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Λάμπαχ οικονομίας έ κάτοπτρον Zeiss, τύπου acadin. Τό πρώτον
βραβεϊον εις τόν διαγωνι
σμών τού Βερολίνου. 120
Κινηματογράφοι έν Έλλάδι
έπρομηθ^ύΦηοαν
τοιαύτας Λάμπας έξ ημών
ύπέρτεραι, έγγυημένως,
παντός συναγωνισμού.
"Ανθρακες προθολης παντός διαμετρήμα
τος, είς χαμηλός τιμάς
Κόλλα Agfa, ή ανώ
τερα ά'ά τ^ν κόσμον.
Άνρονλέζ καί Μπ·
2ζαναί προβολής δι’ αίάούσ ις·
ΤΑΙΝΙΑΙ κολοσσοί,
αποτελούσα* τό καλλίτερον καί έπικερδέστερον
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Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Έκ τής έγχρίτου οικονομολογικής έφημερίδος
«Οικονομικός Τκχυδρόμος» άναδηιοσ;εύομεν τό
κάτωθι βαρυαή ικντον άρθρον, έν σχέσει μέ τήν
φορολογίαν το5 κινηματογράφου έν Έλλάδι καί
ίλλαχοΟ.
Γενικά. Ό κινηματογράφος δ επικίνδυνο; αυ

τός αντίπαλος του θεάτρου, δστις ήρχισεν ήδη νά
συναγωνίζεται μέ τόσην επιτυχίαν τό πραγματικόν
θέατρον καί νά τό άτειλή μέ τήν πλήρη επικρά
τησήν του, άτοτελεΐ εν τών προσφιλέστερων θεα
μάτων τού Έλληνος.
ΕΙς τήν άνάπτυξιν τής κινηματογραφίας έν Έλ
λάδι τό κράτος διεϊδεν εναν σημαντικόν πόρον
αύξήσεως τών εσόδων του κιί επέβαλε σχετικήν
φορολογίαν τόσον κατάτήν εισαγωγήν τών διαφόρων
κινηματογραφικών συσκευών καί ταινιών έκ τού
εξωτερικού όσον καί κατά τήν λειτουργίαν αυτού
ώς δημοσίου θεάματος.
Πριν ή είσέλθωμεν είς τό κύριον θ·:μα τής παρούσης μελέτης καί έξετάσωμεν τά τής φορολο
γίας τού κινηματογράφου, θά έπιχειρήσωμεν σύν
τομον έξέτασιν τής κοινωνικής αυτού αποστολής.
♦

ΤΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

εις είκοσι λεπτά μόνον τής (όρας νά διδάξη ολόκλη
ρον ιστορικήν περίοδον, τήν οποίαν τό καλύτερον
καί μάλλον εύμέθυδον ιστορικόν σύγγραμα εις εϊ<οσιν όλοκλήροτ^ ώρας δέν θά ήδύνατο νά κατορθώση. Ό Στρέζεμαν, εις τών μεγαλυτέρων συγ
χρόνων πολιτικών τής Γερμανίας, είπεν ότι θεω
ρεί τόν κινηματογράφον ώς τόν καλύτερον αγωγόν
νέων ιδεών καί εύγενών συναισθημάτων, ώς φορέα
πολιτισμού καί ψυχικής επικοινωνίας μεταξύ τών
λαών.
Εις όλα σχεδόν τά πεπολιτισμένα κράτη όπου
έγένετο άντιληπτή ή μεγάλη μορφωτική δύναμις τού
κινηματογράφου, χρησιμοποιείται ήδη ούτος
ούτο; ώς τό
καλύτερον μορφωτικόν μέσον τής νεολαίας καί τών
γε
χωρικών, Ιδίφ διά τήν διδασκαλίαν τής ιστορίας, γεωγραφίας καί τών φυσικών έν γένει επιστημών,
καί όπου, κατά τούς παιδαγωγούς, απαιτείται «επο
<έπο-
πτική» διδασκαλία.
’Αλλά σύν τοϊς άλλοις, ή «κινηματογραφία» προ
στατεύεται ιδιαιτέρως ώς βιομηχανία, διότι μέ τήν
τερασιίαν διάδοσιν αυτής έξειλίχθη σήμερον είς τήν
πρώτην τών έν τφ κόσμω βιομηχανιών, άποφέρουσα
παμμέγιστα έσοδα καί εις τούς κεφαλαιούχους, αλλά
καί είς τα διάφορα κράτη. Έπί παραδείγματι εις
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ή αξία τών προϊόντων
τής κινηματογραφίας ήτις ανέρχεται εις 30,00<Ζ),01 0
αγγλικά; λίρας, υπερτερεί πάσαν άλλην βιομηχανίαν
έν τή χώρφ ταύτη, μετ’ αυτήν δέ έρχεται ή βιομη
χανία τού πετρελαίου, τών τροφών κλπ. Ώς έκ τού
του λαμβάνονται διαρκώς καί νέα κρατικά μέτρα διά
τήν άνάπτυξιν καί διάδοσιν τών προϊόντων τής έγχωρίου βιομηχανίας, καθώς καί δασμολογικά τοιαύτα διά τον περιορισμόν τού συναγωνισμού αυτών
υπό τών ξένων εταιρειών.

μορφω
τική κ ιί εκπολιτιστική άτοστολή τού κινηματογρά
φου προ πολλού ά*εγνωρίσθη εϊς όλα τά ευρωπαϊκά
κράτη καί τάς Ηνωμένας Πολιτείας. CQ κινημα
τογράφος έπαυσε ά θεωρήται πλέον ώς έν άπλούν
ψυχαγωγικόν μέσον κατάλληλον μόνον νά τέρτο
καί διασκεδάζη μικρούς καί μεγάλους. Τουναντίον
κατατάσσεται σήμερον εις τήν πρώτην γραμμήν τών
κατ’ εξοχήν μέσων προς αισθητήν καί μορφωτι
κήν διάτλασιν τού λαού, δι t τούτο δέ καί τυγχάνει
ιδιαιτέρας προστασίας έκ μέρους τών ξένων κρα
τών. Διάσημοι άνδρες ώς δ Έδισσον, δ Στρέζεμαν
Φορολογική άποψις.—Παρ’ ήμϊν τό κράτος
κ· λ. π. έπλεξαν τό έγκώμιον τού κινηματο
ήσχολήθη μέχρι τούδε μέ τόν κινηματογράφον σχε
γράφου.
__
Κατά τόν “Έδισσον, ό κινηματογράφο; δύναται δόν μόνον άπό ταμιευτικής άπόψεως,
Κοινωνική άποιμις.— Ή κοινωνική,
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Προ τίνος έλήφθησαν μέτρα τινά σχετιζόμενα μέ
τήν κοινωνικήν δράσιν τού κινηματογράφου και
άφορώντα κυρίως τήν άσκησιν προληπτικού έλέγχου
έπ! ταινιών.
’Ανεξαρτήτως τής αμέσου φορολογίας εις ήν ύπόκειται αί κινηματογραφικά! επιχειρήσεις ως και αί
λοιπά! εμπορικά! επιχειρήσεις, αύται φορολογούνται:
α') διά δασμών κατά τόν εκτελώ νισμόν τών είσαγο·
μένων εις τό κράτος κινηματογραφικών συσκευών
και ταινιών. Ανέρχονται δέ οι δασμοί έπ! τών είσαγομένων ταινιών εις δραχμάς 2—2.500 περίπου κατά
ταινίαν και β') διά τελών αδειών λειτουργίας δήμο
σίου θεάματος, άτπα κυμαίνονται άπό δραχμάς
50-125 κατά μέσον όρον δι’ έκάστην παράστασιν
και γ ) διά τελών έπι τών διστιθεμένων εισιτηρίων
τών κινηματογραφικών π' ραστάσεων.
Ή ίσχύουσα σήμερον φορολογία έπι τών κίνημα
τογραφικών παραστάσεων Ιπεβλήθη τό πρώτον τό
έτος 1918 διά τού νόμου 1237 «περί φορολογίας
τών δημοσίων θεαμάτων», εφαρμόζεται δέ ήδη ώς
έτροποποιήθη διά τού νόμου 1945 τού έτους 1920.
Δι’ αυτού έθεσπίσθη ιδιαιτέρα φορολογική κλΐμαξ ώς προς τήν φορολογίαν τών εισιτηρίων τών
κινηματογράφων, διάφορος κα! πολύ βαρυτέρα τών
θεάτρων.
Τά φορολογικά ποσοστά τής κλίμακος ταύτης
ώρίσθησαν ώς έξης:

εΐχεν προ οφθαλμών, θά ϊδωιιεν δτι εύρίσκετο ούτος
εις πλήρη αρμονίαν μέ τήν ύπάρχουσαν τότι κατά·
στάσιν. Κατά τόν χρόνον τής έπιβολής τής πρ·κειμένης φορολογίας ή άξια τών είσιτηρίων τών κινημα
τογράφων έκυμαίνετο εις πολύ χαμηλόν έπίπεδον άπό
0,50—3 δραχμάς τό πολύ. "Ενεκα τούτου ή άρχική
φορολογία έβάρυνεν ούσιαστικώς τά εισιτήρια μέ ποσοστόν 15—30 ο)ο. Σπανιότατα κα! εις εξαιρετικός
δλω; περιπτώσεις ή τιμή τών είσιτηρίων τ'περέβαι ·
' εν αυτό τό έπίπεδον.
'Ω; έκ τούτου, ή θεσ.τισθεϊσα άρχικώς φορολογ α δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ήπια κα! ανάλογος
προς τήν φορολογικήν άντοχήν τού θεατού.
Μέ τήν πάροδον δμως τού χρόνου κα! ένεκα
τής πτώσεως τή; άξίας τής δραχμής, συνέβη ώστε
αί τιμά! τών εισιτηρίων νά αυξηθούν σύν τφ χρόνφ
πολύ πέραν τών παλαιών τιμών κα! νά φθάσουν σή
μερον κατά μέσον δρον τάς δραχμάς 15—17. ’Επει
δή δέ τήν έπελθοΰσαν τοιαύτην μεταβολήν τής φο
ρολογικής βάσεως δέν παρηκολούθησε κα! άνάλογος
προσαρμογή τής
φορολογικής κλίμακας, συνέβη
ώστε ή πριν δίκαια φορολογία ν’ άπολέση τόν χα
ρακτήρα της τούτον, άφού δ,τι άλλοτε ήτο έξαίρεσις
έγεινεν ήδη κανών.
Έν τοσούτω τό πνεύμα τού νομοθέτου δέν πρέ
πει νά διαφεύγη τόν άντικειμενικώς έξετάζοντα τά
τής φορολογίας ταύτης. Σκοπός τού νόμου ήτο νά
Τέλ·ς λεστ.
είσιτηρ. δρ. έπιβάλη έπι τού κινηματογράφου φορολογίαν άνά
λόγον προς τήν οικονομικήν άντοχήν τών φορολο0.3©
1.—
γουμένων.
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2.—2.50 κατα προοδευτικήν κλίμακα τοιαύτην, ωαιε ο μεν
1.- '
32.503.— οικονομικός ασθενέστερος νά βαρύνεται ελαφρότατα,
πολύ δέ βαρύ τερον ό οικονομικός εύρωστότερος.
1.40
3.— 3 50
Έξ
δλων
τούτων
συνάγεται
δτι
ή
πρόθεσις
τού
1.80
3.50 4. —
νομοθέτου ήτο νά μή έπιβαρύνη δυσαναλόγως ούτε
50 ο)®
4.— -6.—
40 ο)ο
6.— κσ! άνω τούς θεατός άλλ’ οΰιε και τάς κινηυατογραφικάς επι
χειρήσεις, ουδέ ν’ άνακόψη τήν πρόοδον αύιών.
*Ως παρατηρεί τις ή φορολογία επί τών εισιτη
Και άφού κατά τήν περίοδον εκείνην τήν πολε
ρίων τών κινηιιατογράφων κυμαίνεναι άπό 15 ο)ο· μικήν, τοιαύτη υγιής πράγματι άντίληψις περ! τής
50 ο)ο διά τά εισιτήρια άπό άξίας δρπ/. μιας μέχρι κινηματογραφικής τέχνης κα! τής φορολογίας αυτής
τεσσάρων (κα! μέ τήν προσθήκην τού προσθέτου έπεκράτει, εινε άοά γε ορθόν εις σύγχρονον νομοθέυπέρ άναγκαστιχού δανείου τά ποσοστά άνέρχονται την νά χαράξη άλλην εκείνης κατεύθυνσιν και νά
εις 16 1)2 ο)ο-65 ο)ο) εις 40 ο)ο (ή μάλλον μέ τήν κύρωση τήν δημιουργηθεϊσαν λόγφ τής ανατροπής
προσθήκην τού πόσοστού υπέρ τού άναγκαστικού τών οικονομικών συνθηκών, τής κυριωτέρας αυτής
δανείου διά τά άνωτέρας άξίας τών δραχμών 6 εισι προϋποθέσεως φορολογικού τίνος νόμου, πραγματι
τήρια.
κήν κατάστασιν, δι* ής επιβαρύνεται κατά τόν αυτόν
Μέ άλλας λέξεις σήμερον κατά κανόνα τά κινη τρόπον τόσον ό πλούσιος και δ κεφαλαιούχος, δσον
ματογραφικά είσιτήρια άδιακρίτως τής άξια; αυτών, δ πτωχός κα! δ εργάτης ; ’Ή μήπως εΐνε δυνατόν
έφ’ δσον υπερβαίνουν δλα γενικώς τό τίμημα τών σύγχρονος νομοθέτης νά έχη τόσον άλλοίας άντιλήδραχμών 6 φορολογούνται μέ ποσοστόν 50 ο)ο και ψεις περ! τής κινηματογραφίας ώστε νά Θέλη νά έπιάνοχ
f ■
βαρύνη αυτήν υπερβαλλόντως και νά περιορίση τήν
Έάν θελήσωρεν ν’ άνατρέξωμεν εις τήν έποχήν άνάπτυ|ιν αυτής;
καθ’ ήν τό πρώτον έθεσπίσθη ή ισχΰουσα και σήμε
’Ασφαλώς ούχί. Ουδενός τήν άντίληψιν δύναται
ρον έτι φορολογική κλΐμαξ, ήτοι εις τό έτος 1918 κα! νά διαφύγη δτι δ κινηματογράφος έχει έξελιχθή σή
192 ), λάβωμεν δέ ύπ’ οψιν τάς τότε έπικραιοΰσας μερον είς μίαν αληθινήν τέχνην, εις τεραστίαν σχο
οικονομικός συνθήκας, τάς οποίας ό τότε νομοθέτης λήν εγκυκλοπαίδειας, εις πρώτης τάξεως έκπολιτιστι·
λ
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κόν κα! μορφωτικόν μέσον, τό όποιον καταλλήλως μακας γ') διάφορος φορολογία άναλόγως τού τόπου
χειραγωγούμενον παρά τού κράτους θά ήδύνατο νά τελέσεως τού δημοσίου θεάματος. ΕΙδικ&ς ώς προς
άποβ*5 κα! παρ’ ήμΐν σπουδαίως συντελεστής προό τό σημεϊον τούτο παρστηρούμεν δτι έν τή φορο
δου κα! άναπτύξεως τού ελληνικού λαού. Έάν δέ ή λογία τού κινηματογράφου ένδείκνυται έτι μάλλον
κινηματογραφία κα! ώς βιοιιηχανία έτύ/χανε τής τά υποβληθούν είς ήλαττωμένον τέλος τά είσιτήρια
έν
ταϊς
έπαρχίαις
κινηματογράφων
προσηκούσης προστασία; κα! ένισχύσεως έκ μέρους τών
μικρός
πόλεις
ή
κίνη
τού κράτου; θά ήδύνατο νά δηαιουργηθή μία νέα καθόσον εί; τάς
πηγή πλούτου διά τήν Ελλάδα, καθ’ δσον Θά άνε- σις εινε πολύ περιωρισμένη καθώς κα! αί εισπρά
πτύσσοντο κα! παρ’ ήμΐν κινηματογραφικά! επιχει ξεις. Έξ άλλου δμως δοθέντος τού μορφωτικού
ρήσεις δ πως κα! εί; άλλα κράτη, δεδομένου οτι δλοι κα! τού έκπολιτιστικού χαρακτήρας τού κινηαατοοί άπαραίτητοι προς τούτο παράγοντες δέν λείπουν. γράφου, ή έλάφρυνσις τής φορολογίας κα! ή διείΚα! συνοψίζοντες τ’ άνωτέρω λεχθέντα νομίζο- σδυσις τούτου εις τάς μικρός πόλεις θά συνετέλει
μεν δτι θά ήτο ένδεδειγμένη ή προσαρμογή τής φο κατά πολύ είς τήν πρόοδον τιον έπαρχειών.
Στατιστικά! ηληροφορίαι. — Έν Έλλάδι λει
ρολογικής κλίμακος τών κινηματογράφων προς τάς
περί
τά
90
θέατρα
έξ
ών
12
έν
Άθήήδη ύφισταμένας οικονομικά; συνθήκας ύφ’ άς ού τουργούσι
I
τος λειτουργεί. ’Αποτέλεσμα τή; τοιαύτης ένεργείας ναις, 3 έν Πειραιεΐ, 5 έν Θεσσαλονίκη, 9 έν Κερ
Θά ήτο μείωσις άφ* ενός τής άξίας τών εισιτηρίων, κύρα, 2 έν Πάτραις, 2 έν Μυτιλήνη, άνά έν είς τάς
βελτίωσις τών δρων τής λειτουργείας τών συναφών κυριωτέρας νήσους, και άνά έν είς έκάστην σχεδόν
έπιχειρήσεων αύξησις δέ τού αριθμού τών Θεατών πόλιν έχουσαν άνω τών 4—5.000 κατοίκων.
Οι έν ένεργείφ έπαγγελματίαι ηθοποιοί οί έγγε
κα! πολύ μεγαλυτέρα άπόδοσις τού έσόδου έκ τής φο
γραμμένοι
είς
τό
σωματεϊον
τών
ήθοποιών
ανέρχον

ρολογία; ταύτης.
Φορολογία έν zf άλλοδαηη.—Έπι τή ευκαιρία ται είς 1094, τό δέ λοιπόν προσωπικόν τό άσχολού ·
νομίζομεν δτι σκόπιμον Θά ή co νά σημειωθή ΙνταύΘα μενον είς τό θέατρον άνέρχονται είς 470 μουσικούς
τί ισχύει είς άλλα κράτη ώζ προς τήν φορολογίαν έγγβγραμμένους εις τήν δύναμιν τού συλλόγου μου
τών.κινηματογράφων.Έν Γαλλίφ ύφίσιαται τοιούτον σικών κα! 280 τεχνίτας θεάτρου εγγεγραμμένους είς
φορολογικόν σύστημα ώστε νά συνδυάζεται έπιτυχώς τήν δύναμιν τού οικείου σωματείου.
Έν Έλλάδι έλειτούργησαν κατά τήν λήξασαν
τό συμφέρον τού δημοσίου μέ τήν προστασίαν κα!
τήν πρόοδον τής κινηματογραφικής έπιχειρήσεως. κινηματογραφικήν περίοδον 71 κινηματογράφοι, 7
Ήτπ
εις ποσοστά μεταβαλμεταβαλ κινηματογραφικά έργαστήρια, 5 εργαστήρια κατ <Ηγη ή φορολογία βασίζεται είς
---- - - - —
λόμενα κατ’ άντίστροφον λόγον προς τάς πραγματο- σκευής τίτλων κα! 2 κινηματογραφικά περιοδικά.
Παγκόσμιος κίνησις.—Εις
Είς τά κάτωθι κράτη
ποίουμένας εισπράξεις. Έπι παραδείγματι εάν ύποτεθή δτι, έπι 100.000 δρχ. εισπράξεων έπιβάλλεται φό ύφΗτανται κα! λειτουργούσι τά έναντι σημει·ύμ&να
Θή
ρος
300.000 κινηματοθέατρα,:
ρο; 40 ο)ο, έπ! 200.0 )0 μόνον 35 ο)ο, επ! 300*000
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 22.000 κινηματογρ.
30 ο)ο κα! ούτω καθ* έξής.
Ό τρόπος ούτος τής φορολογίας έχει τό πλεονέ
Γερμανία
3.500
κτημα δτι
οτι άναπτύσσει τήν άμιλλαν μεταξύ τφν έπι
επι
Ρωσσία
3.000
χειρήσεων, ώστε νά έπιδιώκεται ή βελτίωσις αυτών,
Πολωνία,
2.400
συνεπείφ
συνεπείς τής οποίας αυξάνονται κα! αί εισπράξεις,
Γαλλία
2.200
άφ’ έτέρου δμως άποκλείει τόν φόβον τής άποκρύ’Ιταλία
·
/ς.
5
/
_
_____
1.200
ψεως
τών
εισπράξεων
έκ
μέρους
τών
έπιχειρήσεων,
Νότιος
’
Αμερική
•
1.100
διότι αύται έχουσι συμφέρον νά παρουσιάζουν μεγα
Κίνα
“λυιέρας
*
·
X
X
*
/
35
/
___
___
800
εισπράξεις διά νά πληρώνουν δλιγώτερα πο
Αυστρία
778
|
Βέλγιον
σοστά φόοου.
750
Έν Γέρμαν'φ
Γερμανοί ή φορολογία ανέρχεται είς
εις ποσο
Καναδάς
703
Εις τήν
στον 10 ο)ο έπ! τής άξίας τών εισιτηρίων. Είς
Σκανδιναυία
700
’Αμερικήν έφαρμόζεται Ιλαφροτάτη φορολογία. Είς
Εις
’Ιαπωνία
500
τήν ’Ίιαλίαν
Ιταλίαν κατά τόν νόμον τού 1924 τά μέν κοινά
Κεντρική ’Αμερική
227
άποκαλούμενα εισιτήρια
είσιτήρια φορολογούνται κατά φορο !
’Ολλανδία
156
ο).)
λογικήν κλίμακα, ήτις κυμαίνεται άπό 7 ο)ο—3 ) ο)ο
^Ισπανία
*
*
~
k
ο
123
τά δέ είσιτήρια θεωρείων κλπ. άπό 35 ο)ο—65 ο)ο.
Ελβετία
116
Γιουγκοσλαβία
71
Ελλάς
ΖΓςοτεινόμενα* μεταρρυθμίσεις. —Αί μεταρ32
I
Τουρκία
ρυθμίσει.άς άναπτύζαμενάλλοτε,ένδείκνυται νά γίνουν
Βουλγαρία
κα! ώς πρ ς τήν φορολογίαν τού κινηματογράφου.
23
Τσεχοσλοβακία
"Ητοι: ό)
φορολογικώνΛ ποσοστών,
<') ένοποίησις τών φορολογι-ών
ΑΛ
Κατά τό βιομηχανικόν δελτίον τής μεγάλης βρετ
β') έλάττωσις τών ποσοστών τής φορολογικής κλί

■ ■

Κινηματογραφικός *Αότήρ

ιανικής βιομηχανικής ομοσπονδίας εις δλον τον κό
σμον υπάρχουν ΘΟ,ΟϋΟ θέατρα, εις ιά όποια προβάλ
λονται κινηματογραφικοί ταινίαι. Αι συνολικά! δαπάναι κατασκευής ταινιών άνήλθον τό 1923 εις μό
νον τάς 'Ηνωμένας Πολ· τείας είς 30 έκατ. αγγλικών
λιρών. Κατά στατιστικήν τής διευθύνσεως τών φόρων
τών Ενωμένων ΙΙολιτειών έξήχθησαν έκ τής χώρας
ταύτης είς δλον τόν κόσμον 81.000.000 μέτρων φίλμ.
'Υπολογίζεται δέ δτι τά κεφάλαια τά διατιθέμενα έν
’Αμερική διά τάς κινηματογραφικάς επιχειρήσεις
ανέρχονται είς 1.500.000 δολλάρια, τά δέ κέρδη αυ
τών υπερβαίνουν τά 300 ο)ο του κεφαλαίου. Τό προ
σωπικόν τό άπασχολούμενον μέ τήν κινηματογραφίαν
έν Αμερική ανέρχεται είς 400.000 άτομα.
Any· I. Μαγκριώτης
ΝΕΑ

ΤΡΕΙΣ ΖΩΑΙ ΤΡΙΑ 0ΤΜΑΤΑ
Εΐνε

ό κινημαίογραφικδς κολοσσός

τής

«ΓΚΟΣΚΙΝΠΡΟΜ»
Τόν όποιον θ’ απολαύσουν κατά τήν έφειεινήν
σαιζόν οί φίλοι καί ^αυμασταί τής οθόνης χά
ρις είς τήν «Άστήρ Φίλμ». Εΐνε μία ταινία
τής οποίας τό «γύρισμα» οφείλεται είς τόν°Ελληνα σκηνοθέτην (ϊσως τόνπρώτον) ’Ιωάν. Περεστιάνην. Οί κριτικοί δλου τού κόσμου άπε·
φάνθησαν ώς εξής διά τόν Περεστιάνην: «'Ο
Περεστιάνης εΐνε ό πλέον απαιτητικός ρεζισέρ.
Είνε τόσο ρεαλιστής ώστε απαιτεί καί ή έλαχΐστοτέρα σκηνή μιας ταινίας νά γείνη είς τόν

ΟΒΕΡΓΑ
Τον Ζάν Ριόπέν

XRk.

α

—

Είναι ή μβγαλητέρα ταινία τής άγορας διά τήν έφετζινήν περίοδον 1927—28.

Είς τήν Οπερα των Ηαρισίων προβλη&εϊσα τδν παρελθόντα Σεπτέμβριον, έντδς
3 μόνον ήμερών έπραγματοποίησεν είσπράξεις 3,000.000 Γαλ. Φράγκ.

Ή διεύθυνσις του μεγαλειτέρου καί ώραιοτέρου» θεάτρου τον Εόομον^ τό
«Κάπιτολ^ ιτής Νέας Ύόρκης έηρότεινεν είς έκεϊνον οστις ή^ελεν νά με·
ταφέρη τδ πρ&τον άντίιυπον τοΦ Ναπολέοντος εις ’Αμερικήν δι9 άεροπλάνου άμ'ΐβήν 10.000 δολλαρίων.
Είς τδ ύπ' άριθ. 4Θ5 τής Cinematographic Franchise τής 28ης Σεπτεμβρίου
1927 άναφέρεται δτι ή έπιτυχία τοϋ «Ναπολέοντος» είς Βιέννην ήτο
τοιαύτη ώστε όλόκληρος ό τύπος, εγραψεν ένθουσιωδέστατα διά τδ Γαλλι·
κδν αύτδ μεγαλούργημα. eH κοσμοσυρροή δέ ήτο καταπληκτική.
Είναι ή συνεργασία 1ΟΟ έκλεκτ&ν ή^οποιών τοϋ διεϋνους θεάτρου, 7 μεγάλων
σκηνοθετών, 8 όπερατέρ, ΙΟ διευθυντών τεχνικού μέρους, 12 ρεζισέρ
7 φωτογράφων καί δαπάνη 38.000.000 Γαλλικών Φράγκων.

r

τού οίκου «ROSS» τού Βερολίνου
βίς μεγάλην συλλογήν
Πωλούνται είς τά γραφεία τού «Κινηματογραφι
κού Άστέρος» προς
ΔΡΑΧΜΑΣ ΑΤΟ ΕΚΑΣΤΗ
Δεχόμεθα παραγγελίας καί έκ τών επαρχιών μέ
τήν αυτήν τιμήν τών ΔΥΟ δραχμών.

ΤΟΓ ΑΜΠΕΛ ΓΚΑΝΣ

'Ο μεγάλος Γάλλος κριτικδς Antoine έπρότεινεν είς τδν πρόεδρον τής Γαλλι
κής Δημοκρατίας, νά παρασημοφορήσω τδν δημιουργόν, τδν έργασ&έντα
4 ολόκληρα ετη, ^Αμπέλ Γκάνς, δστις έπαρουσίασεν είς τδν κόσμον σήμε·
ρον κϋίτι τδ άφάντασνον, τδ ώραΐον, τδ τεχνικόν.

-■

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΑΙ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Μεγέθους κάρι-ποστάλ

0 ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Είναι μιά μεγάλη έργασία, έργαοΐα 4 έτ&ν9 Sva πραγματικά κομψοτέχνημα τής
κίνημα ογραφικής τέχνης.
Είναι ή τέχνη9 ή νεωτέρα τέχνη του κινηματογράφου ποϋ δέν ύπηρξβ άνθρωπος
. νά μην ώχριάσει πρδ του μεγαλείου. Αϋτδς ό αϋστηρός κριτής Claude
Farer είς τά τελευταΐον φύλλον του Cinemagazine, όμοίογεϊ δτι αύτή ή
ταινία πλέον είναι ό στα&μδς τής κινηματογραφικής τέχνης.

ΕΡΓΑ

Μια ταινία εμπνευσμένη από τό γγωστότατο όμώνυμι
μυθιστόρημα του Ζάν Ρισπέν δέν είναι πράγμα καινούριο,
πριν από ένδεκα χρόνια είχε κιόλας κυκλοφορήσει ένα
τέτοιο κινηματογραφικό έργο.
Σήμερα ή καινούρια « όβεργα» έχει βέβαια δλη τη
δυνατή τελειότητα πού έλειπε από τήν παλαιά ταινία καί
και
πού εκδηλώνεται σ’ αυτήν μέ τό τέλειο παίξιμο τών
των ήθοηθο
ποιών καί μέ τη χαρακτηριστική ώμορφιά, ιών
τ^πείων
των τππβιων
τής Βρετάνης, όπου ξετυλίγεται τό δράμα.
*Ο Μαρί-Πιέρ, νέος ψαρράς καί Βρετάνη:, ζή αμέ
Ό
ριμνος κι’ ευτυχισμένος ανάμεσα στή γιαγιά καί τήν αρ
ραβωνιαστικιά του. Μά νά, έρχεται από τό Παρίσι ή
χοντέσσα ντέ Ριμπιέρ, ή «ξόβεργα», ή διεστραμμένη καί
πρόστυχη /υναΐκα, πού μόνο σκοπό καί μόνη της
Iφροντίδα έχει νά ταράζη τήν ησυχία τών άνδρών. Ξετρελλαίνει καί τό νέο πού γιά χάρη της τ’ άφίνβι
άφινει δλα.
δλα.^'
Γρήγορα όμως τόν βαρυέται διψασμένη γιά καινού
ριες περιπέτειες καί ό Μαρί-Π.έρ, συντριμμένος, επι
στρέφει
στο σπίτι καί στήν ψαρική του. Μόλις όμως τήν
Λ- Λ
ξαναβλέπει σέ λίγο, τόν παίρνει πάλι ή ζάλη γιά τή μοι...
κακός του δαίμονας τόν
ραία !αυτήα_λγυναίκα,
πού,
σπρώχνει στήν αυτοκτονία. Ό Μαρί Πιέρ πέφτει από
ένα ψηλό βράχο’ τά νιάτα του δμως καί οί περιποιήσεις
,
. J
τών δικών του τόν σώζουνε. Ένφ είναι ακόμη άρρωστος
ή κυνική κοντέσσα τολμά νά χτυπήση τήν πόρτα του γιά
νά
τόν
δή.
Τότε
ή
γιαγιά,
σάν
εμπνευσμένος
εκδικητής,
εκδικητής
___ / _ _ Οένα _τσεκούρι καί
_ % τής
— σπάζει
Λ <- τόΛ κεφάλι.
^5
σηκώνει

Χωρίς συζητήσεις καί πολλά λόγια.
Χωρίς νά έπηρεαζό^εθα από τής ρεκλάμες διά τήν αξίαν πολλών
άλλων ταινιών ώς κολοσσών
Είναι γεγονός ότι,' ή ταινία
. ■

τόπον πού άναφέρεται ό συγγραφεύς.
Εις τήν ταινίαν «Τρεις ζωαί^τρία θύματα*
ο Περεστιάνης δείχνεται ποιός πραγματικώς
είνε. Δέν εΐνε δυνατόν όμως νά παρασιωπηθή
οτι είς τό έργον του ηύρε καί τόν άνάλογόν
του συνεργάτην, τήν Νάτα Βατσνάτζε. Πεοεστιάνης, Νάτα καί πραγματικότης ίσον «τρεις
ζωαΐ, είς ?να σώμα».
Ot κ· κ. Έπτχετοηιιατίατ δννανται άπινθννόιιενοτ ποός τήν έταιοείαν «ΑΣΤΗΡ ΦΙΛΜ»
Πατησίων (Στοά φέξη 8£>) νά Χάβουν περτβόοτέρας πληροφορίας δτ’ δ,τι άφορά τάς ται
νίας τής «Γκόόκινπροιι»

Θέτομεν είς τήν διάθεσιν οίουδήποτε έπ σημα βιβλία έάν άμφιβάλλει διά τήν
μή άχρίβε αν τών άνωτέρω άριθμών.

ΓΛΙΚΟΝ ΔΙΑΦΗΜίΣΕΩΣ
1 7 ειδών λιθογραφήματα (άφΐς)
320 φωτογραφίαι 30X40 έπΐ καρτονίου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΔΙΑ

ΤΗΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΕΚΕΡΗΣ
Ά-Θηνί — Φίλμ.»
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Κίνηνα'Μίγ^αφίκός Ά<Πίιρ

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ “UNIVERSAL,,
‘Από πολλού χρόνου ήδη αί παρουσιάσεις μεγά Ρέζιναλ Ντένυ θά έμφανισθή προσεχώς *εις νέαν
λων κινηματογραφικών φις· μ ον διαδέχονται ή μ;α σειράν έργων τά όποια θά παίξη εφέτος.
Ό δημιουργός τού «kid Roberts» θά έμφατην άλλην χωρίς καί ν’ άναφέρεται καί τό όνομα
τής «Universal». Έ μεγάλη αμερικανική εταιρεία νισθή εις ένα ρόλον φαώρόν καί εκτάκτως διασκεδακαιά τό διάστημα τούτο δεν έμεηεν εν τούτοις άδρα στικόν Τά δύο πρώτα έργα του, τής νέας περιόδου
νής. Αί προβληθεί σαι κατά διαστήματα ταινίαι της είναι «ό θείος μου από τήν ’Αμερική» μέ τήν Λή
«Τρέλλα γυναικών», «Παναγία των Ιίαρισίων», «Το Μοράνάρκετά θελκτικήν καί τήν Μπλάνς Μάκ Χάφεϋ
φάντασμα τής ‘Όπερας» καί τόσαι άλλαι έπιτυχίαι μίαν χαριτωμέ^ην καλλιιέχνιδα. Τό άλλο είναι «Δυο
άπέδειξαν πόσον ήτο ζωτική καί δτι ήδύνατο νά κα γυναίκες στούζ βραχίονας» μέ τάς Ότις Χάρλαντ,
ταλάβη έξέχουσαν θέσιν μέσα εις τήν κρηματογρα Γερτρούδην "Ολμσιητ κΓ<ί Αιμιλίαν Φρίτϋροϋ. Πρό
φίαν. Αι μεγάλαι παραγωγαί πού μάς άνηγγελθησαν κειται πε ί δύο φιλμ τά όποια ώνισμένως δέν θά προήδη δεν ύπολοίπονται καθολου των προηγουμένων, καλέσουν διόλου τήν δυσθυμίαν.
ΕΤς εκ τών οικοτρόφων τής «Universal» ό δποίυς
έλπίζομεν δέ νά εύρεθώμεν λίαν προσεχώς εί; τήν εύχάριστον θέσιν νά τάς άναπτύξωμεν εις τούς άνα- γνωρίζει νά πρ σπ1 ιεΐται περί τών θεατών τον δηγνώστας μας δημοσιεύοντες τάς κυριωτέρας εξ’ αυ δημοκόπον καί τον κόλακα μέ τρομβράν έπιδεξιότητα, ό Χότ Ζίπσον θά χειροκρο ηθή ώρισμένως καί
τών τάς οποίας κατέχει ήδη ή Σινέ Όριάν.
Τό περιεχόμενον τής ένδιαφερούσης αυτή; κινη πάλιν εις ένα νέον φιλμ τού «Φάρουέσι» υπό τον
ματογραφικής αγγελίας είναι αντάξιον τής προγενε τίτλον «Ό άνθρωπος μέ τά κόκκινα μαλλιά» τό
στέρας παραγωγής περιλαμβάνει δέ κα! μερικά έργα όποιον άνελαβε νά παίξη μέ τήν *Ότε Χάρλαν καί
τά όποια ή Universal «έγύρισε» διαθέσασα πλεϊστα τήν Μπλάνς Μακ ^αφεϋ.
τεχνικά μέσα καί επί τή βάσει μιας νεωτέρας καί πε
Έν τφ μέσφ τής πλειάδας τών Κόου-μπόϋ τού
ρίεργον τρόπον τινά νοοτροπίας.
κινηματογράφου οι όποιοι από πολλού εμφανίζονται
Ποιος δεν ενθυμείται άλλως τε τον θρίαμβον πού επί τής οθόνης ό Χότ Ζίπσον ώρισμένως είναι
κατήγαγε ή <Universol» με τον «kid Roberts» δ μάλλον διμοφιλής. Ύ)λοι συμφωνούν καί δίακηρκαί τον «Εύγενή τού Ρίγκ;» Μετά τάς επιτυχίας αύ ρύτουν δτι γνωρίζει νά σκηνοθέτη θαυμάσια τοιούτάς ό Ρόζεναλ Ντένυ ό άγνωστος προ έτους κωμικός του είδους έργα καθ’ ήν στιγμήν άλλυΐ πού θέλουν
μπρξέρ κατόρθωσε νά καταλάβη μετά τήν δημιουρ νά τον μιμηθούν αποτυγχάνουν οικτρότατα. Γνωρί
γίαν ενός ρόλου θαυμάσιου εις τά ανωτέρω έργα, ζει κατά βάθος τήν ζωήν τών ανθρώπων τής ανα
εξαιρετικήν θέσιν μεταξύ των πλέον δημοφιλών τολικής Αμερικής τών οποίων τά ήθη καί έθιμα
αστέρων τήςΐ σκηνοθετεί μέ εξαιρετικήν φυσικότητα άποδεικνύων
οθόνης. Δεν δτι τό τάλαντόν του δέν είναι μονον νά ίππεύη
ε ί να ι ανάγ σαν αληθινός κένταυρος.
κη νά ύπενΕίμεθα επίσης εις θέσιν νά άναγγείλωμεν εις
Θυ μίσωμεν τούς άναγνώστας μας δτι ή εταιρεία «Universal»
τήν σταδιο- θά παρουσιάση έναν νέον δράιια εις τό όποιον πρω
δρομίον|τού ταγωνιστεί ή γνωστή καλλιτέχνις Λάουρα Λαπλάντ.
Ρέζσαλ Ντέ
Ή «Θέλησιςτού θα άτου»είνε δ νέος τίτλος τού
νυ. Ό συμ- έργου εις τό όποιον ή Λάουρα Λαπλάντ μέ τον Πώλ
παθήςκαλλι- Λενί δημιουργούν ένα σπάνιον ρόλον τού όποιου τάς
τέχνης είναι νεωτεριστικά; αντιλήψεις Θά εκτιυήσουν πολύ οί Θεάλλως τεπο~ αταί. Εις τό έργον παίζουν έπίσης ό Γκρήκτον Χάλ,
λύ ^γνωστός ή Τούλυ Μαρσάλ, ή Γερτροτδη *Αστορ, ό Φορέστ
καί αγαπη Στάνλεϋ, ή Φλώρα Φίγκ, δ Γεώργιος Σίγμαν καί άλ
τός εις ιούς λοι. Ή Universal έχει ακόμη νά παρουσιάση εκτός
άναγ|'ώσταζ τών τεσσάρων έργων πού άναφέραμεν ανωτέρω καί
μας. Αί πο- μίαν σειράν έργων άνωτέρας δι νάμεως. «Ή δικαιο
ίς ε σύνη τών ά>θρώπων» μέ τήν Μαργχερίτ ντέ λά Μότ
πιτυχία ι του καί τον Ζόνι Βάλκερ. «Ή Γιαγιά» δράμα παρμένο
3/
3/0 3
έχουν ηοη ε από τήν οικογενειακήν ζωήν, εις τό όποιον διακρίξασφαλίσει νεται διά τήν δραματικήν της τέχνην ή Μαίρη Κάρ.
τήν φήμην Λέγουν δτι εις τό έργον αυτό ή Μαίρη Κάρ δημιουρ
τού ’καλλι γεί ένα ρόλον συγκινητικά)τατον τον άνώτερον από
τέχνου. Ό δλους πού έχει δηιιιουργήση έως τώρα. Τήν φοράν
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αυτήν παρά τό πλευρόν της θά έχη τούς Χάρυ Βι- έργον ιστορικόν μεγίστου ένδιαφέροντος.Τέλος «Όάνκτόρ, Ροβέρτον νΑγκνεβ καί Ζύν Μάρλοβ.
θρωποςπού γελά» είναι έν από τάμεγαλείτερα έργατής
"Αλλο έργον τή; αυτής σειράς είναι τό «Μία ά «Universal» σκηνοθετηθέν υπό τού Πώλ Λενί από
νεψιά τελευταϊον πλοίον» μέ τον ΜΕ1ερετ Χόρτον τό ομώνυμον σύγγραμμα τού Βίκτωρος Ούγκώ. Σ’
τον δημιουργόν τού «Δ >ν Ζουάν τού Χόλλυγουντ» αυτό παίζουν ό Κόνρας Φάίτ καί ή Μαίρη Φίλμπιν.
καί τήν θελκτικωτάτην Μαριάναν Νίξον.
Το έργον αυτό τό όποιον έτελείωσε ήδη πιστεύεται
Ή «’Αδυσώπητος Μοίρα» δημιούργημα τού γενικώς δτι αποτελεί αληθινόν θρίαμβον διά τήν
Ντυπόν τού σκηνοθέτου το? «Βαριετέ» μέ τήν Μπέτ- παραγωγήν τής με/άλης αμερικανικής εταιρείας
τυ Κόμψον κχί τήν Μαίρη Φιλμπιν είναι ωσαύτως «Universal», τής όποιας τό πλεϊστον μέρος ήγόρασε
ένα φιλμ περιπετειώδες καί πλήρες συγκινήσεων. Ό ή προοδευτική Αθηναϊκή εταιρία «Σινέ Όριάν».
«μυστηριώδης θάνατος» μέ τον Χάρυ Πιέλ τον α
κροβάτην καλλιτέχνην ταινίαν τής οποίας τήν απο
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΧΙΝΤΕΡΜΠΟΪΡΓΚ
κλειστικότητα τής έκμεταλλβύσεως έκράτησεν έξαιρετικώς ή «Universal» είναι υπόδειγμ ι τύπων. ‘Ό
λοι οί τίτλοι του καί έν γένει δλη ή διανομή τού έρ
Είναι ό τίτλος έν^ς νέου μεγάλου ιστορικού φιλμ
γον είναι εντελώς πρωτότυποι.
τής. U. F.A. τό όποιον «γυρίζεται» έπί τή εύκαιρία
Άλλ’ έκεΐναι αί ταινίαι τής «Universal» πού
τής όγδοηκονταετηρίδος τού μεγάλου στρατάρχου.
αναμένονται μέ περισσοτέραν αγωνίαν είναι έκεΐναι
Όλόκληρος ή ζωή τού Χίνδενμπουργκ, ή έξέλιεις τάς οποίας πρωταγωνιστεί ό Μοσζούκιν ό όποιος
έκλεισεν ήδη συμβόλαιον μέ τήν ως άνω εταιρείαν ξίς του άπό λοχαγού είς στρατηγόν, ή δράσις του
διά πέντε έτη. Ό μέγα; καλλιτέχνης θά έμφανισθή κατά τόν παγκόσμιον πό εμον, τά Τάννενμπεργκ καί
εις τά έργα «Μόσχα» καί «Ή έρυθρά ώρα» δράματα αι Μανζουριαναί Λίμναι θά άποθανατισθούν είς τό
είς τά όποια έχει ώς συναγωνιστήν τήν Λυά ντέ φίλμ.
Επίσης τό φίλμ θά περιλαμβάνη καί τά σχε
Ποΰττι.
Είναι γνωστή ή θέσις τήν όποιαν κατέχει ό τικά μέ τήν κατά τόν Απρίλιον 1925 έκλογήν του
Ίβάν Μοσζούκιν είς τόν κινηματογράφον. Αί πολυ ώς Προέδρου τής Δημοκρατίας καί θά φθάνη μέχρι
πληθείς του έπιτυχίαι δπως «ό ηθοποιός Κήν», ό τών τελευταίων γεγονότων.
«Μιχαήλ Στρογκώφ» καί ό «Καζανόβα» εις τόν
Ή ιστορική σημασία τού φίλμ είναι μεγίστη, δΓ
όποιον θά τόν ίδούν οί άναγνώσται μας έφέιος είναι αύιό καί ή4παγκόομιος έπιτυχία^του είναι ^έξησφαίκαναί διά νά μάς πείσουν δτι καί τά μέλλοντα έργα λισμένη.
εις τά όποια θά έμφανισθή θά
είναι έξαιρετικά ζ,άπό πάσης
άπόψεως.
’Επίσης ή Γαλλίς ηθοποι
ός Πωλέττ Ντυβάλ Ιμέ τόν
ακροβάτην Ριχάρδον Τάλματζ
θά έμφανςσθούν ή μέν πρώτη
εις μίαν σειράν δραματικών
κωμωδιών τάς οποίας θά«γυρίση»ή «Universal» ό δέδεύ
τερος είς άλλην σειράν φίλμ
περιπετειωδών, γεμάτην από
συγκινητικός καί φρικιασπκάς
σκηνάς.
Έκ παραλλήλου ή «Uneversal» άνέλαβε τήν^κινηματογράφησιν τού έργου τού
διασήμου συγγραφέως Βέσσερ
Στόβ «Ή καλύβη τού θείου
Τόμ». Πρόκειται περί έργου
τού οποίου ή ύπόθεσις εκτυ
λίσσεται ζείς τά ένδότερα τής
’Αμερικής δπου έζων άλλο
τε υπό τάς πλέον φρικιαστικάς συνθήκας οι μαύροι δού
Μία σκηνή από τό έργον τής Σινέ Όριάν ΠΥΡ ! μέ τόν
λοι τής ’Αμερικής. Είναι ένα
Σάρλ Βαννέλ

ναπαραστάσεις τής ζωής, Ό Ρωσσικός ρεαλισμός τον δποιον η παγκόσμιος κινηματογραφική κριτική ε'πλεξε τό
έγκόμιον κοριαρχεΐ τις τάς ταινίας τάς όποιας άιίλοβε νά
προμη&ενση εις τό Έλλ. κοινόν ή έταιρεία «Άστήρ Φιλμ*

* Ολα τά φ λμ τής «Γχοοκινπρόμ* βασίζονται επί τών
φιλολογικών αριοτονργηιιάιων τών μεγαλντέρων ρώσσων
καί γεεοί^γιανών σνγγραφόω*· Μεγαλειώδη, σνν^ιασμός τής
τέχνης 'Η εταιρεί < ^9Αστήρ Φίλμν είνε βεβαία οτι ΌΑ
ικανοποίηση τόΈλλην. κοινόν κατά τήν δφετεινήν σαιζόν.

ΑΣΤΗΗΦΙΛΜ
Αχοκλειέττκίι άνττπροΑωπεία κ

άλλενόις τών ταινιών τής
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(Κρατική Κινηματογραφική Βιομηχι ίής Σοβ. Γεωργίας—Καύκασού)
Όδύς Πατηόιω·»! Φίξ'» «»)

SYlepiRai άωό τάς ταινίας τάς a ; αφέ&ει νά έχουν νιν oyzv
tcdv οι κ. κ. εαιχειρη\ t κινηματογράφων
«Ποτάς Λταίετ;» ’Αληθινόν άριστίύ^ μέ τόν Ανατέλοντα νέον αστέρα
τή; οθόνης Νάταν Βατσνάτζε.
« Γό ύρονρι^ν τοϋ Χονφάη» Μέ τόν ντα τής κινηματογραφικής τέχνης
Μπέκ Ναζάρωφ. ΙΚστή αναπαράστί 6ν μελανών χρόνων ■ τής εποχής
τής δουλοπαροικίας.

<Γκιονλη, ή ηβντά^ορφη 6οόκοπ·<1
παρελαύνει τό ύπέροχον μεγαλείον J
του. *Η ώραιέιης τής Νάτα Βατσιά
άλλων ήΦοποιών Ανυψώνουν τήν ται

ΣΜΗΝΑΙ ΑΠΟ TO -cpPOYPION ΤΟΥ ΣΟΥΡΑ/Λ·

Εις τήν ταινίαν
αυκάσου καί ή ζωή τών κατοίκων
ηί τό άριστοτεχνικό παίξιμο τών
ιίς καλλιτεχνικόν ύψος άφάνταστον
εϋ Κανκάόον»

«Τρεϊς (ωές, τρία θνηατα» *Π ταινί| εή οφείλεται ·1ς τό αφθαστον καλλιτεχνικόν τά/ιαντον τοϋ ΈλληνοςΑ Ητου *Ιωάν. Περεστιάνη.
«*Ι1 Πρτγκήπτόόα Μαίρην ’Από τό ιχον έργον του μεγάλου
ποιητοΰ Λερμωντώφ.
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ΣΚΗΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΝ <ΠΟΙΟδ

ΠΤΑΙΕΙ;»

<Ό αίχράλωτος τον Κανκάόον» Το 11 Τολστόϊ. *Ολη ή δημιουργικότης
καί όλοι οι γιγαντιαΐοι διαλογισμοί ΐΗγάλου ερημίτου τής Γιασνάγιας
χαρακτιΐρν τήν ταινίαν αυτήν·
Πολιάνας είναι έκείνα πού χαρακτιί
(
I

χερϋΚαυκάσου μέ δλα τά ήί>ηκαίέθιμά
Οί δνο κννηγοί»*Η ζωή τών κατοίχ^
τους μέ τούς έρωτας καί τάς έχδικίΜΗης |παρελαύνει Αβίαστα φυσικώτατα είς τούς κυνηγούς τών Αρκιων. I
______

___ τ
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<Νατέλλα» Μεγαλειώδης ιστορική ται} ρχουσα ώς βάαιν την ζωήν των γυν τήν Νότα Βατσνάζτα.
ναικών τής ’Ανατολής μέ πρωταγ
fO Χαμένος ·πόανρός» (εις 3 έποχό ήρης και'πραγματική Αποκάλυψις
τής ζωής τών ρωσικών μοναστήρι·^ αύιαί Α*όμη αί πλέον φανταστικαι περιγραφαι τής ζωή; τοϋ Ρ<»σΛη ώχριοϋν έμπροσθεν των πιστοποι■&τής.
ημένων ιστορικών γεγονότων τής

>·£·»>:>
?ΛνΧ'Λ

£

wJa’.’.·.

Τό έγκλημα τΛς Πρτγκηπίόόης ί^^άκοε» (εις δύο έποχάς). Από τήν
. *0 σκηνικός πλούτος εϊνε άζωήν τής παλαιάς Ρωσσικής άρι
αύτών τών ανακτόρων και μεφάνταστος διότι ή ταινία <γυρίστι
γάρων τοϋ Τσάρου καί τής άριστοχ
’Αμόκ» ’Από τήν ζωήν τής Αγγλική τοχρατίας.

Οι χ·μ. Αιεν&ννταί καί ιδιόκτητοι κιν) γράφω ν όσον απαι
απαι·
τητικοί και αν είνε, ή «Άοτήρ Φιλμ» είνε βεβαία δτι &ά
ικανοποίηση τάς Απαιτήσεις των. Αί ταινίαι συνοδεύονται
από πλούτον εικόνων, φωτογραφιών και φιλολογικού ύΐι-

«Ή Καταιγίδα»

^νότικόν το€ Φάφο*

<Χτά (Joi/νά τοϋ Καυκάόον

ληότπς

«'■ γλώόόα το< ύιτδιοϋ»
Ιμπραημ<

*Αρδίν

ύτνλο της άτιμίας

Καταδίκη μιάς ά·ώας

Αί ταινίαι τής Κρατικής Κιν, Βιομηχανίας *Γκοσκινπρόμ
jovv ενα νέο
και &ά δια
διά tri

F*

«

i

·
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τούς φιλοξενουμέ'ους της. Πολύς κόσμος πηγαίνει
έκεΐ. "Ολο κόσμος πλούσιος καί έκκεντρικός. Δι’
ΤΗΣ ΜΑΡΣΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΠΑΝΙ αύτό βασιλεύει ή κομψότης, ή άκρίβιια καί ή χλιδή.
Εφέτος
έν
τούτοις
ή
κίνησις
εις
Σεβενίγκεν
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΣΕΒΕΝΙΓΚΕΝ
ύπήρςεν άτονο; έξ αιτίας τής συνεχούς κακοκαιρίας.
Τό γερμανικήν φίλμ εύρίσκεται εις τήν λαμπρο- Διαρκώς έβρεχε καί ή καρδιά μου έσφίγγετο άπό
τέραν του άκμή/ σήμερον. Αυτό, τούλχχισ ον δύνχ- μαύρη ' μελαγχολίαν έπειδη δέν ήμπορούστ νά θχυται νά συ περάνη κανείς άπό τήν άκατάπο υστον έρ- μασω τή / παράξενη ώρα.ότητα τής θαλάσσης. CH
γασίαν των άσ έρων του. Καί ώς παράδειγμα άνα- θάλασσα τού Σεβενίγκεν έφέ ος ή το έξαιρετικά
φέρω τήν Μαρσέλλα Άλμπάνι ήτις άπό έτους δέν ύπουλη καί κακιτ, ένω πέρυσι όπότε είχον έλθει
έπαυσεν έργαζομένη, π ουτίσασα με τήν πολύτιμον εις τήν Όλ'ανδικήν αύτήν λουτρόπολιν διά νά «γυ
συμβολήν τη; τήν Γερμανικήν κινηματογραφίαν δι’, ρίσω» τό φΡμ «eH χωρισμένη» μέ ύπ?δέχθη μέ με
γάλη έγκαρδιό-ητα.
άρκετών έκλεκτών ταινιών.
’Αγαπώ πολύ αυτή τήν πόλι δπο; τόσο βασιλεύει
*Ω; δέ «έ πληροφορεί ή ίδία «έγύρισε» κατά
τούς τελευταίου; τούτους μήνας τρείς ταινίας συγχρό ή ζωή άπ’ τήν εύχάριστήν της δψιν...
Τό Σεβε/ίγκεν έχει πάντοτε μία πανηγυρική όψι
νως, τιτλοφορο μένα; «Έ κωμωδία τής άγάπης», j
«Τό καθήκον τής σιωπής» καί «’Εκείνες πού δέν κάμνο/τόν έαισκέπτην του νά λησμονεί τή' πεζό
πρέπει νά γίνωνται μητέρες».
τητα τής καθημερινής ζωής καί νά δοκ μάζη τήν.
Εις τήν πρώτην ύποκρίνεται τόν ρόλον μιας μον · αύτκπάτην δτι ζει σ’ ένα μικρό έ ιίγείο παράμεσο.
νέρνας γυναικός της δ'οίας ή μοιραία ώμορφιά γί
* *
*
νεται αίτίαπολλών δεινών/Η γερμκνίκήκινηματογρα* Εις τό έπόμενον φύλλον θά δημοσιεύσω ένα άρφϊκή κριτική δμιλει ένθουσιωδώς δΓ αύτό τό φίλμ
άναγνωρ’ζουσα όμοφώνως δτι ή Μαρσέλλα Άλμπχ θρον τής Κα; Άλμπά/ι τιτλοφορούμενον «Ποια
νι ύπερέβη τάς λαμπρό*έρας των προ δοκιών της μέ ύπήρξεν ή ώραιοτέρχ καί ποία ή τραγικωτέρα έντύπωσις πού έδοκίμασα είς τήν ζωήν μου». Δέν άμφι·
τήν δημιουργίαν της ταύ*ην.
Τό δεύτερο φίλμ της <Ή κωμωδία τής άγάπης» βάλλω δτι ή άναγγελία αύιη άπό τοΰδε θά κινήση
μέύπόθεσιν έκτάκτως έ^διαφέρουσαν καί χαρακτή τό ζωηρότερον ένδιαφέρον των άπειρων θαυμαστών
ρα; έντόνους, άπέσπασεν έπίσης πολλά έγκώμια. τής γοητευτικής Μαρσέλλα Άλμπάνι...
’"Ιρις Σκαραβαίου
Πλουσιώτατον είς ωραίας εικόνας μέ «έξωτερινά>
περίφημα ιγυρισθέντα» κατά τό πλειστον εις Όλ·
Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
λανδικάς λουτροπόλεις. Έθαυμάσθη έπίσης διά τό
θεαματικόν του μέρος.
ΔΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟ1ΚΙΑΣΙΝ
ΤΟΤ ’ ΦΟΡΟΓ
Τό τρίτον φίλμ τής Άλμπάνι «’Εκείνες πού δέν
Τήν ηαρ. Πέμττην έγένετο ή προκηρυχθείsa
πρέπει νά γίνωνται μητέρες», έκτάκτως δραματικόν
δημοπρασία όιά τήν ένοεκίασ^ν τών φόρων τών
έδωσε τήν τύκαιρίαν ες τήν άζιόλογ.ν ’Ιταλίδα
δημοσίων θεαμίτων Πεεραεώς, είς αύτήν όμως
καλλιτέχνιδα νά έπιδείξη δλην τήν άπαλήν γυ αΐ
κείαν της εύαισθησίαν, καί τήν τρυφερότητα μιας ούδεμία προσφορά έγένετο, δεότε οΐ δ^ο\ τοϋ
Δημοσίου κρίνονταε ώς λίαν αύστηροί.
πληγωμένης γυναικείας ψυχής. Εις τάς 26 Αύγούστου έδόθη ή πρεμιέρα του έν Βερολίνφ ήτις ύπήρξε
ζ
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
S
πραγματικός θρίαμβος διά τήν Άλμπάνι.
Μετά τήν περάτωσιν των προαναφερθεισώ* τ ι- ζ
ΜΗ ΣΑΣ ΑΠΑΤΟΥΝ
S
νϊών, ή εύνοουμένη, αύτη καλλιτέχνις των αναγνω
στών μας, διήλθεν όλίγας ήμέρας άναπαύσεως έν Υ Φωτογραφίας ήθοποιών τής δΟόνης είς πλουσιω- J
Ρώμη καί Νεαπόλει άπ’ δπου εύηρεστήθη νά γράψη ν
τάτην συλλογήν μεγέθους Κάρτ-ποστάλ, εύρί- )
σκετε μόνον είς τά γραφεία τού «Κινηματογρα- Λ
πρός χάριν των τά^ έντυπώσεις της άπό τήν ’Ολ (
φικού Άστέρο.,».
S
λανδικήν λουτρόπολιν Σεβενίγκεν τάς όποιας τούς (
μεταδίδω σήμερον, κατωτέρω. Άπό 1 Σεπτεμβρίου ζ
ΠΡΟΣ ΑΤΟ ΔΡΑΧμΑΣ
J
δέ, έπανήρχίσεν έργαζομένη διά λ)σμ®ν τής «Φόεμπυς-φίλμ» είς τήν ταινίαν «Πρίγκηψ ή κλόουν» λη- C *0 <Κινημ. Άστήρ* συμβληθείς μετά τού μεγαλει- J
τέρου εκδοτικού Οίκου τού Βερολίνου «ROSS» )
φθεΐσαν έκ τού όμωνύμου έργ<υ τού συγγραφέως; Q
κομίζει πάντοτε τάς νεωτέρας εκδόσεις φωτο- Λ
τής ήμέρας Μωρίς Ντεκομπρα. Μ*τά τήν περάτω ζ
γραφιών μεγέθους κάρτ-ποστάλ καί πωλεϊ αύ- Υ
σιν τούτου θά μεταβή εις Παρισίους διά νά <γυρίση> /*
\
τάς είς τά γραφεία του μέ τήν άσυναγώνιστον Ζ
ένασούπερ φίλμ περί ου θ’ άσχοληθώ έν καιρφ.
Υ
τιμήν τών '2 δραχμών.
J
*Ενζυηώσεις έκ Σεβενίγκεν
Υ Μέ τήν ιδίαν τιμήν καί έλεύθερα ταχ. τελών άπο- )
Τί είναι τό Σεβενίγκεν ; Μία μικρά πόλις πλη Q
στέλει είς τούς αίτούντας καί έκ τών ’Επαρχιών, J
σίον τής Χάγης. Αλλά μία πόλις άξιογάπητη γιά

Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ
ΜΙΚΡΗ ΗΘΗΗΗΊ'ΚΗ

ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

ς
ο

Ή θαυμασία ταινία με τόν Ίβάν Μοσζούκιν στό
«Καζ ινόβα» έρχεται νά έπικυρώση στο εξωτερικό τόν
μεγάλο θρίαμβ · πού φέρει μέ τήν έμφάνισι της στο
κράιος τήν 22αν τού τελευταίου Ιουνίου. Μ τρ ς σε
ένα άκροατήριο άποτελούμενο άπό τό άνθος τύς
κοινωνίας τού Λονδίνου το” δημοσιογραφικού κιί
κινηματογραφικού κόσμου ό«Καζανόβα> έπευφημήθη
άπό τις πειό εξαίσιες παραγωγές ή όποιες παρουσιάσθησαν αύιή τή μέρα στο Λονδίνο. Μ’ αυτή τήν
ευκαιρία όΜ. Μπριζόν διευθυντής άντιπρόσωπος τής
«Ευρωπαϊκής κινήσεως εικόνων κτλ.» στο Λονδίνο
άπηύθυνε στον κ. ΖάνΣιπέν τό ά<όλουθο τη\)φημα.
Τόν πρίγκηπα τών τυχοδιωκτών (Καζανόβα) έχει
ύποδεχθή εδώ σήμερα καθώς κανένα δέν είχαν ύπο·
δεχθή μέχρι σήμερον. Είμαι θετικώς πεπεισμένος ότι
αυτή ή ταινία είναι ή θαυμασιοτέρα και μεγαλυτέρα
πού έχει ποτέ πραγμαιοπονηθή. «Σάς ευχαριστώ
διότι τό καταστήσατε δυνατόν».
I
Μπριζάν

—Οί κινηματογράφοι *Άττεκδν* καί «2πλέ·
τετ» μολονοτι ηρχυαν ενωρίς και παρ ολην τη* ζε
στην έν τούιοις παρετηρπτο αρκετή συγκέντρωσις
κόσμου. Καί είς τά δύο προεβάλλοντο δύο χαριτω
μένα έργα τής Fox Film τά όποια ήρεσαν. ’Ιδίώς
του Αττεκοϋ* τό όποιον παρουσίαζε καί θαύμα
σιες τουαλέτχες.
—Άπό τής παρ. Πέμπτης έκαμεν έναρξιν καί το
όπισθεν τής Δημαρχίας ^Αθηναϊκόν» μέ έργα
άποκλειστικώς τής «Φάναμετ».
—Έπέστρεψεν έκ τού άνά τήν Γαλλίαν καί ’Ιτα
λίαν ταξειδίου του δπου είχε μεταβή δι’ αγοράν ται
νιώνδ κ. Γε οργ. Μ. Σέκερης διευθυντής τού ειδι
κού γραφείο” Αθήνα Φίλμ*·
—Τό *Πάνθεον» ήοχισε νά λειτουργή άπό χθες
Σάββ ιτον καί προβάλλει ένα θαυμάσιον έργον υπό
τόν τίτλον «Τρέλλες καρναβαλιού» μέ τόν γερμανόν
καλλιτέχνην Χάρρυ Λίτκε.
—Έν στενφ κύκλφ καλλιτεχνών καί δημοσιογρά
Ο
ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ
ΕΝ
A0SNAI5.
φων, προεβλήθη προχθές δοκιμαστικώς μία ταινία
τής νέας Σοβ. Γεωργιανής εταιρίας **Αστήρ Φϊλμ*
(Καύκασού) ή οποία έκριθη ευμενέστατα. Έξέπληξε
Λύριον Δευτέραν
Δευ-.έραν διέρχετχι έκ,
εκ Πειραιώς δ συγιδίως τούς παρισταμένους ή καθαρά φωτογραφία καί γραφεύς τής ήμέρας κ; Μωρί Ντεκομπρα μεταβαίτό φυσικό παίξιμο τών ηθοποιών. Είμεθα τής γνώ νων εις Κων)πολιν. Ό *Κενημ· ’Αστήρ* λογ.ζεται
μης
δτι αί
νέαι αύται
ρωσικσί ταινίαι θά σημειώσουν
. προάγγειλα
ΙΓ ’ 77’ την δημοσίευμεγάλην
επιτυχίαν
εν ΈΜάδι.
,
£υ Ύ’ ων 8*« θ σζν να
κινηματογραφικού θέμαιος
σίΜ συνεντεύξ-ιως
—Το προσεχές Σάββατον 15 τρέχ. θά κάμη έναρ- μέ τόν κ. Ντεκομπρα ληφθησομένην ύπό τής συ·
ξιν καί τό τρίτον κινηματοθέατρον τής Σινέ Όριάν, νεργάτιδός μα; Δος; Σ · αραβαίου.
«Μοντεάλ». Δέν είνε μόνον ακόμη γνωστόν μέ ποιον
Σημειωτέων δτι δ συγγραφεύ, τής «Παναγίας
~
*
*
If \
έργον θά κάμη έναρξιν.
τών Σλήπινκς» καί τού «Μόν κέρ ό ραλα,τί»
— Πολύ ωραία ή είσοδος τού Κινηαατογράφου τά οποία θά θαυμάσωμεν κατά :ήν χειγερινήν πε<7Id^eor> ώ, διεσχευά ιθη. Πολυτελέστατη μέ φα>^έλθη’ είς; Αθήνας δι’ όλίγας μόνον ώτισμον απλετον διχνει ακόμη μίαν φοράν το καλλι- Γρχς ϊνα θαυμάση τήν Άκρόπολιν καθόσον τό άτμότιχνικό γούστο τού κ. Τριανταφύλλου.
πλοιον «Λτμαρτέ'» ού έπιβαίνει θ’ άποπλεύση αύ—Πολύ καλήν έντύπωσιν έκαμε είς τούς φίλους θημερόν έκ Βειραιώς διά Κων)στολιν.
τού κινηιιατογράφου ό δημοσιευθείς εις τό προηνού
μβνον φύλλον δεύ:ερος κατάλογος ταινιών τής Σινέ
Όριάν. Ένα, ένα διαλεγμένα τά έργα, σύμφωνα μέ
Ο ΕΡΩΣ ΤΗΣ IQftNNAZ NE Tτό Ελληνικό γούστο καί χωρίς νά φεισθούν κόπων
καί δαπανών.
Ό Pabst, ό σκηνοθέτης τού φίλμ αύτού, γνω
—Άπό τή; Δευτέρας προβάλλεται είς τό «9Αττεκδν» ένα ύπέροχον έργον μεγάλης δραματική; δυ- στός άτό τό περ φημον φίλμ Μυστήριον μιάς ψυχής,
νάμεως μέ τόν ύπέροχον γερμανόν καλλιτέχνην Κόν- εύρί κεται τώρα στο Παρίσι γιά τά «έξωτερικά» τού
" ---- ■> 5 ------ 3.
ραδ Φάϊντ, υπό τόν τίτλον «Τά εγκληματικά χέρια» φιλμ αύεού. Μ:ρικαί σκη αί θά «γυρισθούν» είς τόν
(άρχικώς τίτλος «Τά χέρια τού Όρλίκ»).. ιΗ
Ή κατακατα κήπον τ ύ Λουξεμβούργου.
Πρωταγων.οταί τού φί μ είναι ή Βριγίττη Χέλμ,
πληκτική του επιτυχία
πιτυχία έκ τών πρθτέρων
προτέρων έξησφαλιή Μαρία τής «Μητρ ,πόλεως» είς ένα ρό'ον τυφλής,
σμένη.
—Έπίσης εις τό «Σπλέντετ* προβάλλεται άπό δ ΟύνοΧέν ιγκ,ένας νέος σουηδός καλλιτέχνης καί ή
τής αύριον τύ έργον <Ό άξιωματικός τής φρουράς» γαλλίς Έδίθ Jehanne, ή γνωστή άπό τόν «Παίκτην
I».
· r -είνεένα
· «·
------ τού ζατρικίου
μέ τήν Μαρία Κόρντα,τό οποίον
θαύμαπλού·* ·
!
Τό ϋίλιι
φίλμ ιείναι κατασκευή καί έκδοσις U. F. Α·
Λ '
Τό
του καί σκηνοθεσίας.
Α
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Κινηματογραφικός Άάτηρ
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Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ
Έ^ιστώμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών ανα
γνωστών μας επί τού . κατωτέρου χιουμοριστικού
αρθριδίου τής γνωστής ’Αμερικανίδας καλλιτέχνιδος Βεατρίκης Χώλλ, τής οποίας ή πολίτιμος συνερ
γασία τιμφ τόσον τόν *Κννημ. ΆαχΙρ^.
Τό άρθρον της τούΤο εστάλη ήμϊν υπό τ·ύ
Γραφείου Τύπου τής «Φίρστ Νάσιοναλ» κατ’ εντο
λήν τής ιδίας, εύχόμεθα δέ νά μάς ένθυμηθή καί
πάλιν ή πνευματώδης αύτη καλλιτέχνις.

'Ομολογώ δτι ή έκπαίδευσίς μου, δσον άφορά
τήν νεανικήν καί τήν μετέπειτα ζωήν τής Ελένης
τής Τροίας, παρημελήθη πίρα
π?ρα πολύ. Δέν ήμπο
ροΟσε ποτέ νά χωρέση
τό Wμυαλό ιμο- > δλην
αύτή
_ _
-------- 4 ’
~
-Λ..
---1
"
·
τήν ύπόθεσιν περί Τροίας
και Πάριδος.
Δέν· έγνω
νω·
»
®
■
.
_ / _τ_ e
~
ριζον ποία .ήτοή πόλις καί ποιος ήτ^
δήρω ς. Τόχε
Γ
I
Λ. .£___ _ τό
- * έργον
*
Λ
—
ι
άνέγνωσα
τοϋ~ καθηγητοΟ
Τζώ
ιν Έρσκι
νάϊκ. <
eH ίδιωτική
«Έ
ίδ:ωτΐκή ζωή τής
τή
Ελένης τής Τροίας»
καί τα πάντα διεσαρηνίσθησαν.
’Αργότερα έμαθα δτι ή Εταιρία «Φίρστ Νά
_ C_________ 'V*
να' χινηματογραφήστ]
6t'σιοναλ» έιοϊμάζετο
··
· Γ " Τ Ί - w \ό
βλίον καί δτι ή Μαρία Κόρντα θά ύπεδύζτο τήν
ώρχίαν Ελένην. Είπα καθ’ έαυτήν’ «’Άν αύτη
•
—r
W”VZ *Ί
τολμήση νά πχίξη τόν ρόλον τής Ελένης, Ασφα
Ασφα-
Qi.
_Τ__ Ασυνείδητη
>- -'*·
* '
λώς θά
είναι
διότι,
ή* Ελένη τής
.
,
---------------I
- ·|·»
Τροίας ήτο ιδεώδης γυνα.κα συμφώνως πρός τά
δεδομένα. Πρέπει
πράγ-
" ' νά* έξετάσω। εύρύτερον τό πράγ
___ __ < W___ >*
*
μα». ΤοΟτο και έπραξα. Έσχημάτισα τήν ί!έαν
δτι ή βερσιδν
βερσι^ν τοΟ 1927 περί τής γυναικός ήτις
άνεστάτωσε τήν• Σπάρτην
aj
_ τόσον βιαίως καί έπέφε·
ρε πανωλεθρίαν είς τήν καρδίαν τού Πάριδο: , είναι
τόσον γοητευτική δσον καί ή μυθολογική τροκάτοχός της. Είμαι βεβαία δτι ή■ κ. Κόρντα
είναι
δλί— ——
— r
V
r>V
I
A
*
’ “
γο*, μάλλον
[
συνετή καί εύθύνους παρ’ δσ;ν ήτο ή
η
Ελένη.

Πρός τούτο ή ’Αφροδίτη έπρεπε νά ■
μέρος διαλύουσκ τόν οίκον τοϋ Μενελάο
διότι
άν αύτη δέν έφερε τόν Πάριν κ
· ι us*
κ*»ί
δέν τον
τόν συνι·
συνι·
στοϋσε είς τήν Ελένην ίσως ποτέ δέν θ’ άλληλοα
.οα
γαποϋντο καί δέν θά έγένετο κανείς Τρωϊ<ός
πόλεμος καί ό "Ομτρος καί ό Βεργίλιος θά έπρεπε
άμφότεροι νά φροντίσουν Αλλού διά νχ εύρουν θέμα
διά ta έπικά των ποιήματα.
’Εν τούτοις αύ:ά Ανήκουν είς τΛύ πχρελθόν καί
έγώ έχω τήν συνήθειαν νά λέγω «άς Αφήσωμεν τό
παρελθόν νά θάπτη τούς νεκρούς του». Δ:ατί νά
νά βασανιζώμεθα μέ τήν Τροίαν κλπ ;
eH Μαρία Κόρντα είναι Ούγγρ'ς. Άρχικώς έπεδόθη είς τ·όν χορόν καί τήν μουσικήν Αλλ’ αί
βλέψεις της ήσαν εύρύτεραι. Έγεινε λοιπόν κινη
ματογραφικός Αστήρ είς τήν πατρίδα της καί εΐτα
ήλθεν είς ’Αμερικήν.
*Η Ανάθεσις είς αύτήν τοϋ ρόλου τής Ελένης
τής Τροίας δέν ήτο διόλου κακή έμπνευσις.

eH Μαρία Κόρντα φρονώ δτι συγχεντρεΐ τά
κυριώτερχ προσόντα δι’ αύτόν τόν ρόλον, ήτοι
ωραιότητα,—τήν βλέπομεν με τά χρυσίζοντα αίωρούμενα μαλλιά της, τά κανονικά της χαρακτηρι
στικά, τά διαυγή της μάτια καί τήν νομίζομεν
απλώς ώς κάπ' ΐο άξιέραστον έξωτικό.
’Αργότερα τήν κυττάζομεν προσεκτικότερα, συνομιλουμεν μαζύ της καί λαμβάνομεν μίαν ίδέαν
τής διανοητικότητός της, προσέχομεν τήν καλοκάγαθην μορφήν της είκονίζουσαν μίαν άτονον έπίκλησιν καί έννοοΰμεν άριστα πόσον καλά έγνώριζαν τήν έργασίαν των οί παραγωγεΐς οίτινες έσκέφθησαν νά διασκευάσουν τήν «'Ωραίαν Ελένην».
’Ασφαλώς εϊμεθα τυχεροί διότι δεν είναι πλέον
έδυ δ Πάρις, άλλως προβλέπω δτι θά ειχομεν
νέον πόλεμον. Ήμπο;οΟσε νά πρόσφορη ένα μη/ ον είς τήν θελκτικήν Μαρίαν αντί είς τήν
)ον
Άφροδίτην καί νά προκαλέση κάθε είδος ταραχής.
*Όπως δήποτε ή ωραία Ελένη θά ξαναζωντανέψη έν τω προσώπφ τής Μαρίας Κόρντα και δ
Κόσμος θά έννοήση διά μίαν άκόμη φοράν, δτι
δλαι
άξιέραστοι γυναίκες δέν έζησαν μόνον είς
'
™ϊ* ^ρ^-----------νους τ--^*- θειχ
ί ωραιότητας της Σπάρ------------ Γ
τη;........
■
Βιατρΐκη ΧώΧΧ

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ

ΤΗΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κατά τήν παρελI. εβδομάδα προεβλήθησαν είς
τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας τά έξης έργα.
Κ^νημ.
’Οπερά.
— Προεβλήϋη με μεγάλην έπιΛ''***·" >ΖΊ
----- —
τυχίαν τό ρωσσικόν
ι---------- έργον «Σταυρός και Μάουζερ».
Επίσης
ι^ηι,υης προεβλήθη
προερληϋη και
και τό
το εργον
εργον <*Η
<*Η αγαπημένη
αγαπημένη
του» μέ τόν Βαλεντίνο.
Κινηα. Μαζίκ.—Προεβλήθησαν τά έργα <Φαιδώρα» μέ τήν Λή Πάρρυ και «Ή ύποδούλωσις».
Κινημ. Μελίκ,—Προεβλήθησαν τά έργα <Ό
καλόγηυος καί ή κοκόττα» μέ τήν Λύα ντε Πούττυ
καί «Ή κυρία Πομπαντούρ» μέ τήν Λύα Μάρα.
Κινημ. Μονιέ^ν.—Προεβλήθησαν, ή ωραία
ταινία «Χωρισμένα ανδρόγυνα» μέ τόν Μενζού
καί «Ή έπαυλις μέ τά φαντάσματα» μέ τόν Ντούγκλας Μάκ Λήν.
Κ^νημ. Άλάμπρα.—Προεβλήθησαν μέ κοσμο
συρροήν τά έργα «Παρθένος σύζυγος» μέ τήν Ν.
Σήρερ καί «Κρίνα τής αθλιότητας» μέ τήν Κόλλιν
Μούρ.
Κινημ ’.Εκλα/ρ.—Προεβλήθη «Ο αλήτης τής
Σιγκαπούρης» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ.
Κ^νημ. Έιονίλ.—<’Ολεθρία ώμορφιά» μέ τήν
Πόλα Νέγκρι.
Κ^ημ. Λούξεμπουργκ.—<Ό άνθρωπος ά'νευ
στόματος».
Κινημ. Σίκ.—ΠροεβλήΘη τό έργον «Ό Μασίστας εναντίον τών πειρατών».
Φ. Μαζλόγλον
X

X
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Η ΉΟΒΕΡΓΑ,,
Ώρισμένως ή<Ξώβεργχ»τοϋδιασήμου ’Ακαδημαϊ
κού Ζάν Ρισπέν, είναι ένα λ'αν ένδιαφέρον μυθιστό
ρημα ώς έκ τής ποικιλίας ήν παρουσιάζει ή ύπόθε-,
σίς του, δυνάμενον νά θεωρηθή ώ; έν έκ τών πλέον
έκλαϊκευμένων γχλλικών μυθιστόρημά ων, καί συγ
χρόνως ώς έν τών πλέον χαρακτηριστικών ώς έκ τής
δυνατής π^οής πάθους πού τό Αναζωογονεί.
Έν έργον τοιαύτης Αξίας καί δυνάμεως ώς ήτο
έπόμενον έπέπρωτο νά εύρη είς τήν όθόνην μίαν με-:
γχλειτέραν Ακόμη μερίδα ζωής, τοσούτφ μάλλον
καθόσον ή κινηματογράφησίς του Ανελήφθη Από τόν
περίφημον Ερρίκον Φεσκού, δοτις δ’>ναται νά λεχθή
δτι προ^έθεσεν είς τόν λυρισμόν τοϋ σιγγραφέως καί
τόν φυσικόν τοιοϋιον διά τής παρειβολής θαυμασίων'
φχσικών καλλονών τής Βοετάνης κλπ.
’Από τών πρώιων της είκόνω/ ή θάλασσα μάς
παρουσιάζεται συνάμα θωπευτική καί θυμώδης, κα
τάλευκη γύρω Από φαιούς βράχους, τρχγουδώσα σιω
πηλά καί πληρούσα τήν καρδίαν τών θεατών καθ’
δλην τή' διάρκειαν τή; προβολή; αυτού τού θζυμχ
σίου φ'.λμ, μέ τή αίω ίαν τη; αρμονίαν.
'Ωρισμένως θά ήτο άδύνα“ον νά ζωντανεύση κα
νείς τήν Βρετάνην περισσότερον άφ’ δτι τό έκαμβν
δ σκηνοθέτης τής «Ξόβεογα;» Ερρίκος Φεσκού.
Δέν συναν ά κανείς ούδέν σημείον είς αύ'ό τό
φίλμ ποϋ νά μή έπιβεβαιοί τό δαιιόνιον του Άνρύ
Φεσκού. Οί χαρακτήρες τών διαφόρων ήρώων του
έχουσι ένα αρμονικώτατον σύνδεσμον μεταξύ των,
χάρις είς τόν όποιον ή Ανάπτυξις τοϋ δίου θρμχ ος
ίσορροπει μέ αληθή μαεστρίαν. Τό φίλμ τής Ξόβεογας έδωσε μίαν δλ·*ς πρωτότυπον Αξίαν είς τό έργον,
τήν -οϋ μυστηρίου καί τοϋ όνείρου, προσθέσασα συ
νάμα είς τήν ποίησιν τοϋ φιλογογικοϋ Αριστουργή
ματος.
"Οσον Αφορά τήν ύπόκρισιν αξίζει πράγματι ιόν
κόπον νά συγχαρή κανιίς τόν έμψυχωτήν αύτοϋ Τοϋ
Αριστουργήματος διά τήν λαμπράν κατανομήν τών
διαφόρων ρόλων έκ μέρους του, είς ήν, κατά μέγα
μέρος δφείλεται ή τελειότης τής πρώτης.
Τήν Ξόβεργαν ύποκρίνεεαι ή γνωστή τραγωδός
Ζερμαίν Ρουέ ήτις έσημείωσ? τήν λαμπροτέραν καλ
λιτεχνικήν έξέλιξιν καταλαδοϋσα λίαν έπαξίως θέ·
σιν μεταξύ τών έκλεκτοτέρων στοιχείων τοϋ γαλλι
κοϋφίλμ. σΗ Ζερμαίν Ρουέ κυριολεκτικώς κατέπληξε
μέ τό παθητικώτατον κιί ραγδαίως μεταλασσόμενον
ύφος τοϋ παιξίματός της. Ένεψύχωσεν Ακριβώς τήν
ήρωιδχ τοϋ Ρισπέν, δηλαδή μάς έδωσε ένα γυναικείο
πλάσμα άνήσυχον, διεστραμμένου, καί συνταρακτι
κώτατον, κυριευμένον άπόμίαν παράδοξον κυν κότητα.
Ό μικρός ψαοράς Μάριος Πέτρος ό τόΛον πα
θητικά έρωτευμένος μέ τήν Ξόβεργα εύρήκεν έπί
σης τόν τελειότερον έμψυχωτήν του έν τω προσώπω τυϋ Φρχγκίσχου Ροζέ πού ένεφανίσθη είς τόν

Ανωτέρω ρόλον ρωμανιικός, εύαίσθητος, καί, συγ
χρόνως φλογερώτατος, δυνάμενος νά καυχηθή διά
τήν δημιουργίαν του ταύτην ήτις τόν κατειαςε με
ταξύ τών πρώτων ζέν πρεμιέ τοϋ ρωμαντικοϋ γαλ
λικοί φίλμ.
’Επίσης ή Ίουλιέττο Μπουαγέ έπαιξε μέ τόσην
ειλικρίνειαν τόν ρόλον τής Ατυχούς μητρός Μαρίας
ντέζ ”Ανζ ώστε Απέσπασεν Ασυγκράτητα τά δα*ρυα
τών περισσοτέρων θεατ ον. Όμοίως δ Α>δρεας Ντυμπόσζ ύπεκρίθη μέ Αξιοσημείωτον έπιδεξιότητα, τον
ρόλον τοϋ έξ εύγενοΰς αίματος κόμητος. Καί δ Εορίκος Μαγιάρ παίζ ι μέ μεγάλην λεπτότητα τόν
ρόλον τοϋ γέρον.ο; Γκιγίουρί. Τό συμπαθές πρόσωπον τής μνηστή; τοϋ μι<ροϋ ψαρρά ύποδυεται ή
χα.ιτωμένη Ζανίν Αεκέσκ, μέ Αναλογον θέλχ'ητοον.
’Επίσης δ’Ανδρέας Μουρνχίϋ μέ τό πλουσιωτατον
είς μεταλλαγάς ταλέντο του έπέτυχε θαυμάσια είς
τήν δημιουργίαν τ^ϋ ίατροϋ Γκεζάμπρ καθώ; καί δ
Ζάκ Ρεάλ είς τήν τοϋ ύποκόμητος Άδόλφου.
Ζάν Ντέλιμπρον

SWENSKA— HISA—NATIONAL
’Γπεγράφη κατ’ αύτάς συμβόλαιον μεταξύ τής
γνωστής γερμανικής έταιρείας Hisa Film (ή Λαίδη
χωρίς βέλο», «τίποτε άλλο παρά χορ-ύτριι», είναι
οι τίτλοι δύο έκ τών μεγαλυτέρων φίλμ τής έται·
ρείας αύτής) καί τής περιφήμου σουηδικής κινημα
τογραφικής έταιρείας Swenska-Film, καθ’δ αί δύο
έταιρείαι ένώνουν τάς παραγωγάς των είς μίαν κοι
νήν παραγωγήν. Τήν έκμετάλλευσιν τών φίλμ τοϋ
συνα πισμοϋ αύτοϋ διά τήν Γερμανίαν Ανέλαδεν ή
National. Διά τήν Γζλλίαν, ’Ιταλίαν καί ’Ισπανίαν
ή Albatros καί διά τήν ’Αγγλίαν ή Gaumont Lt.
Τό παρελθόν τών έταιοειών, κατάλογος τών ήθοποιών καί σκηνοθετών,έξασφαλίζσυν πλήβη τήν έπιτυχίαν.
«Τά σφραγισμένα χείλη» είναι ό τίτλος τοϋπρώ
του φίλμ τής γερμανοσουηδικής έ’αιρείας, σκηνο
θέτης τοϋ δποίου είναι δ πασίγνωστος Γκουστάφ,
Μολάνιερ, πρωταγωνισταί δέ ή Mona Marteson
(τής δποίας είναι και τό τελευταίον εύρωπαϊκόν
φίλμ, διότι προσελήφθη ύπό τής Mestro- Goldwyn)
καί δ Luis Lerch.

0 ΝΑΠΟΛΕΩΝ,, ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ
"Ενώπιον άντιπροσώπων τοϋ τύπου
τής
Βιέννης προεβλή&η τό νέον μεγάλο φ\λμ τοϋ
Άμπ^λ^κάνς.
eH έπιτυχία του υπήρξε καταπληκτική. Αί
έφημερίδες Εκφράζονται Εν&ουοιωδώς διά τήν
μεγάλην αύζήν γαλλικήν παραγωγήν.
(Cinematographic Fran^aise 28)9)927)
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। διότι σέ κάποια διαρρΰθμισι τού γραφείου άπωλέσθη
ό πρόχειρος λογαριασμός. Έλήφθησαν τέσσαρες λίραι
εις έξόφλησιν. Νέος λ)σμός από τού 23ου.
0ΠΡΩΤΑΓηΝΙΧΤΗ£ΤΌΥ“ΝΑΠ0ΛΕ0ΝΤΟΣ,. —d. Μαρχοζάνην (Αλεξάνδρειαν)·—Άργόιερονθά σάς
άντικαταστήσωμεν τό δελτιον. Περί γαλλικού παραρτή
Ενας νέος μόλις είκοσι ετών. Συγγνώμην όμως. ματος είνι ένωρίς ακόμη διά νά ύποβληθώμεν 8ΐς μίαν
Είμαι κάπως υπερβολικός. Πρέπει νά προσθέσω τούς τοιαύτην δαπάνην. Τό φύλλον σάς άποστέλλετβ τακτικά.
—Χαιζηελβυΰβρ^υ (Άγρίνιον). Δυστυχώς μάς εΐνε
μήνας της νεότητός του. Καί ή άπόδειξις ότι ό Ντι- αδύνατον ν’ άντικαθιστοΰμε κάθε τόσο ανταποκριτήν.
εντονε υπερβαίνει τό εικοστόν έτος τής ηλικίας του Αργότερα όταν λάβωμεν ανάγκην, πολύ ευχαρίστως.
-^ϋαηάζογλου (Χϋρον). Εύχαριστοΰμεν πολύ γιά τό
είναι δα συμμετέσχεν εις τον Ευρωπαϊκόν πόλεμον
και ότι υπηρέτησε καθ ολην την διάρκειαν αυτού. ενδιαφέρον σασ,* άλλα έχομεν άπό ετών τοιοΰτον·
^Ε· Χριστοδούλου (Θεα^νίκη), *Ελήφθη καί τό έδηΒεβαιοτατον και δή άναμφισβήτητον, εφόσον τον μοσιεύσαμεν ώς Ζάν Βαλεντίνο καί ώς Π. Χριστοδούλου.
ειδον αύτόπτως εις τό μέτωπον. Τό τοιούτον δμως Κυτάξατε είο τό 21ον τεύχος διά νά πεισθήτε. Φωτογραδέν εμποδίζει το Κοινόν ν’ ά/νοεϊ δτι καί αν οι φίαι δέκα καί 21ον σάς έστάλησαν. ’Επειδή δέν εϊχομεν
μήνες τής νηπιότητός του προστεθώσι, καί εις τού έξ δλων τών φωτογραφιών σάς έστείλαμβν διαφόρους.
—Χρ. Ζόγκιν (Άλαυρόν). Έστάλησαν δύο φωτογρα
του; ολόκληρος σειρά ετών, ό ’Αλβέρτος Ντιεντονέ φία ι καί δέκα κάρτ ποστάλ διάφορα αντί τών επτά πού
θα παραμείνη πάντοτε δ εικοσαετής νέος Τό5πράγμα μάς γοάψατε. Χοήματα έλήφθησαν.
— Σ. Καζάζην (Φλώρινα)· Δέν διεκόπη ή έκδοσις,
είναι πλέον ή πιθανόν. Ή ζωηρά φαντασία, ή ευ
θυμία, δ ακατεύναστος νεανικός ενθουσιασμός, έλά απλώς ήραιώθη. ΈνβΥράφη ό κ. Νικολακόπουλος.
—Nc· Κανελλσποόλου (ΏΛτραρ)· Σάς έπεστράφη»
χιστον μοριον ά' αλήθειας, πάντα ταύτα είναι τά Έστάλησαν συγγρόνως καί 5 κάρτ ποστάλ.
προσόντα άτινα αποκλείουν πάσαν πιθανότητα γή
"Αγγελον ΔημηιρΙου (Δράμαν), Ό Έντυ Πόλο δέν
ρατος αυτού τού αειθαλούς καλλιτέχνου.
.παίζει πλέον στον κινηματογράφο. Ζητήσατε όποιουδήΤαλέντο; Αναμφ’βόλω; ό Ντιεντονέ συγκεντροϊ ποτέ διεύθυνσιν καί θά σάς άπαντήσωμεν.
απειρα τοιαύτ^. eO ωραίος ούτος καλλιτέχνης εΐνςιι
εκ των ευτυχών εκείνων ατόμων πού αναλαμβάνουν
πλβϊστα σχέδια καί επιτυγχάνουν κατά κανόνα εις τά
ΔΙΑ ΤΟΤΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΣ ΜΑΣ
περισσότερα.
Ζήτημα ιδιοσυγκρασίας καί νεύρων βλέπετε. Ή
ΛΕηειδή μέχρι σήμερον μδς κα^υστεροϋνται ηλει·
επιτυχία καϊ δ πλούτος αγαπούν νά τούς περιπτύσ- σται οσα άιταηοβρίσεις τκ τών εηαρχιών^ μολονότι κα·
σονται. Α^χό έλέχθη ορθότατα από τον Σαιςπήρον τεστήοαατν γνωστήν τήν τακτικήν εκδοσιν τού αΚινημ·
Άστέρσς*
ει;
δύο
προηγούμενα
τεύχη
καί
είδοπσιύοομεν
εις τον Άμμλέτον του. ΕΙς την προκειμένην περίπρός τοντο τούς ά» ταπ νκριτάς μοςί παρακαλοΰμεν θερ
πτωσιν, |άν δ Σαιξπήρος έζη είς τον αιώνα μας, θά μώς καί ηάλιν αυτούς δ ιως μαε άκοστελωσι τακτικως
έλάτρευε τθν ’Αλβέρτον Ντιεντονέ. σΩρισυένως θά χα^’ εβδομάδα άν*λλειπΛς πίνακα τών προΒαλλομόνων
τον έςελάμβανεν ώς ηρώα. Θ ί ήντλει εξ αυτού ένα είς τάς πόλεις των έργων,
9Εάν δε δι*οίονδηποτε λόγον άδυνατ tvν τά σνμμορφω·
τύπον κατά τό ήμισυ δραματικόν καί κατά τό ήμισυ
^ούν προς τήν άνωτ'ρω παράκλησίν μας, παρακαλούμεν
κωμικόν δν θ’ άπεθανάτιζεν.
όπως μάς είδοποιήσωιι σχετικώς ϊνα ςρροντίσωμεν διά
Είς την παρούσαν εποχήν καθ’ ήν ή κινηματογρα- τήν άντικατάστασίν των,
*
*Ή ΔΐβνΘν^όις
Φια διατρέχει τό σΓάδιον τής πραγματοποιήσεως τής
τελευταίας τηςελπιδος νά μείνη δλοτελώς εμπορικόν
είδος εξελισσομένη είς Τέχνην έκ των αρίστων και ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
συγχρόνως λίαν προσοδοφόρων, δ Ντιεντονέ άντιΤήν τριακοστήν λήγοντος μηνός ’Οκτωβρίου λήγουν
προσωπεύειδιάτήνδθόνη' μίανάνεκτίμητον άπόκτησιν. αί συνδρομαί τών κ. κ. Άτλας Φιλμ Άθήναι, Κινημ.
Συγγραφεύς, ηθοποιός, σκηνοθέτης, θά δυνηθή Αθηναϊκόν Άθήναι, Κ. Λιναρδάκη Ηράκλειον, Δαρίον
Μόλχο Θεσσαλονίκη, Νικ. Άτζαρίτη Πάτραι, Άγαμ.
νά συγκέντρωση δλα τά καλλιτεχνικά αυτά πρόσωπα Θεολόγη Σέρραι, X. Άμπλιανίτη Λαμία, I. Μέρλου
προσθέτων έξ Ιδίων παν δτι ενδεχομένως λείπει είς Σέρραι,
Παρασκευής Τακτικού Τηγάνι—Σάμου καί
Ζ ήνωνοε Παπαδοπούλου Λευκωσία-Κύπρου.
τούς συνεργάιας τού.
Παρακαλούνται θερμώς οί ανωτέρω κ. κ. συνδρομηΉ ζωή είναι ένα μυθιστόρημα καί μάλιστα τό
ταί όπως θελήσουν καί ανανεώσουν τός συνδρομάς των
ρωμαντικότερον πάντων. Σκεπτόμενος "λοιπόν τήν καθ’ όσον άπό 1ης Νοεμβρίου θά διακοπή ή περαιτέρω
ανάνκην νά έξέλθω τής «πεζής άστότητος» συγχαίρω αποστολή τού τεύχους.
Ή Διαχείρτότς
έμαυτόν διότι μίαν ή μέραν θά ευτυχήσω νά συνερ/χζνζνζνζνζνζνζνζνζνζνζχzvzvzvzvg! α
γασθώ μέ τον Ντιεντονέ. . .
ΙΓλώό Φαρρ&ρ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Zeitschrift Pur die Gesamt—Interessen
/
—Ν. Κωσταρίδην (*Ενταν^α). Σάς άπεστάλη 21 ον \
τεύχος.
%
der Kinematographie
3
—Φ. Ναζλόγου (Κων)ηολιν).—Λυπ ύμεθα πολύ διότι
RITTERSTR. 71 /
μας έ ρίψαιε τόσον πικρά. Ημείς σάς έκτιμώμεν Ιδιαι ζ BERLIN SW 68
τέρως. Άλλως τε σάς έγράψαμεν δτι δέν ένδυμοΰμβθα,

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΙΗΗΜΑΤ. ΑΣΤΕΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΙΚΟΣ

’Αότ ίιρ

Δ ΙΑ ΓΩΝ1ΣΜ0Σ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ “ΑΣΤΕΡΩΝ,. ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Καθημεςινώς καταφθά»ουν είς ιά γραφεία μος δηλώ
σεις συμμετοχής Πς τον Μεγάλον Διαγωνισμόν διά τήν
εκλογήν μιας νέας καί ενός νέου, αστέρων τής οθόνη:.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πάντες, νέοι κ^ί δεσποινίδες
16—28 ετών, έξ όλοκ ήρου τής Έλ^άδοο κοί του Εξωτε
ρικού έλληνες. Όσοι επιθυμούν νά Ράβουν μέρος δέον νά
μάς άποστείλωσι μίον καλλιτεχνικήν φωτογραφίαν των καί
τό κατωτέρω δημοσιευόμενων δελτίων συμ^επλης ωμέ' οχ.
01 έπιθυμούντες νά δημοσιευύή ή είκών των είς τον ^.Κι
νηματογραφικόν ’Αστέρα» δέον νά μάς έκβασωσι δρ. 70
διά τήν άξίαν τού κλισέ. Ανεξαρτήτως ής δ μοσιεύσεως
ή μή τής εικόνος, άπασαι αί ςωτογίαηίαι μετά τού σχε
τικού δελνου, θά τεθούν ύπο τήν κρίσιν τής έπιτροπήι ή
οποία θά έκλέξη τέσσαρας έ^ έ<άσιου φύλου. Έκ τών
όκιώ αύιών υποψηφίων ή Paris International Films δια
τού διευθυττού της κ. Ματώ θά έκλέξη μίαν νέαν καί ένα
νέον οΐ οποίοι θά σαρακληθυνν νά λάβουν μέρο; ιίς τό
«γύρ.σμα» μιας ταινίας έν Παρισίοις.
Μέχρι σήμέρον έδήλωσαν συμμετοχήν εΚ τον διαγωνι
σμόν μας οI κ. κ. Εύά. Ήλιάδης, Χαρ. Λεβαντής.
Κ. Νιανιόπουλος, Σοφία Σταματοπούλου, Λέων. Έλευθεριάδης καί Άδάμ Κυριάκου.
Φωτογραφίαι διά τήν συμμετοχήν είς τον διαγωνισμόν
θά γίνονται δεκτοί μέ;,ρι τέλους ’Οκτωβρίου έ. έ.
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ΑύΘνφρων Ήλτάδης
Έξ Αθηνών, έτών 22, ύψος 1.85, κιλά 72, μελαχροινός
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ΚΙΗΗΜΛΤΟΓΡΑφΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Κρύο τσουχτερό ένέσκυψε είς τήν πόλιν τής Παλ | Πάτοίΐχ
λαδος καί κατά συνέπειαν οι κινηματογράφοι μας ήρΚινημ. ΙΙάν&εον (Τ.ιράτσα),—ΙΙροεβλή&ησαν Ο Μαύ·
χισαν νά σημε ώνουν πιέννες. Τό ^Αττικόν» καί ρος ’Αετός»,καί < 0 λεμβούχοι Βιού όλγα»»
Κινημ»
Πάν&εον (Αϊ&ουσα).—Προεβλή&ησαν «Ό
έστάθηκαν τυχερά στο ζήτημα αυτό, μο
λονότι στάς άρχάς παρετηρεΐτο εις τά πρόσωπα των Μαύρος3Αετός»,«* Η έκδίκησις» με τον Ντεσμόντ καί «Ό λεμ·
βούχος ιού Βόλγα·»
ενδιαφερομένων επιχειρηματιών κάποια κατήφεια,
Κινημ. Ίνιοάλ —Προεβλή&ησαν• <Τό ιπποδρόμων» μι
λό/φ^τής ζέστη: καί συνεπώς τής απραξίας. ’Από τούς Πάτ καί Πατασόν και « * Η αδάμαστος γυναίκα» μέ τήν
Άνδριόπουλος
χθες*έκαμε έναρξιν δ κινηματογ -άφος «ΌΛύ^π*α> Σβάνσον.
και ο κινηματογράφος Πάν&εον» ζηλεύσαν»ες τήν Μυτιλήνη
τύχην των δύο πρώτων. Ή διεύθυνσις τού <UjvΚινημ, ΙΙάν&εον. — Προεβλή&ησαν «Οι εκατομμυριούχοι»
όμως αξίζει θερμών συγχαρητηρίων διά τήν καί «Ή ορφανή».
Κινηα. Άστήρ.—Προεβλή^η με μεγάλην επιτυχίαν <’Ο
ωραίαν εμφανισιν τής εισόδου τού κινηματογράφου
με τήν Κρέτα Κάρμπο καί τόν Μορένο.
της. Μέχρι τής 15ης τρέχοντος θά λειτουργήση καί πειρασμός»
Κι^ημ, Σαηςρώ κ ί Ιΐάν^εον.— Προβάλλουν συνεχείας
τό «Μοντι<Η>, πλήν τών <^αΛόν Ίντεάλ» καί διαφόρων έπειοοδιακών. Άπό πρώτης τρεχ. μηνός οί ανω
«Ο^φα ΖΤάΛας» τα οποία δεν θά κιταστή δυνατόν τέρω κινηματογράφοι συνεργάζονται υπό τήν διεύΰυνσιν τών
νά κάμουν ένορξιν προ τού τέλους του μηνός. Εκείνο । κ, κ. ’3Αναστασιάδη καί Φισκαέως καί υπόσχονται δτι δά
καλλιτεχνικόν υπάρχει
τό δποϊον παρατηρούμεν εφέτος είνε, δτι πλήν τών;, παρουσιάσουν δτι τό εξαιρετικόν καί Α·
Σωοαονιάδης .
κατά ιήν προσεχή σαιζόν.
ωραίων ταινιών πού θά ϊδουν οι συαπολΐται μας,
θά απολαύσουν καί τήν ώραιοτέραν μουσικήν. Συ Χανιά
Κινημ. Άπ ερ*.— ^ροεβλή^ησαν τά %ργα «.Τό φάντα
ναγωνισμός μεγάλος ποιο κινηματοθέατρον θά κα
σμα
τής
έπαύλεως»
y
«'Η
κόρη
τής
χορεύτριας»
καί
«Για
τάρτιση την τελειοτέραν ορχήστραν. Μέχρι σήμερον
to χρήμα».
εγνώσθη δτι πλήν τών άλλων οργάνων, άρμόνιον
Κινημ. Ίδαΐον ’Αν ρον.— Προεβλήθησαν «'Η μεγάλη
κλπ. το πρώτα βιολιά κατέχουν είς μέν το «ΆττίΎόν» δυσία», « Κα τάδικος και Χριστός», και «' Ο φίλος μου
δ κ. Κούλας, είς τό Σπλέντιτ δ χ. Καοατζιάν, εις σωφέρ>·
Κινημ. Κεντρικόν.— Προεβλή&ησαν <Ό ανεμοστρόβιλος
τό Πάν&εον δ κ. Κρασσάς καί εις τό Μοντιάλ ό κ.
τοϋ Φανάτου», < Ή κόρη τής καταιγίδος» καί «*2Τ πυργοδέΖαντρί.
σποινα του Λιβάνου» με τήν Μαρσάλ. Κατά τήν προβολήν
τής τελευταίας ταινίας άνεφλεγη αίίτη δξ άπροσεξίας του μη
’'Αξιόν ιδιαιτέρας προσοχής είνε τό ά να δήμο· χανικού μεταδώσασα τό πύρ είς την καμπίναν προβολδ
Κ·υ6αρ.
σιβυόμενον άρθρον εις τήν πρώτην σελίδα περί τής 'Εκάη έκ τού έργου μία πράξι
φορολογίας των κινηματογράφων. Ή Κυβέρνησές Βόλος

δφείλει νά λάβη υπό σοβαράν εποΦιν τα επιχειρή
ματα του άρθρογράφου καί νά θέληση νά τροπο
ποίηση επί τό δικαιότερον τήν βαρυτάτην καί άδι
κον σηνερινήν φαρολογίαν ή οποία τείνει νά χα
ταστρέψη ολοκλήρους επιχειρήσεις.
•Ο "Αργος

Κινημ. Άχίίλιιον,— Προεβλήθησαν τά έργα <Στο καράβι
του θανατου», «Τό ρόδον τής Νέας Ύόρκης» καί «*Η Μπα
γιαντέρα».
Κινημ. Άργυλλά.— Προεβλήθησαν «' Ο τραγικός ίρως»,
«Η μόδες τών γυναικών·, «’ Ο δτρόμητος καβαλλάρης» καί
«Κοκόττα καί καλόμηρος» μέ τήν Αύα ντε Πούττι.
Κινημ. ’ Εξωραϊστι*ήζ. — Προεβλήθησαν «Αί Δέκα
' ΕντολαΙ».
Κινημ. ΙΙανολΙήνιον.—Μετά τό τέλος τής αΠαριζέτ» προ·
ΕΙΣ Τ ΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
εβλήθησαν τρεις κωμωδίαι καί <’Ο Συρανό ντε Μπερζεράκ».
Κινημ, *0λύμπια, ’Από τ^ύ παρελθόντος Σαββάτου Καότοοία
εκαμε εναρξιν τών παραστάσεων του τό κομψόν κινηματοθε·
Κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα ό κινηματογράφος τής
ατρον τού κ. Συνοδινοϋ με τήν «Πριγκήπισσα τής Τσάρδας»,
°δλ11<ίτθα του πολύ καλή, υπό τήν διεύθυισιν τού κ. Α, πόλεώς μας προέβαλε με Επιτυχίαν τό δργον «Ή δεσποινίς
Γέλα υπάλληλος·.
Κακουλίδη, ύπερήρεσεν,
Κιν. Σπλόντιτ, ’Από τής χθες ωσαύτως ήρχισε τάς Ερ "Ηράκλειον
γασίας του καί ό επίσης καλός κινηματογράφος τών αδελφών
/ ινημ. Πουλακάκη.—Προεβλήθη«Ήκυρία μ'ετή μάσκα».
Γιαμαλίδη, με τό εργον σΜανόν Λεσκώ» καί με πρωταγωνιΚιννμ. Τριών Καμαρών,—Προεβλήθησαν τά έργα «Η
στάς τόν Γκαϊντάρωφ καί τήν Αύα ντε Πούτι
Καθ' ά πληροφορούαεθα τό «Σπλέντιτ» θά προβάλλη κυρία τού Μαξίμ» καί «Ή έκδίκησις τού Πέρσου».
Κινημ. Ντορε, — Προεβλήθη τό ίργον «Μια νύχτα έγκλή·
εφέτος, δπως καί πέρυσι, τά καλλίτερα καί μεγαλείτερα έρ
γα τής Σινέ Όριάν,
ματος»·
Κτνηα. Άαόλλων.—Προεβλήθησαν «Ωραίες γυναίκες»
Κινημ, Χάι-Λάϊφ. ’Ο έπί τής Πλατείας Κοραή αρι
στοκρατικότατος κινηματογράφο- τού κ» Παπακώστα κάμνει καί «Ή βασίλισσα τής καλλονής».
Κιτημ, * Αγλαΐα.— Προεβλήθη τό Επεισοδιακόν «Τά νύχια
εναρξιν τήν 15ην τρέχοντος με έργα τής «ΤριάγκλΌ.
τ’ άετού·»
~ *
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ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗ/ηΑΤΟΣ «ΠΑ7£·>

ΛείτουργοΟντα με λαμπτήρα 32 βολτ, 4 άμπερ καί με μοτέρ διά
’ ρεύμα 110 καί 220· 6όλτ.

Κατάλληλα δι’ Οικιακούς,

Σχολικούς και

’Επαρχιακούς μικρούς

Κινηματογράφους ώς κα

διά άτμόπλοια.
Προβολή σταθερότατη άπό άποστάσεως 8-10 μέτρων.

Τά οικονομικότερα πλήρη μηχανήματα προβολής
Λικρχής «αρακαιταβ'ήχ'»! παρά τω αηοχχεεβτκω αντεπροσώπω χ·

ΙΩΣΗΦ
ΟΔΟΣ

ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΚΛΝΙΓΓΟΣ

ΛΡΙΘ.
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Ή ύπόθεσις τής «Μο
νομαχίας» είς την δποίαν έπραγματοποίησε δ Ζάκ
Μπαρονσέλλι, είναι μία
δραματική ιστορία πλή
ρης περιπετειών, μέ έναερίους μάχας, σπάνιάς δυνάμεως.
Διά τήν πραγματοποίη
σή των σκηνών τής «Μο
νομαχίας» δ Ζάκ Μπαρονσέλλι, συνεργάσθη μέ τόν
άεροπόρον Μαρσέλ Ντορέ
καθώς καί μέ τόν ηθο
ποιόν Ζάν Μυράτ καί τόν
δημοσιογράφον Ρενέ Ζινέ
οί δποίοι ύπήρξαν έπίση; άεροπόροι. ’Επίσης εις

τήν σκηνοθέτησιν τοΟέργου
έλαβε μέρος καί δ δπερατέρ Σαί δ όποιος κατά
τήν διάρκειαν τοΟ Παγκο
σμίου πολέμου ήτο άποσπασμένος είς τήν κινη
ματογραφικήν ύπηρεσίαν
τοΟ στρατού είς τήν Αερο
πορίαν. Ούδεμία άμφιβολια, χωρεΐ έπομένως δτι
κατόπιν τής συμμετοχής
τόσων ειδικών, αί σκηναΐ καί έν γένει δλόκληρον τό έργον είναι έν άπό
τά πλέον έξαιρετικά φιλμ
ποϋ κατόρθωσε νά άναπαραστήση ή κινηματογραφι
κή τέχνη.
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