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ΑΦΙΧΟΗΣΑΝ :
Αάμπαι οικονομίας μέ 

που acadin. Τό πρώτον 
βραβεϊον εις τον διαγωνι
σμόν τού Βερολίνου. 120 
Κινηματογράφοι έν Έλ- 
λάδι έπρο^ηθοΰθησαν 
τοιαύτας λάμπας εξ ήμών 
ύπέρτεραι, έγγυημένως, 
παντός συναγωνισμού.

"Ανθρακες ττροόο- 
λης παντός διαμετρήμα
τος, είς χαμηλάς τιμάς

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

Άνρονλέζ και Μη· 
ναναΐ προβολής δι’ αί
θουσας.

ΤΑΙΝΙΑΙ κολοσσοί, 
αποτελούσα^ τό καλλίτε- 
ρον και έπικερδέστερον 
πρόγραμμα είς πάντα κινηματογράφον

Κινηματογραφικοί επιχειρήσεις

κάτοπτρον Zeiss, τύ-

Πανεπιστημίου 53

'Αθϊίναχ

ΦΘΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
' ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑΝ

Τό γραφείον jxoo δύναταινά σάς προ- 
μ.η6εύη καθ’ δλας τάς περιόδους 
το φθηνότερο πρόγραμ-μ.χ και τό 
καταλληλότερον διά νά προσελκύη 
πελατείαν.

Γράφατε νά σάς στείλωμεν κατάλογον 
καί τιμάς.

πάοης φύσεως.

7HTF1TAI Π?0Σ ΕΝ01ΚΙΑΣΙΝ οΙκία και ZlUlljllol νουργής εΐ δυναιόν, μονοκατοικία 
ή άηαρτεμάν εκ 3—4 δωμάτων9 χώλΐ, ήλίκτρι 

HI κοϋ9 γκάζ, λοντροϋ, μαγειρείου κλη. δι δλιγομε- 
λήί οΙκογένειαν. Πληροφορίαι είς τά γραφεία μας.

Α' · 2
ΑΙ ΑΠΟΚΑΛΎΨΕΙΣ ΑΣΤΕΓΟΝ

Κατά τά πρώτα ετη τής κινηματογραφίας.τό γερ
μανικόν φιλμ ούδέν τό ενδιαφέρον παρουσίαζε. Τά 
σκήπτρα τα κατειχεν άλλη χωρά την οποίαν όμως 
ή Γερμανία δεν ήιιέλησε νά συναγωνιστή και δεν 
ήργησε νά την ύπο3κελίση.

Τό γερμανικόν φίλμ έξελλίσσετο βραδέως ϊσως 
άλλ’ ασφαλώς. Αί στιβαραι δέ αύται βάσεις δεν επέ 
τρεψαν είς τον πόλεαον νά κλονίση τό κινηματογρα
φικόν εικοδόμημα’ άπλίος άνεχαίτηιεν προς στιγμήν 
την πρόοδον. Ευθύς δμως μετά τήν κατάπαυσίν του 
ή ακμή τού γερμανικού φίλμ έγένετο λίαν αίσθητή.

Άλλ’ έπήλθεν ή νομισματιχή έξοίδησις(ίηίΐαύοη) 
καί συγχρόνως διά πρώτην φοράν παρουσιάζετο τό 
ευρωπαϊκόν κινηματογραφικόν πρόβλημα, δηλαδή ή 
’Αμερική.

Καί προ μέν τής inflation τό γερμανικόν φίλμ 
όπως γενικώς ή Γερμανία, ένίκησεν, προ δέ του α
γρίου συναγωνισμού τής ’Αμερικής, προς στιγμήν 
έκάμφθη καθ’ ον χρόνον ή μέν ’Ιταλία συνετρίβετο 
τελείως, ή δέ Γαλλία ήδυνάτει νά αποφυγή τον δρό
μον προς τον ασφαλή μαρασμόν. Όταν δέ ή U.F.A 
συνεβλήθη ένεκα γνωστών οικονομικών λόγων μέ 
την Paramount καί τήν Metro Goldwyn, πολλοί 
επίστευσαν δτι τούτο έσήααινε πλήρη υποταγήν τής 
Γερμανίας είς τό δολλάριον.

Οί έχοντες δμως άτόλυτον πεποίθησιν είς τήν 
ζωτικότητα τού Γερμανικού φίλμ δέν άπηλπίζοντο 
αλλά τουναντίον ύπεστήρ ζαν, <άναμείνατε, δ Γερ 
μανικός κινηματογράφος θά άναζήση>.

Οί απαισιόδοξοι ή οί εχθροί έθεώρησαν άλη 
σμονήτους τινάς επιτυχίας τής Γερμανίας <ώς τελευ
ταίας άναλαμπάς*.

ΚΓ όταν άλλο πρόβλημα παρουσιάσθη, ή ομα
δική μετανάσιευσις πραγματικής αξίας αστέρων, τότε 
έ'σπευσαν νά υποστηρίξουν «Καί τώρα τί περιμένετε 
πλέον από τόν Γερμανικόν Κινηματογράφον χωρίς 
Γιάννιγκς. χωρίς Φάϊντ κλπ.;>

ΚΓ έν τούτοις τό γερμανικόν φίλμ, ώς ό φοίνιξ,

άνέζησεν σχεδόν έκ τής τέφρας του. Τά σημεία τής 
άναγεννήσεώς του εΐνε είς πάντας καταφανή.

Έπιφυλλαττόμενοι νά άναπτΰξωμεν προσεχώς 
καί άλλα άναμφισβήτητα σημεία τής άναγεννήσεώς 
τού γερμανικού φίλμ δημοσιεύοντες και τάς καταλ
λήλους στατιστικός, άρκούμεθα σήμερον είς τάς α
ποκαλύψεις νέων άστέρων.

Βεβαίως εΐνε είς δλους γνωστόν δτι κατά μεγί- 
σιην αναλογίαν ό κόσαος πηγαίνει είς τό τάδε φίλμ 
όχι διά τό φίλμ αυτό καθ’ εαυτό αλλά διά τούς 
πρωταγωνιστάς. Ό άστήρ δηλ. εΐνε συνήθως δ κυ·»> 
ριώτερος συντελεστής τής εμπορικής επιτυχίας τού 
φίλμ. "Εχοντες τά ανωτέρω ύπ’ όψιν άντιλαμβανό· 
μέθα πόσον σπουδαίον ήτο τό παρουσιαζόμενον πρό
βλημα. Ή ομαδική μετανάστευσις στερεί τό γερμα
νικόν φίλμ πολλών διασημοτήτων, οικονομικοί λό
γοι άφ’ ετέρου εμποδίζουν τήν πρόσκλησιν ξένων. 
’Ανάγκη λοιπόν δημιουργίας νέων. ’Αλλ’ οί νέοι 
άοτέρες, εΐνε φυσικά άγνωστοι είς το κοινόν.

'Όταν λοιπόν ήυ.Γ.Α ή δ Φρίτς Λάνγκ άπεφά- 
σιζαν νά αναθέσουν τόν πρωτεύοντα ρόλον τής ^Μη 
τροηόλεοος» είς μίαν άσημον καί άγνωστον, έριψο- 
κινδύνευον εργασίαν δεκάδων εκατομμυρίων, ας μή 
φανή δέ παράδοξον καί τό μέλλον τής U.F. Α.

Άλλ’ ή «Μητρόπολις» έπροπαγανδίνσθη κατά 
τοιούτον τρόπον (οστε είναι ζήτημα αν άλλο φίλμ 
έγινε γνωστόν παντού καί ήγοράσθη Λρίν ακόμη τε
λείωση. Διεφήαιζαν τό όνομα τού Λάνγκ, τής φόν 
Χάρμπου, τό μυστηριώδες τής ΰποθέσεως, τήν χρη
ματικήν αξίαν τού φίλμ, τονίζοντες τό συμβόλαιον 
μέ τής δύο άμερικανικές φίρμες διότι άπητούντοτόσα 
έκατομιιύρια. Καί όταν έφθαναν στή πρωταγωνίστρι
αν ύπεσεήριζαν* «τόν περίεργον αυτόν ρόλον τής δι
πλής Μαρίας ούδεμία καλλιτέχνις τόν άνελάμβανεν», 
ό Φρίτς Λάνγκ δμως άνεΰρε μίαν διά τήν οποίαν 
έγγυαται αυτός δ δημιουργός τών «Νιμπελούγκεν». 
ΚΓ έτσι ή άγνωστος έλανσαρίσθη καί δύναταί τις νά 
υποστήριξή δτι δ κόσμος έπήγαινε νά δή τήν Μπρι- 
γίτη Χέλμ δπως μίαν παλαιάν του συμπάθειαν.

Παρόμοιον συνέβη περίπου μέ τήν Γκρέτχεν. Καί



Κινηματογραφικός Άθτηρ
•Λ '■ Fl 1 | J

Κινηματογραφικός *Α0τϊιρ

βέβαια το δνομα του Μουρνάου, του Γιάννικς, του 
Έκμαν ήρκουν, άλλ" οπωσδήποτε εΐ: τον «Φάουστ» 
ή Μαργαρίτα παίζει σημαντικώτατον ρόλον. Φυσική 
λοιπόν ήτο ή έρώτησις «Και ή Μαργαρίτα;» εις την 
όποιαν ή U.F.A. απαντούσε με ενα ερωτηματικόν. 
Και δλοι έσπευδαν να λύσουν τό αίνιγμα καί ή λΰσις 
ήτο ίκανοποιητικωτάτη.

Αλλ όταν μια. φίρμα δεν διέθετε τά τεράστια 
προπαγανδιστικά μέσα τής U.F.A. έστερρϊτο δέ άφ’ 
ετέρου τής απολύτου εμπιστοσύνης τού κοινού, τότε 
εννοείται τό πρόβλημα καθίστατο δυσχερέστερον. 3Εν 
τούτοις σειρά δλη αστέρων κατώρθωσεν νά έπιβληθη 
αν δχι τού ύψους μιας Χέλμ ή μιας Χορν πάντως μέ 
ενα άξιοσημείωτον ταλέντο.

Άς άναφέρωμεν μερικάς. Πρώτον ή Ά'ίταΝτό 
ρις την οποίαν Μάς Γκλάς αγκαζάρισε από ήν Βιέν
νην διά τήν «Terra» καί την έπαρουσίασε ευθύς αμέ
σως εις κύριον ρόλον,δένστερεϊται ασφαλώς ταλέντου- 
"Ας ένθυμηθώμεν τήν Έλίζα Αά Πόρτα ( ΐστήρ νυν 
τής U.F.A.). Αυτή είχε τήν ευτυχίαν νά ντε ιπου- 
τάρη εις ενα μεγάλο φιλμ τού Φίιντ «Ό σπουδαστής 
τής Πράγας». Τήν πρώτην δέ επιτυχίαν τής κομψή 
αυτής μέ τά εκφραστικά μαύρα μάτια ρουμανίδος 
ίπηκολούθησαν καί άλλαι.

Ή «Paneuropa Film» παρουσίασε τήν ’Έντα 
Γκρόϋ. Μία δέ πρώτη; τάζεως επιτυχία τή: έξησφά- 
λισεν μακροετές συαβόλαιον. Δεν πρέπει νά λησμο 
νήσωμεν καί τήν ’Ιταλίδα Κάρμεν Μπόνι ή οποία 
από τής πρώτης της έμφανίσεως στή «Κυρία άλα 
Γκαρσόν» (προεβλήθη πέρυσι στο «’Αττικόν») ύπέ- 
σχετο πολλά. Επίσης τήν Κόρρυ Μπέλλ π'ύ εντε- 
μπουτάρισε μέ επιτυχίαν στο φίλμ «Klettermaxe», 
ακόμη δέ καί τήν Έλεν φόν Μυνχόφεν πρωταγωνί
στριαν τώρα τής φίρμας Hegewald Film.

Πρώτης τάξεως ταλέντο παρουσιάζει ή Έβελύν 
Χόλτ, πού πρωταγωνίστησε σ3 ένα φιλμ τής Natio< 
nal «Spizen» καί κατέστη αμέσως γνωστή.

eH Μαίντυ Κρίσηανς, ή συμπαθής αυτή ήθοποι 
ός, προσέφερε μίαν υπηρεσίαν εις τό φίλμ. Παρ^συρε 
τήν έξαδέλφην της Κρίστα Τόρντυ από φοιτήτριαν 
τής φιλοσοφίας καί τής ιστορίας τής τέχνης, εις τήν 
7ην τέχνην.

Ήδέ U.F.A. μή επιθυμούσα καί πάλιν νά ύσΓε- 
ρήση άνεκάλυψε ένα αληθινό μικρό διάβολο. Πρό
κειται περί της δλλανδίδος Τρούς φάν ’ Αλτεν. ”Ας 
μή λησμονήσωμεν καί τήν Χίλδε Γέννικ.

Εις τό Ισχυρόν φύλον δέν παρουσιάζεται έξαι- 
ρετικότης καμμία. ’Ασφαλώς ό Βέρνερ Φυττερερ είνε 
καλός ζέν πρεμιέ* επίσης καί ό *Εγκον φόν Γΐόρν- 
ταν, καλός καί ό Βέρνερ Πίτσάου καθώς καί ό 
Βάλτερ Σλεζακ, ό υιός τού περιφήμου πατρός. Κα
νείς δμως δέν επέτυχε νά παρουσιάση ένα αληθινόν 
τύπον νεαρού έραστού δπως πράγματι τον θέλει τό 
κοινόν. Ή έμφάνισίς των καί ή ηθοποιία των υπό
σχονται πολλά δέν πρέπει δμως να λησμονώμεν δ τι 
ό Λίτκε από τής πρώτης του έμφανίσεως ήτο καί 
εξακολουθεί νά βΐνε Δον Ζουάν (ό Β. Φρίτς προήλ- 

θεν από τό θέατρον, βαθμιαίος δηλ. έξηλίχθη). Γ'Ενα 
πρώτης τάξεως ταλέντο καθώς λέγουν έχει κα» ό 
Γκούσταφ Φρέλιχ έκ των πρωταγωνιστών τής <Μι/· 
τροηόλεως».

’Ασφαλώς παντού παρουσιάζονται αιφνηδίως ε
ξαιρετικά ταλέντα (δπως π. χ. τον Ούίλλιαμ Μπόϋ*τ 
στήν ’Αμερική), άλλο τόσον πλήθος σέ τόσον λίγο 
χρονικόν διάστημα (εντός τού β' εξαμήνου 1926) 
είνε παράδειγμα μοναδικόν καί συγχρόνως αναμφι
σβήτητος άπόδε.ξις τής άκαταβλήτου ζωτικότητος 
τού Γερμανικού κινηματογράφου.

Ro—Ma

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Ό δπό τήν δίεύθυνσιν τοϋ κ. Ίωίννου Τερζόγλου 
λειτουργών άπό πολλών έτών κινηματογράφος 
«Μοδέρν» είνχι έν άπό τά μεγαλύτερα κινηματο
θέατρα τήςΠόλεω;. Πρόκειιαί περΜού «Σινέ ’Αμφί» 
τό όποιον έγνώρισε καί γνωρίζει άκόμη «αί σήμε
ρον δόξαν χάρις εις τήν έκλεκτήν πελατείαν του ή 
δποΐχ άποτελειται άπό τόν έκλεκτό'ερ^ν κόσμον τής 
κοινωνίας τοϋ Πέραν. Τό «Μοδέρν» δι*·θέτει δλα τά 
μέσα τής άνέσεως διά τούς θεατάς ή πλουσία του δέ 
ηλεκτρική έγκατάστχσις, ή άκρα καθαριότη: του 
καί τάξΐ', ώς καί ή Απαράμιλλης προβολή τών ται
νιών του συντελούν ώστε τό κινηματοθέα’ρον αύτό 
νά κατέχη έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών άλλων κινη- 
ματογράφων τού Πέραν. Τό «Μοδέρν», προβάλλει 
έργα κατ’ έκλογήν δλων τών κινηματογραφικών 
εταιρειών διατηρεί δέ πλήρη ορχήστραν έξ έπιφα- 
νών μουσικών τής πόλεώς μας. Ή εδ'εΐα είσοδός 
του μέ τά ταμεία Αμφοτέρωθεν έπιτρέπει εις τό κοι
νόν νά μή ταλαιπωρείται δσάκις ύπάρχει μεγάλη 
συρροή πλήθους.

Καϋά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθησαν τά εξής 
έρ|α.

Κινημ. Όπερά. «Τό καλό μου Παρίσι (Rue de 
la Paix) "Ήρεσε πολύ.

Κινημ,. Μαζίκ. «Αί τρικυμίαν τής ζωής».
Κινημ. Μοντέρν. «Δύο γαμπροί» μέ τούς ΙΙάτ 

καί Πατασόν.
Κινημ. Άλάμπρα. «Γυναίκα δι’ ένοίκιον». 

ΙΙροσεχώς «Μητρόπολις*.
Κινημ. Μελίκ. CH δευτέρα έποχή τού έργου 

«Δυό μάγγες».
Κινημ. Λούξεμτιονργ. «Μέγας έρως».
Κινημ. Σίκ. «Ή Ξόβεργα».
Κινημ. Πάλας. «Μία πλουσία οικογένεια».
Κινημ. Έτουάλ. «Μετανοημένη κόρη».

» Φ. Ναζλόγλον

ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΗΝ ΤΩΝ ΤΗΦΩΝ
Ταινία^Σινε- *Οριάν» (|_Α VESTALE DU GANGE) ’Εκμ^ευ^ «

δηοιοι θά παρακολουθήσουν την 
* I

.‘Οπωσδήποτε άς 
μάς έπιτραπή συμπληρωμχτικώς_ νά

Είς τό προηγούμενον φύλλον μας έδημοσιεύσα 
μεν Αρκετάς λεπτομερείας διά τό κολοσσιαιον τοϋτο 
έργον τό δπόΐον θά προβληθή εις έν Από τά κινη
ματοθέατρα τής Σΐ/έ-’Οο^άν. Ό σκηνικός του διά 
Μοόμόί ό 
πλοϋτος τών 
άμφιέσ ε ω ν 
καί ή τελει- 
ότη; τών φρι 
κιαστί κ ώ ν 
σκηνών τοϋ 
έργου αύτοϋ 
είνε βεβαίως 
Αδύνατον νά 
Αποδοθ ο ΰ ν 
μέ τάς όλί- 
γας λέξεις 
πού έγρά- 
ψ< μεν είς τό 
προηγούμε - 
νον φύλλον. 
* σω: μόνον 
οί όφθαλμοί 
τών θεατών νά δυνηθούν νά ικα
νοποιήσουν πλήρως τους θεατάς οι 
δποΐοι θά παρακολουθήσουν τήν 
προβολήν τοϋ έργου «Ύπό την 
σκιάν τών τάφω/». Οπωσδήποτε ας 
μάς έπιτραπή συμπληρωματικώς νά 
προσθέσωμεν^όλ νας Ακόμη λεξει. 
περί τό κινηματογραφικόν αυ ο με 
γαλούργημα τής Στάρ Φίλμ, το 
όποιον έπρ ιγματοποίη^εν δ σκηνο
θέτης τής «Γιασμίνας» καί τής 
«Πρίγκη ίσση, τών Κλόουν» Αν- 
τρέ Ού.'κόν.
*Ο θοόν·»ς τοθ άοχηγοθ τΛς φνλης

ΤΙ μεγαλοπρέπεια τσύ θρόνου 
τοϋ Αρχηγοϋ τών Τεκρί ών μέσα είς τήν πο- 
λυτελεστχτην αίθουσαν του Ανακτόρου ύπερ- 
βαίνει κάθε δριον ;Ανθρώπινης φανταρίας. eO 
σκηνοθέτης συνειέντρωσεν έπάνω είς τόν θρό
νον δλον τό μεγαλείο* καί την λαμπρότητα 
τών ήγεμόνων τής Άνατο ής πού τούς περιβάλ
λει ένας Αμύθητος πλοϋτο; μύστη ιώδους προ 
λεύσεως.

‘Ιδιαιτέρως είνε άξιος προσοχής διά τά 
χουσοπο κιλτα κοσμήματα τ· υ τά δπ-lx Ανα- 
παυίστοΰ* δλόκληρον τήν δικκοσμητικήν τέ
χνην τών ’Αράβων, δλόκληρ^ς δέ δ θρόνος Α
ποτελεί ένα Αληθινόν μνημείον τέ/νης άξιον 
ίδι.ΐιέρας προσοχής έκ μέρους τών θεα.ών.

0

Οι ηθοποιοί 
: ι

Όμιλήσαμεν εις τό πρόηγούμενον φύλλον διά 
τούς πρωταγωνίστάς οί όποιοι λαμβάνουν μέρος εις 
τό εργον αύτό. Ό Κάμιλος Μπέρε, δ Γεώργιος 

___ Μελχίορ, δ Μπερνάρ Γκέτσπε 
είνε οΕ κυριότεροί συντελεσιαί τής 
μεγάλης αύτής έπιτυχίας. Άλλ’ ή 
Αξία τού έργου ώρΐσμέ>ως δέν δ- 
φείλεται μόνον εις αύτούς. CH σο- 
φωτάτη έκλογή τοϋ σκηνοθέτου 

. είς τά πρόσωπα που ύποδύονται 
τούς δευτερεύοντας ρόλους ώρισμέ- 
νως έξύψωσε τό έργον αύτό εις δ- 
λας του τάς λεπτομερείας. 'Η κυ
ρία Λινουάρ. εις τον ρόλον τής 
τροφοϋ τής ίερείας τοϋ Γάγγη είνε 
δ τύπος καί δ υπογραμμός τής 
στοργικής καί τρυφερής γυναίκας 
που Ανέδειξε καί Ανέθρεψενεις τάς 

· Ί Αγκάλας της
τήν ώραίαν 
Τζαμ ί λ λ α. 
Τελειοτ έ ρ α 
τροφός Από1 
αύτήν δέν ή
το δυνατόν νά 
ύπάρξη. ’Ε
πίσης ό Φραν 
σεσί ιδιαιτέ
ρως
πειράματατοϋ 
ύπερφυσίκ ο ϋ 
του ρόλου δ- 
ταν κάμνει νά 
φυτρώνουναύ-

τα
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τομάτως οί σπόροι τούς όποιους φυτεύει είς τήν γήν 
έχει στιγμάς όπερόχου έπΐτηδειότητος καί τέχνης at 
δποϊαί Αφήνουν ζωηράν έντύπωσιν εις τούς θεατάς.

At άνωτέρω έπεξηγηματίκαί λεπτομέρεια^ άπο- 
δεικνύουν σαφώς, δτι τδ κολοσσιαΐον αότό έργον 
<Ύπό τήν σκιάν τών τάφων» περικλείει μίαν άνωτέ- 
ραν προσπάθειαν τής έβδόμης τέχνης διά τήν δημι- 
ουρ·(ίαν ένδς Αληθούς Αριστοτεχνήματος. Μέσα είς 
ίό έργον αύτό έχεί πραγματοποιηθώ δλόκληρος ή 
κινηματογραφική ιδέα, Τό κοινόν δέν θά Απατηθή 
είς τάς προσδοκίας του.

Τδ <Ύπδ τήν σκιάν των τάφων» θεωρείται πχρ’ 
όλων γενικώς δτι είνε τδ πρώτον «σοΰπερφιλμ» τσύ 
λήξαντος έτους δι’ δλόκληρον τήν διεθνή κινηματο
γραφικήν παραγωγήν.

mu ειπηϊα m m
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1 Νοεμβρίου (Ραδιογράφημα). 

' Η περίφημος ηθοποιός του κινηματογράφου Αυα 
ντέ Ποΰττι κατέπεσεν εκ κλίμακος εν Βερολίνω καί. 
έπληγώθη σοβαρώς.

Σ. Σ. Τήν ειδησιν τήν αναγράφομεν υπό έπιη)υ- 
λαξιν διότι είνε ενδεχόμενον νά πρόκειται και περί 
διαφημίσεως.
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HOU I ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ EITWS
ΠΟΤ ΕΛΟΚΙΜΛΣΑ ΕΙΣ ΓΗΝ ΖΩΗΝ ΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΤΡΟΜΕΡΟΤΕΡΑ

εκλεκτής

(Δημοσιεύομεν τό προαναγγελ'θ’έν άρθρί- 
διον τής καλλιτεχνιδος Μαρσέλλα Άλμπάνι 
τό όποιον αποτελεί απαρχήν τής **
της συναργασίαο, μέ τον 
ή οποία Ιδιαιτέρως μάς τιμά).

Ή ώραιοτέρα έντύπωσις που έδοκίμασα είς τήν 
ζωήν μου καί ή όποία έμ*ινε βαθειά χαραγμένη είς 
τήν μνήμην μου, ήτο ή θέα τής σκ ας μου έπί τής 
δθόνης δταν διά πρώ ην φοράν παρέστην κατά τήν 
προβολήν τοΟ πρώτου μου φίλμ.

Έπερίμενα μέ γλυκειά άγωνία τή μεγάλη στιγμή 
που έμελλε νά κρίνη τάς καλλιτεχνικάς μου προσπά
θειας καί νά πραγματοποιήση ή δ.αψεύση τά ωραία 
μου δνειρα. Καί ή στιγμή αύτή ήτις μέ έκαμε νά δο
κιμάσω τδν ίλιγγον τής έπιτυχίας θά μοΟ μείνη ίσο- 
βίως Αλησμόνητος. *Ω ! ποτέ δέν θά ξεχάσω πόσο 
ικανοποιημένο αίσθάνθηκα τδν έαυτόν μου δταν άντί- 
κρυσα τήν σκιάν μου νά φιγουράρη είς τήν δθόνην. 
Τήν εύρικα Ανέλπιστες κομψήν καί συμπαθή.

Άπδ τής εύιυχοϋς έκείνης ημέρας παρήλθον έπτά 
έιη. Έν τούτοις at έκ ταύτης λαμπραί μου έντυπώ- 
σεις εξακολουθούν νά μένουν εντελώςΑναλλοίωτοι είς 
τήν μνήμην μου καί κάθε έπέτειον τής ήμέρας έκεί
νης τάς Αναπολώ μέ βαθείαν συγκίνησιν...

Καί τώρα θά σάς διηγηθώ τήν τρομερωτέραν έν- 
τύπωσιν πού έδοκίμασα είς τήν ζωήν μου καί τήν 
όποιαν Αναπολώ μέ μάτια δρθάνοικτα Απδ τδν τρό
μον. ΤΗτο ή έντύπωσις πού μού έπροξένησεν κά
ποιο; τρομεπδς σεισμός έπισυμβάς έν Νεαπόλει κατά 
τό 1915. Έπρόκειτο περί σεισμού κατασ'ρεπτικού 
δονήσαντος έξ έγκάτων τήν γήν τής πατρίδος μου.

’Ενθυμούμαι μέ Απερ γραπτόν φρίκην τάς Αγω
νιώδεις στιγμάς πού διήλθομεν αίσθανόμενοι έαυτούς 
έκτεθειμένους είς τήν τρομεράν θέλησιν τής φύσεως 
ή όποία μέ μίαν απλήν χειρονομίαν της ήμπορούσε 
νά κα*αστρέψη πάσαν ζώσαν υπαρςιν δπως δρθότατα 
είπεν ό ’Αναιόλ Φράνς, πραγμα πού διαισθανόμεθα 
άριστα τάς τρομεράς έκείνας στιγμάς.

'Εφέτος δπό’ε έπεσκέφθην πάλιν τήν Νεάπολιν 
μέ κατέλαβε? έκ νέου εΐ: Αόρισ-ος φόβος δταν Αντί- 
χρυσα τδν καπνίζοντα Βεζούβιον καί Ανεπόλησχ τάς 
σίςγμάς τού τρομερού έκείνου σεισμού τάς όποιας οί 
Ατυχείς Ναπολιτάνοι τόσον συχνά δοκιμάζουν.

Μαρόέλλα Άλιιπάνι

ΑΣΊΗΡ ΦΙΛΜ·
Τά γραφεία τής Αντιπροσωπείας τής Ειαι- 

ρίας ^Αστήρ Φίλμ», μετεφέρ&ησαν έκ τής Στο&ς 
Φέξη dg. 86 είς τήν έπί τής Λεωφό)ον Πανεπι
στημίου 53 Στοάν Πεσμαξόγλου άρ. 22.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ Η FOX FILM ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Ζητούνται τακτικοί άνταποκριταΐ νέοι ή δε· 

οπο νίόες δπως άντιπροσωπεύουν τδν «Κονιημ.. 
Αστέρα» είς τάς εξής πόλεις τής 'Ελλάδος. 
Χι >vt Ηράκλειον, Ρέ&υμον, Κέρκυραν, Ιωάν
νινά, Πρέβεζα, Αργοστόλιον, Ζάκυνθον, Βο· 
δενά, αύργον (Ηλείας), Τρίκκαλα, ΑΤγιον, 
Βόλον, Σπάρτη, Άγρίνιον, Καλάμας, Ναύπλίον, 
Κόρκν&ον,ίαεσολόγγιον, Φλώρινα, Βέρροιαν, καί 
δπου υπάρχει έστω καί είς κινηματογράφος ώς 
κα. είς τήν Κορυτσάν (’Αλβανία/) καί Κύπρον.

Θά προτιμώνται οΐ έγγράφοντες προηγουμέ
νως μερικούς συνδρομητάς. |

Οί έπι^υμουντές νά άναλάβουν άς άπευ^υν- 
·&>οϋν δι* έπιστολής των είς τήν διεύϋ>υνσιν του 

Αστέρας» άπ^στέλλοντες συγχρό
νως τήν πρώιην άνταπό ρισιν συμφώνως μέ τδν 
δημοσιευόμετον τύπον τής έπαρχιακής κινήσεως, 
ώς καί δύο μικράς φωτογραφίας των διά νά 
τούς εφοδιάσω μεν μέ δελτίον άναγνωρίσεως»

’Η Διενθυνόις

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίς υπάλληλος δι9 άξιο* 
πρεπή έργασίαν. Ιίληροφορίαι πρδ μεσημβρίας 
παρά τω ίατρω κ. Π. Φρονίμω * Ακαδημίας 86.

. Γιάννης Χατζηδάκης
έξ ’Αθηνών, ετών 1S, ύψος 3.70, κιλά 58, μβλαχροινός

—Ή Φόξ·Φιλμ εφέτος θά μάς παρουσίαση μιαν 
σειράν ταινιών αί όποΐαι ώρισμένως θά κατακτή
σουν τήν συμπάθειαν καί τον θαυμασμόν του ’Αθη
ναϊκού κοινού.

—Μεταξύ των έργων τής Φόξ-Φιλμ συγκαταλέ
γονται κ ιΐ μερικά τά όποια έκτος τής εντελώς νεω- 
τέρας τεχνοτροπία; των μάς παρουσιάζουν καί νέους 
κινηματογραφικούς αστέρας άμφοτέρων των φύλων.

—Οί «Σκλάβοι τή; ώμορφιάς» μέ τήν Μαργαρί
ταν Λίβιγκστων είναι ενα έργον πού Θά άφήση 
εποχήν.

—Ή «Αυγή» μέ τον Ζώρζ Ο’Μπριάν καί τήν 
Ζανέτ Γκάϋμορ είναι επίσης μιά ταινία άφθάστου 
ενδιαφέροντος μέ σκηνάς γοητευτικάς καί πλούτον 
απερίγραπτου.

—ΙΙρόκειται περί μιάς άπλουστάτης ιστορίας ή 
οποία καθώς έκτιλύσσεται έπί τή; όθύνης προκαλεϊ 
τό άδιάπτωτον ενδιαφέρον τού θεατού, χάρις είς τήν 
βαθείαν ψυχολογικήν της αξίαν.

—«Ό "Εβδομος Ο?)ρανός> είναι επίσης μία από 
τάς πολυπληθείς έπιτυχίας τής Φόξ·Φίλμ, σκηνοθετη- 
θείς από τό περίφημον μυθιστόρημα τού Τζών Γκολ- 
δεν» ’ ’

—Είς τον «Έβδομον Ουρανόν» παίζουν ή Ζα * 
νέτ Γκάϋμορ καί ό Κάρολος Φαρέλ.

= «Ό "Εβδομος Ουρανός» είναι έργον δραματι
κόν, μέ δφθονον αίσθημα, πλαισιούμενον από φρι· 
κώδει; σκηνάς προκαλούσας ζωηυάν συγκίνησιν*

—Είναι ή ιστορία δύο υπάρξεων τάς οποίας τό 
πνεύμα τής < ύτ< θυσίας,τής αύταπαρνήσεως καί τής 
καλωσύνη., οδηγεί εις τά πλέον ανώτερα στρώματα 
τής ίδ ολογίας τού έρωτος.

—Ή Φόξ-Φιλμ θά μάς παρουσιάση ακόμη καί 
τήν «Κάραεν» μέ τήν Ντελορές Ντέλ Ριο καί τον Βί
κτωρ Μά< Λάγκλεϋ.·

— Οί έρωτες τής Κάρμεν είναι γνωστοί εις τό 
Άθηναί <»ν κοινόν ά,τό πέρυσι. Άλλ’ ή Ντέλ Ρίο 
Α αδε κνύεται εις τό έργον αύτό κατά τήν γνώμην 
πολλών κριτικών ιής Ευ »ώπης αν όχι άνωτέρα, πάν
τως Ε»μ ς έψάμιλλο- τής Ρακέλ Μέλλερ.

—Τ < «Για τή Δόξα» μέ *ήν Ντιλορές Ντέλ·Ρίο 
καί xjv Βίκτωρα Μάκ Λ<ίγκλευ, είναι από τά σπάνια 
έργα πού ά< έσουν σέ ολ·>υς

— Έχει σκηνοθετηθή είς διάστημα ενός έτους καί 
έστο^/ιοεν έν έκατομ ιϋρ ον δολλάοια.

—Την επιτυχίαν κ ·ί τήν αξίαν τού έ'ργου αυτού 
πιστοποιούν · ί εί πρυξεις πού ίπραγματοποιήθησαν 
μόνον είς έν θέατρον τής Ν. Ύόρκης τό «Ρόξυ Τε- 
άτερ».

—Τό παρηκολούθησαν δέ έν δλω 492.699 άτομα.
— <eH μητέρα τής καρδιάς μου» μέ τήν Μπφλλ 

Μπένετ καί τον Μάκ Αάγκλεν συμπεριλαμβάνεται είς 
τήν εκλεκτήν σειράν τών εργωτ' τής Φόξ-Φιλμ πού 
θά ιδούν έφέτος αί Αθήναν.
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ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΟΥΝΟ
(t)er heilige Berg.—Παραγωγή tl.F.A.) 

Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν»

ΙΙρόκειται περί ενός έργου; τό όποιον είς to είδος του 
τίποτε περισσότερον τίποτε όλιγώτερον είναι μοναδικόν. 
Ένα σπουδαίον κουλτουριστικόν φιλμ τό όποιον προσφέρει 

τόσας υπηρεσίας δσας καί «Ή δύναμίς καί Καλλονή».
Τό σενάριο είναι τόσον απλό ώ ιτε έκ πρώτης δψεως νά 

φαίνεται παιδαριώδες. Έν τούτοις δποιος κά τως έμβαθύ* 
νει διακρίνει μέσα στή κυριαρχούσα απλότητα ένα βαθύ 
ρωμαντισμόν καί διαισθάνεται μίαν άνωτέραν πνοήν* Ώρι- 
σμέναι στιγμαί, τάς όποιας άδυνατούμεν νά απαριθμήσω· 
μεν είς όλίγας γραμμάς, δείχνουν μίαν άνωτέραν διανοητι
κότητα καί τό ατύχημα είναι δτι αύτάς άχριβώς δεν κα· 
τανοεϊ τό πολύ κοινόν. Έν μιφ λέξει ένα τολμηρόν ποίημα, 
ό ιδεαλισμός ενός λαού.

*0 Δρ. "Αρνολντ Φάνκ (σεναριογράφος καί σκηνοθέτηο) 
κατόρθωσε νά μάς παρουσιάση τήν φύσιν είς δλην της τήν 
μεγαλοπρέπειαν. Αι έκ του φυσικού σκηναί, είναι τόσον 
Ισχυροί, τόσον έντυπωτικαί ώστε ό θεατής νά μένη άφω
νος. Τά αγωνίσματα π. χ. μέ τό σκι είναι μέ τέτοιαν αρμο
νίαν καί ποικιλίαν παρουσιασμένα ώστε νά κινούν τό έν- 
διαφέρον, τήν αγωνίαν. Πραγματικός δέ ύπεογηΐνως ώραί- 
αι καί άμεμπτοι αι τεχνικαί κατασκευαί τού Λεοπό' δου 
Μπλόντερ, «ό κόσμος του>. *0 αγών των στοιχείων μέ 
τον άνθρωπον προκαλεί αληθή τρόμον. Οί δέ συμβολικοί 
χοροί εξυψώνουν. Ή σκηνή π. χ. τού χορού τής Ντιοτίμα 
έν άρμονίφ μέ τά κύματα τής θαλάσσης καί ό παραλληλι
σμός μέ τήν άγρίαν μεγαλοπρέπειαν τών βουνών, νομίζει 
κανείς δτι δέν είναι ανθρώπινος.

Αλλ’ ή ώραιοτέρα άσφσλώς σκηνή τού φίλμ, τήν δποί' 
ον δέν είναι δυνατόν νά λησμονήση κανείς ποτέ είναι ή 
έν καιρφ νυκτός καί μέ τά δαδιά άναζήτησις τών δύο φί
λων. Καί μόνη αυτή ή σκηνή θά ήρκει διά νά βραβεύση τις 
τ0> φίλμ.

Ή Ντιοτίμα, ή ήρωΐς, προσωποποιεϊται υπό τής περι- 
φήμου γερμανίδος χορευτρίας Δένι Ρίφενσταλ. Τό πρόσω- 
πον καί τό χορευτικόν τάλαντον τής πρωταγωνίστριας εύρί- 
σκονται έν πλήρη άρμονίφ μέ τήν ήρωϊδα αύτήν, τής ο
ποίας τό ιδεώδες είναι ό χορός καί ή φύσις. ’Από άπυψε- 
ως ηθοποιίας ή Αένι Ρίφενσταλ ασφαλώς ύττερεϊ.

Μέ μεγάλην εκφραστικότητα καί φυσικότητα παίζει ό 
Λουΐς Τρέκιερ. Επίσης μέ αφέλειαν ό νΕρνστ Πέτερσεν 
καί ό Φρίντριχ Σνάϊντερ, οΐτινες άλλωστε είναι καί πρώ
της τάξεως άλπινισταί Δέν πρέπει δέ νά λησμονήσωμεν 
καί τήν Φρίντα Ρίχαρντ,

Θα ήτο μεγάλη παρά^ειψις άν δέν λέγαμε κάτι καί διά 
τήν φωτογραφίαν*. ‘Ο *Αλμπερτ Μπένιτς καί ό Κούρτ Νό- 
ϋμπερτ συνέ^αβαν μέ τον φακόν των δλα τά θαυμάσια τής 
φύσεως καί ή φωτογραφία τ·>ν είναι τόσον διαυγήο, τόσον 
ωραία συνδυασμένο τό μαύρο μέ τό λευκό, τόσον επιτυχη
μένοι αι σκιαί ώστε δικαίως νά θεωοεϊται ήδη κλασσική, 
’επιτυχείς έπίσης αι Zeitlupenaufnamen (δυστυχώς δέν 
γνωρίζω κατάλληλον ελληνικόν δρον).

Δυστυχώς δμως τό άριστουργηματικό αυτό φίλμ δυσκό- 
λως κατανοεΐται υπό τού πο/ιλού κοινού. Τούτο δμως δέν 
μειτύνει τήν έμπορικήν αξίαν τοΰ φιλμ διότι ή τόσον μεγα
λειώδης σκηνοθεσία ελκύει δλους.

Τό «ιερό βουνό» είναι καύχημα τού γεομανικοΰ κινημα
τογράφου, άν δέ λάβωμεν ύπ* δψιν καί τάς τόσας τεχνικάς 
δυσκολίας (πολλάκις είργάζοντο μέ 23 βαθμούς υπό τό μη
δέν καί σέ αληθινή χιονοθύελλα) καταλήγαμεν είς τό συμ
πέρασμα δτι πρόκειται περί αληθινής κατακτήσεως τής 
έβδομης τέχνης. Re-Ma

ΤΟ ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ 
(The scarlet letter.—Παραγωγή «Metro Goldwyn»)! 

Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»

Ένα γνήσιον σουηδικόν ηίλμ. ‘Υπόθεσις, εσωτερικό- 
της τού θέματος, σκανδιναυική νοοτροπία.σκηνοθεσία ακό
μη καί ηθοποιία συντελούν είς τό νά σχηματίση τις τήν 
άνω γνώμην.

Τό μυθιστόρηαα τού Ν. Hawthorne έδω 'εν ύλην είς ένά 
σενάριο βαρύ Ισως καί απαιτούν μεγαλυτέραν π.,οσοχήν, αλ
λά συνεχώς ένΗαφέρον καί μέ δραματικάς στιγμάς. πραγ* 
ματικώς μοναδικάς.

Καί δ Βίκτωρ Σζέστρεμ μάς έζωντάνεψε τό σενάριο 
αυτό. Ή ζωή τής αποικίας τών πουρατινών είς τάς Ηνω
μένας Πολιτείας κατά τάς άρχάς τού 17ου αιώνος παρου* 
σιαζεται επί τής οθόνης μέ φυ ·ικότητα, απλότητα καί μονα
δικήν Ιστορικήν ά*ρ·ββιαν. Συχνή έναλλαγή εικόνων είναι 
ένα άΑ,λο προτέρημα τού φίλμ. Πότε μέ φρίκην παρατηρού- 
μεν πού φθάνει ό θρησκευτικός φανατισμός καί ποια τά 
αυστηρά των έθιμα μάς προκαλούν τήν θυμωδίαν. ΑΙ περί- 
πέτειαι τής νέας αυτής Μαργαρίτας συγκινούν καί ή έσω- 
τερική πάλη τού πάστορος μεταξύ θρησκευτικού φανατι
σμού καί έρωτος καί ή τελική δραματική λύσις προκαλούν 
τήν αγωνίαν.

Ή Λίλιαν Ζίς άφθαστος. ’Υποδύεται τήν ήρωϊδα τού 
έρωτος μέ τοιαύτην μιμικήν καί εκφραστικότητα χαρά, 
λύπη, έρως, αυτοθυσία, αγωνία ζωγραφίζονται τόσον καλά 
έπί τοΰ προσώιου της ώστε ό θεατής νά μένη καθ’ ολο
κληρίαν γοητευμένος. ‘Η Αίλιαν Ζΐς έπέτυχε τήν καλυτέ* 
ραν της δημιουργίαν

Άλλ9 άς μή λησμονούμε τόν Λάρς Χάνσον. Ό σουηδός 
καλλιτέχνης, συγκα»αλεγεται μεταξύ τών λεπτοτέρων ήθο- 
ποιών τής όθονης, είναι ένας άπολύτως άξιος σύντροφος τής 
Ζίς. Ή δύναμίς του καί ή τέχνη του είς ώρισμένας δρα
ματικός στιγμάς δέν περινι άφε<αι.

Αλλά καί ό Χένςηκ Σάριοφ (άλλοτε καθηγητής τής 
ζωγραφικής εις ιό Ρόττερνιαυ) παρουσίασε μίαν άμεμ
πτον φωτογραφίαν. Δυστυχώς δ χώρας δέν μάς έπιτρέπει 
νά άναλύ^ωμεν λεπτομερώς τά προτερήματα τής φωτογρα
φίας καθώς καί τήν τεχνικήν κατασκευήν.

Τό σφαλμα τού φιλμ είναι αρκετοί υπότιτλοι καί τό 
πολλάκις μή άνθρώπινον τώ* χαρακτήρων, γενικώς δμως 
πρόκειται περί ενός πραγματικής αξίας φιλμ.

R©-Ma

ΜΑΡΙΑ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 
^Der soldat der Marie.—Παραγωγή Hichberg Film 

der U.F.A.)
Προεβλήθη είς τό «Ούφα Πάλας»

Δέν υπάρχει βεβαίως άμφιβολία δτι ή U. F. Α. είς τις 
φιλμοπερέττες είναι σχεδόν μοναδική, δυστυχώς δμως τό 
φίλμ αυτό παρουσιάζεται ώς μία ούτως είπβΐν ανορθογραφία.

"Ας έξηγηθούμε. Ούιε σενάριο (διασκευή μιας όπβρέτ- 
τας τού Λέο *Ασερ) ούτε ή σκηνοθεσία τού Έριχ Σενφέλ- 
δερ παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τά καλοβαλμένα κωμικά 
επεισόδια, πλήν^.ελάχιστων εξαιρέσεων, λείπουν. Ό τόπος 
περιορισμένος καί τό σιίλ ένδυμασιών καί περιβάλοντος 
αδικαιολόγητον κατά τήν γνώμην μου. Έκτος άν, δπερ 
άπΐθανον, μέ τούς διαφόρους αναχρονισμούς νά έπεζή'.ει 
δ σκηνοθέτης νά πνοκαλέση γέλοια.

'Η διανομή δμως τών ρόλων Ικανοποιητική. Ό Χάρρυ 
Λίτκε θελκτικός δπως πάντα καί ή Ξενία Ντέσνι συμπαθε- 

στάτη υποδύεται τήν Μαρίαν μέ χάριν. Ή Χίλδε Μάροφ, 
ή Γκρίτ Χάΐντ, δ Σιγκφρίντ νΑρνο καλοί δπωσδήποτε, άλλά 
κυρίως οί δύο πρώτοι κρατούν τό έργον.

Γενικώς πρόκειται περί ενός φίλμ τό όποιον άτυχώς 
δέν προσφέρει σπουδαία πράγματα είς τό ένεργητικόν τής 
V. F. A; ; R© Ma

Ι^αΗΗΑ ΜΗΡΕΝΤΙΘ
(Janice Meredith.—Παραγωγή Cosmopolitan M;G.M.) 

ΠρΟεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»

Μία ενδιαφέρουσα δραματική κωμωδία έπί τής έποχής 
ιού πολέμου τής ανεξαρτησίας τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής.

*0 σκηνοθέτης επέτυχε μίαν καλήν άναπαράστασιν τής 
έποχής, άρβεταί δέ σκηναί δγκου προκαλούν έντύπωσιν. 
’Αξιοσημείωτοι Ιδίως αι σκηναί τής όιαβάσεως τού ποτα
μού καί τής νυκτερινής πορείις μέσω τής χιονοθυελλης, 
έπίσης καί οί στιγμαί τής μάχης.

Καί οί ηθοποιοί ικανοποιούν μέ έπί κεφαλής βεβαίως 
τήν Μάριον Ντάβις, μίαν αληθινή καλλιτέχνιδα.

\ Kin©

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΥ ΝΕΟΥ
(Le roman d’un jeune homme pauvre.—Παραγωγή 

Cineromans)
Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»

Τό μυθιστόρημα τού Όκτάβ Φεγιέ είχε κινηματο- 
γραφηθή καί άλλοτε μέ πρωταγωνίστριαν τήν Πίνα Μενι- 
κέλλι, εννοείται δμως δτι ούτε σύγκρισις έπιτρέπεται μέ 
τήν νέαν αύ«.ήν γαλλικήν έκδοσιν.

Ή συγχρονισμένη σκηνοθεσία τόν Γχαστόν Ραβέλ πα- 
άονσιάξει άρκετά προτερήματα άλλά καί αρκετά έλαττώ- 
ματα, πάντως είναι δπωσόήποτε επιμελημένη.

Ή Σούζη Βερνόν υποδύεται τόν ρόλυν τής δίδος Λα· 
ρόκ μέ τέχνην καί έπιτυγχάνει ασφαλώς μίαν από τις κα- 
λύεερές της δημιουργίες· Καί ή Μάλη Ντελσάφτ δείχνει 
δτι έν^ιω^ε αρκετά τον ρόλο της. ‘Ο Γκαϊνιαρώβ δέν έπι- 
τυγχάνει σπουδαία πράγματα. Ελκυστικός πάντοτε ώς καλ
λιτέχνης, αλλά σέ αρκετά σηιιεϊχ ανέκφραστος,

Γενικώς τό φίλμ παρ5 δλη του τήν κουραστικότητα σέ 
μερικά σημεία, αρέσει.

Kin©

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ταΜΤΜός ; *ΑναμίνομΛν νεώτερά σαζ ώς και τήν εκκα^άριαιν.
—Δ^δα Θάλειαν Βούρκον (Άργοστόλιον), *Η φραοεο·

λόγια σας μάς εξέπληξε διά τό θράσος της. Έν πάσει περί· 
πτώσει σάς παρεχομεν εξηγήσεις 1) Το περιοδικόν μας δεν 
είναι διά τό πολύ κοινόν άλλά μόνον διά τους άνεπτυγμόνους 
και τους ενδιαφερομένους διά τά κινηματογραφικά·'Η περιορι
σμέ ι η ακριβώς κυκλοφορία του μάς ήνάγκασε νά αυξήσωμεν 
τήν τιμήν του, διά νά άντεπεξέλ^ωμζν προς τάς υπεοόγκους 
άνάγκας. 2) Λόγφ πληθώρας ύλης περισσότερον ε>διαφερούσης 
δημοσιευομεν μόνον έκ διαλειμάτων περιλήψεις έργων και 3) 
’Ανταποκριτάς ώς βλέπετε βΐς άλλην στήλην ζητοϋμεν δχι μό
νον είς τάς πόλεις που αναφέρετε άλλά καί εις άλλας· Δυστυ- 

άτυχες είς ϋφος δελτάριόν σας. 
Αν άέέετε

αμέιη ακριβώς κυκλοφορία του μάς ήνάγκασε νά αυξήσωμεν 
τήν τιμήν του, διά νά άντεπεξέλ&ωμεν προς τάς υπεοόγκους 
άιάγκας. 2) Λόγφ πλη&ώρας ύλης περισσότερον ε^διαφερούσης
I

*Ανταποκριτάς ώς βλεπετε είς άλλην στήλην ζητοϋμεν οχι μό·

χώς μας επρολάβατε με τό
* Οσον αφορά τά πλουτη, αυτά μή τ άνεκατενετε. 
δμοος βάλτε τά δικά σας νά ά μοιράσουμε,

— Φ. Ναζλόγλου (Κων]ηολιν), Παρακαλοΰμεν άποστελ- 
^<τε εκκα&άρισιν . λ)σμοϋ κάΦε μήνα.

SENAI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Κύριε Διεν&υντά

Έηειδή ηαλλά μέλη τής <ΠΈΈ.*άπεϋ&ύνοντάι ηρδς 
εμέ καί ζητοϋνηληρόφορίας σχετικός ετρος την δή^εν υπό 
τοϋΣωαατείου μας διοργάνωιιν απεργίας τώνκι*η ^ατογρα
φών, εΤμηι νποχρεωμέ* ος διά να δηλωοω διά τηζ παρόν- 
σης υπό τήν ιδιότητά μου ώς Γεν. Γρακματέως, άτ* ή 
απεργία αϋτη δέν διωργανώΟ'η νφ* ημών ως Σωματείου.

Έν γενική Ιΐανεπαγγελιιαττκη Σννελενόει τώΐ^ 
επιχειρηματιών κινηματογραφικών επιχειρήσεων έξε- 
λεγη εκτελεστική έπιτροπή μέ τ&ν σκοπόν νά καταβάλη 
προσπάθειας ϊνα έλαφοώιη τόν στενάζοντα κλάδον μας 
άπό τήν βαρεϊαν φορολογίαν καί τά νέα πιεστικά αστυνο
μικά μέτρα.

Φυσικά δλα τά μέλη τής ^Π.Ε.Κ.ν άσπάζονται έκθύ·^ 
μως χαί συμμετέχουν του άγώνος τού'ου, <ος άτοπα αλ· 
ληλένδετα πρός τούς καθ* δλην την Ελλάδα συνάδελφους 
διά τό γενικόν-συμφέρον.

‘Ως άτομον καί εγώ λαμβάνω ά^λώς γνώσιν δπως καί 
έκαστος τών συναδέλφων μου των άνακοινωθεντων τής 
Έσιτροπής καί συμμορφοϋααι πρός αύτα. Πάντως όμως 
ούτε ό άγουν ούεε ή άλληλογρα rία διεξάγεται υπό τ >ϋ Σω
ματείου μας, καθ' δσον έ>ώ ώζ Γ· Γραμαατεύς καί σφρα- 
γιδοφύλαξ δεν λαμβάνω τούλάχισ Όν γνώσιν.

Σάς ευχαριστώ έκ τών προιέρων διά ιήν φιλοξενίαν 
τής παρούοης καί διατελώ με&3 ύπολή-ψεως.

Στάλος Στα μέλος
Γεν. Γραμματεύς τής Ώ..Ε.Κ,

ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ
— Δίδα Μ Γαλδέμη (Σρρας). * Η πριγκήπισσα Ρεπα- 

νάκι είναι ή Ξένια Ντέσνι. Έ διεύ&υνσίς της είναι ή σκόλοψ- 
ΰος Frau Xenia Desni Rudesheimer Str. 4 Berlin.

—Ε, Ζ^ίτσην (Χ^νιά). 'Η νποκρινομένη τήν Αύτοκρά- 
τειραν Παππαίαν είνε ή Πεαλίς καλλιτέχνις * Ε^ενα ντί Σαγκρο.

—Δα HAiv. Τξόγαλη (Καβάλλαν). Είς τούς Λίβιο ΙΙαβα- 
νέλλι, "Όλαφ Φίορ&, καί 3 Οσκαρ Μάριον δύνασ&ε νά γράψετε 
είς τήν έξης διεύ&υνσιν : Universum · Film A. G. Κο- 
chstrasse 6-S Berlin S. W. 68. Είς τούς Νέϊλ Χάμιλτον 
καί Μπέττυ Μπρόνζον, Lasky Studios Hollywood Calif, 
u. S. A. καί είς τήν Λ λλαν Γκύς, Metro-Goldwyn Stu
dios, Gulver City, Calif. U. S. A. 'Η Ραχήλ Μέλλερ πε
ριοδεύει ά·ά τήν Αμερικήν συνεπώς δέν ήιιπορώ νά γνωρίζω 
τήν διεύ&υνσίν της. Είς τάς λοιπός ερωτήσεις σας θ' απαντή
σω άλλοτε.

—X. Καλογεράκην (Ηράκλειον). Τό περί ού 0 λόγος έρ
γον μου είναι άγνωστον. Προφανώς έπαίχ&η είς ένα τών λαϊ
κών κινηματογράφων τής πόλεώς μας καί διέλα&ε τήν προ
σοχήν μου.

—Σάββαν Χριστοδούλου (Σουέζ). Τό ο^ειρόν σας θά ήτο 
καταδικασμένων νά μείνη άπραγματοποίητον έστω καί άν διε- 
θέτατε περιουσίαν. 'Υπάρχουυ άπειροι καλλιτέχναι άίεγνωρι- 
σμένης άξίας στερούμενοι έργασίας, επομένως περιττεύει ή δη
μιουργία νέων άμφι βόλου τοιαύτης. 3Αρκεσθβϊτε λοιπόν είς τό 
νά θαυμάζετε τούς πρώτους. Σύ^βιος ό Γ'.

ϊ IMW IHW Π lEJiillQ
eH γνωστή Γαλλίς σκηνοθέτες Κα Ζερμαίν Ντυ· 

λακ τής δποίας τό Αριστούργημα «’Αντουανέττα 
Σαμπριέ» άφήκε τόσον λαμπρός άναμνήσείς έν Ά- 
θήναις, θ’ άναχωρή^η έντός ένός ή δύο μηνών διά 
Βερολΐνον ίνα θέση έχει τάς βάσεις τής νέχς μεγά
λης τη; παραγωγής περί ής ό «Κινημ. 9Αστήζ» θ’ 
άσχοληθή έν καιρω.
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ΤΑΙΝΙΑ «ΣΙΝΕ-ΟΡΙΑΝ»

ΣΙΒΗΡΙΑ
Πρωταγωντόταί. Αλ^α Ροτκπενς, Ε. Λό{5ε καί Αον Τέλλεγγ«ν=2Παραγωγή F©* Film Ctffp

β0 κόμης Ντ’ Έντελμπάρ διοικητής μίας Ρωσ 
άϊκής έπαοχ£ας< δίδει μίαν μεγάλην έορ.ήν πρός τι 
μήν των δύο τέκ*ων τ υ, τής Διάνας ή δποία μόλις 
έτελείωσε τάς σπουδάς της εις τήν Νομικήν καί 
τού Κυρίλλου ένός νεαρού ιατρού τού όποιου τό μέλ
λον προοιωνίζεται λαμπρόν.

Τά δυο τέκνα τού κόμητος μετά μακροχρονίου 
Απουσίαν έπανερχόμενχ Από τό Πανεπισ ήμιο* προι
κισμένα υέ Αντιλήψεις περί τής έλευθερίας καί τού 
δικαίου έντελώς νεωτεριστικάς,

Τδ δείπνον πού παρατίθεται εις τούς πολυπλη 
θεΐς προσκεκλημμένους Από τόν Κόμη τα, δέν Αργεί 
νά κατάληξη είς όργια, καθ’ ήν στιγμήν έξω Από 

■ τά κάγκελα τού πύργου περιφέρονται διάφοροι μορ- 
φαί κχχεκτικαί καί καταβεβληαμένχι Από τήν δυ
στυχίαν. Εις δλίγην Απόστασιν Από τήν έορτήν με
ρικοί Ανθρώπινοι ύπάρξεις ρ^κέ δυτοι κχί σχεδόν 
ήμίγυμνοι τρέμουν κυριολεκτικώς Από τό ψύχος καί 
τήν πείναν.

Ή Διάνα προτείνει νά δοθούν μερικά τρόφιμα 
εις τούς δυστυχείς αύ *ούς, Από έκείνα πού τόσον 
άφθονα διαθέτει τό συμπόσιον. Άλλ’δ κόμης πρό τής 5^» r 5 ~ — * * - -- —
ούτεν’Ακο ση κάν νάδμιλούν δ ά τάς νέας αύτάςθεω- 
ρίας πού είναι Ανεφάρμοστοι καί δδηγούν εις τήν κα
ταστροφή*. Έ συζήτησις λαμβάνει τότε ζωηράς δία-

εις τούς δυστυχείς αύ ούς, Από έκείνα

ίδέας αύτής τής κόρης του έξοργίζεται.Καί δέν έννοεί 

ρίας πού,ιίναι Ανεφάρμοστοι καί δδηγούν εις τήν

ΜΖα φρικώδης σκηνη από το Εμντεν*
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στάσεις. fH Διάνα Αληθινή Απόστολος τής ιδέας 
έγκαταλείπει τή* πατρικήν στέγην, μ£ τήν Απόφα- 
σΐν νά Αφιερώση τήν ζωήν της διά τούς Αποκλή
ρους. Ό Αδελφός της Κύριλλος εμποτισμένος καί 
αύτός μέτή'αύτήν ιδεολογίαν τήν Ακολουθεί.

Τούς Ανευρίσ Λομεν έντός όλίγου σ’ ένα μικρό 
χωριό τής Σιβηρίας. Ό Κύριλλος ύ ερασπίζει τας 
δυστυχείς ύπάρξεις πού καταπιέζονται Από τάς 
διατιμήσεις καί τούς βαρείς φόρους.

CH Διχνα είναι διδασκάλισσα εις ένα σχολείον 
δπου διδάσκει μέ φανα ισμόν τά μικρά παιδιά καί 
τά έμπνέει τάς Ανθρωπιστικάς της ιδέας.

Έν τω μεταξύ δ κόμης ΝτΈντελμπάρ συνοδευό· 
μένος ύπό στρατιωτικής φρουράς έπισκέπτεται τό 
χωριό διά vi είσπράξη τούς φόρους. Ή σκληρότης 
και αί αύ'^αιρεσίαι του γίνονται τότε Αφορμή νά 
έκραγή μία στάσι;. CO ίατρις Κύριλλος κατηγορού
μενος διά προπαγάνδαν Αντικαθεσιωιικήν συλλαμ- 
βάνεται και δδηγείται είς τήν πρωτεύουσαν διά νά 
δικασθή. Ό Φ^ρτέν δ όποιος ήθέλησε νά ύπερασπίση 
τό* Κύριλλον π πτει ύπό τά κτυπήματα τής μάστι
γος ένός στρατιώτου. Είναι ένας νέος πού Αγαπά 
τήν Διάνα. Λησμονών τήν θλίψιν του έκμυστηρεύε- 
ται τό αίσθημά του πρός αύτήν. Και μετ’ όλίγον at 
δύο νεαραι ύπάρξεις Αποφασίζουν νά καταβάλλουν 
κάθε προσπάθειαν ύιά νά έλευθερώσουν τόν Κύριλ

λον. Αλλ οί Αστυνομικοί είναι 
πανταχού παρόντες,οί κατάσ ο

ποί Αγρυπνούν και al Αντεκδι
κήσεις-ήσαν τρομεραί.

Ό Έρές, ένας νε ρός λοχα
γός τής αύτοκρατορικής φρουράς 
μέ αισθήματα νομιμόφρονα καί 
ευγενικά, αί θάνεται ένα οίκτον 
διά τήνΔιάνχ καί μία* συμπάθει
αν Ακατανίκητο και αποφασί
ζει νά τήν σώση.

Άλ?/ ή Διάνα καί δ Αδελ
φός της κατεδοάσθησα* £είς ύ- 
περορίαν καί έξ ρίζον αι.

Συγκι-κινημένος Από τήν α- 
ξιοθρήνητον κα άστασιν των έξο- 
ρίστων οί οτρατιώιαι έξχνίστχν- 
ται. Άλλ’ έν τφ μεταξύ καθ’ δ· 
δόν μία Αγέλη / ύκων έμφανίζε- 
ται καί έπιιίΜεται έναντίον των 
Ανυπεράσπιστων Ανθρώπων. eH 
Διάνα καί ό^Κύριλλος καταφεύ
γουν μέσα εις ένα σπήλαιον. 
Ό Φερτέν ^διαφυγών έξακολου·
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ “ΑΣΤΕΡΩΝ,, ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

θεΐ τήν προπαγάνδαν του.
Ό Έρές μέ άλλους έπίσης Αξ ωματικούς Απο- 

στέλλεται διά νά Ανασυντάξη τούς στρατιώτας εις τό 
άτρατόπεδον τών έξορίστων. Έζήτησε δ ίδιος νά λά- 
6η μέρος εις τήν αποστολήν αύτήν μόνον καί μόνον 
διά νά σώση τήν Διάνα, ή δποία δέν έπαυσε νά Α- 
πασχολή τήν μνήμην του.

Είς τό στρατόπεδον δμως συναντά ένα άλλοτε ύ· 
πύτακτίκόν του τόν Μπράμ, δ δποίος είνε ήδη ένας 
Από τούς εύνοουμένους του γενικού διοικητοΰ τού 
στρατεύματος. Ό Μπράμ μισεί τόν Έρές. Τόν κα 
ταλαμβάνει φέροντα ένα γράμμα Από τόν Κύριλλον, 
δ δπο’ο; Αποθνήσκει έκ φθίσεως, πρός τήν Διάνα. 
Καί δ Έρές συλλαμβάνεται καί καταδικάζεται εις 
θάνατον Αφού προηγουμένως καθαιρείται. Ή ημέρα 
τού τουφεκισμού του πλησιάζει. Άλλ’ έν τω μετα
ξύ ή έπανάστασι: όγκούται. Ό Φερτέν θριαμβεύει, 
τό καθεστώς πίπτει καί φθάνουν οί νέοι κυρίαρχοι 
εις τό στρατόπεδον. ’Ανοίγονται πάραυτα αί φυλα- 
και καί δλοι οί φυλακισμένοι έλευθερώνονται. Εις 
τήν θέσιν των καταδικασμένων εις θάνατον περιέρ
χονται τώρα οί Αξιωματικοί τού στρατού. Άλλ’ αύ 
τοί πού αντικαθιστούν τό ήττημένον καθεστώς με- 
χειρίζονται τάς ίδιας μεθόδους σκληοότητος καί ά 
πανθρωπίας. Καί δημιουργειται ένα νέον στρατόπε
δον Αδικίας καί τυραννίας. |

eO Κύριλλος δ ώραίος ίδεολόγος Αποθνήσκει μή 
πιστεύων πλέον πρός τήν δικαιοσύνην καί τήν ιδέαν 
τής Αδελφοσύνης. Οί άνθρωποι είνε λύκοι οί όποιοι 
Αγωνίζονται νά έπικρατήσηυν δ είς έπί τού άλλου. 
Καί οί λυσσασμένοι λύκοι φονεύουν άνευ οίκτου έ- 
κε'νους άκριβώς οί δποίοι δέν έχουν ούτε δόντια, 
ούτε όνυχας διά νά ύπερασπισθούν τόν εαυτό τους.

Ό Φερτέν, δ Απόστολος καί οί δμοιοί του δια- 
πράττου* τάς ίδίας Ακριβώς φρικαλεότητας πού άλ
λοτε κατεδίκαζαν δημοσία. Καταλαμβάνονται από 
μίαν άσβεστον δίψαν πλούτου καί τ;μής. Καί έπ.δί
δονται είς τάς αύτάς δπως καί οί προκάτοχοί των 
Ακολασίας.

Καί διότι ή Διάνα Αγαπά τόν Έρές, δ όποιος 
ύπήρξε πάντοτε δίκαιος καί ύπερασπισιής των 'υ 
ραννουμένων καταδικάζεται είς θάνατον. Η ιδέα 
δέν εί^α1. τίποτε. Τά πάθη των ατόμων είναι τό παν. 
Έν τούτοι; δ Έρές καί ή Διάνα κατορθώνουν νά 
δραπετεύσουν μέ ένα έλκυθρον. Ό Φερτέν τούς 
καταδιώκει, με λύσσαν. Τό σύμβολόν του «Ά 
γαπώμεν Αλλήλους» μετεβλήθη είς ένα αίμοβό- 
ρον ένστικτον. Οί λύκοι προφθάνουν τό έλκυθρον. 
Μία Αγρια πάλη διεξάγεται τότε μεταξύ διωκομέ- 1 
νων καί διωκτών κα:ά τήν δηοίαν φονεύεται δ Φτρ- 
τέν. Ή Διάνα καί δ Έρές φεύγουν μή γνωρίζοντες 
πλέον τί τούς Απομένει νά πρά .ουν, μέσα είς τήν 
δύνην τής χιονοθυέλλης.

Ώρισμένως δικαιοσύνη δέν ύπάρχει είς τόν κό
σμον αυτόν. Καί ή ίσότης δέν ύπάρχει παρά μόνον 
είς τόν θάνατον... ..

’Έληξεν ήδη ή προθεσμία προς υποβολήν αι
τήσεων είς τόν διαγωνισμόν διά τήν εκλογήν δύο 
έλλ. αστέρων τής οθόνης. Είς τόν διαγωνισμόν λαμ
βάνουν μέρος πλεϊσται δεσποινίδες καί νέοι απ’ δλα 
ιά μέρη τής Ελλάδος, Κωνσταντινουπόλεως, ΑΙγύ 
πτου και Αλβανίας. Μειά τήν δημοσίευσιν των μέ
χρι σήμερον ληφθεισών είκόνο^ν καί μέχρι τής ΖΟ 
Νοεμβρίου θά άναγγελθή ή εκλογή τών υποψηφίων 
ύπό τής Επιτροπής, ύπ’ δψιν τής οποίας έτέθησαν 
αί μέχρι σήμερον ληφθεΐσαι φωτογραφίαι μέ τά σχε
τικά δελτία. CH Επιτροπή αποτελουμενη έκ δημο
σιογράφων καί καλλιτεχνών πά έκλέξη έξ δλων τών 
υποψηφίων ιέσσαρας έξ έκάστου φύλου τών οποίων 
τά όνοματα θ’ αναγγελθούν διά του τεύχους τής 20ης 
Νοεμβρίου καί τών οποίων αί φωτογραφίαι μέ τά 
σχετικά δελτία Θ’ άποσταλούν είς τήν Paris Inter
national Films ή δποία θά έκλεξη τελικώς άνά ενα 
έξ έκάστου φύλου.

Μέχρι σήμερον έδήλωσαν συμμετοχήν καί οί κ. κ. 
Oris..,, Beleg..., Β. Κ. Καρακύκλας, Εμμ. Ζύμαρης 
Χάνρυ, Νικ. Λουλού Μαρκ.. Μάρκος Σχοινάς.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

Ροδ. Βαλεντίνο
ίξ Αλμυρού, έτών 18, ύψος 1.G0, κιλά 51, καστανό
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Ή έξέλιξις τού ζητήματος των κινηματογράφων άπό ■ 
•ίής παρελθ·ούσης εβδομάδος έσημεφσεν αρκετήν πρόοδον^ 
παίτοι ή τύχη τών διεξαγόμενων συνεννοήσεων δέν φαίνεται 
νά είναι ευνοϊκή διά τούς Επιχειρηματίας.'2ς γνωστόν κατά 
τήν τελευταίαν γενικήν συνέλευσιν τής Π. Ε. Κ. κατηρτί- 
σθ·η τετραμέλής έπιτροπή άποτελουμένη έκ των κ» κ. Βα- 
κογιάννη, Γάτου, Τριαντάφυλλου και Παπαστόφα καί συμ
πληρωματικά μέλη τούς κ. κ. Φωκάν καί Καρράν, ή όποια 
■8·ά διεχειρίζετο έν λευκφ τό δλον ζήτημα έντός τού πλαι
σίου των άποφάσεων αί όποΐαι έλήφθ·ησαν κατά τήν ώς άνω 
συνέλευσιν.

Τό παρελθόν Σάββατον ή εν λόγω έπιτροπή συνοδβυο- 
μένη ύφ’ όλων έν σώματι, των μελών τής Π. Ε. Κ. μετέβη 
είς τό 'Γπουργεϊον ’Εσωτερικών όπως έπιδόση τό σχετικόν 
ψήφισμα είς τόν κ. Ζαΐμην. Μή εύρούσα όμως ή έπιτροπή 
τον. κ. Πρόεδρον είς τό 'Γπουργεϊον κατηυ9·ύνθ·η είς τό Πο
λιτικόν Γραφεϊον δθ·εν έπίσας άπουσίαζεν ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως. Ή έπιτροπή ήναγκάσθ-η νά επίδοση τό ψήφι
σμα είς τόν διευθυντήν τού Πολιτικού γραφείου τού κ. Πρω
θυπουργού κ. Ζαχαρόπουλον μέ τήν παράκλησιν όπως δια
βίβαση τούτο έντός τής ήμέρας είς τόν κ. Ζαΐμην. Ό κ. 
Ζαχαρόπουλος ύποσχέθ-η νά διαβίβαση τό ψήφισμα είς τον 
κ. πρωθυπουργόν έξέφρασεν όμως έπιφυλάξεις τινας όσον 
άφορφ τά αιτήματα τά περιεχόμενα εν τφ ύπομνήματι άφή- 
σας νά έννοηθ·ή ότι αί άξιώσεις των ιδιοκτητών κινηματο
γράφων δέν είναι δυνατόν νά γίνωσι δεκταί. Κατόπιν τού
του ή έπιτροπή συνελθ·ούσα είς έκτακτον σύσκεψιν έξέδω- 
κεν άνακοινωθ*έν διά τού όποίου προβαίνει είς τήν άπόφασιν 
όπως συστήση τό κλείσιμον των κινηματογράφων από τής 
αΰριον Δευτέρας. Σημειωτέον ότι μέ τήν γνώμην ταύτην τής 
επιτροπής είναι σύμφωνος ολόκληρος ό έπαγγελματικός κι
νηματογραφικός κόσμος, δστις δι’ έπιστολών καί τηλεγρα
φημάτων τόσον εντεύθεν όσον καί έκ τών έπαρχιών έκφρά- 
ζει τήν έμπιστοσύνην του πρός τήν επιτροπήν καί δηλοϊ ότι 
θ·ά πειθ-αρχήση άπολύτως είς τάς άποφάσεις της.

Έκ παραλλήλου ή επιτροπή έπεσκέφθ·η, κατόπιν προσ- 
κλήσεως τήν παρελθ*ούσαν Τρίτην τόν διευθυντήν τού τμή
ματος τής άστυνομίας Πόλεων είς τό 'Γπουργεϊον ’Εσωτερι
κών κ. Γεωργιάδην διά τό ζήτημα τού έσχάτως δημοσιευ- 
9-έντος Νομοθ·. Διατάγματος περί Κινηματογράφων.

Μετά μακράν συζήτησιν ό κ. Γεωργιάδης άνεγνώρισε τό 
δίκαιον τών απόψεων τών κινηματογράφων έδήλωσε δέ ότι 
είναι διατεθειμένος νά καταρτίση άλλο Διάταγμαέπιεικέστε- 
ρον είς τρόπον ώστε νά ικανοποιηθούν τά αιτήματα τών 
Ενδιαφερομένων. Ό κ· Γεωργιάδης έπέμεινε μόνον εις τήν 
άποψιν καθ*’ ήν τά παιδιά, οφείλουν άπαραιτήτως νά 
προσέρχωνται συνοδευόμενα υπό τών γονέων ή κηδεμόνων 
των. Ή έπιτροπή συνεφώνησε μέ τήν άποψιν ταύτην τού κ. 
Γεωργιάδου, άπεφασίσθ-η δέ έν τέλει όπως λειτουργούν έλευ- 
θ·έρως οί κινηματογράφοι έφεξής μέχρι τού καταρτισμού 
καί τής δημοσιεύσεως τού Ν. Διατάγματος. Σημειωτέον ότι 
τήν είσοδον τών παιδίων τών μή συνοδευομένων υπό τών 
γονέων ή κηδεμόνων των θ·ά απαγορεύουν οί έντεταλμένοι 
αστυφύλακες τών ιδιοκτητών τών κινηματοθεάτρων άπαλ- 
λασσομίνων πάσης πρός τούτο εύ3·ύνης. Παρά τήν άνωτέρω 
όμως ύποχώρησιν τού Υπουργείου ’Εξωτερικών ή έπι- 
έπιτροπή φρονούσα ότι δέν ίκανοποιούντα. πλήρως αί αξιώ
σεις τών ιδιοκτητών κινηματογράφων έφόσον παραμένει άλυ- 
λον τό κεφαιλαιωδέστερον τών ζητημάτων, τό φορολογικόν, 
τό όποιον ή κυβέρνησις έπιμενει νά λύση μετά τήν άφιξιν 
τού κ. Καφαντάρη, άπεφάσισεν όπως τό κλείσιμον τών κινη
ματογράφων καί τών ειδικών γραφείων ένοικιάσεων ταινιών 
'πραγματοποίησή ανυπερθέτως από τής αύριον Δευτέρας.

Συναφώς πληροφορούμενα ότι ώς πρός κλείσιμον τών 
κινηματογράφων δέν συμφωνεί δ Ενοικιαστής τού κινημα-

τογράφου «’Ολύμπια» κ. Κίγκ^ δστις μάς έδήλωσεν οτι λογφ 
τήζ ξένης ύπηκοότητός του δέν δύναται νά άντιταχθ·ή πρός 
τούς νόμους τής χώρας έφόσον άλλως τε έμελέτησεν αύτούς 
προτού άναλάβη τήν έκμετάλλευσιν τού θεάτρου·

’Επίσης καθ·’ ά μάς άνεκοίνωσεν καί ό διευθυντής τής 
«Φάναμετ» κ Μπέντα δέν δύναται νά παύση τήν παραχώρη- 
σιν ταινιών είς τούς πελάτας τής εταιρείας καθόσον δέν έχει 
πρός τούτο εντολήν υπό τού έν Βερολίνω κεντρικού γρα
φείου. '

Τήν τελευταίαν στιγμήν έπληροφορήθ-ημεν, ότι είς τούς 
κύκλους τής Fanamet, κα9·ώς καί τών «’Ολυμπίων» έπε- 
κράτησαν νεώτεραι σκέψεις καί θ·ά άκολουί^ήσουν τούς άλ
λους συναδέλφους των είς τήν άπεργίαν. Ό *Α^γος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΝ
Πειοανενς

Κινημ Χάϊ Λά ϊφ. * Η προβολή toy εργον *Αόν X ό νίός 
τον Ζορρώ» με τόν Φαίρμ,πανχς εσημείτοοε μεγάλην επιτυχίαν· 
*Απο ανριον Δενιερας προβληΰγί <*Ο αιΰρωπος με την 
Ίοπαιο*·

Κινημ, 9Ολύμπια, Προεβλή&η τό εργον ή *Τρελλη Λόλα* 
με την ΛΙλιαν Χ^ρβεν τό όποιον νπερήρεσε,

Κι*ημ. ΧπΧενιιτ. Θρίααβευτιχή ύπήρξεν η προβολή τού 
εργον «ΐίεριπλανώμενος ‘Ιουδαίος* με μεγάλην συρροήν πό
α μου, Άπο της ΙΙεμπτης προεβλή&η ή «Θύελλα*. Β Μ, 
Ηεόόαλονίκπ

Κινημ, Διονύσιά. * Η επιτυχία τής προβολής τον εργον 
«Κυρία με τάς καμελίας* ήτο εξαιρετική, πρωτοφανής δε ό 
παραιηρη&εις συνωστισμός διά τήν πόλιν μας, Ούδέποτπ μί· 
χρι σήμερον εσημειωΰη τοιαύτη κοσμοσυρροήν Αι εντυπώσεις 
έκ τής προβολής τής άνω ταινίας πολύ καλοί. Σήμερον προβάλ
λεται τό εργον «Γύρω άπ* τό γάμο* , μέ τήν Ξενία Ντέζνυ και 
τόν Βίλλυ Φρίτς. Την έρχομένην εβδομάδα ή Λύα ντε Πούτυ 
είς τό εργον ^Αί θλίψεις τού Σατανά·-

Κινημ. Ιΐύργου. Προ βάλλεται τό «Μαρτύριον Γυναίκας» 
από τό γνωστόν εργον τού Λειερύ. Προσεχώς ό <Περιπλαιώ- 
μενος 'Ιουδαίος*,

Κινημ. Ά ϊήναιον, Προεβλή&η μετ' αρκετής επιτυχίας 
*Τό Γεράκι*. Τήν εβδομάδά ταύτην έτέ&η είς προβολήν τό 
εργον *Σέ μισώ* ή ^Σαϊνα ή κόρη ·ής διεφθαρμένης* έργον 
συναρπαστικόν to οποίον με τήν υπέροχου πλοκήν του κρατεί 
είς διαρκή συγκίνησιν όλους τούς θεατός. Περί τού κινηματο
γράφου τούτου άς μού επιτροπή νά άσχολήσω ολίγον τούς 
άγαπητούς άναγνώοιας τού «Κινηματογραφικού Άσ έρος» ό** 
ιδιαιτέρας άνταποκρίσεως.

Κ·υημ. Πατέ, Μέ του «Ρασπούτιν* έσηαείωσεν άγριες πι- 
έννες ό δέ αριθμός τών διατεθέντων εισιτηρίων άνήλθεν εις 
τό σεβαστόν ποσυν τών 13,000 περίπου. eH κοσμοσυρροή ή το 
τοιαύιη ώστε πολλάς φοράς ήναγκασθη νά κλείση τήν είσοδόν 
τον, Αί εντυπώσεις έκ τής προβολής μπορούμε νά πούμε άρι· 
σται. Το εργον παρηκολούθησεν όλος ό λαός τής Θεσσαλονίκης 
ανεξαρτήτως τής κοινωνικής τάξεως. "Ηδη έτέθη είς προβο· 
λήν το έργον «Η χρυσή πεταλούδα*,

Κιυηα, ’Αλάμπρα. ’ Εληξεν ή προβολή τής κόπιας «Κυ
ρία μέ τάς καμελίας» μέ τόν Βαλεντίνο καί τήν Ναξιμόβα. 

। “Ηδη προβάλλεται ή σ,Ζαζά* μέ τήν Γκλόρια Σβάνσον,
Κινημ. Μοδερν, *Το φίλτρον της Λήθης*
Κινημ, ‘Αττικόν. Ή συνέχεια τής «9Αρχόντισσας τού 

Κόσμου».
Κ*»ημ. Κεντρικόν. ‘Ετέθη εις προβολήν τό εργον «*Ατρό· 

μητος Καβαλλάρης* καί μία δίπρακτος κωμωδία «Τά βάαανα 
ι τών Ερωτευμένων*. ‘Επίσης συνέχεια τών Επεισοδίων εΣιναμ-

πάρ ό Σιδηροχέρης* μέ τόν Βίλιαμ Ντούγκαν *αί «Μυστήρια 
τών τεσσάρων* μέ τόν "Εδδυ Πόλο,

Κινημ 'Ολύμπια, Συνέχεια επεισοδίων.
Κινημ. Παλας, ‘Επισκευάζεται καί θά κάμη έναρξιν λίαν 

προσεχώς, Τάόόος Τόιατσιαπύς
Πάτραι

Κινημ. Πάν&εον, Προεβλήθησαν ή «Κάρμεν» καί «Είς 
τόν κλωβόν τών λεόντων».

Κι η μ, "Ιννεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Αυτοκρατορία 
κόν ξενοδοχεέον* μέ τήν Νέγκρι καί «‘Ο χείμαρρος* μέ τόν 
Κορτέζ, Κ. ‘Ανδριόπαυλος

θησε καί ό στρατός, ‘Επίσης προεβλήθη καί τό ρωσσικόν έρ· 
γον «Ντεκαμπρίστ* μέ επιτυχίαν. Προσεχώς το ^Φάντασμα 
τής ‘Όρερας», Γ. Νιτσόπονλος

Κινημ, ‘Αττικόν. Προεβλήθησαν «Κάρολος καί Έλισσά- 
βετ* είς δύο έποχάς καί «Η κόρη τού σκότους» μέ τήν 
Μούρραιϋ,

Κινημ. ‘Ηραΐον. Προεβλήθησαν « Ο άνθρωπος μέ τά χί
λια ονόματα» καί «Τό ιπποδρόμιον τού Διαβόλου* μέ τήν 
Νόρμα Σήρερ, "Inn, Σπανός
ΣΓρος■ ■■— ,

Κινημ, Απόλλων, Προεβλήθησαν μέ καταπληκτικήν επι
τυχίαν τά έργα «Πρίγκηψ καί κοκόττα*, «Οί άπάχηδες τών 
Παρισίων» , «‘Από τήν πόρτα τής υπηρεσίας*, «.01 βασιλικοί 
έρωτες* μέ αφάντασταν επιτυχίαν καί «Σόιια 90ρλώφ» μέ 
τον Χιρρυ Λίτκε, Τάς ταινίας συνοδεύει πλήρης ορχήστρα ιτε- 
τακληθείσα εξ ‘Αθηνών,

‘Ο κ. Δούγκος μας διεβεβαίωσε οτι κατά τήν τρέχουσαν 
σαιζόν θά προβάλη δλα τά άριστουργήματα τής -
όποία ήδη έξησφάλισε. Προσεχώς «Ζοσλέν», r 
«“Αθλιοι*, «Λευκή ‘Αδελφή», «Συρκούφ», 
«Σπήτι τού μυστηρίου», Εκφυλος*, — — —e- ,
«Χρυσή πεταλούδα*, «‘Ο άνθρωπος μέ τήν ‘Ισπανό*, «Ό υιός 
τού Ζορό*, «Ρισπούτιν*, «Χρυσοθήρας», «’Η Γκαρσ- ν* κλπ.

Κινη * Λαϊκός, ‘Ανακαινιζόμενος θά κάτ,η έναρξιν περί 
τά μέσα Νοεμβρίου, Μ. Γιαννίρης

τΤριάγΛλ* τα 
« Καίνιγκσμαρκ*, 

«Δύο μάγγες*, 
«■Ζουέ ντε Παρί·,

Κινημ, Θέσπις, Τήν παρελθούσαν εβδομάδα προεβλήθη· 
σον τά.έργα «Τό σπήτι τού φεύδους* καί «*Η αγωνία», 
ΙΙΰργο^Ήλεά^

Κ«νημ, ‘Απόλλων. Προεβλήθη «Ό δόκτωρ Μαμπύς*,
Βόλος

Κινημ. ‘Αργυλλά. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά απρόοπτα 
τού διαζυγίου» «'Ο μάγος*, «"Οργια* μέ τόν Μπέν Λυον

Κινηα. ‘Αχίλλειον. Προεβλήθη ιό έργον «‘Ο χρυσοθή· 
ρας* μέ τόν Σαρλώ.
Χαλκάς

Κινημ, Πάν^ζ,ο». Ιίροεβλήθησαν με άρκετήν επιτυχίαν 
«‘Η Γκαρσόν» καί «'Η επικίνδυνος άθωότης*. νΑγγ,*Ακροά. 
Αάριόόα

Κινημ, Ντορέ, Προεβλήθη τό

Ή αγωνία»,

εργον «Ό

Ξάνθη
Κινημ. Μέγας, Προεβλήθησαν 

τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας* 
τόν Χαρ, Λόνντ,

Κινημ. Μέγας. Προβάλλονται

το 
καί

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

Προγράμματα ’Αλεξάνδρειάς (Cinema de Luxe)
Cinema Majestic· Προεβήθη τό έργον «Ρίγη έρωτος» 

μέ τήν Αώνρα Λαπλάντ καί ή «Δικαιοσύνη τών ανθρώπων*. 
‘Ο κ. Mafera διευθυντής τού κινηματογράφου, ό οποίος επέ- 
στρεφεν από περιοδείαν κατώρθωσε νά πάρη τάς καλλυτέρας 
ταινίας διά τήν τρέχουσαν σαιζόν, Τήν προσεχή εβδομάδα 
<Πνρ !* * ζ

Cinema Ambassadeurs (Gaumont), Προεβλήθη τό 
έργον «Τά ήεύδη* μέ τούς Ζερμαίν Ρουερ, ‘Ερρίκον Μπωδέν 
καί Λέων Μπάρυ καί ή δίπρακτος κωμωδία «"Ελα φίλησε με*, 
Τήν γενικήν διεύθυνσιν καθ* όλην τήν Αίγυπτον τών κινηαα- 
τογράφων τής Gaumont Metro-Goldwyn έχει ό κ. Ta
bouret, . '

Cesme^rapb Προιβλήθη ή πρώτη εποχή τον έργου «Ό 
Τίεριπλανώαενος ‘Ιουδαίος* τού Εύγειείου Σήϋ καί «Μιά 
φωνή τήν νύκτα» μέ τόν πασίγνωστον σκύλον Ρ.ν·Τίν-Τίν,

J©sy Palace. Προεβλήθη τό εργον «Λιά τήν αγάπην τού 
Ουρανού* μέ τόν Χάρολδ Λόνδ καί «"Ορκος γυναικός* μέ 
τούς Βίλσον παί Ονάρνερ Μπάξιερ.

Mohamed Aly. Πμοεβλήθη ή ταινία «Οι ίππό^αι τού 
Σβόλου» κωμωδία μέ τούς Βάλλας Μπύρη καί Ραύμόνδ 
Χάλτον,
Προγράμματα Καιρόν (Cinema de Luxe)

Cinema Metropole. Προεβλήθη ή ταινία ιό «.Μύστη» 
ριώδες χαλί* δράαα είς 6 πράξεις καί ή «’Εφημερίς ‘Εκλαίρ.

Josy Palace Προεβλήθησαν οί τ^ινίαι «Κυανούς ‘Αε
τός* μέ τόν Γεώρ. θ'Μριέν ναι «ή Κυρία δέν θέλει παιδιά» 
μέ τήν Μαρία Κόρδα καί Χάρυ Λίικε.

American Cosmocraph. Τό ίδιον πρόγρααμα τής 
‘Αλεξάνδρειάς, 1η εποχή «Ό Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος* καί 
«Μιά φωνή εντός τής νυκτός».

Gaumont Palace. «'Η Δόκτωρ Νικολετα καί ό ‘Αρρα
βωνιαστικός της» λεπτή κωμωδία μέ Νόρμα Σήρερ καί Κόν- 

Ί ραδ Νάγκελ,

σκύλον Ρ.ν·Τίν-Τίν,

Empire (le Kaire) Προεβλήθη ή ταινία *Η Ζήλια* 
ταινία διερμηνευόμενη ατό ιούς Λύα ντέ Ππούτι καί Βέρνερ 
Κράους, ' ' γ ‘ '
Kursal (Alexandrie). Προεβλήθη έπιτυχώς ή ταινία <Jor 
X υίός τού Ζορό* μέ τόν /ίούγκλαν Φαίρπαγνς καί «’Από 
καμπαρέ είς καμπαρέ* μονόπρακτος ταινία.
Πρόγραμμα ΙΙόρτ — Σαιό

αναμάρτητος*, 
Παπανικ.

τον έργου «Αίτ έλος
«Ό κουραμπιές» μέ

διάφορα επεισοδιακά, 
Σ. Καζαντζής

Κα^άλλα \
Λίνημ. 9Ολύμπια. Πριεβλήθησαν τό έργον «"Ασωτος 

υίός* μέ τόν έλληνα καλλιτέχ*ην κ, .

Αύτοκράτορος* τό οποίον προεβλήθη μέ επιτυχίαν.
*Βαλέντσια* μέ τήν Μούρραιη.

Κινημ, Αίγλη. Προεβλήθη ή έπ στημονική ταινία τού κ
Μ f

ϋιυημ. ’Ολύμπια. ΙΙριεβλήΟησαν το εργον « άσωτος 
- . , , > Γ. Ρήγαν, ‘Επίσης ένε-
φανίσθη καί ή Λύα ντέ Πούττι είς τό έργον «‘Εν όνόαατι τού 
Άύτοκράτοροζ* τό οποίον προεβλήθη μέ επιτυχίαν. Προσεχώς 
*Βαλέντσια* μέ τήν Μούρραιη,

Κι,ημ. ‘Ε δοράδο. Προεβλήθη ή ταινία «Μπαρόκο* μέ 
τούς Ζάν "Ανζελον, Κάρολον ΒαΓελ κ,τ.λ.Δ· Μαοκοίάκης

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Τήν Ιην τοεχ. μηνός Εγένετο ή δημοπρασία
I

Ζ)έά τάς ’Α&ήνας

Λίνημ, ΑίγΑη. ιιροερληνη η επ στημν··ιηη /» ι - - _ _ . .
λελενάρδον «Τά αφροδίσια νοσήματα* τήν όποιαν παρηκολού-[ QOVfftciOV'TI Τίλ,εΐθδ0Έ1]ς.

δίά την ένοικίασιν τών φόρων δημοσίων 'βεαμά· 
ίων ^Αϋ'ηνών καί Πειραιώς. ' * Λ Ω ‘
ηαρουσιάσ'&'η ώς πλειοδότης δ κ. Ζαφειράκης 
με προσφοράν 2β Εκατομμυρίων δραχμών.

Διά τδν Πειραιά καίτοι ή δημοπρασία Επα
ναλαμβάνεται διά δεντίραν φοράν ούδεΙς πα:
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ΜΙΚΡΗ ΗθΗΙΊΗΤΚΗ

—Ό κινηματογράφος εΚαπρΙς» τής Ν. ’Ιωνίας 
εξακολουθεί νά εργάζεται πάντοτε μέ έπ'τυχίαν. CH 
διεύθυνσις φροντίζει νά προμηθεύεται έκλεκτάς ται
νίας,δικαίως δέ καί τό κοινόν τού Συ οικισμού τήν 
υποστηρίζει, Ό διευθυντής τού «ΚαπρΙς» ζ. Ριζο- 
γιαννόπουλος έπιθυμών νά φανή άντάξιος τής εύνοί- 
ας μέ τήν δποίαν τόν περιβάλει τό Κοινόν του, προ- 
σίθεσεν άπό τής παρελθ>ύοης εβδομάδας καί ένα βιο
λιστήν δσζις συνοδεύει τό πιάνο καθ’ δλα τάς ώρας 
τής προβολής των ταινιών.

—Τό έπί τής όδου *Ίωνος νέον κινηματοθέατρον 
περατούμενον συντόμως,γίνεται ένα πρώτης τάξεως. 
Καθαρόν, ευπρόσωπον μέ ώραια ντεκόρ, και πολύ 
τελή είσοδον καί πολλάς έξόδους μέ ώρ^ία θεωρεία 
καί γαλαρία θ* άποτελέση ένα ώραΐο στόλ’-σμα τής 
πρώτου ύσης. Λέγεται δέ δ τ ό διευθυντής του, κά
ποιος ρώσσο.*, έχει άμειάκλητον άπόφασιν νά προ- 
βάλη ταινίας πάντοτε πρώτης βιζιόν. Έκ τής δλης 
δέ έργασίας καί τής έμφανίσεως του νέου αύτοΰ 
κέντρου φαίνεται δτι πρόκειται περί έπιχειρηματίου 
άρκετά ευσυνείδητου.

—Έ ταινία, ή ληφθεΐσα κατά τήν διάρκειαν τής 
περυσινής εκδρομής τής «Π,Ε.Κ.» εις Ξηροχώριον 
δέν προεδλήθη μέχρι σήμερον εις ούδένα κινηματο 
γράφον. Διατί : Μήπως είνε ιδιοκτησία τού κ. Τρι- 
ανταφύλλου καί κατά συνέπειαν ήμπ>ρεΐ καί νά τήν 
κάψη ή μήπως άνήκει εις τό Σωματεΐον ; Έάν δμως 
είνε τού Σωματείου τότε δέν βλέπομεν τον λόγον 
διατί νά μή ένοικιάζεται εις διαφόρους κινηματο
γράφους ώστε νά άποδίδει καί κάτι εις όφελος του 
ταμείου τής «ΠΕ.Κ.»

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

Μάρκος Σχοινάς
έκ Δράμας, ετών 24, ΰψος 1.65, κιλά 57, σιτόχρους 

" Β·Β·Β·ι,·1ι·%ι1,·ι,·-·®4

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟ/ΛΑΙ 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ· Αί

Εαωτιρικον

* Εξωτερικού

δραχμαί 150.-
80 -

250 -
150.-

5
προπληριόνονται,

ΔΡ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ! 
ΗΘΟΠΟΙΌΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Μεγέθους κάρτ-ποστάλ

τού οίκου <RO<S> του Βερολίνου 
είς μεγάλην συλλογήν

Ιΐωλοΰνται είς τά γραφεία του «Κινηματογραφι
κού Άστέρος» πρός

ΔΡΑΧΜΑΣ ΑΤΟ ΕΚΑΣΤΗ
Δεχόμενα παραγγελίας καί εκ τών επαρχιών μέ 

τήν αυτήν τιμήν τών ΔΥΟ δραχμών.

Καθίσταται γνωστόν είς τούς φίλους άναγνώ- 
στας οτι συνδρομαί εϊς τό ήμέτερον περιοδικόν 
γίνονται δεκταΐ άπό 1ης ’Οκτωβρίου, 1927, οί δέ 
δροι αυτών έχουν ως έξης: 

\ Έτησία 
{ ‘Εξαμηνος 
) Τρίμηνος 
\ Έτησία 
) Έξάμηνος

ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ

Αι συνδρομαί άπαραιτήτως 
αρχονται όε εκαστην πρωτην έκαστου μηνος.

Ή διεύθυνσις τού «Κινηματογραφικού Άστέ- 
ροςτ> άπεαάσιοε 
συνδρομητάς ή ανανεώνοντας τάς συνδρομάς των 
τά έξη, ύώρα ,
ΔΓ έτησίαν συνδρομήν 4 φωτογρ. μεγέθους 20X26 
Δι* έξαμην. > 2 » > >
Διά τρίμην. » 1 > > >

41

Φίλο. Άναγνώσ'αι εγγράφεσ^ε Συνδρομηταί 
είνε συμφέρον σας

.ά δίδχ) εΙς τούς έγγραφομε\ους
FIUM - KtJRlER

Theater-Kunst-Variet0-M©dc 
Bild-Beilagen-Kinotechnische Rundschau-Stim- 

me des publikums

Kethenerstrasse 37
BERLIN XV 9, Deutschland

— CH «Σινέ Όρ.άν» πρώτη καί πάλιν εις προ
βολήν έργων. Ή κατά τήν παρ. εβδομάδα προβολή 
τής «’Ιωάννας Μιρεντίθ> εις τό MovudZ καί «Τό 
ιερό βουνό» εις τό * Αττικόν υπήρξε λίαν επιτυχής. 
Επίσης πολύ καλό καί τό έργον του Σηλέντιτ «Ή 
μαύρη χορεύτρια» μέ τήν Πρισσίλα Ντήν.

—Τό σύστημα μέ το όποιον ήρχιοε νά προβάλη 
τά έργα του τά ^Ολύμπια, δηλαδή νά ένώνη τά μέρη 
του έργου καί να παρουσιάζη όλόκληρον έργον δέκα 
πράξεων εις δύο μόνον μέ ένα διάλειμμα 7—8 λε 
πτών, είναι πολύ καλόν. Διότι καί ό κόσμος παρα
κολουθεί μέ προσοχήν τό έργον καί βρίσκει άρκετό 
καιρό, εν τω μεταξύ, νά ξεκουραστή καπνίζοντας 
καί τό σιγάρο του.

— Ή Γεωργιανή εταιρία παραγωγής κινημ.ται
νιών «Γκόσκιμπρόμ» διά τοϋ ύπ’ άρ. 455 τηλεγρα
φήματος πρός τήν ένταϋθα έταιρίαν <Άστήρ Φιλμ» 
βέβαιοι δτι έπωλήθησαν εις αότήν καί μόνην αί ύπό 
τής έταιρίας «Ίρις Φιλμ» διαφημιζόμεναι ταινίαι 
τής άνωτέρω έταιρίας.

♦ ΦΜΟΡΙΜΙΠΑΙΙΝΙΜΝΕ ΜΙΛ1110Υ«.;
▼ Τό πρώτον έργοστάσιον τής όφιηλέου ® 
♦ Sti παρθένους < ετςκάς χιντ^αιτο- ♦ 
Φ γραφτκάς ταινίας (Films Positifs φ 
φ Vierges) όλων τών αποχρώσεων· φ 
φ ΑτιΟχλειστιζώς καί μ.όνον διά τήν φ 
α βιομηχανίαν ταύτην A

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26.000.000 ΛΙΡΕΤΤΑΙ
ΗΤΟΙ 105.000.000 ΔΡΧ. ΠΕΡΙΠΟΥ

* ΕΚ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ “
• ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΧ. ΑΝΤίΠΡΟΣίϊΠΟΙΣ ♦

* ' COMPTOIR JHM ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ,, !
J ΟΛΟΣ ΦΙΛ8Ν0Σ 67 = ΙΙΕΙΡΑΙΕΥΣ J
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Sie

WOLLBN SIE SICH 
uber den 

bEMTSQMEN FlLrtMdRK 
schuell und gut unterrichten, abonnieren 

die wochentlich 6—mal ersccheinende

LICH7-BILD-BUHNE 
mit der monatlichen Beilage 

Der Filmspiegel
Auslands -Bezugspreis Sch. 15·— 

pro Qwartal (Streifland—Sendung) 
Verlag der «Lichtbildbuhne» 

BERLIN, S. W. 48 Friedrichstrasse 225
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ΦΙΛΟΙ TOY ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΜΗ ΣΑΖ ΑΠΑΤΟΥΝ

KINENIATOGRAPH
Das bedeutendste deutsche Filmfachblatt. 

Hervorragende Ausstattung.
Eigene Correspondenten in alien Kulturstaaten. 

Internationale Verbeitung
Abonnementspreis fur ein Vierteljahr Fl. 4.70 
Filmfachlente erhalten Probehefte auf Wunsch 

kostenlos

Werla£ Scherl, Berlin S. W. 68 
Zimmerstrasse 35—41

DER FILM
Zeitschrift Pur die Gesamt—Interessen 

der Kinematographie
BERLIN SW 68 RITTERSTR. 71

Φωτογραφίας ήθοποιών τής οθόνης είς πλουσιω- 
τάτην συλλογήν μεγέθους Κάρτ-ποστάλ, ευρί
σκετε μόνον είς τά γραφεία τού «Κινηματογρα
φικού Άστέρος».

ΠΡΟΣ ΔΤΟ ΔΡΑΧΜΑΣ
Ό «Κινημ. Άστήρ» συμβληάείς μετά τού μεγαλει- 

τέρου εκδοτικού Οϊκου τού Βερολίνου «ROSS» 
κομίζει πάντοτε τάς νεωτέρας εκδόσεις φωτο
γραφιών μεγέθους κάρτ-ποστάλ καί πωλεϊ αύ- 
τάς είς τά γραφεία του μέ τήν άσυναγώνιστον 
τιμήν τών 2 δραχμών.

Μέ τήν ιδίαν τιμήν καί έλεύθ*ερα ταχ. τελών άπο- 
στέλει είς τούς αίτοΰντας καί έκ τών Επαρχιών

ΕΥΚΑΙΡΙΑ διά νέας έγκαταατάοεις Κιντιμα· 
τογράφων. Μηχανήματα παντός συστήματος Ιίατε- 
Γκωμόν, "Ερνεμαν, Σίμπλεξ, Όφακ μεταχειρισμέ
νοι καί μή πωλούνται και ενοικιάζονται. Πληροφο- 
ρίαι: Εταιρία Σινέ Όριάν, Έδουάρδου Λώ 4, 
Άθήναι.

Γκωμόν, "Ερνεμαν, Σίμπλεξ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Διά πόλεις μή έχούσας ηλεκτρικήν παραγωγήν 
πωλείται. Πληροφορίαΐ Σινέ Όριάν. Έδουάρδου 
Λώ 7 ’Αθήνας.

ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Πατέ dU^o^ μεταχειρισμένη κα
τάλληλη διά κινηματογράφους, με Άρκ οικονομίας ένοι· 
κιάζετ ι η πωλείται. Γ. Σέκερης, Πλατεία Αγ. θεοδώρων
9, Άθήναι.
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Χύλλογος τών αγάμων
*ί£ς ό Λον Ζουάν 
’'Ανθρωπος μ-έ τό δεαμάντε 
Μάε ή κλέπτρεα 
Ή Κα δεν θέλεε παεδεά 
Ή Κόλλασες τού Αάντε 
Χέ^μεσώ
Προς τον θάνατο/
Ό άνθρωπος εεναε λύκος 
Ευγενής ληστής 
Μητέρα . .
Κα< αρό νεροπορεκό ^εμα 
Τρεες ύπέροχοε Κανάγεες 
Λίήσος τών καταδίκων 
ΊΓελευταεος άνδρας έπε τής

Celibataires d’ ete μέ την Magda Bellamy 
Tel Don Juan μέ v v Tom Mix και Billie Dove 
L’ homme au cammees μέ τον John Gilbert

ae la voleuse μέ την Bessie Love
Me ne veut pas d’enfa μέ την M. Corda\ii 1Ί. Lidtke
L’ enfer de Dante μέ την Ralf Davis
Danseuse Saina μέ την Olive Borden
Vers la mort μέ τον Tom Mix
L’homme est un loup μέ τον Lou Lellegen
Brigand gentilhomme μέ wv Tom Mix
Maman μέ την Belle Bennett
Pur sang aerien μέ την Buck Jones και Eva Novak 
Trois sublimes Canailles μέ τον J. Farrell Macdonald 
L’ ile des parias μέ την Magda.Bellamy
Le dernier homme sur terr μέ τον La Panouille

I
eO θρασύς τυχοδεώ/.της
Ό κατάδεκος
’Άγγελος */αε Ααεμ,ων 
Ιερά Αποστολή 
Πεστός στην θέσε του 
Τόμ- <> Ρεψυκίνδυνος 

Αέων
Αυο γροθεές καε έτελείωσε 

άτεθχσσος Τόνο
6Ο ένοχος έτεμ-ωρήθη

Audacieux Vagabont μέ τον Β. Jones και Virg. Brown 
Le Boulet μέ την Valter Mae Giail
Ange et Demon μέ την Margaret Living ton
Mission Sacree μέ τον Tom Mix καί Dorothy Daim 
Ferme au poste μέ τον Tom Mix καί Olive Borden 
Tom 1’ Intrepide μέ ιόν Tom Mix καί Robert Brower 
Comme un Lion μέ τον Buck lones καί Sally Long 
Deux poings c’ est tout μέ τον B Jones καί M. Harlan 
Tony Γ Indompte μέ τον Tom Mix καί Jaquel. Logan 
Justice est faite μέτόν Buck Jones καί Florence Gilbert

COMEDIES
Madame Dunamite
Golfeurs
Faux Fauves

Quelle bombe Kangourou boxeur
La Panouille dompte les Hots College Putiphar 
La Panouille en auto

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΦΝ ΑΘΗΝΩΝ
‘Οδός Βουλής

Γενικός Διευθυντής τών εις τά Βαλκάνια Πρακτορείων ΖΕτέφ· 3Ετεφανεδης


