
ΜΠΡΙΓΓΙΤΕ ΧΕΛΜ

'π υπέροχος γερμανΐς καλλιτέχνις, ή Οεόπεόία πρωταγωνίστρια τής «Μητροπόλεως» καί 
τής «Γιοόιβάρα» ύ άνατείλας πολικός άσιήρ τής γερμανικής κινηματογραφίας, πον πρω. 
ταγωνιότεϊ καί είς τό έργον «Όταν τά νεείϊτα διψούν» τό όποϊον προβάλλεται άπό ανριβν 
είς τό «’Αττικόν» καί τό όποϊον άόόαλως Οά άημειώόη τήν μεγαλντάραν της έπιτυχίαν.
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ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΤΧ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΥΛΙΔΗ
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IΛαμβάνω την τιμήν νά φέρω είς γνώσιν υμών οτι έξησφάλισα τήν άποκλει- 
στικήν έκμετάίλευσιν τοϋ μεγαλειτερου καί σπουδαιότερου ’Αγγλικού Οϊκου.

BRITISH-GAUMONT
ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
* Η παραγωγή τής BRITISH GAUMONT δεόντως θά έκτιμηθή ύφ' υμών.
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Αβά. τήν 6αυ|*χσ£<χν φωτογραφίαν ζγί υποθέσεις τών έργων της :

Λ>ά τούς καλλιτέχνες ήήοηοεούς της : Μαντελέν Κάρολ, ΣέσιλΜπάρυ, Μάμπελ Ποΰλτον, 
Τζών Στουάρτ, Έοτέλ Μπρόνδυ, Τρίλμπυ Κλάρυ, Γώρβικ Γουόρτ, Μούρ Μάριοτ, Βινδχάμ 
ΓκΙζ, ’Αλάν Κομπχάμ, Μπέν Μπλοΰ, Χούμπερστον Ράΐτ, Σιίοιλ ι'άγκλτν, Ζέν Νιέ Κασα· 
λίς, κτλ. κτλ.

Λ&ά τούς μ,εγάλους βχηνοϋέτας της ϊ Μ. Α. Βέτερελ, Μαίρη Άμπιέντ, Άλεξ. Τόμσων, 
’Εδβίν Γκρίνγούτ, Γουώλτερ Βέστ, ΜορΙς ’Ελβ>ϊ, Ντινάχ Σέρεϊ, Καρέτ Κούντρεϊ κτλ. κτλ.

’Ιδού μερικαί άπό τάς ύπερπαραγωγάς της, τάς οποίας θά έχω τό εύτύχημα νά σας 
παεουσιάσω κατά τήν έφετεινήν περίοδον: Τό «θαϋμα τών Πτερύγων» (The Flight Com
mander), «Αί ’Αρκάδες» (The Arcadiens), «Ή ένεχειριασμένη γυναίκα» (The lady in 
Pawn), «Μαρία Μαρτέν» (Maria Marten), «ΤΙ Αγοράζει τό χρήμα», (What money can bay) 
«Τό Παλάτι τοΰ χοροΰ» (Palais de danse), «Ναυτόπουλο μή σέ νοιάζει» (Sailors don’t care), 
«Ή Δεσποινίς άπό τήν Νταρμαντιέρ» (Melle from Darmantieres),«Z7dvwrs έμπρός» (Cany cn), 
«Δίς όμιλεΐτε;» (Melle Parley voo), etc.

Στεύσατε νά έξασφαλίσητε τήν προβολήν τής σπουδαίας ταύτης παραγωγής τήν όποίαν 
προβάλει μέ Αφάντασταν έπιτυχίαν ό'χι μόνον ή Ευρώπη όλη, άλ’ά καί αύτή άκόμη ή Άμερι 
κή,ή οποία τήν έ'χει ήδη Αγοράσει

I

Έν αναμονή τής έπισκεψεώς σας
Διατελώ μετ’ έξηρέτου τιμής

ΤΗΛ· ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Κινηματογραφικοί Επιχειρήσεις

ΙΟΊΓΛΙΑΝΟΓ 27«-ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 64 95

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36— ΑΘΗΗΑΙ

Παρέχει τήν ιύχαιρίαν είς τούς Διευθυντάς δλων τών Κινηματογράφων νά αύξήσουν 
καταπληκτ κώς τάς είσπραζεις των μέ τάς Ακολούθους ταινίας έξαι 

ρετικής έπιτυχίας καί έμπορικότητος. 1
ΤΑΙΝΙΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -1928

αί όποΐαι γιά κάθε Κινηματογράφον θά Αποτελόσουν Sva περίλαμπρον κόσμημα

ιαινίαι αέ τόν Λορόιάνο Άλμ~ερτίνι (Ή χρυόίί βάόις τοΐ κοάαιιαατος)
(Τρία διαμάντια)
("Εξιι μαργαριτάρια μεγάλου μεγέθους)
(4 μττριγιάντια άπαάτράπτοντα)

Κάρλο ’Αλντίνι 
Χάρρυ ΙΙίλ 
"Εδδυ Πόλο

6 
4 

Καί πλήθος άλλων έργων δραματικών, έπεισοδιακών κτλ.
στιγμής έκλείσθησαν Από 15 Κινηματογράφους Πειραιώς — Άθη ’ώνΜέχρι

Καί ένας χαρακτιιοιστικόε διάλογος τών τελευταίων ήμερών
Μεταξύ δύο διενθννιών Κινηματογράφων

πρώτος. —Σάν ευχαριστημένο σέ βλέπω συνάδελφε.
δεύτερος.—Καί είμαι. Παίζω τά έργα τοΰ κ. Σουλίδη κιί βλέπω γιά πρώιη φορί κάθε 

μέρα κόσμο στον κινηματογράφο μου.
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momsra mm κικηματογραφικωϊ ειιμμ
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α —ΑΘΗΝΑΙ

Τμήμα ταινιών. Άφίχθησαν ήδη αί νεώτεραι ταινίαι τή; αμερικανικής έ αιρίας Tiffany μέ 
τούς γνωστότερους είς ιό έλι.ηνικόν κοινιν αστέρας τής οδύνης, πλούσια είς σκηνοθεσίιν κ.ί τέ
λεια ιίς ύ.τόκρισιν. "Απαντα τά έργα τής ανωτέρω εταιρίας έγγυώνται τις κολλιτέράς είσπράξεις. 
’Επίσης δράματα περιπετειώδη, Κάου Μ τύϋ, κοινωνικά, επεισοδιακά κλτ. καί μεγάλον αριθμό / , ω- 
μωδ ών. ,

Τμήμα τεχνικόν. Κινηματογραφήσεις συγχρόνων γεγονότων (Actualites) καί κινηματογραη ικών 
έργων.—Διαφημιστικοί ται ίαι παντός είδους.—Διαθβτικά (Τζαμάκια) προβολής σταθερών εικόνων.— 
Τίτλοι κινηματογραφικών έργων κιί πάσα έν γένει κινηματογραφική εργασία:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ
ΠΑΣΣΛ ΛΙΜΑΝΙ—ΠΕΙΡΑΙΕΥΧ

’Αποκλειστικός αντιπρόσωπος διά τίιν 'Ελλάδα, Α’ίγυ πτον τίις CINEMECCANICΑ (τσι- 
νειιεκάνικα). — Αί τελειότεροι Κινημ.Μηχαναί.—Φακοί ΛΙπός όλων τών Αριθμών.—Αί καλ
λίτεροι τιμαί.—(Ji καλλίτεροι όροι.—Ζητήσατε καταλόγους δωρεάν.

’Εκτός τών μηχανών υπάρχει καί παρακαταθήκη όλων τών ίξτρτηιιάτων Cinemeccanica, 
Ernemann.Pathe.—Έπίσης μεγάλη παρακαταθήκη ηλεκτρικών ανθράκων (κάρβουνα/οίασ« 
δήποτε διαάτάσεως είόιγόρενα έκ τών μεγαλυτέρων ίργοστασίων τής ’Αγγλίας.

Άπαντα τά άνωτέρω παρέχονται μέ ευκολίας πληρωμής.
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◄ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
5 ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ ::

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
συμπληρώσετε τά ποο^οάμματά σας πριν πληροφορηθίίτε περί τών

γάΐων ταινιών τάς οποίας θά διάθεση ή έταφία

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΛΟΥΊΝ

(Metro CxoldwyntHayer) 
I Pictures I

/ζε-

*

όποια θά άνοιξη ίοιζά της γραφεία έν Άθήναις έντός ολίγων ημερών

ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
ΛΙΛΙΑΝ ΤΖΥΣ
ΡΑΜΟΝ ΝΟΒ4ΡΡΟ
ΤΖΑΙΚΥ ΚΟΥΓΚΑΝ
TIM ΜΑΚ ΚΟ Υ·

ΤΖΩΝ ΤΖΙΛΜΠΕΡ 
ΛΟΝ ΤΣΑΝΕ Υ’ 
ΑΛ1Σ ΤίΡΡΥ 
IBANS ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
ΡΕΝΕ ΑΝΤΟΡΕ

ΟΙ ΜΕΓΑΔΕΙΤΕΡΟΙ «ΑΣΤΕΡΕΣ»

’Ετησία Δρ, 150.-
Έξάμηνος » 80.—
’Εξωτερικοί? Γενικώς

Έιησία Δρ. 250.—
Έξάμηνος » 150.—

ΆιιερικίΙς
Ετησία Δολλάρια 5.—

ΚΑΤΑΧ3ΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

III ώ

JJ ΕΤΟΣ Ε'· APIS. 25 (179) Jjj

Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γονικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία : Σοφοκλέους 9 (Στοά Παππού)
Τηλέφωνον 60 — 12 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

Διά μίαν φεράν 
ό στίχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη

7.—

μοσιεύσεων ό στ. » 5.—
Άνω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος » 4.—
Ή σελίς ... » 500.—
Είς τό έξώφυλλον » 600.—

ΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ “ΟΥΦΑ,,
Μεγάλα έργα καί δλίγα λόγιχ. ΊδοΥ ιό δόγμα λουθήσουν τούτων οί πραγματικοί της θρίαμβο; ποΰ 

τής «Ούφα» είς τό όποιον έδει ν’ άνχζητήσωμεν τήν θ’ άφήσουν έποχήν.
παγκόσμιον έπιβολήν καί έπιτυχίαν τη,. Το δόγμα | Τό ’Αμερικανικόν φίλμ, ό άδυσώπητος αύτέςδή- 
τοΟτο ακολουθούν πάντε; ο! εισφίροντες τάς ύπηρε- μιος κάθε άνεγνωρισμένης Ευρωπαϊκής καλλιτεχνι- 
σία; των εις τήν κορωνίδα αύ .ήν πασών έν γένε- κής κορυφής, δέν μάς πρ-.σέφερε είμή καλλιτεχνι <ά 
τών Εύρωπαϊκών κι·ημ.‘Εταιριών, άπό τοΟ κορυι! θύματα^άντί καλλιτεχνικών άποκαλύψεων. ‘Ϋπάρ- 
φαίου σκηνοθέτου και ιοΰ διάσημου άστέρ 
τοϋ τελευταίου 
κομπάρσου.

"ΟλοιεΙς τήν 
«Ούφα» έργά- 
ζονται μεθοδι
κά καί άθόρυ- 
6α, άποβλέπον- 
τες είς ενα με
γάλο Αντικει
μενικό σκοπό, 
κ. άν σκοπόν τής 
έπιτυχίας διά 
τήν όποιαν ά
πό κοινού άγω- 
νίζοντυΐ, ξένοι 
άπό κάθε συνα- 
δελφική Αντι
ζηλία πράγμα 
ποΰ άτυχώς δέν 
συμβαίνει μέ 
τους Αμερικα
νούς άστέρας.

μέχρι. χουν έλάχισται εξαιρέσεις, δπως τής Γκρέτα Γκάρ
μπο, τής οποί
α; τό σημερινό 
μεσουράν η μ α 
δέον ν’ άναζη· 
τηθη είς τήν 
εύτυχή τηςμ .Ι
ράν έπαγρυ- 
πννϋσαν εν τω 
προσώπφ τών 
Σο.ηδών σκη
νοθετών Μω 
ρίς Στίλλερκαί 
Φρέδ Νίμπλο, 
οί'τινες κατα 
νοήσαντες πλή
ρως τόν καλλι
τεχνικόν θησα
υρόν πού άντι- 
προσώπευεναύ- 
τη, έπελήφθη- 
σαν αοβαρώς 
τού λανσαρί-

Άλλ’ άς έ- 
πα έλθ ω μ ε ν 
εις τήν «Ού
φα». ‘Η έφε- 
τείνή παραγω
γή τη; σημαντική άπό άπόψεως ποιότητας ταινιών, 
είνε εκτάκτως ένδιαφέρουσα καί έλκυσιική διά τήν 
ποικιλίαν της.

‘Ικανόν μέρος τών νέων ταινιών της θά ΐδούμε 
είς τάς ’Αθήνας. ‘Η λεπτομέρεια αύτή είνε άληθινά

01 χολλιιέχναι χής U.F.A.—Έξ αριστερών πρός τά δεξιά: ό Φρίτς Κρίϊιερ, ό σκη- αματός της 
νοθέτης Χάνς Σβάρτς, ή χαριτωμένη καλλιτεχνι; Ντίια Πάρλο, ό Βίλλυ Φρίτς καί χρησίμοποι ή - 
ό πρώτος όπερατέρ Κάρλ Χόφμαν άνσπαυόμβνοι κατά τήν διάρκειαν τής κίνημα- σαντες αύτήν 
τογραφήσεως τοϋ έργου «Ουγγρική Ραψωδία», τό όποϊον θά ίδωμεν καϊ ήμεϊςλίαν προσεχώς άπό τής οθόνης τοΰ «Οΰφα Πά’α ». ο..ου επ οοιοεν

ο σφιγμος της
δ τι θά διέτιρεπε.

“Αν δέ ή Γκάρμπο άνιιπροσωπεύει νύν τόν τε
λειότερων τύπον τής «βάμπ», τόν όποιον έποφθαλ- 
μιά σήμερον καί αύτή ή <Ούφκ», έκ παραλλήλου, 
άτε^εύτη’ος στρα ιά Εύρωπαΐκών κορυφών τού φίλμ,

εύχάριστος, δεδομέ ου δτι ήρχισα/ ήδη παιζόμεναι 
έν .’Αθήναις τιτές τών προσφάτων έπιτυχιών τής 
♦Ούφα» μεταξύ τών όποίων άξίζει νά άναφερθή εις 
τήν πρώτην γραμμήν τό «Ίοσιβάρα», διά νά έπακο-

μειονεκ-εΐ στήν ’Αμερική άπό άπόψεως καλλιτεχνι
κής άποδίσεως, καί τό τραγικώτερυν, στερούν τής 
πολυτίμου συμβολής των τό Εύρωπαΐκόν φίλμ δπερ 
έχει τ'-οον άνάγκην τής συμβολής των.



e Κινηματογραφικός Άότΐ·.ρ ΚινπιιατόΥθαδικός Άότΐιό

‘Η «Ούφα» ήγωνίσθη, άντίδρασε κατά δύναμιν, 
καί έν τέλετ ήττήθη άπό τό δολλάριον πού έμάζευσε 
μέ τήν σειράν τά δραματικά της στηρίγματα ήτοι 
τόν Γιάννιγκς, τόν Φάϊντ, τήν Ντάγκοβερ, τήν ντέ 
Ποϋττι κ. ά. οί περισσότεροι τών δποίων έπέστρε- 
ψαν στήν Γερμανία δπου ήδη έργάζονται διά τήν ά- 
ναστήλωοιν τοΰ καλλιτεχνικού των γοήτρου.

’Αλλ’ ή «Οίίφα», ήτις κατά τάς ήμέρας τής 
ύπάρξεώς της έπάλαισεν έπανειλημμένω; τόν σκλη
ρόν άγώνα τής αύτοσυντηρήσεως, φυσικά δέν είναι 
έκ τών άγωνιστριών έκείνων πού παραδίδουν τά 
δπλα είς τήν πρώτην προσβολήν τού έχθρού. Άνα- 
μετρήσασα τήν ίσχΰν τού τελευταίου, έπεννόησε τίνι 
τρόπφ νά μετριάση τήν έπίδρασιν τών έχθρικών χει
ρονομιών έπί τής ίδικής της τέχνης, μέχοις δ ου 
έπέτυχε νά έχμηδενί ση τήν έπίδρασ,ν τού ύπερα- 
τλαντικού πειρασμού.

Καί αύτό, τό έπέτυχε μέ τάς καλΗ εχν.κάς της 
άποκαλύψει-, αποκαλύψεις μού μας άφήνουν γεμά
τους λαμπράς προσδοκίας.

Μετά τήν Βριγίττην Χέλμ πού έθριάμβευσεν ώ; 
«Βάμπ» είς τό «Ίοσιβάρα>,μειά τόν πά-τοτε συγκι
νητικό ρωμανιϊκό τύπο τής Καμίλλης Χόρν πού έξέ 
φύγε άχάριστα άπό τά χέρια τών δημιουργών της 
διά ν’ άναζητήση καλλιτέραν τύχην καί θησαυρούς 
στόν Νέο Κόσμο, καί τήν Σουζύ Βερνόν τήν λεπτή 
αύτή καλλιτέχνιδα, πραγματικό σύμβολο τής ΓΙα- 
ριζιά ικης φίνέτσα:, ή όποία ψιθυρίζεται δτι πολύ 
γρήγορα θά έπιστρέψη στήν Γαλλία, ιδού αί νεώτε- 
ραί της άπικαλύψείς.

Τζαίιυ Γιούγκο, Ντίτα Πάρλο, Ρίνα Μάρτζα. 
Τρεις γοητευτικαί φυσιογνωμίαι, ζωνταιευμέναι άπό 
σπανίαν έκφραστικότητα, έγγυωμένην τρεις λαμπράς 
αύριανάς κωμεντιέν, τάς όποιας δυνάμεθα/ά προβλέ- 
ψωμεν έν τώ προσώπω των.

Τήν Τζαίνυ Γιοΰγκο μέ τήν ιδιαίτερη χαρακτη- 
ρίσιική ώμορφιά της, θά τήν ίδούμε στήν «Κάρμεν 
τοΰ Σάν Πάολι» ενα φιλμ πού έσημείωσε ρεκόρ πα
ραστάσεων καί εισπράξεων στό ’Άμστερδαμ, κα’. στό 
«Λοΰπιγκ δί Λούπ» δπου πρωταγωνιστούν έπίσης δ 
λαμπρός καλλιτέχνης Βάρβικ Βάρντ και δ Β.Κράους.

'Η δευτέρα νεωτέρα άποκάλυψις τής «Ούφα» 
είναι ή Ρίνα Μάρζα τήν όποιαν είδαμε κατά τήν λή- 
ξασαν έβδομάδα είς τό «Ίοσιβάρα», πολλά δποσχο- 
μένη έπίσης καί-ή τρίτη, ή ώμορφη Ντίτα ΙΙάρλο 
πού έλανσαρίσθηκε είς άστέρα πρώτου μεγέθους στήν 
«Ούγγρική Ραψωδία» παρά τό πλευρόν τής Λίλ 
Ντάγκοβερ ναι τοΟ Βίλλυ Φρίτς.

Ό Πόμμερ πού δέν ένθουσιάζεται καί τόσο εύ
κολα, δέν κρύπτει δτι περτμένει πολλά άπό τήνΝτί- 
τα ΙΙάρλο πράγμα ένισχύον καί τάς προβλέψεις μας.

"Οταν προέληθή είς τήν πόλιν μας ή «Ούγγρική 
Ραψωδία» θά άσχοληθώμεν διεξοδικώτερον μέ τήν 
Ντίτα Πάρλο, δπως θά κάμωμεν άργότερον καί μέ 
τάς λ'ΐπάς νέας άποκαλύψεις τής «Ούφα», αίτινες 
έδημιούργησαν άξιολόγους ρόλους, πληρώσασαι άρ- 
κετά μέχρ'ς ώρας τά κενά πού έπροξένησεν ή άντε 
θνική άπό καλλιτεχνικής άπόψεως μετανάστε'οις 
τών παλαιοτέρων κορυφύν τής 'Εταιρίας των.

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

, Η ΚΙΝΗΜ· ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, Νοέμβριος. (Τοΰ άνταποκριτοΰ 
μας).—Άπό τος άρχάς 'Οκτωβρίου έκαμαν έναρξιν τών 
παραστάσβιόν των οί ϊιάφοροι κινηματογράφοι ιής πό
λεώς μας μέ έργα ώ; έπί τό πλεϊστον αμερικανικά. Καί 
συγκεκριμμένως προεβλήθηταν τά έργα «‘Ο κήπος ιοϋ 
’Αλλάχ» ,τοϋ Ρέξ "Ιγκραμ, μέ τήν Άΐίς Τερρύ καί τόν 
Πέτροβιτς, «‘Ο χορεύων φοιτητής» μέ τήν Μάϋ Μάκ 
"Αβ ϋ καί τόν Μάλκολμ Γκρέγκορ, «Maliy» μέ 
τήν Μαίρη Πίκφορδ καί «Άδάμ καί Εϋα» μέ τούς 

Λέβυ Κόδι καί Άυλεν Πρίγκελ. 'Απαντα τ’ α
νωτέρω ΰπερήρεσαν. Τά συνοικιακά έπίσης κάνουν χρυ
σές δουλειές ώς συνήθως μέ τούς Έδδυ Πόλο, Καρδί- 
ρίν·, Γκίψον, Σαμψών κλπ.

—Τό Βουκουρέστι έφέ.ος δέν θά ύστερήση καί είς 
τήν παραγω/ήν κινη ιατογραφικών ταινιών ‘Η πρώτη 
παραγωγή ή οποία ύπολογιζειαι ότι θά είναι έτοιμη 
περί τό τέλος τοΰ τρέχ. μηνός, τιτλοφορεΐια. Simbonia 
Dragostei(’H συμφωνία τή; αγάπης).‘Η άνωτέρω ταινία 
«έγυρίσθη» ώ; έπί τό πλεϊστον εί; τό στούνιιο Vita >αί 
Disto τής Βιέννης, τά δέ «εξωτερικά» είς διάφορα Ρου
μανικά τοπεϊα ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ίόν Σαχιγ- 
χίαν ό όποιος είνε καί δ σεναριογράφο;. Τά κύρια πρό
σωπα υποδύονται ή γνωστή καλλιτέχνες Βίβιαν Γ κίψων, 
Γκρίτ Ζάϊντ, ό κ. Ίόν Λιβέσκου του έθνικοΰ ρουμανι
κού θεάτρου καί δ Άλέξ. Κρητικός. ’Επίσης λαμβίνου/ 
μέρας οί έξής Ρουμάνοι καί αυστριακοί καλλι έχναιι’Ιόν 
Πετρέσκου, βωρωιίς Σαλβόττι, Ίρι; Άρλάν, βαρωνίς 
Λουι; Πόσεν κλπ. Ή ανωτέρω ταινία θά προβληθή 
πρώτον έν Βερολίνφ καί κατόπιν είς τήν πόλιν μας.

Τό δεύτερον φίλμ είνε ή Povara (τό βάρος) καί «έ- 
γυρίσΰη» είς τά έν Βιέννη στούνιο τής Sacha Filtn.To 
σενάριο αύ.ό έχει ληφθή άπό τό έργον τοΰ κ. Ροϊμπο- 
λσυς Βοίνέσκου γενικού διευθυντοΰ τής Άσφαλ ίσς τοΰ 
Κράτους. Τήν σκηνοθεσίαν τοΰ έργου έχουν άναλάβει ή 
κ. Άραμπέλα Ίσρκα καί δ κ. Ζάν Μιχάϊ. Οί ρόλοι έ
χουν διανεμηθή είς τοΰ; κ. κ. Β. Βαλεντινεάντυ (’Εθνι
κού Θεάτρου Βσυκουρεστίου), Έλβίρα Γοδεάνου. πρω
ταγωνίστρια τής ταινίας«Ταγματάοχης Μοΰρα» καί στόν 
καλλιτέχνην Όσκαρ Μπερέγκι δ όποιος πρό μηνών έπα· 
νήλθεν έκ Χόλλυγουνι. Τό μονοπώλιον τής ταινίας αυ
τής δι’ δλον ιόν κόσμον θά έχη ή ΡϊΠ-ΡΊΙηιτής Βιέννης.

Ύπό ένός δμίλου νέων «γυρίζεται» έν Βουκουρεστιφ 
μία ταινία ύπό τόν τίτλον «Ό ληστής Ίά·κου Ζιάννου». 
Ή ύπόθισις του είνε πατριωτκή καί «ίγυρίσθη» ώς έπί 
τό πλεϊστον είς τήν Τισμάνα τή; Τρανσυλβανίας.

Ρενε Θεοδοσιάδης

minima
.Μετ’ εΰχαρεστήσεως μ.ανθάνομ.εν οτο 

ζατά τήν έν Βερολίνω δτ<χμ.ονήν τον, ό κ. 
ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΓΛΗΣ, έίξιησφάλοσ» τήν έν Έλ
λάδι άποκλερητρ/,ή» έκμ.ετάλλευσρν τής 
νέας παραγωγής τών αυτοτελών περιπε
τειωδών δραμ,άτων τοΰ διασήμ-υυ πρω- 
ταγωνιβτοΰ ΕΔΛΗ ΠΟΛΟ έκδόαεως OVNI- 
ΒΕΡΣΑΛ, Βερολίνου.

Τά νέα ταΰτα έογα τ<»ΰ ζ. ΙΩΣΗΦ ΜΑΡ- 
ΓΟΓΛΗ, ατινζ 6ά φβάσωσιν εντός ταΰ προ- 
βεχοΰς ’Ιανουάριου ούδεμ.ιαν έχουσι αχέ- 
σιν μέ τά έργα τοΰ ιδόου πυωταγωνιστοΰ, 
ατινα έκυκλοφόρησαν ή πρόκειται νά κυ
κλοφορήσουν έν ‘Κλλάδι, κχι τά όποια 
έχουν έ·δοΰή παρ’ άλλων Οϊκων.

Η ΕΒΔΟΜΑΣ TOV «ΑΤΤΙΚΟΥ»

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΔΙΨΟΥΝ
Ποωταγωνίθτρτα ίι Μπρτγκίτε Χέλ|ΐ

Ό δικηγόρος Σιόρνερ διέρχεται τόν μήνα τοΰ 
μέλιτος. Παρά τήν νεαρόν του ηλικίαν αί επιτυχίαι 
•του είναι μεγάλαι καί τοϋ επιτρέπουν νά δίδη στήν 
νεαρόν του σύζυγον Ειρήνην κάθε άνεσιν. Ή Εί-
ρήνη νέα ζωηρά έν τή ά<μήτοΰ σφρί
γους της αγαπά εΐλικρινώς τόν σύ
ζυγόν τη;, δυστυχώς δμως τώρχ τε
λευταίως δ Στόρνερ άπησχολη ιένος μέ 
τάς υποθέσεις παραμελεί ολίγον τήν 
σύζυγόν του. Μέσα στήν μοναξιά 
τη; ή Ειρήνη γνωρίζετε μέ κάποιαν 
Λιάναν νεαράν ζωντοχήραν ή οποία 
περιά τόν καιρόν της διασκεδάζου- 
σσ καί ή οποία συνιστά είς τήν Ειρή
νην τον νεαρόν ζωγράφον Βάλτερ. 
Μία λεπτή συμπάθεια γενάται μεταξύ 
των. Ημέραν τινά ό Σ.όρνερ έπι- 
στρέφων σπίτι του ευρίσκει δλην τήν 
συντροφιά τής Διάνας, άρνεϊται δέ νά 
συμμετάσχη εις τό τέίον καί τούτο 
διότι πολλάκις άπήτησεν άπό τήν Ει
ρήνην νά άπο- 
φεύγη τάς συνα- 
ναστροφάς μέ τήν 
Λιάναν.

Ή Λιάνα μέ 
ειρωνικόν μειδία· 
μα προσκαλεΐ τήν 
Ειρήνην νά έλθη 
τό βράδυ εί; ενα 
καμπαρέ υπόπτου 
περιβάλλο ν τ ο ς, 
άλλ’ ό Στόρνερ 
άρνεϊται, επέρχε
ται πραγματική
ρήξιςκαί ή Ειρήνη μεταβαίνει απ’ ευθείας είς 
τό διαμέρισμα τού ζωγράφου Βάλτερ, πα- 
ραπονεϊται διά τήν μοναξιάν της καί τοϋ λέγει οτι 
διψά γιά ζωή, τήν δέ δίψαν της δέν μπορεί νά 
σβύση ό Στόρνερ. Διά πρώτην φοράν τότε δ Βάλτερ 
τής εξομολογείται, τόν έρωτά του, άλλ’ ή Ειρήνη 
καιά βάθος τιμάχ δέν υποχωρεί, άποφασίζει δμως 
νά φύγη μακράν μέ τόν ζωγράφον. Καθ’ δν 
■χρόνον ό Βάλτερ παραγγέλλει τά εισιτήρια εισέρχεται 
δ Όμπέρ διά νά ζητήση εξηγήσεις διά τήν παρου
σίαν τής συζύγου που είς τό διαμέρισμά του.

’Επέρχεται ψ#χρά συζήτησις καθ’ ήν δ Βάλτερ 
υποχωρεί. Τό έθ^έρα; είς τόν σταθμόν ή Ειρήνη 
ματαίως άναμέ·»ε; τον Βάλτερ, αντί αυτού δμως πα- 
Οουσιάζεται δ σύ- ζυγός της. Ή ειρήνη κατ’ ου
σίαν ήτο πρόθυμος νά συμφιλιωθή τελείως μέ τόν

σύζυγόν της άλλά πάλιν αί υποδέσεις του τόν 
κρατούν άπησχολημένον καί αναγκάζουν τήν Ει
ρήνην διψιόσαν γιά ζωή καί διασκεδάσεις νά με- 
ταβή είς τό γνωστό καμπαρέ- Ή έντύπωσίς της

όμως- τήν φοράν 
ταύτην είναι ά- 
παισίακαί αποφα
σίζει νά φύγη δ
ταν βλέπει τόν 
Βάλτερ καί τοΰ 
ζητεί εξηγήσεις.

Ό κ. Βάλτερ 
άποφασίζει νά λά- 
βη δ ίδιος προ- 
σωπικώςτήν ευθύ
νην, δπότε ή Ει
ρήνη εν τή άπελ- 
ισία της άρχιζε ι 
τά όργια μέχριτοϋ 
σημείου κατά τό 
όποιον έντρεπομέ- 
νη τόν εαυτόν της 
φεύγειάπό τό καμ
παρέ. Τήν έπομέ- 
νην ή Ειρήνη με
ταβαίνει είςσυνάν- 
τησιν ένός πυγμά
χου τόν όποιον 
προσκαλεΐ είς τό 
εργαστήριον τοϋ 
ζωγράφου Βάλτερ 
καί εκεί παρ’δλί- 
γον νά παραδοθή 
είς τάς κτηνώδεις 
δρμάς τοϋ πυγμά

χου,δταν <5 είσερχόμενοςΒάλτερ τήν σώζει μέν,βλέπει 
δμως δτι δέν είναι τό ιδανικόν πού έφαντάζετο καί 
άποφασίζει νά τήν διώξη καθ’ ήν στιγμήν εισέρχεται 
ό σύζυγός της Ροβέρτος. ’Εν τή άπελπισ'φ της θέ- 
λουσα νά ζωογονήση τήν ζήλειαν καί τό ενδιαφέρον 
τοΰ συζύγου τη; γδύνετε καί πίπτει είς τάς άγκάλας 
τοϋ Βάλτερ: Ό σύζυγός της σιωπά καί εξέρχεται. 
Έπιζητεΐτσι διαζύγιον τό όποιον παρά τάς άγωνίας 
τής Ειρήνης δίδεται. Έν τή άπελπισία της ή Ειρήνη 
μετά τήν συνβδρίασιν τοΰ δικαστηρίου ρίπτεται εις 
τάς άγκάλας τοΰ συζύγου της Ροβέρτου καί τοΰ ομο
λογεί δλην τήν άλήθειαν.

Ή κρίσις τή; νεότητος έπέρασεν διά νά δώση 
j θέσιν είς τόν ήσυχον έρωτα, δ όποιος έπηκολούθησεν 
μεταξύ των.



Κτνηιιατογραδτκός Άότίιρ ίίινίιΐιατογράάικός Άιϊτίιρ =
Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

Η KARMEN ΤΟΥ ΣΑΝ—ΠΑΟΛΙ
Πρωταγωνιόταί: Τζένν Γεοβγκο, Βίλλν Φοΐτς καί Μπέττν "Αάτοο

Είς τό Άμβοΰργον βίναι ήγκυροβοληαέιον ’’τό φορτη- 
γόν άτμόπλοιον «Αλεξάνδρα». Ό Κλάους (Βίλλυ Φρίτς) 
ένας νβαρός τιμοτιέρης έχει τή βάρδβια του, αποχωρίζε
ται λοιπόν τήν μττέρατου καί τήν μνηστήν του κα πη
γαίνει στό βαπόρι. "Ενα αστυνομικόν πλοιάριον κάμνει 
νυκτερινήν περιοδείαν είς τόν λιμένα, διακρίνει ενα λα- 
θρβμπορικό πλοιάριο καί τό παρακολουθεί. Σ’ ένα στενό 
κανάλι μεταξύ μολου καί πλοίων συλλαμβάνεται τό 
πλοϊον. Τά παλληκάρια πηδοίν έξω καί διασκορπίζον
ται δεξιά καί άριστερά. Ό Κλάους έ.-.ί τοΰ πλο ου α
κούει βιαστικά βήματα στό κατάστρωμα. Διά τοΰ φεγγί
του διακρίνει μίαν σιλουέτταν. Ό Κλάουν τήν παρα
κολουθεί καί σέ; 
λίγο τή« οδηγεί 
στή κοκέτα του, 
όπου γεμάτος έκ 
πληξι (διακρίνει 
μέυα άπο ζτήν 
ανδρική μπλού
ζα γραμμές γυ
ναικείες. Τό νε
αρό κορίτσι ά
φοβα κουλουρι- 
άζεται στό μαν
δύα τοΰ Κλάση, 
οπότε άκούοντα. 
πάλιν βήματα 
στό κατάστρω
μα. Είς τό πλάι 
τής «’Αλεξάν
δρας» είχε στα
ματήσει τό ά- 
στυτομικόνπλοι- 
άριαν. Τό κορί
τσι τρομαγμένο 
θερμοπαρακαίεϊ 
τόν Κλάους νά 
μή τήν προδώ- 
ση. Σιωπηλός ε
ξέρχεται ό Κλά
ους καί λέγει 
στόν αστυνομι
κό ότι δέν άν- 
τελήφθη τίποτε 
τό ύποπτον. Μετ’ όλίγ« 
εγκατάλειψη τό πλοϊον.

Τό κέντρον τών λαθρεμπόρων είναι τό πανδοχεϊον 
«Σέ καλό αγκυροβολιάν» στή γιμενική συνοικία τοϋ Σάν 
Πσολι. Έκιΐ συχνάζουν τό βράδυ. ‘Η κυριωτέρα διά 
τούς ξένους άτραξιόν: Μαλλιοτράβηγμσ, τό όποιον σκη
νοθετεί ό ξενοδόχος. Ή συμμορία τών λαθρεμπόρων 
είναι άγκβζαρισμένη γι’ αύτό. ’Εν τφ μέσφ τοΰ σκηνο- 
θετημένου ξυλοκοπήματος εμφανίζεται ή Τζέννυ. (Τ. 
Γιοϋγκο) γενομένη δεκτή μέ τάς θερμοιέρας ζητωκραυ
γές.

‘Ο Κλάοτ'ς δέν μπορεί νά λησμονήση τό κορίτσι.Πάν
τοτε μεταξύ του καί τής μνηστής του βλέπει τήν εικόνα 
τής Τζέννυ. Τό βράδυ πηγαίνοντας στήν «‘Αλεξάνδρα» 
περνά άπό τό γνωστό πανδοχεϊον, στήν πόρτα τοΰ ο
ποίου στέκεται ή Τζένν». Λίγα λεπτά μένουν άφωνοι 
καί πρώτη ή Τζένυ λύει τήν σιωπήν προτείνουσα εϊς 
τόν Κλάους νά είσέλ'θη γιά λίγα λεπτά. Πέφτει στό λαι 
μό του καί τόν εύχοριστεϊ θερμά πού τήν έσωσε. ‘Ο 
Κλάους άποσπάται άπό τήν αγκαλιά της, ένφ αύτή τόν 
θερμοπαρακαλεϊ νά επανέλθη. Στό βαπόρι υποκύπτει 
γρήγορα στό πειρασμό. Καί πράγματι σέ μιά ώρα έ τι- 
στρέφει καί ή Τζένυ τόν υποδέχεται ευτυχισμένη. Χο

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΣΠΛΕΝΤιΤ-

Η ΕΞΟΜΟ/ΥΟΓ
1’ρωταγων·ότρια Λ ΠόΣα ΝέγΚθι

ρεύουν σφιχταγκαλιασμένοι. ‘Η συμμορία κυττάζει ζη
λότυπη τούς δύο τους. Άλλ’ ή Τζένυ ξέρει πάντα νά 
τούς καταπραΰνη καί ξεφεύγουν άπό μιά κρυφή έξοδο 
απαρατήρητοι. Ένας έν τούτοις τό άντελήφθη καί απο
φασίζει νά έκδικηθή. "Αγρυπνος γυρίζει ό Κλοους στό 
βαπόρι. Ή αστυνομία τοΰ λιμένο; καί ό εφοπλιστής είνε 
εκεί, τό πλοϊον είχε λεηλατηθή καί ό Κλάους άπολύεται.

‘Η Τζένυ εξοργισμένη πληροφορείται τά καθέκασια 
καί άρνεϊται νά λάβη τό μιρίδιόν της. Ό Κλάους απο
φασισμένος νά έπαναλόβη πηγαίιει σ’ ένα ΰιτερωκεά- 
νειον. "Οταν πηγαίνει στό βαπόρι βλέπει στή παραλία 
ένα κορίτσι.. Τζένυ ; πηδά καί ακολουθεί τό κορίτσι, 

άλλά είχε άπα- 
τηθή. Αύτό “έ· 
διπλασίασε τήν 
επιθυμίαν" το». 
Λησμονεΐτόπάν, 
τρέχει στό πα-> 
νδοχεϊον δπου 
τό πεπρωμένο 
του τόν αναμέ
νει. ‘Η Τζένυ 
τόν υποδέχεται, 
τόν παίρνει στό 
δωμάτιό της καί 
τοΰ ετοιμάζει έ
να διπ’ανό δω
μάτιο. Στήν αγ
καλιά της λη
σμονεί τό πλοΐ- 
ον καί όλο τόν 
κόσμον... "Οταν 
ή ουμμορία α
κούει ότι ή Τζέ
νυ έπήρε μαζί 
της τόν Κλάους 
μ ο υ ρ μαυρίζει, 
άλλ’ υπομένει. 
‘Οπότε έρχεται 
άπό τή φυλακή 
ό άλλοτε 
πετάνιος 
συμμορίας, 
οποίου ή Τζένυ 

διετέλεσεν ερωμένη.‘Ο Κα-.ετά'·ιοςκάθετ"ΐ στό πανδοχεί
ου, πίνει καί χορεύει.Τό αΐμά του ανάβει, θέλει νά από
κτηση τήν Τζένυ, αύτή έν τούιοις |τόν αποφεύγει επιτή
δειος καί τόν αφήνει νά πίνη συνεχώς ώστε νά μεθύ- 
ση τελείως καί άποβή άκίνδυνος.

Ό Καπετάνιος έχει ένα νέον σχέδιον. Καί τελικώς 
συναντώνται οί δύο αντίζηλοι μόνοι. Ή σπουδαία 
στιγμή ήλθε. Οί δύο παλαίουν είς τά σκότη τής νυκτός. 
Αίφνης εμφανίζεται ένα αστυνομικόν πλοιάριον· ‘Ο 
Κλάους σώζεται, ένφ ό καπετά ιος συλλαμβάνεται. Ό 
Κλάους έπιστρεφει στό ξενοδοχεϊον καί διευθύνεται στό 
δωμάτιόν του. Ή Τζένυ διασκεδάζει μέ κάποιον, ή 
άφθονη σαμπάνια καί λαμπρά εορτή τήν ζαλίζουν.

Ό κύριος τήν φέρνει σπίτι όπου ζητεί νά τήν εΐ- 
σάγη στό δωμάτιόν της άλλ’ ή Τζένυ τόν αποκρούει. 
Ενας θόρυβος τήν άναγκάζει νά άνοίξρ τήν πόρτα. Στά 

ποδιά της βλέπει τόν νέον νεκρόν καί,, στήν πόρτα τοΰ 
γειτονικού δωματίου ό Κλάους απειλητικός. Σκοτοδίνη 
καταλαμβάνει τήν Τζέιυ καί κλίνεται*σιήν κάμαρά της. 
Την επομένην ό Κλάους φυλακίζεται. Ή κατάστασίς του 
είιε κρίσιμος. Άλλ’ ή άποκάλυψις τοΰ άληθινοΰ έγκλη- 
ματιου τον σώζει Καί σε λ’γο ελεύθερος άντικρύξει 
τήν Τζένυ του καί τά χέρια των ενώνονται γιά πάντα.

Έν πλήρει συνεδριάσει τοΰ δικαστηρίου ή ’Ιου
λία Λερουρά (Πυλα Νέγκρι) διηγείται εΐς τούς δι- 
καστάς της τά γεγονότα έκείνα τά όποια έπροκάλε- 
σαν τήν πράξιν διά τήν οποίαν δικάζεται.

'Η ’Ιουλία καϊ δ φίλος της Πιέρ Μπουτάν, ζω
γράφο,·, τά έργα δμως τοΰ όποίου δέν εϊχον έπιτυ
χίαν εσπέραν τινά έπεσ-έφβησαν τόν έπίσης ζωγρά
φο* κοινόν φίλον Γάστωνα. Αΐφνηδίως δμως δ Πιέρ 
καταλαμβάνεται άπό έξάψεις δυνατοΰ βηχός,καϊκαλεί

■ ν ό Κλάους λέγει στό κορίτσι νά

κα- 
τής 
τοΰ

ασθεϊς δτι ή συζυγός του έχει σχέσεις μέ τόν Γα- 
στών μεταβαίνει πρός συνάντησίν του έκεΐ δέ πληοο- 
φορείται καϊ διά τόν Πιέρ καϊ τήν κατάστασίν του. 
Μεταβαίνει αίφνιδίω; εις Νταβάς καϊ συλλαμβάνει 
τήν σύζυγόν του πλησίον τοΰ έ οιμοθανάτου Πιέρ. 
Ό Λατούρ παύει κάθε σχέσιν μέ τήν γυναίκα του 
καϊ τής άπαγορεύει νά βλέπη καϊ τό παιδί τη; οπό 
τε αύτή παραμονεύουσα έπί τίναςήμέρα; κατόρθωνα 
νά κλέψη τό παιδί τη; καϊ.νά έγ/ατασταθή πλησίον 

τής θαλάσσης. Έκεΐ 
συναντά τό/ Γαστάν 
δ όποιος τήν πείθει νά 
έπισιρέψη εΐς Παρίσι
ους καϊ νά κατοίκηση 
είς τό κενόν διαμ«ρισμα 
τοΰ Πιέρ. 'Η ’Ιουλία 
δέχεται καϊ σπιστρέ- 
φουσα δέχεται νά πο- 
ζάρη ώς μοντέλο είς τό 
έργαστήριιν τοΰ Γά- 
στωνος. Κατά τήνδιάρ- 
κείαν μιας σεάνς δ Τά
στων δρμά έπϊ τής Τ 
ουλίας τής αποβάλλει 
τά ένδύματα καθ’ δέν 
χοόν°ν δ κ. Λατούρ μέ 
δύο μάρτυρας εισέρχε
ται συλλαμβάνει τήν 
σύζυγόν του έπ’ αύτο- 
φώρω καϊ πα'ρνει τό 
παιδί του πίσω.Ό I α
στών μένει μόνος μέ 
τήν ’Ιουλίαν, ομολογεί 
δτι τό έκαμε αύτό κα
τόπιν έντολής τοΰ κ. 
Λατούρ δ όποιο; έζήτει

ται δ ιατρός δ όποιος συμβουλεύει άμεσον άλλαγην 
άέρος. 'Π Ιουλία πρός έξοικονόμησ.ν χρημάτων προ 
τείνει τάς εϊ όνας τοΰ φίλου της άλλα τής άρν/Ονται 
σαντοΰ δταν αίφνιδίως παρουσιάζεται δ κ. Λατούρ 
πλούσ.ος δστις συμπαθεί τήν ’Ιουλίαν καϊ διαβλέπων 
τήν οικονομικήν τη; σιενιχωρίαν τή : προτείνει να 
γίνη σύζυγός του. Τήν έπανευρίσ <ομτν μετά τινα έτη 
ώς κυρίαν Λατούρ καϊ μητέραν ένός ωραίου άγ ριου 
Παύλου. Χά ις είς τό χρήμα πού διέθετε ήγόρασε 
μέ τρόπον' δλας τά; εικόνας τοϋ Πέτρου, δ όποιος 
άγνοών τήν πραγματικήν πηγήν υποθέτει δτι τά έρ 
γα του έχουν πραγματικήν άξίαν. Έν τώ μεταςύ ή 
’Ιουλία πληροφορείται μέσω τοΰ Τάστων δτι η ύγεία 
τοΰ Πέτρου είνε έπισφαλής κα’. έπωφελουμένη τής 
απουσίας τοΰ συζύγου της μεταβαίνει εις 
Νταβάς διά νά άποχα'.ρετίση γιά πάντα τόν 
ποώην φίλον της. Ό Λατούρ δμω; ύποψι-

ά , ορμήν διαζυγίου καϊ τοΰτο διότι τοΰ χρεωσ·οΰσε 
πολλά χρήματα. Έν τή άπελπισία της άφ’ένός διότι 
έχασε τό παιδί της καί άφ’ έτέρου διότι ήτοιμάσθη 
εύροΰσα κάποιο έκ ΐ περίστροφον φονεύει τ)ν Γά
στωνα.

Τύ δι αστήριον ήθώωσε τήν Ίο /λίαν καϊ τής α· 
πέδωκε τό παιδί της. Έν τω μεταξύ δέ θεραπετθέν- 
τος καϊ τοΰ Πιέρ, ή ’Ιουλία θά εύρη τήν ευτυχίαν με
ταξύ τοΰ Πιέρ καϊ τοΰ τέκνου της.

Γ-ILM KURIER

Καθημερινή Κινηματογραφική Έφη ιερίς

Γραφ ία

Kiithenerstrasse 37

Berlin, W. 9

Allcmagne
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Γ " hi ' Κ PI Τ ί Κ Η ’ Μ ΑΣ' '=
Η ΚΟΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»
Ένα φιλμ τοϋ δημιουργού τή; «Καβαλζάτε ’Αρν-' 

τέντε» 3έν μπσριϊ παρά νά άξίζη. ‘Ο Καρμϊνο Γκαλ· 
λύνε τοΰ οποίου τΙς γιγ ιντιαίας σκηνοθετικάς προσπα- 
θβ ας είχαμε τόσον καιρό νά ίρ,νωμβ, μά; εδωκε τήν 
εΰχιτιριαν ν' άσχοληθώμιν καί πάλιν μέ αύτά;.

Έπί ένός σενάριο ίδικής του εμπνεύσεως, γεμάτου 
συν ριαττίχέ; περιπέτειες ποΰ έπιτρέπουν κατά τήν 
άνάζηοίν των εί; τού; πρωταγωνιστάς νά δώσουν δια 
τά δείγματα τοϋ δοκιμασμένου των ταλέντ >υ, ό Καρμίνο 
Γκαλλονε έπραγματοποίησε τό άριστον αύτό φιλιι ποΰ 
συνεκίνησε τόσο τό Κοινόν μας κατά τήν λήξαοαν 
εβδομάδά.

Τό ρωσσικό δράμα τής μεγάλης συγκρούσεως ύπήρξβν 
ή πηγή τής έμπνεύσεως τοΰ δημιουργού τή; «Κολάσεως 
τής Αγάπης».

Βασίσας τήν ύπόάισιν τής ταινίας του είς αύτό, μάς 
προσέφερε έ/α δράμα γεμάτο ρεαλισμό, πλούσιό» τατον 
εί; σπαρακτικός ιίκόνας, διά νά μάς Ικανοποιήση σιό 
τέλος μέ τήν εύνοϊκήν αύτοΰ λύσιν.

Άν εξαίρεση κανείς μερικά σημεία, άν όχι εντελώς 
απίθανα, τουλάχιστον άρκετά άνεξηγηια διά τόν θεατήν, 
τό σενάριο τής «Κολάσεως τής ’Αγάπης» θ’ άπετέλει 
ένα έπιτυχέστατον κινηματόδραμα.

Ή Όλγα Τσέχοβα, ό ‘Ερρίκος Μπωντέν καί ό Στόου 
έβοήθησαν άρκετά τόν Καρμίνο Γκαλλόνε μέ τήν εύσυ- 
νείδηιον ΰποκρισίν των.

'Η Τ,σέχοβα άπ δεικνύεται μία έκ τών άριστων σημε
ρινών κωμεντιέν. Πόσον πλούσια είς έκφράσεις ύτήρξεν 
ή φυσιογνωμία της. Ίσως κανείς ρόλος της μέχρι σήμε
ρον νά μή έξέφρασε τόσα όσα ό σημερινός της. Ώρισμέ- 
τως μάς έδωκε τήν πλέον ζωντανήν ιίκόνα τών ίδεωόε- 
στέρων συναισθημάτων πού συνεκλόνισαν ποτέ γυ.αικεία 
καρδιά. Τό μητρικό φίλτρο είναι έκεϊνο πού τήν ένθαρ- 
ρύνει εις τό νά ύποστή δίας της τάς δοκιμασίας. Καί μέ 
πόση έγκσρτέρησι δέν υςάσταται δλα τά δεινά τής περί 
πετειώδου; της μοίρας, μέχρις ότου έπανακτήση τό παιδί 
της, διά νά μάς χαρίση τις συγκλονιστικότερες στιγμές 
τής πλέον βαθείας συγκινήσεως δίαν τό σφίγγει στήν αγ
καλιά της, Μκήσασα έπί τέλους τόν έφιάλιη τή. κακοιυ- 
χίας ποΰ τήν καεεδίωκε είς δλην τη; τήν ζωήν.

‘Ο ’Ερρίκος Μποντέν, ή παληά αύτή δόξα τοΰ Γαλ
λικού φίλμ, μάς έθύμησε τούς παλαιούς του θριάμβους 
δημιουργήοας ένα τύπον «Βιλαίν» μέπολλήν επιτύχ αν ώς 
Φεδώρ Κυριλώφ.

‘Ο Στόου, πολύ καλό; ζέν πρεμιέ, έκράτησεν έπίσης 
ικανοποιητικά τόν αισθηματικόν του ρόλον δπως καί ή 
Ζοζυάν, ή οποία μάς προσέφερε κσί πάλιν ένα ενδιαφέ
ροντα τύπον ελαφρά; γυναικός έξ έκείτων πού άποτελοΰν 
τό φόρτε της.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Καρμίνο Γκαλλόνε, ήτο πλούσια 
είς έναλλασσομένας εικόνας ένδιαφερούσας έν τή ποι- 
κιλίφ των. Αί καπαδιώξεις μέ τις τρό'ι'κες καί αί έ,πελά
σεις τοΰ ίππικοΰ έ,θυμίζουν τόν δημιουργόν τής «Κοβαλ- 
κάτε Άρνιέντε».

‘Η κατοικία τών τεσσάρων φίλων καλλιτεχνών, ένθυ- 
μίζουσα πολύ τούς «Μποέμ», άξίζεί νά άναφερθή μετα
ξύ τών επιτελών «έοωτιρικών» δπως καί δ χορός τών με- 
τημφιεσμένων.

Ίδ.αιτέρως συμβολικός ό φλόγινος τίτλος τοΰ ονόμα
τος τοΰ χαμένόύ παιδιού πού έβγαινε άπό τά χείλη τής 
δοκιμασμένης μητέρας, φθάνων ώ; σπαρακτική ικεσία 
στόν συ .νεφι ισμένο ούρανό. Άλλ' αί συμβολικοί εικόνες 
τής «Κολάσεως τή; αγάπης» ήσαν τόσαι ώστε άδυνατου-

μεν νά τάς άναφέρωμεν κατά σειράν.
’Αφού προσθέσωμεν καί τήν φωτογραφίαν ή οποία 

ήτο κατά τό πλεϊστον επιτυχής, καταλήγομεν εις τό συμ- 
πέρρσμα, δτι ή «Κόλασις τής Αγάπης» ύπήρξεν ικανο

ί ποιητικωτάτη έν τφ συνόλφ της, καί ώρισμένως μία τών 
I καλλιτέρων ταινιών έξ όσων θά έκτυλιχθοΰν έφέτος άπό 
τής οθόνη; τοΰ «Μοντιάλ».

Ίρις Σκαραβαίον

Γ I Ο ΣΙΒΑ Ρ Α
Προεβλήθη είς τό «Οΰφα Πάλας»

Όταν πέρυσι έβλεπα τήν «Μητρόπολιι», ένα άπό τά 
σημεία τοΰ φίλμ πού μοΰ έκαμε έξαιρετικήν έντύπωσ.ν 
ήτο τό παίξιμο τής Μπριγκίττης Χέκμ. Καί είναι αληθές 
δτι έκτοτε ή άποκάλυψ.ς τοΰ Φρίτς Λάνγκ έδειχνε δτι ή 
θ.υμασία έκείνη δημιουργία της δέν θά παρέμενεν ή μό
νη, πάντω; ένα άλλο της φίλμ άιεμέιετο μέ μεγάλο εν
διαφέρον καί ή «Γιοσιβάρα» ή δημιουργία τής Χέλμ μέ 
ίκανοποίησεν τελείως.

Έν τούτοι; τό τελείω; τό λέγω μέ κάποτον δισταγμόν. 
Δισταγμόν τόν όποιον δικαιολογεί ένας μικρός φόβος 
μήπως ή Χέλμ καταντήσει μονομερής. Περί τούτου δμως 
άλλα της φίλμ, πού εύτυχώς δέν θά άργήσωμεν νά ίδω
μεν, θά μάς διαφωτίσουν.Ή Χέλμ κατέχει πλέον τά μυ
στικά τή; τέχνη,. Μίλι; παρουσιασθή έπί τής οθόνης 
παρασύρει άμέοως ολόκληρον τήν προσοχήν τοΰ θεατού. 
Τά μάτια της, πού αλλάζουν συνεχώς έκφρασιν, αί κινή
σει; της (μεγάλη όμοιότης μέ τάς κιιήσεις τού αύτομά- 
του σ.ή «Μηιρόπολι») σε αιχμαλωτίζουν. Είς τό τέλος 
δέ, είς τόν «χορόν τής κοιλιάς» παραμένει άλησμόνητος.

‘Η λεπτομερεστίρα αύτή άνάλυσις έχρειάζετο, παρ’ δ
λην τήν φειδΰ» τού χώρου καί διότι ή Χέλμ είναι έκ τών 
θαυμασιωτέρων άποκαλύψεων τής 7ης τέχνης καί διότι 
συγκεντρώνει ολόκληρον καί τό μόνον έτδιαφέρον τού 
φίλμ. Ιδού πώς.

Τό σενάριο είναι κριμιναλιστικό και φυσικά ένα πα
ρόμοιο σπανίως παρουσιάζεται μέ άπαιτήσεις. Κυρίως 
δέ έχει χάσματα καί πεικίλεται μέ συμβάντα δχι λίγες 
φορές κρεμασμένα είς τό κενόν.

Οί Φ \έκ, οί σκη,οθέται δείχνουν σέ πολλά σημεία δε- 
ξιοτεχνίαν καί λεπτότητα, άλλά Ιδίως είς τήν πραγματι
κούς αμαρτωλήν θαλαμηγόν, τά θαλασσώνουν. Σπανίω; 
ένθυμούμεθα δτι εύρισκόμεθα έπί θαλαμηγού, ή οποία 
θά ήτο πολύ καλύτερο νά μή παρεισήρχετο διόλου καί 
ίσως ή ταχύτης κα· ό πλούτος τών σκηνών εύχαριστοΰν 
τόν θεατήν, άλλά δέν μίνει ίκανότοιημένος καί πάντοτε 
συγχυσμένος.^

Είς τούς άλλους ρόλου; ή Ρίνα Μάρσα δέν μοΰ ήρε- 
σεν καθόλου. Ό Τζών Στούαρτ (δχι βέβαια γιά Άγ
γλος Β λλυ Φρίτς, δπως τόν έλάνσαραν στή Γερμανίαν 
συμπαθητικός. Ό Φέσπερμαν καλούτσικος.

Άλλ’ είπαμε ή Χελμ τήν αμαρτωλή Γιοσιβάρα τήν 
κάμνει άληθινά άξιοθέατον. Τό φίλμ έδώ ήρεσε.

______________________ Ro-Ma

0 ΤΖΩΝ ΤΖΙΛΜΠΕΡ ΕΙΣ ΤΗΝ UNITED:
Καθώς πληροφορούμεθα εκ Χόλλυγουντ ό Τζών 

Τζίλμπερ δέν θά άνανεώση τ» συμβόλαιον τοι μέ 
τήν Metro, τό οποίον λήγει. Διαδίδεται δτι εΰρίσκε- 
ται είς συνεννοήσεις μέ τούς «Ηνωμένους» καί τήν 
«Φέρστ Νάσιοναλ». ”Αλλαι πάλιν φήμαι κυκλοφο
ρούν δτι το νέον του συμβόλαιον θά έξαρτηθή ανα
λογώ; τών μελλοντικών σχεδίων τής Γκρέτα Γχάρμτο.

Κινη»ι«τ<>γΡ“<·»Κ0Γ- ’Α,ίξ’’ -

HEBACMASTOY «Σ ΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ^

ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΟΣ
Ό Πλωτάρχης Άνρί ντέ Περύνζ ζητεί άπό τόν ΙΙαρ’ δλη τή»' έπικουρία οί ’Άγγλοι εύρίφκονται 

Ναύαρχό του τήν χεϊρα τής κόρης του Συβίλλη;. είς πολύ κρίσιμο/ θέσιν. Δέν δύνανται νά κάμουν 
Ό Ναύαρχος δμως τοΰ άπαννά : «Θά είμαι ευτυχή; χρήσιν τοΰ άσυρμάτου των διά νά ζητήσουν βοήθειαν 
αγαπητέ μου Περόνζ άν ή κόρη μου σάς δώση μεγα- διότι μία όοίς τόν κατέστρεψεν. Κάποιος πρέπει νά

2___f

Ό Πλωτάρχη, Άνρί ντέ Περύνζ ζη^π^τόν

Ό Ναύαρχος δμως’ τοΰ άπαννά : «' 

κό. Τόν 
σελς 
σαν

λειτέραν έκτί- 
μησιν». Ή Σι>’ 
βίλλη δμως εί
χε δοσμένη δ ■ 
λόκληρη τήν 
έκτίμησί κΉ ' 
τήν συμπά- 
ζίειάν της στ'.ν 
ύπασπιστή τοΰ 
μπαμπά της, 
τόν Υποπλοί
αρχο Λάσελς, 
αύτό τό τρελ- 
λόπαιδο τοΰ 
ΝαυτικοΟ. πού 
τόν τΛευταϊο - 
καιρό είχε τό 
νοΰ του περισ
σότερο στό 
τσάρλεστον πα
ρά στό Ναυτι- 

• άσ 
θεωροΰ- 
δλοι ώςτυχερώτερο άξιωματικό τοϋ Σιό' ου.

του αύτή φάνηκε καί μιά βράδυ ι π.-ύ έδίδετο χπρός 
έπί τής Ναυαρχίδας. Κατώρθωσε νά άποσπάση άπό 
τήν Συβίλλη τήν δμολ-.γίαν της δτι τόν άγαπα. Τήν 
ίδια βραίυά είχε σταθή τυχερός καί ό φίλος του 
Θ’σ ιγκερ, ταγματάρχης τών πεζοναυτών, σιήν κα- 
τάκτησιν τής πλουσιωτάτης χήρας Κάμερουν. ιδιαι
τέρας φίλη; τής Συδίλλης.Ξαινικάένφ διαρκοϋσεν άκόμη δ χορός έπί τής 
Ναυαρχίδας, λαμβχνεται ρ?.διοτηλ)μα διι Βεδουΐνοι 
έπιτέθησα·1 κατά τοΰ ’Αγγλικού Φρουρ'ου τής Μ υ 
σάχλας. Ό χορός διοκόπτετα-. ’Επιβ.βάζεται έπ’. 
ένός άντιτορπιλλικοΰ ένα τάγμα πεζοναυτών ύπό τόν! 
θίσσιγκερ διά νά σταλή ώς βοήθεια. Ζητεί καί δ 
Λάσελς νά σιαλή. Συναινεί δ Ναύ »ρχο; καί φεύγει 
συγχρόνως καί αύτός. Χωρίζονται έτσι καί οί δυο 
άπό τής αγαπημένες των. . . .

Στόν τόπο τής μάχης.

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ

Κινημ. Πανόραμα 
Κινημ. ’Αττικόν 
Κινημ. Θέσπις 
Κινημ. Πάνθεον 
Γεωρ. Βασιλειάδης 
Κινημ. Λούι 
Σ. Μπβράτης

30 10 929
30 12 928
30 1-929
30 4-929
30 4 929 

30-10-929
30 1-929

Άθή αι 
Σάμο; 
Άγρίνιθν 
Χιλκίς

1 11 928 Μέχρι
1-1-928

Κέρκυρα

1-11-928
1 11 928
1 11-928
1-11-928

πάη νά ειδο
ποίηση τό άν- 
τιτορπιλ’ ικόν. 
Ξεκινά δ Θίσ 
σιγκερ, όλλά 
μία σφαίρα τόν 
τραυματίζεικα’. 
τόν άφίνει άν- 
αίσθητον. Τότε 
δ Λάσελς χω
ρίς νά έρωτήση 
κανένα ξεκινά 
γιά τήν έπι- 
κίνδυνον αύτήν 
άποστολήν. Δι- 
αχινδυνεύειτήν 
ζωήν του πολ
λές φορές, κα
τορθώνει τέλος 
νά είδο.τοιήση 
τό άντιτορπιλ- 
λικό Στέλλε- 
ται έπικουρία, 
άρχίζειδομβαρ- 

Ή τύχη | δισμός καί έτσι σώζεται τό φρούριον καί ή τιμή τών
I _ ·* * Λ ΠΠ Λ . _ _ ' { A Ζ Ί _ — Π. ..λ.. ."Αγγλων.Τήν ώρα δμως πού ό Λάσελς αληθινός ή- 

ρως έξετέλει τήν έπικίνδυνο άποστολή του, χωρίς νά 
ξέρη κανείς, τόν ζητεί δ Συνταγματάρχης Λόουντ 
Διοικητής τοΰ Φρουρίου, άλλά δέν τόν εύρίσκει που
θενά. . . .Μετά τήν νίκην ένφ δλους τούς άνταμοίβουν ηθι
κώς διά τον Λάσελς γεννάται θ'.ρυβος καί τόν κατη
γορούν δτι ήτο κρυμμένος κατά τήν μάχην.

Άποκαλοΰν δειλόν αύτόν, ό δ οίος μέ τήν αυτο
θυσίαν του έσωσε δλους. 'Η Συβίλλη δμως έξακολου- 
θεί νά τόν αγαπά. Μέ τήν δύναμιν πού τής δίνει ή 
αγάπης τηςάναλαμβάνει νά άποδείξη τήν άλήθεΐα. 
Τό έπιτυγχά ει τή βοηθεία καί τής φίλης τηςκ.Κά- 
μερου/ καί τέλος γίνεται Κυρία Λάσσελς άποκαθι- 
σταμίνης τής τιμής τού άγαπημίνου της ό όποιος ά- 
με’βεται έπαξ'ως.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΜΟΣΣΟΥΚ1Ν

Κατ’ αύτός τελειώνουν αί φωτογρ ιφίαι τοΰ νέου 
φΗμ τοΰ Ί,’άν Μοσ,οϋκΐν«Ό υπασπιστής τοΰ Τσά
ρου». Είς τό φίλμ παίζει καί ή Κάρμεν Μ.τόνι, σκη
νοθέτης δε εΠε δ Βλαδίμηρος φόν Στικέβσκι. Έλ· 
πίζεται δτι τό φί'μ αύτό τής ”Αα ρα—Γκρηνμτίιυμ 
θά προβληθή στο Βερολΐνον περί τά τέλι) τοΰ μηνάς.
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Κινηματογραφικός Άάτήρ Κινηματογραφικός Άότΐιρ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
Ο ελεεινός καιρός ,τής παρ. εβδομάδος δ οποίος έσά- 

πισε κυριολεκτιχώς τούς ’Αθηναίους, έπέφερε καί μεγά
λος ζημίας εις τούς κινηματογράφους. Ή έπί πενταήμε
ρον διαρκέσασα ραγδαιοτάτη βροχή ήνάγκαζε τούς συμ
πολίτης μας νά μαζεύωνται άπό ενωρίς είς τάς οικίας 
των. Παρά τήν αθλιότητα όμως τοΰ καιροϋ τά καλά 
φίλμ τής εβδομάδος έσημείωσαν αρκετήν συγκέντρωσιν 
κόσμου. Αύτά δέ ήσαν τρία τό «Γιοσιβίρα», «Ό θαλασ- 
σοκράτωρ» καί «Ή κόλασις τοϋ έρωτος» τοΰ οποίου ή 
μεγάλη έπιτυχία ήναγκασε τήν διεύθυνσιν τοΰ «Μοντι
άλ» νά παρατεινη έπί μίαν είσέτι εβδομάδα τήν προβο
λήν τοΰ θαυμασίου αύτοΰ έργου.

’Από αϋριον θά πρ βληθοΰν τά εξής έργα: Εις τό 
Σάλον Ίνιεάλ τό «Έτί τής Ναυαρχίδος», ιίς τό Σπλέν- 
τιτ «Ή έξομολόγησις» μέ τήν Πόλα Νέγκρι, είς τό 
'Αττικόν «"Οταν τά νειάτα δ.ψοΰν» μέ τήν θεοπισίαν, 
τήν ύπίροχον Μπριγγ.τε Χέλμ πρωταγωνίστριαν τής 
«Μητροπόλεω;» και τής «Γι ,σιβάρα», είς τό Οϋφα Πά
λα; «Ή Κάρμεν τοΰ Σιν Πάολι» μέ τήν Ίΐέννυ Γιοΰγκο 
καί τόν Βίλλυ Φρίς καί είς τό Μοντιάλ θά’ έπαναληφθή 
«Ή κόλασις τής αγάπης» μέ τήν Όλγα Τσέχοβα.

Πληροφορούμεθα έγκύρως ότι ή Metro Goldwyn άπε- 
φάσισε τήν ϊδρυσιν έν Έλλάδι Πρακτορείου. Πρός τοΰτο 
άφίχθη είς τήν πόλιν μας δ κ. Κίγκ δ δποΐος άνέλαβε 
τήν διοργάνωνίκ τούτου. Τήν διεύθυνσιν πιθανότατα θά 
άναλάβη δ κ. ’Αλβέρτος Κόρνφιλδ.
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑιΕΥΣ

Κινημ. ’Ολύμπια. Κατά τήν λήξισανεβδομάδα πρςε- 
βλήθη «δ Φοιτητής τοΰ Ντάνσιγκ» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς 
καί τήν Σουζύ Βερνόν. Τδ έργον ήρεσεν. Εκτός τοΰ 
προγράμματος προεβάλλετο καί ζουρνάλ Ελληνικόν «Ή 
Πελοπόννησος».

Κινημ. Σπλέντιτ. Μέ έπιτυχίαν προίβλήθη τδ έργον 
«Ίβανγορόδ» μέ τόν Γκαμπριέλ Γκαμπριό καί τήν Μ. 
Ζακομπίνι.

Κινημ, Χάι Αάιφ. Προεβλήθη τό «Τέλος τοΰ Μόντε 
Κάρλο» μέ τόν ΖάνΆιτζιλο, καί τήν Φ. Μπερτίνι.

Διά τήν Δευτέραν αναγγέλλεται τό «Φαζίλ».
Βρυέννιο;

Π Α Τ Ρ * I

Κινημ. Πάνϋ·τον (Ταράτσα). Μάς παρουσίασε τά 
φιλμ .« Ενα βράδυ τρικυμίας», «‘Η γυμνή γυναίκα», 
«Φλορίιτα», «Πρός τόν θάνατον» άπαντα μέ σχετικήν 
έπιτυχίαν καί «Τό διαμάντι τοϋ Τσάρου» μέ εξαιρετικήν 
τοιαύιην, Προσεχώς «Τατιάνα».

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθη αν αί ται
νία» «Γυμνή γυναίκα», «Φλεριντά», «Μία νύχτα τρικυ
μίας», «Πρός τόν θάνατον» καί «Τό διαμάν ι τοΰ Τσά- 
ρου». Προσεχώς «Ό κουρσάρος μέ τήν μάσκα» μέ τόν 
Κορτέζ.

Κινημ. 'Ιντεάλ. Μάς παρουσίασε τά φίλμ «Ή φωλεά 
τοΰ Αετού» μέ τόν Σίλς, «Δύο κόκκινα τριαντάφυλλα» μέ 
τόν Ρίσαρ Μπά^θελμες μέ σχετικήν έπιτυχίαν. Προσε
χώς «Τό κορί ισι τής Ρεβύ». Άνδριόπουλο;
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν «‘Η χρυσή μάσκα» 
καί «Φανφάν λά Τυλίπ» είς έποχάς.

Κινημ. Πάνθεον. Τήν 9ην τρέχοντος έκαμε έναρξιν 
τελείως ά»ακαινισθέν μέ τό έργον «Είλωτες». Θερμά 
συγχαρητήρια είς τόν νέον διευθυντήν του κ. I. Σαμα- 
ραν δ όποιος κατόρθωσε είς ολίγον σχετικώς διάστημα 
νάμάς παρουσιάση, έ',α «Πάνθεον» τελείως άγνώριστον.

Κινημ. Ορφενς. Καθ ολον τό διαρρ ϋσαν δεκα

πενθήμερον έδιδε παραστάσεις πρό άφαντάστου κοσμο
συρροής η μεγάλη καλλιτέχνις μας κ. Μ. Κοτοπούλη.
ΔΡΑΜΑ

Κίν. Μύγας. Προεβληθησαν «‘Ο ποντικός τών Πα- 
ρισιων», «Ή κόρη τοΰ γλεντζέ», «‘Η χρυσή μάσκα», 
«2<τα καμπαρέ», «Ταπεινός καί καταφρονεμένος», «Ό 
κουρ-όρος» μέ τόν Νοβέλλι, «Ό ένοχος» μέ τόν Γκαίτζ- 
κε, «Ο μα>ρος πειρατής», «Τό καθήκον ΰπτράνω τοΰ 
μίσους», «Ό δούξ τοΰ Παπεγχά.ϊμ», «‘Ο ναός τής Άωρο- 
Οίτης» και «Πριγκήπισσα Μάσσα» εις δύο έποχάς. Προ
σεχώς «Μητρόπολις», «"Εμδεν», «Ρόμολα», «Ιππότης μέ 
το ρόδον», «"Ίλιγγος», «Μαύρη χορεύτρια» καί άλλα ά- 
ξιας έργα τα όποια δ κ Άθ. ’Αναγνώστου έξησφάλισε 
οια τήν χειμερινήν περί ,δσν. Έκ μέρους τών φίλων τοΰ 
κινηματογράφου τής πόλεώς μας διαβιβάζω τάς θερμός 
ευχαριστίας των προς τον φιίοπρόοδσν κ. ’Αναγνώστου 
δια τήν λαμπράν συλλογήν τών έργων του...
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέοπις. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα προε
βλήθη ταν μέ μεγάλην έπιτυχίαν τά έργα «ΤΑ επτά κο
ρίτσια τής κ. Γιούρκοβιτς», «Ή πριγκήπισσα Ραπανάκι», 
« Αγοράκι μου» μέ τόν Κοΰγκαν καί «Τό Ρωμάντζο».
ΑΙΤΙΟΝ

Κικιγμ. Παρθένων. Προεβλήθησαν τά έργα «Έκδίκη 
σις ξυλοκόπου», «Τό δ.ειρο τοΰ Μπηστερ», «Οί ψύλοι»- 
«Μπέττυ ή δικτυλογράφος», «Κορίτσια φυλαχθήτε» καί 

'«‘Ο βασιλ.είς τώ/ κάαπων». Ενίοτε προβάλλονται καί 
κωμωδίαι άποφευγομένης οΰ ω τής μονοτοτίας.

Μπιρμπίλη;
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυθι
στόρημα ενός άπορο > νέου» μέ έπιτυχίαν, «Οί άπάχηδες 
τών Παρισίων» καί «Ό έξυπνος βλάκας» μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
Συνεχίζοντοι αί έπισκευαί τοΰ Δημοτικού Καφενείου 

οπού θά έγκατασταθή προσεχώς δ Κινρμ. «Αττικόν» ύ
πό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ήλ. Βλαχούλη ό δποΐος θά 
προβάλη άπο«λειστικώ■ έργα τής Ήστερν Φίλμ ήτοι τόν 
«Κλέφτην τής Βαγδάτης» μέ τόν Φαίομπαγκς, «Πριγκή- 
πισσα Μάσσα», «Σκακιστή;». «Ναύτης μέ τό στανειό», 
«Εύνοουμένη τοΰ Μαχαραγιά» κ.ά. Βουτσίιάς
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Κινημ. "Αγλαΐα. Προβάλλεται μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
καί κοσμοσυρροήν τό έπεισοδιακόν «Ό ένεδρεύων κίν
δυνος» .

Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρίγ- 
κηψ Κοζάκος» καί δ «Άνθρωπος πού είδε τόν διάβο
λον». Προσεχώς «Κική» μέ τήν Τάλμαιτζ. Πολιτάκης 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προβάλλεται τό έργον «Θά μέ 
παντρεφθής» μέ τήν Κλάρα Μπόου. Τήν Δευτέραν «Τό 
λυκόφως τής δόξης» μέ τόν Γιάννιγκς.

Κινημ. Παλάς. Προβάλλεται «‘Ο άρουραϊος» (Σουρί 
ντ’ Ότέλ).

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν τό έργοτ «Στή σκιά τοΰ χαρεμιού» μέ τόν Λεών 
Ματώ.

Κινημ. Άθήναιον. Προβάλλεται ή «Άνάστασις» μέ 
τήν Ντολορές ντέ Ρίο, μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κινημ, ΪΙατέ. Έτέθη είς προβολήν μέ έπιτυχίαν «Ή 
Τερέζα Ρακέν» τοΰ Ζολα μέ τήν Τζίνα Μανές καί τόν 

φόν Σλετώβ. Τήν Δευτέραν«"Η ‘Ελένη τής Τροίας» μέ 
τήν Μαρία Κόρν«α καί τόν Κορτέζ.

Κινημ. Μούέρν. "Επεισοδιακά καί ατραξιόν.
Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «Ό Ά- 

βδούλ Χαμήτ» καί «Τό Κατηγορώ».
Κινημ. Κεντρικόν. «Τά σφάλματα κοριτσιών» και 

«‘Ο άγρυπνος φρουρός» μέ τόν Τόμ Μίξ.
Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «Ή χο

ρεύτρια τοΰ Τσάρου». Τσατσαπϋς.
X Α Λ Κ ΙΣ

Κινημ. Πάνθεον. (Παλίρροια). Προεβλήθησαν τά 
έργα «Ταμάνα» μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν, «Τί έπαθε δ 
Γιάννης», «Ό ένοχος», «Οί χαλίβδυνοι άνδρες», Γύρω 
άπό τόν Γάμον», «Ό Βίλλυ Φρίτς πυγμάχο;». Προσεχώς 
θάπροβληθώσιν«Άντίο Νεότη;», «Τραγφδία υποβρυχίου» 
«Ό Πρόεδρος» μέ τόν Μοσζούκιν, «Οί ωραιότερες.γαμ- 
πίτστς τοΰ Βερολίνου», «Παγκόσαιος Πόλεμο^», «Άνά- 
στασις», «Τέλος τοΰ Μόντε Κάρλο» κλπ.

Τήν διεύθυνσιν τοΰ «Πανθέου» τής «Παλίρροιας» έ
χει ήδη άναλάβει δ κ Γεώργ. Ζορμπαλάς, Συνδιευθυν- 
τής τοΰ καφφενείου «Παλίρραα». .

Κινημ. Δούξ. Παρά τήν έβδομυδιαίαν άγοράν εγε- 
νοντο τά έγκαίνια τοϋ νέου τούτου κοσμικού μας κέν
τρου τοϋ οποίου "Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής τυγχάνει δ 
αξιέπαινος επιχειρηματίας κ. Βασίλ. Λεμπέσης. Συγκεν
τρώνει κάθε βράδυ άρκετούς φίλους τοϋ Κινηματο
γράφου. ... , , >Προεβλήθησαν με αρκετήν κοσμοσυρροήν το έργα 
«Ή λέσχη τού έρωτος καί τών μυρτηρίων», «‘Η θύελλα» 
«Τά εγκληματικά χέρια» καί «Ή Σειρήν τής Σεβίλλης»

Άκροϋ'αλαασίτης
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. "Αχίλλειου. Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα 
ή διεύθυν ’,ς τού «’Αχίλλειου» μάς παρουσίασε δύο Αλη
θινά Αριστουργήματα πού έπημείωεαν πολύ καλήν επι
τυχίαν: «Ό ένοχος» τής Οΰφα μέ τήν Σουζύ Βερνέν καί 
τούς Γκέτσκε καί Φρίτς καί «Σενορίτα» με τήν Μπεμπέ 
Ντάνιελς.

Κινημ. Άργυλλα. Καί δ κ Άργυλλάς μας παρουσία
σε έξ ίσου ωραία έργα κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα 
«Τό διαμάντι τοΰ Τσάρου» μέ τήν Τσίμσον καί τόν Ί
βάν Πέτροβιτς, «Ή Τραγωδία τοΰ Ιπποδρομίου» καί 
τήν πολύ διασκεδαστικήν κωμωδίαν «Οί πυροσβέστες» 
είς έξ πράξεις μέ τούς Ρίφ Ράφ. .Παπαρασιλειου

ΚΕΡΚΥΡΑ

Οί Κινηματογράφοι τής πόλεώς μας διέρχονται τρο
μερόν κρίσιν. Δυστυχώς πσρ’ δλας τάς προσπάθειας τών 
διευθυντών νά φέρνουν οπωσδήποτε καλά έργα, δέν κα- 
τωρθώνουν ούτε νά Ισοσκελίσουν τά έξοδα. Πολλάκις οί 
θεαταί αριθμούνται είς τά δάκτυλα καί είς «οΰτο βέβαια 
συντελεί ή βαρεία φορολογία καί τής όποιας συνέπεια 
είνε ή μεγάλη καί άπρόσιτος τιμή τών εισιτηρίων

Πλεΐστα δέ είνε τά τεχνάσματα καί αί έπινο ,σεις 
τών διευθυντών διά νά προσελκύουν θεατας.

Τό μέν «Ποικιλιών» διά τής προσλήψεως μεγάλη; 
ορχήστρας τής φιλαρμονικής «Μάντζαρος» ,τό δέ «Δημο
τικόν» διά τής αλλαγής καθ’ έκάστην σχεδόν νέου προ
γράμματος, (πράγμα τό δποϊον επιφέρει μεγαλυτέραν 
ζημίαν), προσπαθούν νά προσελκύσουν θεατάς.

Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα προεβλήθησαν:
Κινημ. Ποικιλιών. «‘Η Βασίλισσα τής Τζάζ», χαμέ

νοι στό μέτωπο» έπιτυχώς καί διά δευτέραν φοράν «Πα
ράδεισος» καί «Κοκότα καί Καλόγηρος».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν «Το ,φλεγομε- 
νον Μέτωπον», «Τραγωδία υποβρυχίου» λίαν έπιτυχώς, 
«Οί τρεις Παλασταί», «Θυσίαι Μητέρων» καί διά δευτέ
ραν φοράν «Κοζάκος Πρίγκηψ». Μπιζέλης
ΤΡΙΠΟΛΙΣ

Κινημ. 'Αττικόν. Άπό τής 15 τρέχοντος μηνός δίδε

θεατρικός παραστάσεις δ θίασος τοΰ κ.Ν.Πλέσσα. Κατά 
τάς απογευματινός ώρας προεβλήθησαν μέχρι σήμερον τά 
κινηματογραφικά έργα «Τσιρκους» καί «Μεγάλο διαλ- 
λειμμα» μέ τήν Πόρτεν. ^·
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαΐον "Αντραν. Προεβλήθη τό έργον«Στερ- 
νό φιλί». t _

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τα έργα «Ιο δρά
μα ένος τζόκεϋ», «Μία τρέλλα» με τον Σιδνεϋ Τσάπλιν 
καί «δ Χρυσοθήρας» μέ τον Σσρλώ. .

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα.«‘Ο Ό- 
θέλλος» «‘Η πόλις τή; σιωπή;» καί «Τά εννέα ά
στρα».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινηματ. Κεντρικόν. — Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα προεβλήθησαν τά έργα : «Τό ερωτικό κυνήγι», «Ή 
κοιλάς τοΰ τρόμου» καί τό «Τελευτ' ϊον βολτ», μέ μεγα- 
λην έπιτυχίαν. Αυτήν τίν εβδομάδα προβάλλεται τό 
«Ματωμένο τριαντάχυί λο». Δ. Μ.
Ν. ΚΟΚΚΙΝΙΑ (Πειραιώς)

Κινημ. αΗλιο;ν. Προεβλήθη καθ' δλην τόν εβδομά
δα μέ εξαιρετική έπιτυχία ή «Μητρόπολις». Ήδη προ
βάλλεται ό «Πρίνκηψ Ζιλάχ».

Κινημ' Έκλαίρν. Προεβλήθησαν «Αφηνιασμένοι Ταύ
ροι» καί δ «Ριψοκίνδυνος».

Κινηματ. «Κρυστάλ». Προεβλήθη δ «Σατανάς» και ή 
«Τραγωδία ‘Υποβρυχίου». Βιζυηνός

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
X. Βουτσιναν (’Αρ/οστόλιον). —Μάς ουγχωρεϊτε πού 

δέν σάς Απαντήσαμε Αμέσως, Αλλά δέν στέλλομεν ιδιαι
τέρως φύλλα διότι δέν μάς είνε δυνατόν νά κρατοΰμεν 
μικρολογαρισσμούς. Προτιμώτερον είνε νά φροντίζετε 
διά τήν πώλησιν τών φύλλων τοΰ Πρακτορείου_ 
πωλοΰνται δλα τότε ας ζητήση δ πράκτωρ νά τοΰ στελ- 
λονται περισσότερα. Τάς άλλας πληοοφοςίας θά σάς δώ· 
ση δ κ. Σύλβιος διά τής στήλης τών περιέργων.

Τακτικόν ’Αναγνώστην ("Ενταύθα) — Διαγωνισμός 
δέν πρόκειται νά προκηρυχθή έπί τού παρόντος δυ
στυχώς. ,

A. Κ. (Καλλιθέαν). —Την ταινίαν «Μαρία Πεν’α- 
γιώτισσα «γυρίζει» ό κ. ’Αχ. Μαδράς, Λέσβου 32, Α- 
θήναι. , _

Gera Proto (Βερολϊνον).—Έχετε παρακαλώ μιαν μό
νιμόν διεύθυνσιν. Μέχρι σήμερον δέν γνωρίζομεν ποια 
είνε αυτή καθ’ όσον είς έπιστολάς μας δέν έλάβαμεν ά- 
πάντησίν σας, ούτε γνωρίζομεν αν τάς έλάβατε.

Μανουραν (Ρέθυμνον).— Παρακαλοϋμεν θερμώς ν" 
Αρχίσετε Αποστολήν Ανταποκρίσεων.

Τ. I. (Κέρκυραν).— Πρόκειται πάντοτε περί τοΰ 
ίδιου άνταποκριτοΰ. Διεύθυνσίς του Ρ. R.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ιίαρακ ιλοΰντα.’. 6ερμ.ώ; όποιοι έκ .τ δν 

φίλων άναγνοσιών έπίβυμ,οΰν νά. ctvot- 
λάόουν τήν άντα.«ήζρισιν το j «Ktvrjj.a- 
τογραφιζοΰ Ά,βτέρος» εις τά ’Ιωάννινα, 
τήν Ιΐοέδεζαν, "Χ-ϊον, .χάριτσαν, Χ,ανεά, 
1<θμ.οτ<.νήν, ΙΙέρροιαν *αΐ τή < Ιτέορυτσάν 
(Αλβανίας), όπως γνωρίσουν τοΰτο εις 
τήν διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού, αποστέλ- 
λοντες συγχρόνως zat δύο μ.ι*ράς φωτο
γραφίας, δι». νά τούς έφοδιάβωρ-εν ρ.έ δελ- 
τίον ταοτότ,ητος.

Είς τούς έγγράφοντας συνδρομ^τά; ϋα 
δίδεται ποσοστον ο)ο.
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Η ΚΙΝΗΜ· ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ Α^£Γ Υ Π Τ Ο Ν

Μέ τήν ?ναρξιν τών χειμερινών παραστάσεων τών 
κινηματογράφων Royal καί Mohamed Aly ή πόλις μας 
άπό τήν έβδομάδα αύτήν εγκαινιάζει πλέον όριστικώ' 
τήν χειμερινήν > ινηματογραφιχήν περίοδον.

Ό πρώτος Κινηματογράφος δπου έκαμε έναρξιν τών 
παραστάσεων του ήτο τό »Amba«sadeurs» τής έιαιρ'ας 
Γκωμόν, μέ τήν ταινίαν «Οί έρασταί» μέ τόν Ραμόν Νο- 
βάρο. Αί έποκολουθήσασαι ταινίαι «Πειρασμός», «Ση- 
μεϊον Φωτιάς» καί «‘Ο Μάγος» έσημείωσαν εξαιρετικήν 
επιτυχίαν. ‘Η εταιρεία Γκωμόν υπόσχεται εφέτος νά 
δάση πρώτης τάξτως ττινίας πράγμα τό δ.τοϊον είμαι 
βέβι ιος ότι θά πραγματοποίησή.

Μετά τό Ambassadeures τό Cinema Mejestic εγκαι
νίασε τήν χειμερινήν περίοδον τοΰ Κινηματογράφου μέ 
τήν ταινίαν «Κοέν καί Κέλλυ είς τό Παρίσι» μιά ωραία 
κωμωδία ή οποία ήρεσεν είς τό έδώ κοινόν. ’Αλλά παρ’ 
δλας τάς διοφημήστις ότι θά δίδη πρόγραμμα τό καλύ
τερον τής έβδομάδοςδλαι αί έπαχολουθήσσαι ταινίαι ήσαν 
μέτριας αξίας καί ενδιαφέροντος, έπί πλέον δέ ή ορχήστρα 
του έχασε τά πρωτεία της, τά όποια έπήρε τό Cinema 
Royal.

Τό American Cosmograph έγκαινιάσαν τήν παρελ- 
θοΰσανέβδομάδα τήν χειμε.ινήν του περίοδον έδωσε 
δύο ταινίας, μίαν κωμωδίαν καί ένα δράμα, έκ τών εκλε
κτότερων τής παραγωγής τον, τάς: «Διαμάντι τοΰ Τσά
ρου» μέ τόν Πέτροβιτς καί Βίβιαν Γκίπσον καί «Δέν φο- 
βοΓμ-ιι» μέ τόν Μόντε Μπλοΰ καί Πάτσυ Ροϊθ Μίλλερ. 
‘Η διεύθυνσις τοΰ Κινηματογράφου μή φειδομένη εξό
δων ήλλαξε όλα τά παλαιά καθίσματα διά νέων τά όποια 
ανέρχονται : ίς 1500. Έπί πλέον ή δ.εύθυνσις αγγέλλει 
δτι ή ταΐ'ία «Μιχαήλ Στρογγώφ» θέλει προβληθή .’φέ
τος ίνταΰθα καθ’ ότι ή Κυβέρνησις έπέτρεψε τούτο.

Οί Κινηματογράφοι τής Josy Films, «Μωχάμες Άλυ» 
καί Joey Palace έκαμαν ό μέν πρώτος έναρξιν τών χει
μερινών παραστάσεων προχθές Δευτέραν μέ τή» ταινίαν 
«Rue de la Paix», δ δέ δεύτερος εγκαινίασε ούτσς τήν 
παρ> λθοΰσαν Τετάρτην μέ τό Palace» είς το όποιον

Μία σκηνή άπό τό έργον τής Tiffany «Lingerie» μέ τήν Μίλντρετ ,Χάρ- 
ρις, τήν Άλίς Οΰάϊκ καί τόν Μάλκολμ Μάκ Γκρέγκορ. Τήν αποκλειστικήν 

έκμετάλλευσιν τών ταινιών τής Tiffany διά τήν "Ελλάδα έχει 
ή Άγγλοελληνική εταιρία

 Κινηματογραφικός Άότηρ

πρωταγωνιστεί ή γνωστή καλλιτέχνις Ούγγέτ Ντυφλός. 
Τό μόνον τό όποιον έχω 'ά σημειώσω διά τό «Τζόου 
Παλάς» εΐνε ότι ό διευθυντ'ς αύιοϋ τυγχάνει *Ελλην,(ό 
μόνος υπάρχων Έλλην διευθυντής Κινηματογράφου έν 
’Αλεξανδρείφ), ό κ.Έμμ. Λαγουδάκης γνωστός δέ είς τήν 
‘Ελληνικήν π ρο-κίαν διά τήν πρωτότυπόν του διαφή- 
μισιν π'ρυσι είς ιήν ταινίαν «Έρως καί κύυατο».

Καί τέλος τήν προσεχή Πέμπτην εγκαινιάζει δ κομψός 
κινηματογράφος τής πνλεώς μας τάς παραστάσεις του 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Cardaky. ‘Ως ταινίαν θέλει 
δώσει τήν κωμωδίαν «Πρίγκηψ τών Σουδανιώ'» μέ τον 
συμπαθεστατον ηθοποιόν Clenn Tryon. Πέριξ τής τσι- 
νί'ΐς αυτής έγινε μία πρώτης τάξεως διαφήιιισις θαυμα- 
σθεΐσα διά τήν πρωτοτυπίαν της. ‘Η ορχήστρα τοΰ κι
νηματογράφου ή όποια άποτελεϊται όλη άπό καθηγητας 
θεωρείται ή άνωτέρα όλων, Dem. Maicozanis

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ A2TEPOS

Eli τά γηαφεϊα μας πωίοϋνται πάντοτε τεύχη 
τίΰ «Κινημ- Άστέρος* παλαιών ήμερομηνιών 
καίέτών μέ τήν τρέχουσαν τιμήν τοϋ περιοδικού 
τών 5 δραχμών.

‘Επίσης πωλοΰνται οί όλίγοι έναπομείναντες 
τόμοι «Κινημ. Άστέρος» %τους 1927 άνιΐ δραχ
μών 120 έκ·στος.

Κατάλληλος εύκαιρία δΓ όσους δέν έ'χουν καί 
ΦέΙουν να άποκτήσουν τήν σειράν τών έτών τοϋ 
περιοδικού μας χρησίμου εις όλους.

Γίνονται άποστολαΐ εις τάς έπαρχίας μέ τήν 
αύτήν ώς Άνω τιμήν καί μέ τά ταχυδρομικά ιέ- 
λη είς βάρος μας.

ΔΓ άπ,οστολάς είς τδ εξωτερικόν τής ‘Ελλά
δος, el; τάς άνωτέρω τιμάς δέον νά προστίθεται- 
ποσδν 15 ο)ο διά τά ταχυδρομικά τέλη-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος 
δραστήριος διά νά ά- 
ναλάβη τήν άνταπόκρι- 
σιν τοΰ «Κινηματο
γραφικού ’Αστερος» έν 
Θεσσαλονίκη, έγ
γραφός συνδρομητών 
κ.λ.π,

Ό διορισ&ησόμένος 
ΰά λαμβάνη τον τΚι
νηματογραφικόν ’Αστέ
ρα» δωρεάν και 20ο)ο 
έπϊ τών εγγραφών τών 
συνδρομών.

Οί έπιΰ’υμοϋντες ας 
γράψουν είς τήν διεύ- 
ϋ'υνσιν τοϋ περιοδι
κού, Τμήμα ’Επαρχι
ών.

Τίτλοι εργον Κινηματο
θέατρο*

Γραφεΐον 
έκμεταλλεύσεως

Τίτλος εργον Κινηματο- 
θ’έατρο»'

Γραφεΐον 
έ μεταλλεύ^εως

Πρίγκηψ ’Ινδιών 
’Αήττητος Ροβέρτος 
Ρ,ψοκίνδυνος Χάρρυ 
Καπετάν Φασαρίας 
7 θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένος δρόμος 
Δαίμων ’Ωκεανού 
Στά νύχια τών 'Ινδών 
Ένας εναντίον όλων 
Τρεις παλαισταί 
Κοιλάς γιγάντων 
Διαμάντι Τσάρου 
Σενορίτα 
Παντοΰ τόλμη 
Ταρζάν Β'.
Ξενύχτηδες 
Χώρα ΰπεράνω νόμου 
Φρωρίντα
Ταρζάν τής Ζούγκλας 
Νύχτες Σικάγου

' Τιμή άδελφοΰ 
Θά μέ παντςευθής 
Νά σώση τόν πατέρα 
Σκιά χαρεμιοΰ

II Ό Κεραυνός 
Διώκτης ληστών 
Δόχτωρ Σαϊφερ 
Άρουραϊος

1 Τραγική Στιγμή
I Λυκόφως δόξης
1 Έξυπνο κόλπο 
I Κορίτσι τής Ρεβϋ 
I ‘0 κύριος Άλμπέρ

Τρομ. Ερυθροδέρμων 
I Κουρσάρος μέ μόσκο 
II Πάλη στήν άβυσσο 
I "Εβδομες Ούρανές 
1 Ίπποδρόμ. Βόλφσον 
Ι Φοιτη'ής Ντάνσιγκ 
I Γαλάζιος Δούνοβις 
II Νύχτες Άριζώνος 
I Ίβανγκορόδ 
I Κεραυν. Λεβέντης 
I ’Εκ δίκη-ις Ταρζάν 

II Θαλασσοκράτωρ 
|Ι Γιοσιβάρα 
|| Φαζίλ
|| 1 Φτερωτός καβαλλάρη 
|| Κόλασις έρωτος 
|| Περιπετειώδες κάνυο 
|| Ντορίνα

Αθηναϊκόν 

» 
: ι 

‘Ελλάς 
’Αθηναϊκόν

Ελλάς

’Αττικόν 
Σπλέντιτ | 
Πανόραμα 
Πανόραμα 
Ελλάς ,

’Αττικόν 1 
’Αθηναϊκόν 
Μοντιάλ 
Ελλάς 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Ελλάς 
Μοντιάλ 
Σπλέν ιτ 
’Αθηναϊκόν 
’Αττικόν 
‘Ελλάς 
Ουφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Μοντιάλ 
’Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
Μοντιάλ

^Οϋφα Πάλας 
’Αττικόν 
'Αθηναϊκό ν 
Σπλέντ.τ 
’Αθηναϊκόν 
Έλλος 
’Αττικόν 
Οΰφα Πάλ 
Ίντεάλ

ς Ελλάς 
Μοντιάλ

ρ Ελλάς 
Σπλέντιτ

’ωτιάδη-Σουλίδη 
Αμολοχ -Βουλγαρίδη 
άωτιάδη-Σουλίδη

ί. Μαργουλή 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Ήστερν-Φίλα 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
[. Μαργουλής 
Άμολ.-Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν

Φόξ Φίλμ
I. Κουρουνιώτη
I. Μαργουλή 
"Αμολοχ. Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν 
Δημ. Καρρα 
Σινέ Όριάν
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ 
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδ η 
Φόξ—Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
ΣυμΡατική 
Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ
I.Μαργουλή 
Σ«νέ Όριάν 
Συμβατική 
Φόξ Φίλμ 
I.Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Άμολ.χ.-ίΒουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν

ΣΗ ΜΕΙΩΣΙΣ· ‘Ο * Κινηματογραφικός Αστήρ* εγκαινιάζω* άπό σήμερον τό άνωτέρω σύστημα, συμπληρώι ει εΓα 
σπουδαϊον κενόν τής έα,πορικής κινηματογραφικής κινήσεως τής Ελλάδος. Είς τόν άνωτέρω πίνακα είς τον όποιον θά 
προστίθενται καθ* έβδομάδα τά προβαλλόμενα νέα έργα, θά ενρίσκη κάθε επιχειρηματίας ‘Αθηνών, 3Επαρχιών καί Εξω
τερικού, ένα ούτως είπεΐν, καθρέπτην τής έν ‘ Ελλάδι κινηματογραφική; κινήσεως, έκ τού όποιου δύνατσι πολλά νά 
ώφεληθή*Επίσης τό άνωτέρω σύστημα θά εξυπηρετή δχι μόνον τούς έπιχειρηματίας τών επαρχιών οί όποιοι θά γνωρίζουν 
πλέον είς ποιον ανήκουν αί ταινίαι, ποια και πόσα έργα προεβλήθησαν, θά οδηγούνται περί τής άξίας των έκ τών δημο
σιευόμενων εις άλλην σελίδα κριτικών, άλλά καί τά ενταύθα γραφεία έκμεταλλεύσεως τά όποια ώς εύνόητον πΓλλά έχουν 
νά ωφεληθούν έκ τού πίνακος τούτου.
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ΑΘΗΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΙΕ, ΓΚΩΜΟΝ (τών Παρισίων)

ΜΠΡΙΤΙΣ - ΓΚΩΜΟΝ (τοϋ Λονδίνου)
ΝΙΣΤΟ ΦΙΛΜ, ΣΑΜΠΕΡ
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Ίδου μερικοί τίτλοι τής πλούσιας συλλογής του :
ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ MOY (Mon Paris) ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ (Sables) ΙΝΣΑΑΑΑΧ, ΜΑΣΙΣΤ 
καί ΣΕ ΓΧΗΣ, ΑΙ ΑΡΚΑΔΕΣ, II ΕΝΕΧΕΙΡΙΑΣΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, 

• ΤΟ θ ΧΥΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ, ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ, ΤΌ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ, Η Δις ΑΠΟ < 
• ΤΗΝ ΝΤΑΡΜΑΝΤΙΕΡ κτλ. κτλ <• < 
• ΗΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΔΙΑΡΚίίΣ ΤΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΦΗΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ' 
• ΓΚΩΜΟΝ ί• 2• Θέτει είς τήν διάθεσίν σας τδ τέλειον έργαστήριόν του διά τάς διαφημιστικός σας 

ταινίας, τίτλους, λήψεις ταινιών κλπ. g
• Δύναται νά σάς προμηθεύση, πρώτης ποιότητος κάρβουνα διά ρεϋμα έναλασσόμε- · 
φ · νον καί συνεχές, κόλλαν λίπος καί λάδι. J

Μή καθυστερείτε νά άποτανθήτε είςτδ γραφεϊον του, Θά ευ ρητέ δ,τι χρειάζεσθε 2

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΩΡΕΑΝ J

•S ······················»··················


