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ΑΙ ΓΜΩΜΑΙ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝ ΠΟΥΑ

Al ΝΕΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
‘Ο <Κιν. Άστήρ» ήσχολήθη πολλάκις μέ τον ρωσ- 

σικόν κινηματογράφον, ή σημερινή δμως μελέτη 
στηρίζεται έπι άλλης ολως βάσεως. ’Επιδιώκει νά 
παρουσίαση δσον τό δινατον τελειότερον τός τάσεις 
τής ρωσσικής τέχνης και τούτο μόνον. Αι γνώμαι του 
Ρομάν Γιοίλ καί άλλων ειδικών έτέθησαν ώς βάσεις 
του άρθρου.

Προ δύο περίπου ετών θά ήτο ίσως ακόμη πρό
ωρον νά γράψτ τις διά τόν Σοβιετικόν Κινηματο
γράφον. Μετά δμως τήν παγκόσμιον επιτυχίαν τού 
«Ποτέμκιν», τό θέμα κατέστη επίκαιρον. Λέγομεν 
άπό σκοπού «μετά τήν επιτυχίαν τού Ποτέμκιν», 
επειδή παν δτι πρότερον έξήγετο έκ τής Σοβιετικής 
Ρωσσίας ώς φίλμ—π. χ. «Ι1ολικ:>ύσκα», «Υποδιευ
θυντής ταχυδρομείου, «Άνάκτορον καί φρούριον» — 
ολίγον έσήμαινε διά τάς σημερινός τάσεις τής σοβιε
τικής κινηματογραφικής παραγωγής.

e0 Ντούγκλας Φαίρμπαγκς, είδε έν Ρωσσίφ, κατά 
τό προ εξαμήνου περίπου ταξείδιόν του, τά τελευ
ταία ρωσσικά φιλμ τά οποία τώρα μόλις άρχίζουν νά 
έκδίδονται καί είπε σ’ ενα δημοσιογράφον στό Χόλ- 
λυγουντ : «Οί κατασκευασταί τών ρωσσικυν φίλμς 
συνενώνουν τό αμερικανικόν πνεύμα μέ τό γερμα
νικόν λογικόν. Αυτό είναι ένας καλός συνδυασμός. 
Πρός στιγμήν τά καλύτερα φιλμ προέρχονται έκ 
τής Σοβιετικής Ρωσσίας.

Αυτονόητον βέβαια δτι τά λόγια αυτά παρέχουν 
αρκετήν δόσιν φιλοφρονήσεων, άναπόφευκτον δι’ 
επιχειρηματίαν τής τάξεως τού Φαίρμπαγκς. Πάντως 
τό αληθές είναι δτι: Έ Ρωσσική κινηματογρατική 
παραγωγή εύρίσκεται είς θέσιν νά είσέλθη είς δρό
μον δημιουργικόν, πλήρους καλλιτεχνικής αξίας.

Τά κέντρα τού Ρωσικού φίλμ είναι ή ΜόσΛα, τό 
Καρκώβ και ή ’Οδησσός. ’Ασφαλώς πρόκειται μάλ
λον περί εκδοτικών καί δχι κέντρων παραγωγής. Τά 
Σοβιέτ δέν έχουν.ούτε έν Χόλλυγουντ, ούτε ένα νΝόϋ- 
μπάμπελσμπεργκ (ή κινηματογραφούπολις τής 
U.F.A.). Τήν αιτίαν δέν πρέπει νά τήν άναζητή-
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σωμεν είς έλλειψιν χρημάτων. Νομίζω δτι τά Σοβιέτ 
ποτέ δίν θά αποκτήσουν τοιούτον κέντρον. Αυτό 
σχετίζεται μέ τάς δημιουργικός τάσεις τής Σοβιετι
κής κινηματογραφίας, τάς όποιος θά προσπαθήσω- 
μεν νά έρευνήσωμεν κάπως πλησιέστερον.

Καί κατά πρώτον: δύναται νά γίνη λόγος γενι
κώς περί μιας βασικής ροπής τής κινηματογραφικής 
τέχνης μιας χώρας ; Νομίζω ναί. Αί βασικαί τάσεις 
τού Ρωσσίκού κινηματογράφου είναι ένας υπερρεα
λισμός καί έναζ άσπλαχνος σγών μέ τόν αίσθητι· * 
σμον. Αι τάσεις αυταί μάς επιτρέπουν νά διακρίνω 
μεν τρεις θεμελιώδεις κατηγορίας.

eH πρώτη είναι ή ένσωματουμέτ η υπό τού περι- 
φήμου σκηνοθέτου τού «Ποτέμκιν» Σ. Αΐζενστάΐν. 
Ούτος είναι πέρα γιά πέρα αντιθεατρικός- Δέν αγαπά 
τόν ηθοποιόν καίάποστρέφέται τόν «αστέρα». Είναι 
δ ρεζισέρ του σιορού, τών μαζών. Τήν ουσίαν τού 
καλλιτεχνικού «είναι» τού ’Αχζενστάϊν δύναταί τις νά 
συμπεριλάβη είς τάς έπομένας λέξεις: Κάτω αί άτο- 
μικαί μορφαί, κάτω αί άτομικαί σχέσεις μέ τά γε/ο· 
νότα (οαδιουργίαι μύθοι κ λ.π.) δότε μοι τήν ζωήν 
τού πλήθους καί θά σάς τήν παρουσιάσω στήν οθό
νην! Καταφρονεί τό θέιτρον καί τήν εικόνα. Τοιαύ- 
την βάσιν τού φιλμ ούτε νά άκούση θέλει. Στηρίζει 
τήν επιτυχίαν τού φιλμ μόνον καί μόνον είς τό καλλι
τεχνικό άνέβασμα.

Προ τίνος «έγύριζε» ένα φίλμ άπτ τήν ζωήν ένός 
σοβιετικού χωρίο?*. Προσεπάθησε τήν έργασίαν, τήν 
κίνησιν τού πλήθους τών ρώσσων χωρικών, νά τήν 
παρουσίαση Ακριβώς τόσον έντυπωτικώς δσον καί ειζ 1 
τό «Ποιέμκιν» οποί» τόσον Θαυμασίως παοουσίιισε 
τό πάθος τού σωρού κατά τήν έπανάστασιν. *0 Άΐ- 
ζενστάϊν δέν εργάζεται σέ στούντιο. Έν τούιοις 
αναγκάζει τούς ναύτας τού στόλου τής Μαύρης θα
λάσσης (Ποτέμκιν) καί τόν όγκον τών έργατών («’Α
περγία») νά γίνονται καλοί ηθοποιοί, διότι νομίζει 
δτι τό φίλμ δέν είναι κατασκεύασμα γεγονότων, άλλά 
σχέσεων πρός τά γεγονότα.



Κίντίιιατόγρ ολικός *Αότιιρ

Έ δευτέρα τάξις αντιπροσωπεύεται από τόν κοι- 
νοθεωρητιχόν καί ρεζισέρ Βσεβολόντ Πουντόβκιν. 
Αυτήν δύναταί τις νά τήν θεώρηση κλασσικήν. "Αλ
λά τό σκηνοθετικόν εργον του Πουντόβχιν εις τήν 
υπερρεαλιστικήν, εποψιν τίποτε τό εξαιρετικόν δεν 
παρουσιάζει. 'Η έξαιρετικότης του παρουσιάζεται εις 
τά φιλολογικά σενάρια, από τά όποια, κατασκευά
ζει φιλμ πράγματι αριστοτεχνικά. Εργάζεται μέ κα
λούς ηθοποιούς και «γυρίζει» ώς επί τό πολύ σέ 
<τούνιιο. Ένα από τά τελευταία χου φιλμ «Ή μη
τέρα» (κατά τό πασίγνωστον αριστούργημα τούΜαξί- 
μουΓκόρκι) έξέπληξε τόν Φαίρμπαγκς καί τήν Μαίρη 
Πίκφορντ, έκρίθη δέ ευμενέστατα υπό τών Γέρμα 
νών. Μέ μίαν λέξιν ό Πουντόβκιν ήδύνατο κάλλιστα 
νά είναι ένα; πρώτης τάξειυς ρεζισέρ μιας οίασδήποτε 
Ευρωπαϊκής ή ’Αμερικανικής φίρμας.

Ό αντιπρόσωπος τής τρίτης κατηγορίας Ν τσίγκα 
Β3ρτώφ εΐνε ό ύπερβολικώτερος μεταξύ τών συντρό
φων του. Προίσταται ενός άσπλάγχνου άγώνο; κατά 
παντός. Δηλ εναντίον όλων τών ρεζισέρ, όλων τών 
ηθοποιών όλων τών στούντιο καί ισχυρίζεται ότι πρό 
αυτού ουδεμία ύφίστατο κινηματογρα । ική τέχνη. Έ 
«κινηματογραφική τέχνη» λέγει «είναι κατασκεύασμα 
γεγονότων καί τίποτε περισσότερον».

Ή σχολή τού Βερτώφ τιτλοφορείται ό «δφθαλ 
μός τού φίλμ». Φαντάζομαι ότι ή τάξις αΰτη προήλ 
θε από τήν έρωτοληψίαν ούτως είπεϊν πρές τήν κι- 
νη ιατογραφικήν μηχανήν. Τούτου τεθέντος προκύ- ί 
πτει ή θεωρία: Υπάρχουν δύο τινά, ή ζωή καί ή 
κινηματογραφική μηχανή. Πρέπει τούς σκηνοθέτας, 
τούς ηθοποιούς, τάς κινηματογραφουπόλεις όπως τό 
Χόλλυγουντ νά καταργήσωμεν καί νά φωτογραφώ- 
μεν τήν ζωήν μέ τήν μηχανήν, όπως είναι, γιατί ή 
ζωή είναι πλέον ενδιαφέρουσα από παν άλλο!

Μία παρομοία τάσις ασφαλώς παοατηρεϊται καί 
εις τόν δυτικοευρωπαϊκόν κινηματογράφον, άλλ' οί 
Ρώσσοι κινηματογραφισταί διά τής υπερβολής τών 
αντιλήψεων καί τών μόλις άποπερατωθέντων φίλμς 
έπρόλαβαν. Ό Βερτώφ έτελείωσε πρό τίνος ένα πλή
ρες αξίας κινηματογραφικόν χρονικόν. Πρόκειται πε
ρί τού φιλμ «Ή έκτη *Ηπειρος>. Αηλ. μία αριστο
τεχνική παρουσίασις τής Σοβιετικής Δημοκρατίας ά 
πό τής Λευκής θαλάσσης μέχρι τού Εύΐείνου καί α
πό τή; Μόσχας μέχρι τής Μογγολίας.

Αναμεταξύ των άγωνιζόμενοι καί έυίζοντες έξε- 
δήλωσσν τάς τρεις αύϊάς τάσεις τού ρωσσικού κινη 
ματογράφου τάς νέας αύτάς προόψεις τής τέχνη;.No 
μίζομεν ότι μετά τήν επιτυχίαν τής εργασίας τού 
Άϊζενστάϊν, ή γνώριμ α μέ τάς τάσεις τού Πουντόβ 
κιν καί τού Βερτώφ ητο καί άναγκαία καί ένδιαφέ 
ρουσα. Ro-Μ a

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ... Κινηματογραφικός Άότήο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διά πόλεις μή έχούσας ηλεκτρικήν παραγωγήν 
πωλείται. Πληροφορίαΐ Σινέ Όριάν. Έδουάρδου 
Λώ 7 ’Αθήνας. r ' j

..♦Τό αυτοκίνητο τού Βίλλυ Φρίτς άνετράπη καί ό 
νεαρός καλλιτέχνης έπαδε κάταγμα εις τό πόδι ;

...Τό φιλμ «Καζανόβας» προβληθέν στο Μονάχον 
καί τήν Λειψίαν έσημείωσεν καταπληκτικήν επι
τυχίαν ;

, ...Στο Νόύμπάμπελσμπεργκ ήρχισεν τό «γύρισμα» 
τού νέου φίλμ τού Άϊχμπεργκ» «Ν όνον μιά μικρή 
κλέφτρα» εις τό οποίον πρωταγωνιστούν ή Λίλιαν 
Χάρβεϋ καί ό Βέρνερ Φύττερερ;

...Αί προετοιμασίαΐ διά ιό δεύτερον μέρος τού ιστο
ρικού σούπερ-φίλμ τής U.F.A. «Παγκόσμιος πόλε- 
μος» ηρχισεν και οτι το δεύτερον μέρος πραγματευο- 
μενον τόν κυρίως πόλεμον συγκεντρώνει περισσότε
ρον ενδιαφέρον;

../Οτι ό Πάουλ Γκρέτς εις έκ τών πρωταγωνιστών 
τού μεγάλου φίλμ τής U.F.A. «Τό μεγάλο πήδημα» 
έτραυματίσδη άναγκασθείς νά πηδήση από 4 άλη- 
θινά μέτρα;

..Ό θρίαμβος τής «Μητροπόλεως», τού γίγαντος 
αυτού, εξακολουθεί καί δτι στο Σικάγον, αντί μιας 
έβδομάδος εξακολουθεί νά προβάλλεται τρεις συ
νεχείς ;

../Η τερίφημοςΈννυ Πόρτεν μετά από τρίμηνον 
ασθένειαν αναλαμβάνει τώ?α εις Ελβετίαν, διά νά 
δυνηθή νά άρχίση εντός ολίγου τό «γύρισμα» μιας 
νέας μεγάλης ταινίας τής U. F. Α.;

../Η Λιάνε Χάϊντ όταν επρόκειτο νά «γυρίση» 
σκηνές βάλς στο θαυμάσιο ηιίλμ, «τό τελευταίο βαλς» 
τά έκαμε Θάλασσα καί ότι δ Ρόμπινσον δ σκηνοθέτης 
της τήν ήνά^καοε νά κάμη μερικά μαθήματα για νά 
ξαναθυμηθή τόν χορόν, πού τό φόξ, τό ταγγό καί το 
τσάρλεστον τήν έκαμαν νά τόν λησμονήση;

...Ό «Κινημ. Άστήρ» έχει τήν μεγαλυτέραν διά- 
δοσιν στην Γερμανία άπ® όλα τά ειδικά περιοδικά 
τής ’Ανατολής;

...To «Mare nostrum» άπηγορβύθη νά προβληθή 
στο Περού; -

...Ή Κάρμεν Μπόνι πρωτανωνιστεΐ εις τό φίλμ 
<CH Λόττα έκιμε τήν τύχην της» υπό τήν διεύθυνσιν 
τού Augusto Genina;

...Τό νέο φίλμ τού Άλντίνι «Ό άνθρωπος χωρίς 
κεφάλι» «έγυρίσθη» ώς επί τό πολύ στή Νορβηγία;

...Εις τό νέο μεγάλο φιλμ τήςΡΗΓαπιοπητ «Νεανι
κή μέθη» πρωταγωνιστεί ή κομψή Ρωσσίς καλλιτέχνις 
τήν οποίαν έγνωρίσαμε είς τήν «Μονάκριβη» Βέρα 
Βορονίνα καί δτι επιτυγχάνει μίαν θαυμασίαν δημι
ουργίαν;

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Προακαλ^ΐναι ό έν Βόίφ κ. Στέλιος Ζοϋμηος 

νά κανονέαη τδν λογαριασμόν τον διά τά φύλλα 
τοϋ < Ελληνικού Θ^άτρον* τον λήζανιος ^τονς 
τήν 31 ΊονλΙον 1927, καθόσον δέν άηήντη· 
σβν είς τρ^ϊ; έηιστολάς μας. Πανος Καλογερικός

Η ΑΝΑΤΟΛΗ €ΝΟΞ ΝΕΟΥ A^TEPOg

ΝΑΤΑ ΒΑΤΣΝΑΤΖΕ
Η ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ

εργοστάσιο πού δούλευε σαν άπλη έργάτρίαΓιατ* ο μεγάλος τραγικός τής άρχαιότητος διά ίπό τό
λεξι τον Καύκασο γιά νά καρφώση τόν«κλέφτη»τού σπίρτων σέ δυό χοόνια κατάκτησε τή Ρωσσία. Μπρός 
«ιερού πυράς» τών θεών; Γιά τό άγριο μεγαλείο του. Γ' ~ Λ —
Λέν δτι ή Γιωργία, μιά άπό τις χώρες πού βρίσκον- 
ταΐστά κράσπεδα τού μεγάλου βου οΤ - c ~L 
πος τού αύθεντι · 
κοΰ τύπου τής 
γυναικείαςώμορ- 
φιάς.

Φαντασθήτετό 
καυκασιανό φυ- 
σικόκάλλος συν- 
διαομένο μέ τό 
γυναικείο άπα 
ράμιλλο γεωργι- 
ανό κάλλος και

της θάμπωσε ή λάμψη τών μεγάλων άστέρων τής 
ρωσσικής ηθοποιίας. Αύτό δέν είναι μικρό πράγμα. 

, είναι ό τό-ϊ ΤΙ σλαβική φυλή κι’ ειδικά ή ρωσοική βγάζει άλη-
ρωσσικής ηθοποιία

τό ύπέροχο τα
λέντο ενός κορι
τσιού εικοσιδυό 
χρονών. Μπορεί
τε νά φαντασθή · 
τε ένα πιό τέ
λεια συναρμολο- 
γημένο μεγαλει
ώδες άριστούρ- 
γημα άν σ’αύτο 
προστεθεί ή βα- 
θειά καλλιτεχνι
κή εκτίμηση καί 
ή τελεία έπιστη- 
μονική κατάρτι 
ση ένόςτεχνικού 
προσωπικού; Χω 
ρις άλλο δχι !

Τό λέμε μέ 
πεποίθησι.

Σ’ ένα όποιο - 
δήποτεάριστούρ- 
γημα υπάρχει 
άπαραίτητα καί 
μιά φυσιογνωμία 
πού κυριαρχεί 
καί στό γεωργί
αν© ύπεραρι - 
σιούργημα κυ- I _
ρζοφγζΥ ή φυσιογνωμία τής 1&άτα Βατονατζο. Ιίοιο 
είναι τό νέο αύτό άστέρι; Μιά γεωργιανή καλλονή. 
*Ένα κορίτσι εικοσιδυό χρονών πού^ φχίνετ>ι δτι 
πήρε τό μεγαλείτερο μερδικό άπό το « Ιερό πύρ πού 
έκλεψε ό μυθικός τιτάνας Προμηθέας. Δέν μπορεί 
νάναι άλλειώς τά πράγματα. Η Νατα φεύ^ωντας ά-

•·· ■··>;

Η ώοαία Γεωογιανη

είναι τό νέο αύτό άστερι;

πταιει

θινούς μύστας 
τής τέχνης. ΚΓ 
δμως τούς μύ
στας αύτούς ή 
μικρή Νάτα τούς 
σκέπασε μέ τή 
μεγάλη τηςσκιά.

Τώρα ξεπερνά 
τα ρωισικά σύν- 
νορα. Προχωρεί 
θριαμβευτικάγιά 
τή παγκόσμια 
κατάχτηση. Τά 
δπλα 
είνε οι « 
μες τουαλέττες»

της δεν 
βαρύτι-

προκλητικές κι- r 5 **

κών. Τό ύπέρο* 
χο μά άπλό παί
ξιμό της, τά α
γνά της είκοσι 
δυό χρόνια 
ή φωτιά τής 
τέχνης πού καί
ει μέσα της εί
ναι 
της.

Μ’ 
δπλα 
στό 
καλλιτε χ ν ι κ ό 
στίβο ή Νάτα 

άλλο

δπλα

παγκόσμιο

καί χωρίς 
ή νίκη της εί
ναι έξησφαλι- 
σμένη.ατσί'άιζε εις τό εργον *Ποΐο

Σέ λίγο οί ’Αθηναίοι θά κληθούν νά ποΰντή γνώμη 
τους. Αί τζινίαι τής« Ασιήο Φίλμ* πού μέ τήν έναρ
ξη τής κίνημαιογραφικής σζιζόν θά προβληθούν* θά- 
ναι ή Λυδία λίθος γιά το καλλιτεχνι 
πρωτευούοης. Δεν υπάρχει αμφιβολία
ναΐ ή Λυδία λίθος για το καλλιτεχνικό γούστο τής 

; ότι ή Νάτα 
Βατσνάτζε θά γίνη τό χαϊδεμένο παιδί τών’Αθηνών.
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ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΟΥ ΜΠΙΛΑΝΚΟΥΡ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΖΑΚ ΚΑΤΑΑΙΝ ΤΗΝ LIA Ε’I ΖΕΑΣΟΥΑΤΣ Κ.Τ.Α.

ΠΑΡΙΣΙ Σεπτέμβριος,—’Ιδού ημείς μίαν., βρο
χερόν πρωίαν τού Αύγούσ ου αποβιβαζόμενοι στο 
διαρκώς συννεφιασμένο Παρίσι (πού έφέτο δέν είδε 
διόλου καλοκαίρι) μέ τήν εντολή νά έπισκεφθώμε 
τούς αστέρας τού κινηματογράφου καί νά περάσωμε 
μερικές ώρες στά Στούντιο γιά νά δώσωμε μιά ζων
τανή περιγραφή τής εργασίας εκεί μέσα, στούς αγα
πητούς άναγνώστας τού«Κ. Άστέρος» μας !

Καί επειδή πίντα «αρχίζει κανείς άπό τόν Δία» 
πήγαμε κι’ άφίσαμε τήν κάρτα μας στο μέγαρο τού 
γόητος τών Άτθίδων, τόν Ζάκ Κατελαίν τού πρω
ταγωνιστώ τού «Μαγεμένου Βασιλότουλου» «'Ιππό
του τού Ρόδου» καί τού Vertig e πού βρίσκεται στό 
Μπουλβάρ ντέζ Ένβαλίντ.

Τά σαλόνια τού Κατελαίν επιπλωμένα μ’ εξαιρε
τικό γούστο καί στιλ μοντέρνο καί ά/λλού μεσαιωνικό 
μέ θαυμάσιες εικόνες παλαιές καί κάτι πελώρια κη 
ροπήγια, σάς έπιβάλονται καί σάς δίνουν νά νειώ· 
σετε πω; έκεϊ μέσα κάθεται ένας μεγάλος καλλιτέ
χνης. Δυστυχώς ό Κατλαίν δέν ήταν στό σπίτι του. 
«Γύριζε» τήν ταινία «Πανομ» στό Στούντιο. Τού α
φήσαμε τή διεύθυνσί μας μέ τήν παράκλησιν νά μάς 
όρίση ένα ραντεβού. Καί τήν άλλη μέρα, μάς ήλθε 
στό ξενοδοχείο μας ένα επείγον γραμματακι «pneu- 
matique» πού μάς έ}εγε :

Θά σάς ΐδώ μέ μεγάλη χαρά στο στούντιο όπου 
εΐιίαι σκλαβωμένος. Σά; περιμένω τό απόγευμα. Θά 
σά; όδηγήση εδώ ή γραμματεύς μου δίς Sazanne 
Cerf ή οποία θά είνε στό σπίτι μου στάς 4. Δικός 
σας Ζάκ Κατλαίν.

Πράγματι στάς 4 πήγαμε στό σπ'τι του όπου ή 
χαριτωμένη καί φοβερά έξυπνη γραμματεύς τού 
«άστέρος» μάς είπε πόσο ό Κατλαίν εκτιμά τό πε
ριοδικό μας, τό παρακολουθεί πάντα στάς προόδους 
του καί εννοεί νά συνεργάζεται σ* αυτό.

Σε λίγο τό αυτοκίνητο τού Κατλαίν μάς πήγαινε 
στά πελώρια στούντιο τού Μπιλανκούρ έξω άπ’ τό 
Παρ'σι.

Στήν πόρτα τού Στούντιο συναντήσαμε δύο 
πορτιέρηδες αυστηρούς καί μιά άκόμα πειο αύσιη- 

.. ρή επιγραφή : «^Αναγορεύεται είς οίονδήποτε ή 
είσοδος*. Γιά μάς ΰμως ή πόρτα άνοιξε διάπλατα— 
ξένοι δημοσιογράφοι γάρ—καί προσκεκληυένοι τού 
Κατλαί , καί αφού περάσαμε ένα λαβύρίνιδο δια
δρόμων καί γραφείων, βρεθήκαμε στή πελώρια 
αίθουσα τού στούντιο.

Στό βάθος ανάμεσα σέ εκθαμβωτικούς προβολείς 
γλεντούσαν άνθρωποι μέ Τζάζ-μπάντ, σαμπάνιες, 
χορούς ! σωστός πανζουρλισμός !

^9Εγύριξαν» μιά σκηνή γλεντιού στό φιλμ

«Πανϊμ.» μέ πιστή άναπαράσναση τού ντάνσιγκ τού 
Μουλέν—Ρούζ μέσα στό στούντιο.

Στή μέση, πρωταγωνιστής ό αληθινά ωραίος 
Κατλα|ν.

Μόλις μάς είδε, σταμάτισε τό «γύρισμα» καί ήλθε 
νά μάς ύποδεχθή πολύ εγκάρδια.

«—Σά; παρακαλώ νά πιστέψητε στή λατρεία μου 
«σέ δτι Ελληνικό! —μάς είπε πειστικά —καίίδιαιτέ· 
«ρως στήν Αθήνα σας μέ τά αρχαία της !

«Τού χρόνου ελπίζω νά έλθω μέ τό γιώτ μου στό 
»ώραίο σας Φάληρο οπότε Θάχω τήν εύτυχία νά γνω- 
«ρίσω τούς αγαπητούς μου φίλους άπό κοντά!»

Ό Κατλαίν μάς συνέστησε τότε τήν πρωταγτονί- 
στρια τού «Πανάμ» γερμανίδα Αία ΈϊζελσοΟλτς, ένα 
αστέρι υπέροχου ώμορφιάς, πού μάς μίλησε πολύ 
θερμά γιά τό περιοδικό μας, τόν Ρώσσο σκηνοθέτη 
του, τόν μικρότερον αδελφό του πού θά ίδούμε στή 
«Νανά» καί πολλούς άλλους γνωστούς ηθοποιούς τού 
κινηματογράφου.

Τί κουραστικό αλήθεια.τό «γύρισμα» ενός φιλμ! 
Πέντε καί έξ ώς.·. δέκα φορές ξαναγύριζαν τήν ίδια 
σκηνή γιά νά διαλέξουν κατόπιν στό μοντάρισμα τής 
ταινίας τήν πειό καλή καί τήν πειό φυσική στήν από
δοση!

Ό Κατλαίν μάς είπε δτι τήν ημέρα αύτή τελειώ
νουν τό ^γύρισμα* τσύ νανάμ στό Παρίσι καί 
τό ίδιο βράδυ φεύγουν γιά τό Βερολίνο νά «γυρίσουν» 
τά «έσωτερικά» τού περιπετειώδους αυτού Σού
περ-φίλμ πού είχε την ατυχία νά καή ολόκληρο καί 
να ξανασαιχτή άπ’ τήν άρχή!

«—Πάντως ή έπανάληψις τού «γυρίσματος» ώφέ- 
«λησε τό φιλμ γιατί τό μελετήσαμε καλλίτερα. Μόνο 
«πθύ μάς έξενεύρισε καί μάς έκούρασε! μάς ομολογεί 
δ Κατελαίν.

Τά πρόσωπα δλων τών καλλιτεχνών βαμμένα ά- 
ποκρουστικά μακαύρια ολόλευκα καί μέ μαύρες ή 
καφέ σκιές. Καί ό ίδιος δ Κατελαίν βαμμένος μέ 
«κρέμες» μέ ξεχωριστή επιμέλεια σάν νά φορούσε 
μάσκα. ΚΓ δλα αυτά είνε άπαραίτητα γιά νά εκτυ- 
πώνη καλά τί; γκριμάτσες δ φακός τού δπερατέρ.

Και μιά ζέστη—άπό τούς προβολείς—εκεί μέσα 
άποπννκτική! !

Εκεί κι’ άνάμεσα στό πανδαιμόνιο σχηματίσαμε 
τήν πεποίθησιν πειά πώς τό επάγγελμα τών ηθο
ποιών τής οθόνης είνε μαρτυρικό ! Κι’ δλοι οι 
άστέρες γΓ αυτό είνε νευρικοί καί καταλήγουν σο
βαρά νευροπαθείς Ι

Ό σκηνοθένης τούς κουράζει, οί είκοσι προβο
λείς τού; στραβώνουν ’ Οί δπερατέρ τούς δίνουν ο
δηγίες ! Ό σεναρίστας φωνάζει !

Οί μηχανικοί σφυρίζουν ! ένα πανδαιμόνιο κΓ 
δμως δ ηθοποιός πρέπει νά έκφράση βαθύ πόνο ! 
νά δακρύση, νά δείξη δτι δέν τόν επηρεάζουν οί τό
σοι Θόρυβοι καί φωνές γύρω του. Καί εκεί πΊύ τέ
λος πάντων τελειώνει ή σκηνή, μόλις πάει νά άνα 
πνεύση δ πρωταγωνιστής άπό τή μεγάλη προσπά
θεια καί κόπο, αμέσως άπ’ τήν ίρχή πάλι τό «γύρι
σμα». γιατί δ τάδε φιγκυράν δέν έκαμε καλά τήν κί
νηση πού έπρεπε... καί πάλι άπ’ τήν αρχή., γιατί ή 
τάδε ηθοποιός στό βάθος εγλύστρ1 σε καί πάλι... καί 
πάλι,., δέκα φορές. Σωστό μαρτύριο!

’Αγωνιώδεις προσπάθειαι μηνών καί ετών πολ
λές φορές πού διασκεδάζουν τούς θεατάς μόνο σέ 
πρόγραμμα δύο ωρών!·..

Πρέπει κάνεις νά έπισκεφθή τ > μαρτυρικό στούν
τιο γιά νά Ιδη άπό κοντά χί Θά πή ^κινηματ.

Γίνεσαι φθισινός εκεί μέσα !
Μόλις δ Κατλαίν τελείωσεν ύστερ’ άπό δύο ώρε; 

συνεχούς εργασίας τό «γύρισμα», μάς έκαμε τήν τι
μή νά φωτογραφηθή μαζύ μας γιά τόν «Κιν. ’Αστέ
ρα» στήν αυλή τού στούντιο.

Τή φωτογραφία αύτή θά σάςιή στείλω μόλιςέμφα- 
νίσθή, νά τή δημοσιεύσετε.

Στό διάστημα πού πέρνα με τις φωτογραφίες, 
μέσα στό στούντιο ετοίμασαν ένα τραπέζι μέ σαμπά
νιες, άληθινές αύτή τή φορά, σάντουιτς καί λοιπά. 
Τό γλέντι αυτό τό προσέφεραν οί ίδιοκτήται τού 
φίλμ «Πανάμ» στούς καλλιτέχνες γιά τήν αίσία του 
έκβαση στό Παρισινό στούντιο, άφού οί πρωναγω- 
νισταί θάφευγαν τήν ίδια μέρα γιά τό Βερολίνο.

Μάς έδόθη τιμητική θέσις σιό γλέντι καί τσου
γκρίσαμε τό κύπελλο τή; σαμπάνιας μέ τούς κορυ
φαίους Γάλλους καί Γερμανού; αρτίστες. Όλοι των 
δέ, μάς εξέφρασαν τήν άγσπη τους γιά τήν Ελλάδα, 
τήν «Λατρεία τοϋ πολιτισμού^ δπως μάς είπαν.

Ό Κατελαίν σέ λίγο ήταν πάλι... δυστυχής ! 
Είχε περικυκλωθεΐ άπό σμήνος Θαυμαστών του έκ 
τών καλλιτεχνών «μηχανικών» καί δτερατέρ πού έλα
βαν μέρος στό«Π«νάυ.» πού τού ζητούσαν μία φωτο
γραφία του μέ υπογραφή του.

Καί δέν έχαλούσε χατήρι... υπέγραφε εκατοντά
δες μικρές του φωτογραφίας τις δποϊες έδιδε μέ μιά 
φιλική χειραψία στούς συνεργάτες του· Αλήθεια, ό 
πως μάς δμολόγησαν πολλοί εκεί μέσα, δ Κα ελαίν 
θεωρείται πειά δ διασημότερος jeune*premier τη; 
Ευρώπης καί ή δόξα του άπό μέρα σέ μέρα μεγαλώ
νει. Ήδη έχει μεγάλες προτάσεις άπό τήν ’Αμερικήν 
τις όποιες απορρίπτει καθώς καί άπό δέκα άλλες παγ
κοσμίου φήμης εταιρίες γιά διάφορα έργα, καί αύτό 
γιατί ό καλλιτέχνης αύ Γός παίζει μέ ξεχωριστή <ρι 
νέτσια καί μοντερνισμό, πού κινείς άΚλος άρτίσια£ 
δέν τόν φθάνει. ’Έχει μιά ιδιαίτερη τέχνη και γι’ 
αύτό δλοένα ή φήμη του γίνεται μεγαλείτερη ώστε 
γρήγορα ν’ άντικαταστήση τόν άλησμόνητο Βχλεν· 
τίνο, αλλά σέ φίλμ πειό λεπτά καί ψυχολογικά.

—Σέ λίγο θά «γυρίσω» εις τό φιλμ. Τό πορτραΐ- 
το τού Ντόριαν Γκραίκ», ελπίζω δέ νά έπιτύχω τί

ενσάρκωση τού ήρωος τού Όσκαρ Ούαίλδ, μάς ενβτ 
πιστενθη ό Κατλαίν. Φαντάζεται δέ κανείς τί ωραίο 
έργο θά γίνη αύτότο φιλοτο ρκο φίλμ με έναν καλ
λιτέχνη σάν τόν Κατλαίν.

Μείναμε τέ:σαρες ώρες στό στούντιο καί φύγαυε 
πάλι μέ τό αύτοκίνητο τού Κατελαίν στο οποίο πή
ραμε θέση κοντά στον εύγενικό πρωταγωνιστή καί 
στή χαριτωμένη γραμματέα του Δα Cerf.

Ό άποχαιριτισμός μας μέ τόν «άσ,ίρα» ήταν 
πολύ θερμός καί πάλι μάς παρεκά*εσ· νά διαβιβά- 
σωμεν τήν αγάπη του στες θαυμάστριες καί θαυμα
στός του στήν Ελλάδα πράγμα π?ύ ύποσχεθήκαμε 
εύχαρίστως.

Κατορθώσαμε στό στούντιο νά μάθωμεν γιά 
τούς μισθούς τών ηθοποιών. Ό Κατλαίν καί ολοι 
οί αρτίστες έχουν εβδομαδιαίο μισθό γιά φιλμ 
πού παίζουν. Γιά το «Παναμ» ο Κατλαίν ως πρω
ταγωνιστής καί «vedette» τού έργου περνει την 
εβδομάδα περί τάς 60,03.0 δραχμές, οι άλλοι δε συ- 
νεργάται του άναλόγως πολύ λιγοτερα.

Τά κουστούμια διά τό έργον είνε είς βάρος τής 
έπιχ» ιρήσεως ώς καί δλα τά έξοδα ταξειδίων τών καλ
λιτεχνών. Σ’ άλλη άνταπόκρισί μας θά σάς πούμε γιά 
τό πατριωτικό φίλμ «Ζάν Ντ’ *Αρκ» και τη παρακο- 
λούθησι τού «γυρίσαατός» του ώς καί τάς συνεντεύ
ξεις μας μέ τόν μεγάλον metteur en scene δινόν κ. 
Drayer καί τούς γάλλους κορυφαίους τής Comedie 
Francaize πούπρω:αγωνιστούν στό super-film αυτ >·

Dimi ·

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ

Ο Ν ΑΠΟ ΛΕ ΩΝ
Ό Γάλλος σκηνοθέτης κ. Άμπέλ Γκάνς συγγρά

φουν τό σενάριο τού «Ναπολέοντος» εξ^τέλεσεν ενα 
έργον ποιητικόν επιτυχών νά θέση έν αναλογική αρ 
μονιά τήν ιστορίαν καί τόν μύθον οϊτινες αποτελούν 
τήν δύναμιν καί τόν πολυτάραχον βίον τού μεγάλου 
Ναπολέοντος, τού μοιρολάτρου τούτου μέ τούς άετίους 
οφθαλμούς δστις άπό τήν άσήααντον διοίκησιν μιάς 
πυροβολαοχίας τής Τουλώνο; διά μέσου τού καπνού 
καί τού αίματος τών πεδίων τής μάχης, Θριαμβεύων 
πάντοτε φθάνει κεκαλυμμένος μέ δόξαν μέχρι τού 
στέμματος τής Γαλλίας μέ τας απειραρίθμους του λε
γεώνας πλήρεις δαφνών, απόλυτος κυρίαρχος τής Εύ · 
ρώπης ή τις κύπτει υπό τήν τρομεράν του θέλησιν

Τό οραμμα τούτο μάς γνωρίζει τόν Ναπολέοντα 
έφηβον πολεμούντα μέ χιονοστιβάδα;, καί την μετέ- 
πειτα άνύψωσίν τον μέχοι τού βαθμού τού αρχιστρα
τήγου. Άλλ5 δ αετός ούτος δστις έφθασεν είς τό κο
ρύφωμα τής δόξης του μέ τά πτερά λίαν άναπεπταμ- 
μένα κατά το ύπέρτατον πέταμά του, ήτο πεπρωμέ- 
νον νά αίσθανθή τόν τρομερόν ίλλιγγον τής έγκατα- 
λείψεώς του υπό τών δυνάμεων αυτού είς τήν μοιραί- 
αν μάχην τού Βατερλώ καί ν’ άποτελειώση τήν ένδο
ξόν του υ ταρξιν είς τήν θανατηφόρον εξορίαν τής 
'Αγίας Ελένης.
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1 ) 14 ΤΙΓΡΙΣ2 ΤΩΝ © ΑΑ ΑΈΡΩΜ τθν τ£ων Μηάρρυμορ, τόν μβγαλείτερον τραγωδόν1 1 1 Α τής Αμερικής. ‘Η μεγαλειτέρα θαλασσινή τραγωδία πού
έκινηματογραφήθη μέχρι σήμερον. Αι σκηναί του κυνηγίου τών φαλαινών καί τής τρικυμίας iv 
μέσφ ’Ωκενφ προκαλουν κατάπληξιν.

πριότη υπερπαραγωγή του Κόνραδ Φάϊντ έν ’Αμερική.

Η πρώτη μεγάλη ταινία ταΰ Moojovxiv έν ’Αμερική μέ τήν Λύα νχε ΙΙούχιι·

·■ - Κάρμηο.
του Δάντε (Ή κόλασ ς καί δ παράδεισος) Σκηναί μεγαλείου καί φρίκης. 
Σκηναί γύμνιας. Πρωταγωνίστρια ή ΙΙωΜν Σχάρκ.

2) ΤΟ ΠΑΡΕΛΟΟΝ η
3)
4)01 Λ ΥΚ ΑΝΟΡΩΠΟΙ δραματική υπερπαραγωγή μέ πλούτον καί περιπέτειας,πολύ άνωτέρα τών 

' «Εχθρών τών γυναικών» μέ τήν ιδίαν πρωταγωνίστρια*Ελμσ Ροΰμπννς.

5/ΓΕι DON JUAN Δράμα περιπετειώδες μέ κολοσσιαίαν σκηνοθεσίαν.

DYWINTERMERE τθ ^θ,ιστθρ^?..τού *θσ*ά0 Ούάϊλδ. Σκηνοθεσία Λιούμπιτς, Πρωταγω-

7) Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΓΟΛΑΝΔΗΣ i, · ~ χια εκινηματογραφηθη επι δεδομένων του
* Αγγλικού: ^Ναυαρχείου. ;

SJLA BONNE DV COLONEL Μεγάλη .ωμωδία μί τόν Σίνχνχϋ Τοάηλιν·
9) Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΚΟΤΤΩΝ Μέ τόν Βίρνχρ Κράους, ‘Λσια ΝΙ^χν καί Ρχρέτα

10) Η ΚΟΔΑΣΙΣ
11) BRIG ΑΝ ΓΟ GENTILHOMME Δραματική Superproduction μέ σκηνάς μεγαλειώδεις.

12) Η ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΟΕΑΕΙ ΠΑΙΔΙΑ τ<?° Κλεμάν Βωτέλ μέ τόν Χάρρυ Λίχηχ καί 
e r . _ τήν Μαο/β μέ τόν πλούτον καί τήν

ωραιότητα τής Παρισινής ζωή*.
Μ ΓΥΜΝΗ ΛΑΙΔΗ δραματική κωμωδία μέ τήν Λήλ Νιάγκοβχρ καί. τόν Γχέστα 'ΈΗμαν, 

’Από τής μεγαλείτερες ευρωπαϊκές έπιτυχίες.

LIBELE'I* Έρωιική τραγωδία γεμάτη ρωμαντισμό καί πάθος.

ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ Σκηνοθεσία 
θετού τού «Βαριετέ· Ντυπόν μέ τήν Μ4ρη Φίλμπιν καί τόν ϋύβμαν Kigev. Δράμα από 
ιων κοριτσιών τής Βιέννης.

13)

15}
του σκηνο-

τήν ζωήν

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤ ΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ ?-ΑΦΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ J ΑΦΗΝΑΙ

24)

26)

μέ πρω
30)

ΤΡΙΑΓΚΛ

πλούτον 
τόν Peri

Ί

ΠΟΥ ®Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΟΝ - ΣΠΛΕΝΤΙΤ - ΜΟΝΤΙΑΛ

21)
22)

7β) ΜΑΜΑΝ μθ πρωταγωνίστρια τήν ΜαΙρη Κάρρ (μέ υπεύθυνον δήλωσιν δτι είναι τό δυνατότερο ΡΙΛΡΙ/ΥΙτ δράμα πού είδε μέχρι σήμερον δ κινηματογράφος).

RAT DE PARIS *^πθ τ^ν ζ<οήν τών καταγωγίων τών Παρισίων μέ πρωταγωνιστήν τόν 

18) Ο ΠΡΟΣΩίΙΙΔΟΦΟΡΦΣ πεΡι5*ετει^δ£ Ηέ πλούτον καί μέ δλην τήν ζωήν τών 

701 I A DiHQQlkTF ΪΜ1 ΜΛΪ Δράμα ατό τήν ζωήν τών Ρώσσων πριγκήπων μέ τά IV) Κ/Υ UV ΓΙ/YL, δργιά των κα1 τόν μυθώδη πλυΰιον.

20) ΖΑΝ ΣΟΥΑΝ ‘Η ώραιοτέρα σελίς τής Ναπολεντείου έποχής.

Α Κωμωδία μοντ/ρνα μέ πλούτον καί μέ Μ ΕΝΑ ΣΜΠΑΡ© ΔΥ© ΤΡΙΓΩΝΙΑ πρωταγωνιστήν τόν PivrfiveX JVrivpu.
Ζ1ΓΚΟΛΩ Δραματική κωμωδία μέ πρωταγωνιστήν τόν Ρδνχ λά Ρ<5κ,

DE ROUGE Δράμα μοντέρνο μέ τόν Ρόντ λά Ρόκ.

L’ ESPIONNE ROUGE Δράμα ρωσσικής ύποθέσεως μέ τήν Μάγβχι

Η ΜΑΥΡΗ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ Δράμα άπό τήν ζωήν τών χορεμιών.

Μυθιστόρημα περιπετειώδες, μέ μεγάλονΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ καί σκηνοθεσίαν καί μέ πρωταγωνιστάς 
Ναβάρ καί τήν 9ΕΚβίρα Bwtti, 

ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΔΙΨΟΥΝ Τραγωδία μέ λέοντας, τίγρεις κλπ.

COLETTE Δράμα μοντέρνο.

Η ΣΙΩΠΗ Ή τραγωδία ενός πατρός. Πρωταγωνιστεί ή Β^ρα Ρέίνολτς.

__ Δοαιιατική κωμωδία υέ πλούτον καίΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ταγωνίστριαν τήν Μά ζβ ΜηχλαμΙ.

27)

28)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
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MSPIZOIΕΪΛ1ΑΦΕΡ0ΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ
— Πρό τίνος έγινε εις την Αμερικήν- άπογραφή 

τών πλουσιωτέρων βιομηχάνων τού κινηματογράφου. 
Κατ’ αυτήν 15 έ/ρυν περιουσίαν ατομικήν ανω τών 
12.000.000 δολλαρίων, δηλαδή 9)0.000.000 δρ.

—Κατά τήν ανωτέρω στατιστικήν πρώτος έρχε
ται δ Τζών Ρίγκλιν μέ 60 έκ. δολλ. τρίτος δ Άδόλφ 
Ζοΰκορ, έκ ;ών διευθυντών τής Paramount μέ 40 
έκ. δολλ. όγδοος δ Ζέσσε Λάσκυ μέ 20 έκ. δολ. ενδέ
κατος δ Χάρολδ ΛΉ’δ (δ μόνο; ηθοποιό; δστι; συμ- 
περιλαμβάνεται εις τον πίνακα αυτόν) μέ 15 έχ. δολ 
δωδέκατο; δ Ζοσέφ Σένκ μέ 12 έκ. δολ. και άλλοι 3 
μέ 12 έκ. δολ.

—’Από τού ’Απριλίου 1926 — Μάρτιο* 1927 προ- 
εβλήθησαν εις τάς Ινδίας 679 φίλμς. Άναλυτικώς 
έχομεν ’Αμερικανικά 36$, ’Αγγλικά Γ‘9, ’Ινδικά 61, 
Γαλλικά 52, Γερμανικά 22 και Ιταλικά 3.

—Υπολογίζεται δτι ή άξια τών φιλμ τά όποια 
εξήχθησαν και θά εξαχθούν κατά τό 1927 εξ ’Αμερι
κής θά άνέλθη τό 1 δισεκατ. μάρκα δηλ. 18 1)2 δισε- 
κατ. περίπου δρ.

— Ό αριθμός τύς νέας ρωσσικής παραγωγής 150 
περίπου φίλμς κρίνεται υπό τών γερμανών υπερβο
λικός. ΑύιοΙ ισχυρίζονται δτι είναι δΰσκολον νά ύπερ-
βούν τά 80. ' .

—Σέ κάθε 320.000 ανθρώπους αναλογεί εις κι
νηματογράφος σ’ δλη τή Γή. Εις τήν Κίνα σέ κάθε 
4.000.000. Σχετ κώς τον μεγαλύτερον αριθμόν κινη
ματογράφων έχει τό Βέλγιον. Σέ κάθε 8.000 ανθρώ
πους εις κινηματογράφος. Στήν Ελλάδα περίπου σέ 
κάθε 35.000 άνθρωπους ένας κινηματογράφο;.

—Εις τήν Ιταλίαν 3 κινηματογραφικές φίρμες 
έξέδωκαν 10 μόνον φιλμ κατά τό 1926. Ή έφε εινή 
παραγωγή είναι ζήτημα αν φθάση τά 5 !

• —Τό μεγαλύτερον *°έατρον τής Φραγκφούρτης 
περιλαμβάνει μόνον 1000 θέσεις.

—Εις τό Μπροντγουαίη παίζονται τώρα δά 6 με
γάλα φίλμς.

—47.000.000 άνθρωποι, δηλ. περίπου τό ήμι- 
συ τού πληθυσμού επισκέπτεται έβδομαδιαίως τούς 
κινηματογράφους τών Η.Π.Α. Εις τήν ’Αγγλίαν 14- 
0)0.000, είς δέ τήν Γερμανίαν 6.000.000.

—Οι κινηματογράφοι τής Νέας 'Υόρχης έχουν 
θέσεις 32O.UO0. Τού Λονδίνου 164.000 και τού Βε
ρολίνου 131.000.

—Είς τάς Η.Π.Α. δ άριθμός τών Θέσεων άνέρ· 
χεταιεις 8.ΟΟΟ.ΟΟ3, άκολουθεΐ ή Γερμανία μέ 1.590 
000, και τρίτη ή ’Αγγλία μέ 1.250,000.

—Υπολογίζεται δτι εις δλον τον κόσμον υπάρ
χουν 52.000 κινηματογράφοι 21.150.000 θέσεων 
κατσνεμόμενοι ώς εξής. ’Αμερική βόρειός και νό
τιος 25 000 κινημ. 11.000 000 θέσεων. Ευρώπη 
22.000 κινημ. 9.000.000 θέσεων, Άσία 3.000 κιν. 
600.000 θέσεων, Αυστραλία 1.200 νινημ. 350.000 
θέσεων καί * Αφρική 800 κιν. 200.000 θέσεων.

—Ή αξία δλων τών κινηματογράφων τού κόσμου 
υπολογίζεται εις 2.715.1)00.000 δολλάρια, δηλ. 215
δισεκ. περίπου δραχμών!!!

—Έ <Μητρόπολις>, τό πασίγνωστο φιλμ τού 
Φ. Λάγκ έχει μήκος 4000 μέτοων, ή αμερικανική ό
μως κόπια μόνον 2.800. ‘Η τελευταία προεβλήθη 
μέχρι σήμερον, στήν ’Αμερική και ’Αγγλία και εις 
τήν Τσεχοσλοβακίαν. ’Εδώ θά προβληθή δμως ή 

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ
Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΝΤΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ.· ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΤΑ — ΒΙΛΛΓ ΦΡ1ΤΣ

μεγάλη.
—Κατά τό πρώτον έξ'μηνον τού 1927 κατεσκευ- 

άσθησαν εις τήν Αύστρ αν 7 μόνον φίλμς.
—’Ιδού μία λίαν ένδιαφέρουσα στατιστική άπο- 

δεικνύουσα πόσον ταχέως ή Γερμανία άποκτρ τήν 
κυριαρχίαν της. Κ ιτά τό πρώτον έξάμηνον τού 1927 
προεβλήθησαν στήν Γερμανία μεγάλα φιλμ 248, πέ
ρυσι δέ 225. Ό αριθμός κατανέμεται ώς εξής.’

αΖ έξάμηνον 1926 
Γερμανικά 6^ φιλμ 151.692 μέτρα 
Η. Π. Α. 117 > 223.750 >
Γαλλία 9 » 23.596 »
Ρωσσία 5 > 10.595 >
Αυστρία 10 > 21.931 »

α έξάμηνον 1927
Γέρμα'ικά 99 φιλμ 231.03η μέτρα 
Η. Π. Α. 104 » 2 >9.113 >
Γαλλία 15 » 33.798 >

Τό μεγαλείτερον κινηματογραφικόν γεγονός, είνε ή νεωτέρα ταινία του Άλεξάν. 
Κόρντα είς τήν όποίαν άναηαρίοταται όλόκληρος ή έρωτική Ιστορία του 9Αρχιδου- 
κός Ροδόλφου Ιωσήφ τής Αύστρίας καί τής 'ΕλληνΙδος Βαρώνης Βίτσερα (τό 
γένος Μπαλτατζή,

eH κινηματογράφησις του έργου αύτοΰ γενομ'νη είς τά πραγματικά άνάκτορα 
του Σενμτρο ύν, του Οφμπουργ καϊ είς τήν ϋ'ερινήν αύτοχρατορικήν διαμονήν 
του ΜάγερλνγΑ) άποτελεί μίαν ζωντανήν άναπαρ’ϊσιααιν τής ζωής τής τραγικής οικο
γένειας τόδν ’Αιμβούργων.

Ο παγκόσμιος τύπος έξ άφορμής τής προβολής του έργου είς 55

Ρωσσία 8 16.191 >
Αυστρία 6 * 13.2βέ >

Άκολουθοιν ή Τσεχοσλοβακία μέ 5)1927, 3)1926, 
Δανία, Ιταλία κΛ Σουηδία μέ 3 και Βραζιλία, ’Αγ
γλία μέ 1.

—Κατά τήν άνωτέρω στατιστικήν έχομεν αναλο
γίαν ο)) κατά τό πρώτον έξάμηνον 1927 έν συγκρί- 
σει μέ τό α έξάμηνον τού 1926.

1927 1926
Αμερική 41.8 ο)' —(10, 2 ο)ο) 52 ο)ο
Γερμανία 39.9 ο)ο “Μ 11 θ)ο) 28 9 ο)ο
Γαλλία 6.2 ο)ο + (2, 2 ο)ο 4 ο)ο
Ρωσσία 3.3 ο)ο -p (1, 1 θ)ο) 2, 2 ο)ο
Δηλ ή μέν Γερμανία είχε καταπληκτικήν σχετι

κές αυξησιν ή δέ ’Αμερική λίαν αισθητήν μείωσιν.
— Άπότούς 4293 κινηματογράφους τής Γερμανίας 

99 είναι άνα) τών χιλίων θέσεων και 2515 μέχρι 300 
θέσειυν. Έξ αυτών 200 έχουν έν πρόγραμμα τήν 
έβδομάδα, 1600, 2 προγράμματα καί οί λοιποί 3 
προγράμματα. ' :

— Μία ταινία 30 μέτρων στοιχίζει εις τήν 
’Αγγλίαν 64 μάρκα περίπου (1,200 δραχμές περίπου) 
εις δέ τήν Γεομανίαν μόνον 23 μάρκα (420 δρ. πε· 
ρίπου). —2—

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έπιχειρηματίαι μέ συστάσεις έντι- 
μότητος Κνα τοΐς παραχωρηθώσι μηχανήματα καί 
πάσα εύκολίκ πρός έγκατάστασιν Κινηματογράφου 
είς πόλεις μή έχούσας τοιούτους. <

Άπευθύνεσθε : Άνώννμον * ΕταιρίαΫ Σινέ 
"Οριάν Εόουάρόον Λ<ϋ 7

ν ^ΐΛ,γκυυμιος τύπος ες αφορμής της προροΑ,ης του έργου εις ο ο συγχρόνως 
κινηματογράφους μόνον έν Βιέννηf έκφράζεται έν'&ουσιωίώς περί αύτοϋ.

τον κόσμον άποτελεΐ κοσμοϊστορικόνΉ προβολή του Ιργου τούτου εις δλον 
γεγονός.

Ο διάδοχος *Αρχιδου; Ροδόλφος μετά τής βαρώνης 
Μαρ'ας Βίτσ*ρα

CO Αντοκ^άτοορ Φραγχΐαχοζ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ
Άθηνά — «1·ίλμ. πλατεία άγιων ©εολορπν ?
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ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ Σεπτέμβριος (τοϋ άνταποκριτοϋ 
μας).—Μετά τήν μανίαν των φίλμ τής Χχϊδελδέργης 
(Εγυρίσθησαν Εξ μοϋ φαίνεται φίλμ μέ τόν ίδιο τί
τλο) ίδού τώρα ή μανία των πολεμικών φίλμ.Άμερι 
κανικές,Γερμανικές,Γαλλικές φίρμες συναγωνίζονται. 
Καί βέβαια ό«Παγκόσμιος πόλεμος»τής U.F.A. είνε 
τδκαλύτερο άπ’δλα αύτά,άλλά και μερικά άλλα δπως 
«Ή μεγάλη παράταξις» δέν ύστεροϋν. «Γουλιέλμος 
δ II, τό πεπρωμένον ένδς λαοϋ» είναι ό τίτλος τοϋ 
νέου μεγάλου ιστορικού φίλμ τής Γερμανίας τ^ϋ όποι
ου τό «γύρισμα» αρχίζει τον προσεχή μήνα. Έκτο; 
τοϋ φίλμ αύτοΰ καί τδ «Ό πρόεδρός μας Χίνδεμ- 
πουργκ> περιμένεται μέ Εξαιρετικόν Ενδιαφέρον.

—Τό προσεχές φίλμ τής ΙΙόρτεν θά φέρη τόν τίτ
λον <Ή τραγωδία μιας φοιτήτριας», Ό Φρίντριχ 
Ράφελ καταγίνεται τώρα εις τό νά τελειώση τό σε
νάριο Επί τή βάσει τοϋ είς τήν «Μπερλίνερ Τάγκεμ- 
πλαττ» δημοσιευθέντος έργου.

Ό Γκέστα Έκμαν Ετελείωσε τό μέρος του εις τά 
«Εξωτερικά» τοϋ νέου μεγάλου φίλμ τής Svenska 
<Ό κύριος μέ τό μονόκλ». Λέγεται δτι δ δημιουρ
γός τοϋ «Φάουστ» είναι θαυμάσιος καί εις τό τελευ
ταίο του αύτό φίλμ.

—«eH τελευταία νύκτα» ήρεσε πολύ Εδώ. Κ* άλή- 
θεία καί τδ παίξιμο τό Λίτκε καί τής Λιλή Νταμιτά 
καί τοϋ Ιΐάουλ Ρίχτερ είναι πολύ καλό, γενικώς δέ 
τδ φίλμ είναι καλοβαλμένο. Καθώς έμαθα τδ φίλμ 
αυτό έπωλήθη καί εις τάς Αθήνας.

—Τδ Αριστούργημα τοϋ Φρέντ Νίμπλο «Μπέν 
Χούρ» ξαναπαίζεται πάλιν μέ μεγάλην Επιτυχίαν.

—Ό Μπέν Λαόν, δ όποιος είχεν έλθει Εδώ γιά 
νά πρωσταγωνιστήση στό φίλμ τής Λύα Μάρα <eH 
Βιέννη ποΰ χορεύει» άνεχώρησε πάλιν δι Αμε
ρικήν.

—Ή Μαρκέλλα Άλμπάνι Επέστρεψεν από τό 
είς ’Ιταλίαν χάριν άναπαύσεως ταξείδιον της. Τώρα 
πρόκειται νά πρωταγωνιστήση σέ κάποιο φιλμ τής 
Phoebus.

—Άπδ ήμερών φιλοξενεί ή πόλις μας τόν Ίβάν 
Μοσζοϋκιν, μεταξύ δέ τών Εδώ κύκλων κυκλοφορεί 
ή φήμη δτι δ Αλησμόνητος Στρογκώφ θά πρωταγω
νιστήσω είς άρκετά γερμανικά φιλμ.

—Ό Ρεγκινάλντ Ντέννυ, δστις εύρίσκεται τώρα 
στδ Λονδίνον, Αναμένεται καί Εδώ Αφοϋ διέλθει άπδ 
τδ ΰαρίσι.

—Ή Κώνστανς Τάλμαιτζ διαδίδεται δτι θά χω- 
ρίση καί αύτή. Ώς γνωστόν ή Αδελφή τής Νόρμας 
είχε νυμφευθεΐ πρό τίνος τόν Λοχαγόν A. Mackin
tosh, δστις συγκαταλέγεται μεταξύ τών μελών τής 
Ανωτέρας Αγγλικής Αριστοκρατία:. Ή είδησις αύτη 
τής L.B.B. μέχρι τής στιγμής δέν Επεβιδαιώθη.

—Τδν παρελθόντα μήνα προεβλήθη στήν Πράγαν 
<Ό γάμος τής άρκτου». Τό φίλμ αύτό καί «Ό ύπο- 
διευθυντής Ταχυδρομείου» είναι τά μόνα ρωσσικά 
φίλμ τά όποια Επετράπησαν νά προβληθοϋν.

Ό ’Αρθούρος Μαρτινέλλι, δ περίφημος όπερατέρ 
τής First National εύρίσκε:αι Από τίνος Εδώ. Συ
νεργάζεται εΐς μερικά φίλμ τής LyaMara καί πρώ
τον είς τήν «Βιέννη πού χορεύει».

—Τδ α' μέρος τοϋ περιφήμου ιστορικού φίλμ τής 
U. F. Α. «Παγκόσμιος πόλεμος» προβάλλεται ήδη 
είς 17 θέατρα τής U. F. Α. Εν Βερολίνφ.

—Στάς 25 τοϋ μηνός ώρίσθη ή πρεμιέρα τοϋ νέ
ου μεγάλου φίλμ τής U· F. Α. « Ο έρως τής Ιωάν
νας Νέϋ> τοϋ όποιου ώς γνωστόν σκηνοθέτης είναι δ 
ΙΙάμπστ.

—Αί φωιογραφίαιτοϋ φίλμ τής U. F. Α. «Ένο
χος» έτελείωσαν. Ό Μέγιερ είναι σκηνοθέτης, καί 
πρωταγωνιστούν οέ οι* Σουζη Βερνόν, Τςεννυ Χασε- 
λκβιστ, Βίλλυ Φρίτς καί Άνι. Σλετώβ καθώς καί δ 
Μ. Γκέτσκε.

—Ή U. F. Α. προσέλαβε τήν δί ία Ντίτα Πάολο 
ώςήθοποιόν. Λύτη Εξεπαιδεύθη’Επί Εν έτος είςτήν κιν. 
σχολήν τής άνω Εταιρίας. von Natas

Η Κ1ΝΗΜΑΤ0ΓΡΑΦΙΚΗΠΕΙΡΑ 
ΤΗΣ ΝΟΡΜΑ ΤΑΛΜΑΙΤΖ

• ______

Ή Νόρμα Τάλμαιτζ, δ πασίγνωστος χινηματο-' 
γραφ.χις άστήο, τής οποίας οί ρόλοι υπερβαίνουν 
τούς 2 Ό, έ'λεγε πρό τίνος εις ενα γερμανόν δημο
σιογράφον : «Κατά τήν διάρκειαν τής καρριέρας μου 
ΰπεδύθην δλους σχεδόν τούς χαρακτήρας και ολας 
τάς ηλικίας και έφωτογραφήθην είς ολας τάς δυνα
τός μεταμφ έσεις καί τά πειό αντίθετα πρόσωπα. 
Κατ’ άρχάς τό πρόσωπό μου δέν έγγυάτο πολλά, τα
χέως όμως μοΰ ανέθεσαν ένδιαφέροντας ρόλους. 
'Υπήρξα διαδογικώς πριγκήπισσα, δολοφόνος, έπαί- 
τις, Τσπανίς χωρική, Κινέζα, καλλιτέχνις, χορεύ
τρια, καμαριέρα, άπατεών έξ επαγγέλματος, Ρωσσίς 
περιηνήτρια, αγοροκόριτσο ακόμη καί γιαγιά_"Ο χρό
νων. Έντύθηκα μέ κουρέλια, μέ λαϊκ ι ρούχα, μέ 
ενδυμασίες πολύτιμες. Τσακώθηκα μέ φυλακισμένους 
καί συζήτησα μέ βασιλιάδες. Έπουλήθηκα σκλάβα 
καί παρέμενα σ’ ερημόνησα. Μέ έδεσαν, μέ έσκότω- 
σαν, μέ έδολοφόνόσαν ακόμη καί ή μανιώδης θάλασ
σα μ’ έπνιξε. Έπαντρεύτηκα 22 φορές (!) καί έγεινα 
μητέρα άναριθμήτων παιδιών. Αεροπλάνα μέ εφε- 
ρ ιν μέσω τών νεφών καί διά νά τελειώνω εγεινα και 
ρωμαντική ίαυμάστρια τής καμέλιας».

Δέν υπάρχει /οιπόν κιμμία αμφιβολία ότι ολίγοι 
αστέρες τής έβδομης τέχνης έχουν τέτοιαν κινηματο
γραφικήν πείραν. Θά ήτο ευτύχημα άν έβλέπαμε εφέ
τος τήν «Κυρίαν μέ τάς καμελίας» καί μας· έδίδετο 
τοιουτοτρόπως ευκαιρία νά θαυμάσωμεν τήν μεγάλην 
τραγωδόν είς μίαν άτό τάς θαυμασιωτέρας της δημι
ουργίας.
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ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΜ
Ε1Χ ΤΗΝ ΕΛΛΜ2ΧΜ

τ»· ■  ■ r·

Οι διάφοροι επιχειρηματίαν δ εις μετά τον άλλον 
άναγγέλουσι τά δντως εκλεκτά έργα που ήγόρασαν 
εφέτος διά τούς κινηματογράφους των.

Ό «Κινημ. *Αστήρ» δστις πάντοτε άνεγνώρισε 
τάς εύγενεΐς προσπάθειας, σήμερον αναγνωρίζει επί
σης μέ εύνόητον ίκανοποίησιν ιήν κοινήν προσπά
θειαν των επιχειρηματιών μας, νά παρόνσιάσωσιν 
εφέτος εις τό Ελληνικόν Κοινόν τού οποίου τά γού
στα δμολογουμ=νο)ς έσεβάσθησαν κατά τά τελευταία 
έτη, τά εκλεκτότερα έργα τής διεθνούς κινηματογρα
φικής παραγωγής.

Οΰτω προβλέπετοι ενδιαφέρουσα άμιλλα μεταξύ 
τής Γαλλικής, Γερμανικής και ’Αμερικανικές κινημ. 
παραγωγής ήτις αντιπροσωπεύεται δι’ ικανού αριθ
μού ταινιών, μελλουσών νά προβληθώσιν εις τούς 
’Αθηναϊκούς κινηματογράφους.

Χωρίς νά σπεύδωμεν, δυνάμεθα νά προμαντεύ- 
σωμεν την έκβασιν τού ενδιαφέροντος αυτού συνα* 
γωνισμ ύ υπέρ τής Γαλλική; Κινηματογραφίας, χω
ρίς βεβαίως νά καταδικάσωμεν τήν Γερμανικήν και 
Αμερικανικήν τοιαύτητ.

Έάν άνατρέξωμεν εις τήν περισυνήν κινηματο
γραφικήν περίοδον κάμνοντες μίαν πρόχειρον στα
τιστικήν θά ένισχύσωμεν τον συμπερασμόν μας JJoti 
εφέτος ή Γαλλικέ] κινηματογραφία θά καθέξη τά 
σκήπτρα δπως πέρισυ δτε άντεπροσωπεύετο διά 
τών άλησμονήτων της αριστουργημάτων της «Μι
χαήλ Στρογγώφ», <Κάρμεν>, «Άντουανέττα Σαμ- 
πριέ», «’Ίλιγγος» καί απείρων άλλων, έφ’ όσον καί 
εφέτος αναγγέλλονται έργα άνάλογα τών προμνημο- 
νευθέντων· *

Άλλ’ ανεξαρτήτως πρός τήν αξίαν τών Γαλλ'κύν 
φίλμ, δφείλομεν νά δμολογήσωμεν δτι οί Ιπιχειρημα- 
τίαι μας έκλέγοντες ταύτα έχουσιν απολύτως ύπ’ 
δψει των τά Ελληνικά γούστα. ΔΓ αυτό αί γαλλι 
καί ταηίαι πού αγοράζουν, άφ’ ενός επειδή ή Ελ
ληνική νοοτροπία συμφωνεί μέ τήν Γαλλικήν, καί 
άφ’ ετέρου λόγω τής βαθε'ας γνώσεως έκ μέρους 
τών Επιχειρηματιών μας τών αδυναμιών καί προ- 
τιαήσεων τών Έίλήνων φίλων τής ‘Εβδομης Τέ 
χνης, είναι έκεϊναι πού αρέσουν περισσότερον εις τό 
Ελληνικόν Κοινόν, εις την συνείδησιν τού οποίου 
το Γαλλικόν φιλμ έχει δρισιικώς έπιβίηθή.

Εφέτος δε μεταξύ τών άναγγελομέ»ων ταινιών 
δ αριθμός τών Γαλλικών πλεονάζει. ’Αλλά καί ποιο· 
τικώς ακόμη τά προβληθησόμενα Γαλλικά φιλμ 
ύπεοέχουσι κατά πολύ τών λοιπών.Εις άπόδειξιν τού
του αναφέρω τούς τίτλους μερικών έξ αυτών : «Γυ
μνή γυναίκα» τού Μπατάϊγ κατά σκηνοθεσίαν τού 
Λεόνς Περρέ μέ πρωταγωΜστάς τήν Νίτα Νάλντι, 
Αουίζαν Λαγκράντ καί Σ'αντισλάβ Πέτροβιτς, τον 
<Καζανόβα> μέ τούσ Μοσζούκιν,Διάννα Καρρέν καί 
Κλέϊν Ρόγγε, τον "Ανθρωπο μέ τήν Ισπανό τού

Φρονταί μέ τήν Ντυφλώ, τήν «Παναγία τον Σλί- 
πινγκς» τού Ντεκομπρά μέ τήν Κλώντ Φράνς, τον 
«Περιπλανώμενο ’Ιουδαίο»,«’Εκείνηπού κυριαρχεί* 
μέ τον φίλον τού «Κινημ· 9Αστέρος» κ. Λέων 
Ματώ καί τάς γοήσσας Σοάβα Γκαλόνε καί Μάρτσια 
Κάπρι, τον « Ιππότη τών Ρόδων» μέ τον Κατλαίν 
καί τήν Ντυφλώ, τήν «Μαρκίτα» μέ τον συμπαθέ- 
στατον Ζάν Άνζελθ, «Τό μαγικό κορδόνι» τού Άνρύ 
Ρουσσέλ, «Τήν ξόβεργα» τού Ζάν Ρισπέν, «Τό πύρ» 
τού Μπαροντσέλλι καί άτελεύτητον σειράν άλλων προ 
τών δποίων ασφαλώς ώχριούν καί τά πλέον δαπα
νηρά ’Αμερικανικά σούπερ—φίλμ.

5 >. · ( rx ’Ιρις Σκαραβαίου

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΡΑΝ Σεπτέμβριος (τού άντα:οκριτοΟ μας).— 
Τήν 14ην έκαμε έναρξιν τών παραστάσεών του δ 
Κινηματογράφος Opera εις τδν όποιον προεβλήθη 
τδ έργον <Ή έχθρά τών άνδρών» συγκινητικόν δρα 
μα καί ή κωμωδία «ό χαριτωμένος μικρός διάβολος». 
Κατά τήν πρώτην πανυγηρικήν π^ρέστη δλη ήάφρό- 
κρεμα τής κοινωνίας τοϋ Πέραν μέ έπίοημον ένδυ
μα. eH σύνθεσι; τήςδρχήστρας μέ μαέστρον τόν κ. 
Άρνόλδι, ό όποιος καθ δλον τό θέρος έπαιζε εις τό 
Γιώτ — Κλούμπ ε!νε τελειωτάτη κατεχβιροκροτήθη 
δέ έπανειλημμένως ύπό τού κοινού.

Τήν αύτήν έσπέραν ήνοίξε καί δ Κινηματογρά 
φος ^Άίάμπρα^ τού όπΊου ή αίθουσα ήτο πολύ 
μικρή διά νά περιλάβη τόν κόσμον πού έσπευσε να 
παραστήκατά τήν πρώτην τού έργου «Σύγχρονος 
καρδιά» μέ τήν Σβάνσον. Έ όρχήστρα του πολύ 
καλή ύπό τόν Μαέστρον Jacques Lemiech.

Τήν Πέμπτην 15 ίδιου έκαμε έναρξιν δ κίνημα- 
τογρ. «ΜαζΙκ» μέ τό έργον «ό κλέπτης τής άγά- 
πης» τό όποιον ύπερήρεσε. 'Όλαι αί έπισημότητες 
τής πόλεώς μας παρευρέθησαν. eH όρχήστρα του τε
λεία ύπό τήν διεύθυνσίν τού μαέστρουκ. Polianski.

Επίσης τή> αύτήν έσπέραν ήρχισε καί τό 
«Μοντέρν» μέ τήν προβολήν τού έργου «ή βασίλισσα- 
τών κατασκόπων». CH όρχήστρα τελείως κατηρτι- 
σμένη, κατεχειροΜροτήθη. /

Τήν Πέμπτην 15 τρεχ. έκαμε έναρξιν καί δ κι- 
νηματογρ. «Μελέκ» μέ τό έργον «μετά τόν έρωτα» 
εις τό όποιον πρωταγωνιστούν ή Ζάν Πρεβώ καί ό 
Νόξ. CH όρχήστρα του πολύ καλή.

Ναζλόγλου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ I
ΚΙΝΗΜΑ ΤΦΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΤ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ “ΑΣΤΕΡΩΝ,, ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Καθημερινώς καταφθάνουν 11ς τά γραφεία μας δηλώ

σεις συμμετοχής ιίς τόν Μεγάλον Διαγωνισμόν διά τήν 
εκλογήν μιας νέας καί ενός νέου, αστέρων τής οθόνης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πάντες, νέοι καί δεσποινίδες 
16—28 έτών, έξ ολοκλήρου τής Ελλάδος καί τοΰ ’Εξωτε
ρικού έλληνες. "Οσοι επιθυμούν νά λάβουν μέρος δέον νά 
μας άποστείλωσι μίαν καλλιτεχνικήν φωτογραφίαν των καί 
τό κατωτέρω δημοσιευόμενον δελτίον συμπεπληρωμένον. 
Οί έπιθυμούντες νά δημοσιευθή ή είκών των εις τόν <ΒΓι- 
νημαιογραφιχόν ’Αστέρα^ δέον νά μάς έκβάσωσι δρ. 70 
διά τήν αξίαν τού κλισέ. Ανεξαρτήτους ίής δημοσιεύσεως 
ή μή τής εϊκόνος, άπασαι αί ςωτογιαηίαι μετά τού σχε
τικού δελτίου, θά τεθούν ύπό τήν κρίσιν τής έπιτροπής ή 
όπο’α θά έκλέξη τέσσαρας έξ έκαστου φύλου. Έκ τών 
οκτώ αυτών υποψηφίων ΐ] Paris International Films διά 
τού διευθυντού της κ. Ματώ θά έκλέξη μίαν νέαν καί ένα 
νέον οΐ όποιοι θά παρακληθούν νά λάβουν μέρος εις τό 
«γύρ»σμα» μιας ταινίας έν Παρισίοις.

Μ^χρι σήμέρον έδήλωσαν συμμετοχήν εις τόν διαγωνι
σμόν μας ο I κ. κ. Κ. Δεληγιάν>ης, Τόσων Βέργος, S. 
Calanse, Ν- Οικονόμου. Λουλού Δεπόλα, Όδέττη Βιτά- 
λη, Μαίρη Κόχρα, Ν. Μέλος, Πέρσα Κράνιεβιτς, Ρίτα 
Πουπέττα, Σταμ. Μπλιέρης καί Ίω. Κυριακόπουλος.

Φωτογραφίαι διά τήν ουμμετοχήν εις τόν διαγωνισμόν 
θά γίνονται δεκταί μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου έ. έ.

' ------------------------------------------------------------------------

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Pj

Όνοιιατεπώνν|ΐον h ι!;ευδώννιιον

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΙΜΗΜΛΤ. ΑΣΤΕΡΕΣ

Κ. Ζη<ϊό-πονλο<
Έκ Λαμίας ετών 23, ύψος 1.62, κιλά 66, μελαχροιτός

ΕΥΚΑΙΡΙΑ διά νέας έγκατασχάαεις Κίνημα 
ταγράφων. Μηχανήματα παντός συστήματος Πατέ, 
Γκωμόν, 'Έρνεμαν, Σίμπλεξ, ’Όφακ μεταχειρισμέ
νοι καί μή πωλούνται καί ενοικιάζονται. Πληροφο- 
ρίαι : Έταιρ»α Σινέ Όριάν, Έδουάρδου Αώ 7 
ΆΪήναι.

ΔτεύΟυνβις..............................-.............................

Πόλις................................................................... -

’Ηλικία..................................................................
Χρώιια .......................  -

"Υ^ος.......... ............................ ..............................

Βάροςείς κιλά .....................................................

Σηιιείωόΐς· Το ηαρόν ονμμ9Τ9χής άπο·
χοΛχόμίνον άηοστέλλβται μοτά. μιας xalAite- 
χνίΜής ψ€θΐαγραφίας (Ις την έιιύΟννοιν τοΰ <Κι- 

ί νημΛτ. Άστέρος>. (’Επιτροπήν Διαγωνισμόν).

Β — - ---- Γ— .—

BWRa—sa—b—' ι ι'1 ■■■■

St. Calanse
Έξ ‘Αθηνών, έτών 23. ύψος 1.69, 

κιλά 69, μελ.αχροινός
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Πόσους καί ποιους Κινηματογράφους έχει ή Αλεξάνδρεια, τό Κάϊρον καί όλόκληρος ή Αίγυ

πτος,—Που κείνται καί ποΐαι τάξεις ουχνάζουν.—Πώς λειτουργούν κλπ. κλπ.
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ου μέ ταινίας διαφόρων εταιρειών ιός καί τών Pa
ramount, United Artists κ λ.π.

Κινηματ. *Αμπασαντέρ (Gaumont) Κινηματο
θέατρου άποκλειστικώζ διά τήν προβολήν έργων τής 
εταιρίας Gaumont Metro-Goldwyn. Κείται επίσης 
έπί τής οδού Φουάτ τού Α' καθ’ δλον δέ τό θέρος 
παρέμεινε κλειστός. "Ήδη ήρχισε τός παραστάσεις 
ίου.

Κινηματ. ’Αμέριζαν Κοσμογκράφ. *0 κινημα
τογράφος σύτός, ό όποιος εύρίσκεται επι τής οδού 
General Earle ειιε ό μεγαλείτερος είς χωρητικότητα 
καί προβάλλει πάντοτε εκλεκτόν πρόγραμμα. Ο κι
νηματογράφος <Άμέρικαν Κοσμογκράφ» τού όποιου 
διευθυντής είνε ό κ. Pacquier προβάλλει ταινίας δι· 
αφόρων εταιριών, ώ? τής Albatros, Vitagraph, Pa- 
the Consortium καί Sosiete Cine-Roma ns.

Κινηματ. Μαζέστικ. Κείμενος έπί τής λεωφόρου 
Ραμλίου είνε πάντοτε πλήρης εκλεκτού κοσμου τής 
διεθνούς Αλεξανδρινής αριστοκρατίας. Κατά τό θέ
ρος συνεχίζει τάς παραστάσεις του έν ύπαίθρφ (είς 
τον κήπον του) προβάλλει δέ πάντοτε εκλεκτας ται
νίας τών εταιριών, Ούφα, Ούνίβερσαλ, Φοξ καί 
Φίρστ Νάσιονχλ.

Κατά τον Νοέμβριον θά είναι έτοιμος και ετερος 
κινηματογράφος είς τον οποίον έχει δοθή ήδη ο τί
τλος Cinema Royal, περιλαμβάνον θέσεις πλατείας 
1200 πλήν τών θεωρείων. Ό έσωσερικος του διάκο
σμος λέγεται ότι θά είναι πολυτελέστατος, Θα προ- 
βάλλη δέ έργα όλων τών εταιριών. Έναρξιν θά κά- 
μη μέ τό έργον τής U. F. Α. «Μητροπολις». *

Λαϊκοί κινηματογράφοι είνε τέσσαρες εκ τών 
οποίων οί δύο μόνον άξιοι λόγου' το Kursal καί το 
Belle Vue. Έκ τούτων, τό «Κουοσάλ» τό όποιον 
εύρίσκεται είς τον Σταθμόν Ραμλίου, διατηρεί αρ
κετά καλήν ορχήστραν, ή δποία δύναται νά συναγω- 
νισθή τάς τών αριστοκρατικών. Αίθουσα αρκετά 
κομψή καί καλώς διαρυδμισμένη. Ό κινηματογρά
φο; αυτός διευθυνόμενος υπό τού κ. Naoum προ
βάλλει πάντοτε έκλεκτάς ταινίας, δευτέρας εννοείται, 
βιζιόν. Επίσης καί τό κινηιιατοθέατρον Belle Vue, 
τό οποίον εύρίσκεται καί αυτό προ τού Σταθμού 
Ραμλίου, μεγαλείτερος είς χώρον τού πρώτου, όχι 
όμως τόσον κομψός καί μέ μουσικήν μετριωτατην, 
συχνάζεται υπό ιθαγενών ώς έπί το πλείστον μέ
σης τάξεως. Κυριαρχούν αί έπεισοδιακαί ταινίαι.

Οί έ'ιεροι δύο ?κ τών τεσσάρων λαϊκών κινηματο
γράφων δύνανται νά καταταχθούν είς τήν τρίτην τα- 
ξιν. Έκ τούτων τό κινηματοθέατρθν <’Αμπάς> εύ· 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Σεπτέμβριος (Του άντα^ο- 
κριτού μας).—Ή κινηματογραφική κ^νησις τή; πό- 
λεώς μας έν συγκρίσει μέ την των ’Αθηνών, είνε δυ
στυχώς πολύ μικρά και τούτο διότι, ασφαλώς οι έπι- 
χειρηιιατίαι μας κατά τό παρελθόν, δεν έφρόντισαν 
νά καλιεργήσουν τό καλλιτεχνικόν αίσθημά τών 
Αιγυπτίων, ιθαγενών και αλλοδαπών. Άπόδειξις 
ότι, όχι μόνον εν Άλεξανδρείφ και έν αυτή τή πρω- 
τευούση, τό Κάϊρον, πόλεις εύρωπαίκώταται, προ- 
ηγμέναι καθ' όλα τά άλλα, δέν δύνανται νά συντη
ρήσουν πλέον τών 4—5 αριστοκρατικών κινηματο
γράφων ή κάθε μία, καί άλλων τόσων συνοικιακών 
περίπου, εις δέ τάς επαρχίας της όλης Αίγυπτου δεν 
λειτουργούν πλέον τών οκτώ κινηματογράφων, μο
λονότι ή εδώ φορολογία τού είδους «υιού δέν δύ- 
ναται ούτε καν νά συγκριθή μέ την τής Ελλάδος, 
ή οποία ώς γνωστόν φθάνει τά 55 τοΐς εκατόν επί 
τών ακαθαρίστων, χωρίς νά ύπολο/ίσωμεν καί τους 
τελωνειακούς δασμούς ταινιών, μηχανημάτων, 
άφίς κ.λ.π.

"Ηδη όμως παρατηρεΐται κάποια προσπάθεια 
έκ μέρους τών διευθυντών τών κινηματοθεάτρων 
ώς καί τών ειδικών γραφείων, ούτως ώστε συν τώ 
χρόνια και ή Αίγυπτος νά καταστή κινηματογραφι
κόν χέντρον ιδιαιτέρας προσοχής. Τουλάχιστον ή 
προσεχής κινηματογραφική περίοδος ή οποία θά μάς 
παρουσίαση πλείστα όσα έργα άςια προσοχής, έγγυά- 
ται διά τήν άλματικήν πρόοδον τού τόπου μας από 
κινηματογραφικής άπόψεως.

Κατωτέρω εάς δίδω μίαν μικράν περιγραφήν τών 
έν τή πόλει μας λειτουργούντων αριστοκρατικών κι
νηματογράφων.

Κινηματογράφος Ηοοχάμετ ^Αλυ. *0 πλέον 
αριστοκρατικός κινηιιατσγράφος τής πόλεώς μας κεί
μενος έπί τής οδού Φουάτ τού Α'. Πολυτελέστατος 
κοί μέ δλας τάς ανέσεις, έχει οικοδομηθή διά θέα- 
τρον, παραχωρεί δέ τήν θέσιν του οσάκις ενοικιαστή 
υπό διαφόρων θιάσων.

Κινηματογράφος Ζόσυ Πίλλας (πρώην Ίρις). 
Ό κινημανογράφος αυτός τής οδού Φουάτ τού Α* 
παρέμεινε κλειστός έπί τρεις μήνας καί τούτο διότι 
ένοικιάσθη υπό τής εταιρίας Josy Films Agency 
άποχτορήσαντος τού κ. Σ. Μπίτζιου, τού μόνου μέ
χρι τούδε έλληνος κινημ. επιχειρημάτων. Διευθυντής 
τού Josy Palace ώς καί τού Mohamed Aly τό ο
ποίον ανήκει επίσης είς τήν Josy Films Agency 
είνε ήδη ό κ. Bucianti. Έναρξιν τών παραστάσεών 
τωγ θά κάμουν περί τάς άρχά<£ τού μηνάς ’Οκτωβρί

ρισκόμενον είς τήν αραβικήν συνοικίαν Ράσ-έλ Τίν 
συχνάζεται μόνον από ίθαγενεί: κατωτέρας τάξεως, 
τό δέ έτερον «Κλεοπάτρα» εύρισκόμενον είς μίαν 
δυσώνυμον συνοικίαν συχνάϊεται από στοιχεία τής 
κατωτάτης τάξεως.

Είς τ) Κάϊρον έπίση: λειτουργούν αρκετά κινη
ματοθέατρα ώς τά Metropole, Josy Palace, Ame
rican Cosmograph, Gaumont Palace καί τά λαϊ
κά Empire, Triomph, Olympia, Ideal, New Gar
den,Union κλπ. \ Dem. Marcozanis

©ΑΝΑΤΟΣ
TOY Μ Λ R K U S LOEW

Κατά τηλεγράφημα έκ Ν. 'Υόρκης ό Μ Loew, 
ό πρόεδρος τής μεγάλης άμρρικα ΐκής έταιρείας 
Metro-Goldwyn άπέύανεν αιφ>η?ίως άπο συγκοπήν 
είς ηλικίαν 57 έτών.

Ό θάνατος αύϊός στερεί τήν κινηματογραφικήν 
τέχνην ένός τών ένδοξοτέρων τέκνων της. Άπό δημο
σιογράφος διαρκώς άγων.ζό ιενος έφθασε εις τήν τό
σον άξιοζήλευτον θέσιν τού προέδρου τής Metro. Οί 
άγώνες του ύπέρ τοϋ κ νηματ'γράφου θά παρχμείνουν 
πραγματικώς αλησμόνητοι. Ας μή λησμονώμεν δτι 
ύπό τήν διεύθυνσίν του ή Metro έφθ^σεν ε7ς ύψίστην 
άκμήν θριαμοεύσασα άκόμη τελευταίως καί διά τού 
Μπέν-Χούρ.

Ό άποθανών άφίνει περιουσίαν 35 έκ. δολλαρίων 
περ'που,

Οί κύκλοι τοϋ Χόλλυγουντ έπληροφορήθησαν 
τήν. θλιβεράν εϊδησιν μέ έξαιρετικήν συγκίνησιν.

Ποιος θά άναλάβη τήν προεδρε'αν τής έταιρείας 
ή άν άληθεύη ή είδησις συνεννώσεως μέ τούς < 'Ηνω
μένους Καλλιτέχνας» δέν δύναταί τις είσέτι ά γνω 
Ρ{ζ13·____________________

Π YPKA hA ί
ΕΙΣ ΕΡ ΠΟΣΤΑΣ ΙΟΝ ΤΑΙΝΙΏΝ

ΕΚΑΗΣΑΝ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΑΙ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. Έ εψα πυρκαιάς έκρχγ«ίσης είς 
έργοστάσιον ταινιών έν Λονδίνω πλησίον τοϋ Ιΐί 
τζεντ Πάρκ, έφονεύθησαν τέσσαρες έργάτρια: καί 
έπληγώθησαν βαρέως άλλοι 6 έργάται οιτινες διε- 
σώθησαν πηδήσαντες έκ τών παραθύρων μέ φλέγό
μενα τά ένδύματά των. Τό έργοστάσιον και τό πλη
σίον ύπόστεγον κατεστράφησαν έντελώς.

/\ζνζνζν/νζ\ζ\ζνζνζ\ζνζ>/χζνζνζν gα
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MIKPR ΗΘΗΝΗΤΚΗ
Κολοσσιαία έργασία γίνεται είς τό νέον έπί 

τής όδοϋ Άθηνάς καί έναντι τοϋ ήλεκτρικοϋ, νέον 
κινηματοθέατρον τοϋ κ. Γαΐτη. Υπολογίζεται δτι ή 
δαπάνη διά τήν διασκευήν αύτήν θά ύπερβή 
τάς 800 χιλ. δραχμών, θά Ιχη τελείαν ηλεκτρι
κήν παραγωγικήν έγκατάστασιν, καμπίναν τελειο- 
τάτην τελευταίου συστήματος άσφαλείας, μηχα
νήν προβολής τελευταίου τύπου, κλπ. κλπ. *0 
διαγωνισμός διά τήν έκλογήν τίτλου συνεχίζεται, 
καθημερινώς δέ φθάνουν είς τά γραφεία μας έπιστο- 
λαί διαγωνιζομένων.

’Επέστρεψεν έχ τοϋ άνά τήν Εύρώπην καί 
Ρωσίαν ταξειδίου του δ κ.Πέτρος Σερράος τής εται
ρίας «Ίρις Φίλμ». 'Η έίαιρία αΰτη έπρομηθεύθη 
δι’ έρέτος πλέον τών έκατόν ταινιών Ρωσικής καί 
Γερμανιχής παραγωγής.

*** Ή μεγαλειτέρα Αθηναϊκή έταιρία έκμεταλ- 
λεύσεως κινηματογραφικών ταινιών «Λινέ Όριάν» 
ή κχτέχουσα τά τρία έκ τών μιγαλειτέρων κινημα
τοθεάτρων τής πρωτευούσης ^'Αττικόν, «Μοντιάλ» 
καί «Σπλέντιτ», ώρισμένως θά μάς παρουσιάση καί 
πάλιν εκπλήξεις, άν κρίνει κανείς άπό τά έργα πού 
έπρομηθεύθη καί έφέτος. Δεδομένου δέ, δτι δέν πα
ραλείπει νά πλο^τίζη τό πρόγραμμα καί μέ ποικι
λίαν πλουσίων καί έκ τών έκλεκτοτέρων Βαριετέ, 
ήμεθα βέβαιοι δτι καί πάλιν έφέτος θά θριαμβεύση, 
δπως άλλωστε καί είς τό παρελθόν.

*** Οί κινηματογράφε τοϋ Πειραιώς ό είς μετά 
τόν άλλον έπανέλαδον τάς έργασίας των. Μέχρι τής 
10ης τρέχ. θά λειτουργούν δλοι άνεξαιρέτως. Τό 
«Χάϊ—Λάϊφ», τά «’Ολύμπια» καθώς καί τό «Σπλέν- 
τιτ» θά συγκεντρώνουν καί πάλιν δλην τήν άφρόκρε- 
μαν τής Πειραϊκής κοινωνίας.

**♦ Οπω; μάς γράφουν οί διάφοροι άνταποκρι- 
ταί μας καί οί συστηματικοί κινηματογράφοι τών 
έπαρχιών ήρχισαν άπό 1ης ’Οκτωβρίου τάς έργα· * 
σίας των, συναγωνισμός δέ μεγάλος διεξάγεται είς 
έκάστην πόλιν μεταξύ τών προβαλλόντων ταινίας 
τών εταιριών «Τριάγκλ», «Φάναμετ», «Ούφα», «Ί
ρις» χαί άλλων γραφείων.

Διευθυντής τοϋ κινηματογράφου «’Ολύμπια»· 
εις τόν όποιον θά πραβάλλονται έργα τής «Φάνα, 
μετ» διωρίσθη δ φίλος κ. Ε. Άθανασιάδης, ιδιοκτή
της τοϋ έν Παγκρατίψ κινηματογράφου «Παλλάς».

Συντόμως θά δημοσιευθή είς τόν «Κίνημα· 
τογραφικόν Άστέρχ* μιά πολύ ένδιαφέρουσα συ- 
νέντευξις συντάκτου μας μετά τοϋ κ. Γεωργιάδη δΐ- 
ευθυντοϋ ’Αστυνομίας Πόλεων έν τώ Υπουργεί<ρ 
ιών ’Εσωτερικών, περί τής έφαρμογής τοϋ διατάγ
ματος περί λειτουργίας τών κινηματογράφων,
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ΚΑΖΑΝΟΒΑ
κρΓςειε senot Trnor

La Critique Cinemategraphique
‘Ωραία ταινία, κομψή, ένδιαφέρουσα, ελκυστική, θελ

κτική, γραφική, διαακεδαστική καί συγκινητική συγχρι- 
νως καί ή όπθία παρουσιάζει, χωρίς την παραμικρή μο
νοτονία, χωρίς τήν παραμικρά περιττολογία, τής πειό 
αρμονικές. τής πειό διαφορετικές, τής πειό θελκτικές καί 
τή; πειό μεγαλοπρεπείς εικόνες πού μπορεί κανείς νά 
φαντασθή. Ή επιτυχία μια; τοιαύτης ταινίας δεν δυνα
τοί νά άμηίσβητηθή. Βρίσκει εκεί κανείς συγκεντρωμέ
νους δλους τούς παράγοντας τής επιτυχίας οί όποιοι 
έχουν μία ώρισμένη έπίδρασι επί του κοινοί. Ή σκηνο
θεσία άααντάστως μεγαλοπρεπής ή δέ ύποθεσις ζωηρ·>-

διακοσμήσεωο. , e „ , α,
‘Ο Ίβάν Μοσζούκιν εΐνε ό Δον Ζουαν, ο αρχών, ο βέ

βαιος γιά τήν έπιρροή πού έξασκκΐ στής γυναίκες και ο 
όποιος δεν κοπιάζει γιά νά έπιτυχη. Είναι εκεί, τον κυτ- 
τάζουν καί αυτό του ,άρκεΐ, άλλά δέν ποςάρει διόλου ως 
ωραίος. Γιατί νά κάνη τον κόπο νά ένεργήση άφού η γυ
ναίκες τής όποιες τιμά μ* εια του βλέμμα υποκύπτουν 
προτού βγάλη τό γάντι του ; s t

Φωτογραφία, ντεκόρ, σκηνοθεσία απαραμιλλα ποο 
όρισμένως θ’ άφήσουν έποχήν εις τά κινηματογραφικά 
χ.ο. ικά.

0 “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,,
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ΔΩΡΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

τάτη ή όποια άνανεούται άδιακόπως πλούσια εις άπολαυ- 
στιχάς σκηνάς καί θελκτικός λεπτομερίας. Ό «1!Γα$α>ό/?α» 
είναι μιά από τής πειό τέλειες καί τής πειό επιτυχημέ
νες τοινίες τής όποιες ή γαλλική παραγωγή αριθμεί επί 
τού παρόντος εις τό ενεργητικόν της. Λέμε «γαλλική πα 
ραγωγή» διότι μία τοιούίη ταινία πραγματοποιηθεισα έν 
Γαλλία από ρώσους οί όποιοι έχουν διειοδύσει σιήν τέ
χνην μας καί στήν σκέψη μας, είναι βέβαια μιά γαλλική 
ταινία.

Άς εύχαρισιήσωμεν λοιπόν θερμώς τούς έμψυχωτίς 
τού μεγάλου καί ώ^α'ου αυτού εργ< υ καί ιδίως τόν με- 
γάλον Μοσζούκιν.
Cemeedia

’Εάν έπρεπε νά συνθέσωμεν τήν προσπάθειαν καί το 
προοδευτικόν βήμα τής γαλλικής κινηματογραφίας, θά 
έπρεπε νά ένθυμηθώμεν τάς μεγάλας παραγωγός τής έται- 
ρίας των Σινέ Ρομάν. Κάθε μιά άπ’ αυτές σημειώνει ένα 
νέο σταθμό στο δρόμο των διαρκών έπιτυχιών. "Επειτα 
άπό τήν πραγματοποίησιν τής συγκινητικής ταινίας των 
«’Αθλίων» τής όποιας ή φήμη έκαμε τόν γύρον τού κό
σμου, έπειτα άπό τόν «Μιχαήλ Στρογ>ώφ> τον όποιον 
καθένας θυμάται, καί τόν <Περιπλανώμενο ίουδαϊο», ή 
εταιρία των «Σινέ Ρομάν> μά; παρουσιάζει τόν «ίΓα- 
$ανόβα*·

Καζαλό^ιΙ!
πνεύμα μας, στήν έπίκλησι αυτού τού ονόματος τό όποιον 
συμβολίζει δλην τήν ένετι^ήν παρακμήν τού 18ου αιώνος. 
Διά νά μάς άρέση ό ^όν Ζουάν, δ όπσϊος ρίπτεται άδια
κόπως στήν καταδίωξι μιας νέας άγάπης, γίνεται ό ίδιος 
βιογράφος. Τό νά θέση κάνε' 
τού 18ου αιώνος. )
3νρέπει άκόμη νά δημιουργήση γύρω άπό τό πρόσιοπο αύιό 
μ»ά άτμοσφαϊοα μέσα στήν όποιαν νά δυνατοί τά εξελίσ
σεται μέ δλη του τήν άνεσι καί νά μάς ένθυμιση τήν ‘Ε- 
νετία τού 1760, τήςτραδιουργίας, τής εορτές τού λαού και 
τών εύγενών, τήν άπειλητική σκιά τού Συμβουλίου τών 
Δέκα καί τής αδυσώπητες δικαστικές του άπ'φάσει-·

‘Η άλλη δυσκολία τού μεγάλου αυτού θέματος, ήτο 
νά φύλαξη στον ήρωα δλην τήν πιθατότητα χωρίς νά 
τόν ρίξη σέ μιά υπερβολική ακολασία.Μιά τέτοια μεταβί- 
βασι άπό τή ζωή στήν οθόνη ενός άπό τούς r- 
τολήπτους άνθρώπους τού 18ου αιώνος, ήτο ένας

« a Μ Λ % 9 « 9 θ' _ '
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νά βλάψουν τήν λεπτότητα τής ύποθέσεως 
λεπτομερώς
ήτο αδύνατον νά θέσουν έπί τής οθόνης. 

■ _ a μ a _ %

γάλης ουλλήψεως καί πολύ επιτυχημένη;
επεισόδια πού εκτυλίσσονται στή Ρωσσική 
ιδίως ή σκηνές τής στέψεως τής Αικατερίνης τής 
ό χορός τής Αύτοκρατείρας φανεριόνουν μιά λαμπρότητα 
απαράμιλλο δπου ή τελειότης τών κοστούμιών εΐνε έφά-

'Εηείδη άπδ τον παρόντος τενχονς ό «ΚΙ 
ΝΗΜΑΤΟΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» έπτναλαμβά· 
νει την τα,κΐίκην έβδομα^ιαίαν9 κατά Κνριο,κην 
έκόοσίν του, σταοακα .ουμεν ράντας τούς κατά 
τό.ους άν τάστο κριτάς μας, άστως άστοστέλωσι 
ταπτικω; 
στοκ

Επειτα

τα·*τικά); xa/d1' εβδομάδα, ός καί πρόζερον, άντα- 
ποχρίαΐζ ηερϊ τ&ν νζροβα·λομ^νεον εΐζ Ό.ζ /τό- 
λε ς των Χίνημαιογραφζκών έργων, ενεργούν δε 
καί έγγραφάζ οννδρομητύδν άπδ Ιηζ Οηζοοβρίον 
έ. ε. At τιμαί τών συνδρομών παραμένουν al 
αύζαί^ ήτοι :

Έτησία δρχ. 150. 'Εξάμηνος δρχ. 80. καί 
τρίμηνος δρχ, 40. Ζΐιά τά Εζωτερι* ον εν γένει 
Λίρα "Αγγλίας Illa. -

"Εκαστον τεύχος Δρχ. 5,
Είς τούς έγγραφομένους συνδρομήν ας 'θ'α δί

δονται ώςδύρον διάφοροι φωτογραφιαι (σκηναΐ 
άπδ διάφορα εργα^ μ-,γέ^ους 20^2θ ώς εξής: 

j Διά τήν έτησίαν συνδρομήν 4 φωτογραφίας διά
Τί συνταρακτικές εικόνες προκαλτί τό,την εξάμηνο» δύο καί διά ζην τρίμηνον μία φω·

ς στή σκηνή ένα Δον Ζουάν 
εΐνε έργον αρκετά δύσχολον. Άλλά

Δέκα καί τής αδυσώπητες δικαστικές του άπ φασει-·
‘Η άλλη δυσκολία τού μεγάλου αυτού θέματος, ήτο 

νά φύλαξη στον ηρώα δλην τήν πιθατότητα χωρίς νά 
τον ρίξη σέ μιά υπερβολική ακολασία.Μιά τέτοια μεταβί- 
βασι από τή ζα>ή στήν οθόνη ένόσ από τούς πειό έρω- 
τολήπτους ανθρώπους τού 18ου αιώνος, ήτο 
νος τον όποιον οι έκτελεσταί άπέφυγαν επιτήδεια ς χωρίς 
νά βλάψουν τήν λεπτότητα τής ύποθέσεως. ‘Η σκηνές 
λεπτομερώς κανονισμένες, δείχνουν θαυμάσια εκείνο πού 
ήτο αδύνατον νά θέσουν επί τής οθόνης. ‘Η Ένετική 
έορεή θά μείνη μεταξύ άλλων μιά είκιυν υπερβολικά με
γάλης ουλλήψεως και πολύ επιτυχημένη; κινήσεως. Τα 

Αυλή καί 
Β καί

χογραφία.

λΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ην Σεπτεμβρίου έ. έ· έληςαν αι συνδρομαι τών 

Α>, Κ. Κυπριώτη, Dag Film Co, Α. Ά- 
Ζουρέλλη, Λιλίκυς Τράστα, Κινημ. Ο- 

. Κ-. παγιανλίδη Αίγιου) καί Χρ. Πι-

κ. κ. « ίρις φι·λ 
θαλασιάδη, Γ. 
λύμπια (Καβάλ?α), X 
τσιλαδή (Πλωμαρίοι ).

Παρακαλούνται θερμώς οί άνωτερω κ. κ. συνδρομηται 
όπως θελήσουν καί άνανεώσ υν τάς συνδρομας των καθ 
δσον άπό 1ης ‘Οκτωβρίου διεκοπη η αποστολή του τεύχους.

Ή Δταχείρπόις

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Εταιρία <*Εκκτα»

Fox Film Corp.
Σ. Καλαντζής
Κ. Μαγγιώρος

’ ΛΟ-ήναι 1 8-92Ϊ Μέχρ

1-9-927

1-10 1927
Κιν. «Σπλέντιτ» Πειραιώς 1-1-924 
Τ. Νικολακόπουλον Αϊγιον 1 10-9 7
Άνδρ. Τουρνάς Τρίπσλις 1-10-927

1-10-927

ι 30-7-928
30-7-928
30-8-928

30-12-927
30-8 928
30-3 928

30-12-927

30-12 927 
30· 12-92b

ήμέρατ ·ίς ή μέραν ή πρόοδος τού όν'ΕλΙάδι χι- 
νηματογράγον χα&ίσταται πλέον αισθητή. Μολονότι άέ 
ό συναγωνισμός τής αΤριαγχλυ και τής αΦάναμττ» είναι 
^αι έφέτος εντονότερος, πράγμα τό όποιον άνογχάζει 
πλτιστα αλλα γραφεία να μετριάσουν τάς εργασίας των άπό 
άπόφεως έχμεταλλεύσεως ταινιώνf έν τούτοις καθημερι
νώς ξένοι έταιρείαι ιδρύουν έν Ά&ήναις πρακτορεία πρός 
διάδοσιν τών ταινιών των. Οντω εκτός τών μέχρι σήμε
ρον γνωστών ειδικών γραφείων κοι τής ιδρύσεως πρακτο
ρείου τής Fox Film τού όποιου τήν διεύθυνσιν, ώς έγρά- 
φαμεν και εις τό προηγούμενον τεύχος, άνιλαβε ό κ. Σ, 
^τεφανίδης^ Ιδρύεται έν Άθήναις καί ετερον πρακτορεΐον 
μιάς Γεωργιανής Κινηματογραφικής 'Εταιρίας, τής οποίας 
τήν ύπαρξιν ^ά αγνοούσαν ασφαλώς καί οί πΐέον ενδια
φερόμενοι είς τά κινηματογραφικά. Ή γεωργιανή αυτή 
εταιρία τήζ όπο'ας ή επωνυμία εΐνε αΓκόσκιμπρομ Γκρού- 
ζιγιν (Κυβερνητική Κινηματογραφική Παραγωγή τής Σα· 
βιειικής Δημοκρατίας τής Γεωργίας Καυκάσου), εδρεύει ‘ 
έν Τυφλίδι, ανέθεσε δό τήν έκμετάλλευσιν τής παραγωγής 
τηι,—πλέον τών 50 φιλμ παραγωγής 1927-1928—είς τήε 
* Εταιρίαν Έκμεταλ*εύσεως ταινιών αΆστήρ Φίλμ» (Καυ· 
κάσου). *Η έτοιρία αυτή διά του άφιχθέντος αν*ιπρ<-σώ- 
που της κ.Φιλ.Κωνσταντινίδη, έλληνος έκ Πόντου, ι'δρυοε 
έν Άθήναις πρακτορεΐον. προς διάδοσιν τών ταινιών, 
τής ανωτέρω εταιρίας. Μεταξύ τών έργων τά όποια \ 
έχει νά παρουσιάση έν *Ελλάδι, άναφέρονται «Τό φρού- \ 
ριον τού Σουράμν, *Τά τρία θαύματα*, αΠοϊος πταίει;» t 
«ό αίχμάλωτος τού Καυκάσου* τού Τολστόϊ, α’Η πριγ, 
κήπισσα Μαίρηυ τού ρώσσου ποιητού Αερμοντώφ- 
• Μπέλλαυ τού ίδιου ποιητού,αΤά μυστήρια τού φάρους 
ιιΟί δύο κυνηγοί*, <e Η Γκιούλη*, ^Είς τόν ο τύλον τής α
τιμίας», ιιΝατέλλα», «·*Αμόκ» κλπ. είς τά όποια πρωτα
γωνιστούν οί μεγαλείτεροικαι ωραιότεροι Καυκάσιοι καλλι- 
τέχναι μεταξύ τών οποίων αί νεαραι και ώραιόταται καλ- 
Ητέχνιδες Νάτα Βατσνάτζε και Σοφία Ζοξεφι ώςκαί οί Κ. 
Λ7ικαμπερίτζε, Κιπιάνι κλπ. Τό περίεργον 0έ είναι ότι 
δ μβγαλείτερος σκηνοθέτης τής εταιρίας αύιής είναι.., τί 
νομίζεται;,., έλλην! Μάλιστα έλλην έκ Παλαιας ‘Ελλάδος, 
ονομαζόμενος ’Ιωάννης Περεστιάνης, έργαζόμένος δέ έν 
Γεωργία άπό πολλών έτών. Περί τών έργων τής έταιρίας 
αυτής λέγονται, υπό τών ένδιαφερομενών, πολλά τά καλά 
μέ τήν προσθήκην ότι δέν έξυπηρετούν ^ύδένα προπα- 
γ^διστικόν σκοπόν. Απεναντίας μάλιστα, λέγεται, ότι 
εΐνε καταλληλότατοι διά τήν χώραν μας και ότι θά σημει
ώσουν μεγάλας έπιτυχίας. *Ημεϊς όμως, οί όποιοι πάν- 
τότε διεκρίθημεν άιά τήν άμεροληφίαν μας, έπιφυλασσ'· 
μέθα νά γράφωμεν τήν γνώμην μας, άφού πρώτον ίδω
μεν τήν παραγωγήν αυτήν, τήν μέχρι σήμερον άγνωστον 
είς υμάς, ‘ Υποσχόμενα δέ νά κρατήσωμεν ενημέρους τούς 
άνογνώστας μα?, διότι φανταζόμεθα ότι θά είναι όπωσ- 
δήποτε ενδιαφέρουσα. # *

'Η χειμερινή σαιζόν ήρχισε. Πρώτοι έκαμαν έναρξιν 
«Τό Ροζίκλαίρ» καί τό «ΆχΙλλεΐον>. Έπίοης έκ 
τώε κεντρικών, «Τό ’Αττικόν» και τό «Σίϊλέντττ» έκα
μαν έναρξιν άπό χθές, 1ης Αύγουστου, μέ δύο νέα έργα 
τής Ούνίβερσαλ, Μέχρι τής 15ης τρέχ, θά λειτουργήσουν, 
τό «ΠάνΟεον» ιό «Μοντιάλ» ώς καί τά «"Όλνρπιαη. 
Τό «Ονφα Πάλας» καθώς και ιό «Σαλόν Ίνςεάλ» 
δέν θά λειτουργήσουν κατά πάσαν πιθανότητα πρδ τού 
τέλους τρέχοντος μηνός. Διότι είς μέν τό «Ονφα ΙΙά- 
^.ας» θά δώση παραστάσεις έπί ένα μήνα ό θίασος Κυβέ
λης είς δέ τό Ίντεάλ γίνεται αλλαγή όλων τών παλαιών 
καθισμάτων μέ πρώτης τάξεως Βιεννέζικα τοιαύτα. Περί 
τών προβληθησομένων έργων ·ι$ τά τρία τής Σινέ Όρτάν -

καί τό «ΠάνΟεον» ά* »<(ίνη κανείς άπό τά γνωσθέντα, 
θά ύπερβοΰν ώς επιτυχίαν τάς προβλέψεις μας, Έγνώοθη 
έπίσης ότι τό «ΠάνΟεον»' ήγόρασε καί 15 Ιπί 
πλέον φιλμ τών Ήνωμ. Καλλιτεχνών, τέσσερα τής Λιλή 
Νταμιτά, ένα νέον μέ τήν Μπερτίνι τό γνωστόν έργον 
τού Σαρδού α*Οδέττη», τό όποιον ήδη αγυριζεταιυ.

Σχετικώς μέ τάς διαδόσεις περί ένοικιάσεως τού «Σα· 
λόν Ίντεάλ» υπό τής έταιρίας *ϊρ%ς Φί^ρ, ή έταΐρία 
ΤΗστερν Φιλμ μάς παρεκάλεσε νά δΐ'τψ ιύσωμεν αύτάς. 
Είνε ενδεχόμενον μόνοννά προβληθούν ταινίαι τής πρώ
της είς τό ΊντεάΧ υπό τόν όρον τής εκλογής. *Εν τοιαύτη 
δέ περιπτώοει τάς προβληθησομένας ταινίας θά έκμεταλ- 
λεύετοι ή Τρτάγκλ·

* *
1 > -V- ♦
Πολλοί, έκ τών συμαετασχόντων είς τήν έκδρομήν 

τή: Π. Ε. Κ. μάς έρωτούν τί όπέγείνε ή ληφ^εΐσα κινη
ματογραφική ταινία τήζ έκδρομής και άν πρόκειται νά 
ϊδη τό φώς, .. τής σκοτεινής αιθούσης, Διαβιβάζομζν 
ευχαρίστως την έρώτησιν πρός τούς αρμοδίους διά τά 
περαιτέρω.

* 7V

" Αξιος ιδιαιτέρας προσοχής ό δεύτερος πίναξ τής 
Σινέ *Οριάν. Μεταξύ αυτών, τά τελευταία έργα τού Κόν- 
ραδ Φάϊντ, Μπάρρυμορ, Μοσζούκιν, Λύα ντέ Πούττι, νά 
αγυρισθέντα» έν sΑμερική ώς καί πολλά έκ τού πρώτου 
καταλόγου, θεωρούνται πρακματικοί κολοσσοί- ‘Η Σινέ 
Όρτάν ώρισμένως θ* άποοπάοη τά συγχαρητήρια τού 
έλληνικον κοινού. *Ο "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πάτραι

Κινημ, Πάν&εον. Προεβλή&ησαν τά έργα «* Ο καπετάν 
Γασκάς», «’Η Μόνα Βάννα*, ^Θανατική άκτίς», «.'Η κατά
σκοπος με τά μαύρα μάτια», «Σ’ αγαπώ» τού Μπαροντσέλλι 
«'Ο μαύρος αετός» με τόν Βαλεντίνο καί «'Ο λεμβούχος τού 
Βόλγα».

Κινημ. Ζενίθ. Προεβλήθησαν τά έργα «Πίσω απ’ τό μέ
τωπο», «Τό ερωτευμένο θαλασσοπούλι» μέ τόν Νοβάρρο, «'Ο 
Ραύμόν καί ό σκύλλος», ^Σταυρός καί μάουζερ», «Απ’ εδώ 
ή έξοδος»μέ τόν Ντίς, *01 χαλύβδινοι άνδρεςτ» καί τό *Φρόμ 
Παρίς». Κ, ’Ανδριόπούλος
Σέρραι

Κινημ. ‘Ομόνοια. ΙΊροεβλή&ησαν τά έργα «Αυτός είναι 
ό έρωςυ, « Άγρια γυναίκα», «Πλούσια οικογένεια» με τόν X. 
Λόνδ, «Η ζωή στο Μόντε—Κάρλο» τό όποιον ήρεσε πολύ, 
«Είδύλλιον στους πάγους» καί «Η μεγάλη δούκισσα καί τό 
γκαρσόνι» μέ μεγάλην επιτυχίαν,

Κινημ· Όργεύς. Προεβλή&ησαν τελευταίοι ήμέραι 
τής Πομπηίας», ΓΗ πριγκήπισσα Ραπανάκι», μέ επιτυχίαν, 
«Διπλούς πόνος» καί «Ζαζά» μέ τήν Σβάνσον.

Κινημ. Χρήστου, Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ΰαύμα 
τών δακρύων», σΖήτημα τιμής» καί «9Αννα Μπόλενν,

Κινημ. Ρέμβη. Προεβλή&ησαν είς έποχάς «'Ο κλέπτης 
τών εκατομμυρίων» καί «Το παιδί τού δρόμου». X λκίδης 
3όι νθη

Κινηα, Μέγας· Προεβλή&ησαν ΓΗ φυλή πού σβύνει», 
ΓΗ συμμορία τών επτά», «'Η σκλάβα τής μόδας», «Πρός 
ιήν δόξαν καί τόν έρωτα», «*Αν&ρωπος μέ χίλια ονόματα», 
«Τό ιπποδρόμων τού διαβόλου», «Η Μάλβα» καί ΓΗ * Ινδική 
τραγωδία». -

Κινημ. ΠάνΟεον, Διάφορα επεισοδιακά,
Κινημ, ’Ρραιας θέας. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκλάβα
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βασίλισσα*, «Αί δύο όρφαναί*, «Μπαμπά μου είσε δησαυρός*, 
<*II αγωνία*, «*// μις δακτυλογράφος*, «‘Ο φίλος μου σω- 
φίρ*, «Τό τσίρκους» μέ επιτυχίαν εξαιρετικήν λόγο) του ότι 
άπηγορεύδη υπό τών τοπικών αρχών, «Μπαμπάς με τό στα
νιό*, «Νήσος τού έρωτος*, «* Ονειρα πού σβύνουν*, «Τά 
χρονικά του Γκρήσχουζ*, «Τό μαύρο πουλί* καί «Προς την 
δόξαν καί τον έρωτα*.

Κινημ. Τρια'όν. Προεβλήδησαν «*Η μοδισ τρούλε:*, 
«διπλούς πόνος*, «Ο άγνωστος δολοφόνος*, < Η ωραία 
άγνωστος*, «* Η κόρη τού ληστού*, «Τό τραγικό σμαράγδι* 
καί «* 0 προδότης*, Σ. Καζαντζής
Σ^ος

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήδησαν τά έργα «Τό είδύλιον 
τής αγάπης*, «Ή άγνωστος», «' 0 αναπληρωματικός σύζυ
γος', «Γουλιέλμος Τέλλος», «'Η Τζαζμάνια*, «Τό καράβι τον 
δανάτου», «*0 πρίγκηιρ Ζιλάχ», «Τό βαριετέ* μέ τον Γιάν- 
νιγκς καί <Η φλόγα* . Γιαννίρης
Άγρίνιον

Κνημ. Θέσπις. Προεβλήδησαν τά έργα «Ληστής αρι
στοκράτης* «Συρανό ντε Μπερζεράκ*, «Χρέος τιμής*, «Φω
τιά* καί «Το σημερινόν 3Αγρίνιον* ταινία ελληνική τού Οίκου 
«' Ατζαρίιη Φιλμ*.

Κινημ. Πάν&εον, 'Προεβλήδησαν τά έργα «Ό μικρός 
λόρδος* μέ τήν Πίκφορο, «Σαλαμπώ*, «Αστυνόμος καβαλλά- 
ρης* μέ τον Ντέσμοντ καί «Εις τήν χώραν τού μίσους*.
'Λμφιόόα

Διαλυϋείσης τής εταιρίας τού Κινηματογράφου «'Αττικού* 
άιέλαβεΎεα εταιρία υπό τήν διεύ^υνσιν τού κ. Η. Καραδήαου. 
^Ενσρξιν εκαμε με τό εργον «Τΐάτερ Σαρλώ*. *Επίσης προ- 
εβλή&ησαν «Ή βασίλισσα τού Σαββά*, «Ή Παρισινή κού
κλα* με τήν Μούρραϋ καί «*Η μάχη τού Σαντιάγο*.

Λ. Γιαλέσσας
Μυτιλήνιι

Κινημ Πάν&εον. ΤΤροεβλή&ησαν τά έργα «'Ο έμπορος 
τής Βενετίας*, «Χρυσή πεταλούδα^, «Τό ρόδον τής Ν. Ύόρ- 
^η·^ί «*Υπό τήν Βασιλικήν Χλαμύδα*, «Επικίνδυνος άζωσ
της*, «Κοντέσοα Μαρίτσα* καί «Μανόν Λεσκώ*.

Κινημ. Άοτήρ. Προεβλή&ησαν τά έργα «Σημερινή τρελλα* 
με τήν Μπαϊκερ, «Τό τραγικό ταγκό* ώς τιμητική τού όπί- 
ρατερ *Αμπραγιάν τό οποίον ήρεσε. «'Ο κύριος χωρίς κατοι
κίαν*, «Αύναμις καί καλλονή», <*Η εΰ&υμη χήρα* με επιτυ- 
χίαν, «Το ρόδον τής ερήμου» καί «’Απηγορευμένος παράδεισος».

Κινημ. Σαπφώ. ίίροεβλή&ησαν διάφορα επεισοδιακά καί 
«‘Ο φίλος μου σωφέρ* με σχετικήν επιτυχίαν.Σεοφρονιάδης 
Σάμος

Κινημ. *Ηραΐον. Προεβλή&ησαν τά έργα «Πριγκήπισσα 
τών κλόουν» , «Κρατήστε τήν αναπνοήν σας*, «'0 Ραϋμόν παί 
ό σκύλλος του», «Ή κόλασις», «Τό μωρό μου*, «Ό λευκός 
Σουλτάνος*, «Σταχτομπούτα», «Μόντε Κάρλο» καί «Θύμα 
έρωτος*,. ’ . “ 1 -r. ?■ ’«ν·.ΤΠ

Κινη ι. Αττικόν· Προεβλήδησαν τά έργα «Θύμα τύχης*, 
α*Η ζήλεια*, «Κοντέσσα Μαρίτσα», «*Ερως νικητής», «Νήσος 
τών χαμένων καραβιών*, «Κόρη τής καταιγίδος», «^Από τήν 
πόρτα τής υπηρεσίας* *αί «ΊΙ Τατιαχα», *1. Σηανός
Τρίκκαλα

Κινημ. *Αχίλλειου. Προεβλήΰησαν τά έργα «Δαυίδ καί 
Γολιάδο, «*Ανδρας καί γυναίκα* μέ τήν Μενικέλλι, «Μοντέρ
νες γυναίκες* ώς ευεργετική υπέρ τής Φιλαρμονικής, «'Η 
μπαγιαντέρα*, «'Η Παναγία τών Παρισίων* καί «Το σπήτι 
τού μυστηρίου*.
Βόλος

Κινημ. Άργυλλά. ΙΙροεβλήδησαν «‘Ο Μάγκας* μέ τήν 
Νίλσον, «Γυναίκες πού αγαπούν*, «'Η δούκισσα τού Μπού- 
φαλο*, «Πλούσια οικογένεια*, «'Η τιμή* μέ τήν Πόλα Νέ- 
γκρι, «Ό αήττητος* μέ τόν Μπάρδελμες, «'0 ταυρομάχος* 
μέ τήν Μαίρη νΑστορ, «Θύμα έρωτος», «Ό νικητής* καί 
«*Η δεσποινίς Βενίς*.Λ ·’

Κινημ. 3Εξωραΐστικής. Προεβλήδησαν τά έργα «Τό σπήτι 
τού μυστηρίου* μέ τόν Μοσζούκιν, «Τα γραμμάτια τού δανά- 
του», «Μεσσαλίναΐ* καί «Τό καδήκον ύπεράνω τού μίσους* μέ 
τήν Βιργ. Βάλλυ»

Κινημ. *Αχίλλειον. * Εκαμε έναρξήν τήν Κυριακήν 18ην 
Σ)βρίου μέ τ') εργον «Σκιαι πού περνούν*, «' Ο Κουρσάρος» , 
« Εξ ήμέραι έρωτος καί αγωνίας* καί «Στο καράβι τού δα- 
νάτου*.

Κινημ Πανελλήνιον. Προεβλήδησαν «'Η μοδιστρούλες*, 
«Τό μυστικόν τών τεσσάρων* μέ τόν *Εντυ Πόλο, καί «Ή 
Παριζέτ* μέ τόν Μπισκώ.
"Μφά kXsiov

Κινημ. Πουλακάκη. Προζβλήδη εις έποχάς τό εργον αΤά 
μυστήρια τών Παρισίωνί). Επίσης προεβλήδη καί «'Η νήσος 
τών πειρατών» μέ τόν Ρίχτερ.

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήδησαν τά έργα «Ρόδον μέσ* 
τό βούρκο* καί «ΑΙ ωραίες γυναίκες».

Κινημ. Τριών Καμαρών. Προεβλήδησαν «'Ο καδρέπτης 
τού ψεύδους*, «Τό φάντασμα τής * Οπερας», «Νύξ αγίου Βαρ- 
δολομαίου», καί «Ή κυρία τού Μαξίμ» μέ τήν Μενικέλλι.

Κινημ. Ντορέ. Προεβλήδησαν τά έργα «'Η κυρία δέν μέ 
μέλλει», «Τό περιδέραιον τής Τσαρίνας*, «'Η γόησσα», 
«'Ωραίε: γυναίκες» καί «Μία νύκτα εγκλήματος.

Κινημ. Μπολσεβίκου. Προεβλήδησαν τά επεισοδιακά «01 
Καβαλλάρηδες τής νυκτός», αθί Ντεκαμπρίστ*, «Ό κύριος 
Ράδιό*, «Ταμάρ» καί «3Η μαρκησία Πομπαντούρ* μέ τήν 
Λύα Μάρα.

Κινημ» Αυγή. Προεβλήδησαν «Τό φρέαρ του Ιακώβ*, 
«Τά μαύρα ρόδα», «Τιτί ό βασιλεύς τών άλητών*, «Τό είδω- 
λον τών λαδρεμπόρων* καί «e Ο Τρωικός πόλεμος*.

Κ.νημ. Νυχτερίς. Προεβλήδησαν «Πλατωνικός ερως*, 
«Αί Δελφικαί έορταί» και «'Ο ατρόμητος καναδός». X. Α. 
Χανιά

Κι*ημ, Δημ. Κήιου. Προεβλήδησαν τά έργα « Ιερουσα
λήμ*, «Τό ήφαίστειον*, «Τό τέρας*, «Τά τρία ωρολόγια*, «Οί 
άνδρες* μέ τήν Πόλα Νέγκρι, «ΗΙ μεγάλη δυσία*.

Κινημ. Ίδαΐον "Αντρον. "Εκαμε εναρξιι χειμερινών 
παραστάσεων μέ τό εργον «Τσίρκους*. 3Επίσης προεβλήδη 
«*Η δεποινίς Κική* μέ τήν Νόρμα Τάλμαιτζ.

Κινημ. Κεντρ κόν. Προεβλήδησαν «ΑΙ δύο δρφαναί*, 
«Κατηγορώ*, «Τά παραμύδια τού 9Ορμαν*, «' 0 πλοίαρχος 
Μπλούντ* καί «Τζσζμάνια*.

Κινημ. ’Άπτερτ. Προεβλήδη τό εργον «Ή πριγκήπισσα 
τής Βαγδάτης*.
Λάριόόα

Κι»ημ. Ντορέ. Μετά προβολήν μιας ήμέρας διεκόπη ή 
προλολή τού έργου «Οί κατάσκοποι* κρίνασα τούτο ή διεύ 
δυνσιν ώς ακατάλληλον διά τήν πελατείαν της καί προεβλήδη 
τό εργον «Ταραντέλλα*. 'Επίσης προεβλήδη «'Π Παριζέτ*.

Κινημ. Χαλήμ —αγά. Προεβλήδησαν τά έργα «Δαυίδ και 
Γολιάδ* καί «Τό σπήτι τού μυστηρίου*.
Τρίπολις

Κινημ. Πάνδεον. Προεβλήδησαν τά έργα «Μιά φωνή <χπ’ 
τό μιναρέ*, «Κβό Βάντις;*, «'Η κατοικία τών νεοσσώ)*, 
«Μόνα Βάνα*. «Πυργοδέσποινα τού λιβάνου*, «'Ο γύρος τού 
κόσμου*, *Μανόν Λεσκώ*, «Μιχαήλ Στρογγώφ*. <* Ο σιω- 
λός κατήγορος*, «Θαύμα λύκων*, *Κλόουτ*, «Πάτ καί Πα- 
τασόν* καί «'Άνευ οικογένειας* μέ άφάνταστον επιτυχίαν.

Κινημ. Αύρα. Προεβλήδησαν «Τό Καίνιγκσμαρκ*, «Δίψα 
χρυσού*, «' Ο ευνοούμενος τού Βασιλέως*, «Τά όνειρα πού 
σβύνουν*, «'Η πόρτα τού δανάτου*, «Το ίπποδρόμιον τού δι
άβολου*, «Ό ταυρομάχος*, «(Ο άνδρωπος τής ερήμου*, «Τά 
δύο χαμίνι^*, «Μιά νύχτα εγκλήματος* καί Ό διάβολος τών 
Παρισίων*.

Κινημ. Υπαίθριος. Προεβλήδησαν τά έργα «Έδική 
τραγωδία* «Ματωμένος ερως*, «'Π βελόνα τού διαβόλου* και 
«Τά ίχνη τού τρόμου».

Κινημ. * Αττικόν. Προεβλήδησαν τά έργα «Ό καρπός τού 
πάδους* καί «Μιά επικίνδυνος αποστολή*. Α. Τονρνάς

ΦΘΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΟΙ ΑΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Το γραφεϊον μου δύναταινά σαςηρο- 
μιςθεύη καθ’ όλας τάς «ερεάζους 
το φθηνότερο πρόγραμμά καί το 
καταλληλότεροι Πεά νά προσελκύη 
πλατείαν·

Γρά^αχε νά σάς στείλε μεν καχάλογον 
καί χιμάς.
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ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
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Ι θαηηατοθνρίς 3Β
Τρικονπη o
Γηλ. AtevO. ΠΑΜΕΛΦΙΛΜ

ΑΦΙΧΟΗΣΑΝ :

μέ κάτοπτοον Zeiss, τύ-Λάμπα* οικονομίας 
που acadin. To πρώτον 
βραβεΐον εις τόν διαγωνι
σμόν τοΰ Βερολίνου. 120 
Κινηματογράφοι έν *Ελ- 
λάδι έπρομηδ'βύίΐηοαν 
τοιαύιας λάμπας έξ ημών 
υπέρτεροι, έγγυημένως, 
πανιές συναγωνισμοί·.

"Ανθρακες προύο- 
λης παντός διαμετρήμα
τος, εις χαμηλός τιμά:

Κόλλα Agfa, ή άνω 
τέρα ά'ά τον κόσμον.

Άνρονλέζ καί Μη· 
χαναί προϋολάς δι’ αί- 
ΐ)ούσ τς.

ΤΑΙΝΙΑΙ κολοσσοί, 
αποτελούσα· τό καλλίτε- 
ρον καί έπικερδέστι ρ. ν 
πρόγραμμα εις πάντα κινηματογράφον

Κινηματογραφικοί επιχειρήσεις πάοη; φύεεως.

<h«

ΙΙρΙν προιιηΟενθητε κινηματογραφικά 
νήματα άποτανθήτε εις τόν κ·

ιιηχα.
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Καί θά πειόθήτε ότι θά έ^ζετε 
μηχάνημα ΡΑΤΗΕ εις ττολν 

τιμήν.
εν<ι γνήόιον 

όνμοέρονόαν



| ΑΙΑ ΤΟΠ U.
Λ Είνε γεγονός αναμφισβήτητοι 
V ότι τδ νά προμηθεύει κανείς εις τούς 

πελάτας του την ιδίαν πάντοτε καλ-
Α. λιτεχνικήν άπόλαυσιν, έστω καί κο- 
V σμημένην με νέα στο) ίδια, είνε σάν 

: φαγητδν ξανα-& νά τούς σερβίρη ένα 

Λ ζεσταμένον.. Τδ 
V καλώς έννοούμε- 
& νον συμφέρον τής 

Λ. κινηματογρα φ ι - 
ν κής έπιχειρήσεως

Λ ανανεωσιν τουπρο- 
ν σφερομένουυλικού 
w Το νέον, τδ πρω- 
Λ τότυπον είνε εκείνα 
ν πού ελκύουν καί 

κατά συνέπειαν ά-
λ. ποφέρουνκέρδη.Οί
V μεγάλοι αστέρες

τής Εύρώπηςκαί Αμερικής βαίνουν
Λ. πρός την δύσιν των. Οί κατ’ εύφημι-
V σμδν κινηματογραφικοί κολοσσοί τής 

αμερικανικής καί ευρωπαϊκής παοα-
Α γωγής κατέστησαν πλέον κοινή καί 
ν τετριμέντί άναπαράστασις εξωτικών

καί φανταστικών σκηνών. Τδ κοινόν

ΛΙΕΪ0ΥΝΤΑΣ KAI IAI0KTHTA2 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ !

. απαιτεί κάτι τδ ύθηλότερον, ικανό- Λ. 
ποιούν τάς καλλιτεχνικάς του άπαι- ν 
τησεις. Τάς απαιτήσεις λοιπόν τοΰ 
κοινοΰέρχεται νάίκανοποιήση ή < A- Λ 
στήρ— Φιλμ» προσφέρουσα εις τούς V 
κ.κ. επιχειρηματίας κινηματογρά-

φων τας πραγμα- Λ. 
τιζά μεγαλειώδεις ν 
ταινίας τής ΚΡΑΤΗ &

ΚΗΗΙΝΗΒΤΟΓΡΑΦΙ- 
k ΚΗΣ ΒίΟΐϊΙΗΧΛΝΙΑΗής V

γίας., Αί ταινίαι Λ 
αύταί οί πραγμα- V 
τικοί αύτοί κολοσ- &

- σοί τής τέχνης, εί- Λ 
νε ένας θαυμάσιος ν 
συνδυασμός φυσι- W 
κού κάλλους καλ- Λ 
λιτέχνικής - έκτε- ν 

καί τού περιφήμου γυναι-

φιλμ . έχουν V

Λεσεω: · w 
κείου γεωργιανού κάλλους 

Αί υποδέσεις τών ।
Ζωήν τΛηφ-σει απο ■ την 

ζων τών χωρών τού Καυκάσου, α
πό τά.,έργα τών μεγα/ειτέρων Ρώσ- 
σων συγγραφέων καί ποιητών.

rΑΛοκ^ειότικϊι έκ^ιετάλλενόις τών ταινιών τϊϊς έταιοίας «Γκόόκιπποοα 
λάδα9 Βαλκάνια καί Αϊγνπτον

ΑΣΤΗΡ ΦΙΛΜ
Xtoi Φέξη 8o — ΆΟΛναχ


