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--------- ΛΑΟΥΡΑ
Ή χαριτωμένη Άμεριχανίς καλλιτέχνις, 
Κινηματογράφου, εις μίαν σκηνήν τοϋ έργου 

ται άπό τής αϋριον Αεττέρας εις

ΛΑΠΛΑΗΤ
ή άνακηρυχ'&εΐσα εσχάτως είς^βασίλισσαν τοϋ 

Η χορεύτρια τοϋ Τσάρου* ηοϋ ηροβάλλε- 
Κινηματο&έατρον *Μοντιάλ*

ΔΡΑΧ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26.000.000 ΛΙΡΕΤΤΑΙ

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ο Χαριλάου Τρικονπ*

Γραιι^ιατοΟυρις 3(> Τηλ. «<ίνθ. ΣΤΑΜΕΛΦΙΛ

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ:

* Ετήσια 
Έξάμηνος 
Τρίμηνος
’Εξωτερικοί Γενικώς

Έτησία Δραχμ. 250 —
Έξάμηνος > 150.—

Άρερτκης
Έτησία Δολλάρια 5.—
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'Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Άρχιόνντάκτης ΘΕΜ. ΤΣΔΚΙΡΙΔΗΣ 
Γραφεία : Σοφοκλέους 7 (Στοά Πάππου)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΙΑΦΗΜΗΣΕΩΓΙ

Διά μίαν φοράν 
ό στίχος ... Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. » 
*Ανω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος » 
Ή σελίς .... > 
ΕΙς τό έξώφυλλον 
ή σελίς . . . *
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ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΟΥ ΜΥΣΤΙΚΑ
J ΕΝ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Φ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕ. ΑΝΤίΠΡΟΣΩΠΟΙΣ

* ''COMPTOIR. ΔΗΜ ΒΟΥΑΓΑΡΙΛΗ^
J ΟΔΟΣ ΦΙΛ2Ν0Σ 67 = ΠΕ1ΡΑ1ΕΥΣ

ΦΘΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Τό γραφείον μου δύνατας να σάς«ρο 
μηΟεύ/} καθ’ δλας 
το φθηνότερο πρόγραμμά κα 
καταλλ-ηλότερον δδά να 
πελατείαν·

Γράγαχε νά σάς στείλωμεν κατάλογον

ας περεόίιους 
το 

προσελκύω

ΙΊανεπιστημίου 53

Άθϊίνα t

Zeitschrift Pur die Gesamt— Interessen 
der Kinematcgraphie

BERLIN SW 68 RITTERSTR. 71

Αάμπατ οίκονοιιίας 
που acadin. Τό πρώτον 
βραβεϊον εις τον διαγωνι
σμόν τοΰ Βερολίνου. 120 
Κινηματογράφοι έν Έλ- 
λάδι επρομηθ'ΡυΦησαν 
τοιαύτας λάμπας έξ ημών 
υπέρτεροι, έγγυημένως, 
παντός συναγωνισμού.

"Ανθρακες προ6ο· 
λης παντές όιαμετρήμα 
τος, εις χαμηλός τιμά;

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

Άνρονλέζ καί Μ«· 
χαναί προβολϊίς δι’ αί
θουσας.

ΤΑΙΝΙΑΙ κολοσσοί, 
αποτελούσα· τό καλλίτε- 
ρον καί έπικερδέστερον 
πρόγραμμα εις πάντα κινηματογράφον.

Κινηματογραφικά! έπ'χειρήσεις πάση; φύιεως.

κάτοπτοον Zeiss, τύ-

ΦΙΛΟΙ TOY ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

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

ΠΡΟΣ ΔΤΟ ΔΡΑΧΜΑΣ
Ό «Κινημ. Άστήρ> συμβληθείς μετά τού μεγαλει- 

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

Μέ τήν Ιδίαν τιμήν καί έλεύθερα ταχ. τελών άπο- 
στέλει εις τούς αίτοϋντας καί έκ τών ’Επαρχιών

αύ-

Ενθυμούμαι πάντοτε τά λόγια τού φίλου μου, 
ό όποιος ε£ς στιγμάς ενθουσιασμού διά τάς προσπα· 
θείας μου έσυνείθιζε νά μέ παρομοιάζει μέ μιά πε- 
ταλλούδα πού φτερό υγίζει γύρω από τή φλόγα.

Δέν ξεύρω αν ή σκέψις αυτή παρουσιάζει κάτι τι 
τό πρωτότυπον, αλλά ή αλήθεια εινε δ τι ή φλόγα μέ 
ενδιαφέρει δλιγώτερο από τό κερί πού τήν δημιουρ
γεί. *Αν  πολλαί θαμβώνονται άπό τήν δόξαν πού 
τούς προσφέρει τό Χόλλυγουντ, εγώ, διατί νά μή τύ 
ομολογήσω; ένδιαφέρομαι μάλλον διά τό υλικόν μέ 
ρος. Κάποιος άπό τήν οικογένειάν μου έπρεπε νά 
έργασθή καί ό κλήρος έπεσεν εις εμέ. Ίσως δέν 
εΐνε σωστό νά ομιλώ κατ’ αυτόν τον τρόπον, αλλά 
μού έζητήσατε αλήθειαν καί σάς τήν λέγω.

Η μόνη φορά τήν οποίαν έκινδύνευα άπό τήν 
φλόγα ήτο δταν επήγα εις τό κουρεΐον μου νά μού 
κάψουν τήν ψαλλίδα τών μαλλιών μου, πού φυσικά 
είνε κομμένα ά·λά-γκαρσόν.

’Αλλά ας έλθωμεν εις τήν ιστορία μου.
Είνε επόμενον όταν μάς έρωτούν τήν ιστορία μας 

νά’αισθανώμεθα πάντοτε κάποιον δισταγμόν, διότι 
είνε γνωστόν δτι δ κόσμος περιμένει ν’ άκούση άπό 
ένα κινηματογραφικόν άστέρα τις πιο απρόοπτες 
εκμυστηρεύσεις, άλλως κινδυνεύομεν νά χάσωμεν τό 
γόητρόν μας. Παρ' δλα ταύτα δμως δέν μπορώ νά 
άποβάλω τό κυριώτερό μου χαρακτηριστικόν, τήν ει
λικρίνεια καί τήν ευθύτητα. Προτιμώ νά ξεπέσω εις 
τά μάτια τού κόσμου παρά νά διηγηθώ πράγματα 
ανύπαρκτα.

Διά τον λόγον αυτόν δέν διστάζω νά σάς εξομο
λογηθώ διι άπό μικρή, ίσως διότι έπέρασαάπό πολλά 
δυσάρεστα, ένοσταλγούσα τον πλούτον καί τήν άνε 
σιν. Γι’ αυτό καί τώρα εργάζομαι. Έν τούτοις μή 
φαντασθήτε δτι δέν άποβλέπω παρά μόνον εις τήν 
ύλην. ’Αγαπώ πολύ τήν μουσικήν, έπεδόθην είς τό 
βιολί καί έκαμα αρκετά; προόδους. eH επιθυμία μου 
είνε νά τελειοποιηθώ είς αυτό.

’Αγαπώ επίσης τήν άνάγνωσιν καί αυτό ίσως

‘Τστό AQQYPAS ΛΑΠΛΑΝΤ

διότι δταν ήμουν παιδί εστερούμην βιβλίων, καθότι 
οί γονείς μου δέν ήιίπορούσχν νά μού προσφέρουν 
παρά μόνον τά σχολικά.

Αυτά μόνον τά ολίγα είχα νά πώ καί δίδω τώρα 
τον λόγον είς τον βιογράφονυο.

❖
* ♦

Αυτή είναι ή Αώρα Λα Πλάντ.
Οταν τήν έρωτήσετε ποια είναι ή μεγαλητέρα 

τη; φιλοδοξία άπαντά : *
«Δέν φιλοδοξώ παρά ένα μόνον : Νά γίνω ύλι 

κώς ανεξάρτητη καί ν’ αποκτήσω ένα λυκόσκυλον».
Δέν εκφράζει καμμίαν επιθυμίαν νά παίξη Σαιξ 

πήρεια έργα, ίσως διότι ηρονεΐ δτι δέν εί'αι αρκετά 
προσοδοφόρα ή διότι δέν κρίνει δτι ή άποστολή της 
είναι νά άνυψώση τήν κινηματογραφικήν τέχνην. 
Τό μόνον πού επιδιώκει είναι τό χρήμα καί έχει τήν 
ειλικρίνειαν νά τό δμολογή. Αυτό είναι άπόδειξις 
τής εύθύτητός της ή όποια στρεϊται πάσης άξιώσεως.

Δέν μπορεί κανείς νά κατηγορήση τήν Λώραν Λά 
Πλάντ, διότι αναγνωρίζει τήν άξ;αν τού χρήματος. 
Τά παιδικά της χρόνια δέν υπήρξαν πολύ «τρυφε 
ρά». Ητο ακόμη παιδί δταν οι γονείς της εύρεθέντες 
πρό οικονομικών δυσχερή 'ν ή^αγκάσθησαν νά 
εγκαταλείπουν τό ΣαΙν Λού'ί διά νά μεταβούν εις τό 
Σαίν Ντιέγο δπου ήλπιζαν ν’ άποκατασταθούν ύλι*  
κώς. Ή υγεία τού πατρός της έκλονίσ&η καί ήνα- 
γκάσθη ν άναλάβη τό βαρύ φορτίον τού προστάτου 
τής οικογένειας της.

Προτού τελειώση τάς σπουδος της είς τήν άνωτέ- 
ραν σχολήν τού Σαίν Ντιέγο έγκατέλειψε τά μαθή- 
ματά της διά νά κυνηγήση τήν δόξαν ή μάλλον τό 
χρήμα καί τό πρώτον πράγμα πού ήλκυσε τήν προ
σοχήν της ήτο δ κινηματογράφος.

Ένόμιζεν δτι ή κινηματογραφική τέχνη δέν 
έπορουσίαζε καμμίαν δυσκολίαν καί συνίστατο είς τό 
νά γνωρίζει δ καλλιτέχνις νά δδηγή αύτοκίνητον, νά 
ξεύρη νά χορεύη καί έν γένει νά κάμνη σπόρ. Είς δλα 
αυτά είχε ιδιαιτέραν άξίαι καί ώς έκ τούτου ήτο βε-



Κινηματογραφικός Άότηρ

βαία περί τής επιτυχίας της. Άλλα ή άπαγοήτευσίς 
της υπήρξε μεγάλη δταν άντελήφθη δτι δεν υπήρχε 
διόλου ζήτησις «αστέρων» άνά τά διάφορα στούντιο. 
Επέρασαν αρκετοί μήνες έως δτου νά κατορθώση 

νά πάρη ένα μικρόν ρόλον, αλλά δεν έχασε την υπο
μονήν της ου ε άπεγοητεύθη, δΓ αυτό καί επέτυχε 
τον σκοπόν τη;. \

Ο ιμπρεσάριος της δεν ήργησε νά την εκτιμήσει 
καί να τής εμπ^στευθή ένα πρωτεύονΤα ρόλον καί 
έκτοτε ένεφανίσθη ώς πρωταγωνίστρια εις πλεΐστα 
δσα έργα, μεταξύ των οποίων εις την «Μπατάφλαϊ» 
εις την « Επικί/δυνος Αγνότητα» εις τάς «Νεανι 
κ ς Σκέψεις» καί άλλα.

'II δίς Λά Πλάντ είνε μία έίέχουσα προσωπικό 
της. Η δραματική της τέχνη είνε μοναδική καί κα- 
τέκτησεν όριστικώς τό κοινόν πού αναμένει ενάγω· 
νίως >ά τήν χειροκροτήση εις τον «Μεσονύκτιον 
■Ηλιον».

Ο αν τής έπρότεινον νά πρωταγωνιστήση εις 
αυτό τό έργον άπήντησε μέ ψυχρότητα.

«Αυτό είνε Ρωσσικό έργο μέ πρων γωνιστήν 
ένα Ρώσσον πρίγκηπα, δεν μπορώ νά άναλάβω dv 
δεν εχω ένα λυχόσκυλον».

Ό ιμπρεσάριος της προ τού τελεσιγράφου τησ 
έσπευσε νά τής προμηθεύση ένα λυκόσκυλον καί 
τοιουτοτρόπως εδέχθη νά πρωταγωνιστήση, αφού 
είχεν έκπληρωθή ή επιθυμία της.

ID AinAQMATIKOI SQM
ΣΤΟΥΝΤΙΟΤΗΣ UFA

52 Αντιπρόσωποι ξένων δυνάμεων μετά των κυ
ριών των καί τοΟ Ανώτερου προσωπικού τών πρεσβει
ών έπεσκέφθησαν πρ> ήμερών τά εν Νόϋ μπάμπελ 
σμπερκ μεγάλα στούντιο τής U. F. Α. Ό ήμ<τερος 
πρέσβυς έλαβεν μέρος εις τήν έπισκεψιν αυτήν.

ΙΙλέον τών 370 ήσαν δλοι tE έιτισκέπτχι, τούς 
όποιους ύπεδέχοντο Ανώτεροι διευθυνται καί σύμβου
λοι τής U. F, Α.

Οί ξένοι κατεπλάγησαν προ τών τεραστίων έγ- 
καταστόσεων, παρηκολοόθησαν δε μέ έξαίρετικόν έν^ 
διαφέ;ον τό ««γύρισμα*  σκηνών από τό φιλμ του 
Wendhausen«O άγων το 5 Ντόναλντ Βέστχοφ» καί 
άπο τό φιλμ τοϋ Άϊχμπεργκ «Ό πρίγνηψ τού Πάπ- 
πενχάϊμ. ’Επίσης έξήτασαν τάς μεγαλειώδεις τεχνι 
κάς κατασκευάς τοϋ θαυμάσιου φιλμ «θαύματα στή 
φύση*.  ’Ιδιαιτέρως οέ ίκανοπ.ιήθησαν μέ τό «γύρι
σμα» χαρακτηρ.στίκών σκηνών άπό τό φιλμ τοϋ 
Γιάνσον «Διακοπαί τοϋ γάμου» εις το όποιον πρω- 
ταγωνεστοϋνή θαυμασία Αίλιαν Χάρβεϋκαί ό Χάλμ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημαιογραφική ^ηχανη 
%ελείω3 καινουργής είς σνμφέρουσαν τιμήν. Πλη 
ροφορίαι παρά τω μηχανικω κ. Π. Χριστο- 
δούλω (Κινηματογράφος ’Απόλλων) "Αϋ'ήναι.

0 HITS MAPOKDH
Ό Βέλγος καλλιτέχνης κ. Ματώ μετά τοϋ έκλε- 

κτοϋ θιάσου του άπ^ρτιζομένου έκ τών καλλιτεχνίδων 
Λουΐζας Λαγκράντ, Ζάκυ Μονιέ, Τερέζας Κόλμπ 
τής Γαλλικής Κωμωδίας, καί τών καλλιτεχνών Μω- 
πρέ, Βολμπέρ καί άλλων, μετά τήν περάτωσιν τών 
«έσωτερικών» τής «Σκιάς τοϋ Χαρεμιού» καί τό έ- 
πιτυχές «γύρισμα» μ-ρους τών «έξωτερικών» είς τό 
Άλγέριον, άνεχώρησεν δ ά Μαρόκον δπου εύρίσκε*  
ται νϋν. Τό γρα^είον τύπου τής «ΙΙαρί Έντερνα- 
σίονάλ-Φίλμ» πρός δ έζητήσαμεν πληροφορίας άνα- 
φ'ρικώςμέ τάςέργασίας τοϋ κ. Ματώ, μαςάπήντησιν 
δτι άπό είκοσαημέρου καί πλέον ό Λεών Ματώ μετά 
τοϋ καραβανιού του έπαυσε νά έπικοινωνή μέ τον 
πολιτισμένον κόσμον....

Έλπίζομεν δτι ή εκούσια έξορία τ:ϋ συμπαθούς 
καλλιτέχνου θά έχη ώς άποτέλεσμα τήν πραγματο
ποίησή μιας έκτάκτως έπιτυχοϋς κινηματογραφικής 
έργασίας., . r ' ,Α . ΙΚ -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TOY PRITZ ΗΗ
Κατ’ αύτάς ίδρύθη νέα .κινηματογραφική εται

ρεία ύπό τήν δνομασίαν «Fritz Lang Gesells chalt 
m. b. Η. «'Ιδρυταί είναι ό Fritz Lang, ό H. Fel 
Iner καί ό J. Somlo. eH έταιρεία θά κατασκευάζη 
άποκλειστικώς μεγάλα χίλμ τών όποίων τήν παγκό
σμιον έκμετάλλευσιν άναλαμβάνει ή U. F. Α. (φιλμ 
der U. F. Α. ύπό τςν πλέο * στενήν συνάφειαν).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ— ΚΥΡΙΑΚΗ
25—27 Νοεμβρίου

1<άι6ε αίνδρας
Κάθε γυναίκα. .

Κάθε κορίτσο

ΠΡΕΠΕΙ
©XI ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΙΔΗ ΤΟΝ

η ΓΕΝΝΗΟΗΤΩ ΦΩΣ
Μέ τόν τραγωδόν

ΚΟΝΡ^Τ Φ^·Ι Τ
Αλλά νά προτρέψη xod όλου; τούς 
συγγενείς καί φίλους νά μ.εταβηύν

ΣΤΟ ΣΙΝΕ Α-Ο.Δ.Ο.
τών Λμ.πελοχήπων

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚα SKITSQ

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ
’Ανέκαθεν δ χορός αποτελούσε μιά άπό τις πιο 

τερπνές απολαύσεις τών ματιών μας, ή δέ αρχή του 
ανάγεται στού; πιο περασμένους χρόνους τής μρχαιό- 
τητος. Ο χορος είνε προ πάντων μιά γοητευτική τέ 
χνη εκφράσεων καί κινήσεων καί μιλώ περισσότερο 
για τό μέρος εκείνο τής χορογραφικής τεχνοτροπία;, 
πού λέγεται «χορός χαρακτήρος», γιατί αναπαράγει 
τη ζωή και τά συναισθήματα τής ψυχής στις πλα- 
στικώτερες κινήσεις των και τ’ όνειρο σιήν αίσθητώ 
τερη μορφή του. Καί δ κινηματογράφος δεν είνε ά'λ 
λο άπό τήν αναλυτική παράστασι τής χειρονομίας, 
τήν αρμονία τής κινήσεως καί τή συμφωνία τών εκ
φράσεων. Νά! λοιπόν, δύο τέχνες ωού συγχέονται 
τέλεια, αν τις κυττάξουμε παράλληλα απάνω στο τα- 
πέτο τών αισθητικών μας πραγματοποιήσεων. Άν 
θελήσουμε δέ νά εξετάσουμε ποια είνε ή πρακτική 
χρησιμότης τού χορού στή <βο:βή τέχνη», θά μεί
νουμε ασφαλώς έκπληκτοι γιατί δεν θεωρήσαμε νω 
ρίτερα τό χορό ώς ένα αναγκαίο σπόρ γιά τή σώμα 
τική καί τήν αισθητική τών ηθοποιών τού κινημα
τογράφου.

Πολλές φορές ρωτούμε τόν εαυτό μας γιατί γοη 
τευόμαστε άπό ώρισμένους «αστέρες» τής οθόνης. Ό 
λόγο έν τούτοις είνε ολοφάνερος. Οί «άσιέρες» αυ
τοί, γυναίκες ακόμη κι’ άνδρες, ήταν κάποτε χορεύ
τριες ή εξακολουθούν νά χορεύουν επαγγελματικά καί 
αυτό είνε εκείνο πού δίνει στο βάδισμά τους καί τόση 
άνεσι στάς κινήσεις πού κάνουν μπρος στον κι>ημα 
τογραφικό φακό, κάθε φορά πού «γυρίζεται» ταινία 
Δέν μπορεί κανείς νά φαντασθή πόίο γρήγορα ή κα
θημερινή αυτή άσκησις μά; κάνει ν' αποκτήσουμε 
εύλυγισία βαδίσματος καί σταθερότητα κινήσεων. 
Σιγά-σιγά ή κινήσεις πειθαρχούν κι’ αυτό δ’ ακόμα 
τό πνεύμα συνηθίζει στην άνάλυσι τών αισθημάτων 
γιά νά έκφράση καί νά κάνη αισθητά τά ψυχικά κι
νήματα μέ τή μιμική. Κάθε μουσικό θέμα θελβι μιά 
ζωντανή ερμηνεία. Καί μπορούμε νά πούμε δτι δ 
άνθρωπος είσέδυσε ατό βάθος τών μυστικών τής άρ 
μονίας. Άπό τήν ημέρα πού χατάλαβε πώς οι φθόγ
γοι θά εύρισκαν τή φυσική τους παράστασι καί Θά 
ήταν ικανά νά έμπνεύσουν τήν χειρονομία.

Ό χορός λοιπόν καί ή εικόνα είναι άλληλένδετα 
και έχουμε μεγάλο συμφέρον νά μή τά διασιέλλουμε 
στή άντίληψί μας γιά τήν «έβδομη τέχνη» Σημειώ
νω καί μιά παρατήρησι, αφού έκανα λόγο περί μου 
σικής : Είναι τόσο στενή ή σχεσις μεταξύ τών μου
σικών ήχων καί τού κινηματογραφικού ρυθμού, 
ώστε γιά νά «γυρισθή» μία ταιν'α πρέπει νά χρησι 
μεύση ώς βάσις ή μουσική μέ τούς ήχους της. Καί ή 
χρησιμοποίησή έγχορδων οργάνων κατά τό «γύρι
σμα» μιας ταινίας δεν είναι διόλου σωστό νά θεω- 
ρηθή ώς βοήθημα μονάχα γιά τή δημιουργία τή; 
συγκινήσεως καί τής «ατμόσφαιρας» μιας σκηνής,

~—r--τ-——ίίτνηίίάτογοαφικός Άότηρ

ΗΤΟ ΚΑΙΡΟΣ ΠΛΕΟΝ

ΑΠΕΛΥΟΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΦΑΝΑΜΕΤ

*» ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΕΝΤΑ
'Από τής παρελ&ούσης Δευτέρας άπελύϋ'η 

τής Ό'έοεώς του ό όιευ&υντής τοϋ έν ΑΌ'ήναις ' 
γραφείου τοϋ τράστ Fanamet κ. Κάρ. Μπέντα. 
Αόγοι τ^ς άπολύσεώς του φέρονται, άνωμαλίαι 
περί τήν διαχείρισιν καί γενικώς τήν διεύ&υν· 
σιν τοϋ κύκλου τών έργα^ιών τής άνωτέρω εται
ρείας.

Περί όριστικοϋ άντικνταστάτου τοϋ κ. Μπέν
τα δέν έ'γεινε είσέτι λόγος, πάντως δμως τήν 
διεύ'&υνοιν άνέλαβε ήδη ό κ. Κίγκ, ό φερόμένος 
ώς ένοικιαστής τοϋ κινηματογράφ >υ <'Ολύμπια*  
μέ βοη&όν, ώς γνώστην τών έλληνικών, τόν ίσ 
ραηλίτην κ. 'Αλβέρτον Κρόνφιλντ.

u ατυχβμΓτβζ αυΠτεπουττι
Κα είς βέβαια δέν λησμόνησε τό άτύχημα πού 

είχε συμβή στή νεαρά καλλιτέχνιδα λίγο πριν άνα- 
χωρήση γιά τήν Αμερική. Παρόμοιο τής συνέβη καί*  
πάλιν τώρα πού ύστερα άπό δυό χρόνια ξαναβρί
σκεται μεταξύ μας. Επειδή δέ καί πάλιν δέν ύστέ- 
ρησζν αι φαντασιώδεις διαδόσεις σάς έκθέτω τήν 
πλήρη άλήθειαν. «Έγυρίζοντο» νυκτεριναί σκηναί 
τ;ϋ φιλμ «CH Καρλόττα κάπως τρελλάθηκε», είς τό 
όποιον πρωταγωνιστεί ώς γνωατόν ή Λύα, εις μίαν 
δέ στιγμήν ενώ κατήρχετ, μίαν κλίμακα άπλώς 
έγλίατρησε καί κατέπεσεν μέ ένα ούδόλως σοβαρό 
τραύμα είς τό πόδι. Αμέσως μετεφέρθη είς κλινικήν. 
Καθώς έπληροφορήθημεν έντός όλίγων ήμερών ή 
Αύ% ντέ ΙΙοϋτχι θά είναι είς θέσιν νά έπαναρχίση τό 
«γύρισμα».

αλλά καί ώς βοήθημα κάθε κινήσεο^; γενικώς καί 
τούτο γιά νά εκφράζεται ανυπολόγιστη χάρις μέσα σέ 
άτλότητα. Τό συμπέρασμα είναι δτι, αν ό χορός καί 
ό κινηματογράφος συνδέωνται μέ στενωτάτους δε
σμούς, έν τούτει; στις δυό αυτές τέχνες πρέπει ν ι 
προσθέσουμε καί τή μουσική, γιά νά τις άλλη λ - 
συμπληρώσουμε. Ή μάλλον, συνάγουμε εξ δλων τών 
άνω έρω, δτι δ κινηματογράφος, δ δποΐος είναι μιά 
τέλεια «βωβή τεχ.η», κλίνει μέσα του δλες τις άλλες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις».

Αυτά μού έγραψε άπό τή Γαλλική πρωτεύουσα, 
σέ τελευταίο γράμμα της, ή χαριτωμένη δίς Ίωάν»α 
Χέλμπιγκ καί σπεύδω νά τής διαβιβάσω τή μεγάλη 
μου έκτίμησι, μαζύ μέ τις θερμότερες εύχαριστείες 
τών άναγνιοστών τού «Κινηματογραφ. Άστέρος».

Ζπυρ. Ναουμίδης
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

Η ΓΥΜΝΗ ΛΑΙΔΗ
Ugcozaycdvicftat: iVc?, ΛΙτχγκοβε-ρ ηλΙ Ιί’χόσχα. ’Έκρ-οιν

Υστερα από πένθος (ενός έτους ήΥστερα από πένθος (ενός έτους η κ. Καθλιν 
Παζέ μιά νεαρά καί ωραία χήρα ήνοιξεν εκ νέου τό 
σαλόνι της καί έπανέλαβε τά; συναναστοοφάς της. 
Μεταξύ τών προσκεκλημένων τής βραδ'άς εκείνης 
ήτο καί ο ’ 
νεότητος τής κ. Κάθλην ή οποία ήναγκάσθη νά τον

Ιβόο Ούΐλιγκτον, ο πρώτος έρως της 
a r / · /λ X X

έγκαταλείψη άκουσίως κ«ι νά νυμφευθή τον πλού-1 το 
σιον Παζέ κατόπιν τής οικονομικής καταστροφής τού 
πατρός της.

’Ήδη ή κ. Κάθλην έλπίζε€ ν’ άνασυνδέση καί 
{ 
τον ’ίβόρ καί νά πραγματοποίηση 
δνειοον. Άλλ’ l / ’ . . _ , s z
μίαν επιστολήν μαθαίνει ότι ή οίκογένειά της σχεδόν | ρη εις μίαν καλυβην. 
κατεσιράφη εξ αιτίας τών άπερ 
τού αδελφού της καί τό σπίτι της εύρίσκετσι αίφνης 
καταχρεωμένον εις ένα πλούσιον < 
Μπίργκερ Χόλμ ένα περίεργον τύπον δ όποιος κατοι
κούσε μακρυά από τον θόρυβον τής πόλεως μέσα εις 1 μέ ζεστό γάλ^α. 
τά απομονωμένα διαμερίσματα τού πύργου του. |< _

Κατόπιν μα- — 
κράς σκέψεως |ή I 
μητέρα τής Κά-1 
θλην αποφασίζει I 
νά μεταβή προς I 
επίσκεψή τού ιδι-1 
οτρόπουαύτού άν-1 
θρώπου. Ή Κά-1 
θλην επιδοκιμάζει I 
τήν σκέψιν τής I 
μητρός Ζτης καί I 
μετ’ ολίγον είδο- I 
ποιεί τον Χόλμ 
ότι θά |τόν έπι- 
σκεφθούν. · Ή ο
δός προς τον πύρ
γον τού Χόλμ δι
έρχεται διά μέσου 
άναρριθμήτων δα- I 
σών τού . Μ πέργ- I 
κερ]καί ή Κάθλην 1 
έλκυομένη από 1 
τήν καλλονήν τής 
φύσεως ^σταματά , 
εις τό μέσον αυ
τών ’ διά ν’ άπο- 
θαυμάση ιά ω
ραία τοπεϊα της.

ΈκεΙ πλησίον ή Κάθλην περιδιαβάζουσα 
μέσα εις τά δάση κατέληξεν εις την δχ·&ην ενός ποτα
μού τού οποίου διέσχιζαν δια' οροί σχέδιοι μεταφε- 
ρουσαι τούς ξυλοκόπους από την μιαν εις την άλ
λην όχθην. Άσυναισθήτως έστάθη εις τό χείλος τού 
ποταμού καί παρηκολουθει την ορμήν τού ρευμα- 

; πού παρέσυρε τάζ σχεδίας.
Αίφνης ήσ9άν·δ,η τό έδαφος, να υποχωρή οπο

τού a πόδας της καί πριν ακόμη συνελθη απεσπασθη 
Xavi । λ . -....................................  μ άπό την ξηρήν καί εύρέθη μέσα εις τδ ρεύμα, ^αί ό

νά πραγματοποίηση >αί πάλιν τάς σχέσεις της μέ I θάνατος ή το πλέον βέβαιος δ ι αυτήν αν ένας άν- 
___________ τό παλαιόν της θρωπος όέν έρρίπτετο ε’ι; τον ποταμόν χαι με κινδυ- 

οποία άπογοήτευσις δι μύτην. ’Από νον τής ζωής του νά την σώση καί νά τήν μειαφε- 
~ . ’Εκεί τήν έτοποθετησεν επάνω

ρισκέπτων επιχειρήσεων I εις τό κρεββάτι του αφού τής εβγα^ε τα φορέματα καί
* ’ ’ Β '■ ητο *οντ<* στπ

, ’Ακολούθως τήν έτύλιξε μέ- 
κλινοσ/επάσματα καί τήν έπότισε 
Η Κάθλην χάρις εις τάς περιποιή-

Τσάρου» με 
« Μοντιάλ»

Μία ·&αυμασία σχηνη άσιό το εργον H χορεύτρια του 
την Λάουρα Λαπλάντ πού προβάλλεται εις το

τά έκρέμασε εις τό σχοινί 
δλλανδόν δνόματιΙτιά διά νά στεγνώσουν.

e e j__ >|σα εις μάλλινα

σεις αύτάς τού αγνώστου συνήλθε. Τότε μόλις ο α· 
~_____________ fc γνω στος άντ ελή-

J φθη την ώμορφιά 
| τής Κάθλην, καί 

προτού αύτη άκό- 
’ μη συνέλθη καλά 
. καλά έγκαταλίπει 
: τό δωμάτιο διά 
f νά την ‘άφήση ν’ 
| άναπαυθή.
I Ή Κάθλην μθ- 
; λις άνοιξε τά μά· 
< τια έκντταξε έκ

πληκτος γύρο της 
5 καί άντιληφθεΐσα 

ότι δεν ή το £κα- 
νε'υ: ξανακοίμήβη- 
κε."'Ότον ύστερα 

' άπο ολίγων ωρών 
άνάπαυσιν έξυ
πνη ε ή Κάθλην

Μπάργχε; ^^θ^μ.
Έχει άνεγνώρισε 
εις ιό πρόσωπον 
ιόν Χόλα τον χω- 

f ρικόν πού τήν εΐ- 
; χε σίδσει. Τό αί- 
Ισθηιαΐτής ευγνω

μοσύνης δεν ήρ- 

γησε νά ξυπνήση μέσα στήν ψυχήν της,ένα βαθύ αί
σθημα έρωτος πρός"αύτόν. Καί ύστερα από λίγο διά
στημα δΧόλμνυμφεύεται τήν Κάθλην. Άλλ’ ή πληξις 
τής μοναξιάς μέσα εις τά απέραντα εκείνα δάσηκαίτά 
χιονοσκεπή βουνά έκαμε τήν Κάθλην νά ένθυμηθή εκ 
νέου τήν θορυβώδη ζωήν τών πόλεων καί νά νοσταλ- 
γήση έκ νέου τάζ κοσμικός της διασκεδάσεις. Ό 
Χόλμ τής προτείνει τότε νά μεταβή κοντά στή μη 
τέρα της στήν’Αγγλία καί ή Κάθλην μετ’ ολίγον 
εύρίσκεται μέσα εις τον κόσμο της.’Ακριβώς τάς ήμέ- 
ρας έκείνας εις τό σπίτι τής μητέρας της έγένοντο 
πρόβες διαφόρων πλαστικών εικόνων αΐ δποίαι θά 
άπετέλουν μίαν παράστασιν δι’ αγαθοεργούς σκο
πούς, τή πρωτοβουλία τ;ύ Ίβόρ Βίλλικτον. Ό 
Χόλμ στενοχωρηθείς έν τώ μεταξύ από τήν απουσίαν 
τής γυναικός του αποφασίζει καί μεταβαίνει προς 
συνάντησίν της. Όποια όμως ήτο ή κατάπληξίς 
του όταν εισερχόμενος εις τό σπίτιδιέκρινε τήν γυναί
κα του εντελώς γυμνήν επάνω εις ένα άλογο καί τον 
Ίβόρ σχεδόν κύριον τής καρδιά; της. Το αίσθημα 
τής ζηλοτυπίας έξηγέρθη τότε είς τήν ψυχήν τού 
Χόλμ ό όποιος εις μίαν στιγμήν τής απαγορεύει νά 
έμφανισθή εις ,τήν παράστασιν κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον

’Εκείνη όμως άρνείται. Ό Χόλμ τήν επιπλήττει 
καί κατόπιν μιας σφοδρός φιλονικείας οί δύο σύζυ
γοι χωρίζονται. Ό Μπέργκερ επιστρέφει περίλυπος 
εις τά έρηαα δάση του. Εκεί ζή εντελώς ήρεμος μέ 
τήν γραίαν κουβερνάντα του καί μέ τήν άνάμνησιν 
τής Κάθλην. Έπέρασαν έτσι αρκετοί μήνες καί δ 
Χόλμ αισθάνεται ότι έχει αρκετά πλέον έργασθή Ή 
ζωή των πόλεων τόν ελκύει δχι τόσον διότι αγαπά 
τόν θόρυβον δσον διότι εκεί εύρίσκεται ή αγάπη του.

Προς μεγάλην του χαράν μετά τινας μήνας λαμ
βάνει ένα γράμμα από τήν Κάθλην. Ό Μπέργκερ 
σπεύδει νά τήν συναντήση.

Δύο τραίνα συναντώνται εις ένα μ'κ^όν σταθ
μόν. Εις τήν αίθουσαν τής αναμονής εύρίσκεται αί
φνης απέναντι στήν Κάθλην. Καί αυτή κατήχετο από 
τήν ιδίαν επιθυμίαν νά τόν έπανίδη. ’Αλλά κινείς 
δέν τολμφ νά όμιλήση πρώτος. Καί οί δύο κάθην- 
ται εις δύο διάφορα τραπεζάκια. Οί ταξειδιώται έχουν 
προ πολλού αναχωρήσει καί εις τό βάθος τού ορίζον
τας έχουν χαθεί πλέον τά δύο τραίνα. Οί δύο σύ
ζυγοι κάθηνται σιωπηλοί ο ένας πλησίον τού άλλου. 
Ό ύπάλληλος τού σταθμού τού; πλησιάζει καί τού; 
αναγγέλλει ότι προ τής πρωίας τής επομένης δέν 
έχει άλλο τραίνο.

—Θέλετε μήπως νά ετοιμάσω ένα δωμάτιο διά 
τήν κυρία; Ή Κάθλην <ηκώνεται τότβ χαρούμε 
νη καί πλησιάζουσα τόν σύζυγό της καί ένφ γέρνει 
στήν άγκαλιά του αποτείνεται μέ χαράν εις τόν υπάλ
ληλο.

—Μάλιστα παρακαλώ, νά ετοιμάσετε ένα δω 
μάτι® ζεστό γιά δύο άτομο.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΛΟΓΗ "ΑΣΤΕΡΩΝ,, ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην συνήλθεν εις τά 

γραφεία μας ή καταρτισθείσα έπιτροπή διά τήν έκλο 
γήν τών υποψηφίων άστέρων τής όθόνης,Γ .·ύπζ δψιν 
τη: όποιας έτεθησχν δλαι αί ύποβληθεΐσα; φωτογρα
φίαν μετά τών σχε ικών δελτίων. Έ έΗτ^οπή^ίπο- 
τελεσθείσα έκ τής δ σπ-ΐνίδος Ίριδος -Σκαραβαίου 
και τών κ. κ. Περ. Φρονίμου ιατρού Θ. . Τσακτρίδη 
δημοσιογράφου καί Κ. Δημητριάδου καλλιτέχνου 
κατόπιν όμοφώνου άπτφάσεως έξέλεξε, συμφώνως τή 
προκηρύξει μας, τεσσαρας έκ τών δεσποινίδων καί 
τέσσαρας έκ τών κυρίων, ώς έξης : ί

Δεσποινίδες ·
Λύα Πολίτου έκ Πειραιώς
Καίτη Τσάκωνα έξ ’Αθηνών
Όδέττη Βιδάλη έξ ’Αλεξάνδρειάς καί
Λουλού Χάνρυ έξ ’Αθηνών.

Κύριοι
Λέλας Ροδής έκ Θεσσαλονίκης
Ίάσων Βέργος έκ Κωνσταντινουπόλεως.
Λέων Ντορός έξ ’Αθηνών.
Γ. Ζουρέλλης έκ Μυτιλήνης.
Ή δ.εύθυνσις τού «Κιντ^ιιαχογραφικοϋ ’Αστέ

ρας» άπέ >τειλε, ώς είχε ύποχρέωσιν. τάς φωτογρα
φίας μετά τών σχετικών πρός τόν διευθυντήν τής 
έταιρία; ΐίαρί Έ τερνασιονάλ Φιλμ εις Παρισίους κ. 
Λέων Ματώ ό όποιο; καί θά έκλέξη τελικώς’έκ τών 
όκτώ έκλεγέντων ύπό τής ήμετέρας έπιτροπής, δύο, 
μιας δεσποινίδας και ένός νέου και τόν οποίων τήν 
τελικήν έκλογήν θ’ άναγγείλωμεν εύχαρίσ ως, άμέ- 
σως ώς ληφθή ή σχετική άπάντησις.

’Επειδή δμως δ κ. Ματώ άπουσιάζει ήδη έκ Πα- 
ρισίων καί εύρίσκεται είς Μαρόκον διά τό «γύρισμα» 
μιας ταινίας, είνε ένδεχόμε^ον νά βραδύνη όλίγον ή 
λήψις τής τελικής άποφάσεως μέχρι τής έπιστρο- 
φής του.

Ι^ΙΓΚΗΨ Ή
°Ωζ κχί άλλοτε έγράψχμεν, ή Έταιρία «Φέ- 

μπ»ις> τού Βερολ νου έξηγόρασε τά συγγραφικά δι
καιώματα τού «Πρίγκηπος ή Γελωτοποιού» άπό τόν 
συγγραφέα του Κο/ Ντεκομπρά τού·όποίου συνέντευ · 
ξιν έδημ;σιεύσαμεν προσφάτω;. Είς αύτό:τό φιλμ 
θά πρωταγωνιστήσουν οι δημοφιλείς καλλιτέχναι 
Μαρσέλλα Άλμπάνι, Ίβάν Πέτροβιτς, Όσκάρ Χο- 
μόλκα, και Βαρδάρχ φόν "Αν εν*οφ.  Τήν σκηνοθε
σίαν δε άνέλαοεν ό ’Αλέξανδρος Ρασούμνυ ύποσχό· 
μένος νά παρασ:ήση τό χαρακτηριστικόν αυτό τής 
σημερ;νής κοινωνίας μυθιστόρημα χωρίς ν’ άπομα- 
κρυνθή τού άρχικού πνεύματος τού συγγραφίως.
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ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ
ΤΗΣ X.ZEPMWN ΝΤΥΛΜ

Είναι Αναμφισβήτητον δτι ή Γαλλική Κινημα
τογραφία ύφίσταται έπίσης τόν Αντίκτυπον τής σο- 
β«?άς οικονομικής κρίσεως ήν διέρχεται δλόκληρος 
ή Εύρώπη. Ή ’Αμερικανική παραγωγή έθεώρησε 
τήν κρίσιν ταύτην ώς πολύτιμον σύμμαχον εις τήν 
βοήθειαν τού δποίου Απέβλεπεν ι'να ύποδουλώση 
τάς κυριωτέρας της Αντιπάλους ήτοι τήν Γαλλικήν 
και Γερμανικήν Κινηματογραφίαν των οποίων ή 
ύπαρξις περιορίζει σπουδαίως τήν έπέκ·ασιν τής κυ 
ριαρχίας του ’Αμερικανικού φίλμ καθ’δ^ην τήν

Ατομικήν της γνώμην. Η Κα Ντυλάκ μού άπήντη- 
σεν δη πρόκειται περί παραγωγής έκ τών σπανίως 
κατασκευαζομένων, δηλαδή προωρισμένης δι’ έν Κοι
νόν έξ έκείνων άτινα παρακολουθούν κατά προτί- 
μησιν ταινίας προηγμένα; υπό έποψιν τεχνικής καί 
πνεύματος, Ας τό τρέχον έμπόριον δεν δύναται φυσι
κά νά υίοθετήση.

Περαίνω τό παρόν αρθρον έλπίζου’α δτι θά λάβω 
έν καιρώ τήν εύχαρίστησιν ν’ Ασχοληθφ με τήν 
ταινίαν αυτήν τής Κα; Ντυλάκ, ήτίς μολονότι έλά- 
χιστος Από τής έμφανίσ ώς της έμεσολάβησε χρό
νος, άπησχόλησε τόσον καί εξακολουθεί νά Απασχο
λεί τού; Εύρωπχίους συναδέλφους.

Ίοτς Σκαραβαίον

Εύρώπην.
Φαίνεται δμως δτ: ή κρίσις αύτη δέν έπηρεάζει 

καί τόσον τήν Γαλλικήν καί Γερμανικήν Κινηματο
γραφίαν αΐτινες έκ παραλλήλου έργαζόμεναι μετά 
τού αύτοΟ ζήλου καί δραστηριότητας, έξακολουθούν 
παράγουσαι φίλμ άσυγκρίτφ τω λογφ Ανώτερα τών 
’Αμερικανικών τοιούτων, μολονότι τά μέσα άτινα 
διαθέτουσι είναι παλύ δλιγώτερα καί ή διαφήμισις 
τών ταινιύν των έξαιρετικώς περιορισμένη. Πλήν ή 
γνωστή ύπερυχή των τά καθιστά έκτάκτως περιζή- 
τημα άντικαθιστώσα τήν περιττήν των διαφήμισιν.

Μεταξύ τής πληθώρας τών έκλεκτών γαλλικών 
φίλμ τών μελλόντων νά προβληθώσιν έν Έλλάδι 
πιθανόν νά συγκαταλέγεται έν ή δυο άπό τά τρία 
νεώτατα φίλμ τής Κας Ζερμαίν Ντυλάκ τής δποία; 
τήν ιδιόρρυθμήν τεχνοτροπίαν τόσον έθαυμάσαμεν 
διά τής «Άντουανέττας Σαμπριέ».

Έ έκλεκτή αΰτη σκηνοθέτις τής δποίας τήν άξι 
όλογον έργασίαν δ «.Κινι/μ. ’«Αστήρ» παρακολουθεί 
μετά του δέοντος ένδιαφέροντος, εύηρεστήθη νά με 
πληροφορήση δτι άσχολεΐται νύν μέ τήν προετοιμα
σίαν μιάς μεγάλης παραγωγής διά λ)σμόν τού Άλεξ. 
Ναλπάς επί σεναρίου τού Πιέρ Μπενουά ακαθορί
στου είσέτι τίτλου. ΠρωταγωνίσταΙ τού νέου αύτού 
φίλμ θά είναι οί γνωσιοί άστέρες τού μιούζικ-χιολ 
Έδμίνδη Γκύ καί Έρνέστος Ντυρέν.

Κατά τον Μάρτιον ή Κα Ντυλάκ υπολογίζει .δτι 
θά κινηματογραφήση τό π?ρίφημον μυθιστόρημα τής 
Κολέτ «Σερί» διά τόν Οίκον Μαρκύς. Μέχρι; ώρας 
δμως δεν καθωρίσθησαν οί πρωταγωνισ αί του.

Κατά τό τέλος τού τρέχ. μηνός θ < προβληθή εις 
τό «Όμνιά*  δπερ άνέλαβε τήν άποκ?^ειστικότητα 
τής διαθέσεώς του, τό φίλμ τή; Κας Ντυλάκ «Πρί- 
σκλησις εις ταξεΐδι> ταινία μήκους επτακοσίων μέ
τρων ήτις ώς έκ τής πρωτοτυπίας της καί τής λαμ- 
πράς τεχνικής της, φρονώ δτι θά ήρεσεν εις τό Κοι
νόν μας.

"Εν άλλο φίλμ τής Κας Ζερμαίν Ντυλάκ τό 
όποιον προεβλήθη έσχάτω; άπασχολήσαν τήν γαλλι 
κήν κριτικήν είναι τό «La coquille et le Clergy
man» ληφθέν έκ σεναρίου τού ’Αντωνίου Άρτώ.

Διά τό φίλμ τού ο, λόγφ τής έξαιρετικής περί 
αύτώ συζητήσεως, ήρώτησα τήν σκηνοθίτιδα τήν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Σ. Καζαντζήν (Ξάνθην). ’Απεστείλαμεν τά τεύχη άπό 

τον άρι£. 22 εις τον π. Δ. Κωνσταντινίδην ώς και τέοοαραζ, 
φωτογραφίας ώς δώρον. Συνδρομή του λογίζεται μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 1028 *Αναμενομεν ειαπραξιτ καί αποστολήν 
άντίτίαου.

— Θ. Γ&ωργόπονλον (Μεσολόγγιον). 'Εξακολουθείτε 
νά μάς στέλνετε ανταποκρίσεις μή παραλείποντες ούδ3 ?να ερ*  
γον, παι γράφατε μας τήν ακριβή σας διεύθυνσιν διά νά σάς 
άποστείλωμεν τό δελτίοτ,

— Θ. ΤΊοπαβααιλεί ν (Βό'ον). Παρακαλονμεν νά μάς 
γράφετε, πώς, αφού εύρίσκεσθε έν 'Εδέσση θά μάς άντιπρο- 
σωπεύειε εις Βόλον: Μετά τήν άπάντησιν θά σάς άποσταλή 
τό δελτίον.

Νεη ΦϊΛΙ»
Έ Defu θά «γυρίση» τό γνωστόν έργον τού Ζο- 

λά «|Γερέζα Pauri».
Ή Phoebus άπέκτησε τό δικαίωμα τής κίνημα- 

τογραφήοεω; τού έργου τού Μωρις Ντεκομπρά 
«Prince on Pitre>.

eH National θά «γυρίση» τον βίον τής «Μαρίας 
Στούαρτ».

eO Ζάκ Κατλαιν καί ή Ούγκέτ Ντυ&λός εις μίαν ηα- 
Φητικήν σκηνήν τον έργου ^rO ιηηότης μέ τό Ρόδον*

MAE Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ
ΙΙοωτανωνίάτρια ή Μπέόόν Αό<> 

Παραγωγή pox-pilm

Ή Μάε εΐν^ι είκοσι χρονών. Είναι ένα κορίτσι 
έξαιρεΊκά έξυπνο, ωραίο, ζωηρό και θελητικό.

Είναι ή άπεικόνισις τής περιφήμου σπείρας τού 
«Φαντομά» τής δποίας τά έκπληκτικά κατορθώματα 
συνταράσσουν τήν Αστυνομίαν. ’Ολίγοι γνωρίζουν νά 
μεταμορφώνονται καί νά μακιγιαρίζονται δσον αύ ή. 
ΓΗ Μάε είναι μιά κλέπτρια, αλλά πόσον συμπαθη
τική κλέπτρια’ Τήν ήμέρα έκείνη Ακριβώς είχεν υπε
ξαιρέσει έμπρός είς τήν μύτη ενός έπικινδύνου άστυ- 
νομι*ού  ένα κολλιέ μεγάλης Αξίας χωρίς νά γίνη 
Αντιληπτή.

Ό Αστυνομικός πού τήν Αντελήφθη όλίγον Αργά 
τήν καταδιώκει μέ ένα αύτοκίνητο καί τήν προ- 
φθάνει έπί τέλους είς τό κατάστημα ενός Αρχαιοπώ
λου τού Έλι Μορντάουν. Εκεί αντιλαμβάνεται δτι 
τό πρόσωπον πού κατεδίωκε ήτο μία τρυφερά καί 
χαριτωμένη δεσποινίς μ’ ένα Αθώον χαμόγελον είς ιά 
χείλη...

9c«n« MIDNIGHT <?UN

Όλίγας ήμέρας μετά τό έπεισόδιον αυτό δ Ηλίας 
Μορντάουν δ δποίος είς τήν πραγματικότητα δέν 
ήτο άλλος παρά δ πραγματικός Αρχηγός τής λωπο- 
δυτι,κής σπείρας, πληροφορείται δτι ένα αύτοκίνητο 
πρόκειται νά μεταφέρη τό περίφημο διαμάντι «Ρα
ζάχ» τόδποίον ήξιζε ένα δλόκληρον βασιλικό στέμμα.

Ό τρομερός Μορντάουν συγκαλεί Αμέσως δλους 
τούς συντρόφου; διά νά δώση δδηγίας .ή μάλλον 
διαταγάς είς αύτούς σχετιχάς μέ τον τρόπον καθ' 
δν θά γίνη κύριος τού Αδάμαντος. e. 
έλί τών μελών τής σπείρας είναι τ$ρ στία.

►

Η Μάε Αρνείται νά πχρακολουθήση τήν έπιχεί-

Μορντάουν δ όποιος είς τήν πραγματικότητα δέν 
ήτο άλλος παρά δ πραγματικός άρχηγός τής λωπο- 
δυτικής σπείρας, πληροφορείται δτι ένα αύτοκίνητο 
πρόκειται νά μεταφέρη τό περίφημο διαμάντι «Ρα- 
ζάχ» τόδποίον ήξιζε ένα δλόκληρον βασιλικό στέμμα.

Ό τρομερός Μορντάουν συγκαλεΐ Αμέσως δλους 
τούς συντρόφους διά νά δώση δδηγίας .ή μάλλον
I

δν θά γίνη κύριος τού Αδάμαντο

τον Ακούουν μέ προσοχήν, e--- - - -

ρησιν έκ τού πλησίον καί μεταβαίνει δι’ δλίγας ήμέ- 
ρας είς ένα μέρος. · ,.ι

Έν τούτοις μίαν νύκτα δ Αδάμας «Ραζάχ» 
έκλάπη. Ό Αστυνομικός Βέντον τίθεται έπι τών 
ιχνών τής ύποθέσεως*  Αλλ’ δ δαιμόνιος Μορντάουν 
έφρόντισε ώστε να ένοχοποιηθή δ σωφέρ Τζίμυ 
Ρότζερς.

Αί Αστυνομικαι άρχαι προσπαθούν νά θέσουν 
τέρμα είς τά σατανικά κατορθώματα . τής σπείρας 
αύτής. ' , · x y

Ό νέος έπίτροπος τής Δικαιοσύνης Τξών ,Μπέν- 

τά καθήκοντα του, έξαν*λεϊ  δ-

Η έπιβολή του 
, *Ό)οι

e/

Μ.'α σκηνή ά„ό ζή εργον jtov προβάλλεται εις τό .Μοντιάλ. .Ή 
χορεντρια τον Τσάρον, μί τήν Λάονρα Λαπλάντ

νιγκ δ όποιος διά πρώτην φοράν.·,ά- . s _.i\r > * ·· ·σκει 
λον του τύ |δικαστικόν τάλαντον rfbcl 
Επιτυγχάνει ιοστε δ Τζίμυ Ρότζερς νά 
καταδίκασθή εις τήν έσχάτην τών ποι
νών ήτοι εις θάνατον.

Ό Μπέννιγκ άρχίζει νά αίσθάνέ, 
τα: Αμφιβολίαν περί τής ένοχής έκεί- 
νου τον οποίον κατεδίκασεν εις αθά
νατο''. . . ■

Μόλις είδε τήν μητέρα τού κατα- 
δικασθέντος νά στηρίζη τό . βλέμμα 
της έπ’ αύτού. Έν τούτοι; τόν-συγ
χαίρουν διά τήν έπιτυχίαντου, καΡτοΰ 
συνιστοϋν νά μεταβή εις τήν ‘εξοχήν 
διά να αναπαυθή. - ; . a

Έκεΐ γνωρίζετοι μέ τήν Μάε προς 
τήν οποίαν , δέν.ήργησε νά αίσθανθ’ή 
ένα δυνατόν έρωια. Οί δύο νέοι συν
δέονται μετ' όλίγον Από ένα μεγά
λο αίσθημα καί ζούν έχει τάς καλ- 
λιτέρα; ήμέρας τής ζωής των.

Έν τφ μεταξύ δ Μορντάουν δ ·ό- 
ποιος είχε γράψει εί; τήν Μάε χωρίς 
νά λάβη Απάνιησι μεταβαίνει διά νά 
τήν Αναζητήση εις τήν έξοχήν.. Έήν 
συναντά πράγματι και τήν έκβιάζει 
νά έπανέλθη είς τήν πόλιν. ·

—Γύρ.σε, τής λέγει είδέ μή< θα 
τά είπώ όλα [· ...? >; .

Ή Μάε προτιμά μή έπανίδη 
τον Μπέννιγκ καί εξαφανίζεται μετά 
τού Μορντάουν. ·,_ · : ...

τήν άναζητήσγ) εις τήν έξίχήν., Έή

_ — rw

εξαφανίζεται .μετά
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είναι άπερί- 4»0 ΤΗΝ ZQHN ΤΜ ΑΣΤΕΡΑΝΈ άπελπισία τοϋ νεαρού δικαστοϋ 
γραπτή. Μία νύκτα ένω έστηνε μίαν παγίδα εις τόν 
Μορντάουν δ Τζών Μπάννιγκ συλλαμβάνει έπ’ αύ· 
τοφόρφ ένα νέον, δηλαδή τήν Μάε.

Έ άτυχής Μάε έξηγει εις τόν άνθρωπον πού 
αγαπά πώς περισυνελέγη άπό τόν Μορντάουν καί 
πώς παρά τήν θέλησίν της δεν κα’όρθωσε ποτέ νά 
άπαλλαγή άπό τόν τρομερόν άρχηγόν τής σπείρας. 
Καί διά νά άποδείξη τάς καλάς της προθέσεις απο
φασίζει νά ξανακλέψη τό διαμάντι μόνη της καί νά 
τό έπιστρέψη είς τήν ΔικαΓσύνη.

Έ πάλη της κατά του Μορτάουν είναι φρικτή. 
Καταδιωκομένη άπό τήν άσχυνομίαν παρ' όλίγον θά 
συνελαμβάνετο άν δεν παρενέβαινε εις τήν κρίσιμον 
στιγμήν δ Μπέννιγκ. Ό Μορντάουν δμολογει έπΐ τέ
λους δτι είναι δ ήθικός αυτουργός τής δολοφονίας 
τοΟ άστυνομικοΟ Βέντον.

Ό Τζίμυ Ρότζερς σώζεται άκριβώς τήν στιγμήν 
πού έτοιμάζοντο νά τόν καθίσουν είς τήν ήλεκτρι· 
κήν πολυθρόνα.

Ή χαρά τής μητέρας του είναι άπερίγραπτη.
Όλόκληρος ή συμμορία χάρις είς τάς προσπά

θειας τής Μάε συλλαμβανεται μηδέ αύτής έξαιρου- 
μένης. ’Αλλ' δ Τζών Μπάννιγκ τήν κρατεί αύτήν 
τήν φοράν όχι διά νά τήν στείλη είς τά κάτεργα 
αλλά διά νά τής προσφέρη τήν κχλλιτέραν θέσιν είς 
τό σπίτι τ·υ.

ο μ imi’
ΓΤΡΙΖΕΙ., ΤΗΝ “ΘΗΡΕΣΙΑΝ

Ό γάλλος σκηνοθέτης τής «Κάρμεν> Ζάκ Φέϋ- 
δερ άφίχθη κατ' αύτάς εν Βερολίνφ μέ τόν σκοπόν 
νά κινηματογράφηση τήν «Θηρεσίαν Ρακέν*  τοΊ 
Ζολά, είς γερμανικά στούντιο.

Ά&ήναι 1-11 </27 Μβχοι 
* Αμαλίας 1 12 927 »

3 Άίΐήναι 1-11-92Ί »
Βόλος 1-11 927 »
Ξάν^η 1 10-927 »

* Αϋήναι 1· 10-927 »

'£2ς πιθανωτέρα έρμηνεύτρια τού ρόλου τής θη
ρεσίας φέρεται ή ώραίωτάτη γαλλίς καλλιτέχνις Ζί- 
να Μανές τήν δποίαν θά ίδωμεν &ντός ολίγου είς τόν 
περίφημον «Ναπολέοντα» τού Άβέλ Γκάνς όπου 
πρωταγωνιστεί.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Την 30ην τρέχοντος Νοεμβρίου λήγουν αί συν 
δρομαί των κ. κ. Γ. Σέκερη (’Αθήναν), Γ. Αμπέση 
(Άγρίνιον), Κινηματογράφου Φοΐνιξ (Θεσ)νίκη), 
Κινηματογράφου Άλάμπρα (Θεσ)νίκη), ’Αμαλίας 
ΓΙετροποΰλου (Χαλκίδα) και Γ. Χριστοποΰλου (Τρί- 
πολιν).

Παρακαλούνται θερμώς οί ανωτέρω κ. κ. φίλοι 
συνδρομηταί δπως Θελήσουν και ανανεώσουν εγκαί
ρως τάς συνδρομάς των καθ’ δσον άπό 1 ης Δεκψ’ 
βρίου θά διακοπή ή περαιτέρω αποστολή τού φύλλου-

1ΒΙΗΪ 4ΦΙΤΖ W ΗΜΕΡΕ2 ΑΞΪΡΙΕΤ02
c0 Βίλλυ Φρίτς ό αγαπημένος των γυναικών έ

χασε διά μιας τήν αιγλην του και έξωρίσθη άπό 
πολλές γυναικείες καρδνές. Καθείς τόν ξέρει ώς ένα 
χαριτωμένον, έλεγκάν, φρεσκοξυρισμένο, ώραϊον 
νέον καί τώρα, ώ φρίκη! τι έγεινε ό Βίλλυ Φρίτς; 
"Ενα ξεπεσμένο, ρακένδυτο, άπαίσιον άτομον, πα
ραμορφωμένο άπό μια τρομακτική γενειάδα. ΕΙνε 
λυπηρά άλλ* * άληθ'ή; πραγματικότης. Ό κ· Βίλλυ 
Φρίτς ό ωραίος, δ λάμπων, αισθάνεται και ό ίδιος 
τήν πίεσιν τής καταστάσεως αύτής. Μικρός καί ά- 
θέατος κάθετε στις σκοτεινότερες γωνιές τού στούν 
τιο. Οί καλύτεροί του φίλοι, αί παλαιότεραί του 
γνωριμ'αι άντιπαρέρχονται, χωρίς νά τόν άναγνω- 
ρίσουν. Ό Βίλλυ εινε άπαρηγόρητος. Άλλ’ ή με- 
γαλττέρα του λύπη εινε όταν δ Φρίτς Λάνγκ τόν 
καλέση γιά «γύρισμα», όταν δηλ. ή άσπλαχνη φω
τογραφική συσκευή θά τόν διαιώνιση είς τήν ά- 
Θλ·αν αύτήν κατάστασιν.

Έν τούτοις ό Βίλλυ Φρίτς έχει μίαν παρηγοριάν: 
Μόνον λίγες μ^ρες τόν χωρίζουν άπό μίαν σκηνήν. 
Είςδλα τά χρόνια τής κινηματογραφική; του εργασίας 
είς τούς άναριθμήτους μέχρι τώρα ρόλους του, ποτέ 
δ Βίλλυ Φρίτς δέν έλαχτάρησε μια τέτοια σκηνή. 

, ’Εννοείται πώς ή σκηνή αύτή εινε μία διάβασις χω
ρίς σημασίαν διά τό φιλμ, διά τόν Βίλλυ όμως με
γίστης. Εινε ή σκηνή, καθ' ήν τέλος τού επιτρέπεται 

ΡΑΚΕΝ,,1 νά |υρισθή.
«”Ω! έλεγεν προς τίνος ό Βίλλυ Φρίτς δεν αντι- 

λαμβάιεσθαι, μέ τί ζέσιν θά ξυρισθώ. Ποτέ ακόμη 
ούτε στο φιλμ ούτε στή ζωή του ξυρίσθηκε κάνεις 
μέ τέτοια λαχτάρα, δσον εγώ σέ λίγες μέρες. "Αλλοι 
ηθοποιοί πιθανόν νά έχουν με.αλυτέρους μισθούς 
καί νά εΐνε δίασημότεροι, κανείς όμως δέν θά έδο- 
κίμασε ποτέ τέτοια χαρά άπό μίαν σκηνήν».

Βλέπετε δτι καί οί αστέρες έχουν τις φροντίδες 
των καί τις θλίψεις των. Ό Βίλλυ Φρίτς τρέφει 
τώρα μίαν γενειάδα. Καί δ λα αύτά διά τόν ρόλον 
του είς τό νέο φιλμ τού Fritz Lang der U. F. A. 
«Spione» (Κατάσκοποι) τό δποϊον αύτήν τήν στιγ
μήν «γυρίζεται» σιά στούντιο τής U. F. Α. στο 
Νοϋμπαμπελσμπέργκ.

Αί εύάριθμοι θαυμάστριαι τού Βίλλυ Φρίτς άς 
πσρηγορηθούν λοιπόν. Θά τόν δουν πάλιν χωρίς .. .. 
γενειάδα.

(Τού έν Βερολίνιρ άνταποκριτού μας)

7ΠΤΡΪΤΑΙ ΠΡ0Σ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ οικία κα*  
ZjEl 1 LjL 1 ill νονρ^ής εΐ δννατόν, μονοκατοικία 
ή άηαρτεμάν έκ 3—4 δωματ ων9 χώλλ, ήλεκτρι 
κοϋ, γκάζ, λοντροϋ, μαγειρείου κλη. δι όλιγομε- 
λή οίκογίνειαν. ΠΙηροφορίαι είς τά γραφεία μας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ Β
ΥΠΟ ΤΗΗ ΣΚΙΑΝ ΤΩΗ ΤΑφΩΝ

(La Vestale du Gauge.—Παραγ. Andre Hugon Films) 
ΠροββλήΟη είς τό «Αττικόν»

"Ενα φιλμ ’Ινδική; ύποθέσεως και πλούσιας ·κηνοθι- 
σίας έκ των προτέρω^, ώς επί τό πολύ, έχει έξηφαλισμέ· 
νην τήν έπιτυχίαν.

Τό μυθιστόρημα των Jose Germain καί Ε» Gueria· 
dapte συγκεντρώνει δλα τά στοιχεία, τά όποια χρειάξον 
ται δι*  ένα καλό φίλα. *0  σκηνοθέτης πάλιν, ό A. Hugon 
μάς παρουσίασε πιστώτατα τόν πλούτον, τήν χλιδήν των 
'Ινδόν. Ώρισμέναι σκηναί δγκου είναι εξαιρετικοί, άλλαι 
δέ πάλιν εινε τόσο καλοβαλμένοι ώστε νά κινούν πράγματι 
τήν αγωνίαν. Σέ μερικά σημεία έν τούτοις καί ό σκηνο
θέτης καί ό άρχιτέκτων άδικοΐνται μέ ανεπιτυχή φωτο 
γραφίαν.

’Εκ των ηθοποιών. Ό Μπέρναρ Γκέτσκε κατατοπισμέ
νες στο ρόλο «ου καί καλός δπως πάντα. Συμπαθής έπισης 
jeune premier δ Ζώρζ Μέλχιορ. Ή Ρεγκίνα Τόμας, ιδίως 
ώς'Εσιιάς τοΰ Γάγγη είναι ελκυστική, βεβαίως δέν πρόκει
ται πτρί εξαιρετικής, πάντως όμωο καλής. ’Αλλά καί δ 
Κ. Μπέρ, καί ό Φρανκέσι καί ή Λενουσρ είς ιούς ρό· 
λους των.

Γενικώς πρόκειται περί ένός φιλμ μοναδικής έμπορι- 
κής αξίας, τό όποιον ασφαλώς θά γυρίση τήν Ελλάδα.

Kino

ΜΜΣκης θηατρινων
(You never know women.—Παραγωγή Peramount) 

Προεβλήθη εΐε τά «’Ολύμπια»

Ένα φίλμ τοΰ οποίου ή ύπόθεσις εκτυλίσσεται στά πα
ρασκήνια ένός μούζικ-χώλ, είναι βέβαια συνειθισμένο καί 
ώς έκ τούτου δέν παρουσιάζει ένδιαιέρον. Έξ άλλου ό 
σκηνοθέτης έπεδίωξε μέ ένα πλούσιο βαριετέ νά μάς ίκα- 
νοποιήση, τοΰιο δμως κα«ά τήν γνώμην μου, μάλλον δέον 
νά θεωρηθή ώς σφάλμα.

Εν τούιοις μερικές καλέ; στι/μές δέν λείπουν καί τό 
παίξιμο των πρωταγωνιστών αρκετά ενσυνείδητον, ιδίως 
ή Φλόρενς Βίνιορ, ή όποια χοο^ίς αμφιβολία παρουσιά
ζει πολλά χαρίσματα.

Πάντως διά τήν πςοβολήν τοΰ μέτριου αύτοΰ φίλμ ή 
διεύθυνσις των «'Ολυμπίων» είναι δικαιολογημένη.

Re—Ma

ΜΙΑ ΝυΧΤΗ ερωγος
(Une nuit d' Amour. —II ιρ ιγωγή United Artists) 

Προεβλήθη εί, τό «Πάνθεον»

Άτυχώς δέν έχω διαβάσει τό ποίημα τοΰ Calderon, 
πάντως δμω, φαντάζομαι δ:ι θά ένεβά Ιυνε περισσότερο 
εις τό κοινωνικόν αυτό π.όβ/ιηαα μέ τ» όποϊην καταπιά- 
νειαι. Τηρούμενων των αναλογιών τό θέμα j άς ενθυμίζει 
τόν «Ίβάν, τόν τρομερόν». Ποια δμως διαφορ ι !

Χωρίς νά θέλουμε νά άρνηθοΰμε ώρισμένες καλές εικό
νες, ύποστηρίζομεν ^τι τήν κουραστικότητα τής ύποθέσεως 
τήν έ ιτείνει κουραστικώτατα ό Fitgmaurice, ό σκηνοθέ
της. Άλλωστε τό φΑμ είναι σκοτεινό, σέ μελικά μάλιστα 
σημεία ύιερβολικά, τυΰτο δέ φυσικά έπιδρα πολύ δυσπενως.

Ή μόνη ίκανοποίη Ίς είναι υί .^ωταγω ινται. Καί ό 
Ρόναλ Κόλμ»»ν καί ή Βίλμα Μπάνκυ είναι εύσυνείόψοι 

καλλιτέχναι, Έξ άλλου ή Μπάνκυ ελκύει καί μέ τήν γλυ
κεία ώμορφιά της.

Γενικώς τά μεσαιωνικά φίλμ δυσκόλως αρέσουν είς τήν 
τλλσδα, ώστε καί εμπορικώς τό φίλμ αύτό δέν παρουσιά

ζει ενδιαφέρον. —Ma
Ο ΐς0Κ0ΤΤ0ΑΡ0ρΛ0Σ~

(Die Frauengasse von Algier.—Παραγωγή U.F.A.) 
Προεβλήθη είς το «Οΰφα Πάλας»

Προκειναι περί ένός φίλμ παρουσιάζοντας εξαιρετικόν
I

άπό τό έργον αύιό δέν έπραγματοποιήθησαν 
I

άφ’ ετέρου, παρ' δλα έν τούτοις τά σφάλματα τό φίλμ πα
ραμένει μεγάλο μέ αξιοσημείωτον εμπορικότητα. Ανάγκη 
λοιπόν νά τό μελετήσωμεν κάπως λεπτομερέστερον.1

*0 Ρόμπερτ Ράϊνερτ, δταν έγραφε τό σενάριο, έφιλο- 
δόξει νά προσδώση είς αυτό μίαν άνω τέραν άντίληψιν. Τό 
επέτυχε; Άτυχώς δχι. Καί δέν δυνάμεθα βέβαια νά παρα- 
βλέψωμεν ώρισμένους πολύ ψυχολογικούς παραλληλισμούς, 
πάντως δμως άπό τήν ύπόθεσιν λείπει τό χρώμα, τό τέμπο 
κοί πολλάκις τό ανθρώπινον.

I----------

έπρεπε νά άναλάβη, ένας αρχάριος. Ό Dr Hoff man-Har- 
mich, γνωστός ώς άνθρωπος τοΰ θεάτρου καί κινοθεωρη- 
τικός εδειξεν ασφαλώς έν τή πράξει δχι ολίγα προτερήματα 

ασφαλώς άπητείτο πείρα.

πούς τοΰ Αλγεριού είναι πολύ καλαί. Πυκνή δέ εναλλαγή 
εικόνων Ικανοποιεί απολύτως τόν θεατήν. Ή σκηνή δμως 
τοΰ πάρκου δέν είναι διόλου καλοβαλμένη, έξ άλλου τήν 
φωνή «Mutter» (μητέρα) ασφαλώς δέν τήν έξεμεταλλεύθη 
δσον θά έπρεπε. Τά σφάλματα ιδίως τοΰ σκηνοθέτου πα- 

αυτούς ήμποροΰσε νά παίξη καλύτερα.
• ΤΤ >< ΓΖ______ 3 _ο · 9

Παίζει 
I
τοΰν τό φί/.μ άτό τής άπόψεως αύτής. Ό άγγλος μάλιστα 
καλλιτέχνης οέν είναι μόνον τελείως στό ρόλυν τ^υ, άλλα 
τό σπουδαίο τερον π χίζει ανθρώπινα, φυσικά.

Η Κσμιλλη Χόρν, εξαιρετικά συμ ταθή; καί χαριτω
μένη, καλλιτεχνικφ; δμως άβεβαία. Ή «Μαργαρίτα» ιοΰ 

ι νά συγκριθή μέ τήν Άδριανήν 
‘Ο Ζάν Μπραντέν καλός καί έκ-

καλή είς τόν μι·

καλλιτεχνικόν ενδιαφέρον. Βεβαίως δσα περίμενε ή U.F.A. 
, , * _e .. . . . ' *«ί  χοΰτο
οφείλεται είς τό σενάριο άφ*  ένός καί είς τόν σκηνοθέτην 

ραμενει μεγάλο μέ αξιοσημείωτον εμπορικότητα. 'Ανάγκη

*0 Ρόμπερτ Ράϊνερτ, δταν έγραφε τό σενάριο, έφιλο- 
δόξει νά προσδώση είς αυτό μίαν άνω τέραν άντίληψιν. Τό 
επέτυχε; Άτυχώς δχι. Καί δέν δυνάμεθα βέβαια νά παρα- 
βλέψωμεν ώρισμένους πολύ ψυχολογικούς παραλληλισμούς, 
πάντως δμως άπό τήν ύπόθεσιν λείπει τό χρώμα, τό τέμπο 
καί πολλάκις τό ανθρώπινον.

Τήν άκροσ4αλή λοιπόν αύτή ύπόθεσιν βεβαίως δέν 
έπρεπε νά άναλάβη, ένας αρχάριος. Ό Dr Hoffman-Har- 
mich, γνωστός ώς άνθρωπος τοΰ θεάτρου καί κινοθεωρη- 
τικός εδειξεν ασφαλώς έν τή πράξει δχι ολίγα προτερήματα 
είναι δμως. πάντοτε πρωτόβγαλτος καί είς ένα τέτοιο θέμα 
ασφαλώς άπητείτο πείρα.

Αί σκηναί π. χ. όγκου, είς τό καμπαρέ, είς τάς στενω
πούς τοΰ Αλγεριού είναι πολύ καλαί. Πυκνή δέ εναλλαγή 
εικόνων Ικανοποιεί άπολύιως τόν θεατήν. Ή σκηνή δμως 
τοΰ πάρκου δέν είναι διόλου καλοβαλμένη, έξ άλλου την 
φωνή «Mutter» (μητέρα) ασφαλώς δέν την έξεμεταλλεύθη 
δσον θά έπρεπε. Τά σφάλματα ιδίως τοΰ σκηνοθέτου πα
ρουσιάζονται εις τό παίξιμο ιών ηθοποιών.Καθείς απ’δλους 
αυτούς ήμποροΰσε νά παίξη καλύτερα.

'Η Μαρία Ζακομπίνι, άνελπ·στως γιά μένα τόσο καλή. 
Παίζει τόν διηλυΰν της ρόλον μέ λεπτότητα καί τέχνην 
πράγματι άξιοθαύμαστον. Αύτή καί ό Βάρβικ Βάρντ κρα
τούν τό φί/.μ άπό τής άπόψεως αύτής. Ό άγγλος μάλιστα 
καλλιτέχνης οέν είναι μόνον τελείως στό ρόλον ταυ, άλλα

Ή Κσμίλλη Χόρν, εξαιρετικά συμταθή; 
_ ^9 ο t r\ r. > — —

1 Μουρνάου, ού<,ε δύνατσι 
τοΰ Χόφμαν-Λ'ίρ νις. 
φραστικός.

Ή Έλίζα Λά Πόρτα οπωσδήποτε

νούτυυ ό Χάνς Άνταλμπερ φόν Σλετώβ. *Ας  μη λησμόνή· 
σωμεν καί τήν Λυδία Ποτεχίνα.

Καί δταν φωτογράφος είνεό Κάρλ Χόφμανήφωτογραφία 
δέν είναι δυνατόν παρα νά είναι θαυμασϊα, ύποδειγμστική 
(άλλωστε γενικώς πότε ένα U.F.A. Film έχει κακήν φω· 
τ γραφίαν ;). 'Εοώ δμως σέ λίγα σημεία είναι λίγο αδύ
νατη, πάντοτε δμως αριστοτεχνική. . Re—Ma
ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

eH Έλίζα Λά Πόρτα οπωσδήποτε ‘ \ 
κρον της ρόλον. Πρώτυπον δέ άσφ >λώς χειροδυτάμου

σωμεν καί τήν Λυδία Ποτεχίνα.
Καί δταν φωτογράφος είνεό Κάρλ Χόφμανήφωτογραφία 

δέν είναι δυνατόν παρα νά είναι θαυμασϊα, ύποδειγμστική

τ γραφίαν ;). 'Εοώ δαως σέ λίγα σημεία είναι λίγο άόύ·

Κινημ, Ρεγίνα 
Κινηιι, Πάνϋεον 
Γ, ΙΙαπαδόπουλος 
f-f. ΓΤαπαβασιλκίοτ 
1. Κωνστα^τιτίδης 
Σάλον *ίνιβάλ

90-10-928. 
90-11-928. 
90-10-928. 
80-1 928. 
80 - 9-928. 
80 - 9-928.
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Κινηματογραφικός Άότηρ

. . . “On είς τό νέο του φιλμ δ Γιάννικς υπο
δύεται ένα ρώσσον στρατηγόν κατά τόν παγκόσμιον 
πόλεμον καί δτι σκηνοθέτης τοϋ φίλμ αύτοϋ είναι ό 
Γιοσέφ Σ'ερνμπέργκ.

. . . 'Ότι ή βιενέζικη κινηματογραφική έται εία - 
«Sascha» έώρτασε πρό τίνος τ^ν δεκαετηρίδα τής 
ύπάρξεώς της. \||

. . . 'Ότι ή δεκαεπτ'έτης τσεχοσλοβακίς Ρου- 
δόλια Σολναρόβα προσελήφθη ύπύ τής U. F. Α. 
καί θά λανσαρισθή εις τήν νέαν παραγωγήν μέ με 
γά) ας προσδοκίας επιτυχίας.

. . . Όιι ή νέα παραγωγή τής U. F. Α. έστοίχι- 
σει 20,00 ),000 μάρκα χρυσά.

. . . Ότι μία κίπια τοΖ κουλτουριστ^κοΟ φιλμ 
τής «Paramount» «Chang» ήγοράσθη ύπό ιοϋ 
βρεττανικού μουσείου, διότι «εις τό φίλμ αύτό παρου
σιάζεται έκ τοΟ φυσικοϋ ή ζωή των άγριων θη- 
ρίω - τά όποια προβλέπεται ότι εντός όλίγου θά 
λείψουν άπό προσώπου γής.

. . . Ότι ό Φρέντ Νίμπλο, 6 σκηνοθέτης του 
«Μπέν Χούρ» έτελείωσε τό φίλμ «Devil Dancer» 
εις τό οποίον πρωταγωνιστεί ή περίφημος χορεύτρια 
καί δημιουργός τοΟ «μπλάκ μπόιτομ» Γκίλντα Γκρέϋ.

. . . Ότι δ Ριχάρδος Μπάρθελυες πριν έλθη στό 
φιλμ ήτο φ.γκυρ^ν δπως καί ή μητέρα του σ’ ένα 

’θέατρο. ’
. . . 'Ότι ή Μαίρη ’Άσιορ ήλθε στό φίλμ είς ήλι- 

κίαν 14 έτών.
. . . ^Ότι ή Ντόροθι Μακάϊγ πριν γίνη ηθοποιός 

του κινηματογράφου ήτο χορεύτρια σ.ό Λονδίνον.
. . . 'Ότι δ Μπέν Αυόν ήτο σαμπιονιοτής τοϋ 

φού' μπόλ.
. . . 'Ότι ή Μαρία Κόρντα στό πρώτο της άμερι- 

κανικό φίλμ «Ή ιδιωτική ζωή τής Ελένης τής 
Τροίας» μεταχειρίζεται 17 περούκες.

. . . 'Ότι ό Λουΐς Τρένκερ, δστις πρωταγωνιστεί 
στό «'Ιερό Βουνό» καί «τό μεγάλο πήδημα» άπεφά- 
σισε νά άφιερωθή τελείως εις τόν κινηματογράφον 
καί πρός τοϋτο έγκαθίσταται ιίς τό Βερολίνο .

. . . Ό ι ένώ είναι γεγονός δ τραυματισμός τής 
Lya de Putti, έν τούτοις σοβαρωτάτη γερμανική 
κινημ. έφημερίς, άμφέβα λε διϊσχυριζομένη δτι πολ
λοί είδαν τήν καλλιτέχνι^α έξω. 'Ωστε λοιπόν τό 
κάθε τι μ’ αύτήν θά είναι μυστήριο.

. . . Ότι στήν πρεμιέρα τής «Τρελλής Αόλας» 
ατό Βερολίνο (λίγες μέ ες μετά άπό έδώ) ή χαρι
τωμένη Αίλιαν Χαρβεϋ έχόρεψε ένα θεσπέσιον ισπα- 
νιόλικο χορό κυριολεκτικώς άποθεωθείσα-

. , . 'Ότι τό φιλμ τοϋ Κόνρατ Φάχτ «Τό παρελ
θόν ένός άνθρώπου» τό δπαίον «έγύρισε» ή Uni
versal έκρίθη ύπό τοϋ άμερικανικοϋ τύπ· υ ώς ένα 
άπό τά καλύτερα φίλμ τής άμερικανικής παραγωγής.

’ . , . Ότι ή ’Αρτέλ Μαρσάλ έπιστρέφει οτό Πα 
ρίσι.

Von Natas Λ «λ -

ΙΙροβάΑγεται εις τό «Αττικόν»

Εις τήν σειράν των εκλεκτών έργων τά όποια 
θά παρουσίαση εφέτος ή Σινέ Όριάν περιλαμβά
νεται καίτό«Πυρ». Είναι ένα άπό τά μεγάλα ναυτικά 
δράματα πού ή κινηματογραφική τέχνη σπανίως 
έχει επιτυχή τήν άναπσράστασιν δσον τό έργον αύτό. 
’Ιδού έν δλίγοις ή ύπόθεσίς του.

Ό υποπλοίαρχος Φρεμιέ είναι κυβερνήτης τού 
άντιτορπιλλικού «’Ίμπις» τό όποιον πλέει προς τά 
ύδατα τής Ταγγέρης. Εις τό πέλαγος διασταυρώνεται 
μ’ ένα γιώτ τό όποιον φαίνεται νά έχη έγκαταληφ- 
θή προ ολίγου, κινδυνεύον νά ναυαγήση. Ό Φερμιέ 
ανέρχεται εΐς τό γιώτ καί βλέπει μέ έκπληξίν του 
oil κανείς δέν είνε μέσα εκεί. Τήν προσοχή του 
προσείλκυσε μόνον μιά φωτογραφία ωραίας γυναί
κας πού τού έ<αμε ζωηράν έντύπωσιν.

Το γιων οδηγείται στήνΤαγγέρη δπου ένα βράδυ 
μιά γυναίκα μέ μιά βάρχα έρχεται στόπλοίο’ ό Φρε- 
μιέ τήν συλλαμβάνει και ανακαλύπτει μέ «κπληξί του 
δτι ή γυναίκα εκείνη η το ακριβώς αυτή πού παρί- 
στανε ή φωτογραφία. Ή άγνωστο; αναγκάζεται τότε 
νά διηγηθή εις τόν Φρεμιέ τήν ιστορία της, δτι ήτο 
παντρεμμένη μέ τόν βαρώνο Δημήτρη, άνθρωπο 
ζηλότυπο καί δτι μή ύποφέρουσα τήν μονότονη 
θαλασσινή ζωή ή θέλησε νά φύγη, δτι δ σύζυγός της 
τήν κατεδίωξε μέσα εις τό πέλαγος καί δτι έσώθη 
χάρις εις τήν βοήθειαν ενός ναυτικού πού τής ήτο 
ιδιαιτέρως άφοσιωμένος.

Ό Φρεμιέ αισθάνεται οίκτον διά τήν γυναίκα 
αύτήν καί δέν αργεί νά τήν άγαπήση. Μετ’ όλίγας 
ήμέραςό Φρεμιέ είνε υποχρεωμένος νά φύγη διά νά 
προσέγγιση εις τήν ακτήν τού Ρίφ. Έν τω μεταξύ 
γίνεται μία μάχη κατά τήν οποίαν ό Φρεμιέ τραυμα
τίζεται καί μεταφέρεται εις ένα σταθμόν πρώτων 
βοηθειών. Εκεί βρίσκεται καί ό βαρώνος Δημήτρη 
ό οποίος ανακαλύπτει τό μυστικό τού Φρεμιέ|άπό 
ένα γράμμα πού βρήκε μέσα εις τό πορτοφόλι του. 
Σέ λίγο έπανευρίσκει τήν γυναίκα του καί τήν κάμει 
νά πιστεύση δτι ό Φρεμιέ βρίσκεται στό π,λοίο του 
Θανασ μως τραυματισμένος καί δτι επιθυμεί νά τήν 
Ιδη. Ή γυναίκα του τόν ακολουθεί καί ό Δημήτρης 
διατάζει αμέσως τό πλήρωμα νά άνοιχθή. Ό «*Ιμ-  
πις» λαμβάνει αμέσως διαταγήν νά καταδιώξω τό 
γιώτ. Εις τό ανοικτόν πέλαγος δ Φρεμιέ αναγκάζε
ται νά μεταχειρισθή βίαια μέτρα διά νά έξαναγκάση 
τό γιώτ νά σταματήση ’Αλλά πώς. νά κτυπήση^τ® 
πλοΐον μέσα εις τό όποιον εύρίσκεται τό πολυτιμό
τερο πράγμα τής ζωής του; Μία πάλη τότε διεξάγεται 
μέσα του. Ό έρως καί τό καθήκον διεκδιχούν τήν 
λύσιν τού διλήμματος πρό τού οποίου εύρίσκεται ό 
Φρεμιέ. Τό καθήκον εις τό τέλος υπερισχύει τού έρω
τος καί ό άτυχής“Φρεμιέ διατάζει <πύρ»κατά τό γιώτ.

"Οπως δλαι αί

©I ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ
Γαινία. xtvg Όριάν.—Έκρετάλλευ/,ΐς «Τρεάγχλ»

μεγαλουπόλεις τής Εύρώπης καί ή 
Βιέννη ύπέστη μεγάλους κοινωνικούς κλονισμούς 
μετά τόν πόλεμον οί οποίοι έπέφεραν τήν ανατροπήν 
τών ηθών εις τά διάφορα κοινωνικά 
άνθρωπότητος.

Τήν ανατροπήν αύτήν τών ηθών περισσότερον 
άπό κάθε άλλο μέρος τή; Βιέννης τήν έγνώρισεν Γ 
οδός Μελχίορ δπου εύρίσκετο τό ξενοδοχείον τής κ. κόρη ενός πρώην 

κραιφερ τι οποία υπο το πρόσχημα της οιευθυντρίας υ-ιυυικυυ 
καταστήματος νεωτερισμών συνετήρει μυστικόν οί«ων Γκράϊφερ 
ανοχής. »- -

Εις ένα τσάι τό όποιον έδίδετο ένα απόγευμα εις 
τό ξενοδοχεΐον Κάρλτον εύρίσκοντο ό Έγκον Στρί- 
νερ καί ή Ρετζίνα Ρόζενοου μία κόρη μέ μεγάλη 
προίκα. Ό Έγκον βρίσκει εκεί μέσα τήν ευκαιρία νά 
έκμυστηρευθή τόν έρωτά του στήν Ρετζίνα άλλ’ έ>·ίνη 
έπ’ ούδενί λόγφ τόν δέχεται προτού γόη πλούσιος. 
Ό ’Έγκον έξ άλλου πολιορκεΐται άπό μιά παντρεμμέ
νη τήν Λύα Λάϊντ ή όπι ία τόν άγαίιά τρελλά καί 
τού ζητεί γιά τήν άλλη μέρα τό βράδυ ένα ραντεβού 
στό σπίτι τής οδού Μελχίορ.

Ό ’Έγκ^ν ζούσε άπό καιρού στό σπί'ΐ του μέ μιά 
νέα φτωχή,Μαρία όνόματι, μέ τήν όποια συνεδέετο μέ 
ερωτικός σχέσεις.

Έν τούτοι; ή εικόνα τής Ρετζίνας τόν είχε κυρι
εύσει τελείως κ ιί ή ιδέα νά γίνη πλούσΐϋς διά νά τήν 
άποκτήση τόν είχε καταν'ήσει περίλυπον και σ υθρω

προϊκΓχ. Ό Έ

πόν. Ή Μαρία άντιληφθεϊσα τήν λύπην τού Έγκον 
κατορθώνει μέ τάς παρακλήσεις νά τού άποσπάση 

ην; τό’μυστικόν καί τού υπόσχεται νά τού προμηθεύση 
στρώματα τής ] τό ποσόν τών 100 δολλαρίων πού έχρειάζετο διά νά 

' έπιδοθή εις κερδοσκοπικά; επιχειρήσεις.
Έν τφ μεταξύ εΐς τό μεσαίον πάτωμα τού σπιτι- 

ή|ού παίζεται ένα άλλο δράμα. Ή Γκρέττα Ρούμηρορτ 
, , συμβούλου τής επικράτειας καί

υποδίκου ήδη διά χρέη, είχεν άποτανθή στήν κ.
ί νά τήν βοηθήση ν’ άνεύρη τό ποσόν πού 

τή; έχρειάζετο διά ν’ άπαλλάξη τόν πατέρα της άπό 
τήν άτίμωσιν. . *

'Η κ. Γκράϊφερ τής υπόσχεται νά τήν βοηθήση, 
αρκεί νά εδέχετο νά έλθη εκείνο τό βράδυ στήν εορτή 
πού έδιδε. ... Γ

Ή Γκρέττα άναγκάζεται . νά δεχθή τήν πρό- 
τασιν χάριν τής σωτηρίας τού πατέρα της καί μέ μυ 
ρίας προφυλάξεις πηγαίνει τήν νύχτα στ® σπίτι τής 
οδού Μελχίορ δπου τά όργια είχαν φθάσει εις τό ζε
νίθ τής ακολασίας.’Εκεί εις μ'αν γωνίαν ή ατυχής 
κόρη πε ιμένει μέ αγωνία τόν δήμιόν της δταν αί
φνης άντικρύζει τόν Αοχαγό Ντάβυς μέλος μιας άμε 
ρικανικής άποστολής στή Βιέννη μέ τόν οποίον ήγα- 
πάτο. Ό Ντάβις έκπληκτος άπό τήν παρουσίαν 
της Γκρέττα εκεί τής γυρίζει τις πλάτες,καί φεύγει. 
Τήν ίδια ώρα ό Έγκον εύρίσκετο εις τό σπίτι τής 
Αία Λάϊντ διά νά ξεχάση τή λύπη του. Τό

να την

Η χαριτωμένη καλλιτέχνις Λάονρα Λαμπλάντ εις μίαν 
ςίχηνήν του έργου γορεύτρια τοϋ Τσάρου·»

μεσημέρι 
τής άλλης ημέρας ή Μαρία ήλθε στό 
σπίτι τού Έγκον καί τού έφερε τά 
100 δολλάρια ποϋ τού είχε ύποσχε- 
θή τόν παρεκάλεσε δέ νά τήν κρα- 
τήση κοντά του διότι δέν μπορού
σε νά ύποήέρη τή δυστυχία. Ε
κείνος αναγκάζεται τότε νά τής η ή 
δτι δέν τήν άγαπίχ πιά.

Τό ίδιο απόγευμα 
ρίδες ανέγραψαν τήν δολοφονίαν 
τής Αία Λάϋντ. 'Ο ’Έγκον συλλαμ- 
βάνεται ώς δολοφόνος καί επειδή 
δ?α είναι εναντίον του, κινδυνεύει 
νά καταδικασθή. Τήν τελευταίαν 
όμως στιγμήν εμφανίζεται ή 
ρία ή όποια .ομολογεί δτι αύιή έ· 
σ ότωσε τήν Αάιντ γιά νά τής π '· 
ρη τά 1 )·.) δολλάρια πού έχρειάζ®· 
το γι’ αύτόν π' αγαπούσε ?και δτι

αί έψημε

Μα-

άπο εκδίχησιν τόν κατήγγειλε (ός 
> δολοφόνον.



Κινηματογραφικός ‘Αότηρ Κινηματογραφικός 'Αότηρ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εΒΑΟΜΑΣ
•Μ^

τέρα εργάτης τελευταίας παραγωγής, 
Χαλχές

Θ. Παπα.βασιλείου

Ή κίνησις τής προσεχούς έβίομάόος είς τους κινηματο
γράφους τής πόλεώς μας προμηνύβται ζωηρωτατη άν κρίνη 
κανείς άπό τά έργα πού θά προβληθούν άτό τής αύριον 
Δευτέρας είς όλους, έκτός ενός έργου το ότοΐον δεν ώνομά- 
ζομεν σήμερον δ'.ά νά μή χαρακτηρισθώιεν ότι άπό σκοποδ 
κακώς προμαντεύομεν. Ούτω είς μέν τό Σα^όν *Ιντεαλ  θά 
προβληθή «*Ο  μαύρος θάνατος», είς τό Μοντι^λ «*Η  χορεύ
τρια τ ύ Τσάρου» μέ την βασίλισσαν τής οθόνης Λάουρα Δα- 
πλάντ, είς τό Ούφα Πάλας ένα φίλμ μέ τόν Βίλλυ Φρίτς, 
τήν γνωστήν όπερέτταν «Τελευταϊ.ν βάλς»,είς τό 'Αττικόν 
τό άριστούργημα τής γαλλικής κινηματογραφίας «ΙΙΰρ » 
(Feu) μέ τούς Βανέλ καί Μαξουντιάν, είς τά Ο
λύμπια τό «Μπέν-Χούρ», είς τό Σπλέντιτ «*Ο  Ιππότης μέ 
τό ρόδαν» μέ τήν Ντυφλός καί τόν Κ^τλαίν καί είς τό Πάν- 
&εον τό γαλλικόν φιλμ Rue de la Paix μετωνομασθέν «Τό 
καλό μου τό Παρίσι»,

* *
Πολύ συντόμως κάνει έναρξιν ό 

νέος κινηματογράφος τής όδοδ “Ιωνος Ρ^γίνα, 
δησία τού διευθ-οντού του είνε πράγματι μοναδική άν κρίνη 
καθείς άπό τήν δλην έαφάνισιν πού παρουσιάζει τό νέον 
αυτό κέντρον θά προβάλλη δέ πάντοτε ταινίις πρώτης βι- 
ζιόν. Τό μόνον τό όποιον δέ*  βρίσκομεν λογικόν είνε τό ότι 
θά κρατήση τά εισιτήρια εις τήν αυτήν τιμήν των κεντρικω- 
τερων κινηματογράφων. Επίσης εις τάς άρχάς τού προσε
χούς μηνός κάμει ένορξιν καί δ έτερος τέος κινηματογράφος · Λ ΊΠ _ ε. _
της όδου 

y X * 
♦

Μία ατυχής διαφήυησις είδε τό φως τής ήμέρα; 
Εφημερίδας τής παρ. έδδομίδος, δημόσιε^?-’, 
δ εεθυντού τής Άμέρικαν φιλμ καί δ·ά τής δπ€ 
πολύ ούτε λίγο κατηγορεί όλους τούς συναδέλφους τ υ ώς 
απατεώνας. Χωρίς να ένδιαφερόιιεθα δ.ά τάς έπαγγελμχτι- 
κάς διαφοράς των διευθυντών τώ> κινηιιατογράφων δμολο· 
γοδμεν ότι ό τρόπος τής διαφηυίσε-ος των ερ ων τού Παν
θέου δέν είνε ό κα λίτβρος ούτε καν δ Εντιμότερος διά τήν 
Επαγγελματικήν Επικράτηκν E# μέσω τοδ εμπορικού κινη
ματογραφικού ανταγωνισμού. Ό ’ Αογος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

W ’ ~ · Λ 9V *ζομεν σήμερον διά νά μή χαρακτηρισπώμεν orc από σκοπού 
κακώς προμαντεύομεν. Οδτω είς μέν τό ΣαΛόν Ίντεαλ θά 
προβληθή «*Ο  μαύρος θάνατος», είς τό Μοντι^λ «*Η  χορεύ
τρια τ ύ Τσάρου» μέ την βασίλισσαν τής οθόνης Λάουρα Δα-

— - ------------------ — - - · < Τ-^ » > Μ JKL f■τς,
Τελευταϊ .ν βάλς»,εις τό "Αττικόν

γυναίκα τού κόσμου*  μέ την Πόλα Νέγκρι, η κωμωδία < Αλ“ 
μεγκ λαγούς καί κούρευε χελώνας*  καί μέ εξαιρετικήν επιτυ
χίαν το έργον «*  Η φυλή πού σβύνει».

Κινημ. Βέρμιον· Προεβλή&η μέ επιτυχίαν
την Γκλόρια Σβάνσον· --
Κέρκυρα

Κινημ Ποικιλιών Προεβλή&ησαν τά έργα ΓΟ κεραυ
νός*  μέ τόν Νάγκελ καί τήν Μπόρτμαν καί «*//  Σκλάβα τής 
μόδας*  μέ τήν Χόραα Σήρερ.Κινημ· Δημ. Θεάτρου. Προεβλή&ησαν τά έργα «Κιτσέβο*  
καί «Τιτί ό βασιλεύς των αλητών*,  Άλ. Μ·

Ή φυλή που σβύνει». · ** ι
ρ «’ Η Ζαζά*  μέ 

Φ. ’Εσπιελιδης

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα <*  Ο τάφος τού 
«* Η όργανοπαίκτρια* , «’// αάχη του Σαντιάγο*  και

Κομψός άλλα μικρός 
Ή εύ^υνει-

•Αθήνας (W*  σοθμοό Όμονοίας) τού X. Γαΐτη.

' ’ :ζ εις τάς 
βθίίσα υπό τοδ Γβν.

Κινημ-
Ινδού*,  <
«Ό κλέφτης*·
Χανιά

Κινημ· 'Ιδαΐον ’ Α*τρον.  Προεβλή&ησαν τά %ργα «Φωτιά*,  
«Το ιπποδρομιών τού διαβόλου*  και «Άπό τά χρονικά τού 
Γκρήσχουζ*· Κινημ. "Απτερα. Ιίροεβλή&ησαν «Ύ7 καιαστροφή περνά*  
και «1 ο οχταποοι*.Κινημ- Κεντρικ'ν- Ίίροεβλήΰη τό εργον «Στον στρόβιλο 
των κυμάτων* .
ΤρίποΧτς

Κινημ. ’Αττικόν· Προεβληάησαν τά έργα «Χωρισμός» με 
τόν Νοβέλλι καί ^Μασίστος 9Αστυνόμος*·

Είς τό κινημάτοίλέατραν < Πάνθεον*  διερχόμενος ό θίασος 
Μπούμπη—Γέντζου εδωκεν σειράν πέντε παραστάσεων μειά δέ 
την άναχώρησιν τούτου, ηρχισεν πάλιν αυτό την προβολήν τού 
έργου <*Ερω;  βασιλίσσης*  Άνδρέας Ιουρν&ς

”Ay0iddii
Κινηιε. Κσραδήτου· .

σα Νάντια*  μέ την Μάε Μούρραιϋ καί «
Προεβλήθησαν τά έργα «Πριγκήπισ- 

Βασιλικοί έρωτες».
Λ. Γιαλέσνας

Ilcigateifc;
Κνημ· Σπλέντιτ. Άπό τής παρ· Ιευτέρας προεβλήΰη- 

σαν <* Η κόλασις τού Δάντε*  καί «Τό ονειρώδες βάλς» μέ τόν 
Βίλλυ Φρίτς σημείωσαν καταπληκτικήν επιτυχίαν·

Κινημ·3Ολύμπια*,  ΚαίΡ δλην τήν ηορ. εβδομάδα προε- 
βλή&η μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν τό έργον*  Χάννιμπαλ*,  τό 
όποϊον ύπερήρεσε.

Κινημ. Κάΐ-Αάϊφ· Προεβλήΰη κα& δλην τήν εβδομάδα 
τό έργον « ’ΛΛ’—~— “ λλ«»..]λμλλ»/τ>λ/*>  h.f tnv .Μπέττυ Μπαλ.- 
φουρ,

Κινημ· *Ηλύοια.
αάδος μέ αυτοτελή καί επεισοδιακά έργα,
Πάτρατ

Κινημ Πάν&εον. Προεβλή&ησαν τά έργα 
σεΐχη*,  «Ζα-Λα-Μόρ*,  <" Ύ ί
ναβαλλιού*  *αί  ·Νιμπελούγκεν*.

Κινημ. 9Ι^τεάλ, Προεβλή&ησαν «* Η δούκισσα καί 
μαριέρης της*  μέ τόν Μεν^ού, «Τό τέρας» με τόν 
καί «’Ή κυρία μέ τάς καμ'λίας*  μέ τήν Ν. Τάλμαιτζ,

Κ· ’Ανδριόπουλος

Μπέττυ ή δακτυλογράφος*  μέ τήν Μπέττυ 

Αλλαγή προγράμματος τρίς τής έβδο- 
Ε. Βρυέννιος

: «Ό υιός τού
” Υπ άρ». 13 άμαξα*,  «Τρέλλες καρ·

ο κα- 
Τσάνεϋ

Σνρος
Κινημ· ’Απόλλων· Προεβλή^ησαν 

σος τού χρυσού*,  <Ή Γκαρσόν*  ~~ * ’ ε

? Η μυστηριώδης νή- 
_ , ... ... Ή Γκαρσόν*  τού Μαργκερίτ, «ΟΙ τρεις 
λησταί*  f με καταπληκτικήν επιτυχίαν « Ο έκφυλος*  με τον 
Κόνοαδ Φάϊντ και *Αί  περιπετεισι τού Χάρολδ Λόϋδ·

Εκαμε εναρξιν την παρ- Κυριακήν 
^Τό ζωντανό λάφυρο*,  <■'Η 

Δίψα χρυσού*  καί «.Τραγω- 
Γιαννίρης

Κόνραδ Φάϊντ καί
Κινημ. Κοσμογκράφ.

καί προεβλήδησαν τά εξής έργα, 
άπάχισσα τής Μονρμάρτρης*,  « 
δ(.α στους πάγους».
Βύλος

Λυ&είσης τής απεργίας έπανήρχισαν αί προβολαί μέ τά 
εξής έργα : wΚινηα, Άχίλλειον. Προεβλή&η ένα πολύ δυνατό έργο 
«Τά εγκληματικά χέρια τού Όρλάκ·*  Τό κοινόν έπλημύριζε 
τήν εύρείαν αϊ&ουσα τού «Αχίλλειου» είς δλας τάς προβολάς, 
γιά νά ΰαυμάση τόν αφΰαστον εις τραγικότητα Κόνρατ Φάτ. 
• Επίσης προεβλή&η «Ό νΙλιγγος*  μέ τόν Ζάκ Κατελαίν καί 
«Ή λέσχη τής άγάμων*.

Κινημ. 9

Εδεόύα
Κινηγ· Μέγας Αλέξανδρος. Προεβλήδησαυ τά έργα «Μιά

« Π Λέσχη τη*Κινημ. 9Αργυλλά. Είς τόν κινηματογράφον τού κ· Άρ- 
γυλλά προεβλήΰη τό έργον αΓιά μιά γυναίκα*  μέ αρκετά κα
λήν επιτυχίαν. Ήδη προβάλλεται τό εργον «Θλίψεις τού Σα- 
τανά*  μέ τήν γόησσα Λύα ντε Πούττι και τούς 3Αδόλ,φον Μαν- 
ζού καί Ριχάρδον Κορτέζ,Άμφότεροι οι κινηματογράφοι, μάς υπόσχονται τά καλλί-

Κινημ. Ιίάν&εον (Αίθουσα Παλιρροίας). Προεβλήδη- 
σαν τά έργα: «Τρέλλες Καρναβαλιού*,  «Σφαίρα τής ζωής*,  
«Σάν δνειρο*,  <ΓΥπερτάτη &υσία*,  «Παιδί τής Φλάνδρας» 
Χ· υιός τού Ζορρό*,  «‘Ο Νοτς τής ’Αφροδίτης*,  
ανωτέρω εκλεκτά κινηματογραφικά έργα, .
εξαιρετικήν επιτυχίαν καί συνεκέντρωσαν είς τήν S- ττ λ > ' - -

νωνίας μας·
*0 Διευθυντής τού έν Χαλκίδι «Πανθέου*  κ. Παναγιώτης 

Μαρόγλου, ακούραστος πάντα, μας υπόσχεται πραγματικός εκ
πλήξεις, δσον αφόρα τήν προβολήν εκλεκτών έργωι· τής τε
λευταίας παραγωγής 1927, μή φειδόμενος χρημάτων καί κό
πων. "Οντως τό «Πανθεον^ τής Χαλκίδος εντρυφή τά αρι
στουργήματα τής κινηματογραφικής τέχνης, αμέσως μετά τό 
«Πάνθεοι*  τών * Αθηνών, καθ*  δσον αί σχετικαί ταινίαι άπο- 
στέλλονται εκ τής πρωτευούσης, πρώτον είς τήν Χαλκίδα καί 
κατόπιν εις τάς λοιπάς ελληνικός πόλεις.

Τήν έλευσομέ ην εβδομάδα θά προβληθούν τά έργα 
μεν*,  νΣαλαμπό*,  'Ο άνθρωπος μέ τήν Ισπανό*,  
ριον Γυναικός*,  «Γυός τού Σεΐχη» κλπ, 
Καλάμαι

Κινημ, 3Α&ηνα,ίκός. Προεβλήθη τό αυτοτελές έργον «Τά 
ρωσσικό οργιά*.
Τρίκκαλα

Κινεμ. Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό 
στήν πόρτα*  μέ τήν Νόρμα Τάλμαιτζ.

«Δον
Ολα τ9: 

προβληΰέντα έσχον
------------ - - - wurvrv*»·  V // ν μεγάλην

αίθουσαν τής Παλιρροίας τήν έκλεκτοτέραν μερίδα τής κοι-

πων.
στουργήματα τής

Κάρ- 
« Μαρτύ· 

Ά, Άκρο^.

έργον «νΕτα σημάδι

Καβάλλα
Κινηα, 90λύμηια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ο άνθρωπος 

πού πουλιέται*  και « Η γόησσα*  μέ τήν Π. Νέγκρι, Λίαν 
προσεχώς «Καλόγηρος καί κοκόττα*

Κι,ημ. Αίγλη, Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μόνον βασι
λείαν της*  και « Η μουσουλμάνο*·  Γ. Νιτσόττουλος
Ξάνθη

Κινημ, Μέγας. Προεβλήθησαν τά έρνον «Τό μέντιουμ*,  
«Τό ερωτευμένο θαλασσοπούλι*  καί «‘Ο άσωτος υιός» ώς 
ευεργετική τού Γ, Καπνικού Συνεδρίου Μακεδονίας — Θράκης.

Κινημ. Πάν&εον, Προεβλήθησαν «Ή έξομολόγησις*  καί 
διάφορα επεισοδιακά, Σ. Καζαντζής
Μεύολόγγιον

Κινημ, "Αττικόν, 
Βοργία*  · Προεβλήθη τό έργοά «Λουκρητία 

Θ. Γεωργόηονλος

Η ΚΙΝΗΜ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

*II επιτυχία τού έργου «Μαύρος Πειρατής*  μέ τόν Φαίρ- 
μπαγκς ήτο τόσο μεγάλη ώστε ή διεύθυισις τού Κινημ. 'Οπε
ρά ήναγκάσθη νά τήν συνέχιση καί δευτέραν εβδομάδα.

’Επίσης μεγάλην επιτυχίαν έσημείωσε καί ή ταινία «Ό 
ήλιος τού μεσονυκτίου*  μέ τήν Λάουρα Λααπλάντ, προβλη- 
θεϊσα είς τόν Κινημ. Μαζικ τή συνοδεία άσματος.

Πολύ καλή επίσης καί ή ταινία τού Κινημ Μοδέρ^ «"Ο 
νόμος τού έρωτος*,

Τό άριστούργημα «Μητρόπολις» περί τού όποιου τόσα 
έγράφησαν. προεβλήθη έν μέσω καταπληκτικής κοσμοσυρροής 
είς τόν Κινηα ’Αλάμπρα.

Ek τόν Κινη μ, Μελέκ προεβλήθη «'Η Βαλέ» τσια*  μέ τήν 
Μούε Μούρραιν,

* Π «Φαιδώρα*  μέ τήν *1ή  Πάρρυ προεβλήθη είς τον Κι- 
νημ. “Εκλαίρ.

Κινημ, Λουξεμπουργ. Προεβλήθη «Τό ονειρώδες βαλς*.
Κινημ, Σίκ, Προεβλήθη « Η εχθρό τών άνδρώ)*.
Κινημ. Έτουάλ. «' Η θύελλα τών παθ'ών*.
Κινημ. Άλκαζάρ. Προεβλήθη «Ή Σφίγξ», Ναζλόγλου

ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ

— Άλ. Μπιζέλην (Κέρκυραν), ΟΙ πρωταγωνισταί τοΟ 
ΝΤ____ _ _ ΟΙ »- - -- --

- - ·»------------- ------------ ----------- ''■S —vrw

τερος κυβερνήτης Έρβέ ό Μαρσέλ Βιμπέρ, Σόνια Καρ- ■ 
τιέ ή Λίλιαν Χώλ Ντέβις, ’ ------ ---
ν*___ τ- ' - - -

_

ποτέ άλλην πληροφορία ·
—Βελεντϊνο*  Α. (Πειραιά).

κώς μέ τόν Μοσζοΰ<ιν. ΞΞ_______ ,
είναι ή εξής : Miss Pola Negri, Beverly Hills, Califor
nia. U.S.A.

e ____ ______  _ _  V w v-r WWW j vw ▼ V VF WWJ**  VW

Νιτσεβό είναι ' Πλοίαρχος Καρτιέ ό Κάρολος Βανέλ, δεύ-__f ■ Λ — - - ---
τιε η ΛίΜαν Χώλ Ντέβις, καί ή μνησιή τού Έρβέ ή 
Σουζύ Βερνόν. Μένω εΐ; τήν διά^εσίν σας δι’ οίανδη- 

χίΓ Τ ---- --- *1  -- - - *

άς άπήντησα ήδη σχετι·
. Η διεύΟυνσις τής Πόλα Νέγκρ». k « ·*  ‘ · - -----

—Ντίνιαν Ροβελέρ. (* Ενταύ&α). CH διεύΟ' »νσις τού 
Τζών Γκίλμπερτ είναι : Metro -Goldwyn-Mayer Studios 
Culver City Calif U.S.A, του Ζάκ Κατλαίν : 63 Bou
levard des snvalides Paris. *0  Ριχάρδος Κορτέζ ιύρί- 
σκεται τώρα είς Παρισίους όπου «γυρίζει» υπό τήν διεύ- 
Φυνσιν τοϋ Λεόνς Πβρρέ τήν «Χορεύτρια μέ τά δρχοειδή» 
ΔύνασΦε νά τιύ γράψητε ώς έξης. Monsieur Ricardo 
Cortez, Aux soins des Films Paramount-63, Bd. des 
Champs-Bl sees-Paris 8.

—Taolav Τρακάλη- (Σέρρας). Ή διεύάυνσίς του Ζάκ 
Κατλαίν είναι : 63 Boulevard des Invalides Paris τής 
δέ Νότας Βασνάτζβ MmeNata Vasnatze, Goskin prom· 
Grousy’i Film-Georgie Sovietique de Caucasse.

Σύλβιος ό Π.

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΖΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

Αλεξάνδρεια
Τή 11 λήγ, μ· έκαμε έιαρξιν τών παραστάσεών του ό κι

νηματογράφος Royal μέ τό έργον «’Ιδιοτροπία γυναικός» ή 
^Γρήγορα άγκάλιασέ με*  μέ τόν Άντρέ Ροάν.

Cosme^raph· Προεβλήθη ή δευτέρα εποχή τού έργου 
, «Περιπλανώμένος ’Ιουδαίος» καί ή έπτάπρακτος κωμωδία 
«Είναι νέα καί δέν το ξέρει»,

Maiestic· Προεβλήθη μετά μεγάλης επιτυχίας τό έργον 
«Πύρ /· μέ τήν Χπόλλυ Ντάβις καί τούς Βανέλ καί Μαξουντιάν.

Ambassadeurs· Προεβλήθησαν «Τό τελευταΐον Γά- 
ουντ» καί «*Οταν  ή θύελλα μαίνεται*,

Josy Palace· Προεβλήθη «Ό λύκος τών θαλασσών*,
Mohamed Aly· Προεβλήθη ή ωραία κωμωδία «Ή κυ

ρία δέν θέλει παιδιά» μέ τήν Μαρ'α Κόρντα, καί τόν Χάρρυ 
Λίτκε.

Belle Vue· Προεβλήθησαν «"Αγγελος καί δαίμων*  καί 
τό τέλος τού «Σαμοών τού Ιπποδρομίου*,

Kursal· Προεβλήθη τό έργον «"Ο παράδεισος τών ερω
τευμένων*  μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί τήν 3Οσβάλντα,
Καιρόν

G aumont Palace· Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τό έργον 
«Ή μεγάλη παρέλασις» είς 13 μεγάλας πράξεις.

American Cosmegraph. Προεβλήθησαν «Ό περι
πλανώ αενος ’Ιουδαίος*  καί «'Ο διάβολος τής θαλάσσης*.

Cinema Metropole· Προεβλήθησαν at ταινίαι « Ορ
κος γυναικός*  καί «Γιά τήν αγάπη τού Θεού*  μέ τόν Χάρολδ 
Λόϋδ.

Josy Palace· Προεβλήθη μέ επιτυχίαν « Τό αύτοκρστο 
ρικόν ξενοδοχείο**  ιτέ τήν Πόλα Νέγκρι.

Ginema Empire. Προεβλήθη τό έργον «Τά νειάτα τής 
θείας Μαρίας* .
Πόρτ-Σάϊτ

Eldorado· Προεβλήθη ή ταινία «Οί φαλαινοθήραι τού 
’Ατλαντικού» μέ τόν Τζι·»ν Μπάρυμορ καί Ντολορές Καστέλλο.

Δ, Μαρκοζάνης
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ΔΙΟΤΙ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ
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