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ROXY THEATER
ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

μεγαλυτέρων φίλμ τον κόσμου. Πρόκειται περί ενός 
μνημειώδους φίλμ έπί τη βάσει επισήμων ντοκουμέν
των τού γερμανικού ’Επιτελείου, τό όποιον οί άγγλοι 
κριτικοί δέν εδίστασαν νά τό ώνομάσουν ιστορικόν 
αριστούργημα. Τό «Τελευταίο βάλς» έπί τή βάσει τής 
γνωστής όπερέττας τού Σ’ράους μέ σκηνοθέτην τόν 
Α. Ρόμπινσον καί πρωταγωνισταί τών Β. Φρίτς» 
Λιάνε Χάίτ καί Σούζι Βερνόν, λέγεται δτι θά διαδε· 
Z^U τθ αλησμόνητο «’Ονειρώδες βάλς». «Είς τό χεί
λος τού Κόσμου» (σκηνοθεσία Κ. Γκρούνε, πρωτ. ή 
Β^ιγίττη Χέλμ καί ό Ζάν Μωραντίν). «Ό έρως τής 

(σκηνοθ. Πάμπστ, πρωταγ. Μπριγίτ- 
τη Χέλμ, Έδίθ Ζάν καί δ σουηδός Ούνο Χέννιγκ, 
τόν οποίον πολλοί συγχρ νουν μέ τόν Γκέστα Έκμαν) 
καί « Η αφύπνιση τού Ντόναλντ Βεστχώφ» (σκηνοθ. 

μέ Βεντχάουζεν πρωταγωνισταί *Τμρε Ράνταν καί Έ- 
• I λίζα Δαπόρτα! είναι τρία βαρειά φίλμ, αναμενόμενα 

ληθή πρόοδον τής κινηματογραφικής τέγνης.Φίλμ δ· μέ εξαιρετικόν ένδιαφέρον
πωςήΝτυμπαρρύ,ή Άννα Μπολένα, οί Νιμ’ίελ'ώκγεν ’Αλγεριού» μέ σκην οθέτην τόν Χόφμαν καί πρωτα- 

' ~ Λ Γ Παγκό- γωνισταί τήν Καμίλλη Χόρν, τήν Μαρίαν Ζακομπίνι,
καί τόν Ζάν Μπραντίν, έκρίθη

Είς τήν εποχήν αυτήν πού δλαι αί χινηαατογρα- 
φικαί έταιρίαι ά ιιλλώνταΐ ποία θά παρουσιάση 
πλουσιώτερσν καί εκλεχτώ'ερον πρόγραμμα—εφέτος 
μάλιστα δπου εις δλα τά κινηματ ιγραφικά κέντρα 
παρατηρεϊται έξαιρετικώς 
πού ολίγος πλέον καιρός μάς

δλα τά κινηματ ιγραφικά 
εντατική εργασία—τώρα 

; χωρίζει από τήν έναρ ί 
ξιν τής χειμερινής σαιζόν, νομίζομεν δτι ένα άρθρον 
πραγαατευόμενον έν όλίγοις τήν νέαν παραγωγήν 
U. F. Α. δεν Θι περνούσε άπαρατήρητον.

Είναι αναμφίβολον δτι μέ μεγαλύτερον ενδιαφέ
ρον καί μέ περισσοτέραν προσοχήν διαβάζει κάθε μέ
λος τού κινηματογράφου τό πρόγραμμα τής εταιρίας 
αυτής καί τούτο διότι έχει σχηματίσει πλέον, καί πο
λύ δικαίως, τήν πεποίθησιν δτι ή μεγίστη αναλογία 
τών φίλμ τής U.F.A. δέν έρχεται μόνον για νά ίκα- 
νοποιήση ένα εύνόητον εμπορικόν σκοπόν, αλλά ι 
τέτοια δεδομένα ιύστε νά συντέλεση πολύ είς τήν ά

νέαν παραγωγήν

"Ιωάννας Νέϋ» 
τη Χέλμ,
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. <Ό κοκοττόδρομος τού

τό Βαριετέ, ό Φάουστ, ή Μητρόπουλις, ό 
σμιος πόλεμος, είναι αθάνατοι σελίδες τής ιστορίας 
τού κ.νηαατογράωου, τά- οποίας ή έβδ μη τέχνη 
οφείλει είς τήν U. F. Α ΐ!

Ανω τών 45 φιλμ περιλαμβάνει τό νέον γενικόν 
• ** Α s τά 23 θά τά

9/ « 
πρόγραμμα τής U. F. Α. εκ τούτων

τόν Βάρβικ Βάρντ
ευμενέστατα καί υπό τών γάλλων κριτικών. Τό τολ
μηρόν τής ύποθέσεως καί τής σκηνοθεσίας καθιστά 
τό φίλμ αυτό λίαν ενδιαφέρον. <Τό μεγάλο πήδημτ 
ή δ παγοδρόμος» τού Φάνκ μέ τήν Λ. Ρίφενστσλ 

। «’Ιερού Βου
νού»). <Ό ήρως τού άγ.Βερνάρδου» καί «Διά μέσου 

παραγωγή;) καθιστά τήν νυκτός κςυ παγώνων>ή«Μιλάκ, δ κυνηγός τής Γροι- Λ - n C / Τ _ __ I Ί _ ο _α D___ - --------- Λ 

εκμεταλλευτή ή Parufamet και τά λοιπά ή Ufaleik. ’ (σκηνοθέτις καί πρωταγωνίστρια τού
9 — Λ _ η. ·· α,μ» '-»· μ η a* X* /lift -rrc^f- \ <crV τότΊ Αλ/ RcAvr»r»iS αιι λ >*0 αριθμός αυτός πλέον ή ικανοποιητικός (1Ί6 περί-
U.V Α. ποώτηνρΕ άϊόψεως ποσότητος. εύρωπαΐ I λανδίας» ε! ναι τρία φίλμ έκθαμβωηκής σκηνοθεσίας 

. ’ ■ 1 . e „;„ν Χλ tmv π·ι έωάσιλλα τού «'Ιερού Βουνου». « Ο μυστηριώδηςκην κινηματογραφικήν εταιρίαν, μιαν δε πα 0 καταπλη-
ραγωγικωτέρων δλου του κοσμου. κασρεπτη»» του ΐΛν· « Q - __

'Η λεπτομερής άπαρίθμησις τών 45 αύτών φίλμ νηκον’ συμπράττουν τεχνικοί άνθρωποι!
Μ καδίστα κατ’ ανάγκην τό άρθρον μακροσκελέστα εξαιρετικής . σκηνοθεσίας είναι το φιλμ,* Εν μεσφ 
τον καί ώς εκ τούτου ανιαρόν, άλλως τε καί λόγοι φλογών». Τά έργα «'Ο μακαρίτης εςοχωτατος» και 
τεχνικοί δέν μάς τό επιτρέπουν. Θα αρκεσφόϊμβν. λοι· I 
πόν είς ολίγα εξαιρετικά.

Καί κατά πρώτον εκ τών αποκλειστικώς κατα 
σκευής φίλμ τής U. F. Α. (20 περίπου) ό «Πάγκο

τον καί ως εκ τούτου ανιαρόν.
«Ερωτικό κυνήγι» είναι δύο ά'λλα φιλμ τού Β λλυ 
Φρίτς, είς τό δεύτερον δέ πρωταγωνιστεί καί ή δέκα- 
πενταετής ηθοποιός τής U.F.A. Φελίτσιτας Μάλτεν.

’ Ας έλθωμεν είς τάς μερικάς παραγωγάς τής U.
σμιος πόλεμος* είς 2 αυτοτελείς έποχάς προιόρισται F. Α. Ό διάσημος καί τόσον δημοφιλής Eichberg- 
νά καταλάβη επίλεκτον ασφαλώς θέσιν μεταξύ τών προσφέρει 6 φίλμ, έκτων οποίων «*Η τ^βλλή Λθλα»



Κινηματογραφικός Άάτηρ
Κινηματογραφικός ’Adthp

μέ σκηνοθέτην τόν ίδιον και μέ πρωταγωνιστή; τήν 
ΛίλιανΧίρβεϋ και τόν Χάρρυ Χαλμ,υπερέχει.Τό φ λα 
αυτό έπηνέ&η ίξαιρίτικά στό Παρίσι και έκρίθη άνω 
τερον τής «’Αγνής Σούζα να;». Άλλα φιλμ του Άϊχ 
μπεργκ είναι «Συζυγικά! παύσεις» μέ τούς ιδίους 
πρωταγωνιστάς, «Die Leioeigenen» μέ τήν Αίλι χν 
Χάρβεϋ, <Ό δούξ τού Παπενχάϊμ» κ.ά.

Ή «Henny Porten Froelich Produktion> 
προσφέρει 4 μεγάλα φιλμ μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
διάσημον τραγωδόν καί άλλους διάσημους ήθοποι- 
ού< τής U.F.A. «Ή Βιολάντα» καί «Το μεγάλο δι- 
άλλειμα» είναι τά,δύο έκ τών φίλμ αυτών. Τό ό'νομα 
τής Πόρτεν καθιστά περιττήν κάθε σύστασιν.

*HEllen Richter συνεργάζεται και αύτήμέ4 φίλμ 
έκ τών οποίων άναφέρομεν «Οί ωραιότερες γάμπες 
τού Βερολίλου> καί τό «Καρναβάλι τήςΝίτσας» (σχη- 
νοθ. Β. Βόλφ καί πρωταγω\ισταί "Έλλεν Ρίχτερ καί 
Γκέοργκ Άλεξάντερ),

*0 R. Schunz προσφέρει 4 φίλμ. Είναι δύσκο- 
λον να άποφανθ·ή τι; κατά πόσον τό στιλ τών φίλμ 
τού Σύντσελ είναι κατάλληλον διά τήν Ελλάδα, πάν
τως είναι αληθές δτι ό σκηνοθέτης αυτός καί καλλι
τέχνης είναι εΐ; εκ τών μεγαλυτέρων τού κόσμου ηθο
ποιών χαρακτήρων.

«Ό παράδεισο; επί τής Γής λ Α λ · — -

I

μεγάλην επιτυχίαν.
Ό δημιουργές τής «Μητροπόλεως: 

καί αυτός ειζ τήν πλουσίαν παραγωγή 
τού φίλμ είναι «Spione». — ____
μένο άπό τήν περίφημη Τέα φόν Χάρμπου καί σχιι 
νοθέτης ό ίδιος ό Φρίτς Λάνγκ. Τά ονόματα τών πρω
ταγωνιστών δεν είναι είσέτι γνωστά.

Ή «Saturn> προσφέρει τήν «Νεανικήν μέθην» 
(Κ. Χόρν, Γκ. Φρέ\χ, Β. Βάρντ). Εις τό φίλμ αυτό 
μοναδική είναι ή ύπό τού Στάρεβιτς άναπαράστασις 
τού γνωστού μύθου τού Λαφονταίν «'Ο τζίτζικας καί 
τά μυρμήκια>. «Παριζιάννε;> είναι ένα φίλμ τής 
σουηδικής εταιρίας «Isepa» καί «Panane» είναι τό 
φίλμ τής A. C. Ε., τό πρώτο γερμανογαλλικό φίλμ, 
τό όποιον έκάη και «ξαναγυρίζεται». Πρωταγωνι 
στούν οί : Σάρλ Βανέλ, Ζ^κ Κατελαίν καί Ρουθ 
Βάϊχερ.

< U παράδεισο; επί τής Γής» εν« έκ τών 4 αυτών 
φιλμ προβληθέν πρό τίνος εις Βερ·λΐνον έσημείωσεν ___ ίη '

> συνεργάζεται 
jv. c0 τίτλος

. Τό σενάριον είναι γραμ- %. - —

_ ■

Β. Βάρντ). Εις τό φίλμ αυτό

Αυτά έν συντόμφ τά σπουδαιότερα φίλμ τής έφε- 
τεπής.παραγωγής τής U. F. Α. ’Εννοείται δτι παρε- 
λείψαμεν καί άλλα φίλμ εις τά οποία πρωταγωνιστούν 
ηθοποιοί αξίας δπως ή Ε. Μπέργκνερ, ό Κράους, ή 
Μάντυ Κρίστιανς, ό Βέρνερ Φύττερερ κ. ά. αλλά δυ
στυχώ; δεν ήτο εΰκολον νά συμπεριληφθούν δλα.

*Η επιτυχία καί τής έφετεινής σαιζόν τή; U.F.A. 
είναι Ιξησφαλισμένη. Έν βλέμμα εις τά άνωτίρω 
πείθει καί τόν πλέον δύστροπον καί τόν π'έον άπαι- 
σιόδοξον. Ένα πρόγραμμα εις τό οποίον συνεργάζον
ται σκηνοθίται δπως ό Λάνγκ, δ Πάμπστ, ό Φάνκ, 
δ Γκρούνε, δ Ρόμπινσον, ό Άϊχμπεργχ, ό Φρέλιχ, 
πρόγραμμα εις τό όποιον πρωταγωνιστούν μία Πόρ
τεν, μία Βριγίττη Χέλμ, μία Κ. Χόρν, μία Α. Χάρβεϋ,

αί εξαιρετικοί αύταί αποκαλύψεις ή καλλιτέχναι δπω; 
ο Σύντσελ, δ Σλετώβ, δ Β, Φρίτς, δ Ούνο Χέννιγκ, 
ό Γκ. Φρέλιχ, πρόγραμμα εις τό όποιον αντιπροσω
πεύονται τόσον επιτύχω; τά βαρεία φίλμ, τά μεγάλης 
σκηνοθεσίας, ή δπερέττες, τά κουλτονριστικά, είναι 
δυνιχτόν νά μή είναι συνώνυμον μέ θρίαμβον ;

Άλλα κατά πόσ »ν ή έφειεινή παραγωγή τή; U. 
F. Α. είναι ίσαξία μια; λαμπ^άς δεκαετούς σταδιο
δρομίας ή κατά πόσον, δπως υποστηρίζουν τινές με
ταξύ τών όποιων συγκαταλέγομαι, είναι άνωτέρα τής 
περισυνής έξαιρουμένων εννοείσαι τών τριών εκείνων 

(γιγάντων, δς έχουν υπομονήν οί φίλοι άναγνώσται 
καί θά τό κρίνουν μόνοι. Ή παραγωγή αυτή θά προ- 
βληθη έν Άθήναις άπό ιής οθόνης τού <0#φα 
ΖΙάΛας» ( Διονύσια)’ θά τήν ίδωμεν λοιπόν, θά τήν 
κρίνομεν και τόιε θά εκφέρω μεν καί ήαείς τήν τελι
κήν μας γνώμην.

I I Ro-Ma
Σημείωσις Ro-Ma« Τήν άποκλειστικήν έκμετάλ- 

λευσιν τής άνω παραγωγής τής U. F. Α. 1927-28 
διά τήν Ελλάδα έχει ή έταιρία κινηματογραφικών 
έπιχειρήσεων «Έκκτα» (έν συνδυαομφμέ τήν «Συμ
βατικήν» καί τήν Γτρμανικήν Τράπεζαν). Διά τήν 
Τουρκίαν ή φίρμα Halil Kiamil, Stanbul-Galata.

HKOINQHIR TQH ΕΘΠΩΓΊ
κπ:οκ:ΝΗΜΜτοΓΡΒΦθχ

ΓΕΝΕΥΗ, 6 Σεπτεμβρίου 1927. (Τηλεγρ.).— 
Μετά τήν έκλογήν του προεδρείου τής Κ.Τ.Ε. καί 
τόν καταρτισμόν διαφόρων έπιτροπών, ή συνέλευσις 
συνήλθε τό άπόγευμπ εις συνεδρίασιν. CU κ. Τσιπίκο 
άντιπρόσωπος τής ’Ιταλίας προέ εινε τήν ίδρυσιν έν 
Ρώμη διεθνούς ’Ινστιτούτου ’Εκπαιδευτικού Κινημα
τογράφου, ό οποίος νά λειτουργήση ύπό τήν αίγίδα 
τής Κοινωνίας τών ’Εθνών καί του όποίου ή ’Ιταλική 
Κυβέρνησις θά έξησφάλιζε τήν λειτουργίαν. Τό Ίν- 
στιτουτον τούτο θά καταστή κέντρον πληροφοριών 
τών διαφόρων προβλημάτων τού μορφωτικού κινημα
τογράφου.Ή πρότασις αύτη θά συζητηθή καί πάλιν.

ΗΘΟΠΟΙΟΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Μεγέθους κάρτ-ποστάλ

τού οίκου «ROSS» τού Βερολίνου 
βις μεγάλην συλλογήν

Πωλούνται είς τά γραφεία τού «Κινηματογραφι
κού *Αστέρος» προς

ΔΡΑΧΜΑΣ ΔΤΟ ΕΚΑΣΤΗ
Δεχόμεθα παραγγελίας καί έκ τών επαρχιών μέ 

τήν αυτήν τιμήν τών ΔΥΟ δραχμών.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ
01 ΚΙΝΗΝΙΑΤΒΓΡΑΦΟΙΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΛΕίΙΣ 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ
ΠΕΡΑΝ 'Ιούνιος (τού άνταπο<ριτου μας).— Ή έρευνα 

τήν ότοίαν διεξάγει ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» άνά 
τούς διαφόρους συνοικιακούς κινηματογράφους τών 'Α
θηνών καί ιού Πειραιώς μοΰ έδωσεν άφορμήν νά σάς έκ 
θέσω είς σειράν άνταπ >κρίσεών μου τήν κατάστασιν καί 
τών εδώ κινηματογράφων. Έμπνεόμενος' άπό τήν λίαν επι
τυχή σα$ πρωτοβουλίαν θά προσπιθήσω νά περιγράφω 
τούς ένταύθα κεντρικούς κινηαατο/ράφουζ άκολουθών πι· 
στώς τό ύπόδειγμα τού έν Άθήναις συνεργάτου σας.

Καί άρχίζω άπό τόν μεγαλείτερον, τό «Σινέ Όπερά»'
«ΤΟ ΣΙΝΕ ΟΠΕΡΑ»

Πρόκειται περί τού κομψοτέρου καί άριστοκρατικ οτέ- 
ρου κινηματογράφου τού Πέραν καί τής Σιαμπούλ. Νεό
τερος τήν ηλικίαν κατά πο\.ύ άπό τά άλλα κινήματοθέα- 
τρα κατέχει έν τούτοις τά σκήπτρα ύφ’ δλας τάς επόψεις 
ή δέ πρεμιέρα του αποτελεί κοσμικόν γεγονός διά τήν 
Κωνσταντινούπολιν. Ή αϊθουσά του είς κάθε αλλαγήν 
προγράμματος συγκεντρώνει τήν κρέμαν τής Τουρκικής, 
Ελληνικής καί ξένης άρισιοκρατίας. Ποέπει δέ νά τονι- 
σθή ότι ή αίθουσα τού - ” 
τά; πλουσιωτέρας αίθούσας πού 
τήν Ευρώπην/ 
κόν της l.σμάτων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, άνεμισιήρων, και 
άλλων μέσων άνέσεως διά τά όποια ή διεύθυνσις δέν έ- 
φείσθη ουιε δαπανών ούτε κόπων διά νά έγκαταστήση.Μό
νον ό θόλος τής αιθούσης φωτίζεται άπό 2000 λαμπτήρας 
τών ύΟ κηρίων χωρίς νά υπολογίσω τούς λοιπούς οί όποιοι 
είναι τοποθετημένοι γύρω άπό τήν οροφήν, γύρω άπό τήν 
οθόνην καί γύρω άπό τά θεωρεία.

Τό «Σ»νέ Όπερά» άνήκει είς τούς κ. κ. Λυκούργον Πα- 
παγιανόπουλον, Μεχμέτ Ρεούφ καί Ναί μ Μπας Τζώ >.
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χονται άπό τούς μεγαλύτερου; κινηματογραφικούς υ<κυυ9 
τής Εύρώπης καί τής 'Αμερικής τάς όποιας προμηθεύε-

,. Πρέπει δέ νά τονι· 
«Σινέ Όπερά» είναι μία άπό 

__ _ । υπάρχουν καί είς αύτήν 
u^v.g. .’Αρκεί νά σημειω )ή ότι ολόκληρο τόέσωτερι- 
άποτελεϊ ένα φαντασιώδεςσύνολον πολυτελών καθι·

- - ^.9 _ F 9 / __  '-------------  — Μ Λ % » t

_ _w αιθούσης φωτίζεται άπό 2000 λαμπτήρ χς 
τών ύΟ κηρίων χωρίς νά υπολογίσω τούς λοιπούς οί όποίιι 
είναι τοποθετημένοι γύρω άπό τήν οροφήν, γύρω άπό τήν 
οθόνην καί γύρω άπό τά θεωρεία.

Τό «Σινέ Όπερά» άνήκει είς τούς κ. κ. Λυκούργον Πα- 
παγιανόπουλον, Μεχμέτ Ρεούφ καί Ναίμ Μπας Τζώ λ 

Αί ταινίαι τάς οποίας προβάλλει τό «Σινέ Όπερά» προέρ
χονται άπό τούς μεγαλυτέρου; κινηματογραφικούς οίκου; 
τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής τάς οποίας προμηθεύε
ται ό κινηματογράφος χάρις είς τόν έν Παρισίοις διαμέ- 
νοντα καί γνωστόν έν Άθήναις άντιπρόσωπον κινηματο
γραφικών οίκων κ. Ε. Μαυροδημάκην.

Ή όρχήστρα του «Σινέ Όπερά» άποτελεΐται άπό 14' 
όργανα διευθύνεται δέ άναλλάξ άπό τούς καλλιτέχνας κ. j 
κ. Lazinsky καί Kadless. ι

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΜΕΔΑ&Κ* '
Εις τούς έν Άθήναις Κωνσταντινουπολίτας καί τούς 

έπισκεφθέντας άλλοτε τήν Κωνσταντινούπολιν Αθη
ναίους ήτο γνωστόν τό θέατρον αΣκαίιιγκ» τό όποιον 
έφιλοξένησε έπί σειράν έτών πολλούς άθηναϊκούς θιάσους. 
Τό θέατρον αυτό, πρό τριών ετών έκάη, τότε δέ άκριβώ; 
δύο εύσυνβίδητοι έπιχειρηματίαι άνέλαβον νά τό μετατρέ
ψουν είς κινηματογράφον. Πράγματι δέ οί t: 
νώφ καί Άλτιμπαρμάκ έξήντλησαν δλην 
καλαισθησίαν, δλσν ιόν πολιτισμόν των καί έδημιούρ 
γησαν τό «Σινέ Μελλέκ» τό όποιον κατέχει έπίζηλον θέ- 
σιν μεταξύ τών κεντρικών κινηματογράφων τοϋ Πέραν. 
Εύρεΐα είσοδος, πολυτελής αίθουσα μέ 1509 άναπαντικάς 
θέσεις! πλουΐιωτάτη ηλεκτρική έγκατάστασις, ΙδιαίτερονI

συνθή-

κ. κ. Σουλτα- 
των τήν

ΧΟΛΑΛίυυ η J , -V.  ------------ Γ  1

γησαν τό «Σινέ Μελλέκ» τό όποιον κατέχει επίζηλον θέ- 
σιν μεταξύ τών κεντρικών κινηματογράφοι τού Πέραν. 
Εύρεϊα είσοδος, πολυτελής αίθουσα μέ 1509 άναπαντικάς 
θέσεις, πλουΐιωτάτη ηλεκτρική έγκατάστασις, Ιδιαίτερον 
καπνιστήριον,Ιδιαίτερον καφενείον καί δτι άλλο φαντάζεται 
κανείς τά ευρίσκει είς τό «Σινέ Μελλέκ».'Υπό τάς συνθή- 
κις αύτάς είναι εύνόητον δτιό κινηματογράφος αύτός έργά- 
ζεται πολύ καλά. ΑΙ ταινίαι του προέρχονται άπό δλα τά 
λμαφεϊα εκμεταλλεύσεις ταινιών μηδέ τής <Φάναμετ» έξαιλμαφεΐα έ

ρουμένη; χάρις δέ είς τήν εκλεκτήν του όρχήστραν τό«Μελ- , 
λέκ» συγκεντραίνει τακτικά πολύν καί εκλεκτόν κόσμον.

TO SINS <ΑΛΑΜΠΡΑ»
Έλησμόνησα νά σημειώσω δτι δλοι οι μεγάλοι κινη

ματογράφοι εύρίσκονται επί τής όδοΰ του Πέραν. ‘Η με- 
,—, __j Πέραν δεν είναι μόνον οδός εμπορική.
’Αποτελεί καί τήν κυριωτέραν άρτηρίαν τής Κωνσταντι-

* - — A Α / Λ % ___ Υ λ .

κοσμικήν τοι- 
ύπό έποψιν

I W I | ·

Δεν είν »ι ή όδό; τού Πέραν ούτε οδός 'Ερμού,οΰτεόδός 
Σταδίου, ούτε οδός Πανεπιστημίου τών Άθηνούν. Είναι 
έν τούτοις άπ* δλα. Καί τό «Σινέ Άλάμπρα» ώ; κινημα
τοθέατρου μέ άξιώσεις δεν ήτο δυνατόν παρά νά εύρίσκε- 
ται έπί τής μεγάλης δδού τού Π’ραν 

• * μ r /

ματογράφοι εύρίσ^ονται επί τής
γάλη ό5ός τού Πέραν δέν ι ’

-’I’ - - ~ - -------W  w · w ----

νουπόλεως ή όποια παραλλήλως πρός τήν έμπορικήν της 
κίνησιν συγκεντρώνει καί τήν μεγαλύτερων .......  “■
αυτήν αποτελούσα μίαν σπανίαν έζαίρεσιν 
χαρακτήρος.

του— 1 παραπλεύρω
κατασιήματ >ς «Μπόν Μαρσέ».

Ή « Αλάμπρα» δέν είναι μεγάλος κινηματογράφος άπό 
άπόψεως όγκου. "Εχει δμως ασφαλώς τόν ώ)αιότερον καί 
κομψότερον διάκοσμον αραβικού ρυθμού.

ΊΙ είσοδός του άπό τήν οδόν τού Πέραν χάρις είς τήν 
με/άλην στοάν πού μεσολαβεί είναι αρκετά μεγάλη.

Οταν είσέρχεσθε μέσα εις τήν «Άλάμπρα» άντιλαμ- 
βάνεσθε άμέσιος μίαν μυθιυδη πολυτέλειαν σαν αύτήν πού 
διαβάζει κανείς είς τά παραμύθια τής Χαλιμάς.

Ένα; τεράστιος πολυαίλεος είς τό κέντρον τής αιθού
σης σκορπίζει αφειδώς τό φώ; του άπό πληθώραν λιμπ ή- 
ρων, ή αφάνταστος δέ τάξις καί ή καθαριότης του σάς 
πείθουν δτι ή «Άλάμπραπ είναι άληθ νό κόσμημα f ιά τήν 
μεγάλην οδόν τού Πέραν.

Τά έργα πού προβάλλονται είς τήν «Άλάμπρα» προ
έρχονται άπό τήν αΦάνα ιετ» εξαιρετικήν δέ έπιτυχίαν έση- 
μείωσε έφέτος μέ τό άρ’.στούργημα «Μπέν Χούρ».

Είς τήν «Άλάμπρα» συχνάζουν κατά προτίμησιν οί 
Τούρκοι. Οί διευθυνταί τού κινηματογράφου αύτοϋ αδελφοί 
Ίπεκτσή δικαιούνται νά ύπερηφανεύωνται διά τήν εύσυνή- 
δειτον και πολιτισμένην προσπάθειάν των.

ΤΟ «ΣΙΝΕ ΜΑΖΙΚ»
Τό άλλοτε έπί τής Πλατείας Ταζίμ Έλληνογαλλικόν. 

Λύκειον τού Χατζηχρήσιου άπό τό όποιον έβγήκαν τόσοι 
μαθηταί καί διέπρεψαν είς τά γράμματα καί τήν κοινω
νίαν, κατόπιν πυρκαίάς πού ύπέστη πρό 10 περίπου έτών 
έχει μετατραπεΐ είς μεγαλοπρεπέστατον κινηματογράφον 
ό όποιος φέρει τόν άνωτέρω τίτλον.

Τό «Σινέ Μαζίκ» έχε· τήν με/αλειτέραν πρόσοψιν», ώρι- 
σμένω; δέ είναι ό μεγαλύτερος κινηματογράφο; τής Κων
σταντίνου τόλεως. Μόνον ή είσοδός του είναι αρκετή νά 
περιλάβη ολόκληρον «Αττικόν» τών Αθηνών. Αί θυ
ρίδες τών ταμίων των είναι πολλαί οσάκις δέ υπάρχει 
συνωστισμός λειτουργ» ύν δλαι. Τό «Σινέ Μαζίκ» τόσον 
απ' εξυ όσον καί άπό μέσα είναι άπέραντον κτίριον χάρις 
δμως είς τήν καλήν διαρρύθμιτιν τοϋ χώ)θυ αποτελεί ένα 
αρμονικόν σύνολον αιθούσης, διαδρόμων, καπνιστηρίου, 
μπουφέ καί λοιπών διαμερισμάτων.

Τό «Σινέ Μαζίκ» δ ευθύνεται άπό τόν κ. Fernand 
, ____ - - ™ ~ ; καί τού κι-
Μοδέρνη τό όποιον θά άναφέρω παρακά- 

είναι ό μεγαλείτερος 
>·ά λάβετε μ!αν Ιδέαν

ρίδες τών ταμίων

Frango δ όποιος είνοι ουγχρόνο ς διευθυντής 
νηματογράφου HA Avram
τω. 2άς άνέφερα διι τό «Μαζίκ» 
κινηματογράφος τού Πέραν. Διά 
αρκεί νά σάς σημειώσω ότι έχει δύο υπερώα καί δυο σιμ·



Κινηματογραφικός ΆάεΙιρ
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ράς θεωρείων. Πλήν αυτών ήμπορβϊ νά περιλάβχι άνέ’ω; 
ίΐς τήν πλατείαν του περί τούς 2000 θεατός. Είναι εΰνόη- 
τον βέβαια δτι τέτοια αίθουσα μέ τόσην ευρυχωρίαν δέν 
ή μπορεί παρά νά έχει καί άνα> άγους έξόδους κινδύ ου.

Τά έργα πού προβάλλει τ') «Μαζίκ» προέρχονται κα
τά προτίμησιν άπό τήν NISTO Film είναι δέ έκλικιά 
πάντοτε. Ή ορχήστρα τοϋ <Μαζίκ» υπό τήν δίεύθικσιν 
του καλλιτέχνου κ. Poliansky άπ>τελεϊτ«ι άπό τούς ά· 
ρίσιους μουσικού; τής πόλεώς μας. Τό «Μ *ζίκ> έκτός τών 
πλουσίων ηλεκτρικών έγκαταστάσεών του έχει καί τήν με- 
γαλειτέραν δθόνην, αί δέ προβολαί του είναι σταθεραί καί 
φυσικώταται.

» Φαίδων Ναζλόγλον

oOoO°X-X-XX 
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
Κ I Ν Η Σ I Σ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Προεβλήθησαν τά έξής έργα :
Κινημαιογρ, Mohamed Aly.La villaaux 7clefs 

κωμωδία εις 7 πράξεις μέ τόν Ντούγκλας Μάκ Λήν 
καί Vies brisees, δράμα είς 9 πράξεις μέ τόν Θ. 
Μεϊγκάν, Ρενέ, Άντορέ καί ΙΙρίγκλ.

Κινηματογρ. Cosmograph. L’ Bnbrasement 
μέ τούς καλλιτέχνας Ίρ. Ρίτς, Μόντε ΜπλοΟ καί 
Νόρμα Σήρερ καί ή πεντάπρακτος κωμωδία Ecole 
des Papas.

Κιψημ, Majestic. Etoile par Interim εις 8 πρά
ξεις μέ τήν Λάουρα Λαπλάντ.

Κινημ. Kursal. Business is Business εις 7 
πράξεις μέ τόν Ρέτζιναλ Ντένυ καί La loi du plus 
fort μέ τόν Ούΐλλιαμ Ντέσμοντ.

Κινημ. Belle Vue. ( hauffeur inconnu μέ τήν 
Μπεμπέ Ντάνιελς καί τόν Ρόντ λά Ρόκ, Six semai- 
nes a vivre καί Un bras dans la nuit.

Dem. Marcozanis

4 Κάβε διευθυντής Κινηματογράφου εχει κα- 
θήκον νά φροντίση τώρα, δ.τως κατά τόν χει- 
μώνα έχει τά βάσανά είοπράξη δσχ μπορεί

J περισσότερα άπό ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑ.
ϊ “Όπως, ένας έμπορος, φρ>ντίζη νά πώληση 
ϊ τό έμπόρευμά του όταν βρή καλή τιμή.

“Όπω;, δ:αν έχετε λίρ·ς προσπαθήτε νά 
jv τις άλλάξετε δταν ή τιμή των είνε ύψηλή, 
V έισι προσπαθήτει
ϊ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑ I

ΛΗ3ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 ην λήγ. μηνάς Αύγουστου έληξαν αί συλδρομαί 

τών κ. κ. Θ. Μπούκουρη, 'Εταιρίας ΕΚΚΤΑ, Σαπφοϋς 
Χανδάνου, Π. Δήμα, Κ. Φαρέα, Κινημ. Παλλάς (Ταμπου- 
ρίων), Άλένης Νίβα,^Ν. Άλεξανδρίδη, Ραδ. Άναστα- 
σ άδη, ’Αναστασίου καί Πέτρου, Μαρίκας Χατζηγεωργίου, 
Α· ’Αναγνώστου καί Σία, I. Καφετζέλλη, X. Σπανδάγου. 
’Αριάδνης Καμπούρη, Γεωρ. Χρήστου, ‘Ιωάννας Μιχάλου, 
Α. Άγγελίδη, Κων· Ντόλια, Καίτης Ρουσίδου, Θεοδώρου 
Δόβα, Αουΐζης Σχλέρφ, Καλλιμάχου Χατξοπούλου, Θεοχ. 
Γραμματικού, Κ. Μανδαλάκη, Νικολ. Καλούμενου, Χρ. 
Μήλα, Ν. Προύσαλη, Μαρ. Σχοινά, Στέλλας Παπαδάκη, 
Κυρ. Σπερελάκη καί Κων. Μαληκιώση.

Πα^ακ^λοϋπαι ^βρμώς οί ανωτέρω φίίοι οννδρομηιαΐ, 
ωιως ^βλήσουν παι Ανανβώσουν τάς ουνδρομάς τ«κ δσον 
άπό τής 1ης ττροσβχοϋς μηνές ΣβητβμβρΙον #ά διακοπή ή 
ραίτέρβ» άποστολή ττνχονς,

Ή ΔιαχιΙριοις

)( Εξαιρετική νά Επιτύχε'ε τό ΜΑΞΙΜΟΓΜ τών 
Α είστράξεων.
X Για νά Επιτύχετε δμως αύτά, διορθώσετε 

κάθε άτέλεια τοϋ Κινηματογράφου σας

| ΚΑ’ΙΕ?Ε KDSIPES ΜΑ ΓΛΤΟΓ’.νΜΑΕ
ί ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑ ΤΑΣ ΑΦΙΣ
I ΕΚΕΤΕ til! ΑΕΑΕΪίΗ ΕΙΕ ΤΗΜ EQOUS SAS
I ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ANA
X ΤΗΝ ΠΟΑΙΝϊ(

ΕΥΚΑΙΡΙΑ διά νέας έγκατασιάνβις Κίνημα 
ζογράφων. Μηχανήματα παντός συστήματος Πάτε, 
Γκωμόν, *Ερνεμαν, Σίμπλεξ, *Οφακ μεταχειρισμέ
να ς καί μή πωλούνται καί ένοικιάζονται. Πληροφο- 
ρίαι 5 ’Εταιρία Σινέ ’Οριάν, Έδουάρδου Λώ 7 
ΆΘήναι.

)( δ.ά νά το:χοκο?κλαιε τά προγράμματα σας είς 
X μόνιμα μέρη κχί οϋτω καθημερινώς νά τό ύπεν- 
X θυμίζετε είς τούς διαβάτας.

X ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΟΨΙΝ ΚΑΘΑΡΑΝ, ΦΩ· 
| ΤΙΣΜΕΝΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΦΩ- 

Κ ΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕ-

X ΝΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
X

ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΕ
(Σινε Όριάν)

OP»*»*» <» «» < >ο
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( ΜΙΚΡΗ ΗθΗΗΗΤΚΗ ?
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Μεγάλη συγκίνησις, άσφαλώς θά σημειωθή, 
είς τόν κύκλον τών διευθυντών τών Άθηναϊκ όν 
Κινηματογράφων έξ άφορμής τής ίδρύσεως τοϋ νέ 
ου μεγάλου Κινηματοθεάτρου, δπως γράφομεν καί 
είς άλλην σελίδα, είς τήν γωνίαν τών όδών Πανεπι 
στημίου καί Κοραή δπου ήτο άλλοτε ή οίκία τοϋ 
μακαρίτου Ράλλη. Έ πολυτέλειά του καί δλα τά 
κομφόρ, τά Απαραίτητα δι* ένα κολοσσόν-θέατρον 
τής έποχής μας, θά κατατάξη τά ήδη λειτουργοϋν 
τα κινηματοθέατρα είς τήν μοίραν τών κοινών. 
*0 μόνο; δέ τίτλος πού θά ήρμοζε δι’ ένα τοιοϋτον 
κολοσσόν, θά ήτο <Κολοσσαΐον>. Φαντασθήτε δτι 
τό δλον κτίριον θά στοιχίση περί τά 15 έκατομ 
μύρια καί θά περιλαμβάνη άνω τών 300 ) θέσεων.

**+ Κατά τήν γερμανικήν κινηματογραφικήν έ 
φημερίδα Film Kurier (No 153 τής 30 ’Ιουνίου 
τρ. έτο;^ ό ισολογισμός τής Fanamet τοϋ έτ®υς 
1926—1927 παρουσιάζει ζημίας 85 χιλ. δολλα- 
ρίων έπί κεφαλαίόυ 150 χιλιάδων. ’Εννοείται δτι 
τήν ζηιιίαν αύτήν σημειώνουν δλα δμοϋ τά πρακτο 
ρεΐα τής Fanamet τά λειτουργοϋντα είς διαφόρους 
χώρας. Τό δυσμενές αύ ό Αποτέλεσμα δικαιολο
γείται έκ τοϋ δτι ή Φάναμετ έργάζεται μόλις Από
τοϋ παρ. έτους καί ώφειλε έξ άλλου νά ξεκαθαρίση 
παλαιούς λογαριασμούςτών τριώ/ έταιριών πού Αντί 
προσωπεύει.

Τό νέον Κινηματοθέατρον τοϋ κ. Γαΐτη, 
έναντι τοϋ Σταθμοϋ τοϋ Ήλεκτρικοΰ, τό όποιον 
ύπολογίζεται δτι θά είνε έτοιμον περί τά τέλη τοϋ 
προσεχούς ’Οκτωβρίου, προκηρήσσει διαγωνισμόν 
έξευρέσεως τίτλου. Οί λαμβάνονες μέρος είς τόν 
διαγωνισμόν όφείλουν ν’ Αποστείλλουν έντός φα 
κέλλου τόν τίτλον πού έπιθυμοϋν, έπ’ όνόμ^τι Επι
τροπής Διαγωνισμού Γραφεία «Κινηματ. Άστέρος». 
Είς τόν έπιτυχόντα θά δοθή διαρκές είσιτήριον.

Ή έταιρία «Ίρις Φίλμ» Ανέλαβε έπισήμως 
τήν Αντιπροσωπείαν τής Ρωσσικής παραγωγής διά 
τήν Ελλάδα, Τουρκίαν καί Αίγυπτον.

Ό κ. Τριαεταφύλλου Ανενέωσε μετά τοϋ κ. Μάν- 
τακα διά μ'αν δεκαετίαν τό συμβόλαισν τής ένοικιά- 
σεως τού κινηματ^γράφοϋ «Πάνθεον» μέ πολύ εύνοί- 
κούς δρους. fO κ. Τρια/ταφύλλου, κατόπιν αύιού θά 
Αφαιρέση τήν μόνιμον στέγην καί θά τοποθ^τή^η τε
χνητήν ούτως ώστε νά λειτουργή καί τό θέυος. Ε
πίσης είς τήν θέσιν νης δθόνης θά κατασκευασθή 
καί Ανάλογος σκηνή. ,

Ό έν Παρισίοις δ αμένων κ. Ε Μαυροδημά- 
κης τοϋ ένταϋθα γραιρίίου ταινιών «Μαύρο-Φίλμ» 
ήγόρασε διά τήν Έκλάδα πλήν τών άλλων, τήν πα
ραγωγήν τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών* κιί 3—4 
άπό τά τελευταία φιλμ τής Αιλή Νταμίτά. Είς τό 
ϊνα, τό όποιον είνε θαύμα πλούτου καί έκχελίσεως

I δπό τόν τίτλον Die letzte Nacht λαμβάνουν μέρος 
πλήν τής συμπαθέστατης Νταμιτά καίοί κ.κ. Χαρυρ 
Λίτκε καί Πώλ Ρίχτερ.

*** Τήν διεύθυνσιν τού γραφείου τής Fanamet 
έν ΚωνσταντίΌυπόλει Ανέλαβε δ κ. Albert Comfild 
Αντί τοϋ κ. Claude Bonnaire μετατεθέντος είς Βου- 
χουρέσ ιον. <

*** ΊΙ Ελληνική έταιρία Dag Film ή'χισε τό 
«νύρισμα» μιας ταινίας ύπό τόν τίιλον < Ερως κ>ί 
κύματα». Λαμβάνουν μέρος πλεΐστ.ι έρχσιτέχναΐ ώς 
καί έξ έπαγγέλμαιος ήθ ποιοι τής οκηνής μεταξύ 
τών ό οίω ή χυρία Μι άντχ θεοχάρη, δ κ. Δένδρα* 
μής κ. ά. Ο .ως δμως διαδίδεται, μόχΐς κατο θώθη 
νά <γυρισθ.ϋν> περί τά 600 μέτρα καί έσταμάτησε, 
διότι μία έρασιτέχνις είς τήν όποιαν είχε άναιεθή 
ένας Από τούς πρώ ους ρόλ„υς, δυσαρ»στηθείσα Απε· 
χώρησε καί ^χο/ρϋνύθ/ρ ι/ τά ;ρώ:α3 JO.iicox.

Είς τό κινηματοθέατρον τή: όδοϋ Κλεισθένους 
«Τό ’Αθηναϊκόν> γίνο ται άπ> καιρού μεταρρυθμί
σεις. Προστίθεται μία γαλαρία ή δπ ία θά περιλα ι- 
βάνη Αρκετούς θεατάς δευτέρας θέ;εως, καλωπίζεται 
δλόκληρος ή αίθουσα κλπ. κλπ.

*** Λέγεται δτι, έφέτο, θά λείτουργήση καί έτε
ρος λαϊκός κι ηματ γράφος, είς τή/ γω ίαν τών δδών 
Ίωνος καί Ξούθου, Πρόκειται π«ρι μίας υικράσ Α'λά 
νέας και καθαράς αιθούσης. Λόγφ δμως τής θέσεως 
είς ήν εύρίσκεται, Αμφιβχλλομεν περί τής επιτυχίας 
τής έπιχειρήσεως.

0 “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,,
Ε Β Δ ΟΜ Μ Δ I A 1 Ο Σ

ΔΩΡΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Καθίσταται χ ωστόν εί; ηάνίας το^ς φ λονζ 

μας δα ό <ΚΙΝΒ.Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΒΡ> 
άηδ τοϋ ηροσε οΰς φύλλου έπαναλαμβάνει τήν 
τακτικήν του έβδομαδι (αν, κατά Κυριακήν, έ'κ· 
Λοσιν.

Πρός τούτοις παοακαλοϋμεν πάντας τούς κατά, 
τόπους Ανταποχρετά; μας, όπως άηοστέλωσι 
κακτικόδ; κα&’ ίβόομάδα, ώς καί πρότερον, άντα· 
ηοκρίσεις περί τών πρόβα ^λομένων είς ιάς πό· 
λεις των κινηματογραφικών έργων, ένεργοϋν δέ 
χα! έγγραφάς συνδρομητών άπό 1ης ’Οκτωβρίου 
έ. I. Αί τιμαί τών συνδρομών παραμένουν at 
αύταί, ήτοι :

Ετησία δρχ, 150, ‘Εξάμηνος δρχ^ 80, καί 
τρίμηνος δρχ. 40, did τό Εξωτερικόν έν γένει 
Αίρα ’Αγγλίας Μία. Άναλόγως ή έξάμηνος καί 
ή τρίμηνος.

^Εκαστον τεύχος Δρχ. 5.
Είς τοϋς έγγραφομένους συνδρομητάς ^ά δί

δονται ώςδώρον διάφοροι φωτογραφ'αι (σκηναΐ 
άπό διάφορα έ'ργα) μεγέθους 20)^20 ώς έξής: 
Διά τήν έτησίαν συνδρομήν 4 φωτογραφίας διά 
τήν έξάμηνον δύο καί διά τήν τρίμηνον μία φω· 

’ τογραφία.



Κτνηνατογραφεκδς *Αά4Αρ
Κινηματογραφικός Άάτηρ

ΑΝΤΑΙΙ0ΚΡΙΣ1Σ ΑΠΟ TO HOLLYWOOD

ΤΙ ΠΜΤίΗ MAX WT ΜΙΓΗ SW ΑΚ2ΠΚΗ
Πρδ μικρού ίλαόεν. χώραν είς τό Criterion-The

ater τού Αός Άτζελες ή πρεμιέρα τού πρώτου φ'λμ 
του Γιάννιγκς είς τήν ’Αμερικήν «The way of all 
flesh> (Paramount). Τό φιλμ αύτό είναι ένα κλασ
σικόν άρισ ούργημα. σΩς όψίστη καλλιτεχνική δη
μιουργία θα λάβη άσφαλώς έπίλεκτον θέσιν εις τήν 
ιστορίαν τού φίλμ. Σενάριο, σκηνοθεσία, φωτογρα
φία, οί συνεργάται τόν Γιάννιγκς,δλα πχρ αγιάζονται 
ώς ένα πολύτιμον, έξαιρετικόν πλαίσιον τού άριστο,ρ- 
γήματος αύτοΰ. Τό παίξιμο τού Γιάννης είναι τόσον 
έξαίσιον, ώστε να έπισκιάζη άπολύτως δλους τιύς 
άλλους πρωταγωπστάς άν καί άσφαλώς πρόκειται 
περί πραγματικής άξίας ήθοπ;ιών.

Τό σενάριο κατά τό πρώτυπον τού L. Biro, τού 
γνωστού συγγραφέως καί σεναριογράφου τής Para
mount είναι άπλούν, άφελές, άνθρώπινον. Π.θζνώς 
δμως χωρίς τόν Γιάννιγκς δέν θά έγίνετο παρά ένα 
σύνηθες φίλμ. Πρόκειται περί τής ίστορίχς ενός άξίου 
οικογενειάρχου, ένός μικροαστού, μεταναστεύσαντος 
έκ Γερμανίας, τού Αύγούστου Σίλλινγκ, με τήν γυ
ναίκα του καί τά έξ χαριτωμένα του παιδιά, τόν 
όποιον, ατιγμή τρέλλας ρίπτει σιή καταστροφήν.

Ό Γιάννικγς παρουσιάζεται τούλάχισ.ον εις τρεις 
τελείως διαφορετικούς ρόλους. Μας δείχνει: τόν κα
λόν καί εύτυχή οικογενειάρχην, τόν ίπελπισμένον, 
τόν όποιον στιγμή άόυναμίας καταστρέφει καί τόν 
δυστυχή, τόν ύπό τής μοίρας νικημένον άνθρωπον. 
’Απορεί κανείς με τι προτερήματα είναι προικισμένος 
ό γίγας αυτός τής τέχνης. Επιτυγχάνει τόσον θαυ 
μασίως δλους τούς ρόλου; ώσιε αύτός ό Αόν Τσάνεϋ, 
ό άνθρωπος με τά χίλια πρόσωπα, παρουσιάζεται ώς 
άπλούς έρασιιέχνης. (Είναι βεβαίως εις δλους γνω
στόν δτι ό Αόν Τσάνεϋ θεωρείται ό πρώιος χαρακτε- 
ρίστας βχι μόνον τής ’Αμερικής, άλλά πιθανώς δλου 
τού κόσμου, ή μάσκα δέ,δΓ αύτόν χατέστηέπιστήμη).

Ή έπίδρασις τού Γιάννιγκς φαίνεται παντού,άκόμη 
καί εις τής πειό υίκρές λεπτομέρειες. Τό φιλμ αύτό 
δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά γίνη μέ τό αύτό ένδια- 
φέρον δεκτόν είς τήν Γερμανίαν, δπου άλλωστε ό 
Γιάννιγκς είναι δημοφιλέστατος. Σύγκριοις μέ ra άλ
λα φίλμ τού καλλιτέχνου είναι δύσκολος* έν τούτοις 
δέν δισ άζω νά τό κρίνω άνώτερον τού «Τελευταίου 
των άνθρώπων» διότι είναι βαθύτερον καί πειό άν- 
θρωπινό. Τό «Βαριετέ» βέβαια ύπερέχει άπό άπό- 
ψεως ένδιαφέρ.ντος καί γενιχής άντιλήψεως, άλλά 
και^τό τελευταίο φ λμ τούΓιάννιγκς μού φαίνεται πώς 
άπευθύνεται περισσότερον στήν άνθρωπίνη καρδιά. 
Γιά τις άλλες δημιουργίες τού Γιάννιγκς ή σύγκρι- 
σις είναι δυσκολωτέρα άν δχι άδύνατος.

Καί τώρα τό γενικόν συμπέρασμα: δ Γιάννιγκς 
. καθ’ δλοκληρίαν άπεθεώθη. Ή δημιουργία αυτή τόν 

- κατέστησεν τόν πρώτον είς τό είδος του καλλιτέχνην 
ν τής Γής. Τόν τίτλον αύτόν εύδείς δύνκται νά τού τόν 
ΑΛμφι^βητήαη τΐλέον. . α.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΦΙΛΜ
ΤΗΣ “ΠΑΡΙ -ΕΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΦΙΛΜ..

Οί κ. κ. Αιαμπέλ καί Ματό> εξακολουθούν δρα· 
στηρίως τάς προετοιμασίας τής σπουδαίας νέας παρα
γωγής των τιτλοφορούμενης «Ύπό τήν σκιάν τού 
Χαρεμιού» τής οποίας τήν ύπόθεσιν έξήγαγον εκ τού 
γνωστού έργου τού Λουκιανού Μπενάρ.

Μεταξύ τών εκλεκτών καλλιτεχνών οΐτινες θά 
σι μμετάσχο^σι μετά τού κ. Μαιώ είς τήν άξιόλογον 
ταύτην παραγωγήν θά είναι κχίή συμπαθής Λουιζα 
Λαγκράντ ήτις θά ύποδυθή τόν Ιδιαζόντως συγκινη
τικόν ρόλον τής Σιμόν ντε Μπομφόρ, ή Δϊς Ζάν Κι- 
μωνιέ ή υπέροχος χορεύτρια τών άνθέων είς τό έρχον 
«Ό παίκτης τού σκαχιού», ήτις θά ΰποκριθή τήν 
ήδυπαθή πριγκήπισσαν τή;Άραβίας Τζεμπέλεν Νούρ 
καθώς καί ή Τερέζα Κόλμ ή οποία θά παίξη τό πρό- 
σωπον τής παιδαγωγού Χαμπίμπα. Ό κ. Γεώργιος 
Γκουαγιέ θά έξικολο^ήση τήν συνεργασίαν του μετά 
χού κ. Ματώ είς αύτό τό έργον τό οποίον, προβλέπε· 
ταιδτιθά είναι καθ’ δλα αντάξιον «’Εκείνης πού 
κ υ ρ ιαρχε ϊ»· _____ ______________

ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΤΑΪνΊαΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ TSN

ΒΕΡΟΑΙΝΟΝ —Κατ' ε?δήσεις έκ Δανίας, ή Δα
νική Κυβέρ/ησις άπηγόρευσε τ^ν είς τά κινηματο
θέατρα έμφάνισιν κινηματογραφικών ταινιών σχετι- 
ζομένων μέ τόν τελευταιον πόλεμον, φρονούσα δτι ή 
διά τών ταινιών τούτων πρόκλησις συμπαθειών ή μί
σους κατά τού ένός ή τού έτ/ρου τών έμπολέμων 
κρατών άντίκείται πρός τήν ούδετερότητα τής Δανίας.

Ο ΦΟΡΟΣ
ΤΩΝ Δ ΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Είς τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών κ<· 
τηρτίσθη τό Διάταγμα διά τού όποιου τροποποιεί
ται ή ?ιε>έργεια δημοπρασιών πρός ένυικίασιν τού 
φόρου τών δημοσίων θεαμάτων. Αί τροποποιήσεις 
άφορώσι κυρίως τά ζητήματα τής παροχής άτελείας 
είς ώρι ’μένας κατηγορίας δημοσίων θεαμάτων εις 
ειδικής ίδιότητος πρόσωπα.
«Π ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ϊ
(■ Η μεγαλειτερα ςταλογη φωτογραφιών 2 
Γ ΗΘΟΠΟΙΏΝ ΤΟΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ■
L· Cartes Postales . ■ I
I· Του οίκου «ROSS» του Βερολίνου

[■ ΙΟΟΟ καί πλέον βϊδη φωτογραφιών μονον προ^ j 
F 2 δραχμάς έκαστη. -jr
■ Πωλούνται βις τά γραφεία μας ®|
F Διά τάς ’Επαρχίας επίσης ΔΥΟ ΔΡΑΧΜΑΣ g|

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ

0 ΚΙΝΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ3Σ ΠΗΝ ΠΒΛΟΝΙΛ
γρήγορα ή Πολωνία νά δώση εις τήν παγκόσμιον Α
γοράν κάιι τό καλό. Μία ΙΙολων ς αριστοκρατις 
κρυπτομένη ύπό τό ψευδώνυμον Zola Zolanta πρό
κειται νά ποωταγωνιστήση εις ένα μεγάλο φίλμ*

γοράν κάιι τό καλό. Μία ΙΙολων ς αριστοκρατις

νά πρωταγωνιστήσω εί; ένα μεγάλο φίλμ*
ΕΙς τήν Βαρσοβίαν εργάζονται τρεις έταίρεΐαι 

κατασκευή; φίλμς, τών οποίων ή συνολική παραγω
γή Ανέρχεται κατ έτος εί; περίπου φίλμ. Ή τε 
χνική εύρίσκεται βεβαίως άκόιιη είς πολύ χαμηλόν 
έπίπεδον, είνε δμως πολύ εύχάριστον δτι οι Πολω
νοί δπερατέρ μορφωνόμενοι είς τήν Γερμανίαν προ
σπαθούν μέ πάντα τρόπον νά μ μηθούν το είδος τη; 
γερμανική; τέχνη:. ’Επίσης πολύ αίσθησή είνε ή ελ- 
λειψις ηθοποιών. Εννοείται δτι αί δυσκολίαν αύιαί 
είνε άναπόφευκτοι εις μόλις δηαιυυργουμένην βιο
μηχανίαν καί έλπίζεται ότι θά καταν»,κηθούν ώστε

Α*·*

ιδού λοιπόν ή καλή άρχή.
+**Καί ένα μάθημα διά τούς επιχειρηματίας μας :

Οί υπερβολικοί φόροι, άποδίδσντες συνεχώς ζη
μίας είς τάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις,Εγένοντο 
αφορμή μιας πεισματώδους καί μακροχρονίου άπερ- 
γίας ήτις ώφέλησεν κάπως. Δηλαδή έδέχθη το Κρά 
τος νά μειωθούν οί φόροι τών εθνικών φιλμ και εκ 
τών ξένων τών αναγνωρισμένης κιλλιτεχ'ικής αξίας. 
Περιττόν μάς φαίνειαι νά τονίσωμεν πόσον δύσκο
λος είνε ή έκτίμησις ενός φίλμ, δοθέντος δτι 
νίως ύπάρχιυν φίλμ, δπως ή «Μητρόπολις* η τό 

«Μπέν Χούρ>, τά όποια παντού νά έκρί- 
θησαν ώς αριστουργήματα’ διά τά αλλα 
αί διαφωνίαι αύταΐ καταλήγουν εις κωμικο
τραγικά επεισόδια.
***Δυό λόγια ακόμη καί γιά τό πολωνίζικο 
γούστο. Τά Αμερικανικά φίλμ κυριαρχούν 1 
’Εννοείται δτι ή Γερμανία τά συναγωνίζεται 
αρκούντως, ένώ φιλμΓαλλικά, ‘Αγγλικά ή 
’Ιταλικά είναι κάτι τι τό «άνιον. Τήν πε
ρασμένη σαιζόν τήν μεγαλυτέραν, μοναδικήν 
επιτυχίαν έση^είωσεν τό φίλμ τής Fana- 
met <Μπέν Χούρ» τό όποιον έπαίζβτο επί 
3 εβδομάδες εις τρία θέατρα τής Βαρσοβίας. 
'Εξαιρετικήν επίσης επιτυχίαν έσημείωτεν η 
«Μητρόπολις». ζ .

Καί άλλα δύο φίλμ τής U.F. Α. δ «Ταρ
τούφος» καί <Ό βιολιστής τής Φλωρεντίας» 
ύπερήρεσαν. Τό γαλλικό φ’λμ «Μιχαήλ 
Στρογκώφ» ήρεσεν επίσης» Τά κ^υλτουρι- 
στικά και επιστημονικά τής U. F. Α. προ- 
καλούν εξαιρετικό ενδιαφέρον, σημείωνοντα 
πάντοτε μεγάλας έπιτυχίας.

ΛΑΟΥΡΑ ΛΑΠΛΑΝΤ
*Η χαριτωμένη άμτριχανίς ΧΛλλιτβχνις ή οποία έμφ^νιο^ή 

έφέτος εις πλιΐστα χαριτωμί·^ εργ& της Universal

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Ή ουμπαθεστάτη ήίοποιός τής U.F.A. 
Καμίλλη Χόρν έτίλεαε πρό ίλίγων ήμτρών 
τούς γάμους της έν Λονδίνφ μετά τού με- 
γαλεμπόρου τού ’Αμβούργου Κλαους Γκέρν. 
'Ως γνωστόν ό ρόλος τής Γκρέτχεν είς 
τόν «Φάουστ> κατέστησε τήν νεαράν καλ- 
λιτίχνιδα Βιάσημον είς δλον τόν κόσμον, 
μετ* δέ τό φιλμ αύτό <έγύρισε> τήίν «Νεα
νική μέθην» καί τόν .. «Κοκοττόδρομον τού 
Άλγερίου». Κατ’άνακοίνωσιν τής U. F. Α. 
δ γάμος δέν θά έμποδίση τήν Καμίλλη Χόρν 
νά έξακολουθήση νά <γυρ{ζη> καΐ|μάλιστα 
γιά λογαριασμόν τής άνω έταιρίας μεθ’ ής 
συνδέεται μέ μακροχρόνιον συμβόλαιον»



κωμωδία,Δραματική

ιόν ώραι·

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΑΓΚΑ

’Από τό μυθιστόρημα τοΰ 
Ατλη Νταιιιτά.

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓ

ΣΙΝΕ ΙΑΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙ

ΑΤΤΙΚΟΝ-ΧΠΛΙ
ΤΓ AZ A Α τό γνωστόν μυθιστόρημα μέ πρωταγωνιστήν τόν *l(J<iv Μοάζοτκιν. * ··■■’ WXJX· Σκηνοθεσία όνειρωδώς πλούσια γεμάτη εύμορφιά καί γούστο. ‘Η παγκό

σμιο; κριτική τό θεωρεί πολύ άνώτερον τοϋ «Μιχαήλ Σιρογκ 'φ».
A Τ Σκηνοθεσία: Φοίτς Αάγκ. Σενάριο: Τέα φόν Χάριιποί'. Περί του “·· ■ · νΧ*ν··*4ί έργου έχο ν γραφεί τόσα ώστε νά παρέλκει κάθε άλλη κρίσις.

UVF^TAI F DII ίιΑΝίεΡ Άπό τό μυθιστόρημα « Υπό τήν σκιάν ¥ LO 1 MLL UU V .WL φβν> τΛν Ζοζέ Ζερμαίν καί Γκερινόν.

Τό μεγαλείτερον γαλλικόν ΣοΟπερ—φίλμ * τής 
πλούτον, μπαλέττα γυμνά, θηρία κ.λ.π.

0 ΠΕΡΙΠΔΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ Σύη μέ τόν Γκαπποιέλ Γκαμπρίό.
Ζωντςνή καί μεγαλειώδης άναπαράστασίς τοϋ γνωστού άνά τόν κόσμον μυθισιορήμ.

Οι ΤΤΤΙΤΠΤΤΤΤ ΤϊΤΤ ΑΤΓΑΤΤΐΤΤ μέ τόν Aiuai Στιιόν Ζιοάο. Όλη ή οργιώδης••■■■V · *·Αί λ mm AX AXXmXj χαί μεγαλοπρεπής ζωή τής Μαρκησίας Πομπανττύρ
TJVAiJN Τό γτωστόν κατά ιόν πόλεμον γερμανικόν κατοδρομιχόν. 'Ολόκληρος ή δραρα- X1* **χή *<*ί περιπετειώδης δράσιζ του· Ή μογαλυτέρα ναυτική ταινία ποθ έχει νά 

έπιδείξη μέχρι σήμερον ή κινηματπγπαφία.
τήν Αάονρα Αιιιιπλάν

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 2Τβ, 
LA VESTALE DU GANGE Λ*.ά των τά-

9 __ __ ____ wr__  __ _ ___  Ινδικής
υποθέσ·ως μέ πρωταγωνιστήν τόν Γκαϊτζκε τον φακίρην τοθ «Τάφου του Ίνδοΰ>. 

έφε,τιινής περιόδου μέ φανταστικόν

έπιδείξη μέχρι σήμερον 

ΕΡΩΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ 
περ —φίλμ.

Η ΛΕΥΚΗ ΣΚΛΑΒΑ

τ. *Εργον 
άβηνείθυτη δραματικήν ύτόθεσιν.

ρωσσική; ύποθέσεως,
*Βνα Αληθινό σοί-

ί Γιιίνταοώά. Σκηνοθεσία Augusteμέ τούς
Genina. Ή υπόδεσις έξελίσσεται οέ σαλόνια άραβικά καί 

ενρωπάΐκά. Άπ· τά μεγαλύτερα γαλλικά ηίλμ τής έφετεινής περιόδου.
ΤΟ ΙΕΡΟ BQVTtfO ωραιότερο φίλμ πού έχει >ά έπιδείξη ή Γερμανία μετά τήν*V h V 0V X XIW «Μητρόπολιν». Ή τραγιοδία αυτή προεβάλλετο έπί τέσσαρας μήνας 

εις τό Empire τών Παρισίων.
TTVPl iFFIHi ^νε ’θ παΟ*ΪΥελμα που δίδεται εις ένα κυβερνήτην ένός θαρηκτοΰ κσί■· · · ■ tl/·’ βυθίζει τό άτμόπλοιον «ίς τό ό.τοΐον εύρίσκεται έκείτη πού άγαπά. Τό

ώραιότερον ναυτικόν έργον τοϋ σκηνοθέτου τοϋ «Νιτσέβο» καί «’Ενόπλου άγρυ-
ίς τό όποιον εύρίσκεται έκεήη ποΟ άγαπά. Τό 

ώραιότερον ναυιικόν εργον τοϋ σκηνοθέτου τοϋ «I 
πνίας>. Πρωταγωνισταί ΒανέΖλ και Μαξοννττάν·

Π 4 fsFfM Σκηνοθεσία τοΰ Τζόε Μάϋ τοΰ σκηνοθετήσαντος τον «Τάφον του Ίνδοΰ UAvIi IIX Μαρόέλα 'Αλιεπάνι καί τόν Πώλ Ρίχτερ.
I A ΠΠ F I μονομαχία έπί αεροπλάνου πού γίνεται μεταξύ δύο φίλων που αγάπησαν τήν LfUL»L· ίδια γυναίκα. Σκηνοθεσία Μπβροντσέλλι. Πλσϋτος, άγωνία, {περιπέτειαι. Πρω- 

ταγωνισταί Γκαιιπριό καί Βανέλ.
UPFVHF OFQ DFVITFQ Η ζωή στά παρασκήνια τών καμπαρέ τών Π·ρι- 

l\L· "UL LfErd !\£«νΐ/£,3 σίων μέ πρωταγωνίστριας, τήν μαύρην Ζοζεόίν 
Μχαϊκερ, Μτάτεγκέτ κλπ. Πλούτος ονειρώδης, γυμνές γυναίκες κλπ. κλπ.

0 ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΡΟΔΟΝ καί τήν Νιυφλός.
Η^ΑΤί ?Τ5Ή Α τ°θ Ζάν Ρισπέν μέ τήν Ρετζίν Μπουέ. Άπό τά δυνατωτερα κινηματο-

* X γραφικά δράματα»

ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ

κ

μέ την

ΗΜΕΡΩΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΜΟΝΤΙΑΛ
I Α ΓλΠ/ΆΑΕ? Γ\ΙΤ Μ57ΝΙΊΓ Άπό τό μυθιστόρημα τού Άρμπν Μερσιέ. ΕρωτικήL A 1 lyOl t LIU V IN 1 περιπέτεια, πού έκτυλίσσεται μέσα σέ σολονια και Πα

ρισινά καμπαρέ, μέτήν ΜίΛοβάνωό καί τόν Βανέλ·
ΜΑΡΚΙΤΤΑ ·ΕρΥ°ν βωσ·ιΜ^ς ύποθέσεως, παρμένο άπό τό γνωστό τραγούδι, | ε 

ΤΤΔΤΓΤΡΤ A 7 Μ· τιΠν Μαρόέλλα Άλμπάνι, τήν θΐιλοδάνωφ, τόν Κριίονς, τόν IVlAjXxX 1 Αώ νέλ καί τόν’φρνλαντ. Ί 
ρέ τών (ΐαρισίων.

ΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΝ TOY 9ΑΝΑΤ0Υ δρομίου Πλούτος, περιπέτεια, 
νία, θηρία κ.λ.π.

υ UIQ pi ΛΟ έμτοριον της /ιευκης σαρκος, εινε η puuis yr viw V/LvzO πού διαδραματίζεται μέσα σέ σπήτια διαφθοράς,

Βα-
Ενα δράμα πού έκτολ'σιεται σ’ ένα μεγάλο καμπα-

Μισ τραγωδία ένός μεγάλου ίππο- 
· -( άγω-

- - Τό έμ^όριον τής λευκής σαρκός, είνε ή βάσις τής ύποθέσεως τού έργου 
______ ~ ___ ‘ .Λ δ νειρώδους πλουτου. 
Τό έργο*» είνε Ακατάλληλον διά νταράς δεσποινίδας, ίίρωταγ. ό Βέρνερ Κράονς·

Ν τ’ Ένερύ μέ τήνΗ ΥΠ’ API®. 13 ΑΜΑΞΑ
Η ΣΗΜ-ΡΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Αληθινό κομψοτέχνημα.

0 ΑΓΝΟΣ ΓΛΕΝΤΖΕΣ ·» γνωστή θεατρική επιτυχία.
HmT'ffl ADWtl PMTft ATT τραγωδία πού θά μιίνγι αλησμόνητη καί TLlAriXi lUAil λίσσ^αι μέσα σέ πλούσια σαλόνια. Άπό τάς

. πού έκτν-
__ ____ _____ _ · ώραιωτέ- 
ρας σκηνάς του έργου είναι ένας σεισμός πού καταστρέφει μίαν δλοκληρον πόλιν.

δράμα άπό τήν ζωήν τών ήθοποιών, μέ την Ανα ν“έ Πονττι·01 ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ) ·.
ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ Σπαρακτική τραγωδία μέ τόν Κόνρατ Φιίϊν

ο AEimr.m τε άροτρας Μαρία Κόρντα·

1 WE m ΠΑΡΙΣΙΟΥ ώ^τερ^ν "Αγγλον ήθοποιόν Ί6όρ Νοβέλλο.

Η XPYSH HUE «>... ν.
ΤΟ ΚΑΓίΚΟ ΣΟΜΙ
21 "Εργον γεμάτο έρωτα, πάθος καί μέ μίαν θαυμασίαν σκηνήν καταβνθίσεως ά"
i AlOii πλοίου. t t. ·^ < ·. · . < a -■ ro ’Ερωτικό μυθιστόρημα μέ τήν Άντρε Λαοαγτέτ και ’ζ"LES DEVO 1 t S ξονντιάν·

*

8 ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ Δράμα πλούσιον, περιπετειώδες.

η ςε:ο: ™ 1HWM *Ενα δράμα άπό τήν ζωήν τών ρώσσων πριγκήπων στό Παρίσι.

ΡΙΓΗ ΕΡΠΤΟΣ Δραματική κωμωδία μέ τήν Ααονρα ΑαιιπΟ.άντ·

Ένα από τά πλουσιώτερα και δυνατώτιρα δράματα, 

τοϋ σκηνοθέτου του έρνου «Αύτοκρατορικαί βιολέτταΓ *Ανκύ Ρσυσέλ. 
άΤ μό

κα ι τον δία-
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Κινηματογραφικός Άότίιρ 12 13
•Τ* Κινηματογραφικός Άάτηρ

ΕΙΣ
0 ΚΟΠΡΙΑ tlTIT

ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
11ο ϊα τά δύο νέα τον φίλα.—Τι νπόδχετατ εις τον 
<Κιν· Άότέοα». — Πού ’Οά τον ίδούιιε έφέτος κλπ.

Κατά τό διαρρεΟσαν χρονικόν διάστημα άπό ϋής 
δημοσιεύσεως τ7}ς ένδιαφερούσης έκείνης άφηγήσεώς 
του πρός τόν *&ινημ. 'Αστέρα* δέν ώμίλησα πλέ
ον περί τού έχλεκτού αύτοΟ καλλιτέχνου, πράγμα 
τό όποιον κάμω σήμερον μέ εύνόητον εύχαρίστησιν.

*0 Κόνραδ Φαϊντ έπέστρεψεν ώς γνωστόν εις ί 
Χίλλυγουντ άπό των πρώτων μηνών τοΟ τρέχοντος 
έτους. *Ω; δέ μ’ ιβεβαίωσε διά νεωτάτης έπιατολής' 
του προτίθεται νά παραμείνη έπΐ έν ή δύο άκόμη έτη 
ε’ς τήν ’Αμερικανικήν κίνηματογοαφούπολιν. Μετά 
τήν περάιωσιν τού φιλμ του <’Εάν ήμην Βασιλεύς» 
είς ιό όποιον πρωταγωνιστεί παρά τό πλευράν τού 
διάσημου Τζών Μπάρρυμορ, ό Κόνραδ Φαϊντ προ- 
σελήφθη άμέσως άπό τήν Εταιρίαν «Ούνίβερσαλ» 
ήτις άντιληφθεϊσα τί πολύτιμον καλλιτεχνικόν στοι- 
χείον είναι δ έκλεκτός αύτός ήθοποιός. έσπευσε νά 
έξασφαλίση δι* άρκετόν διάστημα τήν συνεργα
σίαν του.

Εις σχετικήν έρώτησίν μου ό Κόνραδ Φαϊντ 
άπήντησεν δτι «γυρίζει» συγχρόνως δύο ταινίας διά 
λογαριασμόν τής «Ούνίβερσαλ» τιτλοφορουμένας <Ό 
άνθρωπος που γελά> καί «Τό παρελθόν ένός άνθρώ- 
|που>.

«Ή κινηματογράφησίς μας εΙ»ε δι’ έμέ μία 
πραγματική άπόλαυσις, γιατί μου δίδεται μία σπά
νιά εύκα ρία ώς έκ τοΟ άρίστου θέματος άμφοτέρων 
των φίλμ τούτων νά έκμεταλλευθώ δλας τάς άποχρώ- 
σεις· τής τέχνης μου καί τάς έντονωτέρας άκόμη» 
λέγει ό Κόνραδ Φαϊντ. |

Ούιος, πολύ συγκεκινημένος διά τήν μεγάλην 
εύνο’αν τοΟ Ελληνικού Κοινού ήν τελευταίως τού 
άποδεικνύουν μέ τόν άβρότερον τρόπον αί Άτθίδες 
μας διά των άλλεπαλλήλων έπιστολών των, μέ πα- 
ρεκάλεσε νά γείνω διερμηνεύς των θερμών του εύχα 
ριστιών πρός τάς «άγνωστους φίλας τής Ελλάδος» 
(ώς τάς άποκαλεϊ) καί συγχρόνως μοι ύποσχέθη δτι 
θά γράψη πρός χάριν των διά τόν <Κινημ. Άσίί- 
ρα» μίαν περιγραφήν τής ιδιωτικής του ζωής στό 
Χόλλυγουντ τής όποιας τήν λήψιν μετ’ εύνοήτου 
άνυπομονησίας άναμένομεν πάντες.

Τά φίλμ εις τά όποϊα θά τόν ίδούμεν έφίτος, 
δυσ.υχώς δένείναι παρά έλάχιστα. Άναφέρψ έζ αυ
τών τά «Εγκληματικά χέρ α> ένα ώραιότατο συντα
ρακτικό δράμα τό όποιον ό Κόνραδ Φάϊντ κατατάσ
σει μεταξύ των καλλιτέρων του έργων, ώς έδήλωσεν 
έν συνε τεύξει του δημοσιευθείση κατά τό παρελθόν 
εις τόν «ΛΓινι/ χ. Άστέρτ*. Δέν είναι δμω: άπίθα- 
νον νά τόν ίδούμε καί εις τό πρώτον έν ’Αμερική 
κίνημαιογραφηθέν φίλμ του. «’Εάν ήμην Βασιλεύς» 
περί ού ώμίλησα άνωτέρφ, καθόσον κυκλοφορεί ή 
φήμη δτι τό έξαιρετικόν αυτό έργον ήγοράσθη

ήδη διά τήν Ελλάδα, θά ήτο ευχής έργον νά έπα- 
ληθεύση ή φήμη αύτη,..

’Ελπίζω δτι θά λάβωμεν τήν ευκαιρίαν νά συγ- 
κρίνωμεν τόν δημοφιλή ’Αμερικανόν άστέρα Τζών 
Μπάρρυμορ, διά πρώτην φοράν έμφανίζόμενον · έν 
Έλλάδι, μέ τόν άφθαστο? Κόνραδ Φάϊντ τού δποίου 
ή τέχνη τόσον έκτιμάται άνά τό Παγκόσμιον.

λ ( Σκαραβαίον

4Ι ΠΜ ΤΑΙΪΙΑΙ TBsWf ΓΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΤΦΓΡΑ ΦΙΚ0Σ ΔΙΑ ΓϋΜΙΡΜΦΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΥΟ “ΑΣΤΕΡΩΝ,, ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΙΗΗΜΗ. ΑΣΤΕΡΕΣ

Ό Οίκος Goron Film τού Βερολίνου άπεφάσισενά 
έπα να κτήση τήν προτέριν του δραστηριότητα, θέσας 
ήδη επί τάπητος το σχέδιθν τής κινηματογραφήσεως 
δύο τ ανιών τ ον οποίων ή κατανομή των ρόλων προ- 
όρισται νά είναι διεθνής. eH πρώτη τούτων τιτλοφο
ρείται «Τό γυάλινο πλοίο» καί ή δευτέρα «Αικατερίνη 
Ίβίνοβνα».Τό «γυάλινο πλοίου τού δποίουτό σενάριο 
έγράφη άπό τούς κ. κ. J. Millid καί R. Goetz θά 
«γυρισθή» άπό τήν διεύθυνσιν τού γνωστού σκηνο
θέτου Κωνστ. Δαυίδ. Εις αυτό συμμετέχουν ό Άντρέ 
Νόξ (γάλλος), ή Κάτε φόν Νάγκυ (γερμανίς), δ Έρικ 
Μπάρκλεϋ (σουηδό.), δ Ζοζέ Νταβέρ (γάλλος),ή Μαίρη 
Κέντ καί άλλοι εκλεκτοί καλλιτέχναι. Τώρα «γυρί
ζονται» τά «εξωτερικά» έν Νορβηγία των δποίων ή 
λήψις θά συνεχισθή έν Βελγίφ καί Γαλλίςι, ενω τά 
«εσωτερικά» θά «γυρισθούν» εις τά έν Βερολίνο) 
στούντιο τής εταιρίας.

Ή δεύτερα ταινία «Αίκαιερίνγ] Ίβανόβνα» (προ
καταρκτικός της τίτλος) έλήφθη έκ τού δμωνύμου 
δράματος τού Άνδρέΐεφ θά εχη δέ ώς πρωταγωνί
στριαν τήν διάσημον ρωσσίδα καλλιτέχτιδα ’Όλγαν 
Τσέχοβα.

Καθημερινώς καταφθάνουν «ίς τά γραφήα μας δηλώ
σεις συμμετοχής ιις τόν Μεγάλον Διαγωνισμόν δια τήν 
έκλογήν μιας νέας καί ενός νέου, αστέρων τής όθόνη;.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πάντες, νέοι καί Ιεσποινίδβς 
16— 28 έτών, έξ ολοκλήρου τής Ελλάδος καί τού ’Εξωτε
ρικού έλληνες. 'Όσοι έπιθυμούν νά λάβουν μέρος δέον νά 
μάς άποστείλωσι μίσν καλλιτεχνικήν φωτογραφίαν των καί 
τό κατωτέρω δημοσιευόμκνον δελτίον συμπεπληρωμένον. 
01 έπιθυμοΰντες νά δημοσιευθή ή είκών των εις τόν 

δέον νά μάς έκβάσωσι §ρ. 73 
διά τήν άξίαν τού κλισέ. Ανεξαρτήτως τής δημοσιεύβεως 
ή μή τής είκόνος, άπασαι αί φωτογραφίαν μετά τού σχε
τικού δελνου, θά τεθούν υπό τήν κρίσεν τής επιτροπής ή 
όπο'α θά έκλέξη τέσσαρας έ; έκάσίου φύλου. Έκ τών 
οκτώ αύτών υποψηφίων ή Paris International Films διά 
τού διευθυντού της κ. Ματώ θά έκλέΐη μίαν νέαν καί ίνκ 
νέον oV όποιοι θά παρακληθοΰν νά λάβουν μέρος εις τό 
«γύρισμα» μιας ταινίας έν Παρισίοις.

Μέχρι σήμέρον έδήλωσαν συμμετοχήν εις τόν διαγωνι
σμόν μας οΐ κ. κ. Ν. Δημαράς, Τάκης Χολούνιας, Δ. Κα- 
ρανόπουλος, Λέλας Ροδής, Κων. Καρπίδας, Κων. Ζησόπου-

. ί.

' Ν. Δηιιαοάς
Έξ ’Αθηνών, ετών 25, ύψος 1.80, κιλά 60, μελαχροιτός

ΤΟ ΔΙΑΖΤΠΟΝ ΤΗΣ ΝΟΡΜΑ ΤΑΛΜΑΙΤΖ
Ή μεγάλη άμερικαν.ς τραγωδός Νόρμκ Τάλ- 

μαιτζ μττά άπό ένόεκχετή συζυγικόν βίον έλιβε τό 
διαζύγιό? της. Σύζυγός της ώς γνωστόν ήτο ό Ίω 
σήφ Σέν ι, γενικός διευθυντής τών «‘Ηνωμένων Καλ
λιτεχνών» Τήν εϊόησιν ταύτην δημοσιεύ;μεν έκ του 
Τ ^εχοσλοοακικοϋ χινημχτογραφικού περιοδικού 
«Internatrounale Filmschau». ”Αν ή πληροφορία 
αυτή άληθεύει διόλου απίθανο? νά άκούσωμεν ότι καί 
δ Ντούγκλας μέ τήν Μχίρη χώρισαν !

ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

Εις τά γρχφεΐα μας πωλούνται και άποστίλ- 
λονται καί ταχυδρομικώς εις τάς ’Επαρχίας τόμοι 
*Κ&ημ. Άστέρος» άδετοι τού 1926, πρός δραχμάς 
εκατόν είκοσι (άρ. 120) έκαστος.

Παλαιά τεύχη τών έ:ών 1926 καί 1927 πρό; 
δραχμάς πέντε (5) έκαστον.

λ·ς καί Πασχάλης Δημητρ<ον.
Φωτογραφίαι διά τήν συμμετοχήν είς τόν διαγωνισμόν 

θά γίνονται δεκταί μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου έ. έ.
W-- ---------- ====Η

II ΔΕΛΤΊΟΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Il Όνοαατεπώνν^ιον Γι ιίτευδώννιιον

11 ΔτενΟννόις............................ |

I * Ηλτκία.............................................................................. I

| Χρώμα ............................................................................. - |

•Ύ<τος

| Βάροςείς κτ^ά ...............................  I

| Σημείωόις· Τό έκλιί·ν συμμετοχής arro- | 
Η κοητόμ»νον &’ άηοστελλετα» μετά μτάς xcUXite- | 
| χνικής $>αΗοχραφΖα€ είς τήν διιύΟυνσιν του «2G- I 
| | νημμτ» Αστέροςν, (’Επιτροπήν Διαγωνισμού). |

Λ' . , - S
. Κ. Δ· Καοπίδας

’Εκ Βόλου, ετών 2ά. ύψος 1.68, κιί ά 63, καστανός
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ΙΜΙ EXilKEfiNTE! ΑΠΙΚΙΙ
— Τό Λονδΐνον έχει 755 κινηματογράφους, ή 

Νέα Ύόρκη 690, τό Βερολινον 360, τό Παρίσι 341 
(176 ή πόλις των ΙΙχρισίων καί 165 τα περίχωρα) 
αί ΒρυξέΑαι 100, ή Ρώμη 75, ή ιϊενιγκρλντ 
(Πετρούπολις) 63, αί Άθήναι 42, ή Σόψια 10 καί 
τό. Βελιγράδι 8.

— Τούς περισσοτέρους κινηματογράφους τούς 
ίχου/ βέβαια αί Η. Π. Α.· 14.0 Ό περίπου (στατι
στική ltj27), ή Γερμανία Αριθμεί περί τούς 4293, ή 
’Αγγλία 3890, ή Γαλλία 3.5 ιΟ (ή τελευταία στατι 
στική τούς Αναβιβίζει είς 4 000, δ Αριθμό; δμως δέν 
είναι Αληθή; δοθέ/τος δτι περιλαμβάνονται καί οί 
κινηματογράφοι τού ’Αλγεριού καί μάλιστα οί καλο
καιρινοί, οί όποιοι ώς λειτουργούντες 2—3 μήνες 
καί δχι στάσιμοι έσφαλμένως συμπεριλαμβάνονται). 
*Η ’Ιταλία 3000 περίπου, ή ’Ισπανία καί Πορτογαλ- 
λία 1.800, τδ Βέλγιον 1.00 ) (έχει δηλ. σχεδόν τήν 
μεγαλυτέραν Αναλογίαν έν σχέσει μέ τδν πληθυσμόν 
του) ή Ρωσσ’α περί τούς 250, ή Ελλάς περί τούς 
140 καί όλόκληρος ή Κίνα 150 μόνον.

— Τδ Βέλγων παρήγαγε άτιδ τοΰ 1910 μέχρι 
σήμερσν 200 περίπου φίλμ, τά περισσότερα των Οποί
ων είναι πατριωτικά. !

— Κατά τό 1926 ή ’Αμερική παρήγαγε 666 
φίλμς. Ή έφετεινή έντατική παραγωγή Αναβιβάζει 
τόν Αριθμόν τών κατασκευασθησομένων φίλμ είς 750 
περίπου 1927]8). Έξ αυτών ή Param »unt έρχεται 
πρώιη μέ 80 φίλμ, ακολουθούν ή Universal μέ 67, 
ή First National μέ 65, ή Pathe μέ 63, ή Metro- 
Goldwyn μέ 57. eH Prodisco ύπολογίζει 40, τόν 
αυτόν Αριθμόν καί ή «Βάρνερ μπρός». eH «United 
Artists* 25. Μαζί μέ’τάς μονόπρακτους ή διπράκτους 
κωμωδίας, τά σπόρτ-μαγκαζίν καί τά τοιαύτα δ Αριθ
μός των 750 φίλμς Ανέρχεται είς 2300!

— Ή Γερμανία παρήγαγε κατά τό 192β, 225 
φίλμς, διά τήν νέαν σαιζόν 1927]8 δ Αριθμός τών 
κατασκευασθησομένων φίλμς θά ύπερβή τά 250. Τήν 
στιγμήν αυτήν έχουν Αναγγελθή 180. Ή U. F, Α. 
έρχεται πρώτη μέ 45 φίλμ, Ακολουθούν ή Phoebus 
καί ή Emelkakonzern μέ 20 περίπου φίλμ έκαστη.

— Διά τό1927]8<ή Ρωσσία Αναγγέλλει 152 φίλμς. 
Επέτυχε δηλ. νά έλθη είς τήν τρίτην σειράν, εύθύς 
μετά τήν Γερμανίαν. Έκ τούτων τά 50 Ανήκουν είς 
τήν Σοβκίνο καί Γκοσκίνο.

— Ή Γαλλία παρήγαγε τό 1924, φίλμ 68, τό 
1925 φίλμ 73 καί τό 1926 μόνον 55, διά τό 1927 
τίποτε τό συγκεχριμμένον δέν είναι γνωστόν.

— Κατά τό 1926 προεβλήθησαν είς Γερμανίαν 
530 φίλμς πρώτης βιζιόν, έκ τούτων 225 ήσαν γερ
μανικά, 216 Αμερικανικά καί 89 εύρωπαϊκά (στατι
στική Film-Kurier).

— Είς τήν Γαλλίαν τό 1926 προεβλήθησαν 540 
περίπου φίλμς, έκ τούτων 444 (!) Αμερικανικά, 55 
γαλλικά, 33 γερμανικά, 2 Αγγλικά.

— Καί είς τήν Ελλάδα προεβλήθησαν κατά τδ 
1926]7 φίλμ πρώτης βιζιόν 175 έκ τ ι.ν δποίων 79 
ήσαν Αμερικανικά, 53 γερμανικά, 26 γαλλικά καί τά 
άλλα διάφορα. Ό Αριθμός δμως αύτός 175 είναι μι
κρότερος τής πραγματικότητος δοθέντος δτι περιλαμ
βάνονται μόνον τά είς τούς Αριστοκρατικούς κινημα
τογράφους των ’Αθηνών πρεβληθέντα. ’Ίσως λοιπόν 
δέν θά ήτο δπερβολή άν ύπεστήριζέ τις δτι δ Αριθμός 
κυμαίνεται μεταξύ των 190-200. eH συνεχής λοιπόν 
αύξανομένη σημασία των Αθηνών καί ώς κίνηματο' 
γραφικόν κέ/τρον τής Ανατολής είναι προφανής.

— 160.000.000 δολλάρια (!) θά στοιχίση ή πα
ραγωγή τής ’Αμερικής 1927]8 Μόνον διά τό με
γάλο φίλμ τής Prodisco <Βασιλεύς τών Βασιλέων* 
έδαπανήθησαν 3 έκατ. περίπου δολλαρίων.

— Ή κατά τούς τελευταίους μήνας αναλογία τών 
προβληθέντων είς Γερμανίαν έντοπίων καί ςένων 
φίλμς είναι διά μέν τόν-’Ιούνιον είς 13 γερμανικά 
12 >^ένα.

— Είς τό Βέλγιον λειτουργούν 65 κινηματογρα
φικά γραφεία, έκ τών δποίων 28 είναι Αμερικανικά, 
26 γαλλικά, 10 γερμανικά καί 1 Αγγλικόν.

ΣΑΚΚΟ-ΒΙΝΤΣΕΤΤΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΒΧΡΟΔΙΙίΟΙί 1927.—

Jevat, ή 

τόν τίτΐ·* «ό o/woiov
ο»α τήν , τό παι τά^

rir κίβμον. αντήν ίνίλαββν β Εάν
i τ·· ^11μ

‘Βηίβης ΗγβίΛΐ τής ρ»σ9*κής καί μΙα γ9ρ
μανική ώς μ«1 μία φίρμα « ν.*< ·ν«>
ϊίια ταινία.

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΜΗ ΚΑΣ ΑΠΑΤΟΥΝ

Φωτογραφίας ηθοποιών τής ό^όνης είς πλουσιω- 
τάτην συλλογήν μβγέθους Κάρτ-ποστάλ, βύρί- 
σκετε μόνον είς τά γραφεία τού «Κινηματογρα
φικού Άστέρο,».

ΠΡΟΣ ΔΤΟ ΔΡΑΧΜΑΕ
Ό «Κινημ» Άστήρ» συμβληθείς μετά τού μεγαλβι- 

τέρου εκδοτικού Οϊκου τού Βερολίνου «ROSS» 
κομίζει πάντοτε τάς νεωτέρας εκδόσεις φωτο
γραφιών μεγέθους κάρτ-ποστάλ καί πωλεί αύ- 
τάς είς τά γραφεία του μέ τήν άσυναγιόνιστον 
τιμήν τών 2 δραχμών.

Μέ τήν ιδίαν τιμήν καί έλεύθ-epa ταχ. τελών άπο- 
στέλβι είς τ®ύς αίτούντας καί έκ τών ’Επαρχιών*

■ε

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Προκειμένου νά γίνη εναρξις τής χειμερινής κινη

ματογραφικής περίοδο) ατό 1ης προσεχούς ’Οκτω
βρίου, δλοι οί κίνημαωγράφοι ή νχισαν νά ετοιμά
ζονται διά νά δεχθούν καθαροί και ευπρεπείς τού; 
φίλους τής έβδομης τέχνης.

Ή έφετεινή κίνησις προμηνύεται έξόχως ενδια
φέρουσα καί τούιο, διότι τό θέατρον «’Ολύμπια» 
ένοικιασθέν διά λογαριασιόν ενός κυρίου Κίγκ, έπι- 
θεωρητού ώς έπληροφ )ρήθηιεν τώ/ θεάτρων τής 
Paramount, θά προβάλλη ά,το ιλειστικώς ταινίας τού 
συνασπισμού Fanamet. Επομένως αί ταινίαι τής 
Fanamet παύουν ούσαι εφέτος άποκεκλεισμέναι από 
τά αθηναϊκά κινηματοθέατρα, έλεύάεραι δε Θά συνα- 
γωνισθυύν τά; εις τού; άλλους κινηματογράφους προ- 
βληθησομένα; ταινία; άλλων έταιμών. Τό γεγονός 
εινε δτι όάνταγωνισμός αΰιός θά άτοβή προς δφελο; 
τού κοινού διότι κατ’αύτόν τόν τρόπον θά προβλη
θούν από άμφοτερα τά μέρη τά καλλίτερα τών έρ
γων των. ΙΙερί τής προμήθειας τών έργων πού θά 
προβληθούν εφέτος, έγράψαμεν μερικά σχετικά ει: 
τό προηγούμενον τεύχος ώς καί εις τό παρόν περί τών 
προβληθησομένων εις τό «Ούφα ΙΙάλας». Συμπλη-ι 
ρωματικώ; θά γράψωμεν κα· είς τό προσεχές περί 
όλων έν γένει τών Αθηναϊκών κινηματογράφων. Δέον 
δμως νά ομολογητή δτι κατεβλήθη εφέτος έ< μέρους 
τών ενδιαφερομένων κινηματογραφικών εταιριών, 
λίαν έξϊίρετική προσπάθεια διά τήν προμήθειαν ται 
νιών συμφ υνως προς τά γούστα τού ελληνικού κοι
νού. Συγκεκριμμέι ως άναφέρομεν τό εξής χαρακτη
ριστικόν. Ή εταιρία Σινέ Όριάν κατέβαλε διά τών 
αντιπροσώπων τη; κ. κ. Β. Βακογιάννη καί I. Κου- 
ρουνιώτη, τοιαύτας προσπάθειας έν Ευρώπη εις τήν 
έκλογήν ταινιών, αποτέλεσμα τών όποιων ήτο νά 
άσθενήση όκ. Κουρουνιώτη; καί νά παραστή ανάγκη 
νά εισαχθή έν Βιέννη είς δφθαλμολογικήν κλινικήν 
προς θεραπείαν. Φανιασθ^τε δμως δτι προεβλήθησαν 
δοκιμαστικώς ενώπιον του περί τά; έ ιτςικοσίας ται
νίας διαφόρων έργοστασιων διά νά έκλέξη διά τάς 
άνάγκας τής εταιρίας πλέον τών εκατόν είκοσι.

♦ 
* *

’Από τού προσεχούς έτου; αί Άθήναι δύνανται 
πλέον νά καυχώνται δτι κατέχουν ένα από τά 6 μεγα- 
λείτερα καί πολυτελέστερα κινηματοθέατρα τού κόσμου. 
Μία μεγάλη 5 έα ελληνική εταιρία θά κτίση εις τήν 
γωνίαν τών οδών Πανεπιστημίου καί Κοραή δπου 
άλλοτε ή οικία τού αειμνήστου Ράλλη καί δπου ήδη 
στεγάζονται διάφορα γραφεία, τυπογραφεία, γκαράζ, 
φωτογραφεία, τό «Γκριφφόν» κλπ. ένα κινηματοθέα- 
τρον, τριών χιλιάδων καί πλέον θέσεων, τό όποιον θά 
είναι έτοιμον δπως λειτουργήση ανυπερθέτως τον 
’Οκτώβριον τού προσεχούς έτους. ‘Η άνοικοδόμησίς 
του θά άρχίση μετά 1—2 μήνας, ή δλη δέ δαπάνη , 

προϋπελογίσθη εις 15 όλοκληαα εκατομμυρια.Τό θεα 
τρον κατά τό σχέδιον τού Astrium τού Βερολίνου 
θά έχη τρίπτυχον σκηνήν δια προβολας πλάτους^12 
μέτρων καί κατάλληλον δια μπαλεττα κατά τα αν- 
τράκτ. Ό διάκοσμος θά είναι τελειος, ο δε φ υτισμος 
ό οποίος θά έναλλάση άναλόγως τής μουσικές και 
τών σκηνών τού έργου, θα είναι φαντασμαγορικός. 
’Εκτός τής θερμαντική; του ένκαταστάσεως θά εχη 
καί τελείαν ψυκτικήν τοιαύτην ούτως ώστε να λειτουρ- 
γή καί τήν θερινήν σαιζόν. Ο αερισμός τη, αιθούση^ 
θά άλλάσει διά μηχανικών μέσων επτακ ς καθ ώραν, 
(ώστε νά έπιτρέπεται κ"ί αυτό τό κάπνισμα. Η μ£Υα^ 
λοπρεπής του είσοδος ή όποια Θα είναι επί τής οδού 
Κοραή δέν θά έχη καμμίαν απολύτως σχεσιν με τας 
εξόδους τή; οδού" Πανεπιστημίου καί αί δποιαι θά 
επιτρέπουν νά έκκενούται ή αίθουσα εντός ολίγων 
λεπτών μόνον. Έκτος τής μεγαλειώδους ορχήστρας 
θά ύπάρχη καί Orgue ώστε οί θεαταί να μή είναι 
υποχρεωμένοι νά ακούουν τά πλήκτρα τού εκνευρι· 
στικού πιάνου.

’Ισως ει; τό προσεχές τε*χο; εύρεθώμεν εις τήν 
εύχάριστον θέσιν νά δημοσιευσωμεν και τα σχέδια 
τών μηχανικών τού άνωτέοορ θεάτρου. 

♦
5^ *

Ενδεικτικόν τή; καταπληκτικής κινηματογραφι
κής προόδου τής Έλλάδ >ς είναι καί ή ϊδουσις νέων 
πρακτορείων κινηματογραφικών Εταιριών. Μετά 
τήν ϊδρτκτιν τού γραφείου τής Paramount τό όπ 'ϊον 
διεδέχθη ή Fanamet, ή U. F. χΑ. διώρισε άντιποό 
σωπόν της τήν εταιρίαν «Συμβατική» καί τής οποίας 
τά έργα προβάλλει διά τής «’Έκκτα» εις τό «Ούφα 
Πάίας».’Ήδη ή εταιρία Fox Film Corporation τής 
οποίας πρόεδρος τυγχάνει ό κ Ούϊλλιαμ Φό; ίδρυσε 
γραφείον είς τάς 'Αθήνας τού οποίου τήν διεύθυνσιν 
ανέθεσε είς τον κ. Σ. Στευανίδην, τέως διευθυντήν 
τού ένταύθ ί γραφείου τής Paramount. eH Fox 
Film fiorp* διέθεσε διά τήν Ελλάδα πλέον τών 60 
ταινιών έκ τών οποίων 30 σούπερφι^μ καί άλλα τόσα 
κυμωΧίας καί έπεισοδια ά. Έκ τών τριάκοντα προό- 
των ταινιών πλείσται ανήκουν είς τήν γερμανικήν 
παραγωγήν τής Fox Film μέ τούς καλλιιέρους γερ- 
μανούς καλλιτέχνας καί αί όποΐαι, σημειωτέον, διά 
πρώτην φοράν Θά πρσβληθούν έν Έλλάδι. ’Επί 
πλέον είς τόν κ. Στεφανίδην, ώς πληρεφοςούμεθα θά 
άναΟέση τήν διεύθυνσιν γραφείου έν Έλλάδι καί ή 
εταιρία τού διάσημου σκηνοθέτου Σέσιλ ντε Μίλλ. 
Έν τοιαύτη περιπτώ^ει πρέπει νά ύπολόγίσωμεν δτι 
αποκλείεται συν τφ χρόνω ή γαλλική παραγωγή έν 
Έλλάδι καί θά κυριαρχούν αί Άαερικανική, Γερμα
νική καί Ρωισική. Μπράβο Γαλλία Τέτοια σέ 
θέλουμε,
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ΒΕΡΟΛΙΝΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ Αύγουστος (του ανταποκριτού μας) 
Ή Αγαπημένη μας Έννυ ΙΙόρτεν, ή δποία έπί 3 
μήνες ύπέφερεν Από οξείς ρευματισμούς, εύρίσχεται 
τώρα εις μίαν λουτρόπολιν τής Ελβετίας-πρός τε
λείαν Ανάρρωσιν. * |

—Έ «Μητρόπολις», τό μεγάλο φίλμ τής Ούφα, 
μέχρι σήμερον μόνον είς δύο θέατρα τής Γερμανίας 
προεβλήθη, είς τδ U.F A. Palast am Zoo τήν 10 
Ίανουαρίου 1927 έπί ένα μήνα καί κατόπιν συ 
νεχώς είς τδ Ούφα Παβιγιόν *Ήδη 25 μεγάλα θέα 
τρα τής Γερμανίας Αναγγέλλουν τήν προβολήν τού 
γίγαντιαίου αύτοϋ φίλμ.

—Ή Τζέννυ Χάσσελκβιστ «γυρίζει» τώρα στο 
Νόϋ —Μπάμπελσμπεργκ. ΕΙνε πρωταγωνίστρια του 
μεγάλου φίλμ τής Ούφα. «Ένοχος».

—Έ πρεμιέρα τού «Τελευταίου Βαλς» Αναγγελ- 
θεϊσχ τήν 19 Αύγούστου, Ανεμένεται έναγωνίως. Το 
όνομα τού Στράους, τού Ρόμπινσον (σκηνοθέτου) καί 
του Β. Φρίτς, πρδ πάντων δέ διότι πρόκειται περί 
τοϋ γερμανοαμερικανικοϋ φιλμ, δικαιολογούν τό έν- 
διαφέρον.

—Έ «Μίνα» θά «γυρίση» ένα φιλμ μέ τόν τί
τλον <9 Νοεμβρίου», σκηνοθέτης θά είνε δ Βεντχά 
ουζεν. # ·

—Κατά τον παρελθόντα μήνα προεβλήθησαν ε?ς 
το Βερολινον 25 γερμανικά φίλμ, 8 Αμερικανικά καί 
2 διάφορα. *Η Αναλογία δηλ. των γερμανικών 71 ο)ο 
έχει νά παρατηρηθή από 5ετίας.

—Μετά τούς γάμους τής Καμίλλϊ>ς Χόρν, τής 
Αλησμόνητου Γκρέτχεν, Ανηγγέλθησαν xid τής Ντάγ 
κυν Σερβέζ μέ ένα μεγαλέμπορον.

— Ή πανταχοϋ παρατηρουμένη υπερπαραγωγή 
φιλμ ήρχισε νά συγκινή υπερβολικά τούς ειδικούς. 
Πρό ήμερων ήκουσα κάποιον γνωστόν εις τούς 6ε- 
ρολινέζικους κινημ. κύκλους, νά λέγη δτι θά εύρεθώ· 
μεν πρό κινηματογραφικής πλημμύρας. Ιδού ένα 
παράδειγμα : Τό Βερολινον χρειάζεται -Μ(Χ) περίπου 
φίλμ, μέ 400 περνά τό χρόνο του πλουσιώτατα. Διά 
τό 1927—8 θά προσφερθοϋν άνω των 600 I

—Ό Πέτροβιτς, δ πρωταγωνιστής τής «Πυργο- 
δέσποινας τού Λιβάνου» και τής «Γυμνής γυνα(κας> 
Αναμένεται είς τήν πόλιν μ«ς καί θά πρωταγωνιστή
σω είς το φίλμ «Όρλώφ» (ή γνωστή όπερέττα)·τής 
εταιρίας «Megewald».

— *0 Μπέν Λυόν είς έκ των νέων καλλιτεχνών 
τής First National Αφίχθη πρό ήμερων είς τό Βε- 
ρολίνον προσκληθείς υπό τού Τσίλνικ διά νά <γυ· 
ρίση» μέ τήν Λύα Μάρχ τήν συνέχειαν τού «Ωραίου 
Δουνάβεως» καί τήν «Βιέννην πού χορεύει».

— CH «Φάναμετ» Απεφάσισε νά δράση μέ μεγα 
λυτέρα ζωή. Πρός τούτο ηύζησεν ή προπαγάνδα της, 
β^ά τής έκδόσεως δελτίων, διανομής φωτογραφιών

καί πλείστων άλλων μέσων. Αί ζημίαι τού περσυνού 
έτους τήν ήνάγκασαν είς τά νέα αύτά μέτρα.

— Έ Αύα ντέ Ιϊούτνι Αναμένεται κατ’ αύτάς είς 
Γερμανίαν διά νά πρωταγωνιστήσω είς τό φιλμ τής 
Phoebus «Charlott etwasverriickt. Σκηνοθέτης 

, λέγεται δτι θά είναι δ ’Άλεξ Κόρντα δ δποίος θά 
'έλθη έπί τιύτ9> είς Βερολινον. Von Natas

Ή Μαρσέλλα Άλμπάνι τήν δποίαν θά έπχνίδω- 
μεν τόν χειμώνα είς μίαν τών προσφάτων της έπιτυ- 
χιών ήτοι είς τό «Μακιγιάζ» δ που παίζει μέ τούς 
Άλφόνς Φρίλαντ. Κάρολο/ Β χνέλ, καί τήν Σάνδρκν 
Μιλοβάνωφ, Από διμήνου ταξειδεύει διά τήν κινημκ- 
τογράφησιν δύο νέω/ φίλμ τά ίποΐα «γυρίζει» καί 
περί ών δ ^Κινημαχογραφικδς Άστήρϊ) θά γράψη 

ιΑργότερον.
Ή ωραία Ίταλίς καλλιτέχνις παρά τήν ύπέρ- 

μετρον εργασίαν της δέν έλησμόνησε τούς ίλληνας 
θαυμαστά; της είς τούς όποιους παρεκάλεσε νά δια- 
ίιβάσωμεν τούς φιλικούς χαιρετισμούς της από τήν 
ίδ.αιτίραν της πατρίδα, δηλ. τήν Ρώμην, όπου εύρί- 
σκεται κατ’ αύτάς.

Ό ^Κινημ. *Αστηρ^ λογίζεται ευτυχής χρησι· 
μεύων ως δ'.ερμηνεύς τής Μαρσέλλας Άλμπάνι τής 
όποιας τήν έξέλιξιν παρακολουθώ μετ’ έξαιρετικοϋ 
ένδιαφέροντος διαβλέπω/ έν τω προσώπω της ένα τών 
σπουδαιοτέρων άσιέρων του έγγύς μέλλοντος.

ΙΙοίν ποο^ηθενΟητε κινηιιατογραφικά ^ηχα · 
νήματα άποτανθϋτε εις τόν κ·

Kat Οιΐ πειόΟύτε ότ% Οά έχετε ένα γνήόιον 
ιιηχάνηιια PATHE sic πολίί όναύέρονόαν 

τιιιίιν·
W

Ο ΓΙΑΝΝ1ΚΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΥΜΠΙΤΣ
Κατά τό έτος 1910 ό Άμιλ Γιάννικς καί ό Λοΰμ- 

πιτς ήσαν καί οΐδύο μέλη ένό; περιοδεύοντας βιάσου, 
δστίς έψερε έν Γερμανίά τό όν >μα Gar de linger 
Stock Gompany.

’Αργότερα έχωρίσΟτραν. Ό Λούμπιτς προβλίψας 
τό μέλλον τού φιλμ ήο/ισε νά εργάζεται σέ διάφορα 
στούντιο τού Βερολίνου.eO Γιάννινς τούν«νιίον δσπς 
ήγάπα τό θέιτρον εξακολούθησε τήν καρριέρα τον 
εις τό θέατρον τού Μ »ξ Ράϊνχαρτ.

Τό φΑινόπωρον δμω; τυύ 1915 οι καλλιτέχναι 
συνηντήθησαν πάλιν. Ε[<αν αρχίσει και οί δύο πλέον 
νά γίνωνιαι γνωστοί καί τότε ό Γιάννικς έδέχθ·η νά 
πρωταγωνιστήσω είς ένα φίλμ τού Λούμπιτς. Ή πε
ραιτέρω σταδιοδρομία των είναι είς ιού; φίλους τού 
κιτηυατογράφου γνωσιή.

Τώρα ό Γιάννικς καί ό Λούμπιτς είναι πάλιν 
ηνωμένοι, δ πρώτος ώ; «Αστήρ» κοί δ δεύτερρς ως 
σκηνοθέτης τής Paramount.

Καθώς μάς προδίδουν οί φίλοι των, ή μεγαλυ 
τέρα των διασκέδασις όταν ευρίακονται μαζί είναι νά 
συζητούν γιά τόν «παληό κιλό καιρ ».

ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΙΣ
ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ

ΙΙολιτβΐαι τής ΆμΛρτκής ΗΛτήργησαν πάσαν ini τών 
ίπτχβ^ρήστοσν φ-ρ·λ9γΐΛν κοί t9vco 

»xfί^^9θ.ν 9Vi9i ως τά eldmd <Χ<ήσ4’
μα γίά τήν καί iltv&tffiav·.

2ημ. Εϊμτ·&9 Αι μ<-
τό*ιν αόκ·ν—ϊά» icat ή ανωτίρω ηληροφ·-
α/α 4 ίιά*ημ9( *Ελλην σΙκσνομσλόΥ^ς^ δστις κα· 

ΧΌ ey*iv9 νπ99ργ^ς τΛν ΟΙπονομιχών^ διά νά
άηοάήξτ] τά Ιν9ντΐ9^ βίς τ·ν< 9Αμ9ρτκαν9νς συναάίλ- 
φουζ τον, &ά άιπλΛοτάνη τή^ ή 3η νφισταμίνην 9p9Q9- 
λογΙαν.

2407 &έαατα Ιιανοήσεως—συνΑΙσεεεν διά 
πάντα τά Σχολεία και πάντα διανοούμενον. 
‘Ο γνωστός ΜΛ^ηγητής κβί δημοοΐ9γράφ9ς χ. Ιί.

Λιβαδας ίξίδωκβ ταϋ ’^χ3·ι«κ·ν ΟΓκ·υ ΣακτΧλν.· 
ρίον (Ανχονρ^ον 8) τν 9Α^·ήναις xai tir αν«ο τ/-
τλον πρ<οτοφαντ{ 4*ά τήν 'Ελλάδα βιβλίον. Mi avxi 
ά,νοίγοντατ άρίζοντβς σχέψβω; ιίς άλ9νς ττνς ^Ελληνας 
χαΖ το9ζ μα^ητά;, οί όποιοι μο τδ βιβλίον τοντο &ά 
μά&ονν νά δτατνπώνονν γραπτώς τά τοήματά των, άφ* 
ον παοάχττ χα* 300 παραγγέλματα διά τδ τοχνιπδν 
μέρος τής σνντάξοοος τον λόγον- Τδ εργον το9το^τ·ν 
χ. Αιβαδα οννιοτονν τά *Υπονργοϊα, νπδ τά όποια υπά
γονται Σχολαί. Τιμάται δρχ. 25.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έπιχειρηματίαι μέ συστάσεις έντι· 
μότητος tva τοίς παραχω^ηθώσι μηχανήματα καί 
πάσα εύκολία πρός έγκατάστασιν Κινηματογράφου 
είς πόλεις μή έχούσας τοιούτους.

Άπευθύνεσθε ; *Ανώννμον cΕταιρίαν Σινί:
'Οριάν ’Εδονάρδον Λδδ 7 'Α&ήνας·

"ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ,,
Τό γνωστόν αυτό φίλμ τού κ. Αεών Ματώ διά τό 

όποιον κατ’ έπχνάληψιν έγραψεν δ Άσιήρ»
παρεδόθη έπί τέλους είς τήν δημοσιότητα καί ούτω 
ή κ νημ. κριτική ήλθε νά έπιδεβαιώση τά; λαμπρός 
προβλέψεις τού κ. Ματώ χαρακτηρίσασα ^'Εκείνην 
ποϋ κυριαρχεί» ώς δ’.εθ,ή παραγωγήν μεγάλης Α
ξίας·

Τό γεγονός τούτο τιμά ιδιαιτέρως τήν Γαλλικήν 
κινηματογραφίαν καί συγχρόνως δίδε; μίαν λαμ
πρόν ώθησιν είς τήν μελλοντικήν δράσ,ν τής <Παρί 
Έντερνασιονάλ Φ.λμ> ήτι; μέχρις ώρας διέθεσε τήν 
ίκλεκτήν αυτήν ταινίαν είς είκοσι κράτη μεταξύ 
τών δποίων καί ή Ελλάς.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ ΕΝ AMtPIKH

Ή Πόλα Νέγροι μετά του πρίγκηπος συζύγου της έπε- 
βφάσθη τήν 21ην λήξαντο; έπί τής < Άκουϊτάνιας» έπι- 
στρέφουσα βις Νέαν Ύόρκην.

’Αναχωρούσα έδήλωσεν δτι σκβπεύει νά επανελύυ και 
πάλιν είς τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν κατά τό φθινόπωρον 
μέ τόν σκοπόν νά παραμείνη έπ* or ίγας εβδομάδας είς τό 
γνωστόν μέγαρόν της τής Σεραινκουρ.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΙΕΥΒΥΝΤΑΣ
Κύριοι,

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

φορά γραφεία με διαβεβαιώσεις 
δτι οιαθέτουν 
>iac.

ερα: ται-

Μ ή ίεσαευθήτί 
έργα ποϋ <

έν μόνον σάς συνιστώ^ιχεν. 
πσοτοϋ ίοήτε τά

I

ά προβληθώσιεΐς τό

ATTKON-WIAA-WBWT
καί τά όποια θά σιαθέση

οιότι άλλως θά αετανοήσητε.
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♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
Ζ El Ν HU A Τ 0 Γ ϊ ΑΦ HON FEU IMil *

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ <β&
Γαλλία

fH Γερτρ^ύδη Έ'Χβρλέ, ή πρώτη γυναίκα πού | 
πέρασε τή Μάγχη, προτελήφθη άκό τήν Παραμά-; 
ουντ για νά παίξη ένα άθλητικό ρόλο στό τελευ- j 
ταιο φίλμ τής Μπεμπέ Ντάνιελς «Sw‘m Girl ι 
swin».

—Έ γαλλις σκηνο^έτις Ζ^ρμαίν Ντυλάκ, έχει 
άναγγείλε: τον 'Ιούλιο τ^ϋ έτους 1921 δτι θά «γο
ρίση» τήν «Πρόσκλησι για ταξεΐδι». ’’Αρχισε όμως 
τήν έκτέ>εσι τόν ’Ιούλιο τοϋ 1927.

—Έ σεναριογράφος Κομέτ, πρίν φύγη για δεύ
τερη φορά στήν ’Ινδοκίνα, νά β^ηθήση τόν Ζάκ 
Φέϋντερ εις τήν κινημκτογοάφησιν τοϋ έργου «Λε
πρός βασιληάς» θά <γυ:ίση» τόν «Σωφέρ τής δε
σποινίδας». ' Η Κομέτ έγραψε τό σενάριο τοϋ φίλμ 
αύτοϋ, έπίτηδε; γιά τήν χαριτωμένη Ντόλλυ Ντά- 
ρις, ή όποία πρωταγωνιστεί καί εις τό έργον τοϋ 
Φέϋντερ «Λεπρός βασιληάς».
Αύσχρία

Διά τόν ρόλον τοϋ Λένιν θά χρησιμοποιηθώ κά 
ποιος χωρικός άπό τό Ούράλ, ό όποιος δμοιάζεί κα· 
ταπληκτι» ώς μέ τόν έκλιπόντα πολιτικόν.

‘Η σοβιετική Κυβέρ^ησις συνέστησε λογοκρισίαν 
των κινηματογραφι <ών ταινιών «δ ά τήν διαφύλαζίν 
τής ηθικής τής νεότητος».

Έ λογοκριτική έπιτροπή ύπ-βάλλει τάς κίνη* 
ματογραφικάς ταινίας εις αύστηρόν έλεγχον προτού 
επιτρέψη τήν ταράσταοίν των ένώπιον των νέων. Οι 
διευθυνταί κινηματογράφων, οι όποιοι δεν συμμορ
φώνονται πρός τήν ανωτέρω δίαιαγήν, ύπόκεινται 
εις πρόστιμον δΟΟ ρουβλίων (2cΟ περίπου δολλαρια) 
καί εις έζάμηνον φυλάκισιν.

f

»

ΑΙΑ ΤΟΥΧ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΚ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΘΥΝΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Ό Βιεννέζος καθηγητής Σίγμ’,υ?δ Φρόϋδ, έπέ· 
βλεψε τήν κινηματογράφησή μιας ταινία; έπίστη- 
μονίκής καί πρωτοτύπου.

Έ ταινία αύτή ονομάζεται «Τά μυστικά τής ψυ
χής» και συνειργάσθησχν διά τήν κινήματοςράφησίν 
τη:, ό δόκτωρ ’Αίραάμ, πρόεδρος τής διεθνούς Ένώ- 
σεως ψυχαναλύσεως και ο δόκτωρ Σάχσ, τή; Πολύ 
κλινικής Εταιρίας.

Τό κύριον πρόσωτον είνε ένα συζέ ύπό θεραπείαν, 
τό όπΛον άφοϋ έκοψε τόν λαιμόν τής γυναικός του 
μέ τό ξ ράφι διά τοϋ όποιου τής έξύριζε τόν λαιμόν, 
δεν ήμπορεΐ πειά νά άντικρύση μαχαίρι ή κοπτερόν 
άντικείμενον.

Όλίγον κατ’ ολίγον δ ασθενής χάνει τήν έμμο- 
νον αυτήν ιδέαν καί άναγνωρίζει έν τέλει τόν άνόη- 
τον φόβον του.

—*Η μεγαλείτερη κινηματογραφική βιβλιοθήκη 
τοϋ κόσμου βρίσκεται σιή Βιέννη. Περιλαμβάνει 
1367 τόμους καί λαμβάνει 172 κινηματογραφικά πε- 
ρΐοδ;κά πού έκδίδονταΐ' σ’ δλο τόν κόσμο. Ό κάτο
χός σου Βόλσφον, τώρα και λίγο καιρό τήν έχει 
άφίσει στή διάθεσι τοϋ κοινοϋ.
Σ. Σ Σ Δ.

*Α ’ίβρική
— Έβδομάς πένθους. Ό Γκόρδων Στάντιγκ έφο- 

νεύθη υπό λέοντος ένω «έγύριζε» εις ήν έταιρίαν 
Seelig ένα έπεισοδιακόν έργον. Ό Σουηδός ’Άϊναρ 
Χάνσεν, ό νέος άστήρ τής Paramount, έφονεύθη 
ύπό αύτοκινητικοϋ δυστυχήματος εις τήν Santa 
Monica. Ό Ρομπέρ Μακιμ άπέθανεν α7φνηδίως εις 
τήν οικίαν του.

Η Ρενέ Άντορέ ή οποία τελευταίως ύπεστη ε
πικίνδυνον έγχείρησιν, είνε τελείως καλά και θά 
πρωταγωνιστήση εις τήν περίφημη ότερεττα «Ρόζ 
ΜαρΙ» πού σκηνοθετεί ό Ούΐλλιαμ Νάϊχ διά λο
γαριασμόν τής Metro Goldwyn.

— CO περίφημος Γερμανός σκηνοθέτης τοϋ < Ο
νειρώδους βαλς» Λούντβιγκ Μπέργκερ, προσελήφθη 
ύπό τής Fox διά νά διευθύνη τό πρώνο μεγάλο φίλμ 
τής Λόϊς Μόραν διά τήν έταιρίαν ταύτην I Don’t 
Naut to Mary.

— To νεον φιλμ τοϋ Ντούγκλας Φπρμπαγκς 
Gaucho τελειώνει κατ’ αόιάς. Ό Φαίρμπαγκς πε
ριστοιχίζεται άπό τόν Γουσταϋον φόν Σέϊφερτζ, τον 
Νίγκελ ντε Μπρουγιέ, τόν Λούπου Βελέζ, τήν Εύα 
Σοϋθερν, τήν Καρλόττα Μόντι και τόν Βάριτς.

— βΟ Χάρολδ Λόϋδ, έπειδή τώρα τελευταίως 
προσεβλήθη άπό πνευμονίαν αναπαύεται σ’ένα κτή
μα του στή Σάντα — Μόνικα. ’Αλλά κι’ εκεί οέν 
ξεχνά τήν δουλειά του : fΕτοιμάζει τό σεναρ ο τής 
προσεχούς τα νίας του πού θ’άρχίση νά «γ ρίζη> ό
ταν σε λίγο κτιρό θά έτιστρέψη στή Ν*α Ύόρκη.

— Ο Αμερικανό; σκηνοθέτης Μόρις Γκέστ άπε- 
φάσισε νά «γυρίση» έ/α φιλμ, τόν «’Αγαπημένο των 
Θεών>. Τό περίεργο όμως εινε δτι έσκέφθη νά πάρη 
ώς ερμηνευτάς, τόν πιο χαρακτηριστικό καλλιτέχνη 
τοϋ κάθε κράτους, καί γι’ αυτό κάνει σχετικές έ
ρευνες. Είνε άλήθεια ανεξάντλητες ή άμερικα,ικές 
πρωτοτυπίες.
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€Η Κυβέρνησις των Σοβιέν ετοιμάζει ένα φίλμ τό 
όποιον θά άναπαριστα τήν έπανάστασίν τοϋ ’Οκτω
βρίου 1917. Ό τίτλος τοϋ νέου τούτου φίλμ θά είνε 
«’Οκτώβριος». Σκηνοθέτης τοϋ νέου τούτου φίλμ θά 
εΐνε ό πολύς "Αϊτζενστάϊν, ό γνωστός σκηνοθέτης 
τοϋ «Ποτέμκιν», αί σκηναί δε τοϋ νέου έργου θά 
διαδραματίζονται εις τό «Παλαί ντ’ Ί6έρ»>.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διά πόλεις μ ή έχοΐ’σας ηλεκτρικήν 
τεωΑείται. ΙΙληρο ρορίαΐ Σινέ Όριτίν. 
Λώ 7 'Αθήνας.

παραγωγήν
Έδουάοδου

ι

ΚΑΛΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ανξάνονν τοένδιαψέοον καί xitv άγάπην τοϋ κοινοϋ ποός τόν κινηματογράφον 

EYSYNAI Τατνίαε φέρουν προόωρινάς μόνον κέρδη άλλα όκοτώνονν τόν κινηματογράφον 

Προόπαθήόατ< γιά νά μά κονράζετε τό κοινόν νά έχετε ποικιλίαν· Προβάλλετε πότε δράμα· 
έρωτικά^ ηότε κωμωδίας, πότε άότννομικά, πότε περιπετειώδη• Ταινίας γερμανικής· άμερι

κά νικάς, ιταλικός. Κάθε τόπον καί έργοόταάίον εϊνε διαφορετικού είδους, νποθέόεως καί 
νοθεόίας.

τα
όκη-

ΕΔΙΔΑΚΕ ΠΕΙΡΑ ΕΤΩΝ· ΟΙ *· κ· θεαταί βέλονν ποικιλίαν. γΓ ΑΥΤΟ 
έχομεν τά ΠΕΝΤΕ (άρ. δ) άνθτηματικά καί μεγαλείτερα κινηματοθέατρα 
που θτηριζόμεθα ΣΤΟ ΓΟΥΧΤΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΕΠΑΟΗ-

ΚΑΙ 
τώνΗΜΕΙΣ πον 

Αθηνών καί
ΣΑΜΕΝ νά προμηθενθώμεν ταινίας όλων τών έργοόταόίων τοϋ κόόμον καί όύμφωνα μέ τό 
γοϋότο τοϋ ’Ελληνικοί κοινοϋ. Τάς ταινίας πον θά προβάλλομεν έφέτος εις τά κινηματοθέατρα

ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΝΤΙΑΛ - 2ΠΛΕΝΤΙΤ - ΠΑΝΘΕΟΝ - ΙΝΤΕΑΛ

Τάς ESEAES ΑΜΕΝ άπό χιλιάδας ταινιών διαφόρων έργοόταόίων Γερμανικών» Γαλλικών 
’Αμερικανικών, ’Ιταλικών, ’Αγγλικών μέ προόοχην καί θνόίας, διότι, εϊνε γιά τά ίδια τά φβ 

ΑΤΡΑ μας.

ΣΥΝΕΠΩΣ ποοιιηΟενόιιενοι 5άς ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΑΣ «ΤΡΙΑΓΚΑ»

Ειόθε έξηόφαλιόμένοι ότι εϊνβ δ»τι Κ.ΑΛΑΙΤΕΡΦΝ υπάρξει είς τόν κόόμον καί ότι αϋτές 
εϊνε ό ΑΦΡΟΧ ΤΗΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΧΙ 3 έργοόταόίων, άλλά άνω τών 130 Άμερικα· 
νικών καί Ευρωπαϊκών Οίκων.

ΕΚΤΟΧ ΤΟΥΤΟΥ τονς κ· κ· έπιχειρηματίας τών Επαρχιών τοϋς έχομβν άνάγκην καί 
είς τό μέλλον διά πολλά έτιι καί όννεπώς πρέπει Η A SAS ESY ΠΗΡΕ TH SOM ΕΝ άληΟινά·

Οντε άπό πρόόωπα ποίτ έ πει δ η ί3ως ΑΥΡ1ΟΝ δέν θά εϊνε πλέον εις αϋτην την έργαβίαν 

ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ «·ρά μόνον διά πρόοκαιρα κέρδη.

ΤΟ ΜΕΛΛ·Ν ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΛΕΓΟΜΕΝ ΤΗΝ ΑΛΗβΕΙΑΝ
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
a

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ *ΠΑΎ£

ΑειτουργοΟντα μέ λαμπτήρα 32 βόλτ, 4 άμπέρ και. με μοτέρ διά 

ρεύμα 110 καί 220 βόλτ.

χολικούς καί Επαρχιακούς μικρούς Κινηματογράφους ώς

ΡΑΊΗΖ 

type ΈΌΚέΚΛ

Κατάλληλα διζ Οικιακούς, 
διά άτμόπλοΐα.

Προβολή σταθεροτάτη άπό άποστάσεως 8 — 10 μέτρων.

Τά οικονομικότερα πλήρη μηχανήματα προβολής

Λιαρκής παρακαταθήκη παρά τφ ά«οΜλ·εοτι<φ άντεπροαώπω *·

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΟΣ ΑΡ1Θ. 6
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