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AZA - - ΦΙΛΜ
ΛΕΣΒΟΥ 32 ΑΘΗΝΑΙ

ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΜΑΡΙΑ ΜΓΑΓΜΙΪΡΑ η·:·:
'° οποίον δσημείωβε xaia„it,mxi)v

ς »εατων πο{, τό παρηχο1ούίηααν ιίς το.ς Κιχηματογράφουί

ΑΤΤΙΚΟΝ & ΣΠΛΕΝΤΙΤ
Διατίθεται διά τονς 'Επαρχιακούς Κινηματογράφους.

"AS ι,πτύοονν oi Χ. Χ. ’ Επιχειρηματίαι Κινηματογράφων

ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
.Ι^ο α,ρ1<,„ Χα1 ’‘^«^τήν εβδομάδα θά προβάρεται είς τά 

c/Λ ι ΙΥΙΠΙΑ τον Πειραιώς.
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Κ· ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
(ΆγγΛο-* Ελληνική Εταιρία) 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
’Αντιπρόσωπος διά τΐιν ‘Ελλάδα nSv 

ταινιών παραγωγής

TIFFANY STAFIL·
‘Οδός Χολκο-κοιδύλη 39α -Άδήναι

Το γρα(βϊον μας έχβι ώς αρχήν .ήν έξυπηρέτησιν 
τών πελατών του καί διά τοΰτο έφρόντισε νά έξα- 
οφαλίση ολόκληρον τήν παραγο.γήν τής μεγάλης 

αμερικανικής εταιρίας

TIFFANY STAHL 
τής ο το ας τά έργα όπου και αν προεβλήάι σβ·,· 

ί ημείωσαν επιτυχίας άφαντάστους.
ΙΙριν κλείσετε συμβόλαια ρωτήσετε όσους πρ

έβαλαν τάς ταινίας μας καί θά σάς πιστο
ποιήσουν τ’ ανωτέρω

ΖΗΙΉΣΑΤΕ ΚΑΤΑΑΟΓΟΓΣ & ΤΙΜΑΣ
Αντιπρόσωποι διά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην 
ΓΚΛΟΡΙΑ — ΦΙΛΜ Γρττμματοθυρΐς 165
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ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ- ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοϋνται τά εξής.
Γομοι *Κινημ. Άστέρος» 1927 πρός δρχ. 120 
Ιομοι «Κινημ. Άστέρος» 192S » » ΐ5θ'
τεύχη τών ετών 1926 — 1929 > » 5

τας αυτας τιμάς καί ανευ ταχυδρομικών τε
λών άποστέλλονται ταχυδρομικές

καί εις τάς ’Επαρχίας, 
Γίνονται άποστολοί καί εις τό ’Εξωτερικόν μέ 

έπφαρυνσιν 20ο)ο έπί τών άνωτέρω τιμών 
Σπεύσατε πριν εξαντληθούν

~ ~ - --------- -------------------- (<ι

LE C NEMA SU SSE 
Ελβετικόν Κινημαιογραφικόν Περ-οδικόν 
Rue du Theabe-Montreux (Suisse)

CINEMA
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevard E'ieabeta 14. Bucarest (Roumanie)

500
600.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διά μίαν φτρΐν 
ό σιϊχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων δ στ. » 
“Ανω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος » 
*Η σελίς ... »
Είς τό έξώφυλλον »

TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ·

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

150.—
80.-

Έιησία Δρ, 
Έξάμηνος »
’Εξωτερικοί? Γενικώς
Ειησία Δρ. 250.—

Έξάμηνος » 150. -

Έιησία Δολλάρια

ΕΤΟΣ ΣΤ'. ΑΡ. « '193) II

Έβδομαδιαία Κινηματογραηι ιή καί Φιλο
λογική Έπιάεώρησις

Ί ιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραδεϊιι : Σοηοκλέους 9 (Στοά Πάππου) 
Τηλέφω-ον 60-12

<H ΕΒΔΟΜΑΣ TOY ATT IΚ Ο Y >

ΒΕΡΑ MIPTZEBA
Πρωταγωνιότιιί - Μαρία Ζιικοαπίνι. Βάρ^ικ Βΐιρντ καί Ζάν Άντίελο

εΐ-

Αί συζυγικοί σχέσεις μέ τόν Γενικόν εισαγγελέα | νει τήν άναχώρησίν καί φεύγει κρυφίως καί δήθεν 
Μίρτσεβ εδρίσκονται είς κρίσιμον σημεΐον, 'Η Βέρα, εκ τύχης συναντά αυτήν είς τον σιδηρόδρομον καί 
πιστεύει δτι δ σύζυγός της είναι προσηλωμένος είς! κατορθώνει νά γίνη αρεστός. ’Εξακολουθούν τό τα- 
τήν πρώην ερωμένην του χορεύτριαν Σινάίδα. “Ε-ίξείδιον μαζύ καί δ Σέτζιν κατορθώνει νά προσελκύ- 
νεκα ώρισμένων συμβάντων ένισχυόντων τήν υπο
ψίαν τής Βέρας, αυξάνεται ή πρός αυτόν απέχθειά 
της. Τόν αγαπά έν τούτοι; πολύ, άλλά ή πληγωμένη 
της υπερηφάνεια τήν αναγκάζει νά άτομακούνεται 
βαθμηδόν έξ αυτού. Ό Μίρτσεβ αγαπά ένδομύχως 
τήν Βέραν άλλά δέν κατορθώνει νά τήν πείση δτι 
αί ύποψίαι της είναι άβάσιμοι. Ή οικογένεια Μίρ
τσεβ διατηρεί σχέσεις μέ τό ζεύγος Σταρομπέτσκη.

Ή ’Ιουλία Σταρομπέλσκη είναι μία καλή γυναΐ 
κα, άλλά ολίγον κουτσομπόλα. ’Αγαπά νά έμπλέκη 
τούς γνωστούς της είς έριδας χωρίς νά θέλη νά έκ- 
δικηθή κανένα, άλλ’ άτλώς δρώσα έξ δρμεμφύτου. 
Ούτω προσκαλεϊ είς μίαν συγκέντρωσιν τοΰ Μίρ- 
τσεφ, τήν Σινάίδα καί τόν Σέτζιν. 'Η ’Ιουλία 
χεν ήδη πληροφορήση τόν Σέτζιν, δ όποιος ήτο 
νας γλεντζές, δτι ή φίλη τη; Βέρα ήτο ατυχής 
τον γάμον της καί ε’χεν άνάγκην παρηγοριάς- 
Σέτζιν είχε κατορθώσει έπιτηδείως νά είσέλθη 
τήν καλήν κοινωνίαν, χωρίς νά γνωρίζη ποΰ 
σκει τά μέσα τής ζωής.

Πραγματικώς ζή έκ τής περιουσίας μιας έκφύ- 
λου γραίας. Τά πράγματα εκτυλίσσονται όπως ή 
έλαφρόνους Ιουλία έσχεδία-ε. Ή Βέρα εξοργίζεται 
σφοδρώς άπό τήν παρουσίαν τής Σινάίδα ή οποία 
υπερβολικά άπησχόλει τόν Μίρτσεβ καί δ Σέτζιν ε
πωφελούμενος τής ψυχικής ταραχή; τής Βέρας άπο 
κτά τήν εμπιστοσύνην της. Ό Σέτζιν υπόσχεται είς 
τήν Βέραν νά τήν άπαλλάξη τών στενοχώριών της, 
ελπίζων νά βάλη χέρι στήν περιουσίαν της.

Ή Βέρα επιστρέφει εί; τό σπήτι της μέ άπόφα- 
σιν νά φύγη είς Ιταλίαν, όπου ελπίζει μακράν άπό 
την μονότονον ζωήν νά συνέλθη. ‘Ο Σέτζιν μανθά-

ση τόν έρωτα τής Βέρας. 'Ο Σέτζιν ελπίζει νά κατα- 
λάβα μίαν θέσιν διευθυντοϋ είς μίαν έπιχείρησιν, 
απαιτούνται όμως χρήματα τά όποια θά μετρηθούν 
είς ώρισμένην προθεσμίαν. 'Ιί Βέρα τού τά υπόσχε
ται. Ό Μίρτσεβ αγνοεί τά διατρέξαττα. Ή Βέρα ε
πιστρέφει καί τόν συναντά ψυχρά. 'Ο Σέτζιν παοα- 
καλεϊ τήν Βέραν νά τοΰ μετρήση τό ύποσχεθέν πο· 
σόν, εκείνη δέ τοΰ υπόσχεται νά τόν έπισκεφθή τό 
’ίδιο βράδυ κατά τήν παράστασιν τοΰ μελοδράμα
τος. Πράγματι μεταβαίνει, άλλά λησμονήσασα τό 
βιβλίον τών τσεκ, διά πρώτην φοράν πείθεται δτι 
έχει νά κάμη μέ αγύρτην καί κατά μίαν πάλην τόν 
φονεύει.“'Ο φίλος τοΰ Σέτζιν, Πολυγιάριν συλ- 
λαμβάνεται καί φυλακίζεται ώς ύποπτος δολοφονίας. 
Κατά τήν έρευναν εί; τό σπήτι τοΰ Σέτζιν λείπουν 
δυο μετοχαί τής ερωμένης τοΰ Σέτζιν γραίας, τάς ό
ποιας παρέλαβε μαζή της έξ απροσεξίας ή Βέρα κατά 
τήν άναχώρησίν της έκ τής οικίας τοΰ Σέτζιν. Τήν 
ύπόθεσιν αναλαμβάνει ύ εισαγγελείς Μίρτσεβ.

’Αρχίζει μσρτύριον διά τήν Βέραν. Είς κάθε της 
φράσιν καί κρίσιν κομίζει δτι αποκαλύπτεται. Αί
φνης βλέπει δτι αί μετοχαί, δηλαδή αί αποδείξεις 
τής δολοφονίας, ήσαν είς τήν τσάνταν της. Εις ένα 
χορόν τήν καταλαμβάνει νευρική κρίσις καί μεταφέ
ρεται είς τήν οικίαν της. Τήν νύκτα τοποθετεί είς 
τήν δικογραφίαν τοΰ Πολυγιάριν τάς δύο μετοχάς 
άλλά τήν προδίδει τό άρωμά της. Ό Πολυγιάριν ο
μολογεί ότι ό Σέτζιν είχε σχέσιν μέ μίαν κυρίαν μέ 
τήν όποιαν έταξείδευσε στήν ’Ιταλίαν.

Αί ύποψίαι τοΟ Μίρτσεβ αυξάνονται 
λο?ς γίνονται πεποιθήσεις.

Παραιτεϊται τής θέσεώς του καί 
τήν γυναίκα του ή οποία δικάζεται καί

εις 
Ό 
εις 

εύρί-

καί έπί τέ·

καταγγέλλει 
άθωοϋται.



4 Κινηιιατογραόικός Άότηρ

ιπΒΒτιππτΗποππηιιο
("Ενα χιουμοριστικό αρ&ρο τής Μπριγκίττε Χε/.μ

‘Ωρισμένως δέ* έχω τύχη| στΙς αύτοκινητικές μου 
κούρσες. Τόν περασμένο χρόνο αΐημνης, μοΰ συνέβη- 
σαν τρία δυστυχήματα μέ τ’ αυτοκίνητά μου, δηλαδή 
έσημείωσα ένα ρεκόρ όχι άξ αζήλευτο. ’Ήδη μετα
χειρίζομαι τότρίτο αύτοκίνητό μου στό οποίον εύχο
μαι καλλίτερη τύχη άπό τά δύο προηγούμενα.

Τό πρώτο δυστύχημά μου έλαβε χώραν κατά 
μίαν διασκεδαστικήν εκδρομήν ποΰ έχανα μέ τόν 
άνδρα μου στή Λειψία, εκδρομήν ή ότοία έπέπρωτο 
νά λήξη μ' ένα τρόπο κάθε άλλο παρά δΐ'.σκεδαστι- 
κό δπως ήτο ή έναοξίς της.

Κοντά στή Αειψ'α τό αυτοκίνητό μου άρχισε νά 
«ντερομπάρη» έξ αίτιας τής υγρασίας τοΰ δρόμου, 
έστάθη δέ εντελώς αδύνατο νά πιάσουν τά φρένα 
του. Τό αποτέλεσμα τής άκυβερνησ'ας του επήλθε 
μοιραΐον άμέσως. ‘II ταλαίπωρη Μερσεντές μου, 
προσύκρουσε σ’ ένα στήλο μεταβληθεΐσα σ’ ένα τρο
χοφόρο ερείπιο. Έξ άλλου εγώ δέν έσταθηκα πολύ 
τυχηρότερη άπό αυτό. ΈπαΟα ένα κάταγμα τοΰ 
βραχίονος έξ αιτίας τοΰ οποίου ήναγκάσθην νά τόν 
φέρω έν σκινησίρ μέσα σ’ ένα γυάλινο σωλήνα·

Τό δυστύχημα αυτό μοΰ έστοίχισε έτί πλέον καί 
άνεργίαν άρκετών εβδομάδων,

Τά δύο άλλα δυβτυχήματά μου συνέβησαν δύο η
μέρας κατά σειράν. Ενθυμούμαι οτι ήτο μία Δεύτε 
ρα όταν έβγήκα γιά πρώτη φορά μέ τό καινούργιο 
αυτοκίνητο γιά νά πάω στό Νιουμπάμπελσμπεργκ δ
που έπρόκειτο νά γυρίσωμε μερικές σκηνές τοΰ«Σκαν· 
δόλου τοΰ Μπάντεν—Μπάντεν». “Οταν έπλησίαζα 
είς τόν σταθμόν Βάνσε, ένας οωφέρ άδεξιώτερος ά
πό έμέ ήλθε και μέ έκτύπησεν έκ τών όπισθεν. Τό 
κτύπημα ήτο δυνατόν, άλλ’ ευτυχώς τό ήσθάνθη 
μόνον τό αυτοκίνητό μου. 'Εγώ έμειτ α σώα έξηγόρα- 
σα τόν ενδεχόμενον τραυματισμόνμουμέ μιάτρομάρα.

Άλλά ή επομένη ήυέρα έπέπρωτο νά έχη βαρύ- 
τέρας συνεπείας. Έτηγ ίναμε στό τερραιν τοΰ γκολφ 
μέ τόν Άνρύ Στούαρτ καί τήν Αιλή ’Αλεξάνδρα νά 
συνεχίσωμε τάς πρίζ ν έ βύ τοΰ «Σκανδάλου Μπάν
τεν—Μπάντεν», ότε σέ μία κορδέλα τοΰ δρόμου είς 
Δάλεμ, τό αυτοκίνητό μου εκδικούμενο διά τό πάθη
μά του τής προηγουμένης ημέρας, έπέπεσε επί έν'ς 
άνιιθέτως έρχομένου καί μας έχάρισε τό θέαμα τοΰ 
πλέον φρικιαστικοΰ δυστυχήματος τό όποιον αντί- 
κρύσαμε όλοι οί έπιβαίνοντε; τοΰ ίδικοΰ μου αυτοκι
νήτου, είς τήν ζο>ήν μας, δηλαδή τήν πτώσιν τοΰ ε
τέρου είς μίαν χαράδραν καί τόν έκσφενδονισμόν 
τών επιβατών του μερικά μέτρα μακρύτερα. Άλλά 
καί ημείς δέν έσταθηκαμε τυχερότεροι. Ό Ερρίκος 
Στούαρτ έπί παραδείγματι κατεπλήγωσε τό πρόσωπόν 
του μέ τά τζάμια ποΰ έσπασαν, εγώ δέ έπαθα μία 
εγκεφαλική διατάραξι ή οποία μοΰ έστοίχισε πολλών 
εβδομάδων άπραξία. Άλλά τό περιεργότερον τής πε
ριπέτειας αυτής είναι δτι τήν έπομένην έπρόκειτο νά 
γυρίσωμε μίαν σκηνήν, μεθεορτιών αύτοκινητικοΰ 
δυστυχήματος τήν οποίαν έζησα εκ τοΰ φυσικού,μό-

HIMMiT· ΜΜΑΑΙΕΟΙΜ
Κινημ. Amer’can Cosmograph. Μετά μεγάλης 

έπιτυχίας προεβλήθη ή ταινία «Μιχαήλ Στρογκώφ» 
διαρκέσασα έπί τρεις εβδομάδας. Επίσης προεβλή- 
θησαν «Ή ωραία τής Βαλτιμόρης» καί «'Η αιχμά
λωτος τής Σαγ άης».

Κ νημ. Mohamed Aly. 'Ένα άπό τά σπουδαιό
τερα κινηματογραφικά γεγονότα τής πόλεώς μας 
είνε ή προβολή τοΰ έργου «Πτέρυγες». ‘Επίσης 
προεβλήθησαν «Οί σπαχήδες» καί «Ή σχολή τών 
σειρήνων» μέ τήν Ντάνιελς.

Κινημ. Ambassadeurs. Προεβλήθη έπί πέντε 
συνεχείς έβδ μόδας τό έργον «Μπέν Χούρ». ’Επίσης 
προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον «Μιά νύχτα στή 
Σιγκαμπούρη», μέ τόν ΡαιόνΝοβάρρο.

Κινημ. Royal. Προεβλήθησαν τά έργα «Πα· 
νάμ» καί τό «Τελευταίου βάλς».

Κινηα. Josy Palace. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα 
«ΣταΟήτε, άκοΰστε, κυττάξτε», μέ τόν Δόρυ Σεμόν 
κα' «Ή μνηστή τής Οΰραγουάης» μέ τήν Ντολορές 
Κ σιέλλο. Προσεχώς «Τό λιμάνι τών δακρύων».

Κινημ.Majestic. Προεβλήθη μέ άποτυχίαν ήται- 
νία «LagrandeEpreuve» καί«'Η κ.μέτσς καμελίας»

Διαδίδεται οτι είνε λίαν προσεχής ή ά'έγερσις 
ένος νέου κινηματοθεάτρου τελευταίου συστήματος 
καί πολυτελεστάτου, ύπό όμάδος Ελλήνων έπιχειρη- 
ματιών μεταξύ τών «οποίων καί οί κ. κ. Κίμων Σα- 
ρολίδης καί Η. Παλαιολόγος (Άϊς Κρίμ).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠ0ΚΡΙΤΑ1
ΖΙΙΊΓΟVΛΙΤΑI νέοι η δεσποινίδες 

όπως άναλάβουν τήν άνταπόκρισιν τοΰ 
«Κ.ινημ.ατογραφι·χθΰ Άστέρος» εις ας 
πόλεις ή χωρία λειτουργεί: έστω καί εις 
Ρ<ινηματογοάφος. Οί έπιθυμ,οΰντες πα- 
χ ακαλοΰντκΐ θερμ.ώς νά υποβάλουν εις τά 
γραφεία μ.κς πρότασιν άποστέλλοντες συγ
χρόνως καί δύο μ,τκράς φωτογραφίας των 
διά νά τούς έφοδιάσωμ.εν μέ τό δελτίον 
τοΰ άνταποκριτοΰ· Οί διορισθησόμενοι 
βά λαμβάνουν δωρεάν τό περιοδικόν καί 
λόγω τής ιδιότητάς των θά εισέρχονται 
δωρεάν εις τ>.ύς κι σηματογράφους έπί τή 
καταβολή μόνον τοΰ ιςόοου_______________
λις ή καταστασί; μου έβεΛτιώθη κάπως. ‘Η σκηνή 
ώς ήτο φυσικόν, επέτυχε πλήρως διότι άναζοΰσα είς 
αυτήν μέ φρίκη τάς τραγικός στιγμάς τοΰ προσφά
του ίδικοΰ μου δυστυχήματος. ‘Η επιτυχία της είναι 
καί ή μοναδική ωφέλεια ήν άπεκόμισα άπο τήν τρί· 
την καί τελ'υταίαν, τό έλπίζω τουλάχιστον αύτοκι- 
νητικήν μου περιπέτειαν.

Μοΰ έζητήσατε ένα άρθρο μου. Θά μέ συγχωρή
σετε βεβαίως γιατί δέν «ομίλησα σ’ αυτό γιά φιλοδο
ξίες καί τά «οιαΰτα. Προτίμησα νά σάς γράψω μία 

| μελανή σελίδα τοΰ άτυχούς σπορτίφ βίου μου. Είναι 
] τόσο τραγική «ο ;τε δέν αμφιβάλλω ότι θά συγκίνη
ση τούς καλούς μου θαυμαστός. ΜπριγκΙιε Χ'ελμ

Ιίτνηνατογραότν.ός Ά«ίτίιρ ... . / . —■ ------ - - _------=

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

Η ΚΟΥΡΤΙΖΑΝΑ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ

‘0 Έσκϊμίλλο δ μεγαλύτερος Ί 
‘Ισπανίας, φύσει άδιάφορος πρός τδ 
συναντά είς £ν καφενεΐον τή; Σε
βίλλης τήν Κάρμεν έργάτιδα κα
πνεργοστασίου, τήν δποίαν άγαπά 
δ έξιωμα*ικδς τής φρουρά; Δόν Ζο- 
ζέ. ‘Η Κάρμεν προσπαθεί νά κίνη
ση τδ ένδιαφέρον τοΰ ταυρομάχου 
κχί έπειδή αύτός‘μένει άδιίφορος, 
πεισμώνει καί άποφασίζει νά κα- 
τακτήση πάση θυσιφ τήν άγάπην 
του.

’Αργότερα ό Έσκαμίλλο άνα 
χωρών άπό τήν Σεβίλλην βλέπει 
νά δδηγοΰν τήν Κάρμεν είς τάς 
φυλακάς, έπειδή συνεπλάκη μέ 
μίαν έργάτιδα καί τήν έπλήγωσεν.

Είς τήν φυλακήν ή Κάρμεν χρη
σιμοποιεί τά θέλγητρά τη; διά νά 
καταφέρη τάν φρουρόν τηο, τόν 
Δδν Ζοζέ νά τήν άφήση νά δρχπε- 
τεύση. Καί όχι μόνον αύτό, άλλά 
καί άργότερον δταν δ Δδν Ζοζέ φυ 
λάσσει κάποιαν στενωπόν σιά σύ' 
νορα, ή Κάρμεν τον πείθει νά έπι- 
τρέψη στούς λαθρεμπόρους ποΰ ά- 
οτελοΰν τήν παρέαν της, νά πε-

’αυρομάχος τής ράσουν μέ τά 
ώραΐον φΟλον, φει σπίτη της,

DOLORES DEL DIO DON AL VARADO « 
* LOVES OF CARMEN ’ william kk ArrnAcnoH

I KIIBMiT- ΣΙΠΠΖ !ϊ ΜΙΜΙΚΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ. Έφθασεν εις τήν πόλιν 

μας όπως δώση μετά τοΰ θιάσου τη; σειράν παρα
στάσεων είς τό θέατρον «Ρεζίνα Μαρία» ή καλλιτέ 
χνις Ουγκέτ Ντυφλός.

—Τό ρουμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν ι 
Φίλμουλ Μέον προεκήρυξε διαγωνισμόν φωτογενίας 
διά τήν εκλογήν μιας νέας καί ένός νέου.

—Πληροφορούμαι οτι λίαν προσεχώς θά καταρ- 
7ήθή ή λογοκρισία τών ταινιών.

—Τό ρουμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν 
Cinema προεκήρυξεν διαγωνισμόν γυμνού θά 
προσφέρη δέ βραβεία 40 χιλ. λέϊ.

Ή ενταύθα ελληνική παροικία θά έβλεπε καί θά 
υπεστήριζε πολύ ευχαρίστως τός ελληνικά; ται«ίας· 
Δέν εινε άραγε δυνατόν νά προβληθούν καί είς τήν 
πόλιν μας ; Τί λέγουν οί κ. κ. Μαδράς καί Γαζιάδης;

—Τελευταίως προεβλήθησαν είς τούς διαφόρους 
*ινηματογράφους τής πόλεώς μας τά κάτωθι έργα: 

μπορεύματά των. Κατόπιν έπιστρέ 
ίλλά ό Φρούραρχος τό μαθαίνει 
καίπηγαίνει γιά νά τήν συλλάβη 
δπότε εύρίσκεται άντιμέτωπος μέ 
τόν Δόν Ζοζέ. Οί δύο άξιωματίκοί 
συμπλέκονται καί δφρούραρχος φο- 
νιύεται&πό τοΰ έραστοϋ τής Κάρμεν 
δστις καταφεύγει μαζύ της στό άν
τραν τών λαθρεμπόρων.

Άλλά ή εύμετάβολος Κάρμεν 
τόν βαρυέται, άναχωρεΐ διά τήν 
πόλιν καί συναντά καθ’ δδόν τό ά- 
μάξι τοΰ ^ταυρομάχου. Αύτήν τήν 
φοράν ή προσπάθειά της πρός κα- 
τάκτησιν τοΰ ταυρομάχου πρόκει
ται νά στεφθή ύπό έπιτυχίας, άλ
λά διαρκούσης τής πρώτης ταυρο
μαχίας, ένώ ή Κάρμεν περιμένει 
έξω τοΰ σταδίου μέ άγωνίαν τό ά- 
ποτέλεσμα, δ Δόν Ζοζέ [πού πρός 
χάριν της έχασε τήν τιμήν του καί 
έγκατέλειψε τήν μητέρα του καί 
τήν μνηστήν του, είς στιγμήν πα
ραφοράς καρφώνει τό μαχαίρι του 
στήν καρδιά τής Κάρμεν, τήν στιγ
μήν ποΰ άκούονται αί |ζητοκραυγαΙ 
τοΰ πλήθους ύπέρ τοΰ νικητοΰ ταυ
ρομάχου.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ mHSIS SIS ΚΥΠΡΟΝ
ΛΕΥΚΩΣΙλ. Οί κινηματο/οάφοι τή; πόλβώ; μας ίο- 

γάζ-νιαι σχετι-ώς καλά παρά τήν άπελτιοτικότητα 
τοϋ κα ροΰ.

Είς τόν Κινημ. Μαγικό Παλάιΐ τή; «Σινέ Όριάν» 
προεβλήθησαν «Ό πληγωμένο; αετός» μετά μεγάλη; 
έπιτυχίας, «Ό πόνο;» μέ τήν Φράνς Ντέλισ διά ί>«υ«έραν 
ςοράν, «Ή τέταρτη έιτολή», «Παράθυρο κρεββατακάμα- 
ρας», μέ τό» Κοριέζ, «Συρματοπλέγματα» μέ έπιτυχίαν, 
«Νικητή; μέ τό στανιό» μέ τόν Ρέτζιναλ Ντέννυ καί 
«Θά μέ παντρεφτής» μέ τήν Κλάρα Μπόου. Προσεχώς ή 
έλλη ική ταινία «Έρως καί Κύματα».

Εί; τόν ΚινημΛτογρ. ϋαπαδοΛΟνίαν προεβλήθησαν]·Ύ- 
πό τήν σκιάν τών τάφων» τό όποιον ήρεσε, «Τρελλή 
Λόλα» μέ τήν Λί ιαν Χάρβεϋ, μέ έπιτυχίαν, «Σημερινή 
Όέλλα», «Πριγκήπιτσα τοΰ Τσαρντας» μέ τήν Λιάνε 
Χάϊντ καί τόν Όσκάρ Μαριόν. Ό Παρατηρητής 
«Αί πτέρυγες», «Αγάπη κοζάκου», «Ό ιατρός Βιλ- 
σάμο», «'Ο ήρως» μέ τόν Χάρολδ Αόΰδ, «'Η κό- 
λασις» τοΰ Δάντε, «Ό κόκκινος ε’ισαγγελεύς», «'Η 
θύελλα» μέ τήν Καμίλλη Χόρν καί τόν Τζών Μπαρ- 
ρυμόρ κ. ά. θεοδοσιΛδης



Κίνηικιτογ μαοϊκός Αότήο

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΓΑΖΙΑΔΗΝ

τως γιά τήν ό»ρα, φέρεται ώ; πιθανή καί ή σ -μμε· 
τοχή τής Κας Λούβαρη.

’Αργότερα θά κινηματογραφήσωμε τήν «Φρύ,η» 
κα1. τόν «Μπράμα Ποΰτρα» τού Σλόβε, πράγμα ποϋ 

' οέν β αζόμεθα νά κάνωμ- προτΐμώντες«ν& γυρίσωμε» 
γιά τήν ώρχ ταινίες πιϋ να προεξασ φαλίζο »ν τήν ί- 
κανοποίησι τών γούστων τοϋ "Ελληνος θεατού τόν 
όποιον τά δυνατά έργα ώσάν τόν «Μπράμα Ποΰτρα» 
κουράζουν κάπως.

Τό νομίζουμε ύποχρέωσί μας νά συμμερισθοϋμε 
τ’ς προτιμήσεις τοϋ "Ελλη ος θεα’οϋ μετά τήν έκ 
μέρους του ύποστήριξι των ταινιών μας.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δέν έπέρασαν παρά λίγες εβδομάδες ατό τής 
προβολής τού «Λιμανιού των Δακρύων» κι’ ή 
«Ν(άγκ·φίλμ»πρ;ετοιμάζεται ήδη γιά τό «γύρισμα» ί 
τής τρίτης τη; ταινίας.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» άντιλαμβανό 
μενο.δτι ή αυξησις τής κ.νηματογραφ. παραγωγής
τοϋ τόπου μας θ’ άποοή κατά φυσικήν συνέπειαν' 
πρίς όφελος τής έν γενέσεί ‘Ελληνική: Κινηματο
γραφίας, παρακολουθεί άπό κοντά τάς κινήσεις τών' 
έντοπίων κινηματογραφικών παρχγόντω*. ’Έχων δέ| 
τήν έντύπωσιν δτι δ Οί-Ός «Ντάγκ φιλμ» αύτήν τήν 
φοράν θά προσφέρω κάτι άκόμη καλλίτερο στήν έ
βδομη τέχνη, μοϋ ϊνέθεσε τήν πχρακολούθησιν τή: 
προκαταρκτικής έργασίας τοϋ «γυρίσματος» τής προ 
σεχοϋς της πραγματοποιήσεως.

ΙΙρός τόν σκοπόν αύτόν σννήντησχ τόν κ. Δημ. 
Γαζιάδην καλλιτεχνικόν διευθυντήν τής ‘Ντάγκ 
φίλμ» μέ τόν δτοΐον είχχ μίαν διεξοδική/ συνομι
λίαν διά τήν πσοσεχή του ταινίαν κχί γενικώς διά 
τήν τύχην τοϋ έντοπίου κινηματογράφου στήν ‘Ελ
λάδα.

Δίδω τά πλέον Ενδιαφέροντα σημεία τής συνομι-I 
λίας μχς αύτής. j

τόν κ.

μοϋ έκ- 
τήν αί-

ε:

(ιέ

—Σέ δέκα πέντε περίπου ημέρες, δηλαδή' στις 7 
Μ ρτίοο άρχίζουμε τό «γύρισχα» τού τρίτου μας 
φίλμ. Είνε ένα ποιμενικό ε.δύλιο τού όποιου τό σε- 
νάριι έγραψε ό κ. Παύλο; Νιρβάνα;. ’Αποτελεί ένα 
είδος βουκολική; ήθο/ραφίας, γεμάτης χοοικό ρω- 
μα-τισμό ή όποια, έχω τήν έντίπωσι>, δτι θά ικανο
ποίηση τόν θεατήν μέ τό ήθικό της τέλος.

Τό μήκος τή; ταινία; μας αύτής θά άνέλθη 
2.203 μέτρα ίσως δέ και νά τά ύπερβή κατά τι.

Θ’ άρχίσουμε γρή/ορχ τό «γύρισμα» γιατ
λουμε νά τελειώσουμε πρό τής 15ης ’Απριλίου. 
Φαντασθήτε δτι ήδη προεβλέψαμε γιά τή μουσική 
πού θά συνοδεύση τήν προβολή τοϋ έργου, άναθέ- 
σχντες τή / σύνθεσίν τη; εις τόν κ. Λαμπελέτ.

Έρωτώ τόν κ. Γαζιάδη γιά τήν κατανομή τών 
ρόλων στήν οποία πάντα έδυσα ιδιαίτερη σημασία.

—Μέχρι; ώρας έςητφαλίσααε τήν συνεογχσία 
τοϋ κ. Αΐμ. Βεάκη. Τό σενάριο θά μάς παρέξη τήν 
εύκαιρία νά κάνωμε τή * λαμπρότερη χρήσι τοϋ τα
λέντου τοϋ μεγάλου αυτού ηθοποιού μα; ποϋ είνε 
καί ό τελειότερον προσαρμοσθείς εις τήν τέχνη.

Εις έρώτησίν μου ποία θα πρωταγωνιστήσω στό 
πλευρό τοϋ κ. Βεάκη ύ τοκρινομένου τόν πατέρα, ό
κ. Γαζιάδη; άπαντά.

—Γιά τήν ιόρα ή κατα/ομ ι τών ρόλων δέν συνε- 
πληρώθη άκόμη, πράγμα πού θά γίνη έως τά; 7 
Μαρτίου δπότε θά φύγωμε γιά τήν ’Αράχωβα καί 
τόν Παρνασσό δπου θά «γυρίσωμε» Επί ένδεκα ήμέ 
ρες ήτοι άπό τις 8 έως τις 19 Μκρτίου. ‘Ως τήν η
μέρα τής άναχωρήσεώ; μας θά τά ξαναποϋμε. Πάν

’Αφού Εξαντλήσαμε τό θέμα τής προσεχούς ται
νία; τή; «Ντάγκ Φιλμ» γιά σήμερα, προχωρήσαμε 
στό μεγάλο θέμα τό «Ανεξάντλητο» πού άτελείωτε; 
μέχρι; <όρα; πρού«άλεσε συζητήσεις:

Μπορούμε νά έλπίζωμε σέ μιχ καλλίτερη κινη. 
ματογρχφική αύριον στόν τόπον μα.; έρωτώ 
Δ. Γαζιάδη.

—Βεβαίως, μοϋ άπαντά και συνεχίζων 
■θέτει τούς λόγους εις τού; όπο'ους στηρίζει 
σιοδοξίαν του.

। —‘Ο κινηματογράφος ακολουθεί τόν δρόμον του
στήν ‘Ελλάδα. ’Ισως άργά, άλλά θετικά. Τό Κοι
νό» ύποστηρ'ζει. Ό παραγωγός ούξάνει ούτω τήν 
παραγωγή καί βελτιώνει ταύτοχρόνως τήν ποιότητά 
της. Παοαδειγμα άλλως τε καί αί ίδικαί μας πραγ
ματοποιήσεις. Μετά τήν δοκιμαστική μας ταινία 
«Έρω: καί Κύματα» πρισφέοαμε τό «Λιμάνι τών 
δακρύων» αύριο θά δώσωμε ώρισμένως κάτι καλλί
τερο.

Εκάναμε τό κατά δύναμιν γιά τήν άρτιώτερη 
έμφάνισι τής δευτέρας μας ταινίας. Μά αί συνθήκαι 

j ύπο τάς οποίας έργαζόμεθα στήν Ελλάδα, δέν έπι- 
τρέπουν προβλ ψεις καί υπολογισμούς. Γι’ αυτό τά 
σφάλματά μας τά όποια δφείλονται σέ τεχνικές δυ- 
σκολίες. δέν κα'ωρθώσχμε νά τ' άποφόγουμε. Έκ 

| τών ύστέρων δμω; μάς έφίνηκαν τόσο σοβαρά, ώστε 
[ πρέπει καί ύποσχόμεθα νά μή ξαναγίνουν στις μελ
λοντικές μας πραγματοποιήσεις.

Εις έρώτησίν μου άν Εμφανίζεται διαθέσιμο«καλ- 
I λιτεχνικό ανθρώπινο δλικό», στοϋ όποιου τήν μελ
λοντική χρησιμοποίησι μπορεί νά ύπολογίση, ό κ.

- Δημ. Γαζιάδης μοϋ άπαντά:
1 —Οί έπαγγελματ’αι ηθοποιοί τής σκηνής δέν

μά; Επιτρέπουν νά έλπίζωμε κα1. πολλά πράγματα 
■ άπ’ αύτούς, άν εξαιρέση κανείς τό Βεάκη κ’ έπειτα 
। τόν Ροζάν. “Ενας Επιχειρηματίας δμω; δέν μπορεί 
। νά ριψοκινδυνεύσω κεφάλαια, στηριζόμενος στήν 
καλλιτεχνική άπόδοσι Ερασιτεχνών.

Ποιά φιλμ φρονείτε δτι παρουσιάζουν περισσο
ί τέρα; πιθανότητα; Επιτυχίας κατασκευαζόμενα [στήν

KINEM7STOGR7SPM
Γερμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν

Zimiuerstra^se 3 =, — 41 Berlin. 9^

ΚινιΐΗΐιτογΐ>αθτ»··ός Άότηο

‘Ελλάδα: Τά Εθνικά ή τά κοσμοπολίτικα; ,
__Έ^αρτάται από το είοος τής επιτυχίας ποϋ 

Εννοείτε?‘Ο οίκος μας είδικώς άπέβλεψε εις τό νά
4 „ .η',χμ ικανά νά πλασαρισθοΰν καί σέ ξενες αγο- 

οίς άνάμεσα σέ ταινίες καλής κατηγορίας. Μία ται
νία γνησίως τοπικού χαρακτήρος γιά νά έπιιυχη 
Αν τοποθέτησίν της, στό Εξωτερικό πρέπει νά έμφα 
VΚετα' άμεμπτη. ΚΓ αύτό είναι τοσο απίθανο όσο 
καί δύσκολο. Χρειάζεται φύσις, δηλαδή τοπε’ο,, θα- 
λασσα καί Αρχαιότητες γιά νά δώσουν την έντυπω 
αιν γνησίων ελληνικών εικόνων. ’Αλλά τά μεταφο, 
ρικά μέσα άτινα έχομεν είς τήν διάθεσιν μας και αί 
«ννικαί συνθήκαι ύφ’ ά; έργαζόμεθα εις τήν Ελ
λάδα καθιστούν τήν λήψ’.ν «Εξωτερικών τρεις φο 
οά; δαπανηροτίραν άπό έκείνην τών «Εσωτερικών».

ΚΑΙ ΟΛΙΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καί αί Εντυπώσεις" σχς άπό τή > στάσιν τοΰΚρά- 
τους άπέναντί σχς:

__eEI στάσις τοϋ Κράτ-υς άπεναντι των κινημα
τογραφιστών είνε αύτόχρημα άσ τλαγχνος. Τό Κρά 
τος Εμφανίζεται Εν προκειμενω ως δήμιος της εβνό 
ιιης τέχνης καί τής κινηματογραφικής βιομηχανίας 
πο-3 δηαιουογεΐται στόν τόπο μας. Ε’ς γειτονικά μας 
κράτη βπου ό τοπικός κινη ιαιογρχφο; είνε τ,οη επ.- 
θεβληιένος, αί Κ,βερ/ήσεις πρ;πχγαν5ΐ?ου/( οια τήν 
διάδοσίν του καί έπχγρυπνοϋν έπι τής τύχης τοσ 
μ,έχοι ση ιείου νά μποϋκοτάρουν τά; ςενας, παρε- 
/ουσαι καί φορολογικά εύ’ργετημκΌ εί; τας τοπ> 
κ'ύ* τ ινίας, φθάνοντα μέχρι πληρο νς άτελεια^ φο- 
οου’ Έδώ ποϋ έχει ένα Επί πλέον λόγον (είνε ύπο· 
χρέωσί; της κατά τήν γράφουσχν) νά συνδράμω τους 
κινηματογραφιστάς, άκολουθεί τήν πλέον άστοχος  ....... , _r
πολιτικήν, φορολογούν ά,'ρίως άντι^ να έτιχορηΓί, τρ» τήν όποιαν
τού; κατασκευαστάς ταινιών Εθνικής προπαγάνδας. । ( 
Είνε πράγματι άποκαρδιωτικό νάτό σκέπτεται κα-1 
' ^Έξ άλλου Ελησμόνησα νά σάς είπώ δτι ή Εκμε
τάλλευσής φίλμ ξένον, άπό τού; λεγομένου;
«κολοσσούς», δι’ όλόκληρον την Ελλα^χ^ δ-ν στοι
χίζει περ.σσότερσ άπό 60 ή 70 χιλιάδες οοαχμων, η 
κ’ατασκευή δμως Ενός έντοπίου κοστίζει τ^ δέκα- 
πλάσιον καί περισσότερον. Έπί πλέον δέ η φορολο
γική μάστιγξ συμπληροί τήν άφχίμαςιν των τχλαι 
πώρων Επιχείρημα ιών. ‘Υπό τοιαύτας συνθηιας Εν
νοείτε διατι ό Εντόπιος κίνηματεγραφος καρκινο
βατεί. , ~ - 1 ...

Μή έχονιες τίποτε άλλο να πσϋμε,^ οιακοφαμε 
τή συνομιλία μας με τόν κ. 1 αζια<ην σ αυ > τ> ση 
μείο μέ τό σκοπό νά έπανέλθωμε έν καιρό» τφ δέ-

Έτσι ύπάρχει ελπίς νά λάβη γνώσ:ν ή Κοινή 
Γνώμη τής νεωτέρας κινηματογραφικής προσπάθειας 
άπό μιά πηγή σοβαρή καί αντικειμενική σαν της 
στήλες τοϋ «Κινημ. Άστέρος». Σκαραβαίου

Η APA2IS Τίϊ USM-IiE-EmiH
'Ο καλλιτεχνικός αύτος δμιλος δστις άπό τίνος 

άντιπροσωπεύεται καί εις την ‘Ελλ.αδα ύπο έκλεκτής 
συνεργάτιδός μας, αριθμών ήδη μερικά μέλη εις,’άς 
’Αθήνας όπου ή δράσις του μέχρι; ώρας είναι εύλό- 
γως περιωρισμένη, έν άντιθέσει προς έκείνην τών 
Παρισίών περί τής όποιας θά όμιλήσωμεν, άπολαύει 
μεγίστης έκτιμήσιω; εις τούς διεθνείς κινηματογρα
φικούς κύκλους οίτινες (Αντιπροσωπεύονται ύπό τών 
έπιτίμων μελών τοϋ «Κλεμπ».

Άπό τό νεώτερον ανακοινωθέν τοϋ Γραφείου
τοϋ Τύπου τοϋ «Κλέμπ Ζάκ-Κατλαίν», μανθάνομεν 
δτι ό έπίτιμος πρόεδρος καί φίλο; καλλιτέχνης κ.
Κατλαίν είχε τήν ώρχίαν έμπνευσιν νά πρτσκαλεση 
εί: έσ ιερίδα εις τήν κατοικίαν του τής λεωφόρου τών 
Απομάχων, δλα τά έν Παρισίοις μέλη τοϋ ‘Ομίλου 
τήν παραμονήν τής έπισήμου συνεδρίάσεώς των.

Εκτός τοϋ κ. Κατλαίν έδεξιώθησαν ταϋτα οί κ.κ. 
Άνδρέ Τενσάν καί Ζάν Μπερτέν καλλιτεχνικοί δι- 
ευθυντα1. τής τιλευτχίας ταινίας τοϋ συμπαθούς καλ
λιτέχνου «ή Βοκασιόν» καί αί συμπαθείς παρτναΐρ 
του εις τό φ’.λμ αύτό, Ραχήλ Ντεβιρύ, Κολέτ Ζίλ, ό 
Έορΐκος Μπάρκλαιϋ, ό Ζάν Μπραντέν,καί άλλοι. ,

‘Ο κ. Κατλαίν προπίνων ηύχήθη ν’ άξιωθή γρή
γορα νάυψώσω τό κύπελλον εις ύγείαν δλων τών 
μελών τού Κλέμπ ά ινα ονειροπόλησε νά γνωρίση 
εις μίαν άδελφωμένη ι συγκέντρωσιν.

Κατόπιν έπηκολούθησε χορός μέ μεγάλο άντρίν 
καί μιά ώραία έιπληξις τού κ. Κατλαίν, δηλαδή ή 
προβολή ώρισμένων σκηνών τή; «Γκαλερί ντέ 

’ / οί παριστάμενοι υποδέχονται
I μέ πολύ Ενθουσιασμόν.
I Τήν έτομένην κατά τήν διάρκειαν τής συνέδριά- 
σεω; τών μελών άνεγνώσθη ή άνάθεσις τής, προε
δρεία; τοΰ «Κλέμπ Ζάκ Κατλαίν» διά τή/ Έλλάοα 

ί εις συνεργάτιδά μας, άπό τόν επίτιμον ,πρόεδρον 
αύτής, δστις προσέθεσεν διι έχει λόγους νά πιστεόη

' ε?ς τήν πολυτίαότητχ τών υπηρεσιών τής Δος Σκα
ραβαίου, μή πχραλείψχς ν’ άναφέρη τό ένδιαφερον 
ραπίρ τοϋ φιλιάλ τοϋ Κλέμπ, τών ’Αθηνών, το ό
ποιον ώμιλοΰσε περί τής διελεύσε,ως τής Ουγκέτ 
Ντυφλώ καί περί τών ήμερΛν της εις τήν ελληνικήν 

I πρωτεύουσαν.
Τά πα'.ιστάμενσ κατά τήν συ/εδριασιν μέλη η

χούσαν μέ ένδριαφέρον τήν εύφημον μνείαν τών υπη
ρεσιών τής σ/νεργάτιδός μας πρός τό «Κλέμπ-Ζακ- 
Κατλαίν» ύπό τού προέδρου αυτού, ώς αναφέρουν 
τά πρακτικά.

Λ Η Ζ.ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ Ν
Τήν 28ην τρέχοντος μηνάς λήγουν αί συνδρομαι των 

Η. κ. ’Αδελφών Γαζιάδη Άθήναι, Παρμ. Αντωνιαδη 
Σέοοαι καί Γ. Χοιστοτούλου Τρίπολις.

Πορακαλοΰνται Οβρχώς οί ανωτέρω κ. κ. φίλοι συν· 
δροιιηταί δπως άνατεώσουν τάς συνδρομας των ,βίδοποι- 
οΒντες μας εγκαίρως ϊνα μη διακοπή η π.ραιτερω απυ 
σιολή τοϋ φύλλου.



δ Κινιιιιατογρί’ύχκός ’Aosh

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΣ-

^νΐΐΗα-τογσαόικδζ Άότηο

Τάς ημέρα; μας, κατ’ εξοχήν εποχή τοϋ άρριβι- 
πμοΰ, συμβαίνουν τά πλέον παράδοξα και απροσδό
κητα πράγματα.

Άνθρωποι έστερημμένοι οίασδήποτε ατομική; 
αξίας και ηθικής ύποστάσεως, κατοορ^ωσαν νά έπι 
βληθούν εις διαφόρους κλάδους μέ τους οποίους 
καμμία συγγένεια ουδέποτε τούς συνέδεσε, παρεισ- 
φρυσαντες ώς συντακτικά λάθη έξ εκείνων πού βρύ- 
&ουν είς τά δοκίμια τών μαθ·ητευυμένων συντα
κτών.

Οί άνθρωποι αυτοί έσυνέχισαν τήν άρριβιστικήν 
των καρριέραν άναλόγως τοΰ θράσου; των φθά'ον- 
τος συχνά μέχρι κυνισμού, έως τήν μοιραίαν στ,γ- 
μήν τοΰ αναπόφευκτου άδοξου τη; τέρματος,

Ή δημοσιογραφία μέ τήν σειράν της έ.τε;ε συ
χνά θύμα τών έπιδρομών των, καί έδοκίμασεν άκόμη 
προσφάτως τάς κακουχίας ποϋ της έπέφεραν μέ τήν 
φαλτσέταν έκ τής οποίας τήν χρή τιν ήσαν, περισσό- 
τέραν εξοικειωμένε ι άπό τήν τοΰ καλάμου.

Μέ τοιούτους άνδρας αί συνθήκαιφας έφεραν άν 
τιμετώπους. Ή απέραντος κακοπιστία των, ΐνα μή 
μεταχειρισθώμεν βαρύτερον όρον, καί έν ταύτφ ή 
έλλειψις τοΰ θάρρους μ'άς γνώμης εμπνευσμένης α
ϊτό τήν πικρίαν ποΰ ιίφίνουν άνικανιποίητ ι νεανι
κοί φιλοδοξίαι, τούς έκαμαν νά οχυρωθούν κατά τόν 
πλέον άνανδρον καί αυτόχρημα άντιδημοσιογρα ρι 
κόν τοόπον, πίσω ατό υπονοούμενα καί καγχασμούς.

Ώς επόμενον τούς άπηξιώσαμεν άταντήσεως, 
άντιληφθέντες δτι ή άπασχόλησίς μας μέ τά δημοσι 
ογραφικά των πυωτόλια Οί ήτο πραξις έστ ρημ.ιένη 
σοβαρότητοτ.

Έσι οπήσαμεν λοιπόν ο ττυς έπράξαμεν μέ όλα τά 
περιοδικά βρέφη ποΰ έγεν ήθησαν καί άπεβίωσαν 
άρ’ ή; εποχή; ό «Κινηματογραφικός Άτιήρ» είχεν 
ήδη έδρααοθή ε’ς τήν συνείδησιν τών φίλων τοΰ 
Κινηματογράφου, πρωτοβουλία τών οποίων ίδρύθη 
καί τούς οποίου: έδεκαπλασίασε καί υπηρετεί άπό 
πενταετίας δλησ, ύποστηριζόμενος παρ’ αυτών ήθι 
κώς τε καί ύλικώς, δταν τά περιοδικά αυτά βρέφη έ
στρεψαν εναντίον μα; τούς παιδαριώδεις ύπαινιγ 
μούς των.

Οΰχ’ ήττον δμως ή ιγανάκτησις ένός βιοπαλαι- 
στοΰ άγωνιζομένου άπι τριακονταετίας καί πλέον 
υπέρ τής τέχνης, τοΰ οποίου τόν διασυρμόν καί τήν 
συκοφαντίαν ά'έλαβε τό πε.ιοδικόν βρέφος, ποΰ ά
πηξιώσαμεν άπαντήσεως καί δπερ έκδοθέν πρός τόν 
σκοπόν τούτον αναζητεί άναγνώστας τών λιβελλ - 
γραφημάτων του, ή άγανάκτησίς του—έπαναλαμβά- 
νομεν—είχε τήν δικαιολογ'αν μας. Καί σιωπώντες 
άνελογίσθημεν: <Έν ζούρ βιενιρά».. .

Ή ημέρα αύτή ήλθ'εν έπί τέλους!
Συτεχίζοντες τήν σιωπήν μες δίδομεν τίν λό

γον είς τήν πραγματικότητα, ή οποία θ’άναλάβη νό 
προφιρη άνθ’ ημών τήν τελευταίαν λέξιν

Ή υψηλή τεχνική τής ταΓ. ίσς τήν δπο'αν έπολέ- 
μησαν ωσάν νά έπρόκειτο περί τουρκικής τοιαότης 
καί δχι περί εθνικής ειδικής μας, έρχεται νά τούς ά

ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
‘Γπό τόν άνωτέρφ τίτλον άφιτρούται όλόκληρον 

τό μηνιαΐον παράρτημα τού γνωστού κινηματογρα
φικού περιοδικού «Αν.χτιμπιλντμπίνε», τό φέροντό ό
νομα «Φιλμσπίγγελ». Ή ήμέραν καθ’ήμέραν αύςα- 
νιμένη έξαιρετικά σημασία τοΰ δμιλοϊντος κίνημα 
τογράφου έν ’Αμερική δπου, άν όχι όλόκληρος, πάν
τως τό πλειστον τής παραγωγής περιλαμβάνει φίλμ 
καί βωβά καί όμιλοΰντα καί δπου πλελστιι δσοι κι
νηματογράφοι ιδρύονται μόνον δι’ όμιλούσας ταινίας 
ή άλλοι μεταρρυθμίζονται άρμοδίως, ήνάγκασε καί 
τούς γερμανΰύς νά σνεφθούν δτι δέν πρέπει νά ύπο- 
λειφθώσιν. Τά πρώ'α βήματα βλέπομεν στό νέο φιλμ 
τοΰ Χάρρυ Λίτκε «Φιλώ τό χέ.-ι σας κυρία». Πολλοί 
δμως είνε οί έχθροί τής όμιλούσης ταινίας καί δχι 
όλίγοι προχωρούν ετι περισσότερον, θιωρούντες τού
το δχι πρόοδον, άλλ’ έμπόδιον είς τήν δλην θαυμα- 
σίαν έξέ/ίξιν τού φίλμ. Άλλοι πάλιν είνε πλέον 
ψύχραιμοι.

Ναι μέν δέν παρουσιάζονται ώζ φίλοι τής όμι
λούσης ταινίας άλλά κ>.ί δχι ώς έχρροί του. Θά έπε- 
θύμουν νά μή άνακοπή ή τακτική τής σημερινής έξε- 
λίζεως .ού κινηματογράφου, νά έξακολουθοΰν δέ (δ- 
πως άπό 1 Αιτίας ήδη) αί προσπάθεια; πρός δημιουρ 
γίαν ένός αληθούς τελείου φίλμ δμιλούντος καί δχι 
σήμερον, δπον τά πλεΐστα καί πλέον ούσιώδη ίσως 
προβλήμα-α τής διιλούσης ταινίαςπαραμένουνάλυτα.

Αύταί είνε περίπου αί έν Γερμανία κρατούσαι 
σκέψεις. Άλλά πρακτικοί άνθρωποι οί γερμανοί, εύ· 
ρισζ.όμενοι πρό μιας πραγματικής πλέον κατασττ- 
σεω , δέν θέλουν νά μείνουν βπίσω. “Ενα άπό τά 
πλέον σοβαρά περιοδικάή«ί,ϊείιΛί Idbiihne» έξέρχε- 
ταΐ πρώτη εις τόν άγώνα τής δράσεως καί ή U.F.A. 
ή ψυχή τής γερμανικής κινηματογραφίας πληροφορεί 
δτι είνε απολύτως ενήμερος τής σημερινής καταστά- 
οεως καί δέν θά ύοτερήση.

ΙΙώς παρουσιάζεται λεπτομερέστερον τό πρόβ’η- 
μα τοΰ δμιέοϋν.ος φίλμ, τάιδιαφόρους γνώμας έκτε- 
νέστερον καί είς ποιον σημεΐον εόρίσκεται σήμερον 
τό τονφ λμ θά αποτελέσουν προσεχώς άρθρον συνερ
γάτου μας.

BSSi.VKI ΤΆΙ φορητή μηχανή παρα
γωγής ηλεκτρικού ρεύματος Χτόϋτς ΛΙό 
τορ, ΙΟ 1)-κιλοβάτ, 1 ΙΟ βολτ, ISO 
άμ.πέρ, 32 'ίππων, τετρακίλυνδρος, βά
ρους δύο τόννων, λειτουργούσα βιά βεν
ζίνης, πετρελαίου καί οί νσδήποτε άλλης 
καυσίμου ύλης έκτος ακαθάρτου πετρε
λαίου, είς συμφέυουταν τιμήν καί μέ ευ
κολίας πληρωμή:. Οληροφορίαι Χαρ. 
Χπαν',άγον, Χ,α ιά (ϋρήτης).

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ήΟΥΦΑΉΑΜΣΐ

···:::: η επάνοδος ..........
• · · · ·ν* τ* .. ντιτα παρλο-λαρς χανςεν-γοτςταυος φρεμχ

Στήν ά-ελείωη Σιβηρική σιέππα ή^άπέ- 
Ζ , · .... J’ Ain τουσ τήν αγριότητα. 2,τις απε

ναξιά β δέν διακρινόταν ίχτος ζωής και
ρανττς ί/οη, κοντά στις δχβες τοΰ ποτα-
μοναχα.,γβα στ,Ίν -ρ· θ καλυβοΰλα σκεπασμε- 

διασχ'ζ» ηγ οηΡθ πώ; έντα κατ(,δι-
Άπδ τή’ Μοίρα ζοΰσαν σ' αύτήν την χωρίς 

"Πο^-οά^ωπωάπόκλ^^ς^ληράςτύ- 

Χ^*ονρ0„ΓτράοΚσ'ς Κονίας γώ παρηγορώ τσς 
„όν νς χαι τα- νούς'ά((:οσ,ώ->εως καπό ου μικρού
βχδηλωΐΗς ‘,οι άλλοτε, έ,ώβη/.αν άπ την κοινή 

"° έμ0Β —δΐκασθη- 
καν νά περνούν τή ζωη 
τους μακρυά άπ τους 
ά λονς άνίΐρώποντ. Η 
μέρετ, ώ μή”?· τ“ λΟ"’ via κυλούσαν μονοτονα, 
γεμάτα πίκρες και θλί
ψεις δυναμό' όντας όμως, 
μιά οτενή φιλί , που η 
δυστιχία είχε δημωνρ- 
γήσιι μεταξύ τους.^

Στις άιελείωτες , ωρ:ς 
τής μοναχικής συντρο
φιά; του; καθένας.ξεδί
πλωνε τις σελίδες της 
πβοοσμένης του ζωής, 
άκόμη καί τίς πει ο μυ 
στικές >ι’ εκείνες που 
σέ κάθε άλλη περ π'ω- 
σι θά κρατονσι τροσε- 
κτικά κλεισμένη στα 
βάθη τής ψυχής του Κά
θε μέρα ό Ρ,σίρ διηγο- 
ταν στον Σάρλ κι οπο 
μιά λεπτιμιρεια της συ
ζυγικής ίου ζωής με 
τήν αγαπημένη του _γυ- 
ταικοϋλατην'Αννακιεισι μυστικά τους σάν νά '
ό τελευταίας η;ερε τα πιιο . , τοΌ γυταϊκα. |
έπρόκιιτο γιά μιά δίκη του ζ' 1 μ , g^o άνθρω-

Σ ή σκληρή εγκαταλε Υύ τη, «ΟΨ ’ ν!σταλγία 1ής 
ποι είχαν κυριευδη απο μια λύκτα: άπ φά-1
πατρίδος των και -. αια τη διαρ«ια μια 
σισαν πειά να ρ Ψ κινδυνεύσουν το παν για η 
κ ηαη τής έλευθεωας τω . , τού- βρή>ε νά δια-

‘0 καυστικός ήλιος τη, επ μ l·. χχ8υί}8ρία. Πε ο | 
σχίζουν τήν έρυμο ξευ ^ηγορα άπό τήν κούραση 
αδύνατος ο Ριοσρ^ή\,λία τους π;οαπαθου- 
της πορείας Ο ΣαρΛ πιστος ‘ . £ξ(ιφνα στο βα-|
σε μέ κάθε τρόπο, να τον βθ/γ^°'“ν κ’λ’άζονιες μέ I 
θος τή; σ,έππος έφανφαν ο\τ ^ζακοι 
τά γερά άλογά τους πρ_ς καταδ ω^ν ή.

Κάθε προσπάθεια του -αρ Χφν φθάσει και
.«■««. Σί “_Κ<|ί“· ό ίλ)5 „„ ;„,ώρ»«·ι ϊ·ύ

ποστομώση, εκτός έάν άπ >π-:ιραθοΰν είς συγκριτικός 
παρατηρήσεις, οπότε ώοισ ιένως θά σιωπήσουν διά 
νά μή ξαναακουσθοΰν.

Ήτα καιρός!... 'Τρις Σκαραβαίου

“«‘—Η 

στις φυλακές τών αίχμαλω ων.
Ύστερα άπδ αμέτρητα δΛά και 

καιώρθωσε έ.τΐ τελοις να διάσχιση την ερηί 
φ^δ\ό£ίςγ™πβνΧώσει. Στήν μτκρή ναυτι

κή πόλι ή ζωή ξαναπήοε τήν κανονική της οψη οι άν
θρωποι ξαναγύρισαν στά είρηιϊκά έργα τους και μονο η 
-Αννα περίμειε άκόμη μέ τήν ίδια αγωνι ι όπως στη δι
άρκεια τοΰ πολέμου, τήν επιστροφή του °«^ου

1 Μιά μέρα τό θλιμμένο σηη-.ι της δε/θηκε την επ 
σκ,Ψ! τοΰ Σίρλ. Απ’ τάς άφηγήσεις τοϋ φ λου του δ 
πρώηνοίχαολωτος ήξερε όχι υόνο κάθε λεπτομέρεια του 
σπυτιοΰ άλλά κα κάθε τι πού αφορούσε την Αννα, ω 
στε τοΰ φάνηκε πώς βρέθηκε σέ_κάποιο <ικο του περι- 
βάλον μέ μιά γυναίκα που υπηρςε καπό ε δίκη του.

Καί όταν, άαοϋ ιή; αφηγήθηκε τή; πτρ πειε,ες του 
■ιέ τόν άνδρα vr.c, ζήτησε ιά την παρηγόρηση γι ι τη 
«λ ψη ι ού ϊής πρ.ξέ,ητε εννοιωσε πως η γυναίκα αυτή 
διν μπορούσε νά τ υ ήταν εντελώς πΕρλίίσαν

χωρίς ό Ρισάρ νά επα
νέρχεται ενώ ένα τρυφερό 
άμοιβαϊο αίσθημα γεν
νιόταν καί δυνάμωνε 
στις καρδιές των δύο 
νέων.

Οί τιροσπάΟειές τους 
νά πνίξουν τά αισθήματα 
τους ή αν ανίσχυρες νά 
επιβληθούν στη ηωνη 
τής φύσεως καί ένα^ βρά
δυ, ΰιτερα ιίπό μια δ.α- 
σκέδαση σέ κάτοια τα
βέρνα τοΰ λιμανιού, βρέ- 
ι)η αν, χωρ ς νά τ) κα
ταλάβουν, σφιγμέ'οι σέ 
ένα θερμό ατελείωτο έ
χω ικο φίλημα.;

Έν τώ μεταξύ στήΡω- 
σία ιξερράγη ή έπανά- 
οτασις. Φυλακισμένοι, ε
ξόριστοι καί αιχμάλωτοι 
ξαναπήραν τήν ελευθε
ρία τους καί μαζύ μ’ αυ
τούς ό Ρισάρ βρέθηκε

έλειπαν Κάθησε περιμέωντας τήν επιστροφή της γυναι- 
ι"“ -ωηί- νά ξερή τίποτε για τη νεα ί?ωη τη,. Ε 

- „ τών είδε νά μταίνη συιοδευομένη άπο τον παληον
ITo’vw”«·?ίΊΊ"·”·'.'”γυ“"<ό·'= ””
οουηάσθηκε απότομα σκληρη αμείλικτη. , ,

•Ε οιωσε κάτι νό γκρεμίζη μέσα_του μια 

πΠ’Αλλά μιά έξαφνική σκέψη τόν έκράτησε. Μήπως 
εί ε τό δικαίωμα νά αντίστασή στούς νόμους τής ζωής; 
Μπορούσε νά χωρίση τούς δύο νέου; που η φυσ.ς επιτα- 
κ-ικά είχε ρίξει τόν ένα στήν αγκαλια του άλλου.

Έκρυψε τό πιστόλι καί πνίγονια; τόν πόνο του έμει
νε τό χέρι στόν παληό του φίλο καί σ’ εκείνην που απο
τελούσε τήν ευτυχία του. Άναγνοτρίζοντας την δύναμη 
τής φύσεως υποχωρούσε σκυμενος φεύγοντας για παντα 
Χρυά άπ’ έιείνους ποϋ δέν τούς ήταν πεια άλλο παρά 
gva ίμπόδιο στήν πραγματοποίηση της ευτυχίας των.
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ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ
(ΜΛκος πέτρα 30<)0—Πράξεις 8)

Προεβλήθη εις τό «'Αττικόν.

Ό,τι έστεροΰντο τά άλλα ελληνικά ςίλμ (ΐ:ίως μάλι
στα τό τελευταίο) δηλ. ελληνικό χρώμα, το έχει τό πιρί 
οΰ πρόκιιτυΐ μέ τό παραπάνω. Ένας ψυχρό; παρ ιιηρη- 
ιή;-όμως δέν θά εμενε απολύτως εύχαριστημέιο; μέ ιόν 
τόσον έθνικισμόν, διότι δυνατόν μέν ού.ος νά ένθουοιά- 
ζη μία μεγάλη μερίδα τοΰ κοινοΰ (τό όποιον δέν αφήνει 
περίστασι ποΰ τά μή έκσπάση σέ πιταγεδη χειροκροιή- 
ματα), άλλά πρέπει νά όμολογηθή ότι κιί μία άρκειά 
σιβαστή μερή, κ ινοϋ τών πόλεων, ότωσδήτοτε κουρά
ζεται. Άλλ’ ας άφήσωμεν τάς γενικά; παρατηρήσεις καί 
ιίς ε’ιδικευθώμεν κάπως.

Σενάριο. Λεπτομέρειας γύρω άπό τήν θρυλλική ΓΙεν- 
ταγιώτιστα άτυχώς δέν γνωρίζω, πάν ιω; δέ ι φαντάζ ιμαι 
νά απομακρύνεται τοΰτο τών γεγονότων. Φυτικά δ ν 
μπορεί κανείς νά πή δτι ή ύπόθεσις παρουσιάζει κάποια 
έξαιρε ιζότητα, ου ιε νά θεωρηθή ώς δράα ι μέ ά ιαιτή 
σεις, ακόμη ένίοιε καθίστατοι ξηρά καί άνούσιος, άλλ’ 
είνε πάντως γνηήω; ελληνική καί άπ’ αυτής τής άπο- 
ψεως κινεί ασφαλώς τό ένδιαφέρ >ν.

Σκηνοθειίία. Δοθέντος ότι προετιμήθη ή ύπόθεοις 
αύτή ή πλήρης ελληνικού χρώματος, ή οποία ώ; άνε- 
πτϋξαμεν ήδη μόνον αΰιό τό προτέρημα παρουσιάζει, 
επομένως φανερόν καθίσταται ότι ό σκηνοθέτης άιτιμβ- 
ιόοπιζε σμίσως τ’) ασφαλώς οχι εΰκολον πρόβ ημα τή; 
πιστής σποδοσεως τή; εποχής, όχι μόνον άπό άπόψεως 
ντεκόρ και κουστουμιών άλλά καί κυρίως, άποδόσεω; 
τών κατυλλήλων τόπων. Ευτυχώς τοΰτο ώς επί τό πλεϊ- 
στον τό έπέτυχεν ίκάνοποιηιικώς ό κ. Μαδράς.

Θά ήδύνατό τις νά παρατηρήση δ ι τό εργον παρου
σιάζει αρκετά χάσματα (παρ ιτυρούιενα καί στην ΰπό- 
θεσι) ενίοτε αισθητήν εκλειψιν τέμπου, όλίγας έπανα ή- 
ψεις καί πρό πάντων άρκετό τρενάρισμα ('Ασφαλώς δηλ. 
ή ταινία έχρειάζ°το άρκετό άκόμη κόψιμο, άλλά χαθώ; 
μοΰ έλεγε ό κ. Μαδράς άτυχώς δέν ·οϋ έμενε καιρός) 
ίσως κα άλλι άκόιη σφάλμ ιτα, τά όπ >ΐα κανείς ϊσω, 
δέν θά ή ) λε νά μή τά ά -αγνωρ'ση. Έν τούτοι; παρ' 
όλος αύτάς τάς άτελείας δέν θά διστάσω νά έκφράσ ο 
τήν ίκανοποίησίν μου άπό τόν τρόπον τής π ιρο οσιάσεως 
τοΰ έργου. Καί τούτο δχι μόνον διότι δέν λείπουν αρκε
τές οκητές άξιοθέατες (μερικέ; μάλιστα μέ χιοΰαορ, ώ; 
εκείνη μέ τούς χιώτες) όχι διότι κατεβλήάη πάοα προ
σπάθεια διά τήν πειό πιστή άπόδοσι τής έ τοχή ,οχι διό
τι βλέπομε έπί τέλους σ’ έιληνικό φίλμ σκη ές κάπως 
πλέον εκτεταμένες, κάποιον όγκον έπί τής όθονης, ω”:ε 
άκόμη διότι εί περισσότεροι τύποι είνε πολύ προσεκτικά 
διαλεγμ.νοι, άλλά κυρίως διότι ή γενική έντύπ >οι; δεί- 
χν ι δτι ό σκηνοθέτης ούτε πείρας ούτε έτιμελείας στε
ρείται. Έχω τήν ένιύπωσιν δτι ένα προσεχές φίλμ τοΰ 
κ. Μαδρα, «γυρισμένο» μέ μεγαλύτερα άνεσι καί κυρίως 
μέ μεγαλύτερα προσοχή είς ώρισμένα σημεία θά παρου- 
σιάση μεγαλύτερον ενδιαφέρον.

Τεχνική &ποή·ις. ‘Η φωτογρ ιφία καί οΐ φωτισμοί 
άρκετά καλοί(ίδίως έξωτερικά)δύο τρεις μάλ'σ-a άρ στες 1

Οί ρόλοι. Είμαι τής γνώμης δτι ή κ. Φρίτα Που.τε- [ 
λί>α δέν ήτο κατάλληλος διά τά ύποδυθή τήν Μαρίτν. 
Συνηθίζω νά λέγω τήν άλήθειαν άτιλύτως γυμνήν δέν 
θά διστάσω, μετά λύπης μου ίσως, νά τό κάμω καί τώ· ι 
ρα. Παρουσιάζεται ώς σχήμα όξύμορον ή Φρίτα Πουπε I 
λίνα καί ή Μαρία ή Πενταγιώτισσα. Νομίζω δτι δέν χρει
άζονται περισσότερα. Θά ήτο πάντως παράλειψις νά λη
σμονηθούν λίγες στιγμές ποΰ έδε.ξε άρκειή τέχνην. ‘Ο

κ Μαδράς ώς Παπά Γαβριήλ έκφρασ ικός, θά έχοειάζε- 
το δμως κάπ·ι ν νά τόν > υβ ρνήση ενίοτε. Τόν Αιμίλιον 
Βεάκην, ώς λήσταρχον Λαμάραν (τόν άσφαλώς άνώτερον 
όλων) άτυχώς τόν βλέπομεν λίγες μόνον στιγμές Τόν 
"Οθωνα υποδύεται μέ άξιέπαινον άφέλειαν ό κ. Ήλίας 
Κακανά;, τήν δέ ’Αμαλία ικανοποιητικά (πλήν σκηνών 
τινών) ή δίς Μαρίτσα Άνδρικίδου. Τήν περίφηαον ^ίκα- 
τεοίνην Μπότσαρη υποδύεται ή συνάδελφος δίς Σκαρα
βαίου.Άν καί ό ρόλος της είνε μικρός τόν κρατεί, δπως 
άνεμένετο άλλως τε μέ άξιέπαινον εΰ τυνηδεισίαν. Ή δίς 
Βιβή Θεολόγου, ώς Χρύσω, δείχνει άρκετάπροιερήματα.
Ό κ Καντιώτης (φύλαξ τών φυλακών) κάπως υπερβολι
κός. Ό κ. Σιμός Πάρης (Τουρκάκη;) δέν παρουσιάζει τ- 
ποτε τό ενδιαφέρον. Οί λοιποί ρόλοι είνε ώς επί τό πλεΐ- 
σΓον άσήμτντοι.

Σναπέραόιια. Φυσικά τό φίλμ πσρουσιόζει πολλά 
σφάλματα καί άτελείας μερικά τών οποίων θά μπορού
σαν ευκόλως νά λείψουν, άφ’ ετέρου όμως πσρουσιάζε. 
περισσότερα προιερήαατα (ιδίως στήν άποκλειστική ερ
γασία τοΰ ρεζισέρ) ώστε τό συμπέρασμα νά είνε εύμενές, 
‘Η τοινία είνε λ αν εμπορική ιδίως διά τά: επαρχίας. 
;Η προσωπική μου άλλωστε άντίληψ'ς είνε δτι προκιι-
μένου περί ένός τόσον καθαρώς ελληνικού φίλμ πρέπει 
νά προβληθή »1ς όλους τούς κινηματογράφους τή; ‘Ελ
λάδος καί νά ύ τοστηριχθή άπού ιως ΰπό τοΰ χογ οΰ ή 
εργασία τοΰ κ. Μαδρα, έμπ ευσμένου άπό άληθή άγάπην 
πρός τήν τέχνην. Ro-Ma

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
( Μήκος ιιίτρα *2400 — Πράξεις ·>)

Προεβλήθη εις τό «Ονψα Πάλας*
Δέν ήξεύρω πώς είχα μορφώσει τήν γνώμη δτι ένα 

φίλμ τοϋ Ράϊνχολτ Σύντα»·λ δυσκόλως θά ήρεσεν εις τό 
άθηναϊκόν κοινόν. Ιδού δμως ότι τά πράγματα μέ άναγ- 
κάζουν νά ομολογήσω ότι ήπατήθην άπολϋτως. Καθ’ έ- 
κά.την δηλ. ό κινηματογράφο; είναι πλήρης καί τό κοι
νόν γελά καί διασκεδάζει πραγμστικώς. Τό ίδιο συνέβη 
καί είς τόν ύποφιινόμενον παρ’ όλον ότι τό έργον άπό 
καλλιτεχνική; άπόψεως όχι μόνον οίδέν (πλήν τοϋ πρω- 
ταγωνιστοΰ του, ό όποιος πράγματι είναι ένας λεπτός 

। κωμικό:, ποΰ κοατεϊ τ .ν ρόλον του μέ άξιέπαινον φυσι
κότητα) παρουσιάζει ενδιαφέρον, άλλά καί ενίοτε ελατ
τωματικόν (ντεκόρ π. χ. φωτογραφία). Ή επιτυχία του έγκειται κυρίως εις άρκετά καλοβαλμένα κωμικά «πεισό- 
δια. Έν άλλοι; λόγοι; πρόκειται περί μιά; καθαρώς έμ- 
πορική; ταινίας Ro—Ma

Ο ΡΑΎ'Μοχ ΤΑ Υ ΔΟΡ
'Ο Ραϋμόν Τάϋλορ ύπέγραψε συμδόλαιον μα- 

κοάς διάρκειας μέ τήν Ούνιδέρσαλ. Κατ’ αύτάς έτε- 
λείωσε τό «γύρισμα» μιά; ταινίας έπεισοδιακής ύπό 
τόν τίτλον «Ό πειρατής τοΰ Παναμά» εις τήν 
όποιαν ή Ναταλία Κίγκστον καί ό Τζαίϋ Βίλσιΰ 
κρατούν τοΰ πρώτου; ρόλους.

ΕΙΙΡΑΦΑΙ Σ ΥΝΔΡΟΜΗΤον

Ι· Ισαρκάτογλου 
Είρ. Ρεμπουτσάκου 
Κΰρο—Φ.λμ 
Κινημ. Παοθενόιν 
Κινημ. 'Ηλιο;
Γ· Ρουσόπουλος

Θεσσαλονίκη 
Καλάμαι 

Θ σ)νίκη 
Καλλιθέα 
Ν. Κοτκινιά 
Ν ησίον

1 1-929 
1-2-929 
1-1-929 
1 1 929 
1·2 929 

1-1-929

Μέχρι 30 6-929 
” 30-4 929

’ 30 12-929 
• 30-12-929 
» 30-1-930
’ 30-12-929

♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΝΙΠΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ♦ ί
Β*· ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

Τά έξωτερικά τοΰ νέου φιλμ τής Τζέννυ Γιοΰγ-| 
κο «Τό κορίτσι τής Βαλέντσιας» γυρίζονται κατ’ 
αύτάς στήν ’Ισπανία. Τό φιλμ ιός γ ωστόν είνε τής 
U.F.A. σκηνοθε ούμενον ύπό τοΰ Χάνς Μπέρεντ.

—First National προβλέπει βιι ή παραγωγή 
τη; 1929—1930 0ά στοιχίση 18 έκατομ. δολλάρια.

—Τό νέο φιλμ τοΰ Λίτκε «Φιλώ τό χέρι σας ί 
κυρία» συνοδεύεται άπό πλήίες τόνφιλμ τής γερ
μανικής έταιρείας Tobis. Ώς γνωστόν ή μουσική 
τοΰ έργου αύτοΰ έχ ι ένα άπό τά μεγαλύτερα σουξέ 
στή Γερμανία. Θά ήτο εύτύχημα νά ήτο δυνατόν νά 
προβληθή καί εδώ. Αί Θαυμάστριαι μάλιστα τοΰ 
Λίτκε μέ μεγάλην των άσφαλώς εύχαρίστησιν θά τόν 
ήκουον νά μιλή καί νά τραγουδή.

— Κατά τελευταίαν ιτατιστικήν ύηάρχουν έν 
Αΰστρία 833 ■ ινηνατογρίφοι, έξ ών 177 έν Βιέννη, 
άπό τά όποια πάλιν 1ι.)1 εργάζονται καθημερινώς. 
Ό μικρότερο; κινηματογράφος τή; Αυστρίας περί 
λαμβάνει 96 θέσεις καί μόλις 30 I θέσει- 404 κινημα
τογράφοι. 100 ) —1200 θέσεων ύπάρχουν μόνον 5 κι
νηματογράφοι. Εις δέ μόνον έν Βιέννη στό Πράτερ 
ό Μπουνσκίνο άνω τών 1200 θέσεων καί κυριολεκτι
κών 1913 θέσεις.

Ό ρώσσο; δραματικός Ούρβάνζωβ άπέθανεν έν 
Καρλσμπάντ. Τό δράμα του «Βέρα Μιρτζέβα» κινη 
ματογραφηθέν μέ τήν Ζακομπίνι καί τόν ’ΆνζεΛό 
θά προβληθή καί είς ’Αθήνας τήν τρ. έβδομάδα άπό 
τής δθονης τοΰ »’Αττικού».

—Ό έκδοτης τοΰ γνωστοΰ άγγλικοΰ >ι ηματο 
γραφικού περι-.δικοΰ «Bioscope» κ, John Cobouru 
άπέθανεν.

— Τό νέον φίλμ τοΰ Ντυπίν «ΙΙικαντίλλυ» μέ 
τήν Ζίλντα Γκρέϋ καί τήν ”Αννα Μέη Γιόν προβλη 
θέν έν Λονδίνφ έσημείω εν έξαίρετικήν έπιτυχίαν.

— Κατ’ αύτάς προεβλήθη ταύιοχρόνως μέ μεγά
λην έπιτυχίαν έν Πράγα καί Βιέννη τό μεγάλο φιλμ 
τοΰ ΙΙίουλ Αένι «‘Ο άνθρωπος ποΰ γελά» μέ τόν 
Κόνρατ Φάϊτ.

—Τό νέο φίλμ τών Πάτ καί Πάτασον ονομάζεται 
<Οί ντετεκτίβ».

—Τά προβαλλόμενα έν Αίγύπτω φίλμ κατά τά 
3)4 προέρχονται έξ ’Αμερικής.

—Τό «Μπέν Χούρ* άπηγορεύθη νά προβληθή έν 
Κίνα ώς προπαγανδιστικόν τοΰ χριστιανισμού. 11α- 
ραδόξως δέ άφοΰ πρό τίνος προεβλήθη τό περίφημον 
έργον τοΰ ντέ Μίλ «Ό βασιλεύς τών βασιλέων». 
Είνε δμως πάντως άληθές δτι τό τελευταίον έκτυπήθη 
άγρίως άπό τόν έγχώριον τύπον.

—Τό νέο φιλμ τής Ζανέτ Γκέϋνορ ονομάζεται 
«Γαλάζιος ούρανός.» "Εχει σύντρ φον τόν Σάρλ Φα- 
ρέλ καί σκηνοθέτην τόν φράνκ Μπορζάκε. Οί ίδιοι 
δηλαδή παράγοντες τοΰ «Εβδόμου ούρανοΰ».

— Τό νέο φίλμ τής Βίλμα Μπάνκυ διά τούς 
United φέρει τόν τίτλον «Πέμπτη λεωφόρος».

—Σό δοκιμαστική προβολή έν Χόλλυγουντ λέγε-

τα δτι ή Μόνα Μάρ ς ήρεσεν είς νβν Γιοσέφ Σένκ.
— Από τήν L. Β. Β. πληροφορούμεθα δτι τό 

U.F.Α. φίλμ «Πανικός» έσημείωσεν έν Θ)νίκη έ- 
ξα ρετικήν έπιτυχίαν.

Η ΚΙΙΗΜΑΤ- KIMI US IWHOAIH
Κινημ. ’Οπερά. Προεβλήθη σαν τά έργα «’Έρως 

καί μίσος» καί «Ή θεία γυναίκα» μέ τήν Κάρμπο.
Μινημ. Μαζί*. I Ιρ:εβλήθησαν τά έργα «Ό 

θαλασσοκράςωρ» μέ τόν Μπάρρυμορ κα’. μέ άφάν- 
ταστον έπιτυχία ', «Ή ουγγρική ραψφδία» μέ τόν 
Βίλλυ Φρίτς.

Κινημ. Μοδέον. Προεβλήθη, λόγφ τής μεγάλης 
της έπιτυχ'ας, έπί δύο συνεχείς εβδομάδας τό έρ
γον <Ή αγορά τοΰ έρωτ ς> μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Κιιηιι. Μείέκ. 11 ροεβ λ ήθη σ α μέ μεγάλην έπι
τυχίαν τά έργα « Η κυρία Ποιπζδ.ύρ» καί «Βέρα 
Μιρτζέβα.»

Κινημ. ΆΙάμπια. Προεβλήθησαν ίά έργα «Οί 
πτωχοί τοΰ έρωςο.» μέ τή' Πόλα Νέγκρι καί «Ρα- 
σπουτίν καί ή γυναίκες*. Nc ζλύγλου.

ITiZAOXNTAI
ΦΩΓΟΓΡΑΦΙΑ1 ΜΕΓΕΘΟΥΣ 25X20

ΠΡΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ 6 ΕΚΑΣΤΗ

Πωλοϋνζαι είς τά γραφεία μας ά'Ή β δηαχ- 
μων έιάα<η και άηοαιέ λονται είς τού; αίτοϋν- 
τας έκ τώ» έααρχιων μέ τήν ανιήν τιμήν, διά
φοροί φω ογραφίαι μεγέθους 25X20 (σκηναί 
άηδ διάφορι νεώ:ερα κινηματογραφικά Spya, 
μέ τους γνωσ οτέρους ηθοποιούς) καταλληλότα
τοι διά κάδρα πρός στολισμόν δωματίων ή γρα
φείων.

Εις τούς ncραγγίλο τα; έττών επαρχιών &ά 
άποστέΙλωνται φχιτι γραφίαι ανευ Ιδιαιτέρας 
πληρωμή;, δεδομένου δτι είνε άδύνατον τούτο. 
Οί έπιύ'υμοϋντες ά; απενσου ’ νά προμη&ευ- 
Ό·οϋν πρ'ν έξαντ Ιηύ' νσι.

Ιςμ. Β. Β
LaICMT B-U’MNE

Γερ,τανιχή Κινηματογραφική Καθημερινή Έ εημερίς 
Friedrichstrasse 225—Berlin SW μθ 
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1'2 Κινηιιατογοαί>ι»:ός Άότηρ

: ΚΙΗΗΜΗΤΟΓΡΑΦΪΚΗ ΕΒΑΟίνίΑΣ ; ■   _ _ ,____________________ ____ ■
Τό γεγονός τής παρελθούσης έβδομάδος ύπήρξεν ή προ- | 

βολή τής νέας ελληνικής ταινίας «Μαρία ή Πενταγιώιίσσα^ 
είς τό «Αττικόν» καί τό «Σπλέντιτ», Περί τής αξίας τον 
φιλμ δημοσιεύομεν κριτικήν είς άλλην στήλην τού «Κινημα
τογραφικού * Αστέρας» Φεωρούμεν όμως ύποχρέωσίν μας νά 
τοΛσωμεν χαι εντεύθεν τήν καλήν έντύπωσιν τήν οποίαν 
προεκάλεσεν τούτο είς τό κοινόν καί τήν εξαιρετικήν επι
τυχίαν τήν όποιαν έοημείωσε, τής οποίας άλλως τε καί ήτο 
πλέον ή άξιον, ** *χ

Μέ τήν ανωτέρω ευκαιρίαν θά ήθέλσμεν νά μάς έπίτραπή 
δπως ειπωμεν ολίγα τιιά εν σχέσει μέ τάς τόσας συζητήσεις 
τάς οποίας προεκάλεσε τό φ-λμ αυτό.

Έν πρώιοις, ανεξαρτήτως τής εύιοΐκής γνώμης του 
«Κιιημ Άοτέρος» διά τήν έν λόγω ταινίαν, γνώμης σχημα- 
τισθείσης μετά τήν προβολήν αυτής, άνεγνωρίσθη άπό όλους 
γενικώς τούς ειδικούς ότι ή «Μαρία ή Πενταγίωτισσα» είιε 
τό καλλίιερον φίλμ έξ όσων παρουσίασε μέγ^ρι σήμερον ή 
ελληνική παραγωγή, τό τε'ειότερον τεχνικώς και καλλιτε
χνικούς. Συνεπώς όσα μετ' επιμονής διεδίδοντο καί διαδί
δονται προς μείωσιν τής αξίας του δέν ή απορούν νά χαρα
κτηριστούν παρά ώς κακοήθειαι προωρίσμβναι νά μη επι
τύχουν άλλο άπό τό νά υπογραμμίσουν τήν κακενιρέχείαν καί 
τήν ύσιεροβουλίαν έξ ών προέρχονται·

"Οσον αφορά έκεϊνα τά όποια έδημοοίευσεν ό *Κι.ηαατ. 
Άστήρ», πρό τής προβολής τής ταινίας, ήσαν διαφημίσει; 
καταχωρηθεϊσαι είς τό περιοδικόν έπί πληρωμή, πράγμα τό 
όποιον έγινε, γίνεται καί θά γίνεται καί είς το μ'λλον διά 
κά&ε ταινίαν τήν οποίαν οί δι* αυτήν ενδιαφερόμενοι θά 
ήθελαν νά διαφημίσουν διά τών σελίδων μας.

Δι' ^ύτό ούτε ήμεϊς εϊμεθα άζιοκιτάκρίτοί ούτε καί οί 
διαφημίζοντες τάς ταινίας των δεδομένου ότι, όλα τά δημο
σιογραφικής φύσεως έντυπα δημοσιεύουν αγγελίας καί δια
φημίσεις και όλοι οί έμποροι διαφημίζουν τά εμπορεύματα 
των χωρίς ποτέ νά οκεφθή καιείς νά τούς κατηγορήση.

Διά τών ανωτέρω νομίζομεν ότι έξηγούμεν άρ·<ετα σαφώς 
τήν στάσιν μας είς τό ζήτημα τής ταινίας αύιής και ύπο- 
βοηθοϋμεν το,ύτοχρό. ως μερικούς όψιμους κριτικούς είς τό 
νά εννοήσουν ότι καί ή καλή πίστίς καί ή στοιχειώδης έντι· 
μόιης δπι βάλλουν νά μή σπεύδη κα^ε,ς νά καιηγορήση καί 
νά συκοφαντήσω κάτι προτού ακόμη τό άντικρίση.

* ** Οσον, καλόν, ώραϊον καί άξιον παντός έπαίνου είνε ή 
ευσυνείδητος έκπλήρωσις ενός καθήκοντος, τόσον έ. οχλητική, 
ανυπόφορος καί κακή αποβαίνει ή επίδειξις υπερβολικού 
ζήλου, ή φΌ'άνουσα μέχρις υπερβασίας· Είς τούτο ακριβώς 
παρεκτρέπονται οί έπί τού φόρου τών δημοσίων θεαμάτων 
υπάλληλοι, καθιστάμενοι κατά τήν έκπλήρωσίν τής υπηρε
σίας των φορτικοί καί ενοχλητικοί είς το κοινόν και τά κι 
νηματαδέατρα· Δέν έχει κανείς τήν άξίωσίν νά παραμελή
σουν τά καθήκοντά των ή νά αδιαφορήσουν πρός τάς υπο
χρεώσεις των, 9Αλλά άπό τού σημείου αυτού μέχρι τής 
σχολαστικότητας τήν οποίαν επιδεικνύουν είς τήν εφαρμογήν 
τοΰ φορολογικού νόμου, φθάνοντες α,έχρε τού σημείου νά 
απαγορεύουν τήν έλευθέραν είσοδον είς τούς κινηματογρά
φους είς τούς ίδιοκτήτας τών προβαλλομένων εις αύιούς ται
νιών καί είς τούς οπωσδήποτε μετά τών γραφείων τών κι
νηματογράφων συναλλασσόμενους, υπάρχει πολύ μεγάλη 
άπόστασις,

* *
Λόγω τής κακοκαιρίας ή περιοδεία τοΰ διευθυντοΰ μας 

είς τάς επαρχίας ή οποία έπρόκειτο νά συνεχισθή κατά τήν 
παρελθούσαυ εβδομάδα ά< εβλή&η δι" όλίγας ή αέρας,

Έν τώ μεταξύ έξακολουθούν νά καταφθάνουν είς τά 
γραφεία μας έπιστολαι έξ όλων τών μερών τής Ελλάδος 
ουγχαίρουσαι ημάς διά τάς προσπάθειας μα; πρός βελτίωσίν 
τής καταστάσεως τού επαρχιακού κινηματογράφου· Λυπού- 
μεθα διότι ό όλίγος χώρος τόν όποιον ό «Ειιηματ, Άστήρ» 
δια'δέτεί δέν μάς επιτρέπει νά δημοσιεύσωμεν αύιάς, Πάν

τως όμως δέν ήμπορούμεν παρά νά έκφράσωμεν τήν Ικανό· 
ποίησιν τήν όποιαν αισθανόμενα βλέποντες νά κατακτά όλο- 
νέν έδαφος ή ιδέα τήν όποιαν ό «Κινηματογραφικός *Αστήρ» 
έρριψε πρό ολίγων έβδομάδων, τής συσσωματιόσεως δηλαδή 
τών επαρχιακών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων είς μίαν 
ίσχυράν όργάνωσιν τήν μόιην ικανήν ιά προαγάγη τά συμ- 
φέροντά των,

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡ A I Ε ΥΣ

Κινημ. ’Ολύμπια. Μέ κοσμοσυρροήν προεβλήθη τό 
έργον «Μεγά'η Παρέλασις» μέ τήν Ρενέ Άντορέ καί τόν 
περίφημον Τζών Τζίλμπερ. X ρωδία έ< καλλιτεχνών συ
νοδέυσε τό έργον τό όποιον ήρε >εν. Ά το αϋρ.ον Δευτέ
ραν καί καθ'όλην τήν εβδομάδα* Μαρία Πβνταγ ώτισσα».

Κινηα. Χάϊ— Λάϊφ. Προ βλήθη μέ επιτυχίαν «ή Πέ
τσινη Μάσκα» μέ τόν Ρόναλδ Κόλμαν καί τήν ώραιω- 
τάτη» Βιλμα Μπάνκι.

Κινημ Σπλίντιτ. Προεβλήθη τό έργον «‘Ο τελευταί
ος τών ανθρώπων» μέ τόν Αιμίλιον Γιάννιγκς.

Κιιημ Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Είς τήν χώραν 
τών ανόμων» «Έρασταί νυκτός», «Νά βουλευτής νά μά
λαμα» καί ό «Άγνωστος Καβαλλάρης».

Κινημ. Ήλύσσια. «Φωλεό τοϋ άετοΰ» μέ jSv Μίλτον 
Σίλς, «Ματωμένο σύννεφο» κοί «Είς τά δτλα». Ε. Β.
Ν- ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Κινημ. "Ηλιος. Προεβλήθησαν. «Τό άντρον τών λη- 
στώ », «Βασιλική Τίγριςν, «Όταν τά νειάτα δειψοΰν» 
καί «Ή κόρη τοϋ Σεΐχη»,

Κιιημ. Κρνοτάλ. Προεβλήθησαν «Σεράϊ», Θυελλώδης 
ΧαβαλΊάρτκ» καί «Γαμήλιος Πέπλος» ή γνωστή επιτυχία 
τής Μπίλλυ Ντι β.

Κινημ. ‘Εκλαίρ. Προεβλήθησαν «Πρίγκηψ 
ών»,«Κεραυνοβόλος Καβαλάρη;» καί «”Ε..ως 
τσοϊ».
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΜ

Κινημ. Ά^ήναιον. Προεβλήθη τό έργον 
τής δακτυλογραφου» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Παλιά.-. Πυοεβλήθη«‘Η μεγάλη τυχοδ^ώκτισα» 
μέ τήν Ν ιαμιτά.

Κινημ. Λ. Πύργου. ΙΙροεβλήθη ή ναινία «Τστρυς κα 
Ρασποϋτιν».

Κ,ΐνημ. Διονύαια. Προεβλήθη τό αριστούργημα τοΰ 
Τολστόϊ «’Αν α Κιρενίν».

Κιιημ. Άτιϊκόν. Προεβλήθησαν «‘Ο άειό. τών θα- 
λασ ών» καί «Τραγωδία είς τούς πάγους».

Κινημ. Κ,νιρικίν ΠροβάΛλεται ή συνέχεια τοϋ έργου 
«Τό μυστικόν του ίπτοδρομίου».

Κινημ. ’Ολύμπια Διάφορα έπεισο'ιακά.
Κινημ. Μονιίρν. Διάφορα επεισοδιακά.

ΧΑΝΙΑ
Κι>ημ. Ίδιίον Άντρον. Πρρεβλήθησαν τά έργα «Πα- 

νάμ» μέ τόν Κατλνίν, «Πριγκήπισσα Ρεπ..νσκι» μέ τήν 
Εένια Ντέσνι.

Κατά τάς πριβολάς τών έν λόγφ έρ/cov διεκρίσαμεν 
τάς Κας καί Δίδας Συμιγδαλά, Άΰανασάκη, Μπακοπού- 
λου, Χατζιδάκη, Παναγιωιάκου, ‘Αναστασάκη, Ζαιφάκη, 
Τοράχη, Άναγνωστάκη, Μπαλίδου,Θεμιστοκλέους,Μπλέ- 
τσα, Σμυρλή Βενόκη, Σγαμβέλλσ, Χαλ ιοπ ύλου κ. ά, 

I καί τούς Κους Πολυχρονίδην, Ξενάκην,Μόλχο, Κουφάκη 
Μαρή, Χεντ^ξιζιδί, Καλογρίδη, Τοράχη, ’Αναστασάκην, 
Βασιλείου, Ταράντο κ ά.

Κινημ Κινιριχόν. Προεβλήθησαν αί νινίαι «Θαλασ- 
σ >κράτωρ»μέ τόν Μ.τάρυμμορ,'.αί «Καφέ Σαντάν» μέ τόν 
Β. Φ-ίτς.

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πόσον αϊ

τών Ίιδι- 
Κομμουνι-

I. A. Β.

«Σιά νύ,ια

Κινπνατογραφτκός Άότηο μητον Ν τούκλσς Φαίρμταγκς. Άμφότερα -ηρεσ ιν . Ήδη 
προβάλλεται «Ό Άρχιδούξ καί ή Χορεύτρια». Προσεχώς
«Ή Ζωντοχήρα».Κινημ 'Αργυλλά. Προεβλήθησαν κκτά τήν πΓ·ρελ- 
θοϋσαν έβδομάδα «Ό Ποιη-ής καί ό Τσάρο:», «‘Ο Σαρ- 
λώ πυροσβέστης» καί τό άιισιούρνηιια «-0 Γααήλ ο; Πέ
πλος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ κ ιί τόν Λ ϋδ Χοόζ, μέ ά- 
ρίστην επιτυχίαν. Ήδη προβάλλεται «‘Η κόρη τοϋ Γλεν
τζέ». Παπαβααιλείου

ΚΑΣΤΟΡΙΑί Κινημ. Κενιριαόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά 
γροθιά κ ί κάτω» μέ άποτυχίιν καί «Ό μυστηριώδης κα
θρέφτης» μέ άφίνταστον επιτυχίαν. Προσεχώς «Δόν 

, Ζ υίν» καί «Θύμα τής τύχης». !. Μ.

! ΒΑΘΥ (Σάμου)Κινημ. ’Αϊτινόν. Προτβλήθησαν μέ άπ ιτυχίαν τά 
, έργα «Κορώνα ή γράμματα» καί «Ό σωματ ιφύλαξ».

Κινημ. Ήραΐον. Προίβλήθησαν οί τσιιίαι «‘Ο άν
θρωπος μέ τήν ίσπαν<_» ! αί «Ό γ ρογκοστοδάρ». Κ.

ΚΑΛΑΜΑΙΚινημ. ΆμερίΜαιίνός. Προεβλήθησαν «*Ο Σαρ’ώστό 
ίπποδρόιιιο· » καί διά δευτέραν φοράν λό φ τής άπ.ιιτή- 
σεως τοΰ κοιν ΰ είς τό όποιον ήςεσε, «01 έρ οτες τής 
Έ ένης τιΰ Μ νελάσυ» Ίωλννα Μΐ'άλου

Η ΑΠΟΑΥΤΡΩΣΙΣ
Τόν ανωτέρω τίτλον φέρει ένα προσεχές φίλμ 

τής Metro Goldwyn μέ πρω αγωνιστήν τόν Τζών 
Τζίλμπερτ. ‘Ως σύντροφός τ υ φέρεται ή θελκτική 
Λιλύ Νιαμιτά,τήν όποίαν παραχωρή έ ΣάμουελΓκόλ- 
ντουϊν. Ό νέος αύ:ός ρόλος τής Νταμιτά είνε λίαν 
κολακευτί ιός καί πλήρης έλπίδων δι’ αύτήν, δο- 
θέντος δτι θά παίξη μέ τόν δημοφιλέστερον ζέν 

πρεμιέ τή; ’Αμερικής.

μα έκόστισεν ή νίχη» κ,ί ή συνέχεια τοΰ ίπεισοδιακοϋ, ί 
«Τ.ά ίχνη τοΰ τρόμου».
ΠΑΤΡΑΙΚινημ. Πάν&Βον (αίθουσα). «‘Ο θαλασσοπόρο;» έ.ττά- 
πρακτο; κωμωδία τοΰ Μπούστερ Κήτον, «Κόλασις τοΰ 
’Ερωτος» μέ τήν Όλγαν Τσέχοβσ, «Όταν ή σάρξ ύπο- 
κύπτη» ένα άπό τά μεγάλα δημιουργήματα τοΰ Γερμανοΰ 
καλλιτέχνου Γιάννιγκς. Προσεχώ- «‘Ο Δόν Ζουάν» ή έ- 
ρωτικωτέρα ταινία μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ.Κινημ. Πάνϋβον (ταράτσα). Τό αυτοτελές τοΰ υπαίθρου 
«Έια έξυπνο κόλπο» >αί «Όταν ή Σσρξ ΰποκύπτη».

Κινημ. Ίντιαλ. «Ή Κα μέ τή Μάσκα» μέ τήν Άρλέτ । 
Μαρτάλ «Μιίςη Λο’» μέ τήν Λύα ΜΧρα, «Μιά νύχτα 
στο Λονδΐνον» μιά χαριτωμένη κωμειτί τής Λί’ιαν Χάο-1 
βιϋ, καί ή ταινία τοΰ διαγωνισμού καλλονής διά τήν ά- 
νάδειξιν τής «Μ ς Ελλάς». Προσεχώς «Ό 7ος ουρανός». , 
ΚΑΒΑΛΛΑ I

Κινημ. 'Ολύμπια καί Αίγλη. Προεβλήθησαν αί ται- 
νίαι «Είλωτες» «Έκδίκησιι» καί «Σ.ά νύχια τίν τίγρε 
ων». Προσεχώς «Ντά γκφ ν», «Δρίματα οίκων ανοχή »καί 
«Τότελιυττϊο σύνορο». Πιτσόπουλ^ς |

ΛΕΒΙΔΕΙΑΚιιημ. Άιτιχάν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τά έγ- , 
κλητατικά χέρ α» καί «Φιλί στά Σκοτάδι». Προσεχώς 
«Λ υκή άδελφ ι» καί «Β>ρ άρη; τοΰ Βόλγα».

Κινημ. Πά·&εον. Πρσεβληθησαν τά έργα «Ή άγνω 
στο » καί «Ό Ρα'ιοΰργο ». HavoveyiH;

ΑΓΡΙΝΙΟΝΚιιημ Θέαπις. Άναχωρήσαντος τοϋ θιάσου Γ. Ξύδη ' 
έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Φρίτς ό Πυγμάχο.» μέ τόν Β. 
Φρίτς καί Ξενία Ντένσυ. ’Επίσης προιβλήθη ήν πσρελ 
θοΰσαν Κυριακήν καί ιό «Χάντιμπαλ».Κα«ά τά διαλλείματα,διάφορα νούμερα ύπό τοϋ μπαλ- 
λέτου Τρίο—Μινόν. Πάγγειος

ΚΟΖΑΝΗΚι ιηιι. Ώρίων. Προ. βλήθησαν αί ταινίαι «Πρίγκηψ 
Κιζάκτς» μέ επιτυχίαν, «Δτλφϊ'ος» μέ ίειτυ/.ίαν καί 
«Σφάλματα κοριτσιώτ» μέ σχετικήν επιτυχίαν.

ΙΩΑΝΝΙΝΑΚιιημ Βάν&εον Προτβλήθησαν «Ή κόλασις», «‘Η 
δεσποινίς ύπαστυνόμος* καί ή έκθεοις τής Θεσσαλονίκης.

ΡΕθΥΜΝΟΝ (Κρή ης)
Κιιημ. Άττιπόν. Πρ εβλήθη τό έργον «"Εξ ήμέραι έ

ρωτος σαί όγωνίας».Κινημ. Ίδαΐον. Προ βλήθησαν «Πανηρίαι γυναικών», 
«Γιά τήν τιμήν της» καί "Ερως καί κύματα». Μανουρας

ΣΕΡΡΑΙΚινημ. Πάιύεον. Προι βλήθησαν «Ό λη'τής τοΰ Ό- 
λύμπου», «Οί κατάσκοποι» είς δύο έποχάς», «Τό παλάτι 
τών οργίων» μέ τήν Ντόβ >αί «Ή Κοινός τοϋ τρόμοι».

Κιιημ. Διοιύσια. Πρτεβλήθησαν «Ή Τι'σκι » παλαιόν 
Παλι όν έργον μέ τήν Μπερτίνι, «Τό τραίνο τοϋ θανά- 
τι_υ» κοί «‘Ο ’Αγγ?ο-σμερικά» ικός πόλεμος».Κινημ. Όρφεύς. ’Επί τοΰ παρόντος δέν λητυυρ,εϊ

Κινημ. Ρίμβη Διάφορα έπιισιδιακά. ΧαλχΙδης

ΜΙΤΥΛΗΝΗΚινημ. Σαπφώ. Πρ εβλήθησαν συνέχειαν δι φόρων 
έπιιοοδιακών έι γωι, «Έρως λησ οϋ» καί «Τό πεπρωμέ- 
νον» μέ τόν Φόϊντ κα1 Λουσί Ντορέν μέ επιτυχίαν.

Κινημ. Πάν&εον. Προι βλήθησαν «Ή χορεύτρια τοΰ 
Τσάρου» καί «Νύχτες τοϋ Σικάγου» δυστυχώς μέ αποτυ
χίαν λόγω τής συνεχούς καταπληκτικής κακοκαιρίας.

ΒΟΛΟΣΚινημ. ΆχΙλλειον. Κατά τήν πορελθοΰσαν έβδομάδα 
προίβλήθησαν «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν —Πάολι» μέ τί,ν 
Βίλλυ Φρίτς καί «Δόν X ό υιός τοΰ Ζορρώ» μέ τόν άμί-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ— τ. Κοφιιάν (’Ιωάννινα). Έλή ιθησαν ό>α αί άντο- 
ποκρ σεις καί σά; εύχαριστούμεν. Έξακολου ’είτε, πα
ρακινούμε» τακ«ικώς.— Παπαβασιλείου (Βόλοι). Πρέπει ή νά τά έπισιρέψη 
ή νά τά πληρώση ό κ. Εγγλέζος., —1. Μιχάλου (Καλίμας). Σάς εΰχαριττοϋιιεν πολύ διά

I τός πληροφορίας καί τό ένδ αφέρον σας Π ιακα είνε 
άδ νατον ιά σιείλωμεν. Όλ ι θά πργμηθευθοΰν στήν 

τύχη.— Κατίναν Ζαχαριάδον (Ένταϋϋ· ■). Αί διευθύνσεις 
, τής Vilrna Banky καί τοΰ Ronald Koiman είνε United 
■ Studios, SA4I Melrose Ave , Hollywood, Cal., U.F.A.

— Σωγρο ιάδην (Μυτιλήνην). Φύλλα τοΰ 1925 δέ z υ
πάρχουν. Τοΰ 19'26 υπάρχουν πλήν τών αριθμών 17, 21, 
34, 35, 36, 39, 41 καί 4'2. ’Ενντεϊται καί έξ αυτών υπάρ
χουν άνά έν ή δύο. Έάν επιθυμείτε ζη-ήματα πριν ε

ξαντληθούν.— Άβραμίδην (Λευκωσίαν). Έλάβαμε ν καί ταρακα- 
λούμεν ιά συνεχ σετε τήν άποστολήν καθ’ έβοομάδα. 
Προσέχε ε ιιό ον πορακαλοΰμεν νά μή γράφινται άνα- 

κρίβεισι— ΝαΣ.όγλου (Κωι·)πολΐν). Δέν έχομε κανίτα απολύτως 
παράπονο. ’Απεναντίας ήιιεθα ευχαριστημένοι. "Αν θέλε
τε νέον δελτίον στείλατέ μας μίαν φω ογραωίαν σας. 
Παροκαλοϋμεν γράψατε μας καί πάλιν πιϊα φιλλα δέν 
έλαβε ό κ. Τερζόγλου δ ά νά τβϋ τά άιοσιείλωμεν.

— Μαρχοζάνην (’Αλεξάνδρειαι). Ήμεϊς πάντοττ δημο- 
σιεύομεν τάς άνταποκρίσει:, άτλά σείς δέν στέλνετε τα- 

। κτικά. Σάς εύχαριστούμεν διά τάς πληροφορίας σας.Ή
δη στέλλονται άνά δίο φύλλα καί έπί πλέον τό ίδικόν 

ί σας. Λογαριασμόν άπεστείλαμεν.



Ιίτνίιτιατογραφικός Άιίτήρ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥθ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(8) (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Τόσον ήτο επηρεασμένο.; άπό τάς συγ-ινήσεις πού έ- 

δοκίμασε κατά τήν έτίσκεψίν του στήν Δωροθέαν.
Τί έπρεπε νά συμπεράνη γιά τήν λιποθυμίαν τή; Δω- 

ροθέας; Ήτο αρα γε μία απόδειξή τής ενοχής της; Ή 
έγνώριζε τόν μυστηριώδη κακοϋργον καί έφοβεϊτο μήπως 
άνεκαλύπτετο. Έν πάση π ριπιώσει, ό Γκαίρισων δέν 
ήσθάνετο πλέον αρκετήν δύναμιν διά νά συνέχιση τήν έ
ρευναν πού τοϋ είχεν αναθέσει ή Άσφαλισ·ική ‘Εταιρία 
καί ή ό.τοία απειλούσε νά ένοχο οιήση ιήν ωραία γυιαϊ- 
κα διά τήν όποιαν ήρχ'ζε νά αισθάνεται κάτι περισσότε
ρον άπό φιλίαν. Διά τοϋτο, άφοΰ ένοικίασεν ένα χρημα- 
τοκιβώτιον είς μίαν Τράπεζαν «αί έ'κρυψεν έκεϊ τά κοσμή
ματα άπό τά όποια ήθελε ν’ απαλλαγή όσον τό δυνατόν 
γρηγορώτερον άπεφάσισε νά ύπάγη είς τά γραφεία τής 
‘Εταιρίας.

Θά έλεγεν όπ ή ερευνά του δέν καιέληξεν ακόμη είς 
ικανοποιητικόν αποτέλεσμα ότι εΰρίσκετο πρό περιπτώ 
οεως φυσινοΰ θανάτου καί ότι τοϋ έχρειάζοντο ακόμη 
καί άλλαι συμπληρωματικοί πληροφορίαν. ‘Αργότερα, εάν 
έπείθετο ότι ή Δωθοθέα ήτο γυναίκα επικίνδυνη κοί ότι 
υπό τήν αφέλειάν τη; έκρυβε πρωτοφανή δολιότητα, τότε 
θά ήτο πάντοτε καιρό; νά είδοποιήση τήν δικαιοσύνην. 
Ή γυναίκα αυτή δέν θά ήτο αξία τοΰ αισθήματος π ύ 
τοΰ ένέπνεεν ή καλλονή τη;.

Παρακολουθούμενος πάντοτε ά.τό τήν <σ; ιάν» του καί 
μή άποδδων μεγάλην σημασίαν είς τήν κατ σκοτείαν 
αυτήν, έπήγεν είς τόν πλησιέστερον σταθμόν καί κατέβη- 
κεν είς τόν υπόγειον σιδηρόδρομον διά νά έπιστρέψη εις 
τό κέντρον τής πόλεως.

Έφθασεν είς τά γραφεία τής ’Ασφαλιστική; Εται
ρίας άκριβώ; τήν στιγμήν πού ό Ούΐξ ήτοιμαζετο νά φύ 
γη. Πάντοτε νευρικός καί γκρινιάρης, ό κοντός αυτές άν
θρωπος μέ τό αδύνατον πρόσωπον έλαβεν άμέσως ϋφος 
σαρκαστικόν.

— Α'ί λοιπόν! είπεν εις τόν Γκαίρισων, τί έχε :ε νά 
μάς αναγγείλετε;

—Όχι μεγάλα πράγματα ακόμη, άπήντησεν ό Γκαί
ρισων, καί τό πρόσωπόν του έγινε κατακόκ ινον δ ότι 
έντρέπετο νά πή ψέματα.^ Έχω λόγους νά παραδ χθώ ό 
τι ό ανακριτής, πιστοποιούν ότιέπρόκειτο π·ρί φυαικοΰ 
θανάτου, είχε δίκαιον. ‘Εξ όσων γνωρίζω, τίποτε δέν εϋ 
ρίθτ; έπί τοϋ πτώματος όίστε νά δίδεται ή υπόνοια δτι 
πρόκειται περί δολοφονίας.

— Έάν δ Τζών Χάρνυ έπιπτε θύμα δολοφονίας, ή'ώ- 
τησεν ό κ. Ούΐξ, διά ποιου τρόπου τό έγκλημα ήτο δυνα
τόν .’ά είχε διαπραχθή :

— Μόνον μέ δηλητήριον.
— Άνεκαλύψατε τίποτε έπιβαρυντικόν διά τόν Κάρο

λον Σκώτ ;
—Μοΰ έπροξένησε τήν έντύπωσιν άνθρώπου ολίγον 

άνισορρόπου, όχι όμως καί έγκληιια ίου *Η αλήθεια 
είνε όιι έμιινε μόνος ολίγα λεπτά τή; ώρας εί; τό δωμά- 
τιον τοΰ Χάρντυ, τήν νύκτα ποΰ προηγήθη τοΰ θανάντυ 
τοΰ τελευταίου.

— Χμ ' Άναμφιβολω; θά εξετάσατε καλά τά διάφ-ρα 
αντικείμενα ποΰ ανήκαν είς τον νεκρόν. Ποια είνε τά 
αντικείμενα αυτά ;

Ό Γκαίρισων 'τά άπηρίθμησε χωρίς νά ληιμονήση νά 
άναφέρη τά πούρα, άλλά δέν έκαμε κανένα λόγον ότι 
άνεκάλυψε δύο ποϋ περιείχαν δηλητήριον.

—Καί εις περίπτωσιν ποϋ ό Χάρντυ άπέθανε συνέπεια 
δηλητηριάσεως, έξηκουλούθησεν ό κ. Ούΐξ ρίχνων βλέμ
μα δυσαρέσκειας εις τόν Γκαίρισων, δέν ήμπρεϊται νά 
υποθέσετε κατά ποιον τρόπον νοΰ έδόθη τό δηλητήριον ;

—Όχι, άπήντησεν ό Τζίρολντ δλίγον στενοχωρημέ
νος. Πιθανώς τά ποΰρα...

— Β έπω ότι δ.δετε μεγάλην σηιιασίαν εί: τά ποΰρα 
αυτά διέκοψεν δ Οΰΐξμέ απότομον ύφος...’Αλλά, προσέ

θεσε, πρέπει νά φύ/ω. Φορέσετε τό καπέλλο σας καί 
έλάτε μαζί μου. Μοΰ τελείνετε τήν άφήγησίν σας στόν 
δρόμον.

Έγκατέλειψαν τά γραφεία τής ’Ασφαλιστικής 'Εται
ρίας καί μετέβησαν εις τόν πλησιέστερον σταθμόν τοΰ 
υπογείου σιδηροδρόμου. Τό τραΐνον είς τό όποιον άνέ- 
βησαν ήτο γεμάτο άπό ταξειδιιύτας. Ό Γκαίρισων καί δ 
Ούΐξ ή^αγκάσθη α νά μείνουν όρθιοι κα·, πολλές φο
ρές, κατά τήν διάρκειαν τοΰ τοξειδίου, οί απότομοι κλο
νισμοί τοΰ τραίνου έκαμαν τόν πράκτορα τή; Άσφαλι- 
κής ‘Εταιρίας νά σπρώχνη τόν σύντροφόν του. Ό Ούΐξ, 
ό όποιος ήιουε μετά προσοχής τάς όχι Ικανοποιητικός 
εξηγήσεις τού Τζέρολντ, εστηρίζιτο συχνά εί; τόν ώμον 
τοΰ ου,ομιλητοΰ του γ ά νά μή χάση εντελώς τήν ισορ
ροπίαν του.

—Καλά ! ’Εξακολουθήσατε τάς έρεύνας σας καί φρον
τίσατε νά έπιτύχε’ε, ιίπεν ό Ούΐξ, τήν στιγμήν πού τό 
τραΐνον έστάθμευεν είς τό Τσένσερυ Λαίην. Μήν άφή- 
σετε τήν ύπόθεσιν πριν εξιχνιάσετε τό μυστήριον πού 
τή ' καλύπτει. Αυτό μόνον έχω νά σάς συστήσω.

Άφοΰ είπεν αυτά, έπήδησεν άπό τί· τραΐνον και 
έχάθη μεταξύ τοΰ πλήθους.

‘Ο Γκαίρισων εύρέθη μόνος εί; τόν δρόμον χωρίς νά 
γνωρίζη πο αν κατεύθυνσιν έπρεπε νά άκολουθήση.

Μηχανικώς, έφερε τό χέρι του εί; τήν τσέπην είς 
τήν ότυίαν είχε βάλει τό δηλητιριασμ'νον ποΰρο, εκείνο 
πού είχε" άποούρ ι άπό τό κουτί, έν άγνοί ι τοΰ άνα- 
κριτοΰ.

Έξαφνα άνετινάχθη. Ταραγμένο; ήρχισε νά ψάχνη τό 
σακκάκι του

Τό ποϋρον είχεν έξαφανισθή
Μή δυνάμενος άκόιιη νά πισιεύση ιίς τήν πραγματι

κότητα, δ Γκαίρισων επήγε καί έστηρίχθη είς ένα τοίχον 
καί έμεινεν έκεΐ,ψάχνων έκ νέου τής τσίπες του μέ προ
σοχήν. Όλη του ή σκέψις συνεκεντρώνετο είς τό άπολε- 
σθέν ποϋρον. Κατά ποιον τρόπον είχεν έξαφανισθή; Έ
ξαφνα μία άστραπή έφώτισε τό νοΰν του. Τήν στιγμή 
πού ή Δωροθέα έλιποθύμησ.-, ιίχε πέσει στήν αγκαλιά 
του. ’Αρα γε νά έπωφελήθη τή; ταραχής του γιά νά βά- 
λη τό χέρ τη; εις τήν τσέπην του καί νά τοΰ πάρη τό 
πούρο;

Ή Δωροθέα έ/νώρ.ζε τήν έ.ιίσκεψίν της στό Χέρτ- 
φορδ Αι όλίγαι ερωτήσεις πού τής είχεν υποβάλλει ή- 
σαν άρκεταί γιά νά γεννήσουν είς αυτήν υποψίας καί νά 
ζητήση νά ίξαφανίση τό πο’ρον πράγμα άκλωστε εΰκο- 
λώτατον.

Ό Τζέρο ντ ήσθάνθη νά γίνεται εί; τήν ψυχήν του 
μιά βαθειοε άλλαγή αισθημάτων διά τήν νεαράν. γυ
ναίκα. Ένα; άνδρας όχι μόνον δέν τοϋ άρέσει νά άπα- 
τάται, άλλ' αισθάνεται πάντοτε μεγάλην άπογοήτευσιν 
οι ιν άντι’αμβάνεται δτι διέπραξε κάποιο ^σφάλμα ή 
άφελή πράξιν. Διατηρών έκτεθειμένον είς ολους τους 
πειρασμούς τή; κλοπή; τό ποϋρον, τό σπουδ ιιότερον δη
λαδή πειστήριον τή; ΰποθέσεω; Χάρντυ, εϊχ·;ν έπιδείξει 
άφάνταστον εγκληματικήν ελαφρότητα.

Κατόπιν, έκ νέου, ή γλυκεία μορφή τής Δωροθέας 
έπανήλθεν ιίς τήν μνήμην του. Τό πούρο ϊσω: νά είχε 
κλαπή είς τόν υπόγειον σιδηρόδρομον. Πιθανώς μάλιστα 
τό άντικείμενον αυτό νά είχε πέσ.ι άπλώς άπό τήν τσέ
πην του χωρίς νά τό άντιληφθή.

Έσχισε νά νυ ιτώνη. Ό Γκαίςισων, σκεπτικός, με- 
τέβη είς ένα έστιατόριον, είς τό όποιον έσυνείθιζε νά 
συχνάζη. Είς τόν δρόμον παρετήρησεν ότι ό άνθρωπος 
πού τόν παρακολουθούσε είχε χάσει τά ίχνη του.

‘Ο Γκαίρισων έδείπνησε χωρίς νά παύση νά σκέπτεται 
τήν Δωροθέαν. Ήτο άνυπόμονος νά μάθη τί είχε συμ- 
βή άπό'τήν στιγμήν πού τήν εϊχεν εγκατάλειψη.Έξαφνα 
τοΰ ήλθε ή ιδέα νά τής τηλεφωνήση. Κατ’ αύτόν ιόν τρό
πον ήμποροΰσε νά έχη άμέσως ειδήσεις της. (.’Ακολουθεί)
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Τίτλοι έ'ργον
Ε,ινηματ j- 
θέατρον

Γραφεΐον 
έκμεταλλεύσεως |

Τίτλο; έργου
Κινηματο

θέατρο?
Γραφεΐον 

ε ,μεταλλεύ^εως

Ό ϊχθρός Βορ.-Μεταμόσχευσις 
Μορφιν°Ιι“'8''’ 
Τί εϊνε δ έρως 
•Αφροδίσια νοσήματα 
Έξ εβδομάδες 
Νύχτα στό Λονδίνο 
Κόρη τοϋ Σεΐχη 
Μαύρος πιερριοτος 
Πύρινες γροθιές 
Περιπ· πυροσβέστης 
Λευκή Σκλάβα 

Ιτελευταϊο; άνθρωπων 
Κύκλων τοϋ Τέξας 
Αησταί ’Ολύμπου, 
Καταρράζτηςθανατσι 

Κεραυνοβ καβαλλάρη;
Έπίθεσις τροίνου » 
Γίγαντες θαλάσσης 
Κορίτσι Βαριετέ 
Κάτω τά χέρια 

Ληστή; γρανίτου 
Νύχια μαύρου αετού 

Μαρία Πενταγιώτισστ

’Επίγειος παράδεισο 
Στά όπλα 
Φωλεό άετοΰ 
5 φοβερές γροθιές 
Καρδιά χορεύτριας 
Λησιαί φαντάσματα

’Αττικόν

’Αθηναϊκόν 
3ίίφα Πάλας
Σπλέντίτ 
’Αθηναϊκόν 
Ροζικλαΐρ 
Σιναμπάρ 
Αττικόν

Οΰφα Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
Σπλέντίτ 
‘Ελλάς

Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
Ελλάς

Ροζικλαΐρ 
Πανόραμα

’Αττικόν καί
Σπλέντίτ 

Οΰφα-Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς

Ιντεάλ 
Ροζικλαΐρ

Μετρό Γκόλντουϊν 
Αντ. Δελενάρδου !

Κ Σουλίδη 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Κ. Σουλίδη 
Δημ. Καρρά 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά 
I. Κουρουνιώτη 
I. Μαργουλή

Μετρό-Γκόλδουϊν 
Δ. Καρρά
Άμολοχ -Βουλγαριδη 
Μετρό Γκόλδουϊν 
I. Μαργουλή 
Δ. Καρρά 
Μετρό-Γκόλδουϊν 
Άζαξ Φίλμ

Συμβατική 
Δ. Καρρά 
Άμολοχ.-Βουλγαριδ 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.- Βουλγαριδ 
Δ. Καρρά
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Παντός είδους 
Κινηματογραφικοί

Επιχειρήσεις 
Τοινίαι Μηχανήματα 
ΚάρβουναΥλικσκλπ. 
Ζητήσατε λεπτομερείας

ΦΕΡ2Τ ΝΑΕΙΟΝΑΑ
'Αποκλειστικοί Διανομείς

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ
Β'ΤΛΓΑΡΙΔΞΣ

Εΰ.τόλιδος 14

Άντιπρ. διά τήν'Ελλάδα 
Ι·Μ· ΚΟΤΡΟΤΝΙ2ΤΗΣ

Πλατ. ‘Αγ. Γεωργίου 6α 
Άάήιαι

Άποκλειστ. 'Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Χαλκοκονδΰλη 39α

ΑΘΗΝΑΙ

F. Β. 0.
Άπ?κλειστ. Άγορασ ής 

ίιά τήν ‘Ελλάδα

ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ
Παιησίων 12

ΑΘΗΝΑΙ

Κ. ΜΑΒΙ
Κινηματογραφιζαί 

Ταινίαι

Πανεπι στημίου 36

ΑΘΗΝΜ

MlimM
Κινηματογραφικοί

Ταινίαι

Όδός Κολοκοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος προς διάΰεσιν

ΑΖΑΞ-ΦΙΑΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΛΓΗΖΙ0ΝΜ ΜΙΟ
Δ βυδυντή, Ρεζιρίρ 

Α. ΜΑΔΡΑ 
‘Οδός Λέσβου 32 

ΑΘΗΝΑΙ

GAUMONT
Άνιιποόσωπος 

δ.ά τήν Ελλάδα 

Τ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Ί υλ■(»· οΰ 27α 

ΑΘΗΝΑΙ

Ε H ΑΠΑΠΟΦΑΕ
Κινηματογραφικαί 

Ταινίαι

Όο.Γ. Σεπτεμβρίου 26ί

ΑΘΗΝΑΙ

ΗΗΕΡΝ ΦΙΜ
Κινηματογραφικαί 

Επιχειρήσεις

Πανεπ.σ ιηιιίου 36 
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΓΛΟ-ΪΛΑΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

Κι ηματογρχφικαί 
’Επιχε ρήσεις

Κινηματογραφικά 
Εργαστήρια

Χαλκοκονδύλη 39α 
ΑΘΗΝΑΙ

UNiVERSAL
Pictures Corporation

Άποκλειστ 'Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

Ι.ΜΑΡΓ0ΥΛΗ2
Κάνιγγος 6 —ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος προς διάΟε ιν

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 
ΝΟΒΑΚ 

Κ ινηματογραφικά 
’Εργαστήρια

Πλαπούτα 44 
ΑΘΗΝΑΙ

SMAOTilOS ΪΤΑΜΟΪ ΣΤΑΜΕΑΟΪΑΧΙΛΔΕΙΟΝ (Metro GoldwynMayer)
Κινηματογραφικαί 

Ταινίαι

Χαρ. Τρικούπη 5
Γραμμαιοθυρΐς 56

ΑΘΙΙΝΑΙ

Τό άρίστοκρατικότερον 
συνοικιακόν 

Κινηματοθέατρου 
'Οδός Καρόλου 

ΑΘΗΝΑΙ

I Pictures 1
ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΑΗΤΟΥΤΝ - ΜΑΠΕΡ 

!;> 'Οδός Θεαιιίτοκί.ίονς 1.» ΑΘΗΝΑΙ
···············································


