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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥ
Μάλιστα, κύριε, είμαι έγώ’δ υπεύθυνος του αιματηρού
δράματος τής δδοΰ Ρώμης ! Έγώ έχυσα τό*αΙμα ενός α
θώου I
' }
Ποιος δμως θά έχη τήν τόλμην νά μέ καταδιχάση ; Ή
συνείδησις μου; Μπά ! μέ τήν συνείδησίν του κατορθώνει
κανείς πάντοτε καί τά συμβιβάζει. Καί δ άθφότερος ακόμη
σοφιστής τό επιτυγχάνει αυτό χωρίς κόπον.
Τό σόφισμα δμω;, δτως λέγει δ Ροσμίνυ, είναι φιλοσο
φικόν σύστημα πού άποδεικνύει τήν ήθικήν κατάπτωσιν
τού ατόμου. ‘Αλλά τι σημαίνει ; Αρκεί νά ίπανακτήση
κανείς τήν ησυχίαν του καί τήν πεποίθησιν δτι έχεϊνο πού
συνέβη ήτο μοιραΐον.

Ήτο εντελώς άγνωστός μου δ Ιππότης Κάρολος Πιστίλλυ. Τόν έγνώρισα τό παρελθόν Σάββατον ή μάλλον
μου τόν έγνώρισεν ή ύπηρέτριά μου Τζούλια, πού αοΰ τόν
ανήγγειλε μέ τό σοβαρόν έκεΐνο ύφος, τό όποιον έλάμβανεν εις τάς έξαιρετικώς επισήμους στιγμάς :
— Ό ιππότης Πιστίλλυ περιμένει είς τόν άντιθάλαμον.
. Δεν είμαι συνηθισμένος νά δεχωμαι άγνωστα πρόσωπα.
Έναν Ιππότην δμως ;
—Άς έλθη, είπα.
'Ο έπισκέπτης μου εϊχεν ύφος έργολάβου κηδειών ; ύ•ψηλόςι ξερακιανός, πένθιμος μέ δύο μικρά μαύρα μάτια.,..
Έδίστασεν ολίγον νά εισέλθη. Έγύρισε πίσω του καί
κύττσξε τόν σκοτεινόν διάδρομον, δ.ά νά βεβαιωθή μήπως
τόν παρακολουθούσε κανείς. Κατόπιν μέ ήρώτησε:
—ΕΙσδε σείς δ κύριος Μορόνε ;
—Είς τάς διαταγάς σας.
—Καί άν δέν άπατώμαι, ό συγγραφεύς τού μυθι
στορήματος πού δημοσιεύεται στόν «Νυκτερινόν Ταχυδρό
μον;*
—’Ακριβώς.
— Λοιπόν, κύριε, έγώ είμαι δ πρωταγωνιστής σας!
—Δηλαδή;
—Ό ήρως τού μυθιστορήματος σας!
—Τί μού λέτε δέν σάς είχα διόλου ύπ’ δψιν μου!
Τό ύφος δμως τού συνομιλητού μου μέ έπειθεν δτι δέν
ήστειεύετο.
—Λοιπόν, είσθε σείς! τού είπα.
Έγώ δ ίδιος. Εσείς δμως μού έδώσατε άλλο δνομα
στο μυθιστόρημά σας. Αυτό δέν βλάπτει. Μήν έκπλήττεσθε λοιπόν δτι μέ βλέπετε έδώ. Έρχοιιαι ώς φίλος καί
δχι ώς εχθρός, μολονότι έχω λόγους νά έχω παράπονα
έναντίον σας...
—Παράπονα;
— Βεβαίως. Εϊνε δύο μήνες τώρα πού μέ κάνετε δπως
θέλετε, χωρίς νά μπορώ νά διαμαρτυρηθώ... Άρκεΐ!

—Μά έπί τέλους... ·
.
.
— Είσθε ελεύθερος νά έξακολονθήσετε... Είς αντάλλαγ
μα δμως θά σάς ζητήσω μιά μικράν χάριν...
—Τί: θέλετε:; ।
f
α
—Ά, δχι καί μεγάλα πράγματα».. "Ηθελα νά μού έλέγατε ποιον θά είναι τό τέλος τού ήρωος τού μυθιστορήμα
τος σας... τό τέλος μου, θέλω νά είπώ ..
Έσώπασε καί έπεοίμενε τήν άπάντησίν μου. Θά ήτον
τρελλός ή μανιακός. Δέν ύπήρχεν αμφιβολία. Πώς ήμπορούσα νά φέ<ω άντιρρή^ε’ς σ ένα τέτοιον άνθρωπον ;
—Πολύ καλά τού είπα. Άλλα τί σάσ κάνει νά πιστεύε
τε δτι είτθε πράγματι δ ήρως τού μυθιστορήματος μου ;
—Τά πάντα, κύριέ μου, τά πάντα !
—Μά δέν σάς έγνώριϋα...
—Καί δμως έκάματε γνωστά δλα τά επεισόδια τού βίου
μου, δλας τάς υποθέσεις μου, πού είχα δλον τό δικαίωμα
νά κρατήσω μυσιϊκάς....Καί έξακολουθεϊιε νά άφηνεϊσθε
καθημερινώς τάς πράξεις μου είς τό κοινόν πού σάς δια
βάζει !
— Έγώ ;
— Σείς βέβαια ! ’Αφού δέν μέ γνωρίζετε, δπως τό πι
στεύω, πώς είσθε κάτογος δλης τής Ιστορίας μου;. Αύτό
σημαίνει δτι θά γνωρίζεν καί τό μέλλον μου... ΕΤσθε τό
π^πρωμένον μου I
— Καταπληκτικόν αλήθεια...
— Αλήθεια δμως... Καί έπειδή κάθε άνθρωπος έχει
καί τό πεποωμένον του, θά (άς παρακαλέσω θερμώς νά
μού πύτε τί μού επιφυλάσσει τό μέλλον . . .
Νά ξεφορτωθή κανείς ένα τρελλόν δέν είναι εΰκολον
πράγμα. ’Ακόμη δυσκολώτερον δμως νά τόν πείση δτι έχει
άδικον . . .
— Κύρ*ε, λυπούμαι πολύ δτι δέν ήμπορώ νά σάς ευχα
ριστήσω.
Καί διατί, παρακαλώ ;
— ’Απλούστατα, διότι δέν γνωρίζω άκέμη ποιον τέλος
θά δώσω εις τό έργον μου
— Άστειεύεσθε ;
— Σάς λέγω τήν καθαράν αλήθεια^, δηλαδή ένα α
πόρρητον τού επαγγέλματος μου.
"Ας είναι, θά σάς ξαναδώ, είπεν. Ελπίζω νά τό απο
φασίσετε...
>αί έφυγε λυπημένος.
Μετά δύο ημέρας δ άνθρωπος μέ τήν δψιν έργολάβου
κηδειών ήτο πάλιν είς τό γραφεϊον μου.
— Σάς παρακαλώ . . . μού είπεν ικετευτικά.
— Ελεύθερα! Ελεύθερα ! τού είπα αποφασισμένος
πλέον νά γελάσω μαζύ του.
— Ή σημερινή σας έπιφυλλίς δέν μού ήρεσε διόλου ...
' —Αλήθεια ; Τί συμβαίνει ; '

— Τώρα εΐμεθα φίλοι, δέν είναι έτσι ;
— Έ, βέβαια, σάν πρωταγωνιστής καί Ιμπρεσάριος ...
— *Έ, λοιπόν, έγώ δέν έκαμα ποτέ μου καμμιά κακή
πράξι... Πρό τριών ετών αγαπούσα τρελλά τήν Μαγδαληνήν, τό παραδέχομαι. Εκείνη δμως ήτο τρομερά ζηλιάρα...
Λοιπόν έγύ) έθυσιάσθηκα γι’αύτήτ! Τό γράφετε παρακαλώ;
— Ευχαρίστως.
r
— Έγώ έφάνην ήρως · · . θά τό γράψετε κι’ αύτό ;
Τό έγραψα. Καί τό έδημοσίευσα είς τήν προσεχή επι
φυλλίδα. Τί νά κάμω ; "Επρεπε νά εύρω τήν άπωλεσθεϊσαν
ησυχίαν μου. Άλλ’ ήπατήθην Διότι δ κυρίως Πιιτέλλυ,
ό ήρως τού μυθιστορήματος μου, ήτο τώρα καθημβρινώς
ι ίς τό γραφεϊον μου. Είς αυτόν οφείλονται δλαι αί παραλ·
λαγαί πού έκαμα ιίς τά χειρόγραφά μου. Είς τό τέλος τό
έγραφε αυτός τό μυθιστόρημα !
Κάθε μέσα δμως έγί*ετο άπαιτητικώτερος καί δταν μού
άπήτησε νά γράψ ο κάτι έξωφρενικά πράγματα έχασα τήν
υπομονήν μου. "Επρεπε ν’ άκούω καί νά περιγράφω δλας
τάς λεπτομέρειας τι ΰ βίου του, πού είχα, κατά τήν γνώ
μην του, παραλείψει ...
Ήτο ανάγκη νά δώσω ένα τέλος εις αυτήν χήν κατάστασιν ! Άπεφάσισα νά καταστρέψω τό μυθιστόρημά μου :
θ ήρως του ηύτοκτόνησεν άπό έρωτα καί έγραψα μέ άνακούφισιν τήν λέξιν πού έθετε τέρμα είς τά βάσανά μου :
Τέλος.
Ένόμιζα δτι είχα ησυχάσει, δταν τό πρωί έδιάβασα είς
τάς έφημερίδας τήν είδησιν δτι δ ζωντανός ήρω; μου ηύτοκτόνησε πραγματικώς «βληθείς μέ σφαίραν περιστρόςου»
κατά τό αστυνομικόν δκλτίον. Τόν είχα σκοτώσει, τόν δυ
στυχή !
Κχί τώρα ποϊος ήμπορεΐ >ά μέ χαταδικάση ; Ή συνείδησίς μου, θά μού είπήτε. "Οχι. Διότι μέ αυτήν τάδιώρθωσα : τά έσυμβιβάσαμεν φιλικώς.
Γονόταί^ος Μοντανάρο

ΦΘΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΟΙ ΑΙΕΥΘΥΗΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Το γραφεϊον
δύναταενά σαςπρπ
καθ’ δλην τήν θερινήν περίο

δον τδ φθηνότερο πρόγραμ.μ.χ xai τό

χαταλλ^λότερον βια νά προσέλκυση
τήν πελατείαν σχς.
Γράγαζε νά σας στείλωμεν κατάλογον

καί τιμάς.
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Η ΜΥΝΗΣΙ2
ΤΟΤ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΛΦΙΚΟΤ ΑΣΤΕΡΟΧ,.
ΚΑΤΑ ΤΩΝ

ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΗ,

Κ.

ΜΠΕΝΤΑ ui ΒΙΕΡΤΙΚΛ

U num ιιι ιι η-ι οι εις ro mtuiiEioi ιιιιιι
(Υηιν^νμΙζομ9ψ ιίς τούς άναχνώστας μας δτι τήν ηροοεχή Τετάρτην 18 τρέχοντος ^κδιχάζεται ενώπιον τον
Π-οοτοδιχτΙου ή μύνησις τού ^Κινηματογραφικού Άστί·
ρος> κατά των κ κ, Σκενδβρίδη, διευ&υ^τοϋ τ· ϋ Κινη·
ματογράφου «Κεντρικόν* Μπεντα διευ&υντου τής *Φάνα·
μετ» και Πέτρον Μερτικά νπαίλήλον τον κινηματογρά
φον αΚεντρ κόν»,
·
Ή δίκη προμηννεται μεγίστου ενδιαφέροντος Ιόγφ
Χήξ πρωτοτυπίας τής ύποΌ'έσεως (ώς γνωστόν οι εναγό
μενοι Εξύβρισαν τόν αΚινημ, ’Αστέραν έπι άδίκφ κρίοτι
τής «Κυρίας δέν μέ μέΐίει») καί λόγφ του δτι κατά τήν
διαδικασίαν, δ·ά παραστουν πίειστοι φίλοι τον κινημα
τογράφου ώς καί πολλοί διανοούμενοι "Ελληνες και ξένοι.
'Ως συνήγοροι του «Κινημ. *Αστέρος* ^ά παραστονν
οι δικηγόροι κ. κ. Νέσ^ωρ Ρήγος και I. 3Αμβράζης.Μάρ
τυρες δέ οί χ. κ. Ν. Φω*άς διευθυντής τής«Σ*νέ Όριάν*
Ν. Ααζάνης διευθυντής τής εΤΗστερν ΦίλμΌ Κ. Κασκάτης ιδιωτικός υπάλληλος, Τάκης ΠαπαχριστοφΙλου λογι
στής τής «’Αμερίκαν Φιλμ*, καί ’ Ιωσήφ Χέπ κινηματο
γραφιστής.
Δέν άμφιβάλλομεν δτι ή 'Ελληνική Δικαιοσύνη άπονέμουσα τό δίκαιον έκεϊ δετού ανήκει θά δώση ενα μάθημα
είς τούς αχαρακτήριστους νβριστάς και συκοφάντας τον
αΚινηματογραφικού 9Αστέρος* δ·ά νά τούς διδάξη δτι τό
δικαίωμα τής κρίσεως οίοιδήποτε έργου εϊνε άνεννωρισμένον είς δλους τούς ετεπολιτισμένους λαούς, ούδεις δέ
δύναναι νά μετέρχηται υβριστικά /μέσα πρός δυσφήμισιν
τον δνόματος τού κριτικού, πολύ δέ περισσότερον δταν
ούτος εϊ^ε ό «Κινημ. Άστήρ*τού όποιου ή βαθεΐα γνώσις
τών κινηματογραφικών πραγμάτων άφ'ένός καί ήάμερολη ·
φία είς τάς κρίσεις του εϊνε πασίγνωστος.

H MNH/ΛΑΤ. ΛΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ktvnu· Όπερά. — Προεβλήθησαν τά έργα *'Ο μοι
ραίος ερως* μέ τόν Ρόντ λά Ρόκ καί «Ό ωραίος Μπρυμμέλυ,
;
Ktvnu· Μελέκ.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άφοσιωυ,έ*ος ναύτη,* μέ τόν Βαλεντίνο καί «Ή πρώτη
κούρσα τού Τξάκ* μέ κεγάλην κοσμοσυρροήν.
Kivnu. Μιιζίκ·—Προεβίήθηιαν τά έργα σΠροσοχή
είς τάς γυναίκας* μέ τήν Βιργινία Βάλλυ καί «Τό παιδί
τού έρωτος* μέ άφάνταστον επιτυχίαν.
Ιίννημ· Άλάππρα.—Προεβλήθησαν αΤό δικαίωμα
τής αγάπης* και α'Η δεσποινίς X».
Κτνημ· Μοντέρν·— Πρσεβλήθησανα Τό τρομερό στοί·
χη’ α* μέ τόν Ρέτξιναλ Ντένυ καί αΣουσού*. ^Αμφότερα
κατήγαγον επιτυχίαν.
K.vnu· Έκλαίρ,—Προεβλήθησαν «Ή κυρία δέν
μέ μέλλειυ καί αΜιά μνΐγα στή μύτη της» μέ τήν Κολίν
Μούρ.
Ktvnu· Έτονάλ·— Προεβλήθησαν «Μοιραία ώμορ·
φιά* καί «Τί στοιχίζει μία τρέλλαυ μέ τήν Σβάνσον,
Κινημ· Λονξετιβονργ·— Προεβλήθησαν «Ό μαύρος
άετός* καί κωμωδία Ζιγκοτώ.
Κινη|ΐ· £τκ·—Προεβλήθησαν εΉ σειρήν τής ΣεβίλΙλης» καί «Νιτσέβοι>Λ
Κινημ. Κτόιιέτ.— Προεβλήθησαν «Ή Μεσσαλίναη
καί «Ό λέων τής Μογγολίας*.
Φ· Ναζλόγλον

Κινηματογραφικός Άάτηρ

—— - - ■ —-
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Κινηματογραφικός Άθτηρ
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01 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΝ ΜθΓΙΟΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΙώς λειτουργούν καί είς ποιαν κατάατααιν εύρίσκονται.—AI

μι/χανιχαΐ των έγκαταστάσεις.— 'Η μουοικτ] καί τό κοινόν. — Τά υπέρ καί τά κατά ένός έ τάστου.
Ο «Κινηματογραφικός *Αότηρ» G τή έπιθυμία
του οπω; επίδειξη ζωηρότερον ένδιαφέρον διά τούς συ
νοικιακούς κινηματογράφους διεξήγαγε και εξακολουθεί
νά διιξάγη δι ειδικόν τ°υ συνεργάτου λεπτομερή έρευ
ναν των κινηματοθεάτρων 9Αθηνών καί Πειραιώς π ρ στι
γμένος νά έπεκτήνη βοαδύτερον αυτήν και έπί τών έπαρχιακών τοιούιων ως και των του εξωτερικού. ‘Ως δε
ετόνισε ευθύς εξ άρχής ή ερευνά οϋτη δεν έχει ουδένα
συμφεροντολογικόν σκοπον οντε προοοοπικδν χαρακτήρα
τοοουτο μάλλον καθόσον μ·θ3 ουδενδς των ιδιοκτητών
συνοικιακών κινηματογράφων δ εΚινημ. 9Αστήρη είχε
ιδιαιτέρας προσωπικός ή και άλλης η,ύσεως διαφο
ράς» Πρδς έξαοφαλισίν μαλιστα τής άηολυτου άμερολη·
φίας τής εοεύνης ο «Κίνημ. ’Αότηρ» άφήκε εις τόν ου
νεργάνην του πλήρη Ελευθερίαν γνώμης δπι του τρόπου
τής λειτουργίας καί ξν γένει τής κατασιάσεως ενός δκάστου κινηματογράφου, δδήλωσε δέ τούτο εξ άρχής πρδς
αποφυγήν πάοης παρεξηγήσεως»
Μέχρι τουδε από των στηλών του «Έ^ινημ. *Αστέρος>
παρήλαααν διάφορα κινηματοθέατρα καί εκρίθησαν άνα·
λόγως τής αξίας ένές έκάστον.
Ως ητο επόμενον εγινετο λόγος και περί του «ΤΤηνοραιτατος», Αια το θεατρον αυτό δ ειδικός συνεργάτης
μας δεν ευρε τίποτε to ευχάριοτον διά νά τό έπαινέοη·
Η ρυπαρότης του δικαίως έκίνησε τήν άγανάκτησιν του
έπισκεφθέντος συνεργάτου μας, ώς ή to δέ φυσικδυ και
ο <1ΐινηιιατ· Άότηρ» ευρεθιις απολύτως σύμφωνος
πρδς τας αναπτυχθεί σας εις την πε ριγραφήν εκείνων ά·
πάψεις, έδημοσίευσεν αύτουοίαν τήν εν λόγω περιγραφήν,
φρονών οιι εξυπηρετεί άφ’ένός τήν κοινώνίατ καί άφ ετέ
ρου ϊσυς λοιπούς συνο.ικιακούς κινηματογράφους, ών
ή αξιέπαινος καθαριότης καί ευσυνείδητος τάξις ύπεβιβάζετο τιθεμένη παρά τδ πλευράν του. 9Αλλ* ή έπίκρισις
εκείνη τού κινηματογράφου «Πανοράματος^ έξηπηυέτει
επίσης καί αυτόν τδν Ιδιοκτήτην του κ» Γ» Σαμιρτζήν ·
όποιος θα ωφειλε μάλλον νά εύγνωμονή τδν «Κινηη·
Άότέρα», διότι καίτοι έγνώριζεν δτι αύ δς ήτο δ Ιδιο
κτήτης άπέφυγε νά άναφέρη τδ ονομά του, μή παραλείφας έν τούτοις >α τδ μνημονεύση έπινειλημμένως είς
τήν περιγραφήν τού κ 'Αθη^αϊκού'π τού δποίου επί
σης τυγχάνει διευθυντής. *Αλλ9 δ κ. Σαμαρτζής πλουτί·
σας από τδν βόρβορον τού *Πα*οράαατος* δεν ήτο δυ
νατόν παρά νά εμφορείται άπδ άρχάς καί αισθήματα α
νάλογα τών πελατών του τελευταίου κινηματοθεάτρου Κα'
απέδειξε πλήρως ότι εκεί μέσα δέν είνε δυνατόν νά λάβη
κανείς άλλην άνατροφήν εκτός εκείνης τήν οποίαν ύπαινίσσετο ό συνεργάτης μας είς τήν περιγραφήν του. Καί
πρδς δικαίωσιν τών ισχυρισμών τού σύνεργά του μας ότι
εις τδ «Πανόραμα» καλλιεργούνται τά κακούργα όνστικτα
τών θεατών, ό κ. Σαμαρτζής προσφέρων έαυτόν ζωντανόν
παράδειγμα, έπετέθη τδ εσπέρας τής 30 9Απριλίου έντδς
τού κινηματογράφου αΠάνθεον» κατά τού διευθυντού
μας κ. Ήρ. Β. Οικονόμου, τδν όποιον έξυβρίσας, έκα·
κοποίησε παρουσία πολκών συναδέλφων του μή σεβασθείς
ού ε την συγκέντρωσιτ', ούτε καί τδν ιερόν χώρον ξένου
εδάφους.
Δεν θά σχολιάοωμεν ήμεΐς τήν πράξιν τού κ. Σαμαρ
τζή διότι όέν επιθυμούμε^ νά άπασγολήσωμεν τούς άναγνώσταςμαςμίθέματα ήκιστα ευπρεπή ώςή άδικος καί βάρ
βάρος κατά τού Διευθυντού μας έαίθεσις τού εν λόγω
κυρίου. Τονίζομεν όμως ότι ούδτίς ξχει τδ δικαίωμα νά

κανονίζη τσς γνώμας μας επί οιουδήποτε ζητήματος καθ *
όν τρόπον έπεχείρησε νά έξαγνισθή ό κ. Σαμαρτζής. 'Η
μείς διεξάγομεν άμεσολήπιως μίαν ερευνάν έκ τής οποίας
ουδέ δβολδν ώφιλούμεθα καίτοι πλεΐσται τών περιγρα
φών μας αποτελούν άληθή διαφήαησιν τών συνοικιακών
κινηματογράφων. ’Αντιλαμβανόμενοι τδ καθήκον καί τήν
ύποχρέωσιν τήν όποιαν εχει ό «Κινηιι. Άότΐιο> νά ένδιαφέρεται γ*νι ώς
όλους τούς λειτουργούντας έν *ΚΛλάδι κινηματογράφους ευχαρίστως άνελάβαμε τήν διεξαγω
γήν τής έρεύνης αυτής άδιαφορούντες άν θά δυσάρεστή·
οωμε ενα ή πολλούς άπδ τάς άνεπι^υμήτους είς αυτούς
κρίσεις μας. Καί νομίζομε* ότι τδ δικαίωμα τού έπικρίνείν μάς ανήκει πάντοτε εξ ίσου μέ τήν ύποχρέωτ'ν τού
έπαίνου τοσ^ύτον μάλλον καθόσον · aKivnu· Άότηρ»
σεν ανήκει εις κανένα ούτε είνε όργανον ούδενός, ώς θέ·
λουν μερικοί νά τδν χαρακτηρίζουν.
Άλλ* δ «Κίνημ· Άότήρ» δεν κατέκρίνε μόνον τδ
«Πανόραμα» κατέκρίνε καί τδ «Σιναμπάρ* καί . τδ θέατρον Χρισοστομίδου έν Πειραιεΐ. Οι ίδιοκτήται των ό
μως κ. κ. Μαγγανιώτης καί Χρυσοστσμίδης άνθρωποι
με φιλότιμον καί μέ ά^χάς πολιτισμένας έπροτίμησαν νά
ύποστούν άγογγύ ττως τάς επικρίσεις μας, πεπεισμένοι
ότι ύέν θά ωφελούντο τίποτε αν έφέρεντο καθ9 Sv τρό
πον έφέρθη ό κ. Σαμαρτζής.
Άλλ9 ό κ. Σαμαρτζής εχει τελείως διαφορετικός Ιδέας
μέ τούς λοιπούς συναδέλφους του. Φρονεί ότι μερικαί
ύβρεις καί μία βάρβαρος έπί&εσις δύνανται νά άποκαταστήσουν είς τήν συνείδησιν τού κοινού τδ γόητρον τού
κινηματογράφου του. Δέν γνωρίζομεν άν έπείοθη τέλος
πάντων ότι ματαιοπονεί. *Εν πάσει περιπτώσει δηλούμεν
ρητώ; καί κατηγορηματικώς ότι διατηρούμεν Ακεραίας
καί αναλλοίωτους τάς άτόψεις μας Αδιαφορούντες διά τούς
παληκαρισμ^ύς καί τάς άπειλδς τού κ. Σαμαρτζή, διά
τάς όποιας ή μόνη άομοδία ιίνε ή Δικαιοσύνη. Έπί
π^έον εϊμεθα πρόθυμοι πάντοτε εάν προκληθώμεν είς
τδ μέλλον »’ άντιμετω αίσωμεν άπειλάς καί ύβ ρεις οίουδήποτε μέ τδν αύτδν τρόπον καθ* όν έπετέθη κατά τού
Διευθυντού μας ό κ. Σαμαρτζής.

Ό κινηματογράφος αυτός όμολογουμένως έχειάναλάββι
ένα βαρύ έργον εις τήν θέσιν ποΰ εύ^ίπκεται 'Ένα έργον
έκαολιιιστικόν τών λαϊκών τάξεων άφ* ένός και τής μέσης
κοινωνίας άφ’ ετέρου. Πόσο δέ δύσκολον εΐναι ν’ ανταπο
κριτή κανείς πλήρως είς τάς απαιτήσεις καί τήν αισθητι
κήν ένός ποικίλ ·υ κοιν< ΰ είναι εύνόη’ον. Τά «Ήλύσια» έν
τούτοις παρ’ δλας τάς δυσκολίας τάς οποίας συναντούν
κατορθώνουν νά επιτυγχάνουν τού σκοπού των χάρις
είς τά; φιλότιμους προσπάθειας τού ιδιοκτήτου καί διευθυντού των κ. Βουλγαρίδη.
Τά «Ήλύσια» βεβαίως δέν δυνάμεθα νά τά θεωρήσωμεν
κεντρικόν κινηματογράφον. Ή οδός Φίλωνος άλλως τε έπί
τής όποιας κεϊται είναι οδός έμπτρική καί κατά συνέπειαν
οί θαμώνες τού κινηματογράφου αύτού προέρχονται μάλλον
από τάς έ^γαζσμένας τάξεις, τούτο όμως δέν ήμπόδισε τόν
κ. Βουλγαρίδην νά καθοοίτη ειδικήν ώραν καί διά τάς οίκομενείας τής πέριξ συνοικίας αί όποϊαι μεταβαίνουσαι έκεϊ
άπό τά; 8-10 μ. μ. ευρίσκουν δύο ώρών εύχάριστον διασκέδασιν παρακολουθούσαι τήν προβολήν εκλεκτών ταινι-

ών τής «Φάναμετ», τής «Τριάνγκλ» και τώ* άλλων γραφείων.
Τά «Ήλύσια» διαθέτουν ιδίαν ηλεκτρικήν έγκατάστασιν,
ή δέ αΐθουσά των είναι άρκετά μεγάλη καί ευρύχωρος έξασφολίζουσα είς τούς θεατάς άνινόχλητον παρηκολούθησιν
τών ταινιών. Ή μηχανη τών «*Ηλυσίων* μάρκάς «Γκωμόν» άν δέν άπατώμαι, έργάζεται σιαθερά καί διατηρείται
διά νά καταστη.
καταστή
έν άρίστη καταστάσει. *0 κ. Βουλγαρίδης διά,
σρ τόν κινηματογράφον προσιτότερον είς τόν λαόν άφ’
ένόο μέν αλλάξει τρις τής έβδομάδος πρόγραμμα άφ ετέρου
δέ διατηρεί είσητήρια εύθηνά συνιελών ιοιουτοτροπως είς
τόν πολλαπλασιασμόν τών φίλων τού κινηματογράφου.
Μέ λγα λόγια τά «Ήλύσια» είναι κι'ημαιογράφος τής
φτωχολογιάς έκτελών τό καθήκον του μέ αξιέπαινον ιυσυντιδησίαν.!

μας, όταν άντελήφθημεν ότι ό κ. Κυρ. Κορολής ό διευθυν
τής καί Ιδιοκτήτης τού «Παλλάς» ίδρυσε πραγματικόν κι
νηματογράφον είς τά «Ταμπούρια» μέ δλσ τά μέσα της
άνέσεως που χρειάζονται διά νά τόν κατατάξουν είς την
σειράν τών καλών κινηματογράφων.
Μιά αϊθουσχ εύρύχωρος, αρκετά καθαρή, μέ θέσεις
ήριθμημένας καίμε ήλεκτρικάς εγκαταστάσεις ιδιοκτήτους
Παλλάς».^’Οκ. Κορολής διάποιελεϊ τό εσωτερικόν τού «Παλλάς».^*Οκ.
αθέτων Ιδιόκτητον μηχανήν παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα·
τσς δύναται νά θέση είς λειτουργίαν τόν κινηματογράφον
τος
όπσιανδήποτε
θελήση. Σημειωτέον οτι καί τά προόπθιανδήποτε ιόραν θελήαη.
γράμματά του είνε πάντοτε έκλεκτά προερχόμενα άπό ταιται
νίας όλων τών γραφείων έκμεταλλεύσεως ταινιών μηδ* αυ·
~ «Φαναμέτ»
*
I
τής τής Άμέρικαν Φιλμ έξαιρουμένης, καί τής
πλήν τής «Τριάγκλ». Ή μηχανή του μάρκας «Έρνεμαν»
είνε έν καλή καταστάσει ώς δέ ό ίδιος λέγει πραγματο
ποιεί προβολάς ίκατοποιητικάς.
Ό κ. Κυρ. Κορολής ώρισμένως μέ τόν κινηματογρά
φον του προσφέρει τήν ώραιοτέραν, τήν ήθικωτέραν καί
τήν διδακιικωτέραν διασκέδασιν τόσον είς τούς πρόσφυγας
τού συνοικισμού, όσον καί τούς κατοίκους τών πέριξ συ
νοικιών.
Θ. Τόακιρίδης
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Έπί τής μεγάλης οδού ή οποία άγει εις τά Χατζηκυριάκιον νοσοκομεϊον ιδρύθη άπό τού παρελθόντος έτους
τό «Πανελλήνιον»μέ τόν σκοπόν νά έξυπηρετήση τσς άπομεμακρυσμέ'ας συνοικίας τού Πειραιώς τών όποιων οι κά
τοικοι δέν ή απορούν νά μεταβαίνωσιν τήν >ύκτα είς τούς
κεντρικούς κινηματογράφους. *0 ιδρυτής τού κινηματογρά
φου αύιού πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι, ιΐνε άνθρωπος
πού γνωρίζη νά έκτιμφ τούς συμπολίτας του καί νά σέ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ t <Σαλόν Ίντεάλ», «Έκλαίρ»,
βεται τας αξιώσεις των. Διότι κατέβαλε ύπερανθρώπους
«ΉΧτος» και «Άλάιιπρα» (Νέας Κοκκινιάς)·
προσπάθειας διά νά φτιάση κινηματογράφον αντάξιον τού
προορισμού του καί τού έκπολιτιστικού έργου τό οποίον
άνέλαβί.
Μία αίθουσα πολυτελής μέ θέσεις ήριθμημένας μέ θεω
ρεία άναπαυιιχά καί μέ δλα τά χρειώδη διά τήν εύπρεπεστέραν έμφάνισιν τού θεάτρου, μέ άφθονον φωτισμόν
Μετά τήν καταπληκτικήν έπιτυχίαν εις τήν «Μητρό·
καί έξόδους κινδύνου άρκετάς, μέ είσοδον ώραίαν καί
λάμπουσαν άπό καθαριότητα άποτελεϊ μέ λίγα λόγια τό πολιν» ή νεαρά καλλιτέχνες «έγύρισε» τδ μόλις περατω·
άπαντον τού «Πανελληνίου».Δέν θά είνε δέ καθόλου ύ ιερ· θέν φιλμ «Είς τδ χείλος τού κόσμου* ύπδ τδν Κάρλ
βολή άν ίσχυρισθούμε δ -ij τό «Πανελλήνιον» είνε άξιον Γκρούνι, ήδη δέ προσελήφθη νά ύποδυθή τήν ήρωΐδα
νά συναγωνισθή εις ευπρέπειαν, πολυτέλειαν καί καθα- εις τδ νέο μεγάλο φιλμ τής U.F.A.«'O έρως τής Γ*οχάννα
ριότητα καί μέ αύ<ά τά κεντρικά τού Πειραιώ.'. Δέν Ηόύ»
γνωρίζομεν δυσευχώς τό όνομα τού διευθυντού τού κινη·|
ματογράφουαύ ού διά νά τόν συγχαρούμε καί δημοσίφ.
*Οπωσδήποτε εϊμεθα βέβαιοι δτι τό κοινόν πού γνωρίζει
νά έκτιμφ τάς φιλότιμους προσπάθειας θά περίβάλη μέ
τήν εμπρέπουσαν συμπάθειαν τόν Ιδιοκτήτην τού «Πανελ- I
λη*ίου» καί θά ύποσιηρίζη άιαλόγως τό έργον του. At
έκλεκταί του ταινία* άλλως τε κιί ή άρίστη πρόβολή των
έξησφαλισμένη μέ μηχανήν άρίστη; μάρκας είνε άρκετά
διά νά συγκεντρώνουν κάθε βράδυ έκεΐ τόν κολλίτερον καί
έκλεκτότερον κόσμον τών πέριξ συνοικιών.
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“ΠΑΛΛΑΣ,,

(Ταιιπονρίων)»

Λιά νά μεταβή κανείς είς τόν συνοικισμόν Ταμπουρίων
Πειραιώς, πρέπει έν πρώιοις νά ·• ντάξη τήν διαθήκην
του, δεύτερον νά κοινών ή ση τών άχράντων μυστηρίων κοί
τρίτον νά όπλισθή μέ Ίωβιον υπομονήν. Ένα τατείδι άπό
Αθηνών μέχρι Ταμπουρίων ίσοδυναμεϊ μέ ένα άνάλογον
ταξειδιον άπο Πειραιώς μέχρις Αυστραλίας. Τί δρόμος,
Θεέ μου, τί σκόνη καί τί λάκκοι ! ’Εάν δέ τήν στιγμήν
αυτήν καθ* ήν γράφεται ή παρούσα περιγραφή τού «ΙΙαλλάς» εύρισκόμεθα σώοι, τούτο ασφαλώς όφβίλεται είς κά
ποιο θαύμα. ’Αλλ’ άς άφήσωμε κατά μέρος τό ζήτημα
τής συγκοινωνίας καί άς έλθωμε είς τόν κινηματογράφον
χάριν τού οποίου έπεχειρήοαμε τό περιπετειώδες ταξεΐδι.
Είς τά Ταμπούρια είς τήν άκ^οτάτην αύτήν συ οικίαν
τού Πειραιώς παρά τόν *Αγιον Γεώργιον καί ίδίω ένιός
τού συνοικισμού,ένας πρόσφυξ έκ Πόντου ήλθε καί ίδρυσε
τό «Παλλάς» χάριν τών πέριξ προσφύγων καί γηγενών κα
τοίκων. Ώς ήτο φυσικόν τό «Παλλάς» ώς αιθ υσα δέν
ήμπορούσε ούτε ά'εμένομεν νά μάς παρουσ»άση έξάιρετικήν έντύ ιωσιν.λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ό έκεϊ πλησίον
κατυικών κόσμος, κατά τό μάλλον καί ήττον εργατικός δέν
θά παρείχεν είς ιόν ιδιοκτήτην του, τό άπαιτούμε^ον θάρ
ρος νά προβή είς τήν λήψιν σοβαρών μέτρων δπως^ παρου
σιάσω κάτι τό ευπρεπές. 'Οποία όμως ύπήρξεν ή έκπληξίς

Μία σκηνή άπδ τδ έργον «' Ο παππά καί οί φτωχοί»
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«Κιν. Αστέρα» τά περισσότερα σχεδόν νέα φίλμ τής
U.F.A. τά είδατε καί μόνον τήν «Μητρόπολιν» θά τήν
δήτε ύστερα άπ* δλον τόν κόσμον.
—Έδώ ή Fanamet είχε προ ημερών έορτάς επί τή συμ
πληρώσει.., ενός έτους ύ ιάρξεως καί ηύνήθησαν νά εξακο
λουθήσω νά ύqίσταται. Τήν καταστροφήν της είς τάς ’Α
θήνας τήν γνωρίζομεν δλοι άπό τόν «Κινημ. ’Αστέρα» καί
δέν είνε διόλου μικρόν πράγμα δ,τι επετύχατε βεις, αφού
ού .ε έδώ δέν έπετύχαμεν, παρ’δλην τήν έ»ιθυμ(αν μας, ένα
σχεδόν παρόμοιο μέ τό δι«ό σας μπι ϋχοτάρισμα. Μοΰ
φαίνε^οι δτι δέν θά δοκιμάση νά πάθη τά ίδια ή Fana
met έσιω καί άν έξακολουθήση ή σινένωσις αύτή, άφορώσα κυρίως τά μεγάλα κέντρα, άν καί αί Άθήναι ουδό
λως είνε πλέον κέντρον ευκαταφρόνηταν.
V©n Natas

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 ’Απριλίου (τοΰ τακ ικοΰ άντοποχρι
του μας).—Μεταξύ των ένταΰθα κινηματογραφικών κύκλων
ψιθυρίζειαι δτι δ άγαπημένος Emil σκέπτό«αι νά μας έπισκβφθή κατά τόν ’Ιούνιον, δοθέντος δτι τό πρώτο του
έν ’Αμερική φιλμ «Ό άνθρωπος πού ξέχασε τόν Θεόν>
θά έχη περατωθή περί τά τέλη Μαΐου.
—Έσχάιως έκυκλοφόρησε είςτήν πόλιν μα; ένα βιβλίον
τό όποιον συνεκίνησε πολλάς αντιπροσώπους τοΰ ώραίου
ψύλλου. Πρόκειται περί νεωτάτης έκδόσεως στίχων τοΰ
Χάρρυ Λίτκε. Καί είνε αληθές ότι ό πακπΐνος Λίτκβ δέν
στερείται ποιητικού ταλέντου.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—*0 Γουσταΰος Φρέλιχ, πρωταγωνιστής τής «ΜητροΜαρχαρ/ταν (ϋειραια). Διεύθυνσις τού Oskar Marion
πόλεως» ή άποκάλυψις αύτή τοΰ Φρίτς Λάγχ προσελήφθη
υιό τοΰ Άοθ. Τοίμ (A. Ziehm-Films) δ·ά νά ύποουθή είνε Universum Film Aktienges. Kotenerstr 4 Berlin.
— Ανδ. Τουρναν (Τρίηολιν), Σάς εύχαριστοΰμεν πολύ
τόν κύριον ανδρικόν ρόλον είς τό φιλμ «Προσοχή, ό γά
μος είνε’κίνδυνος.*
| δ.ά τήν ποότασίν σας καί τάς παρακαλοΰμεν νά μάς άποστέλετε έκάστην έβοομάδα τήν κινημ. κίνησιν τής πόλεώς
—Ή γνωστή είς τούς θαμώνας τοΰ βερολινέζικου καμ σας. Άποσ'είλατέ μας δύο μικρός φωτογραφίας διά τό
παρέ Ίλσε Μπουφί πρόκειται νά ύ ιοδυθη κύριον ρόλον εις δελτίον σας. Ειδοποιήσατε κινημ· ’Αττικόν όπως άνανεένα νέο φιλμ τής Phoebus «Der Geistergug». Τούς λοι ώση συνδρομήν του διότι έληξε άπό 30-4-1927.
πούς ρόλους τοΰ φιλμ αύτοΰ κρατούν ή Χ'λδε Γέννικς, ο
Ρ^αν Διχαί^υ (Καλάμες). Συνδρομή έλήφθη. ’ΕστάληΈρνστ Φερέμπες, ό Λουΐ Ράλφ κ.ά.
σαν τά φύλλα ίπό Ίανοναρίου έ. έ.
— Τ. Τσατσαπάν (Θι<?)νΙ*ην)· Επιταγή 600 έλήφθη,
—Τό φιλμ πού «έγύρισε» γιά λογαριασμόν τόν UnitedArtistas ό Κόνραντ Φάϊτ <Der Bettelpoet» (όπως ώνυμά- εύχαριστοΰμεν- Σάς έστάλησαν ώ; δώρον μερικαί φωτογρασθη ένταΰθα) πρσεβλήθη προχθές είς τό «Κατιτόλ». Δυ φίαι μεγάλοι.
—Ν. Μαρκίδη* (Δράμαν). ’Επιταγή έλήφθη καθώς
στυχώς δέν είδα άκόμη τό φιλμ διά νά σας γράψω τάς έ καί ή φωνογραφία καί σάς εύχαριστοΰμεν.
τυπώσεις μου, πάντως ήκουσα δτι είνε πολύ καλό.
— Ν. Χαλκίδην (Χ ρραι). Έστάλησαν είς Σχοινάν 14,
—Άπό τάς 22 τοΰ μηνός προβάλλεται ιις τό ·Ούφα 15 καί 16. Επίσης έλήφθη συνδρομή κ. ’Αγαμέμνωνος καί
Πάλας άμ Ζόου» τό περίφημον πολεμικόν φιλμ τής U F A. έγνω ίσαμεν λή ριν.
«Ό παγκόσμιος πόλεμος». Τό φιλμ είνε λίαν ένδια^έρον,
—Δ. Ξαν^όηουλον (Σνρον). Σάς εύχαριστοΰμεν πάρα
καθ’ έκάστην δέ τό κομψό θέατρον εϊνε άσφυκτικώς πλή πολύ, αλλά μά; αντιπροσωπεύει άλλος.
ρες. Ή κυβέρνησις τό κατέταξε είς τά έκπαιδευτικά φιλμ
καί ύπεχρεώθησαν νά τό ιδοΰν δλοι ο’, σπο δ ίζονιες.
—’Επίσης μέ μεγάλον ενδιαφέρον πσρακο ουθεϊται ένα
άλλο θαυμασιον καθ’ δλα κουλτουρίστικό φιλμ τής
U F A. «Auf der Spuren den Agteken». Π αγματικως ή
εταιρεία αυτή είνε μοναδική είς αυτό τό είδος των φιλμ.
Δυστυχώς δέν βλέπω νά προβάλλονται τοιαύτα φιλμ καί
είς τάς ’Αθήνας πλήν τοΰ κλασσικού άριστουργήματος <Δύναοις καί Καλλονή» περί τής επιτυχίας τοΰ οποίου ένησχολήθησαν δλα σχεδόν τά εδώ κινηματογραφικά φύλλα.
— Είς ένα κεντρικώτατον δρόμον, ήρχισεν ή άνοικοδό
μησις ενός τεραστίου κινηματογράφου καθ’ όλους τούς τε
λευταίους κανόνας τής τέχνης. Ό κινηματογράφος αυτός
ανήκει είς τήν εταιρείαν National.
- Είς τόν Άγ. r Βερνάρδον, «γυρίζονται» τώρατά έξωτερικά ενός μεγαλειώδους νέου φιλμ τής U.F.A, «Barris
δ ήρως τοΰ άγ. Βερνάρδου*. Τήν σκηνοθεσίαν έχει άναΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διά κά^9 ^ινηαατογρα^
λάβέι δ Herberd Korner. Μερικός σκηνάς, τάς ότοίας
φικην μηχανήνt 80 0)0 Oixovouta βΐς ρ^ϋμα και
ηύτύχησα νά ίδώ είς τό Νόϋμπεμπελσμτεργκ μέ κατέτληείς άνθρακας
ξαν, μοΰ ένθύμισαχ δέ τό αλησμόνητο έκείνο «‘Ιερό Βουνό».
ΑΤΙΑΡΑΙΤΗΤΟΣ είς κά^ε Κινηματογράφον,
—Προ μικροΰ είδα σ’ ένα κινηματογράφο τής U.F.A.
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη ηαραμιά θαυμασία Noclvsnchan (έβδομαδ. έπιθεώρησιν) «Πέ
κατα^ήκη έξατρέτων ποιοτήτων κα&ά>ς και
ταγμα δι’ επτά χειρών*. Είδα χαρακτηριστικά επεισόδια
άτεάντων των κινηματογραφικών Εξαρτημάτων
άπό τήν Γερμανίαν, τήν Ίτγλίαν, τήν Γαλλίαν, τήν ‘Ελ
(μηομη νες, άνρο^λεζ κλπ.)
βετίαν, τήν Έλλαδα, τήν ’Αγγλίαν, τήν ’Ιαπωνίαν. Άπό
ΤΑΙΝΙΑΙ. Αί καλλίτεροι ταινίαι ηον ηροβάλλονται
τήν Έλλάόα προεβλήθησαν αΐ έορτοί τοΰ Πάσχα, είς τό
σήμερον Εν βΕλλάδι άνήκονσι εις τον Οίκον,
Μέγα Σπήλαιον’ αί σκηναί αύταί ύπερήρεσαν. Σημειώσατε
δέ τήν καταπληκτικήν ταχύτητα ληψεως και προβολής τής
ταινίας, τρεις μόλις ή μέρας μετά άπό τό Ιίάσχα.
Χαριλάου Τρικούπη 5. Γραμματοθυρίς 56
—Ή «Μητρόπολις» έθριάμβευσεν καί είς τήν Σουη
Τηλεγρ. Διεύ&υνσις Στάμελφιλμ,
δίαν, προβληθεϊσα δέ καί εις τό «Odeon» τοΰ Βουκουρεστίου έσχε καταπληκτικόν θρίαμβον. Καθώς έδιάβαζα στον
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εκδρομήν τοΰ Συλλόγου τών Κυνηγών, τάς έορτάς τών
Μ KIMHMATOjF*»IKH ΒΙ0ΜΙΧΑΜ1Α ΜΠ
Άπόκρεω έν ΙΙάτραις, τάς έορτάς τής 25 Μαρτίου, τήν
άρχαίαν Συκιώνα (παρά τήν Κόρινθον), καί τά υδροηλε
κτρικά έργα τοΰ ποταμού Γλαύκου. Τήν φοράν αύτήν
έλάβομεν τήν ευκαιρία νά παρακυλουθήσωμεν καί ημείς
τήν προβολήν, άλλά μετά μεγάλης μας λύπης παρετηρήσαμεν δτι αί έν λόγφ ταινίαι παρουσιάζουν είς πολλά ση
ΠΑΤΡΑΙ, 1 Μ Λου. (Τοΰ περιοδεύοντας άντιπροσώπου μεία «γκρίζα» καί «φλου», έκτος τών «έργων τοΰ Γλαύ
μας).— Έκ προη/ουμένων άνταποκρίσεων τοΰ ένταΰθα άν- κου» τά όποια άπ’ άρχής μέχρι τέλους ήσαν καθαρώτατα.
ταποκριτοΰ μας κ. Κ. Άνδριοπυύλου είναι γνωστός είς
Χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ δψιν μας τάς κρίσεις τοΰ κοι
τούς άναγνώστβς τοΰ «Κινηματογραφικού Άσιέρος» δ έν j νού, τό όποιον όμολογουμένως δέν είνε δυνατόν νά γνωΠάτραις Κινηματογραφικός Οίκος ’Ατζαρίτη, είς τροπον ρίζη καί τους τεχνικούς λόγους, έχοντες δέ ύπ* δψιν μας
ώστε νά μή ύπάρχη άναγκη ν’ αναφέρω μεν καί τό Ιστορι άφ’ ένός τό δτι αί θετικαί ταινίαι είχον άνατεθή είς ξέ
κόν τής ιδρύσεώ; του. *0 κ. Νικ. ’Ατζαρίτης, ένας έκ των νον οίκον, άφ’ ετέρου δέ καί τήν καλλιτεχνικήν αξίαν ώς
πλέον γνωστών καί έκτιμωμένων Ιδιαιτέρως καλλιτεχνών φωτογράφου τοΰ κ. Ατζαρίτη, μετέβημεν παρ’ αύτφ καί
φωτογράφων, κάτοχος καί διπλώματος ζωγραφικής τοΰ τόν παρεκαλέσαμεν νά μάς δειξη τάς αρνητικός ταινίας
Πολυτεχνείου, ήτο ό ένδεδειγμένος ν’ άναλάβη τό δύσκολον του. Είς τήν άνωτέρω ένέργειαν προέβημεν, έχοντες καί
αύτό έργον, διότι ώς είναι γνωστόν ένας καλός φωτογρά τό προηγούμενον τής έξαιρετικής επιτυχίας τής ταινίας τοΰ
φος είναι πολύ προτιμώτερος άπό έναν κοινόν όπερατέρ αύτονόμου στ ιφιδικοΰ οργανισμού, διά τήν οποίαν δλοι
λήψεως, διότι δ πρώτος κατέχει πολύ περισσότερον τά μυ έξεφράσθησαν ένθουσιωδώς.
στικά τών μαζών σκιάς καί φωτός, έ»ώ ό τελευταίος πολ*Ο κ. Άτζαρίτης ύποπτευθείς, ώς φαίνεται τόν σκο
λάκις δυσκολεύεται νά κανονίοη άκομη καί αύτήν τήν πόν μας, δέν ήθέλησε κατ’ άρχάς νά μάς φανερώση περί
prise de vue. Ύπό τοιαύτας συνθήκας καί μέ τήν φιλοδο τίνος έπρόκειτο, και ήρνεϊτο νά μάς έτιδείξη τάς άρνητιξίαν νά προάγη αύτός πρώτος είς τήν πόλιν τών Πατρών κάς του ταινίας, κατόπιν όμως τών έπιμόνων παρακλήσεών
καί τό καλλιτεχνικόν τούτο είδος, ό κ. Άτζαρίτης έ^κέ- μας, έπί τέλους έκάμφθη καί τάς έφερεν προς έςέτασιν.
πτετο άπό έτών τήν έπιχείρηιιν αύτήν καί μόλις έπέστη Πράγματι δέ δέν ήτατήύημεν είς τάς προβλέψεις μας.*Ολαι
ή κατάλληλος στιγμή, έκαμε τήν περίφημον έκείνην διαφη αί άρνητικαί ταινίαι είνε καθαρότατοι, έχουν δέ καί τόν
μιστικήν ταινίαν τής καλλιέργειας καί έπεξεργασίας τής αύτον τόνον χρωματισμού, πράγμα πού δέν δικαιολογεί
σταφίδος, ή όποια άφισεν ώρισμένως έποχήν είς τά Ελ καθόλου τοιαύτην έκτύπωσιν τών θετικών, οιαν τήν παληνικά κινηματογραφικά χρονικά.
ρουσίασεν ή προβολή. Επομένως υπεύθυνος δέν είνε ό κ.
Έκτοτε δ κ. Ν. Άτζαρίτης, άνθρωτος πού άπεχθάνε- Άτζαρίτης, άλλ* ό οίκος είς τόν όποιαν ένεπιστεύθη τήν
ται τόν θόρυβον, έξηκολούθησε νά έργάζετοι σχεδόν Ινκόγ- έκτύπωσιν τών ταινιών του.
Δέν δυνάμεθα νά κακίσωμεν τόν κ. Άτζαρίτην, διότι
νιτο καί οδτω τήν ημέραν τοΰ Πάσχα πσρουσίασεν εις τό
Πατραΐκόν κοινόν τας πρώτας τοπικού ένδιαφέροντος ται δέν προέβη ό ίδιος είς τήν έκτύπωσιν τών θετικών, γνω
νίας του, τάς όποιας παρηκολούθησεν δ κόσμος μέ έξαιρε στού δντος ότι καί υί περισσότεροι ξένοι κινηματογραφι
τικόν ένδιαφέρον, δεδομένου άλλως ιε, διι άπό τής οθόνης κοί οίκοι έμπιστεύενται τήν έκτύπωσιν τών θετικών ται
τοΰ «Πανθέου» παρήλασαν χιλιάδες Πατρινών. Αί ταινίαι νιών των (tirage) είς ειδικά έργαστήρια, πρός έξοικονόαύταί, άΑ.ηθινόν ζουρνάλ, ήρχοντο έπικαιρως, διότι ίσως μησιν χρόνου.
Είς τήν ώς άνω έρευναν μάς ώθησε καί έν άλλο χα
διά πρώτην φοράν έ^ληνική έπιχείρησις παρουσίασε τόσον
σύντομα μίαν «άκτουαλιτέ».
ρακτηριστικόν γεγονός, τό διι δηλαδή δ κ. Άτζαρίτης έΉ προβολή τώ/ ταινιών τούτων έπανελήφθη καί σή προβηθεύθη τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα ειδικόν μηχάνημα
μερον, περιελάμβανε δέ τούς Παναχαϊκούς άγώνας, τήν έκτυπώσεως, πράγμα πού ένίσχυσεν έπί πλέον τάς ύπ'.ψίας
μας. Φαίνεται δέ on μελετά νά προβή
είς τήν έκ νέου έκτύπωσιν τών άποτυ. χόντων άντιτύπων.
Έν γένει διά τάς ταινίας τοΰ οίκου
’Ατζαρίτη δέν θυνάμεθα παρά νά είπωμεν διι τάς διακρίνει ένα ιδιαίτερον
καλλιτεχνικόν γούστο, διότι καί αί άπόψεις του είναι καλοβαλμένοι, αί δέ
γωνίαι ύπό τάς όπείας έχει ενεργήσει
τάς λήψεις του είς άκρον μελετημένοι,
παρ’ δλην τήν προχειρότητα ή οποία
είναι άναπόφευκτος είς τοιούτου είδους
κινηιιατογρσφήσεις. Έλπίζομεν δέ δτι
μέ τήν συμπλήρωσιν καί τοΰ έκτνπωτικοΰ μέρους τοΰ «άτελιέ» του θά μάς
παρουσιάση είς τό μέλλον έκπλήξεις.
Σημειωτέον δέ δτι άν δέν μειωθή τό
ένδιαφέρον του, συμπληρών σύντφ χρόνφ τά τεχνικά του μέσα διι βοηθητι
κών εργαλείων, θά τό καταστήση ένα
άπό τά τελειότερα τοΰ είδους του.
Έκτος τών προαναφεοθεισών ταινι
ών, ό κ. Άτζαρίτης» «έγύρισε» τελευ
ταίως καί πολλά μέρη τής εις ’Ολυμ
πίαν έκδρομής, δια τά άποκαλυπτήρια
τοΰ έπανιδ ρυτού τών ’Ολυμπιακών άγώνων.
Κατ’ ιδιαιτέρας πληροφορίας μας ό
κ. Άτζαρίτης συνεβλήθη τελευταίως μέ
όμιλον κεφαλαιούχων, τών οποίων τά
ονόματα τηρούνται μυστικά, διά τό «γύ·
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ρισμα> ένός μεγάλου φιλμ, τοΰ οποίου τό περιεχόμενον
καί τό είδος τηροΰννται Ακόμη μυστικότερα.
♦* ♦
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
βΟσον άφορφ την άλλην κινηματογραφικήν κίνηοιν των
Πατρών, δέν προσθέτει πραγματικώς τίποτε περισσότερον
εις τήν κίνησιν άλλων επαρχιών από άπόψεως προθυμίας
τοΰ κοινοΰ. Ή έβδόμη τέχνη άν καί έχει ένταΰθα ευαρίθ
99
μους πραγματικούς πιστούς έν τούτοις όυνάμεθα νά είπωπομεν, ότι τό Πατραϊκόν κοινόν μέ δλην τήν πρός τήν
πρόοδον ροπήν του, δέν έδωσε μέχρι τοΰδε τουλάχιστον
τήν άπαιτουμένην προσοχήν είς τον κινηματογράφον. Τό
γεγονός μόνον ότι εις μίαν άπό τάς μεγαλειτέρας πόλεις
τής Ελλάδας λειτουργούν μόνον δύο κινηματοθέατρα είναέ
Καθημερινώς καταφθάνουν είς τά γραφεία μας δηλώ
άρκετόν νά πιστοποίηση τήν αλήθειαν ταύτην. Τό δε σεις συμμετοχής εις τόν Μεγάλον Διαγωνισμόν διά τήν
σπουδαιότερον είναι ότι είς τούς έδώ φαίνεται μεγάλη ή έκλογήν μιας νέας καί ενός νέου οί όποιοι θά άνακηρυκίνησις, επειδή κατορθώνουν νά έργάζωνται σχετικώς καλά χθοΰν αστέρας τής όθό^η:.
κσι οί δύο κινηματογράφοι! ΟΙ Πατρινοί, δαιμόνιοι έμ- ।
Δ<χαίωμα συμμετοχής έχουν σάνιες, νέοικαί δεσποινίδες
ποροι, δέν έχουν φαίνεται τόν καιρόν νά ένδιαφερθοΰν καί I 18—28^ ετών, έξ ό1 οκλήρου τής Έλ'άδος καί τού ‘Εξωτε
διά τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν τοΰ τόπου των... ‘Ο πυρετός ρικού έλληνες. Όόι επιθυμούν νά λάβουν μέρος δέον νά
νών ύποθέσεών των καταστρέφει κάθε τι πού δέν συν μάς άποστείλωσι μίαν καλλιτεχνικήν φωτογραφίαν των καί
δυάζεται μέ τό άμεσον κέρδος !
τό κατωτέρω δημοσίευόμενον δελτίον συμπεπληρωμένον
Αλλά καί έκ των δύο έιτιχειρήσεων τοΰ κινηματογρά Οί έτιθυμούντες νά δημοσιευθή ή είκών των είς τόν «ΑΓιφου μόνον ή μία είνε πραγματικώς αξία ν’ άναφερθή.
σστέοα» δέον νά μάς έμβάσωσι δρχ. 70
Πρόκειται περί τοΰ «Πανθέου» τοΰ κ Κουβέλη, τό όποιον διά τήν άξιαν τού κλισέ. ’Ανεξαρτήτως τής δημοσιεύσεως
ώς γνωστόν έχει δύο αίθούσας—τήν μίαν επί τής «ταρά ή μή τής είκόν< ς, άπασαι αί φωτογροφίοι μειά τού σχε
τσας»—αρκετά ευπροσώπους, φιλοτιμείιαι δέ νά παρου- τικού δελτίου θά τεθούν υπό τήν κρίσιν τής έπιτροπής ή
οιάζη έκάστοτ· είς τό πατραϊκόν κοινόν τάς καλλιτέρας οποία θά έκλέξη τέσσαρας έξ έκάστου φύλου. *Ε* τών
ταινίας των νεωτέρων «αραγωγών, διά τοΰτο δέ καί ύπο- οκτώ αύιών υποψηφίων ή Paris International Films διά
στηρίοεται θερμώς από τούς εδώ λάτρας τής Άφώνου Τέ τού όιευθυντοΰ της κ. Ματώ 0ά έ-τλέξη μίαν νέαν καί ένα
χνης. Καί αί δύο του αΐθουσαι, άρκ·τά ευρύχωροι, εΐνε νέον οί οποίοι θά παρακληθοΰν νά λάβουν μέρος είς τό
διαρρυθμισμένοι μέ όλους τούς κανόνας τής άσφσλείας των «γύρισμα» μιας ταινίας έν Παρισίοις.
θεατών, είς τρόπον ώστε νά μή υπάρχει φόβος άπευκταίων.
1
--------"Οσον άφοςφ τόν δεύτερον—τό «Ίντεάλ»—μολονότι δέν
δυνάμεθα νά είπομεν ότι υστερεί είς έμφ^νισιν, έν τούτοις όμως διευθύνεται άπό άνθρώπους πολύ περιορισμένης
άντιλήψεως, τό γεγονός δέ καί μόνον ότι έρεκλαμάρισαν
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ώς γαλλικήν ταινίαν τήν «Κυρίαν δέν μέμέλλει» (Madame
Sans Gene), ή οποία ώς γνωστόν εΐνε πα.αγωγή Πα·
ραμάουντ, μας αναγκάζει ν’ άντιπαρελθωμεν άνευ ιδιαι
Όνοιιατεπώννιιον η ιξτευδώνν|ΐον
τέρων σχολίων.
Σπ· Καζάζπς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ “ΑΣΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

0 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΛΗ5ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ην λήγοντος μηνός λήγουν αί συνδρομαί τών κ.
Ρ. Άναιτασιάδη Μυτιλήνην, Δ. Καριώτογλου Φιλιάτες,
Β. Σχοινά Σέρραι καί Θεοχ. Γραμματικού Καστόρια.
Παρακαλούνται θερμώς οί ανωτέρω κ. κ. συνδρομηταί,
όπως θελήσουν καί ανανεώσουν τάς συνδρομάς των, καθ’
οσον άπό τής 1ης προσεχούς μηνός θά διακοπή ή περαιτέρω
αποστολή τού τεύχους.

ΔτενΟυνόις...... -........ -................................................
ΙΙόλτς........................................................................... Ίίλτκία ............................................................... ........

Χοώιια .......

•’φος

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΝ
Σκοτιτίώτης r Ζαγορα
Χρ. Μήλας
Άγρίντον
Ν.
Προύσαλης
Βόλος
Θεοδ. Λάβας
Βόλος
Λ· Εύταςίας
Χαλκίδα
Μ. Σγοτνάς
Δράμα
θεόδ, Νικολέρης
9Αγαα· Θεολόγος
Σέρραι
Δημ· Μήκας
Καβάλλα
Φίλ· *Αναγνώστου Δράμα
Τηλ. Σπυρίδης
3 Α&ήναι
I. Στυλ. Άραπάκης
Ν, Άτζαρίτης
Πάτραι
Ε· Ζωίισης
Χανιά
Στίλλα Παπαδάκη
Κυρ. Σπερελάκης
Κ. Μαλτκιώσης
Βόλος

1-1-1927
1 4-1927
1-4-1927
1-4-1927
1-4-1927
1-1-1927
1-1-1927
1-5-1927
1-5 1927
1-1-1927
1-4-1927
1-5-1927
1-5-1927
1 5-1927
1 5-1927
1-5 1927
1-5-1927

30-12 1927
30 6-1927
30- 6-1927
30- 6-1927
30- 3-1928
30 6 1927
3012 -1927
30-10 1927
30- 4-1927
30-12-1928
30- 3-1928
30- 4-1928
30-10-1927
30 10-1927
30- 7-1927
30- 7-1927
30- 7-1927

-............................ -

------- --- - ---------- -------------------------

—

Βάροςείς κιλά ... ................................................. .....
Ση|ΐείωότς. Τό παρόν 3*λτ ev συμμΛΤο^ης απο·
Ηοπτόμ9νον
ά/τοστέλλβται μ<τά μιας χαίλιτεχνιπής φωτογραφίαν είς τήν διεύ^υνσιν τοΰ <Κινηματ, Αστέρας». ('Επιτροπήν Διαγωνισμόν).

α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κινηματογραφική μηχανή προ
βολής Simplex τελευταίου συσιήμ^χος ηλήρης9
μΐ φακούς, λάμπας, άνρουλ&ζ κλπ.Πληροφορίαν
Γραφεία έταιρίας ΙΡΙΣ ΦΙΛΜ, Βησσαρίωνος
Θ, ' Α&ήναι.

Κινηματογραφικός 4Αότηρ

9
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ!

ΑΙ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑΙ
ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Όπακ; όλος ό άλλος κόσμος etoi καί ό καλλιτεχνικός
έχει τάς προλήψεις του, τάς συμπάθειας του και τας αντιπαθείας του,
,
,
Ή Μαίρη Πίκφορδ ή γνωστή μας αμερικανις καλλιτεχνις τής δθόνης ή όποια ήρωτηθη κάποτε, ποια εινε ή
συνηθισμένη της αντιπάθεια απηντησε:
οχι<»
—Είνε τό κερασί χρώμα πού εννοεί να μας επιβαλλη
ή Παρισινή μόδα Τό χρώμα αύιό εΐνε ό «δ άβολος» μου.
θέλετε νά μέ κάνετε νά τρελλαθώ, δεν εχετε παρα να
άνακινήσετε έμπρός μου ένα ύφασμα κερασιού χρώματος.
ΟΙ φωτεινοί παλμό» τούχρώμττος αυτού μού τσακίζουν τα
νεύρα καί τό χειρότερον εινε οτι ουίε κι έγω δεν ςευρω
γιατί γίνεται αυτό. Πολλές φορές, μαλιστα, μουρχονται
δάκρυα, γιατί έμπρός σέ μιά τέτοια αδυναμία νομίζω οτι
είμαι έντελώς ανόητη.
?

— Ά, εύρήκαί eH άντιπάθειά μου εΐνε τό μουροννόλαδο.
Δέν ήμπορώ νά τό μυρίσω, δέν ή μπορούσα ποτέ νά δεχθώ
τή μυρωδιά του. "Οταν ήμουν μικρός έπλαθα μεγαλοπρεπή
σχέδια. Έσχεδίαζα μέ μερικούς συντρόφους μου νά κάμωμε έ^στοατεία είς τήν Νέαν Γήν καί νά... καταστρέφα·
μβ όλος τάς έκεΐ άποθήκ ις τοΰ μουρουνελαίου!

Είς τόν Ντσύγκλας Φαίρμπαγκς, σύζυγον τής Πίκφορδ,
διετυπώθη έπίση; ή ιδία έρώτησις.
f
Αυτός τόιε έζάρωσε τά φρύδια του, εκυτταξε τον συνο
μιλητήν που μέ έκπληξιν καταΐ| ανώς φυσ.κωτάτην καί ή-

*

Ή Φυλλίς Χάβερ δέν παίρνει ποτέ έπσνω της κλειδί
πόρτας.
Ή άπάντησις αύτη έφάνη παςάξενη πολύ. Ί5οΰ δμω;
πώς τήν έπεξήγησεν ή Ιδία.
— Έν πρώτοις κάθε φορά πού έτήρι μαζύ μου κλειδί,
τό έ<ασα. Άλλως τε μένει ή καμαριέρα μου πάντοτε στο
σπί'ΐ καί μου ανοίγει όταν γυρίζω.
— ΑΙ, καλά, καί δέν έτυχε καμμιά φορά νά λείπη ή κα
μαριέρα σας.
— Τότε, άπήντησε γελώσα ή καλλιιέχνις^ ή κάθωμαι
υπομονητικά είς τά σκαλιά τής πόρτας καί τήν περιμένω,
ή σ τάζω ένα τζά η καί μπαίνω άπό τό παρά »νρο !
— ΚΓ
Κι’ αν κ ιμμιά φορά έρωιευθή
έρωτευθή ή καμαοιέρα
καμαριέρα σας καί
είναι συ\εχώς έξω
έξω;;
_
— *0 έρως τής καμαριέρας μου θά μού στοιχίζη τότε
πολύ, διότι θά σπάζω διαρκώς τζάμια καί θά τά ξαναπε,?ιί νά γίνη. Δέν ήμπορώ ν’ αλλάζω τής συνήνω, άλλά
।
θειές μου!
I

»
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—Τι είπατε;
Ό δημοσιογράφος, ό όποιος έζήτησε την συνεντευ^ιν
ήναγκάσθη νά τήν έπαναλάβη καί νά τήν έπεξηγήση. Ό
καλλιτέχνης τόιε ήννόησεν.
—*Α, πο>ύ καλά.·, θαυμάσια... Εννοώ τί θέλετε ..
Ή διάσημος καλλιτέχνες Βαρβάρα Λά Μσρρ, ή όποια
Μιά στιγμή όμως, παρακαλώ...
Άνεζήτησεν είς τήν μνήιιην του. Άνεζήτησεν έπί πολύ άπέθανε τώρα τελευταία δέν ήιιποροΰσε νά υποφέρει ώρικαί έπί τέλους έφώναξεν προς μεγάλην χαράν τού δημο σμένη κατηγορίαν ανθρώπων. Έκ ίνου- πού παρεπονοΰντο
σιογράφου, ό όποιος είχε αρχίσει νά χάνη τήν ύ τομονήν διαρκώς ότι άλλοι έπετύγχανον διότι είχαν προστασίας.
"Οταν ήκουε κανένα άπό αυτούς νά παραπονεΐται διά
του:
. ? λ-. \
ϊ
. ·
τάς εύνοιας πού εΐχεν άλλος συνάδελφος,
άρσενικό; ή θηλυκός, ή ν* άποδίδη τήν ε
πιτυχίαν συναδέλφου του είς ειδικός προ
στασίας, έγίνετο έξω ωρενών καί τόν έβαζεν αμέσως είς τήν θέσιν του, μολονότι
κανείς δέν τήν άνεμίγνυεν είς τήν συζήτησιν.
Τά τέτοιου είδους παράπονα δέν ήμποροΰσε νά τά σηκώση ή ψυ/ή ’ης. ΎΗτον
άλλως τε τής γνώμης ότι αί εύνοιαι κοί
αί προσταπίαι καταστρέφουν τά τάλαν
τα καί ότι ήτο πολύ μικ οπρεπής έκεϊνος, ό όποιος παρεπονείτο έναντίον συνα
δέλφου του 8ι* εύνοιας.
Ή ιδία, άλλως τε, εΐχεν έπ»δείξει κοθ*
δλην τήν ζωήν της άνεξαρτησίαν χαρακτή
ρας.
<
, * *
,
Ή Ειρήνη Ρίς λέγει ότι συχαίνετσι τους
φίλους της όταν πηγαίνουν είς τό θέατοον
νά τήν Ιδοΰν είς έργον, είς τό όποιον
έχει κ ιτά τύχην πολύ μικρόν καί άοήμαντον ρόλον.
>
—’Από τή σκηνή, λέγει, μού έρχεται νά
τούς φωνάζω : «Φύγετε ! Δέν Θέλω νά μέ
δήτε σήμερα !» Έν τούτοις άγαπώ πολύ
τούς φίλους μου κα» θέλω νά ξεύρω ότι
εΐνε είς τό θέατρον όταν παίζω καλό ρόλο.
Η αποστροφή αυτή τής|Είρήνης Ρίς
Μία αχηνη άπό τό ίργον 'Ή ηον γνναΐχίί παίζουν μϊ την χαρδτάν πού
προββΛή^η χατά τήν παρεί&οΰσαν εβδομάδά ει; το ^Σπλεντττν με μεγαλην δέν εξηγείται έντελώς, είναι όμως αποστρο
φή πραγμαιική, άφοΰ είναι [ένστικτος είς
επιτυχίαν.
■·_______ ~
—
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την καλλιτέχνιδα καί τής προκαλεί νευρικήν ταραχήν,
ή όποία τήν έμποδ ζει νά μιλήση.
*0 Μόντε Μπλού ομολογεί δτι δέν ήξεύρει νά έχη καμμίαν αντιπάθειαν. Δίν ήμπορεϊ όμως νά ΰποφέρη ώρισμένην
κατηγορίαν ανθρώπων. Παραδείγματος χάριν τόν τύπον,
ό όποιος δέν κατορθώνει νά παίρνη αμέσως μίαν άπόφασιν
καί νά τήν πραγματοποιή ή καί άν πάρη τήν άπόφασίν
του αναβάλλει διαρκώς τήν έκτέλεσίν της.
Αυτά δλα είναι ψυχολογικοί αντιπάθειαν. 'Υπάρχουν ό
μως καί μερικαί φυσιολογικοί άντιπάθειαι.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ

NEON ΚΟΣΜοΜ

ΚΟΥΛΒΕΡ ςιτυ

S/lfSliATOrPAilKflif ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γερμανία

(Συνίχνια και τέλος)
’Ολίγον μεικρύτερα ενρίσκονται αντικείμενα ηον
<ά παραμύθια
σνναντώνται' πτερά άπό
ις9 πέπλα και παντός εϊδονς περιδέραια,
9Αλλον, πληθώρα ποικιλόχρωμων καπέλλων. Πλησίον
___ σειραι όλόκληροι
άπό διαδήματα,
τοον
κοσμήματα· Άφ&ονία μαργαριταριών. Βραχιόλι και ώ·
ρολόγια τοϋ χεριοϋ
χερισϋ κατά δωδεκάδας. Όλα αυτά είνε έπεξεργασμένα μέ τέχνην διότι αυτό απαιτεί ή τελειότης τοϋ
φακοθ. νΑλλη πλευρά*έξήντα λεπτά χέρια, τέσσαρες «πρε
μιέρες* , δύο σχεδιάοτριαι-κόπτριαι, μέσα είς ενα απέ
ραντου λ·νκόν έργαστήριον, έτοιμάζονν διαρκώς καί έπιοκευάζουν. 1 > Ijg S ;
*Ολα αϋτά τά μεγαλοπρεπή έργα τής ραπτικής δέν είνε
είμή συμπληρώματα τοϋ πλούτον ποϋ θά έμφανισθή αργό
τερα. Αιά τόν Ιματισμόν τής ταινίας«παλαιόν Χαϊδεμβέργ*
ποϋ προβάλεται τώρα, προνπελογίσθη δαπάνη 50.000
δολλαρίων.
Εις τό έργαστήριον τών λιπτουργών γίνεται
χ*λ·οοτσμέτρου άκοιβής έκ ξύλου δναπαράστασις τοϋ πύργου
Χάϊδεμβεργ. Μία οειρά άνακτορικών αμαξών, τά κιγκλι
δώματα ένός πάρκου, γόνδολαι, δέκα πέντε επιπλώσεις
γοτθικοϋ ρνθμοϋ, ιύρίσκονται υπό κατασκευήν Είς τό
έργαστήριον τής ζωγραφικής δνιιγράφ^νται μιθοδικώ; τά
μεγάλα άριστονργήματα,τών φλαμανδικών και γερμανικών
παραπετασμάτων. * πινακοθήκη τών άντιγραφών εΙ*ε ή
πλονοιωτέρα ποϋ υπάρχει είς τόν κόσμον. Ή διακόσμη
σες μιας ταινίας ή όποια θά έξελίασετο είς μίαν τετρά
γωνον αίθουσαν τοϋ Λαύβρου, θά ήτο έτοιμη είς δύο ήμέρας, μέ δλας τάς λεπτομερείας, μέχρι καί αυτών άκόμη
τών π λαισίων.
Είς τό έργαστήριον τών άναγλύφων, έπι αι&ς τραπ
μήκους δίκα μέτρων ένας καλλιτέχνη; πλάθει έ*α μεγτλοπριπή πύργον δοτις δεσπόζει ένός άποκρήμνου τοπείου.
Ό γείτων του προετοιμάζει ένα πανόραμα κορυφών καί
άβύσσων.
1'
Είς τό σιδηρουργεΐον είνε τό μόνον έργαστήριον δπου
χρησιμοποιούνται πραγματικά υλικά. Εάγκελλα φυλακών,
δδγχαι, *άν δ,τι είνε μετάλλινον, τήκεται καί επεξεργά
ζεται, εδώ, άπό τάς πλέον απλάς έπιγραφάς μέχρι τοϋ
κολοσσιαίου σκελετού τοϋ «Μάρε Νόστρουμ* ύφους δέκα
πέντε μέτρων.
Είς τήν άποθήκην τών έπίπλων υπάρχουν άπό τά
οικιακά οκΐύη ίως τά εκκρεμή ωρολόγια παν δ,τι χρειά
ζεται διά νά έπισλωθοϋν τελείως διακόσια σπίτια κάθε
ρυθμού. ’Εδώ βλέπει κανείς ιστορικούς θρόνους, κρεββάτια διάσημων άνθρώπων, όργανα καθεδρικών ναών. "Ενα
πάτωμα πλήρες άπό παραπετάσματα, τάπητας, τραπεζομάνδηλα. 9Εδώ αλλα σπάνια άντικείμενα διά τήν έξ^σφάλισιν τών όποιων πληρώνονται περιουσίαι.
τήτ αϊθουσεν τών φιαλών υπάρχουν δλα τά σή
ματα, δλα τά ειάη. ’Επίσης εύρίσκσνται έκεϊ φιαλίδια δ
όλων τών άρωμάτων, πλήρεις συλλογαί κουτιών πούρων
καί σιγαρέττων τών τελευταίων είκοσι έτών. * Η αίθουσα
τών άποσκευών έχει τήν ξκτασιν τής αυλής τον Παρι
σινού Μεγάρου τών ’Απομάχων.
Τό νοσοκομειον περιλαμβάνει τέσσαρας κοιτώνας. ’Έ
νας Ιατρός καί δύο νοσοκόμοι είνε νύκτα καί ήμέρα πα
ρόντος.
Υπάρχει και σχολειον διά τά παιδιά κάτω τών δεκα
τεσσάρων έτών, τά όποια παίζουν είς τά «στούντιο*·..Μό
λις τελειώσουν τόν ρόλον .των, όδηγοϋνται έν παρατάξει
είς τά μαθήματά των, διότι οι Αμερικανικοί νόμοι έπιβάλουν καθημερινήν έξάωρον μελέτην είς τό σχολεΐον.
Κάτω άπό ένα ύπόστεγον εύρίσκονται παρατεταγμέναι
δμαξαι διαφόρων τύπων καί έποχών, άπό τής ταχυδρο-

Κατά την σαιζόν 1927—1928 ή A. A. F. Α &ά παραγάγιι
άποκλειστικώς έργα γεριιαηκά. Τυ σύνολον τών ή&οποιών της
άποιελεϊται άπό εκλεκτά στοιχεία καί τελεί νπό την δι»ύ9νν~
σιν τον Ρονντολφ Ντβόρσκν. eΩς σκηνο&έτας η διβύ^ντσις
τής άνω εταιρείας προσέλαβε τους Ρούντολφ Βάλ^ερ-Φάϊν^
Μάς ν Οαπβαλ, τόν Dr Γιοχάνες Γκονιερ καί τό ζενγος Φλέκ,
Ή Μαρί Πρεβ ώ δέν ή απορεί νά βλέπη μαϊμούδες.
I Μεταξν τών ή&οποιών άναφερομ,εν τάς: Ξένια Ντέσνι, Κλαίρη
Ή άτοστροφή της πρός τά ζώα αυτά δέν είναι διόλου Ρόμερ, Μαρσέλλα ^Αλιιπάνι, ’Ελισάβετ Πινάγεηρφ, Χάρρν
πρόσφατος. Όταν ή καλλιέχνις ήτο μικρούλα κόρη καί Λίεικε, Λοντσάνο ’Αλμπερτίνι, Βίλχελμ Ντίτερλε, Αίβιο ΙΊαή μητέρα της τήν έπήγαινεν είς τόν Ζωολογικόν Κήπον, βανελλι, Τζάκ Τρέβορ, Ραλφ ’Άρ&ονρ Ρόμπερτς, Χάνς Μίεφεύρισκε χιλίας δύο προφάσεις διά νά μή περάση άπό τά ρεντορφ κλπ.
κλοιβιά τών πιθήκων.
—Ή Η R. Sokal-Film G. m b Η. προσέλαβε τόν
Δέν έτόλμα έν τούτο ς νά όμολο^ήση τό αίσθημά της
Γκράχαμ Κάττς, τόν διάσημον σκηνοθέτην εις τόν όποιον θά
αυτό, τό όποιον έθεώρει γελοϊον,
Κάποτε, μάλιστα, ήναγκάζετο χωρίς νά θέλη νά υπα έμπιστενθή τήν διενθν σιν τής σκηνοθεσίας τής προσεχούς πα
κούει καί νά πηγαίνη είς τού; κλωβούς τών πιθήκων, Ιδίως ραγωγής τής άνω γερμανικής κινηματογραφικής έταιρείας.
0έ όταν τήν ήνάγκαζεν ή μητέρα της, ή οποία μή ήξεύ· | *Η εναρζις λήη> ων θά γί.η προσεγέστατα.
ρουσα τήν άντιπάθειάν της ένόμιζεν ότι θά τήν δ'εσκέδαζε. 1 'Αγγλία
— "Οταν έφθανα εις τυύς κλωβούς αυτούς, διηγείται ή
Μαρί Πρεβώ, έκλεια δυνατά τά μάτια μου καί άπέστρεφα
Ό Φ. Α. Νι νπόν θά *γνρίση* τό
Ρσνζ* διά λο
όλίγον τό κεφάλι, διά νά μή μέ άντιληρθή ό μητέρα μου.
Αυτή όμως έξηκολούθει νά νομίζη ότι ηύχαριστούμην καί γαριασμόν τής εταιρείας Μπρίις Νάσιοναλ Πίκτσορς, τον Λον
μου Ocye :
, ί δίνου.
·—*Ο Χάρολδ Λόύδ επιβιβάζεται κατ’ αύτάς δι* Ευρώπην
-Κύοταξτ αύτόν τόν μικρό χιμπατζή πού σου γυρεύει
όπου θά *γυρίση* Ινα φιλμ.
ένα καρύδι».
Έγώ άπαντοθσα: «Ναί, μαμά», έκλεια όμως περισσό
Αμερική
τερο τά μάτια μου.
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‘Η *Αρλέτ Μαρσάλ παίζει τόν ρόλο τής Παριζιάνας, στο
*0 Μπρο' ϋιν Γουάσμπουρν συχαίνεται καί αυτός μερι
κούς τύπους ανθρώπων, Ιδίως δέ εκείνους πού κάνουν όιι φίλα «WiugS» (Φτερούγιες), πολεμικόν φιλμ.
• τα ξέρουν δ/α.
1[
—Ό σκηνοθέτης καί διάσηαος μουσικοσυνθέτης Βίκτωρ
—*Α, φωνάζει, αύ^οί μέ κάμνουν έξω φτενών! Διηγιϊ- Σέρτζιγκερ τοϋ οποίου καθένας γνωρίζει τήν διάσημον Marσθε μίαν Ιστορίαν. Ό άνθρωπος αυτός τήν ήξευρε πριν quita άφίκετο έσγάτως στην Νέαν (Υόρκην προκειμένου νά
άπό σά,. Μιλεϊτε γιά τούς φίλου; σις. Τούς ξεύρει καλλί παραστή εις τήν έκτέλεσίν του πρώτου όμιλοϋντος φίλμ τής
τερα άπό σάς. Μιλείτε γιά ένα θεατρικόν έργον. Τό είδε «Fox Film».
πριν άπό σάς. Ό,τι λέγετε τό υποδέχεται μέ χαμόγελα γε
— ΤΙληροφορούμεθα ότι ό Άντόλφ Μενζοϋ άνέβαλε τό είς
μάτα υπονοούμενα και όταν τολμάτε νά έκφράσετε καμμίαν
Ευρώπην ταςείδιόν του διότι είναι άπορροφημένος άπό τό
γνώμην, οάς διακόπτει λέγων:
— Συγγνώμην! Συγγνώμην! Έχετε άδικον! "Ιδού ποιο φίλμ που ετοιμάζει τώρα / Έτελείωσε τό φίλμ «Un homme
en habit».
είνε νό σωστό!»
«Έναν τέτοιον άτθρωπον πρέπει νά τόν θαυμάζη κα
νείς διά τό τουπέ του, έ ώ όμως σάς ορκίζομαι ότι μόλις Γαλλία
εύρεθώ ένώπιον το ιού του είδους ανθρώπων τρέπομαι είς
../Ο *Ανρί Χτεαπέν, θά ντίμπουντάρη υπό τήν καλλιτεχ
φυγήν, μέ τήν άπόφασιν νά μή τούς ξαναδώ!»
νικήν διεύθυνσιν τής Μαρίας-Αουΐζας Ίρίμπ, ώς σκηνοθέτης
είς ίνα φίλμ τιτλοφορούμενοι’ «’Εκβιασμός* fChantage,) επί
τή βάσει ενός σεναρίου τοϋ ΙΙιέρ Λεστριγκέ. Εκτελεστοί οί
Ζάν "Αντζελο, Έμν Λύνν, Κωνστάν Ρεμύ, και Μορίς Ααινγκρενέ.
ΤΟΥ
αςτερος
— Τό πρόσεχες φίλμ τοϋ Ραϋαόν Μπερνάρ θά επιγράφεται
ή «'Ηρωΐς νής Κοινωνίας τών ’Εθνών θά «γυρισθή*, δε επί
ΙΙωλοϋνχαι είς τά γραφεία μας τόμοι ^Κινη σεναρίου τοϋ κ. Άνρί Ντυπουΐ-Μαζυέλ καί εις τό όποιον θά
ματογραφικού 'Ασιέρος^> ιών έτών 1925 καί πρωταγωνιστήσει ή Λις *Εδιθ Ζεχάν·
192β ηρός δρζχμάς έκατόν (άρ. 100) έκαστος
άδετοι. ’Επίσης καί τεύχη ηαλα ά μέ τήν τρέχονσαν τιμήν τον περιοδι ον. Μέ τήν Ιδί^ν τι
μήν άηοστέίλονται καί είς τάς έπαρχίας.
r^ciiavxuixL jc ur uie uesami — iuieresscu
Διά τό έξωτερικδν οί τόμοι τών έΐών 1925
καί 192Θ πρός δραχμάς έκατόν πεντήκοντα
der Kinematographie
καστος (άρ. 150), έίεύ'&εροι ταχ. τελών. Τά " BERLIN SW 68
RITTERSTR. 71 ■
προηγούμενα τεύχη πρός δρχ. πέντε (5) 8
καστον. \

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ

“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ.

TOM

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ

μικής μέχρι τοϋ διτρόχου ποϋ σύρεται από βόδια.
Τό *γκαράζ» είνε άκόμη πλουσιώτερον. Jid τήν άπρόσκοπτον διεξαγωγήν τής έργασίας νπάρχονν σαράντα
πέντε αυτοκίνητα, άλλα φορτηγά, άλλα πυροσβεστικοί
άντλίαι, άλλα διά νά προλαμβάνουν τήν κινηματογράφη
σή καταδιώξεων και ιππικών έπελάσεων. 9Εδώ ενρί
σκονται αυτοκίνητα όλων τών εργοστασίων. Ενας ειδικός
τεχνίτης μεταβάλλει έντός όλίγων ωρών τό σχήμα των
καί τόν χρωματισμόν των άναλόγως τών έκάστοτε παρόν,
σιαζομένων άναγκών.
Τό έργοστάσιον παραγωγής ηλεκτρισμόν σημειώνει ή
μερη 'ίαν κατανάλωσιν 35.000 «αμπέρ*. Μέ τόν ιδι >ν
αριθμόν θά ήτο δυνατόν νά φωτισθή μία μικρά πόλις
ίπί τρεΤς εβδομάδας.
Είς τάς σκηνοθεσίας βλέπει καθείς τάς πλέον φαν
τασιώδεις παραστάσεις. ’Ένας κινεζικός δρόμος τοϋ Άχ·
Φραγκί τχσν γειτονεύει μέ ίνα Τσεχοσλοβακικόν χωρίον
καί τό παρισινόν «καφενεΐον τής Σορβόνης* μέ ενα ναόν
τής Άγκόρας. Ό πύργος τοϋ Λονδίνου ύψοϋται νπεράνω
σια,θ·
ενός βραζιλιακοϋ πανδοχείου. Ο σιδηροδρομικός
---------------Ατοϋ Σεραγέβου στηρίζεται έπάνω εις τά τείχη τής
' Ιερουσαλήμ.
Χιονοσκεπείς καλύβαι τής Αλάσκας ενρίσκονται ύηό
δννη^ νν
τήν σκιάν φοινικοτιδών δένδρων, Αέί^ιον
νά κινηματογραφήσουν τόν «Γϋρον τον κόσμου εις δγδοήντα ή μέρας δίχως νά έςοδενσουν μία δεκάρα^.
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΝ
01
ρω, Άλε
Οί έπΐ'&υμονντες
έπιθυμοϋντες έκ τών έν Κι π
πρω,
ξανδρία, Καΐρω,Πόρτ Σάϊτ καί τών κυριωτέρων
σιόλεων τής Αίγύπτον φίλων μας νά άναλάβουν
τήν άνταπόκρισιν τοϋ «Κεντ^χατ. rΑστέρας»
Αστέρας»
κ Λ τήν διάδοσιν αύτοϋ έν τή πόλει των, παρακαλοϋνιαι ν* άπευθυνθώσι πρός τούτο δι9 έ·
πεστολήζ T(OV πρός τήν διεύθυν&ΐν τοϋ περοΐάτχον
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Τά γνήσιτ μηχανήμ τα Κινηματογράφου,
έζαρτήματα, λάμπες οΙκονομίας, άπαντα
κατασκευής Πατέ, κα&ώς κχέ τά γνήσια
κάρβουνα πρ βολής, μάρκας «Noris» εύρίσκονται έν διαρκή παρακαταθήκη παρά τω

ΙΩΣΗΦ

ΜΑΡΓΟΥΛΗ

‘Οδός Κάντγγος άο· 6 ΑΟΗΝΑΙ

καί παρά τω κ.
Σ’ ΜΑΛΛΑΧ
‘Οδός Νίκης άρ. 3 ΘΕΣΣΑΑΟΜΚΗ

Κινηματογραφικός Άότιιρ
Κινηματογραφικός

’Αότήρ

12
*

Μ"

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΖ
*0 «Κινηματογραφικός Άότήρ> άττά 1ης Μαϊου
ήνργκάοθη καί πάλιν νά έπαναλά/?# την δεκαπενθήμερον
Εκδοσίν του, Λυ πούμέθα ειλικρινώς διότι ενρέθημεν καί
εφέτος είς τόν οκληράν άνάγχην νά αραιώσω ubv κατά τό
θέρος τήν Εκδοσιν τον μοναδικού έν Έλλάδι κινηματο
γραφικού περιοδικού, πιεζόμενοι νπό ανυπε· βλήτων οι
κονομικών δυοχερειών, μολονότι επικρατεί είς μερικούς
ή Ιδέα ότι τό περιοδικόν μας λαμβάνει Επιχορηγήσεις δια
νά έξνπηρετή ώοισμένην μερίδα Επιχειρηματιών. ’Ακρι
βώς δ·ότι συμβαίνει τό αντίθετον ευρισκόμενα καί πά
λιν εις την άνάγκην νά Εκδίδωμεν κατά δεκαπενθήμερον
τόν «Κινηματογραφικόν Άότέρα». Μάς δίδετ u όμως
ονιω ή Αφορμή νά κανχηθώμεν και πάλιν ό'τι τό περιο
δικόν μας ανήκει εις 8λον τόν κινηματογααφικόν κόσμον
καί Εξυπηρετεί τά γενικά συμφέροντα τού κινηματογρά
φου υπέρ των όποιων Αγωνίζεται από τετραετίας.
* **
Πλήν των κινηματοθεάτρων «Όλνμπια» καί «Ονφα
Πάλας» rd όποια διέκοψ^ν τάς Εργασίας των από τον
τού Πάσχα, διέκ »ψβ Επίνης από τής παρ. Κυριακής καί
ό κινηματογράφος Μοντιάλ ιής αΣι»έ Όριάν». Οντω
Εκ τών κεντρικών λειτουργούν μόνον τά ’Αττικόν,
Σπλέντιτ, Πάνθβον καί Σαλόν Ίντεάλ άλλα πολλοί
όλ·γοι εϊνε οί πιστοί πού παρικολουθούν αέ φανατισμό
τάς ταινίας είς τάς σκοτεινός αίθούσας. Έκτος των άνω·
τέρω κεντρικών, λειτουργούν καί δλοι οΐ ά^λοι συνοικία·
κοί, *Από τής τρεχούσης έβδομάδος ένας ε ας Θλ αρχί
σουν τάς έργαοίας των καί οί υπαίθριοι, ϊσως δέ πρώτος
κάνη δναοξιν ό Φάρος είς τό τέρμα Άχαρνών μέ τάς
πλέον έκλεκτάς ταινίας.

ήρεσεν. Κατά την λήςαααν εβδομάδα προεβλή&η *Τό Μω
ρό μου».
Κινημ- Σπλέντιτ.—Προεβλή&ησαν ό «Τυχερός» καί τό
«Κόκκινο Κρϊνο με τόν Νοβάρρο, Κατά δε την παρελ&ούσαν
εβδομάδα προεβλή&η τό εργον «01 διαφθορείς των γυναικών»,
μέ επιτυχίαν.
Κι>ημ. 9Ηλύσσια.—Προεβλήθη τό εργον <’Ινδική τραγω
δία» καί «'Η υπέρτατη στιγμή» μέ τήν Σβάνσον.
Ε Β ύνέννίος
θ ΕΣΣ A ΑΟ Ν IΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η επάνοδος
τού πολεμιστού» με τόν Μίλτον Σίλς καί «*Η μονάκριβη» μέ
τήν Βέρα Βορονίνα.
Κινημ. Πάλας. Προεβλήθησαν τά έργα «*Η τιμή» μέ τήν
Πόλα Νέγκρι καί «Ιιά τό παιδί τηί».
Κινημ. Άλάμπρα. Προεβλή&ησαν τά έργα «Οί Ντεκαμπρίστ» καί «‘Η γαλλική έπσνάστασις».
Κινημ. Άθήναιον. Προεβλήθησαν
Ο εραστής» καί
«* Ο Ματία^ Σαντώρφ» τού * Ιουλίου Βέρν είς δύο έποχάς.
Κΐνη%. Πάτε. Προεβλήθησαν καί αί τρεις έποχαί τού ερ·
γου «ΜΑνευ Οικογένειας».
Κινημ Δ. ΙΙύργου. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η διεθνής
Σωματεμπορία», «‘ Η άπόδειξις τής άγάπης» καί κωμωδία
Χάοολδ Λόϋδ
Κινημ. 'Αττικό*. ΓΙροεβλήθησαν ιά έργα *'Ο Συρκούφ»
κ^ι «‘Q κόμης ν^ώστια».
Κινημ. Μιντέρν, Κεντρί' όν καί Ρουαγιάλ. ΙΙροβάλλονται διάφορα επεισοδιακά.
Κινημ. Φοϊνις (Τούμπας). Προεβλήθησαν «Τά μυστή
ρια των Παρισίων».
’Ανταποκριτής
ΠΑΤΡΑΣ

‘Η δίκη τών κ.κ. Μπέ*τα καί Σκενδερίδη ή όποια
θά λάβη χώραν τήν προσεχή Τετάρτην είς τήν αίθουσαν
τού Πρωτοδικείου 3Αθηνών έπί έξυβρίσει του ήμετέρου
δι·υθυντού θά προκαλέση τό Ενδιαφέρον όλοκλήρου τού
κινηματογραφικού και δημοσιογραφικού κόσμου τής *Ελ·
λάδος, διότι δια πρωτην φοράν παοουσιάζεται περίπτωσις
καθ' ήν έζυββίζετα^ ούτω πως δημοσιογράφος ό όποιος
ov0fv έπραξε πλήν τού καθήκοντες δ'περ τού έπιβάλλη
τό σκληρήν του επάγγελμα, ^Ημεθα δέ βέβαιοι οιι ή Ελ
ληνική Δικαιοσύνη θά ικανοποίηση πλήρως τόν άδικηθένεα δ d νά δοθή ούιω ενα μάθημα οίς Εκείνους οί
όπ^Τοι ένόμιοαν δτι σΐχον τό δικαίω «α νά αδικήσουν κατ*
αυτόν τ^ν τρόπ ν ίνα έντιμον βιοπαλαιστήν ό όμοιος
Επί σειράν όλοκλήρων Ετών δι’ ούδέν ά<λο άγωνΐζεται,
είμή μόνο* £<ά ιήν πρόοδον τού Εν Έλλάδι Κινηματο
γράφου.
Liedthe
-

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΒΙΡΑΙΕΥΣ

Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ. — Μετά τήν άλησμόνητον επιτυχίαν τού
«Υιού τού Σεΐχη» προεβλήθη ή «Κάρμεν» εργον *ϊσπα*ικής ύ ''οθέσεως μέ τήν Ρακέλ Μελλερ. Οί διαπρεπείς καλλιτέ ναι τού άσματος Ζαμάνος καί Βασκάγια συνώδευσαν τήν
ταινίαν είς τά κυριώτερα αυτής μέρη καταχειροκροτηθέντες,
Κατά τήν λήξασαν έβδομάδα προεβλήθη μέ μεγάλην επιτυ
χίαν τό «Τρομερό Μυστικό» μέ τόν Ζάν ^Αντζελο.
Κινημ, 3 Ολύμπια.—* Η Λίλιαν Τζύς καί ό Τζών Γκιλμπέρ έθριάμβευσαν είς τό συγκινητικώτατο* εργον «Μποέμ».
Τό εργον πάρηκολούθησε πολύς καί εκλεκτός κόσμος, ό οποί
ος Εμεινε τελείως ικανοποιημένος ιδίως από τό άφογο παί
ξιμο τών ηθοποιών, Τό τραγούδι τού ζεύγους Βλαχόπουλου

Κινημ. Πάνθεο* (αίθουσα),—Προεβλήθησαν τά έργα
«Γιά τήν άγάπη του» με τόν Φρίτς καί τά πρώτα επεισόδια
του έργου «'Η εξπρές άμαςοστοιχία», Προσεχώς, «Νά γαμ
πρός )ά μάλαμα /»
Κινημ. Πάνθεον (Ταράτ σα). ~ Προεβλήθησαν τά έργα
«Τιά τήν άλάπη του», τό Πατραϊκόν ζουρνάλ του κ *Ατζα·
ρίτη, «'Ο πρίγκηψ Ζιλάχ» καί «'Η τραγωδία» μέ τήν Έντυ Πόρ τεν. Προσεχώς «Τό φάντασμα τής * Οπερας».
Κινημ Ί»τεάλ.—Μάς παρουσίασε τά φίλμ «βΗ κυρία
δεν μέ μέλλει» είς δνο έποχάς, «'Η πριγκήπισσα Ρεπανάκη»
καί «Κούκλες θεάτρου».
Παρ3 όλον πού ή λήξις τής χειμερινής περιόδου πλησιάζει,
ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους μας άρκετά ζωηρά.
Εν τώ μεταζύ οί θερινοί Κινηματογράφοι Ετοιμάζονται. Τό
« Ιντεάλ μεταφέρεται εντός τής έβδομάδος είς τό θερινόν
«Ζενίθ». ’Επίσης εντός τής χροσεχούς έβδομάδος θά κάμη
εναρζιν καί νέος κινηματογράφος είς τό παρά τήν έςοχήν
< Ιτιές» κέντρον «Τά κύματα» υποσχόμενος τά παρουσιάση
σειράν εκλεκτών ταινιών.
Κ. ’Ανδριόπουλος
ΙΙΡΑΚΛΕΙΟΧ

Κινη μ. * Απόλλων. — Προεβλήθησαν τά Εργα «'Ο χείμαρ
ρος», «*0 Τόμπυ και ή αγελάδα του», «Τά δεσμά τού Ερω
τος» καί «'Ο άσωτος υίσς* βίς έποχάς.
Κινημ. ’Αγλαΐα —Προεβλήθησαν τά τελευταία επεισόδια
τού « Ο· Ττρομερός
Κάου-Μπόϋ» καί τά πρώτα επεισόδια τού
Τ
έργου « ri πεπ/.οφορος γυνή»,
s*
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Κινημ. Άργυλλά.—Προεβλήθησαν μέ αποτυχίαν τό Ερ
γον «Αί μαγικαί σκιαί» μέ επιτυχίαν δέ τά Εργα «Γιά τό
παιδί της» καί «'Π σκλάβα τής μόδας. ’Επίσης προεβλήθη
τό Εργον <e Ο άνθρωπος μέ τά χίλια όνόιιατα». Ποοσεγώς
«Μπέν Χούο»,
Κινημ. 9Αχίλλειον. —3Εν μέσω κοσμοσυρροής καί μέ άρ-

κετήν Επιτυχίαν προεβλήθησαν τά Εργα «Ο Φάουστ» μέ τόν κός Ερως»,«Τό μαύρο πουλί», «’Αγριογυναίκα» καί ρΈλεύΓιάννιγκς, «'Η χορεύτρια μέ τά χρυσά πόδια», «Κοντέσσα θερες γυναΐκεςτ» μέ τήν Σβάνσον.
Προσεχώς εναρξις θερινού κινηματογράφου υπό τήν διεύ·
Μαρίτσα» καί «'Η Κίρκη».
Π. Μαλικιώοης
ι
ΧΑΝΙΑ ■
I θυνσιν τού κ. I. Δούγκα μέ έργα τής ε,Σινέ Όριάν».
Μιχαήλ Τιαννίρης
Κινημ. 3Ιδαϊον “Αντρον.—Προεβλήθησαν επεισόδια τού ΑΓΡΙΝΙΟΝ
Εργου «Υίός τού πειρατού» καί μει3 επιτυχίας «Ο δαίμων
Κι»ημ. 9Αττικόν.—Αίαν προσεχώς άρχεται τών παρα
τής θαλάσσης», «'Ο πύργος τού ψεύδους» μέ τόν Αόν Τσάνεϋ, «'Ο φιλόδοξος κόσμος» μέ τήν Κολίν Μούρ, «'Π εύθυμη στάσεων του ό αριστοκρατικός μας κινηματογράφος υπό τήν
διεύθυνσιν τού κ. Μ. Τζάνη επί τής καινουργούς ταράτσας
χήρα» καί «'Αγτή Σουζάννα». Προσεχώς «Βεντίκτα».
Κινημ. Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν μετ’ επιτυχίας «'Ο τού κ. Τσιτσιμελή μέ τά νεώτερα Εργα τής παγκοσμίου παρα
Γολγοθάς» μέ τήν Μία-Μάϋ, «'Η χορεύτρια» καί τό επει γωγής. ‘Ο κ. Τζάνης πού ξέρει καλά \ά ψυχολογή τό κοι
νόν τής πόλεώς μας, ήμεθα βέβαιοι ότι θά φραντίση νά ίκα·
σοδιακόν «Τιμίνη».
Ε. Κου(:αριτάκης
νοποιήση τά γούστα καί τού πλέον ίδιοτρόπου θεατού διά
XA.AKIS
τής προβολής νέων κοινωνικών καί διδακτικών Εργων.
Κινημ. Παλίρρο α. — Προεβλήθησαν τά Εργα «Η λέσχη
Κινημ. Θέσπις. —Προεβλήθησαν τά Εργα ' Ο Ραϋμόν καί
τών τριών», «Πλούτη κα: ερως», «Χριστός» καί «Πρέπει νά ή καλτσοδέτα του», ΓΟ λευκός Σουλτάνος», <*Ο Ροβινσων
νπάρχη Ερως».
Κροϋσος», ΓΗ πόλις πού δέν κοιμάται», «Μίκυ» καί *Ισπα·
Κινημ Ιΐά»θε>ν. — Προσεχώς άρχεται τών εργασιών του .νικόν αΐμ ».
είς τό Κρηπίδωμα ό άνωτέρω κινηματογράφος υπό τήν διεύΚινημ. Πάνθεον.—*Εναρξις λίαν προσεχώς μέ ιό εργον
θυνσιν τού κ. Α, Τριαντάφυλλου.
Γλαύκος
«Σταυρός καί Μάουζερ».
FriXGS
ΒΑΤίθΕΙ

Κιτημ, Μέγας. — Προεβλήθησαν τά Εργα «*Π μόδιστρουλες» μέ τήν Έλλεν Κονρτι καί είς έποχάς μέ επιτυχίαν « Τό
παιδί τού δρόμου». Αίαν προσεχώς «'Ο κλέπτης τής Βα
γδάτης», «*Η μουσουλμάνο» καί «Πρίγκηψ σωφίρ».
Κινημ, Πάνθερν. —Προβάλλονται διάφορι επεισοδιακά.
Κιιημ. Παι όραμα (d. Κωνσταντινίδη).—"Εναρςις λίαν
πρασεχώς.
Σ, Καζαντζής
Κινημ. Λ ο'». — Προεβλήθησαν τά Εργα « Η τήσος τής
ευτυχίας», «Τό τέρας» μέ τόν Αόν Τσάνεν καί «Τό μωρό τού
ληστού»,
Κινημ. * Αμερικανικός.—Προεβλήθησαν «Τό ονειρώδες
βαλς», «e Ο Γουλιέλμος Τέλλ», «Γάμος νΑρκτου», «Τό δράμα
ενός Τζόκεϋ» καί «Τό παιδί τής Φλάνδρας» μέ τόν Κούγκαν.
Κινην. 'Ηραΐον. — Προεβλήθησαν τά Εργα «* Ο ιερός όρ
κος» μέ τόν Μίλτον Σίλς, «‘Ο ληστής τής Βαγδάτης» καί «Αί
ώραιώτεραι γυναίκες».
Κ^νημ. Αττικόν. — Προεβλήθησαν τά έργα «Ματωμένος
Ερως», * Η Ενοπλος αγρυπνία» καί «'Η νήσος τών πει
ρατών» .
I. Σπανός
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ ’Απόλλων.— Ιίροεβλήθησαν ΓΗ 'Ιερουσαλήμ»
μέ τόν Κόνραδ Φάϊντ ή έζάπρακτος κωμωδία «Σαρλώ υδραυ
λικός» καί «‘Η Ζαζά» μέ τήν Γκλόρια Σβάνσον.
αραμα

Κινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν ολόκληρον τό εργον «Τιτί
ό βασιλεύς τών αλητών», «Τό θαύμα τών λύκων» καί ΓΟ
βασιλεύς τού ιπποδρομίου♦ ώς ευεργετική παράστασιςύπέρ τών
προσκόπων μας είς τήν οποίαν παρέστησαν ό στρατηγός Κοι·
μήσης μετά τού ύπασπιστού του κ Γεωργιάδη, ό δήμαρχος
κ Παρμενίδης μετά -ής κυρίας του, οί κ. κ. Μαρκάκης,
Βασιλειάδης, Παπαλονδας κλπ
Κινημ, 30λύμπια. — Προεβλήθησαν μετά τό Εργον «Τζάκ
Κένταυρος». Το Εγκληιιτ κ ιι ή άπολύτο ατις» t ΓΙδιοτροπία
άριστοκράτιδος» καί « Ο άνθρωπος πού γελούσε^.
Κινημ. ΈΦνικοΰ κήπου. — Προεβλήθησαν «Τά δίχτυα
τής άγάπης» καί «’Επικίνδυνος άθώωσις». Προσεχώς «Το
στίγμα» μέ τήν Πόλα Νέγκρι.
Ν. Μαρκίδης

ΛΑΡΤΣΙΛ

'Η κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας άρκετά
ζωηρά. Παρατηρεϊται δέ μία άμιλλα άμφοτέρων τών κινημα
τογράφων είς τήν προβολήν διαφόρων Εργων ήιις ευχαριστεί
τό Λαρισσαΐκόν κοινόν.
Κι ημ. Nt ορέ. — Προεβλήθησαν με καταπληκτικήν επιτυ
χίαν* Μπαμπάς αέ τό στανι » καί «' Ο άνθρωπος που πουλιέται». νΗδη ό κινηματογράφος μετεφερθη εις τήν κεντρί·
κήν πλατείαν, προέβσ.λε δέ τό εργον ΓΕκδίκησις νεκρού» μέ
αρκετήν επιτυχίαν. e Ο άνωτέρω κινηματογράφος διέκοψε
πλέον όριστικώς τάς συνεργασίας του μετά τής «Φάναμετ»
καθ’ όσον άντελήψ^η ότι τά Εργα της δέν ήρεσαν είς τό κοι
νόν. Προσεχώς : «Μία νέα Ντυμπαρύ», «Φαουστ» κλπ.
Κινημ. * Αττικόν. —Προεβλήθησαν μέ επιτυχίαν « Γό τέ
λος μιας άγάπης», «Σκιαί μεγαλουπόλεως», «Πριγκήπισσα
Νάντία» μέ τήν Μούρραιϋ καί «Οί άπάχηδες τών Παρισίων».
’Ηδη τό «’Αττικόν» μειεφέρθη εις τόν κήπον «Χαλήμσγα»
καί προέβαλε τό εργον «*0 δον Καϊσαρ τού Βαζάν».
Β. Α·γοθέτης
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Όρφεύζ.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ένας κλέ
φτης στον Παράδεισο», «'Ή δούκισσα τού μπούφαλο», «'Η
άκτή τής τρέλλας» μέ τήν Σβάνσον καί από τής Δευτέρας ΓΗ
Τρωικός πόλεμος».
Κινημ Π*νθεον.—Προεβλήθησαν τά Εργα «Κβό Βάντις;»
καί «νΗ πυργοδέσποινα τού Λιβάνου» τό όποιον ύπερηρεσε.
Έπίσηζ προεβλήθη τό ερ'Όν <Γ Ο Μασίστας αύτοκράτωρ».
Κινημ. Πατέ.—Προβάλλονται επεισόδια από τό εργον «*0
γύρος τού κόσμου είς 18 ημέρας» καί «Δέκα εναντίον ενός».
Τήν παρ. Κυριακήν Εκαμε Εναρξιν ό θερινός κινημ. Γ Ο
μόνοια» μέ τό εργον «‘Ο κατάδικος ύπ άρ, 1473». Προσεχώς
«'Ο άσωτος υιός».
Γ. Χάλκινης
ΚΑΒΑ'ΑΑ

Κινημ. ’Ολύμπια.— Προεβλήθησαν «’Η ωραιότερα γυναί
κα τού κόσμου» μέ επιτυχίαν «'Ο Σεΐχης» με τόν Βαλεντίνο
καί τήν eΑγνή ’Άϋρες, «°Ενα σύνθημα τήν τύκτα» με τόν
Τζάκ Χόλ, «Νιτσέβο» μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν, ολόκληρον
είς 7 πράξεις καί «Νέα Σελήνη» μέ τήν Σορμα Ταλμαιτζ.
Προσεχώς «Τσετσακώ»,
Αθλιοι» νέα Εκδοσις, «Δρόμος Γι
γάντων» κλπ. κλπ,
Κινηα- Αίγλη.—Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ρόδον τού
Κινημ. Πάνθεο*. — Προεβλήθησαν ΓΟ αγιασμένος διά ρυακίου» μέ τήν Μάε Μούρραιϋ, «‘Η όργανοπαίκτρια» και
βολος» μέ τόν Βαλεντίνο, ΓΟ καταχτητής τού άέρος» μέ «Μιά γυναίκα τού κόσμου».
Ίό άνωτέρω κινηματοθέατρον, κατόρθωσε, υπο τήν νεαν
τόν Ζάκ Ζάϊτς», «°Οταν αγαπά» καί δίπρακτος κωμωδία.
του διεύθυνσιν, νά φθάνη είς εισπράξεις τό Ετερον τοιούΓ. Τριανταφύλλου
τον «’Ολύμπια» χάρις είς τήν έκλεκιικότηια ιών Εργων.
Γ. Νιισόπουλος
Κινημ. ’Απόλλων.—Τήν Κυριακήν τού Πάσχα Εκαμε
Εναρξιν υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Ύπατίου Σαουνάτσου μέ
Κινημ. Πάνθεον·—Προεβλήθησαν τά Εργα ΓΟ κόμης τού
Εργα τής «Φάναμετ». Προεβλήθησαν ήδη τά Εργα «Πλατωνι
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νά γράψη είδικώς δια τήν «Κινηματογραφικόν 'Αστέρα»,
λογίζεται εύιυχής δημοσιεύουσα σήμερον τήν προαγγελθεΐσαν συνέντευξίν της, λίαν ένδιαφέρουσαν ώς θ' άντιληφθώπν οί άναγνώσιαι μας.
«’Απαντώ εις σχετικός ερωτήσεις σας ευχαριστούσα υμάς
έγκσρδίως δΐ'>τι υπήρξατε διερμηνεύς μεταξύ τών φίλων θαυ
μαστών μου τής ευγενούς σας χώρας ν,αί εμού. Είπέτε εις τούς
υποχρεωτικούς αυτούς ανθρώπους ότι τούς ευχαριστώ άπείρως
διά τόν θαυμασμόν των τον όποιον καθημερινώς μάς έκδηλούν
διά θερμοτάτων καί συγκινητικών επιστολών,
Εϊνε πολύ ενθαρρυντικόν δι εμέ νά αναγνωρίζουν τάς προ
σπάθειας μου καί προ πάντων νά μένουν ευχαριστημένοι από
αύτάς,
Είπέτε τους επίσης ότι τό γεγονός τής επιτυχούς προβολής
τής ταινίας μου ^Τσίρκους» έν Άθήναις μέ ηύχαρίστησεν Ι
διαιτέρως καί ότι όέν θ* αργήσουν νά μέ έπα^ίδουν εις νεωτέρας μου ταινίας.
Τέλος, παρακαλώ νά τονίσετε από τών στηλών σας ότι μία
τώτ ζωηροτέρων μου επιθυμιών εϊνε νά γνωρίσω τάς *Αθήνας,
πράγμα όπερ δέν αποκλείεται νά συμβή. Εις άπάντησιν σχετι
κής έρωτήσεως σας σάς γνωρίζω ότ» σκοπεύω νά παραμείνω
έν Γερμανία όπου μέλλω νά συμμετάσχω εις πολλά μεγάλα
έργα.
Με έρωτάτε ποιας καλλιτέχνιδας προτιαώ και διατί,
’Ιδού 7/ άπάντησίς μου : Προτιμώ τήν Αίλ Ντάγκοβερ διά
ΚΟΡΙΝ0ΟΕ
τήν εξωτικήν καλλονήν της^ τήν Πόλα Χέγκρι διά τό ασύγ
Κινημ. 'Ηζάιον.— Τήν Κυριακή τού Πάσχα προεβλήθη \ κριτο παίξιμό της καί διότι εϊνε τρόπον τινά τό σύμβολον τής
τό αριστούργημα «Μιχαήλ Στρογγώφ» με τον Μοσζούκιν το ύπερηφάνου φυλής της. Κατά δεύτερον δέ λόγον προτιμώ τήν
όποιον ήρεσεν υπερβολικά, καί σνιεκέντρωσεν ολόκληρον τον *Εννυ Πόριεν καί τήν Χόρμα Τάλματζ,
Κορινθιακόν λαόν. *Ηκολούθησαν «Τό Μυστικόν τού Τάφου»
* Η πλέον ζωηρά μου επιθυμία εϊνε νά έμφανισθώ καί πά
με τον Αόν Τσάνεν, «Οι Πτιραταί» ταινία παλαιά, «Μεγάλη λιν από σκηνής χωρίς βεβαίως νά παραμελήσω τήν αγαπητήν
Δοκιμασία» με τήν Αεατρίκη Τξόϋ καί τό Ρωσσικό έργο «Πο· μου οθόνην. Θέλω δηλαδή νά εργάζομαι πολύ, σχεδόν άδιακότέμκιν» αρκούντως ώραϊον. Εις τον κ Τσαντίλαν άπενθύνομεν πως, μέ τόν υψηλό σκοπό τής μεγάλης επιτυχίας,
τά συγχαρητήριά μας,
’Αφού καί πάλιν σάς ευχαριστήσω όιά τάς υπηρεσίας σας
Κινημ. Πάνθ'ον.—Προεβλήθησαν «Εχθροί τών 1 υναι- σάς χαιρετώ έγκαρδίως
Μαρόέλλα ’A^u^avt
κών» σημειώσαν επιτυχίαν, καί «*Η αρχόντισσα τού Κόσμου»
Τήν Μαροέλλα Άλμπάνι, ήν είχομεν τήν εύτυχ αν νά
εις 5 έποχάς μέ τήν Μύα Μάϊ, Χθες Κυριακήν ήρχισε τών έπανίδ «μεν είς τό «Τσίρκου;», δέν θ’ άργή^ωμεν νά θαύ
εργασιών του μέ τήν προβολήν τού έργου «Φαιδώρα» τό θερι μα σωμεν και είς τό νεώτατον φίλμ τη; «Μακιγιάζ* άγορανόν *Πάνθεον» άνακαινισθέν τελείως μέάναπαυιικα καθίσματα,
ήδη διά τήν ’Ελλάδα.
εις ώραίαν θέσιν πλησίον τής ακρογιαλιάς, μέσα εις ευρύχωρον σΟένΏς
ύπεσχέθην είς τό προηγούμενον φύλλον ιοΰ «Κινη
περίβολον,Οί κ.κ.Γεώργας καίΚολοκούρης μάς υπόσχονται αλη ματογραφικού Άστέρος» θά παρακολουθήσω τήν έξέλιξιν
θινός εκπλήξεις. Προσεχώς θά φέρωσι έξ aΑθηνών ένα βιο τής Μαρκέλλα Άλμπάνι οΰσα πεπεισμένη δτι θά εϊνε ή
λιστήν καί πιανίσταν, οϊτινες θά εργάζονται τακτικώς. Προ λαμπρότερα τήν οποίαν δύναταί τις νά άναμείνη άπό τήν
σεχώς «Τσίρκους», «*Ιερουσαλήμ» μέ τον Veidt, «Φάουστ» έκλεκτήν αυτήν καλλιτέχνιδα.
Σκαραβαίον
«Μιά νέα Ντυμπαρύ», «*Αδελφοί Σέλεμπεργκ», «Χρυσή Πετα
λούδα» κ. ά.
Ροβέρτος Δελαηάβ

*Εσσεξ» μέ την Ενα Μάϋ, «'Ο Σαρλώ στήτ Κάρμεν», «Τά
50 χρόνια ενός δον Ζουάν» «έ επιτυχίαν, συνέχειαι διαφόρων
επεισοδιακών, «'Ο έρως χυριαρχεΐ» καί «'Η Γιασμίτα» τό
οποίον παρηκσλσυθήθη με μεγάλο ενδιαφέρον, ’Ιδιαιτέρως όφείλομεν ευχαριστίας εις τον μαέστρον κ. Καρακάσην ό όποιος
μέ μια καλλιτεχνική προσπάθεια συνώδευσε καταλλήλως την
ταινίαν μέ ώραιοτάτην 9Ανατολικήν μουσικήν. Συγχαρητήρια
κ. *Αναστασιάδη, Την προσεχή εβδομάδα «Μεγαλοφυΐα καί
παραφροσύνη», «Μόνα Βάννα» καί «* 0 υιός τον Σεΐχη».
Κινημ, Σαπφώ, — Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων επει
σοδιακών, «'Η τέχνη τού γάμον» μέτριον φίλα τό όποιον δεν
ήρεσε, «Πλούσια οικογένεια», »Κρίνος στο βόρβορο», «* Η
δόξα», «*Η κυρία ιιέ τις τέσσαρες μάσκες» μέ οικτράν άποτυχίαν, «Ή αγάπη τον Σαλτιμπάγκον» καί «Δικαίωμα αγά
πης» τό όποιον δεν ήρεσεν, παρ’ όλον ότι προεκάλεσε κοσμο
συρροήν λόγφ τον πρωταγωνισιον τον Βαλεντίνο, Δίαν προσε
χώς «Κόμπρα», » Κύριος Μπωκαίρ» καί τό ώραϊον έργον «Τό
φάντασμα τής *Οπερας» ταινία χρωματιστή,
*Ηρχισε τήν επισκευήν τον νέου υπαιθρίου κε·<ημαιογράφου της ή διεύθυνσις τού «Πανθέου», Κατά πληροφορίας μου
πρόκειται νά λειτονργήση καί νέος υπαίθριος κινηματογράφος
υπό τήν διεύθυνσιν τών κ κ. Χατζηγεωργίου καί Φωκαέως
και ούτω θά εχομεν τρεις υπαιθρίους κινηματογράφους,
Άλεκ. Σωφρ.

KOZA3STTI

Κινημ. Ώοίων,—Προεβλήθησαν τά έργα «* Η κόρη τού
σκότους» μέ τήν Μούρραιϋ, «Το ώμορφο κορίτσι» ‘II θεα
τρίνα» καί «Μπαμπάς μέ τό στανιό».
Τήν παρ. Κυριακήν εν ιή αίθούση τού κινηματογράφου
έδόθη χοροεσπερίς υπέρ τού «Σπιτιού τού στρατιώτου» τή
προστασία τών διοικητικών αρχών, ή οποία έστέφθη υπό
μεγάλης επιτυχίας, αί δέ εισπράξεις άνήλθον περίπου εις 50
χιλ. δραχμών.Τήν χοροεσπερίδα έτίμησαν ό στρατηγός κ. Κα
μένος επί τούτω άφιχθε'ς έκ Βερροίας ό νομάρχης κ. Ζαβιτσάνος, ό δήμαρχος, ό δοιικητής τού 27ου Συντάγματος, ό
υποδιοικητής κ. Μαθιός καί άλλοι πολλοί,
Β. Δρούγας

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ„
εις: ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τά ηερίητερα τ&ν κ. κ. Π
Μεγάλοοικονόμου έμπροσθεν Ναοϋ 'Αγίας Τρι
άδας κχΐ Ν. Βαρδίκου παραπλεύρως Τραηέζης

* Α&ηνόδν.
**<»«*«****«<»**
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Ή Μυζτντορά, Λ καΧλττέχνίς ή όποια έδοξάόθη"
άπό τά έπετόοδτακά όίΧμ τοθΦεγτάντ έτέ^ιεόεν τονς
γάμονς της μέ τόν Ιατρόν Κρεμάν Μαρώ. Θά έεθνμοΦντατ ϊόως οί άναγνώότατ μας δττπέρτόν, κατό·
πτν ένός δταγωντόμοθ δτοργανοθέντος παρά ττνος
γαλλικοί κινηματογραφικοί περιοδίιον, ή Μν·
ζιντορά άνεκηρνχθη BadiZidda τοθ ΓαλΧικοΦ Κι. ‘
νηματογράφον γιά τό 1926. Δέν είνοι παράξενο δ- .·
τ<ιν άναΧογιάΟίί κανείς ότι ή Μνζιντορά έχει πολ- .
λά χρόνια πον έπαφε να παίζη ότόν κινηματο·
γράφο;
'

Επειδή τόσα έπανειλημμένως έγράψαμεν εις τόν «Κινημ
Αστέρα* δι* «’Εκείνην πού κυριαρχεί» και ώς ήτο έπόμε
νον ή ταινία αΰ^η έχίνησε τό. ενδιαφέρον τών άναγνωσιών
μας πρό τής άποπερατώσεώς της, πλεΐσχοι τούτων μάς έρωτοΰν έά\ θα ίδωμεν καί είς τάς ’Αθήνας τό νέον αυτό
. φίλμ τοΰ κ. Αεών Ματώ.
Λογίζομαι ευτυχής γνωστοποιούσα είς τούς φίλους ανα
γνώστης ότι «’Εκείνη πού κυριαρχεί» ήγοράσθη ήδη διά
τήν Ελλάδα ώς μέ έπληροφό ησε ό κ. Ματώ καί ότι συνε
πώς θά δυ'ηθώσιν οί ίδιοι ν άποφανθοΰν περί τήα με
γάλης της αξίας. Κάποτε ύπεσχέθην έν έπιλόγφ άρθρου ;
μου αφιερωμένου είς «‘Εκείνην πού κυριαρχεί» δημοσι·
ευθέντο* πρό τίνος εις τόν «Κινημ. Άστέρά». δτι θά δη
μοσιεύσω έντός όΗγου τήν προσωπικήν γνώμην ιού κ.
Ματώ σχετικώς μέ τό τελευταΐον του ψίλμ.
Σήμερον λοιπόν πραγματοποιώ τήν ύπόσχεσίν μου
Τό πρώτο φίλμ του ΜονόζοΦκ ιν (Modκιν ότό
πσραθέ·ουσα έπιστολήν τοΰ κ. Ματώ δι’ ής δ έκλεκτός
καλλιτέχνης δμιλεΐ περί «Έ*εί>ης πού κυριαρχεί» στηρί- ΧόΧλνγουντ, τό όποϊον «έγνρίόθη» διά λογαριαζων δικαιώιατα τάς λαμπρότερα; ελπίδας διά τήν έπιτυχί- du0v ιής Οννίβερόαλ, έ ε^είωάε. ‘Ο όριάτικός
τίτλος τον είναι «Ή κόκκινη ώρα» (The Crim- .
αν της.
θ
son Hour). Την διενθννόιν του «γνρίόματος» είχε
’Αξιότιμος δεόποτνίς,
ό I.'· Σλόμαν. Tcv δέ πρωτεύοντα γνναικεϊον ρό.
ΙΙρωτίστοος σας ευχαριστώ διότι υπήρξατε διερμηνεύς λοτ νπεδνθη ή Μαίρη ΦίΧμπιν.
τών εύχώ* του < Κινημ, * Αστέ οοζ» fai τή προοφάτω ο
Προόεχώς ό Μον· ζοΟκιν θά άρχίόη τό «γνρτνομαστική έορ'ή μου, αντεύχομαι δέ καλήν πρό δον εις dua>> το# δεύτερον τον έργον · He Kuen Women ·
τήν διαφέρουσαν ίπιθεώοησίν σας,
«Αύτός πον γνώριάε της γνναϊκες» ποί; πιθανώς
9Οσον αφόρα τάς έ*τυπώοεις μου δΓ «*Εκείνην πού θά διενθννη ό Γεώργιος Μέλφορ.
κυριαρχεί» όύναμαι νά σας ειπω ότι εϊνε θαυμάσιοι ύφ'
όλας τάς άπόψεις. Αυτό τό φιλμ δ ιά τήν πραγματοπο1 η- 1
σιν τού όποιου κατέβαλα μίαν όλως ιδιαιτέραν πρ απά
θειαν, είμαι πεπεισμένος ότι θά έκτιμηθή δεόντως άπό
ΠρΙν προμηθενθάτε κινηματογραφικά μηχα ·
τό διεθνές κοινόν ύπέρ ιής ϊκανοποιήσεως τού όποιου
νήματα άποτανθήτε είς τόν κ.
άγα>τίζομ*ι,
* Η ενδιαφέρουσα ύπόθεσις «Εκείνης πού κυριαρχεί»
έμψυχωθεϊσα άπό μίαν ομάδα έκλετών καλλιτεχνών,
έκτυλίσσεται συνεχώς είς ενα περιβάλλον χλιδής όπερ
ύποθέτω ότι θά παοατηρηθή άηό τό κοινόν,
9Οσον άφορά τό προοεχές φίέμ όπερ μέλλω νά κινηματογραφήσω, επί τού παρόντος 'δέν δύναμαι νά σάς εϊπω τίπο·ε δεδομένου ότι δέν εξέλεξα ακόμη τήν υπό
θεσήν τούτου. Πάντως δφείλει νά υπέρτερή τών προη
γουμένων μου.
"Εν καιρφ θά όαιλήσω σχετικώς μέ αυτό,
Δέξαοθε και πάλιν τάς ευχαριστίας μου ώς και τήν
διαβεβαίωσιν τών καλλιτέρων μου αισθημάτων,
ΛΕΩΝ ΜΑΤΩ

0 MOWS ΣΤΟ ΜΠΤ
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----------------------------- -- —Κινηματογραφικός *Αότίιρ

Όσον δι’ έμέ κρίνω περιττόν νά προσθέσω τι έπιφυλασομένη νά δμιλήσω καί πάλιν μετά τήν ένταύθα προβο
λήν «Εκείνης πού κυριαρχεί».
Ginea

Ki iKI TUT mi TSIH1IU
"Ενα κακό δέν έρχεται ποτέ μόνο του!..· Ό σεναρί*
στας Λεό Loeb ένήγαγε τόν Τσάρλι Τσάπλιν καί ζητεί
50 χιλ. δολλάρια ώς άποζημίωσιν, διότι ώς ισχυρίζεται ό
κ. Loeb, τό σενάριο τής ταινίας «ό Σαρ>ώ Στρατιώτης»
προέρχεται έκ λογοκλοπίας ενός σεναρίου τού Loeb, κατα
τεθειμένου υπό τόν τίτλον «The Rookie».

Καί θά πειόθΛτε ότι θά έχετε ένα γνήόιον
μηχάνημα ΡΑΤΗΕ είς πολί/ όνμφέρονάαν
Η
τιμήν.

’ΈφΟασε ή νιωτέρα xai πλουσβωτερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
χαί εύρίσχεταϋ πάντοτε είς τά γραφεία το$ «ΗΛνηΐΛατογραφ&κο5 Άβτέρος»
»>

ΜΤΟΓΡΜΙΜ ΙΑΕΓΕΒΟΪΪ ΚίΡΜΟΣΙΜ
No

58
69
163
122
177

258
89
153
321
326
»

34

74

300
131
86
53
9
220
49
90
209
51

*

■ε

I

3
184
37
109
54
171
245
230
195

176
84
» 172
»
60
>
20
» 244
»
59
1608 6
16 ι8)5
174υ)2
1740)7
1669)1
16ό9)2
1669)3
1663)1
1573)1
1573)2
1562)1

Σίβερεν Μαρς
Κυρία Μ. Μορίνο
Φράνς Ντελιά
Φράνς Ντελεά
Αίμ, Γκεύνε
Ζώρζ Μπισκώ

Λουσΰ Σαντξερμάνο
Φρ. Μπερτ νε
Φρ· Μπερτίνε
Δεομ. Ζακομπίνε
Κάμελλο ντε Ρέζο
Κάμελλο ντε Ρ*ζο
Θωμάς ΜέΙγκαν
Σεοελ Τρυάν
Σεοίλ Τρυάν
Μπελετοεύνε Στάνεο
Μίίτον ΣΙλς
Μαίρη Πεκφορδ
Μαίρη ΙΙίκφορά
Μαίρη ΊΙίκωορί
Ρέτζεναλό Ντέννυ
Άντ. Μαρίνο
Μαίρη Φίλμπεν
Τζαίχυ Κούγκαν
Μ>ε Μποΰς
Ρακελ Μέλλερ
Δον Τσάνεϋ

Νίτα Νάλντι
Μηεμηε Ντάνιελς
Μηεμηε Ντάνιελς
Βτονγ, Φαίρμηαγκς
Ντούγ. Φαίρμηαγκς
Ντούγ, Φαίρμηαγκς
Κόνβεϋ Τηρλ
Ζώρζ Ο’ Μηριλν
Πόλα Νέγκρι
Άρλετ Μαρσ^λ
Μάξ Αίντερ. Σαρλώ
και Φαίρμαγκς
(Γκρουπ)
Pol. Βαλεντίνο
Βαλεντίνο
Ροδ. Βαλεν* ενο
Ροδ. Βαλεντίνο
Ροδ, Βαλεντίνο
Ανα Μάοα

Κόνραδ Φάϊντ

^Ινα ντε Πονττι

1562)3
1268,2
1273)1
1562)3
1269)1
1 69)2
17(00)1
1700)0
1700)3
1700)4
1700)5
1664)1
171 )1
1636 1
1620)1
1622)1
1730)2

1535)2
1719)1
1591)2
1501)4
1445)3
1665)3
1705)2
1412)2
1412)4
1412)5
1602)1
1602)2
1 66)1
1566)2
1576)1
1599)1

15'3)1
1533)2
1688)4
1503)1
1540)1
1540)2
1689)4
173 ι)1
1739)2
1385)I
12 -'4)3
1697)1
1390)1
17υ7)1
1707)2
1681)1
587)1
1343)1
1737)2
1548)1
1545)1
1543)3
1722)1
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ilva

Πονττι

1521)1
1375)1
1697)1

»
»

»

Ρακελ ΜέλΙτρ
Χά*να ΜηΛνκμαν
Ακουρα Δαηλάντ
Χάρρυ Λίτκε
>
»
»
»
Β, Μηάνκυ, Βαλεντίνο

Μαίρη Πικφορδ

Πόλα Νέγκρι

Βλ.

τ>
»
Λή Πάρν

Γκλόρια Σβάναον

1598)1
1296)3
15 5)1
712)1
1524)1
1587)2
1454)3
1449)3
1199)1
1510)2
1604)2
1558)1
1723)1
1ο67)1
1729)I
1760)1
1559)1
1590)1
1695)1
1552)2
1701'1
1404)1
1534)1
1534)2
1534)3
1529)1
15 9)2
1724)2
17<3)1
1232)1
1232)2

1676)1
1676)2

ΜαρσέΑα 'Αλμηάνι
Τξαεκυ Κοΰγκαν
"Οσαε Όοβάλντα
Λίβεο Παβανίλλε
Μάε Μούρραεϋ

Αρτ *Άκορδ
Σ. Πέτοοβιτς
ΆλΙς Τερρυ
r'Ελλεν Ρίκεερ
Ίβάν Μοοζοΰκιν
»

Μαρία. Κόοντα
Κάρμεν Μηόνι
Να αλί Κοβάνκο
ΆδελφαΙ Σίατερ^
Νϊρμνν Κίρρυ
*OJya Τσέχοβα
Πώ* Ρίχτερ
Μηεττν Μιτρόνοαν
Ντ. Φαίρμπαγκς
Ροδ. Βαλεντίνο

Λίλταν Χάρβεϋ

Διλή ΝταμΙτα

»

Βίλμα Μηάνκν

ΦΟΤΟΓΡΑΦ· ΜΕΓΕΘΟΥΣ 18X24
Βΐλλν Φρίτς
Σ>

Εκάότη δρχ. 6—Ata τάς Έ

παρχίας δρχ. 7

Χ>

Χίρολ» Λόύ3

Βάλτερ Σλεζακ
*Έντυ Πόλο
Μαίντυ Κρίστιανς

“Εννυ Πόρτεν
Ραμδν Νοβάρρο

ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
(Miniatures)
Έκάότη δρχ. 1
Ata τάς’Επαρ
χίας δρχ. 1.30

