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νάρ μέ τήν Μαρσέλλα Άλμπάνι καί τόν Βλαντιμήρ Γκα- 
ϊνταρώβ, «Τραγωδία» (Porten-Froelich) τού Φρέλιχ μέ 
τήν μεγάλην τραγωδόν *Εννυ  Πόρτεν. «Ή Μονάκμβη» 
(U.F.A.) τού Γουσταύου Μολάντερ, μέ τήν Βέρα Βορονίνα 
καί Άλφόνς Φρήλανδ, «‘Ο Πρίγκηψ καί ή κοκόττα (Eich- 
berg) τού Αϊχμπεργκ, μέ τήν Λουσύ Ντοραίν καί τόν Βίλλυ 
Φρίτς «Ή χρυσή πεταλούδα» (Phoebus) σεβαστή λαϊκή ε
πιτυχία καί «Γεννηθήτω Φώς» ή ό «Έκφυλος» (Nero- 
Film). (Τό έργον ούεό άν καί υστερεί άπό τεχνικής ά 
πόψεως έν τούτοις έχει άναμφισβήτητον κουλτουριστικήν 
αξίαν καί δέον μάλιστα νά σημειωθή δτι έσημείωσε με,ά- 
λην έπιτυχίαν κατά τήν προβολήν του είς τάς ’Αθήνας)-

λει» (Παραμάουντ), ·Τό θύμα τής τύχης» (Γκόλτβΐν) 
«X αστόφοοος Κολόμβος»(Φίρστ Νάσιοναλ)«Νέ γαμπρός νά 
μάλαμα» (Ούνίβερσαλ), «Κίρκη» (Μέτρο)ι «Οι εχθροί τών 
γυναικών» (ΓκόλντουΟ), «Παληά Ρούχα» (Μβτρό ΓκόΑτουϊν) 
«Τό 2τέυμα» (Μετοό(, «Μπέν Άλή» (Γκόλτουίν), «Ρό- 
μολα» (Μετρό), «Ό Κτηνάνθρωποι (Μετρά ΓκόλτΟυϊν), 
«Το Καράβι του θανάτου» (Φέοστ Νάσιοναλ), «Πριγκιπι
κοί Έρωτε » (Ούνίβερσαλ), «Ό "Αγνωστος στρατιώτης» 
«Νέα ’Αφροδίτη (Παραμάουντ), «Ό σιωπηλός κατήγορος» 
(Metro Goldwyn).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ 0ΕΡΙ010Ϊ 1920-1027
ΜΕΤΡΙΑ ΦΙΛΜ

«Πέτρος Κουρσάρος» (UFA), δ «Γύρος τού Κόσμου» 
«UFA», δ «Κλέπτης» (UFA), ή «Τρελλή Δυύκισσα» (UFA) 
«κοντέσσα Μαρίτσα» (Terra), «Μπαμπάς μέ το στπνε^ο» 
(UFA). «Πριγκήτιστα Pe <ανάκι» (UFA), «Φωτιπ» (UFA), 
δ «Φίλος μου σωφέρ» (UFA), και ο «Νοθο-» (Phoebus).

Άναλαμβάνοντες, όπως κάθε έτος, νά γράψωμεν τον α
πολογισμόν τής κινηματογραφικής κινήσεως τής παρελθού- 
σης χειμερινής περιόδου, θά προσπαθήσωμεν νά φυνώμεν 
δσον τό δυνατόν αμερόληπτοι καί νά γράψωμεν τήν αλή
θειαν τελείως γυμνήν.

Καί εν ^ρώίοιςδέν δυνάμεθα παρά νά έκφράσωμεν τήν 
πλήρη ίκανοποίησίν μας διά δύο τινά. Άφ’ ενός μεν διότι 
ή Αμερική συλήντησε ισχυρόν καί επικίνδυνον αντίπαλον 
έη τφ προσώπη) τής Γερμανίας άπωλέσασα οΰτω τήν κυρί
αρχον νέσιν ήν κατείχε κατά τά δύο προηγούμενα έτη (είνε 
μάλιστα γεγονός οτι ή γερμανική παραγωγή εάν δεν τήν 
έρθασεν από ποσοτικής άπόψεως πάντως τήν ύπερέβαλεν, 
καί αύιό είναι τό ουσιώδες κατά πολύ άπό ποιοτικής), άφ’ 
ετέρου δέ διότι π^οεβλήθησαν διά πρώτην φορϊν εις τήν 
πόλιν μας έργα τής ιδιορρύθμου καί πολλά ύποσχομένης 
νέας Ρωσσικής παραγωγής.

ΟΙ λόγοι οί συντελέσαντες εις το νά ύστερήση ή Άμε· 
ρικανική κινηματογραφία δτεί/.ονται πρώτον εις τον απο
κλεισμόν πού έκαμαν οι 'Έλληνες έπιχειρηματίαι είς τδ 
τράστ τής «Φάναμετ», του συνασπισμού δστις ένώνει τάς 
τρεις μεγαλειτέρας ’Αμερικανικές εταιρείας «Paramount», 
«Metro —Goldwyn - Mayer» καί «First National», καί 
δεύτερον είς τήν ύπαρξιν θεάτρου τής «ν£κ τα>.

'Ως προς τήν κατάταξιν τών έργων προτιμώμεν τήν 
κατά κράτο; παραγωγήν διότι ή άνολόγως τού είδους τών 
ςίλμ είναι δυσχερεστάτη καί απαιτεί έπέκτασιν, πράγμα 
πού αντιβαίνει είς τόν σκοπόν τής παρούσης μελέτης ήτις 
αποβλέπει είς τήν γενίκωτέραν δσον τό δυνατόν άναοκόπη- 
σιν τής πϊριόδου.

Προηγουμένως δμως κρίνομεν σκόπιμον νά παραθέ- 
σωμεν στατιστικήν τής κινήσεως τής σαιζόν 1926—1927, 
εν ουγκρίσει μέ τήν τού 1925—1926, καί τούτο διά νά 
δυνηιθή δ άναγνώστης^νά άντιληφθή δσον τό δυνατόν σα- 
φέστερον τήν πρόοδον τής ληξάσης πεςιόδου.

Εις τα οκτώ κεντρικά κινηματοθέατρα τής πρωτευού" 
σης πρ'·εβλή3ησαν έργα πρώτης βιζιόν έν δλφ 175, ένφ 
κατά τό παρελθόν έτος είς εξ κινηματοθέατρα προεβλήθη- 
σαν 142. Έκ τών 175 τά 79 ανήκουν είς τήν Αμερικανι
κήν παραγωγήν, ήτοι τά 45 ο)ο περίπου, τά 53 εις τήν 
Γερμανικήν,τά 30,5 ο)ο,τά 26 εις τήν Γαλλικήν,τά 15 ο)οτά 
δέ υπόλοιπα, 17 τόν αριθμόν, αντιπροσωπεύουν τάς λοιπάς 
χαραγωγάς (Ρωσσία 4 ο)ο, Ιταλία 3,5 ο)ο, καί Αυστρία 2 ο)ο).

Δέον επίσης νά τονισθή ότι τά 18 ο)ο έκ τών προβλη- 
θέντων έργων άνήκουσιν είς τήν «U.F.A.», γεγονός χού 
αποτελεί ένα πραγματικόν καί περίλαμπρον θρίαμβον τής 
μεγάλης Γερμανικής έταιρείας.

Κατά τήν έξέτα.σιν θά διακρίνωμεν τά φίλμ είς τέσ- 
σαρας κατηγορίας. Έξαίρεσιν κάμνομεν μόνον διά τόν 
«Φάουοτ*  καί τά «Χρονικά τού Γκρήσχουζ», , τά όποια θά 
έξετάσωμεν ιδιαιτέρως καί τούτο λόγφ τής μεγάλης αύτών 
αξίας.

ΓΒΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Φίλμ έν δλω 53, κατά 
τό παρελθόν έτος 22).

Ό «Φάουστ» (U.F.A.) υπερέχει άναμφισβητήτως δλων 
τών ^γερμανικών qίλμ που προεβλήθησαν έφέτος είς 
τάς 'Αθήνας. ‘Η ώραιωτάτη ύπόθεσις, ή μεγαλειώδης 
σκηνοθεσία τού Μουρνάου, ή θαυμασία φωτογραφία με 
τούς υπέροχους φωτισμούς τού ΚάρλΧόφμανν, μέ ώρισμένα 
clair-obseurs ά λά Ρέμπραντ καί ώρισμένα grisailles 
ά λά Καριέρ καθώς καί ή άψογος ύποκρισις τού Γκόστα 
Έκμαν, τής Καμίλλης Χόρν, τής έξαιρειικής ταύτης άπο- 
καλύψεαϊς τής γερμανικής κινηματογραφίας, καί του Αιμί
λιου Γιάννικς, δστις δημιουργεί ένα πολύ περίεργον τύπον 
Μεφιστοφελούς, συνετέλεσαν ώστε νά καταστήσουν τό 
έργον αυτό αληθές καύχημα τού παγκοσμίου κινηματο
γράφου.

Είς τήν αμέσως έπομένην σειράν έρχονται τά «Χρο
νικά τού Γκρήσχουζ» (U-F.A.). έργον πλήρες λυρισμού 
καί ποιητικές έξάρσεως καί είς τ· όποιον ή δεξιοτεχνία 
τού σκηνοθέτου Γουσταύου φόν Γκέρλαχ συνδιάζεται μέ 
τήν δεξιοτεχνίαν τών ήθοποιών καί ιδίως τής Λίλ 
ΝτάγκΛβερ, ήτις επιτυγχάνει είς τό έργον αυτό τήν ώραιο- 
τέραν της δημιουργίαν. Δέον δμως νά σημειωθή έπίσης 
οιι τό φίλμ αυτό, λόγω ίσως κάποιας βαρύτητος δέν έση· 
μείωσβν εις τάς Αθήνας τήν επιτυχίαν ήν έτρεπε νά ση- 
μειώση.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΦΙΛΜ

«’Ονειρώδες Βάλς> (U.F.A.) τού Λουδοβίκου Μπέρ- 
γκερ μέ τήν Μαίντυ Χρίστιανς, τή^ Ξένια Ν’έσνυ καί τόν 
Βίλλυ Φρίτς,«’Αδελφοί Σέλλεμπεργκ», (U.F Α.) τού Κάρλ 
Γκρούνε μέ τήν Λίλ Ντάγκοβερ καί τόν Κόνρατ Φάϊντ, 
«Μανόν Λεσκώ» (U.F.A.) τού ’Αρθούρου Ρόμπισον μέ 
τήν Λύα ντέ Πούττι καί τόν Γκαϊντάρωβ, «Δύναμις καί 
Καλλονή», (U F.A.), τού οποίου ή κουλτυυριστική αξία 
είναι αναμφισβήτητος, καί «Ιερουσαλήμ» (U.F.A) τού 
Γουσταύου Μολάντερ μέ τήν Τζέννυ Χάσελκιστ τήν Μόνα 
Μάρτενσον τόν Λάρς Χάνσον καί τόν Κόνρατ Φαϊντ. 
Τό έργον αυτό ένεκα τού φιλοσοφικού του βάθους παρε- 
ξηγήθη υπό τού κοινού καί έσημείωσε μάλλον αποτυχίαν. 
ΚΑΛΑ ΦΙΛΜ

«Γιά τήν αγάπη του» (U.F.A,) τού Μάκ Μαίν μέ τήν 
νΟσσι Όσβάλντα καί τόν Βίλλυ Φρίτς, «Τό σπήτι τού 
ψεύδους» (U.F.A.) τού Λούπου Πίκ μέ τόν Βέρνεο Κρά- 
ους καί τήν Μαίρη Τζόνσον, έργον διά τό όποιον έχομεν 
τάς αύτάς ώς καί είς τήν «’Ιερουσαλήμ» παρατηρήσεις, 
«Μία Νέα Ντυμπαρρύ» (U-F.A.) τού Άλεξ Κόρντα μέ 
τήν Μαρία Κόρντα, «’Αγνή Σουζάννα» (U.F.A) τού 
Άϊχμπεργκ μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Βίλλυ Φρίτς, 
«Ή Πριγκήπισσα τού Τσάρνιας» (U.F.A.) μέ τήν Λιάνε 
Χάίτ καί τόν *Οσκαρ  Μάριον (τά δύο ταύτα έργα αξίζουν 
άρτίως τό «καλώς» Τσίρκους», (U»F.A.) τού Μάριο Μπο-

^ΑΝΕΠΙΤΥΧΗ
«Ό Τζόκεύ» (UFA), α’Ο Έρασιής» (UFA), «Ή Σφαί

ρα τή: ζωής», (Swenska), «Αί Τρεις Παρθένοι» (Terra), 
«'Ο άνθρωπος πού έπώ^ησε τήν ψυχήν του», (Terra),«Τή; 
τύΖη; τά καπρίτσιά» (Phoebus), «Μπαγιαντέρα» (λαϊκή ε
πιτυχία) (Emelka), «Ή Χορεύτρια τή; Φωτιάς»(Ρ1κ^υ3), 
«Τρία ωρολόγια» (UFA) «Τά Παραμύθια τού Χοφμαν» 
(Nuwfeld), «Τ ιτιάνα» (UFA), «"Ονειρα πού σβύνουν» 
(UFA) «Φαιδώρο», Maxim), «Γουλιέλμος Τέλλο.» (Α.Α. 
F.A.), «Ό άνθρωπος χωρίς κατοικίαν» (UFA), «Σωματεμ
πορία» (Slid · Film) καί τό «*Οπιον»  διά τό όποιον οιοσ· 
δήποτε χαρακτηρισμός μάς φαίνεται επιεικής.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ — (Φ λμ έν δλω 79, 
κατά τό παρελθόν έτος : 85).—
ΠΦΛΥ ΚΑΛΑ ΦΙΛΜ

«Ό Λεμβούχος τού Βόλγα» (Prodisco) τού Σέσ·λ ντε 
Μίλ, μέ τόν Ούΐλλιαμ Μτόϊντ, τόν Βίκτωρ Βαοκονι καί 
τήν Έλυνορ Φαίηρ, έργον σημειώσαν τήν μεγαλειτέ
ραν λαϊκήν έπιτυχίαν, καί «Δόν X.» (United Artists), τού 
Ντόναλντ Κρίσπ, μέ τόν Ντούγκλας Φαιρμπανκς καί ^ήν 
Μαίρη Άστορ.
ΚΑΛΑ

ΑΝΕΠΙΤΥΧΗ
«Ή κόρη τού δάσους» (Universal), «Ύπό την Βασι. 

λικήν Χλαμίδα», (Bktta) «’Ανήσυχες γυναίκες» First Na- 
sional) -Μοντέρνα γυναίκα» (Metro) ·Ό Πειρατής» (Uni- 
varsal), «Ρτβινσών δ θηριοφάγος», «Γιά τήν αγάπη τής 
Κα°μελίτας (FPO), «Τό Μπαιγκαίν μιας II ιρισινής» (First 
National), «’Ανάρμοστος γάμος» (Universal), «Ή μάχη 
τού Σαντιάγο» «Τό παιδί τής Φλάνδρας» (Metro) «Σου
ζάννα είσαι τρελλή» (ΙΙαραμάουντ) «Τό άνθο^ τ·ις νυκτός» 
(Παοαυάουντ), «Κόαπρα» (Παρααάουντς) «Τό σινιάΌ τής 
αγάπης» Unitet Artist) «Πολυά'α» (United) Artists) 
«Στο Στρόβιλο τών κυμάτων» (Metro). «Τό στοιχειό τού 
Πύργου» (Metro), «Ή γή τού διαβόλου» (Universal) 
«"Οταν οι γυναίκας αγαπούν», «Στά καμπαρέ» (Anglia 
Film) Οί διαφθορείς τής πέμπτης Λεωφόρου» (Prodiscp) 
καί όλα τά ύπολειπόμενα όμερικα'ϊκά φίλμ ιά όποια δέν 
συγκαταλέγονται μεταξύ τών «πο ύ καλών», «καλών καί 
μετρίων» καί τά δποϊα λόγω τού δ/κου των παρα' είηομεν 
νά άπαριθμήαοίμεν διά νά μή κουράοωμεν άσκόηως τούς 
άναγνώστας μας.

Μ · * "*■  ι

ΓΑΛΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΗ
(Φίλμ έν δλφ 25, κατά τό παρελθόν έτος) ι 25

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
«Μιχαήλ Στρογκώφ» (Societe des Cineromans) τού 
Τουρζσνσκυ μέ τόν Ίβάν Μοσζούκιν κ ί τήν Ναταλια Κο 
βάνκο, έργον σημειώσαν μετά ιόν «Λ·μβ >ύχο τού Βό'.γα» 
την μεγαλειτέραν λαϊκήν έ ατυχίαν, καί <Ή Κάρμεν» 
(Albatros), τού Ζάκ Φεϋντερ μέ τήν Ρακέλ Μελλέρ.

«Ό Μαύρος Αετό;» (United Artists) τού Κλάρ,ετς 
Μπρόουν μέ τόν Βαλεντίνο κα( την Βίλμα Μιτανκυ, « Ε
ρωτευμένο Θαλασσοτούλι» (Metro - Goldwyn) τού 
Καμπιν μέ τόν Νοβάρρο, «Ό Υιός τού Σεΐχη» (United 
Artists) μέ τόν Βαλεντίνο καί την Βί7μι Μπανκυ, 
Πύργο; τού Ψεύδους» (Metro - Goldwyn) τού Βίκτωρ Ζο- 
στοωμ μέ τόν Αόν Γσά εϋ, « Η Εύθυμη Χήρα» (Metro 
Goldwyn) τού Έρικ φόν Στρόχείμ μέ τήν Μαίη Μουρ- 
ραιη καί τόν Τζιόν Τζιλαπεοτ, «Αυτός που δεχεται ραπί
σματα» (Metro - Goldwyn) τού Ζόστρωμ μέ τόν Λόν Ισα- 
νεϋ «Ό Γυχεχός» (Metro - Goldwyn) μέ τόν Μπούστερ 
Κήτον, «Στην άλλη ζωή» (Prodisco) τού Σέσιλ ντε Μιλ/ 
μέ τόν Ζόζεφ Σίλντηρκτ, τόν Ούΐλλιαμ Μπουντ, την Βέρα 
Ρέϋνολντς καί τήν Ζέττα Γκούνταλ, (τό έργον αυτό κατα
τάσσεται είς τά «καλά» λόγφ τού τολμηρού καί πρωτο
τύπου τής ιδέας), <Ή Λευκή ’Αδελφή» (Metro) μέ την 
Λίλιαν Γκίς, «Τό Κόκκινο Κρίνο» (Metro) του Φρ«νξ 
Νίμπλο μέ τόν Νοβάρρο καί τόν ΟύάλΖας Μπερρυ, « Ο 
Ντροπαλός» (Paramount) μέ τόν Χάρολντ Λούντ, «Κοεν 
ΚέΆυ καί Σία» (Universal) μέ τόν Τσάρλ Μουρραιη, «Η 
Κατάπτωιις» (Universal) τού Κλάρενς Μπροουν με την 
Λουΐζα Ντρέσσερ καί «Τό φάντασμα τής "Οπερας»υηινΓ8Α1 
μέ τόν Λόν Τσανεϋ.
ΜΕΤΡΙΑ ΦΙΛΜ

• Όνειρεμμένο Βασιλόπουλο» (Μετρό), «Ματωμένο; 
Έρως» (Γκόλτουίν), «Τι στοιχίζει μιά τρέλλα» (Παραμα- 
ουντ), «Μοντέρνος Βασιληάς. (Παραμάουντ), ‘«‘α γυ
ναίκα τού κόσμου» (Παραμάουντ), « Η Κυρία δεν με Μελ-

ΚΑΛΑ , ,
«Νιτσέβο» fde Baroncelli) του ντέ Μπαροντσελλι με τον 
Σάρλ Βανέλ καί τήν Λίλιαν Χώλ Νιάβ ς, * θ ’Ίλιγγος» 
(Cinegraphic) τού Μαρσέλ Λερμπιέ μέτόν Ζάκ Κατελαΐν και 
τήν Έμμυ Αίν, «Άντου™νέιια Σαμπριέ. (Societe di ci
neromans) τή: Ζερμαίν Ντυλάκ μέ τήν ,Εύα Φρανσυς και 
τόν Γκαμπριέλ Γκαμπριό, «Ή χορεύτρια μέ τά χρυσά πόδια 
(S^siete des cineromans) τού Jacques Robert μέ τήν 
Λίλιαν ΚωνστανΊνι « Αίμα τσιγγάνων» (Mappemonde Film) 
τού Μαρσέλ Σιλβέρ μέ τήν Ρακέλ Μελλέρ «Γο παιδί τού 
δρόμου» Ste des Cineramans) τού Monca καί Keroul, μέ 
τόν ’Ανρύ Μπα.ντέν,

Η χορεύτρια μέ τά χρυσά πόδια * ΊΓΧ 1 _ Λ \ \

ΜΕΤΡΙΑ«Ή ‘Υπερτάτη θυσία» (Sosiete des Cineromans) α’Ο 
Παπάς καί οί Νεόπλουτοι (Donatien), *Β<»σιλ»κοί  "Έρωτες» 
J. de Baroncelli, «Ό Καπιταίν Ρασκάς» Ste de Cinero
mans), (τά δύο ταύτα έργα έσηιιείωσαν Ζαϊκήν επιτυχίαν) 
«Τό Πηγάδι τού Ίοκώβ» (Dr Markus) Μ «αρόκο» (Bur- 
guet)e «Γιασμίνα» (Aubert) «Πάλας» (Natan).
ΑΝΕΠΙΤΥΧΗ«Ό Δρόμος τών γιγάντων» (Aubert) «Βιντίκτσ» ’Gau
mont), «Ό Πρίγκηψ Ζι.;άλ> (Aubert) «La Riposte» 
(Albatros) «Τό σπή ι τού δάσους» (Legrand), κυί «Άνα- 
λαμπαί ονείρων» (J. de Baroncelli)
ΡίΙΣΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.-(Φίλμ έν δλφ 7).
Π©ΛΥ ΚΑΛΑ«Ποτέμκινι (Σοβκινό) τού Άϊζενστάϊν, καί «Γάμος 
*Αρκτου» (Σοβχινό) τού νΕγγερτ.
ΚΑΛΑ«Ίβάν δ τρομερός» (Μεζραπόν Ρους), «Ντεκαμπρίστ»



Κινηματογραφικός *AdeH(i
ΚίνηνατογραφΙκδς Άόττιρ

(Aquarium) του Ίβανόφσκι, μέ τόν Μπορονίκιν καί τήν 
Βαρβάρα Άννενκόβα και «Σταυρός καί Μάουζερ» (Σοβ 
κινό).
ΜΕΤΡΙΑ

«Τό Λιμάνι τού Θανάτου» (Γκοσκινό), καί «Μουσουλ 
μάνα» (Προλετκίνο).
ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.-(Φιλμ έν όλω 6).
ΚΑΛΑ

«Μια Γυναίκα ά λά γκαρσόν» (Genina) μέ τήν Κάρ- 
μεν Μπόνι.
ΜΕΤΡΙΑ

«Ό Κουρσάρος» (Genina), «Συρανό» (Genina).
ΑΝΕΠΙΤΥΧΗ

«ΕΙς τόν Κλωβόν τών Λεόντων» (Pittaluga), «Τό Φάν
τασμα τοΰ Πύργου» (Pittaluga), «‘Η νήσος τού έ
ρωτος.

ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.-Κανένα φιλμ Αυ
στριακής παραγωγής έκ τών τεσσάρων τόν αριθμόν πού 
προεβ'ήθησαν εις τήν πόλιν μας δέν αξίζει ούιε τό 
«μετρίως».

’Ιδού έν δλίγοις ό σύντομος απολογισμός τής ληξάσης 
κινηματογραφικής περιόδου. *2ς  έγράψαμεν καί άνωτέρω 
πρυσεπαθήσαμεν νά φανώμεν όσον τό δυνατόν αμερόληπτοι 
καί έάν τυχόν περιβπέσαμεν καί εις μερικά σφάλματα κατά 
τήν κατάταξιν τών έργων, παρακαλονμεν τούς άναγνώστας 
μας θερμώς, νά μάς συγχωρήσουν διότι... ούδε ς ό άλάν 
θαστος.

*0 Γερμανός καλλιτέχνης Αιμίλιος Γιάννιγκς καί δ 
’Αμερικανός συνάδελφός του Ούάλλας Μπήρυ κατά 

τελιυταίαν των φωτογραφίαν.
(Photo: Paramount)

Καταλήγοντες έ> φράζομεν καί πάλϊν τήν πλήρη Ικανο
ποίησήν μας διά τά άποτβλέσματα τής περιόδου ταύτης 
καί εύχόμεθα, κατά τήν στερεότυπον φοάσιν, δπως ή προ
σεχής περίοδος, ήτις αγγέλλεται ήδη έξαιρετικώς ένδιαφε- 
ρουσα, άποβή πλέον γόνιμος είς αγαθά αποτελέσματα καί 
καταστή ούτω όριστικώς ή Ελλάς τό πλέον άξιόλογον καί 
ένδιαφέρον κινηματογραφικόν κέντρον τών Βαλκανίων.

Β. Παπαιιι^ζάΧης καί Ro —Ma

ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ
Π. Σ.—Ή διεύθυνσις τής Αλμπάνι είνε Kaiser AlMe 

172 Berlin, καί τή; Μάοσια Κάπρι 2ΐ Rue de Bruxelles 
Paris. Ή Μάε Μούρραιϋ δέν άπεσύρθη ακόμη τού κινημα
τογράφου. Θά ήιο ευχής έργον εάν μάς άπήλλασσ· των έκ- 
κεντρικωιήτων της, άρκουμένη εις τήν χορ υιικήν της 
δόξαν.

— Σάμ ν. Τά δύο έργα, «Μητρόπολις»
καί «Μπέν Χούρ» διά τά όποια μού γράφετε μαρτυρούν 
εύγενεις προσπαΐ’είας τόσον τής Γερμανίας οσον^ καί τής 
’Αμερικής, αί όποϊαι δέν είνε δυνατόν νά μείνουν άπαρα- 
τήρηιοι. Έκ τών δύο τούτων έργων μεγαλείτερον Οόρυ- 
β ;ν προεκάλεσεν ή «Μητρόπολις» διά τό τολμηρόν τής 
ίύέας καί διά τήν πρωτόιυτον σκηνοθεσ'αν του.

—Δημητριάδην Καβάλλαν. Τόν ρόλον τής Ζόνας είς τό 
έργον «Αι τελευταίαι ήμέραι τής Πομπηίας» υποδύεται ή 
‘Ιταλίς Ρίνα ντε Λιγκουόρο. Δέν τής εύρίσκω τάλαντον.

Ζάν Άντζελο καί ό Γκαμπριέλ Γκαμπριό, οί δύο καλ- 
λί εροι ηθοποιοί σήμερον τής Γαλλίας, δέν δύνανται κατ’ 
ουδέ να τρόπον νά συγκριθώσι. Τά εΐ^η των καί τά προ
σόντα των εΐνε τελείως διαφορετικά. Πάντως είς τόν Γκα
μπριό εύρίσκω μεγαλητέραν πολυμέρειαν ταλάντου. Τόν 
ρόλον τής Κρίμχιλντ είς τούς «Νιμπελούγκεν, υποδύεται ή 
Μαργαρίτα Σέν, ήτις μετά τήν δημιουργίαν της ταύτην, 
τήν πραγματικώς ώραίαν, περιέπεσε είς τελείαν άφάνειαν. 
Αί 6 ευνοούμενοι σας καλλιτέχιιδες είνε πολύ καλαί. Έγώ 
ιδιαιτέραν συμπάθειαν τρέφω είς τήν Πόλα Νέγκρι καί 
είς τήν Λ·λ Ντάγκοβερ.

—Λ. Σλ^ρφ ΚαβάλΧαν, Ό Γιάννιγκς εύρίσκεται πάν
τοτε είς τήν «Παραμάουντ» καί απορώ διατί σάς έπεστρά- 
φη ή επιστολή σας. Τό πρ ΰτόν του έργον διά τήν εταιρίαν 
ιαύτην «Αυτός πού έλησμόνησε τόν Θεόν» προεβλήθη μέ 
μεγάλην επιτυχίαν είς τήν ’Αμερικήν. Οί κριτικοί τού νέου 
κό ψου λέγουν ότι έπέτυχε είς τό έργον αυτό τήν ώραιω- 
τέραν του μέχρι τούδε δημιουργίαν, αλλά.μού φαίνεται δτι 
οί 'Αμερικανοί συνάδελφοι κρίνουν όλίγον έγωιστικώς. 
Ή διεύθυνσις τής Γκρέτα Νύ’σεν είνε : Fox Studios 
Hollywood. Τής Μαίη Μάκ Άββοϋ : AVarner Brothers 
Studios, Hollywood. Τής βΚορίννας Γκρίφφιθ : Pickfod 
Fairbanks Studios Santa Monica, Cal. (U.S.A.).

— E. Ζωΐτοην Χαν^ά. Ή πρωταγωνίστρια τού έργου 
«Ιό Καραβάνι προς τήν δύσιτ» είναι ή Λόϋς Βίλσον, τού 
δέ «Πέτρος ό Κουρσάρος» ή *Αουντ  Έγκενε Νίσσεν, ή σύ 
ζυγός, έν τή πραγματικότητα, τού Πώλ Ρίχτερ. Ή Κρίμ- 
χιλντ τών «Νιμπελούγκεν» είναι ή Μαργαρίτα Σέν, ένώ ή 
Μπρούγχιλντ ή’Άννα Ράλφ. Τά άλλα δύο έργα δέν τά γνω
ρίζω. Δώσατέμου συμπληρωματικός οδηγίας. Είμαι πάν
τοτε πρόθυμος νά σάς άηαντήσω είς δτι θάλετε καί γράφε
τε μου συχνά μέ θάρρος.

— Στέφ. Νικολαΐδην Ένταΰ&α. Ή Μαρία Ζικομπίνι 
έχει ταλέντο άλλά θά ή^ύνατο νά είναι ακόμη καλλίτερη 
έάν έμετρίαζε ό'ίγον τάς κινήσεις της καί έάν κατιόρθωνε 
νά άποβάλη κάποιαν άβεβαιό ητι πού έχει συχνά το παί
ξιμό της. Τό τελευταϊόν της έργον πού «έγύρισε» είς τήν 
Γερμανίαν είναι : «‘Η στενωπός τών γυναικών τού ’Αλγε
ριού τής U.F.A. είς τό όποιον κρατεί αρκετά καλά, κατά 
τήν έχφρασιν τού «Der Film» ένα ένδιαφέροντα ρόλον 
παρά τό πλευςόν τής Κσμ λλη; Χόρν, τού Ζάν Μπραντέν, 
καί τού AA’ardick Ward. Διά τήν Ούγκέι; Ντυΐ(λός έχομεν 
τήν αύιήν γνώμην. Δέν έχει καμμίαν φλόγαν καί είναι κα
τάλληλη μόνον διά μανεκέν.

—Γεώργιον < τογιαννίδ γν Καβά^λαν. *0  «Υιός τού 
Σεΐχη» είναι τρόπον τινά συνέχεια τ)ύ Σεΐχη» καί «έγυρί- 
σθη» έξ έτη αργότερα από ό τελευταίο αυτό. *0  σκηνο
θέτης τού πρώτου είναι ό Ζώρζ Φριτζμώρις, ένω τού «Σεΐ
χη» ό Ζώρζ Μέλφορτ. Είς τόν «Υιόν τού Σεΐχη» ή ’Αγνή 
Αύρες κρατεί τόν ρόλον τής μητρός.

Δίδα ’Χν^ιπη ινλα Σαρίπα (ΓΓαλαιδν Φάληρο?)· Ή 
ηθοποιός διά τήν οποίαν μέ έρωιάτε είναι ή Μαίρη Χούν- 
τερ. Φωτογραφίας της δέν έχομεν. Σίλΰιος Β'

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ PARAMOUNT ΚΑΙ ΤΗΣ EMELKAKONZERN 1927-28
PARAMOUNT

*0 «Κινηματογραφικός Άστήρ» θέλων νά κρατή ένη- 
μέρους τούς άναγνώστας του περί τής συντελουμένης έξσι- 
ρετικώς ζωηράς κινήσεως προς μεγαλυτέραν καί καλυτέ- 
ραν παραγωγήν θά άφιερώση σειράν άρθρων άναφερομόνων 
είς τήν κατ’ Ιδίαν παραγωγήν έκάστης τών μεγαλύτερων 
εταιρειών τού Κόσμου.

Τό πρόγραμμα τής «Paramount»1927—8 tbε άσφαλώς 
τό όγκοδέστερον τό όποιον άνέΖαβεν ποτέ κιν. εταιρεία 
(προϋπολογισμός 15 έκ. δ)λ.) καί ολαταδεδομένα μάς πεί
θουν δτι τό πρόγραμμα αυτό θά πραγματοπσιηθή. Άξιο- 
σημείωτον είνε δτι ή «Paramount» άπεφάσισε νά έ^ώτη 
δλην της τήν παραγωγήνοΰτως ώστε νά δυνηθή νά προσφέ· 
ρη είς τούς πελάτας της 1( 0 νέα φίλμ. ‘Ο αριθμός ούτος 
πραγματοποιούμενος καθίσταται μοναδικός ε?ς τήν ιστορίαν 
τού κινηματογράφου.

Δέον έπίσης νά τονισθή Ιδιαιτέρως ή διεθνής ούτως 
,είπεΐν βάσις τού νέου προγράμματος. Διά τού τρόπου τού- ί 
του έλπίζεται δτι θά Ικανοποιηθούν δλα τά γούστα καί 
προ πάντων τό γερμανικόν. Λέγουν δτι αύτός είναι ό λό
γος πού τούς ήνάγκασε νά προσλάβουν τόσους Εύρωιαίους 
καλλιτέχνας. ’Ημείς δμως δέν τό πιστεύομεν. Μάς έδόθη 
δέ έξ άλλου ευκαιρία άλλοτε, νά ύπο τηρίξωμεν από τών 
στηλών αύιών τήν γνώμην μας. Πάχτως τό αληθές είνβ 
δτι κάθε αμερικανική κιν. εταιρία καί Ιδία ή «Para
mount» έσχηματισε ιδιαίτερον ούτως είπεΐν Εύρωπαϊκόν 
τμήμα ή μάλλον γερμανικόν, άποτελούμενον γενικώς άπό 
ξένους καί τό οποίον παρουσιάζει πράγματι φίλμ ξένα. Είς 
τό είδος αύ«.ο*ν  τών φίλμ ή «Παραμάουνι» υπερτέρησε, 
χάρις άσφαλώς είς τόν Pommer, δστις ώς γνωστόν άπε- 
χώρησεν πρό τίνος έκ τής εταιρείας αυτής.

Καί κατά πρώτον, τέσσαρα ρεγάλα φίλμ τ Γι *Έιΐιλ  ί 
Γιάννιγκς έκ τών όποιων τό πρώτον<Ι)βΓ AVeg alles Fleis- 
ches» έτελείωσεν καί προεβλήθη ήδη μέ εξαιρετικήν επι
τυχίαν. Τό δεύτερο/ «ό βασιλεύς τού Σό» «γυρίζεται», δύο 
δε ακόμη σενάρια είνε υπό έπεξεογασίαν, είς τά όποια τόν 
κύριον ρόλ· ν θά κρατή ό "Εμιλ.

Ό I,ubitsch, δστι, ώς γνωστόν «έγύρισε» τήν «Αρ
χαία Χαϊδελβέργη» γιά Λογάριθμόν τής Μέτρο Γκόλδουϊν 
επιστρέφει πάλιν είς τήν «Paramount» καί θά γυρίσρ 
δύο μεγάλα φίλμ.

Τό «Beau Sabreur» ή συνέχεια τού «Beau Geste» 
πρέπει νά συγκαταλε θή είς τά μεγάλα φίλμ καί άσφαλώς 
θά έχη τήν αυτήν έπιτυχίαν τήν όποιαν έσημείωσεν τό τε- 
λευταϊον.

Άναφέρομεν ά όμη τό «Chang» τό όποιον παίζεται 
τώρα στό Μπροντγουαίη καί κρίνεται ώς θαύμα. Έπίσης 
τό «Κάτω κόσμος» μέ σκηνοθέτην τόν Josef von Stern
berg έτελείιυσε καί πρόκειται νά προβληθή τώρα κ ιί είς 
τήν Ευρώπην. ‘Ο Χόρολδ Λοϋντ θά «γυρίση» καί αύτός 
ένα μεγάλο φίλμ. Τό βιβλίον, τό όποιον καί είς τήν Ευ
ρώπην έσχε έξαιρετικήν έπιτυχίαν «Herren bevorzugen 
Blondinen» καί τό περί^ημον θεατρικόν έργον «Abies 
Irish Rose» θά άποτελέσουν τό θέμα δύο μεγάλων έπίσης 
φίλμ. Πρέπει νά άναφέρωμεν άκό ιη τά: «Shanghai Bo
und», «Make Then Lowe You» τή; Έλινορ Γκλύν, 
«The Gay Defender», aTillie’s Punctured Romance» 
καί δύο ιστορικά ς ίλμ τού Φρέντ Τόμσον περί τών οποίων 
δέν είνε γνωστόν ακόμη τ ποτέ τό συγκεκριμένον. ’Επίσης 
τού Τζαίημς Κρούζ «Τό καραβάνι» θά «Ξαναγυρισθή».

’Εξετάζοντες τήν παραγωγήν άπό γενικής άπόψεως, 
«αρατηροΰμεν δτι κρατούν τά σκήπτρα τέσσερα φίλμ τής 
Πόλα Νέγκρι. ‘Η άφθαστος Πολωνίς καλλιτέχνις περιο- 
ρισθβΐσα επί έτη είς φίλμ μάλλον μέτρια, τελευταίως χάριν 

άφ’ ενός τού Πόμμερ, άφ’ ετέρου δέ τού γερμοτννκΟύ 
πνεύματος τών φίλμ καί τής ίδική; της αύτενεργείας έπέ- 
τυχε νά παρουσιάση δημιουργίας, αιτινες έπέσυραν τόν γέ
νι όν θαυμασμόν. Τό «Stacheldraht» καί «The Woman 
cf Trial» έτελείωσαν ήδη και θά προβληθούν προσεχώς.

Ή επιτυχία τής Pola Negri θεωρείται άσφαλύς.
Ευθύς άμέσως δέον νά άναφέρωμεν πέντε φίλμ τού 

τόσον λεπτού καλλιτέχνου Άδόλφον Μενϊού. Έπίσης τέσ
σαρα φίλμ μέ τόν νέον αστέρα FlorenceVidor.Oi κωμικοί 
Wallace Beery καί Raymond Hatton ένωμένοι θά «γυρί
σουν» τέσσαρσς κωμωδίας, .

e0 Richard Dix καί ή Clara Bow, ιΐτινες έβάδισαν 
άπό δόξα οέ δόξα καί κατέοτησαν τόσον δημοφιλείς είς 
τήν ’Αμερικήν, θά «γυρίσουν» καί αυτοί 4 φίλα. Ή τε
λευταίως έξελιχθεϊσα είς άντερα νεαρωτάτη Esther Ral
ston θά πρωταγωνιστή η είς πέντε φίλμ. *0  τόσον δυνατός 
καλλιτέχνης Thomas Meighan θά κρατήση τόν κύριον ρό
λον είς τέσσερα φιλμ.

Ή Paramount θέλουσα νά ικανοποιήσω δλα τά γού
στα θά «, υρίσχρ άκόμη περί τά δέκα φίλμ των Κόου— 
Μπόύ, τά όποια πάντοτε έςαιρετικι αρέσουν είς τό πολύ 
αμερικανικόν κοινόν.

Είς τήν πα αγωγήν αυτήν δύναταί τις νά συμπεριλάβη 
καί τά τρία Ufa-Paiamount φίλμ, δηλ. αΤό τελευτοΐο 
βάλς», «Ή μυστηρειιόδης κραυγή» καί «Ή δύναμις τού 
πεπρωμένου», είς τά όποια βέβαια ή Paramount μόνον 
χρηματικώς συντρέχει.

Έπίσης δέον νάάναφέρωμεν δύο φίλμ κατασκευασμένα 
είς τήν ’Αγγλίαν καί μάλιστα τό «Hunting tower» μέ τόν 
σουηδόν καλλιτέχην Harry Lander καί τήν εσχάτως είς 
Hollywocd π οσληφθιϊσαν Vera Voronina καί ήτις προς 
τούτο μετέβη είς τήν ’Αγγλικήν πρωτεύουσαν.

Αύταί είναι αί γενικοί γραμμαί τού προγράμματος τής 
μ«γαλυτέρας ώς προς τόν όγκον κινηματογραφικής εται
ρείας τού κόσμου· Βλέπει καθείς ότι καταβάλλεται πάσα 
προσπάθεια δπως ικανοποιηθούν δλα τά γούστα καί έλπι- 
ζομεν πράγματι δτι τά γερμανοαμερικανικά φίλμ τής Pa
ramount Οά έχουν καλΜτεχνικήν αξίαν δπως άλλως τε τό 
άπέδειξαν μερικά τελευταία φίλμ καί μάλισ α τό «Αυτό- 
κρατορικόν Ξενοδοχεϊον» ή υπέροχος αυτή δημιουργία τής 
Pola Negri.

Έλπίζομεν νά ίδωμεν κατά τήν προσεχή σαιζόν καί είς 
τάς ’Αθήνας μεοικά άπό τά φίλμ αυτά καί εΐμεθα τής 
Γνώμης δτι θά έχουν άρκετήν έπιτυχίαν. Λέγω άρκετήν δι
ό ci ώς είναι είς όλους γνωστόν τό Ελληνικόν Κοινόν δέν 
άρέσκετοι εις τούς άμερικανισμούς, θά Ικανοποιηθή δμως 
μέ τά φίλμ εκείνα τά όποια κ χτεσκευάσθησαν μέ-βάσιν τό 

ι εύρωπαϊκόν γούστο.
Τό γεγονός δέ τής τάσεως αύτής τής άμερικανικής πα

ραγωγής προς μίμησιν τού γερμανικού στιλ καί δημιουρ
γίαν έργων οπωσδήποτε δυναμένων νά συναγωνιοθούν τά 
φίλμ τή; U.F.A., δέν είναι δυνατόν παρά νά ένθουσιάζη 
πάντα ειλικρινή καί άμερόληπτον θαυμαστήν τής έβδομης 
τέχνης. · ' ,
EMELKAKONZERΝ

Ή Bmelka ίδρύθη πρό έτών καί κατά τήν έποχήν τής 
μεγάλης κρίσεως τής Γερμανικής Κινηματογραφίας. Ή 
Kmelkakonzern, συνασπισμός έκδοτικός, κυρίως τών δύο 
γνωστών γεοοανικών εταιρειών Bayerische Film G- m. 
b. W. καί Sudfiln A. G. είναι σήμερον εις έκ τών σπου- 
όαιοίέρων γερμανικών κινηματογραφικών οργανισμών α
κολουθών τήν U. F. Α. κχί τήν Phoebus.

’Ιδού είς όλίγας γραμμάς ή παραγωγή 1927—8 τής εται
ρείας αύτής.



ϋ%νπ|ΐατογ(>αφτκός Άότήρ

Κ it πρώτον ή Bayerische Film ήρχισεν ήδη τά εξής 
φίλμ:

«Οικογένεια χωρίς ηθική» διασκευή γνωστού θεατρικόν 
έργου, μία ώραι*χ  περιγραφική είκών τής σημερινής κα*α  
σασεως τής οικογένειας. Πρωταγωνιστούν ή Colette 
Brettl καί δ πασίγνωστοι κυρίως άπό τά «Χρονικά τού
Γκρήσχουζ» Paul Hartmann.

«*Ω  σύ πατρίς μυυ !> φ»λμ γεμάτο ζωή καί νεότητα εις 
τδ οποίον παρελαύνουν ^τά ωραιότερα μέρη τής Γερμα
νίας. Σκηνοθοσία τού James Bauer, πρώτα/ιονιστούν δέ 
ή Evelyn Holt καί ή χαριτωμένη Vivian Gibson.

«Ό λαθρέμπορος Άδαμάνιων τής Νέας ‘Υορκης» ένα 
περιπετειώδε. ΜίΑμ, γεμάτο ά/ωνία καί ενδιαφέρον άπο 
εκείνα πού συνήθως άρέ’ουν εις τό πολύ κοινόν.

αΆγαπησες στόν ώραΐο Ρήνο ;> ένα θελκτικό φλμ τού 
θαυμ^σίου Ρήνου καί των ώρ-ιίων γυναικών. ‘Η έτιτυχία 
αυτού του φιλμ, ένεκα τού είδους του διά την Γερμανίαν 
τού/.άχιστον δέον νά ύεωρήται άσφαλής.

« Τό Λά,ιο τού θαιάτου» και «Ιό μεγάλο βραβείο τού 
Κωντουκύ» είναι δύο φίλμ περιπετειώδη, ένα είδος «Μπα
γιαντέρας» πού προεβλήθη στο Αττικόν.

Έκτος τών φίλ αύτων ή εταιρεία ετοιμάζει καί 6 κουλ- 
τουριστικά φίλμ.

Καί ιώρα έρχόμεθα εις τήν περιγραφήν τή; Slid film. 
Πρώτον πρέπει νά άναφέρ υμε τό φιλμ τού Αρθούρου 
Μπέρ/κεν για λογαριασμόν τής Miinchener Lichtspiel- 
knust A. G.,«Friihere Ver haltnisse». Πρόκειται περί ε
νός ελαφρού, γεμάτου πνεύματος.χαριν,έργυυ μέ πρωταγω
νίστριαν εις ένα χαρακτηριστικόν ρόλον υπηρέτριας τήν 
Ossi Oswalda. ‘Ο Paul Heidemann καί δ Otto Reuter 
γνωστοί Βερολινέζοι κωμικοί συνεργάζονται είς αύτό.

«Τό παιγνιδάκι ώρπίων γυναικών», δηλαδή ή περιπετει
ώδης ζωή ενός νέου, δστις άγαπσ δλβς τις γυναίκες καί κα 
θισταται π ίγνιον αυτών. ‘0 Άλφόνς Φρύλανό ύπυδύετα*  
τόν νέον “ύιόν καί πρω^αγωνίστριαι ή Rut hWeyher, ή 
Bllen Kiirti, καί ή Eliza la Porta.

«Ό αστυνόμος τοϋ Σ.κάγου» καί «Τά καταγώγια τού 
οπίου τή; Χαβσης»εΐναι τά απαραίτητα νιεκτεκτιβικά περί· 
πετει όδη φίλμ.

«Έρως καί εργασία» τδ ακανθώδες ζήτημα των πε
ρισσοτέρων γάμων. 'Ένα ένδιαφέρον δράμα άπό τήν σημε
ρινή κοινωνία τού όποιου ή έπιτνχία πρέπει νά θεωρείται 
άσφαλής αφού πρωταγωνιστούν δ Γάλλος «Βε/οκένερ» (χα
ρακτηρισμός τούΓειμαν. περιοδικού Der Film) Γκαμπρι- 
έλ Γκαμπριό «οί ή Eva Francis τήν δέ σκηνοθεσίαν υπό 
τήν νεωτέραν έπίβλεφιν τόύ Louis Nialpas άνελαβεν ή 
γνωστοτάτη γα<λίς σκηνοθέτης Ζ ρμαίνΝτυλάκ.

«Στή Σκιά τού έγκλήματος», ένα είδσς των κοϋόμποϋ 
φίλμ τής Άμεοικής γιά τό πολύ κοινόν.

Καί ή Siidfilm θά πρσσφέρη καί αυτή εις τού; πελό
τας της άρκ&τά εκπαιδευτικά φίλμ.

Εις τήν παραγωγήν 1927—28 δέ ν ακόμη νά προσθέσω- 
μεν καί τά ακόλουθα φίλμ τά όποια μόλις έτελείωσαν.

Πρώτον τήν «Valencia» ήτις προβληθεϊσα εις τό U. 
£F. A. Palast am Zoo τού Βερολίνου έσημείωσε μβγά^ην 
επιτυχίαν. Σκηνοθεσία τού Joap Speyer πολύ έπιτυχημέ- 

η μέ θαυμάσια έςωτερικά στήν Ισπανία καί πρωταγωνι- 
σται τήν Μαρία ΝταλμπαΐσΙν τήν ώρ ιίαν πρωταγωνίστρια 
ού «Συρκούφ», τήν Ντοροθέα Βίκ, τόν "Όσκαρ Μάριον 
όν άλησμόνητον πρωταγωνιστήν τής «Τσάρδτς» καί τόν 

Γιοχάνες Ρίμανν τόν θαυμάσιον έρμηνευτήν τοϋ \7eritas 
vincit». Ή «Βαλέντσια» είναι άσφαλώς ή μεγαλυτέρα 
έφετεινή επιτυχία τής Emelka.

Τό δβότβρην φίλμ τής ΆΟελβέργης «Άϊδελβέργη μου 
δέν μπορώ νά σέ ξεχάσω» μέ σκηνοθέιην τόν James Ba
uer καί πρωταγωνισταί την Νχοροθεα Βίκ, τήν Βιβια*  
Γκίμπσον καί τόν von Schlettow έτελείωσεν κι’ αύιό.

Άναφέρομεν άκόμη τά : «δ βαρώνος 
καί «*Όιαν  τα χελιδόνια γυρίζουν».

τών καμπαρέ»

ΤΟΥ
Η ΕΚΔΟΣΙΣ

‘ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,
’Επειδή «έ^οι τέλους τον προόεχούς Σεπτεμ^οίο 
ό «ΙίινηΗατογραοικδς Άότίιο» Οά. έκδίδίται κατ’ά - 
ραιά δΐιιάτίΐΗατιΐ ιιιι δυνάζίενα νά καΟορτόθονν έκ 
τών πρητέοων λόγω τίις tin ύπάρξεως όχετικών ού · 
όιωδών γεγονότων» τζαοακαλον νται Οεοιιως οι κατά 
τόπους κ. κ· ’Αντιπρόσωποι καί Άνταποκοιταί (ΐας9 
όπως yii ένεργούν μέ^ρι τέλους Σεπτειιθρίου έγγρα
φός όννδροιιιιτών, ά*  λ’ άπό Ιιις ’Οκτωβρίου καί 
πέραν οπότε έπαναλσιιβάνετατ ίι τακτικά του εβδο
μαδιαία έκδοόις.

Έπίόης καθίσταται γνωότόν είς πάντας ότι λόγω 
τών υπερβολικών δαπανών είς ας υποβάλλεται ή 
διεύθυνόις τον «Κινηαατογραό· Άότέρος» διά την 
έκδοόιν τού περιοδικού, άπεφάόιόε όπως αύξήόη 
την τιμήν του είς πέντε (άριϋ· ό) δ -αν· κατά φύΛ- 
λον, διατηρήόιι δέ τάς τιμάς τών όυνδρομών ώς 
έ^ζουν μέχρι όήμερον·

ΤΙΜΑΙ ΣΓΝΔΡ0Μ2Ν “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,
( Έτηόία δραχμαί 1 >0 

’Εξωτερικού ( Έξάμηνος » 80
( Τρίμηνος » 40

» ΣΗΜΕΡΙΝΗ 8ΕΣΙΣ
ΤΗ2 Γ£ΜΑΗΙΚΗ2_ΚίΝ0ΙΪΙΑΤΟΓΡΑΦΙΑ2

Πώς τήν βλέπει ό Ροδόλφος Κλέΐν Ρότζε

—- —---- Κινηματογραφικός 9Αότήο
τά πλεονεκτήαατα τού Γερμανικού φιλμ. Λυπούμαι όμως 
διότι οΐ πλέον άζιόλογοι Γερμανοί άστέρες «στέρησαν τής 
πολυτίμου συμβουλής των τήν κινηματογραφίαν, τού τόπου 
των σήμερον όπότεαΰτη διέχεται τότον κριήμους σηγμας.

"Ιρις Σκαοαβαίου

’Εξωτερικοί

*Ει:αότ ον

( Έτηόία λίρα Άγγ^'αζ । 
( ‘Εξάμηνος λίραι » 1)2
τείχος δραχμαί πέντε (3)

Οί φίλοι άναγνώόται οί όποϊοι έπί τετραετίαν 
ολόκληρον τιμούν τόν «Κινημ· Άότέρα», έχομεν 
τήν πεποίΟηάιν ότι Οά έγκρίνουν τίιν άπόφαόίν μας 
περί αύξήόεως τής τιμής τού περιοδικού καθ’ δόον 
εινε είς θέόιν νά γνωρίζουν παντός άλλου κα>.λί- 
τερον είς ποίας δαπάνας ή μάλλον Ουάίας υπεβλή
θη ή διεύΟυνόίς του ϊνα κατορΟώόη μέχρι όήμερον 
νά διατηρήόη τίιν έκδοόιν τού μοναδικού αυτού πε
ριοδικού είς εποχήν κατά τήν όποιαν διιμοόιογρα· 
δικοί όογανιόιιοί ολοκλήρων έκατοηιιυοίων κατέο-* w λ w W U

ρευόαν.
ΛΙέ πεποίΟιιόιν πρός τό καθήκον καί τήν έκτίμη- 

όιν τών φίλων μας Οά βαδίόωμεν καί πάλιν εμπρός 
διά νά ιιιι άτερήθωμεν τήν χώραν μας τής τιμής 
νά ουγκαταλέγιι μεταξύ τού άλλου πολιτικού τύ
που καί ειδικόν κινηματογραφικόν τοιούτον.

Κατ’ έπανάληψιν ήσχολήθην άπό τών στηλών τού «Κι- 
νημ. Άστέρος» μέ τήν Γαλλικήν κινηματογραφίαν τής 
όποιας ό εύγενής άγών άναμφισβητήτως ήξιζεν ένθαρρύν- 
σεως.Σήμερον θεωρούμαι ευτυχής άσχολουμένη μέ τήν Γερ
μανικήν τοιαύτην ή οποία μέ τά βαρέα πλήγματα πού 
έδέχθη άπό τού πολέμου καί έντεΰθεν ηυπορεϊ ιά λεχύή 
ότι άνεγεννήθη έκ τής τέφρας χωρίς ή έκφρασίς μου νά 
θεωρηθή υπερβολική."Αλλοτε ή Γερμανική κινηματογραφία έφημίζετο διά 
τήν υπεροχήν τησ είς τά ίστορικ χ ςί^μ. Σήμερον όμως 
οπότε χάρις είς τήν γνωστήν Γερμανικήν < ραστηριότητα 
έχει έξελιχθεϊ τεραστίως, τό γερμανικόν φίλμ δύναται 
άριστα νά συναγωνισθή ολόκληρον τήν Ευρωπαϊκήν καί 
Αμερικανικήν παραγωγήν είς όλα Ανεξαιρέτως τά κινημα
τογραφικά εϊδη (Ιστορικά, δραματικά, φιλμοπερέττες, 
κωμωδίες κλπ.).Διά τόν λόγον τούτον ή Γερμανική κινηματογραφία 
λαμβάνεται σπουδαίος ύπ’ δψει άπό τήν αμερικανικήν 
τοιαύτην ήτις προσπαθεί νά συ/κεντρώση πάση θυσία τά 
κα/.λίτερα στοιχεία τού Γερμανικού φίλμ.

Άτυχώς, φαίνεται ότι ό κίνδυνος σΰτος δέν ά^ησυχεϊ 
ποσώς τούς μεταναστεύοντας Γερμανούς καλλιτέχνας, (ομι
λώ κρίνουσα έκ τών αίσοδόξων προβλέψεων τού Κόνραδ 
Φάϊντ έπί τής Γερμανο-Άμερικανικής κινημ. συνεργασίας).

Καλλιτεχνικοί κορυφαί ώς ό Γιάννιγκς, ή Λύα ντέ 
Πούττι, ή Λίλ Ντάγκοβ?ρ κ. ά. φρονώ ότι άδικήθησαν πο
λύ έμφανισδεϊσαι παρά τό πλευρόν Αμερικανικών μέτριο- . 
τήτων. Άλλ’ έπί τού σημείου τούτου θά έπανέλθω άλλοτε. ·

Σήμερον θ*  άρκεσθφ νά παραθέσω τήν γνώμην τού 
έκλεκτού Γερμανού καλλιτέχνου κ. Ροδόλφου Κλέΐν Ρότζε 
έπί τής σημερινής θέσεως τού Γερμανικού φίλμ.
’Οιιτλεϊ ό κ. Κλέΐν Ρότζε

Ό «Κινημ. ’ 

λογώ πώς ή έρτόττ I “ ·* «.I 
πραγμάτων. Πάντως 

και τίποτε περισσότερον.

Η ΠΗΡΑ ΟΗΤΪ AEFOHiPOS
'Αμερικανική έφημτρις άναγγέλει ότι ή βασίλισσα των 

έπεισοδιαχων ταινιών ΙΙήρλ Ονάϊτ ή οποία άπό τετρατ· 
τ^ας εχει άηαρνη^ή τόν κινηματογράφον (ή μάλλον ο τε· 
λτνταΐ^ς τήν άπηρ^ή'&η εφ3 όσον τό εΐδ >ς των ταινιών 
της επανσε νά αρέση tic τονς 3Αμερικανούς) μετά τήν 
ητώσιν της άπό τό άεροπλάνον ήτις τής έστοίχισε κολλάς 
ήμτρας Ακινησίας, άπεφάσισεν όριττιχώς νά γίνη άεοοπό· 

προτιμώ ja νά βλέπη άφ' υψηλοί... τ^ν ταπεινόν αυ
τόν χόσμον.

τ^ν ταπεινόν αν-

ΕΗ.ι mios msm wfss
τοιαύτην ήτίζ

Μεταζυ των πολυτίμ ον δωρων τά όποια ελαβε κ,ατα 
ίχατοντάδας ή Πόλα Νέγχρι έχ μέρους γνωστών χαι α
γνώστων θαυμαστών της, συγκαταλέγεται ενα ^αυιεαοιον 
άν^οδοχεΐον άρταίας * Ελληνικής τέχνης δωρηϋέν είς αυ· 
τήν έκ μέρους 'Έλληνος θαυμαστόν της παραμένο^τος εν 
Γαλλία χαί τηρουντος άνωνυμίαν.Παρα τήν έπι&υμίαν της ή χαλλιτέχνίς δεν χ^τω^Ό'-οοε 
νά έ^αχριβώση τήν ταυτότητα ,τ©ΰ δωρητ ν τον οποίου η 

i περίεργος λεπτότης τήν συνεχίνηοε βαθύτατα.

0 ΓΑΜΟΝ MSAPN EIS ΤΟ “ΜΝΤΖΟ»
Τό δραιια «Ρωμάντζ τό όπ?ΐον μέ τόσην εηιτνχία^ 

ηαίξ ι πέοισν ή χ Κυβέλη χιρημα ογραφεΐ^αι νηό 
ιης ‘Εταιρίας «Μέτρο—Ιχόλόονϊ?» μέ πρωτ γοο ι'ίτην τόν 
νμηίχ'&εστατ^ν Ρα ό·' Ν ράρρο είς τόν ρόλον τον *«α-  

ρ ν έφηι*ερ·ου . *Ο  έχλιχτόί χ λλιιέχιης είναι χστεν^ου· 
σια μένο> άηό τόν ρ λον τον έν συ^ενιεύξει δέ έδήλωσεν 

. τι &ά χαταβάλη η^σαν δυνατήν ηροσπά&τιαν διά νά τόν 
άίίοδώοη έπιτυχ< στερα.

ΒΓΓΡΑΦΑΙ ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΒΝ
Χρ. Παπαγεωργίου
Π. Κουβίλης 
άινημ. «’Αττικόν»

Ή ποσόιης, 16 φίλμ έκτος τών χουλτουριστικών, τε- Γ. Χριστόπουλος 
χνικών καί ειδικών, άσφαλώς είνε Παν ικανοποιητική, άν X. Άμπλιανίτης 
κρίνη δέ κανείς άπό τήν καλήν άρχήν τής «Βαλέντσιας» L Μιρλος 
φυιίνβιαι on καί ή ποιότης δέν θά ύστερήση. R©—Mallxpa^x. Τακτικού

Θ?σ)νίκη
Πάτ-αι 
"Αμφισσα 
Τρίπολις 
Λαμία 
Σέρραι

Τηγάνι

1-6 1927 
1-7-1927 
1-7 1927 
1-5-1927 
1-8-1927 
1-8-1927 
1-8-1927

μέχρι 
»

>
>
>
>

30-8 - ]927 
30-6 - 19-8 
30-12-1927 
30-10 1927 
30 10-1927 
30-10-1927 
30-10-1927

Ό «Κινημ. Άστήρ» μού ζητεί ποια προβλέπω ότι θά 
είναι ή μελλοντική έξέλιξις τού Γερμανικού φίλμ. ‘Ομο
λογώ πώς ή έρώτησίς του αύτη μέ φέρει οΑίγον πρό αδιε
ξόδου διότι αδυνατώ νά προβλέψω έπί ■“—<rr7^, 
πραγμάτων. Πάντως, άρκούμαι νά οάς εϊπω πώς 
έγώ τήν σημερινήν ύέσιν τής Γερμανικής κινηματογραφίας, 
και τίποτε περισσότερον.Νομίζω ότι τό Γερμανικόν ςίλμ διέρχεται κρίσιν κατ’ 

Ολοι εργαζόμενα είς τό έπαχρον. Παράγομεν ται- 
",___, -.‘-'3 στοιχίζουσι μυθώδη ποσά τά

____  __ ;ροσέγγισιν αποδίδουν. Παράγομεν επίσης 
μέτρια φίλμ χωρίς καλλιτεχνικός αξιώσεις καί όμως πω- 
λούνται ι '
διεθνούς γούστου.I
φρόνιμον. Δέν παράγομεν 
μόνον καλάς καί επιμελημένος ταινίας, καιρόν κατασκευάζομεν έποποιϊκά φίλμ τά όποϊα τυγχά- 
νουσι λαμπράς υποδοχής είς όλα τά Κράτη.

Βεβαίως ό κινηματογράφος απέχει κατά παρασάγκας 
άπό τό Θέατρον. Οί νόμοι του ένας διαφέρουν ριζικώς άπό 
τού ετέρου.Ή ταινία δέν πρέπει νά προσφέρη φιλολογίαν είς τό 
Κοινόν αλλά έκπαίδευσιν, έμτνευσιν, διασκέδασήν καί 
καλαισθησίαν.Τό Γερμανικό φίλμ παρέχει όλα αυτά έν αφθονία είς 
τόν θεαιήν.*Ισως αύτό νά είναι ένας άπό τούς λόγους πού τό κα
θιστούν περιζήτητον: Ροδόλφος Κλέΐν Ρότζε

** *
Όσον δι*  εμέ συμφωνώ άπολύτως μέ τόν κ. Ρότζε διά

ΦΘΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
τής πορείας των 

βλέπω 
f

αύιάς. *<  
νιας τερατώδεις αίτινες όμως 
©ποια ουδέ κατά ιτι--- Χ ····*··»·

■Λμ . ........ -λ.___ J άξιώσεις καί όμως πω-
είς καλάς τιμάς έλλατώνοντα τό γόητρον τού

Τώρα εύρομεν ένα μέσον τόσον πρακτικόν όσον καί 
Ζ------ 1 πλέον «τερατώδη φίλμ» άλλα

’Από καιρού δέ ιίς

ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Τό γοαφείον δύναταονά σάς προ 

ζαθ όλ-ην τήν βερενήν περό<>- 
δον τό φθηνότερο πρόγρα|Χ|Κν. καί τό 
καταλληλότεροι δτά νά προσέλκυση 
τήν πελατείαν σας.

Γράψιτε νά σάς στείλωμεν/[κατάλογον 
καϊ τιμάς.

Πανεπιστημίου 53
(Στοά Πεαματζογλου)
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ “ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Καθημερινώς καταφθάνουν εις τά γραφεία μας δηλώ

σεις συμμετοχής είς τόν Μεγάλον Διαγωνισμόν διά την 
έκλογήν μιάς νέας καί ενός νέου,άστέρων τής οθόνης.

Δ·κ >ίωαα συμμετοχής έχουν ξάντες, νέοικαί δεσποινίδες 
16—25 έτών, έξ ολοκλήρου τής Έλ'άδος καί τοΰ ‘Εξωτε
ρικού έλληνες. *Ο· όι έπιθυμοΰν νά λάβουν μέρος δέον νά 
μάς άποστείλωσι μίαν καλλιτεχνικήν φωτογραφίαν των καί 
τό κατωτέρω δημοσίευόμενον δελιίον συμπεπληρωμένον 
Οί έ τιθυμουντές νά δημοσιευθή ή είκών των εις τόν αΚι
νηματογραφικόν Αστέρα» δέον νά μάς έμβάσωσι δρχ. 7U 
διά τήν άξιαν τοΰ κλισέ. ’Ανεξαρτήτως τής δημοσιεύσεως 
ή μή τής εικόνος, άπασαι αί ηωτογυαφίοι μετά τοΰ σχε
τικού δελτίου» θά τεθούν υπό τήν κρίσιν τής έπιτροπής ή 
οποία θά έκλέξη τέσσαρας έξ έκάστου φύλου. ‘Εκ τών 
οχτώ αύτών υποψηφίων ή Paris International Films διά 
τοΰ διευθυντοΰ της κ. Ματώ θά έ<Λ.έξη μίαν νέαν καί ένα 
νίον οί ότοΐοι θά πσρακληθοΰν νά λάβουν μέρος εις τό 
«γύρισμα» .μιας ταινίας έν Παρισίοις.

Μέχρι σήμερον έδήλωσαν συμμετοχήν είς τόν διαγωνι
σμόν μας σί κύριοι και δεσποινίδες : I. Κρασόπουλος, X. 
Μπόζιας, I. Χριστοδούλου, Λέων Ντορός, Μάρθα Βήτα, 
Γ Ζουρελης, *Ιππ.  Σπανός, Omero, Δ. Νάνος, Σ. Κ««μ- 
βύσας, Ρού^της, Α. Οί-ονομίδης 
Τζίκας, Λεύτερης Σλάβος, * 
Κορτάκος, Λύα Πολίτου, Γ, Τσιώμη
*^χνης, Λιτκε, Ζαν Βαλεντίνο, Γ. Παυλίδης, Κάποιος, Jean 
Fox, Νέος Άσχήρ, Φιλότεχνος, Ν. Στασινόπουλος, Λίνα 
Σαλώ, Δ. Ζερβόπου^ος, Στίλις Άράπης, Δ. ΓΙαρίσης, Γ. 
Ζαλόβασ, Ρ.,δ. ντέ Ρένιο, Καίτη Τσάκωνα, I. Γεισογλου, 
Άλφό'σος Νταμοΰρο, Δ. Τσιρι^ώτης Παρμ. Άνανιάδης, 
καί ‘Ιωάν.Φωτεινός.

Φωτογραφίαι διά τήν συμμετοχήν είς τόν διαγωνισμόν 
θά γίνονται δεκταί μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου έ.

δέον vd μάς έμβάσωσι δρχ. 7U 
; τής δημοσιεύσεως 

η μή τής εικόνος, άπασαι αι ηωιογυαφίοι μετά του σχε-<
οποία θά έκλέξη τέσσαρας έξ έκαστου φύλου. Έχ

τοΰ διευθυντοΰ της κ. Ματώ ί>ά έ<Λ.έξη μίαν νέαν καί

Γ. Σ ββόγλου, Εύρ. 
Αντα Οικονομάκου, Ίούλ.

ις, I. Βικίας, Έρασι-

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KINHB. ΑΣΤΕΡΕΣ

Έκ Κοζάνης, ετών 24. ύψος 1.67, κιλά 70, καστανά

05»

Καίτη Τόάκωνα
Έξ ‘Αθηνών, έτών 18, ύψος 1.61, κιλά 66, καστανή

Κινηματογραφικός Άότίιρ

Άλφόνόο Νταμοΰρο
Έκ ΡβΟύμνης, έτών 20, ύψος 1.70 κιλά 55, 

μελαχροινός

ΔΕΛΤΙΟΝ
SYMMETOXHS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ονοαατεπώννιιον η ιξτενδώννμον

Διενθυνόις

Πόλις

Ηλικία

Χρώμα

"Υφος----------

ΒάροςεΙς κιλά

Σημείωιΐις· Τό άβλτιο*  συμμετοχής άττο· 
χοπτόμονον &*  άποστίλλεται μετά μιας καλλιτε
χνικής φωτογραφίας είς τήν όιεύΦυνσιν τοΰ *Κι-  
νηματ, Άοτέρος*.  ('Επιτροπήν Διαγωνισμού),

>>>:

Γεώργιος Ζαλόόας
Εξ Ίσμαηλίας (ΑΙγΰπτου) έτών 22, ύψος 1.76, κιλά 

69, καστανός

Χάρ6ικ
Εχ Θίοοαλονίκης, έχών £0, ύψος 1.70, κιλά 65 

μιλαχροινός

Ροδόλφος ντέ Ρένιο
Έκ Λευκάδος, έτών 18, ύψος 1.63, κιλά 57, μελαχροινός
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ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

01 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΕ ΤΗΣ BMIHJ
ΑΜΦΙΣΣΑ,’Ιούνιος. (Του περιδεύοντος αντιπροσώπου 

μας).—Εις τήν μικράν κοιλάδα των παλαιών Σαλώνων, την 
σημερινήν * Άμφισσαν, μα^ύ μέ τήν άλλην προοδευτικήν 
κίνηοιν τού τόπου, διεξάγεται από έτών ένας σιωπηλός 
αγών, εντελώς αθόρυβος, προς έπικράυησιν και έξάπλωσιν 
τού κινηματογράφου. Τήν εύγενή ιδέαν συνέλαβον πέντε 
Άμφισσεΐς, οί όποιοι συμβληίΗντες μέ ον έκ Κων)πόλεως 
έμπειρό ιατον όπερατέρ Λυυκάν Νικολάοβιτς ίδρυσαν κατά 
’Οκτώβριον τοϋ 1923 τον ΐϊΐνημοτογράφον «’Αττικόν >. 
*Οπως εις όλα τά μικρά μέρη, οί τέσιαρες συνέταιροι 
είχαν ν’ άναπαλαίσουν μέ τήν αδιαφορίαν και τήν άγνοιαν 
τού κοινού τής κωμοπόλεως καί έτσι τό «'Αττικόν*  τής 
Άμφίσΐης ύπέστη έκτ/τε κατά καιρούς μεταβολάς καί τρο
ποποιήσεις τής άποτελούσης αυτόν 'Εταιρείας, μετατεθέν 
κατ’ έπανάληψιν έκ τής μονίμου αιθούσης του εις ένα 
καφενεΐον καί έγκατασταθέν καιά τάς θερινός περιόδους 
εις διάφορα εξοχικά κέντρα.

Ή αντοχή όμως των περισσοτέρων έκ τών αρχικών 
συνεταίρων έκάμφθη έν τελεί καί τοιουτοτρόπως ή σύνθε- 
σις τή: εταιρείας ύπέστη καί αυτή έν τφ μετ ιξύ διαφόρους 
μεταβολάς, δεδομένου ότι μέχρι σήμερον μόιον εις τό 
παθητικόν τή^έοαιρείας έσημειώθησαν σημαντικά κονδύλια, 
χωρίς τίποτε ν' αναγραφή εις τό ενεργητικόν της.

Εύτυχώςκαί διά τήν νΑμφι?σιν καί διά τόν κινηματο
γράφο*,  οί τρ»ϊς έκ τών αρχικών συνεταίρων δεν έδίστα- 
σαν νά προχτορήσουν καί σήμερον δύνανται νά καυχώνται 
ότι έτέβσλαν εν τελεί τόν κινηματογράφον, κατορΟτόσαντες 
ν’ άντεπεςέρχωνται εις τά καθημερινά έξοδά των. ‘Η εται
ρεία έξακολουθεϊ ακόμη νά φέρη τόν ίδιον τίτλον, άποτε- 
λεΐται δέ άπό τούς κ.κ. Λουχάν Νικολάοβιτς, Θεόδωρό- 
πουλον, Ν. Κοντοδήμον καί Γ. ίΐαπαδόπουλον.

Είναι αληθές ότι ή έπιχείρησις τού «’Αττικού» δέν 
έχει σήμερον ουσιαστικά κέρδη, έλπίζεται όμως ότι εις τό 
μέλλον θα έπιχρατήση έν τέλει καί θά ίκανοποιήση τούς, 

• τόσον μοχθήσαντας διά τόν εύγενή καί αφιλοκερδή σκοπόν 
των, άν έννοείται έν τφ μεταξύ δέν παρεμβληθή ό αιώνιος 
τρίτος, ό όποιος συνήθως είς τόν τόπο μας φκοτίμεϊται τήν 
τελευταίαν στιγμήν.

Ιϊρός τό παρόν τό «’Αττικόν» είναι έγκατεστημένον εις 
τήν πλατείαν Κεχαγιά, πρό τού καφενείου τού κ. Καραδή- 
μου, γίνεται δέ σκέψις νά έγκαιασταθή κατά τήν χειμερι
νήν περίοδον είς μόνιμον αίθουσαν,διά νά συστηματοποιήση 
περισσότερον τάς έργατίας του.

Δυστυχώς είς τά μικρά μέρη διάφορα κρατικά όργανα 
έπεμβαίνουν συνήθως είς τάς έργασίας τών άλλων μέ τήν 
άξίωσιν νά γίνουν οί ρυθμισταί τών οικονομικών των. Διχ- 
φορετικά δεν έξηγεϊται τό πώςκαί δυναμειποίου νόμου ήΟί- 
κονομική 'Βφορία Άμφ σσης απαγορεύει, άναγράφουσα τήν 
άπαγόρευσιν και επί τής άδειας τήν πέραν τής 12. 30' νυ· 
κτερίνής, λειτουργίαν τού κινηματογράφου, ένφ είναι γνω 
σιόν ότι είς τάς Αθήνας, τάς Πάτρας καί άλλος πόλεις ή 
λειτουργία τών δημοσίων θεαμάτων παρατείνεται μέχρι — 
ένίοιε δέ καί ίΐέραν — τής 1 μ. μεσονύκτιον. ‘Η τακτική 
αύιή, έφ’ όσον άλλως ιε δέν συντρέχει κανείς λόγος δηιιο- 
σίας ταξεως, δέν συντελεί είς τίποτε άλλο άπό τού νά ζη- 
μιώνη τήν έπιχείρησιν, διόιι κανείς έκ τών θεατών δέν 
προλαμβάνει κατα τούς θερινούς μήνας νά προσέλθη πρό 
τής 10.30' έσπεριν ,ς

Χωρίς νά έρωτησωμεν έν προκειμένη) τόν κ. Οικονομι
κόν “Εφορον άν νομίζη άρκεισς δύο μόνον ώρας διά τήν 
προβολήν ένός οίουΤη ».υτε έργου, έχομεν τήν γνώμην δει 
τό ζήτημα τούτο δέν είναι οικονομικής φύσεως, ή δέ άνά- 
μιξίς του άποτελεΐ σκανδαλώδη έπέμβασιν ιΐς καθήκοντα 
άπολύτπς άστννυμική; άρμοδιότητος.

Σπ. Καζάζιις

Ο ΛΙΝΤΕΜΠΕΡΓΚ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

eO κ. Άδόλφος Ζ κόρ τής «ΓΙαραμάουντ» έπεσκέφθη 
τόν διάσημον ’Αμερικανόν άεροπόρον Κάρολον Λίντεμπβργκ 
καί τού έπρότεινε τά «γυρίση» ένα φίλμ διά τήν Εταιρίαν 
πού άντιπροσωπεύει ον τί άμοιβής 300.901 δολλαρίων.

‘Ο ’Αμερικανός άεροπόρος χωρίς ν’ απόρριψη τήν προ- 
σοδοφόρον αυτήν πρότασιν έδηΛωσεν εις τόν κ. Ζυκόρ ότι 
έπιφυλάσσεται νά τού άπαντήση μετά τήν επιστροφήν του 
έν Νέα Ύόρκη.

Η ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Elvs δ τίτλος τού νέου βιβλίου τού σκηνοθέτου κ. Μ. 

Κουνελάκη τδ όποιον έξεδόθη καί πωλείται είς δλα τά βι
βλιοπωλεία καί άπό τόν ίδιον (Μακεδονίας 25 Άθήναι) 
άντί δέκα δραχμών. Ή «Σκηνοθεσία» είνι διάλεξις ή 
δποία έγεινε είς τήν αίθουσαν τού ’Ωδείου ’Αθηνών είς τάς 
13 ’Απριλίου 1927 καί έπχνελήφθη κατά παράκλησιν τού 
Πειραίκού Συνδέσμου είς τήν αίθουσαν τού ’Ωδείου Πειραιώς.

ο "κμμ, α’ϊηΡη ::: etboias
Καθίσταται γνωστόν οτι σ «ΚτνηιιατογραΟϊκός 

Άότιιο» #ά άντιηροαωηεύεται χαθ’ ολην τήν Εύβοιαν 
υπό τοϋ £ν Χαλχιόι δίαμένοντος φιλτάτου δημοσιογράφου 
μ. Ε. Τσυρηχάχι τΙς τόν δποϊ^ν δίον νά άπτυθύνονιαι 
πάνττς δι9 οίονδήποτε ζήζηιια άφορών τάς υποθέσεις τοϋ 
ήμετέρου ηερ*'άικοΰ  χαίλ’ δλην τήν Εύβοιαν,

3 ΚΙΝΕ ΜΑΤΟ ί I ΑΡΗ ί
j Das bedeutendste deutsche Filmfachblatt. £ 
0 Hervorragende Ausstattung.
g Eigene Korrespondenten in alien Kulturstaaten.
J Internationale Verbeitung k
β Abonnementspreis fur ein Vnrteljahr Fl. 4,70 0 
4g Filmfachleute erhalten Probehefte auf Wunsch ■ 
*5 kostenlos. k

Verla§ Scherl, Berlin S. W. 68 
Zimmerstrasse 35—41

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ
0ΡΘ3ΠΑΙΔΙΚ0Ν-ΜΗΧΑΝ0ΘΕΡΑΠΕΆΣ 

ΧΗΡ0ΤΡΓΧΚΗ3 T2N ΠΑΙΔ2Ν

ΙΑΤΡΟΥ MIX- £· ΧΡΥΣΑΦΗ
Είδτκώς έν Σονηδια καί Γαλλία όπονδάάαντος

Μέλους της οοθοπατδικης έτατοείας
τών 11α οιόίων

ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜIΑΕ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2

Κινηματογραφικός *Α3τηρ  ; -~.ν. — -

ΓΙΑΤΙ irWUnjllAAA SIS I
(Έφιστώμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών < 

μσς, έ ιί τού κατωτέρω συγκινητικού άρθρου τού εκλεκτοί 
Γερμανού καλλιτέχνου κ. Ροδόλφου Κ/ιέϊν Ρόιζε σταλέν- 
τος ύπο ιού ιδίου προς τήν συνεργάιιδά μας Δα Σκα
ραβαίου διά τόν Kivnu· ’Αότέρα.Δι’ αυτού ό κ. Ροτζε μάς δίύει μίαν εικόνα τής εύγε- 
νοΰς του ψυχής ήτις τόιον έθαμβώθη άπό τό άρχαΐον Ελ
ληνικόν με/αλεϊον.Ό «Kivnu. Άότιιρ», λογίζεται ευτυχής διότι έξησφά 
λισε τήν έκΑ,εκτήν συνε^γαιίαν ιού συμπαθούς αύτού καλ
λιτέχνου τού οποίου δημοσιεύσωμεν σοβαρόν ά.θρον έπί 
τής σημερινής θεσεως τού Γερμανικού Φίλμ).

‘Οσάκις μοι έδόθη ευκαιρία πάντοτε σάς ώμίλησα περί τής 
συμπάθειας μου προς παν το * Ελληνικόν, * Αγαπώ τό * Ελληνι
κόν νΕθνος, ϋπεραγαπώ τάς ’Αθήνας καίμένω έκθαμβος πρό τοϋ 
άνεκφράϊτου μεγαλείου τής *Ακροπόλεως·  Ουδέπο,ε θά λησμο
νήσω τι ήοθάνθην όταν άντίκρυσα τό θαϋμα ποϋ ονομάζεται 
Παρθένων, τοϋ οποίου τό γλυκύ καί ήρεμον χαμόγελον ήμπο- 
ρβι νά λεχθή δτι είναι συνδετική γέφυρα τοϋ φαντασμαγορικού 
παρελθόντος προς τό πεζότατον παρόν, ή τής αίωνιότητος προς Γ“ ΓΊ A t fτόν παρερχόαενον χρόνον. Π L δί ίΐ UJtlM

Οί μεγάλοι ήρωες τής αρχαίας * Ελλάδος δεν απεθανον _Μ AUHWHISWi ΠΜ ΤΒ2 ΗΟΡΚΔ ΤΜΚΙΤΖ
< Μεγάλην Βρεττανίαν». Οί ήρωες τής αρχαίας ‘Ελλάδος τών ■ ■ ■ - —
όποιων αι γενναϊαι φυχαί συνεκλονίζοντο άπό τσ ισχυρότερα |’ 
πάθη, ζοϋν διά μεσφ τών παρερχομένων αιώνων χάρις εις ; 
τούς ποιητάς ποϋ τόσον τούς ύμνησαν διατήρήσαντες τήν ιδικήν : 
μας άγαπήν και τόν σεβασμόν μσς. ·<.·· —Ήγάπησα τόν ’Οδυσσέα καί τούς θετούς θεούς σας μ*  ε- φ^ρόντων γεγονότων τής καλλιτεχνικής της ζωής ιών 
να τρόπον ύπέροχον. Μέ τόν 3Οδυσσέα έπί παραδείγματι ήμην λευταίων τριών Ετών.
είς τάς εκστρατείας του, καί έφιλοϋσα τό χώμα τής Πατριδος ________
μου αντί τοϋ ‘Ελληνικού όταν ύπεκρινόμην είς τό θέατρον τον 
ρόλον ^Ελληνος ήρωος.*Η ψυχή μου ήτο γεμάτη ώμορφιά, ηρωισμόν, και αρμό· 
νίαν όταν ξαναζούσα τούς ήρωας αύιούς καί ό μεγαλείτερός μου 
πόθος ήτο νά γνωρίσω τήν ώρ,ιίαν*Ελλάδα  σας, τήν κλασσικήν 
αυτήν χώραν πού μου εδωσε κάτι άπο “ Λ 
μορφιά τής ψυχής των αρχαίων '

Τήν έγνώρισα πέρισυ έπισκεφθε ς ινκ
‘Η άνοδός μου έπί τής 
προσκύνημα τό οποίον εύχομαι καί ελπίζω -ry · / 1__ _

--------------- w _

• Ροδόλφου Κλέϊν Ρόιζβ οταλέν

άπσ τήν υπεράνθρωπη ώ- 
> * Ελλήνων ηρώων·

νκόγνιτο τάς * Αθήνας 
Ανροπόλεως υπήρξε δι εμέ αληθινόν 

_____ .*2  ' >’ά έπαναλάβω, 
Ροδόλφος Κλέϊν Ρότξε .•6·

τω

Τά γνήσια μηχανήμ τα Κινηματογράφον, 
Εξαρτήματα, λάμπες οικονομίας, άπαντα 
κατασκευής Πατέ, κα&ώς και τά γνήσια 
κάρβουνα πρ βολής, μάρκας «Noris» sv- 
ρίσκονται έν διαρκή παρακαταθήκη παρά r'J

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
‘Οδός Κάνιγγος άρ· 6 ΑΘΗΝΑΙ 

καί παρά τω κ,
Σ ΜΑΛΛΑΧ

‘Οδός Νίκης άρ. 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

r
s’’BT’ ·<Β;: ^·ίΖ

0 ΘΡΙΑΜΒΟΣ 
i“?=±ss "rmis ram, ϊκ mimu amspikh

Τό γνωστόν δράμα τού ’Ερρίκου Μπατάϊγ «Γυμνή 
Γυναίκα» ού τήν κινηματογοάφησιν έ Τραγματυποίησ·ν ό 
Λεόνς Περρέ έγνώρισε άξιωσημείωτον έπιτυχίαν δ ^ου δή
ποτε καί άν προεβλήθη μεχρις ώρας.

'Υπεοήρεσεν όμως έν Λονδίνφ κρατήσαν έπί μακράν
—r~r— ~ । · *

ρια> καθιος και έν Βεοολίνω δπου οί προταγωνιπται Νιτα 
Νάλντι καί Σταντισλόβ Πέτροβιτς τογχάνουν έξαιρετικά 
δημοφιλείς.’Εν τούτοις ή έπιτυχία τής «Γυμνής Γυναίκας» κατά

JL «ί G U I ---------- w
σειράν ήαερών τό πρόγραμμα τού μεγάλου θεάτρου« Άπτό- 
ρια» καθώς καί έν " ------ΛΪ Νίτη
Νάλντι καί Χταντι 
δημοφιλείς.

Γ AMT ------
μέγα μέρος οφείλεσαι είς σκηνο θετικήν πρωτοτυπίαν τού 
Λεόνς Πευρέ δστις παρουσίασεν έ'α σύνολον νεω ιερ στικώ- 
τατον διαφέρον τελείυ ζ άπό τήν γνωστήν μας τεχνοτρο
πίαν του.

*Η συμπαθέστατη Νδρ ια Τάλμαιτζ τής όποιας τά α- 
πομνηαονεύματα ίχίνησαν τό ενδιαφέρον δΚοχλήρο^ τοϋ 
κόσμου, κατά πληροφορίας μας π ίόχειιαι νά έπανεχδόση 
ταϋτα επί τή Ιζαντλήσει των ποοσθέτουσ . σειράν ενδια- - --- # Ζζν rfi.

Ε®

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓίΙΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ TAINIQN

ΔΙΟΝΥΣΟΣ..
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Γραοεϊα; 7 ’Οδός Σοφοκλέους (Στοά Παππού)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ; Η·
ΙλλΑΙΤΠΝΙΙΟΣ ΑΙΕΪΒΪΙΤΗΣ-ΣΚΚΗΟίΕΓΗΣ: 

ΠΑΝΟΕ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΊ
(Ό σκηνοδετήσας τον «Προμηθέα»)

ΟΠΕΡΑΤΕΡ: εμμαν. ΤΖΑΝΕΤΗΕ

I

θά παίζουν έκλτκτοί *Ε7  
Ί1 Έταιυεία θά δενθίι νά 
«γύριόιια» του

Τό πρώτο έργο της έταιρείας ετοιμάζεται καί 
θά ττροβληθίί έν ΆΟήνατς προόενώς

ηνες καλλιτέ-ςνατ 
λάβουν ηέρος άτό 

πρώτου έργου καί 'Έλληνες 
έραάιτέ^ςνατ·

Ba



Κινηματογραφικός Ά^τηρ

ΐ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ _
Ό .Κ.νημαββημριΜΑί ‘Αστηρο, ή-αγκάσ9·η αιτά Μ«-1 , - ...

γάλης τον λύηη, νά &ραι όοΏ χαΐ νατά χΑν iattttrAv „υΛ “*“7 "6ωταΓΛν“”ας 
gW neel.3., τη. ί«3Ο!>.ν τον χαί οττρήοΏ ,οΰξ άγα- Ν^ ϊ/^Τό '7 
n,rovC rov ίνογνάστος „S mo»«<J,xoC των πτρ.οδιχοΰ 'λ 1 * ?\ τεΑ°«
Τδ r-rovis ^0 λν^.ΐ άχόμη n.etooitteov 3.««0vr- τητ. *8*'
οιν τοΰ περιοδικοΰ μας διότι εύρέθη εις τήν οχλι 
αυτήν ανάγκην, άλλά δυαιυχως παρ' δλας της 
σπαθείας δεν κατόρθωσε νά πράξη άλλως. At κινηα. 
γρεφικαί έπιχειρήσ ις αί δποϊαι κυρίως ίξνπηρετοΰ 
ίκ τής εκίόσεως τον *Χινηκ.  Ά 
όποιας κυρίως άν ' μενει ίνίσχυσινγ _____ _
τητα, είτε έξ αγν ία; τής Ιξυπηρετήσεως τΛν επάγγελμά 
τικων τ^ν συμφερόντων θεώρησαν καϊ θεωροΰν ώς φαί

^Οσ<Τ,Λ^ β·^<*ον  άνεξαρ,ήτου περιοδικού 
’ ^^ιζτίμίανγ δι ^τι εΰρίσκεται 

ά λέγη τήν αλήθειαν ή όποια

13 Κινηματογραφικός *Α3τόρ

είς ένδειξίν ευγνωμοσύνης διά τάς δωρεάς τών εκδρομέων 
κ. κ. Βελισσαρίου καί Βουλγαριδη πρός τους δεινοπαθουν 
τας πρόσφυγας. Eiecttke

πολύ τό κοινόν, θά καταστρέψη όμως ασφαλώς τάς επι
χειρήσεις αι όποίαι δέν θά δυνηθοΰν νά άντεπεξέλθουν 
είς ένα άνισον αγώνα συναγωνισμού. 'Οπωσδήποτε ήμείς 
έχομεν τήν γνώαην ότι ό συναγωνισμός εϊνε αναγκαίος, 
διότι μόνον δι' τΰτοΰ θά ώφεληθή κινηματογραφικές 
ή Μ«ί· Σχετικώς μέ τήν προσεχή δρασιν τής Fa- 
namet έν Άθήναις, πληροφορούμεθα θετικώς ότι αύτη 
διεξάγει διαπραγματεύσεις περί ένοικιάσεω; καί δευτέ
ρου κεντρικού κινηματογράφου, έχει δέ άπόφασιν νά 
προβάλη είς αμφότερα τά κινηματοθέατρά της τά μεγα- 
λείτερα έργα τών ντωτέρων παραγωγών *ών  εταιριών πού 
αντιπροσωπεύει, ώς <Αί θλίψεις τον Σατα'ά» τό τελευ- 
ταΐον έργον τής Αύα ντέ Πούττι, *'Η  μεγάλη παρέλασίς» 
αΤάν ή επί τας», *Τό  αύτοκρατορικόν ξενοδοχείον» μέ 
τήν Πάλα Νέγκρι, αΜοιραίος σάπφηρος», αΤό βασιλείαν 
τών λιόντων», α'Η Άνάστασις» του Τολστόϊ, τό τελευ· 
ταϊον έργον τού Ρόντ Ατρόκ, «CH κυρία με τάς καμε- 
λίας» μέ τήν Νόρμα Τάλμαιτζ, «'Η κυρία όέν θέλει παι
διά», «‘Ο πρίγκη-ψ τοΰ πειρασμού'' κλπ. κλπ.

Τό έναντι τον στάθμου * Ο μονοίας νέ^ν κινημαιοθέ- 
ατρον τον κ. Γαΐτη ήρχιοε διασαευαξόμενον καταλλήλως, 
υπολογίζεται δέ ότι θά εϊντ έτοιμον π*'ρί  τά τέλη Σεπτεμ
βρίου, θά περιλαμβάνη δέ πλέον ιών 601 θέσεων-

* * *
Αί κινηματογραφικοί επιχειρήσεις δυστυχώς κοί ίφέ- 

τος θά στενάξουν ύπό τόν βαρύν φορολογικόν ζυγόν. Ευ
τυχώ; μόνον πού ό πιρινούστατος υπουργός τών Οικο
νομικών κ. Καφανιάρης όέ*  ήθέλησε νά έπιβαρύνη έπί 
πλέον τόν κινημιτογςάφον μέ νά νέα του φορολογικά νο
μοσχέδια δώτι ώς έδηλωσε καί είς την Βουνήν, ό κινη
ματογράφος φορολογείται μέ 55 ο)ο- 9Εκείνο όμως τό 
όποιον θά είναι Εξωφρενικόν, i'v έφαρμοσθή είνε ό νό
μος περί λειτουργίας τ<ο*  κινηματογράφων. Τό νέον Διά
ταγμα παραπεμθέν τή ένεργεία τής Π. Ε· Κ. είς τήν 
Κοινοβουλευτικήν * Επιτροπήν, έτροποποιήθη επί τά 
χείρφ, ή εφαρμογή του δέ θά σημάνη τό τέΑ-ος τών πε
ρισσοτέρων επαρχιακών κίνημά ογράφων. Δυστυχώς ό 
πρότόρ'ς τή; 11. Ε Κ κ. Τριαντάφυλλου παρ' όλας τάς 
υποσχέσεις του καί τάς τυμπανοκρουσία; του, τών οποίων 
όμολογοΰ εν ότι καί ήμ^ίς έπέσαμεν θύμα, ούδέν έκ τών 
άνωτέρω τήν καλλιτέρευ^ιν Επέτυχε.

Ή έ αρξ ς δέ ιής προσεχούς χειμερινής περιόδου θα 
κάμη τούς κιν> μαΤογραφικούς επιχειρηματίας όλης τής 
'Ελλάδος νά c ίοθανθοΰν πολύ καλά τήν εφαρμογήν τού 
Νόμου αύτ· ν, τό» οποίον έχοαεν ύπ' όψιν μας καί θά 
δημοσιεύσωμεν είς τό προσεχές τεύχος. Διόιι ό κ. Τρι- 
ανιαφύλλου ό όποιος τόσα κ ·ί τόσα ύπεσχιθη διά νά 
περιρληθή τό άξίωμα καί τάς περγαμηνές ενός σωμα
τείου άπεδείχθη ori ούδέν νπέο αυτού έπραξε, εί ιή μό
νον νά δημοκοπήση καί Επιτυχή διά τής όργανώσεω; 
μιας εκδρομής τής οποίας τός αμαρτίας έ πλήρωσε τό ια- 
μ· ί ν τή; Π. Ε. Κ. τού; πολιιι^ ούς του Απολογισμούς 
οι όποιοι όμως θά μείνουν ύ τολιγισμοί καί μό'ον υπο
λογισμοί. Διότι τά χρή *ατα  ενός σωματείου τά όποια 
άνήκουν είς τή» ολότητα τών μελών ιου δέν πρέπει νά 
σπαταλώνται είς διασκεδάσεις είς τάς οποίας μάλιστα δέν 
μετέχουν όλα τα μέλη, διά νά έπιτυγχάνονιαι προσωπι
κοί σκοποί τοΰ έ^άστοτε προέδ ?ου. Τα χρήματα αυτά

I έχουν κάποιον άλλύν ιερώτερσν σκοπόν.
Τό τόσον ίέ καλόν διοικητικόν ουμβοΰλιον τής Π. Ε. 

Κ. τό όποιον τόσας πολυτίμους υπηρεσίας προσέφερε 
είς τόν άγώ^α υπέρ τον σωματείου, δέν εϊνε δυνατόν νά 
έ: κρίνη τάς ανωτέρω ένεργιί^ς είς εποχήν μάλιστα κατά 
τήν όποιαν κινδυνεύουν αι κινηματογραφικοί επιχειρή
σεις. *Εξ  άλλου, ώ: έξωδίκως έπληροφορήθημεν, τήν 
Εκδρομήν άνέλαβε νά πραγματοποιήοη ό κ. Τριαν^αφύλ- 
λον, υπό προσωπικήν του οικονομικήν ευθυνην. 'Επο
μένως αυτός έπρεπε νά άναλάβη κα·· ολος τάς ζημίας 
όπως έλαβε καί τήν εύχαρίστηοιν νά τον αναν>ελθή οτι 
μία δδός τοΰ επινείου τού Ξηροχωρίου Ν. Πύργος Κων
σταντινουπόλεως ώνομάσθη λεωφ· Αλκ. Τριαντάφυλλου

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
θΕΣΣΑΑΟΜΙΚΗ

Παο*  δλην τήν θερινήν περίοδον καί τήν άφό?ητον ζέ
στην οι Κινηματογράφοι τής πόλεώς μας εξακολουθούν νά 
εργάζονται εκτός έκείνων φυσικά ποΰ έκλεισαν ώς είς 
προηγούμενος άνταποκρίσεις έγράψσμιν Οΰιω :

Ό Κίνημ. Αευκού Πύργου, εθεσεν κατά σειράν είς 
προβολήν τά κάτωθι έργα. Τήν «Τραβιάτα» μέ τήν Πόλα 
Νεγκρι, τήν <*Αννα  Μπολένα» μέ τήν *Έννυ  Πόρτεν καί 
τήν «Ταραντέλλα» μέ τήν Μαρέν Ρέγκλερ.

Κινημ. Πατέ. Μέ τήν λήξιν τής προβολής τών τεσσά- 
αων εποχών τοΰ έργου «Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΤΑ 
ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ» έργον ύπέροχον τό όποιον όμολογουιιέ- 
νω; έπρεπε νά προβληθή ιόν χειμώνα καί ούχ'ι τώρα, ήρ- 
χισε νά προβάλη τό επεισοδιακόν έρ /ον «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ 
ΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ» μέ τόν Βίλιαμ Δούνκαν. ’Επίσης 
θέλει προβάλη τό ώσαΰτως επεισοδιακόν <01 δρομείς τής 
δύσεως». »

Κινημ. Άθήναιον. Κλειστός λόγφ θερινής περιόδου.
Κινημ, Άλά^πρα. ’Ομοίως κλειστός.
Κινημ, Διονύσια Επίσης Κλειστός.
Κινημ. 'Αττικό*.  Λειτουργεί καί ώ; χειμερινός καί ώς 

θερινός δεδομένου ότι άνω έχει ττράισαν αρκετά εύρύχω- 
ρον ήτις μ?τετράπη καταλλήλως εία θερινόν Κινηματογρά
φον. Προβάλλει τό έπεισοδιακόν «Ή π ιγκήτισσα Δρόγκα» 
καί διάφορα Δράματα ώς ό «"Ερως Κινέζοι» είς 6 πράξεις 
μέ τόν Γιαχακάβ ι. Έπίση: προεβ ήθησαν Ρ«Τό Παιδί τής 
Φλάνδρας», «Ό ’Αγών τής Ζωής» μέ τήν Πόλα Νέγκρι, 
«Έγώ τόν σκότωσα» μέ τήν Ούγγέτ Ντυφλός.

Κινημ. Κεντρικόν. Εξακολουθεί τας παραστάσεις του 
έν τφ χειμερινφ κινηματογράφφ μέ ούχί κσί μεγάλην λόγφ 
τής ζέστης έλάττωσιν τής πελατείας του Προβάλλει πάν
τοτε επεισοδιακά πρώτης Βιζιόν διά τήν πόλιν μας ώς τό 
νΰν προβ ιλλόμενον «Ό τρόμος τοΰ παραδείσου» ή Τό μυστι
κόν ενός θυσαυροΰ».

Κνημ 'Ολύμπια. ’Επεισοδιακά έν τή αυλή του Κινη
ματογράφου.Κνημ. 9Ακρόπολι;. Διασκευασθεί; καταλλήλως έκαμε 
τήν έναρξιν ό θερινός Κινηματογράφος «Άκ όπολις» μέ τήν 
ταινίαν «Τό Παιδί τής Φ/ιάνδρα », άλλα άγνωστον διατί 
μετά τήν προβολήν τ ς ώς άνω ταινίας διέκι,ψε τάς παρα 
στάσεις του.Κΐ'ηα. Βασιλέως Γεωργίου. ’Ήρχισεν τάς παραστάσεις 
του μέ είσοδον έλευθέραν καί αναγκαστικήν καταν·«λωσιν 
πρός 10 όρ^χμά;. Προεβλήθη ή ταινία «Ό έρως κυβερ- 
νφ»μέ τήνΐ'χλό >ια Σβάνσον.‘Επίσης προεβλήθησαν τά έργα 
«Αί κοΰκλες τοΰ θεάτρου», «Ό Βασιλεύς Ίγκόγνιτυ» καί 
«Τά επτά κλειδιά τής έ ιαύλεως».

Κινημ. Εθνικόν. ^Ηνοιξεν θερινό: κινηματογράφος 
έκεϊ όπου άλλοτε έδιδαν παραστάσεις ό Καραγκιόζης Χα· 
ρ λαός. Π^οεβ/νήθησαν «Ή Έ ιαναστάτις» και «Δράμα 
τψή · _ Ζ.,·

Κινημ. Πάλας. Προεβλήθησαν «Τά 7 κλειδιά τής 
έπαύλεως». ’/Ανταποκριτής
ΙΙΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά ηίλμ 
«Ή Κίρκη», «Ό Τυχερός» μέ τόν Μπούστερ Κήτον, «Ρό- 
μο\α>, «Καιηγορώ», <Ή Διεθνής σιοματεμπορία», <Τό 
άνε»» οί <ογενείυς», «Τό ορφανό τώνΠαρισίων» καί«Τά νύχια 
τοΰ άετοΰ».ι Κινημ. Ζενίθ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόρη τής 

• Μονμάρτρης» μέ τήν Λα Μάρρ, «’Ιερουσαλήμ», «Τό στέμ
μα» μέ τήν Μπόαρτμαν, «Γάμος άρκτου», «Αί Δελφικαί 
έορταί», «Ό αγριάνθρωπος», «Τσίρχους» μέ τήν Άλμπάνι 
«Ή αγωνία», καί «Αί τελευταΐαι ήμέραι τής ΙΙομπηΐας*.

1 Κινημ. Τά Κύμματα *Εχαμε  έναρξιν τήν 19 ’Ιουνίου μέ

—-------- --------- «Ό άπαχης» μέ τόν Αντώνιο
Μ<λΛαιρ ό όποιες εϊνε καί ό σκηνοθέτης καί τήν Κολλέτ 

-- τον Μόντε-Κάρλο» μέ τόν Ζάν 
Αντζελο καί τήτ Φραττΐέσκα Μπερτίνι, πριγκή· 

, πισνα Μάσσα» τοΰ Κιοτεμακερς μτ σκηνοθεσίαν τού Ρενέ
Λεπρέ νς \ ~

j τόν Ρομ. Ζαυμπέ, αΤό χρήμα 
— . f . ------ — — — —— “ ·—»

σκηνοθένου *Ανρύ  Φισκούρ μέ τήν Τινα Μέλλερ καί τόν 
ηο-,αιΐ- <*jET  κροκέττα» τον Λουί Μερκα»τόν μέ τήν 
Μπεττυ Μπά^φαυρ καί ιόν κωμικόν Κολλίν,ΓΟ διάβολος 
ο^ήν καρδιά», τοΰ Αερμπιέ τόν Κατλαίν, τήν Μπέττυ 

. ----- -i- -—χ- εάν En Piongee τοΰ
Ζάκ Ρομπέρ μέ τήν Αίλιαν Κωνσταντίνι τό «Poker d’As*  

** ' ητ Ρενέ Ναβάρ, <Τά πέντε
Μπισκώ, σ'Η μικρή

•‘Η πριγκή-

και πρωιαγωνιστάς τήν Κ/ώντια Β κτοεξ 2ΊΧ / ΠΤ9 W - _ _ *, ,, ’
• τόν Μαοσέλ Αερμπιέ, τό Ea

χαι 
τον Ζολά μέ σχηνοϋίιη^ 
maison du Maltais τού

τνχώ$ παρ' δλας της τάς προ- I 
αατο- 

»*τα<  
χαί άηό ·άς ΐϊβ'βρϊχλί, Α λ____________ Τ »I I · 

στην καρδιά», 
Μπάλφουρ. καί τόν Άντρέ Νόξ ΓΓ > VKV * - - * -|
τον Άνρύ Ντεφοντέν μέ τό*  
λεπτά τον Ααβαρέντ*  μέ τόν Ζ. _______, ___
σοκ^λατιέρα» τοΰ Ρενέ *Ερβ  λ μέ τήν Ντόλλυ Ντάβις καί 
τόν Άντρέ ΙΡοάν κ λπ.

Επίσης πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον διι καί ή εται
ρία <ί’Εκ*τα»  θά προμηθευτή τά τρία τουλάχιστον τέ
ταρτα τής όλης παραγωγής τής U. F. Α. δέν εϊνε όμως 
γνωστόν ποια συγκ^κριμμένω; θά είναι αυτά. Επίσης 
δέν εΙ»αι ακόμη γνωστόν ποια έργα θά προμηθευθή 
ή * ’Ηστερν Φίλα». ΙΙερί τής ^Σ νέ Όρ*άν»  υπάρχει σχε
τική πληροφορία ότι έπρομηθεΰθη έξ όλων τών Εΰτω*  
παϊκών κέντρων πρώτης τάξεως κινηματογραφικά έργα 
τά όποια, έάν κρίνη κανείς άπό τούς τίτλους 
σμένως θδ άφήσουν έπυχήν. 9Αναφέρομεν μόι 
τίτλους μερικών έργων ώς καί μερικούς έκ τών 
γωνιοτών των διά νά πε·.σθοΰν περί τής έκλεκτικότητος 
τών έργων της t *Καζανόβα»  ιό 
έργον τοΰ συμπαθούς Μοσζοΰκιν, «Μητρόπολις 
α(Ιερό βουνό» οι μεγαλείτεραι δημιουργί 
κής κινηματογραφίας, σ Μακιγιάζ» μέ 
«τό καταδρομ κόν 
μτγάλον πολέμου, 
λι τό Vestale du Gance μέ τόν J 
σκλάβα», < _
πού ώς μάς βεβαιοΰν, θά καταπλήξ 
ρία «"Ιρις Φιλμ» μιταξύ τών <7 
διά τον έπ’ι τούτφ μεταβάντος εις Μ σ .
μέρη τής Σοβιετικής Ρωσίας, πλέον ιών 40 έργων ρω
σικής παραγωγής, τά όποια θά άναγγείλη προσεχώς. Είς 
άναλόγαυς προμήθειας προέβησαν καί άλλα διάφορα ει
δικά γραφεία ώς τών κ.κ. Σπυιίδη, ΙΙρίντζη καί Σόρμ- 
πυ, Μαργουλή, Σέκερη, Σταμέλου, Φωτιάδη καί Σου- 
λίδη κλπ.

πολλάκις είς την ανάγκη ____
πάντοτο^ϊνε πι*ρά.  ‘Οπωσδήποτε όμως ή μ εις πιστοί 
εΐς τάς άρχάς μας ά·ά βαδίσωμεν εμπρός μό την βέβαιάΧν.. 2^ -Χ1-. ja-ι «___  . , Λ - — · r r

λ ± » άναγνώστας μας διότι εΐμε&α υπο·
τητα ίτι τν ττλτι #α ΐΗανοπο<ηβώμτν. Ζητονμ,ν μόνον 
αυγ,νωμηναηδ του: Λνογνώοτα-, μα{ 3«ίΓΙ τΐμ,^α i„0. 
Ιβ'νμί,οι μίχρι το» ΣτπττμβρΙ,ν νά Μίδ ομιν χ,τ’ ά. 

e ΛΙα ί.«οτ,ματα τΑν ν^,ημ. -Αονέρο», ύηονχόμ,νο, Si 
ο«, vd χαταβαλωμεν χά», ατροαηάϋ.,α, νά μΛ εύρε&ώ· 
μ ν nai nah, clf τήν Ανάγκην ,d Ιηαναλάβωμεν την βίε 
άρο,ί Α^αοτημοτα εχίοοίν τον καί οτ,ρήοωμ,ν βΰΙω χ„2 
rovf αγωγοί μαι τοΰ μοναβιχον των ηεβ1ο3 χον καί 
ΤΧν ‘ν EilaS^ χενηματαγ^φίον ίνός τΑοον πολύτιμον 
όργάνου, τό οποίαν τόσο» τιμά τί,ν χώραν μοβ βίε τοΰε 
χενηματογραφεκου: κοί Αημοσεογραφικον: *ύχλονε  το5 
Εξωτερ^ο» και ίδιως τή: ’Αμερικής καί Γερμανίας 

οπού απολαύει εξαιρετικής εκτιμήσιως. καί Γερμανίας

‘Ως ή άμμος τής θαλάσσης οι θερινοί κινηματογρά
φοι τών fΑθηνών καί του Πειραιώς. 1 Εννοείται ότι ή 
πληθώρα αυτή έ *ημ  οΰργησε καί ένα συναγωνισμόν αρκε
τά ικανοποιητικόν διά τό κοί'όν. Διότι είς τούς πλεί- 
οτους έκ τών ύπαιθρ ων κινηματογράφων, χορηγεί ται
νίας ή Φάναμετ, διά τόν λόγον δέ αυτόν καί διά νά τήν 
ου'αγωνιοτή ή Τριάγκλ, χορηγεί είς τούς πελάτας της τά 
καλλί ερά της έ^γα. 9Εννοείιαι ότι καί ή Φάναμετ δέν 
υστερεί άπό τής άπόφεως αυτής καί οΰιω 
ικανοποιούνται εϊνε οι θεαταί ci όπ απολαμβάνουν 

δραχμών. Έ- 
τό όποιον έκ- 
ποικιλίαν βα- 

_» f—Γεννάται όμως 
* Ικανοποιούνται όλοι οΐ κινηματογοάφοι ; 

α.,μ. a m - ---- Άπόδειξις δέ ότι ό
τής Δεξαμενής ήναγκάσθη νά 

πολλοί δέ άλλοι —

«9Αθήναιον»

Ήμΐίς τούλάχισιον άμφιβάλλομεν. 
κινηματογράφος ιιΐά^ότο^ '· 
κλείση Αδόξως άπΫτής 26 Ίοινίου, _________ —
όνομα καί μή χωριό —σημειώνουν σεβαστά ποσά είς ιό__Λ.___ Α-.------

Τίποτε 3έν μπορενν& πρεβλέφη κανείς περί τής προσε
χούς κινηματογραφικές περιόδου άπό άπόφεως προμη· i 
&ε\ας ε^γων. Γνωστόν εΧνε μόνον ότι ή α Χμίρικαν Φίλμ» 
ήγόρασεν από τον εν Παρισίοις κ, Ε. Μαυροδημάκην τα 
κάιω&ι έργα τά δπο\α ι^ά προβαλη «1$ τό κίνημαι ο&ia· 
τρον tHuifaov». α'Η γυμνί] γυναίκα*  τό γνωστόν εργον 
τοΰ Μπατάΐγ, με σκηνοθεσίαν τοΰ Λεόνς Περε και πρω- 
ταγωνίστάς την Νΐτα Νά^ντ, την Λενγκράτ, τον Νόξ κ· ί 
τον ΐίετροβις, τό «Rue de la Paix»rov σκηνοθέτου Ά»’ρύ 
Νιιαμ^ν Μπερζε με τόν Ματώ καί την Λαφαγιέτ, εΉ 
καρδιά μου άργοκτυπα» τοΰ σκηνοθέτου Μάρκο ντέ Γκα- 
στίν μέ τόν Γκαϊνταρώβ και την ρωσίδα Χούρα Μιλένα} 
τιΗ. Μαντόνα των τραίνων» τοΰ Ιόιον σκηνοθέτου καί μέ

εται-

ν τούς 
πρώτα·

I 
μογάλο και τολουταΐον 

και 
της γερμ^νι· 
,ν ‘Αλμηάνι^ 

ΕμντενΌ τό φάντασμα πλοιον του 
τό Duel και τό Feu τιυ Μλ»ι >^·νταέλ- 

Γκ ΐτζκε, «Ή λευκή 
*'Η κόλασις του Δάντε, Daqfin χ<*ί  £λ?α ηολλά, 
" Λ Λ * *'  ’· υν. ’Επίσης η έται-

ά Λο»ν επ ομη&εύ&η ηόη, 
Hay η·1 εις άλλα 

_ έργων ρεο~

Σπυμδη, Πρίντζη χ«ί Σόρμ-

Κινηματοθέατρα κατά τήν προσεχή σαιζόν θά λειτονρ- 
όσουν τά γνωστά τής ^Σινέ Όρ'άν», «’-4ττ*κόν»  και 

«Σπλέντιτ*,  θεωρείται δε βέβαιον ότι θά κράτηση διά

9 ίντεάλ» ώς καί τό αΤΙάνθεον*  θά λειτουργήσουν και πά- 
«.. ·_» · - - των. Τό θέατρον «Ό-

ΰπό χής Fanamet >αι 
.. .w____ ;ι τών έταιρ*ών  πού

άντιπροσωπεύει μέ αλλαγήν προγράμματος δις τής έβδο- 
μάδος. ’Έναρξιν κάμει άπο 1ης Οκτωβρίου μέ τό άργον 
ιιΜ.τέν Χοΰρυ τό όποιον θεωρείται ώς ενα από τά με· 
γαλείτερα έργα τής Μέτρο Γκόλδουϊ·'. Τό γεγονός όμως 

ένοικιάαεως τών <ΓΟλυμπίων*%μέ,  τήν αποκλειστικήν 
προβολήν έργων τής αΦάναμετ» καί μέ άλλαγήν προγράα- 
ματος δίς τής έβδομάδος, έτάραξε τούς κινηματογραφι
κούς κύκλ^κς τής πόλεώς μας, οι όποιοι δεν είνε διόλου 
άπίθανον νά άποφα ήσουν καί αυτοί αλλαγήν προγράμμα
τος δίς τής έβδομάδος πράγμα τό όποιον θά ώφελήση

γήσουν id γνωστά t*' e *3·»··*  Πλ,λ^. δ-----— Δ-" —s
ζΣπλέντιτ», · _ , ,  — — —,-Μ «··»
λογαριασμόν της καί εφέτος τό *Μοντ  άλ». <Td Σαλόν • 9 · — — - --

• Ολύμπια» ένοικιάσθη ά^ό τοΰδε
> θά προβάλλονται άποκλ*ιοτικώς  ταινία 
τ 3 - - ' *

τον Νόξ κ· ί
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τό έργον «Τραγικός Έρως». Επίσης προεβλήθησαν <Τό 
χρυσσομένο κλουβί» καί «Ή κόρη τού δάσους» μέ τήν 
Ντάνιελς. Κ· ΆνδριόπονΧος
ΗΡΑΚΑΕΙΟΝ

Κινημ. ‘Αττόλων. Προεβλήθησαν τά έργ« «Άνθρω
πος στόν Κομήτη» μέ τον Άλμπερτίνι τό όποιον παραδό- 
κως διεφημίσθη ώ; Ρωσσικής παραγωγής, <Τά εκατομμύ
ρια τής Μπροΰπκερ» α’Αρριβίστ», «Αγνή Σουζάνα», «Ή 
πόλις πού δεν κοιμάται», «Γό μόνον βασίλεόν τη;», καί 
«Δύναμις καί Καλλονή».

Κινημ. Πουλακάκη· Προεβλήθησαν τ'« έργα «Σόνια 
’Ορλώφ», <Ή ήρωΐς τής Μονμάρτρης», «Τό κλειδί τής 
ευτυχίας», «Τό ιερόν είδωλο)», «Ή λαμπαδηδρομία», «Ή 
α,νωστη», «Άνολ/μπαί ονείρων» καί «Γιασμίνα».

Κινημ. Μπολσεβίκου. Προεβλήθησαν τά επεισοδιακά 
«Ό τρομερός γίγας»,καί «Ή αμαξοστοιχία».

Κινημ. Ντορέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπό τά δόν
τια τής τίγρεως»,<Έν όνόματι τού ^ύζο^ράτορος», «Μαύρη 
Δευτέρα», «Ή δεσποινίς λίγ’ άπ’ όλα», «Άρριβίστ»., «Ι
σπανικό αίμα», «'Αγνή Σουζάνα», «Ή πόλις πού δεν κοι
μάται», κοί «Τό μόνον βασίλειόν της».

Κινημ. Τρεις Καμάρες. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιατί 
τόν σκότωσε», «Αι κατάσκοποι», «Αύτοκρατορικός έρως», 
«Ή γυναίκα και τό χρήμα», «Ή Άνάστασις», «Τό θαυ
ματουργό καπέλλο», «Τό μόνον βαοίλειόν της» καί «Συχνά 
γυναίκα ά; λάζει».
ΚΑΒΑ'

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Οί άθλιοι», «Αί 
τελευταϊαι ήμέραι τής Πομπηίας», «Τζόνυ Τζόκεϋ» μέ 
τόν Κούγκαν, «*Ο  ανεμοστρόβιλος τού θανάτου»,«Άμπρέκ 
Σαούρ», «‘Ο ναός τής ’Αφροδίτης» καί «Τσετσακώ».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν «Οι “Αθλιοι», «ΑΙ τε
λευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας» κιί «Ή Μοδιστροΰλες των 
Παρισίων».

Κινη*.  Μετέωρά. Προεβλήθησιν συνέχ ιαι διαφόρων 
έπεισ"διακών κοί «*Η  Θεία δίκη».

Κινημ. Παλλάς Π. οεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων 
επεισοδιακών καί «Τό Ρόδον τής Δαμασκού»·

Γ· λιτόόπου?.ος 
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. ΏρΙοον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί απόκλη
ροι τού γάμου», « Ό τραγικός γάμο;» καί «Ή Παρισινή 
κούκλα» μέ τήν Μούρραιϋ ‘Ως πληροφορούμαι λήξοντος 
τού μετά τής Τριάγ<λ συμβολαίου, ό ανωτέρω κινηματο
γράφος συνεβλήθη μετά τής Φ^ναμετ καί άλλων ανεξαρ
τήτου γραφείων. Προεβλήθησαν έ τίσης «Ό πρίγκηψ Ρο
βέρτος» καί ή «’Αγνή Σουζών *. Β· Δρονγας
ΤΡΙΠΟΛΙΣ ·'

Πανηγυρική ήτο ή πρεμιέρα τού θερινού κινηματογρά
φου τόν όποιον ό δραστήριος διευθυντής του κ. Γ. Χρι- 
στόπουλος μάς έχάρισε εφέτος. Ή έκτίμησις τού κοινού 
προς τόν κ. Χρ'στόπουλον είνε ή σπόδειξις τη; προόδου 
τών έργασιών του. Μέ/ρι σήμερον προεβλήθησαν τά έργα 
«Έχδίκησις νεκρού», « Α\ήσυχες γυναίκες», «Ίβάν ό 
τρομερός», Στά δεσμα τής αγάπης» «Γάμος άρκτου*,  «Ό 
γυιός τής τρελλής», «Μουσουλμάνο», «“Ανθρωπος πού που
λιέται», καί «Σταυρός καί Μαουζερ», Χ·Γ·
ΣΤΕΡΡΑ Τ

Κινημ. Όρφιύς. Προεβλήθησαν «Ή πριγκήπισσα τού 
Τσαρδάς» καί «Ή μονάκριβη».

Κινημ. Χρήστου. ΠρεβλήΟη τό έργον «'Η ζωή μιάς 
κοκόττας».

Κινη ι. ‘Ομόνοια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δισποι 
νίς δ ικτυλογραφος» καί «Ό κατάσκοπος».

Κινημ. Ρέμβη. Προεβλήθησαν συνέχειαι έπε’σοδιακών 
καί «Ναύτης μέ τό στανιό». X. ΧαΖκίδης

Κινημ. Αυγή. Προεβλήθησαν τά έργα «Δον Κάρολος 
καί Έλισσάβετ», «40 χρόνων γυναίκα», «Τό παιδί τού δρό
μου», «Μαμζέλ Νιτούς», «Κόκκινος Καβαλλάρης», «Οί ά· 

πάχηδες των Παρισίων», «Ό τάφος τού Ινδού*,  <“Όνειρα 
πού σβύνουν», «Ό Κλόουν*,  »Γιά μια γυναίκα» καί «Ή 
σφαίρα τής ζοιής».

Κινηματ Νυχτερίς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ίουλια- 
νός ό παραβάτης*,  «Ό έρως πού σκοτώνει» «Αί περιπέτει
α» τού Ροβινσώνος» καί «Τό θέρος τού άγ. Μαρτέν».

Χ· Άππλτανίνης
ΞΑΝΘΉ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησιν «'Η Μουσουλμάνο», 
«Πρίγκηψ σωφέρ» , «'Ο κλέπτης τής Βαγδάτης», «Τρωικός 
Πόλεμος», «‘Ο Σεΐχης*  «Τό Ιερόν μίσος» καί «Τό μονα
στήρι τού Σαντομίρ».

Κινημ. Πανόραμα. Προεβλήθησαν τά έργα *Τό  χρυσό 
μου», «ΙΙίσω άπό τό μέτωπο» καί «Γιατί άγαπούν αί γυ
ναίκες». S. Καζαντζής
λμφτςςα

Κινηιε. Τρανόν Προ-'βλήθησαν τά έργα «Νύχτα εγ
κλήματα.» και «Δάκρυα Βασιλισσης».

Κινημ, ‘Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν «Ή Πριγκήπισσα 
τού Τσάρδας», «Μονάκριβη*  «Ό Φάουστ» «I. Ν. Β. I.» 
καί «Ή πρ<γκήπισσα Ρεπανάκι*.  Σ. Καζαντζής.

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νήσος 
των πειρατών» «Μέ τά φτερά τής αγάπης», «Ή Μεσσα- 
λίνα», «Λαϊλαψ», «Ή νήσος των χαμένων καραβιών» «‘Η 
Βασ λισσα τού Μουλέν—Ρουζ*  «'Η Λοΰ τής Μονμάρτρης 
«Τό μαγεμμένο βασιλόπουλο» καί «Ή κοιλάς τού τρόμου»

Λ· ΓιαΛεόύας
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μεγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ίβάν ό τρο
μερόν*  «*Ο  πλοίαρχος Μπλούντ», « _ ι άθλιοι»^ιιέ τόν 
Γκαμπριό, «*Η  Μουσουλμάνο» και « Ο κόμης τού Εοπες*

Κινημ- Εθνικού K'wv. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μέσα στή θύελλα» «Ό Μάξ βασιλεύς τού Ιπποδρομίου», 
«Κισμέτ», «Χόρ χόρ αγάς» καί «Ή μονάκριβη».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έπεισοδιακά «‘Ο 
καπειάν Κήδ» μέ τόν Έντυ Πολο, *Τό  ασώματο χέρι*  και 
«Ή συμμορία τού μαύρου δ αβόλου». Ν· Μαρκίδης

Κινημ. Πίν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα α'Ο Καπβ- 
τάν Ρασκάς» μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν, «“Οταν ή γυναί
κες παίζουν μέ τήν καρδιά», «Τό στοίχημα*,  «Ό Υιός 
τού Σεΐχη», «Ή Λαμπαδηφορία», αΒινιοκ*  και ο «Ρομπεν 
τών δασών».

Κίνηα. Πίν&εον (θερινός). Προεβλήθησαν τά έργα « Ο 
Υιός τού Σεΐχη*  μέ κ ιταπληκτικην επιτυχίαν, « Η ^Λαμπα
δηφορία», «‘Η φλόγα», «Βιντοκ» εις τρεϊ; εποχας, « 0 Ρομ- 
πέν τών Δασών», «Ένα βράδυ τρικυμίας» μέ αποτυχίαν, 
«Νιτσέβο» «Άντουαννέττα Σαμπριέ» καί «Σταυρός καί 
Μάουξερ. .

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο άνθρω
πος πού πουλιέται», «Κική», «Ηοτεμκιν», «Ταπεινή θυοία» 
καί συνέχεια διαφόρων επεισοδιακών».

Κι ηα Ζάππειον. Έκαμε έναρξιν υπό την διεύθυ'σιν 
τού κ. Φωκαέως μέ ιό έργον «ΙΙοτέμκιν». Επίσης προε
βλήθησαν τά έργα «Τό ερωτευμένο θαλαπσοπούλι», «Τα
πεινή θυσία» καί «Ό ληστής τών δασών*.

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν «Τό φάντασμα τής 
Όπερας», «Ταπεινή θυσία» μέ αποΤυχιαν, |«‘O μεγας Πέ· 
τροο. «ΙΙάτ καί Πατασόν» μέ αποτυχίαν «Καίνιγκ.σμαρκ», 
τό όποιον ήρεσε πολύ, «,Π γυναίκα τής ταβέρνας» μέ την 
Ν. Τάλμαιτζ «Τά χρονικά τού Γκρήσχουζ*  μέ μεγάλην 
καί έπιτυχίαν «Μπαμπάς μέ τό στανιό»·

Α· ΣωΔοονιάδης
ΣΥΡΟΣ

Κιιημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νυξ αγίου 
Βαρθολομαίου», «Τό μεγάλο μυστικό», «Ένας άπό του; 
καλλίτερους1*,  «Τό Φρέαρ τού Ιακώβ», «Έξ ήμέραι άγω- 
νίσς καί έρωτοζ», «Μοντέρνες γυναίκες», αΔω^οθ α Βερ- 
νόν®, «Τύ παιδί τής Φλάνδρας*,  «Κόκκινος κ^αβαλλάρης*,  
«Γυμνή γυναίκα», «‘Η σφαίρα τής ζωής*,  « Η γωρα τού 
ιυστηρίου», «Κλόουν», <eH μέθυσος μητέρα», « Η θαλασ·

σινή*,  «Ό άνθςωπος πού είδε ιόν διάβολο», «Ή Ζήλεια», 
«Τό χαμίνι τών Παρισίων», «’Ονειρώδες Βάλς», «Σημε
ρινή τρέλλα», «Ή κόρη τής καταγίδος», καί «Ό σιωπηλός 
κττήγορος». Μ· |?ιαννίοης
Α ΑΡΙΣΣΑ

Κινη^. Χαλήμαγα. Προεβλήθησαν τά έργα «Πάλας» 
μέ τόν Νττφλός, «Ή γυναίκα τού Κενταύρου», «Ή μυ
στηριώδης αράχνη» μέ τόν Χαγιακάνα, αΤό ασύρματον 
τηλέφωνον». «Ό καπετάν Ρασχάς, «Αί Δελφικαί έορταί».

Κινημ. Ντορέ. Προβλήθησαν τά έργα «Άπό κουφεύς 
μαρκήσιος» μέ τόν Μενζού, «Ή κυρία δέν μέ μέλλε»», 
«Έκεϊναι πού υποφέρουν», «Ό οπαδό; τού Σατανά», «Ή 
βασίλισσα τής μόδας*,  <’Η λέσχη τών τριών», «Πρός τήν 
δόζαν καί πρός τόν έ^ωτα».

Κινημ. Φρουρίου Πρ'ΐσεβλήθησαν τά έργα «Έκδίκη- 
σις ξυλοκόπου», «’Ανάπηρος έζ έρωτος» , τό επεισοδιακόν 
«Ό Ηρακλής τού ιπποδρομίου».
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό έρως 
τής Καρμελίτας», «Ό έμπορος τής Βενετίας», <Ή αγχόνη», 
«Ή τραγωδία», «Θανατική Άκτίς», «Τό δράμα έ<ός 
Τζόκεϋ», «Βασιλικοί έρωιες», «‘Ο Μας στην Αμερική», 
«Έξ ήμέραι έρωτος», «Μακόν Λε^κώ», «Άδεκφοί Ξέ· 
λαμτεργκ» «|Β| Ροζίτα».

Κινη^ι. ’Ηραίων. Προεβλήθησαν «Ή χορεύτρια τού 
Νείλου», *Ή  Άθροδίτη τή; Μουμάρτρης», «Παληά- 
τσον*  καί «Μια νύχια χιονοστρόβιλου»

Ίππ· Σπανός 
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Σπανόάγου. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ερα
στής», μέ τον Γιάννιγκς, «Πλατωνικός έρως», «Ό πειρα
σμό;», «Τό ρόδον τής έρήμου», «·Η χρυσή πριγκήπισσα». 
«Ή δίψα τού χρυσσού» , «Τό άριστοκρχτικόν σκάνδαλον», 
«'Υπό τήν σκιάν ιών παγωδών», «Αγνή Σουζάνα».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Ό κλέπτης», μέ 
τήν Όσβάλντα. «Βαριετέ*,  «Κοντέίσα Μαοίτσα», «Ή Βα- 
νίνα», «Ή νυχτερίδα», «ΤΟ πατέρας», «Π^οσκηνυταί τής 
άγάοης», «Ή χορεύτρια μετά χρυσσά πόδια». -Τό φρέαρ 
τού ’Ιακώβ», «’Αθώα αμαρτωλή», «Ό άοτ·"»π όλης τής Βενε
τίας», «Μπαροκό», «’Ονειρώδες βάλς», «ΊΊ θεατρίνα».

Κινημ. ’Άπτερσ. Προβλήθησαν τά έργα «Ό ληστής 
τού δάσους», μέ τήν Κάρμεν Σύλβα, «Αθώα άματω ή»
βοαος

Κινημ. 9Αχίλει^ν. Μετά τήν προβολήν τού έργου «Δύο 
λάγγες» διέκοψε λόγφ τού θέρους. ’Εκτάκτως προ^βλή-ΐη 
ή ελληνική ταινία τής άναπαραστάσβως τών Δελφικών 
εορτών.

Κινημ. Άρχυλλά.Προεβλήθη εις έποχάς καί μέ Αρκε
τήν έπιτυχίαν τό έργον «Βεντίκτα». Επίσης προεβλήθησαν 
τά έργα «Μπαμπά μου είσαι θυσαυρό:», μέ τήν Φλωράνς 
·ίντος>, καί Ίβάν ό τρομερός». Άλλα διατί τό έργον 
αύτό διεφημίοθη ώ; παραγωγής U.F.A. ένφ είνε γνωστόν, 
γνωστοτατον δτι είνε ρωσσικής παραγωγής ; ’Επίσης προ
εβλήθησαν «Έκεϊναι πού ύποφέρουλ», «Ή λέσχη ιών 
τριών» μέ τόν Τσάνεϋ, «Ό Τλόκεϋ» μέ τόν Κούγκαν, «ΑΤ- 
μα τσιγγάνων» [ έ τήν Μελλερ, «Ή κόρη της» μέ τήν 
Πρισσέλα Ντάν, «*Η  βασίλισσα τής μόδας», «Προς τήν 
δόξαν καί προς τόν έρωτα», α’Από κουρεύς μαρκή<ιος«, 
«Ή άναδυσμένη ’Αφροδίτη», «Ξάντρα, ή βασίλισσα τού
Μπιαρίτς».

Κνημ. ’Κξωραϊστικής. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
νήσος τής Έλπίδος», «Μέ τά φτερά τής, ά/άπης*  είς δύο 
έποχάς. «Ό Ρασ.’ουτίν*,  «Ό μαύρος αετός», «Άντουα- 
νέττα Ζαμπριέ», «Κοέν Κίλλυ καί Σία», »Στήν χώρ ιν τού 
μίσους». »Ή δόξα», «Τό Παρίσι τήν νύχια», «Τό σημάδι 
τού Ζορώ», «Όνειρευμένο βασιλόπουλο», «Μεσ’ άπ’ τό 
βόρβορο», «ΟΙ λαθρέμποροι*  μέ τούς Πάτ καί Πατάσον, 
«‘Η χρυσή Πεταλούδα.

Κινημ. Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «£Ο 
Μα·ρος Αετός*,  <€θ Ραστούτιν» μέ αποτυχία, «Γιασμί- 
να» μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν, «Ό καπετάν Ρασκάς»,

«Τό μπρά τού ληστού», *Τό  μυστικό τής μούμιας», Χρι
στόφορος Κολόμβος*  μέ τόν Μπήστερ Κήτον, «Τά δυο 
χαμίνια» μέ τόν Μπισκώ. Π» Μαλτκιωάης
τρικκλαα

Κινημ. Άχίλλειζν. Προεβλήθησαν «Τό ιερόν ειδωλον» 
«Τό τέλο; τής Αγάπης», «Τό έγκλημα τών Ανθρώπων» «Τό 
γεοάκι» μέ τήν Ζακομπίνι καί τόν Νοβελλι», «Οι δυσ μαγ- 
γες» «Το μεγάλο μυστικό», «Ένας άναρμοσιος γάμος», 
«Τό Ασύρματον τηλέφωνον» «Τό Παλλας*,  «Ή μυΐτηριιό- 
δη; ’Αράχνη», «Ό καπιταίν Ρασκός». «Αι Δελφικαί έορ· 
ταί».

Κινημ. ΙΙλατείας Ρήγσ Φερραίου, Προεβληΐίηααν τα 
έργα «Με αξύ φλογών, «Ό Ραύμόν, ο σκυλλος του και ή 
καλτσοδέτα του», «Τά εκατομμύρια τής δίδος Μπρούσνρ» 
«Ή τραγωδία στους πάγους», «Κορμί γιά πουλί μο», Απο 
κουρεύς μα^κήσιος», Ή κυρία δέν μέ μέλλει», « Εκεϊ^βς 
πού υποφέρουν», γολγοθά; τού διαζυγιου»κ «^Ο οπα
δός τοο σατανά», Ή Βασίκισσα τής μόδας» « Η εύθυμης,
ΚΑΑΑΜΑΙ

Κινημ. 3Α&ηναΐ*ό ς. Προεβλήθησαν «Ή χρυσή ποιγκή- 
πίσσα» «Σΐ’ρανό ντε Μπεροεράκ», «Παληά ρούχα», «Πλού
σια οικογένεια» μέ τόν Χάρολδ Λνϋδ, « Π Κάρμεν», « Ο 
κύριος Ράδιό», «Σουμουρούμ» <Ή τιμή», «Γό φάσμα 
τού θανάτου*,  «Βεντίκτα», «Ή κόρη τού Δάσους», « Ο 
πρίγκηψ Ροβέρτος», «Ό Νικητής», «'Παναγία τών Παρι
σίων», καί «Ό ίπποδαμαστής».

Κνημ. Πατέ, Μετά τήν προβολήν τού έργου «Ό δαίζ 
μωνα τού Βορρά», προεβλήθησαν «Τό ιπποδ ιομιον» μέ 
τόν Έντυ Πόλο, «Τά ίχνη τού ίέρακος», «Τά δάκρυα τού 
λαού» καί «Τά μάτια τού τρόιιου».

Κινημ. 9Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τα έργα « Η 
κόρη τής καταιδίδος», «Τά άνευ ο’κογενείας» «'Η *υργο-  
δέσποινα τού Λιβάνου», Δαυίδ καί Γολιάθ», « Οπιον», 
«Ό άνθρωπος πού είδε τόν διάβολο»,καί«<ΗΖηλεια».

Κινημ. Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν «Γό μόνον βα- 
σίλειον», μέ τήν Κορίννα Γκρίφφιθ, «Κοραλία και Σια», 
«Χρυσή πριγκήπισσα», «Παληά Ρούχα» μέ τόν Τζαϊκυ 
Κούγκαν «Πλουσία Οικογένεια», «Ό ταραξίας», Σουμου- 
ς,ούμ», «Ό κύριο; Ρυδιό», «Ή τιμή», «Ή κόρη τού θά- 
σους», «Βεντίκτα», «Ό Νικητή;», «Ό πρίγκηψ Ροβέ.». 
τος», και *Ένα  σημάδι τήν νύχτα».
υαακις

Κινημ. ’Ιρίζ. Διά τήν θερινήν κινηματογραφικήν περί
οδον ό κινηματογράφος πού λειτουργούσε σ^ή, μεγάλη αί
θουσα τή; Παλίρροιας, μετεφέρόη υπό τήν ιδίαν άξιέπαι- 
νον διεύθυνσιν ει; τόν κήπον τού κ. Βαραταση. Προεβλη- 
θησαν τά έργα «Άκτίς τρέλλας» μέ τήν Σβάνσον, «Ίβάν ό 
τρομεροί», «Σταυρός και Μαουζερ» με κοσμοσυρροήν, 
«Λπρέ κουράγιο» «Ή ώραιοτέρα γυναίκα τή; Βιέννης», 
«Ό πειρασμός», «Τσίγκους», «*Ο  ληστής τής Βαγδ της», 
«Μοδιστροολις», «Σόδομα καί Γόμμορα» καί «Γιά τό 
οαιδί της». ,.

Κινημ. Τρέαπελη (Κριπήδωμα), Προ&βληθησαν τα 
έργα «ΕΙς τόν κλωβόν τών λεόντων», «Όνειρεμμένο βασι
λόπουλο», «Τσάρλεστον», «Τό συνιάλο τής αγάπη;», «Νά 
γαμπρός νά μάλαυα», «Ό πρίγκηψ Ζιλάχ», ^Νιμπελούγχεν» 
«40 χρόνων γυναίκα», «Τιτί ό βαοιλεύ; τών αλητών», 
«Ππαγιαντέρα», «Ή κό. η τή; κυρίας ντε λαρσακ*,^  «Πριγ- 
κητ καί κοκόττα», «Μ-σσαλίνα», Πριγκηπικοί έρατες», 
«Ό άνθρωπος πού πώλησε τήν ψυχή το*  στθ διάβολο», 
«Στήλ άλάρμ». «Ροζίτα», «Τρο ικ 'ς πόλεμος», « Αναπληρω
ματικός σύζυγος» καί «Στο στρόβιλο τών κυμάτων»Α.Α1ίΓ0
Κ ΟΜΟΤΙΜΗ

Κινηα. Ήλεκτρα. ΠοοεβλήΘη τό έ.γον «Ό μόνθς της 
τρόπος». Μ Ζ

Κινάμ. Πάν&εον. ΠροτβλήΟησαν τά έργα «Επικίνδυ
νος άθωότης», «Παρισινή κούκλα» καί <Ό πόνος».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «'Η πριγκήπισσα τού 
Τσάρδα;», «Νύχτα έγκλήιιατος» καί «Ό Φαουστ» μετά με
γάλης επιτυχίας.’ Προσεχώς «Μ. Στρογγώφ», «Ρασπουτίν», 
«Χρυσή πεταλούδα», «Υιός τού Σεΐχη» κ.λ,π. Μιοόίόιις
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1454)5
109 

1617)1
54

245 
1404)1 
1529)3 
1724)1 
1529)1 
1724)2 
1733)1 
1529)2

/20
71)3
195
163

39
1510)2

89 
1604)2

21
75
76 
4

34 
324 
325

33
152
158 

1576)1 
1599)2 
1599)1

Σ. Πέτροβιτς 
Μπεμπέ Ντάνιελς 
Τζαΐκυ Κουγκαν 
Ν. Φχίρμπαγκς

Γ **" * J

> “ 
. 1

Λίλιαν Χάρδεϋ
Μ >
> >

> >

> >
’Αντώνιο Μορένο 
Γουσταύος Φρέλιχ 
Ζώρζ Ο’ Μπριέ*  
Ζάν ’Άντζελο 
θωμάς Μέϊγκχν 
Ίβάν Μοσζοϋκιν

>

Έμίλιο Γκιόνε 
Σεσίλ· Τρυάν

»
Κάμιλλο ντέ Ρίζο 

π
Φρατζέσκα Μπερτίνι 

» >
Διομίρα · Ζχκομπίνι 
Μπελιοτ5ΐόνζ Στάνιο 
Λουσύ Σχντζερμάνο 
Λ η Πχρρυ

>

Και πλήθος (ίλλων uxkogSv 
και ιιεγάλων φωτογραφιών 
τών όποιων ήέκλογή πρέπει 
νά γίνεται είςτά γοαόεϊαιιας.

Φ9Τ0ΓΡΑΦ- ΜΕΓΕΘΟΥΣ 18X24
Έκάότιι δρχ· 6—Διά τάς Έ-

ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
Μ I Κ Ρ A I

(Miniatures)

‘Εκάότη δρχ· 1 
Διά τάς’Επαρ
χίας δρχ. 1.50

Ε>


