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ΑΟΗΝΑΙ 12 Φεδρονήρχον 1928

ιΐ/ημα^ί&α(ρΐΙ<ί

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΤΑ
Η ώραχα Οϋγγρχς καλλχτέχνχς εχς uxav ό»·ηνήν τοϋ έργον τής Fox Evropa Produktion α'Η 

κνρχα δέν θέλεχ παχδχά». τό οποίον ποο^άλλεταχ άπό αϋρχον εχς τό «Άττχκόνη. Είς τό 
αϋτό έρ ν "ωνχΰτεϊ καχ ό γαρχτωηένος ζέν-πρε»ιχέ Χάρρν Αχτκε.
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0 ΑΡΓΟΖ TOY ΤΪΠΟΪ TBi AHiW |
Δοφοκλέους 7 (Στοά Πάππου) Άθήναι Ξ 

μόνον έν Ι.λλάοι Γραφεϊον αποκομμάτων Ξ 
_ ®7.λπνικών έρημερίδων καί περιοδικών· Ξ 
Ξ Παρακολουθεί τόν απανταχού έλλην. Τόπον. =
Ξ Αποκόπτει κ>ΐ αποστέλλει είς του ιίοδρο- Ξ 

ηάς τον παν ότι τοΐ/ς ένδιαρέ.'ει, ’ Ξ

I L’ARGUSDELA PRESSEDORIEJIT
I Rue Sophocles No 7 (Passage Pappou) Athenes = 
Ξ l.eseul en (irece bureau de conpares des Ξ 
Ξ journaux et des revues grecs =
Ξ 11 suit toute la presse grecque il coupe et = 
Ξ envoit a ses abonncs ce qui les interessent. 'Ξ

Ί οε/οολοβακικη κινηματογραφική επιδεώοηοι.;
Stf/wnska o/ Palms hucerna

PRAGUE (II)

Γοαφεΐα έι· ΙΙ,έννη - ΒεροΙίνφ -Νέα Ύόρκη - Βονδαπέοι

ΣΤ ΜΟΣ Β ΣΤΑΜΕΛΟΣ
5 ΧΛΡΙΛΛΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5-ΟΘηΝΛΙ

Γραμματοθυρίς ;>({ 
= Τηλ. Διευθ. = 

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
= ΛΦΙΧΘΗ5ΛΝ 
Λάμπαι οικονομίας 
μέ κάτοπτρον Zeis τό
που axadin. Τό πρώ
τον βραβεΐον εις τόν 
διαγωνισμόν τού Βερο
λίνου, 120 κινηματο
γράφοι έν Έλλάδι έ- 
προμηθεύθησαν τοιαύ- 
τας λάμπας έξ ημών, 
ύπέρτεραι ήγγυημένως 
παντός συναγωνισμού 
"Ανθρακες προβο- 
2»Λς παντός διαμετρή
ματος εις χαμηλός τι
μάς.

Κόλα Agfa ή άνωτέρα άνά τύν κόσμον 
Άνρουλέζ καί μηχαναΐ προβολής δΓ αίθουσας 
και σχολεία. * * * * 5 * * *

9 Από τής πρώτης ημέρας κα#’ ήν ένεψανίσ&η τό ι 
έντυπον τού κινη ματογράφου Πάν&εον» νπό τύπον κινη
ματογραφικού περιοδικού, προφανώς διά νά όικαιοΑοχβί- 
<α* ή δημοσιογραφικού χάρτου, άποφύγαμεν
r’ άπαντήσωμεν τις ώρισμένα δημοσιεύματα αύτοϋ Φίγοντα
αμέσως τόν «Κ ινηματογραφικόν 3Αστέρα* διά
νά μη δώσωμεν αφορμήν είς τούς νεαρούς και αδαείς 
συντάκτας αυτού νά πιστεύσουν ότι άποδίδομεν και την 
έλαχίστην σοβαρότητα εις τό έντυπον,

9Αλϊ ή σιωπή έκ μέρους μας ήτο επίσης επιβεβλη
μένη έκ σεβασμού προς ημάς αυτούς καί προς τούς άνα· 
γνώστας μας Ιδίως, των όποιων τό ενδιαφέρον δεν νομίζο- ।
μεν ότι μάς επιτρέπεται νά έξαντλούμεν είς ζητήματα
προκαλούντα εμετόν καί αηδίαν,

9Επειδή όμως είναι δυνατόν ή σιωπή μας αυτή νά πάρε- 
*δν εκδότην τού εντύπου κ· Τριανταφύλλου 

καί νά έκληφ&ή ώς άναγνώρισις αδυναμίας έκ μέρους μας 
νά δώσωμεν μίαν οίανδήποτε άπάντησιν είς όσα οι δήμο- j 
σιογραφικοί νεοσσοί κατ9 εμπνευσιν τού Πάτρωνός των 
δημοσιεύουν είς τό νεαρόν περιοδικόν των, τό όποιον εί- I 
ρήσ&ω έν παρόδφ άπέ&ανεν έν τή γεννέσει του, αναγκαζό
μενα άπαξ διά παντός ν9 άσχολη&ώμεν μέ αυτό, μέ τήν 
άπόφασιν νά μή έπανέλ·&ωμεν πλέον έστω καί άν έξακολου· 
νήση δριμυτέρα ή έναντίον μας ακατανόητος καί αδικαιο
λόγητος πολεμική,

ΙΙροτού είσέλ&ωμεν εις τό κα&αρώς επαγγελματικόν 
μέρος τής συζητήσεως είναι ανάγκη νά καθορίσω μεν 
σαφώς καί κατηγορηματικώς τήν στάσιν μας απέναντι 
εού κ, ΤριανταφύΚλου διά νά άντιληφ&ούν οι άναγνώσται 
πόσον ταπεινή καί ευεελής είναι ή έναντίον ιιας πολεμική 
τού έντύπου τού - Παν&εουτ.

*0 *Κ ινηματογραφικός 3 Α σ τ ή ρ' είναι γνω
στόν ότι άπό τής αρχής τής έκδόσεώς του έτήρησε πάν» 
τότε απέναντι όλων ανεξαιρέτως των κινηματογραφικών 
επιχειρήσεων άμερόληπτον τακτικήν, καί τούτο διότι ό 
σκοπός τής έκδόσεώς τού *Κινημ, ’ Α σ τ έ ρ ο ς>> είναι 
ευρύτερος καί συγκεκριμμένως, ή έξυπηρέτησις των έμπο 
ρικών συμφερόντων των απανταχού τής * Ελλάδος έπιχει- 
ρηματιών, τρόπον ώστε νά δύνανται οι ένδιαφερόμενοι

λαμβάνωσι γνώσιν τής έν Ελλάδι κινηματογραφικής 
^^ήσεως εις πάσας αυτής τάς λεπτομέρειας. Έπί τής 
εακτικής ταύτης βαδίζων ανέκαθεν ό ι ν η μ· 9Α σ τ ή ρ* 
αφιέρωαε ειδικήν σελίδα διά τήν κριτικήν των προβαλ· 
λομένων έν 3Α&ήναις ταινιών, είς τήν οποίαν αι δημοσίευα» 
μεναι κρίσεις, αύστηραί καί άμερόληπτοι, πολλάκις έπέ· 
συραν τά συγχαρητήρια τών έπιχειρηματιών τών όποιων 
αι ταινίαι κατεκρί^ησαν ύφ9 ημών. Καί μόνον τό γεγονός 
τούτο είναι ικανόν νά απόδειξη πόσον ή γνώμη τού

Ταινίαι κολοσσοί άποτελοΰσαι τό καλλίτεροι· καί 
επικερδεστερον πρόγραμμα εις πάντα κινηματογράφον 
Κινηματογραφικοί επιχειρήσεις πόσης φύσεως.

Ln Cinemutoi)riii)hie l·ram'ciise 
Εβδομαδιαίοι· Γαλλικόν κινηματογραφικόν πτοιοδικόν

Ιινόδυνσις - Γραφεία
18· Rue de la (.our - de-Nunes

PARIS (XXe)

filmtechnik 
■r · κ ΐε/νικον Κινηματογραφικοί’ ΙΙεριοδικόν
Εκδότη; — Διευίΐΐ’ντή; Hill,elm Knapp

HALLE (SAALE) Γερμανία

ARTE Y CINEMAT0G4MHA
Ίοκανικη Κινηματογραφική και θεατρική ΈκιΆειόοηοι;

ΙιινιΊννσι; : Calle .Aragon 235, 30
BARCELONA - ESPAONE 
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7; Directeur: E. ATHANASSOPOULO £
<r Redacteur en chef: Jaques Cohen Toussieh Λ

Redaction et Administration
7* 8, Rue Dehhane, 8
vf alexandrie-egypte

LE CINE TURC
Oryane Prafessimme! Impartial du Cinema Oriental et

KINEMATOGRAPH

■ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ί Ετήσια Δρ 150.— (
ί Έξάμηνος » 80.— |
$ Τρίμηνος » 40.— t
1 ’Εξωτερικοί! Γενικώς ?

< Έτησία Δρ. 250.— >
j Έξάμηνος » 150.— >

Άιιερικής
ξ Έτησία Δολλάρια 5.— ί

Έβομαδιαία Κινηματογραφική καί Φίλο- ( 
λογική Έπιθεώρησις

'Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής:
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Άρχιόνντάκτης: ΘΕΜ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ '
Γραφεία: Σοφοκλέους 7 (Στοά Πάππου) ί

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ί Διά μίαν φοράν
5 ό στίχος . . . Δρ. 5.— > 
< Μέχρι τριών δη-
> μοσιεύσεων ό στ. » 4.— ;
{ "Ανω τών τριών

δημοσ. ό στίχος > 3.50 <
> Ή σελίς .... » ·400.— >
( Είς τό έξώφυλλον
| ή σελίς ...» 5θΟ.— <

\ ΕΤΟΣ Ε'. ΑΡΙΘ. 7 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5,00

ΗΜΕΙΣ KAI Ο k. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
*Κ ι ν η μ. 3 Α σ τ έ ρ ο ς» έπί τών προβαλλόμενων ταινιώ 
είναι σεβαστή καί αναγνωρίζεται ώς όρ&ή αδιακρίτως τή 
υπέρ ή κατά τής ταινίας κριτικής του, Τήν αυτήν στάσιν 
ώς ήτο φυσικόν έτηρήσαμεν καί έπί τών ταινιών τού 
< Παν&έου·. 9Εάν δέ ενίοτε ήναγκάσ&ημεν ν9 άσχολη&ώμεν 
αύστηρότερον έπ3 αυτών τό έπράξαμεν πιεζόμενοι άπό 
τήν δυσφορίαν ή όποια έδημιουργή&η είς τόν κινηματο 
γραφικόν κόσμον λόγφ τής αδέξιας καί αναξιοπρεπούς 
διαφημίσεως αυτών είς βάρος τών λοιπών κινηματογρα
φικών επιχειρήσεων,Πέραν τούτου ό ^Κ ι ν η μ. 3Α σ τ ή ρ» 
έτήρησεν απέναντι τού «Παν&έου» στάσιν αύστηρώς άμε» 
ρόληπτον ώς δύναται πάς τις καλής πίοτεως συζητητής 
νά διαπιστώση,

Ή άμεροληφία αύτη τού *Κ ι ν η μ, Άστέρος^ φαί» 
νεται ότι δέν ηύχαρίστησε τόν κ, Τριανταφύλλου ό όποιος 
έ'&εώρησε καλόν νά έκδοση ίδιον περιοδικόν καί ν9 άρχίση 
ένα συστηματικόν καί αυτόχρημα ταπεινόν αγώνα έναν 
τίον μας, έκ τού τρόπου τής διεξαγωγής τού όποιου κατα
φαίνεται <ό άγροίκον καί άστοιχείωτον τού άνδρός, Λυπού- 
μεό-α όέ είλικρινώς διότι ό κ, Τριανταφύλλου παρά τό 
κοινωνικόν έπίπεδον είς τό όποιον εύρίσκεται, έπιμένει 
νά μεταχειρίζεται γλώσσαν τών τριόδων καί έκφράσεις 
συνή&εις είς τά στόματα εκείνων οί όποιοι ουδέποτε 

I έγνώρισαν ανατροφήν καί παίδευσιν. Βεβαίως ό κ. Τριαν
τάφυλλου δύναται νά μεταχειρίζεται οίανδήποτε γλώσσαν 
&έλει καί επομένως καί αυτήν τήν όποιαν γνωρίζει έξ 
άπαλών όνύχων, είς ημάς όμως δέν έπιτρέπετε νά δίδο- 
μεν προσοχήν πολύ δέ περισσότερον καί ν9 άπαντώμεν 

1 είς αύτήν, έφόσον ουδέ ίχνος σοβαρότητος καί εύπρεπείας 
διακρίνομεν είς τούς άφρούς τούς όποιους έξεμεΐ άπό τών 
στηλών τού περιοδικού του,

‘Όσον άφορα τό έντυπον τού κ, Τριανταφύλλου άπό 
κα&αρώς έπαγγελματικής άπόφεως διαβεβαιούμεν αυτόν 
ότι ή σοβαρότης, ή σπουδαιότης καί ή γνώσις αυτού περί 
τά κινηματογραφικά είναι τόση, όση καί ή ίδική μας 
γνώσις περί τήν άρβυλοποιΐαν,

Δέν νομίζομεν ότι έχομεν ύποχρέωσιν νά ύποδείξωμεν 
εις τούς νεαρούς συντάκτας τού έντύπου τού Ήαν&έου* 
τάς έλλείφεις, τάς άνακριβείας καί τό πλή&ος τών άνοη» 
σιών αί όποΐαι δημοσιεύονται είς αυτό διότι δέν σκεπτό- 
με&α νά μετέλό'ωμεν τό έπάγγελμα τού διδασκάλου. 'Εν 
πάσει περιπτώσει είναι χαρακτήρισεικόν τό ότι καί αυτοί 
οί άναγνώσται μας δι9 έπιστολών των μάς άναφέρουν 

1 μετά πολλής είρωνίας άνακριβείας τού περιοδικού προερ» 
■ χομένας άπό έλλειψιν καί τών πλέον στοιχειωδών γνώ» 
σεων περί τά Κινηματογραφικά. Καί διά νά τερματίσω- 
μεν τήν συζήτησιν είς τό κεφάλαιον τούτο έχομεν τό 

■ &άρρος νά καυχώμε&α ότι ό « Κ ι ν η μ, 3Α σ τ ή ρ » κα-



Κινηματογραφικός Άότίιρ
Κινηματογραφικός Άότήρ

Η ΕΑΑΒΚΙΚΗ ΚΙΪΗΜΑΤ. Π ΑΗΓ2ΓΗ
Ή καταπληκτική υποστήριξις τής ελληνικής ται

νίας «Έρως καί Κύματα» εκ μέρους τοΰ ελληνικού 
κοινού δέν πρέπει να παρέλδη απαρατήρητος άπό 
τούς ενδιαφερομένους διά τήν κινηματογραφικήν πρό
οδον τοΰ τόπου καί άπό τούς θέλοντας νά ϊδουν μίαν 
ημέραν συστηματικήν παραγωγήν ταινιών έν Έλλάδι. 
’Ήδη ή Dag Film Co ένθαορυνθεΐσα άπό τήν πρώ
την ύποστήριξιν τού έργου της προτίθεται νά συνέχιση 
τήν ωραίαν προσπάθειαν της μέ τήν οποίαν δέν υπάρ
χει αμφιβολία δτι θά κατορθώση νά παρουσιάση 
συντόμως τό δεύτερόν της έργον το οποίον θα είναι 
ασύγκριτος άνώτερον τού πρώτου.

Άλλ’ ή προσπάσεια τής Dag Film δέν πρέπει νά 
μείνη καί τήν φοράν αύτήν μία απλή και μεμονωμένη 
προσπάθεια. ’Οφείλει νά εύρη ύποστηρικτάς τόσον με
ταξύ τού ελληνικού κοινού δσον καί τής κυβερνήσεως 
εφόσον άπεδείχθη δτι ή έδραίωσις μιας εθνικής κινη
ματογραφικής βιομηχανίας εις τήν χώραν μας καί εις 
τήν ένίσχυσιν τοΰ δημοσίου πλουτου συντελεί καί είς 
καλλιτεχνικήν πρόδον τού τόπου προάγει σημαντικός 
είς τήν διεθνή κινηματογραφικήν θέσιν.

IgMIKPA ΑΘΗΝΑΪΚΑ g·
— Ή κοσμοσυρροή ή παρατηρηθεισα κτθ’ δλην τήν παρ. 

εβδομάδα εις τά κινηματοθέατρα Μ ο ν τ ι ά λ καί ’Αττικόν 
δπου προεβάλλετο ό - Καζανόβα με τόν συμπαθέστατοι’ J/οσ- 
ζονκιν νπήρξεν άφαντάστως μεγάλη. Τό σπουδαιότερου δέ, δτι 
δλος ό κόσμος ήτο κατ ενθουσιασμένος από τό έργον, τό όποιον 
μολονότι μεγάλο, διάρκειας περίπου τριών ωρών, έκράτησε 
καρφωμένους τους θεατάς είς τάς θέσεις χων, χωρίς νά κατα
λάβουν πώς έπέρασαν ή τρεις αυτές ι'όρες. Ή πρόβλεφίς μα; 
δέ, δτι ό Καζανόβα θά κατακτήση καί τήν πριγκήπισσα Μάσσα, 
έστω και άπό τής οθόνης, έπαλήθευσε πλήρως. 'Η ' ΙΙριγκή- 
πισσα Μάσσα* προβληθεισα είς τους κινηματογράφους II ά ν- 
θ ε ον καί Σάλον ’ I ν τ εά λ κατά τήν ιδίαν εβδομάδα δέν 
έση μείωσε τήν έπιτυχίαν τήν οποίαν άνέμενον οί ενδιαφερόμενοι 
και τούτο διότι ήτο άστεΐον ή «Πριγκήπισσα Μάσσα - νά σνγ- 
κοιθή μέ τόν * Καζανόβα-.

— Η νέα eΕλληνική βιομηχανία κατασκευής κινηματογρα
φικών ταινιών, αρχίζει νά λαμβάνη σάρκα καί οστά. Ή κατα
σκευή καί ή μετά τόση; επιτυχίας προβολή τής πρώτης όπωσ- ι 
δήποτε σοβαράς ταινίας ((."Ερως καί Κύματα*, θά κάμη νά 
σκεφθοϋν πολλοί κεφαλαιούχοι, σοβαρώς πλέον, δτι ή κατα
σκευή κινημ. ταινιών έν 'Ελλάδι δέν είνε έπιχείρηοις αστεία ώς 
τήν ένόμιζον μέχρι σήμερον. Τό μόνον τό όποιον πρέπει νά οκε- 
φθοϋν, έπιχειρηματίαι καί κατασκενασταί είνε, δτι πρέπει νά 
προσέξουν πολύ είς τήν δευτέραν ταινίαν καί νά παρουσιάσουν 
κάτι τέλειον δυνάμενον νά διαβή τά ελληνικά σύνορα, διότι 
άλλως θά καταστραφοΰν τελείως, δεδομένου δτι καί τό ελλη
νικόν κοινόν δέν θά φαν ή επιεικές, έφ’ δσον τόσον θερμά ύπε- 
στήριξε τήν πρώτην, έν γνώσει του δτι δέν θά έβλεπε κανένα 
ούτε καν μέτριου έργον.

—Είς τό έργον «'Η γυμνή Σουλτάνα* παραγωγής Metro | 
Goldvvin τό όποιον προεβάλλετο κατά τήν παρ. εβδομάδα είς | 
τόν κινηματογράφον Ρ ε γ ι να λαμβάνει μέρος καί ό γνωστός 
μας "Ελλην καλλιτέχνης κ. Αχ. Μαδράς. ‘Ο κ. Μαδράς μεταβάς 
άπό τετραετίας είς ’Αμερικήν καί προοληφθείς υπό τής εται
ρίας Μετρά—Γκόλδουϊν—Μάγερ είργάθη καθ’ δλον αυτό τό 
διάστημα εις τά έν Culver City τής Καλιφορνίας στούντιο τή£ 
αύτής εταιρίας δπου ξεγυρίσει» είς πλέιστα τόσα έργα. eO κ. 
Μαρδράς ευρισκόμενος ήδη είς τήν πάλιν μας άπό τεσσάρων 
περίπου μηνών ετοιμάζεται νά (ίγυρίσηΊ) ένα έργον τό όποιον 
υπολογίζει δτι θά είναι έτοιμον μέχρι τοΰ ’Απριλίου. Πιστεύομεν 
δτι ό κ. Μαδράς, ό κάτοχος τόσης κινηματογραφικής πείρας,ζ 
μέ καλούς επίσης συνεργάτας—φωτογράφους, όπερατέρ κλπ.— . 
θά μάς παρουσίαση ένα άξιου λόγου έργον, έφ’ δσον μάλιστα 1 
καί τά χρήματα υπάρχουν καί ή διάθεσις.

τορθώσα,ς διά τής μακράς καί συνεχούς σταδιοδρομίας 
χου νά άποκτήση κύρος τόσον μβταξύ τών εν 'Ελλάδι 
επιχειρήσεων δσον καί πιρά τω Διεθνή κινηματογοα 
φικφ κόσμω καί ίδιαιτ έρως παρα ταΐς διαφόροις ' Εται
ρείας παραγωγής, είναι υπερήφανος διά τήν συμπάθειαν 
ιαί τήν ύποσζήριξιν ών απολαμβάνει παρά πάντων καί 
τών όποιων ή έκδήλωσις πανταχόθεν είναι λίαν τιμη
τική δι’ ημάς.

'’Οσον δ’ αφορά τόν κ· Τριαντάφυλλου^ δύναται ούζος 
νά έχδίδη περιοδικόν, νά γράφη καί νά διαφημίξη τάς | 
ταινίας του, μκόμη νά τό διανέμη δωρεάν ή νά τό έ«ι· 
βάλλη είς τούς πελάτας του παρ' δλην τήν ακρίβειαν τών 
είσιτηρίαν, πάντως δμως δέν δικαιούται νά άσχολειται 
μέ τόν «Κινημ ’Αστέρα >.

’Ελπίζομεν δέ δτι δέν θά μάς έξαναγκάση είς *ό 
μέλλον νά παραβώμεν έκ νέου τήν αρχικήν μας άπόφα· । 
σιν καί νά άσχοληθώμεν μέ άλλα ζητήματα δχι καί τό
σον ευχάριστα δΤ αύτόν.

αΚίνηματ· Άύτίιοη

ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
Μετ’ ολίγον χρονικόν διάστημα ό «Κινημ. Άστήρ» 

θά συμπληρώση πέντε έτη άπό τής έκδόσεώς του.
Είναι πολύ, παρά πολύ μάλιστα, δι’ ένα κινηματογρα

φικόν ελληνικόν περιοδικόν, τό όποιον στερείται ύποστη- 
ρίξεως. ΕΙς τό στάδιόν του συνήντησεν άναμφιβόλως 
πολλά σοβαρά έμπόδια άπό τά όποια ούδέ σήμερον είναι 
άπηλλαγμένος. Οί φίλοι καί άναγνώσται τών κινηματο. 
γραφικών περιοδικών πολύ ελάχιστοι άτυχώς έν 'Ελλάδι, 
έναντι τών είς άλλα κράτη αναγνωστών παρομοίων περι
οδικών, οί όποιοι παρηκολούθησαν μέ άφοσίωσιν τήν 
σταδιοδρομίαν τοϋ «Κινημ. Άστέρος» άπό τής πρώ
της ημέρας, είναι εύτυχεϊς σήμερον βλέποντες αύ
τόν είσερχόμενον αίσίως είς τό πέμπτον έτος τής έκδό
σεώς του.

Είναι άναμφισβήτητον δτι υπάρχουν είσέτι ποΑλαί 
ελλείψεις τάς όποιας άναλαμβάνεται πρώτος αύτός ό 
«Κινημ. Άστήρ» Διά τήν συμπλήρωσιν δμως τών 
ελλείψεων «ούτων όφείλουν νά συντελέσουν καί οί πολυ
πληθείς άναγνώσται του καί Ιδιαιτέρως τό ‘Ελληνικόν 
Κινηματογραφικόν Κοινόν.

Διότι δέν άρκεί νά έχη τις μόνον αξιώσεις έναντι ένός 
περιοδικού τό όποιον αγωνίζεται ύπερανθρώπω; διά νά 
έπικρατήση ΙΙρέπει καί όφείλουν νά τό έννοήσου» οί 
άναγνώσται του δτι ή Ικανοποίησις τών αξιώσεων τούτων 
καί ή βελτίωσις τής δλης έμφανίσεω; αυτού, έξαρτάται 
καί άπό αύτούς τούς ίδιους διά τής άμερίστου ύλικήτ καί 
ηθική; ύποστηρίξεως τών όποιων ό «Κ ι ν η μ. Άστήρ» 
θά άρυσθή τά δπλα διά τών όποιων θά καταπολεμήση 
τάς έκάστοτε παρουσιαζομέκας έλλείψεις Άς έλπίσωμεν, 
καί τό εύχόμεθι» όλοψόχως, δπως είς τό μέλλον ό «Κ ι- 
νηματ. Ά στ ή ρ» γνωρίση «αλλιτέρας ήμέρας καί κα- 
ταστή τό μοναδικόν, δπως είναι καί σήμιιον, καί προσ
φιλές περιοδικόν όλων τών φίλων τοΰ κινηματογράφου.

1‘ενέ Δ. Θεοδοιίιάδης

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ

ΦΑΤΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΚΕΡ
Ξεκαρδιότικίι κωμωδία. — Μέ τήν ώμορφη Λαοί ρα Λα..λ

Α τον * Χλλο ίμονον δμο)ζ 1 Ο Ντι»^ον χαι ο
Ό Τζίμ Μπρούκ είναι ταμίας του ’Ερρίκου Κέρλυον γυνϊ1Λ ς ' οϋν. Ή διαφορά αύτή τών άντιλή- 

ό όποιος έχετ μίαν Ιδιοτροπίαν· να ερευνα.τας ψυχσς καί λ& μυ οεν «ροστριβάς καί επεισόδιαμε-
ζά γνωρίζθ τούςάνθρόπους. Ό Τζίμ είναι τύπος ψυχρά - ^^τΧαΓουντΖΛΐί τό νά έπιδεινωθούν αί σχέσεις 
μου και άπαθους ανθρώπου, ο οποίο, ουδέποτε συγκ ξ Ντίξον ζητεί μίαν δακτυλογραφον δια να
ϊείται καί πρό τών δυσκολω-έρων στιγμών ακόμη. Λόγφ μεταξύ τω . έπισιΟλάς του. Ό Κερλυον προσλσμ- 
δέ τής Ιδιότητάς του αύτής καί τής μεγάλης ίκανοτητος της υπαγορευη τα, βάνει πράγματι μίαν ή όποια 

προσήλθε πρό όλίγου, καί όποία 
δμως ύπήρξεν ή έκπληξις του 
Τζίμυ δταν είς τό πρόοωπον της 
δακτυλογράφου αναγνωρίζει »ήν 
Μπέτη ’.

Ή Μπέτη έξ άλλου εχουσα υ
πόνοιας δτι ό Τζίμυ εχει καί δευ
τέραν γυναίκα έρωτοτροπή μέ τον 
Ντίξον διά νά τόν έκδικηθή. Ή 
κατάστασις έπιδεινοΰται ακόμη 
περισσότερον μέχρι τής στιγμής 
καθ’ ήν ό Κέρλυον όδηγεϊ ανύ
ποπτος τούς κεκλημένους του είς 
τά δωμάτιά των όπό.τε πλέον 
έκσπά ή θύελλα. Ο Τζίμυ κλει
σμένος μέ τήν χορεύτρια πλη
ροφορείται ότι ό σύζυγός _ της 
είναι πυγμάχος. Προσπαθεί * να 
συνσντηθή μέ τήν Μπέτη άλλ 
ό Ντίξον τοϋ άποκλείει διαρκώς 
τόν δρόμον. Είς τό σημείον αύ
τό καταφθάνει καί ό πυγμάχος 
σύζυγος. Ό «γεματοφούχτας» έ
χει ένα έπί πλέον αντίπαλον 
είς τήν ράχιν του. Εύτυχώς δμως 
διά τόν Τζίμυ οί δύο , έχθροί του 
συμπλέκονται έκ πλάνης είς τό 
σκότος ζκαϊ τίθενται εκτός μά
χης. Ήτο πλέον καιρός. “Ενα 
τηλεγράφημα άναγγέλλει δτι Jo 

Ντίξον είναι διάσημθς λωποδύτης. “^^ΤζΤμυ 
Ώ Κέολυον άποδίδων τήν σωτηρίαν του εις τον 1 ςιμυ 
τόν έρωτά τί δύναται νά τού προσφερη ως ανταμοι- 
βή ΕτΓ;υτό σηγείον αύτό επεμβαίνει ή Μπέτη ή οποία 
έχει ήδη συμφώιωθή μέ τόν Τζίμυ καί λεγει ον.„θα. παρη 
Χκαηινοηύργ^ο της χαλί πού είχε ζητήση καί έτσι θα μει- 
νουν δλοι-ευχαριστημένοι.

πού είχε είς τό πόκερ απέκτησε τό έπώνυρο τοΰ ·γεμα 
τ0φ0Όχ προϊστάμενός του Κέρλυον πρόκειται νά διαπραγ- 
τευθή μέ κάποιον Ντίξον μίαν μεγάλην,υπόθεσιν άλλο 
τοϋ χρειάζεται ένας συνεταίρος. Προ της 
τήν άνεύρεοιν τού καταλλήλου ποοσωπου ο Q 
τείνει είς ιόν Τζίμη νά παίξει επί μιαν εβδομάδά τόν 
ρόλον τοΰ νεαρού συνεταίρου. _

Ό Κέρλισω διά νά απόκτηση την συμπάθειαν■ του 
Ντίξον ό όποιος είναι άνθρωπος άπότομος καί β“ΡΡ“β“«· 
τόν καλεί είς γεύμα. Διά νά δωση δέ περισσοτέρου ευθυ 
μίαν άφ’ ένος καί περισσότερον θέλγητρον αφ ειέ?“” 
είς τό γεύμα αύτό, προσκαλεϊ καί τόν συ.νν“’?θν 
Τζίμη μέ τήν νεαρόν του σύζυγον Μπέτη η όποια 
μία χαριτωμένη καί συμπαθέστατη γυναίκα. ι

Άλλ’ή γυναίκα τού Τζίμη εχει φύγει ηδη από τό , 
σπίτι μέ τήν άπόφασιν νά έργασθη μόνη της, _ 
ζυγός της ήρνήθη να τής άγορόση ενα ^νουργη ταπη 
U Τζίμυ είναι στενοχωρημένο; και δέν ξε0ει ζ

μεταβή είς τό γεύμα. Μ’τά πολλας σκέψεις *„,0ο. 
βίς ένα μεση’ϊκόν γραφεϊον χάρις είς ττ> οτ«>1 ν®-(
θώνει νά εϋυη μίαν ήθνποιον μέ την* όπ * ΛΑλ.ον
νά τόν συνοδεύση είς τό γεύμα καί νά κράτηση τ ρ

ΛΗΞ1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 29ην τρέχοντος μηνός λήγουν αί συνδρομαί των 

ν κ Νικ. Βροχίδη Πειραιά, δίδος Ιωαννας Μιχαλου Κα- 
ΐώ,ώ Σ Βακιανη Ξάνθη, Κινηματογράφου Μεγας Αλε

Π»».·.

τάς συνδρομας των °ϊ(ΐεθα υποχρεωμένοι
καθ' δσον έν εναντιφ πε0ιΔτωσεΣ1ΐΤ,“ τοϋ τεύχους, νά διακόψωμεν την περαιτέρω αποστολήν του χ ς



Κινηματογραφικός Άιίτήρ

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΣΣΑ
(Princesse Masha-Παρ. Ste des Cineroiuans) 
Προεβλήθη είς τό «Ιντεάλ» κσί τό «Πάνθεον»

Οτι συνέβη μέ τόν παγκόσμιον πόλεμον τό αύτό άκρι- 
βώς συνέβη και μέ τήν ρωσσικήν έπανά^τασιν. Απετέ> 
Λ εσαν κύριον θέμα , άνεξαντλήτου σειράς φίλμ. Δοθέντος 
δέ οτι πολλά έξ αυτών ήσαν πολύ καλά, πρέπει κά 1ε 
νεαν παρομοιον διά νά άρέση νά είναι άν οχι άνώτερον, 
ισάξιον τού άχιστον μέ τά προηγούμενα. Τούτο άτυχώ; 
δεν το επιτυγχάνει ή · Πριγκήπισσα Μάσσα».
. μυθιστόρημα τού Η. Kistemaeckers παρουσιάζει 
αρκετα ένδιαφέρουσαν πλοκήν κυρίως καί κοσμείται μέ 
ευάριθμους δραματικός σκηνάς. Έν τούτοις ή ύπόθεσις 
δεν ακολουθεί μιαν φυσικήν κατεύθυνσιν παρουσιαζομέ- 
νη ένίοτε βεβιασμένη καί άκατάληπτος. (Φαίνεται ό'τι 
ωρισιιένα χασματα θα οφείλονται είς τό κακότεχνο ν κό- 
•ψιμον τής ταινίας).
„ Ό σκηνοθέτης Rene Leprince πιθανώς δέν είχε ύπ’ 
οψιν του τά ανωτέρω κ- έτσι δέν κατέβαλε ούτε μία 
προσπάθεια νά μάς δείξη κάτι, πού τό έχομε δει συχνά, 
διαφορετικό, νά φανή νεωτεριστής. Πάντως σκηναί καλαι
σθητικοί δέν λείπουν καθώς καί σκηναί έπιβλητικαί 
όπως π. χ. ή καταδίωξίς των ύπό τών οργάνων τής «Τσέ-

“ έ?ίσΐ>? τ«.«εξωτερικά» ιδίως ντεκόρ.
Η Claudia Victrix, είς τόν ρόλον τής πριγκηπίσσης 

Μασσα παίζει εύσυνείδητα. Άπό τούς άλλους ήθοποιούς 
αξίζει να άναφερθή ό Ζάν Τουλού είς τόν ρόλον τοΰ 
στρατηγού Τσερκώφ.
κότηταΙΧώδ πρ°κειται περι εν°ς κ“λοΰ φίλμ μέ έμπορι-
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Ο ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΝΕ Υ
(Die Liebe der Jeanne Ney—Παρ. ΠΛ’.Α.) 

Προεβλήθη είς τό - Ούφα Πάλας»
, Τήν παρελ. έβδομάδα τό «Ούφα Πάλας» μάς παρου

σίασε ενα φιλμ, τό όποιον ένθυμίζει παλαιούς θριάμβους 
της L.l-,Λ. Το φιλμ αύτό είναι ένας θρίαμβος τής νεω
τεριστικής τεχνικής Έν τή κυριολεξίφ θρίαμβος τού 
Ηαμπστ, του,σκηνοθέτου καί τού πολυτίμου συνεργάτου 
του, φωτογράφου Βάγνερ.

Έν τούτοις καί τό σενάριο συντελεί όχι ολίγον είς 
την επιτυχίαν τού έργου, δοθέντος μάλιστα ότι είναι 
τοσο σπάνιο να βρή κανείς έπιτυχημένο σενάριο.

Απο τό μυθιστόρημα δηλ. τής " Ιλγια Έρενμπούργκ 
«δημιούργησε ο Λαδισλαος Βάγντα ένα σενάριο πρωτό
τυπο, ενδιαφέρον, μέ πληθώραν ζωντανών τύπων καί 
εικόνων. Η υποθεσις έξ άλλου έξελίσσεται είς τήν έπα- 
ναστατημενην υπο τών μπολσεβίκων Κριμαίαν καί εις τό 
Ιίαρισι και έτσι ανοίγεται άκόμη εύρύτερον πεδίον δρά- σεως εις τον Παμπστ.

Ό Πάμπστ διενοήθη πολλά καί επέτυχε πολλά. Έπε- 
ζητησε να λύση παντα δεσμόν μέ τό παρελθόν καί ή τε
χνική του παρουσιάζεται τολμηρά, ρεαλιστική, ύπερμον- 
τερνα. Ο Παμπστ δέν άφήκε νά τού διαφύγουν περιστά
σεις απο το σενάριο αύτό, τούναντίον έξεμεταλλεύθη τό 
παν και μας παρουσίασε όλα τά είδη τής κινηματογραφι- 
κης φιλολογίας εις ενα φίλμ. Ό «Έρως τής Ιωάννας

! Νέϋ» είναι συγκινητική έρωτική ιστορία, είναι δράιια εί- 
[ ναι κωμωδία, είναι Grotesk, μοιραϊον, είοωνεία, έπάνά- 
στασις. Τι λείπει;

’ ,9 Παμπστ είχε συνεργάτην, δπως είπαμε τόν Βάγνερ
; και οι δυο μαζί επέτυχαν μίαν έξαιρετικήν σκηνήν. Έν- 
| νοω τήν πρώτην συνάντησιν τού Άνδρέα καί τής Ίωάν- 
J νας στο Παρίσι. Σκηνή όχι μόνον καλαισθητικώς τελεία, 
, αλλα και βαυυτατα ψυχολογημένη.
| Ο Πάμπστ μάς παρουσίασε τόσο πιστά τό ρωσσικό 
| χρώμα, τόσο ώμορφα, πού μόνον ρώσσος έάν ήτο θά τό 
ι ε7ετ.υ„Υχ“αε τόσ?ν *“?■“ '° “Orto Χοΰντε, ό άρχιτέκτων 
I τον εβοηθησε σ’ αύτό πολύ, αί κατασκευαί του είναι έ- 
| ναρμονισμέναι πιστά είς τό πνεύμα τού σκηνοθέτου καί 
ί το αναγκαιούν χρώμα τού περιβάλλοντος.

Ό Πάμπστ είναι άκόμη καί ποιητής. Αύτό τούλάχι- 
στον ισχυρίζεται ή σκηνή τού έλευθέρου γάμου τού Άν- 
δρεα καί τής Ιωάννας πρό ένός άλτάς τής Παναγίας τών 
Παρισιων. Το δε τέλος δείχνει διά μίαν άκόμη φοράν 
ποσον αποφευγει,κάθε τι τό συνειθισμένον.

Οί ηθοποιοί είναι σχεδόν μαριονέττα του. Ό Φριτς 
, σ5Εε*·6 τθν δθλον ιού, έκφύλου κακούργου, τέλειος. Δέν 

κλονίζεται μέ τάς διαφόρους μεταπτώσεις καί έναλλαγάς 
του ρολού του καί παρουσιάζεται ώς χαρακτερίστας πο
λύ καλός.

Ό σουηδός Ούνο Χένιγκ είς τόν ρόλον τού Άνδρέα 
χωρίς να είναι τέλειος, είναι έν τούτοις μορφή συμπαθέ
στατη, πολλά,ύποσχομένη. Ό Licho παρουσιάζει άρκετά 
καλα τον φιλαργυρον Νέύ. Καλούτσικος δέ καί ό Σίνκ- 
φριντ Άρνο. .

Οί γυναικείοι ρόλοι όχι τόσον ικανοποιητικά παιγμέ- 
•έΙ ?°·?ν °1 “νδδΐκθϊ. πάντοτε δμως καλοί. Είδικώς ή 
ΕύιθΖαν εχει μεν άρκετάς καλάς σιιγμάς καί έκφράσεις 

ελν“Λ°.μ,ως κ“πω£ μονότονη, ίσως δέ κάποτε καί θεατρική. 
Η δε Μπ-ιγιττη,Χέλμ είς τόν δυσκολώτατον ρόλον τής 

τυφλής, επιτυγχάνει μίαν δημιουργίαν άοκετά ικανοποιη
τικήν. Βεβαίως ούτε πλησιάζει τήν Μαρίαν τής «Μητρο- 
πολεως», με τόν τρόπον δμως πού άντιλαμβάνεται τόν 
ρολον της αποδεικνυει εύσυνηδεισίαν σπανίαν.

Τό συμπέρασμα είναι δτι δέν πρόκειται απλώς περί 
του καλυτέρου έργου πού προέβαλε έφιτος τό -Ούφα 
Ιίαλας» αλλα περί ένός άπό τής πρώτης τάξεως τής τρε- 
χουσης, περιόδου. Άτυχώς είς τά; Αθήνας δέν έσημείωσε 
επιτυχίαν.
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τομεγα/ιο αιαλειμα

(Die grosse Pause— Παρ. Η.P.F. Production der U.F.A.) 
Προεβλήθη είς τό «Ούφα Πάλας»

Μια όπερέττα τού Μπλούμενταλ καί τοΰ Μπερστάϊν 
διεσκευασθη,δια τον κινηματογράφον καί έτσι .ταρουσιά- 
συη ενα σενάριο πολύ συνειθισμένο, αστήρικτο μονότονο 
που οσο και νά προσπαθή νά δείξη κάπου κάροια λεπτό
τητα αδυνατεί να τό έπιτύχη. Τό σενάριο αύτό παρουσιά
ζει ενα άκομη^ σπουδαιότατο σφάλμα. Όχι μόνον δέν 
επίτρεπες είς τήν Πόρτεν νά άναπτύξη δλον της τό θαυ 
μασιό ταλέντο άλλά καί τήν δεσμεύει είς ύ.τεοβολικώς 
στενά όρια.

Εν τούτοις ή Έννυ Πόρτεν παραμένει πάντοτε Έννυ 
Ιίορτεν. Εχει μια τέτοια λεπτότητα τέτοια αριστοκρατική 
πνοή η εμφανισίς της, ώστε άρκεΐ αύτό διά νά θέλγεσαι.

Κ%νπιιατογρα$%κός Άότήρ ~

Καί δέν χάνει ούιε τήν μικροτέραν εΰκαιρίαν νά μάς δείξη 
καί είς τόν περιωρισμένο άκόμη της ρόλο τήν μεγάλην της 
τέχνην. Ό Σλέζακ καί ό Παβανέλι καλούτσικοι.

Ή σκηνοθεσία τού Κάρλ Φρέλιχ έπιμεμελημενη με αρS = I Ε[ΠΣΐϋΛΑ1 n ΑϊΐΕρΑ"
σχετκως καΛου. । μμ.μ. ...... ---------------------------------------- -- -------------------- ----------

αάδος. Παρουσιάζει δέ καί τό έξής εξαιρετικόν συνδυάζει 
τήν άξίαν του μέ μεγάλην διά τήν έλληνικήν αγοραν εμ
πορικότητα. ''° a

Kvgie ΔιενΛυντά
Έπηοέηιατέ μοι νά ίρωτήοω διά τοΰ ·Κινηματο- 

\γ ο α φ ι κ ο S Ά σ τ έ ρ ο ς» τόν πρόεδρόν μας τής 
Ιιι.ϊϊ.Ε.Κ.’' κ. Αλκ. Τριανταφνλλον. , _

α') Δικαιούμεθα άτελείας ημείς τα μέλη τής - ΙΙ.Ά Λ,.τι ε- 
ί πιχειρηματίαι τών σννοικιακιον κινηματογραφίαν;

' βΊ Έάν δικαιούμεθα διατί άρνοννται τήν παραχωρηοιν της
I οί κ. κ. ενοικιαοται τοϋ φόρου τών δημοοίων θεαμάτων;
| γ') Τι εποαξε τό προεδρείου καί ιδιαιτέρως ό πρόεδρός^ τής 
ι ΙΙ.Ε.Κ. κ. Τοιανταφύλλου διά τήν λύοιι τοϋ ανωτέρω ζητή
ματος; , , ,δ') Ιιατϊ δεν μας έκάλεσε νά μάς καταοτηοη ενήμερους το» 

ςναριογραψν^ Γ- - , τοόπον καθ' δν θά λαβωμεν τας ατελείας μας, αφοΰ οι κ. κ.
τού Καζανόβα στή Βενετία καί στην αυλη_ της έ;.οικιαατα; μάς άπομιζοϋν καθημερινώς εΐαπραττοντες έκτος

ΖΣ.__ Σ___ - ζ1 7 'η-I I0g φήρΟυ ιών ε’ιοιτηρίων καί άδειαν λειτουργίας lUb.aU ορχ ;
νεκές τό ένδ.αφέρον τού θεατού καί συγχρόνως ναετιτρε- . "Ολοι οί έκτου Νόμον δικαιούμενοι άτελείας,όπως οι οη-
ψη είς μέν τόν σκηνοθέτην νά παρουσιάση πλούτον με- μ0αι0γ0<ίφΟι επί παραδείγματι, έ'λαβον τα σ/ετικα των δελτία 
γάλον, τόν δέ πρωταγωνιστήν νά κατατόπιση με τον χα- ο!κει·ω.,, σο)ματείων. ίιατί καί ή^ ΠΕΑ δεν εφροντιοε
ρακτήρα τού άθανάτου δόν Ζουαν. , , ! »·ά λύση όμαδικώς τό ζήτημα τοΰτο δια τα μέλη της ,

Ο Βολκώφ, ό σκηνοθέτη -, παρουσιάζεται εις το φιλμ ^‘τά ϊρωτήοω τόν πρόεδρον μας κ. Ιριαντα-
αύτό ώς είς άπό τούς ολίγους κυβερνήτας των μαςων. φύ!ίλον καί νά παρακαλέοω νά ένδιαφερθή και δια το ςητημα 
Αί σκηναί τού όγκου είναι αί κυρίως έπιβ' ητικαι. Βεβαίως ί τοΐ,το τι-, ήπο;ον είναι άπείρως σπουδαιότερου και εξυπηρετικόν 
τό σύνολον δέν παρουσιάζεται άμεμπτον. Τό αεγαλυτερο । rQ- ,,ο^Γρ0ι, και συμφερόντων τής 1ΙΕΚ, απο τας εκΟρο- 
σφάλμα εί αι δτι τού λείπει γε.ικώς ή λεπτότης, η λεπτό- | · . <------ .· —-----
της έκείνη ή οποία αρκεί ένα άπλούστατο, συνειθισμενο । 
φίλμ νά τό καταστήση μεγάλο (π. χ. · Η βανταγια τη- 
Λαίδης Βίντερμερ»). "Ας μή νομίση όμως κάνεις οτι η 
Βαθύτης αύτή λείπει τελείως, πάν άλλο. Η σκηνη π. χ. 
τού χορού μέ τά ξίφη, μία άπό τάς ώραιοτερας του φιλμ, ι 
είναι πολύ καλοβαλμένη κοί άρκετά έπι-'ρεασμενη απο 
διαφόρους νεωτερισμούς καθώς καί ή καταδιωξις του Λ.α- j 
ζανόβα καί τής Τερέζσς ύπό τών άκολούθων του Δουκος . ; 
τού Μπαϋρόΰθ. , , ., !

Κι’ επειδή άναφέρομεν τάς ώραιοτερας σκηνας ας μη , 
λησμονήσωμεν τάς δεξιώσεις είς τα άνακτορα της ικα ί 
τερίνης (σκηναί διά τάς όποιας άξίζει ιδιαίτερον έπαινον 
καί ό άρχιτέκτων τού φίλμ) καί τό καρναβάλι της Βενε- ι 
τίας. Αρκετές πάλιν φωτογραφίες δείχνουν την αξιεπαι- | > 
νον ευσυνειδησίαν τών φωτογράφων. r Χ ν

Κι* ό ΊβανΙΜοσζούκιν άνέλαβε νά ζωντανεψη τον Κα
ζανόβα. Κι’ έπέτυχε μίαν δημιουργίαν εξαιρετικήν. Είναι 
ζήτημα αν έξαιρέση τις τόν Τζών Μπαρρυμορ και τον 
μακαρίτην Βαλεντίνο (ιδεώδης γόης,π.χ. ως «,Μπωκαιρ») ι, 
θά ήτο είς θέσιν άλλος νά παρουσιάση ενα τέτοιο Καςα- 
νόβα,δπως ό Μοσζούκιν.Ή έμφόνισίς του, το βλέμμα του, 
αί κινήσεις του, είναι άκριβώς όπως τας εφαντασϋη 
καθείς πού έδιάβασε ή πού ήκουσε νά γίνεται λογος για 
τόν θρυλλικόν αύτόν κατακτητήν τών γυναικών^ <

Οί άλλοι ήθοποιοί είς τούς μικρούς σχετικως ρολους ι 
των δέν παρουσιάζουν έξαιρετικότητας. Η Τζεννυ 1 ιουγ- <; 
κο, πάντως, υπερέχει καί άπό άπόψεως έμφανισεως κα 
ήθοποιΐας. Ή Διάνα Καρέν έχει λίγες στιγμές καλουτσι. [ ί 
κες. Ή Ρίνα ντέ Λιγκουόρο, έξαιρετική ώμορφια πάντοτε 
αν και κάπω- αδικημένη. Ώς ηθοποιός φυσικά δεν κινεί 
τό ένδιαφέρον. Ή Μπιαντσέττι άρκετά συμπαθής και ο 
Κλάίν Ρόγκε δίδει τήν ένιύπωσιν τού έκφύ ου τυεαννου. > 

Είμαι δπως καί άλλοτε είπα, κατ’ άρχήν ενάντιον τής 
χρωματιστής φωτογραφίας, έν τουιοις τά έδώ χρωματιστά 
είναι άπό έκεΐνα ποϋ ύποφέρονται. _

Γενικώς πρόκειται περί ένός πραγματικώς καλού φιλμ 
κατά πολύ άνωτέρου όλων τών άλλων τής τρεχουσης ε| ο-

ΚΑΖίΑΝΟΒΛΣ

(Casanova—Παρ. Cine—Alliance—Film) 
Προεβλήθη είς τό .’Αττικόν» καί -Μοντιάλ»

Ό Τζιάκομο Καζανόβα έζωντάνεψε κυριολεκτ > ώς εις 
τό φίλμ αύτό. Πρός τούτο τρεις είργάσθησαν, εκοπιασαν 
καί τό έπέτυχαν. Ό Norbert Falk, ό κυρίως σεναριογρά
φος, ό Άλέξανδοος Βολκώφ, ό σκηνοθέτης και ο ίβαν 
Μοσζούκιν, ό Καζανόβας. ,

Ό σεναριογράφος ε»έτυχε νά συνδυαση μερικες περί- , - ’ <Γ> . Τ»__ Τ — Π ΤΤΙΓπετειες του ιχαςανομο. wn, —■ - - x ”
Αικατερίνης Π. κατά τοιούτον τρόπον ώστε να κράτη Οιη-

. τ . ο <· - α_____ ϊ μγ» ρ ι ι.τηε-

ψη είς μέν τόν

ρακτήρα τοϋ αθανάτου δον Ζουάν.

αύτό

μαπος;

; ΪΙΕΚ, άπό τάς ^κδοο- 
μάς τά πανηγύρια και τούς /ορούς.

Ύωνίρ τι) '■> Φεβρουάριου 1!>2^ 
Μετά τιμής

Ίωάν. Ριζογιαννόπονλος
Ιυντής τοΰ Κινημ. «Ααπρίς» (Ν. Ιωνίας)

ΣΙΝΕ Α.Ο.Δ.Ο
Καρτιέ ’Αμπελοκήπων

ΔΕΥΤΕΡΑ 
τής Fox Film Corporation

ΤΟ ΝΛΡΤΥΡΙΟΝ TH! ΜΗΤΕΡΑΣ
"Εργον άνγκλονιότικόν, όνναρπαότικόν.

I ΕΤΑΡΓΗ
Τό έξοδον έογον xoi? οϊκον Σ I ΑΜΕΛΗΣ

ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
έκ το# ouwvvuov ΛΙε^οόροπάτος·

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ 
©ανηάόιον φαντασμαγορικόν έργον τον 

"κον ΣΤΑΜΕΛΟΥ



Κινηματογραφικός Άότήο

^ΒΔΟΜΑΣ TQY “ΛΤΤΙΚ-01?,,Η ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΑΙΔΙΑ
Έκ τοϋ χεοιρήμον μυθιστορήματος τοϋ Κλεμάν Βωτέλ.-Μέ την Μαρία Κόρντα καί Χάρον Αίτκε 

Παραγωγή Fox Europa Produktion

Κνιηματογοαφικός Άδτήρ

0 Παύλος Λεμπαρουά υπάλληλος 
λιστικής Εταιρείας έπί τής ζωής «Λά ' 
κειτο νά πανδρευθή τήν Ελιάν Παριζότ μίαν νέαν 
Παρισινην μέ καλήν προίκα, ενα αληθινό κομψοτέχ
νημα.

Η Ελιάν Παριζότ είναι ένα νέο κορίτσι πολύ

μοντέρνο ξετρελλαμένη γιά χορό καί γιά διάφορες μα
ταιότητες.

Η μητέρα της είναι μιά γυναίκα πολύ νέα άκόμη 
που αγαπά τάς διασκεδάσεις. Ό πατέρας της είναι 
ένας μεγας σοφός.
, Ο Παύλος Λεμπαρουά άπεφάσισε νά γνωστοποί
ηση τους αρραβώνας του στην Λουΐζαν Μπουβαίν τήν 
παληα του μαιτρέσσα, ποΰ κατοικούσε στήν οδόν των 
δυο σταθμών καί ή όποια, είχε δύο σοβαρούς φίλους.

_ Εναν κύριο τών Βορείων καί έναν τών ’Ανατολι
κών Επαρχιών τής Γαλλίας οί όποιοι ήρχοντο σπα- 
νιως εις το Παρίσι.

Η Λουιζα είχε πολλά προτερήματα στά οικιακά 
και γούστα χωριάτικα. Στό σπήτι της άπό πολλών ετών 
ο Παύλος Λεμπαρουά εύρισκε τήν ησυχίαν του, τήν 
αναπαυσί τοι· καί τόν έρωτα, χωρίς θόουβο καί’ κιν- 
ου νους.

Η Λουιζα έμαθε τήν εϊδησι αύτή χωρίς νά κατσου-

?ί“ ?πέδω“ ίΡ»»"ί,. „ , , , c- , . ,= ·,Κ·, καί άπό-
„ εΛευθε ριαν, με την υποσχεσίν του δμως δτι θά 
ήρχετο βέβαια νατήν βλέπη κάποτε.

, Ο γάμος έγινε,. Ο Παύλος ο όποιος ώνειρεύθηκε 
για μιά στιγμή μιά εστία ήσυχη, διάγει βίον τελείως 
άτακτο ν. Δέν βγαίνει άπό τό Ντάνσιγκ παρά μόνον γιά 
νά πάη στό χορό... ή γιά νά φάγη στό εστιατόριο.

Η πεθερά του, η ζωηρά κ.Παριζότ, δέν παύει νά 
τού επαναλαμβάνη καθημερινώς «ώ'τσι δέν είναι Παύλε; 
δεν θά μοϋ άσχημίσης τήν Έλιάναν’.. αϊ; όχι παιδιά... 
ποτέ παιδιά... επ’ ούδενί λόγφ».

Καί φαίνεται δτι ή μόνη σκέψις ποΰ άπασχολοΰσε 
καί το μυαλό τής νέας κ. Λεμπαρουά, ήτο νά μείνη 
στείρα.

Παρά τας συστάσεις τοΰ θείοι1 τού Παύλου, τοΰ 
Προσπέρ Μπουασελεν, διάσημου καθηγητοΰ τής φυ
σικής Παιδεύσεως, τό καινούργιο νοικοκυριό διάγει 
βίον θορυβώδη καί ταπεινωτικόν.

Ενα βράδυ δμως ό Παύλος Λεμπαρουά κατακου- 
ρασμενος θυμώνει καί διατάσσει τήν γυναίκα του, νά 
εγκατάλειψη αμέσως τό νυκτερινόν κέντρον διασκέδά-

σεως, δπου εύρίσκετο διασκεδάζουσα, καί νά έπιστρέψη 
στο σπητι νά κοιιιηθή.
, , Η πεθερά του θέλει ν’ άντιταχθή σ’ αύτήν τήν 
αφυπνισι τών κυριαρχικών δικαιωμάτων_τού γαμβρού

Ζα'ι πηγαίνει νά βρή τήν ’Ελιάν.
Ό Παύλος έλαβε άμέσως τήν άπόφασί του. Εγκα

ταλείπει τήν συζυγική εστία καί πηγαίνει νά έγκατα 
σταθή καίπάλι στήςκαλής τουΛουΐζας δπου τρώγει καί 
ωραία φαγητά, καλύτερα άπ’ δλα εκείνα τά πολυσύν
θετα φαγητά γιά τά όποια τρελλαίνεται ή γυναίκα του, 
καί δπου βέβαια θά τόν περιμένουν άκόμη καί ή 
.παντούφλες του. ,. , , ,

Σωφρονισθεϊσα ή Έλιάνα άποφασιζει να ζητηση

|® ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ Λ
—Ja Ευ. Μιχαλοπούλου (Ένταΰδα).·—Ή ΧΖώό 

| Φοάνς ηϋτοκτόνηοε καί οχι ή Φράνς Ντελιά. Την έρώτησιν αυ- 
τήν μου άπηύδνναν καί άλλοι άναγνώσται. Προς κοινήν λοιποί- 
ησυχίαν ό . Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α η ι κ ο ς Ά οι ή ο ■ ι/α δημόσιε υση 
ποοσε/ώς ενδιαφέρον άρδρον τής Φρανς Ντελια εις επιβεβα ω· 
σΐν δτι.... ϋπάο/ει ακόμη μεταξύ μας.—ΤονΚλεινΡογγεδα 
ϊδήτε εις τόν . Καζανόβα» δπου έπιτυγγανει μιαν αξιοσημειω- 
τον δημιουργίαν.

— Άναγν ιό στην (Ένταΰδα). Εις τήν Γκρέτα Γ κάομπο 
δύνασδε να γράψητε είς τήν άκόλουδον διεόδυνοιν : Madailie 
Greta Garbo—Metro Golchvyn-Studios Culver City-Ca- 
lif L S.A. Ήμπορεϊτε νά τής γράψετε ’Αγγλιστί, Γερμανιοτι, 
ή Σοΰηδιστί. Δέν ξεύρω εάν γνωρίζει άλλην γλώσσαν. Π,δανον 
νά τήν ϊδήτε είς τό έργον · Jr Τέμπερες· τον Ιμπανιε»με τον 
Μοοοένο. Είναι μία άπό τάς άρίστας της δημιουργίας. Δεν μας 
έδό&η άκόμη ή ευκαιρία ν’ άσ/οληδώμεν μαζν της. σκοπεύο
με,· δμως νά δημοσιεύσουμε,· ΐν άρδρον έξ αφορμής ενός μεγάλου 
σκανδάλου τον όποιον ί,πήρξε τό δϋμα εν Χολλυγουντ.

— Ίβάν Μοσζοΰ κιν (Πάτρας). Είς τόν όώσοον καλ
έ ιτέ/νην δννασδε νά γοάψητε είς τά έν Βερολίνιρ I ραφεία τής 
Έταιοίας - Ουνίβεοοαλ · δ.ά λ]ομόν τής όποιας εργαζετα, νυν 
είς την Γερμανικήν πρωτενονοαν. Πάντως μη “ΟΧ®1". ό'« να 
τόν προλάβη ή επιοτολή σας πριν ή έπιστρέψη εις Χολλυγουντ.

_ A. Α. ί’Ενταΰϋ-α). Είς τήν Ρεν'ε Άντορέ ημπορεϊτε νά 
γράψηιε είς τήν έξής διεύδννοιν: Renee Adoree—Metro — 
Goldwyn Studios—Culver City Cabf. U-S A- 
φιλμ της παιγ&έντα ένταδϋα είναι ό Μίοτερ Βον, οι Μποεμ, 
ό Ί-,αντολέρο κλπ. Τελευταίως ένυμφεύ&η δια δευτεραν φοράν. 
Ή καταγωγή της είναι Γαλλική. Τήν Γκλορια Σβανσον »α 
ίδητε εις τίιν Σοννια. Φαίνεται δτι είναι μια απο τας αριστας τη, 
δημιουργίας. Ή μετάβαοις τοϋ κ. Κατλαίν είς ’Αμερικήν απο
κλείεται.

— Κ οντέοοα Μαοίτσα (Πειραιά). Τήν Βίβιαν Γκίμ- 
πσον 9ά ϊδήτε προσεχώς'είς έν ή δύο άπό τά νεωτερα έργα 
της. Ποαγματικώς όμοιάζει με την Λυα ντε Πονττι την οποία, 
επίσης'δά θαυμάσετε είς τό . Κίβδηλο Νόμισμα», εις τον, 
θεατοί νους» καί είς εν άλλο φιλμ δπον προ,ταγωνιστει με τον 
Μοσζοΰκιν. 1<ά τό .Σίοκονς- τοΰ Τσαπλιν λέγονται πολλά τα 
καλά "Αμα παι/δή είς τάς Άδηνας δα δυνηδωμεν να κρινω- 
μεν ;ά>· δικαιώνει ή δγι τήν φήμην του. Μη διστάζετε να με 
έοωτάτε διά τά ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Ο ·Κι νη μ. 
•Αοτήρ - είναι πάντοτε πρόδομος να ικανοποιη τους φίλους 
τον Κινηματογράφον.

ΣντλΟιος ο I ·

■συγγνώμην καί νά μεταβή πάλιν κονταστον ανδρα της.
"Υστερα άπό πολλάς περιπλοκάς και φιλονεικιας, , 

δ Παύλος Λεμπαρουά καί ή Έλιάνα συμφιλιώνονται. I
Θά ζήσουν άλλη ζωή... Ξαναρχίζουν τον μηια του

μέλιτος σοβσρώς... x , I
Δέν τούς έλειπε παρά μόνον ένα παιδί για να I 

εξασφαλίσουν τό μέλλον τους νά σταθεροποιήσουν I 

τήν εύτυχία τους. ν 5
Έφθασε λοιπόν καί τό παιδί ένα παχουλο αγο-

■ράκι σέ βραχύ διάστημα. „ , |
Ή κυρία Παριζότ άνεγνώρισε δτι το έγγονακι , 

της ήταν ένα σωστό θαύμα, τό ίδιο της πορτραΐτο. ’
Ό Λεμπαρουά καί ή γυναίκα του έγνώρισαν έπί, 

τέλους τήν άληθινή εύτυχία.

ΤΟ ΜΕ0ΝΕΙ ΙΝ1ΤΙΤ0ΥΤ0Ν 
της ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ραδιογράφηια έκ Ρώμης αναφέρει δτι ύπό τήν πςοε- 
δρείαν τού Ιταλού ύπουργου της Δικαιοσύνης κ. Ροκο 
παρουσία τού κ. Ντιφούρ, γενικού υπογραμματεως τ^ς 
Κ Τ Ε ήρχισαν αί συνεδριάσεις της Επιτροπής, εις ην ά^έθη ή ΐδρυσις είς Ρώμην ένός διεθνούς Ινστιτού
τού διδακτικής κινηματογραφίας οπερ ενεκρινε η Κ.Τ.Ε. 
μετά σχετικήν πρότασιν τών αντιπρόσωπων διάφορων 
Κρατών.



10

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ώϊ μερική

~ Γό τελευταίο φίλμ ποΰ «γυρίζει» ή Πόλα 
Νεγκρι δια τήν Paramount είναι ή ’ «Δευτέοα της 
ζωη.» Jo σενάριο το έχουν γράψει εύρωπαϊοι. '

— Ο Λουντβιχ Μπέργκερ θά σκηνοθετήση τό 
πρόσεχες φιλμ τοΰ Γιάννικς γιά λογαοιασμό της Pa

\r θ πρωταγωνιστεί είς τό φίλα της
^etr°cG° ^yn ‘ ° δρόμο< ftl(‘ τήν Κίνα». Σκηνο- 
θετής ο Ουιλλιαμ Νάϊχ. (Mr. Wn).

- 'ίί Νεγκρι ΐ'πό τήν διεύθυνσιν τοϋ Μω- 
ριτς -τιλλερ πρωταγωνιστεί-είς τό φίλα τής Para
mount «Θλίψεις τοΰ γάμου».

,, ’ -ΕΛ ί Βε£°λΓ'Ό?' «νανγέλλεται ή πρεμιέρα τοΰ 
φιλμ της Αιλιαν Ζις δια τήν Metro Goldwvn ι’Άννιι 
Λωρη» 1 1

, . 1νε0 τοΰ Χάρολδ Λόϋντ φέρει τόν
τιτΛον «Βιαστικός > καί θά είναι έτοιμον εντός μηνάς 
, , II Μαρία/Ιρεβω προσελήφθη ύπό τοΰ ντέ Μίλ 
δια να πρωταγωνιστήση είς τό νέο του μεγάλο φίλα

he goldless girl». Παρά τό πλευράν της θά έιιφα- 
νισθουν η Λίνα Μπασκετ καί ό Νόαχ Μπήρυ.

~ δ Ξθ 1διας Φιρμα» κα* Μ·έ σκηνοθέτην τόν 
Καιημς Κρουζθα κίνημα τογραφηθ ή τό ιστορικόν 
μυθιστόρημα του Σκοττ«ΟιιβηΒη Durvard»

~ Επι, τέλους ο Μουρνάου ήρχισε τό νέον του 
φιλμ «Οι τεσσαρες διάβολοι» μέ πρωταγωνιστάς τήν 
Ζανετ I κεϋνορ, την Μαίρη Ντούγκαν καί τόν Τσάολ 
ΛΙορτον.

Κινηματογραφικός Άότάρ

[ ν Β Χαννι Βαίσα προσεληφθη άπό τήν lT.F,A
[ διά τόν κύριον ρόλον τοΰ έργου «’Έγκλημα χωρίς
ϊχνη». Σκηνοθέτης ό C. J. David.

— "Ενα νέο φίλμ τοΰ Αϊχμπεργκ ετοιμάζεται 
<<1ο κορίτσι τής, επιθεωρήσεως >. ΠοωταγωνισταΙ ό 

I Φυττερερ, ή Ντίνα Γκράλα καί ό Άλμπερτ Πά 
ουλιγκ.

ίί Εμελκα τοΰ Μονάχου ήνιοθη μετά τής 
ιφεμπουςτοΰ Βερολίνου. Ούτω ή νεοϊδρυδεΐσα εται
ρία εχει υπό τήν διεύθυνσιν της πεντήκοντα κινημα
τοθέατρα έν Γερμανία καί καθίσταται επικίνδυνος άν-. , _ Τ’ Μ « --------|χν.τιπαλος της I .F.A.

. Τ 9 γάλλος^ σκηνοθέτης Ραύμόν Μπερνάρ είς 
τον οποίον ήδη οφείλονται τά έργα «Τό θαΰμα τών 
λύκων» καί Ό σκακιστής», «γυρίζει» διά μίαν -ερ- 
μανικην εταιρίαν τό έργον «Ή νόθος κόοη τοΰ 
1σαρου>.

—Κατά πληροφορίας εξ ’Αμερικής ό Τσάρλυ 
1 σαπλιν ετοιμάζει διά τό τρέ,ον έτος τρία νέα φίλμ 
I ο πρώτον Nowhere ήρχισεν ήδη. Τό δεύτερον ποό- 
κειται ν αρχίση κατά τάς άρχάς τοΰ θέρους. Είνε ό 
«Ναπολέων»^ είς τό όποιον δέν θά έμφανισθή ό 
ίδιος ο.ιως άρχικώς είχε διαδοθή, άλλά θά είναι ό 
συγγραφεύς καί σκηνοθέτης. Είς τό τρίτον «ά έμφα- 
νισθή ως Σαρλώ.

|

■Τερμανία

-Τό νέο φίλμ τής «Hegweald» «Γερμανίδες γεο- 
μανικη πιστις» με πρωταγωνίστριαν τήν Χέλγκα Τό- 1 
μας είναι ήδη έτοιμον.

\° Λ'1|}'° ,ΠαΙ3ανέλλι προσελήφθη ύπό τής 
χιόνια»8^ ™ν Ζυρΐ0ν ρθλον τού Φ'λμ «Έρωςστά 

,, θ 1 σελνικ ετελείωσε τά «εσωτερικά» τοΰ νέου 
φιλμ της Λια Μαρα Σήμερα χορεύει ή Μαριέττα» 
Μορ?τςωΓερΐκα:> ™ «Υ^σθοΰν» ιδίως είς τό Σαίν

- — ,9 Ρ?μξ!®ξ Βίνε ήρχισε τό «γύρισμα» ενός ί 
νέου φιλμ της F.I .S. «Die Frau auf der Folter » I 
ΙώΐΓΕσΤΓ Α,Λυ ΧΐαμΐΓα'· Βλαδιμήρ Γκαϊντα-j 
οωρ, πψιαν 1 κιμπσον.

τεΛΛ!ΣαΪ0 *?ίλμ <Ό Φίλος μου Χάρρυ», ο 
via Xaf\t πβΐζεΐ μΕ Τ 1V Μ“ρία Πάουντλερ. Ται-

— Το φίλμ τής Ama» «Alraune» ιιέ πρωτα
γωνιστής την Χέλμ, Βεγκένερ, Πέτροβις προεβλήθη 
ει^ το Βερολινον με επιτυχίαν.

„ ~Ε9, ,τ'1ν Νίκαιαν «γυρίζουν» τά έξωτεοικά τοΰ 
έργου «Μονικα ή Παρισινή κούκλα» κατά διασκευήν 
του μυθιστορήματος τοΰ Τριλμπύ ύπό τήν καλλιτεχνι
κήν διεύθυνση-τοΰ Ζάν Ροζέν. Σκηνοθέτης ό Μωρίς 
Κλεϊτς και πρωταγω· ισταί ή Σάντρα Μιλοβάνωφ, ό 
Βίκτωρ Βινα καί ή Μαρκέλλα Βάλλ.

I „ ~*9 ’Αν?ύ Φεσκούρ, ό σκηνοθέτης τών «’Αθλίων»■»/ Κ ’ « > ' I ’ ν ' lb ν· ΖΛ. U/vlCDV >
ήρχισε το «γύρισμα» τοΰ περίφημου έργου τοΰ Κιστε- 
μα-'-εος « Ειδήσεις» μέ τήν Κλώντια Βίκτριξ καί τόν 
Ζακ Κατλαιν.

— Ο Ρενέ Έρβίλ «γυρίζει» τό έργον τοΰ Μωρίς 
Ντεκομπρά «Μεσάνυχτα στην πλατεία Π γκάλ· μέ 
την 1 ενε^ Εριμπέλ καί τόν Νικολ. Ρίμσ<υ. ΤΙ ’δια
σκευή τοΰ έργου οφείλεται είς τόν Ζάν ντέ Μπαοον- 
τσελλι.

—Τ',’ 1ΦΥ° τών Γκαστόν Ραβέλ καί Τόνυ Αεκέν 
rti Ρεκαμιέ* ετελείωσε καί πρόκειται νά προ
ρΛηθη λίαν προσεχώς έπισήμως είς τήν Όπεοά τών 
ΙΙαοισιων.

Η γερμανίς καλλιτέχνις Αίλ Ντάγκοβερ εύοί- 
σκεται εις Παρισίους δπου «γυρίζει» τό έργον «Στο 
στρόβιλό τοΰ Παρισιού».

_ — Ο Μαρσέλ Αερμπιέ άρχίζει εντός ολίγων ήμε
ρων το «γύρισμα> τοΰ έργου τοΰ Αιμίλιου Ζολά Ί’ό 
χρήμα» με τον Ζάκ Κατλαιν καί τήν “Εμμυ Αύν.

Ο Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι ετελείωσε τό «γύοι- 
σμα_»του νέου του έργου «Ό περαστικός».Πρωταγωνι- 
στουν η Μιχαελλα Βερλύ, ό Βανέλ, ό Σοβέτ καί ό 

1 μικρός Ζαν Μερκαντον.

Κτνηιιατογραοικδς Άότίιο
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ϋ Η ΖΩΗ MOYt
ΤΟ ΟΓΊΟ/ΛΝΗ/ΛΟΗΕΥΖΛΑΤΟ THS ΠΟΛΟΣ ΝΕΓΚΡΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΤΪΡΟΜΠΕΡΓΚ EQS ΤΟ ΧΟΛΛνΓΟΥΝΤ

iSvrs'/eiu. έκ τοϋ κοοηγουμέτον)
_ Ti φύσετε ou δεν εί,ο'οκω λόγια όιά >ά χαοακτηοίοω τό 

ve/ονό; οτι -5έ- μοϋ έπ,τρέκουν ι-ά πάρω μαμ μου εις την πα-^ 
totia uov τά κοομήματα καί τά φορέματα μον; Jtr πιοτενιο 
άξιώοετε καί οεϊς άπό μένα, έπειδη το όελουν οι ηλίθιοι αντοι 
άν&οωπάκοι, νά γυρίζω κάθε μέρα εις την ΠοεωνΜ μ α 
ταζειόιωτικό κοστούμι, σά νάμα, καμία γρηα περιηγητρια 
U όλιγώτερον δέν Οά άξιωοετε ν αφηοω εδω ολα μοι 
ποάγιιατα, μέχοι; δτον ε πιο τρέφω εις το Βερολίνο,.

αξιωματικός εις άπάντηοιν έχαμογέλασε με ευγευει , ι 
όποια δέν ητο έν πάοη περιπτώοει είς θέοιν να μέτριασα το> 
β”—Μη χαχανίζετε τόσον γελοία, κύριε! τοϋ είπα πεια θυμω- 

μεΒεβαίως, κανείς δέν Ι)ά έγκρίνη τίμ· οχι και τόσο -«!?'- 
σμένη φρασεολογία μου, άλλά καί κανείς δεν ημπορει ια Ψα>- 
τασίίή την άγανάκτησιν, ποΰ μέ είχε κυριεύσει. . ,

"(')ταν τοΰ ώμϊλησα κατ' αυτόν τόν τροπον, ο νεαρός αξιωμα
τικός έγινε σοβαρός καί τό πρόσωπον του επήρε την αυστηραν 
ΰπηοεσιακήν τον έκφρασιν. , _

—Συγγνώμην, ευγενεστατη, εαν σας εόιςε το γεει / ■
Άλλ άΛέχαχάν,σα- αυτό συνέβη έπειδη δεν πιστεύω οτι μια 
μοοφωμένη κυο α, καθώς σείς, έχει την αντιληψιν οτι -
θέσ ε νά μεταβάλω τούς νόμους. Δυστυχώς δε, ημπορει να γ J 
έξαίοεο.ς. 01 όπάλληλο! μου, ευγενεστατη, 
πε νά ένεογησουν καί θά σά; παρακαλεσω να μη 
παρεμβάλετε νέα προσκόμματα, τελείως ασκοπα αλλω^ τε, , 
τ°-Αλλ’όΖαοός αύτός κύριος, ό μέλλων σύζυγός μου, καθώς 
θά ϊδήτε παοακάτω, ένόμιζεν οτι η ηρεμία του και η !“
του ,σαν είς θέσιν νά μέ καθησυχάσουν. Vv ημπορουσε ια η 
νοήση οτι αύτή άκοιβώς ή γαληνη του μ εξε,-ευριζε περισσότερό,. 
Καί πόθ.»ν έν όνάιιαττ τοίί νόιιου

"Οτι θά έφευγα διά τήν Βαρσοβίαν χωρίς τά πραγματα μου, 
.αύτό δέν έχωροϋσεν είς τό μυαλό μου. Δι αυτό είπα εις τον α^ι - 
ματικόν τής φρουράς μέ θάρρος, τό οποίον και εγιο δε, γνωρίζω 
π0-Σ,Γδέκααλεπτά αναχωρεί τό τραίνο καί είμαι 
νη νά σας δηλώσω, ότι τόσον ή αποσκευές μου οσοι'
εύοεθοϋμε χωρίς αναβολή μέσα σ αυτό. αι „ , . .
ξε~τε τήν σ,'λληψίν μου, άδιαφορω. Κάνετε ο,τι περ,α απσ

Καί χωρίς νά χάσστ καιρόν έβγήκα άπό τό γραφείου του τρέχον-
τας διά νά χωθώ είς τό'τραίνο, ποϋ είχεν ήδη σταθμεύσει είς'

ιι.«ί ®··,~
το κράτος του νομού. ησ,Δ.εηη ς μο , I
μένα, συνετελέοθη άμέσως! , -τι,,η,.,.ΐςωτοαε-ίύο άνθρωποι τής φρουρά; με συνεκρατησαν. Ημ »
νών Τό τ'οαϊνον έξεκίνηοε σφυρίζοντας καί βγα.οντας ^π'·ους. 

ωοί νά πάοη έαέ καί τις άποσκευές μου, καθώς είχα διαβεβαι- 
ά^ματικόν τής Φρουράς, .^πεναδωυυκτερευσω

σέ έκείνη τήν μεθωριακή φωληα, η έπΡ“>-οΰ-
νοδοχεϊον. Άλλά τό τρομερωτερον απ ο/.α ητο, οτι θα επερ 

•οα καί lip’ rpiioa ρον εκεί.

ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ
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Ποϋ νάφαντασθό, ποτέ δτι τό άοτεϊον αυτό έπειοόδιον θα εί
χε τής σοβαρές συνέπειες, ποϋ θά σά; έξιστορίοω παρακατω.
‘Η μοιραία έπίόντιζτς

Τό βοάδυ, ένφ έκαθήμην τελείως εκνευρισμένη είς το, ο (θε
ό· τις τό εΐπή, δωμάτων τοϋ μεθοριακού ξενοδοχείου, το γκαρ
σόνι μοϋ έφεοεν ένα επισκεπτήριο,·: Κόμης Ευγένιος Ντομσκυ, 

παοακαλει τήν εύγενεστάτη,· κυρίαν να τον δεχθή εις ακρόασιν.
Ποτέ είς τήν ζωήν μου δέν είχα ακούσει αυτό το ονομα. Άν 

τούτοις τόν έδέχθην, επειδή δέν είχα πώς αλλοιως να περάσω 
τητ (upar uov. t , - . _ - rrΜέ μόνον τόν θυμόν μου δέν διεσκεδαςα και πολύ ωραία. Η 
πόστα τον δωματίου ήνοιξε καί ό κύριος έπέραοε μέσα Τον 
άνε'γνώρισα ιμέοως. Ήτον ό αξιωματικό; που είχε διαταςε, τη, 
σύλληφίν μου. r , „

— Δέν έο/ouai ποός νμα;, ευγενεστατη, ως στρατιώτης' ερχο- 
ιιαι άπλώς'διά νά δϊαβεβαιώσω πόσον ήτο δυσαρεστον δι εμε το 
καθήκον ποϋ μοΰ έπέβαλε νά διατάξω την ονλληφιν σας και προ 
πάντων τό γεγονος, δτι δέν ήμποροϋσα με κανένα τροπον ν απσ 
τοέφω δ,τι έγινε. Ιό· πρέπει νά λησμονήσετε οτι μια τέτοια 
άποοσεξία οα; δυνατόν νά είχε ώς συνέπειαν την απαγορευσιν να 
πε'οάοετε όπωσδήποτε τά σύνορα. Ένώ ομοεωγω οτι θα ήμουν 
εξαιρετικά εύτυχής άν σά; έχαιρετοΰσα ακόμη μιαν φοράν είς 
τόν σταθμό, μου. , _

"Οσα έλεγε θά έπρεπε φυσικά, να με κάμουν εξω φρενωι, 
άλλ’ ό τοόπο; του ιμο τόσον υποχρεωτικός και γλυκός, που μου 
ήτο άδύνατον νά θυμό,σω δπως και το πρωί. Μολονοτι ητο το- 
οον νέος, υπήρχε τόση σοβαρότης, τόση εντιμοτης, θα ελεγα,^ εις 
τούς τοόπους 'καί τά λόγια του, ποϋ έπεισθην.^ Απεφασισα αμέ
σως νά στείλω πίσω είς τό Βερολίνου δλα τα άχρηστα κοσμη- 
ματά μου καί τά πεοιττά μου φορέματα. Οταν του ανεκο.νωσα 
τήν άπόφαοίν μου, ό κόμης έχαμογέλασεν απροσδιόριστα.

— Τό ήξευρα δτι δέν είσθε τοσον ματαιόδοξη, οσον φαινεσθε, 
μοϋ είπε καί μοϋ έφάνη πάλιν ώσάν νά έχαμογελοϋσεν ειρωνικά, 
'^Άλλά^τώοα αντί νά θυμώσω, ήσθάνθην κάποιαν εντροπήν. 
Και δμως δέν ήταν μία απλή ματαιοδοξία η επιθυμία μου να 
πάρω μαζί μου δλα τά πράγματα που μόλ,ς . είχαδχο^ασε. 
Ήθελα, μία κόοη έγιυ είκοσι και ενός ετών, να δείξω εις η 
μητέοα μου μέ μίαν δικαιολογημένη,· ύπερηφανειαν τι και τι δεν 
κατώοθωοα ν’ άγοράσω μέ χρήματα, που τοσον τιμιως είχα

I 8 δίθ81κε'ΐιάετόν λόγον αύτόν ήθέλησα νά έξηγήσω είς τόν κόμητα, τόν 
λόγον της επίμονης μου.
*Ο γάιιος

| "Οταν τήν έπομένην έφευγα διά τήν Βαρσοβίαν, ο κόμης Ευ- 
\γένιος Κτόμσκυ νστερ’ άπό μίαν ίδικήνμου προοκλησιν μου 
j έδιδε τήν ύπόσχεσιν δτι θά ήρχετο ανυπερθέτως εις το Μπρο- 

>ί:1 Τήν εποχήν δέ ποϋ έπρεπε νά έπιστρέφο, είς τό Βερολίνο,·, 
ήμουν κι ’ δλας άοραβωνιασμένη καί ύπερευτυχης. Τα κοσμημα- 
Τμου δέν κατέστη δυνατόν νά έλθουν είς την Πολωνίαν, αλλα 
διά τά νέα κοσμήματα ποϋ θά άπέκτων, δεν εγεννατο πλεο, κα 
νένα ζήτημα. ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ

H ρννέχεια είς το ποοοεγες}·
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ι ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ I < ►
‘Η προβολή τής ελληνικής ταινίας, «“Ερως καί Κύ

ματα» παραγωγής Dag Film, συντχισ&εϊσα καί διά δον- ( 
τέραν έβδομάδα είς τόν κινηματογράφον «Σπλέντιτ» δεν 
σννεκέντρασε αρκετόν κόσμον. "Οπως δήποτε δμως, τό 
γεγονός δτι εκαμε 700 περίπου εισιτήρια τήν ημέραν 
είναι αρκετόν διά νά πείση τούς διατακτικούς κεφαλαι
ούχους περί τοϋ εναντίου. Ή προβολή τής άνωτέρω ται
νίας &ά συνεχιστή καί είς δλα τά συνοικιακά κινήματα» 
θέατρα δπου &ά ση ι-ειώνη αρκετήν κοσμοσυρροήν.

‘Η μεγαλειτέρα δμως επιτυχία τής παρ. εβδομάδας ήτο 
ή προβολή τοΰ «Καξανόβα». Ό γόης Μοσζοϋκιν είς τόν 
ρόλον τοϋ Δόν Ζουάν Καξανόβα, υπέροχος.' Αρκετήν 
έπιτυχίαν έσημείωσε επίσης και ιι'Η πριγκήπισσα Μάσ» 
σα» πού προεβάλλετο συγχρόνως είς τό «Πάν&εον* * καί 
«Σάλον Ίντεάλ-.

Κινημ. Καραδήμον.—Κατά τήν παρ. έβδομάδα ποεβλή-ϊ 
θη - Ή Γκαρσόν» μέ τήν Φράνς Ντελιά. Α. Γιαλέσοα;
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαΐου ’Άντρου.—Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
φάντασμα τής Όπερας» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ καί «Ή 
κόρη τού δάσους- μέ τόν Νόρμαν Κέρρυ καί τήν Πάτσυ 
.Ρούθ Μύλλερ. Προσεχώς ■ Φάουστ».Κινημ. Κεντρικόν (Αδελφών ΙΙελεκανάκη).—Προεβλήθη-
• σαν τά έργα -Θανατική Άκτίς- καί - Νά γαμπρός νά 
μάλαμα·. Ε. Ζωΐτοης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

Κινημ. Αημ. Κήπος.— Προεβλήθη τό έργον -Στά Καμ
παρέ·.Κινημ. Πανελλήνιον.—Προεβλήθη μετά μεγάλης επιτυ
χίας τό έργον -Ταμάρ ή κόρη τού βουνού·. Έπίσης 
προεβλήθη «Ό υιός τής τρελλής . Γ. Ίοοδάνον

■ ΞΑΝΘΗ
Κινημ. Μέγας.— Ζωηρά ύπήρξε ή κίνησις κατά τό τε- 

Ιλευταίον δεκαπενθήμερον λόγφ τής προβολής τών «Ά- 
ιθλίων» μέ τόν Γκαμπριό. Έπίσης προεβλήθη τό έργον 
·«Ντεκαμπρίστ·. Προσεχώς “Μιχαήλ Στρογκωφ·.Κινημ. Πάνίλεον.— ’Αργεί. Σ. Καζαντζής

ΚΕΡΚΥΡΑ
Κινημ. \ημ. Θεάτρου.— Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά 

■γυναίκα άλά γκαρσόν· μέ άρκετήν έπιτυχίαν καί αξιο
σημείωτου κοσμοσυρροήν, «Ή λευκή αδελφή» καί «Ό 
χρυσοθήρας» μέ πρωτοφανή έπιτυχίαν.

■·ιΛ
Τά προγράμματα τών κινηματογράφων κατά τήν πα- 

ρελϋ·οϋσαν έβδομάδα, ειχον ώς εξής :
ΑΤΤΙΚΟΝ καί ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Καξανάβα», ΠΑΝ- 

ΘΕΟΝ καί ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ Πριγκήπισσα Μασσα», 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «“Ερως καί Κύματα» διά δευτέραν έβδο
μάδα, ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ «Τό μεγάλο διάλειμμα» μεστήν 
“Εννυ Πόρτεν, ΡΕΓΙΝΑ «‘Η γυμνή σουλτάνα», ΑΘΗ
ΝΑ! ΚΟΝ -Τό παληκάρι τών αδυνάτων» καί Οί ή- 
ρωες , ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ «ΟΙ Μποέμτι καί « Αΰτοκρατορικόν 
ξενοδοχεΐον», Α.Ο.Δ.Ο. <ε’Η ωραία λησταρχίνα» καί «Ό 
τρομοκράτης τών ιπποδρομίων», ΕΛΛΑΣ «Ό Νικητής 
τών ιπποδρομίων» καί -Οί τρεις ατρόμητοι , ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑ «Ό παγκόσμιος πόλεμος» καί «Τρεις υπέροχοι άλή- 
ται», ΜΑΓΕΙΑ «‘Η σκλάβα τοΰ Σεΐχη» καϊ -‘Η πριγκή 
πίσσα Νάντια», ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ «Ναπολέων» Β'. εποχή 
καί Λουκρητία Βοργίαυ, ΚΑΠΡΙΣ (Νέας Ιωνίας) «Οί \ 
Ινδοί» καί «Ό ατρόμητος καβαλλάρης», ΣΙΝΑΜΠΑΡ 
διάφορα επεισοδιακά καί ΠΑΡΘΕΝΩΝ (Καλλι&έας) «‘Η 
μπαγιαντέρα».

•Ο Άργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ1Ρ.4ΙΕΥΣ

Κινημ. Σπλυέτιτ.— Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προεβλήθη ή 
“Μονομαχία μέ τήν Μαίντυ Κρίστιανς καί τόν Γκαμ- 
πριέλ Γκαμπριό.
' Κινημ. ’Ολύμπια.—Προεβλήθη καθ’ δλην τήν λήξασαν 

έβδομάδα «Ό έρως τής Ιωάννας Νέΰ·. Τό έργον ύπερή- 
ρεσεν.

Κινημ. Χάϊ—Αάϊψ.—Προεβλήθη ■ Ό Σκακιστής». Δι" 
αϋριον Δευτέραν αναγγέλλεται · Πριγκήπισσα Μάσσα-.

Κινημ. Ήλύοοια.—Προεβλήθη ό ‘(Χείμαρρος» μέ τόν 
Μορένο καί τήν περίφημον Κρέτα Γκάρμπο.

Κινημ. "Ηλιος.—Προεβλήθησαν ό «Μαύρος Πειρατής» 
καί ό «Υιός τού Ζορρό. Είς άμφότερα πρωταγωνιστεί ό 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς. Β. Μόνος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια.'·—Προεβλήθη -Ή πριγκήπισσα τού 
σπόρ· μέ τήν Ντάνιελς.

Κινημ. Παλλάς.—Προεβλήθη τό έργον ‘Εκβιασμός» 
(Chantage) μέ τήν Ντυφλό, "Αντζελο καί Ρεμύ.

Κινημ. Λ. ΙΙύργου.— Προεβλήθη · Ή γυμνή γυναίκα - τή 
συνοδείφ τραγουδιού τής κ. Κομποθέκρα.

Κινημ. ’ΑΟήναιον.— Προεβλήθησαν τά έργα Άί απα

τηλοί φλόγες» καί «Ό παπάς κσί οί πτωχοί».
Κινημ. Πατέ.— Προεβλήθη ή κωμφδία ·Τί έπαθε ό 

Γιάννης
Κινημ. Μοδέρν.— Προβάλλεται τό έπεισοδιακόν «Ό βα

σιλεύς τής ταχύτητος.
Κινημ. ’Αττικόν.— Προβάλλεται «Ό βασιλεύς τών ά-, 

λητών- μέ καλήν έπιτυχίαν.
Κινημ. Κεντρικόν, 'Ολύμπια, Ροναγιάλ. Επεισοδιακά

Τ. Τσατοαπας ΠΑΤΡΑΙ
Εξαιρετικήν όντως έπιτυχίαν έσημείωσε ή ταινία 

■ Πόσο έκόστισε ή νίκη - τήν όποιαν παρηκολούθησε ο
λόκληρος ή πόλις τών Πατρών ώς καί ή φρουρά κατό
πιν συστάσεως τής III Μεραρχίας».

Κινημ. Πάυίλεου (Αίθουσα).— Προεβλήθησαν τά έργα 
“Πόσο έκόστισε ή νίκη · καί ·Ή χρυσή μάσκα-.Προσεχώς 

■ Καζανόβα».
Κινημ. Πανθέου (ταράτσα).— Προεβλήθησαν «Ή μάχη 

τού Σαντιάγο’ καί ή πρώτη έποχή τού έπεισοδιακοΰ 
Άσσος μπαστούνι». Προσεχώς ό «Άπάχης·.

Κινημ. Ίντεάλ.— Μάς παρουσίασε τό φίλμ “Ματωμένο 
γράμμα». Επίσης τό έργον “Κορώνες καί γράμματα» καί 
«Αί συζυγικοί παύσεις-. Προσεχώς «Γιά όνομα τού 
Θεού -. Χτϊνος Άνδριόπονλος
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Αχίλλειου.— Προεβλήθη ή “Ζήλεια» μέ τήν Λύα 
ντέ Πούτι καί «Ή αιχμάλωτος» μέ τόν Τόμ Μίξ. Άμφό
τερα μέ άρίστην έπιτυ/ίαν. ’Ήδη προβάλλονται “Ή ώ- 
ραιώτερες γαμπίτσες τοΰ Βερολίνου. ’Εντός τής έβδομά- 
δος τό “Ά χ ί λ λ ε ι ο ν- μάς υπόσχεται τήν Μητρό- 
πολιν».

Κινημ. Άργυλλά.— Προεβλήθη Ί κωμφδία «Ό παλη- 
καράς» καί «Τά συρματοπλέγματα» μέ αρκετά καλήν έπι
τυχίαν. Προσεχώς «Ή δεσποινίς κυρία μου» μέ τήν 
Νόρμα Σήρερ. Θ. ΓΙαπαβαοιλείου
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κινημ. Πάυίλεου. Προεβλήθησαν συνέχεια καί τέλος 
έπεισοδίων έργου «"Ασσος Μπαστούνι-, διάφοροι κωμφ- 
δίαι, τό μεγαλοπρεπές έργον «Ή εύνοουμένη τού Μα- 

' χαραγιά» τό όποιον ήρεσε πολύ σημειώσαν έξαιρετικήν 
έπιτυχίαν καί τό «Τό μυθιστόρημα ένός άπορου νέου» 

■ μέ τόν Γκαϊνταρώβ τό όποιον ήρεσε έπίσης σημειώσαν 
! άρκετήν έπιτυχίαν. ’,4πό τής Δευτέρας «Ή Διεθνής Σω- 
| ματεμπορία- καί - Μέσα στή θύελλα-, 
| Κινημ. Σαπφώ.— Προεβλήθησαν συνέχεια έπεισοδίων 
τών έργων «Ό "Ηρως τού ιπποδρομίου» καί ■ Ό Βασι- 

I λεύς τής ταχύτητος», διάφοροι κωμωδίαι καί ή μεγάλη 
έξάπρακτος κωμφδία «Αί απογοητεύσεις ένός Δόν Ζουάν» 

| ή όποια ήρεσε ύπερβολικά. Άπό τής Δευτέρας «Ό Σω- 
τήρ Πλοίαρχος». Προσεχώς “Ή πριγκήπισσα τής Τσάρ- 

! δας». Α. Σωφρουιάδης
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κατά τό διαρρεύσαν δεκαπενθήμερον, ή κίνησις είς τούς 
1 κινηματογράφους μας ύπήρξε ζωηρά. Ιδίως μετά τήν ά- 
ναχώρησιν τού θιάσου Β. Άργυροπούλου, τό κοινόν μας 

, κατακλύζει τάς σκοτεινάς αίθούσας τών κινηματογράφων.
’Εξαιρετική κοσμοσυρροή παρετηρήθη κατά τήν προ

βολήν τής ταινίας “Υιός τού Σεΐχη - μέ τόν Ροδόλφον 
। Βαλεντίνο. Σωστή έκστρατεία τών άπειρων θαυμαστών 
τού έκλιπόντος γόητος κατά τών κινηματογράφων μας,

.όπως απολαύσουν τό είδωλόν των άπό τής οθόνης. Τό , 
• έργον προεβλήθη συγχρόνως καί είς τούς δύο κινηματο- j 
γράφους μας «Α ϊ γ λ η» καί -’Ολύμπι α». ’Επίσης 
είς τά · Ό λ ύ μ π ι α - προεβλήθησαν τά έργα - Άλό- 
μα» μέ τήν Τζίλδα Γραίη, καί «Ή χήρα τών Ανόμων . 
Είς τήν «Α ϊ γ λ η ν τά έργα · Μπάρτελμες ό Μεγαλο
πρεπής» καί “Οί άνδρες- μέ τήν Πόλα Νέγκρι./’. Νιτοόπονλος

ΕΔΕΣΣΑ
Κινημ. Μέγας Αλέξανδρος.—Προεβλήθησαν τά έργα 

«Ή Εύθυμη χήρα» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν καί «Τό 
μαύρο πουλί».Κινημ. Βέρμιου.—Προεβλήθησαν τά έργα - Οί Άθλιοι» 
καί - Γιά τήν άγάπη του» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, καί ή 
κωμωδία «ό Σαρλώ μετανάστης-. Φ. Έσπιελίδης 
ΑΜΦΙΣΣΑ

Άπό τής 2ας τρέχ. μηνός διέκοψε τάς προβολάς τών । 
ταινιών καί δίδει παραστάσεις τό ιταλικόν Μελόδραμα Romolo Castel Monte. Αί παραστάσεις θά διαρκέσουν I 
μέχρι τέλους Φεβρουάριου.Κινημ. Ποικιλιών.— Πρ?εβ'ήθησαν τά έργα, μέ ικα
νήν έπιτυχίαν -Χαλύβδινοι άνδρες-, «Ή δεσποινίς δα- 
κτυλογράφος», «Τό χαμίνι·, «Τό θαυματουργό καπέλλο» ι καί «Τό μεγάλο μυστικό· σημειώσαν μετρίαν έπιτυχίαν. |

Καί μία εύλογος έρώτησις:— Γιατί ό κινηματογράφος Ποικιλιών δέν έχει μου
σικήν; Άλ. Μ.
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέοπις.—Διέκοψε τάς πρεβολάς τών ταινιών 
προκειμένου ν’ άρχίση παραστάσεις ό θίασος Ξύδη.
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. Απόλλων.—Προεβλήθησαν τά έργα -Ό ναός 
τής ’Αφροδίτης», ■ Ό φίλος μου σωφέρ·, «Ή κόρη τού 
ληστού», «Ό υιός τού Ζορρό-, Ή πριγκήπισσα τής 
Βαγδάτης - καί τό επεισοδιακόν «Στά νύχια τ’ άετού».

Κινημ. Κοομογκράφ.—Προεβλήθησαν τά επεισοδιακά

«Τό θεριό τού Σαντά-, - Τά ίχνη τού τρόμου καί «Ό 
άτσαλένιος Γίγας . Προσεχώς - Οί καβαλλάρηδες τής νύ
κτας ■ μέ τόν Άρτ Άκορντ. .1/. Γιαινίρης
Ν4ΥΠΛΙΟΝ

Κινημ. ΙΙάνίλεου.—Προεβλήθη τό έργον τού Σάρλ Μερέ 
«Ή Φ».όγα». X. Αονμπαρδ’ας
Λ.4ΡΙΣΣΛ

Κινημ. Χτορέ.—Παρέμεινε έπ’ όλίγας ήμέρας κλειστόν 
καί έπανέλαβε ήδη τάς έργασίας του μέ τά έργα «Ή κό
ρη τού Ποσειδώνος» καί -Τό κορίτσι τών λύκων·.

I. Παπανικολάον
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Κινημ. 'Αττικόν.— Προεβλήθησαν τά έργα -Ή δύνα- 
μις τού πειρασμού », «Γυναίκες μή λησμονείτε τούς άν- 
δρας», -Λόγος τιμής ένός κακούργου», · Μάστιξ κοζά- 
κου - καί ή κωμφδία «Ό Σαρλώ μεθυσμένος».

Θ. Γειοργόπουλος

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ρενέ Θεοδοσιάδην(Ένταϋ^α). — *Ελή^ϋηοαν άιιφότέραι 

! αί οννεογαοίαι οας. Η τελευταία δημοσιεύεται εις τό παοό)’ τεϋ- 
I χος. eH ουνέντενζις οας με την Brand lisa VeSCO δυοτυγώς 
ι αδύνατον νά δημοσιευ&η διότι αποτελεί διαφήμησιν τοΰ έργου 
εις τό όποιον &ά προβληΟ·η προσεχώς είς τάς ’Α&ήνας ώς γνω- 

| ρίζετε δε αί διαφημήσεις πληρώνονται.
—X. Λουμπαρδίαν (Ναύπλιον).— Έγράηιαμεν σχετικώς 

είς τόν διευθυντήν τοΰ κινηματογράφου της πόλειός οας.
— Σ. Καζαντζήν (Ξάνθην). — Έπιταγη 270 έλήφθη.
— Φ. Ναζλόγλου (Κων)πολιν).—Σάς εστάλη καί τό 4ον. 

Σάς ευχαριοτονμεν διά τάς· προσπάθειας οας καί τό ενδιαφέρον 
σας υπέρ του «.Κινημ, "Αοτέρος». rΗμείς δμως δέν ήθέλαμεν 
νά δαπανάτε σεις καί διά τούτο διεκόφαμεν τήν αποστολήν. 
νΗμεθα δμτος άγανακτησμένοι υπερβολικά κατά τών επιχειρη
ματιών τον κινηματογράφου τής πόλεώς οας οί όποιοι ήθελαν 
νά λαμβάνουν τόν «Κινημ. 'Αστέρα^ δωρεάν. Εινε τό αξιοπρε
πέστερο)' καί τό σοβαρότερο)’ κινημ. περιοδικόν και δεν έχει α
νάγκην τής συνδρομής επιχειρηματιών τοιούτου είδους, οί όποιοι 
άποδεικνύεται δτι δέν αναγνωρίζουν τήν χρησιμότητα τοΰ τύπου, 
άωρεάν δέ ό «Κινημ. Άστήρ^ δέν δίδεται έπ^νδενί λόγοι είς ούδένα 
ούτε καί παρακαλεΐ ούδένα νά γίνη συνδρομητής του. Είς έκεΐ- 

I νον πού εινε ωφέλιμος καί εξυπηρετεί τά συμφέροντα του άς 
πλήρωσή νά τόν απόκτηση. Σάς παρακαλοϋμεν πολύ νά τά 
διαβιβάσετε είς δποιον σάς έρωτήση σχετικούς.

—Α. Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην)—9Ελήφθησαν 4οαχ.
ι εκατόν. e Υπολοιπον μέχρι τοΰ άριθ. 7, Δρχ. 67.50

—Στασινόπουλον (Λεβάδειαν).— Άφοΰ σάς άπεστάλη 
^ελτίον όιατί δέν αρχίσατε αποστολήν ανταποκρίσεων.

ΟωΗΜΑΤΟΓΡ.ΑΣΤΗΡΕΗΪΠΡίΙ
Ό «Κ t ν ημ.α τογ ρ χφ 6 κός -Λ. β τήρ» 

πωλεϊτχς έν Αεικεβσω (Κύπρου) ύπό τοΰ 
πρχχτορεέου ελληνικών έφημ-ερίδων κχΐ 
περιοδικών τοΰ χ. Χτέλιου Λ.· Χυμ,εωνί- 
δη άπ. οπού οι έν Κύπριο φίλοι τοΰ κινη
ματογράφου δύναντχι νά προρηβεύοντχι 
το άγχπητόν τους περιοδικόν.
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0 ΦΟΡΟΣ ΜΟΣΙΜ ΟΕΑΜΑΤβΗ
Ό διευθυντής τής εταιρείας τον φόρου τών δημοσίων 

θεαμάτων xut αντιπρόσωπος τού κ. Ζαφειράκη, τέως 
άντισυνταγματάρχης τής διαχειρίσεως κ. ’Αποστολόπουλος 
ήρνήθη νά παραχώρηση άτελείας εις τούς διευθυντάς τών 
εβδομαδιαίων περιοδικών και εφημερίδων, ίσχυριξόμενος, 
δτι ό σχετικός νόμος μόνον εις τούς διευθυντάς τών κα
θημερινών εφημερίδων παρέχει ατέλειαν.

Θά ήθέλαμεν έν τούτοις νά γνωρίξωμεν είς ποιον νό
μον έστηρίχθη ό κ, 3 Αποστολόπουλος καί παρεχώρησε 
τήν ύπ3 άριθμόν 545 ατέλειαν είς τόν διευθυντήν τού 
περιοδικού «Φαντάξιο;» 3 Επαναλαμβάνομεν καί πάλιν 
δτι είναι δικαίωμα τών κ, κ. ενοικιαστών νά διαθέτουν 
κανά βούλησιν τάς άτελείας ακόμη καί εις τις τραμβα- 
γιέρισσες άλλά νά μή όχυρούνται όπισθεν τού Διατάγμα
τος καί μεταχειρίζονται αύτό ώς δικαιολογίαν τής άρνή- 
σεώς των διά τήν παροχήν άτελείας είς εκείνους άκριβώς 
οί οποίοι δικαιούνται άτελείας ώς τής φύσεως τού 
επαγγέλματος των.

βααεντζια

ΚΙΝΗΜ ΚΙΝΗΕΙΣ

εις: την κωνςτλντινουποδιν

Κινημ. Όπερά. —Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό ρωσσικόν 
έργον < Γάμος ’Άρκτον)). Νέα νούμερα βαριετέ.

Κινημ. Μαζίκ.—Μέ αφάντασταν έπιτυχίαν προεβλήθη τό 
έργον τοΰ Άμπέλ Γκάνς .Ναπολέων».

Κινημ. Μοδρέν.—Προεβλήθη ή γερμανική ταινία .Τό μο
νοπάτι τοΰ θανάτου» αρκετά καλή.

Κινημ. Άλάμπρα.—Προεβλήθη τό έργον <(θλίψεις Σατανά».
Κινημ. Μελέκ.—Προεβλήθη ή ταινία «Τήν ζωήν μου γιά 

τήν πατρίδα)).
Κινημ. Γενή Άλκαζάρ.—Προεβλήθη . '() άνευ βραχίονας 

δολοφόνος · μέ τόν Λόν Τσάνεϋ.
Κινημ. Έτουάλ. — Προεβλήθη »Ή μητρική κωμωδία».
Κινημ. Λοΰξεμβουργ.—Προεβλήθη .'Ο Σνρκοΰφν.
Κινη, . Έκλα'ιρ.—Προεβλήθη »'Η φυλή ποΰ πεθαίνει».
Κινημ. Σΐκ. — Προεβλήθη ΓΗ σειρήν τής θαλάσσης)).
Κινημ. Παλλάς.—Προεβλήθη α'Ο μίστερ Βοϋυ.

Φ. Ναξλόγλου

Ένα φίλμ τό όποιον εχει «γυρισθή» ολόκληρον 
σχεδόν εις τήν ’Ισπανίαν είνε ή «Βαλέντσια». Είνε 
ένα φίλμ εξαιρετικά ώραΐον μέ σκηνάς ταυρομαχιών 
καί πρό παντός μέ πολύ ωραίας γυναίκας, διότι έχουν 
κινηματογραφήσει καί ά'λλας ΐσπανικάς καλλονάς. Είς 
τόν πρώτον γυναικεΐον ρόλον εμφανίζεται ή γνωστή 
άπό τόν «Συρκούφ» Μαρία Νταλμπάϊσιν ώς πτωχή 
μπουκετιέρα, τήν όποίαν αγαπούν μέ πάθος δύο 
ά'νδρες- ό πάμπλουτος κόμης "Αλφόνσος ντί Παντίλλα 
καί ό Καλιάνο ό πτωχός πιανίστας τοΰ ντάνσιγκ δπου 
αύτή χορεύει τά βράδυα.

Φυσικά τήν κερδίζει ό κόμης, ό όποιος αφού τήν 
λανσάρει είς τό Παρίσι, τήν βαρύνεται καί τήν έγκα- 
ταλείπει. Έν τώ μεταξύ ό πτωχός πιανίστας εμπνευ
σμένος άπό τό αίσθημά του καί άπό τόν πόνον του 
συνθέτει ένα τραγούδι, τήν «Βαλέντσια», τό όποιον 
λανσάρει αύτή είς τό Παρίσι είς ένα μούζικ-χώλ χωρίς 
νά ξεύρη δτι είνε ϊδικόν του.

Καί τέλος μετά πολλάς περιπετείας ξαναγυρίζει είς 
τήν άγκάλην τοΰ πτωχού πιανίστα ποΰ τήν περιμένει 
πιστός στήν άγάπη του

Ό Ζάν Μυράτ υποδύεται μέ μεγάλην ακρίβειαν 
τήν λεπτήν προσωπικότητα τού κόμητος Παντίλλα

’Επίσης ή Νταλπάΐσιν μάς δείχνει δλην τύν ελα
στικότητα τού ταλέντου της.

01 “ΒΑΓΑΠΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΑΛΟΝΙΩΝ-,

Οί «Βαγαπόντες τών σαλονιών» εινε ένα φίλμ 
πολύ καλόν.

Ό σκηνοθέτης του μάς μεταφέρει μέ πολλήν τέ
χνην είς τήν άτμοσφαϊραν τοΰ πλούτου καί τών καλ
λονών, δπου οί πλέον κομψοί κύριοι πού συναντώ- 
μεν είνε «Οί βαγαπόντες τών σαλονιών».

ΤΊ ηδονική Σούζυ Βερνόν υποδύεται τόν ρόλον 
τής κομήσσης Άντρέ ντέ Βαλμάρ νεαράς ερωτευμένης, 
καί θύματος τής εμπιστοσύνης της πρός ένα τοιούτου 
είδους κομψόν.
VA-A A Α Α.Α Α-Α Α-Α Α.ΑΑΑ.Α.» Α Α-ΑΑ Α.Α Α.ΑΑΑ.-Α A A A A ΑΑ ΑΑ.Α

; ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 
ί “ΚΙΝΗΜΑΤΓΟΡΙΦΙΚΟν ΑΣΤΕΡΟΣ,, ·
j ™ , - 1 ~ . , Γι Εις τα γραφεία μας πωλουνται πάντοτε και 1 

ί j άποστέλλονται είς τούς αΐτούντας έκ τών Έπαρ- [
4 χιών μέ τήν ιδίαν πάντοτε τιμήν, τόμοι άδετοι ► 

11 τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» τών ετών L 
I j 1926 καί 1927 πρός δραχμάς 150 έκαστος, έ- Γ

1 λεύθεροι ταχυδρομικών τελών. ’Επίσης τεύχη Γ 
11 άπό τού έτους 1927 καί εντεύθεν πρός δραχμάς ι
Ί πέντε έκαστον.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Γεωρ. Συνοδινός Ιίειραιεύς 1—11—927 μέχρι 30—10 928 ί
Δημ. Βουλγαρίδη; - 1— 2—928 » 30 - 1 — 929 *
I. Άλβάνης Καβάλλα 1 — 2-928 » 30 - 7—928
Σπ. Ζωΐτσης ΆΟήναι 1— 1 —928 · 30— 3—928
Θωμ. Τωμόπουλος Θεσ)νίκη.—1-1-928 » 30—12—928 1
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