
ΚΟΝΡΑΤ ΦΑΤΤ
Ό μεγάλος Γερμανός καλλιτέχνης τοβ κινηματογράφον τοί? όποιον τό ΐτπέρο- 
"ην —ηίξιμον έθανμάόθη άπό τό ‘Ελληνικόν κοινόν εϊς τό τεί ενταίως έν Άμε- 

,-νριόΟέν» έργον αΤό παρελθόν ένός άνθρωπον» διά λογαριασμόν τής 
sal καϊ τό όποϊον προεβλήθη τήν παρελθοϋόαν έβδομάδα μέ θαιμαόίαν 

έπιτνχίαν εϊς τόν μεγάλον κινηηατογράόον «Άττικόι».
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j ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

? Έτησία Δρ 150.—
ί Έξάμηνος » 80.—
> Τρίμηνος » 40.—
ί ’Εξωτερικοί? Γενικώς
ί Έτησία Δρ. 250.—
ί Έξάμηνος > 150.—

’Αμερικής
£ Έτησία Δολλάρια 5.—

Έβομαδιαία Κινηματογραφική καί Φίλο- ’ 
λογική Έπιθεώρησις

'Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής:
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Άρχιόνντάκτηο: ΘΕΜ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ί 
Γραφεία: Σοφοκλέους g (Στοά Πάππου) |

? ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ί
' ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ;

? Διά μίαν φοράν ;
> ό στίχος . . . Δρ. 5.— {
< Μέχρι τριών δη-
ί μοσιεύσεων δ στ. » 4.— ?
' "Ανω τών τριών >
ί δημοσ. ό στίχος » 3.50 < 
> Ή σελίς .... > 400.— ί 
; Είς τό έξώφυλλον
ϊ ή σελίς ...» 500.— s

j ΕΤΟΣ Ε'. ΑΡΙΘ. 13 ί ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5,00 >
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Αί κοόΑίτεραι καί ξ 
αί έφ&ηνώτεραι ται- ξ 
τίαι αί άποδίδουσαι ξ 
τάς καλλίτερος είσ- ξ 
πράξεις. 1
ΜΟΝΟΣ αντιπρόσωπος ξ 
έν Έλλάδι τών [HH- ξ 
ΣΙΟΝ κινηματογραφι- ξ 
κών μηχανημάτων ξ 
προβολής καθώς καί 1 
εξαρτημάτων τοΰ έν ξ 
Παρισίοις

ΟΙΚΟΥ
ΠΑΤΕ-ΚΟΒΤΕΗΣΟΥΖΑ I 

παγκοσμίως γνω- | 
στών διά τήν στε- | 
ρεότητά των. 
Έφισταται ή προ- ί 
σοχή τών κ. κ. Διευ- | 
θυντών Κινηματο- ξ 
γράφων έπί τών γνη- ξ 
σίων έξαρτημάτων | 
καί μηχανημάτων ϊ 
ΠΑΤΕ τελευταίου συ- ϊ 
στήματος ατινα εύ- | 
ρίσκονται έν διαρκή | 
παρακαταθήκη μό- ξ 
νονπαρά τφκ.
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ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ ΟΔΟΣ ΚΑΝ1ΓΓΟΣ ΑΡ. 6, ΑΘΗΝΑΙ 
καϊ έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αταρά τ<ρ άντια,ροΰώακρ του κ.

Σ. ΜΑΛΑΑΧ ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ ΑΡ. 3

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΕΛΙΟ
Έπαίχθη πρό τινων έβδομάδων είς τήν πόλιν μας τό 

τελευταϊον φίλμ τοϋ Τσάρλι Τσάπλιν, τό «Ίπποδρόμιον». 
Ή θέσις τοΰ μικρού τούτου διεθνούς γελωτοποιού είνε 
μοναδική εις τήν Ιστορίαν τών θεαμάτων· Κανείς συγγρα- 
φεΰς καί κανείς ήθοποιός δέν εϊχον ποτέ τόσον διεθνή χα 
ρακτήρα. Ό κλόουν αύτός, πού χωρίς νά προφέρη ούτε 
λέξιν, ξεύρει νά λέγη τόσα πράγματα είς δλας τάς γλώσ. 
σας, εύρίσκει τό μέσον νά διασκεδάζη καινά συγκινή τούς 
ανθρώπους πάσης κοινωνικής τάξεως. Είτε τό εϊδωλον 
τών βουλεβάρτων καί τών μικροσυνοικιών, τών άσπρων 
καί τών μαύρων, τών άγραμμάτων καί τών φιλοσόφων. 
Πρό αύτού, ή άνθρωπότης έπανευρίσκει τήν άνθρωπίνην 
■ψυχήν της. Τά χειροκροτήματα, αί φωναί. τά γέλια καί τά 
έπιφωνήματα ποΰ 
άκούονται είς τον 
οικογενειακόν κύ
κλον τής σκοτεινής 
αίθούσης μόλις φα- 
νή ό Σορλώ, όμοι- 
άζουν καταπληχτι- 
κώς μέ τήν παιδι
κήν εύθυμίαν μιάς 
συγκεντρώσεως τών 
νεαρών θαμιύνων 
τού φασουλή.

Δέν πρόκειταιέν 
τούτοις περί μηχανι 
κής καί νευρικής 
εύθυμίας προκαλου 
μένης άπό διαφό
ρους έκκεντρικότη- 
τας καλώς έκτελου- 
μένας. Τό τελευταϊ- 
ον φίλμ τοΰ μεγάλο 
φυούς τούτου γελώ 
τοποιού μάς άποκα- 
λύπτειέν τών μυστι 
κών τής μυστηριώ
δους δυνάμεώς του· 
Ή κεκρυμμένηεύγέ 
νεια τής τέχνης τοΰ 
Τσάλι Τσάπλιν έγ
κειται είςτήν προσε 
κτικήν παρατήρη. 
σιν τού άνθρωπίνου 
γέλιου.Μεταξύ δμως 
τού γέλιου τούτου, 
έκεϊνο πού ύπογραμ 
μίζεται μέ πλοϋχον

άποχρώσεων εξαιρετικών είς τό «Ιπποδρόμιον’ είνε τό 
άσυναίσθητον γέλιο. Έκεϊνο πού έξσπολύει τήν άσυγ- 
κράτητον χαράν τοΰ κοινού, είνε ή άξιοπρέπεια καί αύτο- 
πεποίθησις τοΰ καλλιτέχνου, ό όποιος εύρίσκεται διαρκώς 
είς κωμικάς θέσεις, χωρίς νά τό ύποπτεύεται καί ποΰ 
μάς δίδει τό θέαμα άγνοίας, τής ίλαρότητος τήν οποίαν 
προκαλεϊ.

Πρόκειται περί μιάς τεχνικής τοΰ γέλωτος, τής όποιας 
ή ■ μπερξόνειος · όψις είναι γνωστή, άναπτυσσομένη δμως 
έδώ μέ έξαιρετικήν λεπτότητα, καί αί έντυπώσεις τάς ό
ποιας έπιτ γχάνει ό τόσον πεπροικισμένος ούτος καλλιτέ
χνης όφείλουν νά μάς φέρουν εις σκέψεις. Δέν άποτελούν 
διδακτικός ταινίας τά παιδαγωγικά φίλα. Τάέξωφρενικά 

φίλμ τού Σαρλώ πε 
ριέχουν πολύτιμα 
ψυχολογικά διδάγ
ματα.Τό τελευταϊον 
φιλμ μάς προκαλεϊ 
νά παρατηρήσωμεν 
γύρω μας τά παρα
σκήνια τής άνθρω- 
πίνης κωμωδίας. 
"Αν θελήση κανείς 
νά μάθη νά άναζη 
τή είς τό περιβάλ
λον του,τό άσυναί- 
σθητον κωμικόν, 
θά έκπλαγή άπό 
τήν αφθονίαν τών 
παρατηρήσεων πού 
θά συγκομίση. "Ο
λοι οί σύγχρονοι 
μας μάς παίζουν 
κατά τό μάλλον 
καί ήττον τήν κω
μωδίαν, άλλά δέν εϊ 
νε ποτέ τόσον δια- 
σκεδαστικοί, δσον 
δταν δέν άνιιλαμβά 
νονται τά κωμικά 
των μέρη. 'Η ζωή 
μας παρέχει άφθό- 
νως τά στοιχεία με 
γαλοπρεπούς κωμι- 
κότητος καί δέν θά 
έπληττε κανείς ού
τε άν έγνώριζε νά 
παρατηρή έντόνως 
δλας τάς κωμφδίας 
ποΰ παίζονται ένώ

HARGARCT LIVINGSTON w HARRISON FORO in " HCLLS FOUR. HUNDRCO · ------ -
A WILLIAM FOX SUPRCHC ATTRACTION

‘Η Μαργαρίτα Αίβιγκτων καί ό Χάρτόιίον Φόρντ είς μίαν 
όκηνήν τοΰ έργον «Άγγελος καί δαίμων» παραγωγής 

Φόξ Φίλη.



Κινηματογραφικός Άτόΰρβ| ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ®
Αλ· Μπιζέλιιν. Κέρκυραν. Ό ιατρός Φρϋμαν τών 

<’ Αποκλήρων τοΰ Γάμον είνα* ό Γερμανός καλλιτέχνης 
Μίρεντορφ. Τό τεμάχιον τής ταινίας σά; έπιστρέφω τα- 
γυδρομικώς μέ τήν σχετικήν άπάντησίν μου.

Μηκ. Μεόολόγγίον. 'Ο μικρός Πέτρος χής <ύπτο- 
τάτης &υσίας* είναι <5 Γάλλος καλλιτέχνης Γκωτιέ.

Σ· Ζ. Ένταβθα. Αί πρωταγωνίστριαι χής ταινίας 
• σχά νύχια τώντίγρεων» είναι ή Χάνι Βάϊσε καί ή Ιλό- 
να Καρολέβνα. Ή Έλίζα Λαπόρτα είναι πράγματι Ρου- 
μανίς. Θά χήν ίδήχε είς χόναΦοιχηχήν χής Πράγας* δπου 
παίζει με χόν Φάΐτ. Πρόκειται περί αρκετά παλαιόν φιλμ

’Η προτίμησές, σας μεταξύ τών γυναικών αστέρων σάς 
χιμά.. Θαυμαζω έπίσης είς χήν πρώτην γραμμήν χήν 
Γκάρμκο, Νέγκρι, ντέ Ποΰχχι και Ντάγκοβερ. Αί Νχυ- 
φλω καί Μπερτίνι δέν μοϋ λέγουν χίποχε. ‘Η πρώτη -ψυ
χρά καί μονότονος. Ή δεύτερα πάντοτε εξεζητημένη καί 
υπερβολική. Ωστοσο πάντοτε ωραία καί γοητευτική.

’Ιόμήνην ’Ηλιάσου. ’Ενταύθα. ‘Η Μαρία Νταλμ- 
πάίσιν είναι πράγματι ωραία. Μολονότι Ίσπανίς χής 
λείπει η ζωη και το παίξιμό της ώς έκ χούχον είναι ά- 
τονον. Την προτιμώ εις τον Συρκούφ παρά είς χήν 
«Κατάσκοπον μέ τά μαΰρα μάτια*.

Ν Γκρεχχα Νίσσεν δεν έχει χίποχε τό κοινόν μέ χήν 
Γκρέττα Γκαρμπο. Ατομικώς προχιμώ άπείρως περισ
σότερον χήν δευχέραν χωρίς νά αμφισβητώ χήν μεγάλην 
έπίσης άξίαν χής πρώτης.

Μουζιντώραν. Ένταθθα. Ή Μουζιντώρα μετά χόν 
σοβαρόν χραυμαχισμόν χης άπό τόν χαϋρον δέν «έγύρισε» 
πλέον. Τελευταίως έγένετο πρόξενος μονομαχίας μεχαξΰ 
δυο κορυφαίων Γάλλων συγγραφέων.

Η διευ&υνσις τής Άλμπάνι ή δη μοσιευ&εϊσα είς τό 
προηγούμενον φύλλον είναι ή όρ&ή. Πι&ανόν νά δημοσι- 
εύσωμεν προσεχώς νεώτερα άρθρα της γραφέντα είδικώς 
διά τόν «Κινημ. 'Αστέραν. Σίτλβιος ό Γ'.

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Η Μαρία Κόρντα προσελήφ&η ύπό τής «British In

ternational Pictures». Τήν εϊδησιν άναγράφει ή uFilm— 
Kurier».

— ϊ’ό περίφημο φίλμ τοϋ Πάμπστ ·Ό έρως τής 'Ιω
άννας Νέϋ* άπηγορεύ&η νά προβλη&ήέν Γαλλία ώς μπολ- 
σεβικικόν κατά μέγα μέρος.

—’° Χάρρυ Λίτκε &ά «-γυρίζη καί κατά τά 1928 διά 
λογαρισπόν τής Aafa.

—'Ο Τσάπλιν παραμένει είς τους «.’Ηνωμένους Καλ- 
λιτεχνας*,. Ούτω αί διάφοροι φήμαι περί τής μελλοντι
κής του έργασίας άνατρέπονται. Τήν εϊδησιν άναγράφει 
η L.B.B.

Ράϊνχαρτ &ά γυρίση -έν ’Αμερική τό &αϋμα*. 
Αι εργασίαι αρχίζουν τόν ’Απρίλιον, πρωταγωνίστρια δέ 
&α είναι ή Αίλιαν Ζίς.

f περίφημο ρωσσικό φιλμ τοϋ Πουντόβκιν ή -Μη
τέρα* άπηγορεύ&η νά προβλη&ή έν Γαλλία.

Ο «αν&ρωπος ποϋ γελά* είναι τό τελευταίο τοϋ Κόν- 
ρατ Φάίτ. Το φίλμ ουτο εκδίδει ή Ούνιβέρσαλ.

Η Νορίννο Γκρίφφιϋ· έκλεισε νέο συμβόλαιο μέ τήν 
Φερστ Νάσιοναλ διάρκειας μιάς τριετίας.

πι°ν μ·αί· Εν φίλμ τοΰ Σαρλώ τελειοποιεί έντός μας τε- 
είοικην αύτην έκπαίδευσιν τή<- άφώνου κριτικής. Μάς τή 
δασκει να βλέπωμεν τούς ανθρώπους μέ διαπεραστικώτε 
ρον, πονηρότερον, άλλά παρ’ δλα ταϋτα έπιεικέστερον 
βλέμμα. Εν προσωπον ποϋκαμαρώνει, χαριοτολογεϊ ήπαίρ- 
νει ύφος εύγενες, χωρίς να φαντάζεται δτι κάποιος α
στείος του έχει κρεμάσει άπό πίσω κάποιαν άστεϊαν 
επιγραφήν, θα διασκέδαση άσφαλώς τούς γείτονας του.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μ ΤΟΥΣ ΜΤίΣ TQN EIWMN ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
„ θ\Κινάματογραφικός Άστήρ» έν τή επιθυμία του 
όπως εξυπηρετεί πάντοτε τούς επιχειρηματίας τών κι
νηματογράφων και συντείνει κατά τό δυνατόν είς τήν 
PJ/Pί?1 τεΟανπ(?όοδον τής ωραίας αυτής τέχνης καί έν 
Ελλαδι, κατηρτισε ποικίλλον πρόγραμμα έξυπηρετικόν 

απαντων τών Κινηματογράφων ’Αθηνών, Πειραιώς 
και ^Επαρχιών διά τοΰ οποίου όχι μόνον θά γνωρι
στούν μεταξύ των στενότερου οί έπιχειρηματίαι άλλά 
θα ωφεληθούν παντοιοτρόπως καθιστάμενοι καί αυ
τοί και αι επιχειρήσεις των γνωσταΐ είς δλα τά κινη
ματογραφικά κέντρα τοΰ κόσμου δπου ό «Κινηματο- 
γραφικος Αστήρ» κι κλοφορεΐ ευρύτατα και απολαύει 
της γενικής έκτιμήσεως.
, ^5*! ω’ πρώτον μέτρον άπεφάσισε νά δημοσιεύη 
εντελώς δωρεάν, εικόνας τής έξωτερικής ή εσωτερικής 
αποψεως τών κινηματογράφων οίουδήποτε καί οίασδή- 
ποτε πολεως τής Ελλάδος καί Ελληνικών κινηματο
γράφων τοΰ εξωτερικού (Αίγυπτου, Κύπρου, Τουρ
κίας, Δωδεκανήσων κλπ.) μετά λεπτομερούς περιγρα
φής τής εσωτερικής διαρρυθμίσεως τής αιθούσης, 
καμπίνας προβολής, εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκ
τρικού ρεύματος, μάρκας μηχανής προβολής, αριθμού 
ϋεσεων πλατείας θεωρείων κλπ. καί κάθε τι σχετικόν 
που θα ενδιαφερη τήν έπιχείρησίν των.

Προς τούτο παρακαλοΰνται πάντες οί διευθυνταί 
κινηματογράφων δπως μάς άποστείλουν μίαν καθαράν 
φωτογραφίαν τού κινηματογράφου των μέ σημείωμα 
τών ανωτέρω σχετικών πληροφοριών. Αί εικόνες θά 
δημοσιεύονται κατά σειράν λήψεως, ή μόνη δέ δαπάνη 
εις τήν οποίαν θά ύποβάλωνται οί έπιχειρηματίαι είνε 
τα έξοδα τής κατασκευής κλισέ έκ δραχμών εκατόν (άρ 
100), τάς οποίας παρακαλούνται δπως μάς έμβάζουν 
συγχρόνως με την αποστολήν τής φωτογραφίας έντός 
συστημένης επιστολής. Γό κλισέ μετά τήν δημοσίευσίν 
του θά έπιστρέφεται είς δν ανήκει.

Παρακαλοΰνται έπίσης καί οί κατά τόπους άνταπο- 
κριταί μας όπως διαφωτίσουν έν προκειμένφ τούς 
ενδιαφερομένους διευθυντάς κινηματογράφων καί πα
ράσχουν εις αυτούς πάσαν δυνατήν ευκολίαν.

Δεν «μφιβαλομεν ότι οί κ. κ. Έπιχειρηματίαι τών 
κινηματογράφων θα εκτιμήσουν δεόντως τήν προσπά
θειαν ταύτην τοι, «Κ ι ν η μ. Ά σ τ έ ρ ο ς » καί θά 
σπεύσουν νά έπωφεληθοΰν τής παρεχομένης είς αυτούς 
ευκαιρίας προς διαφημισιν τών έπιχειρήσεών των καί 
μάλιστα έντελώς δωρεάν.

Καί όμως ή τύχη δέν κάμνει τίποτε άλλο παρά νά κρεμά 
εις την ραχιν τών πλέον άγερώχων τών συγχρόνων μαςπα- 
ρομοιας επιγραφής.

Εν φίλμ τοΰ Σαρλώ περιέχει πάντοτε δύο καλάς σύμ
βουλος. Μάς προσκαλεΐ ν’άνεύρωμεν τήν καρφωμένην 
ε - ανθρώπους τοϋ περιβάλλοντος μας επιγραφήν καί 
μας δίδει τήν οώφρονα ένασχόλησιν νά παρατηρώμεν άπό 
καιρού εις καιρόν κρυφά τήν ράχιν μας, είς τόν καθρέ- 
πτηγ, δια νά ίδωμεν μήπως κατά τύχην έχωμεν καί ήμεΐς 
κανεν απο τά ανεπιθύμητα αύτά κοσμήματα διά τήν δι
πλήν αύτήν γενναιοδωρίαν άξίζει νά εύχαριστήσωμεν τόν 
μικρόν αύτόν κ/.όουν.

ΜΑοσε BellamyeoMuno lowe ζζζ * bi_aci< 
avvilliaci FOX supreme ATT RAC-τιo w

jCtvnya'’®Y?a<?tx^i Άόττιρ

ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ! Α1ΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ

0Α1ΓΑ AEmjE W ΡΑΜΙ»
“Εχουν παρέλ&ει δύο καί πλέον έτη άπό τήν προηγου- 

μένην έπίσκε-ψιν τής Γαβριέλλας Ρομπίν έν Α&ήναις. 
Μολαταύτα ό παλαιότερος έκεϊνος &ρίαμβός της έξακο- 
λου&εϊ νά παραμένη είς τήν άνάμνησιν τοϋ &εατροφίλου 
Κοινού μας ώς ή κορωνίς μεταξύ τών κατά διαφόρους ε- 
ποχάς έπισκεφ&έντων τήν πόλιν μας Γαλλικών &ιασων.

“Ηδη τό ’Ελληνικόν Κοινόν έσχε τήν τύχην νά τήν ' 
&αυμάση έκ νέου κατά τήν λήξασαν εβδομάδα άπό τής 
σκηνής τοΰ ((Κενιρικοΰ·εΐς έργα αντάξια τοΰ καλλιτεχνι
κού της γοήτρου καί τής ΰπερόχου δραματικής της δυ- 
-yi [ΛΛΟΟζ · «

Ώς επόμενον ή νεωτέρα έν ’Α&ηναις επίσκεψις^ τής 
Ρομπίν ύπήρξεν άντικείμενον &ερμοτέρας υποδοχής έκ 
μέρους τοϋ Κοινού μας καί αί εκδηλώσεις τής πρός τήν 
καλλιτέχνιδα συμπα&είας του ήσαν έτι συγκινητικώτεραι.

Ό «Κτνηνατογραφτκός Άότηρ» έπεφόρτισε τήν υ- 
ποφαινομένην νά έπισκεφ&ή την εκλεκτήν πρωταγωνί
στριαν τής Γαλλικής Κωμωδίας ϊνα τής διαβιβάσρ τους 
χαιρετισμούς τών άναγ-ι ωστών του, εύχομένη συναμα είς 
αύχην νό «ώς sv τΐαρέστη^. t t

Τό άπόγευμα λοιπόν τής παρελ&ούσης Δευτέρας οτε 
άφίχ&η ή Ρομπίν μετά τοϋ συζύγου της κ. Ρενε Αλε- 
ξάνδρ διάσημου έπίσης ετέρου τής Γαλλικής Κωμωδίας, 
τήν έπεσκέφ&ην εις τό -Πει Παλαί» οπού κατέλυσε,_ ολί
γα λεπτά μετά τήν άφιξίν της είς τό άνω ξενοδοχεϊον.

ήιά πρώτην φοράν έβλεπον έκ τοΰ πλησίου την Ρομ- 
π'ιν. Τήν ήτένισα έπ’ άρκετήν ώραν. Τά ώραιότατα μάτια 
της ποϋ υπήρξαν ή πηγή τόσων ύμνων, ήσαν πλαισιω

μένα άπό δύο έντονους μελανούς κύκλους, προδοτικούς 
τής μεγάλης της κοπώσεως, ποΰ προτέδιδον είς τήν φυ
σιογνωμίαν τής Ρομπίν μίαν έκφρασιν άπειρου γοητείας.

Έ&αύμασα έπίσης τό γέλοιο αυτής τής καλλιτέχνιδος. 
Οταν γελά ή Ρομπίν τό πρόσωπό της φωτίζεται άπό τον 

λαμπρόν ήλιον τής ευγενικής ψυχής της. Τό χαμόγελο 
τής Ρομπίν άποκαλύπτει έπίσης τά ασπίλου λευ<ότητος 
δόντια της τά όποια συνέκρινα μέ τό μαργαριταρένιο κολ- 
λιέ ποΰ έφοροΰσε. , α - * *"Οταν έσηκώ&η διά νά μέ πλησιάση ε&αυμασα το ω
ραίο παράστημά της μέ τό άγέροχον ύφος του, καί συνε- 
κρινα μέ ένδόμυχον πικρίαν τήν Ρομπίν κυριολε-
κτικώς έμεσονράνησε κατά τό παρελ&ιν, με^ ίίσας ξένας 
καλλιτέγνιδας τής νεωτέρας σχολής συνέβη νά γνωρίσω εκ 
τοΰ πλησίου. ,

_ 0ά μοϋ έπιτρέψητε νά διακόψω δι ολίγα λεπτά 
τήν άνάπαυσιν ής έχετε τόσην άνάγκην μετά το πλήρες 
ταλαιπωριών ταξείδιόν σας; τήν ήρώτησα.^

ΉΡοαπίν γεμάτη άπό φιλοφρόνησιν ή και... επαγ
γελματικήν έγκαρτέρησιν έδέχ&η παρά τήν καταφανή της 
κόπωειν νά μοϋ χαρίση μίαν μικράν συνομιλίαν, πάντως 
άρκετήν διά νά χαροποιήση τούς ϋ-αυμαστάς της. _

— Οί χαιρετισμοί τούς οποίους σπεύδετε νά μου δια- 
βιβάσητε μέ συγκινοΰν άπείρως διότι τό ’Ελληνικόν Κοι
νόν μέ υποδέχεται καί πάλιν μέ τόσην έγκαρδιότητα. Δεν 
&ά λησμονήσω τήν εύνοιάν του έξ αιτίας τής^ όποιας επε- 
&ύμησα νά έμφανισ&ώ καί πάλιν πρό αύτοΰ καί είμαι 
ευτυχής έπειδή τό έκατωρ&ωσα. ~ » α

— Οί άναγνώσται τοΰ «Κτνηιιατογραφτκον Αότερος» 
&ά έπε&υμοΰσαν νά ξεύρουν διατί κατά τά τελευταία ετη 

j δέν τούς προσεφέρτ-τε πλέον τήν πραγματικήν απολαυσιν 
νά σας βλέπουν άπό τής ό&όνης. _ *γ* α’

_ Ώ! ’Αγαπώ πάντοτε τόν κινηματογράφον. Ιο ϋ-εα- 
τρον δμως πλεονεκτικότατα με απα
σχολεί έξ ολοκλήρου, δι’ αύτό καί 
δέν μοϋ μένει καιρός νά προσφέρω 
δπως άλλοτε τάς υπηρεσίας _ μου εις 
τήν έβδόμην τέχνην. Λυπούμαι, διό. 
τι ό κινηματογράφος είναι τέχνη λαμ
πρά λαμβάνουσα εΰρυτέραν έξέλιξιν 
τήν έποχήν μας.

Άπεχαιρέτησα τήν έκλεκτήν Γαλ- 
λίδα καλλιτέχνιδα μή ϋέλουσα νά κα- 
ταχρασ&ώ της υποχρεωτικότητοζ 
διά νά την έπανίδω είς τό θέατρον δ
που πάσα έμφάνισις τής Ρομπίν υ. 
ύπρξεν εΐ; καλλιτεχνικός &ρίαμβος..Η 
έκλεκτικότης τών έργων είς τά οποία 
ένεφανίσ&η αύτη είναι μία αποδειξις 
τοΰ σεβασμού της πρός τήν νοημοσύ
νην τοΰ ’Ελληνικού Κοινού καί συνά
μα άπέναντι τής εκλεκτής καλλιτεχ- 
νιχης της τίροαοοΛίΗΟτητος·

”1ρτς Σκαραβαίον

ΤΑ ΑΤΟ ΧΑΜΙΙΪΧΑ, 
ΧΙΡΓΕ A.Q.A.Q.

Ή Μάγδα Μπέλλατιυ καί 
γον «Ή νΛόος τοθ Παρίατ

ό’ ΕντΗοντ Λόβ είς yiav όκηνήν τοθ έρ- 
(Black Paradise) παραγωγής Φόξ Φτλν-
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Κινηματογραφικός Άότηρ

H ΝΕΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ g||
‘Η ’Αγγλική παραγωγή

Τά Αγγλικά υπουργεία τών Στρατιωτικών, τών Ναυ
τικών και της Αερόπλοια;, πρός τόν σκοπόν νά βοηθή
σουν την παραγωγήν καθαρώς Βρεττανικών φιλμ άπβ- 
φασισαν να υποστηρίξουν τάς Άγγλικάς κινηματογραφι
κός εταιρείας. Την αποφασιν αυτήν άνήγγειλεν αυτο
προσώπως εις την Βουλήν τών Κοινοτήτων ό πρωθυ
πουργός κ. Μπαλντουϊν. Οί όροι οΰς έθεσεν ή Κυβέο- 
νησις είναι κατά πρώτον, δτι οί δροι καί ή μέθοδος τής 
παραγωγής, θελει έγκρίνεται προηγουμένως ΰπό τοϋ εν
διαφερομένου υπουργείου, τά δέ έξοδα τής λήψεως έπι- 
βαρύνουν τους παραγωγούς οίκους.

Εξ άλλου είς τήν Βουλήν τών Λόρδων, έψηφίσθη 
εις τριτην αναγνωσιν ό «νόμος περί φιλμ» ό όποιος έ- 
πιραλλει τας έξης υποχρεώσεις :
Λιά τούς παραγωγούς ένοικιαότάς

'Από τής 1ης ‘Ιανουάριου 1928, ύποχρεοΰνται νά συμ
μορφωθούν εις τους νέους κανονισμούς ένοικιάσεως οί 
οποίοι απαγορευουσι τήν ένοικίασιν, έν τυφλώ, χονδοι- 
κως και μακροπροθέσμως. Άπό τής αυτής ήμερομηνίας 
ύποχρεοΰνται να πρωτοκολλούν τά έκδοθέντα καθώς καί 
τα ενοικιασθεντα ύπ’ αυτών φιλμ.

Από τής 1ης Απριλίου 1928, ύποχρεοΰνται οί έκδο
τοι μεταξύ των φιλμ τά όποια θά παρέχουν, είς διάστη
μα ενός έτους ήτοι μέχρι τής 31 Μαρτίου 1929 νά πεοι- 
λαμβανωνται αγγλικά φίλμ είς αναλογίαν 7 1)2 ο)ο. Άπό 
ειδικής ρΐλΐ°υ οφειλουσι νά έφοδιασθώσι δι’άδειας

Διά τούς διευθυντάς κινηματογράφων άπό τής 1ης 
Ιανουάριου εφαρμογή τών νέων μεθόδων ένοικιάσεως. 
Απο της. 1ης Οκτωβρίου 1928 ύποχρεοΰνται νά έφοδια- 
σθωσι δι αδειας ειδικής καί ύποχρεοΰνται νά κρατούν 
πρωτόκολον όλων τών φίλμ τών άναγραφομένων είς τό 
πρόγραμμα και τα όποια προεβλήθησαν.

Από τής 1ης Οκτωβρίου 1928, ύποχρεοΰνται νά πα
ρουσιάσουν εντός 12 μηνών ήτοι μέχρι τής 30ης Σεπτεμ
βρίου 1929, 5 ο)ο αγγλικα φιλμ.
Ή παραγωγή τών Κάτω Χωρών

Ό πρόεδρός τού κινηματογραφικού συνδικάτου τοΰ 
Ροττερνταμ κ. Ανδρεας ντέ Γιόγκ, έπί τή εύκαιρία τών 
εγκαινίων του πρώτου μεγάλου ‘Ολλανδικού Στούντιο 
εξεφωνησε τόν κάτωθι λόγον : ’

«Τό κοινόν δεν έννοβϊ άκόμη άκριβώς τήν σημασίαν 
της «παραγωγής, των Κάτω Χωρών».“Οπισθεν τής Φοά- 
σεως ταυτης υπάρχουν πάμπολλα ώφέλη διά τήν πάτοι- 
δα μας και τους κατοίκους.

, » Οφείλομεν νά θαυμάζωμεν έκείνους πού έχουν τήν 
δυναμιν και το θάρρος νά ιδρύσουν μίαν κινηματογραφι
κήν παραγωγήν τών κάτω χωρών, καί καθήκον ήμών 
είναι να τους βοηθήσωμεν καί τούς ένισχύσωμεν είς τό 
να υπερνικήσουν ολας τάς δυσκολίας τάς όποιας ήθε- 
λον συναντήσει. 1
^Μία κινηματογραφική παραγωγή τών Κάτω Χωρών

Υ“®ιαΡ,Ή τ“ σύνορα μας, πρέπει νά θεωρείται ώς 
εθνική διαφημισις, δια τής όποιας καθιστώμεν γνωστούς 
εις το εξωτερικόν τον χαρακτήρα τοΰ λαοΰ, τάς συνή
θειας του, την φυλήν του, τάς έθνικάς του ένδυμασίας 
την αρχιτεκτονικήν του, τήν βιομηχανίαν του καί τό έμ- 
ποριον της χωρας;

Εάν όλα αύτά τα διαφημίσωμεν διά εικόνων άντί τής 
γραπτής διαφημίσεως όπως έγίνετο άλλοτε, οί ξένοι λαοί 
θα γνωρίσουν συν τώ χρόνφ τήν χώραν μας έν τή πραγ
ματικότητά διότι καί ημείς έπίσης, όπως τόσαι άλλαι χώ
ροι εχομεν ενδιαφέροντα άξιοπερίεργα διά τούς ξένους επισκεπτας. ®
. Δ.ι“ τ°ϊ λόΥ°ν ό®™ τούτον δέν πρέπει νά θεωρώμεν 

την εθνικήν παραγωγήν ώς ένδιαφέρουσαν μόνον τόν

παραγωγόν, άλλά. νά θεωρώμεν αύτήν ώς έργον έθνικοΰ 
ενδιαφέροντος τόσον διά τό κράτος όσον καί διά τάς 
βιομηχανίας του. ’
, Γενγάται μία νέα βιομηχανία, έκ τής όποιας θά ώφε- 
ληθη ωσαύτως το Κράτος.
. ν~,α α^τή βιομηχανία, έκτείνεται άπεριόριστα, καί 
εγγιςει Ολους τους κλάδους τής βιομηχανίας, όλοι δέ οί 
έμποροι όπως οί ξενοδόχοι, αί έταιρεϊαι τών σιδηροδρό- 
μων, αι ατμοπλοίκαί έταιρεϊαι, τά καφενεία κλπ. μέχρι 
και τών μικρότερων έμπορων έχουν μέγα συμφέρον 
όπως η νεα αυτή βιομηχανία τής έβδομης τέχνης λάβη 
μεγαλην εξαπλωσιν.
. ?»*!·,· Άθτέρος.-"Ας τά βλέπουν ή μάλλον άς τό 

ακουν οι δικοί μας.
*Η Ιαπωνική παραγωγή

Συνεπείφ. τής ενεργούς έθνική; κινηιιατογραφικής πα
ραγωγής εν_ Ιαπωνίφ, οί έξαγωγείς αμερικανικών φίλμ, 
θα χάσουν ενα άπό τούς καλυτέρους των πελάτας : τήν 
Ιαπωνίαν.

Η Ιαπωνία κατόπιν προσπάθειας τριών έτών, χω
ρίς να έπικαλεσθή ούδ' έπ’ έλάχιστον τήν συνδρομήν τής 
κυβερνησεώς της, καί χωρίς καμμιά σχετική πολιτική 
κατωρθωσε να ίσοφαρίση τό ξένον φίλμ. Πρό τριών 
ετών το αμερικανικόν φίλα ήτο σχεδόν ό μόνος κύριος 
της ιαπωνικής κινηματογραφικής άγοράς. Μερικοί διευ· 
θυνται κινηματογράφου άρχισαν τότε νά προβάλλουν 
ενα _ ιαπωνικό φίλμ καί γιά νά τραβήξουν πελατεία 
μπουκοταρισαν τά άλλα φίλμ.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Την 31 λήγοντας μηνός Μαρτίου έ. έ. λήγουν αί συν- 

δρομαί των κ. κ. Α. Άναστασιάδη Άθήναι, 2. Σταμέλου 
Αθηναι, Κλ. Χατζηγεωργιου Άθήναι, Α. Μακέδου Άθή

ναι I. Ριζογιαννοπούλου Ν. Ιωνία, Τηλ. Σπηρίδη Άθή
ναι,Λουκά Ευταξία Παλ. Φάληρον, Σπυρ. Ζωίτση Άθή
ναι, Γ. Τσαντίλα Κόρινθός, Λάμπρου Βοσνιάκου Κοζάνη, 
Χρ. Ζέγκου Αλμυρός, Τ. Νικολακοποΰλου Αΐγιον Β 
Αναγνώστου Μυτιλήνην, Τασίτσας Τρακάλη Σέρρα’ι, π’. 

Μαρόγλου Χαλκις, Κινηματογράφου «Αττικόν» Θεσσαλο
νίκη, Στεφ. Τσελεπίδη Ξάνθη, Διον. Ρώμα Ζάκυνθος 
Αναστ. Κριτή Ξάνθη Κατίνας Καλαποθάκη Καλάμας, Κ 

Ντόλια Θεσσαλονίκη, Βούλης Καπιτσινέαι Καλάμαι Άν- 
θιππουλας Σαρίκι Καβάλλα, καί Μ. Βουλκοπούλου Σέοοαι

Παρακαλουνται θερμώς οί άνωτέρω κ. κ. συνδρομη- 
ται όπως θελησουνκαι μάς ειδοποιήσουν έγκαίρως διά τήν 
ανανέωσιν τής συνδρομής των καθ’ όσον κατ’ έπικρατή- 
σασαν αρχήν από 1ης Απριλίου θά διακοπή ή περαιτέρω 
αποστολή του φυλλου. (’Εκ τοΰ Λογιστηρίου).

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
μ- ° Άλφρέδος Μασέν, διευθυντής ενός στούντιο στή 
Νίκαια είχε.ενα ώραϊον πελεκάνον πού προώριζε γιά κά
ποιο φίλμ. *0 πελεκάνος είχε τόσο ήμερώσει πού έτργύ- 
ριζε στην αύλη τοΰ στούντιο, δταν μιά μέρα, κυνηγημένος 
απο ενα σκύλο, επέταξε καί έτράβηξε πρός τό ποταμάκι 
του Πάγιόν, που έτρεχε λίγο πειό κάτω καί άρχισε νά βου- 
χ^, αΥχ V Καν®ν“ ·ψ“Ρ1· Κατά κακή του τύχην τρεις κυνη
γοί, βλέποντες τό παράξενο πουλί χωρίς νά φαντάζονται 
δτι βρίσκονται πρό ήθοποιού τής οθόνης ! τό έβαλαν στό 
σημάδι καί δταν ό Μασέν έφθασεν εις άναζήτησιν τοΰ 
Οραπέτου, είδε μετά λύπης του δτι ή συνέχεια τού φίλμ 
ανεβαλλετο μεχρις έξευρέσεως αντικαταστάτου του.

* *
Οπως καί άλλοτε έγράψαμεν, αί Άθήναι έχουν τήν 

προτεραιότητα εις πολλά μεγάλα φίλμ.
Οΰτω μόλις έφέτος παίζεται είς τό Παρίσι τό ώραίον 

Σοβιετικόν φίλμ «01 Ντεκαπρίστ».

Κινηματογραφικός Άότήρ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
κ ι Η Η X ι Σ της ΟΠΡ°ϋ

ΛΕΜΕΣΟΣ: (Τ’ άνταποκριτή μας).—Παρ’ δλη,τήν απο- 
κοήάτικη κίνηση, πού προπαντός στή Λεμεσό, . απ όλες τις 
5λΰς πόλεις τής Κύπρον, είναι πολύ εντατική, ο κινηματογρά
φος σημείωσε άγριες πιέννες, χωρίς τα φιλμ που (εροβληύληκανε 
νάναι μεγάλα., Ή Σινε Όριάν μάς παρουσίασε, απ τις 
Φλεβάοη, αύτά τά έργα. „ ,

. 'Αγνός γλεντζές)), «Δραπέτης* με το Τζακ Χος, με- 
τριο ΡΌποιο)) με τούς Κόνρατ Βάϊτ Βερνερ Κραους. Το φιλμ 
όταν άπ τά χειρότερα πού είδαμε ίσαμε τα σήμερα., Ο φω
τισμός του ήταν πρωτόγονος. Σημείωσε olXr6,1 αποτυχία. 
ι’Ο Μάξ στην ’Αμερική” κωμωδίαμέ το Μας . ιντερ, 
μεγάλο καλλιτέχνη πού τόσο πρόωρα πέθανε.

Προσεχώς τό «Ιερό Βουνό”, αυτό το σούπερ φιλμ της 
Ονφα', ό ιΣνρκονφ”, τό ι Ζωντανό λάφυρο” κλπ. .

Στή Λευκωσία και Λάρνακα σημείωσε καταπληχτικη, επι
τυχία τό εΜπ'ενΧούρ”. Προβάλλεται για δεύτερη φορά. Η 
άλή&εια είναι πώς οί σκηνές τής άρματοδρομιαζ, να^α^· 
καί ή έπίσκεψι στους λεπρούς, ήταν αριστοτεχνικά ,εχτελεσμενες. 
’Αντίθετα άλλες σκηνές, προπαντός ογκου, ήταν αποτυχημένες. 
Οί εισπράξεις τών κινηματογράφων Παπαδοπούλαν, της 
κωσίας, καί Μακρίδη, τής Λάρνακας, ήταν τεράστιες. Απ Ολες 
τΙς άλλες πόλεις τής Κύπρου πήγανε_ στη Λευκωσία και Λαρ 
νακα κινηματογραφόφιλοι, γιά νά δούνε το έργο.

Καί πάλι άναγκάζουμαι νά γράψω για το, μεγάλο ^*·ηνικό 
φίλα ^Ερωτας και κύματαΌ. Έπί τε.ίους οι αδελφοί Γαζιαδη 
πρέπει νά φροντίσουν, όπως ή ταινία αυτή Λαιχτει στή ι π j , 
&φοϋ άλλωστε ή επιτυχία τον είναι σίγουρη.
ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΓΠΡΟτ

ΛΕΜΕΣΟΣ (τ’ ανταποκριτή μας).-Ή Σινέ Όριάν μας 
παρουσίασε απ’ τιζ 2-15 τοΰ Μάρτη αυτά τα έργα: «.Φασμα 
τοϋ ΰανάτου» με τή Λισέγκο, έργο μέτριο. <ιΓο τράγον ι του 
θριαμβευτή ί,οωτα” με τή Κοβάγκο καί τον Ζαν ι^ιςε .ο. 
Σκηνοθεσία Τονρζάνσκν, τοΰ σκηνοθέτη τοΰ ι Μιχαήλ ^τρογ- 
κώφ.'Ά ”Εργο μέτριο. iCH γυναίκα καί ο παράς” με τηι 
άνυπόφοοη Πίνα Μενικέλλι. Ταινία πολύ παληα, μέτρια, σι; 
μείωσε · ΐχτοή αποτυχία. «Χοιστόφορος Κολομβος” ια
μέ τό Μποΰστερ Κήτον. «Χωρίς οικογένεια- Ίικ°ί'’(°)’ικοΊ,.β ’̂ 
βγαλμένο άπ’ τό μυθιστόρημα τοϋ.Έχτωρα Μαλλω. . ο φ I- 
αυτό σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία σε κοσμοσυρροή, αν κα , 
κατά τή γνώμη μου, δέ βγαίνει άπ’ τό μέτρω παρ Ολη την 
οπωσδήποτε ωραία νπόθεσι του. Προσεχώς ο ΙιΤυχερος , ρ 
Βουνό,» ιιΣυρκούφ· καί «.ΜητρόπολιΤϋ» ■< λ ~

Ό κ. Παπαδοπούλας παρουσίασε στή Λευκωσία τις 4 του 
Μάρτη τή μΚυρία μέ τις καμέλιες”, παρμένο απ το γνωστό, 
μυθιστόρημα τοΰ Άλέξ. Δουμά (γιου), καί οκηνοθετημενο απ 
τό Φοεντ Νίμπλο, σκηνοθέτη τοΰ -Μπέν Χουρ» Η επιτυχία 
σέ κοσμοσυρροή ήταν πολύ μεγάλη. Στις 77 ^παρουσίασε τις 
-ιθλίψεις τον Σατανά)) μέ τον Άδολφο Μενζοΰ, Ριχαρ ο ορ 
τέζ, καί Λύα ντέ Ποΰττι. Σκηνοθέτης ό Δαβίδ Γκριφφιθ, σκη
νοθέτης τών ιχΔυό ορφανών”. Ό κ. Παπαδοπούλας, που^ υστυ 
χώς ποώτα δέν έπαιξε στή Κύπρο καί μεγάλα έργα, αν εξαι 
ρέση κανένας 4-5, τώρα αρχίζει νά παρουσιάζει τα τελειότερα 
τΏζ φετβίνίϊς νίαραγΜγίϊς· ' Υποοχειαι, πά>ς πρ@βα -ι] οι^τομα 
τή "Μεγάκτ\ παρέλασι,, μέ τόν Τζών Τζίλμπερ, σκηνοθεσία 
Κίγκ Βίττοο, "Πόσο κόστισε ή νίκη,, τής εταιρείας Φοξ με τη 
Ντολορές Ντέλ Ρίο, τό "~Ιτ„ μέ τή Κλάρα Μποου, κ. α.

Τό κορύφωμα δμως τής επιτυχίας του θαναι σίγουρα το 
ελληνικό έργο "Τσιγγάνα τής ’Αθήνας,, μέ σκηνοθέτη και πρω
ταγωνιστή τό μεγάλο έλληνα καλλιτέχνη κ. Α. Μαόρα. Ας ση- 
μειωθή δτι ή ταινία αυτή παιζότανε στην Αμερική για τρία 
οννεχή χρόνια.

Ago της παρασκευής;
ΤΛ ΚΑΜΙΝΙΑ

ΕΤ© SIKE Λ«·©·Α·©

01 “ΤΑ ΓΜΣ,, ΤΗΣ Η. ΪΟΡΚΗΣ
Μ Tffl fflHMHOTO. nmrmii 1921

Άπό τά 314 προβληθέντα κατά τό 1927. φιλμ 
είς τό Μπροντγουαίϋ είναι ασφαλώς δυσκολωτατον 
νά έκλέξητις 10 φίλμ, έν τούτοι ς χωρίς νά. τηρηθη 
τάξις αξίας, άλλά σειράς προβολής, δημοσιευομεν τον 
κάτωθι κατάλογον. ,

Ό «βασιλεύς τών βασιλέων» σκηνοθ. Σεσιλ ντε 
Μίλ «Τσάνκ» σκηνοθέτη; Κοΰπερ καί Σεντσάκ (Pa
ramount). «Der Wegallen Fleisches» τό πρώτο 
έργο τοΰ Γιαννικς (Paramount).

«Wings» (Paramount).
«7ος ουρανός (Fox).
«Αυγή» σκηνοθ. Μουρνάου (Fox)
«Service for Ladies» (Paramount)
«Quality Street» (Metro)
«Underwold» (Paramount)
«Strark Love» (Metro) . . .
Αύταί είναι αι προτιμήσεις τών «Ταιμς», με την 

προσθήκην δτι έπ’ ούδενί λόγω πρέπει νά λησμονηθη 
τό τεχνικόν αριστούργημα τής U.F.A. ή «Μητρόπο- 
λις».Μεταξύ δετών άξιων επαίνου περιλαμβάνονται η 
«Χαϊδελβέργη» τοϋ Αοΰμπιτς,ή Καρένιν» με
τήν Γκάρμπο, τό«Μυστήριον μιας ψυχής»τής U.F Α. 
κ.ά. _ .

Ό ειδικός άνταποκριτής τοΰ Film Kuner σχο- 
λιάζων τάς άνωτέρω κρίσεις προσθέτει καί ένα ιδι- 
κόν του κατάλογον κατά σειράν άξίας:

«Αυγή» (Fox), «7ος Ουρανός», «Μητροπολις» 
(U.F.A.)

«Wings» (Paramount) (Fox),«Wegallen Fleis- 
ches» (Paramount).

^Jaz-z Singer (Warner) «Τσάνκ» (Paramount), 
«Service for Ladies (Paramount), «Quality

Street» (Metro)
«'Ιερό βουνό» (U.F.A.)
Περαιτέρω δ άρθρογράφος τών «Ταϊμς» «'’«φέ

ρει τά 4 καλύτερα φίλμ τοΰ 1926.«Βαριετε», «Μπω- 
Ζέστ», «Τί έκόστισε ή νίκη» καί «Ποτέμκιν» και λε- 
γει δτι χωρίς νά δύναται νά παραβλέψη τις τήν «Αυ
γή» τοΰ Μουρνάου έν τούτοις είναι άναμφισβητητος 
άλήθεια δτι σάν τό «Βαριετέ» δέν έγινε άλλο φίλμ 
κατά τό 1927.

0 ΚΙΜΗΟΓΡΑΦΟΓΑΣΤΗΡ,. !ί. ΙΛΜΑΖ
Καθ' ά χτληροφορούμεθα τήν διεύθννσιν και την εκ- 

μετάλλευσιν τον κινηματογράφου ΡΑστηρ- Ν. Ιωνίας 
άνέλαβτν ή κ. Ίριανταφύλλου έπί ένοικίφ. Ο H Αστηρ 
ύπό τήν νέαν του διεύθυνσιν χάρις είς την ευσυνειδησίαν 
τοϋ συνεταίρου τής κ. Τριαντάφυλλου κα» μηχανικού του 
κινηματογράφου, ήρχισεν εργαζόμενος υπό «ονς 
ρους οιωνούς προβάλλων ταινίας εκλεκτας κα» πλούσιας.

’Κ κοινωνία τον συνοικισμού Ν. Ιωνίας εκτιμωσα 
τήν προσπάθειαν τής νέας Διευθύνσεως τοΰ κινηματο
γράφου ΡΑστήρ- επιδεικνύει ζωηράν συμπάθειαν ττρος 
αυτήν δέν παραλείπει δέ νά τήν περιβάλλη και με την 
άμέριστον εύνοιάν της.
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Πρωταγωνιστή!: Μαρσ'ελ Ναβάο. Μ. Βεηίν Ιη,,η,ί„ ν... ί - >mo< r, ■ ,
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ΤΑΞΙ!
Ενα,φρικ,ιαστικό γεγονός συνταράσσει άπό τινων ή

μερων την πολιν τών Παρισίων. Είς τό Λούβρον, είς τήν 
αίθουσαν των «βαρβαρών θεών καί άκριβώς έμπροσθεν 
του αγαλματος τοϋ θεού «Μπελφεγκόρ» εύρέθη νεκρός ό 
αρχικλητηρ του Μουσείου Σαμπαρά. Τό γεγονός έσχολι- 
άξετο ποικιλλοτροπως άπό τούς Παρισινούς, διεδίδετο 
δε οτι μέσα εις τας αίθούσας τού Λούβρου περιπλανά- 
ται ενα φαντασμα. ‘Ο μυστηριώδης θάνατος τού άρχι- 
κλητηρος μενει ανεξήγητος είς τήν άστυνομίαν καθόσον 
ούτε ίχνη κλοπής ούτε άλλαι ένδείξεις έγκληματικαί πα
ρουσιάζονται εις, τροπον ώστε ν' άποδοθή ή δολοφονία 
εις χειρας ανθρώπου. ψ

Μέσα είς την γενικήν αύτήν άπορίαν τοΰ κοινού καί 
την φρίκην η οποία συνέχει τούς κατοίκους τών Παοι- 
σιων ένας νεαρός δημοσιογράφος ό; Ζάκ Μπελγκάρτ ά 
ποφασιζει να χύση πλήρες φώς είς τό μυστήριον πού 
καλύπτει τον φονον του άρχικλητήρος. Καί χωρίς νά 
^καιρόν κατορθώνει νά είσέλθη άπαρατήρητος ,μέσα 

? -^°υβ.ρ0-ν κ“1 ν.“ συ^λέξη τά άπαιτούμενα στοι- 
χεια Ηδη εύρίσκεται επι τα ίχνη τοΰ έγκληματίου. Άλ
λα την στιγμήν καθ ην ητοιμαζετο νά συλλάβη τόν ά- 
γνωστόν του Λουβρου, δέχεται έκ τών όπισθεν ενα ισχυ
ρόν κτύπημα εις την. κεφαλήν καί πίπτει αναίσθητος.

- Λκ παραλλήλου ο μυστικός άστυνόμος Φερβάλ ό ό
ποιος επεφορτισθη άπό τήν διεύθυνσιν νά έξιχνιάση έ- 
πισης την υποθεσιν, παρακολουθών τάς κινήσε-c τού Μπελγκάρτ συνέλαβε τήν ιδέαν δτι αύτός είναι ύ £ά- 
ποϋ%τ0υ εΧ,κλ’’μαΤ°ε. τού , Λούβρου. Άλλά τήν στιγμήν 
που ητοιμαζετο να τον συλλαβή έπεμβαίνει ό βιάση ο- 
αστυνομικός Μαρσελ Ναβάρ ό όποιος παρέοτη μάρτυς 
της κατα του Μπελγκάρτ έπιθέσεως άπό μακράν καί έμ- 
ποδιζει τήν σύλληψιν του. ρ μ

<nv ι>φ.ν1ί.,„, ,ά ·Μ(ιηδάν ..£ -
---------------------- ---- Μ.γτιιρι »

Μία όκηνΐι άπό τό έογον The Citv _ , ,

και κλεπτει μερικά; έπιστολάς τάς οποίας είχε γράψει 
πρδς αυτήν ο δημοσιογράφος Μπελγκάρτ. Ταυτοχρόνως 
η Λυανα, ο Ναβαρ και ο Μπελγκάρτ λαμβάνουν άπειλη- 
τικας έπιστολάς με την υπογραφήν «Μπελφεγκόρ. τών 
οποιων ο γραφικός χαρακτηρ ώμοίσζε καταπληκτικά τόν 
χαρακτήρα του Μπελγκάρτ.

- ‘θ Ν“3“6 αντιλαμβάνεται παρ’ αύτά δτι ό σκοπόσ 
των επιστολών απεβλεπεν εις τό νά ένοχοποιήση τόν ά
τυχη δημοσιογράφον. Άλλ' ό Φερβάλ τουναντίον φρο
νεί οτι εχει αρκετας ενδείξεις κατά τοϋ Μπελγκάρ^καί 
επιχειρεί μιαν κατ οικον έρευναν δπου ευρίσκει άρκετά 
αντικείμενα τα οποία ενισχύουν τάς υποψίας του.

- μ μ?ταξξ ,τ? φάντασμα έπιτίθεται έκ νέου κατά 
δ?ασΑΓΒ8λγκαρ·τ “ελ °υϊ-°ς .χ“ρις είς τί>ν ψυχραιμίαν του 
διασώζεται, και ειδοπο ει τόν Ναβάρ δστις κρύπτει τόν 
δημοσιογράφον εις το σπίτι του διά νά δώση ?όν καιρόν 
εις το φαντασμα νά δράση έκ τού ασφαλούς θ

Εις την οικίαν τοϋ Ναβάρ ό Μπελγκάοτ ό όποιοι: 
διαμένει υπο την ιδιότητα τοϋ καθηγητού ' ΚανταρέλΜ 
διευθυντου του Μουσείου τής Φλωρεντίας γνωρ^ι τϋν

χ %: 
ρογραφον του 16ου αιωνος ύπό τόν τίτλον «Μυστηριώδη 
ifSKS ΪΕΧ.
αύτου ο Ναβάρ_ κατορθώνει νά άνακαλύψη τΓαίϊια" τής 
ποίο^ύτηάλΤ ' ΜπελΨενκί>0'> είς τό Λούβρον τό ό- 
'ΜΧ ·η μ “λ,λοτε κατοικία των βασιλέων τής Γαλλίαν Ηδη ο Ναβάρ καταγίνεται ν’ άνακαλύψη πώς τό χειρό
γραφον αυτό περιέπεσεν είς χείρας τού Μπελγκάρϊ ° 

Εν τφ μεταξύ η Λυανα Λαπόρτ βλέπει μέ άπονου 
τευσιν τον Μπελγκάρτ ν’ απομακρύνεται άπό _ αύτήv\a'i 

ν ■—, ",■» -·ι>' nuwet. ιοϋτο τήν 
κάμει να_ υποφέρη ιδιαιτέρως και νά 

| εξασθενη βαθμηδόν.
Ο Μπελγκάρτ πληροφορηθεΐς τήν 

καταστασιν τής Λυάνα αποφασίζει νά 
την επισκεφθή. Άλλά τούτο παρ'ο
λίγον να τού στοιχίση άκριβά καί νά 
συλληφθη απο τον Φερβάλ άν δέν ει
δοποιείτο εγκαίρως άπό τόν Ναβάρ 
και διεφευγε τήν σύλληψιν.

Μίαν πρωίαν ή Λυάνα εύρίσκεται 
νέκρα. Η αστυνομία ύποψιασθεϊσαδτι 
0 υανατος της δέν ήτο φυσικός άπο- 
φασιζει να κάμη νεκροψίαν, άλλά τήν 
επόμενην μετ’ έκπλήξεως ανακαλύ
πτουν οι ίατροδικασταί δτι τό πτώμα 
της Λυανα άπήχθη άπό τό φάντα. 
σμα. Ό αστυνομικός Φερβάλ ύποψιά- 
ζεται εκ νέου τόν Μπελγκάρτ καί 
φρονεί οτι αυτός έξηφάνισε τό πτώμα 
οια , να εξάλειψη τά ίχνη τοΰ έγκλ: - 
ματος του. Καί χωρίς νά χάση και
ρόν σπεύδει είς τήν οικίαν του Να-, 
βαρ οπο,υ συλλαμβάνει τόν καθηγητήν 
Κανταρέλλι είς τό πρόσωπον τοϋ ό
ποιου διέβλεπε τήν ταυτότητα τοϋ 
Μπελγκάρτ.

. Ή Κωλέτ είναι άπαρηγόρητος διά 
την σύλληψιν τοΰάγαπημένου της,έχει 
όμως εμπιστοσύνην είς τό τάλαντον 
του πατρός της καί έλπίξει είς τήν 
ανακαλυψιν τοΰ πραγματικού ένοχου.

(Συνέχεια είς την ΙΟην όελίδα)

IW Universal—Μέ τήν Μάριαν Nile. .««

'Ο Πέτερ Ούύϊτ ήτο σχεδιαστής εις έν γραφειον 
οικοδομών καί ύπέφερεν υπερβολικά από τας ιδιοτρο
πίας τοϋ διευθυντοϋ τοϋ γραφείου Τόμ Εκελ. Ο 
προϊστάμενος του Γκράντ Γσιμμερμανν περιέμενε την 
ανεψιάν του άπό τό οίκοτροφεΐον και επειδή ητο απη 
σχολημένος μέ σοβαράν συνομιλίαν μέ έναν Παλμερ 
προκειμένου νά άναλάβη κάποια σπουδαιαν υποθεσιν, 
παρήγγειλε είς τόν Πέτερ Ουαίτ να υπαγη αυτός να 
παραλάβη άπό τόν σταθμόν την ανεψιαν του.

Ό Πάλμερ ευρίσκει τά σχέδια αηδή καί όχι μον
τέρνα. Έν τφ μεταξύ ό Πέτερ Ουαίτ έφθασεν εις 
τόν σταθμόν καί όταν βλέπει δτι ή Μάριαν Μπρεντ η 
ωραία ανεψιά, ένοχλήται άπό έναν άνδρα, επεμβαίνει 
(καί μαζί προχωρούσε καί τό πεπρωμένον)~ και ενα 
δέμα ρίχνει στο κεφάλι τοϋ άδιάντροπου, ενω ή Μα
ρίαν πιστεύει, δτι δ Πέτερ τόν πολύ ίσχυρότερον ,,του 
κατέρριψεν, καί ή χαρά της ήτο έτι μεγαλύτερα, όταν 
έμαθε δτι δ Πέτερ εστάθη διά νά τήν συνοδευση. .

Κατά τήν επάνοδόν των διέρχονται απο ενα λοκαλ 
καί σέ λίγο φθάνουν είς τό γραφείο δπου ο Πετερ με 
εξαιρετική δυσαρέσκεια είναι ήναγκασμενος να απο- 
χωρισθή τήν ώμορφη δεσποινίδα. Οταν επανήλθε 
στή θέσι του φαντάζεται πόσον ώμορφα θα ητο με , 
μιάτόσο θελκτική γυναίκα νά μένη. σε μια νόστιμη] 
φωλίτσα, καί μπροστά του πέρνα ενα θελκτικό σπι- , 
τάκι, τό όποιον χωρίς νά χάνη καιρό σκιτσαρεν στο ! 

χαρτί. ,ν μεταξύ είπεν δτι, θά φύγη την |
επομένην καί αν μέχρι τότε δέν έτοιμασθη κανένα 
ωραίο σχέδιον, άτυχώς θά δωση τήν παραγγελίαν

Μία όκηνή τό τεΧευταϊον εργον τοβ Μοόζοθκνν 
___ _ r ι ___________ Αιΐίίίπη«‘Ο ΠρίγκηΨ Κοζάκος» ίι ·Ή ©υόία»

άλλοΰ. Ό Τσίμερμαν έσυλλογίσθη οτι δ Πάλμερ έχει 
μιά λεπτή νεανική καρδιά, γι’ αυτό, θά τοΰ ήρεσεν η 
Μάριαν. Προσκαλεΐ λοιπόν τόν Παλμερ να περάσουν 
κάπου μαζί τό βράδυ έχοντες μαζί των καί, τήν άνε- 
ψιάν του. Αυτό δμως δέν ήρεσε της, Μαρίαν και 
ειδοποιεί καταλλήλως τόν Πέτερ αν θέλει νά περά
σουν τό άπόγευμα είς τό «Καφέ Σβενεϋ». Χα
ρούμενος δ Πέτερ συμφωνεί. Η Μαρίαν^ εξ 
άλλου ζητεί συγγνώμην δτι δέν ήμπορεΐ.να υπα- 
γη μαζί των τό βράδυ υποφέρουσα άπο, δυνατό 
πονοκέφαλο. Συναντάται κατόπιν με τόν Πέτερ καί 
πηγαίνουν στο «Καφέ» οπού ή παραστασις εχει ήδη 
άρχίσει. Ό χώρος τών θεατών είναι κατασκότεινος. 
Μόνον είς τό μέσον τανταλεύονται τά φώτα τών προ
βολέων φωτιζόντων ένα ζεύγος χορευτών. Ό μαιτρ 
τούς παοακαλεΐ νά καθήσουν σέ ένα πιασμένο τρα
πέζι μέχοις δτου έλευθερωθή καμμιά θεσις. Στο. σκό
τος δέν άντελήφθησαν δτι ή τύχη τούς έφερε στο ίδιο 
τραπέζι τοϋ θείου των. Ευτυχώς πριν άνάψουν τα 
φώτα είδαν ένα τραπέξι στο άντίθετο μέρος και 
έσπευσαν νά τό καταλάβουν. Έν τούτοις κατα την 
διάρκειαν τοΰ χορού άντιλαμβάνεται ^δ θείος τήν νο- 
μιζομένην ως άσθενή άνεψιάν του με τον υπάλληλον 
του Ούάϊτ νά χορεύουν μέ εξαιρετικήν άφοσιωσιν. 
Μόλις πολύ αργότερα, δταν ξανακάθισαν άντεληφθη- 
σαν τόν θειον καί εννοείται εγκαταλείπουν αμέσως 
τό λοκάλ. Έν τούτοις έξω άδιακόπως βρέχει και ο 
Πέτερ αναζητεί ένα αυτοκίνητο. Άτυχώς όλα τα ταξί 
ήσαν άγκαζέ. Ένώ ματην τρεχει μες, στην βροχήν 
άναζητών ένα αυτοκίνητο συναντά έπι τέλους κάποιο

καί προσφέρει είς τόν σωφέρ, 10, δολλάρια 
άρκεί νά τόν μεταφέρη είς ,τθ σπίτι. Άλλ αυ
τός άπαντά «ούτε διά 10.000 δολλαρια, .» Οτε 
δ Πέτερ τόν πληροφορεί οτι εχει απόλυτόν α 
νάγκην τοϋ αυτοκινήτου, ώστε νά δίδη δποιαν- 
δήποτε τιμήν, τοΰ πωλεί τό αυτοκίνητο αντί 
300 δολλαρίων. Ό Πέτερ ουδέ υπώπτευεν οτι 
δ δήθεν σωφέρ ήτο μέλος συμμορίας ληστών, 
τόν όποιον κατεδίωκε άγρίως ή αστυνομία. Οι 
λησταί καταδιωκόμενοι είχαν κρύψει τά. κλοπι
μαία έντός τοϋ αυτοκινήτου καί τώρα εγκατα- 
λείποντες αύτό, έλησμόνησαν νά τά παραλάβουν.

Τήν επομένην τής λέγει δ θείος.Πρεπ,ει α
μέσως νά έτι ιμάσετε τά μπακάζια, επιστρέφετε 
άμέσως είς τό οίκοτροφεΐον, διότι χθες σας εί
δαμε μέ τόν Ούάϊτ είςτό «Sweeney s». Εκ
διώκει δέ καί τον Ουαίτ.

Ό Πέτερ είναι εξαιρετικά θλιμένος.
Φεύγει μέ τό νεοαγορασθέν παληοαμάξη 

άλλά ή άστυνομία τόν σταματά, θέλουσα νά 
δδηγήση είς τόνπλησιέστερον άστυνομικόν σταθ
μόν ένα βαρύ εγκληματίαν. . ,

Ό Πέτερ δστις είχε διαβάσει είς τάς εφημερι-
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δας σχέτιζα μέ τι'ιν κλοπήν συλλογίζεται ήδη πώς κα
τέστη κύριος τοϋ αυτοκινήτου καί τρέμει. Καί προ
σπαθεί ταχύτατα νά έξαφανισθη κάμνων τοιουτοτρό
πως τήν αστυνομίαν νά τόν ύποπτευθή. Τυχέως τό 
αυτοκίνητό του μουντζουρώνεται μέ μαύρη μπογιά 
καί τότε τοϋ έρχεται ή ιδέα νά βάψη όλότελα τά αύτο-1 
κίνητο μαύρο, ώστε νά τοΰ δώση διαφορετικήν δψιν. 
Ή πανουργία επιτυγχάνει καί ό Πέτερ φθάνει έπί I 
τέλους είς τήν Μάριαν, ήτις τόν παρακαλεΐ νά τήν 
όδηγήση είς Μοντένο, δ'που θά παντρευτή καί έτσι ό | 
θείος της δέν θά τήν ξανακλείση είς τό οίκοτροφεΐον.

Έν τφ μεταξύ ό Πάλμερ ευρίσκει τό σχέδιον τοΰ 
Πέτερ Ούάϊτ καί μένει έκπλητος. Άτυχώς τό σχέδι
ον δέν ήτο τελείωμένο,καί ζητεί νά τοΰ τό τελειιόσουν. 
Ζητεί δ Τσίμερμαν τόν Ούάϊτ, δ Έκετ δμως τόν πλη 
ροφορεΐ δτι έφυγεν. Ό ’Έκετ βλέποντας τήν μεγά
λην τοΰ ταραχήν τόν πληροφορεί δτι προ τίνος ό Πέ
τερ ώμίλει μέ τήν ανεψιάν του. Τηλεφωνεί είς τό σπί
τι καί ή ύπηρέρια τόν πληροφορεί δτι οί δύο άνεχώ- 
ρησαν είς τό Μοντένο δπου θά νυμφευθοϋν,

Πράγματι οί δύο μεταβαίνουν εκεί, καθ’ δδόν δ 
μως γίνονται αντιληπτός υπό τών ληστών, οίτινες α
ναγνωρίζουν τό αύτοκίνη όν των άν καί βαμένο μαύ
ρο καί τούς ακολουθούν. Καί δ Τσίμερμαν έξ ά'λλου 
μέ τόν Πάλμερ σπεύδουν διά τό Μοντένο.

’Εκεί δ Πέτερ καί ή Μάριαν ϊστανται προ τής α
γίας τραπέζης χωρίς ακόμη δ κουτός Πέτερ νά έχη 
άντιληφθή δτι αυτόν εννοούσα ή Μάριαν γιά μνηστή- , 
ρα της. Έν τφ μεταξύ ενσκήπτουν κατακλυσμοί, βρο
χή, ή οποία μεταβάλλει καί πάλιν τό χρώμα τού αύτο- I 
κινήτου. Αύτο εκπλήσσει μερικούς αστυνομικούς. Κτυ-' 
πούν στήν εκκλησία καί ζητούντόν ιδιοκτήτην τοΰ ταξί I 
διά νά δμιλήσουν. ΌΠέτερ νομίζει δτι κτυπρί δ άναμε- । 
νόμενος μνηστήρ. Μόλις δμως εξέρχεται άντικρύζει ι 
τήν αστυνομίαν’ καί τούς αληθινούς εγκληματίας προ-1 
σπαθοΰντες νά πάρουν τά κλοπιμαία τά όποια είχαν 
έγκαταλείψει στο ταξί καί έτσι αύτοίμέν συλλαμβάνον- I 
ται, αυτός δέ κατορθώνει νά απόδειξη τήν άθωότη-, 
τά του.Έντός ολίγου φθάνουν δ Τσίμερμαν καί δ Πάλ | 
μερ. Έν τή άγνοίςι των τρέχουν γύρω στήν εκκλησία 
φωνάζοντες τόν Πάστορα. Έπί τέλους συναντώνται'ή | 
Μάριαν παρουσιάζει υπερήφανη στο θείο της τόν νέ 
ον του ανεψιόν. 'Ο θείος έξαγριούται ή βία δμως τοΰ 
Πάλμερ τόν αναγκάζει νά έλθη εύθύς είς τό προκεί- 
μενον. ’Αλλ’ δ Πέτερ άρνεΐται νά πωλήση τό σχέδιόν 
του διότι τό έσχεδίασεν άποκλειστικώς διά τού; δυο 
τους. ΌΠάλμερ φεύγει εξαγριωμένος. Έν τούτοις ή 
Μάριαν κατορθώνει νά συμφιλίωση τόν θειον της Τσί 
μερμαν μέ τόν Πέτρον.

Κινηματογραφικός Άότΰρ

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΗΣ V.F. A.
—Ό Μιχαήλ Μπόνεν, δστις πρωταγωνιστεί είς τό νέο 

U.F.A. φίλμ -Μυστηριώδης δύναμίζ·, τό όποιον θά προ- 
I βληθή προσεχώς καί εδώ, προσελήφθη ΰπό τής “Οπερας 
τής Ν. ‘Υόρκης διά μίαν πενταετίαν. Ώς γνωστόν δ Μπό
νεν τυγχάνει περίφημος άοιδός. Εις τό ανωτέρω φίλμ 
πρωταγωνιστούν ακόμη ή συμπαθής Σούζη Βερνδν καί ή Τρούους φδν “Αλτεν.

—Ό Ρόμπερτ Ράϊνερτ, δ συγγραφεύς τών φιλμ “Νεα
νική μέθη» καί τΚοκοτόδρομος» είναι καί σεναριογρά
φος τοΰ τελευταίου φίλμ τής U.F.A. -Μυστηριώδης 
καθρέπτης». Καί τό φίλμ αυτό ώς πληροφορούμενα θά 
προβληθή ασφαλώς ένταΰθα.

—Ό Βίλχελμ Τίλε σκηνοθετεί τό U.F.A. φίλμ -Ή 
κυρία μέ τήν μάσκα» είς τό όποιον πρωταγωνιστεί μία 
άπό τάς καλλονάς τής 7ης τέχνης, ή Άρλέτ Μαρσάλ, 
μέχρι τοϋδε ηθοποιός τής Παραμάουντ.

— «Spione» (Κατάσκοποι) είναι τό νέο φ"ί λμ τοϋ 
Φρίτς Αάν, τοΰ όποιου ή βερολινέζικη πρεμιέρα ναγγέλ- 
λεται διά τά τέλη τρ. μηνάς. ‘Υπολείπονται ίσέτι μόνον 
μερικά τρικ νά όποια “γυρίζει δ Φρίτς Λάν. ^Εϊς τό φίλμ 
πρωταγωνιστούν ό Βίλλυ Φρίτς δ Κλάϊν Ρ ργε, δ Λού- 
που Πίκ, δ Λουΐς Ρδλφ, ό Φρίτς Ράσπ' ή Γκέρντα 
Μάουρους, ή ΛΙεν Ντέγιερς καί ή Χέρτα φδν Βάλτερ. 
Φωτογράφος δ Βάγνερ. Τό φίλμ φυσικά αναμένεται μέ 
απολύτως εξαιρετικόν ενδιαφέρον. Οί ένταΰθα αντιπρό
σωποι τής U.F.A. μας έπληροφόρησαν δτι τό φίλμ έχει 
παραγγελθή καί υπάρχει μεγίστη πιθανότης νά παιχθή

| κατά τήν τρέχουσαν περίοδον.
—'Ο Ζόε Μάη ήρχισε τό “γύρισμα» τού πρώτου φίλμ 

τής παραγωγής Poratner der U.E.A. Τούτο τιτλοφορεί
ται «Heimkehr». Πρωταγωνιστούν δ Γκούσταφ Φρήλιχ । καί ή Ντίτα Πάρλο καί ακόμη δ περίφημος σουηδός ηθο
ποιός Λάρς Χάνσον. Ούτος είργάζετο μέχρι τώρα διά τήν 

ι Metro, τόν θαυμάσαμε δέ τελευταίως εις τό “Ματωμένο 
γράμμα·» καινό ·Σάρξ καί διάβολος». Τήν φωτογραφίαν 
άνέλαβε μία άλλη κορυφή δ Ι'κύντερ Ριττάου.

—' Τά μυστήρια τής ανατολής» είναι τό νέο φίλα τοϋ 
σκηνοθέτου τοΰ ιιΚαξανόβα» Βολκώφ διά τήν U.F.A. 
“Ηδη -γυρίζονται» έξω·ερικά στή Νίταα καί τήν ’Αφρική. 
Πρωταγωνιστούν ώς γνωστόν ή Άλμπάνι καί ό Κολίν.

—-Λόττε» τό νέο φιλμ τής “Εννυ Πόρτεν τελειώνει 
εντός ολίγου καί ή πρεμιέρα νουάναγγέλλεναι ώςλίαν προ
σεχής. 'Εν τφ μεταξύ ήρχισαν αί ένοιμασίαι διά τό νέο 
φίλμ τής γερμανίδος τραγωδού -Ή καταφυγή». —Α—

ΜΠΕΛΦΕΓΚΟΡ
ΐΣυνέ^ει.ι έκ τΑς 8ης όελίόος)

‘Ο Ναβάρ βλέπων τήν σύλληψιν τοϋ προστάτευα, 
μένου του εντείνει τάς ένεργείας τουκαΐ δέν αργεί κα
τόπιν μιας συνομιλίας τήν οποίαν έσχε μέ τήν οίκονό- 
μον τής Λυάνα ν’ άνακαλύψη μίαν κοΰ-κλαν ή οποία 
εξηγεί τήν έμφάνισιν τοϋ Μπελφεγκόρ είς τό Λοϋβρον.

Λ *
Είς όλίγην άπόστασιν άπό τό άνάκτορον τοΰ Λού

βρου ένα άεροπλάνον έπερίμενε τήν συμμορίαν τοϋ 
Μπελφεγκόρ ή οποία έπρόκειτο νά μεταφέρη έπ’ αύτοϋ 
τόν θησαυρόν τού Λούβρου καί νά φύγη διά τό εξωτε
ρικόν. ‘Η συ'μορία μή άρκουμένη είς τήν λείαν της αύ- 
τήν ήθέλησε νά πάρη μαζύ της καί τήν Κωλέτ διά νά 
δώση ένα μάθημα είς τόν Ναβάρ. Άλλ’ ό Ναβάρ κατορ
θώνει νά θέση εκτός μάχης τόν σωφέρ τοΰ αύτοκινήτου 
τής συμμορίας, νά έλευθερώση τήν κόρην του καί νά 
συλλάβη συγχρόνως καί τήν συμμορίαν.

Ό Μπελφεγκόρ άναγκάζεται νά όμολογήση τήν ήτταν 
του καί νά καταθέση πώς άνεκάλυψε τόν θησαυρόν τού 
Λούβρου καί διατί ένοχοποίησε τόν Μπελγκάρτ.

Μετ’ ολίγον ή Κωλέτ εύρίσκεται είς τάς άγκάλας τοϋ 
έκλεκτοΰ της ό δέ Φερβάλ συμφιλιώνεται μέ τόν Ναβάρ 
πρός τόν όποιον ομολογεί ότι είνε πάντοτε μαθητής του.
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ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΑΣΜΑ

( Liebelei—Παρ. Hegewald—F ilm)
Τό φίλμ αύτο παρουσιάζει τόν έξής εξαιρετικόν συν

δυασμόν. Μονιέρνοι τύποι καί μονιέρνα αισθήματα άνα- 
μιγνύονται μέ ένα παλαιόν ύπερρωμαντισμόν.· ’Εξ άλλου 
ή σκηνοθεσία τήν J καί L. Fleck είναι κατά τό μάλλον 
ή ήτον νεωτεριστική.

Τό φλέρτ τής πλούσιας παντρεμένη; μέ τόν νεαρόν 
σπουδ ιστήν καί όλα τά σχετικά έπεισόδ.α είναι κάτι άρ- 
κετά σύνηθες σήμερον. Ό έρως τουναντίον τοϋ ίδιου 
νεαρού καί τή; πτωχή; άθώας έχει όλα τά στοιχεία ένός 
ύπερρωμαντισμοϋ. Έν τούτοις ιδίως τό πολύ κοινόν συγ- 
κινεϊται καί εύχαριστεϊται μέ τάς άντιθέσεις αύτάς

"Οταν πάλιν παρατηρείς τήν πρό τής μονομαχίας νύ
κτα τοϋ νεαρού καί κατόπιν τήν μονομαχίαν άδυνατεϊς νά 
άρνηθής είς τούς σκηνοθέτας λεπτό γούστο καί μοντέρ
να έπίδρασιν.

Καί τό μεγαλύτερον ένδιαφέρον κινεί ή "Εβελλυν 
■ Χόλτ. Μία άπό τάς άποκαλύψεις τοϋ γερμανικού φίλμ. 
ή όποίφ καί άν σήμερον δέν είνε τελεία ύπόσχεται μία 
άσφαλή έξέλιξιν. Ή λεπτότης της άφ’ ένός καί τό ότι 
άφ’ έτέρου είς μίαν στιγμήν τοϋ φίλμ ένθυμίξει Λίλιαν 
Ζίς, τό έγγυώνται.

”Η Βίβιαν Γκίμπσον καλυτέρα άπό κάθε άλλη φοράν. 
Ό Λουΐς Λέρχ, άν καί όχι τόσον φοιτητής, πάντως συμ
παθής καθώς καί ό Χένρυ Στουάρτ. Ή Χίλντε Μάρωφ 
άναξία λόγου.

Γενικώς είνε ένα έργο πού παρακολουθείται εύχάρι- 
στα, μέ μεγάλην έμπορικότητα διά τό πολύ κοινόν.

‘ Ro—Ma

ΞΑΝΘΗ ’Ή ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ

Παραγωγή «Paramount»—Προεβλήθη εις τά «’Ολύμπια»
Ή ταινία αυτή είναι- μία άπό τάς συνήθεις Άμερικα· 

νικάς κωμεντί χωρίς μεγάλας άξιώσεις. Τό μοναδικόν 
πλεονέκτημά της απέναντι τών άλλων είναι ότι ένεφανί- 
σθησαν εις αύτήν συγχρόνως τρεις μεγάλοι καλλιτέχναι 
οί όποιοι όμως, ώς ήτο επόμενον ήΊικήθησαν άπό τούς 
ρόλους των.

Ό μεγάλος «καρικτερίστ» Άδόλφος Μενξοϋ έκράτησε 
μέ πολύ τακτ καί λεπτότητα τόν ρόλον του καί ή Γκρέτ- 
τα Νώσεν ύπήρξεν άνταξία του, δεδομένου ότι ό πρωτεύ 
ων ρόλος της πσρέσχεν εις αύτήν πλήρη εύκαιρίαν νά 
έπιδείξη τά σπουδαία καλλιτεχνικά της προσόντα. Άτυ
χώς ή ’Αρλέτ Μαρσάλ τής όποίας αί γαλλικοί ταινίαι ύ- 
πήρξαν πραγματικοί καλλιτεχνικοί θρίαμβοι δι’ αύτήν, 
ήδικήθη πολύ άπό τόν άχάριστον ρόλον της τελείως α
συμβίβαστον μέ τό ώραΐον καλλιτεχνικόν τη; είδος.

Ή σκηνοθεσία όπωσδήποτε έπιμελημένη χωρίς νά πα
ρουσιάζει τίποτε τό έξαιρετικδν. ’Από εικόνας τό φιλμ 
•Ξανθές ή Μελαγχροινές» δέν περιελάμβανε ούόεμίαν ά- 

■ξίαν μνείας δεδομένου ότι περιορίζετο είς «έσωτερικά».
Έν συμπεράσματι έπρόκειτο περί ταινίας καλής είς τό 

«Ιδος της ήτις όμως έσημείωσε μετρίαν έπιτυχίαν.
"Ιρις Σκαραβαίον

ΕΙΛΩΤΕΣ
(Die Leibeigenen—Παρ. Eichberg der U.F.A) 

Προεβλήθη είς τό «Οϋφα Πάλαςι
Ό γνωστός κυρίως άπό χαριτωμένες όπερέττες ή έν 

γένει άπό έλαφρά έργα, παρουσιάζεται έ » τή προκειμένη 
περιπτώσει ώς άξιος λόγου δραμοτικός. Καί περί τούτου 
δέν ύπάρχει άμφιβολία διότι τήν σκηνοθεσίαν τοϋ Άίχ- 

μπεργκ πάντοτε διακρίνει λεπτότης, ρυθμός καί γενικώς 
τό καλοβαλμένον.

Τό σενάριο τοΰ Χάνς Στούρμ κατά τό έργον τοϋ Πιέρ 
Νέβσκη «Die Danischeffs· παρ’ όλον ότι δέν παρουσιά
ζεται άμεμπτον, έξελισσόμενον δέ κατά τό 1850, δέν συγ- 
κινεΐ τόσον τόν σίγχρονον θεατήν, είναι έν τούτοις 
ένιυπωτικόν, άρκετά πλούσιον είς δραματικά; σκηνάς, 
έναρμονισμένον μέ τό πνεύμα τής έποχής, έν μιφ λέξει 
κινεί τό ένδιαφέρον καί παρακολουθείται εύχάριστα.

"Οπως δέ καί έν άρχή έ ιόνισα ό Άϊχμπεργκ είργά- 
σθη εύσυνειδήτως καί ή τέχνη του ιδίως εί; ώρισμένας 
λεπτομέρειας θέίγει καί έν συνόλφ εύχαριστεϊ. Καί πά
λιν οί φωτογράφοι άξιοι έπαίνου.

Είς τούς ρόλους ή μορφή Χάίνριχ Γκέοργκ έπιβάλλε- 
ται. Είς τούτο συνετέλεσεν πολύ ό 'Αϊχμπεργκ, ύπεβοή- 
θησεν δηλ. τόν Γκέοργκ νά δημιουργήση μίαν μελέτην 
χαρακτήρας πρώτης τάξεως. Είναι ρώσσος δουλοπάροικος 
τοϋ 1859 έν τή κυριολεξίφ τής λέξεως. Ό Χάίνριχ Γκέοργκ 
είναι άσφαλώς άπό τούς πρώτους χαρακτερίστας τής 
Γερμανίας. Εί; τό πλευράν τού άτυχούς ή Μόνα Μώρις 
καί ό Χάρρυ Χάλμ μέτριοι. Χωρίς νά δύναται νά κατα- 
δικάση τις άπολύτως τήν πρώτην, χάριν έλαχίστων εικό
νων, ή έν γένει άτονία τού παιξίματός της δέν έπιτρέπει 
νά τήν θεωρήση τις άνωτίραν τοΰ μέτριου· ώς πρός τόν 
Χάλμ άδυνατώ νά τόν πιστεύσω ώς δραματικόν. "Ας έπι- 
ζητήση καλύτερα τάς δάφνας άπό τούς ρόλους ένός 
έλαφρού ζέν πρεμιέ.

Γενικώς πρόκειται περί ένός καλού φίλμ, τό όποιον 
έδώ ήρεσεν. Βο—Ma

ΗΓ' “ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ~ |||
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ηοαοοοοο . ____οοοοαοαο

Ζα νέα φί^μ ιηζ ·Φο<!
‘Η γνωστή καλλινέχνις τής Φόξ φίλμ ή θελκτική 

καί ηδυπαθής Βιρτξίνια Βάλλι πρωταγωνιοτεΐ είς ένα 
νέον φίλμ τής ώς άνω εταιρίας ΰπό τόν τίτλον ε'Ο πρίγ- 
κηρ χωρίς έρωτα.»

‘Η Βιρτξίνια Βάλλι ανήκει εις τήν τάξιν τών καλλιτε
χνών εκείνων τής οθόνης, τών όποιων τό άνομα καί μό
νον προσδίδει είς τό φίλμ δλην τήν μαγείαν καί τήν ελα
στικότητα τον έργου. Ή Βάλλι ενσαρκώνει τόν σύγχρονον 
τύπον τής ’Αμερικανίδας ή νέα της δέ έμφάνισις παρά τό 
πλευράν τού επίσης γνωστού ήθοποιοΰ Ζώρ θ' Μπριέν 
είς τό έργον -δ πρίγκηψ χωρίς έρωτα» αναμένεται δικαίως 
μετ' αγωνίας άπό τούς θαυμαστός της.
εΡωοβία

Ή Σοβιετική κυβέρνησις συνεκάλεσε πρό 15 ημερών 
είς τό Μόσεβρ συνδιάσκεφιν κατά τήνδποίαν συνεξητήθη- 
σαν δλα νά σχετικά μέ τήν πρόοδον καί τό μέλλον τού 
κινηματογράφου έν Ρωσσίφ ‘Ο άρχηγός τής κινήσεως 
ναύτης είνε δ κ. Λουνατσάρκυ δστις καί έλαβε λίαν ενερ
γόν μέρος εις τήν έν λόγω συνδιάσκεφιν, νονίσας δτι καθ 
δν χρόνον τά άλλα έθνη άπορροφοΰν ώρισμένα κέρδη άπό 
τήν έκμετάλλευσιν τής κινηματογραφικής των παραγω
γής ή Ρωσσία δέν άπολαμβάνει ουδέ σολδίον καθόσον ή 
παραγωγή της είναι καθαρώς προπαγανδιστική.
'ΣΚ ·Φδ]

‘Η διεύθυνσις τής Φόξ Φιλμ έδέχθη τήν έπίσκεφιν 
ένός έπιθεωρητοϋ της έκ Παρισίων δστις έδήλωσεν δτι ή 
πρόοδος καί ή εντατική διάδοσις τής μεγάλης φίρμας 
τής Φόξ Φιλμ έν Αίγύπτφ είνε ικανοποιητική. ‘Η Εται
ρία Φόξ Φίλμ θά μάς παρουσιάση έντός ολίγου μερικά 
νέα φίλμ έφάμιλλα τοΰ -Πόσο έκόστισε ή νίκη» καί τής 
«.‘Υστάτης ώρας» ·
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ί ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Ο έλεεινόζ χειμωνιάτικος καιρός άφ’ ένός καί ή έλάτ- 

τωσις της τιμής των εισιτηρίων άφ’ έτέρου γίνεται άφορμή 
"α1^αΚλ.νς°νΐαί.^ σηματογράφοι τής πόλεώς μΤς άπό 
πληθη κόσμου. Εννοείται δτι καί αί διευθύνσεις τών 
κινηματογράφων δεν παραλείπουν νά προβάλλουν πάντοτε 

Χλ*7“ ερ·γα’ ?Vtco δε να ^νονν ικανοποιημένα άμφό- 
επιχειρηματιών καί θεατών. Ψ

εί' τό™Χ καεάεη^αρελθοΰσαν έβδομάδα προεβλήθησαν 
ίνον *77 *“Τίσ,<"' Sl“S άπόφ,,ς
87° » εξ εκείνων που πολύ σπανίως παράγει ή κινηαα 

τογραφική βιομηχανία, <Τό κύκνειον άσμα! τό όπ^ον 
άφησε τας ωραιοτερας εντυπώσεις. Μεγάλην έπίσης έπι- 
τυχ α» εσημείωσε καί τό πρό αύτοϋ κατά τήν προπαρελ· 
άνθοώπ^δ°^δ“ ^οβληθέν έργον «Τό παρελθόν Ινός 
οαΐβφΑ · '°* δι™ημο* χερμανόν καλλιτέχνην Κόν-
βάπό ΕΙζ *0· °Υ^α Π<,λ«ς επίσης προεβλήθη ένα 
^το τα εξαιρετικά φίλμ τής U.F.A. «Οί Είλωτες- ,Ις■ τό 
ϊπΧεντττ εθριαμβευσεν καί πάλιν «*Ο Χρυσοθήρας. μέ 
αοί^ό'^0'' α"ΐΓλ,ν "ημειώσας θαυμαστήν έπι!υχί^ν 
μολονοτι προβάλλεται διά πολλοστήν φοράν έν τή πόλε, μας. ’Επίσης καί τό έργον .Τό τραίνο τοϋ θανάτου! 
«Μπώ Ζέσ "βοβολήντοΰ ύπερόχου έργου«Μπω Ζεστν η εΤο φρούριον τοΰ θανάτου», έπανελήωθυ 
η παλαια επιτυχία .Σάρξ καί διάβολος*. Είς τό Μονττάλ 
προεβληθη μία πρόσφατος ιστορία, ή ζωή ή δίκη ή 
καταδίκη καί ή έκτέλεσις τών άν^ρχικών Σάκκ ’̂καί 
τΣ!1ίΧΐ> εων δηοίω'’.ή άπόθεσις παρ’ ολίγον νά αίμα- 
^^εα^κάσμον υπό τόν τίτλον .Οί δύο κατάδικοι* 
.‘Ο δ! aVtOV?6°*βληθη καί ή δευτέρα έποχή τοΰ έργου 

Ο αρχών των δρυμών». Είς »ό Ρεγίνα «Τό παλάτι 
των οργίων., .ίε χό ΆχίΧλετον .’Η καρδιά μου άργά» 
και « Η γυμνή γυναίκα», είς τό Ροζικί,αίρ -Ό πρίγκυω 

τά σώση τόν άδελφόντου,, είς Vo 
διάφορά επεισοδιακά, είς τό Πανόραμα ή 

δεύτερα εποχή της Μεσσαλίνας. .Τό ίπποδρόμιον τών 
KaV‘° ν^οςτοΰ κόσμου"! εΐ! χύ 

^ηναικόν η κωμωδία «Γιά ονομα τοϋ Θεού» καί 
.δίονος με τη γροθιά του* μέτόν Τόμ Μίξ, είς τό Α.Ο Δ Ο 
.Ετ,μήν μέ τήν Νέγκρι, .Παλικάρι μιά φορά* καί .’ό 
πειρασμός», εις τό ΙίαπΚτυ (Ν. ’Ιωνίας/.’Ο ληστής 
ης Βαγδάτης» είς τήν Μα γειαν «Καλόγηρος καί 

κοκοττα» και . Η λευκή ’Αδελφή», εις τό Ελλάς «Τό στοιχειωμενο φτητιτ καί .‘Ο γενναίος στρατιώτης! καί 
τις τόν Αστέρα (Ά. Ιωνίας) .’Ο κλέπτης^ής Βαγδάτης».

Οί φορατζήδες, ή απαίσια αύτή πληγή τών 
}°^νΚ<Ον εη^*^ήοεων προσπαθούν, δ'πως πάντοτ/νά 
%*β“ϊ™ τις παράλογες Αξιώσεις των’μέ τήν μαγάρα 
Με της απαίσιες φάτσες των Κα1 ζ£ άχαρακτήοιστ^ 
δ^εί/τάς^Ισόδ^ 0η^°ν^οΰν *ά*' ^7° ίπεισό- 
σ’α, ‘ «ίΛΐ ? * "η Ηθογράφων ώσ«« νά καθί-
7 προβληματική η συνέχω ις τής λειτουργίας ζών 
κινηματογράφων των ’Αθηνών. Πρό ημερών ό διευθυν
τή του κινηματοθεάτρου «ΆχΙλλείονη κ. Χατζηγ,ωρ. 
ϊνδϊίί^Ύ><άσ^η τόν κινηματογράφον του tig
rX ,! αίί“ρ’υρΖαί Χατά Τ°ϋ τυραννικού αύτοϋ ζυγού 
των μαγγουροφορων φορατζήδων. Τό ίδιον συνέβη κατά 
τ/οάωο^!^ χαί Πέ^την είς τόν κινημα
τογράφον «I οζικλαΐρ» οπού ό διευθυντής του ήνανκά- 
Ιπό Κλ*ίσΡ' ΧΟν ,ΗινΎ1 μυογράφον διά νά απαλλαγή 
λαυ Χοΰ "aea^ovS ένός καθάρματος ύπαλλή0

?? α^τα^ου προϊσταμένου του ’Αποστολοπούλου 
SvVa^ ’’ άπαλλαγώ^ Από 

χ / ση *ων, κοινωνικών αύτών καθαρμά-
£’ Τί· yo^o^oft η μπορούν νά κάμουν φερόμ^νοι 
Voiutvate0°i0ai': *V™S &ii°VV νά ^ουργήσουϊ ^οη- 
χουμτνα δια να επιτύχουν την Απαλλαγήν των Από τάς

-J93J1,.

Κινηματογραφικός* Αότήρ

ξΛ<,χβ·«^··ί των απέναντι τοΰ Κράτους: ^ι1νάχΤ0 η^°6°υν, καλλιστα νά τό επιτύχουν χωρίς 
βωπαΙαΥ'-^ν^· εΛ“ξόί*“ ·1* βάρος τών πτωχών βιοπαλαιστών. Υπάρχει ο νόμος δ όποιος δίδει τό^δι
καίωμα εις τον υπουργόν νά κηρύττει έκπτωτους τούς ευ- 
νοούμενους ενοικιαστάς οί όποιοι προφασίζονται δτι tn μιουνται. ’Εννοείται δτι ό πρό,δρος^ής Π. Ε. Κ. ό ό
ποιος αναμιγνύεται σαν μαΐδανός είς δλα τά μαγειρεύμα- 
vnuatovn ?ΧΟυα*χ™1 ’* ^'βάβος τών συνοικιακών κι- 
νηματογραφων, αγρόν αγοράζει. Είνε δέ τόσον Αφελείς οί 
δυστυχείς επιχειρηματία, συνοικιακών καί επαρχιακών 
κινηματογράφων ώστε Αναφέρονται καί έγγράφωςΥις τόν 
πρόεδρόν των διά ζητήματα έπαγγελματικά κα! ζητούν 
την επεμβασίν του πισιεύοντες δτι θά τούς βγάλη άπό 
τον λαβύρινθον. Ποσον Αφελείς άλλά καί πόσον εγκλη
ματικοί δια τας επιχειρήσεις των οί πιστεύοντες εις τήν 
υπαρξιν αλληλεγγύης ! ’ s η

'Ο ’Άργος
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
εβλύθ^τό ?πλέντ" ΤΚατά JV ΜΒασαν έβδομάδα προ- 

I κΐνηη .e£\?wNwWlv η ° σφαγεύς τών Αρμενίων·. 
Χάηβρί?μ·’ ΟλυμιΥα·Τ Η γερμανίς καλλιτέχνις Λίλιαν 
ίδ εΆνον ν.φ“4\ΐσ#η-“π° τή5 0θ0νης τών ’Ολυμπίων είς 
το εργον «ή Αλανιαρα». ’
μίτ^Β'Λ Χ“ϊ·Λάϊ<Ρ·“Π6°εβλ,ίθ’1 τό έργον «’Αβδούλ Χα- 

δοαάδΤ™^«ση“ ψουλγαρίδη),-Κατά τήν λήξασαν έβ- 
Οομαδα προεβαλλε το αυτοτελές έργον «Είς τήν κόλασιν 
των καρχαριών», απο δέ τή: Δευτέρας αναγγέλλεται ή 

μκΐΧ“νΐ~Ηΐταΐν%·<Τ0 ίππικόν τών «φόβων». " 
Κινημ. Ηλιος (Κοκκινια).—Κατόπιν μεγάλων ποοετοι- 

τήν ρ?ι„π-ολυδ“.^“νου δι“Φημήσεως προεβλήθη6 κατά 
»"ΕοΞς καΓκ ?“V εβδομαδα το πρώτον έλληνικόν έργον 
Ό κ Μ^«^-Ττ“Α·ση·μεΐ“Τν ^“lee^v έπιτυχίαν. 
τελείά- r^ i6llS ®EV ®-<<>ει<?*γ1 θυσιών δπως ανακαίνιση 
όρνήστο" ^‘.σμ·τσ-της “Ι.#°υ?η? του προσθέσας κα" 

ρχηστραν εκ δυο οργάνων εις τας κυριωτέρας ώρας.
ΒΟΛΟΣ Ν· Βδ°χίδης

ΚβΐηΛ* ζ*Χιλλειον.—Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδοιιάδα 
Χ'Ηνηηορ“ΛαΤ0 τε-λε^?'ι°ν Βάλς μέ τόν Βίλλι Φρίτς 
• Λ - Χορεύτρια του Τσάρου» μέ τήν Λάουοα λά Πλάντ 
π!οβάλλε“ eaVeV?aav πρώτης τάξεως έπιτυχίαν. "Ηδη 

ροβαλλεται το φιλμ « Μοντέρνες γυναίκες».
γράφοζη.μκαή?·Ηλΐ“χ“Πρ°εβλ^ησ“ν «Ζίΐτεϊται δακτυλο- 
Υραφος και « Η εκδικησις του Κινέζου» μέ τόν άωθα- Χία7 ^Ηδη πΓβ'η0 «”^oav άρίστην έ^ΰ- 
αατο’ί Η^θπροβαλλεται η πρώτη εποχή τοΰ μεγαλουργή-

«αί “Ή Άγ?^Χ7ννΠα6?εβλήί>ησ“ν “°1 Ν*πελοΰγκεν„

_ Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθη “Ή μαΰοη νοοεύτοια 
και αναμένεται ή έλληνική ταινία “"Ερως κ^'/ Κύιιατα” 
της οποίας αί εισπράξεις, έάν κρίνει τ“? άπό τόν θό- 
άλλην. π°υ εχΕΙ δημιουθΥθθή γύρω της, θά ύπερβή κάθε

ΡέμβΊ—Διάφορα επεισοδιακά. Γ. Χαλκίδης
ΑΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπι»?·.—Προεβλήθησαν “Τά μυστήρια τή,-

^ινηματογραφτκός Άότηρ ---- -------

Ν Ύόρκης,, καί “Αί-Λί-Τα., ή Ταξείδιον, είς τόν "Αρην, 
Κινημ. Αίγλη.—Προεβλήθησαν “Ή κόρη της ταβερ- 

ναζ έπεισόδια άπό τό ‘Τρομοκράτης ερυθρόδερμων,, 
Εί”“Ή χορεύτρια τής Α. Μ.„. Γ. Νιτσοπουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

IΚινημ. Διονύσια.—Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν “Ό ένο- 
- %ος„ Α τήν Σούζυ Βερνόν, τον Β. Φριτς και τον 
I Γ*“κινηα. Πάλας.-Έληξεν μέ θαυμάσια άποτελέσματα 

ύπό έποψιν συρροής κόσμου, ή προβολή της ελληνικής 
ταινίας “"Ερως καί κύματα,,. Ήδη προβάλλεται ο γέρμα-

I νΐκΚινημ.ΟΛσθΠύργου?— Μετά’ τήν προβολήν τού έργου 
-Όδέττη,, προεβλ ήθη ή κωμωδία‘‘Να γαμπρός να μαλαμ,α,, 
ιιέ τόν Ρέτζιναλ Ντέννυ. Άπο της Δευτέρας Ο Χαμιτ,. 
μ Κινημ. Άθήναιον—Προεβλήθη “Ή μεγάλη κυρία με

I ^Κ^νημΉατέ. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν “Ή πριγκή·

| ’,ΐσκ“νημ.σΆττικόν.-Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν “Ό 
υιός του Ζορρό,, “Ή Παναγία των Παρισιων,. και Ο

I μαυΚινημ^1Όλ2μπια.—Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυ- 

τίαν “Τό Νιτσέβο,, καί “Ό Ρασπουτιν,,.
Κ- Χ Κινημ. Κεντρικόν.-Προεβλήθησαν 1ο_ παιδί του 

Ταοίάν. καί συνέχειαι διαφόρων επεισοδιακών. ,
Ε Κινημ. Μοδέρν κεί Ροαγιάλ —Διάφορά επεισοδιακά. 

Κινημ. Φοΐνιξ (Τούμπας).-Προεβληθη με μεν“ααπάΓ
1 τυχίαν “Ό άνθρωπος μέ την Ισπανό,,. Τ. Τσατσαπας

ΠΑΤΡΑΙ
' ΚινηΣ Πάνθεον («4ϊθουσα).-Μάς παρουσίασε έκλε- 
κτά έργα αύτήν τήν έβδομάδα, τά “Ύπο την σκιάν των

■■ τάφων,ϊ μέ έπιτυχίαν, "Ή εύνοουμενη του. Μ“Χ«?“Υι“>» 
καί “Οί έχθροί τών γυναικών,,. Προσεχώς Σιβηρία,,. _

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα).-Τό ίδιον πρόγραμμα και 
' τό έπεισοδιακόν “Ή δικαιοσύνη του Ταρζαν,,. Προσε- 
। ^“'Κινημ^’Ιντεάλ'-Προεβλήθησαν “Τό μεγάλο δ^ειΥ’ 
I μα,„ “Χάνιμπαλ,. καί “ Ο κοκοϋτοόοομο,,,. Προσεχως

“Β^λέντσια... Κ ^νδριοπουλος
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν τά έργα ,“Νάνα Τζα- 
τζοϋ “Ό έρως τής ’Ιωάννας Νευ,„ «4λημ„ και Ο 
?ρυσοθήρα=ρό όποιος έσχε τήν μεγαλειτεραν μνήματα- i 
γραφικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς το ελληνικόν εργον Ε 
ρως καί κύματα,, καί “Φαουστ,,. Ν. ΜαρκιΟης 
■ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ-ΊΓάνθεον.-Προεβλήθη “Ή άρτοπώλις των

Οσμονδης,,
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ”Λιναρδάκη. -Προεβλήθησαν "Το μυστικόν του 
φρουρίου,, αί^ κωμωδίαι “’Ελάτε νά μέ ,δητε να γέλασα- 
τε,„ “Ή Νταϊξυ είνε καλό κορίτσι,, και Ο Φαττυ 
μΠ χίνημ. ’Απόλλων.-Προεβλήθησαν τά/ργα “Πρός τήν 
δόίαν καί τόν έρωτα,, καί “Ατσαλένιοι ανδρες,,, ν 6 Κινημ. ’Αγλαΐα.—Προεβλήθησαν τα επεισοδιακά Ο 
χαλύβδινος γίγας,, καί “Τό μαιι τ αετού,,.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Δημ. Θεάτρου.-Προεβλήθη έπιτυχώ; τό ερ
γον «Στό στρόβιλο των κυμάτων. Η «'θβ°Μ τ°υ ,ερ 
γου «Γυμνή γυναίκα» έσημείωσε πρωτοφανή επιτυχίαν. 
Έπίσης προεβλήθη τό έργον «40 χρόνων γυναίκα» με 
τήν Λάουρα Λαπλάντ καί Παυλινα Φ^ζΰ^Σοκολάτας· 
δευτέραν φοράν τό έργον · Πριγκηπισσα της Σοκολάτας . 
Προσεχώς “Σφάλματα κοριτσιων,,, Ναπολεων„τ η 
κόν έργον τής Dac Film Co “Έρως και κυματα,,.Θεω-
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οοΰμεν καθήκον μας νά συγχαρώμεν τόν κ. ’Αρώνην δια 
τά: άοκνους προσπάθειας του, όπως δια του κινηματο
γράφου του κατορθώση νά μάς παρουσίαση ολα τα _ τε
λευταία άριστουργήματα τής έβδομης τέχνης και ανα
πτύξω είς τό Κερκυραίκόν κοινόν το καλλιτεχνικόν έν
στικτον. Μάς έβεβαίωσε δτι ούδεμιας διπανης θα φει- 
σθή διά νά φέρη δλα τά τελευταία έργα και μαλιστα ο 
πρώτος άπό δλους τούς έπαρχιακοΰς Κινηματογράφους.

Κινημ. Ποικιλιών.—Προεβλήθησαν τα έργα Η Βε
λόνη τοΰ διαβόλου,,, “Άμαρτίαι τέκνων,,. Το *ομβ°*·ο- 
γιον„ άπαντα έσημείωσαν άποτυχίαν οικτραν. Αλ. Μ. 
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινηα. Καραδήμου.—Προεβλήθησαν κατα τήν παρ. έβ- 
δομάύα «Παπάς καί νεόπλουτοι» καί «Το ροδιν της Ν. 
Ύόρκη». Τό παρ. Σάββατον καί την Κυριακήν εδοθησαν 
φιλανθρωπικοί θεατρικοί παραστάσεις Λ. I ιαλεσσας 
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν ‘Ή κόρη τοΰ λύ
κου» καί «Είς τήν χώραν τών χρυσορυχειων. ,

Κινημ. "Απτερα.—Προεβλήθη «Ο τρομοκράτης^των 
ιπποδρομίων».
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

ΚΪΤημ. Δημ. Κήπος.-Προεβλήθησαν τά έργα «Ρα- 
σπουτίν» μέ μεγάλην επιτυχίαν καί κοσμοσυρροήν και 
«Ή πριγκήπισσα τοΰ Σαβαρίν» αυτοτελές.

Κινημ. Πανελλήνιον.—Προεβληθη το εργον «Της τυ-
YBC TU HCLTtOLTCTLCl. * * "
* Λόγω τοΰ υπερβολικού ψύχους οι κινη ατογραφοι της 
πόλεώΓμας άργοΰν. Γ. Ιορδανου
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κινημ. Πάνθεον.-Προεβλήθησαν συνέχειαι έπεισοδί- 
ων τοΰ έργου «Ροβινσών ό θηριοφαγος», «Λα Ριποστ» 
ιιέ τόν "Αντζελο μέ άποτυχίαν και το εργον« Εκβιασμός» 
τό όποιον άντιθέτως ήρεσε σημείωσαν επι™*7Χτσα™Ί» 
λην. Τήν προσεχή έβδομαδα «Ο Νοθος-, «Τσετσακω

,οίSta. Ϊ«1

ΕΔΕΣΣΑ
Μ. ’Αλέξανδρος.-Προεβλήθησαν “Επιστροφή 

πολειιιστοΰ,, μέ μεγάλην έπιτυχίαν και _ Η Κικη,,.
Κινημ. Βέρμιον.—Προεβλήθησαν τα έργα Τα 50 χρο

νιά ένόΤΔόν Ζουάν,, και “Βαριετε„φμε=αν.

ΞΑΝΘΗ
Κινημ. Μέγας.—Συνεχίζεται ή προβολή της ταινίας 

“Γιτί ό βασιλεύς τών άλητών η ""“^^"^^ζής

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝ ΣΥΡΙΑ
Είς τήν Βηρυττόν ,υν,στήθη μια νέα 

έιαιρία ύπό τήν επωνυμίαν .Προπάγκο ’Οβ^ταλ ψίλμ^ 
ή όποια ώς προδίδει καί ό τίτλος_ της, εχει "κ0 
τήνδιάδοσιν τής κινηματογραφικής τέχνης εν 6 .· 

V Ή εταιρία δμως συνιστάται απο ευρωπαίους ε8^ιτε 
Χνας οί όποιοι δέν έχουν ουδεμίαν *SSlX°^Xa 
Άωαυνανίαν ταύτην. -Ηδη έγΰρισε με πολλάς* δυσκολίας 
ένα^μεγάλο σχετικώς φίλμ ύπό τόν τίτλον « Αναμνήσεις 
Από τή!Συρίαν».'Η έλλ.ιψις τών τεχνικών μί<’™.° 
/επαρκής φωτισμός ή ϊλλειψις τοΰ Στούντιο και ολα 
τά Τλλ/τεχ/κά στάδια τής ταινίας παρουσίασαν σοβαρας 
δυσκολίας. Παρ’ δλα ταϋταή ταινία 
μονήν καί ύπομονήν τών αποτελουντων η 
β*ία’Ελπίζεται δτι ή προσπάθεια τής νέας ότ^ιρείας χά
ρις είς τήν δραστηριότητα αυτής θά στεφθη επι πλήρους 
επιτυχίας.
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Ελληνικής Ταινίας *

“ΕΡΩΣ KAI KYMATA,,
ποΰ έχάλασε κόσμο στάς ’Αθήνας και τήν Αίγυπτο καί πέρασε κατά διπλάσιον 
τόν αριθμόν τών θεατών άπό τάς ταινίας «ΜΠΕΝ ΧΟΥΡ > καί «ΒΑΡΚΑΡΗ 
ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ».
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Ο ΛΡΓΟ2
TOY ΤΥΠΟΥ W ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Σοφοκλους .9 (Στοά Πάππου) Άθήναι 
'Ιδρύθη τφ 1911

Τό μόνον έν'Ελλάδτ Γρα^εϊον αποκομμάτων 
ελληνικών έρηιιερϊδων καϊ περιοδικών.

Παρακολουθεί τόν απανταχού έλλην. Τύπον. 
Άποκόπτει κοϊ άποάτέλλει εϊς τοΐτε όννδρο- 

μητάς τον πίίν δτι τούς ένδιαοέ^ε».

I f ASGTTS 1I DE LA PRESSE B’ ORIENT |
Ξ Rue Sophocles No .9 (Passage Pappou) Athenes = 
| Fonde en 1911 ξ
| Le seul en Grece bureau de coupures des Ξ 

journaux et des revues greques Ξ 
| Lit, decoupe et envoit immediatement a ses Ξ 

abonnes tout ce qui les interessent. =
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Έξασφαλισθήτε έγκαίρως.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ DAO FILM C°
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(Καριιέ ’Αμπελοκήπων) 
ΔΕΥΤΕΡΑ—ΤΡΙΤΗ 

ΦΟΞ ΦΙΛΜ
ΛΕΣΧΗ ΑΓΑΜΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ—ΠΕΜΠΤΗ

Ο ΑΕΓΟΣ ΤΗΣΑΡΙΖΟΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ —ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΠΙΣΚΩ—Γελοία 
ΣΈΝΤΡΑ ΜΙΔΟΒΑΓ4ΩΦ -Κλάμματα

ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ 
Είναι εργον πού δεν &’ άφίαη μάτι νά μη δακρύ- 

ση γιαχΐ παίζει ή ΣΑΝΤΡΑ ΜΙΔΟΒΑΝΩΦ. 
Είναι εργον ποΰ δεν &ά αφήαη χείλος νά μη γελά- 

ση, γιατί παίζει δ ΜΠΙΣΚΩ.

ARTE Y CINEMATC6KAF1A
’Ισπανική Κινηματογραφική και Θεατρική Έπι&εώρηοις 

Διεύΰννοις : Calle Aragon 235, 3° 
BARCELONA - ESPAONE

TELEPHONE CENTRAL 96-10

Πάρου σπάζει
ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΩΝ 

ΤΑΦΩΝ
(La vestale du Gange)

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

ΤΟ ΜΑΓΕΜΜΕΝΟ ΝΗΣΙ I 
(He Enchantee)

Παραγωγή Lutece—Films. Τό ώραίον 
φίλμ τοΰ Άνρύ Ρουσέλ, μέ πρωταγωνιστάς τήν 
Ζακελίν Φορζάν, Ρόλα Νόρμαν, Ρενέ Έριμπέλ, 
Πώλ Ζώρζ καί Γκαστόν Ζακέ.

5 Rue Cardinal-Mercier, 5 PARIS (9e)

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 ώς καί ολόκληρα τά 
μπαλέτα τών Φολί Μπερζέρ, 
Παλλάς, Μουλέν Ρουζ κλπ.

Διά τήν ένοικίασιν τών άνωτέρω πέντε ταινιών δΰνανται οι κ. κ. Διευθυνταί Κινηματογράφων 
ν’ άπευθυνθοΰν’ή εϊς τήν Εταιρίαν ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ ή εϊς τόν έν Άθήναις Γεν. Αντιπρόσωπόν 

μαςκ. ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΝ

ΠΑΡΙΣΙ ΜΟΥ
(Mon Paris)

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

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΡΕΑΛΑ
(Folie du Jour)

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

ΠΑΡΙΣΙ — ΚΑΜΠΟΥΡΓ — 
ΚΑ’ΓΡΟΝ καί ΕΡΩΣ 

(Paris—Cabourg—le Caire..· 
et Γ 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 Κλαρΰ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

27α·ΟΔΟ£ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ·- 27<»ί(πάροδος Πατησίων) ΑΘΗΝΑΙ

ADRESSE TELEGR. N1C0LP0L PARIS

ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ 
(Chantage)

Παραγωγή Artistes Reu
nis. ’Όμορφο κοσμικό δράμα 
μέ τήν Οΰγκέτ Ντυφλός, Ζαν 
’Άντζελο, Κωνστάν Ρεμΰ, 
Μωρίς Λαγκρενέ, Πώλ Όλιβιέ 
καί Άντρέ Βερνόν.

ΜΑΡΚΙΤΊΆ 
(Marquitta)

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

Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΝΤΑΒΟΣ

(Justicier de Davos)

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

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑ
ΔΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 

(fhateau de la Mortlente) 
Έκ τοΰ μυθιστορήματος 

τών Andre de Lorde et 
Henry Bauche, μέ τήν Λου
σιέν Λεγκράν, Ντονατιέν, Et 
chepare, Viguier καί Ρακέλ 
Ντεβιρύς.
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Ρεν. διευθυντής τών εις τζ Βζ^χάνιζ ΙΙρχχτορείων

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ


