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ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
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.

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΓΑΜΠΕΣ 
(Revue des Revues)

Παραγωγή Α. Ναλπάς. Σε
νάριο τοΰ ΚλεμάνΒωτέλ. Ται
νία έγχρωμος μέ πρωταγωνι- 
στάς, τόν Άντρέ Λυγκέ τής 
Γαλλικής κωμωδίας, τήν Έλέν 
Άλλιέ καϊ τήν Ζοζεφίνα 
Μπαϊκερ ως καϊ ολόκληρα τά 
μπαλέτα τών Φολϊ Μπερζέρ, 
Παλλάς, Μουλέν Ρούζ κλπ. |

ΤΟ ΜΑΓΕΜΜΕΝΌ Ν^ΣΙ 
(He Enchantee)

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

ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ 
(Chantage)

Παραγωγή Artistes Reu
nis. ’Ώμορφο κοσμικό δράμα 
μέ τήν Ούγκέτ Ντυφλός, Ζάν 
’Άντζελο, Κωνστάν Ρεμΰ· 
Μωρις Λαγζρενε, Πώλ Όλιβιέ 
καί Άντρέ Βερνόν.

ΜΑΡΚΙΤΤΑ 
(Marquitta)

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

Έτησία Δρ. 150.— J
; Έξάμηνος » 80.— $

Τρίμηνος » 40.— ί
’Εξωτερικοί? Γενικώς <

; Έτησία Δρ. 250.— ί
; Έξάμηνος » 150.— ί

’Αμερικής
Έτησία Δολλάρια 5.— ?

ί Έβομαόιαία Κινηματογραφική καί Φίλο- ι
? λογική ΈπιΟεώρησις

‘Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής:
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

■ ’Αρχισυντάκτης: ΘΕΜ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ί
< Γραφεία: Σοφοκλέους ρ (Στοά Πάππου) |

? ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

) Διά μίαν φοράν ί
5 ό στίχος . . . Δρ. 5.— | 
< Μέχρι τριών δη- <
> μοσιεύσεων δ στ. » 4.— ί 
> Άνω τών τριών
< δημοσ. δ στίχος » 3.50 < 
? Ή σελίς . ... » 400.— ί 
5 Είς τδ έξώφυλλον
| ή σελίς ...» 500.—

ΕΤΟΣ Ε'. ΑΡΙΘ. 14 ( ; ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5,00 ί

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΤΑ 20 ΕΤΗ

Διά τήν ένοικίασιν τών άνωτέρω πέντε ταινιών δΰνανται οί κ. κ. 
ν’ απευθυνθούν ή είς τήν Εταιρίαν ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ ή είς τόν έν 

μας κ. ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΝ

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

ΠΑΡΙΣΙ ΜΟΥ
(Mon Paris)

’Έκδοσις European Film. 
Ταινία «γυρισθεϊσα» υπό 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 
Μπαϊκερ.

ΠΑΡΙΣΙ— ΚΑΜΠΟΥΡΓ— 
ΚΑ'ΓΡΟΝ καί ΕΡΩΣ 

(Paris—Cabourg—le Caire..· 
et Γ amour)

Παραγωγή Marcus. Κωμω
δία μέ τούς καλλιτέχνας Γκαμ- 
πριέλ ντέ Γ κραβόν, 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.

Διευθυνταί Κινηματογράφων 
Άθήναις Γεν. Αντιπρόσωπόν

Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΝΤΑΒΟΣ

(Justicier de Davos)
Δραματική κωμωδία μέ τόν 

Έρίκ Μπάρκλεϋ, Μποσκύ, 
'Ελέν Λουντά, Σουζάνα Μαρ- 
βΐγ καί Άντζελο Φερράρι.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑ
ΔΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 

(Chateau de la Mortlente) 
Έκ τοΰ μυθιστορήματος 

τών Andre de Lorde et 
Henry Bauche, μέ τήν Λου
σιέν Λεγκράν, Ντονατιέν, Et 
chepare, Viguier καί Ρακέλ 
Ντεβιρΰς.

ΓΒΝ.ΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑΝ Α,Λ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ποιον είνε τό μέλλον τοϋ κινη ματογράφον; Πως θά 
είνε ό κινηματογράφος μετά είκοσι έτη ; Θά προοδεύση 
άπό τεχνικής άπόψεως πολύ πέραν τής σημερινής κατα- 
στάσεώς τον; Θά έχη πάντοτε τό αύτό ενδιαφέρον διά 
τόν λαόν; Θά έκλειψη εντελώς ώττε μόνον ή άνάμνησις 
τά παραμείνη είς τούς έγγόνους μας ;

«Τά ζητήματα αύτά, Λέγει ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς 
γράφων περί τοΰ μέλλοντος τον κινηματογράφον, συζη- 
τοϋμεν σνχνά μετά πολλών συναδέλφων μου, μετά τής 
συζύγου μον, τής Μαίρης Πίκφορντ, μετά τον Τσάρλι 
Τσάπλιν και πολλών διάσημων επιστημόνων καί πολιτι· 
κών. Ποιον είνε τό σνμπέρασμα τών συνομιλιών μας, αύτό 
θά σάς τό είπώ αμέσως. Ό κινηματογράφος θά ΰπάρχη 
καί μετά είκοσι έτη καί τήν ΰπόθεσιν αύτήν λαμβάνομεν 
ώς βάσιν τών συζητήσεων μας καί ή ΰπόθεσις αύτή δεν 
είνε παράλογος. ‘Η ζωή μας είνε μία διαρκής κίνησις 
καί ή τέχνη, ή όποια άποτυπώνει τήν κίνησιν αύτήν, θά 
έπιζήση. Σήμερον ό κινηματογράφος κατέχει σπουδαίαν 
θέοιν είς τόν βίον τών Λαών καί ή θέσις τον αυτή ένι- 
σχύεται άπό ήμέρας είς ημέραν. Δεν θά ήτο επομένως 
τολμηρόν νά ΰποθέσωμεν δτι τό ενδιαφέρον τοϋ Κοινού 
διά τόν κινηματογράφον θά είνε μεγαλείτερον ,άκόμη 
κατά τό 1948.

'ΆΛΛά',άναγνωρίζω δτι σήμερον έφθάσαμεν είς τό 
άνώτατον δριον τής τέχνης είς τόν κινηματογράφον. Θά 
προχωρήσωμεν περισσότερον ; "Ενα πράγμα είνε βέβαιον: 
"Θτι ποτέ δεν θά έπαναληφθή ό ενθουσιασμός αύτός, 
<5 όποιος παρετηρήθη κατά τήν έμφάνισιν τοϋ κινηματο
γράφου. ‘Ο ενθουσιασμός αύτός, ό όποιος έχει καταλάβη. 
δχι μόνον τό Κοινόν, άλλά καί τούς καλλιτέχνας, τούς 
μηχανικούς, τούς σκηνοθέτας υπέρ τής τέχνης αύτής, 
παρέρχεται καί τόν διαδέχεται μεγσλειτέρα ψυχραιμία, 
δλιγωτέρα έμπνέυσις. Πρόπει νά τό άναμένωμεν αύτό. 
Πολλά τών σημερινών φίλμ οφείλονται είς τήν ενθου
σιώδη έμπνευσιν· Μετά είκοσι έτη θά έχωμεν, ίσως κάτι 
τό έπιστημονικώτερον, άλλά ψυχρότερον, μέ όλιγωιέραν 
έμπνευσιν, διότι κατά τήν εποχήν εκείνην ή Επιστήμη 
θά κανονίζη τά πάντα.

-Νομίζω δτι τό 1948 θά έπαναλάβωμεν εκείνο, τό 
όποιον κάμνομεν σήμερον καί δτι έκάμαμεν προ δέκα 
ετών. Άλλ’ έκεϊνο, τό όποιον θά γίνεται μετά είκοσι 
έτη, θά είνε λογικώτερον, τελειότερον άπό τεχνικής άπό· 
ψεως. “Οχι, ίσως καλλίτερον, άλλά θά έχη τόν τόνον 
εκείνον, δστις θά ίκανοποιή τήν εποχήν διά τήν όποιαν 
θά γίνεται· Άλλά κατά τήν εποχήν εκείνην θά έχωμεν 
τόν στερεοσκοπικόν κινηματογράφον. Σήμερον τελειοποι
είται μία έφεύρεσις, ή όποια, θά μάς δώση τόν στερεο
σκοπικόν κινη ματογράφον εντός ολίγων μηνών, δπως 
έπίσης θά έχωμεν τά όμιλοϋντα καί άδοντα φίλμ χάρις 
εις τά Βιταφόν, τά Μοβιεφόν καί άλλα; μεθόδους.

Η ΓΝΟ/ΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΓΚΛΟΣ ΦΟΙΡ/ΛΠΟΓΚΣ

»Φρονώ έπίσης ότι έντός είκοσι έτών θά προοδεύση 
ή τέχνη τής χρωμοφωτογραφίας καί δτι, πιθανόν, νά 
έφαρμοσθή αϋτη περισσότερον καί είς τήν λήψιν τών 
φίλμ.

Μέ έρωτοϋν πολλοί, έάν θά έλκύη περισσότερον πάν
τοτε τόν κόσμον τών διανοουμένων ό κινηματογράφος 
έφ’ δσον παρέρχεται ό χρόνος. Απαντώ είς αύτούς δτι ό 
κινηματογράφος συγκινεΐ καί επομένως προκαλεϊ τό γε· 
νικάν ένδιαφέρον. Δύναται νά λεχθή διά τόν κινηματο
γράφον δ,τι καί διά τήν μουσικήν έν ’Ιταλία. "Ολοι οί 
Ιταλοί εΰρίσκονται είς τό αύτό έπίπεδον δσον άφορά 
τήν έκτίμησιν τής μουσικής καί τής ζωγραφικής. Αύτό 
καί ημείς προσπαθοΰμεν νά κάμωμεν μέ βωβόν δράμα. 
Θά έπιτύχωμεν; Είμαι βέβαιος. ’Αρκεί νά σκεφθώμεν 
δτι ΰπήρχεν έποχή κατά τήν όποιαν είς πολλά έπαρχιακά 
κέντρα τά ωραιότερα δράματα τοΰ κινηματογράφου προε- 
κάλουν ειρωνείαν·

-Σήμερον προωδεύσαμεν πολύ έφ’ δσον κατωρθώσα- 
μεν νά έκτιμοϋν δλαι αί κοινωνικοί τάξεις τόν κινηματο
γράφον. Νομίζω δτι μετά είκοσι έτη ή δύναμις τοϋ κι
νηματογράφου άνά τόν κόσμον θά είνε μεγαλείτερα, 
ίσως, άπό τήν δύναμιν τή- μουσικής καί τής τέχνης είς 
τήν ’Ιταλίαν. Είς ημάς άπόκειται «ά έλαττώσωμεν τούς 
μή άντιλαμβανομένους τόν κινηματογράφον είς τό έλάχι- 
στον καί νά αύξήσωμεν τόν άριθμόν τών έννοούντων 
θεατών·

» Είς τό μέλλον ό κινηματογράφος θά έχη τούς κανό
νας του τούς γραμματικούς· Ό κινηματογράφος τοϋ 
1928 δέν έχει κανόνας. ’.τΙλΑά τότε θά έχωμεν. Εΰρισκό- 
μεθα σήμερον είς τήν κατάστασιν, είς τήν οποίαν εΰρί- 
σκοντο οί πρώτοι χρυσοθήραι, οί όποιοι έπατοϋσαν τήν 
χρυσήν άμμον μέ τοός πόδας του. Αύτό κάμνομεν καί 
ημείς μεταφορικώς μέ τά φίλμ σήμερον. Διότι τά φιλμ 
είνε ώς τά χρυσωρυχεία. Είνε ανεξερεύνητος άκόμη δ 
ό κινηματογράφος είς μεγάλην έκτασιν καί υπόσχεται 
άμύθητον πλούτον είς έκείνους, οί όποιοι θά άκολουθή- 
σουν τήν εύθεϊαν όδόν. Πατοϋμεν έπάνω είς τήν χρυσήν 
άμμον, δπως οί πρώτοι χρυσοθήραι. ’.Αλλά βραδύτερον, 
σοφοί μηχανικοί θά έλθουν είς τά χρυσωρυχεία καί θά 
μεταβάλουν τάς μεθόδους μας καί θά έπιτυγχάνουν πολύ 
περισσότερα πράγματα δι’ δλιγωτέρας εργασίας. Αύτό θά 
θά συμβή μέ τήν βιομηχανίαν τοϋ κινηματογράφου.

> 'Η σημερινή κατάστασις τής άμαθείας θά παρέλθη. 
Θέτομεν άσφαλεϊς τάς βάσεις σήμερον. Γνωρίζομεν σήμε
ρον δτι τό δεξιόν μέρος τής οθόνης προκαλεϊ μεγαλειτέ- 
ραν έντύπωσιν ή τό άριστερόν. Τούτο, διότι οί άνθρωποι 
ώς έπί τό πλεΐστον είνε δεξιόχειρες καί διά τούτο οί 
οφθαλμοί των θέλουν νά άρχεται ή σκηνή έξ άριστερών 
καί νά προχωρή πρός τά δεξιά. ’Επίσης παρετηρήσαμεν 

I ό'»» τά τραίνο πού έμφανίζεται έπί τής οθόνης προκαλεϊ
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ί Κτνηιιατογραρτκύς ΆτότιρΚινηηατογραρικός Άτιΐηρ.

gj ΝΕΑ ΑΠΟ παντού g ΜΤΜΤΑΦΟΖ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Τά νέα φίλμ τής Ούνίβτρσαλ-Ματαντόρ, τά ό τυία «γν- 

ρίζονται* τώρα είς τό Βερολίνο είναι* Μ ιρτύοίον έ'ρωίος» 
καί «Κρίσις*. Τό πρώτο σκηνοθετεί ό Καραίν Γκαλλόνε 
καί πρωταγωνιστούν ή “Ολγα Τσέχοβα καί ό Χάν± 2>ύ· 
βε· Τό δεύτερον σκηνοθετεί ό Πάιιπστ μέ πρωταγωνι- 
στάς τήν Μπριγγίτη Χέλμ καί τόν Ζάκ Τρτβόρ.

— Τό νέο φίλμ τής Κάρμεν Μπόνι, φέ^ει τόν τίτλον 
VEva κορίτσι τού δρόμου».

— 'Ένα νέο Γερμανικό φίλμ ετοιμάζεται -Ό πετών 
τρελλός*. *Η ιστορία ένός διελθόντο; δι3 αεροπλάνου τόν ωκεανόν.

— Τό περίφημο έργο τού νΟσκαρ Ούάϊλδ «Τό πορ· 
τραΐτο τού Ντόριαν Γκρέϋ», τό όποιον πρό ετών είχε «ρυ 
ρίση* έν Γερμανία ό 3Οσβάλντ, «γυρίζεται» καί παλιν 
ύπό τού Μαρσέλ Αερμπιέ.

— Τό νέο μεγάλο Γαλλικό φίλμ «Ζάν ντ* *Αρκ* θά 
τελέση τήν παγκόσμιόν του πρεμιέραν έν Κοπεγχάγη, τήν 
πατρίδα τού σκηνοθέτου του Κάρλ Ντρέγιερ.

— ‘Η Νόρμα 2ήρερ πριν άναχωρήση διά 
Ευρώπην ταξείδιόν της, άνενέωσε το 
τήν <Metro>.

— Οί United Artists διαπραγματεύονται τά εξ .σφα
λίσουν τήν παραγωγήν τοϋ συμπαθούς Ρέζιναλντ Νιέινυ.

— ‘Η πρώτη έβδομός τον νέου φίλμ τής Σβ ινσον 
«Sadie Thompsen» tig τό Ριβολί τής Ν. Ύορκης έση- 
μείωσε ρεκόρ εισπράξεων ήτο. 48.500 δολλάρ.α.

— "Η «Palladium» τής Κοπεγχάγης θά -γνρίση 
κατά το 1928)9 δύο φίλμ τών Πάτ καί Πάτασον. ‘Η 
πρώτη θά φέρη τόν τίτλον »Οί ήρωες τοϋ φιλμ».

— Ή Hamburg America·!.inie ώ; γνωστόν μέ τό 
πολυτελές της θαλαμηγόν «Resolute» έκτελεϊ τόν γϋρον 
τής Γής. Τό ταξείδιον αύτο &ά κινηματογραφη&ή καί &ά 
άποτ.1ισ·&·ή όντως μία πρώτης τάξίως κουΐτουρίσιιτή 
ταινία. “Ηδη έλήφ&ησαν έξαιρτιική στιρά ϋ·αυμασίων 
φωτογραφιών άπό τήν ΈΙΙάδα, Παλαιστίνην καί Αΐγν 
πτον. Είς τάς Ινδίας &ά κινηματογράφησή ή ζωή τον 
μογάλου ποιητοϋ Ταγγόρ.

— ‘Η Ντίνα Ικράλα προσιΐήφϋ-η διά δύο ετη υπό τής 
εταιρίας Αϊγμπεργκ..

—Ή Λή Πάρρυ ευρίσκεται πρός στιγμήν είς τήν Αί· 
γνπτον οπού «.γυρίζονται* τά .εξωτερικά* τοϋ νέον της 
φίλμ τή πλουσιωτέρα γυναίκα τοΰ κόσμον».

Τρομερά και φοβερά πράγματα μά: διαβιβάζει δ 
ί έν Κέρκυρα ανταποκριτής μας σχετικώςμέ τήν λειτουρ
γίαν ιοΰ εκεί υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Τιμπονέρα 
κινηματογράφου, «Ποικιλιών». Ό «Κινημ. Άστήρ» 
αισθάνεται τήν υποχρέωση· νά άναφέρη τά καταγγελ
λόμενα δημοσία διά νά λάβουν γνώσιν αυτών οι 

[ ενδιαφερόμενοι αντιπρόσωποι τών κινηματογραφικών 
ταινιών οί όποιοι παραχωρούν εις τόν ώς ά'νω κινη- 

ι ματογράφον τάς ταινίας των. _
Ό έν λόγφ κινηματογράφο: μάς γράφει δέν Κερ- 

κυρρ ανταποκριτής μας, ευρίσκεται είς πολύ κακήν 
κατάστασιν άπό άπόψεως έγκαταστάσεως και μηχανη- 

! μάτων, συνέπεια τής δποίας είναι ή καταστροφή τών 
; ταινιών αί δποΐαι άποστέλλονται έκεΐ πρός προβολήν. 
’ Πρό μηνός δ ιδιοκτήτης τοϋ κινηματογράφου αύτοΰ 

ό άνά τήν προέβη εις τήν αλλαγήν τοΰ κιλύνδρου διά μέσον τοΰ 
συμβόλαιό της μέ δποίου διέρχεται ή ταινία. 'Η αλλαγή έγένετο τόσον 

άτεχνα ώστε καθίσταται αδύνατος ή διέλευσις τής 
ταινίας χωρίς νά κοπή. Ούτω διάφορα έργα προβλη- 

", θέντα έσχάτως εις τόν κινηματογράφον αυτόν κατήν- 
■ τησαν κυριολεκτικώς ράκη αφού έκόπησαν 25 καί 30 

φοράς έκασ ον. Ύπό τοιαύτας συνθήκας νομίζομεν 
■ ότι αί ενταύθα έταιρίαι καί τά διάφορα κινηματογρα

φικά γραφεία εάν κήδονται τών ταινιών των οφείλουν 
νά άρνηθοΰν τήν αποστολήν ταινιών είς τόν κινηματο
γράφον αύτ· ν εάν επιθυμούν νά μή ζημιοϋνται άπό 
τήν έκμετάλλευσίν των, άπόάνθρώπους οί όποιοι ούδε- 
μίαν σημασίαν καί ούδεμίαν φροντίδα καταβάλλουν 
διά τήν διατήρησιν καί άσφάλειαν τών έργων των.

Άλλ’ ή διεύθυνσις τού κινηματογράφου «Ποικι
λιών > δέν είναι κατακριτέα μόνοι· διά τήν καταστρο
φήν τών ταινιών τάς όποιας τής έμπιστεύοντ ι οί 
ένταΰθα ίδιοκτήται κινηματογραφικών ταινιών. Κατά 
τόν έκεϊ άνταποκριτήν μας πάντοτε εμπαίζει συστη- 
ματικώς καί τό κοινόν τό όποιον έν άγνοια του κατα
φεύγει είς τόν κινηματογράφον του, τήν στιγμήν καθ’ 
ήν άλλοτε μέν προβάλλει προγράμματα έλλιπή, άλλοτε 
άρχίζει τάς προβολάς μίαν ώραν βραδύτεροι· καί άλλοτε 
προβαίνει εί: τήν άλλαγήν προγράμματος δσάκις τού 
καπνίση. ’Επ’ αυτών άτυχώς ημείς δέν δυνάμεθα νά 
έχωμεν καμμίαν γνώμην. Πάντως δμως δικαιούμεθα 
νά νομίζομεν δτι ό κ. Τιμπονέρας δέν είναι ευσυνείδη
τος επιχειρηματίας εφόσον δέν σέβεται τό κοινόν πού 

' τόν υποστηρίζει. Εις τούς φιλοθεάμονας τής Κερκύρας 
καί τούς φανατικούς φίλους τού κινηματογράφου τής 
νήσου άπόκειται νά διδάξουν είς τόν περίεργον αυτόν 
επιχειρηματίαν δτι καί ή υπομονή των έχει τά δρια της. 
Τούτο άκριβώς θά τό άντιληφθή δ κ. Τιμπονέρας 
δταν αί προβολαί τών ταινιών του αρχίσουν νά γίνων- 
ται πρό κενών καθισμάτων.

μεγαλειτέραν έντνπωσιν δταν νβέχη έκ δεξιών πρός τά 
αριστερά καί δταν ή είκών λαμβάνεται πολύ πλησίον τής 
φωτογραφικής μηχανής. “Αλλαι επίσης σημαντικοί παρα 
τηρήσεις γίνονται άπό καιρού είς καιρόν,

» Φρονώ δτι μεγάλη πρόοδος θά γίνη δταν κατορθώ· 
σωμεν νά άφαιρέσωμεν άπό τόν κινηματογράφον πολλά 
περιττά πράγματα. 'Ολαι αί διακοπαί είς τό μέλλον θά 
καταργηθούν. Οί τίτλοι θά παραμείνουν δπως καί αί 
εικόνες είς εν κινηματογραφικόν βιβλίον. Είνε άπαραίτη· 
τοι διά νά δικαιολογήσουν τάς διακοπάς*.

‘Η πρόοδος τήν όποιαν προβλέπει ό Ντούγκλας Φαίρ· 
μπανκς Φά μεταβάλη έν τούτοις έιτελώς τόν σημερινόν 
κινηματογράφον. Αί εικόνες θά έκτυλίσσωνται στερεοτυ· 
πικώς καί με χρώματα. Αυτό αρκεί διά νά καταστή ό 
σημερινός κινηματογράφος κάτι τό όποιον θά κινη τό 
μειδίαμα είς τούς ϋ-βανάς μετά είκοσ/ν ετη.

Δέν #ά βλέπω μεν πλέον εικόνας, άλλά ανθρώπους 
κινούμενους καί όμιλούντας μάλιστα εφόσον καί αί εφευ
ρέσεις τών όμιλούντων φίλμ τελειοποιούνται, ώς βέβαιοι 
ό καλλιτέχνης αυτός τού φίλμ.

*0 θεατής δέν θά ευρίσκεται πρό είκόνος, άλλά πρό 
ένός κόσμου κινούμενου, ζώντος. 3Εάν μάλιοτα πραγμα
τοποίησή καί εκείνο τό όποιον προβλέπει ό Ντούγκλας, 
ή συνεχής ταινία άνευ διακοπής, ή είκών τής πράγματι· 
κότητος θά είνε άκόμη ζωηροτέρα.

• είναι νά διασκέδαση ό θεατής. Αυτό όπως είπα, τό έπι- 
-τυγχάνει.
λ '0 Βίλλυ Φρίτς πρωταγωνιστεί' άλλο δεδομένο τής 
εμπορικής έπιτυχίας του φίλμ, διότι χωρίς αμφιβολία ό 
Φρίτς είναι ό συμπαθέστερος γερμανός ξέν πρεμιέρ καί 

f. ^δικαίως. Ή Ρουθ Βάϊχερ είς τό πλευράν του ίκανοποιη
τική. Ή δέ νεαρά Φελίτσιτας Μάλλεν συμπαθής. Ή 

I αφέλεια τοϋ παιξίματός της,υπόσχεται ίσως μίαν καλήν
σταδιοδρομίαν. Είς άλλους ρόλους ό Ίμρε Ράντακ καί ό 
Γ. Σερέγκι.

Ή σκηνοθεσία τοϋ Μπίμπραχ συνοδευομένη άπό μίαν 
καλήν φωτογραφίαν αρκετά καλή. 41 --4

Γενικώς πρόκειται περί ένός κυρίως έμπορικοϋ φίλμ 
.μέ όχι φυσικά σπουδαίας καλλιτεχνικός απαιτήσεις. Έδώ 
έσημείωσεν έπιτυχίαν.
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• ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ

Γενικώς τά παιδιά προκαλοΰν πολλάς σκέψεις είς 
τούς γονείς των Συχνά αί σκέψεις αύταί είναι άβάσι- 
μοι καί οί γονείς δέν θά έπρεπε νά άπελπίζωνται 
αμέσως, επειδή τά παιδιά των δέν έχουν τά ϊδια γού
στα μέ αυτούς. ’Έπειτα άπό τήν μικράν αύτήν προ- 
εισαγωγήν, μπορώ νά άρχίσω νά μιλώ γιά τόν έαυ- 

l’stov μου.

Είμαι καταγωγής Μεξικανικής. Ό πατήρ μου ήτο 
ιατρός είς τό Ντουράγκο, δπου έγεννήθην καί εγώ 
τήν 6ην Φεβρουάριου 1889. ’Ολίγον μετά τήν γέν- 

Ύησίν μου, ή οίκογέιειά μου ήλθε καί έγκατεστάθη 
είς τήν Καλλιφορνίαν. "Εχω δύο άδελφούς. Ό ένας 
έσπούδασε άρχιτεκτονικήν, δ άλλος ήσχολεΐτο μέ τά 
λογιστικά. ’Εγώ δ τρίτος; ήμουν πού έφερα άμηχα- 
νίαν είς τόν πατέρα μου προκειμένου νά έκλέξη ένα 
επάγγελμα. Κάθε άλλο παρά κουτό παιδί ήμουν, ούτε 

■ δέ μοΰ έλειπε καί τό ταλέντο. Πολλοί μάλιστα εύρι-

DER-FILM
Zeuschrift Fiirdit GrSam,^lntrressen 

aer λ incmatographie
BERLIN, SW68

_ _______________________ RITTERSTR. 71
Μία θκηνίι ά«ό τό νέον έργον τοί· γόητος Μοόζοί?- 
κτν «Ή θνόία» ή «Ό Πρίγκηι^ Κοζάκος» ποϋ προ- 

βάλλεται είς τό «ϊπλέντιτ».

σκαν δτι είχα πολύ} Έχόρευα πολύ καλά, είχα ώραίαν 
φωνήν, καί εις ηλικίαν πέντε ετών έγνώριζα δύο όρ
γανα, δταν δμως μέ ήρώτων τί θέλω νά γίνω, άπαν- 
τοΰσα πάντοτε αόριστα, καί αυτό, διότι δέν είχα καμ
μίαν ιδέαν τοΰ τί έπρεπε νά άποφασίσω.

"Οταν τέλος έχρειάσθη νά άποφασίσω, έλαβα θέ- 
σιν χορευτού είς ένα θίασον ποικιλιών. ’Αργότερα 
έχρησιμοποίησα τήν φωνήν μου καί τήν συνεδύασα 
μέ τήν χάριν μου, πράγμα τό οποίον επέτυχα πρός 
μεγάλην εύχαρίστησιν τοΰ διευθυντού μου καί τοΰ 
κοινού.

Μίαν ώραίαν ημέραν έδέχθην τήν έπίσκεψιν ένός 
καθηγητοΰ τοΰ άσματος, δ οποίος μέ συνεβούλευσε 
νά κάμω σοβαράς μελέτας, καιόπιν τών όποιων είχα 
νά ωφεληθώ πολλά πράγματα. Τόν ήκουσα εύγενώς, 
καί τόν ήρώτησα πώς θά ήμπορούσα νά ήκολούθουν 
τά συμβουλάς του.

— ’Αφήστε νά φροντίσω εγώ μού άπήντησε μέ 
μεγάλην μου έκπληξιν.

Μετ’ ολίγον κατόρθωσε νά μοί δοθή μιά έπιχο- 
ρήγησις διά δύο έτη μέ τήν όποιαν ήμπορούσα νά ζή-
σω άνέτως χωρίς μάλιστα νά πληρώσω δίδακτρα.

Μά τήν άλήθειαν, δέν έφάνην τότε διόλου ευγνώ
μων. διότι μετά ένα έτος έφυγα. Έτραγουδοΰσα είς 
τις δπερέττες καί είχα γίνη άρκετά γνωστός, δταν ή 
μοίρα μέ έπληξεν. "Εχασα τήν φωνήν μου καί ύπε- 
χρεώθην νά άλλάξω έπάγγελμα, γενόμενος καί πάλιν 
χορευτής. Κατόπιν έγύρισα δλα τά μεγάλα θέατρα τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, έπαιξα μερικούς ρόλους καί 
μίαν ήμέραν έντεμπουτάρισα είς τό «φίλμ»ώς «φιγκυ- 
ράν». Άργότερον μοΰ έδόθη δ ρόλος τοΰ Μπέν Χούρ 
τόν όποιον μοΰ άνέθεσεν ό ρεζισέρ Φρέδ Νίμπλο. Ό 
κινηματογραφικός κόσμος έξεπλάγη πολύ δτι δ Νίμ
πλο άνέθεσεν ένα άπό τούς μεγαλοπρεπείς ρόλους 
τής ταινίας είς ένα άσημον νέον. "Ολοι ήσαν επιφυ
λακτικοί, άλλ’ ή επιτυχία τήν όποιαν έσημείωσα, έ
καμε δλους τούς άμφιβάλλοντας νά σιωπήσουν.

Μετά τόν Μπέν Χούρ, έπαιξα καί άλλους μεγά
λους ρόλους.

Τελευταίως είχε διαδοθή δτι είχα σκοπόν νά άπο- 
συρθώ είς μοναστήριον. Δηλώνω δτι ποτέ δέν είχα 

τήν πρόθεσιν αύτήν. Αισθάνομαι τόν έαυτόνμου 
πολύ δροσερόν, πολύ νέον καί φιλόπονον, ώ
στε δέν έσκέφθην νά περάσω τήν ζωήν μου έν 
άδρανείρ πίσω άπό τούς τοίχους ένός μοναστη
ριού, καί ελπίζω δτι θά μού δοθή ή εύκαιρία 
νά χαρίσω είς τούς θεατάς μου μερικάς εύχα- 
ρίστους ώρας.

Ραιιόν θίοθάρο

— Οί φίλοι τών κινηματογράφων φαντάζονται 
τούς άστέρας ώς τους πλέον εύτνχεΐς θνητούς. Ή 
πραγματικότης όμως παρουσιάζει τήν ζωήν των 
πλήρη φροντίδων.

— Φαντασ·&ήτε ότι καθημερινώς εχονν νά λύσουν 
διάφορα προβλήματα ώς π. χ. νά μεταβοϋν είς τό 
Παρίσι κατά τόδιάστηματών παύσεών των ή νά μεί
νουν εις τόΧόλλυγουντ.

—Νά βγοϋν περίπατο μέ μίαν Ρόλς Ρόνς ή μέ 
μίαν Φόρτ.

—Δέν είναι τέλος πάντων άνυπόφορον ;ΤΙ λέτε;
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Στό νέο φίλμ τής Α.Α.Ρ.Α.«ή τύχη, πρωταγωνιστούν 
ό Χάρρυ Λίτκε καί ή Μαρία Πάουντλερ. Σκηνοθέτης ό 
Ροΰντολφ Βάλτερ Φάϊν.

—Τό «Πρίμους Πάλαστ άμ Χερμανπλάτς», ένας νέος 
κινηματογράφος 2.200 θέσεων έκαμε τά έγκαίνιά του μέ 
τό νέο φίλμ τοΰ Λουτσιάνο Άλμπερτίνι «ό μεγαλύτερος 
άπατεών τοΰ κόσμου».

—Τό παγκόσμιο δικαίωμα τής κινηματογραφήσεως 
τής γνωστής όπερέττας «Ή τρελλή κόμησσα» άπέκτησεν , 
ή έταιρεία «"Αϊχμπεργκ». Είς τό φίλμ θά -----
στεϊ ή Ντίνα Γκράλλα.

—«Τό σπίτι τοΰ τρόμου» τό νέο φίλμ τ 
Λόβε διά λογαριασμόν τής .Fox» τελειώνει 
Αναγγέλλεται δέ ή βερολινέζικη „
Fox φίλμ «Prinz Fazil» είς τό όποιον πρωταγωνιστεί 
καί ή τόσον χαριτωμένη Γκρέτα Νίσσεν.

— Αί έργασίαι διά τό «γίρισμαι» τοΰ νέου φίλμ τής 
«Hegvvedal» «Ό γυναικολόγος ιατρός δρ. Σεφεο» εύρί- 
σκονται εις τό περατοΰσθαι. Σκηνοθέται οί δύο Φλέκ, οι 
γνωστοί ένταΰθα άπό τό έσχάτως προβληθέν «Κύκνειον 
άσμα» πρωταγωνίστρια δέ ή συμπαθέστατη "Εβελυν , 
Χόλτ γνωστή καί αύτή άπό τό ίδιο φίλμ καί ό Ίβάν 
Πέτροβιτς.

— Ή Λή Πάρρυ παρά τάς κυκλοφορούσας άντιθέ- 
τους φήμας θά παραμείνη εργαζόμενη έν Γερμανίφ.

— Ή «Nordisk» «γυρίζει» τό φιλμ «Ό βασιλεύς τής 
άποκρηάς» είς τό όποιον πρωταγωνιστεί ό Μίλες Μάντερ.

— Αί έξωτερικαί φωτογραφίαι στό Σαίν Μόριτς τού 
νέου φίλμ τή-, Έλισσάβετ Μπέργκνερ »Ή... δίς Έλζα» 
έτελείωσαν.

— *Η Sud Filin απέκτησε τό δικαίωμα τής κινημα- 
τογραφήσεως τοΰ έργου «Όταν οί στρατιώται παρελαύ- | 
νουν είς τήν πόλιν».

— Μέ έξαιρετικήν εϋλόγως άνυπομονησίαν άναμένε- 
ται έν Βερολίνφ ή πρεμιέρα τοΰ νέου φίλμ τοΰ δαιμό
νιου Φρίτς Λάνγκ «Οί κατάσκοποι».

— Στό νέον φίλμ τής Universal-Matador «Ό πρόε
δρος» πρωταγωνιστεί ώς γνωστόν ό Ίβάν Μοσζοΰκιν.

—Ή Ρίνα ντέ Λιγκουόρο κρατεί ένα ρόλον είς ιό 
νέο μεγάλο φιλμ τής U.F.A. «Ό μυστηριώδης καθρέ- 
πτης». Είς αύτό πρωταγωνιστεί ό γνωστός χαρακτηρί- 
στας Φρίτς Ράσπ. Τό φίλμ πιθανώτατα θά προβληθή 
κατά τήν τρέχουσαν περίοδον είς τάς’Αθήνας.

—Τό νέο φίλμ τής Μπίλι Ντόβε «The Yellow Lily» 
σκηνοθετεί ό Άλεξ Κόρντα διά τήν 1 irst National.

—Τό νέο περίφημο φιλμ τού "Αϊζενστάϊν «’Οκτώ
βριος» προεβλήθη τήν 16 ί. μ. είς 9 θέατρα τής Μόσχας 
καί 100 άλλα θέατρα τής Ρωσσίας ταύτοχρόνως μέ θρι
αμβευτικήν έπιτυχίαν.

—Ό γνωστός γερμανός συγγραφεΰς "Εμιλ Λούντβιχ 
ΰπέγραψε συμβόλαιον μέ τήν «Paramount» δι’ ού ϋπο- 
χρεούται νά παραχωρήση είς τήν έταιρίαν μίαν βιογρα
φίαν τοΰ Αίνκολν.

— ‘Η «British International» προβλέπει διά τό τρέ- 
χον έτος 30 περίπου φίλμ. ’Εκ τούτων 10—15 θά «γυρι- 
σθοΰν» έν Αγγλία, 12 έν Γερμανίφ καί 4—5 έν Αύστρίφ.

—Είς τό νέο μεγάλο φίλμ τήςΡοχ, σκηνοθεσία Μουρ
νάου «Οί 4 διάβολοι» πρωταγωνιστούν: ή Ζανέτ Γκέϊ- 
νορ, Νάνσυ Ντρέξελ, Σάρλ Μόρτον καί Μπέρυ Νόρτον. :

-icqjur VLl(JL>5 (TT}|AEl
πρωταγωνι- βάσεως. ’Επιζητεί δηλαδή να παρουσι 

νέο φιλμ τοΰ "Εντμουντ φ^μ π,ού π0θεβαλε κάθε ’Αθηναϊκός 
:» τελειώνει κατ’ αυτός. μέ κυρίαν βάσιν τό καλλιτεχνικόν । 
Ί. πρεμιέρα τοΰ έπίσης λαμβαιομένου '”Γ* “·....ΤΟΪΟν TtpCOTflvniAn rf~o~ *

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται αντί 8.000 Δραχμών Κινηματογραφική ταινία 

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ή καλύτερα έκδοσις ’Ιταλικού Οίκου ΣΙΝΕΣ ΡΩΜΑ 

είς 6 πράξεις περί τάς 2.000 μέτρα μέ πλούσιον διαφημι
στικόν. Πληροφορίαι Ν. Φραγκουδάκην Βόλον.

= Κινηματογραφικός Άότηρ

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΦΙΑΗ 
ΚΑΒΕ ABBHAI ΚΟΥΆΙΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
’Ολίγος χρόνος είσέτι μάς χωρίζει καί λήγει καί ή 

έφετεινή κινηματογραφική περίοδος. Είς τό τέλος τής 
σαιζόν ειδικοί συνεργάται τον «Κινημ. Άστέρος» θά 
κάμουν, δπως κάθε χρόνο, τον απολογισμόν τής 
περιόδου.

Τό παρόν δμως σημείωμα στηρίζεται έπί άλλης 
εως. ’Επιζητεί δηλαδή νά παρουσιάση τά καλύτερα 

λα---- ·-■-=), κινηματογράφος
„ ... / μέρος, ουδόλως λαμβαιομένου υπ’ δψιν τοϋ εμπορικού. ’Ανάγκη 

ακόμη νά δηλωθή δτι τό παρόν σημείωμα στηρίζεται 
είς εντυπώσεις τής στιγμής.

’Άς άρχίσωμεν άπό τό ΑΤΤΙΚΟΝ τόν μεγαλεί- 
τερον’Αθηναϊκόν κινηματογράφον. Ή «Μητρόπολις» 
εινε ασφαλώς τό καλύτερο. ’Ακολουθούν «‘Ιερό 
βουνό», «Καζανόβα», «Κλεισμένα χείλη» (Ή βεντά
για τής λαίδης Βίντερμερ), «Μονομαχία», «’Εκβια
σμός», «Πρίγκηψ κοζάκος» (Θυσία), «Κύκνειον άσμα» 
«Τό παρελθόν», «Ναυμαχία Γιουτλάνδης» κ.ά.

Τό αριστοκρατικό ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ μάς παρου
σίασε μέχρι τής στιγμής τόν «Ένοχο», «Παγκόσμιο 
πόλεμο», «Έρως τής ’Ιωάννας Νέϋ», «Είλωτες», 
«Πανάμ», «Τελευταίο βάλς» κ.λ.π.

Τά ΟΛΥΜΠΙΑ απέκτησαν συμπάθειας μέ τήν 
1 «Μεγάλην παρέλασιν», «Αύτοκρατορικόν Ξενοδο- 
χεϊον», »ΜπένΧούρ», «Μπώ Ζέστ», «Τσάνκ», «Κα 
μέ τάς καμελίας» κ. ά.

Τά καλλίτερα τοΰ ΠΑΝΘΕΟΥ είναι τό «Τσίρ- 
κους», «Γυμνή γυναίκα», «Ό άνθρωπος μέ τήν 
’Ισπανό» κα) «Ή καρδιά μου αργά».

To MONTIΑΑ έθριάμβευσε μέ τό «Τί έκόστισεν 
ή νίκη», «χορεύτρια τού Τσάρου». ’Άλλα καλά έργα 
«Έμντεν» «Ντάγκφιν» «Μαμά» κλπ.

Τό ΙΝΤΕΑΛ έ'παιξε «Τά συρματοπλέγματα», 
«Ναπολέων», «Σκακιστής» καί «Ή κυρία τοΰ βαγ- 
κόν-λί».

Καί τό ΣΠΛΕΝΤΙΤ διεκρίθη μέ τό«Δρόμος χω
ρίς χαράν», «Τρεις υπέροχοι άλήται», «Αιχμάλω
τος» κ. α.

ΘΕΛΕΤΕ ΠΟΝΤΟΤΕ
.Υά εισΰε καλώ; πληροφορημένοι επί τών Γερμανικών 

εν γένει φίλμ;
Έγγραφήτε σννδρομηταί είς τό εξάκις τής εβδομάδας 

εκδιδόμενον
Licht—Bild— Biihne

με τό μηνιαΐον παράρτημα
Der Filmspiegel

τιμή συνδρομής εξωτερικού 15 σελίνια ή τριμηνία.
’Εκδοτικός οίκος Licht-bild-buhne

Berlin, 48 ------

Κινηματογραφικός ’Αάτηρ — =

NEQ ΦΙΛ/Α

' 01 ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ
’Αποκλειστική εκμετάλλευσις ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

Διορισθείς πάστωρ είς τό Χέντικτον Μπέκ, μι- 
■χράν πλάζ συχνμζομένην άπό θορυβωδών κοσμικών 

? -ομίλων οί όποΐρι τιτλοφορούνται μόνοι των «έμποροι 
ηδονής» κάμνει ό αίδεσιμώτατος Νόρμαν Λότζ τήν 
-γνωριμίαν τής εύμορφης Λόνενα Χάγκεν, πλούσιας 
κληρονόμου, τής οποίας αί ύπερειδολωλατρικαϊ θεω- 
ρεϊαι έπέουρφν έπ’ αυτής τό όνομα («Αίγυπτος») δο- 
θέν είς αυτήν υπό τών συντρόφων της έν διαφθορά. 
Καίτοι φλερτάρει μεθ’ έτος έξ αυτών τοΰ Ρέτζ Στερ- 
τζές, δστις μόνον μίαν λέξιν της άναμένει διά νά τήν 
νυμφευθή αισθάνεται πονηράν εύχαρίστησιν νά με
ταχειρίζεται πλησίον τού νέου πάστωρος .ά μέσα τών 
•φελγήτρων της. Πρό τής άποτυχίας τών προσπαθειών 
της, παρφσύρεται νά χλευάση τά πουριταιικά τοΰ 
Νόρμαν Λότζ. Άλλ’ ούτος δέν άργεΐ νά τής άνταπο- 
δώση τά ίσα διότι άνακαλυφθεΐσα έ'να βράδυ έπ’ αύ- 
τοφόρφ λαθρεμπορίου κατά μίαν άστυνομικήν έπι- 
δρομήν είς κάποιαν λαθραίαν ταβέρναν, οφείλει ή 
Λονένα τήν μή έγκάθειρξίν της είς τήν φυλακήν μό
νον είς τήν έπέμβασιν τοϋ αίδεσιμωτάτου.
ί “Ενεκα τοΰ έπακολουθήσαντος σκανδάλου, θέτει
τό έπεισόδιον τούτο τήν έλαφρόμυαλον «Αίγυπτον» 
είς συλλογισμούς.Διερωτάται έάν έπί τέλους ή ακόλα
στος ζωή της τήν όποιαν διήγε μέχρι τούδε, ήτο άλη- 
θώς τό μυστικόν τής ευτυχίας. Χωρίς νά άντιλαμβά- 
νεται πραγματικώς τό αίτιον τού διαβήματος της, με
ταβαίνει τήν έπομένην είς τόν Νόρμαν Λότζ τοΰ ο
ποίου οί συνετοί λόγοι τήν κλονίζουν τόσον ώστε ό

Ρέτζ Στέρετζάνη 
συχεΐ σοβαρώς 
διά τήν άλλα- 
γήν τής συμπερι
φοράς της άπέ- 
ναντί του.

’Αποφασισμέ
νος νάτήν έπανα 
κτήση διά παν
τός μέσου όΡέτζ 
Στέρτζες μετα
χειρίζεται έναλ- 
λάξ τήν πειθώ 
καί τήν άπει- 
λήν... Άλλ’ αλ
λοίμονο ! είς μά- 
την καθόσον dj 
συναισθήτως ή 
ωραία άθεος έ- 
ρωτεύθη έκεΐ
νον τόν όποιον 
έχλεύαζεν. ’Άλ
λαξε καί ό άσω
τος βίος δέν τήν

............= .. ■ ■ ■- ■ - ■ 3X7

έλκύει πλέον. Έν τούτοις αί συχνά) έπισκέψεις τής 
Λονένα είς τήν έφημερίαν έσχολιάζοντο αύστηρώς 
άπό τάς κακάς γλώσσας τού τόπου και ή ηχώ τών 
φλυαριών των φθάνει συντόμως είςτάώτα τοΰ επισκό
που, δστις έχων έμπιστοσύνην είς τήν φρόνησιν τοΰ 
έφημερίου του, πέρνει τό μέρος του μετά θάρρους.

Δυστυχώς ή τύχη τό θέλει ώστε τήν στιγμήν πού 
άντιλαμβάνεται έπί τέλους ή Λονένα τό κακόν πού 
κάμνει είς έκεΐνον πού άγαπά καί άποφασίζει νά δια- 
κόψη τήν έ'νδειξιν μιάς συμπάθειας ή οποία τόσον 
τόν έκθέτει άλλά συλλαμβάνεται έντός τής οικίας τοΰ 
αίδεσιμωτάτου δταν άποχαιρετά.

Αυτήν τήν φοράν τό σκάνδαλον συνετελέσθη, καί 
δέν μένει είς τήν Λονένα παρά νά ριφθή είς τάς 
άγκάλας τοΰ Ρέτζ Στέρετζες, δστις τής προσφέρει τήν 
θαλαμηγόν του διά νά κάμη μαζύ του τό γαμήλιον 
ταξεΐδι.

’Αναχωρούν παρά τήν τρομακτικήν θύελλαν. Ό 
Νόρμαν Λότζ τρελλός έπί τή ίδέςε νά χάση διά παντός 
τήν άγαπημένην του, έπιβιβάζεται έπί ά'λλου πλοίου 
διά νά καταδιώξη τήν θαλαμηγόν, ή οποία κατόπιν 
συγκρούσεως καταβυθίζεται δ δέ Ρέτζ πνίγεται. Ή 
Λονένα κατόρθωσε νά άρπάξη μίαν σανίδα, σώζεται 
δέ άπό τόν Ν όρμαν Λότζ, είς τόν όποιον οφείλει τήν 
σωτηρίαν της.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κινημ- "Ηλιος Ν. Κοκκινιά 1*2-1928 Μέχρι 30-1-1929 
Θεόδ. Βονδούρης Μυτιλήνη 1*1-1928 » 30-6-1928
Έμμ. Ηολιεάκης ‘Ηράκλειον 1-4-1928 » 30-9-1928
Α* ’ Αναστασιάδης Ά&ήναι 1-4-1928 » 30-3*1929
Τηλ. Σπυρίδης » 1-4-1928 » 30 3-1929
ιιι mimmmmmimmimmmmmm mmmmim ιιιιιι ιιιιι ιιιιι ιιιιιιιιιιιιι nun iitm m

<9I toy τυπου της ανατολής I
Σοφοκλους .9 (Στοά Πάππου) Άθήναι 

‘Ιδρύθη τφ 1911
= Τά «όνον έν'ΕΧλάδι Γρα^εϊον αποκομμάτων Ξ 
= έλληντκών έφημεοίδων καί περιοδικών. Ξ 
= ΙΙαρακοΧουθεϊ τόν άπανταχοθ έΧΧην. Τύπον. Ξ 
Ξ Άποκόπτει καί άποότέλΧει είς τούε όυνδρο· Ξ 

μητάς του παν δτι τούς ένδιαφέρει.

ί L’ .IKGUS |

IDE LA PRESSE D’ ORIENT I
I = Rue Sophocles No .9 (Passage Pappou) Athenes = 
= Fonde en 1911 =
= Le seul en Grece bureau de coupures des Ξ 
Ξ journaux et des revues greques Ξ 
Ξ Lit, decoupe et envoit immediatement a ses Ξ 
Ξ abonnes tout ce qui les interessent. Ξ

imillllllllllllimilllllllllllllllllllimill ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιϊϊ
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Κινηματογραφικός ’ Α8τήρ Κινηματογραφικός Άότήρ

ΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΜΑΣ ΤΗΣ ΧΘΕΣ
ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΚΙ’ Ο ΚΦΣΜΦΣ ©Α ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΦΣ ΜΦΥ

Οι εκλεκτοί εταίροι τής Γαλλικής κωμωδίας Ρομ
πίν- ’Αλεξάνδρ καί Μεγιέρ, τούς οποίους εΐχομεν τήν 
τύχην νά φιλολενήσωμεν διά μίαν εβδομάδα είς τήν 
πόλιν μας καθ’ ήν έδωσαν έξ εκτάκτως επιτυχείς πα-

ΓΑΒΡΙΕΑΛΑ ΡΟΜΠΙΝ
Την άνωτέρω εικόνα της ή Κα Ρομπίν άφιέρω- 
όεν είς την έκλεκτήν συνεργάτιδά μας Δα Σκα- 
οαβαίου ήτις έλαβε ένδιαφέρουσαν συνέντευ- 
ξιν μέ τήν Γαλλίδα καλλιτέχνιδα δημοόιευ- 
Οεϊόαν είς τό προηγοΰμενον τεΰχος τοΰ «Κινη

ματογραφικού Άστέρος».
ραστάσεις, άνεχώρησαν έξ ’Αθηνών συνεχίζοντες τήν 
καλλιτεχνικήν των περιοδείαν μέχρι Ρουμανίας, έμ- 
φανισθέντες έν Βουκουρεστίφ δπου έσυνέχισαν τόν 
πρόσφατον έν τή πόλει μας θρίαμβόν των, ως ανα
γράφουν αί έφημερίδες τοϋ γειτονικοΰ μας Κράτους.

Ή τελευταία παράστασίς των έν Άθήναις έδόθη 
μέ τήν «Μονομαχίαν» τοϋ ’Ακαδημαϊκού Ερρίκου 
Λαβεντάν ήτις ώς γνωστόν αποτελεί μίαν άπό τάς 
άρίστας δημιουργίας τοϋ τρίο Ρομπίν-’Αλεξάνδρ, 
Μεγιέρ.

Οί συμπαθείς Γάλλοι καλλιτέχναι τούς οποίους 
συνεχάρην μετά τό πέρας τής αποχαιρετιστήριου των 
παραστάσεως, μέ παρεκάλεσαν νά διαβιβάσω τούς 
χαιρετισμούς των εις τό 'Ελληνικόν Κοινόν έκφράσαν- 
τες συνάμα τήν λύπην των διότι ήναγκάσθησαν νά 
έγκαταλείψουν τήν πόλιν μας τόσον γρήγορα δντες 
υποχρεωμένοι νά συνεχίσουν τήν καλλιτεχνικήν των

περιοδείαν καί νά έμφανισθοϋν πρό τοΰ Ρουμανικοΰ- 
Κοινοϋ παρά τοϋ οποίου έπίσης, τοσάκις άνεζητήθη- 
σαν. Εις ένδειξιν μάλιστα τής συμπάθειας των πρός 
τούς απείρους "Ελληνας θαυμαστάς των οϊτινες τούς:

Ο κ. ΑΛΕΗΑΝΔΡ
Τήν παροΰσαν εικόνα του ό κ- ’Αλεξάνδρ άφιέ- 
ρωόεν είς τούς άναγνώότας μας είς ένδειξιν 
τής μεγάλης πρός αΰτοΰς συμπάθειας τον. Ά
τυχώς δμως. λόγω τοΰ άνοικτοΰ χρώματος τής 
μελάνης, ή άφιέρωσις τοΰ έκλεκτοΰ καλλιτέχ
νου δέν άπετυπώθη κατά τήν τόιγκογράφηόιν.

ύπεδέχθησαν μετά τόσης έγκαρδιότητος, μοϋ προσέ- 
φεραν τάς παρατιθεμένας φωτογραφίας των έκ τών 
οποίων ή μία τοϋ κ. ’Αλεξάνδρ άφιεροΰται είς τούς 
άναγνώστας μας καί ή έτέρα τής Ρομπίν είς τήν ύπο- 
φαινομένην ήτις τήν στιγμήν αύτήν άποτίει φόρον 
ευλαβούς θαυμασμού είς τήν έκλεκτήν της καλλιτε
χνικήν προσωπικότητα

"Ιρις Σκαραβαίου

δηαωςις
Παρακαλοΰνται θερμώς όόοι έκ τών κ. κ. ’Αν

ταποκριτών μας ’Επαρχιών καί Έξωτερικοΰ έχουν 
έκκρεμείς λ)όμοΰς μετά τοΰ λογιστηρίου μας δπως 
σπεΰσουν καί έξοφλήσουν αΰτοΰς τό ταχΰτερον 
προκειμένου έντός τοΰ τρέχοντος μηνός νά κλεϊόω- 
μεν γενικόν ισολογισμόν άπό τής έκδόόεως τοΰ 
αΚινημ. Άότέρος».

’Εκ τοΰ Αογιότηρίου.

Πρωταγωνιοταί : Μαίηη Φίλπιν, Νόρμαν Κέρν καί Μπέττυ Κόμπασε. 
Σκηνοθεσία Ντνπόν (τον σκηνοθέτου τον «Βαριετέ»),—Γίαραγτογή Ούνίβεροαλ. 

’Αποκλειστική εκμετάλλενσι; ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ.

Κατά τήν διάρκειαν τών μεγάλων γυμνασίων τής 
άνοίξεως τοϋ 1913, κατέλυσε έν αυστριακόν σύνταγμα 
εις έ'ν χωρίον πλησίον τής Βιέννης. Ό ύπολοχαγός 
Φράντζ φόν Βιγκελάτι, καταλύσας είς τήν οικίαν τοϋ 
καθηγητοΰ Τάλμπεργκ έρωτεύεται τήν ανεψιάν αύτοΰ 
τήν νεαράν Έθελ. ’Αλλά τήν έπαύριον αί απαιτήσεις 
τής υπηρεσίας χωρίζουν τούς έρωτευμένους.

’Ολίγους μήνας άργότερον, άποθανόντος τοΰ θείου 1 
της, έρχεται ή ’’Εθελ είς Βιέννην παρά τή έξαδέλφη 
της, Μίτση Τσίλλερ, χορεύτρια είς τήν ’Όπεραν. Ή 
Μίτση έχει συνέντευξιν τό εσπέρας μέ έ'ναν νεαρόν 
αξιωματικόν. Ούτος δέν κρατεί τόν λόγον του. Ό 
νεαρός άξιωματικός δέν είναι άλλος άπό τόν Φράντς,
δ όποιος είχε συναντήσει τήν ’Έθελ, ένώ έπήγαινεν 
είς τό θέατρον νά εύρη τήν Μίτση.

Ή Μίτση χολωθεΐσα διά τό έπεισόδιον, έρχεται 
είς τήν συνέντευξιν, τήν όποιαν έδωκεν δ Φράντς τήν 
έπομένην είς τήν ’Έθελ. Επακολουθεί γενική ρήξις.

Είς τό Πράτερ δπου έπήγαν αί δύο νέαι νά δια 
σκεδάσουν, γνωρίζονται μέ έναν ήλικιωμένον ήδη κύ
ριον, τόν Κάρλ Μποϋσερ, ποιητήν καί μουσικόν, άρι- 
στοκρατικής καταγωγής και πολύ πλούσιον.

Μίαν ήμέραν κατά τήν όποιαν δ σπητονοικοκύρης 
τών δύο άδελφών τάς έξεδίωξεν δίδει συνέντευξιν δ 
Κάρλ Μποϋσερ είς τήν ’Έθελ. Είναι περιπαθώς 
έρωτευμένοςκαί ή νεαρά κόρη έκλαμβάνει ώς έρωτα, 
τό αϊσθημαεύγνωμοσύνης, τό όποιον τρέφει πρός 
τόν ευεργέτην της.Είναι ή άνοιξις τοϋ τραγικού έτους. Ό Φράντς | 
εύρίσκεται έν Βοσνία μέ τό σύνταγμά του."Οταν έπιστρέφει μανθάνει τόν προσεχή γάμον I 
τής ’Έθελ καί τοϋ Κάρλ Μποϋσερ. Τελείως άπελ-j 
πισμένος έπιχειρεΐ διά τελευταίαν φοράν νά ϊδη τήν! 
Έθελ καί ή Μίτση θυσιάζεται λυπημένη διά νά συναν- | 
τηθοϋν οί δτ>ο νέοι. 'Η ’Έθελ άνακαλύπτει τότε δτι

Μία σκηνή άπό τά νέον έργον τοΰγόητος Μοόζοΰκιν Θυσία» 
ή «Ό Πρίγκηψ Κοζάκος» ποΰ προβάλλεται είς τό «Χπλέντιτ»

άγαπά πάντοτε τόν Φράντς άλλ’ έ'δωκε τόν λόγον τηζ 
είς τόν Κάρλ Μποϋσερ καί γνωρίζει δτι δ ευεργέτης 
της θ’ άπέθνησκεν, έάν τόν έγκατέλιπεν.

Ή ημέρα τών γάμων καταφθάνει. Άλλ’ έκεί- 
νην τήν ήμέραν ό πόλεμος δ όποιος έκηρύχθη έναν
τίον τής Σερβίας, άναγκάζει τόν ύπολοχαγόν Βιλκελάτι 
ν’ άπομακρυνθή τής Βιέννης. Τήν τελευταίαν στιγμήν 

| μή δυναμένη ν’άνθέξηείς τόνέρωτά της, τρέχει ή’Έθελ 
είς τόν σταθμόν δπου έπιβιβάζονται οί στρατιώται 
διά τά σύνορα. Άλλ’ ή αμαξοστοιχία έχει ήδη άνα- 

I χωρήσει άπάγουσα τόν Φράντς καί τρεις καρδίαι υπο
φέρουν, χωρισθεΐσαι ύπό τής άδυσωπήτου ειμαρ
μένης.________ _______________
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ^ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

—Αιά νά λάβουν μίαν Ιδίαν, οί άναγνώσται, τών 
ζημιών αί όποϊαι προξενοΰνται έκουσίως κατά τήν λήτμιν 
τών διαφόρων κινηματογραφικών ταινιών άρκεϊ νά τούς 
άναφέρομεν οτι κατά τελευταίαν στατιστικήν 300 αυτο
κίνητα φόρτ κατεστράφησαν μόνον διά τάς κωμωδίας τοϋ 
κωμικού Κρίστη.— Κατά νεωτέρας πληροφορίας εξ Αμερικής τό 
σύστημα τοϋ όμιλοϋντος κινη ματογράφου εχει τελειο· 
ποιη&ή σημαντικώς.— Έάν ή έφεύρεσις αυτή φ&άση καί εδώ εκείνοι οί 
όποιοι επιζητούν τήν ησυχίαν των είς τόν κινηματογρά
φον πρέπει νά καταφύγουν άσφαλώς κάπου αλλού.

— Τό νέο φιλμ τού Φάνκ, τοϋ γνωστού άπό τό τ'Ιερό 
Ιουνό» φέρει τόν _ 
τίτλοναΤό λευκόν 
στάδιον*. “Εκδο- 
σις U.F.A.

— Ή ’Αντρέ 
Λαφαγιέτ, ή Μά 
λη Ντελσάφτ και 
ήΈλίζα Άαπόρ- 
»α πρωταγωνι
στούν είς τό νέο 
φίλμι Ήκληρονο 
μίατού Καζανόβα

Ό Έντμοντ Λόφ δ πρωταγωνι
στής τοΰ έργου Φόξ Φίλμ «Ή 
νήσος τοΰ Παρία» (Black Pa

radise).
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Πρωταγωνωτής ό ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΛΙΝ. — Παοανωνή Cine Alliance Film >< ι- / X? me Alliance Film. — Αποκλειστική εκμιταλλενσις I. Μαργονλη

Μίαν βροχερόν ημέραν έμπροσθεν τον καμπαρέ 
<5 «Πράσινος γάιδαρος* είχαν σταθμεύσει άρκετά 
πολυτελή αυτοκίνητα. Οί ίπιβάται που κατήρχοντο 
Απ’ αυτά μέσα στην λάσπην έπερνοΰσαν έμπρδς άπδ 
ενα δυστυχισμένο άνθρωπο μέ τρύπια παπούτσια 
καί τσαλακωμένο καπέλώ. *Ητο ό «Μούς*. Αίφνης 
καταφθάνει ενα νεαρόν καί κομψόν ζεύγος.

‘Η κυρία Λουμπίν μία νέα και ωραία ζωντοχήρα 
λυπεϊται τόν πτωχόν «Μούς* καί τοΰ δίδει μιά μικρή 
ελεημοσύνη. ‘0 μυστικός όμως Αστυνόμος Μπούρας 
ό όποιος παραμονεύει έκεϊ πλησίον, τόν συλλαμβάνει 
διότι καθώς λέγει ή άλητεία είναι άπηγορευμένη. "Η 
νεαρά χήρα άντιληφθεϊσα ότι ή χειρονομία της είχε 
δυσαρέστους συνέπειας παρακαλεϊ τόν κύριον ό όποιος 
τήν συνώδευε νά μεσολαβήση διά τήν άπελευθέρωσιν 
τοΰ δυστυχούς έπαίτου.

‘Ο νεαρός μνηστήρ της κ. Άντρέ Ριβόλεϋ δικη
γόρος συνηγορεί υπέρ τού «Μούς* είς τό πταισματο- 
δικεϊον καί τόν αθωώνει. ‘Η κ. Λουμπίν εύχαριστη- 
θεϊσα άπό τήν άθώωσιν τού προστατευομένου της καί 
έπιθυμοΰσα νά συμπλήρωσή τήν καλωσύνην της παρα
καλεϊ έκ νέου τόν μνηστήρα της νά μεταβή πρός Ανα· 
ζήτησιν τού «Μούζ* δστις έχει έξαφανισθεϊ.

'Ο κ. Ριβόλεϋ Αναθέτει τήν άνεύρεσιν τοΰ «Μούς* 
είς τόν Αστυνόμον Μπούρας χωρίς νά παύση καί ό 
ίδιος νά φροντίζη διά τόν αυτόν σκοπόν. Έν τώ 
μεταξύ ή κ* Λουμπίν φεύγει διά τό Μπιαρίτζ καί 
άφίνει παραγγελίαν εις τόν μνηστήρα νά μεταβή έκεϊ 
μετά τοΰ Μπούρα νά τήν συναντήσονν.

Μίαν ήμέραν δ κ, Ριβόλεϋ ανακαλύπτει κατά 
τύχην ένα εύθυμον φίλον του, τόν όποιον οί φίλοι του 
τόν είχον επωνομάσει Πούμ καί ό όποιος ώμοίαζε 
καταπληκτικά μέ τόν άναζητούμενον«Μούς» .'Ο δικη
γόρος τοΰ προτείνει νά έλθη μαζύ του είς τό Μπιάριτς 
καί νά παίξη τόν ρόλον τοΰ «Μούς* πράγμα τό όποιον 
έκεϊνος δέχεται ευχαρίστως.

Εις τό Μπιάριτς ό Πούμ υπό τήν μορφήν τού 
«Μούς* έγκαθίσταται είς τήν βίλλα τοΰ Ριβόλεϋ. Έκεϊ 
επιδίδονται μέ τόν δικηγόρον εις οίκιακάς υπηρεσίας 
λόγω τοΰ δτι οί ύπηρέται άπήργησαν. "Ο Πούμ πλέ
νει τά πιάτα ό δικηγόρος καθαρίζει τά παπούτσια καί 
η κ. Λουμπίν ψήνει καφέδες\

Άλλ’ ό Πούμ έχει διαθέσεις νά φύγη, ό λόγος δέ 
είναι ό έξής. Ό Πούμ ήτο άλλοτε νυμφευμένος μέ τήν 
κ. Λουμπίν άπό τήν όποιαν έλαβε διαζύγιον. Καί 
αυτή μέν δέν τόν άνεγνώρισε. Δι’ έκεϊνον δμως ήτο 
άνυπόφορον νά ζή κοντά είς τήν γυναίκα ή όποία 
άλλοτε ήτο διΗή του καί τήν δποίαν ήρχισε πάλιν νά 
αγαπά. Άφίνει λοιπόν μίαν έπιστολήν καί φεύγει.

Ό δικηγόρος δ όποιος άγνοεϊ τήν ΰπαρξιν τής 
επιστολής αυτής καί διά ν’ άπαλλαγή άπό νέαν Αγγα
ρείαν έκ μέρους τής μνηστής του, σκηνοθετεί μίαν 
κλοπήν. Αναστατώνει τά έπιπλα καί τά συρτάρια τοΰ 
γραφείου καί διαδίδει δτι ό «Μούς* άναχωρών τόν 
έλήστευσε. Καθ’ ήν δμως στιγμήν εκθέτει τά συμ

βάντα εις τήν μνηστήν του άναφαίνεται ό πραγματικός 
«Μούς* τόν όποιον έπανεΰρεν ό Μπουράς.

Ήκ. Λουμπίν νομίζουσα δτι είναι ό πρώην σύζυ
γός της πέφτει είς τάς άγκάλας του καί όρκίζεται δτι 
δέν έπαυσε νά τόν αγαπά. ‘Ο δικηγόρος Αντιλαμβάνε
ται δτι έφθασε ή στιγμή νά άποσυρθή εφόσον οί Αρρα
βώνες του διελύθησαν. Έν τωμεταξύ δμως ό «Μούς 
έξαφανίζεται καί Αναφαίνεται ό Πούμ ό ψευδής Μούς 
δστις είς τόν σταθμόν ήσθάνθη τόσην μεγάλην έλξιν 
πρός τήν γυναίκα του ώστε θέλει νά τήν έπατίδη πρό 
τοΰ άνανωρήση. Μετ’ δλίγον δμως επανέρχεται ό 
πραγματικός «Μούς* ό όποιος βλέπων τήν κ. Λουμπίν 
είς τάς άγκάλας ένός άλλου σκέπτεται τήν Αστάθειαν 
τοϋ χαρακτήρας τών γυναικών.

ΗΐΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ή διεθνής έπιτροπή τής διδασκαλία; διά τόν κινη
ματογράφον, περιλαμβάνουσα τους αντιπροσώπους τών 
μεγάλων διεθνών οργανώσεων πρός διάδοσιν τοΰ διδα
κτικού φιλμ συνεδρίασε τήν 2 Μαρτίου είς τό ίδρυμα 
τής πνευματικής συνεργασίας τών Παρισίων ύπό τήν 
προεδρείαν τοϋ κ. Ρενέ Σάντ.

Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην άποφασίσθη, δπως τά 
μέλη τής έπιτροπής αυξηθούν πρός λυσιτελεστέραν έπι- 
τέλεσιν τού έργου της. Ό κ. 'Ιούλιος Λουσέρ διευθυντής 
τού Διεθνούς ιδρύματος τής πνευματικής συνεργασίας, 
επωφελούμενος τής εύκαιρίας εξέθεσε τήν νέαν όργάνω- 
σιν τού ιδρύματος όσον άφορφ τά διδακτικά φιλμ καί τά 
μέσα άτινα διατίθενται πρός ένίσχυσιν τής δράσεώς του 
παραλλήλως πρός τό Διεθνές ίδρυμα τού διδακτικού κι
νηματογράφου τό όποιον θά ίδρυθή έν Ρώμη.

Διά τήν έπιτυχίαν τού ώς άνω σκοπού ό κ. Λουσέρ 
έδήλωσεν ότι θά ληφθούν ύπ’ δψιν και αί όδηγίαι τής 
Κοινωνίας τών έθνών.

’ 30 Μαρτίου—1 'Απριλίου 3.000 θεαταί παρηκολού» ’ 
4 θησαν τό πιό συγκλονιστικόν έργον πού έγέννησεν ή ' 
• Κινηματογραφική Τέχνη. ►
4 ΤΑ ΑΥΟ ΧΑΛΙΚΙΑ τοΰ οίκου Γκωμόν f 
; (Γεν. αντιπρόσωπος ΤΗΛ.ΣΠΥΡΙΔΗΣ) ’ 
• Μέ τήν Σάντρα Μιλοβανωφ καί τόν άμίμητον Μπισκώ ► 
; ΔΕΥΤΕΡΑ—ΚΥΡΙΑΚΗ '
; 2α, 3η καί τελευταία εποχή TQN ΔΥΟ ΧΑ/ΛΙΝΙθΝ ' 
4 Έπιπροσθέτως τήν Παρασκευήν—Κυριακήν θά προ.
< βάλλωμεν τάν Βασιλέα τοΰ γέλωτος ►

ΠΑΤΕΡ ΣΑΡΛΩ ’

ςινεΑ.Ο.Δ.Ο. '
4 (Καρτιέ ’Αμπελοκήπων)

Κινηματογραφικός Άότήρ Κινηματογραφικός Άθτηρ
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ται νά καταλάβη μεταξύ τών καλυτέρων φίλμ τής τρε- 
χούσης ’Αθηναϊκής σαιζόν έπίλεκτον θέσιν. Ro—Ma

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣΠΟΥΤΛΑΝΔΗΣ
Προεβλήθη είς τό -.’Αττικόν»

Ό παγκόσμιος πόλεμος καί έν συνόλφ καί κατά 
μέρη άπετέλεσεν άνεξάντλητον κινηματογραφικόν θέμα. 
Έν τή προκειμένη περιπτώσει ή_ ναυμαχία τής Γιουτλάν- 
δης, ή μεγαλυτέρα ναυμαχία τοΰ κόσμου, άπετέλεσεν τό 
ένδιαφέρον τού έργου.Έξηγούμαι. ‘Υπάρχει ύπόθεσις καί 
πλοκή έργου, όχι έννοεϊται μέ σοβαράς άπαιτήσεις, άλλά 
πάντως διάτό κοινόνάρκετά ένδιαφέρουσα καί δραματική 
καί τό σενάριο αύτό έπιτρέπει είς τόν σκηνοθέτην νά 
παρουσιάση τήν περίφημον αύτήν ναυμαχίαν. Φυσικά 
λοιπόν καί τό καλλιτεχνικόν καί γενικώς τό ένδιαφέρον 
τού θεατού, στηρίζεται κυρίως είς τάς σκηνάς αύτάς, αί 
όποϊαι είναι όμολογουμένως θεαματικοί καί έντυπωτικαί 
καί μάλιστα περισσότερον θεαματικοί ή, άν έπιτρέπεται 
ή έκφρασις, ιστορικοί. Δηλονότι ό σκηνοθέτης έπεδίωξε 
νά τονώση περισσότερον τήν έμπορικότητα παρά τήν 
ιστορικήν άξίαν, δπως άντιθέτως συνέβη μέ τό 
«Έμντεν».Άπό τούς ήθοποιούς έννοεϊται δτι ή μορφή τού 
Γκαϊτσκε έπιβάλλεται άπό πάσης άπόψεως. Ή Αγνή 
Έστερχάζυ καί ό Χένρυ Στούαρτ δέν συγκινούν.

Τό φίλμ έσημείωσεν έδώ έπιτυχίαν καί διά τούς ανω
τέρω λογους συνιστάται. Ro —Ma

ΝΤΑΓΚΦ1Ν
Dagfin der, Schneeschulanfer—Παρ-PhoeBus 

Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»
Ένα φίλμ τού Ζόη Μάν, τό όποιον καί άν άκόμη δέν 

δύναται νά πλησιάση μερικά άλλα καλύτερά του είναι 
πάντοτε ίκανοποιητικώτατον. Άν παραβλέψωμεν μερι- ” 
κάς έπαναλήψεις καί άλλα μικρότερα σφάλματα, τό σύνο- 
λον θά μάς άρέση. Είς τούτο συντελούν πολύ καί έπιτο- 
χεϊς λεπτομέρείαι καί διάφοροι σκηναί.

Ή ύπόθεσις δέ είναι ένδιαφίρουσα, μέ όχι όλίγας 
δραματικός σκηνάς καί γενικώς παρακολουθεϊται εύχά- 
ριστα.

Τό μεγαλύτερον διιως ένδιαφέρον τοΰ φίλμ κινεί τό 
παίξιμο τού Πάουλ Βεγκένερ. Τοιαύτην έκφραστικότητα 
προσώπου, τοιαύτην δυναμιν παιξίματος, σπανίως βλέ- 
πομεν. Ό Βέγκενερ έμψυχώνει κυριολεκτικώς κατά τόν 
θαυμασιώτερον τρόπον τόν δύσκολον ρόλον του. Είς τό 
πλευράν του δλοι οί άλλοι καθ’ ολοκληρίαν συντρίβον
ται. ’Υπαινίσσομαι τόν Πάουλ Ρίχτερ, τήν Μαίρη Τζόν- 
σον καί τήν Άλμπάνι, άν καί ή τελευταία άναλόγως 
πρός άλλας της δημιουργίας δείχνει σέ μερικές σκηνές 
κάποιαν ζωήν.

Γενικώς τό έργο συνιστάται, διότι πλήν τής καλλιτε
χνικής του άξίας είναι έξ ίσου έμπορικόν. Kino

ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ
(Frau im Schrank—Παραγωγή U.F.A.) 

Προεβλήθη είς τό «Ούφα Πάλας»
Μιά κωμωδία άπό τίε πειό νόστιμες πού έπαιξεν έφέ- 

τος τό Όύφα Πάλας». Χαριτωμένη μέ άρκετό χιούμορ 
κωμικά επεισόδια προκαλούν γέλοια καί διασκεδάζουν 
τόν θεατήν. Αύτό άρκεϊ- τό εί ίος τού φίλμ έπιτρέπει καί 
τά πλέον άσθενή σενάρια, δοθέντος δτι κύριος σκοπός

ΤΟ φΡΟΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

(Beau Geste—Παραγωγή Paramount)
Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»

Μία σειρά άλλεπαλλήλων συναισθημάτων, μεταξύ τών 
όποιων έξέχουσαν θέσιν κατέχει ή αδελφική άγάπη, 
άπετέλεσαν ούτως είπεΐν τό σενάριο τού φίλμ, τό όποιον 
όχι μόνον κινεί άβιάστως τό ένδιαφέρον τού θεατού, 
άλλά παρουσιάζεται ώς μία τραγωδία, ένα έργον μέ 
βαθυτέρας καί άσφαλώς άνωτέρας απαιτήσεις.

Τό συνειθισμένο, οί άμερικανισμοί καί αύτοί σχεδόν 
οί κουραστικοί πλέον ρωμαντισμοί λείπουν καί άντ’ 
αύτών κατά τό μάλλον ή ήττον κυριαρχεί τό ύπεράνθρω- 
πον. 'Ασφαλώς! τύποι έξυψωμένοι, τύποι ιδεώδεις 
παρελαύνουν, προκαλούντες τήν συγκίνησιν καί σήμερον 
άκόμη.

Τό σενάριο αύτό άπήτει ένα άπό πάσης άπόψεως 
έπιδέξιον σκηνοθέτην καί εύτυχώ; ό Χέρμπερτ Μπρενόν 
άπέδειξεν όλα τά άπαιτούμενα προσόντα.

Ή έργασία του εύσυνείδητο; καί έπιμελημένη, έξαι- 
ρέσει μερικών όχι τόσων σημαντικών λεπτομερειών 
παρουσιάζεται έν συνόλφ ώς άξια παντός ειλικρινούς 
έπαίνου.

Άπό τήν πρώτην στιγμήν ό θεατής σχηματίζει τήν 
πεποίθησιν ότι θά δή ένα πρώτης τάξεως φίλμ καί άπό 
τήν πρώτην στιγμήν κινείται τό ένδιαφέρον του διατη- 
ρούμενον μέχρι τού τέλους άμείωτον. Εικόνες έπιβλητι- 
καί, πραγματικώς ώραΐαι, είς τάς όποιας ή θαυμασία 
φωτογραφία τού J. Roy Hunts συνετέλεσεν όχι ολίγον, 
παρελαύνουν άδιακόπως. Τά παιγνίδια τών νεαρών είναι 
άσφαλώς χαριτωμένα, τά έπακολουθούντα τήν έξαφάνι- 
σιν τού σαπφείρου πρ-καλούν αλλεπαλλήλους καί ποι
κίλας εντυπώσεις. Κατόπιν ή ζωή είς τήν λεγεώνα τών 
ξένων είς τό έρημικόν φρούριον. ΚΓ εύθύς μετ’ ολίγον 
ή έπίθεσις τών τουαρέγκ καί ή άμυνα τών πολιορκου- 
μένων. Καί είς τό τέλος ή κατ’ άρχάς μυστηριώδης, ανε
ξήγητος δέ κατόπιν κηδεία ένός ήρωΐκού Βίκινγκς. Σκη- 
ναί ζωντανοί, έξαιρετικαί, πού άξίζουν πάντα έπαινον.

Καί οί τύποι!... Άπό τού τελευταίου κομπάρσου 
μέχρι τού Μιχαή Ζέστ διαλεγμένοι ένας καί ένας. Όποία 
ανεξάντλητος, αλήθεια, πηγή τό Χόλλυγουντ !

Είς τόν ρόλον τού Μιχαήλ (Μπώ) Ζέστ, ό Ρόναλντ 
Κόλμαν ιδεώδης. Ή έξαιρετική φυσικότης καί άπλότης 
τού παιξίματός του καθώς καί αί έκφράσεις τού προσώ
που του ίΙέλγουν καί τόν αύστηρότερον κριτικόν. Γενι
κώς ή δημιουργία αύτή τού Κόλμαν είναι μία άπό τάς 
καλυτέρας του. Αντάξιος σύντροφος, αληθινός καλλι
τέχνης ό Νόαχ Μπήρυ. Είδικώς, ώς ύπερασπιστής τού 
φρουρίου είς τάς στιγμάς τής άμύνης είναι περισσότερον 
άπό τέλειος. Ή ένεργητικότης του, ή δραστηριότης του, 
ή εύφυΐα τόν ένθουσιάξουν μέχρι σημείου ώστε νά τόν 
καθιστούν έστω καί διερμηνεύοντα άντιπαθή ρόλον, 
συμπαθή.Ό Νέΐλ Χάμιλτον καί ό Ράλφ Φόρμπες συμπαθείς 
είς τούς ρόλους τών άλλων άδελφών.

Ή Άλίς Ζόύς είς τόν ρόλον τής θείας, άδικεϊται καί 
περιορίζεται είς πολύ στενά όρια. 'Εξ άλλου παρουσιά
ζεται πάντοτε ή ιδία· τά δυσάρεστα γεγονότα καί ήλικία 
φαίνεται ώς να μή έπιδρούν έπί τής μορφής της. (Μία 
λεπτότης ή όποία δέν θά έπρεπε νά διαφύγη τό βλέμμα 
τού σκηνοθέτου καθώς καί ή έν τέλει άμεπτος άπό 
πάσης άπόψεως έμφάνισις μετά τόσας κακουχίας τοΰ 
νεαρού Ζέστ). ’Επίσης δέν δύναται τις νά κρίνη είς 
τόσον μικρόν ρόλον τόν συμπαθή νεαρόν άστέρα τής 
«Paramount τήν Μαίρη Μπριάν.

Γενικώς πρόκειται περί ένός φίλμ τό οποίον δικαιού
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Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ο κ. ΕΡΡΙΩ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Είναι ήδη γνωστόν, δτι δ υπουργός τής Δημοσίας 
Έζπαιδεύσεως τής Γαλλίας ζ. Έρριώ, έδειξε τελευ
ταίως εξαιρετικόν ενδιαφέρον διά τόν Κινηματογρά 
φον. Είς τόν ζ. Έρριώ οφείλεται τό τελευταΐον έν 
Γαλλία διάταγμα, τό όποιον καθορίζει τά τοΰ κινηιια- 
τογράφου, ήτοι τόν τρόπον τής λειτουργίας τών αι
θουσών, τόν έλεγχον τών έργων κλπ. Διά τοΰ αΰτοϋ 
διατάγματος απαγορεύονται τά ξένα έργα κατ’ αρ
χήν. Οί Γαλλικοί κινηματογράφοι ύποχρεοΰνται νά 
αναβιβάζουν έργα Γαλλικής παραγωγής.Ό κ. Έρριώ, 
θελήσας νά υποστήριξή τήν εγχώριον βιομηχανίαν, 
έπέτρεψεν είς τούς Γαλλικούς κινηματογράφους όπως 
τό 1)10 τών παιζομένων έργων είναι ξένης παραγω 
γής. Άλλ’ ιδού αί επίσημοι πρός τόν Τύπον δηλώ
σεις τοΰ Γάλλου ύπουργοϋ. Ό κ. Έρριώ είπε τά εξής:

— Ήθέλησα προ παντός νά θέσω τάς βάσεις τής 
Γαλλικής κινηματογραφικής πολιτικής ούτως είπεϊν. 
Είναι γνωστόν, δτι δέν θά κατωρθώναμεν τήν άνα- 
παράστασιν Γαλλικών κινηματογραφικών έργων, έξω j 
τών συνόρων τής χώρας μας, δπως γίνεται διά τά | 
θεατρικά μας έργα. Ή Γαλλία έχει λαμπράν δραμα- ί 
τικήν φιλολογίαν, έκτιμωμένην άπό τούς ξένους. Δια- 
τί, λοιπόν νά μή άποκτήσωμεν τήν αυτήν θέσιν καί 
είς τήν οθόνην ; Είναι άπαράδεκτον τό γεγονός δτι ή 
Γαλλία δέν κατέχει έξέχουσαν θέσιν είς τόν παγκό
σμιον κινηματογράφον καί δι’ αύτό δέν εϊμεθα, νομί
ζω, υποχρεωμένοι νά 
ρυμουλκούμεθα άπό 
τούς ’Αμερικανούς, 
τούς Γερμανούς ή ά
πό οίουσδήποτε άλ
λους ξένους παραγω
γούς κινηματογρα
φικών ταινιών. Βε
βαίως, δέν δυνάμεθα 
νά ύποστηρίξωμενδτι 
εϊμεθα τέλειοι είςτήν 
κινηματογραφ ι κ ή ν 
παραγωγήν καί δτι 
τά παιχθέντα μέχρι 
τοϋδε έργα άποτε - 
λοϋν αριστούργημα- 
τα. Είμαι, έν τού- 
τοις, βέβαιος δτι σύν 
τφ χρόνφ θά έπιτύ- 
χωμεν αυτά.Qi Γάλ 
λοι συγγραφείς ήρχι- 
σαν νά άσχολοϋνται 
καί αυτοί μέ τόν κι
νηματογράφον, ώς 
έκ τούτου δέ ή πνευ- ' 
ματική άξια τής κι- I

νηματογραφιζή; παραγωγή, θά βελτιωθή κατά πολύ.
»Ήτο πραγματικώς άδύνατον νά μή έπιδιώξω- 

μεν τήν ύποστήριξιν τοΰ Γαλλικού κινηματογράφου’ 
Οί ηθοποιοί ήσαν άφωσιωμένοι τελείως είς τήν καλ
λιτεχνικήν καί έμπορικήν πάλην. Λάβετε παράδειγμα 
τό ’Αμερικανικόν φιλμ, τό όποιον εϊνε έντελώς τυπι
κόν. Γνωρίζετε πολύ καλά, δτι τά ’Αμερικανικά έργα 
μεταφέρονται είς Γαλλίαν, άφοϋ προηγουμένως διέλ- 
θουν δλας τάς ’Αμερικανικός όθόνας, πράγμα τό ο
ποίον φέρει μεγάλα κέρδη τόσον είς τούς ηθοποιούς, 
δσον καί είς τούς επιχειρηματίας, τούς άναλαμβάνον- 
τας τήν πραγματοποίησίν των.

«Πώς θέλετε, λοιπόν, νά μή εύρίσκωνται είς λίαν 
δυσχερή θέσιν οί Γάλλοι έπιχειρηματίαι τοΰ κινημα
τογράφου, οσάκις θελήσουν νά <γυρίσουν» έν έργον; 
’Έχουν νά άντεπεξέλθουν κατά πολλών δυσχερειών. 
Διότι, διά νά συναγωνισθοΰν τούς ’Αμερικανούς εϊνε 
υποχρεωμένοι νά άγοράσουν τούς έμπορους καί έν 
γένει δλον τό προοωπικόν των είς τιμάς πολύ υψη
λός, δεδομένου δτι τά περισσότερα τών άπαραιτήτων 
ειδών φορολογούνται βαρέως. 'Επομένως δέν συνα
γωνίζονται έν ϊσοις δροις τούς άντιπάλους των ’Αμε
ρικανούς.

»Τό τελευταΐον διάταγμα, τό όποιον καθορίζει τό 
«καθεστόις» τοΰ κινηματογράφου, άποτελεΐ, καθώς 
εΐπον προηγουμένως, τήν Γαλλικήν κινηματογραφι
κήν πολιτικήν. ’Απονέμει είς τόν κινηματογράφον 
τούτον πλεΐστα ευεργετήματα, δπως καί εϊς τό θέα- 
τρον. Μέχρι τούδε τά τοΰ κινηματογράφου καθωρί- 
ζοντο άπό μίαν σχετικήν διάταξιν χρονολογουμένην 
άπό τοΰ έτους 1864. Ή καθιερουμένη ήδη λογοκρι

σία, θά είναι κάπως 
έλευθερωτέρα.

«Μέχρι τής στιγ
μής δέν έχω άκούση 
νά άπηγορεύθη ποί 
τέ έν Γαλλίμ ξένον 
κινηματογραφικόν έρ 
γον. Πρός τούτο, ά
φοϋ έπί τοΰ προκει- 
μένου ήκροάσθην καί 
πλείστας ξένας ιδέας, 
άπηγόρευσα τήν άνα 
παράστασιν έν Γαλ- 
λία ξένων κινηματοί 
γραφικών έργων, έ
λαβα δέ πλεΐστα μέ
τρα ευνοϊκά διά τήν 
εύκολωτέραν άνάπτυ- 
ξιν τής κινηματο
γραφικής τέχνης έν 
Γαλλίφ. "Ηδη άπό 
τούς ηθοποιούς, τούς 
έπιχειρηματίας καί 
τήν ύποστήριξιν τοΰ 
κοινού, έξαρτάται ή 
πρόοδος τού κιν)φου.

Μία όκηνΐι άπδ τδ νέον εργον τού γόητος Μοόζοΰκιν 
«Ή Θιθία» ή α’Ο ..ρίγκηφ Κοζάκος» ποΰ προβάλλεται 

εϊς τδ α Σπλέντιτ».
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άνεγειρομέ- I ΚΕΡΚΥΡΑ
Κινημ. Δημ. Θεάτρου. - Άπό τής 19—25 π. μ. προε

βλήθησαν τά έργα “Σφάλματα κοριτσιών,, μέ έπιτυχίαν, 
“’Ανεμοστρόβιλος τοΰ θανάτου,, καί διά δευτέραν φοράν 
“40 χρόνων γυναίκα,, μέ τήν Λάουρα Λαπλάντ καί Πω Civ 
Φρέντερικ. Προσεχώς “Καλό μου Παρίσι,, καί “Όδέττη,,.

Κ'νημ. Ποικιλιών.—Ό περίεργος αύτός κινηματογρά
φος ύπό τήν έλεεινήν διεύθυνσιν ένός περιεργοτέρου ύ 
ποκειμένου άκούοντος είς τό όνομα Τεμπονέρας, περιό
ρισε τάς παραστάσεις του είς τέσσαρας τήν έβδομαδα, 
Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον καί Κυριακήν. Ό κόσμος έ
παυσε νά συχνάζη είς τόν κινηματογράφον του καθ’δσον 
καί τά έργα τά όποια προβάλλει, τα προβάλλει δταν 
καί δπως θέλει. Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα προ- 
έβαλε τήν “Νυχτερίδα,, καί “Τόν Άρριβίστ,,. Άλ. Μ.
ΦΛΩΡΙΝΑ

Πληροφορούμεθα δτι την ένοικίασιν τον < 
νου μεγάλου κινηματογράφον είς τόν χώρον τών πρώην 
Β. Σταύλων διαπραγματεύεται μία όμάς * Ελλήνων έξ ‘Α
μερικής, μέσον προσώπον διαμένοντος έν Άθήναις. Ε
πίσης διαδίδεται δτι τήν ένοικίασιν αύτοΰ έπωφθαλμια 
καί ή ’Αμερικανική ‘Εταιρία «Παραμάουν», ή όποια πο
λύ συντόμως ιδρύει καί πρακτορεϊον ένταϋθα μετά τήν 
άναγγελθεϊσαν ήδη διάλνσιν τής «Φάναμετ·.

Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθησαν εις τούς κινη- ( 
ματογράφους τής πόλεώς μας τά εξής έργα. Είς τό Ον· ' 
ρα Πάλας «Τδ ερωτικό κυνήγι», εϊς τό Σπλέντιτ «ΊΤ : 
φάτσες τον πόκερν, είς τά ’Ολύμπια «Τά τέκνα τοΰ ι 
διαζυγίου», είς τό Σαλδν Ίντεάλ ι'Η κυρία τον βαγ- ι 
κόν-λΐ», είς τό ’Αττικόν Ήνινμαχία τής Γιουτλάντης», ι 
είς τό Μοντιάλ «ΊΤ κόκκινη νύχτα», εις τό Ρεγίνα · Τό 
τραγούδι τής αγάπης" (Βαλέντσια» είς τό ’Αχίλλειον 
<‘H πριγχήπισσα Μάσσα» καϊ «Ό κλέπτης τής Βαγδά
της*, είς τό Ροζικλαΐρ "Οί βασιλικοί έρωιες». είς τό 
’Ελλάς «Ό αλήτης· καί »Ίβάν ό τρομερός", είς τό ’Α
θηναϊκόν «Τό σοφό άλογο τον Ταρζάν» καϊ εΤόμ Μϊξ· 
είς τό Πανόραμα «Ντάγκφιν» καί «'Ο χρνσοθήρας», είς 
τό Μαγεία «Φρίτς <5 πυγμάχος- καί «*Ο ένοχο.·, εις τό 
Λ.Ο.Δ.Ο. «Ή λέσχη τών αγάμων», «°Ο αετός τής Άρι 
ζόνας» καϊ ή πρώτη έποχή τοΰ έργου «Τά δύο χαμίνια" 
εις τδ Σιναμπάρ καί Σαλδν Όριάν διάφορα έπεισα, 
διακά, είς τόν Παρθενώνα (Καλλιθέας) «Γιά τήν αγάπη 
του· και «Στήν άλλη ζωή", είς τά ’Ηλύάόια (Καλλι
θέας) α'Η καρδιά τής μάσκας» ,· είς τό Άάτήρ (Ν. Ιω
νίας) «‘Ο σατανάς» καϊ «Τό Κισμέτ» καϊ είς τό Καπρίς 
(Ν. ’Ιωνίας) «‘Η μοδιστροΰλες» καί «Αί τελευταίοι ή αέ
ρα ι τής Πομπηίας*. Ό "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ.—Προεβλήθη «Ό Ιππότης μί τό ρόδον·.
Κινημ. Άθήναιον.—’Εξακολουθεί ή π-οβολή τοΰ 

έργου -Μεγάλη κυρία» μέ τήν Σβάνσον. Άπό αΰριον 
Δευτέρας οί κινηματογράφο Πατέ καί Άθήναιον θά 
προβάλουν όμοΰ τήν «Μεγάλην παρέλασιν».

Κινημ. Λ. Πύργου.—Προεβλήθη -Ό Άβδούλ Χαμίτ· 
μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Πάλας.—’Εξακολουθεί ή προβολή τήςιιΜητρο- 
πόλεως» μέ μεγίστην έπιτυχίαν.

Κινημ. Διονύσια.—Τό -Πανάμ- μέ τόν Κατλαίν συγ
κεντρώνει καθημερινώς πλήθη κόσμου.

Κινημ. Αττικόν.—Προεβλήθη «Ή μεγάλη θυσία» μέ 
τήν Κόριννα Γκρίφφιθ.

Κινημ. 'Ολύμπια.—Μέ πολύ μεγάλην έπιτυχίαν προε
βλήθη τό έργον «Πόσο έκόστισε ή νίκη» μέ τήν Ντολορές 
ντέλ Ρίο.Κινημ. Μοντέρν, Ρουαγιάλ καί Κεντρικόν.—’Επει
σοδιακά. Γ Τηατπαππ!·
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον 
εύνοουμένη τού Μαχαραγιά, 
τό ώραϊον έργον “ Η ν,βη; 
ρήμα ένός άπορου νέου,,. ’ 
νη πεταλούδα,,

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα).—Τό ίδιον πρόγραμμα καί 
‘•’Η δικαιοσύνη τοΰ Ταρζάν,,. Προσεχώς “Πληγωμένη 
πεταλούδα,,.

Κινημ. Ίντεάλ.—Μάς παρουσίασε τά φίλμ “Ό κοκοτ. 
τόδρομος,, καί “Ή σειρήν τής Βενετίας,, μέ τήν Κών- 
στενς Τάλμαιτζ. Ντ. ’ Ανδριόπουλος

Τ. Τσατσαπάς

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πάτερ 
Σαρλω» καί «Ή Ροζίτα».

Ό έτερος έν τή πόλει μας κινηματογράφος τοΰ κ. 
'.-Ιγγελίδη διέκοψε τήν λειτουργίαν του, αύτό δέ έδωσε 
άφορμήν είς τόν κ. Δόσιον διευθυντήν τοΰ Κινημ. “Πάν
θεον,, νά έκμεταλλευθή μέ τόν αίσχρότερον τρόπον τήν 
άδυναμίαν τοΰ κοινού καί νά αύξήση τάς τιμάς τών εισι
τηρίων κατά 2.50 δρχ. έπί πλέον. Ή τοιαύτη ένέργεια 
τοΰ κ. Δοσίου έκαμε τήν χειριστήν έντύπωσιν είς τδ κοι
νόν τής πόλεώ- μας καί ήνάγκασε πολλούς έκ τών φίλων 
τοΰ κινηματογράφου νά στερηθούν τού μοναδικού των 
θεάματος, πρός ζημίαν αύτοΰ καί κατά συνέπειαν τών 
ένοικιαστών ταινιών. Χρ. Δημητριάδης
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αθηναϊκός.—Προεβλήθησαν τά έργα “Μέσα 
στής φλόγες,, καί *0 Ρίφ καί Ράφ στό ναυτικό,,.

’Ιωάννα Μιχάλου
Ξ-4ΝΘΗ

Κινημ. Μέγας.—Μετά τήν προβολήν τού έργου «Ή 
σειρήν τής Σεβίλλης» προεβλήθησαν τά έργα «Άντουα- 
νέτα Σαμπριέ» καί «Ό υιός τοΰ Σεΐχη». Ό διευθυντής 
τού άνωτέρω κινηματογράφου δστις ήτο βαρέως ασθενής 
εύρίσκεται ήδη έν άναρρώσει.

, Κινημ. Πάνθεον.—Ύπό τών μαθητών γυμνασίου 
έδόθη μία θεατρική παράστασις. Σ. Καζαντζής
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Μαυροβίτου—Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδο
μάδα προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα “Στά καμπα
ρέ,, καί ‘-Ή χρυσή πεταλούδα,,. Β. Ο.
ΛΑΡΙΣΣΑ

' (Αίθουσα).— Προεβλήθηραν “Ή 
“Επίγειος παράδεισος,, καί 

Η Σιβηρία,,. Προσεχώς “Τό μυθιστό- 
■'Μητρόπολις καί -Πληγωμέ-

Κινημ. Ντορέ. —Μέ έπιτυχίαν προεβλήθησαν τά έργα 
“Ό μόνος της τρόπος,, καί “Ή σημερινή κοινωνία,, 
άμφότερα μέ τήν Ν. Τάλμαιτζ. I. Παπανικολάου
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. 'Ολύμπια.—Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά 
έργα “Εγκλήματα μητρότητος,, κ»ί “Ο άνθρωπος μέ τήν 
’Ισπανό,,.Κινημ. Αίγλη.—Προεβλήθησαν “Ό έρως τής Ιωάννας 
Νέϋ„ καί “Τό μυθιστόρημα τής δύσεως» Γ. Νιτσόπουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κινημ. Πάεθεον.—Προεβλήθησαν “Ό νόθος,, μέ τήν 
Ζακομπίνι μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν καί “Τό Τσε- 
τσακώ,, μέ αποτυχίαν. Τήν προσεχή έβδομάδα “Ό ταυρο
μάχος,, καί “'Ονειρώδες βάλς„. Προσεχώς Βαριετέ,,.

Κινημ. Σαπφώ.—Συνέχειαι έπεισοδίων καί κωμωδίαι



Κινηματογραφικός' ΑότηΡ

καί έξακολουθεί τάς παραστάσεις του ό μελοδραματικός 
θίασος Άγγελοπούλου. Προσεχώς ‘"Χρυσή μάσκα,, και 
“Μπέν Χούρ„ Άλεκ. Σωφρ.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν μέ άρίστην έπι
τυχίαν «Μοντέρνες γυναίκες», «Πϋρ» καί «Ό Δούξ τοϋ 
Παπεγχάϊμ». Προσεχώς «Ή άμαξα ύπ’ άριθ. 13».

Κινημ. Άργυλλά.—Προεβλήθη είς δύο έποχάς μέ με- 
γάλην έπιτυχίαν «Μπέν Χουρ». Ιδιαιτέρως έδόθη παρά- 
στασις τοΰ άνωτέρω έργου καί διά τά σχολεία τής πόλε- 
ώς μας. "Ηδη προβάλλεται τό έλληνικόν φίλμ «"Ερως 
και κύματα». Θ. Παπαβασιλείου
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. Ήραίον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά μιά γυ
ναίκα» καί «Πριγκηπικός έρως».

Κινημ ’Αττικόν.—Δίδει παραστάσεις ό θίασος Βάζα 
καί Μελροπούλου. X. Καρακώστας
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Καραδήμου.—Προεβλήθη «Τό ρόδον τής Ν. 
Ύόρκης» καί έπανελήφθη τό «Παπάς καί νεόπλουτοι».

Λ. Γιαλέσσας 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. ’Απόλλων.—Προεβλήθησαν τό «Τάν ή έπί τάς» 
καί τό «Τσάνκ».

Κινημ. Πουλακάκη.—Δίδει παραστάσ3ΐς ό θίασος 
Βεάκη—Γονίδη.
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέσπις.—Άναχωρήσαντος τοϋ θιάσου Γ. Ξύ- 
δη, έπανέλαβε τάς έργασίας του καί προέβαλε τά έργα 
«Χαλύβδινος άνθρωπος» καί «Πριγκήπισσα τής Τσάρν- 
τας». Προσεχώς «Τσίρκους»μέ τήν Άλμπάνι, «’Αρχιστρά
τηγος», «Πριγκήπισσα Ρεπανάκι», «Μονάκριβη» κλπ.

Κ. Πάγγειος 
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαίον Άντρον.—Άναχωρήσαντος τοϋ θιάσου 
Βεάκη, προεβλήθησαν τά έργα «Ό Τξαΐκυ Τζόκεϋ» καί 
«Ό δραπέτης τοϋ Φρενοκομείου». Προσεχώς «Ή κόλα- 
σις τής Σαγγάης».

Κινημ. Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν «Κοέν Κέλλυ καί 
Σία» καί «Τό παιδί τής Φλάνδρας». Ε. Κ.
ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΝ

Κινημ. Αττικόν.—Λίαν προσεχώς έπαναρχίζει τάς 
παραστάσεις του μέ τά καλλίτερα έργα τής νεωτέρας 
παραγωγής ύπό τήν νέαν διεύθυνσιν τοΰ κ. Αθ. Βορίλα 
είς τήν αίθουσαν τοΰ κ. Καρατσώρα. Θ. Γεωργόπουλος 
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Όρφεύς.—Προεβλήθησαν τά έργα «Φωτιά» 
καί «Όνειρεμμενο βασιλόπουλο» μέ τόν Κούγκαν. Προ 
σεχώς “Χρυσοθήρας,,.

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν τά έργα “Φαιδώρα,, 
καί “Μοργκάν ή σειρήν,,. Από τής Δευτέρας ή Ελληνική 
ταινία “"Ερως καί κύματα,,.

Κινημ. Ρέμβη.—Επεισοδιακά. Γ. X.
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Πάνθεον.—Άναχωρήσαντος τοϋ θιάσου τοΰ 
κ.Πλέσσα έπανήρχισε τάς παραστάσεις του προβληθέντος 
τοΰ έργου “Ή γυναίκα τής έρήμου., μέ τόν Μίλτον —ίλς. 
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. Απόλλων.—Προεβλήθησαν τά έργα “Τί έπαθε 
ό Γιάννης,, “Τά χρονικά τοϋ Γκρήσχουζ,, καί “Μάε ή 
κλέπτρια,,.Ήδη δίδει παραστάσεις τό έλληνικόν μελόδρα
μα τοϋ κ. Μωραΐτη.

Κινημ. Κοσμογκράφ.—Προεβλήθησαν έπεισόδια άπό 
τά έργα “ Ό ήρως τοΰ ιπποδρομίου,, καί “Αί περιπέτειαι 
τοΰ Ταρζάν,,. Μ. Γιαννίρης.

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Josy Palace.— Κατόπιν μεγάλης διαφημήσεως, διαρκεσά- 
σης επι ενα μήνα και πλέον, ηργιοεν άπό σήμερον ή προβολή 
τής πρώτης 'Ελληνικής ταινίας «Έρως καί κύματα)). Διά τήν 
ταινίαν ιδιαιτέρως συνετέθη καί ενα μουσικόν τεμάχιον τό όποιον 
θέλει εκτελεστή ύπό τής όρχήτρας. Είμαι βέβαιος δτι ή ται
νία αϋτη θέλει σημείωση μεγάλην επιτυχίαν καθ' δτι θέλει τύ- 
γει μεγάλης ύποστηρίξεως έκ μέρους τής 'Ελληνικής παροικίας 
τής πόλεως μας.
Cinema Ambassadeurs (Gaumont).—- Προεβλήθη- 
σαν αί ταινίαι ““Οταν ή προσωπίς πίπτει,, συγχρόνως δραμα
τική ταινία εις 6 μέρη διερμηνευομένη ύπό τής Φαίης Κόμπτον 
και Τζάκυ Μπούχαναν καί ή δίπρακτος κωμωδία “θά· τήν 
πάρω δεν θά τήν πάρω,,.
American Cosmograph.— Κατά γενικήν άπαίτησιν 
προβάλλεται έκ νέου ή ταινία “Καζανόβας,, εις 12 μέρη μέ 
τόν 'Ιβάν Μοσζούκιν άνευ ύπερτιμήσεως τών θέσεων.
Cinema Royal.— Προεβλήθησαν ή γερμανική ταινία 
“Πληγωμένη Νεότης,, δραματική ταινία 7 πράξεων αρκετού 
ενδιαφέροντος καί ή κωμωδία “ rΗτο ενα μικρό καράβι,,.
ΚΑΙΡΟΝ

Cinema Metropole.—Προεβλήθησαν αί ταινίαι “Οί απα- 
τεώνες,,περιπετειώδης ταινία 6 πράξεων μέ τόν Μποίκ Τζόουνς 
καί “Ό Ζιγκοτό είς τά γυμνάσια,, κωμωδία 5 πράξεων μέ τόν 
Λάρυ Σεμόν.
Gaumont Palace.— Προβάλλεται μετά μεγάλης επιτυχίας 
ή γνωστή ταινία “Μπέν Χούρ,, μέ τόν Ραμόν Νοβάρο 
American Cosmograph.— Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
“Ο Στρόβιλλος τού Βάλς Στρέετ,, καί τόν “Δόν Ζουάν,, ται
νία διερμηνευομένη ύπό τού Τζόν Μπάρρυμορ.
ΠΟΡΤ ΣΑ'ΓΤ
Cinema «Eldorado^.—Προεβλήθησαν αί ταινίαι “Δέν 
πρέπει νά τό κάμης,, μέ τόν Χάρολδ Αόϋδ καί “Τό τραγικόν 
στοίχημα,, δραματική ταινία 6 πράξεων.

D. Marcozanis

ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
£όφια

— Είς to βασιλικόν ϋ·έατρον τής Σόφιας προεβλή&η 
ή γερμανική ταινία «‘Οριάν ’Εξπρές* είς τήν όποιαν 
πρωταγωνιστούν ή Λϊλ Ντάμοβερ καί ή Χάϊνριχ Γκέοργκ. 
Πρόκειται περί ένός δράματος πλήρους περιπετειών καί 
ενδιαφέροντος τδ όποιον εκτυλίσσεται μεταξύ τοϋ κοσμο - 
πολιτικού κοινού των διε&νών αμαξοστοιχιών.

—Εις τό <■ Μονχέρν* προεβλή&η ή αΝτάμα μπαστούνι, 
άπό τό περίφημον έργον τους Πούσκιν μέ τούς Ροδόλ
φον Φόρστερ, Άλεξάνδρ Σμίϋ·, τήν θελκτικήν Ζενί Ζυκδ 

. καί τον Βάλτερ Τξούσιν. Ή επιτυχία τής ταινίας αυτής 
ώφείλειο μάλλον εις τό αριστοτεχνικόν παίξιμο τών πρω
ταγωνιστών παρά εις τήν αξίαν τής ΰπο&έσεως.
έΡονχζσούκιον

—-Είς χόν κινηματογράφον «9 Ολύμπια» προεβλήθη 
χήν παρελθουσαν έβδομάδα χό γνωστόν περιπετιώδες 
φίλμ ό «Καμπούρης» ληφθέν άπό χό ομώνυμον εργον 
τού Γάλλου συγγραφέως Πώλ Φεβάλ. Είς χήν χαινίαν αύ- 
χήν πρωχαγωνισχούν ό Μαρσέλ Βιμπέρ ή Κλώδ Φράνς 
καί ό Γασιών Ζακέ·

Είς χό «Μοδέρν» προεβλήθη ό «μαύρος καβαλάρης' 
μιά άπό χάς μεγαλυτέρας επιτυχίας τού Τόμ Μίξ.
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ΓΕΝΙΚΟΣ! ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΤ’ΝφΙΛΑ ΣΙΧΑΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΚΟΣΤΙΣΕ Η ΝΙΚΗ μέ τήν Ντο- 
λορές ντέλ Ρίο καί Μάκ Λαγκλέν.

ΣΙΒΗΡΙΑ μέ τόν Έντμον Λόβ.
ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ μέ τήν Ζανέτ Γκέϋ- 

νορ καί τόν Σάρλ Φαρέλ.
01 ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ μέ τήν Ντο

λορές ντέλ Ρίο καί τόν Μάκ Λαγκλέν.
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ μέ τόν Ζώρζ Ό 

Μπριέν.
0 ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ μέ τόν 

Τζών Τζιλμπέρ.
0 ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ μέ 

τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.
Ο ΜΑΓΟΣ Ταινία—Μυστήριον.
Η ΑΥΓΗ (Sunrise) τοϋ Μουρνάου, μέ τήν

■ Ζανέτ Γκέΰνορ καί 0’ Μπριέν.
! Η ΚΟΛΑΣΙΣ (τοϋ Δάντε).
ί Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
) ΓΗΣ έπτάπρακτος κωμωδία.

ΣΕ ΜΙΣΩ μέ τήν Πρισίλα Ντήν.
ΛΕΣΧΗ ΑΓΑΜΩΝ.
Η ΦΡΟΝΙΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ· ή ΤΟ ΧΑΡΕΜΙ,

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ μέ 
τόν Μάκ Λαγκλέν.

ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΑΛΗΤΑΙ.
ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ή Η ΜΗΤΕΡΑ 
ΜΑΕ Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜίΜΙΞ

Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ.
ΝΕΟΣ ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ.
ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ.
Ο ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ.
Ο ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ TONY.
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΣ. 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΕΙΔΙ.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΥΝΣ

Ο ΕΝΟΧΟΣ ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ. 
ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ. 
ΔΥΟ ΓΡΟΘΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ. 
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ. 
ΣΑΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙ.μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (άριθ. 25) Κωμφδίαι ΕΜΠΕΡΙΑΛ δίπρακτες ώς έπί τό 
πλεΐστον μέ θηρία.

χ. χ. ΑίευΟυντκΐ Κςνημ-χτογρχφων έςχσφχλέοχτε τό προγρχμ.μ.χτχ.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΑΣΙΟΝ 
προεδρφς ©ΥΊΆΛΙΑΜ *Ρ©Ξ
ΒΟΥΛΗΣ 4.— ΑΘΗΝΑΙ
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