΙΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΕΚΕΡΗΣ
Λθην« —Φίλμ.» πλατεία άγιων θεοδωρών 9
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II εκλογή των καλλιτεχνών <αά τάς τα νιας τής «Ζκάσκιμπρομ» έγεινε κατόπιν έπισταμένων εξετάσεων. ‘Ηθοποιοί 
του Κρατικού Θεάτρου τής Γιωργίας κα, τού Ρωσικού δράμαμος άνεγνωρισμέιης αξίας παίζουν καί εις τούς 
πλέον μικρότερους ρόλους. *Ρ Μαρία Τενάζυ, ή Μπελά Μπελάνσκαγια, ή Σονια Ζοζεφί, ή Ντίνα Ματναβιάριανυ 

δίδουν πραγματική/ ζωήν είς τά έργα των διασημοτέρωτ ρώσσων συγγραφέων καί ποιητών.

ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΓΚΟΣΚΙΝΠΓΟΗ ΓΚΡΌΥΖΤ*Γ
Γεωργίας—Κονκάόοι ) ‘Οδός Πατπύίων (Στοά Φέξη 85)

Ή Νότα Βατόνάτζε, τό αγνόν αύιό άνθ.-ς τής Γεωργίας καί τού Καύκασού άφίνει πράγματι τήν σφραγίδα είς 
τάς ταινίας τής «Γκοσκινπρόμ» Τό άβίαστον παίξιμό τη;, ή φυσικό εης τού ύφους της καί ύπεράνω δλων τό αλη
θινόν Γεωργιανόν της κάλλος αποτελούν τά κύρια χαρακτηιρστικά τού άνατέλοντος νέου αύιού άστέρος τής οθόνης

ΝΑΤΕΛΛΑ

ι nine
in ΚΑΪΚΑΕΟΪ

ΜΠΕΛΛΑ

ι mi-ipimi
ΝατέλλαΗ Νάτα βατόνάτζε είς τόν ρόλον τής

J»t· XAteM'

*11 Νάτα Βατόνάτζε είς τδν ρόλον τΐίς «Γκιούλπ»

Μία dtcnvh άπό τήν ταινίαν «Ποϊος πταίει;*

« βριγππει
ΗΙΡ1

ΑΥΟ ΚΥΝΗΓΟΙ

ΤΡΕΙΣ ΖΜΙ

τρία mm

Τά άνάκτορα τού Τσάρου, τά μέγαρα τής παλαιάς Ρωσσικής αριστοκρατίας, τά κρατικά μουσεία, αί πλουσιωτεραι 
βιβλιοθήκαι, τά ανώτερα Ιδρύματα τής λαογραφίας καί έθνογραφίΛς εν συνδιασμφ μέ τά άπαράμμιλλα φυσι>ά 
κάλλη τής γραφικής Γεωργίας έχουν τεθεί εις τήν διάθεσιν τής «ΓκόσκίΓπρομ» διά τήν παραγωγήν των ασυνα

γώνιστων αριστουργημάτων της.
Οι έκλεκτότεροι λόγιοι, οι μεγαλείτεροι επιστήμονες, οί πλέον διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί κΓ ο’ι μεγαλύτεροι 
καλλιτέχναι τής Ρωσσίας^ συνεβαλλον διά τήν άρτιωτέραν παραγωγήν των ταινιών τής «Γκόσκινπρομ Γκρούζυϊ» 

τάς όποιας άνέλαβε νά παρουσιάσει εις τό ‘Ελληνικόν κοινον ή ‘Εταιρία <Άστήρ φίλμ> χ—



Εχει νά έηιδείξη ή διεθνής

Εξηβφαλέβθη »πό τή^ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ Κη Άνώ

Τό τέλος τοθ Μόνττ Κάρλο Μέ την από δεκαετίας άπουσιάσασαν τής οθόνης Φραντόέόκα Μπβρτίνι 
καί Ζάν Άντζ«λο·

Γνρνη Γνναίκα. ’Από τό μυθιστόρημα τοϋ Η. Bataille κατά σκηνοθβσίαν τού διάσημου Leonce Perret 
πραγματικός κολοσσός (Α*. κινηματογραφικόν βροβεΐοτ).

Cirque Μέ τόν διάσημον κωμικόν τού γέλωτος Τόάρλτ Τόάπλτν. *Η καλύτερα του καί μεγαλυτέρα το· 
κωμφδία.

Μαύρος Πειρατής. *Η τελευταία ταινία του διάσημου Ντονγχλας Φαίρρπαγκς.Ταινία έγχρωμος φυσικύ-

Πριγκηπι^όα Μάόόα. Ταινία ρο>σσικής ύποθέσεως άνωτέρα τού «Μιχαήλ Στρογκώφ» μέ την ώραιοτάτην 
Cl. Victrix κλπ.

ί

‘Ο άνθρωπος μέ την Ίόπανό. 'Από'Ο άνθρωπος μέ την Ίόπανό· ’Από τό θιατρικόν έργον τού Πιέρ ΦρονταΙ μέ πρωταγωνίστριαν την 
Ονγκέτ ΝτνφΛός. "Έργον ονειρώδους σκηνοθεσίας.

Ή Άνάότα^τς. ’Από τό περίφημον μυθιστόρημα του Α· Τολότόϊ μέ τον ύπέροχον Red la Reque. 
Diable au ceeur Μέ τον γόητα τής οθόνης Ζάκ Κατ«λατν και την ώραίαν Μπέττν Μπάλφονρ κ λ.π. 

Όόε;τη Μέ την Φρ. Μπερτίντ (Νέα έκδοσις)

Rue de la paix ’Από τό μυθιστόρημα τοθ Abel Ilermant. Σχηνις παρινιτής ζωής μέ σκηνοθβσίαν όνβιρώ 
δους πλούτου.

Άπαχης. Ταινία μέ τον Adelqui Millar. Έργον που θριαμβεύει Ακόμη στό Παρίσι.

Merman la Cirene To πραγματικό αριστούργημα.

Men Ceeur au Ralenti ’Από τό μυθιστόρημα του Μ. Dekobra μέ την Annete Benson.
Peber d’ As Μέ τούς Navarre, G. Missirio, Andree Brabant. ’Από τό μυθιστόρημα του Άρ. Μπέρνετ 
Les Cinq Seus de Lavarede. Μέ τον G. Bisco από τό μυθιστόρημα τού Η. Chabrilliat.

Είνε πρωτο^α^ές είνε πρωτά 
Ολοι οί άνω κολοσσοί πραγματικοί θά

ίί

Καί είς τούς καλλετέ 
Λποκλεεστ^κότη; American Film

Κ&τημ.ατογραφ&κή τέχνη

νυμον ‘Εταχρ£αν (ΑΛΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεν. ΛεευΟ.)

La Petite Checelatidre Com^die Μέ τήν Ντόλλυ Νταΐβις καί Άντρέ Νόξ.
Μαρτνρτον Γνναικός, ’Από τό συγκινητικόν μυθιστόρημα τού Ντ’ Έννερύ μέ τόν^Βανέλ.
Men Cur£ Chez les Pauvres ’Από τό μυθιστόρημα τού Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Cl. Vautel μέ τους Do- 

natien, Legrande τής Com£die Bran^ais·.
*O μάγος τοθ ”Οζ. *Η τελευταία κωμωδία τού Ζιγκοτώ·
Mecane de la Generale· Ή δπρακτος κωμωδία τού Μπάότερ ΚΛτον.

Train Fantome.

Madene de Sleepincs·’Από τό πολύκροτου μυθιστόρημα Μ. de Kebra.

Sunia. Τό τελευταΐον αριστούργημα τής ώμορφης Άμερικανίδος πρωταγωνίστριας Γ κλόρια Σ^άνόον.

Τρέλλβς Καρνα6αλλιο£. Μέ τόν Χάρρν Αίτκβ έργον Γβρμανιχής παραγωγής.

Νύχτα τΛς Αγάπης, μέ τήν άχώριστον σύντροφον τού Βαλεντίνο ώμορφη Βίλμα Μπάνκν.

Τό χρΛμα. Διασκευή ·1ς τόν Κινηματογράφον τού αριστουργήματος τού Em. Jola.

Pe£te ba^abent Μέ τόν διάσημον Γερμανόν Καλλιτέχνην Κόνραδ Φάϊτ καί τόν Τζών Μπάρρνμορ. 
»

Εη Ρΐο^έο, Ταινία θαλασσινή μέ ναυμαχίας υποβρυχίων. Συμμετέχει ό Γαλλικός στόλος.

Ή χορβίττρτα τάς Γρβνάδης. Κινηματογραφικός κολοσσός μέ τήν Ατλίι Νταμττα.
Croquette ‘Η Ιστορία τού ιπποδρομίου μέ τόν έκτακτον Ρώσον κωμικόν Ντκ. Κολλιν καί τήν Μπβττίτ ΐ

Μπάλφονρ. . ; |

Moineau Μέ τήν Μαίρη Πίκφορδ. . J

κουστον καί ό/ζως αληθές
προβληθώσιέρέτος στον Κινηματογράφον

ΘΕΟΝ.,
ρους τό5ν Έπαρχεών h <

Εκμετάλλευσή <Τ*ρ&άγχλ»

-X
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(*Η συνέχεια είς τ^ν έπομένην σελίδα)

κ-

* Ο σκοπός τον κινηματογράφου είνε Ιερός· ‘Ο κ· Στρέζεμαν, υπουργός 
των 9Εξωτερικών τής Γερμανίας, περί τοϋ κινηματογράφου, είπε τα εξής: 
<7α δθνη οφείλουν να συνενώσουν πολιτισμόν και παιδείαν εις σύνολον 
Ιδανικού διό νά άποβή πραγματική ή προαγωγή αυτών· Τό κοινόν ιδανικόν 
αποτελεί δεσμόν στερεώτερον τον υλικόνf δια τούτο πολλά αναμένω εκ τής 
κινηματογραφίας ή οποία θά συντέλεση εις ιήν> προσέγγισιν των λαώ>>.

| ΦΙΛΜ

0 ΠΕΡΙΠΛΗΜΩ^|ΜςΊ0ΥΔΗΙΟΣ
Έκ τοΰ μυθιστορήμίος τοΰ Ευγενίου Συη 

Σκηνοθεσίαρΐίζ Moral
=------------ KATANOMHDN ΡΟΛΩΝ----------------

ιΐονιέν—Φ. Γκοφφαρ 
,Ιριστός —I. Πεϋριέρ 
λ. νιέ Καρδοβίλ—Ί. Χέμπλικ

Νταγκοβερ—Γ. Γκαμπριό 
Ντ’ Έγκρινύ—Μ. Σούτζ 
Περιπ*α'ώμ.—Α.Μαρνάϋ 
Πρ.Τίάλμα—ΝτνΠβνυρέΛλι ||Αββάς Γαβριήλ—I. Νκβαλνϊ

, ·ΐ.ις * Ιεροσόλυμα ό ’Ιησούς τιον έντός τοΰ όποιου περιείχε-
αρχίζβι ν ανέρχεται ήδη τόν το ή διαθήκη. Άλλα καί αυτή 
I ολγοϋάν τού μαρκυρίου του. δέν άργεϊ νά άποθάνη καθ’ ό 
Κατάκοπο; από τήν πορείαν ό ' δον είς ένα έρημον τοπον δπου 
θεάνθρωπος σταματά εμπρός είς κάποιος μυστηριώδης οδοιπόρος 
το κατώφλι κάποιου ύποόηματο- ευρίσκει καί περισυλλέγει τό 
ποιου ? - Λ' “ · · · - ■ * -
πνεύσε όλίγον. Άλλ* αυτός τόν
I

τας ίου. -g
— Περιπάτει... w

Γιά νά προο'ενση μιά κινηματογραφική έπιχείρησις τών 
παρχιών πρέπει τά εχη τήν ΰποστήριξι 
Προμηθεύεται πάντοτε τας καλλίτέρ 

παραγωγής τής

9Ο κινηματογράφος είνε ή πνευματική τροφή τον λαοϋ τάς
ταινίας π ον θά προμηθεύεται κάθε επαρχιακός κινηματογράφος πρέ
πει νά είνε διαλεγμένες μέ μεγάλη προσοχήν και μεγαλειτέραν ευσυνειδη

σίαν. Αυτό είνε και τοσύμβολον τής *Σινέ-* Οριάν*·

, και περισυΛΛεγει το 
Ασχασβήρου διά νά άνα- * παιδί μέ τό κιβώτιον.

Είς τό Παρίσι ή έταίρεία τών 
αποπέμπει χωρίς οίκτον λέγον-1 «Εύλαβών» άγωνίζεται νά έμ- 

ποδίοη είς τούς κληρονόμους 
τής διαθήκης αυτής οί όποιοι 
ήσαν διεσπαραένοι είς διάφορα 
μέρη, νά παρευρεθοΰν είς το ά
νοιγμά τη; τήν 13 Φεβρουάριου 

ΜΚ 
Μία^άόρατος πάλη αρχίζει 

μεταξύ τών 
< Ευλαβών» 
καί τών 
κληρ ο ν ό- 
μων τής πε 
ριο υ σ ί α ς 
Ρενεπόν ή 
οποία γίνε
ται αφορμή 
νά ύποστοΰν άφαντάστους 
περιπέτειας αί δύο ορφα
νοί καί ό στρατιώτης 
Νταμίοβερ τών όποιων ό 
κακός δαίμων είνε ό πα
νούργος >αί δόλιος Ροδέν. 
Διά τών μηχανορραφιών 
τής κατ’ ευφημισμόν εν
τίμου αυτής έταιρείας, 
περιπλέκεται είς άλλας 
περιπετείας καί ή κληρο
νόμος Άδριανή Καρδοβίλ 
ή όποια κλείεται είς ένα 
ηρενοκομεΐον ώς δήθεν 
τρελλή. ‘Ο Ροδέν κατορ
θώνει νά πςοκαλέση τήν 
σύλληψιν τοΰ ’Ιακώβου 
Ρενεπόν καθ’ ήν έποχήν 
ό πρίγκηψ Τζάλμα φθά
νει είς Παρισίους διά νά 
επανεύρη τήν Άδριανήν 
Τοιουιοτρόπως τήν 13 
Φεβρ’ναρίου ό ντ’Αίγρυιί 
καί ό Ροδέν θριαοβεύουν. 
’Αλλά τήν στιγμήν πού δ 
Ροδέν έτοιμάζεται ν’ ά
νοιξη τό κιβώτιον, ένας 
ξέτος έπέρχεται καί τείνει 
είς τον συμβολαιογράφον 
έ* α έγγραφον ύτογεγραμ-

αιώνα τόν άπ ιντα τοΰ σποχρί- 
νεται τότε ό Ίησοι ς. Καί άπό 
τής στιγμής, εκείνη; ό Άσχα- 
σβήρος ώΟούμενος άπό μίαν ά
κατανίκητο ν 
δύναμιν πε
ριπλανά τ α ι 
άνά τόν κό
σμον.

Ή μοίρα 
αυτή τοΰ Ά- 
οχαβήρου α
ποτελεί 
ούμβολον ο
λοκλήρου τής 

Ίσραηλιτικής φυλής.Μετά 
τήν πτώσιν τόν ‘Ιεροσο
λύμων οί ’Ιουδαίοι διε- 
σπάρησαν καί συνοιθρή- 
σθησαν είς διαφόρους πό
λεις τής Ευρώπης εις ά- 
πομονομένας συνοικίας 
αι όποια ι ώνομάσδησαν 
«Γκέτος». «

Κατά τόν 18ον αιώνα 
είς τήν Βαρσοβίαν μία 
*Ιουδαία Ρεβέκα όνόματι, 
κόρη τοΰ Έλεάξαρ είχε 
νύμφευσή ένα Γάλλον 
τόν Μάριον Ρενεπόν άπό 
τόν όποιον άπέκτησε ένα 
τέκνον. Ό Μάριος Ρενε 
πόν είχε καταφύγει εί 
τήν Πολωνίαν διά νά ά 
ποφύγη τήν έκδίκησιντών 
«εύλαβών», μιάς μυστικής 
καί τρομεράς όργανώσεως. 
Ό Ρενεπον μετά πάροδον 
ολίγων ετών έδολοςονήφη 
κ«ί ή σύζυγός του Ρεβέκα 
ήναγκάοόη νά φύγη πα- 
ραλομβάνονσα τό παιδί 
της καί ένα ο · κρό κ» βώ-

ιό
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μένον άπό τόν Μάριον Ρενεπόν ό όποιος αναβάλει τό ά
νοιγμα τήο διαθήκης την Ιην ’Ιουνίου τοΰ αύτοΰ έτους.

Έν τφ μεταξύ ή χολέρα ένσκύπτει είς τό Παρίσι. 
Ό Ροδέν διά νά ξεκάμχ] τάς δύο όρφανάς κληρονόμους 
τάς παρασύρει καί τάς κλίνει μέσα είς ένα νοσοκομεΐον 
όπου μετεφέροντο οι χολερόβλητοι. Ή 1η ’Ιουνίου έ- 
φθασε. *0 Ροδέν παρουσιάζεται είς τό ξενοδοχείον Ρε
νεπόν άλλα τόσον παραμορφωμένος από την χολέραν ώστε 
κατήντησε πλέον Αγνώριστος. Έν τούτοις είναι Ακόμη 
είς θεσιν νά διεκδικήση τά συμφέροντά του. Αλλά την 
στιγμήν που έπλησίαζε νά γ<νη κάτοχος τής περιουσίας 
• μυστηριώδης άνθρωπος εμφανίζεται πάλιν ακολουθού
μενος άπό όλους τούς κληρονόμους. Έν τφ μεταξύ δ 
«Ευλαβείς* άποκαλύπτονται καί συλλαμβάνονται, ό δέ 
Ροδέν προτού ύποστή τήν τιμωρίαν τής Ανθρώπινης δι
καιοσύνης, αποθνήσκει Από τήν χολέραν έν μέσφ σπαρα
κτικών πόνων· Μετ’ ολίγον ή ευτυχία κυριαρχεί μεταξύ 
τού Ρενεπόν. *Όσον διά τόν μυστηριώδη όδοιπόρον τόν 
σκηνοθέτην όλης αυτής τής ευτυχίας, αύτός έξηκολού- 
θησε τήν αιώνιον πορείαν του·

• I ·

18 Κινηματογραφικός Άάτήρ

Τήν τριακοστήν λήγοντος μηνός ’Οκτωβρίου λήγουν 
αί συχδρομαί των κ. κ. "Ατλας Φιλμ Άθήναι, Κινημ· 
’Αθηναϊκόν Άθήναι, Κ. Λιναρδάκη Ηράκλειον, Δαρίου 
Μόλχο Θεσσαλονίκη, Νικ. Άτζαρίτη Πάτραι, Άγαμ. 
Θεολόγη Σέρραι, X. Άμπλιανίιη Λαμία, I. Μέρλου 
Σερραι, Παρασκευής Τακτικού Τηγάνι—Σάμου καί 
Ζήνα-voc Παηαδοπούλου Λευκωοία-Κύπρου.

Παρακαλούνται θερμώς οι ανωτέρω κ. κ. συνδρομη- 
ταί όπως θελήσουν καί ανανεώσουν τός συνδρομάς των 
καθ’ όσον από 1ης Νοεμβρίου θά διακοπή ή περαιτέρω 
αποστολή τού τιύχους. Ή Δια^βίρτότς
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
J ΑΙ ΣΥΝΔΡΟ/ΛΑΙ ■

ΤΟΥ ‘ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΑΣΤΕΡΟΣ»

Καθίσταται γνωστόν είς τούς φίλους άναγνώ- 
στας ότι συνδρομαί είς τό ήμέτερον περιοδικόν 
γίνοντυι δεκται άπό 1ης ’Οκτωβρίου, 1927, οι δέ 
δροι αυτών έχουν ώς έξης:

\ Έτησία 
Εσωτερικόν { Έξαμηνος 

) Τρίμηνος
- ) ια
Εξάμηνος

ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ 
At συνδρομαί άπαραιτήτως

) Εςάμτ

δραχμαί 150.—
80 —
45.—

250.—
150.—

ΔΡ. 
---------- ,—, προπληρώνονται, 

■ άρχονται δέ έκαστην πρώτην έχάστου μηνος. 
■ Ή διεύθυνσις τού «Υ------------- “ *
■ ρος» άπεαάοιοε 
■ συνδρομητάς ή ανανεώνοντας τάς συνδρομάς 
■ τά έξη, ύώρα 
■ Δι* έτησίαν συνδρομήν 4 φωτογρ. μεγέθους 20X26 ■

Δι* έξόμην. > 2 » > > ■
Διά τρίμην. > 1 > > > ■

■ Φίλο», Άναχκώσ^αι Συ^δρομηταί Β
■ είνε συμφέρον σας Β
%■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "

ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Πατέ δλίγον μεταχειρισμένη κα
τάλληλη διά κινηματογράφους, μέ ”Αρκ οικονομίας δνοι· 
Ηιάζβτ ι ή χτωλείτα*. Γ. Σέκερης, Πλατεία Άγ. Θεοδώρων 
9, Άθήναι.
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Κινηματογραφικού Άστέ- 
ά δίδη είς τοϊς έγγραφομένους _ / > — “

; των

ΜΕΡΙΚΟ! ΕΪΑΜΙ! ΑΡΙΘΜΟΙ
—300 καί πλέον κινηματογράφοι προβάλλουν <(ς 

όλόκληρον τήν Γερμανίαν τό Αριστούργημα τοΟ 
Φρ'τς Λάνγκ τήν «Μητρόπολιν».

—Τό μεγάλο φίλμ τής <Fox» «’Αντίπαλοι» 
προβάλλεται ήδη έπί τρεις έβδομάδας συνεχώς είς 
τόν νέον γίγαντιαΐον κινηματογράφον τής Νέας Ύ- 
όρκης «Roxy—Theater». Κατά τάς τρεις αύτάς 
έβδομάδας 50 1.000 άνθρωποι είδαν τό φίλμ αύτό 
καί είσεπράχθησαν 1.713.6q0 χρυσά μάρκα δηλ. 
περί τά 30 έκ. δρχ.

—’Ιδού ίνα μοναδικόν ρεκόρ. Τό φίλ τής Me
tro— Goldwyu «Μεγάλη παράταξις» έπ«ίζε ο έπί 
δύο περίπου έτη είς τό Astor—Theatre τοΟ Μπροντ- 
γουχίη.

—Οί μεγίστης πολυτελείας, πραγματικώς Αμύ
θητου, κινηματογράφοι τοΟ Βερολίνου είναι 4. Τό 
U.F.A. Palastam , Zoe τό Gloria Palast, Beba 
Palast Atrium καί τό ( apitol. ’Εννοείται δτι καί 
άλλοι άνω των 20 είναι αριστοκρατικοί πολυτελείς, 
άλλ’ οί Ανωτέρω ύπερέχουν.

—Ή Γιουγκοσλαυία έχει 334 κινηματογράφους 
μέ 86.000 θέσεις περίπουι

— Κατ’ αύτάς Ανοίγει είς τήν Γλασκώβ είς έκ τών 
μεγαλυτέρων κινηματογράφων τοΟ κόσμου. Περιλαμ
βάνει θέσειξ 4.500, θεωρείται δέ ό μεγαλύτερος τής 
Εύρώπης.

—Ό «Παγκόσμιος Πόλεμος» τό γνωστό φιλμ 
τής U. F. Α. έπαίζετο έπί 4 μήνες συνέχω; είς τό 
Ουφα-Παβιγγιόν τού Βερολίνου, άπό μηνός δέ παί
ζεται καί είς άλλα 34 κινηματοθέατρα τής αύτής 
πόλεως.

—Τό άμερικανικόν κινηματογραφικόν ποριοδι- 
κόν «Film Daily» κάμνει κάθε χρόνον διαγωνισμόν 
«ποιό είναι τό καλύτερο φίλμ τού έτους» με αξύ 
τών ειδικών. Τά Αποτελέσματα τοΟ 1926 έδημοσί- 
ευσεν δ ^Κιν· Άστήρ*, σήμερον δέ δίδομεν καί 
τούς άρ θμούς. Πρώτον τό «Βαριε έ» (U. F. Α.) 
ψήφους 169. Δεύτερον τό «ΜΓ έν Χούρ» (Metro- 
G Idwyn) ψήφους 114 καί τρίτον <Μπώ Ζέστ» 
(Paramorunt) ψήφους 100.

—Είς τήν Σουηδίαν παρόμοιος διαγωνισμός ί 'ερε 
τά Ακόλουθα άποτεΛέσματα. Πρώτον «Λεμβούχος 
τοΟ Βόλγα» 960 ψήφοι* δεύτερον «Βαριετέ» 920 
ψήφοι* τρίτον « Ή μεγάλη παράταξις» 880 ψήφοι 
καί τέταρτον «Ότρελλός χορευτής» ένα Αριστούρ
γημα τοΟ Γκέστα Έκμανν 850 ψήφοι.

—Αί μεγαλύτεροι άγοραί τών ’Αμερικανικών 
φίλμς έν Εύρώπη είναι κατά σειράν ή ’Αγγλία (79, 
8 ο)ο έκ τών έν ’Αγγλία προβαλλομένων φίλμς είναι 
Αμερικανικά) *Η Γαλλία (70 ο)ο). Τρίτη ή Γερμα
νία (52 ο)ο κατά τό 1926, κατά τό 1927 έπί τή βά
σει τών Αποτελεσμάτων τού 1927 πρέπει νά υπολο
γίζεται 40 4 ο)Γ· μόνον). ’Ακολουθούν δέ ή ’Ισπανία, 
τό Βέλγιον,5ή Σουηδία καί ή Δανία. —Q —

0 Μ2ΡΙ2 NTEKQMEP1 ΑΙΗΦΟΡΒ ΗΠΟ ΠΗΚΤΟΥ

ίΡΟ: TON "EINNlliTOmWON ΑΕΤΕΡΑ,.Ι
Ό διάσημος Γάλλος συγγραφεύς κ. Μωρίς Nte- 

κομπρά του οποίου τήν εντεύθεν διέλευπιν άνήγγει- 
λεν ό η μ, 9Α.ατήρ» εις τό προηγούμενου αυτού
φύλλον, εφιλοξενήθη εις τάς ’Αθήνας τήν παρελθοΰ- 
σαν Δευτέραν, δΓ δλίγας μόνον ώρας. Μόλον τούτο 
κατόρθωσα νά λάβω παρ’ αυτού τήν κατωτέρω έν- 
διαφέι ουσαν συνέντβυξιν διά τόν ΚίνημάΑαιδρα^, 
καθ’ ήν ώραν ό εύγενή: ξ^νος έθαύμα^,ε τό θησείο* 
καί παρηκολοΰθ·ι μκτ’ ένδιαφέροντος τήν Λφήγησιν 
τών θρύλλων του υπό τίνος κ ιθηγητού μας.

’Αφού τού μετέδωσα τούς έγκαρδίους χαιρετι
σμούς τών Έλληνίδων θαυμαστριών του, καί τήν 
προκαταβολικήν των Ικανοποίηπν διότι εντός δλίγου 
θά ϊδωσιν άπό τής δθόνης τά Ικλεκτά του έργα «ΙΙα- 
ναγία τών Σλήπιγκς» καί «Μ »ν κερ ό ραλαντί», τού 
ίζήτησα τήν γνώμην του διά τήν έβδόμην Τέχνην 
ήν καί μού έξέφρασεν.

eH έβδομη τέχνη τείνει δσηυέρσι νά ίξελιχθη είς
. μίαν τών πλέον άξιολόγων τεχνών τής Ιποχής μας, r 

ύφ* δλας τάς απόψεις. Ή τεχνική τού κινηιιατυγρά- 
φου παρουσιάζει εκπληκτικός προόδους Ινισχύουσα 
τάς λααπροτέρας προβλέψεις τών φίλων τήςΈβδόμης 
Τέχνης. ’Αλλά καί άπό άτόψεως άναπτύξ^ως ό κι
νηματογράφος σημείο! αισθητήν β^λτίωσιν, άνυψω 
θεις μέχρι καλλιτεχνικής στάθμης, χάριν τής Απαλ
λαγής τον άπό τα ανιαρά καί Ασήμαντα σενάριο άτι- 
να έν αφθονία προσέφερεν ή Αμερική μέχρι τούδε.

Π ίους άσιέρας προτιμώ; Θά < άς απαντήσω 
προθύμως. Μ’ αρέσει έξαιρετικά ή Σουηδή Γκρέτα 
Γκάρμπο ή οποία υπάρχει πιθανότης νά πρωί άγων ι 
στήση εις τό εργον μου «Γόνδολα τών Χιμαιρρών». 
Μ’ άρέτουν επίσης ή Άμερικανίς Νόρμα Ταλμαιτζ 
καί ή Ούγ/ρί. Βίλμα Μ/ιάνκυ. 'Ωσαύτως μού ά^έ 
σει ή συμπατριώτις μου Κλώδ Φράνς ήτ ς πρωταγω | 
νιστεΐ εις τήν «Παναγίαν τών Σλήιιγκς» έργον μθυ 
δπερ θα προβληθή καί είς ’Αθήνας ώς μοί λέγητε. 
Οι άρρενες άστέρ&ς τούς οποίο’ ς ευνοώ είναι ©ί Κον· 
ραΛ Φαίτ τραγωδός άνε<τιμήτου άςίας, Αιμίλιος 
Γιάννιγκς, Ζάν Άνζε.υ κ.α Νοβάρρο.

Λυγίζ·μ*ι ευτυχής <·μιλών αυτήν τήν στιγμήν 
προς τόν «ΔΓΐ’ΐ/α. *21σ^ρα» δστις τυγχάνει δ μονα
δικός εκπρόσωπος του ελληνικού κινηματογρ. τύ»ου

Μέ αυτήν τήν κολακευτικήν φ^άσιν έπερατώθη 
ή συνέντευξις μέ τήν δπο αν μέ έτίμησεν ό συγγρα- 
φεύς τής ήμέ ας Μωρίς Ντεκομπρά τόν οποί >ν αί 
Άθήναι ηυτύχησαν νά φιλοξενήσουν πρό τινων ή 
μερών. ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣ1Σ

— Άφίχθησαν είς τήν πόλ'.ν μας οΐέκ τών μετόχων τής 
κινηματογραφικής εταιρείας «Άστήρ Φίλμ> καί αντιπρόσω
ποι τής Γεωργιανής Κινημ. Εταιρίας «Γκόσκινπρομ Γκρού- 
ζυϊ> κ. κ. Δεληκάρης καί Ζαροτιάδης.

Ό Γιάννιγκς, ώς λέγεται, παρέτεινε τό συμβό- 
λα ον του μέ τήν Paramount γιά δύο άκόμη χρό
νια. Προβλέπεται δτι θ* «γυρίζη» 4 φίλμτόν χρόνον.

Διαδίδεται δτι καί ή Μάβ Μούρραιϋ προοελή· 
φθη ύπό τών «United Artists».

Έ «Λαίδη χωρίς βέλο» τό άριστοοργηματικό 
φίλμ τής Ντάγκο.βερ καί τού Γκέστα Έκμαν «Έ 
πριγκήπισσα τής Τσάρδας» καί 'Η «Τρελλή Αόλα> 
τό τελευταίο φί <μ τής Αίλιαν Χάρβεϋ έσημείωσαν 
μεγάλην έπιτυχίαν στό Λονδίνον. Τό Αντίθετο συ
νέβη μέ τόν «Δρ Μαμπύζ». Τό φίλμ αύτό προβλη- 
θέν σ.ήν ’Αμερική σχεδόν έσφυρίχθηκε !

Κατ’ είδήσ ις έξ ’Αμερικής δ σκηνοθέτης τοϋ 
νέου φίλμ τού Τζών Μπάρρυμορ θά είνα. δ Τουρ- 
ζάνσκυ.

Μετά rfyvParufamet καί τήνΟεΠαπίδού τώρακαί 
έναςάλλοςγερμανοαμερικανικός συνδυασμός.'HPhoe- 
bus μέ τήν United Artisis ύπέγραψαν προκαταρ
κτικόν συμβόλαιον τοϋ δποίου οί δροι δέν είναι 
άκόμη Απολύτως γνωστοί.

Μί· γαλλική φίρμα θά γυρίση τήν «Ζωήν τίϋΒ. 
Ουγγώ>. Τό σενάριο γράφεται άπ$ τόν έγγονον τοϋ 
μεγάλου ποιητοϋ.

Έ Άρλέτ Μαρσάλ δέν είναι διόλου εύχαριαρη- 
μένη μέ τού, ρόλους ποϋ τή. δίδουν στήν Αμερική 
καί σκέπτεται νά έπιστρέψη στή Γαλλία. Τούναν- 
τί'-ν ή Βέρα Βορονίνα Αρχίζει τό «γύρι μα» μιας 
νέας ταινίας γιά λογαριασμό τής Paramount, εύ- 
θύς μόλις έπιστρέψει έξ ’Αγγλίας.

Είς τό Κλέβελανδ τής ’Αμερικής ύπάρχει ένας 
κινηματογράφος μόνον γιά γυναίκες, δηλα ή προ
βάλλει ταινίες γυναικείου γούστου. ’Ιδού λοιπόν διι 
ύ π άρχουν άκόμη στήν ’Αμερική γυναίκες ποϋ θέλουν 
νά διαφέρουν τών Ανδρών !

CH .’Ιρλανδία είναι ή χώρα ή πλέον έχθρικά δι- 
ακειμένη πρός τό φίλμ. Αυτό τούλάχιστον γράφει 6 
Ανταποκριτής τής L. Β. Β. καί τοϋτο ένεκα τών 
ύπερβολικών φόρων καί άλλων διατάξεων, αίτ.νες 
καθιστοϋν τήν Ανάπτυξιν τοΟ κινηματογράφου προ
βληματικήν. Φαίνεται δτι δ γερμανός Ανταποκριτής 
δέν είχ3ν ύπ’ δψιν του τά έν Έ'λάδι γενόμενα I

C ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
*0 υπουργός τών ’Εσωτερικών, συμφώνως πρός 

8ον άρθρον τού άπό 2^ ’Ιουλίου 1927 Νομοθετικού 
Διατάγματος «Περί Κινηματογράφων» διώρισε έπι- 
τροπήν έκ τών κ. κ. Κλ. Γεωργιάδη, διευθυντού 
Αστυνομίας πόλεων τού 'Υπουργείου τών Εσωτερι
κών, Ν. Λάσκαρη προέδρου ιής έτοιρίυς τών θεα
τρικών συγγραφέων καί τού εϊσαγγε/ίως Πρω ο
δικών είς Φ’ δ^ον νά καταφεύγουν οί ένδιαφερόμε- 
νοι έν περιττώσει άπαγορεΰσεως προβολής ταινίας 
τίνος ύπό Άσίυνομικής’Αρχής.
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ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΛΑΚ 
(Orlac’e Haude—Παραγωγή Pan-Film A.G.) 

Προεβλήθη στο «’Αττικόν»

Τό φίλμ αύτό δέν συγκαταλέγεται βέβαια μεταξύ τών 
τελευταίων τού μεγάλου Γερμανού χαρακτερίστα, ασφα
λώς Ομως μεταξύ των καλυτέρων.

Τό σενάριο διασκευή ενός έργου τού Μωρίς Ρενάρ 
είναι ύπερβολικά φανταστικόν καί τρομακτικόν, δίδον 
έντυπωσιν μιας ταινίας Λ.ιν ΤσάνεΟ. Εννοείται όμως 
δτι κρατεί άδιάκοπον τό ένδιαφέρον τού θεατού καί άνοί- 
γει εύρύ πεδίον όράσεως εις τόν Φάϊτ.

Ή σκηνοθεσία τού Ρόμπερτ Βίν· αρκετά έκιμελη* 
μένη.

Ό Κόνραντ Φάϊτ εις τόν δύσ<ολον ρόλον τού πιανί
στα Παύ .ου Όρλάκ Ατιιυγχάνβι μίτν πρώτης τάξε ως 
δημιουργίαν. *Η φυσικό της μέ τήν όποιαν φανερώνει τά 
πολυποίκιλα συναίσθημαιά του καί μσλιοτα τήν έμμονον 
ίύέαν, ή όποια τόν βασανίζει, ότι επειδή έχει έγκλημα* 
τικά χέρια μετεβλήθη, elv n άξια Ιδιαιτέρας μνείας.

Δέν είναι εΰκυλον είς όλίγσς γραμμας νΛ άπαρίύμί- 
σρ τις τάς εξαιρετικός στιγμής τού Φάϊτ εΐ; τό φίλμ 
αύιό, άρχει μόνον ότι παραβλέπων πας τις ιιεοικά τ· υ 
ελαττώματα μένει εύχορισιημενος. Γενικώς τό φίλμ αυτό, 
είνε άξιοσύστατον.

τρηλδβς καρναβαλιού
(Faschingszanber—Παραγ ωγή « Α·Α.Ε.Α. >)

Προεβληθη σιό <Ι|άνθεον»
Πρόκειται περί ένό; έλαφροΰ έργου χωρίς άπαιτήοεις. 

Τό σενάριο δ/ι/ιωστε γραμμένο βιασιικά (διο.ι καιεσκευά- 
σθη σποκλειπτικώς διά νά προβληθ^ κατά τις wπερασμέ
νες άπόχρηες (1927), τούτο δέ κατά εύλογον άπαίτησιν 
των Γερμανών έπιχειρηματ.ών) τό πιστοποιεί.

Ή σκηνοθεσία του Ρούντολφ Βάλσερ Φαϊτ όχι σπου
δαία.

*0 Χάρρυ Αίτκε, ή ψυχή τού φίλμ, καλός. Τσακπΐ- 
νος καί καταχτητής γυναικών πάντοτε, αλλά σέ μερικές 
δραματικές σκηνές άξιόμεπτος. ‘Η Γκρέτα Μοσχαϊμ (*αι 
δχ.ι όπως έ ρεκλαμάρισανι ή Ε. Κούρτι) παίζει τόν ρ0Λ.ον 
τής έπαρχ ώτιδος μέ αρκετή φυσικότητα καί αφέλειαν. 
*Η Γχρίι Χαϊνε όπ ασδηΛοτε ανεκτή. Αξίζει δε νά άνα- 
^ερθή καί ή Μαργαρέτ Κούπ^ερ. Τό φιλμ σχετικώς 
ήρεσεν. Kino

■ —— ■ W * ■—

**|1 ΚΥΡΙΑ MB ΤμΣ ΚΑΜΗΛΙΑΤ,, 
(Παραγωγή First National) 
Προεβλήθη εις τά «’Ολύμπια*

Παρβξηγή^ημίν πο^λάπις κατά τά παρβλΰόν δαον αφο
ρά τάς *ρίσίΐς τάς όποΙας ίνράψαμβν όι* ώρισμ,ίνα έργα 
τής «Φάιαμβι* /‘έχρι το^οντου μάλισια βα&μοϋ ώοτβ νά 
χαρακτηρισ&ωμιν on μερολεπτονμεν σκανόαλωόϋύς βίς τό 
Ιργον μας διά λόγονς προσωπικούς. Δ'τν προτιΰίμε&α νά 
δικαιολογήσω μεν ποσώς τήν στάσιν μας αύ'ήν, κα^ όσον 
φρονοϋμβν ότι δυνατόν νά νπήρξαμεν αυστηροί εις τάς κρί
σεις μας διά τά έργα τής *Φάναμετ» πάντως όμως άπεδεί- 
ζαμεν αρκετήν άμεροληφίαν τήν οποίαν ήσκήσαμεν καί εφ* 
όλων άλλως τε των άλλων ταινιών τάς όποιας έκρίναμεν 
Τήν αυτήν τακτικήν σκοποϋντες ν* άκολου&ήσωμεν καί εφέ
τος δηλοϋμεν είς τούς ενδιαφερομένους ότι οίαδήποιε και 
άν είναι ή κρίσις μας επί των προβαλλόμενων γενικώς ται
νιών είναι άνεπηρέαστος από πάσης οΐασδήηοτε συμ- 
πα&είας,

Ή «Φάναμετ* έγκαινιάζουσα τήν προβολήν των

Η ΚΡΙΤΙΚΗ MAS Β6- -- --
ταινιών της εΙς τά «’Ολύμπια» μάς παρουσίασε τήν νε- 
λευταίαν έκδοσιν τής παθητικής καί συγκινητικωτά »ης 
Ιστορίας τής Μαργαρίτας Γχωτιέ καί τού ’Αρμάνδου Ντυ- 
βάλ τών δύο αύτών κατ’έξοχήν άντιπροσωπευτι> ών τύπων 
τού ρωμιντισμού. «Ή κυρία μέ τάς Καμελίας» είναι ένα 
έργον μέσα είς τό όποιον κυριαρχεί άπ* α*ρου είς άκρον 
ό έρως μέ δλας αύιού τάς δραματικός έκδη^ώσεις, τήν 
στοργήν, τήν προσπάθειαν, τήν άφοσίω hv, τήν πίστιν, 
τό έ εος, τήν αγωνίαν, τόν πόθον καί τήν άπόγνωσιν. 
Ιό τραγικόν τέλος τής Μαργαρίτας πού ή μοϊοα ήθέλησ? 
νά άποθάιη τόσον πρόωρα από τήν π έον αίσθημαιικήν 
ασθένειαν έν μέσω τών οκνηρών έξευτελχσμών εκείνου πού 
αγάπησε περισσότερον άπό τήν ζωήν τη: δέν εΐνε δυνατόν 
παρά νά πρσκαλή τά δάκρυα καί τού πλέον σκληρ* ΰ θεα
τού. *Όλ* ούτά τά συναισθήματα πού άναφέρομεν ανω
τέρω τά διηρμήνευσεν ή Νόρμα Τάλμαιτζ μέ τόσον 
άξιοθαύμαστον τέχνην ‘καί φυσικότητα ώστε νά
ήμπορούμεν άδιστάκτως νά είτομεν όιι δέν ήτο
δυνατόν νά Ιδ >ύμε τελειωτέραν Μαργαρίταν άπό αύτήν. 
’Υπήρξαν μάλισια σκηναί κατά τάς όποίας ή Νόρμα 
Ιαλμυτζ εΙχ< στιγμάς υπέροχους. Όσον άφορφ τήν έκ*ο· 
γην τού Ρόναλτ εις τόν ρόλον τού Αρμάνδου Ντυβάλ 
ήτο πράγματι έπτυχή; άπό άπόψεως έμφανίσεως. ’Ωραίος, 
συμπαθής τύπος ρωμαντικοϋ έραστοΰ αλλά δυσ<υχώς 
απελπιστικά ψυχρός. Καί άν τό κοινόν μέχρι τής τετάρ· 
της πράξεως δέν κατόρθωσε νά συγκινηθή δσονέιρεπε, 
τούτο Ασφαλώς οφείλεται ε(ς τόν Γχίλμπερτ Ρόναλδ ό ό
ποιος δένήτο φαίνεται είς θέσιν νά αίσθανθή τόν μεγάλον 
ρολοντού*Αρμανδου πηύ τού ένεπιο'βύθησαν.Δέν ύποστηρί- 
ζομεν διι έν τφ συιόλφ του δέν ήτο καλός. Τουναντίον 
νις τό πολύ κοινόν πού δέν προσέχει είς τάς λεπτομε
ρβίας άφήκε πολύ καλήν έντυπωσιν. Πάντως δμως διά 
♦.ήν Νόρμαν Τάλματζ δέν ήτο έπαρκής.

Αλλά τό έργον θά εϊχε ακόμη μεγαλειτέραν επιτυχίαν 
έάν ή «Φάναμετ>προβλέπουσα τήν αποτυχίαν τυύ Ρόναλδ, 
έφρόντιζε νά πάρη αποσπάσματα άπο τό βιβλίον ιού συγ- 
γρα^έωςκαί νά τα μεταφέρη είς τήν ταινίαν άντι^αθι- 
στώσα τούς αμερικανικούς τίτλους άπό τούς οποίους 
έλειπεν τελείως ή φιλολογική άξία.

’Από τεχνικής άπόψεως ή ταινία τών «’Ολυμπίων» 
ή to κατά τό μάλλον καί ή τον άμεμπτος a* έξαιρέσωνίν 
μερικός άτελείας είς τόν φωτισμόν ό όποιος είς πολ*ά 
σημεία ήτο ύπερβολικώτερος τού δέοντος. Όσον άφορφ 
τήν σκηνοθεσίαν ε<ομεν νά έκφέρομεν δύο παρατηρήσεις 
τάς όποίας δέν θόωρούμεν Ικανάς νά άλλοιώσουν τήν 
βύσυνειδησίαν τού σκηνοθέτου.

Πρώτον ό Άρμάνδος Γκωτιέ παρουσιάζεται μέ κολ- 
λάρο χαμηλό ένθυμίζον τήν έπσχήν π ύ άναφέρει ό συγ
γραφέας είς τό βιβΛ,ίον του. Τούτο νομίξομεν διι σχηνι- 
κώς όέν έστέχετο εφόσον τό έργον έκι ηματογραηήθη μέ 
συγχρόνους άμφιέσεις. Ή άλλη παρατήρησις είναι δτι 
καθ’ ήν στιγμήν εισέρχεται ή Μαργαρίτα Πς τό θεωυεϊον 
ιής Όπερας άπ<> τήν πλατείαν σηκώνονται μερικοί κύριοι 
μέ τά υψηλά κ-ιπέλλα καί τήν χαιρετούν άποκαλυπτόπενοι 
ώς νά εύρίσκονται είς τόν δρόμον. Εϊ αι δέ γνωσ<όν 
ότι είς τά με,άΛα θέατρα ύΛάρχει βε^τιάριον όπου cl 
θεαταί προσερχό-ιενοι άφήνουν το παλτό καί τό καπέλλο 
των. Πώς συμβαίνει τώρα μέσα είς τήν πλατείαν αριστο
κρατικού θεάτρου νά εύρισκωνται κύριοι μέ τά καπέλλα 
καί νά τά χρησιμοποιούν διά νά χαιρετίζουν τάς κυρίας 
τών θεωρείων,δέν το έννοοΰμεν καθόλου. Έν πασει περί, 
πτώσει ό σκηνοθέτης φαίνεται δτι Ανεξαρτήτως «ών πα· 
ραιηρήιεων πού έκάναμε, γναιρίζει κιλλισια τό Ιργον 
του, ή δέ λογική καί μ&μετρημμένη σκηνοθεσία τού όλου 
έργου μάς έπιτρεπει νά μή δώσωμεν καί πολύ μεγάλην

αροσηχήν είς τάς λεπτομέρειας.
Έν τφ συνόλφ του τό έργον κρινόμενον είναι δντος 

ή άρτιωτέρα *αί ή πλέον επιτυχής έκδ σις τής «Κυρίάς 
μέ τάς καμε'ίας» καί ώς είναι φυσικόν τό κοινόν τό πα- 
ρη<ο<ούθησε μέ αρκετόν ένδιαφέρον. Άλλα πρέπει ν^ 
τονίσωμ ν <ίκόμη μίαν ηοράν δτι ή έπιτυχία οφείλεται είς 
τήν Νόρμαν Τάλματζ καί εις κανένα άλλον.

θ· Τόακτρίδης

ΠΕΡΙ ΤΟΝ «ΚΑΖΑΝΟΒΑΝ»

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΟΒΑ
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ένα, δύο, τρία, τέσσαρα, 5 έντε, έζ...
“Ενα, δυο, τρία, τέσσαρα, πέντε, εξ...
*0 διευθυντής του μπαλέτου μέ μια ράβδο στο 

χέρι μετρά τό χρόνο ενός μειουέτου του Μοζαρ το 
υποιο μέ μια ορχήστρα άπό βιολιά *αί άρπες παίζει 
χωρίς διακοπή: ενα,δύο, τρία....τέσσαρα,πέντε, έξ κτλ.

Μ/α ϊηέροχος σκηνή άπό τόν «Καζανόβα*
Διακόσα ζεύγη χορεύουν, χαιρετιούνται, κάνουν υπο
κλίσεις.

*0 ’Αλέξανδρος Γολκόφ ό όποιος άπεδήμησε άπό 
τήν Έπινέϊ «γυρίζει» στό στούντιο τού Μπιλανχοίρ 
τού όποιου ολόκληρος ή επιφάνεια καλύπτεται άι«ό 
μιά άπέραντη διακόσμησι, μιά αίθουσα υποδοχής στό 
άνάκτορο τής Αικατερίνης τής 2ας.

Ή μαρμάρινες κολόνες τών οποίων τά κοντάκια 
λάμπουν υπό τό φως, άντανακλούν σέ ένα ταβάνι μέ 
φορεία ζωγραφισμένα καί γλυμμέ* α μέ άπειρη στιλ
πνότητα, επιθέματα, πυροστάται σπινθηροβολούν άπό

] τή λάμψη χίλιων κεριών, τό δάπεδο είναι,ψηφιδητό, 
βαρεία βελούδα στολίζουν τά υψηλά παραθυρα.

Δεν υπάρχει άλλο έπιπλο άπο το θρόνο τήζ αυτό· 
κρατείρας στο βάθος.

Χορεύουν αυτό τό βοάδυ στην Αυλή τής μεγάλης 
Αικατερίνης. Είναι καθισυένη γεμάτη από πολιτιμους 
λίθους, περιτριγυρισμένη άπό μερικούς ευνοουμένσυς. 
’Έχει προσκαλέσει γι* αυτή τήν εορτή το άνθος τών 
αύλικών της. ’Ανταγωνίζονται όπ > κομψότητα άλλα 
ό πειό μεγαλοπρεπής είναι ό αινιγματικός Καζανοβα 
μέ ένδυμα άπό ύφασμα άργυρό κεντημένο μέ διαμάν
τια καί τού οποίου ή μανσέτες καί τό περιστήθιο άπό 
ταντέλλα σπινθηροβολούν άπό τή λάμψη τών λίθων 
οι όποιοι τό πλουτίζουν. χ #

Τά άργυρά παπούτσια γλυστρούν επάνω στο πά
τωμά στό όποιο άντανακλά τις συλουέττες τών κυ
ριών μέ έξωμες έσθήτες ή όποιες κάνουν χορεύον
τας ένα ελαφρό θόρυβο.

Ένα, δύο, τρία....τέσσαρα, πεντε, εξ! Χαιρετή
σατε ! Ύπόκλισις! Άπομακρυν-

άπ’ αυτό τό πρωί

θήτε ! Ένα, δύο τρ?α.... Στα
ματήσατε’!! Καί δ διευθυντή του 
μπαλέτου σπεύδει κοντά σέ μια 
-ιέαπειό πολύ συνηθισμένη στο 
τσάρλεστον παρα στό μουέτ * και 
τής όποίας τό βάδισμα στερείται 
χάρη.

Έπειτα
επαναλαμβάνουν ούτές τις σκη
νές τού χορού. Πρέπει τό σύνολο 
νά είναι τέλειο.

Τήν ώρα τού τσαγιού, δεκα
πέντε λεπτών άνάπαυσις μαύ επι
τρέπει νά πλησιάσω τήν αύτοκρα- 
τειρα Σουζάνα Μτιανκέττι. Δεν 
φαίνεται καθόλου στενοχωρημένη 
άπό τήν υψηλή της περούκα, τό 
στέμμα της καί τό πολυτελές φό
ρεμά της άπό λαμέ κεντημένο,το 
όποιο μου τό όμολογεϊ και η 
ιδία ζυγίζει έν τούτυις περισσότε
ρο άπό εξήντα κιλά. ΙΙώς νά 
ανέχεται μιά ουρά άπό είκοσι εξ 
μέτρα! ’Αλλά ή θελκτική καλλι- 
τέχνις πρέπει τώρα νά εχη συνει-

θίσησ’αύτά τά έπιδείκτικάκοστούμια,γιατίήΑικατερίνη 
2α εΐιαι ό τέταρτος ρόλος τόν οποίο διερμηνεύει ώς
άρχόντισσα. Γύρω άπ’αύτή, ή οποία δέν εγκαταλείπει 
τόν θρόνο της γιά νά μή ταράξη τήν αρμονία τού 
κοστουμιού της, τό όποιο μαζεύει στά χέρια 
συναθροίζονται οί κυριώτεροι καλλιτέχναι.

Ιδού ή Διάνα Καρέν μέ φόρεμα ταφτά ροζ πάλ 
δλο γαρνιρισμένο μέ άνθη καί ψευδολίθους. Ό Πώλ 
Γκιντέ μέ κουστούμι ά'ξιωματ’κού κίι ή Ρήνα Ντε 
ΛιγκουόροκαίΌλγα Ντάκ ή οποίες έρχονται νά ίδούν
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I KIM. ΚΙΒΙΙΪΙΣ ΕΙΣ ΤΠΙΙ Ι1ΓΥΠΤ0Π
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Οκτώβριος (Του ταχτικού άν- 

ταποπριτού μας). —Συνεχίζων τήν περιγραφήν μου 
περί τής κινηματογραφικής κινήσεως εις τήν Αίγυ
πτον σάς άποστέλω σήμερον τήν κίνηΉν του Πόρτ- 
Σάϊτ, πλήρη πίνακα των έν Αίγυπτο) λειτουργούν- 
των γραφείων εκμεταλλεύσεως ταινιών ώς και πίνα
κα των πρπβληθέντων ταινιών.

Σχετικώς και εις τό ΙΙόρτ Σάίτ ή κινηματ. κί- 
νησις εινα μικρά. ‘Υπάρχουν τρεις έν δλφ κινη α- 
τογράφοι, τό «Έλδοράίο», <77ατέ> και *ό «Άμ· 
πΐρ*, έκ των οποίων δ δεύτερος, τό *Πατ&> πρός 
τό παρόν λειτουργεί. *0 μό'ος άξιος λόγου κινηιια 
τογράφος είνε τό « Έλ ϊοράδο». Εινε ό κομψότερος, 
ό πολυτελέστερος καί συ/ρόνως ό μεγαλείιερός έξ 
όλων. Έπβ δή δεν υπάρχει άλλο θέατρον, φιλοξενεί 
δσ ικις παρουσιασθή περίπτωσις καί τούς διερχομέ- 
νους θιάσους.

Γραφεία έ <μεταλλεύσεως ταινιών έν ’ Αλεξάνδρειά 
υπάρχουν, τής εταιρίας American Cosmograph ή 
οποία λιαθέτει αύτάς εις τούς κινηματογράφους τη: 
ώς επί τό π'εΐστον, τή; Cine Legation Gaumont 
ή οπαία αντιπροσωπεύει τήν Έ»αΐ' ίαν Gaumont—

αύιό τό μεγαλοπρεπές σύτολον αν καί δέν παίζουν 
σή ιρρα.

Κα· δ Μοσίούκιν έρχεται, Δέν μπορούν τίποτε 
άλλο νά πουν γι’ αυτόν παοα δτι είναι θαυμάσιος. 
Ό Μπιλί'σκι ό όποιας έσ'εδίασε τά κοστούμια καί 
αύτ ς πού τά φορεϊ μέ τόση άνεση και κομψότητα 
άξί.ουν συγχαρητήρια

Μιλάμε μέ τόν Βάντα—έ^σι τον ονομάζουν θί 
γνωστοί τοΟ σιθύντιο—περί τής άναχωρήσεως του ή1 
οποία άλλοίμονον είναι τόσο σύντομη! Έτιβιβάζεται) 
πράγματι στις 7 Δεκεμβρίου επί τής Μπε >κάρια. θά 
εΐ’ρίσκ^τεήδη εις τήν’Αμεοικήν δταν θά έμφανίσθούν 
αύιές *H χαρά του νά αναχώρηση, νά
πάη για καινούργιες περιπέΓειες δέν εΤαι αδικαιολό
γητη.Είναι λυπημένο: πού άφησε τή Γαλλία ή οποία 
τού ε*αμε τέΓ©ια υποδοχή καί δπου έγνώρισε τόσες 
ευτνχίε:, λυπημένος πού αποχωρίζεται τούς Γάλλους 
οί όποιοι δέν τού εδειξαν τόσην εμπιστοσύνη στήν 
αρχή τ ύ Σταδίου*του καί τόν υποστήριξαν στις 
προσπάθειές του...καί ίπειτα φοβάται λίγο αυτόν 
τόν διάπλουν κατά τήν άσχημη εποχή αυτός πού 
δέν είναι συνηθισμένος στα ταξείδια.

‘Ένα σφύριγμα μάς διακόπτει.
Καθώς ξαναπέρνει τή θέσι του, ή μουσική ξα

ναρχίζει. Μέ τή ράβδο στο χέρι δ χοροδιδάσκαλος 
δίδει τό σύνθημα τής άναχωρήσεως. °Ενα, δύο, 
τρία...... τέσσαρα, πέντε, εξ. Διακόσιες μεγάλες κυρίες
καί άΆοι. τόσοι κύριοι χορεύουν μιννουέτο υπό 
τά δμματα τής ΑΙκατερίνης τής 2ας τήν όποιαν π·- 
ριστοιχίζουν οί θαυμασιό^εροι αύλικοί.

Άνδρέας Ττνσάν

Metro Goldwyn διαθέτει δέ ιδικά της κινηματοθέα
τρα, εν ‘Αλεξάνδρειά, τό Ambassadeurs καί έν Κα· 
^ρφ τό Gaumont-Palace, τό γραφεϊον τής Univer
sal Pictures Corp, τό δτ >ϊον διαθέτει τάς ταινίας 
ε’ς διάφορα κινηματοθέατρα, τό γραφίίον τής Fox 
Film Corp τό όποιον επίσης διαθέτει τάς ταινίας 
έπ’ ένοικίφ καί ή Josy Films Agency ή όποίχ αν
τιπροσωπεύει. έν Αίγύπτω τήν Ιίαραμάουντ καί τούς 
Μνω·*. Καλλι^έχνας.

*Η Josy Films διαθέτει ώς γνωστόν καί τρεις 
κίνημα ονρ ίφους, δύο έν Ά/εξ ·νδοείρι καί ένα έν 
Καίρφ. *Η γερμανική εταίρα U.i.A, δέν άντίπρο- 
σα>πεύ®ται έν Αινύπτφ άλλα διά τορα γραφεία, ώς 
των Politi καί Coen, Barki, Abdekmann κλπ. φέρ
νουν τακτικά ταινίας τής άνω έρ υ έ αιρία'.

Επίσης καί τό Plutus Films Distributeuraυπό* 
τήν διεύθυνσιν τού κ. Σίν’·ι, τό όποιον διατηρεί 
γραφεία έν Παλαιστίνη καί Συρίφ»

Κατά τήν παρ. εβδομάδα εί, τούς ‘Αλεξανδρι
νού κινηματογράφους πρ «εβλήθησαν τσ έςής έργα.

American ( osmograph. <βΗ ώραία γυναίκα» 
δράμα ε’ς 6 ποάξεις, <Το φάντασμα τού Λούβρου» 
μέ τόν Ρενέ Ναβάρ καί «Τά εκατομμύρια τής Δρυ- 
γληο.

Mohamed Aly <Έξόρμησις πρός τόν χρυσόν» ή 
δεκάτρακ ος κωιωδία μέ τον Σαρλοό. (3η προβολή) 
καί «Τό ρόδον τής γραμμής».

Ambassadeurs.*Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον <Ή 
σύζυγος τού Δον Ζουάν» εις 7 πράξεις. ‘Επίσης 
προεβλήθη τό έργον «"Οταν ή γυναίκα κυβερνά» μέ 
τόν Μορένο.

Majestic. «Ίοκάστη» τού Άνατόλ Φράνς βΐς 8 
πράξεις καί <Ή χήρα μου».

Kursal «Ό άνάδοχος τού Σίδνεϋ» μέ τ^ν Σίδνεϋ 
Τσάπλιν, <*0 χορευτής τής κυρίας» καί «Ταξί ταξί» 
μέ τόν Χόρτον.

Belle Vue. «e0 όλεθρος», πολεμική ταινία μέ 
τόν Ζώρζ Ο’ Μπριέν καί «Ό Σαμψών».

Εις τούς Κινηματογράφους τού Κάιρου, προεβλή- 
θησαν τά έξής:

Metropole. «Σαλαμπώ» τού Φλωμπέρ καί <Τό 
μυστικόν μιά’ μητέρας».

American Cosmograph. «Τό παιδί των Παρι- 
σίων» καί «'Ωρα^α γυναίκα».

Empire. «Αί περιπέτειαι τού Κολλίν» μέ τήν 
Όσβάλντα καί «Ό κληρονόμος τών καταστημάτων 

[®Β!γν8τ>.
Triomphe. «*0ταν είνε τρεις» μέ τήν Φ. Βίντορ 

καί «Τ·» Βαριετέ».
Olympia. «Ό Σαμπών τού ιπποδρομίου» καί 

«Ό Β η απάρτης» 8*ς Επεισόδια.
Ideal. <*0 ακατάβλητος ίππεύς» καί «Εις τήν 

αίθουσαν τής Βαβέλ».
Καί εις τό Eldorado τού Πόρτ-Σάίτ προεβλήθη 

τό ?ογον «Περιπέτεια μιας νι κτός» μέ τήν Κ. Τάλ· 
ματζ καί «Κολέττα, μικρή χορεύτρια» ιιέ τήν Νταμιτά.

D. Marcezanis

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ «ΑΣΤΕΡΩΝ,, ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Καθημερινώς καταφθάνουν εις τά γραφεία μας δηλώ

σεις συμμετοχής ιις τόν Μεγάλον Διαγωνισμόν διά τήν 
κλογήν μιας νέας και ενός νέου, αστέρων τής οθόνης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πάντεσ, νέοι καί δεσποινίδες 
16 — 28 ετών, έξ δλοκ .ήρου τής Έλ)άδος καί του Εξωτε
ρικού έλληνες. ‘Όσοι έπιΟυμοΰν νά λάβουν μέρος δέον νά 
μάς άποστείλωσι μίαν καλλιτεχνικήν φωτογραφίαν των καί 
ό κατωτέρω δημοσιευόμενον δελτίον συμπεπληρωμένον. 

01 έπιθυμοϋντες νά δημοσιευδή ή είκών των εις τόν «ΙΤι- 
νηματογραφιχόν Αστέρα» δέον νά μάς έκβάσωσι δρ. Ίδ 
διά τήν αξίαν του κλισέ. ’Ανεξαρτήτως τής δημοσιεΰσεως 
ή μή τής είκόνος, άπσσαι αί ςωτογια^ίαι μετά του σχε- · 
τικοϋ δελτΌυ, θά τεθούν υπό τήν κρίσιν τής επιτροπής ή 
όποία θά έκλέξη τέσσαρας έ<άσ coo φύλου. Έκ τών I 
δκιώ αύιών υποψηφίων ή Paris International Films διά 
του διευθυντού της κ. Ματώ θά έκλέξη μίαν νέαν καί ένα 
νεον οί οποίοι θά παρακληθούν νά λάβουν μέρος εις τό 
«γυΛ»σμα» μιας ταινίας έν Παρισίοις.

Μιχρι σήμερον έδήλωσαν συμμετοχήν εις τόν διαγωνι
σμόν μας ol Stilianos Kon..., Andr0 Ts..., Αισχύλος 
Genia, Φρίξος, Δυσδοίμονα Άλφα, ’Αλίκη Νικολαίδου, 
Χρ. Μαρκούζη, Georges Hautmann καί Έλλη Σοφοΰ.

Φωτογραφίαι διά τήν συμμετοχήν είς τόν διαγωνισμόν
θά γίνονται δεκταί μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου έ. έ.
§ - ■ - --------- 1 %

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

’Ονοματεπωνύμου Γι ψευδώνυμον

0

ΔτεύΘυνόις................................................................

Πόλις ................................................................

'Ηλικία .....................................................................

Χοώμα ........................................... .

*Υι|τος................... ........ . ....................... ..... .

ΒάοοςεΙς κτλά . ................................. ....................

Χπμείωότς· Τό παρόν δίλτίον αυμμεχοχής αηο· 
κοεντό/Αενον θ’ άηοστέίλβτα· μιας xailcre- 
χνίΜής φωτογραφίας χίς τιρ» διτύ&ννσιν τον <Κ<> 
νημαχ» Άστέρος>. (Έπιτροηήν Διαγωνισμόν),

νΠΟΨΗΦΙΒΙ ΚΙΗΗΜ^Τ. ΎΣΤΕΡΕΣ

Andre Ts.··.
Έκ Πειραιώςι ετών 18, ύψος 1.71, κιλά 71, καστανός

[: Έξ ’Αθηνών,
Κ. Λ’τανιόπουΧος 

ετών 22, ύψος 1.64, κοιλά 52, μελαχροινός
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ΜΙΑ ΩΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΑ ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ

W* J

^Η^ΗΗΒϋΙ^ΗΜϋΒΜΗΒΟ^ ·

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. Σεπτέμβριος (τοΟ άνταποκριτοΟ 
μας). Στάς 8 τ. μ. τδ βράδυ περί τήν 8 ι]2 δ Αη- 
halter-Bahnhof παρουσίαζε έξαιρετιχήν δψιν. Τδ 
τραίνο πού άνεμένετο θά έφερνε τήν άγαπημένη 
μας Λύα ντέ ΠοΟ τι μέσα στούς κόλπους τού Βερο
λίνου ποΟ δύο χρδνιχ τώρα τήν είχε χάσει.

Δημοσ ογρϊφοι καί κα4ιτέχνα: περίμεναν πολ
λοί. "Αλλωστε μία έπιστολή τοϋ γραφείου τού τύ
που τής Phoebus έπ ηροφόρησε δλους τούς ένδια- 
φερομένους περί τής ώρας τής άφίξεως της.

Όταν τδ τραίνο είσήλθί στδν ύαλόφρακτο ωραίο 
σταθμδ καί τδ κεφκλάκι τής Λύας έπρόβαλε άπδ ένα 
παράθυρο, ένα ρίγος συγκινήσεως κατ^λοβε δλο 
έκείνο τδ πλήθος. ΙΙρέπει νά ξέρετε δτι δύο χρόνια 
πριν, στήν έποχή τής πρεμιέρας τοΟ «Βαριετέ» ή 
Λύα έλατρεύτηκε τόσον, έιιεσουράνησε τόσον, έπε- 
σκίασεν τόσον δλου: τούς άλλοΛς άστέρας δοον δέν 
είναι δυνατό νά ^εριγράψη τις.

Μέ ένα άπλδ ταγιέρ, μία πολύτιμη γοϋνα στδ 
λαιμό, πτό δεξί της χέρι ένα παλτδ καί στ' άριστερδ 
μία άνθοδέσμη, έτσι γελαστή πήδησε άπδ τδ τραίνο 
δλοί έσπευδαν νά τήν χαιρετήσουν καί αύ'ή πρΙν 
μπή στδ πολυτε ές αύτοκίνητο πού τήν περίμενε, 
ηύχ^ρίσ^ησε μέ δύο λόγια δλους καί έξέφρασε συγ- 
κεκινημένη τή χαρά της δτι ξαναβρίσκ ται στδ Βε
ρολίνο, στή πόλι ποΟ ένοιωσε τδν θρίαμβον.

Έπ επε χάριν των άναγνωστών τού «RTiv. 
\4στέρο;> νά τήν συ αντήσω. Τδ πραγμα ήτο δύ- 
σκο^ον, άλλ’ δπωσδήποτε ή ίδιότης τοϋ συνεργάτου 
ένδς έλληνικού κινηματογραφικού περιοδικού θά μέ 
διηυκόλυνε πολύ.

Ή Λύα ντέ Πούντι εύγενέστατα καί άμέσως μού 
ώοισεν ώρα συνεντεύξεω;. Μέ έδέχθη εις τήν πολυ- 
τελεστάτην κατοικίαν της. Πολύτιμα έπιπλα, περ
σικοί τάπητες, άριστουργηαατικά μπιμπελώ, άκόμη 
δέ καί γιγαντιαΐες βαλίτσες. Όλα έκει μέσα δί· 
νσυν σαφή τήν έντύπωοιν τής άφίξεως μιας μεγάλης 
καλλιτέχνιδος.

Δέν έπερίμενα πολύ καί ή γόησα παρουοιάσθη 
ντυμένη ένα άπλδ ταγιέρ καί μέ ένα νεώτατο άμε- 
ρϊκάνικο κόψιμο μαλλιών, τδ όποιον δμως έμοιαζε 
ύπερβο^ιχά μέ έκείνο πού συνήθιιζε στήν άρχή τής 
καρριέρας της.

Όπως δλοι πού έρχονται άπδ ταζεΐδι έχουν χί- 
λΐε: δυδ φροντίδες έτσι χαΐ ή Λύα, μά αύτή σέ πολύ 
μεγαλύτερο σημείο, γιατί μόνο ιδ τηλέφωνο δέν τήν 
άφήνει ούτε ένα λεπτδ ήσυνη. Όταν 5. 10' καί κα
θώς μού έλεγε δέν είχε φάγει άκόμη.

«Παρήγγειλα έ α ποτήρι γάλα» μού 3ΐπε πριν 
άρχίσουμε τή συζήτησι.

Ποιδς θά τδ περίμενε δτι ή Λύα μας πίνει γάλα ; 
Έξ αύτού πιθανώς καί ή νεανική καί άπαλή χρ-ΐά 

της. "Η Λύα ντέ Πούττι δέν πίνει ούτε σταγόνα !
«Είμαι εύτυχής δ.ότι ε'ρίσκομαι πάλι στδ Βε

ρολίνο, καί λυποϋμα’ πολύ δτι είμαι ή,αγκασμένη 
νά μείνω λίγο μόνο διάστημα, «θα γυρίσω» στδ Βε
ρολίνο ένα φιλμ <eH Καρλόττ* κάπως τρελλάθηκε» 
μέ τδν Α. Ματτόνι καί θά έπιστρέψω κατόπιν στήν 
’Αμερική δπου ή έργασία μου μέ προσκ^λεΐ».

Είς τήν έρώτησίν μου διατί στήν ’Αμερική βλέ
πουν τόσα λίγα γερμανικά φίλα, άπήντησε καί αύτή 
άπορούσα, δ.ότι καθώς άντελήφθη αύτά άρέσσουν είς 
τδ έκεΐ κοινόν καί έσυνέχισε :

«Έγύρισα» είς τήν ‘Αμερικήν άρχετά καλά φίλμ. 
«θεέ μου δώσε μου 2 ) σέντς» μέ ρεζισέρ τδν Χερμ· 
πέρ Μπρενδν Prince of Tempters μέ σκηνοθέτην 
τ;ν Λοθέρ Μαντές. Τδ ρόδον τού μεσονυκτίου», 
♦ Heart Thieve» κα’ τελευτ ·ίως «Buck Private». 
Δυσ υχώς έδώ είδζτε τδ χειρότερο μου φιλμ «Αί 
θλίψεις τού Σατανα» (διχ τούς άναγνώστας τού «Κ. 
9Aat ρος> ση ιειώνω δτι τδ φιλμ αύτδ έσημείωσεν 
οίκ ρά> αποτυχίαν). ΤΗτο πραγματική άποτυχία. 
Είναι αίσχος δτι έστοίνισε τδ φίλμ αύτδ 1,4» 0 00) 
δολλάρια. Μού ήτο βέβαι * μεγάλη τιμή νά έργασθώ 
μέ τδν Γκρίφφιθ, τσύτο δμ^ς δέν σημαίνει τίποτε. 
Έ αιτία τής αποτυχίας είναι δτι μού έδωκαν ένα 
ρόλο, δ όποιος δέ μού ταίριαζε καθόλου.

Έ5ώ ή συ έντευξις έσταμάτησε. Τήν άπεχαιρέ· 
τησα, τήν ηύχαρίστησα θερμώς, ένώ έκείνη ή^χο- 
λεΐτο νά μού λέγη χίλια κολακευτικά λόγια γιά 
τούς Έλληνας καί ιήν Ελλάδα. Von Natas

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—Genia (Ένζαν^α). Φωτογρχφία έλήφθ·η χωρίς σχε

τικόν δελτίον. Πχρχκαλοδμβν συμπληρώσατε καί άποστεί- 
λατε, άλλως δέν θ·ά ληφθ-fl ύπ’ δψιν.

—Δ. Marcozanis (Alexandrie). Έτροποποιήθ-ησαν οί 
όροι των συνδρομών έζωτερικοϋ. Προσέξατε σχετικήν είδο- 
ποίησιν.

— Ρ. Ρ. Ρ. (Έ^ταν^α). ‘Η διεύ9·υνσις τής Lya de Put
ty είνε Phoebus Film, Berlin, S. W. Phoebus Palas 
am Anhalten-Bahnhof. Τής Lilian Harvey, Dussele- 
dorfstrasse, 47, Berlin καί του Willy Fritsch, Kaise- 
rdamm 05. Berlin.

— K. ΝΐΜ^^αΐδου (ΘιασαΙ^ίπη). Μ ή νομίζετε δτι είνε 
τόσον ευκολον πράγιια. ’Απ’ έναντίας, δυσκολότατον. "Έ
χετε δμως υπομονήν καί γρήγορα θ·ά γίνουν καί είς τήν 
πατρίδα μας όπότε $ά είναι εύκολότερον. Άλλως τε, 
δέν σάς πήρανε τά χρόνια !

—X. jEcUoyepixty* ( Συνδρομή έλήφθ·η,
εύχαρ>.στοΰμ»ν, φωτογραφίαι άπεστάλησαν.

— Γ. (Σέρρες). ’Επιταγή έλήφθ-η, τεύχη
έστάλησαν έπ’ δνόματί σας. έπίσης καί 25 φωτογραφίαι 
διάφοροι. Σάς εύχαριστώ πολύ διά τδ ένδιαφέρον σας. Ή 
δίς Γαλδεμη άς υποβάλλει νέας προτάσεις. Brigitte He
lm, Friedenau, Fehlerstr· 4, Berlin.

—Τ. Πα -ta»*xoAdow (Αάρισ-ι^), ’Αποστέλλετε άντα- 
ποκρίσεις τακτικώς. 'Επίσης δύο φωτογραφίας σας διά νά 
σάς έφοδιάσωμεν μέ σχετικόν δελτίον.

— Φ. Ναζλόγλου (Κοον) ‘οΐιν). Έφ’ δσον δέν έδημο- 
σιεύ^η έκ παραδρομής τότε, δέν είνε δυνατόν νά γίνη σή
μερον. Πάντως άποστβίλατε μερικάς λέξεις καί θ·ά δημο
σιευτούν έν καιρφ.

- - 91ωανν·δη^ 'Αρχίσατε άποστολήν άντα-
ποκρίσεων. Γράφομεν σχετικώς.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
’Αρκετά ένδιαφέρουσα ή προσοχής κινηματογραφική1 

εβδομάς. ’Εκτός των ήδη λειτουργούντων τεσσάρων μεγά
λων κινηματογράφων, προστίθ-εται καί ό πέμπτος τό Μον 
τ^άλ. Πάντως, πριν έκπνεύση ό ’Οκτώβριος θ-ά έχουν άρ- j 
χίση καί τά άλλα δύο Σαλόν Ίντεάλ καί Οϋφα Πάλας, 
Συντόμως, αρχίζει τάς παραστάσεις του καί νέος κινηματο
γράφος έπί τής όδού’Τωνος, ό όποιος έννοείτε λόγφ τής|3·έ- 
σεώς του δέν είνε δυνατόν παρά νά χαρακτηρισθ-ή λαϊκός. 
Άπο τής αυριον Δευτέρας, Μ προβληθ-ουν τά έξής έργα. 
Είς τό ΜοντιάΧ «Ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος», είς τό 
Σηλέντιτ ό περισυνός θρίαμβος τού Μοσζούκιν «Μιχαήλ 
Στρογκώφ», είς τό ΤΙάνθεον «Μαρτύριον γυναικός» τού Ντ’ 
Έννερύ, είς τό 9Αττικόν « Η ύπ’ άρ. 13 άμαξα» τού Μον- 
τεπαίν μέ τήν Νταμιτα καί είς τά ’(. λνμπ·*α «Αι θ-λίψεις 
τού Σατανά» μέ τήν Αύα ντέ Πούττι καί τδν Μενζού.

Ό Άργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πιίραιενς

Κι^ημ, Σπλέντιτ. 9Από τής Ατυτέρας προεβλή^η τό ερ- 
γον ^Μανόν σημείωναν εξαιρετικήν επιτυχίαν· 'Από
τής Πέμπτης τό «Σ'έ μιοώ*'Η ορχήστρα του άρτιωτάτη, άπο- 
τελούμενη εκ τεσσάρων οργάνων υπό τήν καλλιτεχνικήν δι- 
εύΰυνσιν τού κ· Λ, Βλαστού συνοδεύει τάς παραστάσεις 6—8 
και 9.30 -12.

Κινημ. ’Ολύμπια, *Η προβολή τού έργου ^Φάντασμα 
τής * Οπερας» με τόν Λόν Τσάνεν εξηκολούΰησε με αρκετήν 
κοσμοσυρροήν μόχρι τής Τετάρτης, από δε τής Πέμπτης προ- 
εβλή&η ό άτρομος των Γιγάντων».

Εινη u, Χάϊ Λάϊφ. * Από χ’&ες Σάββατον ήρξατο των ερ 
γασιών του καί 6 ανωτέρω Κινηματογράφος με ενα εργον τής 
Ούγκετ Ντυφλός ^Γιασμίνα'» Ζδπερ &ά προβλη&ή καί καβ* 
δλην τήν τρίχουσαν εβδομάδα. Β. Μ.
Σέρραι

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλή&ησαν α* Ο ναός τής ’Αφροδί
της'», αΤό παιδί τής Φλάνδρας», <Κήντ ή ό μορτάκος» και 
τό ^.Βαριειε»· ‘Η διεύ&υνσις τοϋ ανωτέρω κινηματογράφου &ά 
μάς παρουσίαση σειράν εκλεκτών έργων ώς ό <Μ. Στρογκώφ, 
^Λεμβούχος τού Βόλγα» ,«Ματόν Λεσ τώ». κλπ· Τό παράδειγμα 
τού «’Ορφεως» σπεύδουν νά μιμη&ούν καί οί δύο άλλοι χει
μερινοί κινηματογράφοι. ' Ο κινημ. **Ομόνοια» μετά τόν 
* Πύργον τού ψεύδους» καί «Ιύά τό παιδί της» επανσε νά 
λειτουργή λόγφ τού χειμώνος. Γ. ΧΛκίδης
ΕάνθηΓ 4

Κινημ. Μεγας. Προεβλήϋησαν **Ο φιλόδοξος κόσμος», | 
«Διπλούς ίρως» καί μία επιστημονική ταινία «Τά αφροδίσια 
νοσήματα». Προσεχώς «Σταυρός καί Μάουζερ».

Κινη μ, Πάν^εον, Προβάλλονται διάφορα επεισοδιακά.
Σί?ρος

Κινημ. Πάν^εον. Προεβλή&ησαν «Μιχαήλ Στρογγώφ», 
«Γιασμίνα» 
9Ινδού», 
«Παλλάς» 
«Μιχαήλ Στρογγώφ»

, «Ρόμολα», <' Ο ερως κυριαρχεί», «Ό τάφος τού 
<Αιε&τής σωματεμπορία», «Θανατική άκτίς» καί 
• ’Αφάντασταν επιτυχίαν εσημεί

·. ‘Η κοσμοσυρροή ήτο τοιαύτη 
χρειάσ&η καί ή επίμβασις τής αστυνομίας διά τήν τάξιν.

«Θανατική άκτίς» 
τό πρώτον 

ώστε ί- . Ό 
κ. Δούγκας εϊνε άξιος Αεροστάτων συγχαρη ηρίων διότι πάντο
τε παρουσίασε τά καλλίτερα έργα τής διεΑίΟύς παραγωγής, 
"Ηδη, λόγφ τής κακοκαιρίας δ Αερινός «ΠάνΑεον» εκλείσε τάς 
πύλας του, δ δε κ. Δούγκας προεβη είς τήν ενοικίασιν τού 
Δημοτικού Θεάτρου τό όποιον ^ά διασκευάση εις κινηματο
γράφον, διά τήν χειμερινήν περίοδον. Μ. ΓιοννΙρης

ΚαβάλΧα '
Κινημ. ’Ολύμπια, ΠροεβλήΑησαν τά έργα «’Ανήσυχας χυ- 

ναϊκες» καί «Ίβάν ό τρομερός» με εξαιρετικήν επιτυχίαν.
Κιτηα. Αίγλη, Προβάλλονται διάφορα επεισοδιακά, ανά

ξια λόγου.
Οι Αερινοί κινηματογράφοι διέκοψαν τάς παραστάσεις των. 

Τρίπολις
Κινημ, ’Αληστον. Προεβλή&ησαν τά έργα «Μαρία *Αν- 

τουανέττα».
Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλή&ησαν τά έργα «*Η επιστροφή 

τού Ταρζάτ» και «'Η νίκη». Άνδρ. Τουρνάς
Άμοκίόα ,

Κινημ. Καραδήμου. Μέ άφάνταστον επιτυχίαν προεβλήΑη 
εις δύο έποχάς ΓΗ λευκή αδελφή». ”Ηδη, έφαρμοσΑέντος τοϋ 
νέου διατάγματος περί κινηματογράφων διέκοψε τάς παραστά
σεις του. Γιαλέσσας
Τρίκκα^α

Κινημ. Πανελλήνιον. ΙΙροεβλήΑη εις έποχάς τό εργον 
«Οί κατάσκοποι» καί «Ό Νό&ος»-
Αάριόόα

Κινημ. Νιορέ. Προεβλή&η «’Ο Νόδος» μέ τόν Χάρρυ 
Αίτκε. Προσεχώς «Σουμουρούμ». I. Παπανικολάου 
Πάτραι

Κινημ. Πάν^εον (Ταράτσα). ΠροεβλήΑησαν τά έργα 
αΣότια Όρλώφ, εΠαλλάς» καί «’Η σφαίρα τής ζωής».

Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήδη «Τό Παλλάς» 
καί *Τό Φρέαρ τού ’Ιακώβ*.

Κινημ. ΊντοάΙ. Ήροεβλήθησαν τά έργα «'Η αδάμαστος 
γυναίκα», «*Η μεγάλη θυσία» (γιατί όμως διεφημίσθη ώς 
%ργον ρωσικής παραγωγής ;) καί «Ο χορευτής τής κυρίας μου». 
Χονιά

Κινημ. Άπτερα. Προεβλήθησαν ΓΗ πριγκήπισσα τής 
Βαγδάτης» κοί «Τό σφάλμα τής "Ελσας» ·

Κινημ. ’Ιδαίον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η 
επιστροφή τού πολεμιστού» καί «Ο μοδέρνος βασιληάς».
Ηράκλειον

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλή&ησαν «Η Κόμπρα» μέ τόν 
Βαλεντίνο·, «Ή βασίλισσα τής καλλονής» καί τό «*Ηφαί
στειο* ».

Κινημ. ’Αγλαΐα, Προεβλήθη τό εργον «Τά νύχια τ’ 
’Αετού».
Βόλος

Κινημ. ’Αχίλλειον. Μετά τήν «Μπαγιαντέρα» προεβλή&η 
τό Ιργον «*Αναλαμπαί ονείρων».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν «* Ο λευκός Σουλτάνος» 
καί αΤά μυστήρια τού Ρουαγιάλ».
Δράμα

Κινημ. Ρέμβη. Προεβλή&η τό εργον «’Αστέρια τής Δα
μασκού* είς δύο έποχάς χαϊ έκλεισε λόγφ ιού ψύχους.

Κινημ. Μέγας. "Ηρχισε τάς εργασίας του καί προέβαλε 
τά έργα «Δον Καϊσαρ τον Βσζάν», Βαριετέ*, «Ή κόρη τον 
Μπάρ» μέ τήν Ζακομπίνι και τό επεισοδιακόν «Ό ήρως τού 
ιπποδρομίου». Προσεχώς «Ταρτούφος» καί «Ή Χρυσή πετα
λούδα». Κ. Μαρκίδηςshoe τ - ' ι λ aSBp ; j ι Τβ

I1 ΤΡΕΙΣ ΖΩΑΙ ΤΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ |
β _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Μ . . _ — _.   
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΣΤΚΛΑΤΟΣ <ΠΑΤΕ

Κατάλληλα

Λειτουργοϋντα με λαμπτήρα 32 βόλτ, 4 άμπερ καί με μοτέρ διά 

ρεύμα 110 και 220 βόλτ.

’Επαρχιακούς μικρούς Κινηματογράφους ώς

“ΕΥΡΗΚΑ,,

ΈϋΡέΚΛ

δι’ Οικιακούς 
δια'άτμόπλοια.

Προβολή σταθερότατη άπό άποστάσεως 8—10 μέτρων.

Τά οικονομικότερα πλήρη μηχανήματα προβολής

Λικρκής παρακαταθήκη παρά τω άπακλεεστ^χώ άντίπροβώπω κ·

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡΙΘ. 6 '
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