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Αιμίλιος Γιάννιγκς, ’’Εβελιν Μπρέντ, ’Άδόλφος Μενζον, Θωμάς Μέϊγκαν, 
‘Ίβάν Πέτροβιτς, "Ολγα Τσεχοβα, Πάλα Νέγκρι, Ζιγκοτώ, Μαρία

Ζακομπίνι, Χάρολδ Λόνδ, Μπεμπέ Ετμνιελς, Ντούγκλας Μάκ 
Αήν, Γαβριήλ Γκαμπριδ, Βάλλας Μπήρρν, Ζάν ’Άτζελο, 

Ριχάρδος Κορτέξ, Κλάρα Μπόον, ’Αντώνιο Μο- 
ρένο, ’Έρνεσι Ίόρενς, Τζών Μπάρρυμορ, 

Ναταλία Κοβάνκο, "Εοτερ Ράλστον, 
Σάρλ Βονέλ, Ίβάν Μοοξοΰκιν, Μά- 
γδα Σόνια, Λιλ Νιάγκοβερ, Ίζίλντα 

Γκρέν, Λέον Ματώ κτλ.

Ό (Κινηματογραφικός Άσιήρ» έγραψε καί 
άλλοτε περί της ε.νδιαφερούσης πραγματοποιήσεως 
τή; «Θηρεσίας Ρακέν» τοϋ Ζολά, εκ μέρους τοϋ δι
άσημου Γάίλου σκηνοθέτου κ- Ζάκ Φίϋδερ, «γυρι- 
σθείσης» έν Βερολίνφ μέ πρωταγωνίστριαν τήν θελ
κτικήν κτλλιτέχνιδα Καν Ζίνα Μινέ, γνωττήν άπό 
τόν «Ναπολέοντα» τοϋ Γκάνςόπου τήν εϊδαμεν ώ; 
’Ιωσηφίναν.

Παριθένομεν μερικά σχόλια τοϋ γαλλικοΰ Τύ
που, έξ ϊσου ένδιαφέροντα καί ενθουσιώδη διά τήν 
απνίαν αυτήν τιμώσαν τήν «Φέρστ-Νάσιοναλ» τής 
δτιοίας άποτελεϊ παραγωγήν, γνωστού δντος δτι αί. 
πραγματοποιήσεις τής Εταιρίας ταυτης γίνονται καί 
είς τά εύρωπαΐκά στούντιο.

Τό «.ΣινεμΑ Σηοκτάλ» (Κινηματογραφικόν 
Θίαμα) γράφει’ Έπί κεφαλής τής ύποχρίσεως τής 
«Θηρεσίας Ρακέν» εΐνε ή Ζίνα Μανέ. Ή θαυμασία 
αυτή καλλιτέχνις αξίζει νά άναφερθή είς τήν πρώτην 
γραμμήν, καθιστούσα διά τής άφθαστου ΰποκρίσεώς 
της τήν «θηρεσίαν Ρακέν» ταινίαν μέλλουσαν νά 
μείνη αλησμόνητος.

«Ή Σινέ-Κοομέντια» γράφει: «'Η Θηρεσία 
Ρακέν» αποτελεί άδιαφιλονικήτως ώραΐον βωβόν θέ
αμα. Έν συντόμφ πρόκειται περί ενός φίλμ εγκρα
τούς, άκρως ενσυνειδήτου έργασίας καί άφθάστου 
τεχνικής.

Τό ·Παρϊ·Μιντϊ·Σινέν λέγει: «Ή Θηρεσία 
Ρακέν» είναι ή καλλιτέρα ταινία τοϋ Φέϋδερ, παρα- 
χθεΐσαέν Γερμανίςι μέ τήν συνδρομήν τοϋ Ζίνεκ καί 
άναπαρασταθεΐσα κατά τήν Γερμανικήν τεχνικήν 
προσαρμοζομένην τελειότερον πάσης άλλης μέ τήν 
ύπόθεσιν τής «Θηρεσίας Ρακέν». Πλεονάζουν είς αυ
τήν έκτάκτως περιποιημένα «έσωτερικά» τών οποίων 
τήν καλλιτεχνικήν άξίαν δεν άμφιβάλλομεν δτι θά 
έννοήση τό παγκόσμιον Κοινόν.

'Η «ΧριτΙκ Σινεματογκραφικ» γράφει δια 
τήν ταινίαν τοϋ Φέϋδερ: Πρόκειται περί ενός έξαι- 
ρετικοΰ φίλμ προωρισμένου νά γνωρίση έπιτυχίαν 
έκ τών ζηλευτοτέρων. Βλέπει κανείς είς αυτήν, τήν 
«θηρεσίαν Ρακέν» τοϋ Ζολά παρελαύνουσαν προ

αύτοΰ είς σειράν εικόνων εκτάκτου ρεαλισμού καί 
φυσικότητος. Διά τήν ΰπόκρισιν άρχούμεθα νά εϊ- 
πωμεν δτι είναι ανώτερα τών επαίνων οΰς δυνάμεθα 
προχε'ρως νά τή άποδώσωμεν. ‘Ο Φέϋδερ καί οί συ- 
νεργάται του έδημιούργησαν μίαν ταινίαν διά τήν 
οποίαν δικαιούμεθα νά ΰπερηφανευόμεθα.

'Η «Σινεμαγκαζίν» άσχοληθεΐσα επίσης μέ 
τήν «Θηρεσίαν Ρακέν» λέγει δτι δ Ζάκ Φέϋδερ άνε 
παρέστησε τό πασίγνωστον ρωμάντσο τοϋ Αίμιλίου 
Ζολά υπό τύπον εντελώς απογυμνωμένον καί Θσυ 
μασίως άτλοΰν,πρό τοϋ οποίου δ θεατής μένει έκ 
θαμβός.

‘Ο γνωστός γάλλος κριτικός κ. Ρενέ Λεμπρετόν 
γράφει: Δέν δύναμαι ένώπιον ενός έργου τόσον δ- 
μογενοΰς νά δμιλήσω Ιδιαιτέρως περί μιάς έκάστης 
τών σκηνών του, διότι άπλούστατα είναι δλαι υπέ
ροχοι καί συμβάλλουν εις τήν τελειότητα τού συ
νόλου. Ό Γαλλικός Τύπος είναι εξ ϊσου ενθουσιώδης 
είς τάς κρίσεις αυτού δια τήν «‘Ωραίαν ‘Ελένην» 
τό γνωστόν σοϋπερ-φίλμ τής «Φέρστ-Νάσιοναλ» μί 
αν ιδέαν τής χλιδής τοϋ δποίου έλαβον ήδη οί άνα·’ 
γνώσται μας άπό σκηνές τούτου δημοσιευθάσας είς 
τόν «Κινηματογραφικόν Άσιέρα*. Παραθέτομεν 
τό χαρακτηριστικότερου τών σχολίων τούτων. 'Η 
«'Ωραία 'Ελένη» το0 Άλεξ. Κόρδα είναι μία ταινία 
άπαστράπτουσα διά τοϋ φωτός της, τοϋ σπινθηρο- 
βόλοτ πνεύματος τοϋ δημιουργού της, τών άναχρονι 
στικών σκηνών της (σκοπίμως γενομένων) καί διά 
τής άπειρίας τών άντιθέσεων ποΰ προσφέρει είς τόν 
θεατήν.

Πλήν τής άνωτέρω κρίσεως τής «Κοτιντιέν», 
ή συνάδελφος «Σινό -ΜαγκαζΙν» γράφει σχετικώς 
μέ τήν «'Ωραίαν Ελένην»: 'Η σκηνοθεσία τοϋ ’Α
λεξάνδρου Κόρντα είς τήν ταινίαν αυτήν είναι κάτι 
τό μεγαλειώδες. ’Αποτελεί δέ τοϋτο τήν τελειοτέραν 
άπεικόνισιν τοϋ φιλολογικού έργου τοϋ Τζών Έρ- 
σκιν, τό όποιον εμψυχώνει ή λαμπρά ύπόκρί'ΐς τής 
Μαρίας Κόρντα καί νοΰ Ρικάρντο Κορτέζ.

Διά τόν «’Ανθρωπον τού Πόλου» της «Φέρστ- 
Νάπιοναλ» φποτελοΟντα μίαν ταινίαν μεγίστη; άξίας,
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δ «ΓκοΛονά» (ό Γαλάτης) εξαίςει τήν λαμπράν 
ύπόκρισιν τοΰ ΙΙάουλ Βέγκενερ καί τήν λεπτότητα 
και ειλικρίνειαν τοΰ παιξ ματος τής Μαίρης Τζών- 
σον. Ή «Ματέν» εξ άλλου γράφει σχετικώς: «Ό 
άνθ-ρωπος τοϋ Πόλου». Ιδού ενα περίεργον και α
συνήθες φίλμ. Ό Πάουλ Βέγκενερ υποκρίνεται μέ 
μεγίστην δΰναμιν τάς πρώτας σκηνάς τής άπομονώ 
σεως αύτοΰ, είς τόν σκληρόν του ρόλον. Ή Μαίρη 
Τζώνσον αποτελεί τό χαμόγελον τή: παραισθητικής 
ταύτης ταινίας ή οποία δι’ ώρισμένους θεατά; δέν 
θά εί'πη τίποτε, ένφ δι’άλλους Θά είπή πολλά...

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΟΙ ΣΟΣΙΑΙ
Όιαν μετά άτό πολλούς κόπους καορθωθή νά κα- 

ταστη ένας «άστήρ» δημοφιλής ας μή ν.μιση κανείς δτι 
αίένιργειαι τών βιομηχάνων τοϋ φίλμ στό Χόλλυγουντ 
παύουν. Τότε τουναντίον αρχίζουν νά αναζητούν τόν 
«Double» όπως λέγεται στήν γλώσσαν των, δηλ.-τόν 
σωσία τοΰ νέου «ίστέρος». Καί δέν παύουν αί άναζη ή- 
σβις αύτές έως ότου βρεθή τό κατάλληλον πρόσωπον, τοΰ 
οποίου ή μορφή, ή έκφρισις, αί κινήσεις μοιάζουν μέ 
τόν δημοφιλή αστέρα.

Ή ανάγκη τοΰ σωσίου αύτοΰ επιβάλλεται διά πολ- ι 
λούς λόγους. Γιά κάθε σκηνή χρειάζονται πολλές δοκι
μές- ή αναμονή λοιπόν ώρες ολόκληρες κοντά ατούς έκ | 
τυφλωτικούς φανού; μέ τό πυκνό μακιγιάριζα ή μέ 1 
ιστορικές τουαλέττες νευριάζει καί ανησυχεί υπερβολικά I 
τάς διασημότητας. ‘Υπάρχει λοιπόν πάντοτε έτοιμος, 
όμοιάζων καθ’ δλα μέ τόν αστέρα, ό σωσίας διά 'ά τόν 
άντικατασιήση. "Επειτα <4 ασφαλιστικοί εταιρείαν δέν 
δέχονται νά ασφαλίσουν ήθοποιούς μέλλοντας ποικίλο- 
τρόπω: νά κινδυνεύσουν. Οί «Double» λοιπόν προσφέ
ρουν καί πάλιν τάς υπηρεσίας των καί στά επικίνδυνα 
σημ'ϊα τούς αντικαθιστούν. Άκόμη ένα τυχαϊον ατύχη
μα στόν «αστέρα» δέν πρέπει τά έμποδίση τήν πρόοδον 
νών εργασιών, άλλά εμφανίζεται ό «Double» καί ή ερ
γασία συνεχίζεται. Στή Γερμανία ποΰ οί «Double» είναι 
άτυχώς κάτι τό πολύ σπάνιον, ήσθάνΟησαν πολύ τήν 
χρησιμόιητά των κατά τό «γύρισμα» τής ταινίας, «‘Η 
Καρλόττα κάπως5τρελλάθηκε...» δτε ώς γνωστόν συνέβη 
ατύχημα είς τήν Λύα ντέ Ποΰττι. Τότε έχρησιμοποιήθη 
σωσίας τής συμπαθούς καλλιτέχνιδος. Ό Ντούγκλας 
Φαίρμπαγκς, ό Χάρολδ Λόϋδ, ό Τζών Μπάρρυμορ, ή 
Ρενέ 'Αντορέ καί όλοι οί άλλοι μεγάλοι «αστέρες» τοΰ 
Χόλλυγουντ έχουν τούς σωσίας των.

Καί τώρα δυό λόγια καί δια τούς σωσίας Φυ ικά νά 
προοδεύσουν δέν ελπίζουν, εύρίσκοντα· δμως είς πλέον 
άξιοζήλευτον θέσιν άπό κάθε άλλον κομπάρσον, διότι 
έκτος πού έχουν τακτικόν έβδομαδιαϊον μισθόν άνώτερον 
καί έξησφσλισμένον, είναι έξησφαλισμένοι καί άπό άλ
λης άπόψεως, δτι έφ’ δσον δηλ. δ «άστήρ» τοϋ οποίου 
είνε σωσίας έπικρατεΐ δέν έχουν νά φοβηθούν τίποτε.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 
"Οδός Καοόλον

Ό Αριστοκρατικότερος συνοικια
κός κινηματογράφος

"Εναρξις τό Σάββατον 6 ’Οκτωβρίου τής χει
μερινής περιόδου μέ τά έκλεκτότερα έργα.

Ill . ____ _____________
■ ■ ■«■---------- , ■ ι

Κινηματογραφικός Άιϊτήο

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΝΡΑΔ ΦΑΙΝΤ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΐΝΟΝ

Ό περίφημος πρωταγωνιστής τοϋ κινηματογράφου 
Κόνρατ Φάϊτ έσφυρίχθη άγρίως τελευταίως είς τό Βερο
λΐνον κατά τήν προβολήν τής ταινίας «Τό παρελθόν 
ενός άνδρός». Ή άποδοκιμασία τοΰ καλλιτέχνου άπό 
τό γερμανικόν κοινόν προεκάλεσε τά σχόλια τών 
θεατρ κών κριτικών. Μεταξύ αυτών ό γνωστός Βερολι- 
νέζος κρι ικός Πάουελ Ίκες γράφει τά έξής : «Ή ’Α
μερική καταστρέφει τούς καλλιτέχνας μας. "Ενας άν
θρωπος, δ δτοϊος ύπήρξεν είς τήν Γερμανίαν μεγάλος 
καλλιτέχνης, ό Κόνρατ Φάϊτ, τοΰ όποιου αί κινηματο
γραφικοί τα.νίαι άποτελοΰσαν καλλιτεχνικόν γεγονός 
>ίς τόν τόπον μας, ένας άνθρωπος, ό όποιος ήρθμει 
άπειοαρίθμους καί φανατικούς θαυμαστός εις δλα τά 
μέρη τ·ΰ κόσμου, ποΰ ήτο μοναδικός είς τό καλλιτεχνι
κόν του είδ>ς, φι'μάρει σήμερον είς τό Χόλλυ/ουντ σε
νάρια, τά ό’οΐα δχι μό ον είνε ανάξια, άλλά τόν κατα- 
τασνρέφουν κυριολεκτικώς ώς καλλιτέχνην. ‘Ο Φάϊτ θά 
χαθή εί. τήν Άμερ.κήν. Έκεϊ δέν ήμποροΰν νά έννο- 
ήσουν τήν καλλιτεχνικήν του Ιδιοσυγκρασίαν καί τήν 
δύναμίν του <ί ’Αμερικανοί ρεζισσέρ καί τόν μεταχειρί
ζονται ώς κατώτερον καλλιτέχνην. Καί τώρα ιδού τό 
ερώτημα: Μία όλοκληρος Γερμανία δέν μπορεί νά κρα- 
τήση ε'ς τούς κόλπους τη; τόν Φάϊτ καί νά τόν άπο· 

; τρέψο νά μεταβή πλέον είς τήν ’Αμερικήν ; Δέν ύπάρ- 
χιι ή γερμανική κινηματογραφική βιομηχανία,ή όποια νά 
τόν άπασχοίήση ;» Ύπό τό ίδιον πνεΰμα ομιλούν όλοι 
οί συνάδελφοι τοΰ Πάου λ Ίκες. Μέ δυό λόγια, οί Γερ
μανοί διανοούμενοι άνησυχοΰν μήτως χάσουν τόν μεγά
λον καλλιτέχνην των, κρούουν τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου 
καί προσπαθούν νά τόν επαναφέρουν στήν πατρίδα του. 
Έτσι έκτιμώντοι οί καλλιτέχναι στά ξένα κράτη καί ή 
άπώλειά των θεωρεΐτοι σχαδόν ώ; έθνική ζημία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
'Ο «Κινηματογραφικός Άστήρ» έπιθυμών νά 

πυκνώση τβ δίκτνον τών ανταποκριτών του καθ’ 
δλην τήν Ελλάδα, ούτως ώστε και εις πόλεις ή χω
ρία πού λειτουργεί έστω καί είς κινηματογράφος, νά 
υπάρχη αντιπρόσωπος τοϋ περιοδικού, παρακαλεί 
θερμώς τούς έπιθυμοϋντας νά τόν αντιπροσωπεύ
σουν δπως δηλώσουν τούτο δι’έπιστολής των πρσς 
τήν διευθυνσιν τοΰ «Κινημ. Άστέρος» άρχίσωσι δέ 
συγχρόνως καί τήν καθ’ έβδομάδα άτοστολήν ση
μειωμάτων τών προβαλλομένων είς τόν κινηματο
γράφον τής πόλεώς των έργων.

Ο’ι άνταποκριταί θά λαμβάνουν δωρεάν τόν «Κι- 
νη ατογραφικόν ’Αστέρα» καί ποσοστά επί τών 6εγ- 
γραφών 20 έπί τής εκατόν. Αί συνδρομαί ώς γνω
στόν άπ ραιτήτως προπληρώνονται.

« Κινηυατογρ. Άάτήρ»

ΛΗ5ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Τήν 30ήν τρέχοντος μηιός Σεπτεμβρίου λήγουν οί συν
δρομαί τών κ. κ. Κ. Μαγγιάρου, Ίρις Φίλμ, Φόξ Φίλμ, 
Κ. Κυπριώτη, Π. Γκρέιση, Άστήρ Φίλμ, Ε. Κραΐμερ 
(Άθήναι), Λιλίκας Τράστα (Βόλον), Ίωάννου Δούγκα 
(Σύρος), Πανέτσου, Τράστα καί Σία (Βόλον), Δ. Κων- 
σταντινίδη Α. Κριτή, Σ. Βακιάνη, Α. Άδαμίδη καί Λ. 
Ρόδου (Ξάνθη), Ε. Μαυροδημάκη (Παρίσιοι) καί Μ. 
Κυπριανού (Λάρνακα —Κύπρου).

■r, ■Κινηματογραφικός Άάιηρ - . ■ . ι ■ .·■· ' ' ' .... ._-------------

ΑΙ ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ
Συνεχίζομεν σήμερον τήν άπό τοΰ παρελθόντος τεύ

χους άρξαμένην δημοσίευσιν τών προγραμμάτων τών με
γάλων ευρωπαϊκών καί αμερικανικών εταιρειών πεπει
σμένοι δνι κατ’ αύ;όν τόν τρόπον προσφέρομεν υπηρε
σίαν είς τούς κινημιτογραφικούς κύκλους καί τό κοινόν 
έν γένει.

Είς τό προηγούμενον τεΰχος ώιίλήσαμεν περί τών 
παρβγωγών τής «Paramount» τής «Metro Goldwyn 
Msyer» καί τών <United Artists» έκ τών οποίων ή μέν 
πρώτη ήγοράσθη ύπό τής Σινέ Όριάν, ή παραγωγή τής 
δευτέρας παραμένει είσέτι άπώλητος, σποραδικώς δέ έκ 
τής τρίτης ήγόρασαν διάφοροι κινηματογράφοι. Σήμε
ρον θά μάς άπασχολήσουν ή Detina (δηλ. First Natio
nal καί Defu) και ή αμερικανική καί γερμανική Uni
versal.

Detina (First Nati 'tial καί Defu).
Είς τούς άναγνώστας το! «Κινημ. ‘Αστέρας» ιϊνε 

γνωστή ή ύπό τό άνωτέρω όνομα Ιδρυσις πέρυσι συνα
σπισμού τής 'Αμερικανικής κι ηιιατογραφικής έταιρε ας 
First National καί τής γερμανι ής Defu· Είνε ήδη εύ- 
τύχημα ότι ολόκληρον τήν παραγωγήν ήγόρασε ή εται
ρεία «Άμολοχίτης-Βουλγαρίδης» καί κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον τήν άρχομένην περίοδον θά εύτυγήσωμεν νά 
ίδωμεν σειράν έκλεκτών έ γων, πι λλά τών όποιων έπί- 
λεκτον κατέχουν θέσιν είς τό φίλμ. Κατωτέρω παραθέ- 
τομεν πίνακα τών κυριωτέρων φίλμ τής νέας ούτής πα
ραγωγής 1928—29.«Ή πρώτη περιπέτεια τής Σουζάννας» (First) ον. ] 
νοθεσία Μ. Webb, πρωταγωνίστρια ή Κόλιν Μο>ρ.

«Ή αυτοϋ ' Υψηλότης Ιγκόγνίιο» (First). Σκηνοθι- 
σία S Franklin μέ πρωταγωνίστριαν τήν Κώνσιανς 
Τάλμαιτζ.«Ό άγων είς τήν κοιλάδα τοϋ ϋ· νάιον» (First) σκη
νοθεσία C. Brabin μέ πρωταγωνιστάς τόν Μ λτον Σιλς 
καί Ντόρις Κένυον.«Ή μή εστεμμένη βασίλισσα» (λαίδη Χά- 
μιλτον). Σκηνοθεσία Frank Lloyd καί 
πρωταδωνισταί ή Κορίννα’Γκρίφιθ καί Βί- I 
κτωρ Βαργκόνι. Τό σοΰ,τερ φίλμ αύτό 
τής First National έστοίχισε μυθώδη ποσά. 
Λέγεται δέ ότι ή άναπαράστασις τών ναυ 
μαχιών καί γενικώς τής εποχής τοϋ 1800 
είνε άπό τάς μοναδικάς. Γενικώς τούτο θε
ωρείται ώς ένα άπό τά καλύτερα τής πα- 
ριγω,ής.

«Τά δύο κόκκινα ρόδα» (Defu). Σκηνοθε 
σία τοΰ Roberx Land μέ πρωχαγω'ιστάς 
τήν Λιάνε Χάϊντ, τόν Χάρρυ Χάλμ καί τόν 
Όσκαρ Μάριον.«ΔΤαίρη Λοΰ» (Difu). Σκηνοθεσία Φρίν- 
τριχ Τσέλνικ πρωταγωνισταί Λύα Μόρα 
καί Χάρρυ Χάλμ.

«Ή ερωτική ζωή τής Ελένης τή: Τροίας 
(First) σκηνοθεσία ’Αλεξάνδρου ΐΚόρντα καί 
πρωταγωνισταί Μαρία Κόρντα, Ριχάρδου 
Κορτέζ, Λέβις Σιόνε. Τό φίλα αύιό συγ
καταλέγεται στήν σειράν τών φίλμ ποΰ_ έ- 
στοίχισαν^τεράστια ποσά διά τήν δσον ένε- 
στι καλυιέραν παρουσίασίν των.

• Ή καρδιά μου είνε μιά τζάζ-μπάντ» 
(Defu) σκηνοθεσία Τσέλΐικ, πρωταγωνί
στρια Λύα Μάρα.

*Τερέζα Ρακέν» μέ τόν Σλετώβ καί τήν 
Ζλα Μανές. Κατά τό ομώνυμον έργον τοΰ 
Ζολά Τούτο θεωρείται ώ; ένα άπό τά λε
πτότερα φίλμ τής γερμανικής παραγωγής·

Καί εξακολουθεί μία σειρά εκλεκτών άμερικανικών 
καί γερμανικών φίλμ ετοίμων καί ύπό κατασκευήν τά 
όποια ό χώρος δέν μάς έπιτρέπει νά άναφέρωμεν.
U n i ν e r s a 1 ,Αμερικανική καί γερμανική παραγωγή).

ε"Ερως στδ βουστάσιο» (γερμ. παραγ.) τοΰ Φρέλιχ. 
Τό προιτο φίλμ τής Έννυ Πόρτεν γιά λογαριασμό τής 
Universal.

«Παραστράτημα» (γερμ. παραγ.) Σκηνοθεσία τοΰ 
Πάμπστ μέ πρωταγωνίστριαν τήν Μπριγίττη Χέλμ. 

I «‘Η ζωή τοϋ σιραηώτου» (άμερικ. παραγ.) μέ τήν 
' Λάουρα Λά Πλάντ.

«Ό άν&ρωπος ποΰ γελά» (άμερ. παραγ.) κατά τό 
έργον τοϋ Β. Ούγκώ. ΣκηνοίΙεσία Π. Λάνε. Πρωταγω
νιστεί Κόνρατ Φάϊτ καί Μαίρη Φ λμπιν.

«Τό παιγνίδι απορεί ν' άρχΐση» (άμερικ. πσραγωγή) 
Σκηνοθεσία Δρ. Φ^γος, πρωταγωνισταί Κ. Φάϊτ, Μυίρη 
Φίλμπιν.

* Σκόνη Μ&γαλουπόλεως» μέ τόν Έντυ Πόΐο.
«Ή βασίλισσα τής καρδιάς του» μέ τήν Λιάνε Χ,ΐντ 

αΜαριΰριον έρωτος», ε'Απηγορευμέτος ερως», «Ξέρει οτι 
Φέλτι», »Αΰκοι μεγαλουπόλεων», «‘Ο άνδρας ή γυναίκα 
και ή σύζυγος»«Αγριόγατα» κ.λ.π. κ.λ.π.

[Είς τό προσεχές άλλαι παραγωγοί]

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

1-9-928 
1-9-928 
1-9-928 
1-9 928
1-9-928 
1-5 928

Μέχρι 30-8-929
» 30-8 929
» 30 8 929
» '30 8 929
» 30 8 929
» 30 ά 929
» 30-12-929

Θ. Χατζής Βέρροια 
Λ. Σεγούρας Θεσ)νίκη 
Κινη μ.’Αθηναϊκός’Αθήναι 
Ν. Γαΐτης Άθήναι 
Κ. Μα/γιώρος Άθήναι 
Π. Νικολάου Χίος 1-5 928 
Ε.ΟίΌνομόπουλος Πάτραι 1-1-928
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ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ MAS

Η ΓΡΗΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΤΟΥ
Ή ήλικιώμέιή γυναίκα μέ τά κότα ηίοα μαλλιά έκά- 

θησενάπ νανα τοϋάστυνόμου χωρς νά' n8gi,1EVri νά 
τής τί ΰπ Θε ξμ εκείνος. ‘Ο άστυνόαος έριιψεν ένα 
θλτμμα «ίς τό χαρτί πού μόλις -.ου είχβ δώσει' ό άστυ· 
φύλαξή ο οποίος συνώδευε τήν γυναίκα.

Προκλησις σκανδάλου, τίπεν όμιλών μηχανικά' εν
τός δημοσίου θεάματος. Έξύβρσις αστυνομικού οργά
νου εν τή εκιελέσει των καθηκόντων τοϋ. Τί έχει- ν’ ά- 
πολογηθής κυρά μου;

Η γρηα εκαμε μια απότομη κίνηση σαν νά έξυ- 
πνοίσε από κάπ;ιο όνειρό. Καί μέ μεγάλην ζωηοόιητα 
ηρχισε να τού λενη:

— Κύριε αστυνόμε, έγώ πουλώ κάδε πρωί φρ-ϋια 
και λαχανικά μέ τό καρροτσάκι μου σιήν αγορά. Πάνε 
ουράνια χρόνια τώρα πού κάνω αύτή τή δουλειά... 
w — Δέν μ’ ένδιαφέρουν αϋτσ, πού μοΰ λες κυρά μου. 
Ελα iic το προκβίμενον.

„ ~~,,Λέν τ° ϊνω6ίζ°) τ° προνείμβνον κ. αστυνόμε.’Αλλά 
αν θελειε νά άπολοχηθώ, πρέπει νά μέ άφήσετε νά μι
λήσω και 'ά έκφρ-σθώ όπως θέλω.
, Ό άστυνόαος ωπλίσθη μέ υπομονήν καί ήχουίε τήν 
αφηγησιν, φυσώντας άίιάκοπα καί κυττάζόντας τό ταβάνι.

Εις τα 1870 ήρχισεν η ηλικιωμένη γυναίκα μέ τά 
κατασπρ ι μαλλιά —την έ τοχήν τού ά<λου πολέμου, ή
μουν είκοσιπεντε χρόνων. Ό άνδρας αου ήταν εθνο
φρουράς όταν έπΛιορκεϊτο τό Παρίσι κΓ έγώ ήμουν 
«βιβαννερα· στο σύνταγμά του. Σέ μιά από τις μάχες 
ο ανδρας μου ετραυματίσθη καί κατήντησεν ανάπηρος 
Ετσι, όταν έτελειωσεν ό πόλεμος, άρχισα νά εργάζο

μαι δ α να συντηρήσω τόν άνδρα μου καί τήν μονάκριβη 
>όρη μ ς. -Επειτα ό άνδρας μου π.θανε, ή κόρη αου πε- 
θανε επίσης >αι μου άφη τε τά δυό της παιδιά. Ή έγγο- 
νή μου Ίοελιέττα είνε σήμερα διάσημη χορεύτρια στά 
θέατρα- Ισο’ς νά είδατε, κ. αστυνόμε, τήν εΙκόνα της 
στα προγράμματα καί στις εφημερίδες. Έϊό) τή βλέπω 
πολύ σ πανί ως. Φαντασθήτε ότι μιά μέρα τό οϋ οκίνητόν 
της ολίγον ειειψε ν" άναποδογυρίση τό καοοτσάκι μου 
με τα λαχανικα ; Αρχισε νά κλαίη καί νά λέγη ότι έγώ 
φταίω ποΰ δέν επήγαιια νά κατοικήσω μαζί τη- άλλο 
καθένας εχει σ' αύιό τόγ κόσμο τις ίδέες του’ δέν είνε 
έτσι. κ. ασιυνομε;

•ο άσιυνόμος είχε παύση νά κυττάζη τό ταβάνι καί 
παρατηρουτε τώρα τη γρηά μέ αρκετόν ενδιαφέρον. 
Πράγματι, δεν Λπεκλείετο νά έγνώριζε ιήν έγγονή της 
τήν χορεύτριαν. Η το έτοιμος νι τήν έρωτήση σχετικά»-, 
η ΊΌήα όμως δεν τόν άφησε, διότι έξηκολούθησε:

— ’Εμένα ό αγαπημένος μου ήταν ανέκαθεν ό Άλ- 
ρερτος, ο αδελφός τής Ιουλιέττας, ενός πολύ καλός ’β- 
χ' ίτης- ποι είχε όμως, μεγάλη φιλομάθε α καί έμελετούσβ 
αοια»οπα τα βιβλία.,Μολονό ιι έμένα μοΰ άρτσει νά ζώ 
σαν ελεύθερο παιδί, έν τούτοις έπήγαινα συχνά στό σπί
τι του, εβοηθοΰοα στό νοικοκυριό τήν γυναίκα του καί 
έπαιζα μέ τόν γυιό του... τόν 5,σέγγ >νό μου. ‘Ο Άλβέρ 
τος είχε προβιβασθεϊ. Τό» είχαν βαλη έπί κεφαλής τού 
προσωπικού, τού τού εργοστασίου. Έμαζευ-θήχαμε 
στό σπίτι του νά πανηγυρίσωμε τόν προβιβα- 
ίΆ0>'*’Λλ-λ0 μ°-°! Ti|V ϊ.δΐ“ μίρα ^κηρύχθηκε ό πόλεμος. 
Ο Αλβέρτος εφυγε για το σύνταγμά του μαζί μέ τ' 
“λλα π ιιδιά ,.κοί δέν έγύρισε πιά. Δηλαδή ή ιθε καί μάς 
είδε δυο φορές... μιά στό τέλος τού πρώτου χρόνου καί 
μια στο τέλος τού δευτέρου. "Επειτα, στό τέλος τού τρί
του χρονου, έλάβαμε έ »α χαρτί πού μάς έκαμε, τή γυ
ναίκα του καιμέια, νά κλάψωμε πολύ. "Επειτα ήλθε 
ένας συ τροφος του και μά: έφερε διάφορα πράγματά 
του για ενθύμια. Τότε πάλι έκλάψαμε πολύ. "Ετσι δέν 
τον ςαναεΐδα πιά. Μοΰ τόν έσκότωσαν, κύριε αστυνόμε.

ΤΟΥ ΜΠΛΑΣΚΟ IMHANIEe

‘Π χήρα τού εργάζεται τώρα σ’ ένα έργοττάσιο πολε
μοφοδίων καί κατοικεί έκεί κοντά, στήν άλλη άκρη τού 
Παρισιού. "Ετσι δέν βλέπω παρά πολύ αραιά τόν δισέγ- 
γο /ό.μου. Είμά·. βλέπετε, νρήά καί δέ,ν ήμπορώ νά πη- 
γαί,ω τού > μακρυά... Έν τούτοις..,γιατί νά σάς τό κρύ- 
ψω;... ά.τό τότε π >υ πεθανε ο ’Αλβέρτος πίνω περισσό
τερο άπό όσο έπινα πρίν. ‘Ο καθένας; κύριε άο«βνομε; 
πνίγει τόν πόνο του όπως μπορεί Είμαι έβδομήντα 
χρόνων, καί όταν στήν ηλικία μου, είνε κανείς υποχρε
ωμένο, νά σηκώνεται πριν ξημερώσγ) γι()ά νά πάη νά φιρ« 
τώση τό καροτσάκι του στήν κεντρική αγορά, δέν ήμπο- 
ρεί νά εϋρη καλλίτερη παρηγοριά άπό τό ν’ άδειάζρ 
κάθε μέρα ένα ποτηράκι κρασί. Δέν είσθε καί σιίς αυ
τής τής γ.ώμης κύριε άστυνόμε;... ’Απόψε, λοιπόν,άφού 
«τράβηξα «ατά τήν συνήθειά μου τά- ποιηράκια μου— 
ω! δέν πίνω ποτέ περισσότερα άπό δύο, ιό πολύ τρία— 
περνούσα απο τά βουλεβάρτά, όταν δέν είξεύρω πώς, 
έσιαθηκα μπροστά στήν πόρτα έιός κινηματογράφου. 
Μοΰ έκαμε εντυπωσι τό πρόγραμμα π ·ύ , παρίστανε μιά 
Άλσατή νά παλαίη μ.'ένα θηριώδη Γερμανό. Τρελλαί- 
νομαι γι’ αύ.τοΰ τού είδους τις ιστορίες. Έπήρα ένι εί 
σιτήριο καί έπροχώρησα στή σάλα Φαίνεται όμως πώς 
«ίχ“ γρουσουζιά^ Θά έχετε παρατηρήση βέβαια κ. άστυ- 
νό ιε, πώς όταν^έχη κανείς.γρουσου,ιά τοϋ συμβαίνουν 
όλα άνά.τοδα; "Ετσι μού συνέβαιναν καί μένα. Στήν 
άρχή έκαμα καυγά μέ τήν υπάλληλο τών εισιτηρίων ε
πειδή επεμ-νε πώς ε α -ραγκό πού τή; έδωστ δέν έπερ- 
νοΰτε. Επειτι ιϊχα άλλο καυγά ρε ήν τοξιθέτιδα επει
δή επεμ-νε »α της δωσω φίλι δώρημα. "Οταν έπήγα νά 
καθήσω στήν θέση μου οί γείτονες μου πορβπονέθηχαν 
οτι τούς ενοχλούσα. Έν τούτοις άν ύ.τήρχε κανείς πού 
ενωχλούσε ήταν αυτοί, επειδή εμένα μοΰ άρέσει νά μην 
ενοχλώ ποτέ κανένα. Φαντασθήτε κ. αστυνόμε διι μιά 
παληοκοκοττιτσα δίπλα μου'είχε ιό θράσος νά μού πή 
πώ, μυρίζω κρασί. Έλας άλλος αΰθαδης βρήκε πώς ή· 
μουν πολύ χο,δρή καί ότι δέν χωρούσα νά καθίσω στό 
κάθισμά μου. Τού ά.τάν ησα ότι αυτό είνε δική μου δου
λειά »αί τότε άριισαν νά φωνάζουν ότι τούς ένωχλοϋαα 
καί δέν τυυς αφινα νά δοΰ» τήν παράσταεη Έγώ ισώ 
πασα, όχι, γ,ατί δέν είχα τί νά τούς πώ, αλλά επειδή 
έν τφ μετ.ξύ >ϊχεν άρχ·σει ή ταινία. Θά ήθελα νά σάς 
διηγηθ^ο τί πιρισιανε, άλλά φοβούμαι μήπως σας κοπ
ρίσω Έτειτα, δέν άα μπορούσα νά σά. πώ πώ, τελεί
ων, ι γ ατι τέν μ’ άφησαν να δώ ό τέλος. Ένας κύριος 
που καθό ταν πί ω μου κυι καθώς φαίνεται έκαιαλα- 
βαινε άπο ταινίες, ελε ε κάθε όσο την γνώμη του καί 
οί άλλοι τόν ακόυαν μέ μεγάλη προσοχή. Έξαφ α ή 
Άλσατή έξέμευγε '’π τό» Γερυανό που' τήν κατεδίωκε 
καί έφθανε σιό μέτωπο. Τότε έφοί.ονταν ενα γα λικο 
χαράκωμα μέ ■», ύς^στρατιώτες μας, τά όπλα του:, τά 
καζανια τους >α ολα ία παρεπόμενα. Ό κύριος πού 
-αθόνταν πί-ω μου και έκα»αλάβιινε άπό ταινίβ , είπε 
πώς εκείνο τό κομμά ι δέν είχε κ . μμ ά σχέση μέ τό 
φιλμ τής Αλσ^τής, άλλά ήταν «προσθήκη». Τό είχα*, 
λέει, κόψη άπό άλλη ταινία καί τό ιίλα» κολίήσο στήν 
ταινία τής Άλσατής. Έγώ έτρόσεχα σ’ όλο αύ ό ’ό δι
άστημα τους στρατιώτες που η-αν μέσα στό χαράκωμα. 
^Ενας απο αυ :<·ύς εγραφε ένα γράμμα στά γόνατά του 
έχοντας έστρ ιμμένε.^ ι ίς πλάτες πρτςτό κ. ινόν. "Εξαφνα 
:γύρισε σιγά-σ·γά τό κεφάλι του πρός τό μέρος μας καί 
έχαμογέλασε. Γιά αιά στιγμή ένόμ.σα πώς έχασα τά λο
γικά μου καί δέι ή-ευρα τί μού γίνεται. Έ.τει α μοΰ 
εστάθηκε άδ^ύνατο νά μή βάλω τις φωνές. Ό στρατιώ- 

ί της εκείνος ή αν ό έγγονός μου. Έσηκώθηκα νά τόν 
ίδώ καλλίτερα. Ήθελα νά πάω κοντά του καί νά μι
λήσω στόν ’Αλβέρτο μου, σιόν άγαπημένο μου.

(Τό τέλος £είς τό προσεχές)

HΙΙΪΗΜΗΟΓΡΑΦΙΚΗ nmiZTBS ΠΠΤΟΊ
ΛΕΜΕΣΟΣ (τ’ άνταΛοκριτή μας) —‘Ο κινηματογρά

φος θριαμβεύει... Γίίηκε ό άχώρίστος σύντροφος του 
Κυπριώ’η· Οί καραγκιόζηδες, οί σχοινοβάτες; κ’ οι 
διάφορες άλλες βλακείες καί στίγματα τού Πολιτισμού, 
κατατροπώθηκαν. Κλιίσανε τις πόριες τους, άφήνοντας 
τούς κινηματογράφους μοναδικά θεάματα. Σίγουρ’ αυτό 
είν’ ένα βήμα πρός τό πολιτισμό, πού τιμά τή Κύπρο, 
κ’ ευχαριστεί τό φίλο τού φιλμ , _

Μονάχα σ’ ένα, νομίζω, πώς υστερούμε εμείς δω 
πέρα* στή κριτική τών ταινιών. Οί κυπριώτικες^ φυλλα- 
δες ή δέν κριτικάρουνε τά φίλμ, ή ονομάζουνε άριστουρ- 
γήματα τις μεγαλείτερες βλακείες. < > ,

‘Η Σινέ Όοιάν πρόβαλε αυτά τά φίλμ απ τις 27—7 
Τρυγη :ή : «Ναπολέων» τού Άμπέλ Γκάνς Τό φιλμ ήταν 
ντυμένο μέ τό Γαλλικό μαντύα τοΰ σωβινισμού, που 
•κάνει τά περσότερα Γαλλικα ιστορικά φιλμ άνυποφορα. 
Η άνιίληψί μου ιίναι, πώς οί ιστορικές ταινίες δέν 

πρέπει νά περιέχουν καθόλου πατριωτισμό, προκειμένου 
,ά προβληθούνε μπροστά στό παγκόσμιο κθζ\ο·,1“ 
ταινία ούτε άρεσε, οΰτ’ ενθουσίασε «Παρελθό έιός 
ανθρώπου» μέ τόν Κόνρατ Βάϊ-, τό πρώτο φιλμ που 
«γύρισε» στήν Άμερ κή ό μεγάλος αυτός καλλιτέχνης. 
Ταινία όχι καλή. «’Εκείνος πού δέχεται ραπίσματα» τ 
αθάνατο έργο τού ’Αντρέγιεφ, μέ ιόν Λόν Τσανυ.

‘Η ταινί’ αυτή ιϊχε προβληθή καί περσυ. «Χορεύ
τρια τοΰ Τσάρου» μέ τή Λάουρα Λά Πλάντ Έπανα- 
λείφτηχε ό «Τρωικός Πόλεμος» είχε προβληθή περσυ 
μέ τ ό Βλαδίμηρο Γκαϊντάρωφ. «Γυμνή Λαίδη» με τη 
Λίλ Ντάγκοβερ, Γκόσια Έκμαν, σκηνοθεσία Μολαντερ. 
«Έρωτας Βασίλισσας» μετριώτατο. Ξιναπαίχτηκε το 
«Κατηγορώ»—είχε προβληθή περσυ-φίλμ που δεν 
άνοιξε έπανάληψι , , ,.

Διοννόια : Προβάλλει όλο επεισοδιακά^ αναξ.α λο 
γου. Πάντως ό κινηματογράφος αυτός, όπως και της 
Σινέ Όριάν, δ.ακρίνουνται γιά τή πραγματικά πολύ καλή 
διαχείρησι. . _ , , , |Τώρα, μέ τόν ερχομό τοΰ κ.Νικ·Φω»α στη Κύπρο για 
νά μελειήση τή κατάστασι τών εδώ κινηματογράφων τής 
Σινέ Όριάν, καταβάλλουνται προσπάθειες, που χρω- 
στιοΰνιαι προπαντός στό κ. Φωκά, όπως πριβληθούνε 
τά καλύτερα φίλμ. Σύντομα θά παιχτούν η «Μητροπο- 
λις», ό «Καζανόβαο», τό «Έμντεν», ό «Ρασπουτιν», η 
«Ναυμαχία τής Γιουιλάντης», ή «Θυσία», ο * Εκβι
ασμό », ή «Σιβηρία», «Πόσο κόστισε η νίκη» κ λ. ,

Ό κ. Παπαδόποι λος, άκούρασιος επιχειρηματίας, 
πού ΰστερ’ άπ' τή διάλυσι τής «Φάναμετ» δουλεύει μο
νάχος του ώς «Παπαδόπουλος—φίλμ·^. πρόβαλε σιη Λευ
κωσία καί Λάρνακα αΰιά τά φίλμ : «Άννη Λώρη» με τη _ 
γνωστή τραγωδό Λίλιαν Γκύς, «Κολασι της Σαγκαης» । 
παςαγωγής 27. Πρωταγωνιστούν ό Λόν Τσανυ, κ η j 
•Ελεονόρα Μποάρντμαν. ,

Τό έργο στερότα'8 πλοκής, σ,η.ουεσιας, και πα,ιγ 
ματος, έλλείψεις σημαντικές, πού τοΰ δίνουνε τον τίτλο 
τοΰ μέτριου. Σέ κοσμοσυρροή οημε ωσε μεγάλη επι- 
τυΥΐα» , r > »Σύντομα ό κ. Παπαδόπουλος θα παρουσίαση αρκετα 
πολύ καλά φίλμ, τελευταίας παραγωγής. Μάς υπόσχε
ται πώς τό χειμώνα θά προβάλη τά ελληνικά φιλμ της 
παραγωγής 28 (Dag Film, "Αζαξ-Φ.λμ,, ‘Μρω φιλμ 
Νέας Ελλάδας). Πιστεύω νά πραγματοποίηση την ωραία 
του αυτή ιδέα, χαρίζοντάς μας μεγάλη καλλιτεχνική ευ- 
χαρίστησι. _________

NEQTEPAI ΕΙΛΗΣΕΙΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ(τ' άνταποκριτή μας).-Ή Σινέ Όριαν 

πρόβαλε τά φίλμ αυτά άπ’ τις 8—12 τοΰ Τρυγητή : 
«’Αγνή κι’ ’Ατιμασμένη» μέ τή Γκλόρια Σβανσον είχε 
προβληθή πόρου—Όχι καλή ταινία. «Άθω αμαρτωλή» 
μέ τή Λούσυ Ντορέν καί τό Νίλς Άστερ, ταινία Θυφα. 
Τό φίλμ είτε τόσες σημαντικές ελλείψεις, ω^τε να του 
ταιριάζη ό τίτλος τοΰ μέτριου. «Έπικινιυνη αθωό

τητα» μέ τή Λάο>'ρα Λά Πλάντ καί τόν Ευγένιο Ο 
Μπριέν, Τό φίλμ όχι καλό. «Κοζάκος Πρίγκηπας» με 
τό γόη ό Ίβάν Μοσζοικι», καί τη Μσιρη Φιλμπιν. Σέ 
κοσμοσυρροή σημείωσε επιτυχίες, π. ύ χρωσιιέται στήν 
εμπορικότητα τού ονόματος τοΰ Ρώσσου θεατρίνου.

Διοννόκι ι Πρ βάλλουνται διάφορα επεισοδιακά μέ 
πρωτανω'ΐσιές τούς Ένιι Πόλο, Πήρλ Ούάίτ, Πρίν- 
σιλλα Ντή», κΓ άλλες καλλιτεχνικές μετριότητες. Ο 
κινηματογράφος αυτός σημειώνει σχεδόν ναθε βραδυα 
κοσμοσυρροή.

Ό κ. Παπαδόπουλος πρόβαλε στή Λευκωσία και 
Λάρνακα αυτές τις ταινίες : «Τρεις Σωματοφυλακές» 
τό γνωστό έργο τοΰ Δουμά (πατέρα). Τοΰ έργου τοΰ 
έλειπε τό παίξιμο, πράγμα άπαραίτητο γιά τήν επιτυ
χία ενός φίλμ. Ό φωτισμός πρωτόγονος Έν τούτοις σε 
κοσμοσυρροή σημείωσε επιτυχία. «Ζήτ»ι τό σπόρτ» με το 
συμπαθή Χάρολντ Λόϋτ, πού δέν είνε ό μεγαλείτερος 
κωμικός τής οθόνης (τέτοιος ό Σαρλώ) όπως, ρεκλαμορε 
ό κ. Παπαϊόπουλος. Νομίζω πώς στις ρεκλάμες πρεπει 
νά ύπάρχη κάποιο όριο, γιαιί πραγματικά τό παρακα- 
νανε κ’ ή Σινέ Όριάν (ρεκλαμάροντας τήν Ζακομπινι 
ώς τή μιγαλείτερη τραγωδό τοΰ κόσμου !!!) κι ο κ. Πα
παδόπουλος. Τό φίλμ έχει κωμικές σκηνές πολύ καλές, 
δέ λείπουνε όμως κ' ή συνηθισμένες αηδίες (απαραίτη
τες οέ κάθε άμερικάνικη κωμωδία). Σέ κοσμοσυρροή ση
μείωσε επιτυχία, πού χρωστιέται προπαντός στήν εμπο
ρικότητα τοΰ ονόματος τού Άμερικάνου κωμικού. ,

Σύν-.ομα. «Κιρώνα ή γράμματα» μέ τή Λια Ντε 
Ποΰτι, τή λαοφιλή κΓ δμτρφη καλλιτέχνιδα, ό «Προικο
θήρας» μέ τό Ριχάρδο Ντίξ καί τή Μπεμπέ Ντανιελς, 
κι’ άλλα τελευταίας παραγωγής. Καί πάλι τονίζω, πως 
ό κ Παποδόπουλος είνοί αξιέπαινος, κΓ άξιος υποστη- 
ρη ξης άπ’ τό κυπριώτικο κοινό. “· «Λ.

ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ με
ταχειριομένη συοτήματοςΚΙατέ μΐδύο^φα·- 
χούς, έχ της όηοίας ελλείπουν τά δύο 
μ,ποοάτ μ·»ζ έ καί τό ηλεκτρικόν μοτέρ, 
εις τ.ολύ βυμφέροοσαν τιμήν. Ιίληροφρ- 
ρία.' εις τά γραφεία μας-

I ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ |

‘Οδός ΧαΛκοκονδνλη 39α—ΑΘΗΝΑΙ

f ΤΜΗΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ
Β ’Ενοικιάζονται καί πωλοΰνταιύπό τούς καλλι- g 
ξ τέρους όρους, έργα νεωτάτης παγκοσμίου, παρα- 
= γωγής 1928 — 1929, επεισοδιακά μεγάλου ένδιαφέ- = 

1= ροντος έκ τών νεωτέοων. Δραματα περιπετειώδη ξ 
ι= σαλονιού, Δράματα Κάου-Μπόϋ, Εργα σαλονιού 
= κοινωνικά καί ιστορικά, Κωμ^ωδίαι καί γεοκώς 
= πλουοία συλλογή ταινιών έκ τών νεωτέοων παρα- = 
§ γωγών διαφόρων εταιριών.
1 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΝ 1

§ Κι>ημοτογραφήσεις συγχρόνων γεγονότων (A- g 
ξ ctualites) καί κινηματογραφικών έργων —Διαφη- g 
s μισιικαί τυινίαι παντός ιΐδους.—Διαθετικα (Γζα- 
s μάκια) προβολής σταθερών εικόνων.— Τίτλοι κι- = 
s νηαατογραφικών έργων καί πάσα έν γένει κινη- g 
s ματογραφική έργασία. ξ
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 1Κ1ΝΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ. ΑΣΤΕΡΟΣ»

ΕΙΣ ΤΗΝ DAC-FIL1M
ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΓΑΖΙΑΔΗΝ

[‘Η παρατηρούμενη παν* ανίας εντατική προσπάθεια εκ 
μέρους τών επιχειρηματιών μας, πρός πραγματοποίησιν ελλη
νικών ταινιών, ά-αλόγων βεβαίως πρός τάς υλικός δυνάμεις 
και τά τεχνικά μέσα που διαθέτει έκαστος τούτων, ώς έπό- \ 
μεν ον δε ν dJAafa την προσοχήν τού ^Κινηματογραφικού Ά- 
στ4ρος> δ όποιος έν τή Ιδιοιητί του ώς οργάνου τών ‘Ελλή
νων φίλων τής Έβδόμης τέχνης, θά παρακολονθήση έκ τοϋ 
σύνεγγυς τάς προσπάθειας τών 'Ελλήνων κι·> ηαατογροφιστών 
πράγμα δπερ άρχεται κάμνων από σήαερον, φροιών ό*ι £/ιβ· 
στη πλέον ό καιρός ν’ άσχοληθή μέ τήν ένδιαφέρονσαν έιτο- 
πίαν κινηματογραφικήν κίνησιν.

Άπό τον παρόντος ίοιπον τεύχους εγκτ η ιόζομεν μίαν 
σχετικήν ίρευναν, τής οποίας τήν παρακολούθησιν συι ιοτώμεν 
Ιδιαιτέρως είς τούς β»αχ» ώσιας μας, λόγφ τής αύστηράς cl·- 
τικειμενικόιητος ποϋ τήν διακρίιει.]

ΕΙΣ ΤΗΝ «ΝΤΑΓΚ— ΦΙΛΜ»
Έπεσκέφθην τά κεντριχά σ:εύνπο της «Ντάγκ 

Φίλμ» μέ τόν σκοπόννά σχηματίσω μίαν ιδέαν τ ερί 
τής σιντελο ·μένης έκεί καλλιτεχνικής ίργασίας.

Ή έπίσκεψις αύτη, γενομένη κάπως προώρως, 
δέν μού παρέσχε τήν εύκαρίαν τής παρχκολουθή- 
σεως λήψεως σκηνών τής νεωιέρας παραγωγής τής 
«Ντόγκ-Φ’.λμ» δεδομένου δ ι τό «γύρισμα» ταύτης 
σ’ άρχίση άπό τής προσεχούς Δευτέρας ή Τρίτης.

Πλήν, μία συνομιλία μέ τόν προθυμότατον κ. 
Γαζιάδην., έσχεν ώς άπο’έλεαμα τήν έκ μέρους μου 
βύναξιν μερικών δι.αφωτισιικών πληροφοριών, σχε- 
τικώς μέ τό «Λ'μάνι τώ/ Δακρύων» τού όποιου τό 
πρώτον «κού ντέ μανιβέλ» θά δοθή ώς είπον άνωτέρω 
τήν πρώτην ή δευ 
τέραν ήμέραν τής έ- 
πΐ θύραις έβδομά- 
δος.

Είς έρώτησίν μου 
περί τής προελεύσε- 
ως τού σεναρίου τοΰ 
«λιμανιού τών δα- 
κρύων», ό κ. Γαζιά- 
δης μοΰ άπήντησεν 
δτι τούτο έλήφθη έξ 
έργου τοΰ γνωσιοΰ 
Σουηδο — Γερμανού 
συγγραφέως Μπέρς 
Λόου.

Τό μήκος τής ται
νίας αυτής θά εί
ναι περίπου τό σύ- 
νηθες, ήτοι δύο καί 
ήμίσεια χιλιάδες μέ
τρων, Ισως καί δλί- 
γον περισσότερον.

Ό κ. Γαζιάδης 
ύπολογίζει δτι τό 
«Λιμάνι τών Δακρύ

Ό γιωστός Έλλην καλλιτέχνης χ. Αίμίλιος Βεάκη; ώς λή
σταρχος Ματάλας καί ή συμπαθής κ. Φρίντα Ποπελίνα ώς 
Μαρία Πενταγιώτισσα είς μίαν σκηνήν τοϋ ύπό πρανματο- 
ποίησιν ‘Ελληνικού έργου «Μαρία Πενταγιώεισσα» τό όποιον 

έτοιμάζ’ΐ ή εταιρία τοϋ κ. Μαδρά «Άζαξ Φίλμ».

ων» θά έχει περατωθή μετά πάροδον δύο ή τριών 
τό πολύ μηνών.

Καί τώρα ή φλέγουσα έρώτησ.ς: Ποιοι θά πρω
ταγωνιστήσουν είς τή” δευτέραν ταινίαν τής «Ντάγκ 
Φίλμ»; Ή ερώτησες αυτή r;o μία έκ τών πρώτων 
πού ύπέδκλα εί; τόν κ. Γαζιάδην, δεδομένου δτι θε
ωρώ τήν συμβολήν τών πρωταγωνιστών ώς τό ήμισυ 
τοΰ παντός δι’ έν έργον οίασδήποτε φύσεως καί άν 
είναι τοΰτο.

Τόν ρόλον τής ήρωΐδος Μαρίας είς τό «Λιμάνι 
τών δακρύων» θά ύπνκριθή ή δεσποινίς Μίρβα Μο- 
σχονά, μία ώραία καί συμπαθής Άτθίς μας, άκο- 
λουθήσασα τά μαθήματα δραματικής εις τό ‘Ελληνι
κόν Ώδείον, ώς μέ έπληροφόρησεν ό κ. Γαζιάδης.

'Ο άρρην πρωταγωνιστής δέν έχει εϊσέιΐ καθο- 
ρισθή. Πρωτεύοντας ρόλους θά ύποκριθοΰν άρκετοί 
άνδρις. Έκ τοΰ καλλιτεχνικού συγκροτήματος τοθ 
μετασχόντ^ς τής ταινίας «"Ερως καί Κύματα» δέν 
θά συμμετάσχη είς τό «Λιμάνι τών Δακρύων» συμ- 
φώνως τή προκαταρκτι ώς γενομένη κατανομή τών 
ρόλων, παρά δ κ. Δημ. Τσακύρης, μέλλων νά ύπο- 
κριθή ενα σημαντικόν ρόλον.

Ξένοι καλλιτέχναι δέν θά συμμετάσχωσιν είς 
τήν νεωτέραν ταινίαν τής «Ντάγκ-Φίλμ». "Ίσως 6ρα· 
δύτ3ρον μετακληθώοι τοιοΰτοι ϊνα χρησιμοποιηθώ- 
σιν είς πρ σ-χή φιλμ τοΰ έν λόγφ οίκου.

Έν τέλιΐ τής συ
νομιλίας μας, ό κ. 
Γαζιάδης μοΰ έξέ- 
φρασε τήν αισιοδοξί
αν του διά τήν δευ
τέραν πραγματοποί
ησή τής «Ντάγκ- 
Φιλμ». Τοΰ ηύχήθην 
ν’ άποβή αύτη άπο- 
λύτως ικανοποιητι
κή καί τόν άπεχαι- 
ρέτησα μέ τόν σκο
πόν νά έπανίλθω δ
ίαν άρχίση τό «γύ
ρισμα» τοΰ «Λιμα
νιού τών Δακρύων» 
διά νά περιγράφω 
τάς έκ τούτου προ- 
σωπικάς έντυπώσεις 
μου, πάντοτε έντίς 
τοΰ πλαισίου τής 
αύστηράς άνιικειμε- 
νικότητος.

Ίρις Σκαραβαίου

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
όθόην

ούτό, όνομα;

περιέχει

νοιώσε ρίγη συγκινήσεως μέ 
τή περιπέτεια τοϋ Σεβάχ θα
λασσινού ή τά κατορθώματα τοϋ 
Άλή Μπαμπά;

Ή «Σαχραζάτ; 
όλα. *Ολη ιήν

νάμ» τοϋ πρώτου δη
λαδή φιλμ τής γαλ- 
λογερμανικής αυτής 
συ' εργασίας·

λέξανδρος Βολκώφ, ό δημιουργός τοΰ «Κήν» 
καί τοΰ «Καζανόβα». Δέν έφείσθη ούδενός κό 
που καί δέν άφήκε Ανεκμετάλλευτο τίποτε, μι 
ένα καί ί μόνον αποκλειστικόν σκοπόν νά

γοητείαν, τό 
θέλγητ6ο τής 

- Άνα-

παρουσιάση οτΐγ . , ■ 
ζωντανή τη γοητεία της Α 
νατολής. Ό πλούτος της

Ή ωραιότερες Ιστορίες τής Σαχροζάτ είναι 
ή ερωτικές. Αυτές πού δείχνιυν όλη τήνόιμή, 
δ ίο τό πάθος, όλο τόν Ενθουσιασμό καί τήν 
μανία ανθρώπων πού τό αίμα των βράζει, τών 
άνατολιτών. Μιά άπό τις ωραιότερες κατά τήν 
διασκευήν τών Λίμπμαν καί Φάλη άνέλαβε νά 
κινηματογρρφήαη ό γνωστός σκηνοθέτης Ά-

φίλμ.
Σαχρα- 

ζάτ! Ποι- 
ός δέν Εέ- 
ρει τό γε
μάτο αίγλη οντυ, _ ,ήρωίδα πού κατώρθωσε μέ τήν 
έξαίρετον ίφυίαν της νά έξη- 
μερώση τά απάνθρωπα ένστι
κτα τοΰ άγιίου χαλίφου; Ποιες 
στά παιδικά του χρόνια δέν έ-

σκηνοθεσίας είναι μέγας, οί 
τϋποι τών κομπάρσων μέ έ- 
ξαιρειικήν προσοχήν δια- 
λεεμέ-οι. Άλλά καί ή έ- 
κ/ιογή τών ηθοποιών διάτούς 
κυρίους ρόλουςδέν φαίνεται 
ατυχής. Ό Νικόλαος Κολίν 
κρατιί τόν κωμικόν ρόλον, 
ζωντανεΰων πραγματικά τά 
κωμικά έπεισόδια τοΰ φίλμ. 
ΌΊβάν Πέτροβιτς, ώς πρίγ- 
κηψ’Αχμέτ. Η ξανθή καλλο- 
νή'Αγιή Πέιερσεν ώς Γκιου- 
λινορ καί ή ώμορφη Μαρτσέ
λα Άλμπάνι ώς εύιοουμένη.

τής ταινίας έχει η 
«Άλιάνς Σιτεμα·«θ- 
γχραφίκ», έτφ ή Γί· 
F.A. είχε τοΰ ·Πα-

μυστήριον, >u 
’Ανατολής. Τής παλαιός ..— 
τολής, τής χώρας τών παραμυ
θιών, τής ’Ανατολής δπως ήταν 
μιά φορά, όχι τής σημιρινής τής έχμοντερνισμένης Τής χώρος ’
τών χαλιφών, τών πασάδων, τών μΕ 
χάρε μιών.Σιμπ?ηροΰτοι σχεδόν δεκοε- V
τία άφ’ ής ίποχής ή U.F.A. έ- 
θριάμβ.υσε μ’ ένα άλλο ηί>μ Ανατολικής καί αΰ.ό ΰποθέσε- KsSTOsS. 
ως. Ένα δημιούργημα τοΰ μακαρίτου Ντάβι- 
σον καί τοΰ Λοϋμπιτε, τόν δεύτερεν μετά την 
«Ντυμπαρρύ» θρίαμβον τής Πόλα Νέγκρι, ύπε- 
νίσσομαι τό «Σουμπουρούμ.» καί σήμερα ετοι
μάζεται νά δρέψη νέες δάφιες μέ όλιγώτερες 
δμως δυσκολίες αυτή τή ηορά.

Είς τήν 
έκλεκτή ν 
ίφετεινήν 
παραγ ω_- 
γήν τής 
U. F. Α. 
περί τ ήί 
οποίας θα 
πραγματ- 
ευθώμ ε ν 
έκ τ 8 νέ- 
σ τ ε ρ Ο ’ 
προσέχω ς 
έπίλεκιον 
άλη θ ώ ς 
κατέ X ί J 
θέσιν τό 
ύπό τόν 
άνωτέ ρ ω

Λέγουν ότι, μία άπό τις 
χίλιες καί μία νύκτες έλαβε 
τελειωε σάρκακαί οστά μέ τό 
φίλμ αυτό.

«Τά μυστήρια τής Άνα 
S| τολής θά προβλη 
■ θοΰν εφέτος είς
Κ τάς Άθήιας άπό τής
» οθόνης τοΰ «Σαλό»
■' 'Ivreal', δοθιντος

ότιτήν έκμετάλ>ενσιν
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^ΐνηιιαίογραφτκός Άότάρ

Όταν εν ζεΰγος ύπερνιχήση τό τρακ του καί δώοη τό 
σύνθημα τοΰ χοροϋ βίσβρχόμβνον πρώτον εις τόν στίβον, 
ο'ι λοιποί χορευτά! άντλοΰννες θάρρος άπό τό ταλμημά 
του, τό ακολουθούν.

Αύιό περίπου συνέβη καί είς τήν περίπτωοιν τής 
ποραγωγής κινηματογραφικών ταινιών έν Έλλάδι.

Το έπίσηαον σύνθημα είχβ δώσει πέρυσι ό Ο1> ος 
«Ντάγκ—Φίλμ» διά τής ταινίας ιου «'Ερως καί Κύματα» 
είς ήν παρέλκει νά έπανέλθωμεν, έφ’ όσον μάς άπησχό- 
λησε τόσον κατά τό παρελθόν.

Όταν λοιπόν βγνώοθη ότι ή άπόδοσις τής έκμεταλ- 
λεύσεως τή; ταινίας ταύτης ύπήρξεν ικανοποιητική διά 
τόν κατασκευαστήν της, αμέσως έ·α πλήθος επιχειρημα
τιών πού έφιλοδόξησαν ίσως νά γίνωσιν "Ελληνες Γκω- 
μόν, έτέθησαν είς κίνησιν καί ό συναγωνισμός μεταίύ 
των ήρχισεν άγριος είς. .υποσχέσεις διά νά εξελιχθούν ώς 
επόμενον καί είς έργα. Περί αύτών άλλως τβ πρόκειται 
νά δμιλήσωμεν σήιιερον.

Εκτός τών ύπό έχιμύθειαν έκκολαπτο ιέ.νων μικρο- 
κινηματογροφικών έπιχιιρήσεων, τάς όποιας ας μάς επι
τροπή ν’ άντιπαρέλθωμεν ά' ε« σταθμού, έπραγματο- 
ποίησαν καί πραγμα οποιοΰν ταινίας πέντε καλλιτιχνικά 
συγκροτήματα ατινα θά μάς απασχολήσουν κατ' αλφα
βητικήν σειράν.

Άρχίζομεν μέ τήν «"Αζαξ—Φίλμ» τοΰ κ. Άχιλλέως 
Μαδρά ή οποία εύρίσκ>ττι ιίς τό στάδιον τής πραγ- 
ματοποιήσεωο τής ταινίας «Μαρία ή Πενιαγιώ ισσα» 
μελλούσης ν’ άναπαραστήση μίαν άλησμόνητον εποχήν 
τής ιστορίας τοΰ Ελληνικού Έθνους, έκείνην τής βαει- 
λείας ιού Όθωνος.

Άφ’ ένός ή σοβαρά εργασία τοΰ χ. Μαδρά έν Χόλ- 
λυγουντ καί ή πιϊρα ιών κινηματογραφικών πραγμάτων 
ήν άπέκτηοεν είς μένιπτον βαθμόν ώς καλλιτέχνης τής 
«Μέτρο—Γκόλδοτϊν —Μάγιερ», έξ άλλου δέ ή μετάκλη- 
σις τεχνικού προοωπικοΰ έκ Βιέννης, ενισχύουν άρκεια 
τήν πεποιθησίν μας ότι ό κ. Μαδράς θά ποοσητρη 
κάτι τό άξιόλογον εις τήν Ελληνικήν Κινηματογραφι
κήν Βιομηχανίαν, δπερ είθε νά συμβολιζη δι’ αύιήν, 
μίαν καλλιτέραν αΰριον άπό τήν άτυχή χθες...

’Ακολουθεί ή «Δάγκ—Φίλμ». Πυρετώδης κίνησις 
ίπικρατεί εις τά κεντρικά της στούντιο τής πλατείας ιοΰ 
Συντάγματος όφειλομένη ιίς τήν δήλωσιν τής «Δάγκ - 
Φίλμ» ότι είναι διατεθειμένη τά χρησιμοποιήσω έρασι 
τέχνσς έχ τών αύθορμήτως προσερχομένων είς τήν δευ- 
τέραν αυτής παραγωγήν «Τό λιμάνι τών δακρύων».

Μή συγκεντρώσαντες είσέτι τ’ άπαιτούμενο στοιχεία 
εξ’ ών νά προβλέψωμεν ποια θά είναι τά αποτελέσματα 
τής νεωτέρσς προσπάθειας τή; «Δάγκ —Φίλμ», έφ’ σσον 
άγ.εοΰμεν τόν συγγραφέα τοΰ σενάριο τοΰ «Λιμανιοΰ I 
τών δακρύων» καί τήν πρωταγωνίστριαν αύιοΰ, έπιφυ- 
λασσόμιθα δι’ όργότερον.

’Ακολουθεί ή «Ήρώ—Φίλμ» τής Θ σσαλονίκης. Αΰτη 
προσέφερεν είς τήν νεαρόν Έλ. κινηματογραφίαν τό 
έργον «Αί τελευταίοι ίήμέραι τοΰ Όδ. Άνδρ ύτσου», 
ταινίαν ιστορικής σημασίας, μέ θέμα τήν ήρωϊχήν αυ
τήν σελίδα τής, ίστορ·'ας μας.

Άπό μερικά ευνοϊκά σχόλια εφημερίδων τής Θεσσα
λονίκης πληροφορούΐ'εθα ότι ή συγκινητική προσπάθεια 
τής «Ήριΰς—Φίλμ« επέτυχε πλήρως, πράγμα δπερ έλ- 
πίίομεν νά βεβαιωθώμεν έν εύθέτφ χρόνφ, ίδιοις δμ- 
μασι.Ακολουθεί ό κ. Μαυρίκιος Νοβάκ, δ γνωστόςδτερα- 
τέρ τής δδοΰ Θεμισ Όκλέοι ς, συμμετέχων τής σοβαράς 
κινηματογραφικής κινήσεώς μας, δστις δέν άμφιβάλλο- 
μεν δτι θά συντελέση έπίσης είς τήν άνάπτυξιν τής νη
πιώδους καί ατροφικής μέχρι χθ ς Ελληνικής κινημα
τογραφίας.

Έπεται δέ ό κ. Λελούδας, αγγέλων ώς προσεχές τό

I «γύρισμα» ταινίας φερούσης τόν τίτλον «Τό Αάβσρον τοΰ 
21».

Διά σήμερον, ερκούμεθα είς ’ό νά ρίψωμεν έν βλέμ
μα έπί τής 'Ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, ή 
καλλίτερου, εις τάς ύπό δημιουργίαν πραγματοποίησιν, 
μέχρις διού έπιστή δ χοίρος νά έπανέλθωμεν διεξοδικώ- 
τερον.

Πλήν, δέν παραλείπομεν, εύκαι ίας δοθείσης, νά 
καυτηριάσωμι ν τό σύστημα ώρισμένων καλλιτεχνικών 
παραγόντων ζητούντων άσυστόλως χρήματα άπό τούς 
εύγενώς προσφέροντας τάς υπηρεσίας των έρασιτέχνσς, 
διά νά τούς χρησιμοποιήσουν.

Τοιαΰται χειρονομίαι ενθυμίζουν τό εβραϊκόν σύ
στημα τή; έκμεταλλεύσεως τών πάντων, δπερ σύστημα, 
’ή άληθείρ δμολογοΰμεν μέ λύπην άλλά καί έκπληξιν, 
δτι δέν άνεμένομεν νά υίοθετηθή άπό ανθρώπους θεω- 
ροΰντας έαατούς εκπροσώπους τής τέχνης.

Ή «Άζαξ-Φίλμ» καί ή «Λάγκ—Φίλμ» ώς επόμε
νον δέν συμμετέχιυν τή; όνειδιστικής ταύτης δεκαρο- λογίας.

"Ιρις Σκαραβαίον

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Στεφικόρ (Κοζάνην). — Παρακαλοΰμεν νά στέλλιτε 

τακτικά άνιαποχρίσεις, άλλά σύντομες. Τό φύλλον θά 
σας στέλλεται δωρεάν. Γνωρίσατε μας τό πραγματικόν 
σας όνοματεπώνυμον καί φροντίζετε διά τήν εγγραφήν 
συνδρομητών.

Β. Δροΰγαν (Σουψλίον) —Έάν είνε δυνατόν, παρα· 
ζαλοΰμεν άναλάβατβ άνταπόπρισιν άλλως συστήσατε μας 
άλλον.

Π. ΙΙέταον (Έδεσσα).—Ευχαρίστως ν’ άναλάβετε 
άλλά νά στέλλετε τακτικά καθ’ εβδομάδα ανταποκρίσεις 
καί νά φροντίζετε διά τήν εγγραφήν συνδρομητών.

Τακτικό» Άιαγνώσιην (Ένταΰθα). —‘Η διεύθυνσίς 
τοΰ Coogan είνε Metro— Coldwyn Mayer Studio', 
Culver City, Calif U.S.A.

Στεφανοηούλου (Ένταΰθα),—‘Η διεύθυνσίς τοΰ 
Μπέν Λιόν είνε Famous Players Lasky Stu
dios, 1520 Vine St., Hollywood, Calif U S Α. τοΰ 
δέ Βίλλυ Φρίτς Kaiserdamm 95. Berlin IV, Allemagne.

Σιασινόπουλον (Λεβάδειαν).—Παραδώσατε πορακα- 
λοΰμεν είς τόν αντιπρόσωπόν μας κ. Πανουργίαν τό 
δελτίον.

Μολκοξάνην, (Άλίξάνδρεια).—Παρακαλοΰμεν απαν
τήσατε είς τάς έπιστολάς μας.

( Γ. Νιτσόπουλον, 'Καβάλλαν.—Διατί διεκίψατε τάς 
άνταποκρίοεις;

| Α. Σωφρονιάίην, (Μυτιλήνην). "Εχομεν πολϋν καιρόν 
νά λάβωμε ειδήσεις σας. Τί συμβαίνει;
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■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :

ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Kinoscbuch—Aladin
’Αφάνταστος οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος. 

Χειρισμός άπλούστατος.—ΚΟΛΛΑ Agfa, ΜΗΧΑ- 
ΝΔΙ Κινηματογράφων, ΑΝΘΡΑΚΕΣ προβολής.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΣΤΑΜΦΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
Χαρ. Ιρικονπη ί>-ΓραιιρατοΟυρίς 1Λ5
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Πυρετωδώς έτοιμάζον αι οί χειμερινοί κινηματογρά
φοι. Τοΰ «Αττικού» καί τοΰ «Σπλέντιτ» ή έναρξις ά- 
νεβλήθη δι« τήν προσεχή Πέμπτην 4 ’Οκτωβρίου καί 
τούτο διότι δέν επερατώθησαν είσετι αί έπισκευαί. Ό
πως έγράφαμεν καί είς τό προηγούμε'ον τεύχος, ή εξω
τερική δψις τοΰ «Αττικού» θά έμφανίση ένα ώραϊον 
θέαμα. Ή αρχική άπόφαοις δπως έμφπνίση ρυθμόν αι
γυπτιακόν, έγκατελείφθη. Ήδη τοποθετείται άνωθεν 
τής έξωτερικής εισόδου μία θαυμασία φωτεινή μσρχίζα 
πολυτελής, άνάλογον δέ δψιν θά παρουσιάση καί ή όλη 
Εξωτερική έιιφάνισις. Έσωτερικώς έχρωματίοθη ολό
κληρος ή αίθουσα καί αί ήλεκτρικαί φωτιστικά! εγκατα
στάσεις ύπέστησαν έκ βάθρων άνανέωσιν. Έ τίση; καί 
τό «Σπλέντιτ» έπε 'κευάσθη τελείως τά δέ άναπαυτιχά 
καθιοματά του έκαλύφθησαν δι’ ώραίου υφάσματος. Γε
νικώς καί οί τρεις κινηματογράφοι τή; «Σινέ Όριάν» 
—ώς γνωστόν τοΰ «Μοντιάλ» ή έναρξις θά βραδύνη τού- 
λάχιστον μέχρι τής 20ής ’Οκτωβρίου—ύ ιό τήν νέαν δι- 
εύθυνσιν θά παρουσιάσουν άλλην δψιν όχι μόνον είς 
τήν έμφάνισιν άλλά καί είς τά προβληθησόμενα έργα.

Τελείως έπίσης επισκευάζεται καί το «Σαλόν Ίντε- 
άλ» ύπό τής νέας του ύιευθύνσεως τοΰ κ. Ε. Κραϊμερ, 
έλπιζε ιαι δέ διι μέχρ» τής ήμέρας τής ένάρξεως —υπολο
γίζεται ή 20ή 'Οκτωβρίου θά έχουν τοποθετηθή καί τά 
νέα του πολυτελή καθίσματα.’Επίσης καθ’ α πληροφορούμε θα θά βραδύνη καί ή 
έναρξ ς τοΰ «Οΰφα Παλατ» λόγφ έπισκ-υών.Τελείως έπεσκευάσθη καί τό «Πανόραμα» είς τό ό
ποιον έτοποθετήθηεαν νέα εντελώς καθίσματα, θερμά
στραν καί έπενδύθη ίσωτερκώς τελείως δι’ ώραίου υφά
σματος ύπό τοΰ καλλιτέχνου κ. I Άμπελά, οΰτω; ώστε 
έσωτερικώ; τό «Πανόραυα» νά παρουσιάση πραγ
ματικός εκπλήξεις. Πολύ ώραϊτ ή οΐθουσα τοϋ «Ροζι- 
κλαίρ» μετά τάς τελευταίας τον έπισκευάς ώς καί τοΰ 
«Αθηναϊκόν» τά όποια ετοποθέτησαν είς τόν άνω οπί
σθιον χώρον τής αιθούσης των ώραΐα αναπαυτικά καθί
σματα διά τούς θεατάς τής πρώτης θέσεω:. Άμφόιερα 
έκαμαν εναρξιν άπό τοΰ προπαρελθόντος Σαββάτου.

Ώραιότατον καί καθαρώτατον ώ; πάντοτε τό «Ά- 
χίλλειον» τό όποιον κάνει εναρξιν τών χειμερινών του 
παραστάσεων άπό τη: 4ης ’Οκτωβρίου. Έπισκευασθείς 
έπίσης τελείως κάμη έναρξιν άπό τής Δευιέρα: καί ό 
Κινηματογράφος «Μαγεία» τής όδοΰ Άχαρνών ύπό τήν 
διεύθυνσιν πάντοτε τοΰ κ. Γκρέτση.’Επίσης είς τόν Πειραιά οί κινηματογράφοι έιοιμά- 
ζονται πυρετωδώς. Τό «Σπλέντιτ» ί'ίωςθά κατυστή ά- 
γνώριττον. Ή εξωιερική του έμφάνισις καλλιτεχνικής 
ώραιοτάτη, έσωτερικώς δέ διαρρυθμισθέν τελείως θά 
κα'αστή ένα άπό τά άριστοκρατι <ώ τέρα χειμερινά κέντρα 
τοΰ Πειραιώς, άπό τά όποια τόσον είχεν ανάγκην ή Πει- 
ραϊκή άριστοκραιίτ. ’Επίσης καί τά «’Ολύμπια» τοΰ 
προοδεντικοΰ κ. Συνοδινοΰ ετοιμάζονται επισκευαζόμενα 
τελείως.

Είς τό προηγούμενον τεύχος άνεφέοαμεν μερ.κά έκ
τών έργων τά όποια έπρομηθεύθη ή Ήστερν ΦίΛμ καί ή’ 
εταιρία Άμολοχίτης—Βου^γσρίδης. Ήδη θά αναφέρω- j 
μεν μερικά επίσης άλλων γραυείων διά νά λάβουν οί 
άναγνώσται μίαν Ιδέαν περί τών νομισθέντων νέων έρ- ί 
γων.Είς τόν πίνακα τής *Σΐιί Όριάν» μεταξύ τών έργων 
άναφέρονται τά εξής: «Τό λυκόφως τή; δόξης» καί 
«Όταν ή σσρξ υποκύπτει», τά δύο μεγάλα έργα τοϋ 
Γιάννιγκς τά όποια έπραγματοπτίητε έν Αμερική διi 
λογαριασμόν τής Παραμάουντ ·καί διά τά δποΐα λεγεται 
δτι άποτελοΰ'·, μαζϋ μέ τό «Βόλγα-Βόλγα»,τό πραγματο- 
πΟιηθένέν Γερμανίρ ύπό τοΰ σκηνοθέτου Τουρξάνσκυ, 
τό όποιον έπίσης ήγόρασεή Σινε Όριάν, τό καύχημα τής 
κινηματογραφικής τέχνης.

«Αϊ πτέρυγες τού θανάτου» μέ τήν Κλάρα Μπόου, 
ένα άπό τά περιεργότερα φίλμ τής έφειεινής παραγωγής 
τή; Παραμάουντ, «Τ’ άδειιφάκι μου» μέ τόν Χάρολδ 
Λόϋθ», «Έί-ομο όγησις» μέ τήν Πόλα Νέγκρι, «‘Ο Σπα- 
ή » ή «Ό ώραϊος σπαθιστής» είς τό όποιον λαμβάνουν 
μέρος έκτος τού Νόαχ Μπΰρρη καί οί καλλίτεροι αμερι
κανικοί άστέρε., «Αί νύχτ,ιι τοϋ Σικάγου»μέ τήνΈβελϋν 
Μπρέντ καί τον Ζιγκοτώ. «Τό άνθος τής Βαγδάτης» 
μέ τόν Νιούγκλ'ΐς Μάκ Λήν, «Ή χορεύτρια τοΰ μεσονυ
κτίου» μέ ιήν ϊζίλντα Γκρέϋ, «Ύστιρα άπό τό Θ.ό», 
«Τοτριγοΰδι τής ευτυχίας» μέ τήν Έστερ Ράλστον, 
«‘Ο κύριο; Άλμπέρ» μέ τόν Μενζού, τό γνωστόν έργον 
«Θά μέ παντρευφιή.» μέ τήν Κλάρα Μπόου, ιό όποιον 
έπαιξε έφέτος μέ τόσην επιτυχίαν καί ή κ. Κυβέλη, «Ό 
πρίγκηψ τής γόνδολας» μέ τήν Φλωράνς Βίντορ, «Ό 
φάντης τή, καρδιάς» μέ τόν Μενζοΰ, «Καπηραμέιη πό
λις» μέ τόν Μέϊγκαν, «Ίβάν Γκόρο» μέ τήν Μαρί ι Ζα- 
κομπίνι καί τόν Γ. Γκαμπριό, «Ό ιατρός Σάφερ» μέ τόν 
Πετροβιτς, «‘Η >όλασις τής άγάπης» μέ τήν Όλγα 
Τσέχοβα, «Τό διαμάντι τοΰ Τσάρου» τό γνωσιόν έργον 
«Όρ'ώρ», τό ίποϊον έσημ ίωσβ σειράν ολόκληρον παρα
στάσεων ύπό τοΰ θιάσου Σιμαρτζή. Είς τό ανωτέρω έρ
γον τ'ιν πρωτεύοντα ρόλον τοΰ π<,·ίγκηπ ις κρατεί ό καλ
λιτέχνη; Πέτροβιτς. «Σουρί ντ’ Ό τέλ», το έργον ποΰ 
έοη-ιε ωσε ιόπην έπι υχιαν πέρυσι ένταΰθα ύπό τοΰ θι
άσου τής κ. Σπινέλλι, «Ή χοοεύτρια μέ τά όρχειοειδή» 
μέ τήν Ξένια Ντέζνυ, Λουΐζ Λ,γκράν κ ·ί Ριχάρδο Κορ- 
τέζ, «‘Υπό τήν σκιάν τοΰ Χαρεμιού» μέ τόν Λ. Μστώ, 
«Ό ταξειδιώ της» τοϋ Μπαρονισέλλι μέ τόν Σάρλ Βα- 
νέλ κλπ.Εί; νόν πίνακα τή; Συμβαιΐχή; άντιιροσώπου τής 
U F.A., άναφέρονται ιά εξής τά όποια θά προβληθούν 
είς τό «Οΰφα Πάλας»: «’Επάνοδοι» τοϋ Τζόε Μάϋ μέ 
τόν Λάρς Χάνσον, «Ουγγρική Ραψωδίυ» μέ τόν Βίλλυ 
Φρίτς, «Κατάσκοποι» τοΰ Φρίτς Δάγκ μέ τούς Φρίτς 
Ράσπ, Βί’λυ Φρίτς, Ρ. Κ'άίν Ρόιζε. Οί «Κατάσκοποι» 
μέτρα περίπου 5.500 θά προβληθή είς δύο έποχάς- 
«Λο' πιγκ δή λούτ» μέ τόν Βέρ ερ Κράους καί τήν Τζέν- 
νυ Γχοΰγκο, «Ταξεϊδιστη σελήνη» μέ τόν Βίλλυ Φρίττ, 
«Τό κορίτσι τής Revue» μέ τόν Φύτερερ καί τήν Ντι- 
να Γκράλλα, «Ή κυρία μέ τήν μάσκα» μέ τήν Μαρσάλ 
καί tuv Γκαϊνταρώβ, «Ό φοιιητής τοΰ ντάνσιγκ» μέ τήν 
Βερνόν καί τόν Β λλυ Φρίτς, «Τό σκάιδαλον τοΰ Βά- 
δεν Βάδεν» μέ τήν Βριγίττη Χέλμ, «Μαζύ μου στήν Τε
χεράνη» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεΰ, «Γιοσ·βάρα» μέ τήν 
Ί'ζένυ Γιοΰγκο, «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι» μέ τήν 
ιδίαν κλπ. κ·>ϊΤό γραφεϊον τοΰ κ. Τηλ. Σπιρίδη τά έργα «Τί αγο
ράζει τό χοήια», «Δίς Ντορμαντ·έ», «Ή νίκη», «Τό πα
λάτι τυΰ χ ροΰ», «Αί ’..ρ«άόε;», «Ή γυνυϊνα έ έχυρον» 
φίλμ αγγλική: πιραχωγής, «Τό αίμα τής ερήμου» μέ 
τήν Τζίνα Μανε, «Τό Παρίσι μου» μέ τόν Μαξουντιάν 
γαλλική; παραγωγής κλπ.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΤΡΑΙΆπό τή; 20 Αύ/υύϊτου έω; τή; 20 Σεπτεμβρίου έ. έ. 
οί κινηααταγράφτι μας μά: παρουσίασαν τί κάτωθι έργα:

Κινημ. ΆΙάμπρα. «‘Η Ναυμαχία τής ’Ελιγολάνδης», 
«Ένας Ανάρμοστος Γάμο;», «Μέ τό στανιό θά .. », «Ό 
Καθρέπτης τοϋ ψ-ύδοας», «‘Ο Δαίμων τών Παρισίω»» 
μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο, «Ό παπάς κάί οί πτωχοί», «‘Ο 
Δρόμος τών Γιγίντων», «‘Ο "Αγρυπνος Φρουρός», «‘Ο 
άπάχη:» καί «‘Ο Δόν. Ζουάν στό Χόλυχουντ» μέ τόν 
Τόμ Μίξ. Προσεχώς «Φάν Φάν Λά Τουλίπ.Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). (Σινέ-Βαριετέ) μέ τόν



It

θίασον Φερούτσιο, προεβλήθησαν τά φίλμ : «Οί δύο κα- 
ταδικο^ Σάκο και Βανιζέττι», «‘Ο ανεμοστρόβιλος κυ
μάτων», «Μαιη η Κλεπτρια», «Τό καθήκον ύπεράνω τού 
μισουςβ, « Ο Δ,οόμο; τών Γιγάντων» καί «‘Ο Άπαχης» 
λ nK‘*’,4 ' fe,T*· ΠΟ°εβλή&η<’αν : «‘Η Μεγάλη Πορέ- 
λασις» μέ.τόνΤζων Ζ λμπερτ καί τήν Ρβνέ Άιτορέ είς 2

Λ°χ?ζ’ \Av8??S τ0? δάσου«>> «Ό Βωμός τής ηδονής» 
μέ τήν Μαίυ Μουραυ, «Μπέν Χεύρ» είς 2 έποχά;, διά 
δευτεραν φοράν παιζόμενον; έσημείωσεν τήν αυτήν ώ; 
την πρωτην έπιτυχίαν, «Ή Κυρία μέ τήν Έρμίνα», «‘Ο 
!η?«Τ^ θ“,νάϊου’’ ‘1° *«’ άΡ'»· κατάδικος» 
και «Τρεις Νύκτες τοΰ Δόν Ζουάν».

Κινημ. Όασις. Προ.βλήθηιαν : «Ή Μεγάλη Παρέ- 
«ν?ί?Υ^υναμιΐςο’ί“ΐΚ',-λλ0νή·' **Ανδρβς τοΰ δάσους», 
«Μπεν» Χουρ» είς 2 εποχας, καί «·Ο Φάρος τοΰ θανάτου»!

Ντϊνος ’ΑιΛριόηονΙος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Αιονυσια. Έκαμε έναρξιν τήν Δευτέραν μέ 
τό εργον «Πριγκηψ και απάχισσα».
•λ ·4λσ°ί·—Προεβλήθη τό έργον «Ναός τής
Αφροδίτης». 15

ζι·ημ. Ά>9ή«·α10ν.-Έ<αρξις λίαν προσεχώς.
Κινημ. Πάτε—Έ-αμε έναρξιν τήν παρ. Δευτέραν 

μέ τό έργον «Τραγωδία ύπιβρυχίοτ».
^‘*’7/*· Απτικά,·.— Προεβλήθη τό έργον «Θυελλώδης 

καβαλλαρης».
ΛΑΡΙΣΣΑ

, Κί'2μ’ ^,a^arS—uQ^^na^ τό έργα «Μαγεμ- 
μενο βασιλόπουλο», «Ή σανίς τοΰ θανάτου». «Καί- 
νιγκσμορκ» και «Ποσο έκόστισε ή νίκη»
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Πανελλήνιον—Προεβλήθησαν «Τά παιδί τοΰ 
δρομου», «Μυθιστόρημα ενός απόρου νέου» καί «‘Ο 
πριγκηψ τών Ινδιών».

Κινημ. -Αργυλλά.—Προββλήθησαν τά έργα «Μπώ 
Ζέστ·, «Στερνό φιλί», «Μαγεμμένο βασιλόπουλο», «Στά 
βασιλε.α του Αλλάχ καί «Ή πριγκήπιοσα Ρεπανάκι».

Κ,νημ. Αχιλλειον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Χρυ- 
σοθηρας», « Ερωιικό κυνήγι» καί «Ή αιχμάλωτος τής 
Σαγγαης».
ΑΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. ΙΙάν&εον.— Προεβλήθησαν τά έργα «Ό έκφυ
λος», «Δυο μαγγες», «Βασιλικοί έρωτες», «Γιά τήν ά- 
Υαπη του», «Μ,χαήλ Στρογγώφ» καί «Αί δύο δ,φαναί». 
Προοεχώς «Τρωικός πόλεμος». ΠανουργιΛς
ΚΑΒΑΛΛΑ

5ί”7“· ■^"^‘“■-Προιβλήβη τό έργον «Γσέκα».
1,1 7, Προ-βλήθη το περιπετειώδες έργον « Ενα έξυπνο κολπο» μέ τό Φρέδ Χούμ. *

ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Άθηναίκάς.—Προεβλήθησαν τά έργα «Τά 
παντα ματαιοτη.», «Παντοΰ στον κίνδυνο», καί «Ό λή- 
σταρνος Αλήμ». 1

Υ“«αΑίαί- -Προεβλήθη τό έργον «Τά μυστή
ρια ιη. Ν. Υόρκης«. '

■Κ”,,?ίίΧ Απόλλων.— Προεβλήθη τό επεισοδιακόν «Τό 
μυστηριώδες μαργαριτάρι».
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. ‘Ακταΐον—Προεβλήθη >αν τά έργα : «Συζυγι
κοί Παυσεις», «Κόρη τής Καταιγίδος», «Μοργκάν ή Σει-

τ Χνη 'Ερω:’’ * Η Γκαρσόν» ά επιτυχώς, 
«Τσάρλεστον», «Πα»ερ Σαρλώ», «Νέα Σελήνη», «Μία 
νέα Νιυμπαρυ», «Πριγκήπισσα Ρεπανάκη», «Δούκισσα 
της Οσμονδης» «Λαίλαψ», «Ό δούξ τοΰ Παπεχάϊμ» 
«Ο φι ος μου Σωφερ», «Τραγικός Γάμο », «Μία νύχτα 
Ερωτος», <Νεα·ικη Μέθη», «Χάννιμπαλ», «Εϊλωτε » 

«Στέρνο φιλί», « Ο Παπά; καί οί φτωχοί», «Κλεώ, ή χο
ρεύτρια των Παριοίων», «Άβδοΰλ Χαμίτ 0 Β'», «Τελευ

Κάνη ηατογραόικός ‘Αόττιθ

ταίο Βάλς», σημείωσαν ίκανοποιηιικήν επιτυχίαν, «Τά 
επτά κορίτσια τών ονείρων», «Οί ωραιότερες γαμπίτσες 
Καλλονό»λΐνγΑ>· Λς ύπ“σιννόΡο^> ‘Δύναμις καί 
Καλλονή», «Σόνια Ορλωφ», «Σινιαλο τής Αγάπης», 
«Παγκόσμιός Πόλεμος», «Τιμή», «Μαρία Μαριάννα — 
Μαριετο» «Μονακριβη», «Ιερουσαλήμ», «Μηστηριώδης 
Καθρεπτης». Παντα τά άνωτέρω έργα προεβλήθησαν 
σχβδόν έπιτυχως άπό άπόψεως εϊσπράξεως λόγω τοΰ ότι 
οί Αδελφοί Αρωνη είναι ευσυνείδητοι έπιχειρηματίαι.

-Κ'ν,ημ' Φοιν^·—Προεβλήθησαν τά έργα : «Κόλαοις 
του Δαντε»,«Μαε η κλέπτρια», «Ζοσελέν», «Έρως Άερο- 

?υ>’ ’’Αετός τής Άριζώνος», «Μαρκουΐττα»,
«Τελευταίος Ανδρας επί τής Γής», «Παρισινές Γάμπες», 
ή,11, ΑιΧθ«λωτος·, «Λέσχη τών ’Αγάμων», «Σημερινή 
Τρελλα», «Χάρμεν» μέ την Ντολορές Ντέλ Ρίο, «Άαρ-ι- 
διτη της Μονμαρ-ης», «"Ανθρωπος στόν Κομήτη», «Πάλ- 
λας», «Πρός τον θάνατον», αΜόννα Βάννα-, «Πόσο έκό- 
στισε η νίκη», σημιιώσαν λαϊκήν έπιτυχίαν, «Τόμ ό Ρι
ψοκίνδυνος» «Τρεις ύπ·ροχοι Άλήται», «Έν ό όαα ι 
του Αυϊο οατορος».

Ηινημ Ποικιλιών.- Προεβλήθησαν τά έργα : «Δι
εφθαρμένα1 Γυναίκες», «Πύργος τοΰ ψεύδου,», «Ή Δίς 
Συζυγο; μου», «Ίπποδρόμιον τοΰ διαβόλου», «Ή Χο
ρεύτρια τ. ΰΡουγιάλ Παλλάι», «Κορώνα ή Γράμματα», 
«Ο Κατάδικος», «Ή Μεγάλη δούκ,σσα καί τό 
Γκαρσόνι». «Τό Πολατι τών ’Οργίων», καί τό έποχι- 
ακον «Βεντικτα». Ήδη είς τήν θέσιν τοΰ άνω κινηυα 
τογραφου λειτουργεί Μέγα διεθνές ‘Ιπποδρόμιον.

Μπιξέλης 
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Κικη/ι. *Άίΐικί>ν.ν Προεβλήθησαν τά έργα «Καί- 
νιγκσμαρκ» καί «Ό πΰργος τοΰ Νίλ». Επίσης βαριετέ 
μέ τα Καλουτάκια. 1 μ y
ΧΑΛΚΙΣ

Κινηα. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κίτ» 
«Τσεντο τσέλο», «Δόν X....», «ΟΙ έρασταί τοΰ μεσονυ
κτίου», «Τό μυθιστόρημα μιας εταίρας», «Σκάβα βασί 
λισσα», «Τά απρόοπτα τοΰ Μετρό», καί «Ή εύνοουμένη 
του Μαχαραγιά». 1

Κινημ. «Άδικόν». Προεβλήθησαν «Ό Μιχαήλ 
Στρογγώφ», « Η Λευκή ’Αδελφή», καί «Ώ ! Μπέμπη». 
. Κινημ. ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τά δεσμά τή- 
αγαπης», «‘Ο χορευτής τής κυρ ας μου» καί «Ό μύγας’ 
χορευτής».

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κινημ. Σαπφώ.—Προβλήθησαν τά έργα «Μία νέα 
Ντυμπαρυ», «Ή κόλασις» του Δάντε, καί «Τά ίπτά 
κορίτσια τής κυρίας Γιι ύρ «οβιτ<».

Κινημ. Πάνϋεον. — Προιβλήθησαν τά έργα «Πληγω
μένη πεταλούδα». «Ό άξιωμ ιτικός τή; Φρουρά », «Προ
σέχετε τήν γυναίκα σας», καί «Ή βασσΡισσα τοΰ 
Συβρα».
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. Πάν»εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαΰρος 
Πειρατής» «Γιά τήν πατρίδα», «Άβδούλ Χαμίτ», «Τε
λευταίου βαλς», «Άμαξα τοΰ τρόπου», «Λαίδη Γκλήν», 
«Μπαρτελυς ο μεγαλοπρεπής», «Πανάμ», «Άνθρωπος 
με την Ισπατο», «Δύο έρασταί», «Ρ φ καί Ράφ σ ό 
Ναιτικο», «Φωτιά», «Μιά νύχτα έρωτος», «Κυρία μέ τάς 
^Ρβλίας»,^ «Μεγάλη παρέλασις», «Φρίτς ό πυγμάχος», 
«Συζυγικοί παύσεις», «Μεγάλο διάλειμα», « Όδέττή-, 
«Χωρά τοΰ μ σους», «Δεσποινίς ΰπαστυνόμος», καί «Ε
ρωτικό κυνήγι».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαύρος πα
ράδεισος», «Σωματέμποροι», «Αιχμάλωτος». «Σιβηρία», 

_ Ε“ β“σιλεια τοΰ ’Αλλάχ-, «Τελευ;αϊο; άνδρα- επί 
τής Γης», «Ευθυαη χήρα», «Σιλίβα τοΰ Σεΐχη», «Δόν 
Ζουαν», « Αγνωστο; καβαλλάρης», «Πρός τόν θάνατον» 
«Μακιγιάζ», «Ποσο έκόστισε ή νίκη», «Δεσποινίς φλέρτ» 
« Ιερό βουνο», «‘Υπεράνω τοΰ μίσους τό καθήκον»

Κινηματογραφικός Άότήρ
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μερον λόγω προσβολής δλοκλήρου τοΰ προσωπικού του 
εκ δάγκειου, μεθ’ ό προεβλήθήσαν αΤό Τσιρτους», « Ο 
έρω; τής Ίωάννσς Νέϋ» καί «‘Ο Φρίτς πυγμάχος».
ν ’ 1 Γιαλλσσας

ΑΓΡΙΝΙΟΝ
Κινημ. Θτσπίς.—Προεβλήθησαν τά έργα «Πόθος γιά 

τή ζωή» καί «‘Ο δραπέτης».
ΚΟΖΑΝΗ

Κιηημ. Ώρίων.—Πολύ ενωρίς ήρχισε τήν λειτουρ
γίαν του ό κινηματογράφο; τής πόλεώ; μας μέ τό ερ- 
γον τοΰ Ντεκομπρά «Ή καρδιά μου αργα». Η αίθουσα 
πλήρης άλλά λόγφ τής ζέστης δ κόσμος ηναγκάζετο νά 
παρακολουθεί κάθιδρο; τήν έξ-'λιξιν

ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Αημ. Κήπος.—Πρσιβλήθησαν «Ό Μέγας Να
πολέων» καί «Ήώραία άγνωστος». r

Κινημ. ·Λτ«*κό>..-Πρ εβλήθη «Τό ίπποδ.ομιο.» με 
τοΰ; Πάτ «αί Πατασόν.Κινημ. Κεντρικίι-.-Προεβληθησαν τα έργα «Μανόν 
Λεσκώ», «Άπ ιδημητικά πτηνά», «Ή αγάπη δεν ξεχνιε- 
τα » καί «‘Ο υιός τοΰ Σ ΐχη«. »Κινημ. Όλύμπια·-Προ?βλή»ησιν τα εργ ι « Ο ένο
χο » «Ή έ ιδίκησις», καί «Το μυστήρια τή; Αφρικής».

«Ντάγκφιν»,*Έπίγειος παράδε σος’,’Ίτ’,κΔικηγορίνα», 
«Λέσχη αγάμων», «Παράδεισος», «Τόμ ό ριψοκίνδυνος», 
«Τρελή δούκισσα», «Άντουανέττα Σαμπριε», «ΠροδΟ 
της», «"Ανθρωπος μέ τά διαμάντια».

’Κινημ. Ένωαις. — Προεβλήθησαν «Δύσ ερασ:αι»_ 
«Ρίω καί Ράφ στό ναυτικό» καί «ΕΙ; τήν χώραν τοϋ 
μίσους». Γιαννιρη,
ΞΑΝΘΗ

Καθ’ όλην τήν θερινήν περίοδον προεβλήθησαν τά 
ε^1Χινημ. Μίγας.—Λειτουργών κατά Σάββατον, Κυρια
κήν καί Δευτέραν, προεβλήθησαν τά εξής. Τό τέλος 
«Άνευ οίκογενείας», «Ό Δόν X... υιός τοΰ Ζορό»^ «1° 
κάθισμα ϋπ’ άριθ. 47» καί ή Ελληνική ταινία « Ερως 
καί κύματα», «Καζάν», «Κίρκη» μέ τήν Μβυρραιη, «Στο 
Καμπαρέ», «Ή άγχόνη»,«Οί έκατομμυριοΰχοι», «Διεθνής 
Σωματεμπορία», «*Ο νόθος», «Τί ίπαθε ο Γιαννης»,«Κο- 
μης Έσσέξ», «Πριγκήπισσα Σουβαρέν» κ. α.

Κινημ. ‘Ωραίας Θεά.-.—Προεβλήθησαν τά έξης: «Είς 
τόν κλωβόν τών λεόντων», «Τό καράβι τοΰ θανάτου» 
«Γιασμίνα» μέ τούς Ματώ καί Ντυφλός, «Ό δουξ του 
Πάπεγχάϊμ»,«Μπέν Χούρ» μέ τόν Νοβάρρο, «Πανάμ» με 
τόν Κατλαίν,«“Ο μυστηριώδης καθρέπτης»,«Πτωχός αλλΰ 
τίμιος» μέ τήν Ντυφλό, «‘Η σειρήντή; Βενετίας», «Αυτο- 
κρατορικόν ξενοδοχεϊον», μέ τήνΝέγκρι «Κοκοτοόρουος», 
«Ό ένοχος» μέ τόν Γκαΐτσκε»,«*Η ζήλεια», « Η καρδια 
μου αργό», «Τό μεγάλο διάλειμμα» μέ την Πορτεν, « Η 
κυρία μέ τάς κααελίσς» σημειώσασα επιτυχίαν, με την 
Νόρμαν Τάλμαιζ «Ή Τσέκα» καί τρεις ευεργετικοί πα
ραστάσεις, υπέρ τοΰ προσωπικού των Τ Τ.Τ. μέ τό 
έργον «Κάομεν», υπέρ τοΰ ποδοσφαιρικού Συλλόγου 
Άσ.τίςμ’ ιό έργον «Ζήτω τό σ.τόρ » καί ύτέρ τοΰ Μου- 
εικοσΰλλόγου Όρφεύς μέ τό έργον«Τό τελευταιον Βαλ;» 
τό όποιον έσημείωσεν καταπληκτικήν ε’’,’«Χ'ανπ ,

Κινημ. πλατείας 19ης Αύγουστον 1928.— Προεβλη 
θησαν «Ή άγνωστο », «Νιμπελοΰγκεν», «Τό Καμπαρέ» 

: «Πριγκηπικοί έρωτες»,«Τατιάνα», «Γυναίκα και τό Νευ- 
ρόσπαστον», «Ή χορεύτρΐ'.»,«'Η άγχονη», «Θεόδωρόςκαι 
Σία» κ ά. Καζατζης
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. ΙΙαρ&τνών.—Προεβλήθησαν: Τό έπεισοδια- 
κόν «Σιδηοοΰς άνθρωπο:», τά αυτοτελή «Ό κύριος με 
τό διαμάντι», «Τζόκεϋ», «Ό κλέπτης», «Τό κοροβανι 
πρός τήν δύσιν» καί σό επεισοδιακόν «Ό βασιλεύς τής
ταχύτητα;» όπερ προβάλλεται μετά μεγίστης επιτυχίας 
τών περισσοτέρων θεατών άρεσκομόνων etc τα επεισο
διακά. Μπιρμπίλης
ΑΓ· ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Νεμέας!

Κινημ. Πάν&Βον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγ-
κήτισσα Μάσσα», «Κίτ ή Μορτάτος» μέ τόν Σαρλω και 
τόν Κοΰγκαν καί «Τό μεγάλο μυστικό». Αί παραστάσεις 
συνοδεύονται υπό φωνογράφου. Έλπίζομεν νά εξακο
λούθηση τάς παραστάσεις του καί κατα^ τον χειμώνα 
εάν βεβίίως τύχη τής ύποστηρίξεως τοΰ κοινού.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. Πουλακάκη.— Προεβλήθη «Ή μυστηριώδης
Αφρική». , . , , ,Κινημ Άλκαζάρ.—Προεβλήθησαν τα έργα «Δυο νύ
φες τέσσαρες γομτροί», «Νεανική μέθη» και « Ερως και 
πλοΰττ.». , .Κινημ. Απόλλων.-Προεβλήθη τό εργον «Δυο νύφες

Κινημ. Τ ιων Καμαρών.—Προεβλήθησαν «Ό Κλό
ουν» μέ τόν Ζιγκοτώ, «Τό ιερό βουνό» «Θυελ α» και « υ 

, αετός τών θαλασσών». ,
Κινημ. Ποσειδών.-Προεβλήθη το εργον « Ο λόγος 

τής τιμής ενός κακούργου».
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Καραδήμου.—Παρέμειε κλειστός έπΐ δεκαή

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ···
— Τά περί διαζυγίου τής Πόλα Νέγκρι είναι τελείως 

αν“ΐρ1’Εθέά:ο, πρό τοΰ άτυχήμιτός τη;, ή Πό'α μετά 
τοΰ συζύγου της παίζονιες τά έρωτευμένσ...«ρυγονάκια 
στά διάφορα κέντρα τοΰ Παρισιού και τη; Ντωβι-ι ,

— Ο Μωρίς Σεδαλιε, ο περιφημος^γαλλος Ντιζέρ, 
προσελύφθη ύπό τής Παοαμάουντ ;

_  Ή ταχεία άνύψωσις του Τζιλμπεπ Ρολανδ εί, τον 
κινηματογραφικόν κόσμον δφείλεται είς την «ξαιρετικην 
Χοιαν πού δικνύει πρός αύτόν ή Νόρμα Τάλμαιτζ και 
ότι συνεπείφ τούτου οί σχέχεις τής Νόρμας μετά του 
συζύγου της, Ιωσήφ Σένκ, δέν εύρίσκονται εις διόλου 
καλήν κα^^ μή’δυνάμενος νάΧ,έ-ιδικηθή άπ’ εύθειας 
τήν Νόρμα, ή τις είναι άπό τού; σοβαρωπρους θ^όχους 
τό- έιαιρίας τών «’Ηνωμένων Καλλιτεχνών» εξιδικηθη 
εμμέσως αυτήν άνανεώσας τό συμβόλαιον .της ,Κω** 
στανιζ Γάλμ ιτζ καί τοΰ Μποΰστερ Κητον με την ως 

' αν“-ετ·ορπΒνρίφημος γερμα<ς σκηνοθέτης Μάξ Ράϊνχαρτ 
πρόκειται νά σκηνοθετήση ένα φιλμ με την Λιλιαν 1 κ ς 
ύπό τόν τίτλον ή «Γυναίκα Θαΰμα» ;

_  Πρωταγωνίστρια τοΰ νέου φιλμ του Ντυπον Ηι 
καντίλλυ* θά" είναι ή Τζέλτα Γκρέϋ : _ _

_  Είς τό αυτό φίλμ θά έμφανισθή η περίφημη Κι
νέζα Άννα Μαίη Γόνιγκ ; -. , । x R„nn— Ό Κόνρατ Φάϊτ σφυριχτηκε. αγρίως είς το Βέρο 
λινόν είς τό αμερικανικόν έργον του «Το παρελθόν ενός 
Ανθρώπου ποΰ ιϊδαμείπέρισυ καί είς τήνπόλΐν

— Ή άγγλική/κινηματογραφια προωδευσε εσχάτως 
καταπληκτρια^^^^^^ προσε’ ήφθη ύπό τής «Οΰφα» δια 

να ^YO.9g<’tf’MTtetlr'^2Goldwyn» είναι αποφασισμένη νά 
μή «,υρίση» τήνΓκρέτα Γκάρμπο είς τήν «Οΰφα» διά να 
«νυοίση» τήν «Σαλώμη» ; ...Ύ _ -Q Ίβάν Μουζο’κιν ήραβωνισθη μετά της Δ.δος 
καλλιτέχνιδος ’Αγνής Πέτερσεν ;

— Ό Ριχάρδος Κορτέζ δέν εμεινε διολου ευχαριστη
μένος άπό τό έν Γαλλίφ ταξείδιόν του, ένθα «εγυρισε» 
τήν «Χορεύτρια μέ τά όρχαιοειδή» ; _

— Ό Άδόλφος Μενζοΰ ένυμφευθη εν Παρισίοις την 
άσημον καλλιτέχνιδα Κάθλην Κάρβερ. Β- «·
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ΓΕΝΙΚΟΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΙΝΦ^ΛΑ ΣΙΧΑΝ

I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ί ΠΟΣΟ ΕΚΟΣΤΙΣΕ Η ΝΙΚΗ με τήν Ντο
λορές ντέλ καί Ρίο Μόκ Ααγκλέν. 
ΣΙΒΗΡΙΑ μέ τόν Έντμον Λόμ.

; ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ μέ τήν Ζανέτ Γκέϋ 
νορ καί τόν Σάρλ Φαρέλ.

; ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ μέ τήν Ντο
λορές ντέλ Ρίο καί τόν Μάκ Λαγκλέν.

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ μέ τόν Ζώρζ Ο’ 
Μπριέν.

; Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ μέ τόν 
Τζών Τζιλμπέρ.

; Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ μέ 
τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.

ί Ο ΜΑΓΟΣ Ταινία—Μυστήριον.
Η ΑΥΓΗ (Sunrise) τοΰ Μουρνάου, μέ τήν

; Ζανέτ Γκέϋνορ καί Ο’ Μπριέν. 
Η ΚΟΛΑΣΙΣ (τοϋ Δάντε).

' Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΙΓΗΣ έπτάπρακτος κωμωδία.

ΣΕ ΜΙΣΩ μέ τήν Πρισίλα Ντήν. 
ΛΕΣΧΗ ΑΓΑΜΩΝ.

ί Η ΦΡΟΝΙΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ή ΤΟ ΧΑΡΕΜΙ, ι ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΕρΟΙΙΟΡΟΣ.
ί μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο. | ΩΣ ΛΕΩΝ.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (άριθ. 25) Κωμφδίαι ΕΜΓΕΡΙΑΛ δίπρακτες ώς έπί τό 
πλεϊστον μέ θηρία.

κ. κ· ΛιευΘυνται Κινηματογράφων εξασφαλίσατε προγράμματα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΑΣΙΟΝ
ΛιευΘυντής IIρακ·.ορείου Αθηνών X. 1ΓΕΦΛΑΊΔΙΙX

_____________ΒΟΥΛΗΣ 4-ΑΘΗΝΑΙ

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ

Τίτλοι εργον Κινήματα- 
θέατρον

Γραφεΐον 
έκμεταλλενσεωΐ

Γραφεΐον 
λ,μεταλλενσεωςΤίτλος εργον

ΚινηματΟ- 
ϋ·έατρον

Πρίγκηψ ’Ινδιών 
Άήττη'ος Ροβέρτος 
Ριψοκίνδυνος Χάρρυ 
Καπετάν Φασαρίας 
7 θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένος δρόμος

’Αθηναϊκόν Φωτιάδη-Σουλίδη , 
> । Άμολοχ -Βουλγαρίδη
» Φωτιάδη-Σουλίόη

‘Ελλάς I. Μοργονλή

Ο ΛΓΑΙ1ΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ μ< 
τόν Μόκ Λαγκλέν.

ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΛΗΣΤΑΪ. <
ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ή Η MHTEPA 
MAE Η ΚΛΕΗΤΡΙΑ.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜ ΜΙΞ

Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ. ;
ΝΕΟΣ ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ.
ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ.
Ο ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ.
Ο ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ TONY.
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚρΟΥΛΣ.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΕΙΔΙ.
'--------— [

ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΥΝΣ

! Ο ΕΝΟΧΟΣ ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ.
! ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ.

ΔΥΟ ΓΡΟΘΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ.

1

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. ‘Ο * Κινηματογραφικός Άστήρ» έγκαιι ιάζων άπό σήμερον τό άνωτέρω σύστημα, ονμπληρώιει ένα 
σπουδαϊον κενόν τής έαπορικής κινηματογραφικής κιιήσεως τής 'Ελλάδος· Είς τόν άνωτέρω πίνακα είς τον όποιον θά 
προστίθενται καθ' έβδομάδα τά προβαλλόμενα νέα έργα, θά ενρίσκη κάθε επιχειρηματίας Άθηιών, Επαρχιών καί 'Εξω
τερικού, ένα όντως είπεϊν, καθρέπτην τής έν ‘ Ελλάδι κινηματογραφική; κινήσεως, έκ τοΰ όποιου δύναται πολλά νά 
ώφεληθή·' Εηίσης τό άνωτέρω ούστηαα θά έξνπηρετή δχι μόνον τούς έπιχειρημαιίας τών επαρχιών οί όποιοι θά γνωρίζουν 
πλέον εις ποϊον ανήκουν αι ταιιίαι, ποια καί πόσα έργα προεβλήθησαν, θά οδηγούνται περί τής αξίας των έκ τών δημο
σιευόμενων εις άλλην σελίδα κριτικών, άλλά και τά ενταύθα γραφεία έκμεταλλεύοεως τά όποια ώς εύνόητον πολλά έχουν 
νά ωφεληθούν έκ τον πίνακος τούτον.
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 Ή ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΑ ΠΙΞΕΡΣ., Ινκ, θά παρουσιάση]έφέτος πρό

γραμμα τέλειον άπο άπόψεως θεμάτων, ηθοποιών καί σκηνοθετών, άνά~ 
λογον πρός τας μεγαλειτέρας έκδοτικάς εταιρίας 'Αμερικής και ΕνI ρώπης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ συνέλεζεν έκ Νέας Ύόρκης, Λονδίνου, Βερολί
νου, καί Παρισίων, μέ Την μεγαλειτέραν φροντίδα καί έκλε- 
κτικότητα, τας καλλιτέρας διά την Ελληνικήν αγοράν ταινίας 
διά νά δυνηθή νά έζασφαλίση είς τήν σημερινήν καί μελλοντικήν πε
λατείαν της, τακτικήν καί μόνιμον προμήθειαν τών άριστουργημά- 
των τής ’Αμερικανικής, Γερμανικής καί ’Αγγλικής παραγωγής.

Η ΦΕΡΣΤ ΝΑΊΙΟΝΑΑ ΠΙΞΕΡΣ., Ινκ. είναι μία έκ τών πρώτων καί 
μι γτλειτέρων κινημιτογριφικών βιομηχανιών τοϋ Κόσμον.

Η ΕΊ ΑΙΡΙΑ ΜΑΣ έπιζητεϊ νά έζασφαλίση είς τήν πελατείαν της, τό 
καλλίτερων μέρος τής ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ παραγωγής καί ούχί μονον τής Α
ΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ, ΐια ή πελατεία μας έζασφ ιλίση δ σαν τό δυνατόν μεγ - 
λειτέραν κοσμοσυρροήν είς τά θέατρά της.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ τέλος έπιζητεϊ νά κερδίση τήν εμπιστοσύνην τής 
πελατείας της διά νά διατηρήση μετ’ αύτής- μόνιμον σταθεράν φιλίαν 
καί καλάς έμπορικάς σχέσεις.

ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΜΕΝ εις άπαντας τούς διευθυντάς κινηματογράφων έγ- 
κυκλίους μας καί καταλόγους μας ’Αμερικανικών, Γερμανικών καί ’Αγ
γλικών ταινιών. Οί μή λαβόντες δύνανται νά μάςγράψωσιν ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ 
νά τοΐς άποστείλωμεν οίανδήποτε λεπτομέρειαν έπιθυμοΰν.

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ-ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗΣ
’Αποκλειστικοί διά τήν 'Ελλάδα Διανομείς τών

ΤΑ Ν’ΩΝ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΟΔΟΣ ΕΓΠΟΛΙΔΟΣ 14 — ΠΡ2ΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΥΝΑΜΕΤ
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