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TELEPHONE CENTR«L 96-70

ΠΑΡΟΥ ΒΙΑΖΕΙ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΩΝ 

ΤΑΦΩΝ
(La vestale du Gange)

Παραγωγή Andre Hugon. 
Ή μεγάλη γαλλική ταινία τής 
οποίας ή επιτυχία είς τό ΑΤ
ΤΙΚΟΝ ύπήρξεν καταπληκτι 
κή. Πρωταγωνισταί: Ρεζίνα 
Τομάς, Μπέρναρ Γκαΐτζκε, 
Ζώρζ Μελχιόρ, Κάμιλλος 
Μπέρτ.

AHRESSE TELEGR. NICULPOL PARIS
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

Δρ.

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΓΑΜΠΕΣ 
(Revue des Revues)

Παραγωγή Α. Ναλπάς. Σε
νάριο τοΰ Κλεμάν Βωτέλ. Ται
νία έγχρωμος μέ πρωταγωνι- 
στάς, τόν Άντρέ Λυγκέ τής 
Γαλλικής κωμωδίας, τήν Έλέν 
Άλλιέ καί τήν Ζοζεφίνα 
Μπαΐκερ ως και ολόκληρα τά 
μπαλέτα τών Φολί Μπερζέρ, 
Παλλάς, Μουλέν Ρουζ κλπ.

ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ 
(Chantage)

Παραγωγή Artistes Reu
nis. ’Ώμορφο κοσμικό δράμα 
μέ τήν Ούγκέτ Ντυφλός, Ζάν 
Άντζελο, Κωνστάν Ρεμύ, 
Μωρ'ις Λαγκρενέ, Πώλ Όλιβιέ 
καί Άντρέ Βερνόν.

ΤΟ ΜΑΓΕΜΜΕΝΟ ΝΗΣΙ , 
(He Enchantee)

Παραγωγή Lutece—Films. Τό ωραΐον | 
φίλμ τοϋ Άνρύ Ρουσέλ, μέ πρωταγωνιστάς τήν | 
Ζακελίν Φορζάν, Ρόλα Νόρμαν, Ρενέ Έριμηέλ, 
Πώλ Ζώρζ καί Γκαστόν Ζακέ.

ΜΑΡΚΙΤΤΑ 
Marquitta)

Τοΰ Ζάν Ρενουά. Μεγάλη δραματική κω
μωδία μέ τόν Ζάν ’Άντζελο, Μαρία—Λουΐζα 
Ίρίμπ καί Ερρίκο Ντεμπαίν.

Διά τήν ένοικίασιν τών ανωτέρω πέντε ταινιών δϋνανται οί κ. κ. Διευθυνταί Κινηματογράφων 
ν’ απευθυνθούν ή εις τήν Εταιρίαν ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ ή είς τόν έν Άθήναις Γεν. Αντιπρόσωπόν 

μας κ. ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΝ

ΠΑΡΙΣΙ ΜΟΥ
(Mon Paris)

Έκδοσις European Film. 
Ταινία «γυρισθεΐσα» ύπό τήν 
καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τής 
κ. Ζερμαίν Ντυλάκ μέ πρωτα- 
γωνιστάς τούς Μαξουντιάν, 
Μάλκολμ Τόντ, Γιέτ Άρμέλ, 
Μάρφα Ντερβιγύ, Έντμόν 
Γκύ καί Βάν Ντυράν.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΡΕΛΛΑ
(Folie du Jour)

Ταινία έξ ολοκλήρου χρω
ματιστή. 'Ολόκληρος ή έπιθεώ- 
ρησις τών Φολί-Μπερζέρ τών 
Παρισίων μέ τήν Ζοζεφίν 
Μπαΐκερ.

ΠΑΡΙΣΙ - ΚΑΜΠΟΥΡΓ — 
ΚΑΠ ΡΟΝ καί ΕΡΩΣ

(Paris—Cabourg—le Caire..· 
et 1’ amour)

Παραγωγή Marcus. Κωμω
δία μέ τούς καλλιτέχνας Γκαμ- 
πριέλ ντέ Γκραβόν, Ζανίν Λιε- 
ζέρ, Ρενέ Φάτσιο, ’Άλεξ Άλ- 
λίν καί Τζίλντε.

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΔΟΥ
ΛΟΥ

(Princesse Lulu)
Μιά έρωτική καί ονειρώδης 

ιστορία μέ πρωταγωνιστάς τήν 
Λουσιέν Λεγκράν, Ντονατιέν, 
Μπάτσεφ, Καμ. Μπέρτ, Μπε- 
ρανζέ καί Ζίλ Κλαρύ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΝΤΑΒΟΣ 

(Justicier de Davos)

Δραματική κωμωδία μέ τόν 
Έρίκ Μπάρκλεϋ, Μποσκύ, 
Έλέν Λουντά, Σουζάνα Μαρ- 
βίγ καί ’Άντζελο Φερράρι.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑ
ΔΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 

(Chateau de la Mortlente) 
Έκ τοϋ μυθιστορήματος 

τών Andre de I.orde et 
Henry Bauche, μέ τήν Λου
σιέν Λεγκράν, Ντονατιέν, Et 
chepare, Viguier καί Ρακέλ 
Ντεβιρύς.

Έτησία 
Έξάμηνος 
Τρίμηνος
’ΕξωτερτκοΟ Γενικώς

Έτησία Δρ. 250.—
Έξάμηνος » 150.—

ΆμερτκΛς
Έτησία Δολλάρια 5.—

ΕΤΟΣ Ε'. ΑΡΙΘ. Π

150.—
80.—
40.—

Έβομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις 

Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής: 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Άρ^τόνντάκτης: ΘΕΜ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΉΣ 
Γραφεία: Σ.οφοκλέους ρ (Στοά ΙΙάππου)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διά μίαν φοράν 
ό στίχος . . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων δ στ. * 
“Ανω τών τριών 
δημοσ. δ στίχος > 
Ή σελΐς .... >
Είς τό έξώφυλλον 
ή σελΐς ...» 500.—

5.—

4.—

» 3.50
> 400.—

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5,00

I ΜΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τήν προσπάθειαν τών φιλανθρωπικών όργανώστων 

τοϋ «’ Ερυΰ-ροϋ Σταύρον*, τοϋ τΛνχτΙου 'Είληνίδων* 
τοϋ αΠατρτωτικοϋ Ιδρύματος* καί τον ‘Παρνασσόν» 8- 
πως επιδιώξουν τήν ή&ικήν ανύψωση καί εν γέντι τήν 
διαπαιδαγώγηση τών παιδιών δια τον κινηματογράφον 

Βδεν ήτο δυνατόν παρά νά επικροτήση σύσσωμος ή ίϊλη 
νίκη κοινή γνώμη και νά νποδεχ&ή μετ’ ιδιαιτέρας χα
ράς και ενθουσιασμού τάς αγγελίας τών πρώτων παιδι
κών κινηματογραφικών παραστάσεων. Είς τήν όμόθυ- 
μον αύτήν έκδήλωσιν τής επιδοκιμασίας τον κοινού πρός 
τά έν λόγφ Σωματεία δέν ήτο δυνατόν νά υστέρηση και 
δ τύπος μεταξύ τοϋ οποίου δ ‘Κ ινηματογρα - 
φ ι κ ό ς Ά σ τ ή ρ» πρώτος υποστήριξε τήν ιδέαν τής 
δργανώσεως παιδικών κινηματογραφικών παραστάσεων 
καί έπήνεσεν έν καιρφ τάς έν λόγφ οργανώσεις αί δ- 
ποΐαι συνετέλεσαν εις τήν πραγματοποίησιν τοϋ άρίστου 
τούτου καί άπό πάσης άπόψεως ωφελίμου είς τήν μέλ- ' 
λουσαν γενεάν σκοπόν.

9Ατυχώς αί πληροφορίαι τάς όποιας έ'χομεν έν σχέσει 
πρός τούς δρονς καί τόν τρόπον καθ9 ον μέλλουν ν9 άρ- 
χΐσουν αί παιδικαί κινηματογραφικοί παραστάσεις μάς 
πείθουσιν οτι αύται τείνουν ν* άποβάλουν τόν φιλαν
θρωπικόν χαρακτήρα των άφ9 ένός καί τοϋ ψυχαγωγικού 
καί μορφωτικού σκοπού των άφ9 έτέρου καί νά κατα- 
στώσι καθαρώς κερδοσκοπικοί επιχειρήσεις είς βάρος 
τών οικογενειαρχών οί όποιοι θά είναι υποχρεωμένοι νά 

I προσθέσωσι μίαν είσέτι σοβαράν δαπάνην είς τόν τόσον 
πολύπαθη προϋπολογισμόν τών εξόδων των. Καί καθ’ 
δλας τάς ένδεξεις αί παιδικοί αύται κινηματογραφικοί 

Ελ παραστάσεις αντί νά έξυπηρετήσωσιν όντως τά παιδιά 
τού λαού δέν πρόκειται ή νά πλουτίσωσι τά ταμεία τών 
έν λόγφ οργανώσεων αί όποΐαι ύπό τό πρόσχημα τής έ- 

I κτελέσεως ένός ιερού καί έθνοφελοϋς έργου άνέλαβον μο
νοπωλιακούς τήν έκμετάλλευσιν τού παιδικού κόσμου τών 
έλλήνων βιοπαλα>στών· Έξηγούμεθα.

Τά συνασπιθέντα φιλανθρωπικά Σωματεία ώρισαν 
ώς τιμήν εισόδου είς τάς παιδικάς κινηματογραφικάς 
παραστάσεις τό ποσόν τών 5 δραχμών, αί όποΐαι μάλι· 
στα ώς πληροφορούμέθα είναι καί υποχρεωτικοί δι9 δλα 
ανεξαιρέτως τά παιδία τά φοιτώντα είς τά διάφορα δημόσια 

L καί ιδιωτικά σχολεία.
Δέν γνωρίξομεν έπί ποιου δικαίου έστηρίχθησαν τά 

έν λόγφ Σωματεία καί έπέβαλαν ώς ύποχρεωτικήν τήν 
■ φοίτησιν είς τάς κινηματογραφικάς των παραστάσεις δ 
u λων τών μαθητών τών δημοτικών σχολείων. ‘Ο σκοπός 

βεβαίως είναι άγιος καί ιερός άλλ9 αύτό δέν είναι νομί- 
ζομεν έπιχείρημα δυνάμενον νά χρησιμεύση καί ώς αίτια 
διά τήν έξασφάλισιν τής επιτυχίας του, 'Η έκτίμησις 
ένός τοιούτου σκοπού άπόκειται είς τούς γονείς καί μό

νον είς αυτούς έφόσον ή ούτω πώς προσφερομένη ψυχα
γωγία εις τά τέκνα των, πρόκειται ν' απασχόληση καί 
τά θυλάκιά των. ‘Υποχρεωτική συμμετοχή τών τέκνων 
τοϋ λαού είς τάς παραστάσεις τών συν εργαζομένων Σω
ματείων θά έδικαιολογεϊτο μόνον έφόσον αύται θά έδί- 
δοντο δωρεάν·

9Αλλ9 δχι μόνον τοιοϋτον τι δέν συμβαίνει, τουναντίον 
φορολογείται αγρίως ό παιδικός κόσμος διά πέντε δραχ
μών δι' έκάστην είσοδον τήν στιγμήν καθ9 ήν άλλοι έπι- 
χειρηματίαι κινηματογράφων διατηροϋντες προσωπικόν, 
πληρώνοντες φόρους, ένοίκια, δασμούς, έγκαταστάσεις 
φωτισμόν καί υποβαλλόμενοι είς τόσας αλλας δαπάνας 
προβάλλουν ταινίας έναντι 3 καί 5 δραχμών δι9 έκαστον 
άτομον. Δέν βλέπομεν, δέ ποιος λόγος συντρέχει ώστε τά 
παιδιά νά πληρώνουν 5 δραχμάς ώς δικαίωμα εισόδου 
είς τάς παιδικάς κινηματογραφικάς παραστάσεις τών έν 
λόγφ φιλανθρωπικών Σωματείων καθ9 ήν στιγμήν ταϋ- 
τα καί τάς ταινίας προμηθεύονται έκ τού έξωτερικού ά- 
νευ πληρωμής τού σχετικού δασμού καί ατέλειαν ελαβον 
ύποθέτομεν τού φόρου τών εισιτηρίων καί γενικώς είς 
ούδεμίαν άλλην δαπάνην ύπόκεηται πλήν τής δαπάνης 
διά τήν προμήθειαν τών ταινιών.

'Όταν έπί δικτατορίας τού Παγκάλου είσήχθησαν τό 
πρώτον ύπό τοϋ κ. Φεσοπούλου αί παιδικαί κινηματο· 
γραφικαί παραστάσεις είχε καθιερωθή τότε, τά παιδία 
νά -πληρώνουν μόνον μίαν δραχμήν καί ταύτην πρός κά- 
λυψιν τού σχετικού ποσού διά τήν προμήθειαν τών ται
νιών. ΊΙώς σήμερον τέσσαρα φιλανθρωπικά Σωματεία 
έ'χοντα βεβαίως καί τήν κρατικήν ύποστήριξιν έξησφα- 
λισμένην, έτόλμησαν νά έκμεταλλευθοϋν κατά τόσον αι
σχροκερδή τρόπον τόν υψηλόν καί άνορθωτικόν σκοπόν 
τών έν λόγφ κινηματογραφικών παραστάσεων, μάς είναι 
έντελώς άδι νατον νά έννοήσωμεν.

9Εάν έπρόκειτο τά παιδία νά ύποβάλλωνται είς τόσον 
ύπέρογκον δαπάνην διά νά απολαύσουν μίαν κινηματο
γραφικήν παράστασιν νομίζομεν οτι τό έ'ργον αύτό ήδύ- 
ναντο κάλϊιστα ν9 άναλάβουν καί αυτοί ούτοι οί έπιχει- 
ρηματίαι τών κινηματογράφων χωρίς νά παραστή άνάγ· 
κη νά διατυμπανισθή ό συγκινητικός συνασπισμός τών 
φιλανθρωπικών Σωματείων·

1 "Εχομεν δέ τήν γνώαην ότι φιλανθρωπία ούτω πώς 
έκτελουμένη καί ούτω πώς δρώσα δέν είναι είμή αι
σχροκέρδεια τοϋ αίσχίστου είδους, άσύστολος έκμετάλλευ· 
σις τοϋ ιερού σκοπού αυτής καί αχαρακτήριστος καπη» 
λεία, τών εύγενών αισθημάτων τού έλληνικού κοινού καί 
πρό παντός τών γονέων καί κηδεμόνων τής μαθητιώ- 
σης νεολαίας·

θ. Τόακιρίδης

27α ΟΔΟΣ ΙΟ ΥΛΙΑΝΟ Υ ■ 2 7α (πάροδος Πατησίων) ΑΘΗΝΑ!



4 Κινηματογραφικός Άότηρ
Κινηματογραφικός Άότηρ

ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΕΗάΙΑΦΕΡΟΥΣλ ΕΜΜΪΙΖ
Μ ΤΟΥΣ ΔΙΝΤ4Σ ΤΟΝ ΕΠίΡΧΙΙΚΰΝ ΚΙΝΗΒΙίΤΟΓΡΑΦΟΝ

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» έν τή επιθυμία 
του δπως εξυπηρετεί πάντοτε τούς επιχειρηματίας τών 
κινηματογράφων καί συντείνει κατά τό δυνατόν εις 
τήν μεγαλειτέραν πρόοδον τής ωραίας αυτής τέχνης 
καί έν Έλλάδι, κατήρτισε ποικίλλον πρόγραμμα έξυ- 
πηρετικόν απάντων τών Κινηματογράφων ’Αθηνών, 
Πείρα ώς καί Επαρχιών διά τοΰ οποίου ό'χι μόνον θά 
γνωρισθοΰν μεταξύ των στενότεροι· οί έπιχειρηματίαι 
άλλά θά ωφεληθούν παντοιοτρόπως καθιστάμενοι καί 
αυτοί καί αί έπιχειρήσεις των γνωσταί εις δλα τά κινη
ματογραφικά κέντρα τοϋ κόσμου δπου δ «Κινηματο
γραφικός Άστήρ» κυκλοφορεί ευρύτατα καί απολαύει 
τής γενικής έκτιμήσεως.

Καί ώς πρώτον μέτρον άπεφάσισε νά δημοσιεύη 
ένιελώς δωρεάν, εικόνας τής εξωτερικής ή έσωτερικής 
άπόψεως τών κινηματογράφων οίουδήποτε καί οίασδή- 
ποτε πόλεως τής Ελλάδος καί Ελληνικών κινηματο
γράφων τοΰ Εξωτερικού (Αιγύπτου, Κύπρου, Τουρ- 

ί κίας, Δωδεκανήσων κλπ.) μετά λεπτομερούς περιγρα 
I rnfir ττί<- crrmrcnivTir θι,αηηιιθιι ίσεωσ τΰς αιθούσης, 
καμπίνας προβολής, εγκαταστάσεων παραγωγή; ήλεκ- 

. τρικου ρεύματος, μάρκάς μηχανης πρυμυκης, αριυμυΰ 
! θέσεων πλατείας θεωρείων κλπ. καί κάθε τι σχετικόν 
πού θά ένδιαφέρη τήν έπιχείρησίν των.

Πρός τούτο παρακαλοΰνται πάντες οί διευθυνταί 
κινηματογράφων δπως μάς άποστείλουν μίαν καθα- 
ράν φωτογραφίαν τού κινηματογράφου των μέ ση
μείωμα τών άιωτέρω σχετικών πληροφοριών. Αί ει
κόνες θά δημοσιεύονται κατά σειράν λήψεως, ή μόνη 
δέ δαπάνη είς τήν οποίαν θά ύποβάλωνται οί έπιχει- 
ρηματίαι είνε τά έξοδα τής κατασκευής κλισέ έκ δραχ
μών εκατόν (άρ. 100), τάς οποίας παρακαλοΰνται 
δπως μάς έμβάζουν συγχρόνως μέ τήν αποστολήν τής 
φωτογραφίας έντός συστημένης έπιστολής. Τό κλισέ 
μετά τήν δημοσίευσίν του θά έπιστρέφεται είς ον

’Εσχάτως έξεδόθη είς τήν Β έννη^ ένα νέο βι
βλίο σχετικό μέ τήν διάσημον αύτήν κινηματο- 
γραφούπολιν. ’Απ’ αύτό άποσπώμεν χάριν τών 
αναγνωστών τοϋ «Κιν. Άστέρος- ένδιαφε- 
ρούσας περικοπάς.

Τό περίφημον Χόλλυγουντ δέν εΤαι παρά ένα 
προάστειον τού Λος Άντζελες. Τό κέντρον τού Χόλ
λυγουντ άπό τό κέντρον τής πόλεως τοΰ Λος ’Άντζε
λες άπέχει 8 περίπου χιλιόμετρα, άλλ’ ή άπόστασις 
αυτή είναι τίποτε είς τήν πόλιν αύτήν τών κολοσ
σιαίων άποστάσεων (To Wiltshire-Boulevard, τό 
όποιον διασχίζει τήν πόλιν μέχρι τής θαλάσσης έχει 
μήκος 40 χιλιομέτρων).

Προ 16 έτών τό Χόλλυγουντ ήτο ένα άσημο προ- 
άστειο μέ ωραίους κήπους καί λίγες έπαύλεις καί ένα 
ωραίο ξενοδοχείο δνομαζόμενον «Χόλλυγουντ». Μίαν 
φθινοπωρινήν δμως ημέραν τού 1911 έφθασαν είς 
τόν σταθμόν άπό τό Λός "Αντζελες δύο άνθρωποι μέ 
μίαν κινηματογραφικήν μηχανήν. Ό είς έξ αυτών ό | 
Mr. Christie Alfred έπειδή είχεν άκούσει δτι ή άτ- , 
μοσφαΐρα τής Καλιφορνιας είναι λίαν κατάλληλος δια χίας, ίΐωυεκανηοων κ/ui.y μεια 
λήψιν κινηματογραφικών ταινιών είχεν ενοικιάσει άν- I φής τής Εσωτερικής διαρρυθμίσεως τής 
τί 30 δολλαρίων μηνιαίως ένα οίκίσκον είς τό άκρον | . _ ' 2,____ Ζ___  __
τής πόλεως. Τήν δέ 27 ’Οκτωβρίου 1911 μετέφερε τό τρ1κού ρεύματος, μάρκας μηχανής προβολής, άριθμοΰ 
στούντιο του είς τό Χόλλυγουντ. ' * ' “ '

'Ο έπισκέπτης σήμερον τοΰ Χόλλυγουντ θά δή είς 
τό μέρος τοϋ πρώτου τούτου μιάν άναμνηστικήν 
πλάκα. Λίγοι μήνε; άργότερα ήλθαν οί άλλοι δημι
ουργοί τού Χόλλυγουντ, ό Ζέσε Λάσκυ καί ό Σέσιλ 
ντέ Μίλ.

Τό 1920 τό Χόλλυγουντ είχεν ήδη 35000 κατοί
κους. Τό 1926 ύπερέβαινε τις 140.0.Ό. Ε’ς τό Χόλ
λυγουντ υπάρχουν σήμερον 58 μεγάλα στούντιο καί 
247 κινηματογραφικοί έταιρεϊαι. Τά 80 ο)ο τών ’Α
μερικανικών φίλμ «γυρίζονται* είς τήν Καλιφορνίαν 
καί τά 80 ο)ο τών έν Καλλιφορνίμ «γυριζομένων» 
είς τό Χόλλυγουντ. r_____ ι

Λίγα σπίτια πέριξ τής άρχαίας ισπανικής έκκλη- άνήκει.
σίας άπετέλουν κατ’ άρχάς τό Λός "Αντζελες τό 
όποιον συνεχώς αύξανόμενον κατέστη τόσο μέγα. Τήν 
αύτήν τύχην είχε σχεδόν καί τό Χόλλυγουντ. Τό έπρο- 
τίμησαν διότι συνεκέντρωνε τάς ωραιότητας τοΰ βου
νού καί τής θαλάσσης καί παρουσιάζετο ώς μία γρα- 
φικωτάτη καλιφορνιακή έξοχή. Σήμερον δμως τά 
πράγματα σχεδόν μετεβλήθησαν. Οί τεράστιοι όγκοι 
τών στούντιο έκάλυψαν όχι όλίγας, σπανίας φυσικάς 
καλλονάς. ’Αποτέλεσμα ύπήρξεν ή ϊδρυσις νέων κινη
ματογράφου πόλεων, δπως τό Κοΰλβερ Σίτυ τής Me
tro, τό Ούνιβέρσαλ-Σίτυ, τήν πόλιν τήν όποιαν ϊδρυ ι 
σεν ό Κάρλ Λέμλε διά τήν Universal καί τό Bur- ' δ ύνατον νά μή τήν θυμηθής. Άλλοι πάλιν λέγει Αϊ- 
bank, ή διαμονή τής First National. I γυπτος ή ’Ισπανία ή Αττικός ούρανός.

Οί δρόμοι τοΰ Χόλλυγουντ διατηρούν τήν γραφι-| Γιά τό Χόλλιγουντ, γιά τή ζωή του, τά σκάνδαλά 
κότητα των. Έπαύλεις καλλιτεχνικοί εκατέρωθεν μέ | του, τούς θρύλλους του μπορεί νά γράψη κανείς όχι 
κομψούς κήπους, μία σειρά φοινίκων η συκομορεών ένα βιβλίο άλλά τόμους, παρ’ δλα πού τόσα έχουν 
καί είς τήν μέσην άσφαλτος. Ό ρυθμός πού κυρίως γραφή καί δέν θά ύπάρχη βέβαια καί ούτε είς φίλος 
επικρατεί είναι ό ί'σπανικός καί τό χρώμα κίτρινο ή τού φ λμ πού νά μή έχη άκούση καί κάτι διαφορετικό 
γκρι άνοικτό. 'Όπως διέρχεσε μέ τ’ αύτοκίνητο τέ-I γιά τό Χόλλυγγουντ. Αύτό είναι τό Χούλλυγουντ το 
τοιους δρόμους, άν γνωρίζης τήν Ριβιέραν, είναι ά- όνειρον τόσων καί τόσων. Α.

Παρακαλοΰνται επίσης και οί κατά τόπους άνταπο- 
κριταί μας δπως διαφωτίσουν έν προκειμένφ τούς 
ενδιαφερομένους διευθυντάς κινηματογράφων και πα
ράσχουν εις αυτούς πάσαν δυνατήν ευκολίαν.

Δέν άμφιβάλλομεν δτι οί κ. κ. Έπιχειρηματίαι 
τών κινηματογράφων θά εκτιμήσουν δεόντως τήν 
προσπάθειαν ταύτην τοϋ «Κινημ. Ά σ τ έ ρ ο ς > 
και θά σπεύσουν νά έπωφεληθοΰν τής παρεχομένης 
εις αυτούς ευκαιρίας πρός διαφήμισιν τών επι
χειρήσεων των καί μάλιστα ένιελώς δωρεάν.

ΦΙΑΜ TOY 4TTIKQY

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ιατρός Λαρός..........ΚΟΝΡΑΔ ΦΑ’ΡΝΤ

Παραγωγή : Universal Filin — Έκμετάλλευσις 'Εταιρίας ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

I Είς μίαν άπομεμακρυσμένην νήσον τής Μεσογείου ' 
τήν οποίαν κατέχει ή Γαλλία ύψοΰται ένα τρομερόν 
φρούριον τό όποιον χρησιμοποιείται διά τήν έγκάθειο- ' 
ξιν τών καταδίκων.

Μίαν ημέραν οί έγκάθειρκτοι λόγω τής κακής δια- ί 
τροφής των έξεγείρονται εναντίον τής φρουράς, κατό
πιν δέ πολύωρου συμπλοκής, μεταξύ τών άλλων φο- ( 
νεύευται ό ιατρός τών φυλακών καί πληγώνεται σο- 
βαρώς ό Διοικητής τοϋ φρουρίου.
Ό λοχαγός τής φρουράς Ντεστέν,

φή τοΰ Ααρός χωρίς δμως αύτό νά έμποδίση νά γεν- 
νηθή ένα αίσθημα μεταξύ τών δύο νέων. Κατά κακήν 
δμως τύχην είς τό Άλγέριον μετετέθη τότε καί ό λο
χαγός Ντεστέν ό όποιος είς μίαν συγκέντρωσιν αναγ
νωρίζει τόν Λαρός καί έρωτεύεται τήν Υβόν. 'Ο Ντε
στέν άπαιτεΐ άπό τήν 'Υβόν νά τόν ύπανδρευθή άπει- 
λών δτι έν έναντίφ περιπτώσει θά κατηγγείλη τόν Λα
ρός ώς άποδράσαντα τών φυλακών καί ΰποδυόμενον

άπεσπασμένος παρά τφ Διοικητή 
έλλείψει ιατρού καλεΐ ένα τών φυλα
κισμένων, τόν Πώλ Λαρός ιατρόν, 
ό όποιος είχε καταδικασθή, διότι 
ώς ίατρός-χειροΰργος είχε φονεύση 
έκ προμελέτης μέ μίαν ένεσιν, έναν 
άνιάτως άσθενή. Ό λοχαγός Ντε
στέν υπόσχεται είς τόν Λαρός νά 
τού δοθή χάρις, έάν κατορθώση νά 
σώση έκ τού βεβαίου θανάτου τόν 
Διοικητήν.

Ό κατάδικος ιατρός υπόσχεται 
άλ?? δταν ό Διοικητής άνέρρωσε ήρ- 
νήθη τήν ύπόσχεσίν του δοθεΐσαν 
είς ένα κατάδικον.

Κατόπιν τής στάσεως αύτής τών 
άξιωματικών ό Λαρός άποδρα τοϋ 
φρουρίου καί κατόπιν πολλών πε- 

■ ριπετειών φθάνει είς Μασσαλίαν.
Εκεί συναντά τόν παιδικόν του φί

λον, ιατρόν έπίσης, Φοντέν καί τήν
& άδελφήν του Υβόν. ΌΦον- ‘Ο Κόνρατ Φάϊντ είς μίαν rtKnvhv τοθ εογου « Γό Παρελθόν» τό 

- e , ν „ , οποίον ποοραλλετα» την τοέχονόαν έοοοηαοα εις το « Αττικόν».τεν του οποίου η ορασις εινε *
λίαν άσθενής έκμυστηρεύεται εις τόν φίλον του j τό πρόσωπον τοΰ Φοντέν.
Λαρός τήν προαίσθησιν δτι πολύ συντόμως θά χάση ι Κατά τήν διάρκειαν μιάς παρτίδας σκάκι ό τυφλός 

Η εντελώς τήν δρασίν του καί παρακαλεΐ αύτόν νά προ πληγώνει σοβαρώς τόν Ντεστέν διά νά μή ένοχληθή
στατεύση τήν άδελφήν του. ; ό Λαρός. Άλλ’ ό εύσυνείδητος ιατρός, ό ιατρός τοΰ

Κατά τήν διάρκειαν μιάς σοβαράς έγχειρήσεως τήν καθήκοντος, σώζει τ v πληγωμένου λοχαγόν καί άμοί-
■ ' οποίαν έκτελεΐ έπιτυχώς άντί τοΰ Φοντέν ό πρώην βεται έν τέλει διά τήν αύταπάρνησιν ταύτην καθόσον

κατάδικος ιατρός Λαρύς, προκαλεΐ τήν ιδιαιτέραν προ- 
Ε σοχήν τοΰ ιατρού Ρενώ, ό όποιος έχει άναλάβει 

τήν δργάνωσιν ένός μεγάλου Νοσοκομείου έν Άλγε-
Ό Ρενώ νομίζων δτι ό Λαρός είνε ό Φοντέν 

τού προσφέρει τήν διοίκησιν τοΰ Νοσοκομείου τοΰ 
Αλγεριού. Ό Λαρός δέχεται νά ύποδυθή τό πρόσω- 

πον τοΰ φίλου του δ όποιος έν τφ μεταξύ έτυφλώθη 
Ε εντελώς καί άναχωρεϊ διά τήν ’Αλγερίαν πέρνων μα- 
& ζύ του τόν φίλον καί τήν άδελφήν τοΰ φίλου του 
■ ‘Υβόν.

Είς τό Άλγέριον ή 'Υβόν παρουσιάζεται ώς άδελ-

ό Ντεστέν κατόπιν ένεργειών του έπιτυγχάνει τήν χο- 
ρήγησιν χάριτος καί έπακολουθεΐ ό γάμος τών δύο 
έρωτευμένων νεαρών υπάρξεων.

Internationale Filmschau
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Κινηματογραφικός Άότηρ

j ΦI Η Κ ρΤτ IΚ Η μ Α Σ........
Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΑΡΓΑ

Mon coettr au Palenti-Παραγωγή Natan Filins 
(Προεβλήθη είς τό Πάνθεον)

Ή κινηματογράφησισις τοΰ «Μόν κέρ ό ραλαντί» τοΰ 
συγγραφεως τής ήμέρας Μωρίς Ντεκομπρά ήτο μία πρώ
της ταξεως εμπνευσις άπασχολήσασα ώς γνωστόν μέχρι 
της πραγματοποιησεώς της αρκετούς Εύρωπαίους οκηνοθέ- 
T.“S\ V. ρ.κ° ντέ Γκαστύν έστάθη τυχηρότερος όλων 
αναλαβων αυτός την κινηματογράφησιν τοΰ ΰπερμοδέρ- 
νου τουτου μυθιστορήματος. Ό έ λεκτός σκηνοθέτης τής 
«Πυργοδεσποινης τοΰ Λιβάνου» όμολογουμένως έλαβεν 
υπ οψει του τας μεγίστας δυσκολίας ας άπήτει ή κινη
ματογράφησή του -Μόν κέρ ό ραλαντί» καί προσεπά- 
θησε να εμψυχωση τας κυριωτέρας σκηνάς καί εικόνας 
που ο Ντεκομπρά διδει_ μέ τόσην ζωηρόν περιγραφικό- 
τητα εις_ τας σελίδας τοϋ έργου του. Οΰτω, ό σύγχρονος 
Ευρωπαϊκός πλούτος λάμπει είς δλον του τό θαμβός καί 
συγχρόνως η Αμερικανική πρακτικότης κυριαρχεί έν όλη 
της τη πεζοτητι. 11

Ο Ντέ Γκαστύν εξαιρετικά προσεκτικός είς τάς 
λεπτομέρειας του -Μόν κέρ ό ραλαντί», συντομεύων τό 
εκτενεστατον εις περιγραφάς έργον αύτό τοΰ Ντεκομπρά 
δεν το ηδικησε διολου. Τούναντίον, έφρόντισε νά περι- 
λαβίζ εις το φιλμ, του τάς πλέον χαρακτηριστικός σκηνάς 
του έργου, σκηνάς γεμάτας ιδιορρυθμίαν καί ρεαλισμόν 

■ -ΐη'1ϊΙΕΐω™ν'ίΛΖ· η σκηνή τοΰ κινεζικού άντρου όπου 
η_ Εβελυν επεδιδετο εις το κάπνισμα τοΰ οπίου είναι έκ 
των άριστων του είδους της. Έπίσης φαντασμαγορικώ- 
τατοι αι σκηναί της εορτής έν Βενετίφ καί ό νυκτερινός 
περίπατος με την γονδολαν καθώς καί ή τελειωτική 
σκηνη καθ ην συναντιόνται οί δύο σύζυγοι είς τό μαγευ
τικό εκείνο πάρκο. r

Η διανομή τών ρόλων έξ ίσου έπιτυχής. Ό "Ολαφ 
Φιορ ως Ζιραρ Πριγκηψ Σελιμάν έξαιρετικά συμπαθής 
και απολύτως ικανοποιητικός. Ό έκλεκτός Γάλλος καλ
λιτέχνης Φιλιπ Ερρια άντάξιος τοΰ πρωταγω νισ.οΰ είς 
τον ρολον του κομητος ^λφιερίνι. Ή Νινέτ Μπενζόν ώς 
1 κριζελδα είχε στιγμας αξιοσημειώτου έκφράσεως ό δέ 
ρολος της Εβελυν ευρεν έν τφ προσώπφ τής Χούρρα 
Μιλενα την τελειοτεραν του έρμηνεύτριαν. Ή Γιάνοβα 
ως Μπιλλυ Σβονσον, μετρία. r ’

Γενικώς, τό «Μόν κερ ό ραλαντί» έσημείωσε μίαν 
επιτυχίαν, οφειλομενην τόσον είς τήν παγκόσμιον φιλο
λογικήν του φίμην, οσον καί είς τήν πραγματικήν κινη
ματογραφικήν του αξίαν.

"Ιρις Σκαραβαίου

ΜΠΑΡΤΕΛΥΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ
Bardelys the magnificent—Παρ. Metro—Goldvvyn 

Προεβλήθη είς τό «Ρεγίνα»
Ή ύπόθεσις έκιυλίσσεται κατά τάς άρχάς τοΰ 17ου 

ίωνος, προκετται δηλ. περί Ιστορικού φίλμ, φανερώτατα 
αμερικανικού, ενθυμίζοντας φίλμ Φαίρμπανκς. Καί είς 
αύτό το σημεϊον είνε αξιόμεμπτος ό Τζίλμπερ διότι δέν 
οειχνεται απλώς έπιρρεασμένος, άλλά κυριολεκτικώς μι
μείται τόν Ντουγκλας Φαίρμπανκς, ένφ φυσικά άπό ένα 
τέτοιον καλλιτέχνην περιμένει κανείς πάντοτε καί νέας δημιουργίας. ’

Βεβαίως τό φίλμ αύτό δέν δύναται νά συγκαταλέξη 
tl.s e ,3“ κ“λα_εργα τοΰ Κίνγκ Βίντορ, έν τούτοις τό 
ευσυνειδη,ον τής σκηνοθεσίας φαίνεται παντού καί άρ- 
κεταί ωραιαι σκηναί καί εύχάριστα τρύκκ υπάρχουν. 
Αναφέρω μιαν ερωτικήν σκηνήν άπό πόσης άπόψεως

θαυμασίαν τήν στιγμήν πού οι ήρωες εύρίσκονται σέ μιά 
ραρκα σ ένα γεμάτο ρωμαντισμό ιοπεΐον,

’Από τούς ήθοποιούς πλήν τού Τζών Τζίλμπερ, όσης 
παρ δλα δσα είπα ανωτέρω είνε πάντοτε καλός καί τής 
Ελεανόρ Μπόαρντμαν, ή όποια είναι καλούτσικη, οΐ 

άλλοι ανάξιοι προσοχής.
Γενικώς πρό-.ειιαι περί ένός φ λμ σχετικώς καλού μέ 

σχετικήν έμπορικότητα.
Ro—Ma

ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΣΑΡΚΟΣ
(Unter Ausschluss der Oeffentlichkeit—Παρ. A. Ziehm) 

Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»
Η ύπόθεσις τού έργου τετριμένη καί μονότονη άδυ- 

νατει να κινήσρ τό ένδιαφέρον τοΰ κοσμοπολίτου θεατού. 
Τουτο„ δέν επιτυγχάνει ούτε ό σκηνοθέ
της ούτε οί ηθοποιοί.. 'Ως πρός τούς ήθοποιούς δέ έχω 
να παρατηρήσω ότι ό μέν Κράους είναι ύπερβολικός 
όπως συνήθως οι δέ άλλοι Βιβιάν Γκίμπσον, Γιάκομπ 
Τιτκε, Μαλυ Ντελσάφτ, Χένρυ Στούαρτ καί Ντίτερλε όχι 
σπουδαίοι.

Γενικώς πρόκειται περί ένός μέτριου φίλμ τό όποιον 
παρα τόν τίτλον του είνε κατάβάσιν ήθικόν παρουσιάζ ιν 
έν τιύτοις διά τάς έπαρχίας σχετικήν έμπορικότητα.

Ro—Ma

Ο Δ Ε Τ Τ Η
(Odette—Παραγωγή Artistes Rennis)

Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ» καί τό «Πάνθεον»
“Ενα έργον τοΰ Σαρδοΰ τό όποιον εύρίσκεται έξω τής 

σημερινής έποχής, φυσικόν λοιπόν σήμερον νά μή συγκινή 
νά μή έλκύη, νά μή άρέση.

Ό σκηνοθέτης πάλιν ούτε πλούτον οΰτε καλαισθητι
κός λεπτότητας παρουσίασε (τουναντίον μάλιστα χον
δροειδή σφάλματα). Εξαιρεσιν άποτελούν μερικά ώραϊα, 
άλλα καί αύτά συνήθη «έξωτερικά.»

Πρωταγωνίστρια καί πάλιν ή.,.,θεία Μπερτίνι! Ή 
Μπερτίνι όπως τήν ξέραμε. Ή Μπερτίνι ή οποία είναι 
αληθής άριστοτέχνης είς τό νά πέρνη πόζες, πόζες καί 
ολο πόζες. Οί άλλοι ήθοποιοί, πλήν τοΰ Βάρντ καί τοΰ 
Λίχο άνάξιοι καί αΰτοί λόγου.

Γενικώς πρόκειται περί ένό- συνειθισμένου γαλλικού 
φίλμ μέ καταφανή ιταλικήν έπίδρασιν, τό όποιον θά ήρ- 
κει μόνον τό όνομα τής πρωταγωνίστριας του διά νά τό 
καταστήση καλλιτεχνικώς μέτριον. Δι' εύνοήτους έν τού- 
τοις λόγους παρουσιάζει έμπορικότητα. Ro—Ma

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

(Πας. Fox Film Corp ) 
"Προεβλήθη εις τό Μοντιάλ»

Μία φουτουριστική κωμωδία μέ Ιδέαν άσφαλώς πρω
τότυπον. Δοθέντος δτι πρόκειται περί κωμωδίας, ή πρω

ί τοτυπία είνε κωμική καί ό σκηνοθέτης τήν παρηκολούθη- 
σεν εύσυνειδητως άν καί άρκετά περ ωρισμένα. Κι" έτσι 
βλέπομε περίεργες ένδυμασίες, Ιδιότροπα αύτσκίνητα, ικ- 
κεντρικοΰς δρόμους, έν μιά λέξε. ένα κωμικόν φουτουρι- ’ 
στικόν στιλ.

Ύπερπληθώρα τίτλων υπάρχει, έν τούτοις δέν θά ήτο 
, τις έξω τήςάληθείας ύτοστηρίζων δτι οί έ-τιτυχημένοι του

Κτνι»ιρ·”γ?α?ικί’ς Άότηρ

mai

' |<ων<5τ. Δητιητριάδην - Καφάλλαν. Η Λύα ντέ 
Πούττι έγκατέλειψε’πρό άρκετών ήδη μηνών την Αμερι
κήν έπιστρέψασα εις Γερμανίαν. Δύνασθε νά τής γραψη- 
τε Γερμανιστί ή Γαλλιστί είς τήν διεύθυνσιν: P loe^J’· 
Film A.G. Phoebus Palast am Anhalter Bahnhof Ber
lin S.W. 11. , , . .Τάς έπιστολάς σας διά τήν Λιλή Νταμιτα καί τας λοι
πά- έν Γερμανίφ καλλιτέχνιόας ών άγνοείτε τας διευθύν
σεις δύνασθε νά τάς άπευθύνεται είς τήν "Οργάνωσιν: 
Mitgliedschafts und Kassenangelegenheiten-Wilhelmstr 
118-°Perlin S.W· <8- , . . „

Είς τήν Κώοτενς Τάλμαιτζ γράψατε εις την’hirst na
tional Pictures Inc 383 Madison Avenue-NeW - york-U. 
SA. z -. ’ y. Στογταννίδην - ΚαβάλΖαν.— Ή διεύθυνσις τής
Φράνς Ντελιά είναι: 10 Square Demouettes-ParisiX.Y^.) 
τής δέ Μαρσέλλα Άλμπάνι: Kaiser Allee 172-Berlim. Πι
θανόν νά ίδήτε τήν τελευταίαν εις τόν «Παγοδρόμον 
Ντάγκφιν» καί εις τήν «Κωμωδίαν τοΰ Ερωτος» οπού 
έχει εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Άν. Φορμόζον · ΈνταθΘα.— Αί φωτογραφίαι της 
Σουζύ Βερνόν έξηντλήθησαν παρ’ ήμϊν- Τώρα «γυρίζει» 
μέ τόν Μοοζούκιν διά λογαριασμόν τής Ουνιβερσαλ είς 
τήν Γερμανικήν πρωτεύουσαν.

Κον ’Αλ. Μπτζέλην - Κέρκυρα.— Αί σκηναί της 
έκκρήξεως τοΰ Βεζούβιού έλήφθησαν πράγματι έκ τού 
φυσικού ώς μοϋ έπιβεβαίωσε ό σκηνοθέτης τής «Λευκής | 
•Αδελφής» Κίγκ Βιντώρ. Βίς τήν Κόριννα Γκρίφφιθ γρα. 
ψατε ’Αγγλιστί είς τήν First National Pictutes Inc 383 
Madison Avenue NeW-York. U.S.A.— Είς τας λοιπας 
ερωτήσεις σας θά σάς άπαντήσω εύχαρίστως εις τό προ- 
σεχές. Τό τεμάχιον τής ταινίας ποΰ σάς εστειλεν η Μπθρ· 
ττμαν θά σάς έπιστρέψω έν καιρφ προκειμένου νά το εξε- 
νάσω δι’ είδικού φακού πρός έξακρίβωσιν τών’ *α^λιτεχ^ι- 
κών προσώπων άτινα βΐχονίζει.^νλότος οι»

τίτλοι προκαλοΰν τά περισσότερα γέλοια. Κι έτσι ενα βέ
βαιον μειονέκτημα περνά σχεδόν άπαρατήρητον.

Γενικώς περνά τήν ώρα του κανείς εύχάριστα, οη . η 
κωμωδία έπέτυχε τού σκοπού ’Εννοείται οτι πρέπει 
νά έχη τις πάντοτε ύπ’ δ·ψιν του δτι πρόκειται περί κω
μωδίας. Τό φίλμ συνιστάται διά τήν έμπορικότητα του.Ro—Ma
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(Καρίιέ ’Αμπελοκήπων) 
ΔΕΥΤΕΡΑ—ΤΡΙΤΗ

U.F.A.
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΡΑΠΑΝΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ—ΠΕΜΠΤΗ
I. Μαργουλϋ

Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΞΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΙΨΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΗΣ AMERICAN FILM

ΙίΡΟΚΙΠ
Παραγωγής τοϋ 1928

51103 ΚΙΜΗΜΙΤΟΓΗΦΟΙ ΕΠΙ THZ ΓΗΣ
Είς τό τελευταίαν τεύχος 

σιεύεται τελευταία επίσημο; 
τήν γην κινηματογράφων, 
Βάσιγκτων. Κατ’ αυτήν εχομεν 
κατανεμόμενον, ώς εξής : 
Ευρώπη ... 
Η. Π. Α. . . 
"Απω ’Ανατολή. 
Ν. ’Αμερική.

Είδικώτεροι πίνακες μάς δίδουν τόν αριθμόν έκάστης
1. Εύρώπη 

. 4293 

. 3760 
. 3354 
. 2000 
. 1500 
. 1016 

720 
. 700
. 500
. 450
. 450
. 428 
. 427
. 300
. 273

εν τούτοις ----- ,
ύλάχιστον 1200 κινηματογράφους καθώς και

,- τοϋ «Film Vear Book» δημο- 
στατιστική τοΰ άριίλμοΰ τών ανα 

τοϋ εμπορικού επιμελητηρίου^ τής 
σύνολον 51103 κινηματογράφων

1019 
644

71
Καναδάς . . 
’Αφρική .
Μικρά Άοία

21642
20500

3629
3598

χώρας.

252
235
228
138
130
120
116

95
60
46
16

δεν

Νορβηγία . 
Φιλλανδία . 
Κάτω Χώραι . 
•ΕλΧάς . . 
’Ελβετία 
ΠορτογαλΧία . 
Βουλγαρία . . 
Αεττωνία . . 
^ΕσΟηνία . 
Λιθουανία . . 
Μάλτα . . ■ 
Κανάριοι νήσοι 
Ντάντσιγκ . . 
Άζόραι . . 
Γιβραλτάρ

είναι ακριβής δοθέντος^ οτι η

Γερμανία . .
Αγγλία . . . 
Γαλλία . . . 
Ιταλία . . . 
’Ισπανία 
Σουηδία . 
Τσεχοσλοβακία. 
Βέλγιον . . 
Αυστρία . . 
Ρωσσ'α . 
Ρουμανία 
Πολωνία . . 
Ουγγαρία 
Δανία · . . 
Γιουγκοσλαυία 

Ή στατιστική
Ρωοσία άρι&μεΐ τουλάχιστον 1200 κινηματογράφους κα^ως και

* η Αυστρία τουλάχιστον 000 κλπ. z
’Από την Ν.'Αμερικήν η Βραζιλ'α εχει τονς περισσοτέρους 

(1200) και το Μεξικόν κατόπιν (700). , ,
’Από τήν "Απω ’Ανατολήν ή Αυστραλία πρώτη με 13UU 

και ή ’Ιαπωνία κατόπιν με 850. ’Η Κίνα εχει .«.w (■)
Άπό τήν ’Αφρικήν ή Αίγυπτος εχει 40. Απο δε την ΛΖ. 

’ ’Ασίαν ή Τουρκία 40, ή Συρία 14, ή Παλαιστίνη 12 και η
Περσία 5.

10
7
3

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κατά τόν Κάρολον Άλλάν σύμβουλον τής Διδασκαλικής 
ομοσπονδία· τής Ν. Ύόρκης μετά παρέλευσιν ολίγων ετών 
τά σχολεία θά μεταχειρίζωνται κινηματογραφικός ταινίας 
διά τήν διδασκαλίαν τής ιστορίας. “Ολα τα «Στούντιο» ήδη 
έχουν ειδικούς διά τό είδος αύτό τών Φιλμ και παρακο
λουθούν έπιμελώς καί διορθώνουν τά λάθη τα οποία ου- 
νανται νά προκύψουν κατά τήν παραγωγήν ως προς το 
περιβάλλον, τάς άμφιέσεις, τά πρόσωπα, την εποχήν κλπ. 
Ό κ. 'Αλλάν διατείνεται ότι τό φίλμ εχει μεγαλειτεραν 
έπίδρασιν καί έντυπώνει τών όσον άφορφ τα γεγονότα βα
θύτερα καί έντονώτερα εις τήν μνήμην των μαθητών, απο 
τά βιβλία.

Η ΜΟΔΑ ΕΙΣ ΤΟΝΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Διά λόγους ποακτικονς όφειλομένους είς τήν ταχεϊαν αλλαγήν 

τής μόδας <5 κ. Κάρλ Λήμαν πρόεδρος τής ’Εταιρίας_ «Uni
versal» εδήλωσεν οτι αί παοαγωγαί των εργαστηρίων της^ Εται
ρίας του Μ (Ιραδόνονν ίσως δε και νά σταματήσουν δι ολίγον 

ία<>Θαήτο επικίνδυνη λέγει νά έξακολουίΐήσχ) ή παραγωγή με 
τήν αυτήν δπως και κατα τό 1927 ταχύτητα οιαν λογω την 
μόδας κινδυνεύουν νά γίνουν demode. _ ,

Είς τήν Αμερικήν δπου αί κυρίαι αναμένουν_ μετ αγωνίας 
ενα φίλμ διά νά πάρουν άπό αυτό τήν τελευταίαν λεξιν της 
μόδας ποέπει αί αμφιέσεις τον κινηματογράφου να είναι δσον 
τό δυνατόν περισσότερον τής τελευταίας εποχής. Λα τούτο η 
ΙίΟννιβέοσαλϋ λαμβάνει ήδη δλα τά μέτρα δπως οι καλλιτεχναι 

της ένδύωνται συμφώνως με τό γούστο τής τελευταίας μοϋας.
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NgAI ΤΑίΚΧΑΧ

ΤΟ ΜΑΓΕΜΜΕΝ© NHSI
Παραγωγή Lt’TECE-FILMSnwom„,.„ ZraU, φ^,. „u. Νόρμαν, Ρ1Ϊ. ,Em^ π,λ ζώ5ζ

Εχμεταλλευσις 'Εταιρίας ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

. Γκιζέλ, χαριτωμένη νεαρά γυνή χήρα σήμερον ή 
οποία ηκολουθησεν άλλοτε έπιστημονι άς’σπουδάς, κατα- 
ληξασαι εις το νά τήν κάμουν διακεκριμμένην μηνανι- 1 
κον, ηλθεν να βοηθήσρ τόν πατέρα της Φιρμέν Ρώλτ 
γενικόν διευθυντήν των κολοσσιαίων έπιχειρήσεων ύπό 
την επωνυμίαν > Σιδηρουργεία κα'ι Χαλυβουργεία Σηκού- I 
ανας και Α'ορσική». Πλησίον των ξή ό Γαβριήλ Λε- I

05^ θθΧ^ιχος είς τά Σιδηρουργεία. Ό Φιρμέν Ρώλτ 
ΰα_ εβλεπεν μετά χαρας τήν κόρην του Γκιζέλ, σύζυγον ! 
του υπέροχου άνδρός οίος είναι ό Γαβλιήλ, < λλ’ ή νεαρά 
γυνή καιτοι μή έναντιουμένη άπέναντι αύτοϋ τοΰ σχεδίου 
αισθάνεται μόνον μίαν πολύ μεγάλην έκτίμησιν, αίαν 
αδλφικην φιλίαν δια τόν σύντροφον τής έργασίας της.

Η Γκιζέλ. καί ό Φιρμέτ Ρώλτ έν τή άδιακόπφ έπι- 
ίΐυμιφ των να τελειοποιήσουν τά έργαλεϊα τών Σιδηοουο- 
γειων και επί πλέον διά νά άποφύγουν οί άνθρωποι των I 
φρικωδως κοπιώδεις έργασίας, επιδιώκουν τό οχέδιον νά I 
ηλεκτρο,κινησουν ολίγον κατ' όλίχον τά έργοστάσια τής 
Εταιρείας. Η μεταρρύθμισις αϋτη έχει ήδη αρχίσει είς 

τα εργοστάσιά της Χορσικής. Ή Γκιζέλ εύρίσκεται έν 
Κορσική δια τα εργααύτά ώς άκριβώς διά τήν χρησι- 
μοπο ησιν τοϋ λευκού άνδράκος δτε πλησιάσασα "πολύ 
την ακραν μιας αποτόμου κατωφερείας θά έφονεύετο 
αναμφιβολως εαν ένας ήρωϊκός χωρικός δέν τήν έσωζεν 
ως εκ θαύματος. Ουτος είναι ό Φραντζέσκο ντέ λά Ρόκα 
ο οποίος ύια νά έκδικηθή τήν άλλοτε προσβληθεϊσαν 
αδελφήν του, το επετυχε διά τής μεθόδου τής βεν· 
τετ<>ς. Κα οικ εϊ είς τά όρη καταζητούμενος ύπό τών 
χωροφυλάκων·

Ο παππος ντέ λά Ρόκα άναμένων είς ιό χωρίον όπου ।

Σκηνή άπό,δ ίργον «Τίγί?Κ των ΟαΖαθόών. „έ τόν Ί ζών Μπάρρ^οο.

Κτνηηαγρατοοικός Άθτήο Κινηηατογοαόίκΰς ’Αότήρ

εκμεταλλεύεται έναν μύλον κλεισμένον έντός έρειπίων 
Ρόκα ρβλέΧ1ρκ0υ V υρΥ0υ τή-5 εύΥ^οΰ5 οικογένειας'Ντέ λά 
Ροκά, βλεπει φθινουσαν την παλαιαν των έπιχείρησιν 
Μιαν πρωίαν ο Φραντζέσκο μέ κίνδυνον νά συλληφθή 
τρεχει προς τον μύλον διά νά τιμωρήση τούς τοκογλύ
φους οϊτινες εκμεταλλευόμενοι τήν άδυναμίαν τού φτω
χού ευπατρίδου, τον έκλεπτον άναιδώς.

Αύτήν τήν στιγμήν εμφανίζονται οί χωροφύλακες. Ό 
Φραντζέσκο καταδιώκεται καί πληγώνεται ύπό τού έπι- 
λοχιου. λλ επενοησε έν τέχνασμα διά νά σωθή άπό 
τον θανατον. Ακο,υσας άπό τήν κρύπτην του τήν γυ
ναίκα του επιλοχιου νά ζητή μετ' άπελπισίας έναν 
ιατρόν δια το ασθενες παιδί της, παρουσιάζεται αίφνη- 
διως προς την νεαραν μητέρα καί άψηφών τόν κίνδυνον 
οδηγείται προς τό παιδί.

Ύπήρξεν άλλοτε σπουδαστής τής 'Ιατρικής. Ριψοκιν 
δυνευων εκτελει μιαν έγχείρησιν ή οποία έπέτυχε ώς έκ 
θαύματος. Ίο παιδί εσώθη. Όσον άφορά αύτόν κατοο- 
θωνει δια νέου τεχνάσματος να διαφύγη καί πάλιν.

Η I κιζελ, όμως έν Κορσική προσπαθούσα νά χρησι
μοποίηση τους καταρράκτας διά τά έργα της προσκρούει 
εις την αγανακτησιν ολοκλήρου τοΰ πληθυσμού, ύπό 
άγριου μίσους εναντίον τοΰ έργοστασ.ου. Καί όταν προ
τείνει εις τον γέροντα Ντέ Λά Ρόκα ίσχυράν άποζημίω- 
σιν δια να ^εξαφάνιση τά ερείπια τοΰ Πύργου του δέχε
ται ρητήν άρνησιν. Έν δσφ ζώ ό τροχός τοΰ μύλου μου 
υα γυριζρ εκεί ,οπου οί πρόγονοί μου, τόν έκτισαν.

Είς τό βουνό ό Φραντζέσκο έπληροφορήθη τά διατρέ 
ξαντα απο τον έξυπνον μικρόν ανεψιόν του Πεπίνο. 
Και τότε μιαν νύκτα καΧεβαίνει είς τήν πεδιάδα τρέμων 

~- -- 1 ___ έξ οργής έκεϊ δπου κοκκινίζουν
αί πυραί τοΰ κατηραμένου ερ
γοστασίου καί ύπερπηδών ένα 
περίφραγμα εισέρχεται είς τό εύ- 
ρυ χώλ δπου βαρύ έργον συν
τελείτε.

Λατάπληξις ! ’Ανακαλύπτει 
έντός τής θαυμασίας, τής γιγαν- 
τιαίας πύρινης βροχής, τήν σι- 
λουέτταν τής χαριτοβρύτου νεα- 
ράς γυναικός τήν οποίαν έσω
θεν άλλοτε έκ βεβαίου θανάτου 
καί αύτή άναγνωρίζει έπίσης 
είς έκείνον πού τήν κυττάζει έ- 
κστατικώς, τόν άπό μηχανής θεόν 
δστις μίαν ήμέραν τής έφάνη τό
σον μέγας έν τή τραχεία άπλό- 
τητί του. Ό κακοποιός συνέρχε
ται... Έρωτά ζητών αύτόν πού 
διατάσσει έδώ μέσα. Έγώ είμαι 
τοΰ άπαντά ή νεαρά /υνή.

’Ανταλλάσσονται μερικαί βα- 
ρεϊαι λέξεις, έξεικοιίζουσαι τάς 
εθχρικάς πεποιθήσεις καί προσ- 
κρούουσαι είς τήν βαθείαν συγ- 
κινησιν ή όποια περισφίγγει τάς 
δύο αύτάς ύπάρξεις. Έντός όλί- 

ί γου δμως αύτή άπομακρύνεται. 
Άπό αύτήν τήν σχεδόν τραγικήν 

I συνάντησιν, γεννάται ό έρως άλ- 
I λά τήν στιγμήν πού άντιλαμβά- 
I νονται δτι είναι δύο δντα τά 
| όποια άλληλοανεμένοντο έν τή

έξά-ψϊΐ του τήν καθικετεύει νάτόν φονεύσπ- »Έφόνευσα... 
φόνευσέ με- λέγει τείνων τό δπλον. του.

«Δέν είμαι έξ έκείνων, άπαντά αύτή«. Προτιμάς τότε 
νά μ’ έκδικήση ό δήμιος; "Εστω, καί όρμά πρός τήν 
'Αστυνομίαν καί τόν συλλαμβάνουν.

Ό,τι κάποτε έσωσεν ό Φραντζέσκο έκ βεβαίου θανά
του, διακινδυνεύων τήν ζωήν του ή τουλάχιστον τήν 
έλευθερίαν του, μίαν μικράν κόρην πάσχουσαν, ή νεαρα 
μητέρα ήσθάνετό έκτοτε αίωνίαν εύγνωμοσύνην δια τον 
σωτήρα τοΰ παιδιοΰ της. Τήν εϊδαμεν ήδη μίαν _ φοράν 
τρέχουσαν είς βοήθειαν τοϋ άνθρώπου αύτοϋ του δυνα
τού συνάμα καί τρυφερού. Ήδυνήθη έκείνην τήν φοράν 
ώστε νά κατορθώσω νά άποφευχθή ή σίλληψις αυτου η 
όποια έθεωρείτο αναπόφευκτος.... έρχεται τήν νύκτα και 
άνοίγει τήν θύραν τού κελλίου του καί τόν έξορκιζει να 
φύγρ, άλλ’ αύτός άρνείται. „

Εννοεί «Θέλεις νά πεθάνης» αυτός σιωπά. < Αν σε 
φονεύσουν θά πεθάνω’. _

Εννοεί τόν έρωτα καί τό πνεύμα τής θυσίας του 
απλοϊκού θύματος. , , ...

Καί ένφ έκείνη ξεκινά τήν κρατεί ακόμη με το χέρι 
καί κύπτων εύλαβώς έπί τού τόσον ώραίου άνθρωπισμου. 
άσπάζεται εύσεβώς τό ύφασμα τού ξεθωριασμένου μανι
κιού είς αίωνίαν συγκινητικήν εύλάβειαν προς, την γυ
ναίκα, τήν καλωσύνην, τήν άπολυτρωτικην θυσίαν.

Έντός ολίγου έξαφανίζεται ή σιλουέττα της. Τα ωραία 
καί μεγαλόψυχα βουνά θά τόν έπανακτησουν, θα τον 
περιθάλψουν, θά τόν παρηγορήσουν, θα ζη<Ί1, πλησίον 
τού πάππου του καί τού άνεψιοΰ του. Ψυχαι άξεστοι 
καί γεμάται μεγαλεϊον, καθυστερημέναι εις μιαν ανθρω
πότητα τήν όποιαν θά έξαφανίση έντός ολίγου η αδυσώ
πητος πρόοδος.

ζωή καί τά όποια τό πεπρωμένον ένώνει. έμφανίζεται_ ή 
κακή μοίρα αδυσώπητος δημιουργός τών καταστροφών.

Ό Φιρμέν Ρώλτ έμφανίζεται μίαν ήμέραν έν Κορ
σική συνοδευόμενος ύπό τού Γαβριήλ Λεστρέντζ έπιστρέ- 
φοντος έξ Αμερικής. Μανθάνουν δτι ή Γκιζέλ, άντιπρό- 
σωπος τής Έτα'ιρείας, έ αβε τήν άπόφασιν νά έκιελέση 
δαπανηρόν περιστροφήν τού χειμάρρου διά νά σώσΐ) τόν 
μύλον τών Ντέ Λά Ρόκα.

Ή όργή τοΰ Φιρμέν Ρώλτ δέν άργεϊ νά έκκράγχ). 
Θέλει νά κανονίση αύτοστιγμεί καί κατ’ ίδιον τρόπον τήν 
άστείαν αύτήν ύπόθεσιν. Ή Γιιζέλ φοβισμένη καί γνω- 
ρίζουσα δτι έπρόκειτο αύτήν τήν νύκτα νά έγκαταλείψει 
ό Φραντζέσκο τήν κρύπτην του διά νά έπισκεφθή τόν 
πατέοα του τρέχει πρός αύτόν καί τόν ικετεύει νά μήν 
κατέλθη, είς τό χωρίον. Ό Φραντζέσκο έπιμίνει. Τότε 
τρελλή έκ φόβου κσί έξ έρωτ.ς προσφέρεται είς αύτόν 
έσκεμμένως νά γίνη γυναίκα του, σύντροφός του. Ή 
χαρά του πλημμυροί τότε τήν ψυχήν τοΰ Φραντζέσκου 
τόν κάμνει νά λησμονήσρ δλα, παραδιδόμενος ολόκληρος 
είς τήν εύτυχίαν που τοΰ φερει η λατρευτή . του και 
μένει πλησίον της. Αί άποφάτε ς του έχουν πνιγή είς 
τήν έκστασιν πού τόν μεθά. „ , -

Έν τφ μεταξύ ό Φιρμέν Ρωλτ εγινε κύριος του μυ ου, 
χάρις είς" ένα σκληρόν δ ινειστήν καί έξεδίωξεν τόν 
γέροντα Ντέ λσ Ρόκα. δστις κύπτων ύπό τήν δυστυχίαν 
ήρνήθη ύπεοηφάνως πάσαν χρηματικήν άποζημίωσιν καί 
άνεχώρησεν πρός τό βουνόν είς άναζήτησιν τοΰ έ>γονου 
του Ό μικρός Πεπίνο προηγήθη καί έπληροφόρησεν τόν 
θειον του πεοί τών διατρεξάντων. Ή λύτη καί ή όργή 
κατέχουν τήν'ψυχήν τοΰ Φραντζέσκου. Αίφνηδίως μία 
σκέψις όοθοΰται είς τό πνεύμα του. Ή Γκιζέλ τοΰ παρε- 
δόθη διά'νά τόν κρατήση μακράν τής οίκογε ειακής του 
έστίας. Αύτή ήννόησεν τήν ύπό- ; = 
νοιαν τού έραστοΰ της, παρακα- 
λεϊ ικετεύει είς μάτην. Τήν άπω- [ 
θεϊ καί κατέρχεται είς την πε-ι 
διάδα. Αίφνης συναντρ καθ ο- - 
δόν τόν γέροντα παππον του. | 
Είς τήν θέαν αύτήν ό νέος γίνε- । 
ται έξω φρένων- Είναι τώρα μια ’ 
έξαπολυθείσα δύναμις και συν-, 
οδευόμενος ύπό τού Πεπίνο τρε- ' 
χει δρομέως πρός τον Πύργον | 
τών Ντέ Λά Ρόκα. , |

Αίφνης ένφ διήρχοντο τον 
χείμαρρον βλέπουν έμπρο; των . 
τό πολυτελές αύτοκίνητον του 
Φεομέν Ρωλτ ακολουθούμενος . 
ύπό άλλου μεταφέροντος έργα-■ 
τας, πρός άνατίναξιν τής κατοι- | 
κίας τοΰ Ντέ λά Ρόκα. Παρ ο- | 
λην τήν άντίστασιν τοΰ Φραν
τζέσκο ή καταστ %οφή συνετελε- 
σθη άνατιναχθέντος τού Πύργου-

Ή άνταπόδοσις ύπήρξεν άμε- j 
σος καί τρομερά. Διά τής τιμω- 
ροϋ σφαίρας τού Φραντζέσκου 
πίπτει ό Φιρμέν Ρώλτ, ένφ έ- 
κύτταζεν μακρόθεν χλευάζων το , 
έργον τήζ καταστροφής, εντός 
τοϋ χειμάρρου τόν όποιον ήθε
λε νά νικήστμ

Ή Γκιζέλ ευρίσκει έν τώ προ- 
σώπω τού Γαβριήλ φιλόστοργον 
στήριγμα. Ότε ένα βράδυ εμφα- , 
νίζεται ό Φραντζέσκο, ή Γκιζέλ 
τόν βλέπει μετά φρίκης καί φευ- , 
γει. Συγκινεϊται, τρέμει... θά υ- 
ποκύψη άλλά φθάνει ό Γαβριήλ 
καί τρέχουσα πρός αύτόν τον 
καθικετεύει νά τήν προστατέυσα 
άπό τόν ίδιον τόν έσυτον της. 
Έτελείωσεν.Όλα καταρέουν δια 
τόν κακοποιόν. Εν τή άγρια ι

1 είςτό «Μοντιάλ»,
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. (Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
_Εν« χονορό άΟτεΐον τοθΓιάννιΎΚ<:

j ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ :

roo. ’Υπάρχει
Εαίδμω» τό Χόλλνγουντ διατηοεΓτόν^Α υχα°χουρ ιά ^άντα 
Το ΧοΛ,ίνγονντ είνε ή πόλι- τηϋ ' ίδ'κ0>' Τον χαρακτήρα,
τής πείνας καί τού π/οντον τίϊ ’5εαΧιοτικοΰ θωμαντισμοϋ, 

λόγια είνε ή πόλις τ//^γρ^' * μέ
Διά νά μη χάνεται καιρός

rSiiVT.ir&SZ? μ:
πληξιν, παρεκάλεσε τούς φίλους τον νάτη^ ‘̂οτο έκ- | 
νικήν φράσιν. Έζήτηοε νά μαδονΡ μιαν γερμα-
‘I find you charmin/·» ίΣά μ^ααονν ε”α >ιοπλιμέντο.

n ' '-Udimmg)) (2.ας ευριοκω γοητευτικήν) eCi α» 

'-’τ’* sxx

",” .Uv„- ίάΧ^Ψα'^α£,7ή,ό!,”'μ"Ρ'

« ,ί, ,·μί..
χαρτί ποΰ^ έβγαζε κάθε τόσο μέ ποοφ,ύλαξΐν άπ^ ^αμμενο
του. Φυσικά το πραγμα μοΰ έκαμνεν έντύπωσιν 
δωοα εις την αρχήν καί μεγάλην προσοχήν.
σε το θάρρος, ποϋ τοϋ έτοειάέ-> ' Ζ - » τεχους ηντλη-
>’ά κομπιάση, τήν μο,ραία'ν φράσιν/"' f‘°" "‘πε’ χω^ καδόλου τ'οΓ^ρΓοκεται\/"τήν πΜ'α· Τά αύτοκίνη-

Εινοειται δτι έγινα έξω φρενών. Συμβαίνει μάλιστα Ιολ'/0'0’'
του λοιπον άπό τόν νουν οτι An 1 ~ % δρόμον ή&οποιονσ trnit ' ' Ον^·να, ια ουναυτρ κανείς είς τόν

oa/Li// μ?λ ΐ.·υΐ..α\λθ'· Χοΰ ε^°κο>·το εκεί ^7°^...!'“ Τθΰ ρόλον των.,.’διά ν^μή'/ά/ουν^αιρύ//118 Τ0 κοστοΰμι
Ενα έπειόόόιον νέ τάν Μανζο<?

τον κήπον. ’Η^αΓες'δέν Ί\ονν νοά βί'ρΖσ*εΓ,αί ε!ζ ενα απέραν- 
μιζει κανείς, δτι οέ καλούν δλε ^.Q κτες. τον δρόμο. Νο- 

Άλλ’δτι λάμπει εδώ, δέν άνήκει είς Ψτ^ξε^σουν· , 
^ν εινε ο κινηματογράφος ιιόνον πού όδ - κ":,Ιμαεοϊ5αφον. 
οων πλουσίων είς τήν Καλιφοονίαν Ύπά/' τα.β!!ματα τό~ 
νθί’^τ^ li ^ι^Μ 

είνε κάτι ακατανόητου ^Από τό α.π°?τ.ασεις π°ΰ ^ανύει κανείς 
ρίοματοςΊ), ό όποιος 'ήμποοεΐ νά™’Ι<”’ τθΰ "Τ- κρυά κανείς, ψυοικά ~ - f™. α?κετα Χ^όμετρα μα.

■ · - ‘Ίχαινει^ με τα ποδιά. Τό αύτοκίνη-να κομπιαση, τήν μοιραίαν φράοιν. 
Εννοείται δτι έγινα έξω φρενών.
,* ΤΟυ κίΰαο? λοιπόν άπό τόν νοϋν δτι ΘΑ · '

τταιξη μαζί μου; Οί άλλοι, πού εύοίσκο’ντα i - ημπο£™™ >'ά : 
οαν επίσης διά τό χονδροειδές αυτό αστείο εΜμω' ,
μονα^ κ^ ,επήγα ,ίς τό διαμέρισμά μου ' Ε°ηκω&,Ρ . 

«» «. W4'ό'ΪΪ" Χ/,Λ’-Λ«F*.

»·ΧΤ3Λ ’ΐΐΆζί &
Χολλυγουντ! ' π 'ιν e'Xe φύγει γιά τό
-ϊέ ζητούν άττό τΐιν Άμεοικην

δα εγκατέλειπα τήν Γερμανίαν ' ποό- I; η°?αν?μ,μ’ "όνον που 
οφείλω. Άλλά κανείς δέν ήμποοεί >·ά *’ °πΟί,α>’ τοοα καί τόσα 
λαμβάνει μίαν πρόοκληοιν άπό τήν μεγα^τέοαν^'1^’
7 S>r? l̂ V ετα^είαε ™ κόσιιον. κ 1 * Ί μ α τ ο -
Λ . α}\ον Τ^οιζα δτι παίρνοτας τήν άπΛω
δια την Αμερικήν, δέν θά έφαινόμην άγνώιιων ■ ’Τ ψύγω 
μου πατρίδα. Και δταν έφευγα διά τήν Πο) "S°Sδεν^ραν 
ίδιο συναίσθημα: δτι δ σηματογράφος eiveZ‘^ ™ 
οποία σου επιτρέπει ν’ άφήνη- ένα Α·.„ · ι“°*^ τέχνη, η
να. χανης κάθε συνεκτικό δεσμό μα/Τό/’»/^ °°V’ χωρίς 
το πραγμα από καθαρώς καλλιτε/νικϋ- ’’ λ Αν εςτταοη κανείς 
° κινηματογράφος ικανοποιεί πεοισσότν’η !τ°'μεω^> >’θμίψω δτι ηθοποιού δπό τόδέατρ^Αι^ 0̂^ Τιλοδ^ν ενός 
κροσφερει κάτι εις τρνς άνδοιοπους ένό& τό^
της οθοτης απευθύνεται πρός τό διεθνές" κοινόν’ ° ’^°κΟιόί

■®?’>'£ύρι£α τό Χόλλυγουντ μόνον άπό τη ’

— Ακου. κανείς δλες

Αί εκπλήξεις δέν λείπουν ά ' ■ '
πολύ περισσότερον άπό τό Χόλλυνουντνα ™° κό°μ°υ> 

Λαποτε ό Mavtov ·
έτσι τό έπέβαλλεν ό οόλο^'του με7άλο μουστάκι, διότι
μαουντ, πού επρόκειτο νά παίξ,ι Τή/°ί° νεο Τίλμ τής Παοα- 
ίγνώρ,ζα. παί^· r,/y λεπτομέρειαν αυτήν δέν

Ενα πρωί εποεπε νά ιιετηΛν. 1
παιρος ητο θαυμάσιος καί έπείδή/ ΐά άεελίέ· Ό
μηοα να περπατήσω λίγο. 3 Χ° Sla&eaW ci, εποοτί-

5Χ® “ii.
’ά

του είπα εις τό τέλος. πυριε, εαν με αφησετε ήσυχιμ
πλι^λλ·ήπατήθην, ’νομίσασα δτι ό τρόπος μου θά τόν άφώ- 

Νέγχρι.' Αέ/φ/ν/άζε^θΤ/ό// ανν,ο6εύατο λίγο, δεσποινίς 
νουσε 'Έχω άλλως τε άκόμ,/καίρύ^ατ'1αίν πΟ-^ε-

— Εάν δ" ^χίΟε ν,ά Υππται όχ 'ληρόν.
>·ό καλέσωβοήθει'αν.αφηαετε ^ΟνχΊ’ &ά θε Αναγκάσετε
·■ τλυπεϊσθε σείς ή (δίαε,'.α ^λωμαν, άπήντησεν άπα^ ό/°α0Ιεβ0,\ εα,ν εκ^·εΐται 
ya βαδιζμ £[ς Ι(; πχά·. ξετος και εξηκολούθησε

μοϋ
λου ασυμπαθής ή φυσιογνωμία του ^Αλλά δ'"

; παμω διαφορετικά. Καί έκάλεσα εί ’ 8 .. *ίμποθθΰσα νά
~ \Ο κύριος μέ ένο/λεΐ πό)·ιομαν.

πω/ζετί^ "^τι-ά,
I Ο πολισμαν επενέβη.

(Το τέλος είς τό προσεχές)

^έγκρι. Νομίζω δτι μέ

ΠΟΑΑ ΝΕΓΚΡΙ

Τρομερά κρίσις είς τάς κινηματογραφικός επιχειρήσεις. 
Προ παντός κατά τήν τελενταίαν εβδομάδα παρ’ δλην τήν 
προβολήν καλών έργων δ κόσμος δέν προσήρχετο δπως 
πάντοτε. Ποϋ ν’ άποδοθή άραγε τό κακόν; Τό βέβαιον 
είνε δτι ή γενική κρίσις ή όποια επικρατεί εις τό εμπο
ρίαν έχει τόν αντίκτυπον του καί είς τους κινηματογρά
φους. Δέν γνωρίζομεν κατά πόσον και οί κινηματογράφοι 
τών ‘Επαρχιών διέρχονται κρίσιν, άλλά αν καί τοϋτο συμ· 
βαίνει τότε πρέπει νά ληφθοΰν μέτρα ριζικά διά τήν 
θεραπείαν. “Αλλως θ’ άκονσωμεν μίαν ώραίαν πρωίαν τά 
κανόνια τών 42 νά σκάζουν μέσα στ’ αυτιά μας. Καί 
πρώτον ή -Π.Ε.Κ.· οφείλει νά δράση ολίγον καί νά άνα- 
κινήση καί πάλιν τό ζήτημα τής έλαττώσεως τής φορολο
γίας τών εισιτηρίων, έφ’ δσον έχει καί τήν ΰπόσχεσιν τοϋ 
κ. Καφαντάρη τήν όποιαν έδωσε εις τήν ’Εκτελεστικήν 
’Επιτροπήν τής απεργίας, δτι μετά τρίμηνον θά ήτο 
δυνατή ή έλάχτωσις. Ή έλάττωσις δμως τής φορολογίας 
πρέπει νά έχη ώς άμεσον συνέπειαν τήν έλάττωσιν τής 
τιμής τών εισιτηρίων διά νά δυνηθή ό κοσμάκης νά παρα- 
κολουθήση τόν κινηματογράφον του.

'Ορίστε λοιπόν κ. Τριαντάφυλλου. Ίδοϋ ή ευκαιρία νά 
δράσετε καί νά δυνηθήτε νά παρουσιάσετε είς τό ένεργητι- 
κό/ν σας κάτι καλόν, γενικόν δμως καλόν και δχι ατομικόν,

**ί
Άπό ημερών διατρίβει είς τήν πόλιν μας ό κ. Σουχάμι, 

διευθυντής τής ’Ιταλικής -Παραμάουν» είς Ρώμην. Ό κ. 
Σουχάμι καταγόμενος έκ Μαγνησίας τής Μ. Ασίας, Ισραη
λίτης τήν καταγωγήν είνε εις έκ τών μάλλον ανεπτυγμέ
νων νέων, είς τά κινηματογραφικά ζητήματα, ήλθε δέ είς 
τάς ’Αθήνας διά νά μελετήση τήν κατάστασ.ν προκειμέ- 
νου ή -Παραμάουντ», ώς έγράψαμεν καί εις προηγούμε- 
νον τεύχος, νά ίδρυση έν Έλλάδι πρακτορεΐον έξαρτόμενον 
άπ’ ευθείας έξ ’Ιταλίας.

Τήν διεύθυνσιν τοϋ έν ’Αθήναις πρακτορείου είνε 
ενδεχόμενον ν’ άναλάβη ό κ. Ήλιόπουλος τής Φάναμετ.

’Επίσης πολύ συντόμω; φθάνει είς ’Αθήνας καί ό 
διευθυντής τοϋ έν Βερολίνφ γραφείου τής Φίρστ Νάσιοναλ 
τοϋ όποιου ό σκοπός τής άφίξτως μολονότι δέν είνε ακόμη 
γνωστός, πάντως δέν θά είναι άσχετος μέ τήν μέλλουσαν 
έργασίαν τής έν λόγφ εταιρείας έν Έλλάδι.

Κατά τήν παρελ- εβδομάδα προεβλήθησαν ιά εξής έργα 
είς τους ’Αθηναϊκούς κινηματογράφους. Είς τό ’Αττικόν 
<Φακ<ράν λά Τουλίπα, είς τό ΙΙάνβεον *Ή καρδιά μου 
αργά- τοϋ Ντεκομπρά, είς τό 2π3.έντιτ -“Αχ ! Μπέμπη» 
καί -Ή Μεσσαλίνα*, είς τό Ον^α Πάί ας «*Ο ένοχοςη 
μέ τόν Φρίτς, είς τό Μοντιάλ α'Ο τελευταίος άνδρας 
επί τής γής», είς τό Ίντεάλ ή ταινία ή προβληθεΐσα είς 
τό Ρεγίνα προ μηνός ι'Η μεγάλη Κυρία» μέ τήν Σβάνσον, 
είς τά ΌΧΐτμπια «Οί Έρασταί», είς τό Ρεγίνα -Ζήιω 
τό σπόρ» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ, είς τό ΡοζίκΧαϊρ -Σφάλ
ματα κοριτσιών» καί - Άλλοϋ ό παπάς, κι’ άλλου τά ράσα 
του», είς τό ‘Ελλάς «Ό καλπασμός του θανάτου» καί 
-Ό Σαρλώ στά χαρακώρατα», είς τήν Μαγείαν -Ή τιμή 
καί ό -δόκτωρ Καλιγκάρι», είς τό Πανόραιια -Ό κτη
νάνθρωπος» καί «“Ερως καί κύματα», είς τό Α.Ο.Δ.Ο. 
« Τό Παρίσι τήν νύκτα»,« Τέχνη καί έρως» καί -Ήβασίλισσα 
τοϋ Σαβά» είς τό ’Αθηναϊκόν «'Ο αετός τής ’Αριζόνας» 
μέ τόν Τόμ Μίξ καί -Τό ιππικόν τών άφόβων», είς τό 
Ά^ζίλλειον -Πανάμ» είς τό Σινααπάς» διάφορα ώς πάν
τοτε έπεισοδιακά, είς τό Καπρίς (Ν. Ίωννίας) -Εύθυμη 
Χήρα» καί -Τό καιόμενον δάος» καί είς τό Άότηρ (Ν. 
’Ιωνίας) «Ό Ναπολέων» καί «Ό Μασίστας στήν κόλασι».

* *
Άξια επαίνου ή διεύθννσις τοϋ Κινηματογράφου 

«Μοντιάλ» ποϋ έμείωσε τάς τιμάς τών εισιτηρίων άπό 20 

*ίς 12.50 δρχ. τής πρώτης θέσεως καί 10 τής δευτέρας. 
Εκτός αυτού θά προβάλη καί δυο συγχρόι ως έργα έκ 

τών καλλιτέρων, δηλαδή πρόγραμμα τριών ώρών.
Ό "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Κινημ. Σπλέντιτ.—Προεβλήθη «Ή κατάσκοπος μέ τά 
μαύρα μάτια» σημείωσαν έξαιρετικήν συγκέντρωσιν.

.Κινημ. Χά'ί Λάϊφ.— Μέ έπιτυχίαν προεβλήθη ή «Ό- 
δέττη» μέ τήν Μπερτίνι και τόν Βάρβικ Βάρντ.

Κϊνημ. 'Ολύμπια.— Έσυνεχίσθη ή β'. έποχή τοϋ «Να- 
πολέοντος» προβληθείσης καί τής Α'. όμοϋ. Β. Μ. , 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κ'ινημ. Διονύσια.— Προβάλλεται ό «Παγκόσμιος Πό
λεμος» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κ'ινημ. Παλάς.— Ή προβολή τής 'Ελληνικής ταινίας 
«"Ερως καί Λύματα» ήτις ήρχισε άπό τής παρ. Δευτέρας 
έσημείωσεν μεγάλην έπιτυχίαν. Τό κοινόν τής πόλεώς 
μας αύθόρμητον έσπευσεν νά παρακολουθήσω τήν προβο
λήν τού έργου μετά μεγάλου ενδιαφέροντος αί δέ έντυ- 
πώσεις είναι άρισται. "Εν μέγα εύγε είς τάς προσπά
θειας τού κ. Γαζιάδη δστις διά τόσης εργασίας καί μόχ
θων κατόρθωσεν νά δώση ώθησιν εις τήν βωβήν «αύτην 
τέχνην ήτις άσφαλώς θά έχει μεγάλην έξέλιξιν είς τό 
μέλλον.

Κινημ. Λευκού Πύργου.— Προβάλλεται «Ό Σκακι
στής · Τήν Δευτέραν ή Μπερτίνη είς τήν «’Οδέττην»

Κινημ. Άθήναιον.— «Τό πεπρωμένον τού Ναπολέον- 
τος» μέ πρωταγωνιστήν τόν έλληνα ήθοποιόν Ιωαννίδην 
είς τόν ρόλον τού Ναπολ^οντος.

Κινημ. Πατέ.— Ή Προβολή τού «Λαζανόβα» όστις 
ήρχισ.ν προβαλλόμενος άπό τής παρελθούση; Παρα
σκευής σημειώνει καθημερινώς μεγάλην έπιτυχίαν. Προ
σεχώς «Ό ιππότης μέ τό ρόδον» μέ τήν Ντυφλός καί 
Ζάκ Λ'ατλαίν.

Κινημ ’Αττικόν.— Προεβλήθη μέ άρκετήν έπιτυχίαν 
«Μία νύκτα έρωτος». "Ηδη προβάλλεται «Ή χώρα τού 
μίσους» καί τό 8ον έπεισόδιον τής Ρούθ.

Κινημ. ’Ολύμπια.— Ό Κινηματογράφος ούτος άνακαι- 
νισθείς θέλει προβάλλει είς τό μέλλον έργα, άξίας πάν
τοτε’ είς δευτέραν προβολήν. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα 
προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν. «Ή Μπαγιαντέρα». 
"Ηδη τήν έβδομάδα ταύτην προβάλλει «Τήν έκδίκησιν 
τού Πέρσου» Προσεχώς θά προβληθούν τά έργα «Έμδεν» 
«Ράσπουτιν» κλπ.

Κινημ. Κεντρικόν.— Επεισοδιακά.
Κινημ. Μοδέρν καί Ροαγιάλ.— Επίσης

Τάσσος Τσατσαπάς 
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). —Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«'Η Γυμνή γυναίκα», «Μπέν Άλή», ειλημμένου άπό_ τά 
ποιήματα Ρουμπαγιάτ, μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο καί «Πυρ!!» 
μέ τόν Κάρολον Βανέλ. Προσεχώς «Ό Καξανόβας» μέτόν 
Ίβάν Μοσζούκιν».

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα).—Τό ίδιον πρόγραμμα. 
Προσεχώς σειρά έκλεκτών έργων παραγωγής 1927—1928 
«.Σιβηρία», «Ύπό τήν σκιάν τών Τάφων», «Ή εύνοου. ένη 
τού Μαχαραγιά», «Επίγειος παράδεισος» καί « Οδεττη»μέ 
τήν Μπερτίνι.

Λινημ. Ίντεάλ.—Λαθ’ δλην τήν έβδομάδα^ μέ έξαιρετι- 
κήν έπιτυχίαν προ έβαλλε τό Ελληνικό φίλμ «"Ερως καί κύ-
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ματα» καϊ αυτήν τήν έβδομάδα τό φιλμ «Τοελλη Λ 
χΜΛ Ν^·ΑΛρ.^;

Χίνημ. Αχίλλειον.—Προεβλήθησαν «Αί συ?Ίη>>„„; ί 
παυσεις» με τήν Λίλια ι Χάρβεϋ καί τόν Χάρυ ΧάλμΥ μέ 
αρκετα καλήν εππυχιαν. Επίση- ποΊρΗλήΛτΓ α V" ι 
noaXaaV ‘’,ΕμδΛ’’ τί> όποί°ν ’έσημείωσε ^τραγματ^κήζ 
κοσμοπλημμυραν. Ιδιαιτέρα προβολή τού άνωτέρω έονου 
εγενετο χάριν του πληρώματος τών εϊς τόν λιμένα &μας I 
μΤ^ΤδηΤ 4β “Γΐτ°ρπ^κών τ0ύ ^λεμ.κού Ναυτικοί 
μας. Ηδη προβάλλεται . Η τραγωδία-. Προσεχώς «Ή 
χορεύτρια του Τσάρου», " X S « Η

Κινημ. Άργυλλά.—Προεβλήθη «Ή Σάοξ καί ΛιάΒ«1„^ με τήν Γκρέτα Γκάρπο καϊ τόν Ζίλμπερτ lli TeS °ύ 
assesses®*» 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ θ’ Παπαβασιλείου

ΛΓινημ. Πουλακάκη.-Προεβλήθησαν «Ό άνθοωπα,· 
esx~"· ·Ή X «X 4 

σιο;» με τον Μενζού. 3 μα(?κή“
χ«λ5βδ?νοςίγλας)“~Πρθβ<ίλλεταΐ ™ έπ^ίακδυ «Ό 

ΦΛΩΡΙΝΑ
Κινημ. Πάνθεον.-Προεβλήθη μέ οενά1»>, ό- 

“ε 6 "·46··-= σ·βχχ’
ΣΥΡΟΣ Χ

Αινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν, τά έργα «Ή κόλα 
σις του Δαντε», «Μαρία, Μαρίαν'., Μαριέττα* . Σ<ηάλ„ 
κοριτσιων» καί Αοέν Κέλλυ καί Σια. ® ’ *Σ<»’“λ>ι“τ«

- -

Κινημ. Παράδε ίσος.- 'Αργεί. Κ. Στασινόπουλος
μεςολλογιον

τη θυσία κα ,Τό σΧλο τΤ" Λ^^ρου», «Ύπερτά- 
Πίκφορδ. 1οοινιαλοτης αγαπης» με τήν Μαίρη

ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟΥ)

>* “’»«<■■ ™ i»m
Αινημ. Ήραϊον.-Προεβλήθη τό έονον ν - πλοίαρχος *. 1 1 1 n ε9Υ°ν < Σωτηρ

ΚΕΡΚΥΡΑ U· Αα^ακώστας

Αινημ. Ααραδήμου— Τήν τελευταίαν έβδομάδα τώ«

ΑΑΒΑΛΛΑ Λ Γιαλεσσ“?

Αατά τόδιαρρεϋσαν δεκαπενθήμερον είς τού- κινυ,.α 
τογραφους μας προεβλήθησαν τά κάΐωθι έρία
. Αινημ. Ολυμπία. Ή δευτέρα έποχή τού - Τάν ΰ έ^ί "X -is

ΞζΙΝΘΗ Γ· Νιτσόπουλος

ρας έποχάς^^έργου^ιτί,Ρ^ό βασιλε^’ πρ?^0^ είς τέσσα- 
'”ίΜ.ρΛ±δΏ X» WX 'Ε“· 

μέθα άπό καρδίας" περασιά ΕύΧό'
τής πόλΤώς"“Ϋίδόδη ϊία ρ^ιοσυναυλία^' ύπηρεσία*

ώβαίονμρ,ον.τό^άν,ααμΰλν’ΐΐίβραί» ΐ«ΐρί-’ μέ·ιά

ιδουν τό τέλος διότ^κατά τήν πΑηΗην6* Τ1υτ.υ*γ1σ“·ν νά 
ρους άνεφλέγη ή ταινία καϊ άπετέφοίσεϊύηνώ^0- 
του μέρους τούτου Ειί™»Λ. χ· τ"ωσε ευτυχώς το ήμισυ

μοβ£ ™ ,Ή συμ-
Μελοδράματος έκαμε τήν 3ην SX7 έναρξή7

«·Η»ρ.„Μ4.

_________Ιωάννα Μιχάλου

ΛΗΞ1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
6ooo«\a λήΥ* Vr0AS tnv0s Μαρτίου έ. έ. λήγουν αί συν- 
’ΑθήνΙι Κλ“Χα ί" Αν“,σχο°ιάδ1 ’Λθήναι, Σ. Σταμέλου 

““S.” -12’·
-«, α..χ« Εί..^ ΠΛ νφ„;»™: avas, ·ί& 
Χο’ 7i aVTA°i Κοβινθ°ϊ> Λομ ·ρου Βοσνιάκου Κοζάνη 

I ^ανίώα ” μ'*V^S’ Τ· Ν.κολακοπούλου ΑίγΓρν, Β* 
ΜαρόΥγλοΰ Χαλ±τκήνην> Τρ“κάλ’> ^έρρα’ι, Π.
νίκη ΥΣΤε«,Χ τ V Κινηματογράφου «’Αττικόν» Θεσσαλο- 
'TJL, νφ· -Τσ4^ιδΊ Ξάνθη, Διον. Ρώμα Ζάκυνθος 
Ντάλια Θεσσα\™?νθηήΚητίνα£ Κιλαποθάκη Καλάμας, Κ.’

ΪΟν \°Vt*’1» Βουλής Καπιτσινέαι Καλάμαι. Άν-
I ΙΙαοακαλη-8 * * κ“β“λλα, καί Μ. Βουλκοποΰλου Σέρραι. 

τα'ι δτ.γ“ Οε»'1ω« ο1 Ανωτέρω κ. κ. συνδρομη-
άνανέωσινθγ^σαυνχΚ“1 ^“S ειδοποιήσ°υν έγκαίρως διά τήν 

' σασαν άοττινηάιιλυΐ ρ051/,ϊ κ“ρ” δσαν έπικρατή-

EKQQSE1S 
ά"οχ^αμ., κ<7 gva η,ρίο8ικ^ 

βάση νά β / S πβ°°β*ομό νά μας διασ^ς·ρασ°ά. Γ.ανΙ Χρίο^Μύ^Σ^“δ 7 °' ” ^°ύ"
ηωσ. ^αο&ς Εύοω^ζαΐν ■ exri‘
ΈταιρΙας χοΰ χύηβου δ^ΐνα^ Ψ'°β*' °ημ*ία Λ*ά ’’’ 
Ζλτνηοί, άα-ολανσ,α,; χόσΟν λ””7 tv^v^>
Παβά Η χό ’°"°7 "L™?5 3°Or xai ϋΐην.
2.50 δρν. μά telt.L * χίποχ*’,° άνηθον. ΠωΙίΐτα- ΒΧ· μα αξίζ,, ηολυ π,ρισσύ„ρθι Σ&ς συ„στοΰ^

______ _______________ __ 13
---- ------------------------------------ ·

1^.1..·· εΐί .1 ψαρ .1’1 mlfm. .·■ »■ “·

Φ&άνει νά εκδίδει κόπιες.'Η κωμωδία αυτήως βασιν εχει 
Γό “Γ θά γίνη μέ τής γυναίκες έάν έμενεν ένας μονον αν- 

έπί τής νής "Εχει επεισόδια πρωτότυπα γεματα από 
γβυμνε\ ια'ι πικάντικες σκηνές. ’Ασφαλώς εϊνε η εμπορι- 
κοτέρα ταινία. „-

_ Ή πόλις τής Σπάρτης ή όποια είχε δημ ουργηθη 
eir τήν Καλιφορνίαν χάριν τής άναπσραστασεως της *Ζω 
ήςτής ώραίας ‘Ελένης τής Τροίας» της όποιας το» ρολον 
η·ς ύ Μαοία Κόρντα, ΰφίσταται ακόμη και θα εξα
κολου^ήση υφιστάμενη διότι πρόκειται νά 
πολλά νέα ωίλμ, τδ έτος αύτό, ’Ελληνικής υποθεσεως.

— ‘Ο Ανδρέας ντε Σεγκουρόλα μία απο τας δόξας του 
,Μητροπολιτάν-Οπερα, τής Νέας ‘Υόρκηςι οστ.ς υπήρξε 
έπιστήθιος φίλος τοΰ Καρουζο πρόκειται να παίξη ενα 
Ιουδαίον ρψόλον είς τήν «^ρυθράν Χεριάν■ της Μόσ
χας. τήν οποίαν θά σκηνο&ετηση ο Ρασιλ Βαλς Οια λογά

3 .1— 1’1 ip » ,Ούί^ ίίΚ
ρασ. τήν έπί τής όδοΰ ^βονχγσααΙη 700 ^εαρα

^οΖοοΓοοο^λ^
^ματογράφουτής Φόξ, ανέρχονται^

Ξ^δ^Φ^  ̂ δίφορα
μ7ρηητής ξγη?ς τίς δέ τά τρία τεράστια Στρόντιά της εργά- 
ζθν^ςΖν^Αγ^ θ-ϊ.-,6 Φρά*Ί
^ΛΤάΓφ'υρλ?'δ.άίίάνήνώφόξέ Τόν Ζρ°όλον της^οιραίας 
n’valt ^ς Ιταλία Κίστων πρώην χο-

y?jv ^"^]ζ ΙοΛΛ^Ιαζ·
εΤαμμία
-----‘Ω ννωστός χημικός Ρούντολφ Μπέρτον κατόπιν 
πολυετούς εργασίας διά ^“ν του.
νιών κατώρθωσεν εσχάτως ταινίαι
=^s§=?iai5 

άντιγρσφαι των φίλμ γιν?·ντ“1 Λ5 "gg® ά έπιφέρη σοβ“' 

τέχνην. γράφουσα περί τού έργου «Ή τίγρις

πουταεζη,-όΙΐ“κθό°®°“ (αν όμοίαν είςδία. Δέν είδε, ούτε θα Ιδη ί> κοσμος ταινίαν ζ

μείνη ή ταινία αύιθ’ μνημειώδης είς την ιο « 
κινημα^γδάφου

~ Λ ΒίΒιαν Γκίψον καί ό Βέρνερ Κραους
πρ^βληθεϊσα°εΙς'-’Όμνιουμ» έσχε θαυμαστήν επιτυχίαν.
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:®“” ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ Jg 
. Μ Κ1ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑ^^

g ’ ΠΟΟΟαΟΡΟ -- ---- π —. "

Γερμανία
— Πρώτης τάξεως επιτυχίαν έσημείωσε το εργον « Η 

ΛαΜη» εϊς τό Μονάχον. Οί πρωταγωνισται τον

^οΛ.ών καί ιδίως τής Νζάχχοβερ κ^ του ^av’Ta(i, 
” _  Κατά πΐηοοφορϊας εκ Ν. Υοβχης ο Τσαρλ«λ,Γπξό^ι,α. μρ«^ δΧίχον νά μτταβή τις Λονδΐνονδτα να

ε'ς την πρώτην τοΰ νέου του έργου « Η ΚΙρ^ ο Ώ ΣαρΙ^ά6 εδίσχττα. ,Ις τό Λονδϊνον τήν 5 
Μάρτιον άω’ ής &ά ^βΧ^Ώ V «χηνο^τηστς του νέου του 

. εργον vrtb τόν 71 τίτλον «Ήλέσχη τών αύτοχτονονντων^. Εις 
Χό έργον αύτό ό Σαρλω έχει δημιούργησα εναν πολύ σπά
νιον ρόλον. . χ

— ίΡΗ Μάτα Χάρι» τό γνωστόν κινηματογραφικόν ερ-
.ί >ϋ· Μ·>’“·χις.“."!,?

-ApsolM. «tr>-»ω εϊνε καταπληκτικήν επιτυχίαν Η υπόδεσις Κ
γον αύτοΰ στρέφεται γύρω άπό τήν δρασιν και χ^ν
τέοαν ίωήν τής μυστηριώδους χοραιτρίας τόν ρ;_α„Ι 
“ατά τόν^αγκόσμιον πόλιμον καί ή όποια ε^φ«κ/σ^η 
έν Παρισίοις ώς κατάσκοπος τής Ρωσσίας κατα τό 1916.

’^ΙμερίΛΤΐ
_ ‘Ο σκηνοθέτης Στσιλ ντε Μίλ διεφώνησε μ'ε την 

εταιρίαν P.D.C. Pathe εϊς τήν δκοίαν είργάζετο συνεΛείρ 
δ'ε τής διαφωνίας αύτής τά στούντιο της ανωτέρω 
ρίας διέκοψαν τάς εργασίας „„αηΙνει ε’ς Λον-

-‘Ο πατήρ τοΰ Τζαΐκν Γκουγκαν
δΐνον προφανώς όιά νά κλείση συμβολαιον Άλέίης

-Κατ’ ειδήσεις έκ Χόλλυγουντ ο κ. Δημ
γνωστός ηθοποιός τοΰ κινηματογράφου »α ^ξπ 
ααίνοντα οόλον τοΰ Ρασηουτιν εις το εργον y ρ α 
7ορ ”τήςβτής Μόσχας, τής κινηματογραφικής εταιρίας 
Fox Film. , ,

'Ο νεαρός έλλην ηθοποιός ‘a’.
γεται άπό καλήν οικογένειαν τής Αλες S
ηλικίας 27 ετών. Λ/ί11«αι υδη μία θαυμασίαΚ — Εις τήν Ν. Ύορκην προβάλλεται ηοη Ρ ·Ανιου<·

Χατζή Ζαχαρία Ν. Ααντζουρακη. ρ,..ν^
— Ό διάσημος συγγραφευς και σκηνι> ηςούνιβέ χ,

χαρτ έκλεισε συ^°^° ^τΓ^ΟΟΟΟδολλαρίων μι;
^ΰΧΓ/μ^ :°ϋ
αποκλειστικόν δικαίωμα τής εκλογής το ρ(£φων.
βάσει τών ΰκοβαλλομένων εις την εταιρίαν χειρογρ φ 
βΜέχρι σήμερον Ο κ Χ^

ταίως τήν αρχήν αυτήν της ^^^^δία, είς τάς



ΤΕΤΑΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ί ΤΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣΣΙΝΕΟΡΙΑΝ
j ' ----------
« ©ά προβληθούν εις τούς Κινηματογράφους
j ΑΤΤΙΚΟΝ -ΣΠΛΕΝΤΙΤ- ΜΟΝΤΙΑΛ
; 01 ΝΑΥΑΓΟΙ. Ναυτικόν όραμα άγω-,
; νιώδες γεμάτο περιπέτειες.
“ ΠΛΗΓΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ. Μέ ύπό- 
; θεσιν πού έγγίζει κατ’ ευθείαν κάθε άνθρώ- 
; πινη ψυχή. Πρωταγωνίστρια ή Πάτσυ Ρουθ· 
! Μύλλερ.
; ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗ ΖΩΗ
< ΤΟΥ. Πρωταγωνιστής ό Ρόντ λά Ρόκ. Ύπό- 

θεσις πρωτότυπη καί αγωνιώδης.
; ΤΟ ΜΑΓΕΜΜΕΝΟ ΝΗΣΙ. Μέπρωτα- 
’ γωνιστάς τήν Ρενέ Έριμπέλ καί Ρόλα Νόρ- 
; μαν. Ή υπόδεσις του είνε ή ιστορία ένός 
; νέου πού άπό έκδίκησιν έσκότωσε τόν διαφθο- 
; ρέα τής άδελφής του καί πού γιά νά διαφΰγει 
; τήν τιμωρία γίνεται ληστής.

Η ΕΡΡΙΝΥΣ. Πρωταγωνισταί Φράνσις 
' Μποΰσμαν καί Μπίλλυ Ντόβ. Τραγωδία 
; μεγάλης δυνάμεως μέ θαυμασίαν σκηνοθεσίαν.
; Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟ- 
; ΜΙΟΥ. Δράμα ίπποδρομιακόν μέ πρωταγω 
; νιστήν τόν Πάτ Ο’ Μάλλεϋ
; ΟΙ ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.
" Δράμα περιπετειώδες. "Ενας έρως πού γεννιέ
; ται μέσα σέ δυο δυστυχισμένες ψυχές, κουρασ- 
; μένες άπό τήν κακία τοΰ κόσμου. Σκηνοθεσία 
; πρωτότυπος μέ μοναδικήν τέχνην.
; Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. 
’ Πρωταγωνίστρια ή Μαργαρίτα Ντελαμότ. 
; 'Η τραγωδία μιας κόρης πού αφιέρωσε τήν 
! ζωή της γιά ν’ άνακαλύψη και νά έκδικηθή 
; τόν άγνωστο φονέα τοϋ πατέρα έκείνου 
< π’ αγαπούσε καί στή θέσι τοΰ οποίου είχαν 
! φυλακίσει τόν πατέρα της.

ΕΡΩΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ. Ρωμαντικό 
ερωτικό δράμα μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
Νόρμα Τάλμαιτζ.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ. Δραματική κωμωδία 
ονειρώδους πλούτου. Ή κριτική τοϋ παγκο
σμίου τύπουθεωρεϊ τήν ταινίαν αύτήν ώς τήν 
τελειοτέραν καί μεγαλειτέραν τοϋ είδους της.

Ο ΒΑΡΩΝΟΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ. Μέ 
πρωταγωνίστριαν τήν Λύα Μάρα. Ή τελευ
ταία ταινία τής συμπαθούς καλλιτέχνιδος σκυ- 
νοθετηθεΐσα ύπό τοϋ γερμανοϋ καλλιτέχνου 
Τσέλνικ.

ΜΟΝΣΙΕ ΛΕ ΜΑΖΟΡ. Μέ τόν συμπα
θέστατο^ λεπτόν κωμικόν Ρέτζιναλ Ντέννυ. 

I Σπαρταριστική μεγάλη κωμωδία.

ΤΑΞΙ!... ΤΑΞΙ !. Κωμωδία χαριτωμένη 
μέ πλούτον κωμικών σκηνών καί αφθονίαν

I καλοβαλμένων τρύκ. Ταινία άσφαλοΰς έπιτυ- 
χίας καί έμπορικότητος.

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΛΕΣΧΗ. Δράμα 
μυστηριώδες άπό εκείνα ποΰ κρατούν τόν θε 
ατήν είς άδιάπτωτον ένδιαφέρον;

Η ΦΑΤΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΚΕΡ. Μέ τήν 
συμπαθή καλλιτέχνιδα Λάουρα Λά Πλάντ. 

[ Κωμωδία χαριτωμένη, μέ πλούτον καί τήν συ- 
νηθισμένην είς τά έργα τής πρωταγωνίστριας 
χάριν.

25 Ταινίαι βέστερν καί Κάου Μπόϋ μέ 
πρωταγωνιστάς τούς, Τόμ Μίξ, Μπούκ Τζόνς, 
Φράγκλιν Φάρνουμ καί ΜπΙλ Κόντυ.
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ΟόΟΣ ΚΔΝΙΓΓΟΣ ΛΡΙΘ, 6

To αρχαιότερων κινηματογραφικόν Γραφείων τής ’Ανατολής

Αί καλλίτεροι καί 
αί έφθηνώτεραι ται- 
νίαι αί άποδίδουσαι 
τάς καλλίτερος εισ
πράξεις.
ΝΟΝΟΙ αντιπρόσωπος 
έν Έλλάδι τών
ΣΙΟΝ κινηματογραφι
κών μηχανημάτων 
προβολής καθώς καί 
εξαρτημάτων τοΰ έν 
Παρισίοις

ΟΙΚΟΥ
ΠΑΤΕ-ΚΟΝΤΕΝΣΟΥΖΑ 

παγκοσμίως γνω
στών διά τήν στε
ρεότητά των.
Έφισταται ή προ
σοχή τών κ. κ. Διευ- 
θυντών Κινηματο
γράφων έπί τών γνη
σίων έξαρτημάτων 
καί μηχανημάτων 
ΠΑΤΕ τελευταίου συ
στήματος άτινα εύ- 
ρίσκονται έν διαρκή 
παρακαταθήκη μό
νον παρά τφ κ.

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡ. 6, ΑΘΗΝΑΙ

καϊ έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ααρά ΐώ άνηαιροσώακρ τον κ.

Σ. ΜΑΛΑΑΧ ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ ΑΡ. 3
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