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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

I Al ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΜΗΧΑΝΑΙ 
TOY ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ποοτεοήηατα
1) Κατάργησις ολοσχερής τών ανταλλα
κτικών. Ό μηχανισμός δέν ύφίσταται τοι- 
αΰτας φθοράς διότι λειτουργεί άνευ 
στχυρου κχί τχμ,πούρ.
2) Τελεία ασφάλεια τών ταινιών από 
πάντχ κίνδυνον φθοράς, καταστρο
φής ή πυρκαϊάς. 3) Σταθερότης προβο
λής άκρως τελεία εις πάσαν ταχύτητα. 4) 
Λειτουργία εντελώς αθόρυβος εις όποιαν- 
δήποτε ταχύτητα προβολής. 5) 'Ολόκλη
ρον τό πρόγραμμα εντός μχα,ς οριζοντίου 
μ-πθ|Λπίνας δύναται νά προβληθή άνευ 
διαλείμματος εις ταχύτητα κατά βούλησιν 
από 4 τετραγωνίδια μέχρι 60 κατά δεύτε- 
ρόλεπτον. 6) Αυτόματος λίπανσις, αυτόμα
τος φωτισμός, αυτόματον ρεγουλάρισμα.
7) Χειρισμός ευκολότατος προσιτός εις 
πάντας. 8) Οικονομία φωτισμού προσω
πικού κτλ.Γ ' '

, Δ I. ΚΑΡΡΑΚ .
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Έβομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
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’Έχουν εις άφθαατον βαθμόν
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΝ ΕΥΛΥΠΣΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΟΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εΐνε ασυναγώνιστοι ήγγυπμένπς ποιότητος καί ούδέηοτε ηαρου- 
σιάζουν ελαττώματα

Διά τοΰτο προτιμώνται πάντοτε |β
ΔΗΜ. I. ΚΑΡΡΑΣ |

’Αποκλειστικός αντιπρόσωπος—Άθήναι—Όδός Πατησίων 12 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑΙΝΙΑ β

Δράματα—Κωμωδίαι— ’Επεισοδιακά—Ζουρνάλ
I

Σέ μιά συνεδρίασι τής Γαλλικής Γερουσίας την 
περασμένην εβδομάδα μιά σφοδρή καί ...θυελλώδης 
συζήτησις γιά τον Κινηματογράφο άπησχόλησε καί 
τις τέσσερες ώρες τής συνεδριάσεως.

Κατ’ αυτήν ήκούσθησαν χίλιων ειδών γνώμες γιά 
τήν χρησιμότητα τού κινηματογράφου, αντίξοες με
ταξύ των, πολλές σοφές, μερικές αρλούμπες ’....

Οί σοσιαλιστές συγκλητικοί μολονότι ύπέρμαχοι τού 
κινηματογράφου, ζητούν νά τεθούν μερικοί περιορι
σμοί στή βιομηχανοποίησί του:

—Νά παύσΐ| τό «γύρισμα» καί ή προβολή πολεμι
κών έργων σάν τήν «’Εποποιία τού Ναπολέοντος», 
σάν τή «Δόξα», τό «Βερντέν» κ. ά. πού έξεγείρουν τά 
πολεμικά ένστικτα τής Νεολαίας !

—Νά παύση ή προβολή τών ρωσσικών έργων, ζη
τούν από τό άλλο μέρος οί Έθνικόφρονες.

Ό κ. Έρριώ, παρών κατά τή συνεδρίασι, προσπα
θεί νά συμβιβάση τά διεστώτα.

Φωνές, απειλές, σούσουρο καί έν τέλει δέν ...άπο- 
φασίζεται τίποτε !

CfA / X X 9 » CM X(J κινηματογράφος, πειο σοφος απ ολους τους 
συγκλητικούς, μολονότι δέν ...έρητόρευσεν, ύπερίσχυσε 
καί αυτή τή φορά !

Βήϊω του, λοιπόν.

Στο Μπουλβάρ «Ντέ-ζ-Ίταλιέν», όχι μακρυά απ’ 
τήν Όπερά, ή Παραμάουν έκτιζε τον Παρισινό της 
κινηματογράφο. 'Ως κτίριο, κάτι παραπάνω από με
γαλοπρεπές, ώς σάλα πολυτελεστάτη, ώς κομφόρ 
αρκεί ή λέξις ...αμερικανικά !

Ετσι τό Παρίσι, μετά από τό «Γκωμόν», αποκτά 
καί δεύτερο κινηματογράφο τής προκοπής.

Γιατί ολοι οί άλλοι, μή έξαιρουμένων καί τών θε- 
ωρουμένων ώς αριστοκρατικών τών «Γκράν-Μπουλ- 
βάρ», πολύ λίγο μπορούν νά δνομασθούν κινηματο
γράφοι αντάξιοι τού Παρισιού

Τό γεγονός δμως αυτό άρχισε νά στενόχωρη τούς

Διά μίαν φοράν 
ό στίχος . . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. 
’ Ανω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος

Εις τό έξώφυλλον 
ή σελίς . . .
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5,00

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ χ· ΜΑΝΟΥ ΚΕΛΛΑ

Γάλλους επιχειρηματίας τού κινηματογράφου. Καί 
ϊσως Όχι χωρίς δίκαιο.

Γιατί δλες σχεδόν οί ’Αμερικανικές εταιρείες έχουν 
αγοράσει καί αγοράζουν καθημερινώς τά πειό κεντρι
κά θέατρα τού Παρισιού μέ τή σκέψι νά τ’ άνοικοδο- 
μησουν εις μεγαλα και ανετα με τον σκοπον να προ
βάλλουν τά φιλμ τής παραγωγής των.

Καί τότε τά γαλλικά φιλμ, έξωσμένα από τά κεν
τρικά κινηματοθέατρα θά είνε καταδικασμένα εις θά- 3\ / 3 X \ X 3Χ X 3νατον αν περιμένουν απο τα γειτονικά η τα επαρ
χιακά. 5

’Έτσι μιά σταυροφορία εκ μέρους των κατά τής 
αγοράς τών κεντρικών θεάτρων από τούς ’Αμερικα
νούς, κινήθηκε τελευταία στις στήλες τού γαλλικού 
Τύπου, πού ασφαλώς θά μείνη χωρίς αποτέλεσμα, ή 
μάλλον μιά ...τρύπα σιό νερό !

Στο στούντιο τής Joinville ό Μπενίτο Περότζο 
«τραβάει τούς τελευταίους γύρους τής μανιβέλλας» 
γιά τό καινούριο φιλμ του «'Η Κοντέσσα Μαρία». 
’Έχει τελειώσει σχεδόν δλο τό έργο κι’ απομένουν με
ρικές σκηνές τού «βαρέως πυροβολικού». Ή Σάντρα 
Μιλοβάνωφ, πού θεωρείται αστέρι πρώτου μεγέθους, 
πρωταγωνιστεί μ’ ένα εξαιρετικό κέφι στο ρόλο τής 
«Κοντέσσας Μαρίας».

Ποιος ξέρει αν ή ώμορφη Ρωσσίδα δέν ζή στήν ου
τοπία μιας αληθινής καί «έν ένεργείρ» κοντέσσας ;

Παληά θαμμένα όνειρα !...

Καθένας σκηνοθέτης έχει καί τον ιδικόν του τρό- 
tov τού «έργάζεσθαι». Μέ αυτό δέν θέλω νά πώ γιά 
τήν ιδιαιτέρα τους καλλιτεχνική μέθοδο, αλλά γιά τον 
τρόπον τού έργάζεσθαι στο στούντιο. Είνε έπί παρα- 
δείγματι οί καλούμενοι «aristos» σάν τον κ. Άνρί 
Ρουσσέλ πού δέν άφίνει ποτέ τό μονόκλ του καί σάν 
τον κ.Μαρσέλ Λ’ Έρμπιέ πού αλλάζει κουστούμι τρεις



Κινηματογραφικός Άότηρ Κινηματογραφικός Άότηρ

x x r / e/ \ 3/x Λ C / .φορές την ήμερα, όπως και άλλοι, οι περισσότεροι 
πού περνούν τό στούντιο σαν ένα εργοστάσιο καί πε
ριφέρονται με μια μπλούζα σαν ...χημικοί εργοδηγοί !

Πάνω στη δουλειά εΐνε άλλοι πάλι σκηνοθέται σαν 
τον κ. Σιμόν πού ακούει τις συμβουλές των ηθοποιών 
καί των μηχανικών ακόμα καί πού φθάνουν νά περι
κόψουν ακόμα καί τό σενάριο, κι’ εΐνε άλλοι σαν τον 
κ. Δονασιέν πού μέσα στο στούντιο εΐνε δέκα φορές 
μονάρχαι καί δικτάτορες !

Ή ϊδια λοιπόν κοινωνική ακαταστασία υπάρχει χ \ / ** \ c/ \ · e/ λ χκαι στο κράτος του σινεμα, όπως και σ ολα τα πραγ
ματικά κράτη καί παντού.

* * *
Τό «Ώμπέρ» μάς παρουσίασε τήν περασμένην 

εβδομάδα τό μόνο (;) ανέκδοτο ή μάλλον άπρόβλητο 
φιλμ τού Ροδόλφου Βαλεντίνο.

’Αλλά καί πόσα ακόμα ανέκδοτα φιλμ τού Βαλεν
τίνο δέν θά μάς παρουσιάσουν μέ τον καιρό !

Βλέπετε υπάρχουν—δπως παντού άλλωστε—καί 
στο σινεμά οι απαραίτητοι «necrophages». Πόσα 
κοριτσόπουλα ρωμαντικά καί πόσες υστερικές γερον
τοκόρες πού γιά τήν έκμετάλλευσι τού σινεμά αποτε
λούνε μιά πελατεία σημαντική, θά έχάνετο αν δέν 
έπροβάλλετο ένα ακόμα φιλμ τού πολύκλαυστου 
«Rudi» '

Ό «Εραστής»—εΐνε ό τίτλος τού φιλμ—εΐνε μιά 
παληά, πολύ παληά, ταινία τού Βαλεντίνο, από τότε 
πού έκείνος πρωτοντεμπουτάρισε. ’Έτσι βλέπουμε 
ένα νέο Βαλεντίνο, πολύ σχετικά χοντρό στο σώμα, 
σ' ένα ρόλο πολύ αντιπαθητικό.

Στήν αρχή νομίζει κανείς δτι πρόκειται γιά κανένα 
κωμικό φιλμ. Τό κοινό τουλάχιστο δέν κρατήθηκε από 
τά γέλια. Κι’ ας άφίσουμε τά κουστούμια καί τις ρό
μπες πού μάς θυμίζουν περίπου τήν προπολεμική 
μόδα !

Πόσα αλήθεια αποτυχημένα φιλμ μεγάλων σή
μερα «αστέρων» μπορεί νά βρή κανείς χωμένα στο 
βάθος τών αποθηκών τών διαφόρων στούντιο ’.

* λ φ

Τά διάφορα κοσμήματα πού βλέπουμε νά φέρουν 
πάνω τους κατά τήν προβολήν μιάς ταινίας ή διάφο
ρες βεντέτες τού σινεμά, μή νομίσετε ποτέ πώς εΐνε 
αληθινά. *

Διά πολλούς καί διαφόρους λόγους αί καλλιτέχνι- 
δες τού κινηματογράφου προτιμούν τά ψεύτικα μπιζού.

Κ’ ϊσως νά μήν έχουν άδικο!
Ή δ)νίς Σούζυ Πριμ έχασε προ ήμερώνένα λαμ

πρότατο κολλιέ από μαργαριτάρια. Τής έκλάπη; Ίσως.
Αι εφημερίδες ανήγγειλαν τό γεγονός μέ μεγάλους 

μάλιστα τίτλους. Ή αξία του 150 χιλ. γαλ. φράγκα 
συνεκίνησε δλους δσους έδιάβασαν τό νέο.

Καί μονάχα ή θελκτική μου φίλη Σούζυ δέν έστε- 
νοχωρήθη διόλου γι’ αυτό.

' Καί γιατί νά στενοχωρεθή αφού τό κολλιέ πού

Η10Ξ4 ΤΗΣ ΜΑ ΡΣΕΑΑΑ ΑΑΜΠΑΜ
9Ασφαλώς ή έφετεινή κινηματογραφική περίοδος 

δύναται νά χαρακτηρισΰη ώς περίοδος πλήρους λάμ- 
ψεως διά τήν Μαρσελλα Άλιιπάνι, Ιάν λάβωμεν ΰπ9 
δψιν δτι «Ιγύριαε» κατά το τρέχον ειος οκτώ δλοκλή· 
ρους ταινίας μεταξύ τών δτοίων καί δύο σούπερ-φιλμ.

CO Ικλεκτός αυτός «άστήρ» από τής άνατολής του 
όποιου μόλις έττά ετη παρή^ον^ κατώρΰωσε κατά τό 
διάστημα τής λαμπράζ ταύτης σταδιοδρομίας του δχι 
μόνον νά έπιβληΰή ώς καλλιτέχνης, ά^λά καί νά έπι- 
σκιάση πλείστας διαοήαους συμπατριώτιδάς της αϊτι- 
νες έμεσουράνησαν κατά τό παρελθόν,

ΕΙς τήν Γερμανίαν, ίσως περισσότερον παντός άλ
λον παραγωγικού από κινηματογραφικής άπόφεως 
κράτους, ύπάρχουσι πλεισται καλλιτέχνιδες τής κατη
γορίας τής Μαρσελλα 9Αλμπάνι. Κατά συνέπειαν λοι
πόν ή μεγίστη ζήτησις τών ταινιών της καί ή εκ ταύ- 
της άδιάκοπος έργασία της, δέον νά ϋεωρη&ώσιν ώς 
άποδείξεις τής μεγίστης εύνοιας καί προτιμήσεως τού 
κοινού διά τήν λαμπράν ταύτην καλλιτέχνιδα.

Ή Μαρσέλλα Αλμπάνι παρά τήν ύπέρμετρον Ιρ- 
γασίαν της δέν λησμονεί ποτέ τούς * Ελληνας θαυμα
στός της τών όποιων τήν περιέργειαν ό «Κινημ, 9Α- 
στήρ» άνέλαβεν ίκάστοτε νά ίκανοποιή.

’Απαντώσα λοιπόν εις σχετικήν μου έρώτησιν μου 
λέγει δτι μόλις έπεράτωσε τον «Πρίγκηπα ή Γελωτο
ποιόν» τού ΜωρΙς Ντεκομπρά, άνευ τής παραμικρός 
διακοπής, ήρχισεν αμέσως εν άλλο φιλμ τιτλοφορούμε- 
νον »Γυναικες πού συναντούμε τή νύχτα». Μετά 
τούτο δέ θά ^γυρίση» ενα σούπερ-φιλμ διά λογαρια
σμόν τής Ονφα υπό τον τίτλον «Μυστικά τής ’Ανατο
λής» τού όποιου αί ένδυμασίαι έτοιμάξονται ήδη.

«Είμαι κατάκοπη από συνεχή εργασίαν καί περι
μένω άνυπομόνοχς τάς έορτάς τών Χριστουγέννων διά 
νά άναπαυθώ επί τρεϊς ή τέσσαρας ημέρας»

’Από αυτήν τήν φράσιν τής κα :λιτέχνιδος οΐ άνα- 
γνώσται μας δύνανται νά άντιληφθώσιν οποίαν αξίαν 
εχει ό χρόνος διά τήν Μαρσέλλα ’Αλμπάνι. Τό ’Αθη
ναϊκόν Κοινόν δπερ τόσον έπεθύμησε τήν εννοούμε- 
νην του ταύτην καλλιτέχνιδα δέν θ9 άργήση νά τήν 
θαυμάση εις δύο από τάς μεγαλυτέρας της επιτυχίας, 
«Τόν Παγοδρόμον ΝτάγφΙν» εις τον όποιον παίζει μέ 
τον πρωταγωνιστήν τών Νιαπελούγκεν Πώλ Ρίχτερ, 
και τό «Μακιγιάζ» δπου παίζει μέ τήν Χάνδρα Μυ- 
λοβάνωφ καί τούς Κάρολον Βανέλ καί 9Αλφόνσον 
Φρύλανδ. 9Αλλά μέ τήν κριτικήν τών ταινιών τούτων 
έπιφυλλάσσομαι ν’ ασχοληθώ έν καιρω.

ΙΡΙΣ ΣΚΟΡΛΒΛΙΟΥ

τής έκλάπη ήταν άπομίμησι τού αληθινού της καί πού 
δέν τής στοίχιζε πάρα πάνω από 150 μονάχα φράγκα;

Ό κλέπτης του ασφαλώς θά έχη κρεπάρει από τό 
κακό του!...

Μάνος Κέλλας

ΤΑ ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΣΙΗΕ OPIRN

ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πρωταγωνιστούν οί Μαρσέλλα ’Αλμπάνι, Βέρνερ Κράους καί Σάρλ Βανέλ. 
Προβάλλεται εις το «’Αττικόν».

Εις ένα κεντρικόν ξενοδοχείον τής Ν. Ύόρκης κα 
. τέλυσεν από ημερών ή διάσημος καλλιτέχνις ’Άντα 

Βάν Ρύητ ή οποία προσεκλήθη επί τούτφ διά ν’ άνα- 
λάβη τόν πρώτον ρόλον εις μίαν νέαν έπιΐΐεώρησιν 
πού έπαίζετο μετ’ δλίγας ημέρας εις κάποιο αριστο
κρατικό θέατρο. Ή ’ Αντα έφημίζετο τόσον διά τό 
εξαιρετικόν της καλλιτεχνικόν ταλέντο, δσον καί διά τά 
πολύτιμα κοσμήματά της, τά όποια προήρχοντο από 
δωρεάς τών πολυπληθών της θαυμαστών. Τούτο ήρ- 
κεσε νά συγκεντρώσω τήν προσοχήν καί τό ενδιαφέρον 
τών διαρρηκτών τής Ν. Ύόρκης. Καί τήν ιδίαν νύκτα 
ή Βάν Ρύητ πίπτει θύμα θρασυτάτης κλοπής.

’Ολίγα λεπτά μετά τήν κλοπήν ή καλλιτέχνις δέχε
ται τήν έπίσκεψιν ενός κυρίου καλού εξωτερικού, ό 
όποιος, προς μεγάλην έκπληξιν τής ”Αντας, τής δηλοΐ 
δτι εΐνε ό κλέπτης τών κοσμημάτων της.

—Είμαι διατεθειμένος κυρία νά σάς έπιστρέψω 
αμέσως τά κοσμήματά σας, τής λέγει, εάν έδέχεσθε 
νά μοί παραχωρήσετε μίαν συνέντευξιν.

Ή Βάν Ρύητ μή δυναμένη νά έννοήση τήν σημα
σίαν δλων αυτών τόν παρακαλεί νά τήν περιμένη διά 
νά ένδυθή.

Εις τό ίδιον ξενοδοχείον κατοικεί επίσης καί δ 
διάσημος ’Αμερικανός ιμπρεσσάριος Μόρις Μπρούκ, 
ό όποιος κατά τήν στιγμήν τής κλοπής εΐχεν άντιλη- 
φθή τήν φυσιογνωμίαν τού δράστου, καθ’ ήν στιγμήν 
ό τελευταίος ούτος έξήρχετο από τό δωμάτιον τής 

■ Αντα.
Καί ένφ ό βαρώνος Λαγκάρ, ό όποιος εΐνε ό 

δράστης τής κλοπής περιμένει εις τό σαλόνι τού ξε
νοδοχείου τήν ’ Αντα διά νά τής έπιστρέψη τά κο
σμήματα, ό Μπρούκ αναγνωρίζει εις τό πρόσωπόν 
του τόν κλέπτην καί τόν κατηγορεί δημοσία.

Ό κόσμος πού εύρίσκετο εις τό σαλόνι έσπευσε νά 
περικυκλώση τόν βαρώνον, ενώ ένας υπάλληλος έτρε- 
ξε διά νά ειδοποιήση τήν αστυνομίαν. Ό βαρώνος 
Ααγκάρ παρ’ ολίγον θά έπιπτεν εις χείρας τής αστυ
νομίας καί θά έξηυτελίζετο δημοσία αν δέν έσπευδε 
νά τόν σώση ή ’ Αντα, λέγουσα δτι εΐνε μνηστή του.

Ό Μπρούκ, προ ολίγων ετών ήτο μεμνηστευμένος 
μέ τήν ’ Αντα καί παρ’ δλην τήν διάστασιν πού έ- 
πήλθε κατόπιν μεταξύ των δέν δύναται νά τήν λη- 
σμονήση. ΕΙς μίαν στιγμήν, επωφελήθείς τού θορύ
βου καί τής κοσμοσυρροής ό Μπρούκ πλησιάζει εκ 
νέου τήν ’Άντα καί τής εκδηλώνει καί πάλιν τόν έ
ρωτά του. ’Εκείνη δμως τόν αποκρούει καί τρν πα- 
ρακαλεϊ νά μή τήν ένοχλήση πλέον.

Ό Βόλημαρ, διευιθυντής τού θεάτρου, εις τό ό

ποιον πρόκειται νά πρωταγωνιστήση ή ’ Αντα, ενρί- 
σ^εται εις πολύ στενόχωρον οικονομικήν κατά στάσιν, 
λόγφ τών τεραστίων εξόδων πού έκαμε εσχάτως. Έκ
τος τούτου ενοχλείται υπερβολικά καί από τήν σουμ- 
πρέττα Κίττυ Λερού, ή οποία τόν πιέζει νά άναθέση 
είς αυτήν τόν ρόλον τής ’Άντα.

Ό Μπρούκ πληροφορηθείς τήν στενοχώριαν τού 
Βόλημαρ, προτείνει είς αυτόν νά τόν βοηθήση εάν

Ή Μαρόέλλα ΆΧ|ΐπάνχ καΙ "ό Β. Κράονς 
είς τό έργον τό «Μακιγιάζ»·

συγκατετίθετο νά άφαιρέση τόν ρόλον από τήν ’Άντα 
καί νά τόν δώση είς τήν Κίττυ. Ό Βόλημαρ παραδέ
χεται καί ευρίσκει μίαν πρόφασιν διά ν’ άντικαταστή- 
ση τήν ’Άντα καί χωρίς νά χάση καιρόν σπεύδει νά 
συναντήση τήν Κίττυ. Άν τώ μεταξύ ή ’Άντα πληρο- 
φορηθείσα τάς εναντίον της ένεργείας τού Μπρούκ 
σπεύδει νά τόν συναντήση καί νά τού ζητήση εξηγή
σεις. Ή συζήτησις μεταξύ των διεξάγεται ζωηρά καί 
ή θΟΥΜ τήζ Άντα κατά τού Μπρούκ είναι καταφανής. 
Αίφνης ενώ ή συζήτησις έξηκολούθη ακούεται ένας 
πυροβολισμός καί προτού ή ’Άντα άντί'ηφθεί από 
πού προήρχετο, βλέπει έντρομος τόν Μπρούκ νά πί
πτει κεραυνόπληκτος εμπρός της.

Ό Λάγκαρ ό όποιος εΐχεν ήδη συννενοηθη μέ τήν 
αδελφή του έπήγαινε ν’ άναγγείλη τ’ αποτελέσματα 
στήν ’Άντα, τήν στιγμήν εκείνην ακριβώς είχε ριφθη
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ό’πυροβο λισμός. Όταν έφθασεν επί τόπου είδε την 
Άντα μέ τό περίστροφο στο χέρι καί μπροστά της 
το πτώμα τού Μπροΰκ. Δεν υπήρχε αμφιβολία δτι ή 
Άντα τον έσκότωσε διά να τον έκδικηθή. Ό Λαγκάρ 
δμως πού αγαπούσε υπερβολικά την ’Άντα δέν ήμπο-

ρούσε νά την ίδή νά σύρεται εις τά δικαστήρια καί διά 
νά σώση τό γόητρό της προσφέρεται ούτος νά άνα- 
λάβη τάς εύθύνας, παρουσιαζόμενος αυτός ώς ένοχος. 
Ή Άντα δέν μπορεί νά έννοήση την αυτοθυσίαν 
τού Λαγκάρ καί νομίζει δτι πράγματι αυτός είναι δ 
δολοφόνος τού Μπρούκ. Τό θάρρος δμως τού βαριό- 
ρου μέ τό δποϊον ούτος έσπευσε νά δμολογήση την 
πράξιν του καί ν’ άπαλλάξη από τήν κατηγορίαν την 
καλλινέχνιδα, ή δποία τις οι δε ποια τύχη την έπερίμενε 
εις τό δικαστήριον, προκαλεϊ τον θαυμασμόν τής’Άν
τα, ή δποία αισθάνεται προς αυτόν αίσθημα συμπά
θειας καί οίκτου.

Εις τό άνακριτικόν τμήμα δ αστυνόμος διεξάγει μέ 
εξαιρετικήν προσοχήν τάς ανακρίσεις του. "Ολα τά 
στοιχεία άποδεικνύουν δτι δ βαρώνος Λαγκάρ εϊνε δ 
φονεύς τού Μπρούκ. Αί ανακρίσεις μετ’ ολίγον τερ
ματίζονται καί δέν απομένει παρά νά συνταχθή τό 
σχετικόν βούλευμα διά νά εισαχθή δ δολοφόνος εις 
δίκην.

Άλλ’ δ αστυνόμος πού διεξάγει τάς ανακρίσεις 
τήν τελευταίαν στιγμήν έξετάζει τό περίστροφον τής 
’ Αντα, τό όποιον ευρίσκει πλήρες. Έξ αυτού δρμώ- 
μενος δ αστυνόμος σχηματίζει τήν πεποίθησιν, δτι

καί ό Λαγκάρ εΐνε αθώος, διότι τό περίστροφον ήτο 
τό ’ίδιον ακριβώς πού κρατούσε καί δ Λαγκάρ κατά 
την ώραν τής συλλήψειός του. Καί έφ’ δσον ήτο πλή
ρες έσήμαινε δτι δέν ήτο δ Λαγκάρ εκείνος πού έ- 
πυροβόλησε κατά τού Μπρούκ. ’Αλλά ποιος ήτο λοι

πόν ; Την απο
ριαν αυτήν της 
Δικαιοσύνης έρ 
χεται νά λύση 
ό διευθυντής 
τού ξενοδοχεί
ου μέ μίαν κα- 
τάθεσίν του.

Ό λογιστής 
τού Μπρούκ έ- 
χων προηγου- 
μένας άφορμάς 
έναντίον του 
καί μισών αυ
τόν θανασίμως 
έπωφελήθη τής 
συνομιλίας τού 
προϊσταμέν ο υ 
του μέ τήν’Άν- 
τα καί τον έδο- 
λοφόνησεν. Ή 
κατάθεσις τού 
διευθυντού τού 
ξενοδοχείου ή- 
νοιξε τον δρό
μον τής έλευ*  
θερίας εις τάς 
δύο έρωτευμέ- 
νας ψυχάς. Ή

νΑντα καί δ Λαγκάρ εΐνε ελεύθεροι. Μετ’ δλίγας 
ημέρας έδίδετο ή Έπιθεώρησις. εις τήν όποιαν έ- 
πρόκειτο νά πρωταγωνιστήση ή ’ Αντα.

Ή πρώτη τής° έπιθεωρήσεως έσημείωσε θρίαμ
βον διά τήν ’Άντα, ή δποία κατόπιν εκατό παρα
στάσεων ανήγγειλε τήν άποχώρησίν της από τής σκη
νής. CH Κίττυ αντικατέστησεν επί τέλους τήν ’Άντα 
εις τήν έπιθεώρησιν διά νά συντελέση καί αυτή εις 
τήν ευτυχίαν τού αδελφού της, ο οποίος παρελαβε 
τήν εκλεκτήν του και άνεχώρησε διά τό γαμήλων 
ταίεΐδι.

ΤΑ ΑΡΘΡΑ TOY ‘‘Κ1ΝΗΝ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,

Εις εν τών προσεχών τευχών μας θά δημοσιεύσω- 
μεν άρθρον τού εκλεκτού Γάλλου καλλιτέχνου κ. Κα
ρόλου Βανέλ.

Τήν άνάγνωσιν τούτου συνιστώμεν από τούδε εις 
τούς άναγνώστας μας λογφ τού μεγίστου του ενδια
φέροντος καί τής άμεροληψιας του, τοσον τιμητικής 
διά τον Κάρολον Βανέλ.

JL JL Jk A

Μία άπό της ωραιότερες κωμικές όκηνές τοϋ έργον τΛς Φόξ Φιλμ αΐΐόόο αϊμα 
έκόότιόε ή νίκη» μέ πρωταγωνίστριαν την χαριτωμένην 6 Ιό πανί δα καλλιτέχνιδα 
Ατολορές Ντέλ Ρίο9 πον προβάλλεται είς τό <Μοντιάλ» μέ καταπληκτικήν 

όνρροην κόόμον·

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ AYA ΜΑΡΑ

Ποιος άπό τούς κάπως παλαιοτέρους θαμώνας τών 
σκοτεινών αιθουσών δέν θυμάται τήν Λύα Μάρα; 
Προ τετραετίας, μού φαίνεται, έπαιζε τακτικά ένας 
άπό τούς κινηματογράφους τών Αθηνών φιλμ τής 
Λύα Μάρα καί τήν εποχή εκείνη ή έσθονίς καλλιτέ- 
χνις είχε καταστεί μία άπό τάς πλέον δημοφιλείς τού 
Αθηναϊκού Κοινού. ’Έκτοτε ένα μόνον ή δύο φίλμ 
της προεβλήθησαν καί ΐ^ά είναι δυο χρόνια τώρα 
πού έχομε νά τή δούμε. Ή Λύα Μάρα ξεχάστηκε.

Καί έν τούτοις ή Λύα Μάρα τώρα έγινε άληθινή 
καλλιτέχνις, τώρα δσον ποτέ άλλοτε είναι δημοφιλής 
εις τήν Γερμανίαν. Καί τάς μεγάλας της, ούτως εϊ- 
πεϊν δημιουργίας τάς ήρχισε μέ τό φίλμ «Στον ώμορ- 
φο, γαλανό Δούναβη».

Ή Λυα Μάρα, δπως λέγουν, κατώρθωσε νά κατα- 
τοπισθή εις τάς νέας άπαιτήσεις τού κοινού. Κατώρ*  
θωσε νά λησμονήση τό άρχαϊκό στυλ καί έτσι ενώ τό
σες έξηφανίσθησαν αυτή τουναντίον θριαμβεύη δσον 
ποτέ. ’Έπειτα είδικεύθη πλέον εις τούς ελαφρούς δπε- 
ρεττίστικους ρόλους, τούς τόσον ελκυστικούς.

«Στον ώμορφο, γαλανό Δούναβη» έχει σύντροφον τής παληάς

ένα άλλον άγαπητόν ηθοποιόν, τον Χάρρυ Λίτκε. Τό 
φίλμ αυτό δταν πέρυσι πρωτοπαίχθηκε στο «Καπιτόλ» 
τού Βερολίνου έθριάμβευσεν καί ό θρίαμβος αυτός 
έσυιεχίσθη εις δλην τήν Γερμανίαν. Στις πρεμιέρες 
τών μεγάλων πόλεων παρίσταντο πάντοτε ή Λύα Μάρα 
μέ τον σύζυγόν της καί σκηνοθέτην της Φρίντριχ Τσέλ- 
νικ καί δπου έτυχεν εξαιρετικής υποδοχής. Τό φίλμ 
αυτό κατέστη ένα άπό τά πλέον δημοφιλή τής Γερμα
νίας. Ή ώμορφη καί δλο χάρι μουσική του κατέστη 
άπολύτως λαϊκή. Λένε δτι είχε τήν μεγαλητέραν εμ
πορικήν επιτυχίαν δλων τών φίλμ πέρυσι. Αυτό άλλως 
τε μάς έγραψε καί ό έν Βερολίνφ συνεργάτης μας.

Μετά άπό · ό φίλμ αυτό μεγάλην έσημείωσεν επι
τυχίαν καί ένα άλλο της φίλμ «Ό βοημός βαρώνος». 
I ό όποιον άλλωστε έστοίχισεν εις κόπους καί χρή
ματα πολύ περισσότερα άπό τον «’Ώμορφο Δούναβη».

Ό«Κινηματογραφικός Άστήρ» σάς άποκαλύπτει ένα 
μυστικό. Τά φίλμ αυτά θά προβληθούν είς τάς Αθή
νας, τά έξησφάλισεν ή «Σινέ Όριάν». Κι’ έτσι ύστερα 
άπό τόσα χρόνια οι Αθηναίοι θά μιλούν καί πάλιν 
μόνον γιά τήν Λύα ή καλύτερα τήν ώμορφί] Μίτσι 

Βιέννης.
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ

Τόν ρόλο* τής Τΰατα-Χάρι υποδύεται ή Μάγδα Σόνια.

Εις την Βιέννην κάμνει τελευταίως μεγάλον θό
ρυβον μία ’Ινδή χορεύτρια: ή Μάτα Χάρι, ή δποία 
Εμφανίζεται κάθε βράδυ δημοσία μέ τά φείδια της. 
Καί κάθε βράδυ κάθεται σ’ ενα παράμερο θεωρείο 
ένας κομψός νέος, δ δ ποιος κατατρώγει μέ τά μαύρα 
του μάτια την ώραίαν γυναίκα. 'Ως φαίνεται κανείς 
δεν γνωρίζει τίποτε περί τού Επισκέπτου τούτου. Τού 
ρίχνουν μόνον διαρκώς κρυφές ματιές καί ψιθυρίζουν 
μεταξύ των τ’ όνομά του: Κάποιος άργιδουξ...

'Ένα βράδυ Επακολουθεί μετά την παράστασιν ή 
σύλληψις τής χορεύτριας υπό τής αστυνομίας. Γνώ- 
σται τής υποθέσεως ψιθυρίζουν ότι πρόκειται περί 
Εσχάτης προδοσίας. 'Η συλληφθείσα δέν μανθάνει 
την αιτίαν τής συλλήψεώς της, παρά δδηγείται εις τά 
σύνορα άνευ σταθμού καθ9 δδόν.

Προς εκπληξίν της ευρίσκει Εκεί εναν Ρώσσο μέγα 
δούκα, παλαιόν θαυμαστήν της. Την υποδέχεται καί 
την συνοδεύει μέ βασιλικός τιμάς εΐςτήν Πετρούπολιν.

Φθάνει ή μεγάλη στιγμή, πού φέρει εις τη ζωήν 
των τοιούτων γυναικών τήν δριστικήν τροπήν: άγαπα 
διά πρώτην φοράν. ”Οχι τον μέγα δούκα, αλλά ενα 
ώμορφο δροσερό χωριατόπουλό, τού δποίου θέλει νά 
προετοιμάση τον δρόμον τής ζωής.

Ραδιουργίες τήν άναγκάζουν νά γυρίζω είς τις δι
άφορες χώρες τής Ευρώπης, ΘΕλει νά γίνη κατάσκο

Μία όκηνη δράόεως ά«ό τό έργον: 
«‘Η ναν^α^ζία τϊίς ΈλιγοΧάνδηςι

πος διά νά μπόρεση νά σώση τον αγαπημένο της, 
που απειλείται νά καταστροφή από τό μίσος τού με
γάλου δουκός. Τήν καταλαμβάνει ή ζήλεια.

Μία νύχτα συλλαμβάνεται ή ωραία γυναίκα Εκ νέου 
καί δδηγείται προ τού στρατοδικείου, κατηγορουμένη 
επί διπλή προδοσίεμ Αϊ προσπάθειαν ταύ παλαιού συ
νηγόρου της όπως απόδειξη τήν άθωότητά της, βαί
νουν είς μάτην. 'Η Μάτα Χαρι άρνείται νά δμιλήση 
καί ν1 άπολογηθή κατά τήν κρίσιμον στιγμήν. Κατα
δικάζεται είς θάνατον καί τουφεκίζεται. Μόνον δ δι
κηγόρος της γνωρίζει τό μυστικόν της καί όμως είναι 
αναγκασμένος νά σιωπήση.

ΠΟΙΑ ΗΤΟ Η ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ ;

Έγεννήθην—γράφει ή ιδία ή χορεύτρια εις τά 
απομνημονεύματά της—εις τήν Νότιον Ινδίαν, εις 
τήν παραλίαν τού Μάλαμβαρ σε μια άγια πόλι δνό- 
ματι Γιαφφουαπάταμ εν τφ μέσφ μιας οικογένειας 
Βραχμάνων. Ό πατέρας μου Σουπραχέττυ, έπειδή 
είχε καλή και ευσεβή ψυχή, λεγόταν, παντού Άσσιρ- 
βάνταμ, δηλ. ευχή Θεού., Ή μητέρα μου, γνωστή 
μπαγιαντέρα τού ναού Κάντα Σβάνυ, άπέθανεν εις 
ήλικίαν 14 ετών τήν ημέρα τής γεννήσεώς μου.

’Αφού τήν έκαψαν οι ιερείς μέ παρέλαβαν και μέ 
έβάπτισαν Μάτα Χάρυ, δηλ. άστρο 
τής αυγής. "Οταν έκαμα τά πρώτα 
μου βήματα μ’ έπήγαν εις τό με
γάλο υπόγειο διαμέρισμα τού ναού 
Shiva διά νά μυηθώ εις τά μυστι
κά τού χορού και ν’ ακολουθήσω 
τήν μητέρα μου. ’Από τήν μικρά 
μου παιδική ηλικία δέν έχω παρά 
μόνον εντελώς άόριστες αναμνή
σεις από μιά ζωή μονότονη.

"Ωρες ατελείωτες έμιμούμην τό 
πρωί σάν αυτόματο τάς κινήσεις 
τών μπαγιαντέρων και τό από
γευμα έπλεκα γιρλάντες από γιασεμί 
εις τούς κήπους διά νά στολίσω 
μ’ αυτές τούς βωμούς τού ναού. 
'Όταν έφθασα στήν εφηβική ηλικία 
άπεφάσισεν ή άρχιέρεια πού μέ 
{θεωρούσε εκλεκτόν πλάσμα, νά μέ 
αφιέρωση εις τον Shiva καί μιά 
υπέροχη ανοιξιάτικη νύχτα, πού 
κυβερνούσεν ό Θεός Σακτυπούντζα, 
μού άπεκάλυψε τά μυστικά τής αγά
πης καί τής πίστεως...

Ή Μάτα Χάρι έπέμενεν επί 
ί χρόνια εις αυτήν τήν ιστορίαν τής

προελεύσεώς της από αριστοκρατικόν ινδικόν γέ
νος. Μόνον δ'ταν πλέον έφθασεν εις τό ζενίθ τής 
•δόξης της καί ήτο βεβαία περί τής νίκης της, άφισε 
νά πέση αυτός ό μύθος.

Όμολογώ—λέγει ή συγγραφεύς, δταν ήρχισε νά 
γράφη επί τού άτμοπλοίου πού θά τήν ώδήγει είς 
τήν Νέαν Ύόρκην προς νέα πλούτη και νέας περιπέ
τειας—ναι—,ομολογώ, δτιδέν έγεννήθην είς τήν ’Ιά
βαν. Είς τό Λέτουβαρντεν είδα τήν 7ην Αύγούστου 
1876 διά πρώτην φοράν τό φώς τής ημέρας. Ό πα
τέρας μου ήτο πολύ γνωστός έμπορος είς τό Fries
land, ή δέ μητέρα μου κυρία μεγάλης περιωπής, τό
σον ωραία, δσον καί πλούσια. Μέ συγκίνησι ενθυ
μείται τήν παιδικήν της ηλικία είς τό παλάτι Καμέγ- 
κα-Στάϊτ καί όμιλεΐ μ’ εύχαρίστησι γιά τις μικρές 
ξανθές φιλενάδες της, μεταξύ τών όποιων ήταν ή ε
κλεκτή της ή Μαρία Στάρ Μπούσμαν, πού έμοιαζε μέ 
χαριτωμένη κουκλίτσα μέ ωραία μάτια καί εκφραστι
κά χείλη.

Αυτή ή ευτυχής ζωή διακόπτεται αίφνηδίως από 
•τό σκληρό χέρι τού πεπρωμένου. Τό έτος 1890 χάνει 
•τό κορίτσι τήν «γλυκειά μικρή του μαμά».

Καθώς έμεινε χήρος δ πατέρας της δέν μπορεί νά 
κρροντίση μόνος γιά μία καλή ανατροφή τής κόρης 
του. Γι’ αυτό τήν παραδίδει σ’ ένα αυστηρό μονα
στήρι, διά νά έκπαιδευθή εκεί τελείως, έως δτου φθά- 
ση είς ήλικίαν γάμου. Τέσσαρα έτη αργότερα κατά 
τάς διακοπάς της, συναντά ή νέα διά πρώτην φοράν

| τον μέλλοντα συ^υγον της. Δεν εινε πλέον πολύ νέος, 
αλλά φορεί τήν στολή τού συνταγματάρχου μέ τέτοια 
αφέλεια και κομψότητα ώστε, δταν περπατή εις τούς 
δρόμους τής πρωτευούσης δλες οί νέες Όλλανδέζες 
τον γλυκοκυττάζουν. Διά τήν Μάτα, ή καλύτερα διά 
την Μαργαρίτα Γερτρούδη τό νά τον βλέπη καί νά 
τον αγαπά ήταν ενα καί το αυτό. Κυρίως ή ηλικία 
του λεγει μόνΐ] της—μού τον έκανεν ακόμη συμπα
θέστερο.

Την 30 Μαρτίου 1895 λ,αμβάνει χώραν ό μεγαλο
πρεπής γάμος των. ’Έπειτα ταξειδεύουν οί νεόνυμ
φοι προς τό Βίσμπεντεν, διά νά περάσουν εκεί τον 
μήνα τού μέλιτος σε μιά ήσυχη βίλλα. Λίγο αργότερα 
το ζεύγος πηγαίνει νά έγκατασταθή είς τό Μπένγκο- 
Μπερο, πλησίον τού Σεμαρανγκ τής Γιάβας, δπου δ 
άνδρας δέρνει δια πρώτην φοράν τήν γυναίκα του μέ 
το μαστιγιον του. Η διαμονή καί τών δύο εις τήν 
αποικίαν γίνεται αδύνατος. Ό Μάκ Λέοντ μετατίθε
ται εις τό Αμστερνταμ, δπου ή σύζυγός του υποβάλ
λει αίτησιν διαζυγίου. Ή γυναίκα επιστρέφει εις τήν 
Χάγην πλησίον τού πατρός της, απ’ δπου εμφανίζε
ται διά πρώτην φοράν δημοσίςι είς τό Παρίσι κατά 
το 1903. Μετά δύο ετη περνει εις τό εξής τό δνομα 
Μάτα Χάρι καί αρχίζει τήν νέαν τής ζωήν : τήν ζωήν 
μιάς χορεύτριας καί μεγάλης εταίρας.

11. II n m J HJW f * * ■■■1 i it»i urnffamBemB····——·

Ή Bi^tav Γκίτϋόον καί ό Βέονερ Κράόος είς uiav όκηνην τοί? 
-έργον «Τό έ|4πόρ%ον τϋς όαρκός» τό όπαϊον ΘάΤξ-παρονότάόη 

Χίαν προόεχώς ή «Σινέ Όρχάν»·

ΜΙ ΝΕΑ
ΤΑΙΝΙ

Πληροφορούμεθα εκ Παρισίων 
ότι ή νέα παραγωγή X. Δ. Μπί- 
τωβ θ' άρχίση λίαν προσεχώς 
τήν κατασκευήν μιάς νέας ται
νίας επικαίρου αθλητικής καί ύπεο- 
μοδέρνας, τής δ ποιας δ τίτλος είνε 
«Παρίοιοι—Νέα Ύόρκη». ‘Η δια
σκευή τού σεναρίου οφείλεται είς 
τήν Μις Μαίρη Μυρίλο, ή δέ πραγ 
ματοποίησις εις τον κ. Ρομπέρ 
Πεγκύ.Τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν 
άνέλαβεν δ κ. Α. ντε Γκαρυφαλλόν 
'Έλλην τό γένος εκ Κωνσταντι
νουπόλεως. Η κατανομή τών ρό/ων 
περιλαμβάνει τά Εξής ονόματα : 
'Ιούλιος Ντελτόρε, Ελένη Ντόρ, 
Διάνα Χάρτ καί Μαρσέλ Βιμπέρ. 
Τά «εσωτερικά» τού ανωτέρω έρ
γου Ετοιμάζονται από τής 15 παρ. 
μηνός εις τό στούντιο τής Μπιλαν- 

κούρ.



ίο Κινηματογραφικός Άότίιδ Κινηματογραφικός Άότηρ 11

Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΡΟΔΟ
fLe chevalier a la rose,—Παραγωγή «Πάν-Φίλμ»] 

ΙΙροεβλήθη είς <ό «’Αττικόν»
"Οπως ήτο επόμενον ή Γάλλο-Γερμανική συνεργασία 

παρήγαγε έν προκειμένω ενα φιλμ αντάξιον τής λαμπράς 
κινηματογραφικής φήμης άμφΟτέρων τών Κρατών.

‘ Ωρισμενως ή κινηματογράφησις του έργου <ον Χόφ- 
μανσταλ «Ό ιππότης μέ τό ρόδον* * πασίγνωστου άπό τήν 
ομώνυμον όπερέτταν του Στράους, ήτο μία καλή έμπνευ- 
σις, ’Επίσης λαμπρά έμπνευσις υπήρξε και ή άνάθεσις 
τής σκηνοθεσίας του εις τόν διάσημον σκηνοθέτην τού 
«Δόκτωρος Καλλιγκάρι» τον δαιμόνιον Robeit Waene 
που μας παρουσίασε ένα σύνολον άμεμπτο μέ ολην τήν 
χλιδήν καί έν γένει τήν ατμόσφαιραν του 1770,

Ό Τόμ Μιξ καί ό Τόμ Κένενιυ, δυο θερμοί θια- 
σώται του μποξ,κατά τό «γύρισμα» τών νέωντων φιλμ 
εις τό στούντιο Φόξ έστοιχιμάτισαν επί τού προσε
χούς ματς Ντέμπσεϋ-Τούνεϋ κατά τρόπον Άμερικα- 

’ νικώτατον.
Κατά τό στοίχημα, εκείνος εκ τών δύο τού οποίου 

ό ευνοούμενος πυγμάχος θά ένικάτο, ύποχρεούται νά 
παράθεση γεύμα είς ολόκληρον τόν θίασον τής «Φόξ- 
Φίλμ» καί ταυτοχρόνως νά φέρη τόν νικητήν είς τούς

• ώμους του παρελαύνων διά τής κεντρικωτέρας λεω
φόρου τού Χόλλυγουντ μέχρι τού «Καφέ ντέ Μον- 

ι μάρτρ ».
Ό Τόμ Μιξ φανατικός θαυμαστής καί στενός φί

λος τού Ζάκ Ντέμπσεϋ έστοιχημάτισεν υπέρ αυτού. 
Ό Κένεντυ οστις άντιθέτως τρέφει μεγίστην εύνοιαν 
διά τόν Τούνεϋ έχει μεγάλος ελπίδας δτι τό στοίχημα 
•θ’ άποβή πρός δφελός του καί αναμένει άνυπομόνως 
ττήν τέλεσιν.τού.μάτς.

Νομίζω δτι θά ήτο άδικο νά μή μνημονεύσω μερικές 
σκηνές επιτυχείς άπό έκείνας που τό άριστο αυτό φιλμ 
έχει έν αφθονία· Κι’ αναφέρω ώς τοιαύτας τήν τής έπι- 
θέσεως και τής αγγελίας τής νίκης εις τον στρατάρχην. 
Επίσης φαντασμαγορικώταται αι σκηναί τού χορού με- 
τημφιεσμένων και τού φινάλε τής ταινίας.

* Υπό έποψιν ύποκροσίας ή Ούγκέτ Ντυφλώ ήτο ίκα· 
νοποιητική ώς στραταρχίνα άποδώσασα εύσυνειδήτως 
τόν ρόλον τής κουρασμένης γυναικός οστις εναρμονίζεται 
πλήρως μέ τήν καλλιτεχνικήν της ιδιοσυγκρασίαν άντι· 
θέτως προς τούς ρόλους τής ingenue πού δέν είναι πλέον 
τής εποχής της. .

c0 Ζάκ Κατελαίν ώς ιππότης Οκταβιαν ωραίος και 
θελκτικός, έπαιζε μέ πραγματική λεπτότητα καί αϊσθη· 
μα τόν ώμορφο ρόλο του. Μόνον πού ήτο λίγο ύπερβο-- 
λικός,

Άπό τούς λοιπούς ηθοποιούς ό Γερμανός καλλιτέχνης 
Πάουλ Χάρτμαν, ό άλησμόνητος πρωταγωνιστής των 
^Χρονικών τού Γχρήσχους», ένεφύχωσε τό πρόσωπον τού 
ηρωικού στρατάρχου μέ άξιοσημείωτον επιτυχίαν, 
καθώς και ή νεαρά καλλιτέχνις 'Ελλη-Φιλησία-Μπέργκ 
έδημιούργησε τόν ρόλον τής Σοφίας μέ άνάλογον τοιαύ- 
την.

"Ιρις Σκαραβαίον

ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ
(Barbed Wire-Παραγωγή Paramount)

Προεβλήθη εις τό τ’Ιντεάλ*
Τό δεύτερο φιλμ τού Πόμμερ γιά λογαριασμό τής *Πα-  

ραμάουντ^» τό όποιον πραγματεύεται δπως καί τόσα άλλα 
τελευταίως, κάτι σχετικόν μέ τόν παγκόσμιον πόλεμον, 
άιιερολήπτως εννοείται καί μόνον άπό άνθρωπιστικής 
άπόψεως.

Τό σενάριο αυτό τού Hall Cain παρ’ ολον πού είναι 
απλό καί όχι προοτότυπο παρουσιάζει εξαιρετικόν καλλι
τεχνικόν ενδιαφέρον. Καί κατά πρώτον ένας άνώτερος 
σκοπός κυριαρχεί*  ή συμφιλίωσις Γαλλίας καί Γερμανίας, 
ή κατάπαυσις τών πολέμων, ^Επειτα ένας πρόλογος πού 
δείχνει τήν Νορμανδίαν έν ειρήνη έν άντιθέσει μέ τήν 
κατόπιν πολεμικήν της μορφήν μέ τά άπαίσια άνθη τού 
πολέμου καί μερικαι άλλαι σκηναί λεπτού ρεαλισμού πού 
προκαλούν έντύπωσιν.

c0 Rowland V. Lee, δ σκηνοθέτης έξεμεταλλευθη τό 
σενάριο αυτό θαυμασίως. ' Ολη ή λεπτή ψυχολογία τον 
έργου παρουσιάζεται καί είς τό φιλμ. ^Εξ άλλου ή σφρα· 
γίς τού Πόμμερ είνε παντού ορατή.

Άπ*  δλεζ τις έντυπωτικές σκηνές, μία είναι αδύνατον 
νά μή τήν αναφέρω. Μετά τά συμβάντα τού στρατοδι
κείου, ή περί ής πρόκειται χωρική γίνεται άντικείμενον 
ύβρεων καί μίσους υπό των συμπατριωτών της και του
ναντίον άποθεούται άπό τούς εχθρούς της. Σπανίως σέ 
φιλμ είδα τόσον βαθειά ψυχολογική σκηνή, τόσο ανθρώ
πινη καί τόσο θαυμασίως διερμηνευόμενης όπως εδω 
άπό τήν Πόλα Νέγκρι.

καί εκτός τής σκηνής αυτής ή Πόλα Νέγχρι 
είναι πολύ καλή. Παίζει μέ πάθος, μέ ζωή καί συγχρό
νως μέ φυσικότητα και απλότητα τόν ρόλον της, δείχνει 
καί πάλιν εξαιρετικά προτερήματα. Καί ό *Όλιβ  Μπρούκ,. 
ό άγγλος αυτός, παίζει πολύ καλά, ‘Ο ατυχής Αίναρ 
Χάνσον μπορεί νά μή είναι τέλειος, συμπαθέστατος όμως.

’Επίσης εξαιρετικήν έντύπωσιν μού έκαμε καί ή εκλο
γή των κομπάρσων. Πλήρης διάκρισις γερμανικής και 
γαλλικής φυσιογνωμίας. Καθώς καλοβαλμένοι και αι πο
λεμικοί σκηναί.

Γενικώς τό φιλμ αυτό είναι άπό εκείνα τα οποία από· 
καλλιτεχνικής άπόψεως ελάχιστα σφαλματα παρουσιά
ζουν. 'Ένα φιλμ πού τιμά Ιδιαιτέρως τόν Πόμμερ, διότι 
αυτός ώς ανώτερος καλλιτεχνικός ίπόπτης υπεχει την 
μεγαλυτέραν ευθύνην διά τό καλοβαλμένο η οχι τού φιλμ, 
Άπό εμπορικής όμως άπόψεως ένεκα άφ’ ενός τού μάλ· 
λον τοπιστικού του ενδιαφέροντος,τής περιωρισμένης σκη
νοθεσίας του καί τής έν γένει βαθυτέρας ψυχολογίας του^ 
πρέπει νά κριθή μάλλον ώς άκατάλληλον δια την Ελ
λάδα.

Ro—Ma

Η ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ/ΓΟΥ ΜΑΧΑΡΑΓΙΑ
(Die Lieblingsfrau des Macharadscha—Παρ. Nordisky 

Προεβλήθη εις εό Σαλόν Ίντεάλ^
Άτυχώς τόδανικόν αυτό φιλμ άπό άπόψεωςύποθέσεως 

έν μέρει δέ ηθοποιίας καί σκηνοθεσίας μάς ενθυμίζει 
’ Ιταλίαν· Αυτό θά ήρκει διά νά τό καταδικάσω μεν, έν 
τούτοις υπάρχει καί άλλο σφάλμα, τό όποιον δέν περνά 
άπαρατήρητον. Είναι ή έλλειψις ζωής. Κι*  έτσι παρ’ δ· 
λας τάς προσπάθειας του ό Σάντμπεργκ δέν επέτυχε τί-

I ποτέ.
‘Ως πρός τούς ηθοποιούς έχομεν νά παρρτηρήσωμεν 

ότι ή μέν Κόρρν Μπέλ δέν είναι τόσο έκφραστική, ό δέ 
Γκούναρ Τόλνες, ή παλαιά αυτή διασημότης, παραμένει 
προσκεκολλημένος εις τό παρελθόν. ’Εννοείται ότι τό· 
φιλμ αυτό είς μέρη όπου τό κοινόν δέν είναι άνεπτυγμε
ν ον κινηματογραφικώς δέν θά σημειόόση αποτυχίαν.

Ro-Ma

fit.— Παραγωγή Paramount^ 
Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»

‘Ένα έργον έλαφρότατον μέ καθαρωτάτην τήν σφραγί» 
δα τής *Παραμάουντ».Δηλαδή  φιλμ μέ πλήρη άμερικατι- 
κήν νοοτροπίαν, μέ άμερικανικό χιούμορ κατασκευασμέ- 
νον μόνον καί μόνον διά νά ίκανοποιήση άμερικάνικα 
γούστα. Προσόντα πού καθιστούν τό φιλμ αυτό τελείως 
άκατάλληλον διά τήν ‘Ελλάδα.

’.ΑΑΛά καί καλλιτεχνικώς κρινόμενον ούτε τό σενάριο 
κατά τό μυθιστόρημα τής "Εΐινορ Γκλύν λέγει τίποτε 
ούιε ή ηθοποιία, χωρίς έννοειται μ’ αυτό νά θέλωμεν

-νά άρνηθούμε τό ταλέντο τού Μορένο. ή τής Μπόου.
Βεβαίως πολλά χειρότερα έχουν παιχθή κατά τήν τρέ- 

-χουσαν περίοδον, αυτό όμως δέν μπορεί νά μάς κάμη νά 
μή τό καταδικάσω με.

Ro-Ma

Η ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
(Butterfleis in the Rain.—Παραγωγή Universal) 

Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»
Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι τό θέμα τό έξεμεταλλεύθη 

κακώς ο σκηνοθέτης. Διότι όσον καί άν είνε απλό καί 
χωρίς απαιτήσεις, έδιδε πάντως ευκαιρίαν εις ένα καλόν 
σκηνοθέτη νά δείξη αρκετή τέχνη.

Πάντως ή Λάουρσ, Λά Πλάντ είνε συμπαθής είς τόν 
ρόλον της. Παίζει μέ αληθοφάνεια καί απλότητα.

Γενικώς τό φιλμ αυτό παρ’ όλα τά σφάλματά του δέν 
μπορεί κανείς νά τό καταδικάση καί έμπορικώς, διότι 

.είνε άπό έκεΐνα πού άρέσουν είς τό πολύ κοινόν τής 
‘Ελλάδος, Kino

ΤΙ ΕΠΑΘΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
(Παραγωγή Universal). Προεβλήθη είς τό Πάνθεον.
Παρ’ όλο πού τό θέμα τής κωμωδίας αυτής δέν είνε 

τόσο πρωτότυπον, έν τούτοις κανείς δέν μπορεί ν’ άρνηθή 
•ότι αί περιπέτειαι τού Γιάννη δέν προκαλούν ώς επί τό 
πολύ άβίαστα γέλοια.

Δοθέντος δέ ότι ό κύριος σκοπός μιας κωμωδίας είνε 
αυτός, φυσικόν συμπέρασμα είνε ότι τό φιλμ αυτό εις τό 

•είδος του είνε καλοβαλμένο. Αξίζει ν’ άναφερθή Ιδιαιτέ- | 
ρως ό Ρέζιναλντ Ντέννυ, όστις δείχνει πολλά προσόντα 
λεπτού κωμικού.

Γενικώς τό φιλμ άρέσει. Περισσότερα περιττεύουν.
Ro-Ma

ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

— Θ. Γ εωργόπουλον [Μεσολόγγιον]. Ή 
διεύθυνσις τής Παραμάουντ είναι ή εξής : Para
mount Society-476 Fifth Avenue,New-York U. 
S. A. τού δέ Σαρλώ : Charlie Chaplin -1415 La 
Brea Avenue,Holly wood Calif. U. S. A.

—Kov Ή λ. B λ α χ ο ύ λ η v. ΡΑργοστόλιον]Οί 
πρωταγωνισταί τού «Δελφίνου» είναι οί εξής: Μα
ρία Άντουανέττα ή Άντρέ Λιονέλ τής Γαλλικής Κω
μωδίας, Κόμης Φάρσεν ό Ζώρζ Βωλτιέ (οστις άπέ- 
θανε), Κα ’Άτκινς ή Μαργαρίτα Μαντύς, καί Δελφί
νος ό μικρός καλλιτέχνης Μενιέ.— Ταινία υπό τόν 
τίτλον «Κούκλα τού Παρισιού» προεβλήθησαν δύο 
εν Άθήναις. Ή μία Γερμανικής παραγωγής μέ πρω- 
ταγωνιστάς τήν Λιλή Νταμιτά καί τόν ’ Ερικ Μπάρ- 
κλαιυ, καί ή άλλη ’Αμερικανικής μέ πρωταγωνιστάς 
τήν Μάε Μοι^ρραιη καί τόν Ρόντ Λαρόκ.

— Δα Λου κ. Πιπερίδου. (Καβάλλαν) Ή 
Λάουρα Λαπλάντ παίζει άπό εξαετίας είς τόν κινημα
τογράφον. Προ οκταμήνου ένυμφεύθη τόν σκηνοθέ
την της. Ή διεύθυνσις της : Universal-Jewel Stu- 
dios-Hollywood Calif. U. S. A.

—Δα M i v. T ζ ό γα λ η (Καβάλλαν).—Ή ^ιεύ- 
θυνσις τού Κόνραδ Φάϊτ είναι ή εξής: 9Ο5 Camden 
Drive-Beverly Hills,Calif. U. S. A. Τής Καμίλλης 
Fraulein Camilla Horn, Universum Film A)G. 
Kochstrasse 5-8 Berlin. Τού Ρόμπερ Πράκερ: · Me
tro- Coldwyn-Mayer Studios-Culver City Calif U.' 
S-Α.Στήν Ντυμιένκαί τόν Νίνο Κωνσταντίνι δύνασθε 
νά γράψητε είς τήν ακόλουθον διεύθυνσιν : Aux 
soins obligeants de la Mutuelle du Cinema, I7 
Rue Etienne Marcel- Paris. ^Οσαν αφορά τήν προ- 
τίμησίνμου μεταξύ τώνΝέγκρι καίΣβάνσον,νομίζω δτι 
ή σύγκρισις δέν επιτρέπεται λόγφ τού διαφορετικού 
καλλιτεχνικού των είδους.

—Κον Α. Μπιζέλην (Κέρκυραν). Σάς ευχα
ριστώ διά τάς εύγενεΐς προσφοράς σας τών όποιων 
κρατώ καλήν σημείωσιν.— 'Όσα έδιαβάσατε είς τό 
Σκρίπ περί Σβάνσον καί Βαλεντίνο είναι μυθεύ
ματα. Δυστυχώς δέν είνε ή πρώτη Έφημερίς πού 
δεικνύει τόσην έλλειψιν σεβασμού απέναντι τού ανα
γνωστικού της κοινού. Είς τήν Μπόαρντμαν γράψατε 
είς τήν εξής διεύθυνσιν : Mme Eleanor Boardman 
Metro-Goldwyn-Mayer Studios-Culver City Ca
lif. U.S.A. Θά σάς άπαντήση ασφαλώς. Τό όνομα 
καί τήν διεύθυνσιν τού ετέρου καλλιτέχνου θά σάς υ
ποδείξω είς τό επόμενον φύλλον.

Σνλβιος ό ΓΓ
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ΠΟΙΟΙ 01ΠΡΛΤΑΓΛΜΖΤΑΙ Τϋϊ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟ ΑΙΜΑ ΕΚΟΣΤΙΣΕ Η ΝΙΚΗ

Αυτή ή θαυμασία παραγωγή τής Fox Film για 
νά μιλήσωμε καθαρά δέν είναι πολεμική ταινία, άν 
καί τό φόντο τού ταμπλώ άποτελεϊται ώς επί το 
πλεϊστον από μια πολεμική δίνη. Είναι ή ιστορία των 
αιωνίων ερωτικών αντιζηλιών δύο στρατιωτών τού α
μερικανικού πεζικού, γεμάτη από στιγμές άλλοτε τρα
γικές και άλλοτε εύθυ ιες καί ή όποια προεκάλεσε τον 
γενικόν θαυμασμόν.

Τό επιτυχημένο παίξιμο τών δύο κυριωτέρων προ
σώπων, Βίκτωρος Λαγκλέν ώς λοχαγού Φλάγκ καί 
τού Έντμόν Αόβε ώς λοχίου Κέρτ, τό επιτήδειο καί 
εκφραστικό ύφος μέ τό όποιον πολλές φορές 
έξωτερικεύουά τον άφωνο διάλογό τους, επιτρέπουν 
νά παρακολουθή κανείς μέ τά μάτια τής παραμικρό- 
τερες λεπτομέρειες τών φιλονικιών. Ό Βίκτωρ Λαγ
κλέν ό συμπαθητικός καί μέ μεγάλο ταλέντο λοχαγός 
Φλάγκ, δέν εΐνε ένας τυχαίος στρατιώτης παρμένος 
γιά τής ανάγκες τής περιστάσεως. Αυτός είχε κατά 
τήν διάρκεια τού μεγάλου πολέμου ένα αξιοσημείωτο 
στάδιο καί δλα του τ’ αδέλφια έκέρδισαν τής έπωμί- 
δες τού αξιωματικού μέ απαράμιλλο ανδρεία.

Κατά τον μεγάλον πόλεμον υπηρέτησε κατ’ άρχάς 
ώς ύπολοχαγός κατόπιν ώς λοχαγός στο βρεττανικό 

(Μία dxnvh άπό τό έογοναΐΐόόο aiua έκόότιόε ή νίκη»)

σώμα πού έξεστράτευσε στήν ’Ανατολή, δπου διωρί- 
σθη επί κεφαλής τής στρατιωτικής αστυνομίας εις 
τήν άρχαίαν πόλιν τών Χαλιφών.

Αί στρατιωτικοί αυτοί περιπέτειαι τον οδήγησαν 
διαδοχικώς στάς ’Ινδίας, στήν Κεϋλάνη, στο Χαβαί,. 
στάς Φιλιππίνας, στά Δαρδανέλλια, στή Μαδαγασκάρη 
καί στο ^4 εξικό.

Άπό πολύ καιρό ποθούσε νά έπισκεφθή μερικά 
άγνωστα γι’ αυτόν ερείπια τής ’Τνκα στο Περού, η 
πραγματοποίησή δέ τής ταινίας αυτής τού παρεΐχεν 
δλα τά μέσα. Καθώς δέ λέγουν, ή χαρακτηριστική διά- 
πλασις τού προσώπου του είνε εκείνο πού έκανε τον 
Βίκιωρα Ααγκλέν νά διερμηνεύση άπό τής οθόνης 
αυστηρούς χαρακτήρας. 'Όλοι δέ οι οποίοι θά τον 
χειροκροτήσουν προσεχώς θά παραδεχθούν οτι τά 
καλλιτεχνικά του προτερήματα εινε πολύ μεγαλα.

Ό ύποδυόμενος τον λοχίαν Κέρτ, Έδμόνδος Αόβε 
προωρίζετο κατ’ άρχάς διά τό δικηγορικόν στάδιονν 
άλλά έλκυσθείς άπό τό καλλιτεχνικό τό ήκολούθησε 
πολύ γρήγορα.

Έγκαταλείπων τούς πρώτους ρωμαντικούς ρόλους, 
έκανε στήν παραγωγή τής Φόξ Φιλμ μιά δημιουργία 
άπό τής πειό επιτυχημένες ένσαρκωνων τον υπαςιω- 
ματικό, τον άφροντι γιά τό στάδιό του, τον αναιδής 
τον άπαταιώνα, τον παίκτη, τον άδιακόπως έτοιμο νά 

* σβύση τούς έρω
τας τού άντιπά- 
λου του, τον άναί- 
σχυντο άλλά πάν
τα γενναίον καί / e/παντα έτοιμον 
στήν πρώτη πρό- 
σκλησι.

Ή πολύ ώραία 
καί ευαίσθητος 
Ντολορές Ντέλ. 
Ρίο Ίσπανίς καλ- 
λιτέχνις άν καί 
σχετικώς νέος ά· 
στήρ, κρατεί μέ 
μεγάλην επιτυχίαν 
στο έργον τον ρό
λον τής Μαρίας, 
τήςνεαράς υπηρέ
τριας τού πανδο
χείου, μέ πρόσω
πο γελαστό πού 
γίνεται άφορμή 
άντιζηλίας τού λο
χαγού Φλάγκ καί
τού λοχίου Κέρτ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΦΜΑΣ ί
UaQ*  οίην χην κρίσήν, οι κινηρ,ατογράφοι

Κινημ, Διονύσια.—Κατόπιν παταγώδους ρεκλάμας έτέ- 
θη είς προβολήν άπό «ής Δευτέρας «Τό ΜπένΧούρ> τό ό 
ποιον διηρέθη εις δύο έποχάς. Ή έπιτυχία ήτο άρκετά 
μεγάλη δεδομένου ότι τήν πρώτην ή μέραν ό κινηματογρά
φος ήτο πλήρης.

Κινημ. Παλάς,— ’Έκαμεν έναρξιν τη: έφετεινής σαι
ζόν μέ τό <Μπέν Χούρ» τό όποιον προβάλλει όμού μέ τά 
«Διονύσια».

Κινημ, Λ, Ιΐύργου,—Προβάλλεται τό έργον «Καλό μου 
Παρίσι» μέ τό άσμα Ca c’est Paris,

Κινημ. Πατέ.— «Τό Φύμα τού άνέμου» μέ τον Σάρλ 
Βανέλ καί Μιλοβάνωφ.

Κινημ, 9Α'&ήναιον.—Πρωταγωνιστεί ή Νόρμα Σήρερ 
είς τήν κωμωδίαν «*Η παρθένος σύζυγός μου» μέ άρκε- 
τήν επιτυχίαν.

Κινημ, Άλάμπρα,—«*Έρως πριγκήπων» δςάμα είς 6 
πράξεις μέ τον Νόρμα Κιέρι.

Κινημ, ’Αττικόν.—Προβάλλεται ή τελευταία έποχή 
τής «Άρχόντισας τού κόσμου» καί ή κωμωδία τού Χά- 
4>ολδ Λόύδ «Μωρέ κουράγιο».

Κινημ, Μοδέρν.—Ή Συνέχεια τών έπεισοδιακών «Σί· 
•ναμπαρ» καί «Τιμήν».

Κινημ, Κεντρικόν.—Ή Συνέχεια τών έπεισοδίων «Σί- 
ναμπαρ» καί «Μυστικό τών τεσσάρων»· Επίσης προε«

δηΛοιχ εργάζονται· 9Εννοείται δμ,οοζ οτι (ΐεγαλει· 
χέρα ηίνησις ηαραχηρεΐται εις τούς κεντρικούς έκείνονς 
Λον ηροβάλΧονχαι dtoaia έργα· Εχετικέόςί κατά την Λαρ· 
εβδομάδα ή μεγαλντέρα συγκένχροοσις τεαρεχηρή'&η εις τδ 
ΙΙάνΟεον δκον ηροεβάλλεχο η κωμωδία «Τί έπαϋχ ό 
Γιάννης» καί εις τό ’Αττικόν μ^, τό εργον ιπηόχης 
τοΰ ρόδον^ με τον Καχελαίν,

Κίνησις σχετικώς μεγαλειχέρα άπό άλλοτε, παρατηρεί· 
εαι είς τούς συνοικιακούς κινημαχογράφονς οι όποιοι ά· 

. μιλλώνται εις την προβολήν ωραίων και νεωχέρων έργων, 
’Ιδίως τά συνοικιακά Ά^ίλλετον, Μαγεία καί Α,Ο, 
Α, Ο· συγκεντρώνουν δλην την αφρόκρεμαν τών συνοι· 
κιών των διότι1 καί μέ φ&ηνόν είσιτήριον βλέπουν τά 
καλλίτερα έργα, ’Επί παραδείγματι, κατά την παρ, έβδο· 
μίδα η Μαγεία προέβαλε μεταξύ άλλων καί την ταινίαν 
^’Ιωάννα Μερεντί^, χό Α,Ο.Δ.Ο, μετά τον χΜιχαηλ 
Στρογκώφ» τό γερμανικόν εργον «Ό κύριος χωρίς κα» 
τοικίαν» καί τό α’Α^ζίλλεχον τό εργον ωραιότερες 
γαμπίτσες τού Βερολίνου, Εις προβολήν ωραίων έργων 

• δεν υστερεί καί τό ώραΐον κινημ^το^έατρον ΡοζίκΧαίρ. 
ΙΙροβάλλει καί αυτό δλα τά καλλίτερα έργα τού Άττν 
κοί?. ’Επίσης πολύ κτλά λειτουργεί καί τό Πανόραμα 

<ώς καί τό Σιναμπάρ.
Τό νέον κινηματοϋ'έ,ατρον ΈΧ^,άς τής οδού Ά’&ηνάς 

καί προ τού *Ηλεκτρ. Σταθμού ήρχισε νά λειτουργή άπό 
τής παρ, Κυριακής, συγκεντρώνον κα&’ έκάστην πλή&η 
κόσμου, 9Από τής αρχής δέ τών εργασιών του κατέστη 
δ τρομερώτερος αντίπαλος τού ετέρου, έναντι τής Δημαρ- 
χίας κινηματσ&εάτρου ’Αθηναϊκόν. Τό επί τής οδού ”1- 
ωνος αριστοκρατικόν τοιούτον 1*εγίνα  δέν ήρχισε ακόμη, 
Ήάνχως δμως υπολογίζεται δτι μέχρι τών εορτών εϊ^ 
ναι εις την διά'&εσιν τού κοινού,

'Ο "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Θεόύαλονίκη

βλήθη τό αύτοτελές έπτάπρακτον δράμα «'Η κόρη τού 
δάσους».

Κινημ, ’Ολύμπια κσί Ρουαγιάλ, —’Επεισοδιακά.
Τ, Τσατσαπάς

Πάτραι
Ή παρελθοΰσα έβδομάς άρκετά Ικανοποιητική άπό 

άπόήιεως προβολής έργων. Οί διευθυνταΐ τών κινηματο
γράφων μας καταβάλοντες κάθε προσπάθειαν μάς παρου· 
σιάζουν έργα έξαιρετικά, συμφωνοϋντα πάντοτε μέ τά 
γούστα καί τής Ιδιοτροπίες τού Πατραίκού κοινού. Ούτω 
μεταξύ τών τόσων έκλεκτών έργων πού μάς υπόσχονται 
ότι θά παρουσιάσουν είναι καί τά*  «Μητρόπολις», «Κα· 
ζανόβα», «*Η  Χορεύτρια τού Τσάρου», «Κοκοττόδρομος» 
κ. ά>

Κινημ. ϋαν&εον (ΑΓ^ονσα^·—Προεβλήθησαν τά έργα? 
«Τά εγκληματικά χέρια τού Όρλάκ» μέ τόν Κόνραντ 
Φαΐντ, καί «Γιασμίνα» μέ τήν Ντυφλός καί τόν Ματώ. 
Προσεχώς «Ό Περιπλανώ μένος ’Ιουδαίος» άπό τό μυθι
στόρημα τού Εύγενίου Σύη.

Κινημ, Πάν&εον (Ταράτσα).—Προεβλήθησαν ήΐηκαί 
2α έποχή τού έπεισοδιακού «Ό Κεραυνός τών ’Ινδιών» 
μέ τόν *Αρτ  Άκορτ καί «Τά χέρια τού ’Ορλάκ». Προσε
χώς «‘Η Αιχμάλωτος ή ύπό τήν ’Αγχόνην».

Κινημ. 9ϊντεάλ·—Μάς παρουσίασε τό άνατολικής ύπο- 
θέσεως φίλμ «Τά άπόκρυφα τού Χαρεμιού» μέτήν Γκρέττα 
Νίσεν καί τό Ισπανικής ύποθέσεως «'Η Γόησσα» μέ τήν 
Πόλα Νέγκρι. Προσεχώς «Ή Τρελλή Λόλα», «ΦολΙ 
Μπερζέρ» μέ τήν Ζοσεφίνα Μπαίκερ, «Μπέν Χούρ» καί 
«Τξαίκυ Τζόκεύ» μέ τόν Τζαίκυ Κούγκαν. *

Κ. Άνδριόπονλος 
Βόλοι:

Κινημ. Άχίλλειον.—Τήν παρελθούσαν εβδομάδα προ· 
εβλήθη «Ό Σωματοφύλαξ» καί <Ό Ναός τής ’Αφροδί
της». ~Ηδη προβάλλεται «Τό παιδί τής Φλάνδρας» μέ τόν 
Τζαίκυ Κούγκαν. Πρθσεχώς «'Η Μαύρη Χορεύτρια».

Κινημ. >Αργυλλά,—Προεβλήθη «Τό Αύτοκρατορικόν 
ξενοδοχεϊον» μέ τήν Πόλλα Νέγκρι. "Ηδη προβάλλετα» 
τό έργον »Νέα Ύόρκη» μέ τόν Ριχάρδον Κορτέζ-

Θ. ΙΙαπαβασ^λείου 
Κέρκνρα

Κινημ. Δημοτ, Θεάτρου.—Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ροζίτα», «Δον X... ό υίός τού Ζορώ» μέ τόν Φαίρμ- 
παγκς καί «'Η θανατική άκτίς».

Διατί όμως ή διεύθυνσις τού άνωτέρω κινηματογράφου 
διεφήμισε ότι είς τό έργον «Θανατική άκτίς» πρωταγωνι
στούσε ή Μαίρη Πίκφορ; Μήπως διά νά προσέλκυση κό
σμον επειδή αύτό συνέβη μέ τήν Ροζίταν;

Κινημ. ΙΙοικιλιών·—’Εξακολουθεί τάς παραστάσεις 
του ό θίασος Γ. Ξύδη.

9Αλ. Μ. 
Καλάηαι

Κινημ. ’Αμερικανικός.—Προεβλήθη τό έργον «Ό λή
σταρχος Ζαούρ»

Κινημ. ’Αθηναϊκός,—Προεβλήθη τό αύτοτελές έργον 
«Τό παληκάρι τού δάσους» καί τό θαλασσινόν έργον 
«Σωτήρ Πλοίαρχος».

’Ιωάννα Μιχάλον 
^^|κκαλα

Πλήθος κόομου παρηκολούθησε τάς προβληθείσας είς 
τόν Κινημ. Πανελλήνιον τής ταινίας διά τήν ελονοσίαν 
καί τήν φυματίωσιν, διδακτικωτάτης ύφ’ δλας τάς άπό- 
ψεις καί μάλιστα διά τόν τόπον μας δπου τόσον ή έλονο-
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σία δσον καί ή φυματίωσις τόσα έχουν θύματα. ΕΙς την 
αρχήν ό Νομίατρος κ· Κίρκος άνέγνωσε μερικά χειρόγρα
φά του χωρίς νά ακούεται ό δέ κ. Δελενάρδος έπεξήγησε 
σαφέστατα την ταινίαν τής φυματιώσεως.
Τρίπολις

Κινημ. ϋάν&εον. — Προεβλήθησαν τά έργα «Τδ σκάν- 
δαλον τών Βερσαλιών» καί μέ άφάνταστον επιτυχίαν «‘Ο 
δόκτωρ Μαμπύζ». Επίσης τό έργον «’Έκφυλος» μέ με- 
γάλην έπιτυχίαν καί «Τδ θύμα τής τύχης».

Κινημ. Αττικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα«Μιά νύχτα ι 
χιονοστροβίλου», «CH κόμησσα Σάρα» σημείωσαν οίκτράν 
αποτυχίαν καί «Μασίστας αύτοκράτωρ». ’Επίσης προε- 
βλήθησαν «ΥΙδς τής καταδίκου» καί «Τδ τέρας» μέ άπο- 
τυχίαν. · , \

Α. Τουρνας 
Χανιά

Κινημ. Ίδαΐον ’Άντρο».—Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μια τραγωδία είς τούς πάγους», «£Η έκδίκησις τού κι- 
νέζου», Γιατί ή γυναίκες άγαποΰν», «Μοντέρνα σταχτομ- 
πούτα», «Δόκτωρ Καλιγκάρι> καί «‘Η νύξ τού έγκλή- 
ματος».

Κινημ. Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τσάρ
λεστον», «Διεθνής σωματεμπορία», «Ό αναπληρωματι
κός σύζυγος», «'Η κυρία μέ τήν μάσκα» μέ τήν Κοβάνκο 
«'Η ήρωΐς τής Μονμάρτρης» καί »’Αδελφοί Σέλεμπεργκ»

Κινημ. —Προεβλήθησαν τά έργα «Αί δύο
Μαρίαι» καί «Τδ χταπόδι»· 
Ξάνθη

Κινημ,. Μέγας.—Προεβλήθησαν «*Ό  Ταριοΰφος» καί 
μέ έπιτυχίαν τδ ρωσσικδν έργον «Γάμος άρκτου»· Λίαν 
προσεχώς τδ έργον «Κατά διαταγήν τού αύτοχράτορος»·

Κινημ. ΆχΙλλτιον.—Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα προ
εβλήθη «Τδ παιδί τής Φλάνδρας». Τδ ώς άνω έργον έση- 
μείωσε εξαιρετικήν έπιτυχίαν είς τήν πόλιν μας. Προε
βλήθη Ιδιαιτέρως καί διά τά σχολεία τού Βόλου μέ τιμάς 
ήλαττωμένας. ’Επίσης προεβλήθη «£Η μαύρη χορεύτρια». 
’Ήδη προβάλλεται «Ό άγνδς Γλεντζές». Προσεχώς θέλει 
προβληθή «Τδ άνευ οίκογενείας».

Κινημ. Άργυλλα.—Προεβλήθη τδ έργον «Τά μυστήρια

Κινημ^ Πάν&τον.—Λόγω συνωστισμού προεβλήθη καί 
είς τδ «Πάνθεον» τδ έργον «Γάμος ’Άρκτου».

Στ. Καζαντζής
Μεόολόγγιον

Κινημ. Αττικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα *01  σωμα
τέμποροι», «’Απ’ τήν πόρτα τής ύπηρεσίας» μέ τήν Πίκ· 
φορ, «"Ερως ή θάνατος», «Ένσαρκον άγαλμα» καί «Τδ 
καφενεδάκι» μέ τδν Μάζ Λίντερ.

Θ. Γεωργόπονλος 
”Απφΐ^α

Κινημ. Καραδήμον.—Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν «ΑΙ 
Δέκα Έντολαί» καί τδ «Ζαλαμδρ κατά Ζαλαμδρ» άποδο- 
κιμασθέν.

Α. ΓιαΧέσσας 
’Ηράκλειον

Κινημ. ’Απόλλων.—Προεβλήθησαν «Ή εύθυμη χήρα» 
μέ τήν Μάε Μούρραιύ.

Κινημ. Αγλαΐα.—Προεβλήθη <Ό γύρος τού κόσμου» 
είς 18 επεισόδια.
ΣιΕρος

Κινημ. Απόλλων.—Προεβλήθη δχι μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν, παρά τάς προσδοκίας μας, τδ έργον «Καίνιγκσμαρκ» 
Λόγφ τής άφίξεως τού θιάσου Κοτοπούλη, ό κινηματο
γράφος διέκοψε προσωρινώς τάς έργασίας του.

Μ. ΓιαννΙρης 
Βόλος

τής’Νέας Ύόρκης». "Ηδη προβάλλεται μιά χαριτωμένη 
κωμωδία τού Χάρολδ Λόύδ «ζήτω τδ σπδρτ» μέ καλήν 
έπιτυχίαν. Προσεχώς ό κ. Άργυλλάς μάς ύπόσχεται «Τήν 
κυρίαν μέ τάς καμελίας», «Έκδίκησιν κινέζου» μέ τδν· 
Λδν Τσάνεύ κτλ. Θ. Παπαβασιλτίον
”Εδεόίία

Κινημ. ΜΓ. Αλέξανδρος. —Προεβλήθη τδ έργον «ΕΙ 
δόλλιον στους πάγους»; Έσπιελίδης
Κα^άλλα

Κινημ. ’Ολύμπια.—Προεβλήθησαν έπεισόδια άπδ τδ· 
έργον «Σιδηρούς άνθρωπος» καί τήν Κυριακήν μόνον ~ τδ 
είς τήν Αΐγλην προβληθέν «’Ινδική τραγωδία». Λίαν 
προσεχώς «Έγκλημα τών άνθρώπων» μέ τδν Βαλεντίνο 
καί «Αύτοκρητορικδν Ξενοδοχείον» μέ τήνΝέγκρι.

Κινημ. Αίγλη.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ταμάρ ή κό
ρη τών βουνών» καί «’Ινδική τραγωδία» μέ έξαιρετικήν 
έπιτυχίαν. Γ. Νιτσόπονλος
Δράμα

Κινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν τά έργα, «Μιχαήλ 
Στρογκώφ» είς δύο έποχάς, «Ή τρελλή Λόλα» ώ; εύεργε~ 
τική ύπέρ τού σωματείου καπνεργατών, μερικά έπεισόδια 
τού έργου «’Ατσαλένιες κλωστές» καί «Μία έβδομος ήδο~ 
νής». Νικ. Μαρκίδης

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ0ΥΠΟΔΙΣ, 15 Δ.χ*μβ βί<η>. (Τον 

άνταποκριτον μας).—Κατόπιν τής επιβολής εκ μέρονς 
τον νπονργείον Οικονομικών νέον προο&έτον φόρον επί 
τής καταναλώσεως τών εισιτηρίων οι Ιδιοητήται τών εν
ταύθα κινηματογράφων σννελΌ'όντες είς αύσκεψιν άπ«- 
φάσισαν όπως ζητήσονν δΐ*  υπομνήματος από τήν Κν- 
βέρνησιν και αυξήσουν τήν τιμήν τών εισιτηρίων από 
27.50 είς 32.50 γρόσια. Τό σχετικόν ύπόμνημα έπεδό^ 
^η ήδη είζ τόν γενικόν γραμματέα τού υπουργείου Οικο
νομικών Σαφέτ βέην, αναμένεται δε εντός τής προσεχούς 
έβδομάδος ή άπάντησις τής Κυβερνήσεως.
^ΣΚ^νηματογρά^οςα’Οπερα»·—Μιά νύχτα έρωτος^, με 
τήν Βίλμα Μπάνκυ·

< Μαζική·—‘Η θανατική έκτέλεσις τών Σάκκο και 
Βαντζέτι. ’Η ταινία έσημείωσε μεγάλην επιτυχίαν, τό δε 
κοινόν τήν παρηκολού&ησε μετά προσοχής.

«Μθδέρν>·—Τό χαρέμι τής Βουχάρας.
«’Αλάμπρα»· — Μητρική καρδιά μέ τήν Κορίνα 

Γκρίφι&.
αΜελέκη·—Τό ^αιματηρό χαρέμι» μέ τήν Γκρέττα 

Νίσεν.
αΛοίτξεμβονργ·—Οι δύο μάγκες. 
αϊτκΒ·—ΛΓιχαήλ Στρογκώφ.
<Παλλάς·.—Frontier en feu.
<Έτονάλ»·—Μπέν Χούρ. Φ· Ναζλόγλον

11
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.

Άλ· Σωφροντάδην (Μυτιλήνην). — Έστάλησαν ^δέκα 
τεύχη άρ. 17 τρίτου έτους. Χρήματα έλήφθησαν.

Έόπιελίδην (Έδεσσαν).—Άποστείλατε εντός συστημέ
νης έκιστολής. ’Αναμένομεν συνέχειαν άρθρου κ. Χαριο- 
μαζίδου, εις τόν οποίον διαβιβάζετε τάς ευχαριστίας μας.

Ήλ· Καότρίτην (Λεβάδειαν).—Παρακαλουμεν νά μας 
έπιστρέψετε «ό δελιίον ταύτότητος, διότι προέβημεν εις 
τήν αντικατάστασήν σας.

Ε. Τόούόην (Τ( ίπολιν).—Έλήφθησαν τά χρήματα και 
σάς έστάλησαν 14 διάφοροι φωτογραφ.αι. Τής Λύα νιέ 
Πούττι δυστυχώς δέν υπάρχουν.

Μ

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
5 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ [5—ΑΘΗΝΑΙ

Γραμματοθνρίς 
= Τηλ. Διενθ. =

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
= ΑΦΙΧΘΗΞΑΝ = 
Λάμπατ οικονομίας 
μέ κάτοπτρον Zeis τύ
που axadin. Τό πρώ
τον βραβεΐον εις τόν 
διαγωνισμόν τού Βερο
λίνου, 120 κινηματο
γράφοι έν Έλλάδι έ- 
προμηθεύθησαν τοιαύ- 
τας λάμπας έξ ημών, 
ύπέρτεραι ήγγυημένως 
παντός συναγωνισμού. 
’Άνθρακες προ(5ο- 
ΖΛς παντός διαμετρή
ματος είς χαμηλός τι
μάς.

Κόλα Agfa ή ανώτερα άνά τόν κόσμον.
’Ανρονλέζ καί μη^ςαναί προβολής δι’ αίθουσας 
καί σχολεία.
Ταχνίατ κολοσσοί άποτελούσαι τό καλλίτερον καί 
έπικερδέστερον πρόγραμμα είς πάντα κινηματογράφον 
Κινηματογραφικά! επιχειρήσεις πόσης φύσειος.

Mfflpu imim αακινε 
ΜΙΛΑΝΟΥ A. Ε. 
Τό πρώτον έργοστάσιον τής ύφηλίου διά παρθέ
νους θετικάς κινηματογραφικός ταινίας, (Film 

Positifs A’ierges) όλων τώλ' αποχρώσεων.
Άποκλειστικώς και μόνον διά τήν βιομηχανίαν 

ταύτην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26.000.000 ΛΙΡΕΤΤΑΙ 
ήτοι 105.000.000 Δραχμαί περίπου 

Έν διαρκή παρακαταθήκη 

Παρά τοΐς άποκλειστ. άντιπροσιόποις

[ΟΙΡΪΟΙΒΒ,ΙΟΪΜΡΙΜ
Πειραιεύς
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Πωλοϋνται εις τά Γραφεία μας αντί 
έκάστη

Μέ τήν αυτήν τιμήν άποστέλλονται καί 
εις τάς Επαρχίας

Πίναξ φωτογραφιών
1840)2 Λίλ Ντάκοβορ 

51 Ρακέλ Μέλ> ερ 
1721)1 Όσκαρ Μάριον» 
1723)1 Κάρμεν Μπόνι 
1599)2 Αή Πάρρυ 
1838)1 Μπέττυ Κόμπσον 
1563)1 Κόνραδ Φάιντ

71)3 Γουσταύος Φρέλιχ 
1552)2 Πώλ Ρίχτερ 
1266)2 Έμίλ Γιάννιγκς 
1828)2 Ρόναλτ Κόλμαν 
1590)1 "Ολγα Τσέχοβα
258 Ζώρζ Μπισκώ 

1452)1 Βίλμα Μπάνκυ 
1266)1 Έμίλ Γιάννιγκς 
1620)1 Χάρρυ Λίτκε 
1799)1 Γ. Φρέλιχ 
1858)2 Σαρλώ 
1558)1 Μ. Κόρντα 
1858)1 Σαρλώ 
1274)5 Γκόστα Έκμαν 
1623)1 Έκμαν 
1799)1 Έλλεν Ρίχτερ 
1365)1 Γιόχαν Γ ιμαν 
1408)3 Κόνραδ φ?ίιντ 
1829)1 Κρέτα Νισβν 
1404)1 Ντ. Φαίρμπγκς 
1891)1 Κούγκαν

122 Ντελιά
111 Πόλα Νέγκρι 

1736)1 Λίλ, Ντάγκοβερ 
1454)3 Πέτροβιτς 
1879)1 Λόις Μτρόκς 
1811)1 Χάρρυ Χάλμ

587)1 Έντυ Πόλυ 
1472)1 Ν, Τάλματζ
245 Ν. Φαίρμπαγκς 

1888)1 Μαρ. Ντάβίς 
1545)1 Έννυ Πόρτεν 
1622)1 Λίλτκε 
1730)2 »

54 Φαίρμπαγκς 
1736)2 Λίλ Ντάγκοβερ 
1633)2*  Μ. Κόρντα 
1844)1 Λή Πάρρυ 
1559)1 Όλγα Τσέχοβα

195 Ζώρζ Ο’ Μπριέν
230 Κόνβεϋ Τήρ?ν 

1608)5 Λύα Μάρα
4 Κάμιλλο ντέ Ρίζο 

1726)2 Όσκαρ Μάριον 
1807)1 Ρ. Σούντζεκ 
1572)1 Β. Σλέζαν * 
1669)3 Κόνραδ Φάιντ 
1669)2 » »
1795)4 Ρ. Κόλμαν καί

Βίλμα Μπάνκυ 
lr42)l ’Όσκαρ Μάριον 
1669)1 Κόνραδ Φάιντ 
1408)2 »
326 Φραντζ. Μπερτίνι

33 Ντιομίρα Ζακομπίν ι
58 Σέβεριν Μάρς

324 Φρ. Μπερτίνι
18 Ρ. Ντένυ

3 Πρ. Ντήν
35 Κάμιλλο ντέ Ρίζο
21 Έμίλιο Γκιόνε

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ζητούνται τακτικοί άνταποκριταί νέοι ή δεσποινίδες 

όπως άντιπροσωπεύσουν »δν «Κινηματογρ. ’Αστέρα» εις 
τάς έξής πόλεις τής Ελλάδος· ’Ηράκλειον (Κρήτης), Ρέ- 
θυμνον, ’Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άργοστόλιον, Ζάκυνθον, 
Βοδενά, Πύργον (’Ηλείας), Τρίκκαλα, Αϊγιον, Σπάρτη, 
Άγρίνιον, Καλάμας, Ναύπλιον, Κόρινθον, Φλώρινα, 
Βέρροιαν, Άλεξανδρούπολιν καί όπου ύπάρχει έστω καί 
είς μόνον κινηματογράφος ώς καί είς τήν Κορυτσάν (’Αλ
βανίας) καί Κύπρον. Θά προτιμώνται οι έγγράφοντες 
συνδρομητάς.

ΟΙ έπιθυμούντες ν’ άναλάβουν άς απευθυνθούν δι’ 
έπιστολής των είς τήν διεύθυνσιν τού «Κινημ. Άστέρος« 
άποστέλλοντες συγχρόνως τήν πρώτην άνταπόκρισιν, συμ- 
φώνως μέ τδν δημοσιευόμενον τύπον τής Επαρχιακής 
κινήσεως ώς καί δύο μικράς φωτογραφίας των διά νά 
τούς έφοδιάσωμεν μέ δελτίον άναγνωρίσεως.

* ~ _ Ή Διεύθννόις



Al ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΗΣ

FOX FILM,
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΔΙΟΤΙ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ ♦
’Άφθαστον ηθοποιίαν 
Πλούτον καταπληκτικόν 
καί
Άπαράμιλλον καλλιτεχνίαν

*Η πρόοδος τοΰ Ελληνικού Κινηματοθεάτρου 
’Εξασφαλίζεται μόνον διά τής προσβολής τών ταινιών τής

ORPORATIONILM
WILLIAM FOX PRESIDENT

NEW · YORK
*

ΟΥΤΝΦΙΛΔ ΣΙΧΑΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διότι έκτος των ανωτέρω λόγων παίζουν και οί καλλίτεροι και 
ωραιότεροι ηθοποιοί ως οί :

Top. >112 (ό καλλιτέχνης πού θά έπισκιάση τον Ντοΰγκλας Φαίρμπαγκς), Τζών Γκτλ- 
μ,περτ, Χχρρυ Λχτκε, Λ,οΰ ΊΓέλεγγεν, >Ιποΰκ Τ'ζόνε: κ. ά. ώς κχλ αί 
>1χρίχ ϋόρντχ, >Ιάγδχ >Ιηελλχμ.ύ, >1πίλλυ >ίτοβ, ”Ολςβ Μπόρντεν, 

>1πέσσυ Εϋχ Λϊόδχκ κλπ. κλπ.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 4

Γεν. Λ’.ευΟυντής τών ετς τά θαλκχνςχ Πρχκτορείων

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
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