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ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «Κ ΑΣΤΕΡΟΣ»
Ό ωραίος αύτός Σκανδιναυος καλλιτέχνης τοΰ 

όποίου ή μορφή είνε ταύτοχρόνως εν θαΰμα έκφριστι- 
κότητος, ήμπορεϊ νά καυχάται ότι ανήκει είς τήν κατη
γορίαν τών δημοφιλέστερων Ευρωπαίων ζέν πρεμιε εν 
Έλλάδι. , _ ,,

Οί ’Αθηναίοι τόν παρηκολεύθησαν εν τή καλλιτε
χνική του έξελιξει, χάρις είς τήν ενταύθα προβίλην τών 
σπουδαιότερων του ταινιών. Άλλ’είς τό «Ζουέ ντε Παρι» 
δπου πρωιηγωνίστησε μέ τήν Αιλή Νταμιντά, δέον ν απο- 
δοθή ή ακατανίκητη γοητεία ήν ήσκησεν επι τοΰ Αθη
ναϊκού ώραιοκόσμου.

‘Ο Μίλ δ κομψός >αί αισθη
ματικός διπλωμάτης τόν όπεϊον 
ύτεδύθη μέ πολλήν έπιτυχίαν σ’ 
αύτό τό ούλτρα παριζιάνικο- αυ
στριακό φιλμ, είνε ό ρόλο: εις τόν 
όποιον δ Μπάρκλαιϋ οφείλει τήν 
έν Έλλάδι δημοτικότητά του.

Ή ονομασία τοΰ διεθνοΰς αστέ
ρες ήν τοΰ άποδίδομεν ότείλεται 
είς τό ότι «γυρ ζει» είς όλόκληρον 
τήν Ευρώπην δεδομένου όιι ή καλ
λιτεχνική συμβολή του είνε έκτά- 
κτω; περιζήτητος εις όλα τά ευρω
παϊκά Κράτη άιινο έχουν πυραγω- 
γικά κέντρα ταινιών.

Κατ' αύτάς έπεράτωσε τήν «Βύ- 
κασιόν» (κλίσιν) , δπου πρωταγωνι
στεί μέ τόν Ζάκ Κατλαίν, τήν Ρα- 
σέλ Ντεβιρύ καί τήν Κολέτ Τελ, ται
νίαν «γυρισθεϊσαν» διά λογαρια- 
μόν τής «Άστρο-Φ'.λμ» Α_Χ 
καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν 
Μπερτέν.

Ταύτοχρόνως δέ -έγύρισε» στό Βερολϊνον καί στή 
Βιέννην διά τήν «Έζεβαλδ» ένα πολύ καλό φίλμ ύπό 
τόν τίτλον «Μέσα στά δάση τής Βιέννης» τοΰ όποίου 
σκηνοθέτης ΰπήρξεν ό Ζάν Σπέγιερ.

Είς έρώτησίν μου έάν θά παραμείνη έπί μακρόν 
άκόμη έν Γαλλίφ, ό Έρικ Μπάρκλαιϋ είχε τήν καλωσύ- 
νην νά μοΰ είπη τά έξής, ίκανοπο.ών έν συνεχείς καί 
τάς λοιπάς μου έρω ήσεις :

— "Ελπίζω νά ήιιπορέσω νά έξακολουθήσω έργαζό- 
μενος έν Γακλία, καθ’ δσαν ή χώρα αύτή, είνε ή κατ’ 
εξοχήν αγαπημέ ι η μου μέ τήν όπιίαν μέ συνδέουν 
προσφιλείς αναμνήσεις τή; άρχικής μου καλλιτεχνικής 
στυδιοδρομίας Άλλ’ έπειδή έργάζομαι είς ολόκληρον 
τήν Εύρώπην έχων τήν τύχην νά είμαι περιζήτητος, δέν 
δύναμαι νά προβλέψω έπί πόσον άκόμη χρόνον θά πα
ραμείνω έν Γαλλίφ. Τά γεγονότα θά τό δείξουν. Πάν
τως, τό ότι «γυρίζω» παντοΰ, μοΰ δίδει τήν εύχάριστον

όπτϊον

υπό 
τοΰ

τήν

ελπίδα δ:ι θά μοΰ δοθή κάποτε ή επιθυμητή ευκαιρία 
νά «γυρίσω» και είς τήν ‘Ελλάδα.

"Ο ρόλο: μου εις τήν «Βοκασιόν» έπί τοΰ οποίου μοϋ 
ζητείτε τάς εντυπώσεις μου, είνε ρόλος αντιπαθής, αλ- 
λ" δστις μέ ενδιαφέρει όπως δήποτε. Ημείς οι καλλιτε- 
χναι άγαποΰμεν πάντοτε τούς αντιθέτους ρόλους χωρίς 
όμως καί νά φοβούμεθα τά βιλαίν περσονάζ.

Ή μεγαλειτέρα μου φιλοδοξία είνε νά γίνω ένας 
καλός ερμηνευτή:, ευνοούμενος απο το αγαπημένο μου 
Κηνο, διά τήν ίτανοποίησιν τοΰ οποίου εργάζομαι’ με 

δλας μου τάς δυνάμεις καί τήν ευ
συνειδησίαν μου.

‘Ο ρόλος μου τόν όποιον προ
τιμώ άπό όλας μου τάς δημιουργίας 
είνε τοΰ Ροβέρτου στό «Γιάλινο 
πλοίο». Διατί ; "Επειδή έπρόκειτο 
περί ρόλου παρέχοντας μοι τήν ευ
καιρίαν νά παίξω μέ όλην μου τήν 
ψυχήν, έγκαταλείπων έπί τέλους 
τό μοδέρνο ένδυμα είς τήν ιματιο
θήκην μου, έφ’ όσον είς τήν ταινίαν 
αυτήν τής προτιμήσεώς μου, υποκρί
νομαι ένα άπλοΰν ναύτην.

Σάς εύχομαι καλήν πρόοδον τοΰ 
«Κινηματογραφικού Άστέρος* καί 
σάς ευχαριστώ διότι μέτιμάτε τόσον 
διά τοΰ ενδιαφέροντος τής εκλεκτής 
σας έπιθεωρήσεως δσον καί μέ τό 
προσωπικόν ίδικόν σας.

Μέ αύτήν τήν φράσιν, τόσον 
χαρακτηριστικήν τοΰ γράψα ντος, δ 
‘Ερρίκος Μπάρκλιϋ έπεράτωσε τάς 
άπαντήτεις του είς τά ερωτήματα 
μου.

Μέ τήν βεβαιότητα ότι ό λαμπρός αυτός ζέν , πρε- 
μιέ θά καταστή πολύ γρήγορα έν άπό τά πολυτιμότερα 
νέα καλλιτεχνικά στοιχεία τοΰ διεθνούς φίλμ, θέτω τε
λείαν καί παύλαν, μέχρις δτου τά γεγονότα έπιβεβαιώ- 
σουν τήν πρόβλεψίν μου αύτήν.

’Ίρις Σκαραβαίου

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΛΡΟΜΗΤΩΝ
Κινημ Μοντέρν 
Γ. Λουδάρος 
θ. Μπούκουρης 
Α. Πασπάιης 
Χαρ. Μπάλας 
Σ. Βακιάνης 
Κινημ. Διονύσια 
Παν. Γκρέτσης

Κων)πολις 1- 4-928 Μέχρι 30- 3-929
Άθήναι 1-11 928 30-10 929

-* 1- 7-928 > 30- 6-929
1-11-928 > 30-10 929
1-10-928 30- 9-929

Ξάνθη 1-10-928 30-12-928
Θεσ)νίκη 1 -11-928 » 30 10-929
Άθήναι 1-10-928 30 9 929
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\ πεβληθη εις τήν Βουλήν.— Ιύ κατάλληλον των αιθουσών.—’Επιστημονικά! ταινίαι.—Περιορισμοί διά 
τήν είσοδον τών ανηλίκων.—’Αστυνομική εποπτεία· —Ποινικαί διατάξεις.—Λογοκρισία κλπ.

Ύπό τον κ.Ύπουργοϋ τών Εσωτερικών κατετέδη προχ&ες 
εις την Βουλήν σγέδιον νόμου «περί λειτουργίας κινη· 
ματογράφων*, εγ,ον ώ; εξής :

"Αρθρον Ιον.—Λειτουργία κινηματογραφικών ή πα
ρεμφερών εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνον κατόπιν 
άδειας της αστυνομικής αρχής, ήτις έάν ή προβολή ει
κόνων γίνεται έν ανοιχτώ χώρω’ δστις δμως πάντοτε 
δέον να ή περιπεφραγμένος κατά τρόπον παρεμποδίζον- 
τα τελείως τήν έξωθε« θέαν, έκδίδεται μετά γνωμοδότη- 
σιν τοΰ ιίκείου νσμομηχανικοΰ ή αστυνομικού, έάν δέ έν 
κλειστφ χώρφ έκδίδεται μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ 
κατά τό επόμενον αρθρον συμβουλίου.

Αρθρον 2ον.—Τό συμβούλιον, συγκροτούμενον κατ' 
έτος δι' άποφάσεως τοΰ οικείου νομάρχου, άποτελεϊται 
έκ τοΰ δημάρχου ή τοΰ προέδρου τής κοινότητος, τοϋ 
προϊσταμένου τής αστυνομικής άρχήο, τοϋ παρά τή οι
κεία αστυνομική διευθύνσει άπεσπασμένου μηχανικού έν 
ελλείψει δέ τοωύτου ένός μηχανικού δριζομένου ύπό τοΰ 
νομομηχανικοΰ, ένός ηλεκτρολόγου καί ένός άστυιάτρου 
ή τών νομίμων αύτών αναπληρωτών. Έν έλλείψει τού
των έξ ιδιωτών αναλογών γνώσεων.

Τό συμβούλων θεωρείται έν άπαρτίφ παρόντων τριών 

λόγου, καί άποφαίνεται διά πλειοψηφία;, άφοΰ άκούσει 
πάντοτε μέν τόν διευθυντήν ή αντιπρόσωπον τής έπιχει- 
ρήσεως, οσάκις δέν κρίνει σκόπιμον καί οίαδήποτε άλλα 
πρόσωπα. 1

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
"Αρθρον 3ον. — Οί διευθυνταί τών κατά τήν έναρξιν 

τής ΐοχύος τοΰ παρόντος διατάγματος λειτουργούντων κι
νηματογράφων ύποβάλουσιν έντες διμή ου αΐτησιν άδει
ας λειτουργίας αύτών. Ή αΐτηοις αύτη παραπέμπεται 
έντός έβδομάδος ύπό τοΰ οικείου άσιυνομικοΰ διευθυντοΰ 
είς τό συμβούλων, δπερ άποφαίνεται τό βραδύτερον έν
τός μηνός π^ερί χορηγήσεως τής άδειας, τοΰ κτιρίου μέ
νοντας ώς έχει ή ύπό τόν δρον τής έκιελέσεως λεπτομε
ρώς καθοριζόμενων αρχιτεκτονικών μηχανικών, ήλεκτρο- 
λογικών ή άλλων μεταρρυθμίσεων, ών χρήζει τό κτίρων 
και αΐτινες μή γι-όμεναι θά άπετέχουν άμεσον καί έπι- 
κείμενον κίνδυνον τής ζωής ή τής σωματικής ακέραιό- 
τητος τών θεατών, αν δέ δέν συμορφωθή ό έπιχειρημα- 
τίας πρός τά ύπό τοΰ ουμβουλίιυ ύποδειχθησόμενα μέ
τρα έντός προθεσμίας καθοριζόμενης ύπό τοΰ συμβου
λίου, διατάσσεται ή διακοπή τής λειτουργίας τοΰ κινημα
τογράφου.

Προκειμένου περί άνεγέρσεω; κινηματογράφου προϋ- 
ποβάλλε αι tl% τό συμβούλιον μετά γραμματίου παρακα
ταθήκης έκ δροχ. 1.000 δι’ αμοιβήν τών μελών αύτοΰ τό 
σχέδιο,ν τοΰ κτιρίου μετά λεπτομερούς έκθέσεως τών γε· 
νησομένων ηλεκτρικών έγκαταστάσεων πρός έγκρισιν ή 
τροποποίησιν, μειά δέ τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου ή αϊτη- 
σις πρός παροχήν άδειας λειτουργίας.

"Αρθρον 4ον· — *Η άδεια έκδίδεται άτελώς καί επ' 
ονοματι ωρισμένου προσώπου καί δι’ ώρισμένον κτίρων.

Μεταβ βασις άδειας έπιτρέπετοι τή έγκρίσει τής αρ
μόδιας αστυνομικής άρχής.

Πςοτάσει του συμβουλίου δύιαται κατά τόν αύτόν 
τρόπον, καθ' δν παρέχεται νά άνακαλήτσι χορηγηθείσα 
αδεια λόγφ μεταβολής ιών συνθηκών τοΰ κτιρίου, ύφ' ας 
αύτη έξεδόθη καί μέχρις έκτελέσεως τών άπό τοΰ συμ
βουλίου ύποδεικνυομένων μεταρρυθμίσεων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
. /Αρθρον δον· — Επιτρέπεται κατ' έξα'ρεσιν νά δίδετα 
ίφ’ άπαξ κινηματογραφική παράστασις ταινιών διδακτι-

κοϋ ύ επιστημονικού περ εχομένου καί είς άλλα κτίρια 
πλήν τών έν τφ ώς άνω άρθρφ άναφερομένων κατόπιν 
άδειας τοΰ οικείου άσιυνομικοΰ διευθυνοΰ, μειά σύμφω
νον γνώμην τοΰ δημοσίου μηχαν.κοΰ ή τοΰ μηχανικού 
τοΰ, δήμου ή τής κοιτόιητος ή τών Αναπληρωτών αύτών 
έν έλλείψει δέ τοιούτων ιδιωτών μηχανικών, προσκα- 
λουμένων παρά τής αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

“Αρθρον 6ον.—Π.ό πάσης προβολής κινηματογρα
φικής ταινίας ή καί πρό τής εισαγωγής αύτής έν Έλλάδι 
ύποβαλλεται είς τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πόλεως 
'Αθηνών ή Θεσσαλονίκης αί ησις περί χορηγήσ8(Βς 
άδειας μετά περιληπτικής άναγραφή; τής ύποθέσιως 
τοΰ πραγματευομέωυ έν τή ύπό προβολήν τοινία έργου.

Έπι τή βάσει τών στοιχείων τούτων ύπ χρεοΰται ή 
αύτή Διεύθυ,σις ή νά έκδώση προσωρινήν άνειαν προ
βολής ή νά άπαγορεύση ταύτη» καθ’ δλον τό Κράτος ή 
εις ώρισμένας περ φερείας αύτοΰ, έφ’ όσον τό περιεχό- 
μενον αποβλέπει είς προπαγανδιστικούς σκοπούς ή άλ
λως θ.γει την’Ελληνικήν ή ξένην Έ «ικρατειαν ή έάν 
έκ τή, προβολής τής ταινίας άπε,λήται κίνδυνος βιατα- 
ράξεως τής δηιιοσίας τάξεως καί άσφαλείας ή άν τό πε- 
ριεχόμενον τής ταινίας άποτελή προσβολήν τών δημο-ιυυυμμυυΛίυν uowQciTui εν απαρτία παρόντων τριών . ’ΑΛ - ί »· Α, —, .

μελών αύτοΰ, άπαραιτήτως δέ τοΰ μηχανικού ή ήλεκτρο- ° WV η tTv8 οπωσδθ’'οτε επιβλαβές είς τήν νιό- 
λόνου. καί άποωαίνεται διά πλριοιίιηπυ'α- limnfl Ανη,,ηοι * .__ .. . . “Ή άδεια αύτη καθίσταται αυτοδικαίως οριστική μετά 

τήν δημοσία πρ. βολήν τής τοινίας είς δύο τούλάχιστον 
I πρωτευού,σας νομών καί τήν έκδοσιν παρά τής έν αύτυϊς 
ί οικείας, άστυνομικής άρχής, βεβαιώσεως δτι ή ταινία 
ί προύβλήθη, τό δέ περ εχομενον αύτής δέν άντίκειται είς 
τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου.

"Αρθρο.· 7ον.—Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή άστυ.ομική 
αρχή άπηγόρευσε κατά τά ανωτέρω τήν προβολήν τή; 
ταινίας ή τήν συνέχειαν προβολής τοιαύτης έφωδι «σμέ- 
νης διά προσωρινής άδειας, δύναται ό ενδιαφερόμενος 
νά προσφυγή είς έπιτροπήν, συνιστωμένην κατ' έτος διά 
διαταγής τοΰ ύ ιουργοΰ τών Έσωτεριιών καί άποτελου- 
μένην έκ τοΰ παρά τφ ύπουργείφ τούτφ διευθυντοΰ 
'Αστυνομίας Πόλεων, τοΰ είσαγγειεω; Πρωτοδικών καί 
τοΰ προέδρου τής "Ενώσεως τών Συγγραφέων ή τών 
νομίμων αύτών άναπληρωτών καί ένος άνιίπροσώπου 
τής Πανελληνίου Κινηματογραφικής Ένώσεως άνευ ψή
φου.

_ Χρέη γραμματέως τής επιτροπής ταύτης έ«τελεί εις 
τών παρά τή Διευθύνσει Άσιυνομίας Πόλεων τοΰ 
Υπουργείου ύπηρετούντων τοιούτων.

‘Η έπιτροπή άποφαίνεται άνεκκλήνω; έντός τεσσα
ράκοντα οκτώ ωρών απο τής υποβολής τής προσφυγής 
πιρί έπικυρώσεως ή άρσεως τής άπαγορεύσεως, έκδί- 
δουσα έν τή πρώτη περιπτώσει τήν οριστικήν άδειαν.

Τά μέλη τής επιτροπής, τακιικά καί άνσπληρωμα- 
τικά, ώς καί ό γραμματεύς αύτής, έφοδιαζόμενα δι’ εί- 
δικοΰ δελτίου ταύτότητος έκδιδομένου παρά τής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων τοΰ ύπουργείου Εσωτερι
κών, δκαιοΰνται έλευθέρας εισόδου είς άπαντα τά δη
μόσια θεάματα τοΰ Κράτους, απηλλαγμένα παντός δι
καιώματος καί φόρου, πρός ένάσκησιν γενικής έπο- 
πτείας.

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
"Αρθρον 8ον.—‘Η έκδίδουσα τήν άδειαν προβολής 

άστυνομική Διεύθυνσίς, δύ.αται, τή αίτήσιι ένδιαφερο- 
μένου,. νά χαρακτηρίζη ταινίας ώς καταλλήλους δι’ 
οικογένειας καί παιδία, τοΰ χαρακτηρισμού τούτου άνα- 
γρσφομένου έπί τής άδειας.

’Ως τοιαΰται ταινίαι δύνανται νά θεωρηθώσιν αί πα- 
ριστάνουσαι έργα τέχνης, πόλεις, τοπεΐα, Ιστορικός σιη-

νάς, ήθη καί έθιμα διαφόρων λαών, γεγονότα τής φυσι
κή; Ιστορίας, φαινόμενα καί πειράματα έπιστημονικά, 
γεωργικός έργασίας, έγκαταστάσεις καί βιομηχανικός 
επιχειρήσεις ή αί ταινίαι αί έχουσοι περιεχόμενον δπερ 
άποκΛειστικώς άποβλέπει είς τήν άνύψωσιν τών θρησκευ
τικών αρετών, τοΰ ίεροΰ χαρακτήρα; τή; οίωγενειακής 
εστίας, τής άγάπης τής οικογένεια", τής μητρική; στορ
γής, τοΰ πνεύματος, τής αύτοθυσίας, τών ηρωικών πρά
ξεων καί τέλος αί έμπνέουσαι τήν ενεργητικό η τα, τήν 
ευθυμίαν, τήν καλωσύνην καί τό θάρρος.

Είς περίπτωσιν άτορρίψεως ύπό τής Αστυνομικής 
Διιυθύνσεως, χαρακτηρισμού ταινίας ώς καταλλήλου δι’ 
οικογένειας καί παιδία δύναται δ αϊτών νά προσφυγή είς 
τήν κατά τό άνωτέρω άρθρον έπιτροπήν.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
"Αρθρον 9av.— Πάσα κινηματογραφική έπιχείρησι 

ύποχρεοΰται, έπί άπειλή στερήσεως τή; άδιίας έλευθερας 
λειτουργίας, νά προβάλη καθ' έιάστην μετά τοΰ τακτι 
κοΰ προγράμματος καί έβδομαδιαίαν κινηματογραφικήν 
άνασκόπησιν ιστορικών ή συγχρόνων έθικών γεγονότων. 
Διά διατάγματος όοίσθήσετοι ό χρόνο; ένάρξεως τή; 
ισχύος τοϋ παρόντος άρθρου, ώ; καί δ τρό τος τής χορη
γίας αύτών καί πάσα άναγκα α λεπτομέρεια.

"Αρθρον ΙΟον.— Άπαγορ ύεται άπολύτως ή είς δη
μοσίου; κινηματογράφου; είσοδος άνηλίκων άμφοτέρων 
τών φύλων μέχρις ηλικία; 16 ετών συμπεπληρωμένων. 
Ή ηλικία θά έξακριβοΰται διά τής έτιδείξεως είς τήν 
ύπηοεσίαν τή; κινηματογραφικής έπιςειρήσεως πιστοπνι 
ητικοΰ τοΰ οικείου δημάρχου ή προέδρου τής κοινότητος, 
διά δέ τού; άλλοδαπούς τή; ποοξενική; αρχή; τοΰ κρά
τους οδ τυγχάντυσιν ύτήτοοι. Τά πιστοποιητικά ταΰτα 
δέον νά φ’ρωσιν έπικεκολ'ημένην καί έσφραγισμένην τή > 
φωτογραφίαν τοΰ ύπέρ ού έξεδόθησαν ταΰτα.

Ή άπαγόρευσι; αύτη δέν εφαρμόζεται μόνον είς ει
δικά; παιδικά; ή σχολικά; παραστάσεις ταινιών έγκικρι- 
μένων ώς καταλλήλων δΓ οίτογενείας καί παιδία.

ΤιμωρΛται ύτό τοΰ οίκείου πταισματοδικείου διά 
προστίμου μέχρι 1.000 δραχμών δ διευθυντή; τσΰ κινηαα 
τογράφου, έν τή αιθούση τοϋ δποίου είσήλθον άνήλικ.ι 
μή έχοντες τήν .ατά τάς άνω διατάξεις ηλικίαν.

Τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή διά 
χρηματική; ποινή; μ’χρι 000 δραχμών, έν ύποτροπή 
δέ δι’ άμφοτέρων τών πσινώ ·, δστι; έπρόβαλεν ή διέ
ταξε νά προβληθή ταινία μή έ/κεκ.ιμένη είς κινηματο
γραφικήν αίθουσαν εί; ήν είχε δηλω ’ή δτι παριστώνται 
θεάματα δι’ οικογένειας καί παιδία.

Τό άρθρον τοΰτο τεθήσεται έν ισχύει διά διατάγματος 
έκδοθησομένου άμα τή λήξει τής κ ιτά τό έτος 1928 
ύφισταμένης ένοικιάσεως του φόρου δημοσίων θεαμάτων.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
"Αρθρον 11ον.— Ό οΐιεϊος ’Αστυνομικός Διευθυντής 

όριζει διά διαταγής έν ή πλείονα τών ύπ’ αύτόν άξιωμα 
τικών διά τά κινηματοθέατρα πρό; ένάσκησιν ύ.τευθύνου 
έποπτεία; τή, τηρήτεω; τών διά τοΰ παρόντο; όριζα 
μένων.

Οί άξ ωματικοί οΰτοι, είσερχόμενοι ελευθ. ρως εις τας 
κινηματογραφικός ηίθούσας, έχουσι δικαίωμα ν'^άναστέλ- 
λωσι τήν περαιτέρω έκδοσιν είσιτηρίων εφοσισν εχει ^τλη 
ρωθή νό άνώτατον δριον του επιτρεπόμενου άριθμοΰ θέ
σεων, καί νά παρακολουθώσι τήν εφαρμογήν τών διατά
ξεων τή; παραγράφου 1 τοΰ προηγουμένου άρθρου κα 
τήν τήρησιν τών διά τήν λειτουργίαν τών κινηματογρά
φων άφορωσών αστυνομικών διιτάξεων..

Διά πάσαν άλλην παράβασιν άναφέρονται είς τον 
Αστυνομικόν Διευθυντήν, όστις έξ οικείας πρωτοβουλίας 

δύναται, πλήν τή; προσωρινή; διακοπής τής παραστά- 
σεως, συτφώνως τφ άρθρφ 9 τοΰ παρόντος να διατάξη 
καί τήν άναστολήν τής περαιτέρω παραστάσεως η λει
τουργία; κινη ιατογράφου μόνον έάν έκ παρτβάσεω; δια
τάξεων τοΰ παρόντος άπειλήτυι κίνδυνος κατά τοΰ κοινοΰ 
καί μέχρι; άποτροτή; τοΰ κινδύνου τούτου. Επι συνεχι
ζόμενου χινδύιου άμπ τή άιαστολή υ ιοβάλλει προτασιν 
είς τό έν άρθρφ 2 τοΰ παρόντος συμβούλιον, δπερ καί

άποφαίνεται όριστικώς περί συνεχίσεως τών εργασιών 
τοΰ κινηματογράφου ή περί προσωρινής άνακλήσεως τής 
άδειας.

Ή καθόλυυ εφαρμογή τών διά τοΰ παρόντος νόμου 
δριζομένων άνήκει είς τήν παρά τώ 'Υπουργείο! τών 
Εσωτερικών Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 12ον.— Τιμωρείται διά φυλακίσεως ένός μη

νός μέχρις ένός έτους ή καί χρηματικής ποινή; άπό 500 — 
20.000 δραχμών άπαγορευομένης άμα καί τής συνεχίσεως 
τή; πιραιτέρτο λειτουργίας τοΰ κινηματογράφου, δ διευ
θυντή; τής έτεχειρήσεω; ή δ έκπροσωπών αύτήν, έν πε
ρί πτώσει λειτουργίας τοΰ κινηματογράφου άνευ τής κατά 
τό αρθρον 1 άδειας. Έάν δμως κατά τήν περίπτωσιν τού
την έλαβε χώραν δυστύχημά τι, ύπόκειται έπί πλέον είς 
τάς λοιπά; διατάξεις τοϋ Ποινικού νόμου.

Μέ τάς ποί'άς τής πρώτης περιόδου τής προηγουμέ- 
νης παραγράφου τιμωρείται δ λαβών τήν έν άρθρφ 1 
άδειαν ή δ διάδοχο; αύτοΰ ή δ ύποδειχθείς ύπ’ αύτών 
καί άποδ^χθείς έγγράφως τήν ιδιότητα ύπευθύνου διευ- 
θυντου τή; επιχειρήσεως, έν περιπτώσει συνεχίσεως τών 
παραστάσεων τοϋ κινηματογράφου μετά τήν διαταχθίϊ- 
σαν διακοπήν αύτών.

"Αρθρον 1 Ιον.— Διά ύτουργικών διαταγμάτων κανό
νια θήσονται αί λεπτομτρειαι τή; έφαρμογής τοΰ παρόν
τος, οΰ ή ισχύς άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως αύτοΰ έν 
τή «Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως»;

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
— Ή γνωστή άπό τί; «Παριζιάνες» καί τόν <Φοιτη 

τήν τοϋ Ν'τάνσ.γ.» σουηδίς καλλιτέχνίς Μαργκίτ Μάν- 
σταντ προσελήφθη ύπό τή; Orhlid Mas διά νά πρω- 
ταγωνιστήση είς τό φίλμ «Ντάς Λαουφμεντες».

— Είς τόν περίφημσν άμερικανόν σκηνοθέτην Ραούλ 
Ούάλς συνέβη πρό ή <ερών σοβαρόν αύτοκινητικόν δυ
στύχημα. Τάς συνετε'ας αδύνατεϊ νά πρόβλεψη κανείς, 
άτυχώς δμως δ μαιτρ έχασε τόν δεξιόν του οφθαλμόν.

— Ό Ραμόν Νοβάρρο άνενέωσε τό συμβόλαιό/ του 
μέ τήν «Metro». Κατά τοΰτο θά εργάζεται τοΰ λοιπού 
έξ μήνες τόν χρόνο.

— ‘Ολόκληρος ή παραγωγή τής U. F. Α. έπωλήθη 
είς τήν ’Αμερικήν. Τοΰτο είναι γεγονός σπουδαιότατων , 
δοθέντο; μάλιστα δτι καθ’ όλην τήν ιστορίαν τού φίλμ 
είνε ή πρ οτη εταιρία γερμανική ή δποία πωλεϊ δλόκλη- 
ρον τήν παραγωγήν τη; είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτε.ας.

— Ό Ίβάν Πέτρπβιτς πρωταγωνιστεί είς τό νέο φίλμ 
τής «Greenbaum» τό «Παιχνιδάκι τής Αύτοκρατείρας».

— ‘Ο Λοΰντβιγκ Μπέργκερ ήρχισε τό ίγίρισμα» τοΰ 
φίλμ «Ή φλέγόμενη καρδιά» μέ τήν Μάντυ Κρίστιαν 
καί Γκουστάφ Φρέλιχ. Ώ; γνωστόν μόλις έπέστρεψεν έξ 
’Αμερικής καί θά παοαμείνη ολίγον.

- Τό φίλμ τοΰ Μάρτιν Μπεργέρ «Αί έρωτικαί περι- 
πέτειαι τοΰ Ρασπουτίν» έτελείωσεν.

— Ό Ά. Βολκώφ, ό σκηνοθέτης τής «Σαχραζάτ» 
«γυρίζει» δ ά τήν U. F. Α’. τόν «Hadschi Murat» τοΰ 
Τολστόϊ.

— Ό γνωστό; γερμανός ηθοποιός Βέρνερ Πιτσαου 
έπεσεν πρό ημερών θαΰμα αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος- 
Ο άτυχής ήτο ευσυνείδητο; ήθοποιός, τό δέ τελευταίο 

του φίλμ ήτο «Τό πρώτο φιλί».
— Εί; τήν «Άσφαλτον» τό νέον φίλμ τοΰ Μάϋ είς 

τήν παραγωγήν Πόμμερ τής U. F. Α. εκτός τοΰ Γκ. 
Φρέλιχ παίζει καί δ X. Α. Σλετώβ.

Ή Μπριγκίντη Χέλμ, ή δποία μάς ενεθουσίασεν είς 
τήν «Γιοσιβάρα» καί είς τό «Όταν τά νειάτα διψούν» 
επιτύγχανε , ώ; λέγουν, έπίσης πρώτης τάξεως επι
τυχίαν ε’ς τό νέον U.F«A. φίλμ «Σκάνδαλον ιίς τό 
Μπάντεν—Μπάντεν.

— Κατόπιν άποφάσεως τοΰ γαλλικού συνδικάτου 
τών χινηματοθεατρώ/ων ηύξήθη ή τιμή τή; εισόδου εί; 
τούς γ λλικούς κινηματογράφους!



Κινηματογραφικός Άιίτΐιρ Κινηματογραφικός Άότΐιρ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ <ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ»

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
Πρωταγωνιάτοτ ν οί Ρ. Κλαΐν Ρότζ», Βϊλλν Φρίτς, Φρίτς Ι’άόπ καί ή Γκέρδα Μάονρονς Πρωταγωντότοίν οί Κόνραδ Φάϊντ, Βέρνερ Κ ραονς καί ιι ’Γ.ιίτερχάζν

Ό Χάγκη είναι άρχηγός 
καί κακοποιών ήτις μετά τόν πόλεμον σπείρει τόν
τρόμον είς δλην τήν ύφήλιον. Ούδέν έγγραφον, ού-___  .....................r , .__ — ·ι,
δεμια μυστική σύμβασις δύναται νά τούς διαφύγη. εύρίσκεΤαι έπ. τά ίχνη τών κατασκόπων. Πληροφο- 
Ο Χαγκη οστις^κατορθώνει νά εμφανίζετε άλλο’ε: ρηθείς δτι παρχνολουθεΐται δ Χάγκη έξαπολύει

σπείρας κατασκόπων

μέν ώς τραπεζί
της, άλλοτε δέ ώς 
διευθυντής ταβέρ 
νας δπίου άλλά 
καί ώς μυστικός 
πράκτωρ τής α
στυνομίας μανθά
νει τά πάντα διά 
τών κατασκόπων 
του. Αί άρχαί'αΐ- 
τινες τόν καταζη · 
τοϋν ούδέν γνωρί
ζουν περί τώνσκο- 
πών του, άλλ’ούιε 
και περίαύτοΰ τοΰ 
άτόμου του. 'Ως 
δρμητήριον τοΰ 
χρησιμεύει ή Τρά- 
πεζά του ήτις ε! 
ναι συγχρόνως κι ί 
κέντρον κατασκο
πείας, εφοδιασμέ- 
νον μέ δλα τά 
σύγχρονα τελειο

ποιημένα τεχνικά μέσα. Έξ άλλου διά τής 
Τραπέζη; του δ Χάγκη χρηματυδοει τάς έγκλημα- 
τικάς του έπιχειρήσεις άλλά καί κατορθώνει νά δα- 
τηρή οΰτω τάς παλαιάς σχέσεις καϊ νά συνάπτει νέας 
σημαντικάς.

Μυστική τις συνθήκη πρόκειται νά ύπογραφή 
έντός ολίγου. Αί άρχαΐ άσφαλε'ας καταβάλλουν 
ύπερανθρώπους προσπάθειας διά τήν προφύλαξιν τή; 
συνθήκης. Ό Χάγκη καί ή συμμορία του άντιθέτως

0 ΜΩΡΙΣ ΣΤΐΛΛΕΡ ΑΠΕΘΑΝΕΝ
Ό διάσημος σουηδός σκηνοθέτης Μαυρίκιος Στιλ- 

λερ άπέθανεν πρό εβδομάδας κατόπιν διμήνου άσθε- 
νείας είς έν,νοσοκομεΐον τής Στοκχόλμης.

‘Η εϊδησις τοΰ θανάτου του προεκάλεσε βαθυτά- 
την θλίψιν εις τούς κινηματογραφικούς κύκλους δλου 
τοΰ κόσμου, δοθέντος δτι ό άποθανών σκηνοθέτης 
συγκατελέγετο είς τάς διαπρεπε στέρας τής έβδόμης 
τέχνης.

Τά φίλμ <Γκέστα Μπέρλιν» εϊς τό όποιον έλάν- 
σαρε ώς άσ έρα τήν θαυμασίαν Γ. Γκάρμπο καί 
ιδίως τό «Αύτοκρατορικόν Ξενοδοχεΐον» έστερέωσαν 
άπολύτως τήν φήμην του ώς άληθινά δεξιοτέχνου. 

προσπαθοΰν νά άπικτήσο.ν παντί σθέ.ει τό μυστικόν 
έγγραφον. Άποστέλλονται μυστικοί πράκτορες του 
ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ δόκτωρ ς Μαζυμότο, δοτές 

ρηθε’.ς δτι παρανολουθεΐται δ Χάγκη έξαπολύει 
έναντίον των μίαν 
νεαίράν κατάσκο
πον ήτις ύπό τό 
πρόσχημα τής έγ- 
κατχλελείμμέν η ς 
παιδίσκη; κατορ
θώνει νά προκαλέ 
σ-η τήν συμπάθει
αν ένός έξ αύτών 
καί νά τοΰ κλέψη 
την μυσ’ϊκήν συν
θήκην.

“Ενας δεύτερος 
έχθρός, δ ύπ’ ά- 
ρίθμ. 326 πρά- 
κτωρτής μυστικής 
’Αστυνομίας κα
θίσταμαι έπικίν- 
δυνος είς τήν συμ
μορίαν τοΰ Χάγ 
κη, δστις άναθέιει 
είς τήν Σόνια 
Μπαρανίκοβα νά 
έπιβλέπη αύτόν.

'Η Σόνια ερωτεύεται τό? ύπ’ άρ.θμ. 326 καί άρ- 
νεϊτχι νά ένεργήση κατ’ αύτοΰ. Άλλ’ δ δαιμόνιος 
Χάγκη κατορθώ-ει νά τήν έξαπατήση καί νά στήση 
δι’ αύτής παγίδα είς τ'.ν 326, δστις καί πίπτει θΰμα, 
άλλά διασώζεται καί πάλιν ύπό τής Σόνας ή δποία 
διά νά έκδικηθή τό? Χάγκη άποκαλύπτει ορισμένα 
μυστικά είς τήν άστυνομίαν ή δποία ένεργεϊ έντός 
βλίγου τήν σύλληψιν καί έξόντωσιν τής σπείρας καί 
τοΰ καταχθονίου Χάγκη.

Τό τελευταίο του φιλμ ποΰ «έγύρισε» στό Χόλλυ
γουντ «‘Ο βασιλεύ; τοΰ Σοχό» μέ τόν Έμιλ Γιάν 
νιγκς, δλίγας ημέρας πρό τοϋ θανάτου του προε
βλήθη είς Στοκχόλμην.

Ή ασθένεια του έχρονολογεΐτο άπό τό Χόλλυ
γουντ, ήτι; καί έγένετο αφορμή νά έπανέλθη εΐς 
τήν πατρίδα του έλπίζων νά έπανεύρη τήν ύγείαν του.

Άλλ’ ο άτυχής σκηνοθέτης ήπατήθη είς τάς έλ- 
πίδας του καί δ θάνατος τόν έπρόλαβε, πχρ’ δλον 
τοΰ δτι μόλις ήτο 45 έτών.

Ό i Κινηματογραφικός Άστήρ» συμμερίζεται καί 
αύτός τήν βχθείαν θλίψιν διά τήν άπώλειαν μιάς 
τοιαύτη; άνεγνωρισμένης κορυφής.

Ό Μπάλντουϊν, δ φοιτητής στό Ιΐανεπίστήμι'-ν του........... τήν ψυχή του. Κι’ άπ" αύτή τή στιγμή
Πράγα; ήτο δ καλλίτερος ξιφομάχος τής έποχής αρχίζει ή πάλη τή; ψυχής του π'-ύ ύπηρετεΐ τόν 
πού έκτός άπό τή φήμη του ώφειλε στό σπαθί Διάβολο καί τ >ϋ Μπάλντουϊν. Μία δπτασία, τό φάν- 

~ ' μιΛς φτω- τασμα τοΰ πχληοΰ του Έαυτοπ, τδν κυνηγά παντοΰ.
του, _ ....
του καί τήν κατάκτησι τής Αυντούσκας, 
χής άνθοπώλιδος, 
πού τοΰ γλύκαινε 
τή φτωχή καί γε
μάτη στερήσε’ςφοι- 
τητική του ζωή. 
Μιά μέρα σέ μιά 
κυνηγετική έκδρο- 
μή άφηνιάζει τό ά
λογο τής Κομήσ- 
σης Μαρζίτ ντέ 
Σβάρτσενμπεργκαί 
θά τήν έσκώτωνε 
άν δέν τής εαωζε 

τήν ζωή δ Μπάλ- 
ντουϊν, πού εύρέ- 
θη τυχαίως στή έ
ξοχή. Αύτό γίνε
ται άφο-μή νά 
γεννηθή σφ· δρυτα 
το; έρως μεταξύ 
τής Κομήσης Μαρ
ζίτ καί τ:0 Μπάλντουϊν, πού έι-νε νά σβυστή το I 
αίσθημά του γιά τή φτωχή Λΐ.τοΟσκα. Δέν ήτανε 
δμως δυνατόν δ φτωχός φοιτητής πού μόνη περιου
σία είχε τό παληό του σακκάκι καί τό σπαθί τ;υ νά 
βρίσκεται στόν κΰκλο τής Κομήσσης Μαρζίτ. Γιά νά 
τό κατωρθώση πρέπει νά βρή χρήματα. Πολλά χρή
ματα ! γιά νά κράτηση τήν καρδιά αύτής πού λα- 
τρ.-ύει. Ό διάβολος τοΰ παρουσιάζεται ύπό τήν μτρ 
φήν τοΰ τοκογλύφοι Σκαπινέλη. Τοΰ δί?ει χρήματα 
άφθονα άλ ά τοΰ έξαγοράζει τό παν ’. Τήν σ^νείδησί

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Είς ΤΟ Σινε Όπερά προεΡλή&η μέ έπιτυχίαν ή 

«Όδεττη» μέ τήν Φρανζέσκα Μπερτίνι.
Εΐς τό Σινε Μαζί* προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν 

τό ρωσικόν έργον «Ίβάν ό τρομερός» καί ιδιαιτέρως κα 
τόπιν προσκλήσεων ή άμερικα-ική ταινία <Ή καλΰβη 
τοΰ γέρω Θωμά». , ,

Είς τό Σίτε Μελί* έδόθη μέ έπιτυχίαγ το εργον « Η 
κόρη τοΰ Σεΐχη» μέ τήν Μπεμ.τε Ντανιβλς, Επίσης 
προεβλήθη μετά μεγάλης επιτυχίας το εργον τοΰ Ντυπόν 
«Μουλέν Ρουζ» μέ τήν Όλγα Τσέχοβα- Τό «Μουλέν 
Ρούζ» προεβλήθη συγχρόνως καί εις τό .Σινέ Άλάμπρα.

Είς τό Άλάμπρα έκτδς τοΰ άνωτέρω έργου προεβλήθη 
μέ έπιτυχίαν καί ή ταινία τοΰ Χάρολδ Λόϋδ « Ο μικρός 
μου αδελφός». , , „ ,

Μέ μεγάλην έπίσης έτιτυχίαν προεβληθη εις το Σ^ε 
Λ/οδέρν τό έργον «Ή τελευταία παράστασις τοΰ ιππο-

'Όταν αύτός θέλει 
νά κάμη καλό, ζ ή 
ψυχή του κάνει τό 
κακό. Είναι πλέ
ον αύτό τό ίδιον 
τό ΚΑΚΟ ένσαρ- 
κωμένον.’Έτσι γί
νεται άφορμή τοΰ 
θχνάτου τής φτω
χής Αινιούσκας. 
'Ο μνηστήρ τής 
Μαρζίτ άνακαλύ- 
πτει τάς σχέσεις 
τη; μέ τόν Μπάλ- 
ντουϊν καί τόν κα- 
λεΐ σέ μονομαχίαν. 
Πριν φθάση αυτός 
στόν τόπον τής μο
νομαχίας φθάνει 
τό φάντασμα τής 
ψυχής του ξιφο- 

। μαχ ΐ καί σκωτώνει τ ίν Βαρώνον Βάλτις, τόν 
ί μ-,ηστήρα τή; Μαρζίτ. Αύτό τήν κάνει νά τόν μισήση 
καί δτχν αυτός τήν πλησιάζει γίνεται αιτία τοΰ αί- 
φνηδίου θανάτου της. Παντοΰ τό φάσμα τοΰ ΚΑΚΟΥ 
τον καταδιώκει. Δέν εύρίσκει πουθενά άσυλον. Που
θενά μιά σιίγμή ησυχίας. Ή φοβερά δπτασία τόν 
κάνει στο τέλος τρελλόν καί τοΰ προκκλεϊ τόν θά
νατον.

ι Γιά τό ΧΡΗΜΑ έπούλησε τή ψυχή του στό 
ί]ΚΑΚΟ μά ήττήθη άπ’ αύτό δ άήττητος ξιφομάχος....

δρομίου».
Εΐς τοΣιτε φρανσαί προεβλήδη έπίσης έπιτυχώς «Ό 

φοιτητής τοΰ Ντάνσιγζ» μέ τήν Σούζυ Βερνόν καί τόν 
Βιλλυ Φρίτς.

‘Επίσης είς ένα τών κινηματογράφων μας προεβλήθη ή 
προπαγανδισιική ταιιία τοΰ Μονοπωλιίου τών καπνών 
ή όποία θή σταλή καί είς τήν ’Αμερικήν διά προπαγαν
διστικούς σκοπούς, άποτελεΐται δέ από τρεις πράξεις.

‘Ο νέος διευθυντής τής πυροσβεστικής υπηρεσίας, τής 
πόλεώς μας έξέδωκε διαταγήν δι’ής ύποχρεοΰνται οΐ κι
νηματογράφοι νά διατηροΰν είς τάς είδικάς ύδαταποθή- 
κας τέσσαρας τόνους ϋδατος διά τό ενδεχόμενον πυρ- 
καϊάς. Ναζλόγλου

i-ilmklkier
Καθημερινή Κινηματογραφική Έφημερίς 

Γραφ ΐα Berlin, W■ g
Kothenerstrasse 37 Allcmagne
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! Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η εβδομας του «ςπλεντ.τ»

Η ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ
Πρωταγωνιθ τοΐ’ν ή Παρθέλλα Άλμπάνι καϊ ή ΛΙέντι' Κρϊότιανς

Ο ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΩΡ

Προεβλήθη είς τό Αττικόν
Είχαμε οπωσδήποτε αρκετό καιρό νά ϊδωμε φίλμ πα- 

ρομυία: ύποθέσεως, ούτως ή άλλως οί θαυμαστοί αύτοΰ 
τοΰ είδους άποτελοΰν πάντοτε τήν μειονότητα. Είς 
τήν προκειμένην περίπτωσιν δέν μά; συγχινοΰν ι ϋτε τό 
αισθηματικόν τής ύποθέσεως, ούτε ή ώραιότης τήςΝτολ. 
Κοστέλο, οΰιε ή σκηνοθεσία, δοθέντος δτι ή μέν ύπό· 
θεσις είναι μονότονη ώς συνήθως, ή πρωταγωνίστρια 
δέν έχει άλλο προτέρημα καί ή σκηνοθεσία,τξα ρέσει ώρι- 
σμένων σκηνών άρκετά επιτυχημένων, κατά τά άλλα, 
το μεγάλο μας ενδιαφέρον κινεί ό Τζών Μπάρρυμορ.

Καλ'ΐτεχνης πραγματικά μεγάλος. Αί έιφράσεις του 
είναι φυσικαί, άπλαϊ, χωρίς προοπσίηιι καί συγχρόνως 
έντυπωτικοιταται. Ή γαλήνη καί ή άτολμία του μπρός 
στήν αγαπημένη, ζωγραφίζονται έξ ίσου ώρα'α στό πρό
σωπό του δσον καί ή άγριότης καί ή μανία τής έκδική- 
σεως στό κυνήγι τής φαλοίνης. Μή λησμονούμε δέ δτι 
συνδυάζει καί αληθινήν ά'δρικήν ώμοριιάν.

Γενικώς πρόκειται περί καλού εις το εϊδο: του φίλμ· 
Έδώ έσημείωσε σχετικήν έπιτυχίαν. Ro —Ma

Φ ΑΖΙ Λ
Προεβλήθη είς τό «Σαλόν Ίντεάλ

Ό έρως ένός άραβας ηγεμόνες καί μιας έκκεντιική: 
Γαλλίδος, οί συνέπειαί του καί τό τραγικόν του τέλος. 
Σενάριο πού δέν βλέπομε γ.ά πρώτη φορά, σκηνοθετη- 
μένο έξ άλλου κατά τρόποι διόλ υ Ικανοποιητικόν, παρ’ 
όλον δτι ή υπόδεσις έξελίσσεται στό Παρίσι, Βσνετία καί 
’Αραβία καί αί ανατολίτικοι εικόνες υστερούν μέ τά ά- 
ηδώς ψ ύτικα ντεκόρ.

‘Η Γκρέττα Νίσσεν μόνον ιΐιμορφη καί τίποτε παρα
πάνω. Δέν μπορεί νά τής άρνηθή κάνε ς δτι έχει στιγ 
μάς καλλιτέχνιδος άλλά καί είς αύτάς κυριαρχεί μάλλον 
ή καλλονή τησ. Ό Σάρλ Φαρέλ συμπαθής.

Γενικώς πρόκειται περί μέτριου φίλμ τό όποιον έδώ 
δέν ήρεσεν. Ro—Ma

OTflN Tfl ΗΕΙΛΤΛ ΑΙψΟΥΜ

Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»
Τό φιλμ αύτό συγκαταλέγεται είς τά άτυχή έκεϊια, j 

τών οποίων τό σενάριον εί αι 'όσον ασθενές ώστε νά 
παςασύρη καί σκηνοθέτην καί ηθοποιούς είς σφάλματα, ι

Πρόκειται δηλαδή περί ένός συνηθισμένου σεναρίου, 
μέ περιέργους καί άνομοιυγετ εϊς χαρακτήρας. Έπεζήιη- 
οαν φυσικά οί σεναριογράφσι νά έμβαθύνουν παρουσιά- 
ζοντες μίαν νεανικήν κρίσιν φίρουσαν σέ παραστράτισμα. 
Τό έπέτυχον; Κατά τήν γνώμην μου όχι.

Κι’ δ Παμπστ, όσ τις μή λησμονούμε δτι μάς έχει πα
ρουσιάσει δχ« όλιγα αλησμόνητα φιλμ, παρασύρεται άτυ
χώ, καί αύτός κατά τον θν βερώτερον τροπον. Σκηναΐ 
μεβαΐα καλαί υπάρχουν,άλλά τό σύνολον δέν είναι όποιον 
θά άνεμένετο άπό ένα Πάμπστ.

"Ας έκθωμεν τώρα είς τήν Μπριγίττην Χέλμ. Τόν φό
βον, τόν όποιον έξεφραζα μόλις προ εβδομάδας δταν 
έβλεπα τήν δημιουργίαν της στήν «Γιοσιβάρα» έρχεται 
άτυχώς νά ένισχύση ό ρόλος τη; αύτός. ‘Η Χέλμ είναι 
καλλιτέχνις μέ εξαιρετικό πράγματι ταλέντο, άκλά μονο
μερής, έξ άλλου δέ ε^ει ανάγκην σκηνοθέτου δεξιοτέ
χνου, ό όποιος τά τήν έχη άνιιληφθή, πράγμα τό όποιον 
δέν συμβαίνει φαίνεται μέ τόν Πάμπστ.

Έξαίρεσιν άποτελοΰν αί σκηνυί τοϋ μπαρ καί ό τρό
μος τη, μήπας ό σύζυγός της έπαθεν τίποτε, σκηναΐ πού 
δείχνουν άτηθινά ώμορφην συνεργασίαν σκηνοθέτου καί 
καλλιτέχνιδος καί ενισχύουν τήν καλλιτεχνική ν αξίαν τοΰ 
φίλμ, Δέν τήν λησμονοΰμεν άκόμη καί στή σιιγμή πού 
δείχνει δλα τά προσόντα μιάς βάμπ. Σχεδόν δμως πάν
τοτε άδυνατοΰμεν νά τήν λησμονήσωμεν στήν «Μητρό- 
πολι».

‘Ο Γ. Ν,ίζλ (ό σύζυγος) μονότονος, συμπαθέστερος 
οπωσδήποτε ό Ζάκ Τρεβόρ (ό ζωγράφο.) Ή φωτογρα
φία τού Σπάρκουλ καλή.

Τό φ λμ έδώ έσηιιείωσεν έπιτυχίαν καί φυσιιά συνι- 
στάται διά τήν έμπορικήν του άξίαν. Ro-Ma

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Etc τήν γενικήν θ ιβερότητα τού φίλμ προστίθεται 
μία άκιμη θλιβερά σόμπτωσις- δ θάνατος τού Μώριτς 
Σιίλλερ, τού σκηνοθέτου ‘Ο τόπος δέν είναι κατάλληλος 
διά νά όμιλήσωμεν περί τής έκλειπού. ης φυσιογνωμίας. 
’Απλώς έτονισαμεν τήν σύμπτωσιν αύτήν έστω καί άν ή 
«Έξομολόγησις» δέν δύναται ούιε νά συγκριθή μέ άλλα 
έργα τοϋ δημιουργού τοΰ «Αύτοκραιορικοΰ Ξενοδοχείου».

Θά ήδύιατό τις νά εΐπη διά τό φιλμ αύτό δτι είναι 
ιταλικό. Όπως δηλ. παρή/θησαν τελευταίως φίλμ είς 
τήν Αμερικήν π.ύ έχουν δλα τά στοιχεία ένός σουηδικού 
ή γερμανικού.

Τό κατ’ έμέ, όπως καί άλλοτε πολλάκις έχω τονίσει, 
τό είδος αύτό όχι μονον δέν μέ συγκινεϊ, άλλ’ οΰ.ε μοΰ 
αρέσει διόλου, μοιραίως καί άτυχώς κατά πλήρη άντιθε- 
σιν πρός τάς άρεσκειας τοΰ άθηνοϊκού κοινού. Είναι 
δηλ. γεγονός άναμφισβήτητον δτι τό φίλμ ήρεσεν έδώ 
καί τό «Σπλέντιτ» είδε παλαιός ήμέρας δοξης

Είς τήν σκηνοθεσίαν ένές Στίλλερ δέν θά ήθελα τά 
ώμο φα ν’ αποτελούν έξιίρεσιν.

Ή Πυλα Νέγκρι δέν μοΰ ήρεσεν, τής λείτει ή αίγλη 
καί ή δύναυις άλλων της ρόλων Είς τό πλευράν της δ 
μα αρίτης Άϊναρ Χάνσον καλούτσικος.

Άδιάφρον τό φίλμ έδώ επαναλαμβάνω έσημείωσεν 
άξιοσημείω ιον έπιτυχίαν,τήν μεγατυτεριν ίσως τής εβδο
μάδας καί τούτο κυρίως άς έχει ύπ’ δψιν του ό επαρ
χιώτης. Ro-Ma

Μετ’ εύχαοιστήσ^ως μ,χν χνι,μ,εν οτε 
κατά. τήν έν Βγρολίνω δταψ.ονήν του, ό κ. 
ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΓΑΗΣ, έςιςβφίλισΐ -,ήν έν Έχ· 
λάδι άποκλετ-τεκή ν έκρ.ετά).7 ευσ· ν τής 
νέα; παραγωγής τών αυτοτελών περιπε
τειωδών δραρ-άττον τοΰ διασήμ-ου πρω- 
ταγων-.βτοΰ ΕΔ\Η ΠΟΛΟ έζδόαεως ΟΓΝΙ- 
ΒΕΡΣιΑ, Ιϊερο'λίνου.

Τά νέα -,αΰτα έργα ίηαράρίλλα εΐ; 
δράσ-.ν, πλοκήν και «ε^ιπετείας, 6ά φ8χ· 
σωσίν έντός τοΰ παοαεχοΰς ’Ιανουάριου, 
οΰδεμ,ίαν δέ σχέσιν έχουσι μέ τά παλαιά 
τοΰ ίδιου ττρωτχγωνίστοΰ, έκδόσεω; άλ* 
λων οικων, και τ>. όποια έκυζλοφόρησαν 

ΐήπρόκείται νά κυκλοφορήσουν κατ’αύτ/ς.

Είς τό Σεβένιγκεν. τήν ’Ολλανδικήν Ντωβίλ, είς 
τήν παραλίαν δπου γίνονται τά λουτρά, χαριεντίζεται δ 
Κάρολος Βέν Λύσσεν νεαρίς άκόλουίος Πρεσβείας μέ 
τήν Γιάνα σύζυγόν του, μέ τήν όποιαν διέρχεται έκεϊ 
τήν σελήνην τοΰ μέλιτος.

‘Η Γιάνα είναι νέα ώριία άλλά ζηλιάρα, μέχρις 
απελπιστικού βαθ
μού, ώστε ή ζήλια 
της γίνεται όφορμή 
ή σελήνη ούτή τοΰ 
μέλιτος νά σκεπά
ζεται συχνά άπό 
σύν>ιφα τής ζή
λιας της καί τό μέ
λι τά ξυ'ίζη. Έκεϊ 
βρίσκε σι καί ή 
Πιερέτ Ντόρλυ, ή 
διάσημος Παριζιά- 
να ηθοποιός, νέσ, 
ώραία, χαριτωμένη, 
σκερτσόζα, ικανή 
νά σαγηνεύσρ καί 
τόν άπαδέστερον 
άνδρα. 'Επίσης 
έκεϊ παραθερίζ ι 
καί δ Πρόεδρος τού 
Δικαστηρίου ό Λου· 
κάς Ν τίσττλλ θαυ’ 
μαστής καί φίλος 
τή; Πιερέτ καί 

γνωστός τοΰ Καρό
λου. ‘Ο Ντέστελλ 
συνιστά είς τό νέον 
άνδρογυνον καί τήν
Πιερέτ, ήτις γίνεται ή πέτρα τού σκανδάλου 
μεταξύ τοΰ Καρόλου καί τή; γυναίκας του. Πολλαί τυ
χαίοι μικροπαρεξηγήσεις κρατούν τό άνδρό/υνον είς εμπό
λεμον έρωτικην κατάττασιν. Ό Κάρολο: εχει ίδιοκτη- 
γον πλοϊον, είς τό όποιον έχει δώσει τό όνομα τής συζύ- 
του τοιΤιάνος καί εί: τό δπ. ϊον προσκαλεΐ τόνκ.Πρόεδρόν, 
άνευ τή; Πιερέτ. Ή Πιερέτ δμω; κολυμβώτα φθάνει 
μέχρι τού πλιίου καί υποκρίνεται τήν πνιγομένην. Τήν 
πέρνουν είς τό πλοϊον διά νά συνεχισθή ή ζηλοτυπία τής 
Γιάνας. Λίφιη; λαμβάνει δ Κάρολος τηλεγράφημα, δια- 
τασσόμενος νά έπιστρέψη εις τήν θέσιν του. Διευθύνε
ται μέ τό πλοϊον είς τήν άκτήν, έξερχεται καί βγάζει 
είσιτήριον, γ,ά τόν εαυτόν του καί τήν γυναίκα του, τής 
ταχείας αμαξοστοιχίας. Ό Κάρολος προπορεύεται είς τό 
μαγονι του καί άναμένει τήν Γιάνα ή όποια οαως δέν 
^ηγαίνει, θυμωμένη άπό προηγηθεϊσαν σκηνήν ζηλοτυ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—Σ. Καζαντζήν (Ξάνϋ·ην). Δυστυχώς είνε πολύ ακρι

βά διά τοΰ ιο δέν θά προβώμεν είς νέαν παραγγελίαν.
— Μ. Μανουράν (Ρέ&νμνον). Δελτίου εάς εστάλη καί 

άποροΰμευ πώ; δέν έλήφθη.
— ΖΓαντελίδηκ (Αλεξανδρούπολη·). Διατι καθυστερείτε 

άνιαποκρ σεις ; Παρακαλοϋμεν τά είσθε τακτικό:.
— Καρακώσταν (Σάμον). Φωτογραφίας μικρός δέν 

έχομεν. Σάς στέλλομεν τρεις μεγάλος.
—Πανουργίαν ( Λεβάδειαν). Είδοπειήσαμεν να στέλον- 

ται περισσότερα τεύχη. Παρακαλοϋμεν να στέλλετε 
τακτικότερα άντσποκρ σεις. , r

—Κιούρην (Ιωάννινα). Λυπούμεθα πολύ διότι προη- 
γήθη άλλος. Πάντως έλπίζομεν νά ένδιαφέρεσθ,ι πάντοτε 

πίας. Έν τφ μεταξύ ό κ. Πρόεδρος έξομολογεϊται τόν 
έρωτά του είς τήν χαριτωμένην καί γόησσαν Πιερέτ,ήτις 
τόν άφίν.ι καί φεύγει, λέγουσα είς αύτόν ότι θά τού 
δώ τη άπάντησιν άργότερσ, πράγματι όμως γιά νά μήν 
τοΰ δώση άπάντησιν, άφοϋ τρέχει καί πέρνει θέσιν είς 
τήν άμσξοστοιχίαν, όπου βρίσκε αι ό Κάρολος. Ή αμα

ξοστοιχία φεύ γει 
φέρουσα τόν άνδρα 
τής Γιάνας »αί τήν 
ερωμένην τοΰ Προ
έδρου. Οί έγκατα- 
λειφθέντες, Πρόε
δρος καί Γιάνα, υ
ποθέτουν ότι έφυ
γαν έκ συνεννοή. 
σεως. Είς τήν αμα
ξοστοιχίαν τώρα 
συμβαίνουν τρομερά 
πράγματα. Διαβο
λικοί συμπτώσεις 
κλείουν είς τήν αύ
τήν καμπίναν τίν 
Κάρολον καί τήν 
Πιερέτ τούς όποι
ους κλειδώνει )έκεΐ 
ό μεθυσμένος ελεγ
κτής τής άμαξο. 
στοιχίας καί αύτοί 
άπό μέσα άναστα- 
τώουν τόν κόσμο 
γιά νά ’οίς άνοί- 
ξουν. Ένας συντα? 
ξειδιώτης δημοσιο
γράφος τηλεγραφεί

τό σκάιδαλον είς τήν έφημερίδα του, τήν οποίαν διαβά
ζουν οί φαινομε.ικώ; άπατηθέντεςΠρόεδρος κοίΓιάνα.Ή 
Γιάνα ζητεί τό διαζύγιον της, συνεπεία τοΰ σκανδάλου 
καί έρχεται ή ημέρα τής δίκης. Είς τήν δίκην αύτήν τό 
έργον φθάνει ιίς τό άκρον άωτον τής εύθυμίας του.

Τό διαζύγιον δίδεται είς τήν Γιάναν καί τά τέσσερα 
ερωτευμένα πρόσωπα, συναντώνται μέ τό διαζύγιον είς 
έν Μπάλ μασκ'ε. Έκεϊ ό Κάρολος χορεύει μέ μίαν προ- 
σωπιδοφίρον καί τή; έξομολογεϊται τήν άθωότητά του 
καί τόν έρωτά του πρός τήν πρώην γυναίκα του. Τότε ή 
προσωπιδοφόρος άποκαλύπτειαι. Είναι ή Γιάνα. Πει- 
σθεϊσα π-ρ. τή; άθωότητός του, πίπτει είς τάς άγκάλας 
του διά νά μή χωρισθοΰν πλέον ποτέ. Τό ίδιο συμβαίνει 
καί μέ τόν κ. Πρόεδρον καί τήν Πιερέτ οϊτινες ένοΰνται 
διά παντός.

διά τό περιοδικόν διά νά μας ένισχύετε. Αί φωτογρα 
φίαι θά έπιστραετώσιν.

— Παπανικολάου (Δάρισσαν). Εύχαρίστως νά άναλά- 
βετε άλλα νά είσθε τακτικός- Φροντίσατε διά τήν έγγρα- 
φήν ώ; συνδρομητών τών αυτόθι διευθυντών κινηματο
γράφων.

— Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην). Άνηουχούμεν διά τήν 
σιωπήν σας. Ή καθυστέρησις άνταποκρίσεων ζημιοϊ.
Ε ΚΛΟτΕΙ C

Έξεδόθη ύπό τοΰ Εκδοτικού Οίκου «Άγκυρα» είς 
καλλιτεχνικήν έκδοσίν τό θαυμάσιου μυθιστόρημα ποΰ 
τόσον ήρεσε ώς κινη ιατογρα εική ταινία Μ«έν·Χοθο 
μ ταφρασμέιο άπό τήν διδα Alex.

Κατ’ αύτάς κυκλοφορεί καί τό πολύκροτον εργον τοϋ 
Σούδερμαν Σάρξ καϊ Διάβολος.
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• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ένα θαυμάσιον νομοσχέδ.ον «Περί λειτουργία; κινη

ματογράφων» κ ιτεσκευάσθη καί πάλιν εις τό ‘Υπουργεϊον 
τών 'Εσωτερικών καί υπεβλήθη προχθές ε’.ς τήν Βουλήν 
όπως καταστή νόμος τοϋ Κράτους. Τό νομοσχέϊιον αυτό, 
τό όποιον δημοοιεύομβν ολόκληρον είς άλλην σελίδα 
δέν ζητεί τίποτε άλλο, είαή τό κλιίσιμον έκατονιάδων 
κινηματογράφων τή; Ελλάδος πρό; μεγάλην χαράν ιών 
έλλήνων ήθοποιών τών οποίων τό τομεϊον συντάξεων 
ένισχύεται κατά σκανδαλώδη τρότον έκ φορολογιών τών 
κινηματογραφικών εισιτηρίων, ένώ όλοι οί είς τού; κινη
ματογράφους εργαζόμενοι (μηχανικοί, ταξιθέται,θυρωροί 
κλπ.), μόλις κιταστοϋν ανίκανο δι’ έργασίαν αποθνή
σκουν τή; πείνης, διότι δέν πριβλέπα δι αυτού; κάνες 
γραπτός νόμος. Οί μηχανικοί (όπερατέρ) πρό πάντων, οί 
πλεϊστοι τών οποίων λίγο-πολύ είνε άσθεν ϊ; λόγω τών 
συνθηκών ύπό τάς οποίας έργάζοντιι, οΰτε καί δι' αύ· 
τού; λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα. Άντιθέτω; διό 
τό θέατρον όχι μόνον δέν λααβάνεται πρόνοια πρό 
προστασίαν τή; ηθική;, άλλά άφίνεται έλεύθερον νά ορ
γιάζει ώστε νά κάμει καί τού; πλέον έκφυλου; νά κοκ
κινίζουν μόλι; άντικρύ ·ου > τήν σιηνήν. Τά παιδιά είνε 
έλιύθερα νά παρακολουθούν οιινδήποτε παρίστασιν καί 
άν αναγγείλουν οϊ διάφοροι θίασοι μέ ποικίλας άσεμνους 
σκηνάς χωρίς νά λείπουν άπό αΰτάς καί τί γνωστοί τής 
Όμονοίας νυκτερινοί κύναιδσι, έ·ώ άντιθέτω; άπαγο 
ρεύεται είς αύτά κάτω τής ηλικίας τών 16 έτών νά πα
ρ τκολουθή ιουν κινηματογραφικήν παράστασιν ή όποια 
ουδέποτε παρουσιάζει τί τό άσεμνον καί μάλιστα άφοϋ 
ή ταινία προβάλλεται κατόπιν έγ/ρίσεως τή, επιτροπή; 
λογοκρισίας.

Άλλο άρθ.ον καθ.στά υπευθύνου; τούς διευθυντάς 
τών κινηματογράφ ..ν καί έπ.βάλη εϊ; αυτούς πρόστιμον 
«αί φυλάκισιν έ ίν δ άστυφύλαξ εύρη έντό; τής αιθούσης 
θεατήν κάτω τών 16 έτών.

Π δς τώρα ό νομοθέ,η; έσκίφθη ότι ή ιτορεΐ ένας 
έπιχειρηααιίας νά είνε καί εκτελεστής τοϋ νόμου ένώ 
τό Κράτος διαθέτει τά όργανά του πρός τοΰτο, αύτό μό
νον it; τήν "Ελλάδα δύναται νά γίνη.

Έν πάσει περιπτώσει εϊμεθα ιής γνώμης ότι τό ύπο 
βληθέν νομοσχέδιον δέν είνε δυνατόν νά ψηφισθή ώ; έχιι 
ύπό τής Βουλή; άλλά θά τροποπ πηΟή οϋτω; ώστε νά 
είνε δυνα ιή ή έφαρμογή του.

Πρός τοΰ to όμω; δέον νά καταβληθή ιδιαιτέρα προ
σπάθεια έκ μέρους τών διαφόρων έπιχειρηματιών καί 
πρό παντός τών Επαρχιών |τού; όποιους θίγει περισ
σότερον τό έν λόγφ νομοσχέδιον καί νά μή άφ σουν τάς 
φροντίδας αΰτάς ιί; τήν Π. Ε. Κ. τής όποιας ό πρόεδρο; 
οΰδέν ποιεί εΐμή μόνον νά ένδιαφέρεται διά τά άτομικά 
του συμφέροντα, νά διατηρή τάς περγαμηνά; του καί νά 
έξευ τελίζρ τήν Π.Ε Κ. β ιζών τήνδακτυλογράφον του να 
ΰπονράφρ άντί τοΰ Γεν. Γραμματέως, πολλάκις τά έγ
γραφα τοΰ Σωματιίου.

‘U κίνδυνος τών ’Επαρχιακών ιδίως έπιχειρήσεων έκ 
τών όποιων αποζούν σήμερον χιλιάδες ολόκληροι οικογε
νειών είνε μέγας καί πρέπει νά φροντίσουν νά προστα
τεύσουν τάς έπιχειρήσεις των, άναλαμβάνοντε; αύτοί I 
μόνοι τόν άγώνα τούτον.

* "»
Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ή κίνησις είς τούς 

κινημα-ογράφους μας υπήρξε ζωηροτάτη άφ’ ένός λόγφ 
τής άλλαγής τοϋ καιρού ό όποιο; συνετέλεσε είς τοΰτο 
καί άφ’ έιδρού είς τήν προβολήν έκλεκτών έργων άπό 
εκείνα πού αρέσουν ε’ς τό ελληνικόν κοιόν. Άπό αΰ- 
ριον θά προβληθούν τά έξή; έργα.

Εί; τό Σάλον 'Ινιεάλ «‘Ο φοιτητής τής Πράγας» μέ 
τόν Κόνραδ Φάϊντ, τόν Β ρνερ Κράους καί τήν Έστερ- 
χάζυ,εί; τό Σπλέντιτ «Ή ζωντοχήρα· μέ τήν Μ.Κρίστιανς 
καί τήν Μαρσέλλα Άλμτάνι μέ ολόκληρον τήν μούσιτήν

τοϋ μουσουργού κ. Χατζηαποστόλου, είς τό ’Αττικόν τό 
«Γκράουσ ιαρκ» μέ τήν θειαν Νόρμα Τάλμαιτζ καί είς τό 
Ονφα Πάλας «Οί κατάσκοποι· μέ τόν Βίλλυ Φρίτις καί 
τόν Κλάϊν Ροτζε. Τό Μοντιάλ δπως γράφομεν καί 
είς τά «Μικρά Αθηναϊκά» παρεχώρησε ^τήν θέσίν 
του προ’ωρινώς <ί; τόν θίασον πού παίζει τήν «Βα
βυλωνίαν», άρχίζ ιδέτάς παραστάσεις του άπό αΰριον 
Δευιέραν.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡ ΑιΕΥΣ

Κινημ. 'Ολύμπια. Μέ κοσμοσυρροήν προεβλήθη ή 
«Γιοσιβίρα» μέ τήν Μπριγίττη Χέλμ- τό έργον ήρεσεν.

Κινημ. Σπλέντιι Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη ό 
«Δόκτωρ Σιίφρ» άπό δέ τής Πέμπτη; δ «Θαλασσοκρά- 
τωρ» μέ τόν άμερικανόν τραγωδόν Τζών Μπάρυμορ, ση· 
μειώσαν έπι υχίαν.

Κινημ. Χαι Λαΐφ. Προεβλήθη τό έργΟν «Φαζίλ»’κατά 
τήν προβολήν δ βαρύτονος τοΰ μελοδράματος κ. Ν. Του- 
απακάρης έτραγουδησε τήν ώραίαν Καντσονέτταν «Να- 
πολιτάιικες νύχτες».

Κινημ. Φως. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη ή «Πά
λη στήν “Αβυσσο» μέ τόν Κάρλο Άλντίνι άπό δέ τής 
Πέμπτης ό «’Ορεινός Καβαλλάρης» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά εξής έργα : 
«Έ, κάου-μπόΰ» μέ τόν Ζίπσον, δ «Καταρράκτης τοϋ 
θανάτου» μέ τόν Τόμ Μίξ καί τό «Μοιραίοι Ρήγμα».

Βρυέννιος
ΰΒ ΚΟΚΚΙΝΙΑ (Πειραιώς)

Κινημ. Ηλιος. Προεβλήθησαν «Πρίγκηψ Ζιλάχ» καί 
τό «Διαμάντι τοΰ Τσάι a»» αέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς

Κινημ. Κρνστάλ. 1ιν εβλήθησαν «Ό Διάβολος τών 
Παρισίων» καί ή «Γυμνή Γυναίκα»

Κινημ, Έκλαίρ. Προεβλήθη μέ εξαιρετικήν έπιτυ- 
χίιν ή γνωστή έπιτυχία «Σειρήν τής Σεβίλλης» Ι.Α.Β. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «Τό λυκό
φως τή; δόξης» μέ τόν Γιάννιγκς.

Κινημ. ΪΙαλάς. Προεβλήθη τό έργον «‘Ο γαλάζιος 
Δούναβις» μέ τήν Λύα Μάρα.

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη τό έργον «Νύχτες 
Σικάγου».

Κινηα. Ά&ήναιον. Μετά μεγάλης επιτυχίας προε
βλήθη καί διά δευιέραν έβδομάδα «Ή Άνάστασις». 
Προσεχώς «Ό Πρόιδρο:»

Κινημ. Παιί. Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν «‘Η 
ωραία ‘Ελένη τοΰ Μενελάου».

Κινημ. Μοδίρν. Διάφορα έπεισνδιακά καί ατραξιόν.
Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «‘Ο άγρυτνος 

φρουρός» καί «Τό μυστικόν τή; χώρα; τών θυελλών».
Κινημ. Άιτικόν. Προεβλήθησαν «Τό τελευταίον 

βάλς» καί ό «Νικητής».
Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη «‘Η κυρ'α τοΰ βαγ- 

κόνλί». Τσατσαπας
Π A Τ Ρ A I

Ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους μα: αύτήν τήν 
έβδομάδα έξαιρετικώ; ζωηρά. Ό κινηματογράφος Ίν- 
τεάλ μέ τήν προβολήν τοΰ φίλμ «Τό κορίτσι τή; Ρεβύ», 
έχαμεν έναρξιν τών έκλεκτών έφετεινών του έργων κ ι 
τών άγαπητών είς τήν Πατραϊκήν κοινωνίαν κομεντί 
τή; Οΰφα. Έξ άλλου ό Κινημ. Πάν&εον μέ τήν προβο- 
κήν τού φίλμ «Τό τέλος τοΰ Μόντε Κάρλο» έσχε άρκε- 
τήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Πάν&εον (αίθουσα). Προεβλήθησαν τό αΰτο-

ΚτνίΐΗατογραάικός Άότϊιρ 

έκόστισε ή νίκη», «Ερωτικό κυνήγι», «Ό Γιάννης μέ τις 
δύο γυναίκες» καί «Ό τελευταίος ά.δρας έπί τής γής». 
Προσεχώς «Σά σέ Παρί», «Τό Φάντασμα τή; “Οπερας» 
καί «Μία νέα Ντυμπαρύ».

Ή διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου είνε 
άξια συγχαρητηρίων διά τήν έκλογήν έργων.

Κινημ. Πάν&εον. Προβάλλονιαι διάφορα έπεισό- 
διακά. Καξαντής
Ρ ΕΣΥΜ Ν HJ Κρή ’ ης)

Κινημ. Ίδαΐον. Προεβλήθησαν τά έργα. «Ό τρομε
ρός ντεντεκτίβ», «Οί νεόπλουτοι», «Χάννιμπαλ» καί «Ό 
Ταυρομάχος».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή τορ- 
πίλλη», «Ό τρομιρός κλέπτης» καί «Στήν άλλη ζωή».

Μανουράς
ΒΟΛΟΣ

Κηνιμ. ’ Αχίλλειον. Προεβλήθησαν κατά τήν πα
ρελθοΰσαν έβδομάδα τό «Μαρ’ύριον Γυναικός» μέ τήν 
Σουζύ Βερνόν καί τόν Σάρλ Βτνέλ καί «Όδέττη» τοΰ 
Σαρδού μέ τήν Φραν. Μπερτίνι. Άμφότερα έσημείωσαν 
άρίστην έπιτυχίαν. “Ηδη προβάλλεται ή «Φλορίδσ».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν «Ό Δικτάτωρ» 
μέ τήν Μαίρη Άστορ καί τόν Τζίλμπερτ Ρολάντ καί 
«Γυμνή Λαίδη». Άμφότερα μέ καλήν έπιτυχίαν

Παπαβασιλεϊου
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. Άγγλαΐα. Συνεχίζει άποτυχώ; τήν προβολήν 
τοΰ επεισοδιακού έργου «'Ο ένεδρεύων κίνδυνος». Συγ- ■ 
χρόνως δέ δίδει καί θεατρικά; παραστάσεις έκλεκτός 
θίασος ποικιλιών.

Κινημ. Άπόλλων.Έν μέσφ συρροή; έκλεκτ.ιΰ κόσμου 
προεβλήθη το άφαντάστου επιτυχίας έργον συνοδείρ άρ- 
τιωτάτης μουσικής «‘Η Κική».Προσεχώ; ό «Χρυσοθήρας» 
μέ τόν Σαρλώ. Συγχρόνως προεβλήθησαν καί τοπεϊα 
τοΰ ‘Ηρακλείου κι ηματογρ ιφηθέντα π ρά τοΰ κ. Λιιαρ- 
δάκη διευθυντοΰ τοΰ «Άπόλλωιος». Πολιτάκης
ΙΩΑΝΝΝΑ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κατάδι
κος», «Τό καρναβάλι τής Βενετίας» καί «Ή φωλεά τοΰ 
αετού» πού έσημείωσε έξοιρετικήν έπιτυχίαν. ‘Η διεύ- 
θυνσις τοΰ κινηματογράφου υπόσχεται διά τήν θερινήν 
περίοδον πολλά καί εκλεκτά έργα. Τό πιστεύομεν διότι 
είνε άνθρωπος προοδευτικός καί δραστήριος.

Κοφινάς
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Τίγρις 
τών θαλασσών» μέ άφάντασιον έπιτυχίαν, «Ό γορίλλας» 
μέ κοσμοσυρροήν έκ τών σπανίων, «Δράματα οίκων ά ο- 
χής», «Ζήλεια» καί διά δευτέραν φοράν «‘Η βασίλισσα 
τής Τζάζ»καί «Χαμένοι στό μέτωπο» Προσεχώς «Πριγκή- 
πισσα Λουλοΰ» καί «’Εκδικητής τοΰ Νταβός».

Μπιξέλης
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. Ντορέ. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου τής κ. 
Κοτοπούλη, προεβλήθησαν τά έργα «Νεανική μέθη» καί 
«Ή μονάκρ βη». Προσεχώς «Ή πριγκήπισσα τοΰ Τσαρ-

Παπανικολάου

τελές δράμα «Ή Τατιάνα» μέ τήν “Ολγα Τσέχοβα, «Ό 
Κουρσάρος μέ τή Μάσκα» μέ τόν Ριχάρδο Κορτέζ, «Τό 
διαμάντι τοΰ Τσάρου» καί «Τό τέλος τοϋ Μόντε Κάρλο» 
μέ τήν Μπερτίνι καί τόν Ζάν Άντζελο, άπαντα μέ έπι
τυχίαν. Προσεχώς «Τό Λυκόφως τής Δόξης» μέ τόν Αι
μίλιον Γιάννιγκς.

Κινημ. Πάν&εον (ταράιαα). Προεβλήθησαν «Τό δια
μάντι τοΰ Τσάρου», «Μιά γροθιά καί κάτωη αυτοτελές 
περιπετειώδες καί «Τό τέλος τοΰ Μόντε Κάρλο», άπαντα 
μέ σχετικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «‘Ο Μαύρος Πειρα
τής» μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπανκς.

Κινημ, ‘Ιντεάλ. Προιβλήθησαν «Ανάθεμα ό Πόλε
μος», «Τό κορίτσι τής Ρεβύ» άμφότερα μέ έπιτυχίαν, 
καί δίπρακτος κωμωδία. Προσεχώς ένα πολύ μοντέρνο 
έργον τής Λύα Μάρα «Ή Μαριέτα». ’ Ανδριόπουλος 
ΕΛΕΣΣΑ

Κινημ, Βέρμιον, Προεβλήθησαν τά έργα «Ρασπουτίν» 
καί «Οί άπάχηδες τών Παρισίων» μέ έξαιρετικήν επιτυ
χίαν.

Κινημ. Μ. 'Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα «Θό
δωρος καί Σια» καί «‘Ο υιός τοΰ Ζορρό» μέ έπιτυχίαν.

Έσπιελίδης
ΚΑΒΑΛΛΑ

ΟΙ κινηματογράφοι τής πόλεώς μας Γπροέβα- 
λον τά έργα «Λευιή Άδίλφή» τό όποιον ύπερήρεσεν, 
«Μόνα Βάνα» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Ή εΰνοουμένη 
τοΰ Μαχαραγιά», «Τό μεγάλο μυστικό» σημειώσαν μεγά
λην έπιτυχίαν, «Τό χαμίνι» μέ τήν Άντα Νίλσον, «Ό 
άνθρωπος στήν Ανατολή» μέ ιόν Άρτ Άκόρτ καί «Αδά
μαστος Τόνυ !».

Κατά τήν προβ ·λήν τής ταινίας «Μόνα Βάνα» τής 
παρελθούιης Κυριακής παρετηρήθη τοιαύτη κοσμοσυρ
ροή ώστε πολλοί άναγκάσθησαν νά φύγουν έλλείψει θέ
σεων. Κατακρίνομεν καί πάλιν τήν τακτικήν τών συμπο
λιτών μας οί όποιοι συγκεντρώνονται άθρ.'ως κατά τας 
Κυριακάς εις τούς Κινηματογράφους ένφ τάς άλλας ημέ
ρας ή προβολή γίνεται έιώπιον δεκάδες θεατών.

Θερμά συγχαρητήρια εις τήν διεύθυνσιν τών κινημα
τογράφων μας διά τήν έκλογήν ωραίων έργων.

Νιτσόπουλος
ΚΑΛΑΜΑΙ

Έπί τοΰ παρόντος καί οί τρεις κινηματογράφοι τής 
πόλεώς μας άργοΰν. I. Μιγάλου
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ταυρο
μάχος», «Γυμνή σουλτάνα» μέ άποτνχίαν καί «Ή Μπα
γιαντέρα».

Κινημ, Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η κλοπή», 
«Μοργκάν ή σειρήν» καί «"Οταν ή γυναίκα θέλει».

Καρακώσιας 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή άγά· 
πη», «Ό σωματοφύλαξ» καί «Κακομοίρες γυναίκες».

Πανουργία;
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Κίντρικόν. Προεβλήθησαν «Ή πριγκήπισσα 
τών πετρελαίων», «Ή έκδίκησι; τοΰ πιθήκου» «Ό χρυ- 
σοθήρας» καί «‘Η λέσχη τοΰ«έρωτος καί τοϋ μυστηρίου».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τά εννέα άστρα» 
καί «Οί άνθρωποι τοΰ δρόμου».
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθη μέ μεγάλην επιτυχίαν 
«Ή διεθνής σωματεμπορία» καί άνεπιτυχώς «Ή^θεία 
φλόγα». ’Ετίσης προεβλήθη ή πρώτη εποχή τοΰ έργου 
«Δύο μάγκες». Σιέφικαρ
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Σόδομα καί 
Γόμορρα» είς δύο έποχάς, «Δύιαμις και καλλονή», «Πόσο
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«Τά περίφημα ψεύδη τής Νίνα ΙΙέτροβνα» είναι 

δ τίτλος ένός νέου φιλμ τής παραγωγής ’Έριχ ΙΙόμ- 
μερ τής U. F, Α. ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Χάνς 
Σβάρτς, εις τό όποιον πρωταγωνιστεί ή παγκοσμίως 
πλέον γνωστή βάμπ Μπριγίττη Χέλμ. Ό άνδρικός 
ρόλος ίνετέθη είς τόν Βάρβικ Βάρντ.



Κτνηματογραύικός Άάτηρ
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— Είς τδ Κινηματοθέατρον ΛΤονιιάλ άπό αΰριον παύει 
νά λειτουργοί κινηματογράφο; καί έγκαθ,σταται θίασος 
δπου θά παίζει τήν «Βαβυλωνίαν».

— Τήν πτρελθοισαν εβδομάδα είς τά έν τή πόλοι μας 
Βρεφοκομεΐον ό κ. Μαδοά; «έγύρισε» τήν σκηνήν τής 
βαπτίσεως τής Μαρίας Πενταγιώτισσας. Ό κ. Μαδράς 
ύποδυόμενος τόν ρόλον ένος ερημίτου παπά έτέλεσε τό... 
μυστήριον, βαπτίσας ένα έκ των τροφίμων μπεμτέδω»', ό 
όποιος μπόμπες ΰπεδύετο τήν Μαρίαν.

— Πολύ σύντομα φαίνεται ότι οί συμπολϊται μας θά 
Ιδουν αίαν θαυμασίαν ταινίαν πιθανώτατι είς τό Αττι
κόν, Πρόκειται περί τής ταινίας «‘Η ώραία ‘Ελένη τή; 
Τροίας» είς τήν οποίαν άναπαρίσταται ολόκληρος ή ιδιω
τική ζωή τή; θρυλικής Ελένη; έξ αφορμής τής όποιας 
έγινε ό Τρωικό: Πόλεμος.

— Καί τό Σαλόν 'Ιντεάλ μά; ετοιμάζει μίαν μεγά
λην έκπληξιν. Μανθάνομεν δτι πολύ σύντομα θά προ
βολή τήν ύπέροχον ταινίαν «Σαχσραζάτ» μέ τήν Μαρ- 
σέλλα Άλμπάνι, Πέτοοβί’-ς, Νικολά Κολίν καί μέ όλους 
τούς αστέρας τής U F.A.

— Ό Γιά'Ό Χέϊφοτς, ό διάσημος βιολιστής ό όποιος 
έδωσε τήν παρολθοϋσαν έβδομάδα δύο συναυλίας εί; τό 
Κεντρικόν, είνε ό σύζυγος τής άμερικανίδος Βοντέτ 
Φλοράνς Βίντορ, τής οποίας πολλά έργα θά ίδωιιεν εφέ
τος. Δυστυχώ; ή συμπαθή; καλλιτέχνες δέν έσυνώδευσε 
•τόν σύζυγόν τηςθιά νά έπωφελούμεθα τής ευκαιρίας νά 
τήν γνωρίσομεν καί έκ τοΰ πλησίον.

— ‘Ο γνωστός μας μικρός καλλιτέχνης Τζαίκυ Κούγ- 
καν δέν παίζει πλέον είς τόν κινηματογράφον άλλά είς 
τά διάφορα Βαριετέ. "Ηδη ευρίσκεται είς τό Παρίσι καί 

παίζει μαζί μέ τόν πατέρα του σ’ ένα μοΰζικ-χώλ. "Οπως 
μαθαίνωμε πρόκειται νά έλθη έδώ γιά νά παίξη μαζί 
πάντοτε μέ τόν πατέρα του, πού κάτει δευτερεύοντας ρό
λους, είς τό Καμπαρέ Περοκέ.

— Άφίχθη έξ Ευρώπης με ά μακράν άπουσίαν ό κ. 
Ίωτήφ Μοργουλής διευθυντής τοϋ ομωνύμου γραφείου 
κινηματογριφι<ών ταιιιών καί αντιπρόσωπος τών Οίκων 
Παιέ καί Οΰνίβερσαλ.

Έπίση; άφιχθη έκ Βερολίνου δπου έπεσκέφθη τά έν 
Νιουμπάμπελσμπεργκ στούντιο τής Ούφα ό διευθυντής 
τής έιαιριίας Συμβατική κ, Θ. Δαμασκηνός. Ή «Συμβα
τική» αντιπροσωπεύει εί; τήν ‘Ελλάδα τήν U. F. Α.

— Μέχρι τέλους τρέχ. μηνό;, τελειώνει ή έμφάνισις, 
έκτύπωοις, καί συναρμολόγησες τή: έτέρας έλληνικής ται
νίας «Όδυσσεύς Άνδροϋτσος». ‘Η δλη εργασία γίνεται 
εννοείται είς τά διάφορα κινηματογραφικά έργαστήρια 
τής πόλεώς μας ύτό τήν άνωτέραν έπίβλεψιν τοϋ κ. Κα- 
μινάκη. Έ Ιπίζομεν πολύ συντόμως νά είμεθα είς θέσιν 
ν’ άναγγείλοιμεν είς τούς άναγνώστα; μας τάς έντυπώσεις 
μας έκ τοϋ άιωτέρω έργου, προκειμένου νά προβληθή 
τούτο ένώτιον τής κριτικής έπιτροπής άποτελουμένης 
καί έξ ειδικών συνεργατών τοΰ «Κινημ. Άστέρος».

— Πολύ συντόμως θά κάμη έναρξιν καί ό Κινηματο
γράφος «Σιναμπάρ» ύπό τήν διεύθυνσιν τής Ήστερν- 
Φίλμ Είς τόν κινηματογράφον αυτόν τοποθετούνται ήδη 
τά περυσινά καθίσματα τοΰ «Σαίόν Ίντεάλ» καί καλλω
πίζεται γενικώς ολόκληρο; ή αΐθουσά του.

Λ.ΗΒ1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ην τρεχ. μηνός Νοεμβρίου λήγουν αϊ σύνδρο

μα! τών κ. κ. Γ. Σ·κερη 'Αθήναι, Κινηματογράφου 
«Πάνθεον» Άμαλιάδα καί Έμμ. Πολιτάκη ‘Ηράκλειον.

Παρακαλοΰνιαι θερμώς οί άνωτέρω κ. κ. συνδρομη- 
ταί δ τω; θελήσουν καί άνανεώσουν έγκα’ρω; τάς σύνδρο
μά; των. Ή Διαχείριαις
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Κ· & Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

’Αγγί-οελΛπνικη Έ-αιοία—Χαλκοκονδνλη 3θα—’Αθΐίναι
Γεν. Άνιιπρόσοϊποι έν Έλλάδι τή, Αμερι

κανικής. ‘Εταιρία;
TIFFANY - STAHL

Έξηοφαλίσαμεν διά τήν Ελλάδα δλα τά 
εκλεκτά έργα τής άνωτέρω έτιιρ'ας τά ό- 
πυϊα^έγγυώνται Πανελλήνιον έπιτυχίαν καί 
συνεπώς μεγάλας εισπράξεις. Θαυμάζονται 
ίδιοιτέρως διά τόν σκηνικόν των πλοΰτον, 
τήν ήθοπο.ΐαν τον κοί πρό παντός διά τάς 
υποθέσεις των αί όποΐαι αρέσουν είς τό 
έλληιικόν κοινόν.

ΠΑΙΖυΥΝ 01 ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ ΚΑΙ
ΓΝΟΣΤΟΤΕΡΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Ή τραγικωτέρμ σκηνή τής δολοφονίας τοΰ Τσάρου καί 
τή; οικογένεια: του έκ τοΰ ομωνύμου έργου ----------------------- -

τής TIFFANY STAHL
Τά εογα τήίς TIFFANY #d προβληθούν εις τούς μεγαλειτέρονς κινηματογρ. ’Αθηνών 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ

’Ιδού μερικοί τίτλοι τής πλούσιας συλλογής του :
ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΜΟΥ (Mon Paris) ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΙ' (Sables) ΙΝΣΑΑΛΑΧ, ΜΑΣΙΣΤ 
κα’. ΣΕΐΧΗΣ, ΑΙ ΑΡΚΑΔΕΣ, II ΕΝΕΧΕΙΡίΑΣΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, 

• ΤΟ ΘΎΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ, ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ, ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ, Η Δις ΑΠΟ 

• ΤΗΝ ΝΤΑΡΜΑΝΤΙΕΡ κ-λ. κτλ 
•
• ΣΑΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΛΙΑΡΧΘΣ ΤΙΣ πΑΓΚΟΣΜΙΟϊ ΦΗΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! «ΚΑΝΑΣ

•
• Θίτει είς τήν διάθεσίν σας τό τέλειον έργαστήριόν του διά τάς διαφημιστικός σας J ταινίας, τίτλους, λήψεις ταινιών κλπ.

• Δύναται νά σάς προμηθεύση, πρώτης ποιότητας κάρβουνα διά ρεύμα έναλασσόμε-
• νον καί συνεχές, κόλλαν λίπος καί λάδι.

φ Μή καθυστερείτε νά άποτανθήτε είς τό γραφεΐον του, Θά εϋρητε δ,τι χρειάζεσθε

• ΠΛΗΡ0Φ9ΡΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΩΡΕΑΝ




