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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΣΟ ΕΚΟΣΤΙΣΕ Η ΝΙΚΗ μέ τήν Ντο

λορές ντέλ και Ρ.ο Μάκ Λαγκλέν. 
ΣΙΒΗΡΙΑ μέ τόν Έντμον Λόβ.

ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ μέ τήν Ζανέτ Γκέϋ- 
νορ και τόν Σάρλ Φαρέλ.

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ μέ τήν Ντο- 
λορές ντέλ Ρίο καί τόν Μάκ Λαγκλέν.

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ μέ τόν Ζώρζ Ο’ 
Μπριέν.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ μέ τόν 
Τζών Τζιλμπέρ.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ μέ 
τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.

Ο ΜΑΓΟΣ Ταιν.α—Μυστήριον.
Η ΑΥΓΗ (Sunrise) τοϋ Μουρνάου, μέ τήν 

Ζανέτ Γκέΰνορ καί Ο’ Μπριέν.
Η ΚΟΛΑΣΙΣ (τοϋ Δάντε).
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΓΗΣ έπτάπρακτος κωμωδία.
ΣΕ ΜΙΣΩ μέ τήν Πρισίλα Ντήν.ΛΕΣΧΗ ΑΓΑΜΩΝ.
Η ΦΡΟΝΙΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ή ΤΟ ΧΑΡΕΜΙ, 

μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (άριθ. 25) Κωμφί

πλεϊστον

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ μέ 
τόν Μάκ Λαγκλέν.

ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΛΗΣΤΑΙ.
ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ή Η ΜΗΤΕΡΑ 
MAE Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ.

ΤΑΙΝΙΑ! ΤΟΥ ΤΟΜ ΜΙΞ

Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ.
ΝΕΟΣ ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ.
ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ.
Ο ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ.
Ο ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ TONY.
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΣ.
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΕΙΔΙ.

ΤΑΙΝΙΑ! ΤΟΥ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΥΝΧ

Ο ΕΝΟΧΟΣ ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ.
ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ.
ΔΥΟ ΓΡΟΘΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ.
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ.
ΣΑΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙ.

ίαι ΕΜΡΕΡΙΑΛ δίπρακτες ώς επί τό 
ιέ θηρία.
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Εβδομαδιαία Κινηματογραιρκή καί Φιλο
λογική Έπιθβώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυιθής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Η ΖΩΗ ΤΗΣ, ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΑΙ Η ΦΙΔΑΝΘΡΩΙΙΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ

Ή Κλωντιά Βικτρίξ εΐιε μία από τάς πλέον 
συμπαθείς καί ενδιαφέρουσας καλλιτεχνικός μορφα, 
τής Γαλλίας. Μία εξαιρετική φυσιογνωμία τής επο 
χής μας από έκείνας ποΰ έλκυουν τον θαυμασμόν,
τόν σεβασμόν καί τήν ευγνωμοσύνην τοϋ κόσμου.

Σήμερον οπότε δλοι παλαίομεν τόν σκληρόν α
γώνα τής αύιοσυντηι ήσεως καί κατά συνέπειαν αί άλ-
τρουίστικαί χειρονομία! αποτελούν σπάνιον δείγμα 
ψυχικής εύγενείας, ή Κλωντια Βικτρίξ προσεφεοε
τήν τέχνην της διά τήν άντκουφισιν των δυστυχών. 
“Ολα τά ποσά ποΰ κερδίζει είτε εις τάς, Μελοδραμα
τικός σκηνάς, είτε εις τόν Κινηματογράφον, είτε εις 
τάς ευεργετικός παραστάσεις, ών ή επιτυχία εξαρτα- 
ται από τήν πολύτιμον συμβολήν της, διατίθενται 
άποκλειστικώς διά φιλανθρωπικούς σκοπούς.

’Από τετραετίας, δηλαδή αφ οτου ηρχισε τήν 
καρριέρα της, διένειμε άνω των τριών έ -ατομμυ- 
ρίων Γαλλικών φράγκων εις διαφόρους υψηλους 
σκοπούς.

Εις τάζ παραστάσεις τής ’Ό’ερσς ή τής Οπε
ρά—Κωαίκ δ θρίαμβός της ύπήρξεν άμεσος και πα
ταγώδης. Ύπεδύθη κατά σειοάν τήν Μοννα Βαννα, 
τήν Ναβαραίζ, τήν Σαπφώ, τήν Τόσκι, τήν Κα Μπα- 
τερφλάϋ, τούς Μποέμ, τήν Θαΐδα καί πρόκειται να 
εμφανϊσδή διά τόν «Οίκον τών Παρισινών Δη ο- 
σιογράφων» εις τήν «’Ανάστασιν» καί κατόπιν εις 
τήν «Αουΐζ».

X. χ. ΑτευΘυνταί Κινηματογράφων εξασφαλίσατε προγράμματα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟ3 ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΑΧΙΟΝ
διευθυντής Πρακτορείου Αθηνών X. ΪΤΕΦ.Ιχιλπϊ

ΒΟΥΛΗΣ 4-ΑΘΗ ΝAI

Κατέχει μία φωνή σοπράνο γκυκυτάτη, θε6μή 
καί υπέροχα χρωματισμένη, θαυματουργεί δε στες 
υψηλές νότες. , ,

Ή πρώτη της έμφάνισις άπο τη: οθονης εγενετο 
μέ τήν «Πριγκήπισσα Μασσά» τού Κιστμαΐκερ, οπού 
τήν έθαυμάσαμεν διατηρήσαντες έξ αυτής τος ωραιο- 
τέρας εντυπώσεις. , r . Λ -

- Αν καί νεωτάτη αινομασυη ιππότης της ιυεγε ο· 
νος τής τιμής εις άνταπόδοσιν τής μεγίστης καλλιτε
χνικής άξ'ας της καίτής άγαθοεργίας της. ,

'Η Κλωντιά Βικτρίξ μόλις επέστρεψεν εις Πα-

ρισίουςάπό τό Μαρόκο/ δ .του «έγύρισε» τόν « Ωκεα
νόν» τοϋ Κιστμαΐκερ. (Κατά προτίμησιν η Βικτρις 
εμφανίζεται εις έργα τοϋ διασήμου τούιου συγγρα
φέας, τοϋ οποίου τό δραματολογίαν ευρίσκει συμβι- 
βαζόμενον περισσότερον μέ τό «ταιιπεραμάν» της).

’Απαντώσα εις επιστολήν μου, λεγει τα εξής^ ε'ζ 
διαφέροντα πράγματα, αρκετά χαρακτηριστικά δι 
αύιήν:

—«Είμαι πολύ συγκεκινημένη διά τήν επιτυχίαν 
ποϋέσχεν ή έμφάτισίς μου εις τά κινηματογραφικά 
χρονικά τής ωραίας σας Πατρίδας. Είμαι εισέτι πλέον 
ύπερήφ’νη, διότι ικανοποίησα τους < Ελληνας φΩους 
τής Έβδομης Τέχνης, τών δπ< ίων ή χώρα εινε η γη„ 
τών Τεχνών, δπου ή ώραιότης έκτιμάται υφ ολας 
της τάς μορφάς. , , , _

'Η ταινία τήν οποίαν θά περατώσω εντός των 
ήαερών αυτών εΐνε δ «’Ωκεανός τού Κιστμαΐκερ».Έ- 
■γύοισα» υπό τήν διεύθυνσιν του Ερρίκου Φεσκου, 
τοϋ διασήμου σκηνοθέτου τών «’Αθλίων» με παρ- 
τναίρ τόν Ζάκ Κατλαιν. , ,

Μοϋ δμιλεΐτε περί τών φιλοδοξιών μου: Δεν εφι
λοδόξησα παρά νά είμαι πάντοτε χρήσιμη και να 
κάμω πολύ καλό εις τόν κόσμον. ,

Πώς θά ήδκνάμην νά κάμω συγκρισιν μεταξύ 
όλων τών καλλιτεχνών, ένφ εΐνε τόσον ολίγον^ πα
ρεμφερή τά καλλιτεχνικά των είδη; Εις καλλιτέχνης 
δσονδήποτε μεγάλος καί άν εΐνε δέν, συγκεφαλαιοι 
δλα τά ποοσόντα, ή δέ δισσημότης εινε πολύ ίδιο_- 
τροπος. Π. χ. υπάρχουν διάσημοι καλλιτεχ'αι που 
άξίζουν τόν θαυμασμόν μας. καί άλλοι επίσης αξιό
λογοι, ο'ίτινες δμως δέν ηύνοήθηταν απο την τύχην 
των. Πάντως ή ατομική μου προτίμησις στρέφεται 
εις τούς καλλιτέχνας εκείνους που έχουν αληθινη 
ψυχή, ποϋ αγαπούν τό επάγγελμά των, το το^ο ω- 
ραΐόν καί τόσο σκληρόν, καί ποΰ καταβάλλουν πασαν 
προσπάθειαν διά ν' άνυψωθοϋν.

Ποια φρονώ δτι θά εΐνε ή εξελιξις του Κινημα
τογράφου; Ό κινηματογράφος έφθασεν εις εν ση-



Κινηματογραφικός ‘Αάτήα

Κινηματογραφικός Άότήο

μεΐον δπου ή νεωτέρα του εξέλιξή θ’ άπαιτήση πο- 
λυν χρονον, διότι, εάν εχαιιε άλματώδη βήαατα άπό 
τη; γεννήσεις του, ε’ινε ευνόητον δη τοΰ άπιμένουν 
ακόμη π Αλα διά νά τελειοποιηθώ καί ή τελειοποίησις 
οίν επιτυγχάνεται βραχέως».

Ή ανωτέρω γνώμη τής Κλωντιά Βικτρίξ είνε 
πράγματι ορθό. Ό κινηματογράφο; έξελίχθη μέν 
ραγδαιως μέχρι σήμερον, άλλά πάντυς άτέχει άκόμη 
της τελειότητας τήν οποίαν θά προσέγγιση δταν έ 
πιτευχδή δ συγχρονισμός τοΰ διαλόγου τών ηρώων 
με την προβολήν τής ταινίας, δηλαδή δταν ή κινη
ματογραφική τέχνη παύση νά είνε βωβή.

_____ ___________ Σκαραβαίου

ΕΛΑΗΝΙΚΑΙ TAlNIal

ΑΙ ΤΕΑΕΤΤΑΙΑΙΗΜΕΡΑΙ TOT OATSSEflS ASAPOTISt?
Υπο τον τίτλον αυτόν «γυρίζτται» καί βύρίσκβται στό 

τεί.οςτουενα ωραίο καί υπέρ χοΈλληνικο έργο τό όπ ϊον 
υα παρουσίαση έπειτα άπο ένος ί ους μό,θους κ. ί κό
πους η εν Θεσσαλονίκη1 Ειαιρβία ΗΡΩ ΦΙΛΜ ΝΕΑΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ. Τό Ιργον αύώ κατά πρώτον θά παιχθή σ' ένα 
απο τους καλυτέρους κινηματογράφους τής πρωτβυούσης 
της Μακεδονίας. 15
. Είναι γνωστή ή Ιστορία τοΰ Όδυσσέως Άτδρούτσου 
όπως είναι γνωστόν καί τό τραγικόν τέλος του, σκηνοθβ- 
τηΗεν υπό τοϋ ωμού αντιπάλου του τοϋ Ίωάννου 
1 κουρά
, '°, ’°δ«σσεΰς 'Ανδροϋτσος ήτο ό τολμηρότερος τών 
ανδρείων πολεμιστών τής Έταναστάσεως καί ήτο αύτός 
ε15 ”ν οποίον όί«ίλετα1 ή ύποστήριξις τοΰ Κράτους τής 
τοτ» ΕΛλιδο; υπο τοϋ Λόρδου Βύρωνος, διότι άποκτή- 
σας τιν συμπάθειαν τοΰ φιλίλληνος Άγγλου Έδ υάρ 
δου Τρελλώνη, συζευχθέντος βραδύτερων τήν άδολφην 
του Ταρσιτσαν ένήργησβ τήν κάθοδον τοϋ Βύρωνοτ, μ«- 
τοχειρισθτίς τήν στενήν φιλίαν τοΰ Τρελλώνη ' ποόι: 
αυιον. ν s

Έν τούτοις έχσρακτηρίσϋη τότε προδότης ώς συμμά
χησα ς με τόν Όμέρ Πασσάν τής Εϋβ >ίας, διά νά επι
τυχή δια τής άνακωχής αυτής τό άπαροβίαστον τής Α
νατολικής Ελλάδος καί συνεπώς τήν ετοιμασίαν τής Ά- μύνης.

Ό Γκούρ«ς, τό άλλοτε πρωτοπαλλήκσρόν του τόν έγ- 
κατέλειψε, έιήργησε καί ήργάσθη μέ όλα τά μέσα τή 
ραδιουργίας διι νά καταστήση μισητόν τόν Όδυσοέα καί 
τέλος το επέτυχε γενόμΕνος άκόμα δήμ ος τευ.

Βάσις τοΰ έργου δέν είνε φαντασιώδης, άλλ’ οΰτε καί 
απλή ιστορία. Ύπόθεσις δραματοποιη -έ.η έκ περιγρα
φής αυτοϋ τούτου τοϋ Έδουάρδου Τρελλώνη κοί τοϋ Συν
ταγματάρχου Στάνχωπ, διακεκριμένων φιλελλήνων Άγ
γλων, πολεμησάντων τον κοινον αγώνα κατά τών βαρ
βάρων καί οί όποιοι συνετέλεσαν είς τήν ελευθερίαν 
της Πατρίδος μας.

Μία άπό τάς ωραίας, σκηνσς τοΰ έργου είνε ή άνα- 
παράσταοις τοΰ Κωρυκείου ά.τρου, χρυνολογουμένου άπό 
τής μυθολογικής εποχής παρουοιαζουένων ιών νυμφών 
και τοΰ Μαντείου τών Δελφών, ή όπο α έκτιλύσεται 
φαντασμαγορικός κατά τήν διήγησιν τής Ταρσίτζας πρτς 
τόν Τρελλώνην, δστις μετέβη έκεϊ σταλείς ύπό τοΰ Όδυσ- 
σέως, Φρούραρχος τοϋ άπορθήτου ; αί απροσπέλαστου 
σ.τη'αι/υ τοΰ Παρνασσού.

Επίοης ως π/ουτος καλλονών έπ δυχνΗονται τά σα- 
λόν.α τοΰ Όμέρ Πασσα τής Εύβοιας κ·>ί ή βιαία προσα
γωγή είς,αύτά πρός άιίμωσ,ιν καί έξισλαμισμόν Παρθέ
νων τής Αττικής, επι τή ευκαιριφ τής εορτής τής ποο- 
αγωγής του είς Πασσάν.

Εις τα χαρέμια εκτυλίσσονται σκηναί ήρωϊκαί νεανί- 

δων, αί όποϊαι έπροτίμησαν τόν θάνατον παρά τήν άτί- 
μωσιν.

Τό έργον αυτό άπότησε δαπάνας καί κόπους ανυπο
λογίστους,καί είαιθα βέβαιοι ότι θά παρουσιασδή πρω
τοφανές είς ύπόιίεσιν, έηίδειξιν, πατριωτισμόν καί Ιστο
ρικών γεγονότων, τάότοϊα πολλοί ολίγοι γνωρίζουν. 
Άναμένομεν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καζαντξήν (Ξάν&ην)—ΑΙ φοοτονραφίαι άπεστάλησαν. 

Μικραι, σχήαα κάρτ ποστάλ δέν υπάρχουν πλέον,
ΑΔ· Μπιζέλην (Κέρκυραν),— Αί διαφημίσεις εϊναι πολύ 

καλοί,, Σάς ευχάριστου μεν πολύ δι* δλας τάς ευγενικός προ· 
σπα&είας, σας πρός τό συμφέρον τοϋ ^Κι\ηα, * Αστέρας». Έ- 
πίταγαί^ εληφ&ησαν, Φυλλαστέλλονται τακτικά, θά οάς γράψο· 
μεν καί ιδιαιτέρως.

Γ· Ζ ιχόττουλον ®εσ)νίκην. — Δυστυχώς ή άπάντησις τοϋ 
κ. Μαιτω εις τόν δποϊον εστάλη η ταινία ήτο αρνητική,

Ε*t Πολιτάκην ( Ηράκλειον). — *Αναμένομεν φωτογρα
φίας ανιαποκρίτοϋ Ρβ&ύμνου,

Σ, Κοζαντξήν (Ξάν&ην). Χρήματα ελήφ&ησαν. ευχάρι
στου μεν.

, ΙΙάγγειον (Άγρίνιον), — Ουδεαία άλλη επιταγή έλήφΰη 
μέχρι σήμερον πλήν τοΰ κ. Καζαντζή,
, Χ· Δημητριάδην (Φλώρινα) Παρακαλοϋμεν γράψατε καί 
αποστείλατέ μας άιεαπόκρισιν — εϊδος ερεύνης — περί τής 
καλής η κακής λειτουργίας τοϋ Κινηματογράφου τής πόλεώς 
οας «ΓΙάν&εον», περί τής ασφαλείας τών θεατών εκ τοϋ κίν
δυνου πυρκαϊάς, ασφαλείας καμπίνας προβολής> κατάστασις 
μηχανής προβολής, αξίας έργων κλπ, διά νά δημοσιευτούν είς 
τόν u Κινημ. Αστέρα», Ιίροσέξατε δαως άμεροληψίαν.
. , Μ'ρκοζάνην (* Αλεξάνδρειαν), — *Εχομε πολύ καιρό νά 
λάβωμε ειδήσεις σας. Τί γίνεστε ; Γράψατε μας άν έλάβατε τό 
δελτίον καί σχετικώς με τήν πρόοδον τοϋ φύλλου·

0 » ΣΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
1 Θ3Θ

Σχήματος 8ου μεγάλου έπί χάρτου άοίότης 
ποτοτητος, όελ. 1..00

ΜΕΤΑ ΑΥΟ ΕΓΧΡΟΜΟΝ XAPTQN ΑΒΗΝΠΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Π API ΛΑΜ BANUN : πάόαν πολύτιμον πλη

ροφορίαν καί δττ γενικώς ά αρά τό Κράτος— 
' : ίιΐ'^ι; — ’ Λ z ι ε λ μα τίας — Βιομηχά- 

νονς—’Εμπόρους καί ειδικότητας τ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ - ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΣ - ΑΕΠΤΟΜΕΡΙΑΚΟΣ

ΔΙΠΛΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ καί τόπον ωότε εΰχε- 
ρώς καί ταχέως νά εύρίόκεται οτι ζητείται.

mum: ΤΑΚΗΣ Ε- ΧΑΙΡΟΠΟΤΛΟΣ 
ΐάΟΙΙΚΤΗΤίΣ: |. Ε· ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΣΤΑΔΙΟΥ & ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ

ΛΘΗΝΛΙ ΤΗΛ- 14-36
Ο ΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΣ ΔΓΑΧ- 75

| Παρακαλοϋμεν πρώτους τούς έπαγγελματίας 
όπως μάς άποστείλουν τάς διευθύνσιις των πρός 
ΔΩΡΕΑΝ καναχώρησιν είς τάς διαφόρους κατηνο- I 
ρ ας τοΰ ΟΔΗΓΟΥ.
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑί ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ
Σύντομος ^οχραφία ι·ϋ "Ελληνοζ Μαλλιτίχνου.-ΜΙα δόξα ζοϋ’Είληνικοϋ ονόματος

Ό κ. ”Αγγε^°ί Γριμάνης υιός τοΰ Τ. Γριμανη, 
έγεννήθη έν Πάτραις καί έσπούδασε είς τάς Άθ·ήνας. 
Τσζ μικρός τάξεις έπερασεν είς τήν σχολήν Μεταξά, 
ένθα καί διέπρεψεν λαβών ώς βραβεϊον της επιμέ
λειας καί καλής του άνατροφή; έν ώραίον, βιβλίον 
άπό τάς χείρα; τής πρώην Βασιλίσση; Σοφία;. Τάς 
γυμνασιακός σπουδά; έπερασεν είς τό Πρακτικόν 
Λύκειον δπου επίσης ήρέστευσεν. Οί γονείς του 
μολονότι δέν είχον άλλον ύπέκυψαν είς τήν έπίμο ον 
θέλησίν του νά 
μεταβή είς Βε- 
ρολΐιον, δπως 
σπουδάστ) μη
χανικός- Εις 
τάς ΆΘή’α , ή 
το γνωστότα
τος, διότι γυ
μνό σιόπαις ά
κόμη έπεσκέ- 
πτετο τά διά
φορα χορευτι
κά κέντρα καί 
έξέπληττε τούς 
διευθυντάς μέ 
τήν δημιουρ
γίαν διαφόρων 

' χορών τεχνι
κών καί μέ 
τόν χρόνον τόν 
άκριβή π°ύ 
κρατούσε στό 
πιάνο είς το 
όποιον είχε 
μεχάλην έπίδο- 
σιν.

Είς τό Βε- νική διευθύν
τρια τής "Οπε
ρας τής Σεουτ- 

ήσθάνετο ζωηρώς, έσχετίσθη μέ καλλιτέχνης οϊ-' γάρδης θέλουσα νά μονρτερνεζάρη μια Opera 
τινες τόν έπεισαν ν’ άκολουθήση τό καλλιτεχνικόν καί ζητούσα χορευτήν με ταλέντο διεκρινε τον

ρολϊνον λόγφ 
τής καλλιτεχνι- 
κήςκλίσεως πού

Οί ίξωτικοί χορευταί Milan Pokorny καί ό 'Ελλην Άγγβλος Γρι
μάνης (Angelo de Grimani)

στάδιόν. Πώς δμως νά λεχθή τό τοιούτον εις την 
οίκογένειάν του τής οποίας αί άρχαί ήταν πατριαρ
χικοί; Πώς δ νεαρός Γριμάνης, δ μόνο; επιζών τής 
οικογένειας, νά γίνη καλλιτέχνης καί δ ή χορευτής; 
Ό πατέρας του μέ δυο διπλώματα τοΰ Πανεπιστη
μίου κάτοχος δσον ολίγοι τήν γλώσση; μας, άρχαιας
καί νεωτέρας, πώς θά ήκουε τό τοιούτον;

Ό υί'ς έπερίμενε μέ υπομονήν, δπέφερε σιωπών 
καί έσπούδαζεν δσον ήμποροΰσ» μηχανικήν καί καλ
λιτεχνίαν.

10 πατήρ του άπέθανεν. ‘Η μητέρα , έζήτησε το 
παιδί της καί δ υιός έπανήλθ-ε είς την οικογενειακήν 
εστίαν. Έκεϊ ήρ/,ισεν ή πάλι] μητρός, καί υιοϋ. , Η 
μητέοα μορφωμένη δέν άπέκρουε τήν καλλιτεχνίαν, 
ήρνεϊτο δμως νά στερηθή τό μοναχό παιδί της. Αλ
λά καί πιά μάνα μπορεί ν’ άρνηθή στο παιδί της, 
δτι έπιμόνως ζητεί; Τήν 11ην Ιουλίου 192 > η 
μάνα συντετριμμένη καί άγωνιώσα δια τό μέλλον 
τοϋ παιδιού τη:, τόν άπεχαιρέτα μέ δάκρυα εις την 

παραλίαν του 
Πειραιώς ενώ 
εκείνος ωχρός 
άπό συγκίνησιν 
κατεφίλει τάς 
χεϊράς της καί 
παρεκάλη νά 
τόν συγχωρήση 
πού τήν άφίνει 
καί νά μή λη
σμονήσω τήν 
ίεράν αυτήν 
στιγμήν τοΰχω- 
ρισμοΰ.

Τόν Σ)βριον 
ήρχισε νάσπου- 
δάζη είς μ ίαν 
άνω τέραν σχο
λήν καί μετά 6 
μήνας ήλθε 
πρώτος μεταξύ 
200 μαθητών. 
Ειργάσθη είς 
τό <0ΰφα Πα- 
λάς» έπί τινα 
χρόνον δπου ή 

κ. Jerger γε

μικρόν γυμναζόμενον είς τήν «Οΰφα» καί 
τόν προσέλαβεν ώς solo χορευτήν είς τήν Lan- 
defkeafen τής Στουτγάρτης ένθα εργάζε^ε καί 
διαπρέπει καί λάμπει ώς άστήρ πρώτου μεγέθους, 
εάν κρίνωμεν οπό τις κριτικές τών Γερμανικών έφη 
μερίδων ώ; π. χ.

'Η έφημερίς «Winferjerf» γράφει; «"Ενα ευκί
νητο χορευτικό ζευγάρι μάς οδήγησε σέ εξωτικές 
φαντασμαγορίες ό κ. A. de Grimani καί Pokorny. 
'Η «Τάγιεμπλατ» γράφει: ένας ’Ινδιάνικος θαυμά-



βιος μεδέρνοζ χορός ένιφανίσθη του οποίου δη
μιουργός είναι δ νεαρός A. de Grimani.

Ή «Icddenbsclu» γράφει: Όταν δύο Grofesque 
χορευτιχαί δημιονργίαι τοϋ δαιμόνιου μιχροΰ A. de 
Grimani στεφανώνουν τή βραδυά τό κοινόν δέν ευ
ρίσκει α’ιτίαν νά πάη σπίτι του.

‘Η «Νοτιογερμανιχή έφημερίς» γράφει; ή Gere 
ϊστατα μέ χάρη, οί άλλοι κάτι άξιζαν, άλλά κανείς 
δέν έχει τήν πουπουλένια κομψότητα καί τήν ζωη
ρών έντατικότητα τοΰ ρυθμού τοϋ x.A. de Grimani.

Έκτος τής ευνοϊκής κριτικής δ νεαρός 
Έλλην, δ γνωστός είς τά παιδικά του χρόνια ως 
«’Αχαϊκός άστήρ» είς τήν «Αιάπλασιν» δπου διέπρε 
πεν έπίσης έχει τάς συμπάθειας όλου τοΰ καλού κό
σμου. Τόν παρουσιάζουν είς τό κοινόν καί τόν προ
σαγορεύουν «Το παιδί τής ’Αθήνας* ή «δ ποιμήν 
τοΰ ΙΙαρνασσοϋ».

Τελευταίως έπαιξε σέ δύο έργα ύπερμοντέρνα 
στό ΙΙεροικό μπαλέτο τών κ· κ. Wellesz καί τήν 
«Χορευτική Σουίτα τοΰ «Tach» σχολής καί τά δύο 
έξπρεσσιονιστικής πού τά διηύθυνεν δ ίδιος δ γενι
κός διευθυντής τής ορχήστρας τοΰ «Όπερά» καί τοΰ 
Κονσερβατουάρ, δ πολύς Cari L,eofrurd,o όποιος μέ 
πολύν ευγένειαν δέχεται δλα τά καπρίτσια τοΰ νεα
ρού Έλληνος καλλιτέχνου. Είς άμφότερα τά έργα 

Ό κ. Άγγελος Γριμάνης

Ό κ. Άγγελος Γριμάνης, χορευτής τοΰ Οΰςα 
Πάλας τοϋ Βερολίνου

«Wiirttub Zeibung» γράφει: Υπάρχουν χορευταί 
ποΰ έχουν περισσότερι αίσθημα στά πόδια, παρά με
ρικοί άοιδοί στή φωνή των.

ΠΡΟΚΗrΥΞ·Σ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΑΤΖΑΚΣ-ΦΙΛΜ

Ό διευθυντής τής «"Ατζακς—Φίλμ» καλλιτέχνης 
νής οθόνης κ. Α. Μαδρά προκειμένου νά κινημα- 
ιογραφήση τό έ/ληνικόν έργον «Μαρία ή Htvta- 
ηιώτισοα» προκηρύσσει διαγωνισμόν πρός εκλογήν 
ενός νέου ηλικίας 25—35 έιών και μιας νέας 20—30 
έτών οί όποιοι θά ύποδυθοΰν τούς ρόλους τών Βα
σιλέων Όθωνος και 'Αμ'λίας, Οί έπιθυμοΰντις δύ· 
νανται νά συνεννοούνται καθ’ έκάστην 11—12 π. μ 
μετά τοΰ κ. Μαδρά οδός Στ ίδιου ΙΟβ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ? ΑΤΖΑΚΣ Φ. Λ Μ
‘Ο σχηνοϋέιης χ. Α. Μαδρά (Σιαδιού 

10 β) διευ&υντή^ τής «Άτξαχς — Φιλμ», 
ηροκςιμένου »ά έντός δλίγου τό νέον
του φίλμ «Μαρία ή ϊΐενταγιώτισαα» ηαραχο- 
λεϊ τούς έηι&υμοϋντας νά λάβουν μ1 ρους, νιους 
άνω τΰ»ν 24 έτ&ν χαΐ νέας άνω τΰ>ν 20 έτ&ν, 
νά παρουσιαα&οϋν είς τήν άνωτέρω διεύϋυναιν, 
χαϋ·’ έκάατην 11—12 π.μ. προς αυνεννόησιν, 
ηοοοχομίζοντες xal μίαν φωτογραφίαν των.

πρωτηγωπστησεν «Έπαιξε τόν ώραΐον Άμπασάν, 
εραστήν της Δαμιλε.

‘Τόν χορόν τοΰ ανεμοστροβίλου καί τήν Έξω 
τερικην Grofesque. *

Κινηματογραφικός Άάτύρ Κινηματογραφικός Άάτάρ
Τά περίφημα «jette» πηδήματα συνδυασμένα μέ 

εκφράσεις καί κινήσειςζ,'τοιαύτας ποΰ ή έφημερίς ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ TQV -ΚΙΝΗΜ. ΑίΤΕΡΟΣ»
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ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΜΟΥ

(Έν αρθρον τής Λίλλιαν Γκύς γραφέν 
ε’ιδικώς διά τόν <Κινημ. Αστέρα»)

Ή επιτυχία τοϋ τΜατωμένου Γράμματος» έν Άθήναι; 
υπήρξε δι' έμέ τό πλέον χαρμόσυνου γεγονός δπερ θά ήδυ- 
νάμην νά πληροφορηθώ άπό τόν *Κινημ. ’Αστέρα».

Ώς παραμικρόν ένδειξιν τής εναρεσκείας μου σπεύδω νά 
απαντήσω είς τάς εγγράφους ερωτήσεις σας, διά τοΰ παρόντος 
άρθρου μου, υποθέτω αρκετά διαφωτιστικοϋ.

Προσωπικως φαντάζομαι, δτι αί ελπίδες μας διά τό μέλ
λον ταϋ κινηματογράφου έναπόκεινται είς τό παρελθόν του. 
ΑΓ αΰτοϋ εννοώ δτι πρέπει άπαραιτήτως νά στραφώμεν έκ 
νέον εις τήν απλότητα, θεωρώ έξ ίσου δύσκολον τήν άπόδοσιν 
μιας ιστορίας ήτις νά ευχαριστεί ένα ώριμο μυαλό δσον καί 
Ινα παιδικό τοιοϋτο καί εξαρτώ τήν Ικανοποιητικήν άπόδοσιν 
δι’ άμφότερα τά μέρη άπό τήν άπλουστέραν άνάπτυξιν τής 
νποθέσεως.

Ή άνά τό παγκόσμιον επιβολή τής Έβδομης Τέχνης φρονώ 
δτι οφείλεται είς τό δτι δέν άνεζηιήσαμεν άρχικώς τήν δημι
ουργίαν πνέων τύπων» είς τάς κινηματογραφικός ταινίας, έν 
άντιθέσει πρός τήν μουσικήν, ζωγραφικήν γλυπτικήν καί δλ.ας 
τάς άλλας μορφάς τής Τέχνης αΐτιιες έμφανίζον,αι τόσον πο
λυσύνθετοι καί κατά συνέπειαν δέν άπευθύνονται είς τήν με
γάλην μάζαν τοϋ κοινού, ώς ό κινηματογράφος απευθύνεται 
είς τήν λαϊκήν ψυχήν.

Όφείλομεν νά προσπαθήσωμεν, νά περιγράψωμεν μέ τά 
άπλούστερα καί άληθοφανέστερα μέσα τάς ωραίας απόψεις τής 
ζωής, άποφεύγοντες τάς επιτηδευμένος λεπτομέρειας ποΰ ου- 
ναντώμεν είς πολλά σημερινά φίλμ, έάν θέλομεν νά διατηρή- 
σωμεν τήν λαμπρόν παγκόσμιον θέσιν τοϋ Κινηματογράφον 
έπί τιακρόν άκόμη.

' Οσον αφορά τήν μεγίστην φιλοδοξίαν μου, αΰιη σννίστα- 
ται είς τό νάκάμω μίαν τών προσεχών ημερών κάτι ώραΐον τό 
όποιον άποθανατιζόμενον θά ώφελήση το διεθνές Κοινόν.

______ Λίλλταν Γκθς
Διά τήν Λίλλιαν Γκύς έ- 

γράφησαν άπειρα πράγματα 
μέχρι τοΰδε είς τόν «Κινημ. 
’Αστέρα». Βεβαίως αύτό δέν 
μέ ^"ποδίζει νά άσχοληθώ έκ 
νέου μέ τήν εκλεκτήν ’Αμε
ρικανίδα καλλιτέχνιδα ήτις 
κατά γενικήν δμολογίαν δικαι
ούται I σως περισσότερον πό
σης συμπατριώτιδός της ιού 
με γίστου μας ενδιαφέροντος 
καί δικαιολογεί τήν συχνήν ά- 
πασχόλησίν μας μέ τήν εκλε
κτήν καλλιτεχνικήν της προ
σωπικότητα.

Αί έμφανίσεις τής Λίλλιαν 
Γκύς πρό τοϋ Κοινού μας, 
γενόμεναι κατά τήν τελευταί- 
αν διετίαν διά τών .έργων της 
«Λευκή Αδελφή», «Ρόμολα», 
«Μποέμ» καί ΜατωμένοΓράμ- 
μα», κατέταξαν αύτήν εις τήν 
συνείδηοιν τοϋ Κοινού μας 
μετσξϋ τών κορυφαίων αστέ
ρων τοΰ διεθνούς κινημα
τογραφικού στερεώματος, προ
φανώς διότι ή Λίλλιαν Γκύς 
είναι ή καλλιτέχνις ήτις μάς 
χαρίζει τάς πλέον φυσικός 
καί ψυχολογημένας σκηνάς 
εις τάς εκάστοτε έμφανί- 
σεις της.
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Έκ τών γνησίων Αμερικανίδων καλλιτέχνιδων ή Γκύς 
ή Νόρμα Τάλμαιτζ καί ή ΠωλΙν Φρέντερικ είναι ϊοως αί 
μοναδικαί τραγωδοί τάς οποίας εχει νά προτάξη τό Αμε
ρικανικόν φίλμ. Μεταξύ τούτων ή Λίλλιαν Γκύς ήμπορεΐ νά 
καυχηθή δτι προσέφερε τάς πλείστας ύπηρεσίας είς τήν 
Έβδόμην Τέχνην αϊτινες δεόντως έξετιμήθησαν άπό τό Κοι
νόν τής Πατρίδος της καί άπό τήν διεθνή κριτικήν.

’Εσχάτως ό γνωστός καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Ούασινκτώνος κ. Έδουάρδος Βασενκνίχτ έξέδωκεν έν
διαφέρον βιδλίον άφιερωμένον είς τήν Λίλλιαν Γκύς δΓ οδ 
έξαίρει τάς άνεκτιμήτους υπηρεσίας της είς τήν Έβδόμην 
Τέχνην. Πιθανόν τά δημοσιεύσωμεν περικοπάς τοΰ βιδλίου 
τούτου δπερ μοί άπέστειλεν ή Λίλλιαν Γκύς, έκλεκτή καί 
πολύτιμος ουνεργάτις εις τό σημερινόν μας τεύχος.

“Ιρις Σκαραβαίου

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Έπέστρεψεν οίκογενειακδς έκ τοϋ άνά τήν Γαλλίαν, 

'Ελβετίαν, Γερμανίαν καί ’Ιταλίαν ταξειδίου του δ κ. 
Δημ. Καρράς, διευθυντής τοΰ ομωνύμου κινηματογραφι
κού Γραφείου.

— Άφίχθη έκ Παρισίων ό κ. Ε. Μαυροδημάκης διευ
θυντής τοΰ Οϊκου Μαΰρο—Φίλμ.

—Ό κ. Λ. Παπαγιαννόπουλος διευθυντής τοΰ Όπερά 
Κωνσταντινουπόλεως άφίχθη καί παρέμεινε έπ’ δλίγας 
ημέρας οΐκογενειακώς Πς τήν πόλιν μας.

— Έπέιτριψεν βΐς Θεσσαλονίκην δ κ. Δάριος Μολχο 
διευθυντής τοΰ ομωνύμου γραφείου κινηματογραφικών 
μηχανών καί έξαρτημάτων.

— ’Επεστρεψεν έκ Κων)πόλεως δ κ. ’Αλβέρτος Κόρν- 
φιλδ διευθυντής τής Fanamet,

—Προσεχώς άναχωρεϊ διά Βιέννην καί Βερολϊνον ό 
I κ. Δράκων έκ τών δ εοθυντών τής «Τιτάν—Φίλμ»._____

ΉΚλωντιά Βικτρίξ τής δποίας συνέντευξ ν δημοσιεύομεν ε(ς άλλην σελίδα είς μίαν 
ώραίαν^σκηνήν τοϋ «Ωκεανοί» τοϋ Κιστμαϊκερ δπου πρωταγωνιστεί μέ τέν συμ

παθή ζέν πρεμιέν Ζάκ Κατλαίν
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κωμωδία ·Γιά δ-ομα τοΰ Θεοΰ·, μέ τόν Χάρολδ Λόϋ-τ. 
Ποιΰ σύντομα τό -Πίσσ κόστισε ή νίκην καί τό -Ί ».

’Ιουλίαν Κοντογιάννη (θάλειαν Βούλκου), Άργο- 
οτολιον. — Ή Βίβιαν Γχίμπσον είνε Γερμαιίς, Γράψατέ 
της Γερμανιστί βΐς τήν Hegewald—Film A G. Berlin.— 
Ή διεύθυνσις τής Γκρέτα Γκάρμπο είνε Metro - Goh 
dwyn—Studios, Culver City Calif—U. S. Α.—Ή καλ- 
λιιέχτις αυτή,είνε Σουηδίς καί ολι Γερματίς, ώς ύποθέ- 
τετβ. Ή διεύθυνσις τής Γκρέτα Νίσοεν είνε La«kv 
Studios—Hollywood Calif-U. S. Α.— Είς τήν Έλινοο 
Φεύρ γράψχτε ώ εξής: De Mill Studios—Los Angeles 
Calif—U.S.A.—Εις τήν Λίβιγκστον, Fox Studios—Hol
lywood Calif— U.S.A.—Εις τήν Λύα ντέ Ποΰχτι phce· 
bus Film—Phoebus Palast am Anhalter Bahnhof- 
Berlm S, W. II.— Ή διεύθυνσις τής Βριγίττης Χέλμ 
βίνε Homburgerstrasse 3—Berlin—Wilmersdorf Οί 
πρωταγωνισταί τής «Μβγάλης Παρελάσεως» είνε ci Ρενέ 
Αντορέ καί Τζών Γκίλμπερτ,τής «Μητροπόλεως» ό Ρο- 

οολφος Κλεϊν Ρόγγε, ό ’Αλφρέδος Άμπέλ, ή Βριγίττη 
Χέλμ, ο Γουσταΰος Φρέλιχ καί ό Άνριχ Γκέ ργκ. Τού 
«Ίεροΰ Βουνού» ή Λέ·ι Ρ,φενσταλ, ό Τρέκιερ καί ό 
Ερνστ ΙΙετερσεν, τοΰ «Πυράς» ή Ντόλλυ Ντεβ.ς, ό Σάρλ 

Βανέλ καί ο Μαξουτιάν τής γαλλικής κωμωδία·:. Ε,ς τό 
ελληνικόν φιλμ «Έρως καί Κύματα» πρωτηγωνίστησαν 
η κ. Μιραντα Θεοχάρη καί οί κ. κ. Τσακίρης Χαί Δενδρα- 
μής. Διά τό λοιπόν συγκρότημα προιίαώτερον νά μή γίνη 
λόγος., Είς τόν «Περιπλανώμενον Ιουδαίον» πρωτηγω- 
νίστη ό Γαβριήλ Γκομ ιριό καί τέλος είς τήν «Αίγιιάλω 
τον τής Σαγγάης» ή Κάρμβν Μπότυ, ό Ζάκ Τοεβώρ καί 
ο Μπερναρ Γκαϊτζκε.

— Αναγνώστην (Πάτρας).-Ό μεγαλύτερος σ«ηοθέ- 
της του κινηματογράφου είιβ ό Φρίτς Λάγκ κατά τή 
άντίληψίν μου. Τοΰ δέ θεάτρου ό Μάξ Ραϊνχαρτ. Άπό 
τάς καλλιτέχνιδος τής ρεαλιστικής σχολής προτιμώ τήν 
Λυα ντε Ποΰττι καί τήν Γκρέτα Γ-άρμπο.

_~’Μ· Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην).-Ή διεύθυνσή 
τοΰ Άντζελο είνε ii.Bd.du Montparnasse —Paris Vie" 
, — Σόνιαν (Ένταϋθα). -Ή Σουζού Βερ όν εΓε μία 
υπό τάς μεγαλε,ιτέρας ελπίδας τοΰ γαλλικού φίλμ, τ.,ϋ 
οποίου είνε έξ ολοκλήρου δημιούργημα. ’Εργάζεται προ- 
σωρινώς έν Γερμανίφ. Πιθανόν νά μεχαβή" είς Άμερι- 
την άργότερον. Σύλ3τος ό Γ’.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ MSIStBS Κί’ΗΡΟΐ
ΛΕΜΕΣΟΣ. (Τοϋ άνταποκριτοϋ μας).-'Ο κινηματο

γράφος του κ. Κυπριανού πρόβαλε απ' τις 20 του 
Μάρτη—5 τ ‘Απρίλη αύτά τά έργα: «Συυκούφ» μέ τό 
Ζαν Αντζελο, σκηνοθεσία τοΰ Λουΐτζ Μόρα. -Γιά μιά 
γυναίκαν ταινία της Οϋφα, αΤυχίρόςν κωμωδία μέ τό 
Μπουστερ Κητον. «Μιά τρέλλα* μέ ιόν Σ. Τσάπλιν, ά 
οελφό του μεγάλουΣαρλώ. <Σιδεοένια μάσκα- μέ τό 
Βλαδίμηρο Γκαίν'άρωφ. “Εργο μέτρια. «Ηθοποιός Κήν- 
του Δουμα (πατέρα). 'Ενα άπ' τά πι τ,ρ, πετυχημένα 
μυθιστορήματα τον μεγάλου αύτοΰ Γάλλου, τοΰ σ >γγ >α- 
φεα των αΤριών Σωματοφυλάκων-, IIρω · αγωνιστεί ό 
Υ„ηςττΜ,°.υ1ζ!ί’Η^' ή κ· Ασέγκο κι δ λεπτός κωμικός 
Ν. Κολιν. Νομίζω πώς παρόλη τήν ώοαία ύπόΟειίτου 
και τ’ όπωοδηποτο ικανοποιητικό παίξιμο τοϋ Μουο- 

in’ τό θ^ριο. ιΓΙερό Βουνό- ταινία 
Ουφα. Ολ ή υπόδεσι του ξετυλίγεται πάνω στις χιονο- 
σκεπασμένες κορφές τών “Αλπεων. Προσεχώς εΣτίτι 
μυστηρίου- μέ τόν Μουσζοΰκιν, -Τα έγκλησατικά χέ 
ρια ιοϋ Ορλάκν μέ τόν Κόνρατ Φάϊ', «ΟΙ τάφοι τών 
Φαραώ- καί άλλα τελευταίας παραγωγής.
, . & *· Ναπαδόπουλος παρουσίασε στη Λευκωσία τή 1 

τ Απρίλη τή εΜεγάλη παρέλαοι- μέ τόν Τζών Τζίλ-

Στή Λάρνακα παίχτηκε μέ μ-γάλη επιτυχία ή « Κυρία μέ 
τις καμέλιες- μέ τή Νόρμα Τάλματζ. Κ- Κλ.

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΛΕΜΙΕΣΟΣ (Τοϋ άνταποκριτοΰ μαο).—Ό κ. Κυπρια
νού τις 26 τ Άπρίλη-3 τοΰ Μάη πρόβαλε αΰιά τά έρ- 

1 ^ναιολη» μέ τή Ζακομπίνι Τό έργον άτέτυχε. 
« Ο δρό-ος χωρίς χαρά». Ή ΰπόθεσί του ξετυλίγεται 
στή Βιέννη τόν καιρό πούχε τελειώτπ ό παγκόσμιος 
πόλεμος. ‘Η επιτυχία του σέ κοσιιοσνρροή μεγά η. «Άχ 1 
Μπέμπη» κωμωδία, βγαλμένη άπό μίαν άνόιμη άοερικά- 
vlxrl ,®™ρσα· Τό φίλμ δέν άρε/ιε. «Τά έγ«ληματικά χέρια 
τοΰ Ορλάκ» ι έ^τόν Κονρατ Βά ίτ. Κάβε έργο αΰ ου τοΰ 
πρωταγωνιστή, εχει έξασφα'ισμένη στη Κύπρο τήν έπι- 
Ιυ a1 T<a,‘- θ ουμ ιαβέστατος Γερμανός καλλιτέχνης, 
αριθμεί εδώ πάρα πολ ούς θαυμασιάς καί θαυ-α >τρίις. 
Τό έργον του όμως ηυτό, it ,ε κατά τήν άττίληψί μου, 
και χωρίς, νά φανώ καθόλου αυστηρός, μετριωτατο. Σ’ 
αυτό συ έ:εινε η εντελώς άνόη η ΰποθβσί του, ποΰ μπο
ρείς πολύ καλά ιά τη παραλληλίσης μέ τις άμ ρι ά ικες 
εξωφρεκικότητες, ο πρω όγονος φωτισμός του, καί τό 
κάπως θιατρι,ό παίξιμο τού Βάίτ. Τό φιλμ θέν άρεσε. 
«Κόκκινη νύχτα» μέ τό Μαξ»υ»τιάν, τόν όπωσνήτοτε 
κ®λό Αριιένη καλλιτέχνη. Τό έρ,ο ρεκλαμαρίστηκε ώς 
τό δυ ανώτερο φ λμ τής Γαλλ κής παραγωγής τοΰ 1927. 
Δυστυχώς η προβολή ου τό διάψευοε.

Προσβ ώς θα προβληθο· νε ό «ΈπίγβΌς παράδεισος», 
ο «Περιπλανούμε ος Ιουδαίοι:», τ< ινία βγαλμένη άπ’ τό 
ομώ.υμο μυθισ ορημα »ο<> Εύγ. Σύη, και σζηνοθετιμέ- 
ατ τό Λουίτξ Μορά, μβ πρωταγωνιστή όν Γκ μπριέλ 
Γκαμπριό, η «Σπίθα» με τή Μπ-ττυ Μπλάίθ, κ. λ Πι
στεύω πώς ή Σι»έ Όριάν, ή εταιρεία ποΰχει πα ξιι στή 
Κύπρο τό «Βαριεττέ» ,^τό «Βαρκαρη τοΰ Αόλγα», το «Μι
χαήλ Στρογκώφ», κι’ άλλα πολύ ώ ιοί ι έργα, επιτέλους 
«ά θέληση νά προβάλη έδώ τή «Μητρότολι» καί τόν 
«έρωτα καί κύματα», πούναι τδνειρο κάθε Κυπριώτη 
φίλου τού φίλμ.

*θ κ· Π χπαδόπουλος έπαιξε σ«ή Λευκωσία τόν «Κα- 
λόνηρο χηκοτα». Η βπν U/ία τον μβγάλη. *0 χινη- 
ματο/ράφος Μακρ δη τής Λάρνακας, πρόβαλε τή «Με- 
γαλί] παρελα ι» μέ το Τζών Τζίλμπβρτ, και Ρβνέ ’Αν- 
τορ . Σκηνοθέτης ό μεγάλος Κίγ< Β ντορ. Ή επιτυχία 
ταυ σε κοσμοσυρροή πολύ μεγάλη. Ίδια μί τοΰ «Μπέν 
Χουρ». χ Κί>

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Mohamed Aly.— Προβάλλεται διά δευτέραν φοράν, 
μετά μεγάλης επιτυχίας, ή ταινία «Ναπολέων» τοΰ Ά- 
μπέλ Γκάνς. 'Η διευθυνσις μή φε δομένη έξ·.δων πρτσέ- 
λαβε, εκτός τής ορχήστρας της έξ 25 οργάνων καί φωνη
τικήν μουσικήν εκ 15 ατόμων. Τό δεύτερον μέρος τής 
ταινί ις θέλει προβληθή λίαν προσεχώς.

Gaumont Ambassadeur1:. — Προβάλλεται ή ταινία «Ό 
, Κύριος θύει» μέ τόν Λον Τσανχϋ καί Ρ^νέ Άν-ορέ. Είς 
। την ταινίαν ταύτην ό Λ. Τσάνιΰ σημειώνει μεγάλην έπι· 
I τυχίαν είς τόν διπλοΰν ρόλον του.
ί Jozy Palace. Δίδονται αι ταινίαι «Ό Διαβολεμένος 
ι ι υρυς» δράμα a πράξ ων μέ τούς Ζάν Άνζε^ον καϊ 
Μπινανς Μοντίλ καί «Ή ‘Εκατομμυριούχος» μέ τήν Μπε

ι ; _________________________ - 9
ίϋνηνατογραάτκός Άότιιρ ---- ■ ■ - —

__________ ____ ____ ____ ____ ____ _

I Η ΚΡΙΤΙΚΗ J
Η ΓΓΜΝΗ ΛΑΙΔΗ
(«La Lady sans voiles.—Ποραγωγή Nordisk»)

ό ώραϊος Σουηδός καλλιτέχνης κρατεί μέ πολύ ιάζτ τόν 
άχ-’ρι ρόλο τοΰ έ-αρύλου.

Καί οί λοιποί ηθοποιοί άπό τής μητοός μέχρι τής 
γραίας τροφοΰ εϊν. ι στούς ρόλους τους. Γενικώς πρό- 
ζει αι περί μιάς ταινίας καλής ήτις ένταΰθα έσημείωσεν 
έπιτυχίαν.

Β'ΡΟΛΙΝΟΝ
Παραγωγή Fox Europa Produk.— Προεβλήθη στό 

«Αττικόν»

Μαζύ με τήν «Γυμνή Λαίδη», τό «’ Ατ'ϊκόν’
μας παρουσίασε καί μία θαυμασία documen" 
taire ΰπο τόν τίτλον «Βερολΐνον» η «η Συμφωνία μιάς 
αεγαλουπόλεως». Ό τίτχος του μαρτυρεί έπαρκώς π> ρί 
τιν ς πρόκειται. Ή Κωή μια; όλοκλ.ρου ή έ ας σ ό Βε
ρ ,λινόν μέ δ ας τάς λιπτομερείας παρουσίαζε·αι κατά 
τρόπον προξεΌΰντα κατάπληξιν. Ή ταινία οΰτη οφε,λο- 
μένη ιί- την συνεργασίαν τ. ΰ Ροΰτμαν καί Φρό,ϋδ δύνα- 
αι νά λεχθή, ό ως πολύ όρθώς διεφημίοθη, ώς τελευ

ταία λέίις τής κινημ ·τ·ιγρ φίας. ,
Κάθε νεωιέρα πρόοδος εύρίσκεται ιίς αυτήν. Η τε

χνική είναι άριστουργημαιι ή· αί τρωτό υποι γωιίαι λη- 
ψεω , αί Surmipressions, acceberes, ralentiss, defor
mations, οί λήψε ς en piongee. centre plongie. τά tra
veling-camera, long shot, close — up εύο σκο,ντοι όλα 
ύπερ έλεια ε ς τήν κυριολεκιιζώς θαυμασίαν αύτήν ται
νίαν.

Ένα μεγάλο «εύγε» αξίζει τόσον είς τους δημιουρ
γούς της Ροϋτμανν ναι Φρ ϋδ δ ον καί εις την Σι»έ 
Όριάν ποΰ είχε τήν έμπνευσιν νά ιιάς τήν παρο σιάση.

Βίων Πα«αμτχάλης

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΪΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
(Ιΐαοαγωγίι Pittalu^a-Terino)

ί
’Από μίαν Γερμανο-Σουηδικήν συνεργασίαν άνεμένα- 
μεν θαυμάσια αποτελέσματα. Ή «Γυμνή Λα.δη» παρα 
τός ώρισμένας άτελείας της, όφειλομένυς κα α το πλει- 
στον στό σεναρ ο, δέν δ εψευσε ιας ελπίδας θαζ·_
Τό κύριον προσον τοΰ έργου τουτου, πρ σον οπερ υ- 

θτυχώς σπανίω. παοατηριϊ αι, εΐν^ι ή ά.λότης. Σ« αριο 
άπλό, σκηνοθεσία άπλη, τεχνική καί έρμηνιια ανάλογος. 
Ένεκα τούτου άκ, ιβώς τό έργον ιΐναι πιό συγκινητικό, 
πιό άληθοφα.ές πιο ανθρώπινον.

Ό . κηνοθέτης Gustave Molander eljai προφα ε 
δτι είργάσθη εϋουνειδή·ως βοηθούμενος δμως και υιο 
ήθοποιών πρ .γματικής αξίας- ... ,

Άπο τάς δισφόρους σκη'άς αξίζει Ιδιαιτέρας μνείας η 
σκηνή τοΰ δυ ιτυχήματος ή ι; είναι ικανοποιητική υφ 
άλας τάς απόψεις. .

Τά «έξωτερικο» τοΰ έργου, υπέροχα Σουηδικά τοπεια, 
είναι διαλε,μένα μέ γοΰστο και φωιογραφημε.α με 
τ'χΚαί τώρα άς έλθωιιε στοΰς ήθοποιούς. Ή Λίλ Ντάγ- 
κοβερ ή μεγάλη Γερμανίς καλατέχ'ΐς άν ,'Zui οχι είς το 
ΰψος της, πάντως καί τήν φοράν ταύ ην ιζα»οπ ιη ικη. 
Έχει δύνομιν, έκφρασιικόιητα καί απλότητα συναμο 
πα ξίμοτος. _ ,

Ό Οίρχο Σαμερκάλμι είς τον ρο«·ον του επαρ/ίωτη 
συζύγου πα ζει μ’ εύσυ ειδησ αν, κα ό Γ ζέστα t-κμαν

μπέ Δάνκ/ς. ’Επίσης προεβλήθη «Ή Καταστροφή τή;
Κνρίνθου» τή; Dag-Film. ,

Cosmograph. Προβάλλονται αι ταινίαι « Οταν αι 
γυν .ϊζαι γπεντοΰν» δράμα-κωμωδίχ 7 πράξ ων και « Α 
τεμήνε» μυστηριώδης τα.νία 6 πραΕεω" μέ τόν Ζάν Πο- 
ζελυν καί Βίλμα Μπάνκο.

Τέλος τρέχο τος θέλει κάμη έναρξιν Κινηματογραφι
κών παραστάσεων του ό άρ^ι οικοδομή,θε ς εν ΰπαιθρφ 
Κινη ιατογρά4 ος <Τριόφ>. Εύρίο ιεται εις πολύ ζαλ·ην το 
ποθεσίαν καί θά πρ-βάλη τοί.ίας πρώτη; βιζών εκ τών 
κα/υτέρων. , ,. .

Τήν διεύθυνσιν αύτοΰ έχουν άναλαβη οι κ.κ. Vivante 
καί Naoum.

Κ»·Ι’ΡΟΝ_
Jozy Palace.— Προβάλλονται οί ταινίαι «’Εγώ». Κω

μωδία 6 πράξεων μέ τού, Φόρδ Στέρλιγκ-Λουίς Ουιλσον 
καί Άρ. Μαρσάλ καί «Διπλωμάτης» μέ τους Μπλανς 
Σοιΐδ καί Νεϊλ Χαμιλτον. e

Metiopole.— Πρ βάλλονται αί ταινίαι η εξαπραχτη 
κωμωδία «Αύτό δέν είνε παιδί μου» καί «’Ακολουθήσατε 
τούς Κυρίου;» λεπτή κωμωδ α μέ τόν Άδολφον Μεν^ου.

Gaumont Palace.-Προβάλλεται ή ταινία «Το δάγ
κωμά» etc 8 πράξεις μέ τούς Τζών Τί-ίλμπερτ και Ρετε 
’Αντορέ καί ή έφηα ρίς «Πατέ-Γκωμόν». , , ,

Cosmograuh —Προβ λύεται ή παλαια ταινία «Κε- 
νιγσμαρ » τοΰ Πιέρ Μπενουάτ μέ τούς Ζακ Καχελαιν 
καί Ούγκέτ Ντυφλός.

ΠρΡΤ-ΣΑΊΤ
Eldorado.— Ποοβάλλεται ή ταινία «Φάουστ» μέ τον 

Έμίλ Γιανιγζς· Λ(αν προσεχώς ή Έδληνικη ταινία « Ε- 
οωτος καί Κύματα. Marcozanis

Προε6Χή0η εις τό «Αττικόν»

Ώρισμένως ή τεωτέρα έμφάνισις τής Μαρίας Ζα- 
κομπί ι είς τό «Καρναβάλι τή; Βεν-τία.» μάς άπεδειξεν 
ότι ή ύπέροχος αύτη καλλιτέχνις αντλεί άπό τους πα
λαιό ιέρους τη, θριάμβ υς μίαν νέαν ανθησιν δημιουρ
γικής δυ>άμεως. Ή Ζακομπίνι όντως, είναι η μονή 
Ίταλίς καλλιτιχνις πού προσηριιόσθη τελείως εις τας 
άπαιτησειο τού συγχρόνου κινηματογράφου. Είς αυτό 
οφείλεται ή διατήρησις τής εύνοιας τού Κοοου δι αυτήν 
καί τό ένδιαφ ρον του δ·ά τάς έκάστοτε δημιουργίας 
της Είς τό«Καρ.αβάλι τής Βενετίας» έπαιξε μέ λεπτό
τητα χάριν καί ά-ριβή ψυχολογίαν τοϋ ρόλου της. Ό 
συμπαθής ζέν πρεμιέ Μάλκομ Τόντ παρά τό πλευρον 
τής Ζακομπίνι άπέδωσεν έπίση; Ικανοποιητικά ιον ρόλον 
τοΰ Αμερικανού δισεχατομμυρ ούχου, χωρ ς να λησμο
νήσω καί τήν Ζοζ άν πού έδημνώργησε ένα ενδια
φέροντα τύπον έλαφρά; γυναικός. Το λοιπόν καλλιτεχνι- 
κόν συγκρότημα, ικανό;ποιητικόν. ,

*Η σκηνιϋεσία προιδίδουσα τον δάκτυλον ιοΰ Ze- 
νάρο Ριγκέλλι περιλαμβάνει σκηνάς εκτάκτως θεαυαιΐ- 
κάς, έντυπωτικάς καί καλαισθήτους. Π. χ. τής Εμετι
κής εορτής πρός άνάδειξιν τής ωραιότερα; Βενετσιάνσς, 
τοΰ πλω οΰ ντάνσιγχ, τών άκτών τοΰ Λίντο καί τών 
νυχτερινών περιπάτων μέ τις γόνδολες. , ...

Τό έγχρωμον μέρος τής ταινίας πολύ, επιτύχες , από 
άπόψ ως συνδυασμόν γρωμά^ων άποδεικνυει οτι, τό Ι.α- 
λικόν φιλμ μετά τόσας θλιβερός ήμέρας^πιΰ έιέρασεν, 
ή^,χίσεν άναζωογονούμενον ακολουθούν δλας τας τεχνι-
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• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ■ ______ ___
Οί χ-ιμερτνοί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας ό εις 

μετά τόν άλλον κλείουν τάς σκοτεινάς των αίθουσας. 
Μέχρι σήμερον έκλει’αν τό Μοατιάλ, τό Ίντεάλ, τά 'Ο
λύμπια, ή ΡεγνΙνα καί τό Ονφα Πάλας. Παραμένουν 
άκόμη καί θά λειτουργούν ίσως και μ°χρι τών αρχών 
τοϋ 'Ιουνίου, τό ’Αττικόν καί τό Σπλέντιτ.

Ζωηρωτάτη κίνη»ις παρατηριΐται περί τούς θερινούς 
κινηματογράφους. Ή έφετεινη μανία φθάνει τόν βαθ
μόν της τρέλ'α;. Νά φαντασθή κανείς, ότι δέν θά μείνη 
γωνία τής πόλεως, άνευ κινηματογράφου, πράγμα τό 
όποιον θά άναγκά η πολλούς έξ αύτών νάκλείσουν έλ- 
λείψα θεατών. Διότι 45 περίπου κινηματογράφοι έντό: 
μόνον τής πόλεως ’Αθηνών είνε άστεϊον καί νά τό φαν- I 
τασθή κανείς, ότι θά είνε δυνατόν νά συντηρηθούν. Οί 
μόνοι οί ότοϊ ι πρόκειται πραγματικά νά ωφεληθούν έκ [ 
τής μανίας αύ ής—διότι περί μανίας πρόκειται—είνε ci 
δ άφοροι έ,ιικιυσταί ταινιών καί μηχανών, οί όποιοι 
λόγφ τής μεγάλης ζητήσεως τών ειδών των πσρεφρόνη- 
σαν καί ζητούν νά πάρουν καί τό ύποκάμισον ιών δυ
στυχών βιοπαλαισιών Νά φαντασάή μόνον κανείς, δτι 
δι’ έιοίκιον μιάς μη,ανής προβολή,—ιίδος κοβουρδίστη- 
ρίου—ζητούνται 4000—4500 μηνιαίας, είναι αρκετόν νά 
βγάλουν συμπέρασμα περί τών εξόδων । ιΐς θ<ρινής κι
νηματογραφικής έπιχε,ρήσεως.

Συγκεκριμένες θα λειτουργήσουν 4-5 είς τήν οδόν 
Θ. Δελτγιάν η, δηλαδή άπό τού ‘Αχίλλειου, τό όπ Ίον 
έφετος μεταφέρετει έναντι τοΰ χειμερινού, δπου τό άλ
λοτε Οέατρ V ’Απόλλων, καταλλήλως διαοκευασθέν, μέ
χρι τοΰ ‘Αλκαζάρ, δ> κα όκ·.ώ περίπου είς τήν οδόν Πα
τησίων μέχρι Ποσοράδων καί ου,οικ. Φιλαδέλφειας, δύο 
είς τό Ζάππ,ιον (Αίγλη καί "Ο ισί:), 4—5 όπισθεν τής 
Άκροπόλεως, άπό Θησείου μέχρι Μα<ρυγιάννη, 2—3 είς 
την λεωφόρον Συγγροΰ, τρεις είς τό Παγκρατι, δύο είς 
τήν συνοικίαν ’Αμπελοκήπων— έφ=τος θά λιιτουργήση 
θερινός κινηματογράφος είς τό Α.Ο.Δ Ο. ύπο νεαν διεύ- 
θυνσιν —ό <τώ είς τ ν λεωφόρον ’Αλεξάνδρας, τέσσαρες 
είς τό τέρμα τής οδού Άχαρνών, δύο είς τάς συνοικίας 
παλαιού Άγ. Κωνσταντίνου καί Κορ τσι τή; Γειτονιάς, 
ένας είς 'όν Βοτανικόν, ένας είς τά Έξάρχεια καί... ό 
Θεός νά βάλη τό χέρι του. ΈννοΊιαι καί γάρ, δτι μετά 
ένα μήνα όσοι ζήσουν θά ζήσουν. "Αρκετοί έπίσης κινη
ματογράφοι θά λειτουργήσουν είς τήν Καλλιθέαν καί είς 
δτ.ην τήν παραλίαν τοΰ Σαρωνικοΰ, άπό τό Πασαλιμάνι 
μέχρι Γλυφάδας.

Άπό τής προσεχούς εβδομάδας, δπως μάς γράφαυν 
καί πλεϊστοι ά-.ταποκριταί μ ·ς, άγχονται τών παραστά* 
σεών των καί οί θερινοί κινηματογράχοι τών έπαρχιών.

Το ύποτργεϊον τών ’Εσωτερικών διά κοινοποιηθε σης 
Διαταγής του έπττρεψε τήν καθ’ δλον τό Κράτος λει 
τουργίαν υπαιθρίων κινηματογράφων. ‘Ως γνωστόν διά 
τοΰ τελευταίου διατάγματος δέν έπετρέπετο ή λειτουργία 
κινηματογράφων είς χώρον μή περιμανδρομέ ■ ον καί 
τούτο διά τήν προστασίαν τών άνηλίιων. "Ηδη δμως κα
τόπιν τής νεωτέρσς διαταγής δυνάμει τή; οποίας ά ονεϊ 
ή άπαγόρευσις αΰτη συνιστά είς τά αστυνομικά όργανα 
όπως φροντίζουν καί άπομακρύνουν τά μικρά παιδία άπό 
τούς κινηματογράφους, ωσάν νά έπρόκειιο περί χολέρας, 
χωρίς νά λα^ιβανη καμμίαν πρόνοιαν καί διά τήν εϊσο- 

κάς προόδους τοΰ κινηματογράφου μέχρις αυτής άκόμη 
τής νεωτεριστικής τεχνοτροπίας είς τήν φωτογράφησιν.

Γενικώς τό «Καρνι,βαλι τής Βενετίας» έσημείωσεν 
έπιτυχίαν έν ’Αθήνα ις λόγφ τών πολλαπλών του προσόν
των έγγνωμένων τήν προσεχή άναδημιουργίαν τής Ιτα
λικής Κινηματογραφίας.

Ίρ·ς Σκαραβαίον |

Κινηηατογροφαφίκός ΆότΚο
Κινηματογραφικός Άιίτίιρ

II

δόν των είς τά θέατρα ποΰ παίζονται αί λεγόμενοι ύπερ- 
επιθεωρήσεις, αί όποϊυι ένθυμζ··υν Πομπηϊανήν έποχήν. 
Άλλά πιό πράγυα στήν ‘Ελλάδα λειτουργεί κανονικά 
διά νά λειτουργούν τό ίδιο καί τά μυαλά τών νομοθε- 
τών μας;

Ή ελληνική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών 
κατά τό τρέχον έτος μάς παρουσιάζεται μέ άξιώσεις καί 
μάλιστα δικαιολογημένος ‘Η άρχη μιάς σοβαράς πρ σπα- 
θείας, τοΰ κ. Γαζιάδη, καί ή θερμή ύποσιή ιξις ιού έλ- 
λη ι-οΰ κοινού πρός την έθνιχήν παραγωγήν κινημ ται
νιών έδ υσε άφορμήν νά σ εφθούν πλέον σοβαρά οί διά
φοροι ειδικοί διά τήν πραγματοπο.ησιν έ ληνικών φίλμ. 
Μετά τήν πραγματοποίησιν τής ταινίας «"Ερως κ< ί Κύ
ματα», ή έν Θεσ)νίκη έταιρ ία «Ήρώ Φίλμ Νέας Ελλά
δος» ήρχισε «Ά γύρ σμα» μιά, ταινίας έλληνική: ύποθέ- 
σεως, τήν ζωήν καί τήν δράσιν τοΰ Όδυσσέως Άνδρου- 
τσου, περί τής ότείας γράφομεν καί είς άλλην σελίδα. 
Ή'η δμως άγγελλε αι καί τρίτη παραγωγή πολύ σοβο- 
ρο'έρα τών δύο πρώ ων, αν λάβη κανείς ύπ’δψιν του ιά 
πρόσωπα τά δποΐα θα τήν πραγματοπ1 ιήσουν, τήν ύπό- 
θ>σιν τοΰ έργου καί τά τεχνικά μέσα τά όποιο θά δια
τεθούν. Πρόκειτα, περί τοΰ "Ελΐηνος καλλιτέχνου κ. Ά- 
χιλλέως Μι,δρά τού γτωστοΰ έμψυχωτοΰ τών Σαικσπη- 
ρείων έργων, δ όποιος συέ'αβετήν I >έαν τής πραγμα
τοπ ιήσεως έ'ός σοβαρού έλλη·ικοΰ έθνικοΰ έργου. Θά 
«γυρίση» τό έργον · Μαρία ή Πενταγιώτισοα», είς τό ό
ποιον θά παρελάσουν δλοι οί κορυφαίοι τής έποχής έκεί
νης πολιτικοί καί στρατιωτικοί. Οί βασιλείς "Ο> ων καί 
’Αμαλία, ό Μαυρομιχάλης, ό Γαρδικιώτης—Γρίβας, δ 
Μιαούλης, ό Κωλέττης μέ τή μαϊμού του, ό Σπυρ. Τρι- 
κούπης, ό Κολοκοτρώνης, ή Αίκατι ρίνη Μπότσαρη, ή 
Φωτεινή Κολοκοτρώτη ή Μαρία Γρ βα — Γαρδικιώτη 
κ ά. θά παρελάσουν είς τήν ιστορικήν αύτήν ταινίαν. 
Είνε γνωστή ή δράσις τοΰ κ. Μαδρά τόσον είς »ό θεα- 
τρον δσον καί είς τήν οθόνην όπου κατ’ έπανάληψιν 
τόν έθαυμάσαμεν ε’ς παλαιότερα κιτηματογραφικά έ^γα 
γαλλικής καί Βιεννέζικης παραγωγής ή δέ παραμονή 
του έπί τετραετίαν είς X,λλυγουντ δπου «έ γύρισε» είς 
διάφορα έργα διά λογαι ιασμόν τής Μετρό-Γκόλδουϊν, 
είνε άκόμη μιά σοβαρά έγγύηοις τής πραγματοποιήσεως 
ένός έργου ελληνικού μέ άξιώσει:. Περί διανομής ρόλων 
οϋδέν είνε άκόμη γνωστόν. Πάντως τό κύριον πρόσω
πον, τής Μαρίας τής Πενταγιώτισσας, θά κρ ινήση ή Μις 
Φρίντα Πουπελίνα. γνωστός κινηματογραφικός Άστήρ 
τοΰ Χόλλυγου'τ. Έπίσης ένα έκ τών πρώτων ρόλων θα 
ύποδυθή κ»ί ό κ. Μαδρά. Είνε ένδεχόμενον τόν ρόλον 
τοΰ Βασιλέως "Οθωνος νά ύποδυθή ό γνωστός καλλι
τέχνης κ. Πέτρος Λέων τέως ταγματάρχης ήδη ταμίας 
τής Τραπέζης ’Αθηνών. Είς τήν ταινίαν θά λάβη μέρος 
καί μία γάτα «άστήρ» έξσιρετικής ώμορφιάς, ή Μις Κα- 
λιφ ρνια,ή μασκώτ τής συμπαθούς πρωταγωνίστριας τής 
Μις Φρίντα Πουπελίνα.Περί τών άλλων προσώπων οϋδέν

| είναι άκόμη γνωστόν, ώ δέ βλέπουν οί άναγνώσιαι μας 
ό κ. Μαδρά διά προσκλήσεώς του διμοσ ευομένης 
είς άλλην σελίδα, παρυκαλεΐ τούς έπ.θυμούντος 
νά λάβουν μέρος έρασιτέχνας δπως συνενιοηθοΰν
■'π’ ευθείας μετ' αύτοΰ, είς τούς οποίους θά διανεμη
θούν κατόπιν μελέτη; ci διάφοροι ρόλοι. Ό κ. Μαδρά 
άναχωρών μετά δεκαπενθήμερον διά τήν Βιέννην θά 
μετ<·καλέση έκεΐθεν ειδικόν γερμανόν όπερατέρ τόν 
όποιον θά μεταφέρη είς ’Αθήνας διά τό άμέσως «γύρι
σμα» τή; ταινίας Ή ταινία θά «,υρισθή», διά δύο μηχα
νών λήψεως, τό δέ άλλο τεχνικόν προσωπικόν θ’ άποτε- 
λεϊται άπό έλληνας.

Ή νέα έλληνική ταινία ή όποια θά στοιχίση άνω τοΰ

κύματα», «'Αμαρτωλοί στόν παράδεισο» καί «Ή εύθυμη 
χήρα».

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ή Ρόμολα», «Ή 
μονάκριβη». «Χρυσή πεταλούδα», «Μαύρη χορεύετρια» 
καί «Το Καμπαρέ».

Κινημ, Κεντρικόν. Προεβλήθησαν διάφορα επεισο
διακά.Κινημ, Μοδέρν και Ρουαγιάλ. Πρι βάλλονται διάφο
ρα έπε,σ διακά.

Κινημ. Φοϊνιξ (Τούμπας). Προιβλήθη μέ έπιτυχίαν 
μεγάλην «‘Ο Μιχαήλ Στρ .γκώφ» μέ τόν Μοσζοΰκιν.

Τ. Ταατσαπάς
ΕΔΕΣΣ4

Κινημ. Μ. Αλέξανδρος Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μωρέ κουράγιο» καί «Γιασμίνα» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ έχθροί 
τών γυναικών». «‘Ο Ίλιγγος», «Μανόν λεικώ» καί «‘Ο 
Χρυσοοήρος» Φ. ‘Κοπελίδης
ΛλΡΙΣΣΑ

Κινημ. Ντορέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σωτήρ πλοί
αρχος», «Μοντέρνα σταχτομπούτα», «Γιά τό παιδί της» 
«Μέσα στης φλόγες». «Πλούσια οίκογένε α», «Ή τρομερή 
Σουζάνα», «'Ο κατάδικος» καί «Άνδρ;; τοΰ δάσ ·υς*.I. Παπα: ικολάου

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Κινημ Πουλακάκη. Δίδονται θεατρικοί παραστάσεις.
Κινημ. ’Απόλλων, Προεβλήθησαν τά έργα «Έν μέ- 

σφ τού παραδε σου», ή κωμωδία «Ό έξυπνος βλάκας» 
και «Ή βασίλισσα τής μόδας».

Κι-ημ. Αγλαΐα Πρ ιεβλήθη τό έπεισοδιακόν «Ό ή- 
ρως τοΰ ιπποδρομίου· μέ τόν "Εντυ Πόλο.

Ε. Πολιτάκης

ΒΟΛΟΣ
Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ματω

μένος έρως», «Στά νύχια τών τίγρεων», Τό ματωμένο 
ρι·ντάφ λλο», «Τα 7 κορίτσια τής κ. Γκιούρκοβιτς», «‘Ο 

Εκβιασμό,», «Ύπό τήν σκιάν τών τάφων», «Τό Μακι
γιάζ» καί «Τό κύκνειο» άσμα»

Κινημ. Άργυλλα. Πρ εβ ήθησαν τά έργα «Ζητείται 
άνδρ ς», «Ό άνθρωτος χωρί χ ρια», «Αί άπογοητεύσεις 
ένός Δόν Ζοι'άν», «Μήν τοΰ μέλ τος στό Παρ σι», «Γυ
μνή Σο λτάνα», «Ή έκδ κησι; τή: Σαγγάης», «Τό έμπό- 
ριον τής λευκής σα^κός» καί «Ή Ά όμα».

Θ. Παπαβασι^είου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

εκατομμυρίου περίπου, ύπολογίζεται δτι θά είναι έτοιμη 
μετά τετρσμηνον.

* »
Εις τό παρόν τεύχος έπρόκειτο νά δημοσίευσή ό άπο- 

λογισμ;ς τήτ· κινηματογραφικής περιόδου 1927-1928 ώς 
καί πίναξ λεπτομερής τών έργων πού προεβλήθησαν. 
Δυστυχώς δμως δέν κατορθώθη τού ο σήμερον, διότι ή 
με' έτη αύτη ή όπυία θ' άποτελέση τόν καθρέπτην ούτως 
είπεϊν τής όλης κι ήσεως 1927-1928, άπαιτεϊ μεγάλην 
προσοχήν καί άμιροληψ αν καί κατά συνέπειαν κσί χρό
νον. 'Αλλωστε δύο έκ τών κεντρί χοί ρων κινημ ,τογοά- 
φων τής πόλεώ; μας τό ‘Αττικόν καί τό Σπλέντιτ λει
τουργούν άκόμη καί προβάλλουν μάλιστα έργα νέα, πρώ 
τη; πρ βολής, πράγμα τό όποιον δέν μάς ιίνε έπιτετρα- 
μένον να παρ δωμεν. Είς τό πρ σεχ'ς δμως τεΰχο:. τό 
όποιον θά έκύοθή έντό; τοΰ προσεχούς μηνός θά δηυο- 
σιευθή ανυπερθέτως έκτος ΰέ τοΰ άπολογισμού ό δποΐ ς 
θά κατατάσση κατά βαθμολογικήν σειράν τά πρ,βλη- 
θέντα έργα θά δήμοι ιευθή, ώς γ άφομεν καί άνωτιρω, 
πίναξ τών πρτβληθέιτων κατ’ έθνιχότητα παραγωγής 
έρ,ων, δηλ. Αμερικανικά. Γαλλικά, Γερμανικά κ λ.π.

Έπίσης εΐ; τόν αύτόν πίνα α θά έμφαινετσι, ό 
τίτλος του έργ υ, ό τί λος τοΰ έογοστασί<>υ παραγωγή;, 
τό θέα’οον είς δ προεβλήθη καί ή έν Έλλά^ι έτα>ρία 
έκμετολλεύσεως έχάστης ταινίας. Οϋτω ό πίναξ αύτός 
δέν θά εϊνα ωφέλιμο,, μόνον είς τούς έν Ά )ήν"ϊς έκιιε- 
ταλλευτάς τών ταινιών, άλλά πρό παντός είς τούς έπι- 
χειρηματίας τών έπαρχιών οί όποιοι θά γνωρίζουν οδ>ω 
πλήν τής άξιος τών έργων καί τήν πηγήν έξ ή; δέον νά 
τά προμηθευθούν. Ό Άργος

ΠΕ'ΡύιΕΥΣ

Κινημ. Σπλέντιτ. Προιβλήθησαν τά εξής έργα : «Ή 
κλέπτρί;» καί ή χαριτωμένη κομεντί «Ρίγη έρωτος» μέ 
τήν ά ρθαστον Λάουραν Λαπλάντ.

Κινημ. ‘Ολύμπια, Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν τά έργα : «Τσέκα» μέ τήν Σούζυ Β ρνόν 
καί τό «Μεγάλο διά ειμ-ια» μέ ιήν "Εννυ Πόρτεν 'Από 
τή; π τρελθουση; εβδομάδας προσελήφθη ύπό τής διευ- 
θύνσεως τοΰ κινηματογράφου καί δ θ ασος Φερούτσιο ό 
δτοϊος έκιελεϊ δ άφ ρα γυα'άσματα χορού, καί μπαλέττα 
έν έσφ καθι,μ ρι ής κοσμοσι ρρούς. Έπιτυχί · μεγάλη.

Κινημ. Χάϊ—Αάϊφ. Προεβ ήθησαν τά έργα : «Ή 
αίχμ ιλωιο; τής Σαγγ ιη;», «Σφολματ.ι κοριτσιώ » καί «Ή 
χορεύτρια τής Γρεννάδης» μέ τήν γόησσαν Λιλη Ντα- 
μίττα. Ε. Βρυέννιος

Κινημ Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
θρί μβος», « Η ώραία λησιαρχίνα», «"Ερω; καίπλούτη», 
«Τό έγκ ηαα τών Βερσαλ ιών» καί «Μια νύχτα έρωτο:».

Κινηα. Δημ. Κήπου Προεβλήθησαν «Ή πριγκή- 
πισσα Σοβαρέν» καί «Ή μαύρη χορεύτρια».

Γ, Ίορδάνου
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Καραδήμου. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
έρωτικο κυνήγι», «Τά τρία ώρολ για», «Ό παγκόσμιος 

! πόλ»μος», «Έρως καί Τέχνη» καί «Ό κύριος χωρίς κα
ί τοικίαν». "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Ζαφειριού— 
Ρέντζου. Προσεχώς ό κινηματογράφος θά λει ουογήση 

| ώς θερινός. Λ. Γιαλέσσας

ΧΑΛΚΙΣ
; Κινημ. Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δού· 

κισσα τή; Όσμόνδης», «Τό μυθιστόρημα ένός άπορου
1 νέου», «Θανατική άχτίς», «Ή χορεύτρια τής Γρεννάδης», 
I «Τό ίπποδρόμιον», «Άβδούλ Χαμίτ» κ«ί «Ή εύνοουμένη 

τοΰ Μαχαρατζά». Άγγ. Άκροό·.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθησαν τά έογα «Τό πάν 
γιά τή γυιαϊνα», « Γό ίπποδρ μιον» μέ τόν Σαρλώ, «Ή 
δετπ ι ίς γυναϊ <α μου· και «Ό άπαχη;».

Κινημ 'Α&ήναιον. Πρ εβλήθησάν «Ή πληγή», «Χάν- 
νιμπαλ», «Ό γάμος τοΰ Σαρλώ» καί «Ό άνθρωπος μέ 
τήν Ισπανό».

Κινημ Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δά-ρυα 
σ γγνώμης», «Ή Σιβηρία» μέ επιτυχίαν, «Τό έμπόριον 
τής σαρκός» μέ τόν Κράους καί «Μούς ό άλήτης» μέ τόν 
Νικόλα Κολίν.Κινημ. Πιλας. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκές 
Σκλάβε:», «Ή μητέρα», «Γυμνή Λαίδη» καί «Ή κυρία 
δέν θέλει παιδιά».Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κορί
τσι τού σαν<άν», «Ή χορεύτρια τής Γρενάδης», «Οί είλω
τες» καί «Αί θλίψεις τοΰ σατανά».Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τό Πάλας», «Νά 
γαμπρός νά μάλαμα», «Ό Κοκοττόδρομος», «Έρως καί



ιϋ ==============================

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΎ
Κινημ. ’Αττικόν, (Διεύθυνσις-ίδιοκτησία Ήλ. Βλα· 

χούλη). Προεβλήθησαν «Ό Χρυσοθήρ-ς» μέ αποτυχίαν 
«Τό θαύμα τών λύκων» άιεπιτυχώς, «Ή κυρία μέ τήν 
μάβ·α» μέ τήν Κοβά-κο, «Ή τρελλή δούκισσα», «Ή 
λρελλή Λόλα», «Μπαροκό» άνεπιτυχώς κ. ά.

Έχομεν νά πααατηρή ’ωμεν ότι παρά τήν έκλβκτικό- 
τητα ιού προγράμματος, κλείνει μετ’ δ’ίγας ημέρας τάς 
πύλας τνυ μέ σημαντικόν παθητικόν. Όπως έτοιισα καί 
άλλοτε άπό τών στηλών τοϋ «Κινηματογραφικού Άστέ- 
ρ ς» τοϋ μοναδικού Ελληνικού περιοδικού τοϋ υποστη
ρίζοντας σθεναρώς τήν πρόοδον τής κινηματογραφικής 
κινή εως τού τόπυυ μας, τό κοινόν τού ’Αργοστολιού θε
ωρεί άκ ,μη τό" κι>η ·α<ογράφον ώς φιγοΰ,ες. Πάντως ό 
κ. Βλαχούλης >1ιαι άξιος συγχαρητηρίων διά τήν εΰγενή 
καί εν ιμον δράσίν του φροντίζων πάντοτε, παρά τάς 
ύλικάς ζημίας, ύπέρ τή; προόδου τοΰ τόπου μας.

X. Βοετάτνάς 
ZiNQH

Κινημ. Μένος. Προεβλήθησαν τά έργα «Νιτσέβο»» 
«Ό κλέπτης» μέ τήν Όσβάλντα, «Ή κατάσκοπος μέ τά 
μαύρα μάιια», «Τό κλειδ’ της ευτυχίας» καί «Οί λ θ^έμ- 
ποροι» μέ τούς Πάτ καί Πατασόν. Σ. Καζαντζής.

ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαΐον Άντραν. Προεβλήθησαν «Τό τελευ- 
ταϊ ν βαλς», «Ό χιονοστρόβιλο.», «Τάν ή έπί τάς», «Τό 
μαγικό »απέ'ο», « Γα δύο χ.,μίν,α», «Γιά μιά γυναϊκ ,», 
«Ό έρωτομανής, «Μπάρτελτς ό μεγαλοπρεπής» καί «Σω· 
τήρ πλοίαρχος».

Κινημ. ϋελεκανάκη. Προ-βλήθηκαν τά έργα «Κάρ- 
μεν», «Είς τόν κλωβόν τών λεόντων», «‘Ο Έρως > ίνε 
τυφλός», «Θύελλα», « Ο πειρατής», «Μαμζέλ Νιτού.», 
«Πά ερ Σαρλώ», « Τραγικός γάμος», «Πρίγκηψ Ζιλάχ», 
< Ο υι ς τοϋ Ζουρο» κα· «Τό σιΛηρούν προσωπιϊοι». «Τό 
πι ρ’λθόν ένός ανθρώπου» καί «‘Η εΰιοουμένη τοΰ Μα
χαραγιά».

Ε. Κ.
Κ. ΑΛΑΝΙ ΑΙ

Κινημ. ’Αθηναϊκός. Προεβλήθησαν τά έργα «Πάμε 
Ύά παντρευτ ΰμε» «Ή γυναίκα τής ερήμου», «Είς τήν 
χώραν τών ά όμων», «Τά μυττήρια τοϋ Ρουαγιάλ» καί 
«Άριστοκρά ης τζέν·λευαν».

Κινημ ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Τί 
έπαθε ό Γιάννης», «Ή Όδέττη», «Μαύρος θάνατο;» καί 
Ή πΡ'Τ'εή’ίιθύα τής σοκολάτας» I. Μιχάλου

ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ, Θεσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκή- 
πισοα τοΰ Τσαρντάς», «Το μεγάλο διάλε μα», « Η κόρη 
τοΰ δάσους» «Δόν Κι ώτης» μέ τόν Τίάκ Χόξ, «Ό ο
παδός τοΰ Σατανά», «Ό Μοσίοτας στόν Άδή», Μωρά 
παρίιένο.», Τσίρκους» μέ τήν Άλμπάνι καί «Κόκκινη 
τρίχα».

Κ. ΙΙάγγ.

ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Οάν&εον. Πρόεβιήθησαν τά έργα «‘Η Κόλα- 
σις» τοΰ Δάντε, «Ή χορεύ ρια μέ τά χρυσά πόδια», «Χα
μένος κόσμος», «Γυνα.κα άλά γκαρσόν», «Σκεπασμέ α 
πρόσωπα», «Ό ένοχος», «Ματωμένος έρως» «Ίό τέ
λος μιας αγάπης», «Ό νόθο-», «Μαε ή κλέπτρια», «Ή 
μυστηριώδη; νήσος», Ή πριγκήπισσα Μάσσα» καί «Δι
πλούς θρίαμβος».

Μπιρμπίλης

------------ " — Κινηματογραφικός 4Α<ίτηρ

ΦΛΩ°ΙΝΑ

«nJnF’ Πάν^· Προεβλήθησαν ή έλληνική ταινία 
του Οδοιπορικού Συνδέσμου Βέροιας εί; 5 πράξεις, «Ο 
ΧρυσοΟηρας» καί « Ο τάφος τοϋ ’Ινδού».

X. Δημητριαδης
ΣΑΜΟΣ (ΒΑΘΥ)

Κιν. Ήραΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δάκρυα Μη
τέρας», «Τά συρματοπλέγματα», «Άκτίς τρέλλας», «Τό 
στέμμα», « Ο ατρόμητος καβαλλάρης», «Ό χείμαρρος» 
καί «Ό παληκαρά;».

Κινημ. Αττικόν. Πρσεβλήθησαν «Νΰξ τοΰ άγ. Βαρ
θολομαίου», «’Ιωάννα Μερενιίθ» καί «Μιχαήλ Στρογκώφ».

Καραχώστας 
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κίνημ. 'Ολύμπια. Πρσεβλήΰησαν ιά έργα «Πανάμ»> 
«Κορίτσια φυλοχθήτε»,«Ή χορεύτρια τοϋ Τσάρου», «Μο
νωμένο γράμμα», «Άπό τόν κςηανό σιή θάλασσα», «Μι
χαήλ Στογ.ώτ» «Ό Μάγο.», «Τραγικό; Έρως», «Μα
μά», «Ρασπουτιν» >αί «Λέσχη αγάμων».

Κινημ Αϊγλη Προεβλήθησαν «Ό άγνωστος καβαλ- 
«Τό στερνό φιλ », «Ματωμένο γράμμα», <Κυνη- 

γος λεόντων», «Τό καιάμβτον δάσος» τό επεισοδια
κόν «Ό βασιλεύς τής ταχύτητος»,καί «Ρασποΰτιν».

Γ, 
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Δ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό 
τήν βασιλικήν χλαμίδα», «Ή πριγκήπισσα Μάσσα» 
«Κόμης Κώστια», «Κισμέτ», «Κροκέτ», «Είς τόν κλωβόν 
τών λεόντων», «Κοέν Κέλλυ καί Σια», «Ή καρδιά 
μου αργά», «Τό ρόδον τή; Νέας Ύόρκης», «Ή αιχμάλω
τος τής Σαγγάης» και «Τό μυθιστόρημα έιός άπορου 
νέου».

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
ήλιος», Πσριζέτ», «Χίμαιρα νεότητος», «Ρομάνισο», 
«Τό θηρεμένο ζώον», «Ή άμοιρη». «Τιμίνη»,« Ο ένοχος» 
τής Ούνεβέρσαλ καί «Ή σανίδα τοΰ θανάτου». Άλ, Μ 
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Έρως 
καί Κύματα», «Πάλας», «Ή καρδιά μου αργά» κοί «Μπέν 
Χούρ».

Κινημ. Όρφτύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσοθή- 
ρας», «Χάνιμπαλ», «Ζσσλέν» καί «Ό μικρός Ίά-ωβος».

Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα έπεισοδιακά. Γ. X.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ονειρώ
δες βαλς», «Παρισινές γάμπες», «’Αγνός γλεντζές», «Ή 
Κίρκη», «Έρως καί κύματα», «Μαρχίια», «Βαριετέ», 
«Μοντέρνες γυναίκες», «Ό Έκφυλος» καί «Έξ ήμέραι 
έρωτος*.

Κινημ. Σαπφώ. Ιίροεβλήθησαύ «Ή χρυσή μάσκα», 
« Ο δίκαιος Ταρζάν», «Μαύρη σπείρα», «Πριγκήπισσα 
Ρεπανάκι», «Μπάρντελυτ- ό μεγαλοπρεπής», «Έρως καί 
«κύματα», «Ξανθή ή μελαχροινή», «Ό Ρ.φ καί Ράφ σ(ό 
ναυτικό», «Σάρξ και διάβολος», «ΟΙ διαφθορείς τών κο-

Κινηματογραφικός Άότίιρ

«Ό χρυσοθήρας», «Ή πριγκήπισσα Μάσσα», «Πληγω
μένη πβ λο δ ·», «Τό Οΰμα τής τύχης», «Τό κάθισμά No 
47», «Ό καββαλάρης τής νυκτός» είς 4 έπεισόδια, «Ιο 
κύκνειον όνομα», «Γυναίκες απαγορεύονται» και διάφο
ροι μικροκωμωδίαι.
~ Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Τό ανωτέρω πρό
γραμμα καί επί πλέον «Όδέττη». Προσεχώς «Μητρο- 
πολις».
~ Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζητώ το 

σπόρ», «Ίπποδρόμιον τοΰ διάβολου», Μαρία, Μαριανα, 
Μανίεττα», «Τά καμπαρέ», «Ό ένοχος», Βάλε «ιοια», 
«’Υπό τό βμ μμα τοΰ Αλλάχ» και «Το ερωτικό κυ 
νήμ». Προσεχώς «Σάρξ καί διάβολος*.

Κατά τήν θερινήν περί δον εκτός τών δύο Υπαρ
χόντων κινηματογράφων θ ι λειτουργήση και έεροςτοι- 
οϋτος ύπό τόν τίτλον «Άλάμπρα» και υπο την διευθυν- 
σιν τοΰ κ. Π. Κουβέλη. Είναι Αίγυιτιακοΰ ρυθμου και 
θά κάμη ίναρξιν έντό; τοΰ προσεχούς μήνα?· ,Νεΐνος Ανοριοτιονλος

βιτσιών», «Ζήτω τό σπόρ», «Μπέν Χούρ» καί «Ή με- ι 
γάλη παρέλασις». Άλέκ. Σωφρ.
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. ·'Απόλλων·. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κα
βαλλάρης τή; Άρ.ζόνας», «Ή χορεύτρια Σαϊνά», «Τά 7 

-κορίτσια τή, Γκιούρκοβιτς», «Παρισινέ; γ ιμπες», «‘Ο 
δούξ τοϋ Παπεμχάϊ.τ», «Τά χρονικά τών Γκρήσχουζ», 
«Αγνή Σο ζ>να» καί «Ό έρως τής ’Ιωάννας Νεϋ».

Κινημ. Κοαμογράφ. Πρι εβλήθησαν «Τσ μυστιριώδες 
μαργαριτάρι», «Ό Καβαλάρης αστυνόμος» καί έτερμά- 
τισε τάς χειιιερινάς τ<·υ παραστάσεις.

Κινημ. Αίγλη (θερινός). Έναρξις λίαν προσεχώς με 
έργα τής Φάν.,μετ.

Κινημ. Πάν&εον (θερινός). ‘Υπό τήν διεύθυ,σιν τοΰ 
I. Δούγκα κάνει έναρξιν λίαν προσεχώς.

Γιαννίρης
Π ATPΑ|

Κινημ ΙΙάν&εον (Αϊ&ευσα). ’Προεβλήθησαν τα φιλμ

Κύριοι Διευθυνταί Κινηματογράφων !

Έάν θέλετε
Ν' άγοράσητε έγθηνάς καί στερεάς μηχανάς

Νά ένοικιάσητε τοιαύτας οιά τήν θερινήν περίοοον 

εντελώς καινουργείς καί °ύγγ πεπαλαιομένας, άποτανθήτε 

ΕίττοΝκ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΧΡ ΣΥΝΟΔΙΝΟΝ |
ΠΑΣΣΑΛΙΜΑΝ1 — ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

“ΤΣΙΝΕΜΕΚΑΝ1ΚΑ,, ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ 
καί αυτός θά σάς διευκολύνω περισσότερον παντός ά/λου

12 μη/αναί πωληθεϊσαι καί λειτουργοΰσαι—Πολλαί ετοιμοπαράδοτοι 

’Εξαρτήματα όι’ οίονοήποτε κινηματογραφικήν
μηχανήν, οίουδήποτε εργοστασίου

Άνθρακες κινηματογραφικής προ/ίολής 6X9 καί 8X11 
είς τιμάς εύθυνωτάτας

Γράώατε νά έφοόϊασθήτε μέ ό^τι θέλετε
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΟΟΟΝΗΣ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΙΑΜ
Σπανίζουν πολύ αί χώραι εις τάς οποίας δέν 

υπάρχουν θαυμαστού τοΰ κινηματογράφου. Έπί μα
κράν χρόνον οί λαοί τής ’Ανατολής έθαύμαζον τά 
κινηματογραφικά έργα τής αμερικανικής Ιδίως παρα
γωγής. Συν τφ χρόνω δμως οί φίλΓ ι καί θαυμασταί 
τοΰ κινηματογράφου ηύξήθησαν καί είς τάς χώρα; 
έκείνας, είς τάς χώρας τής ’Ανατολής, ενώ δ ευρω
παϊκός καί αμερικανικός ποίιιισμος δέν εΐχεν διείσ
δυση άκόμη τελείως. ΚΓ έτσι πολλοί απ’ αυτούς συ- 
νέλαβον τήνιδέαν νά δημιουργήσουν κινηματογρα 
φικόν έργον ΐδικής των παραγωγής. "Άλλως τε δλοι 
γει ικώ; οί Ευρωπαίοι γνωρίζουν τήν θέρμην καί τόν 
ζήλον μέ τλν όποιον οί νέοι τών χωρών εκείνων, 
εγκαταλείποντες τάς πατρίδας των, μεταβαίνουν είς 
τά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, διά νά σπουδάσουν καί 
νά πάρουν τά πρώτα φώτα τοΰ πολιτισμού. Οί νέοι 
αύτοί έπιστρέφοντες εϊς τάς πατρίδας των καταβάλ
λουν ύπερανθρώτους προσπάθειας διά νά μιμηθοϋν 
τού; Ευρωπαίους. Μια δέ άπό τάς πρώτας προσπά
θειας των εϊνε ή παραγωγή κινηματογραφικού έργου 
παρομοίου πρός τά ευρωπαϊκά.

Έπί τή ιύκ ιιρίφ αυτή δέν παραλείπομεν νά άνα- 
φέρωμεν οτι ή ’Ιαπωνία έχει αποκτήσει άπό πολλών 
ετών σκηνοθέτας καί ηθοποιούς τοΰ κινηματογρά 
φου, τών ότοίων τά έργα, δυστυχώς, δέν έξελαϊκεύ- 
θησαν μέχρι τής στιγμής. ’Επίσης οί ’Ινδοί έδη- 
μιούργησαν άρκετά περίεργα κινηματογραφικά έργα, 
έκ τών οποίων ένα έπαίχθη τ< παρελθόν θέρος ΰπό 
τοΰ Πατέ—Κονσόρτσιουμ καί τό όποιον παρίοτανε 
τάς περιπετείας τοΰ Βούδδα.

Οί Κινέζοι, και αυτό', δέν έμειναν άδρανεϊς. 
Πλεϊσται άπόπειραι πρός παραγωγήν κινηματογρα
φικών έργων έγένοντο έν Σαγκάη καίΠεκίνφ.Τό πα
ρελθόν έτος έπεσκέφθη τούςΠαρισίουςτία άρκετά ευ 
φυήςνέα ή δνίςΝαδίνα Χάβαγκ,έπίτιμοςσυνταγματάρ· 
χης τού έν Πεκίνω άεροπορικοϋ συντάγματος, ή 
οποία συνοδεύουσα μίαν κινεζικήν άποστολήν, με- 
τέβη είς τούς διαφόρους κινηματογραφικούς οϊκους 
τής Γαλλίας καί έζήτησε νά παρουσιασθή είς τούς 
διαφόρους ιμπρεσάριους διά νά πεισθή κατά πόσον 
θά ήτο δυνατή ή ϊδρυσις κινηματογραφικού οίκου έν 
Κίνφ. Δυστυχώς δμως αί έν τή χώρα ναύτη διαδο- 
χικαί επαναστάσεις δέν έπέτρεψαν είς τήν δεσποινίδα 
Χαβαγκ νά πραγματοποίηση τό σχέδιον, διά τό 

όποιον είχεν ένισχυθή έπισήμως καί ΰπό τής Κινε
ζικής κυβερνήσεως.

Άλλ' ιδού τώρα μία νέα απόπειρα ή όποια γίνε
ται είς τό Σιάμ καί έστέφθη ύπό πλήρους επιτυχίας. 
Είς τό Μάγκακ, τήν πρωτεύουσαν τοΰ άνατολικοϋ 
τούτου Κράτους, ίδρύθη ό πρώτος κινηματογραφικός 
θίασος. "Ηδη έδημιουργήθη τό πρώτον έργον, τοΰ 
όποίου δημιουργός εϊνε ή ωραία Λάδδα Ροχιταστέρα, 
μαζί μέ διαφόρους άλλους συμπατριώτας της. 'Η 
Λάδδα σκέπτεται νά δημιουργήση κωμωδίας, πσρο- 
μοία; πρός έκείνας, τάς όποιας έχει δημιουργήσει έν 
Αμερική ή Νόρμα Ταλμάζ πρός τήν όποιαν ή Λάδ
δα τρέφει μέγαν θαυμασμόν. Ή Λάδδα ούτε αντι
γράφει, ούτε μιμείται τήν ’Αμερικανίδα συνάδελφόν 
της. Έμπνέειατ μόνη καί παίζει κατ’ ίδικήν της 
πρωτοβουλίαν, χωρίς νά μιμήται τά «στάρς» τού 
Χόλλυγουντ Άπ’ εναντίας μάλ’στα έχει τήν επιθυ
μίαν νά δηαιουργήση ένα παίξιμο έντελώ; «έΘνικΑν», 
διά τό όποιον οί Ευρωπαίοι τήν ευγνωμονούν 
άπείρως.

ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΚΕΦθΟΥΝ 
οκτοτγςλα: ΦΑίρκπΑΓδε και η μα:?η πιςί·ορα·. Isl· meilleure

ΙίΑΡίΧΙΟΙ.— ‘Ο Γαλλικός τύπος 

δημοσιεύει τήνεϊδησινότι ό ευρισκόμενης 
ήδη έν Παρίαίοις Άμι ρίκανός καλλιτέ
χνης ΛΙτούγκλας «Ι»αίρμπαγκς μετά τής 
συζύγου του ΛΙν.ίρης Πίνφοοντ συνεχί- 
ζοντες τό ταξείδιον αναψυχής άνά τήν 
Ευρώπην θά έπισκεφθοΰν «ατόπ-.ν τό Κα
ιρόν όπόθεν θά έλθουν εις Αθήνας και 
μετά ολιγοήμερον διαμονήν θ* άναχω- 

[ ρήσουν διά Κωνσταντινούπολή, Βου· 

χουρίστιον και έπισκεπτόμεν ,ι κατόπιν 

, τάς άλλας πρωτευούσας τής Μέσης Ευ
ρώπης θά έπανέλθουν εις Αμερικήν.

χ. X. Άς έτοίμασθούν λο·.πόν οι φί
λοι καί θαυμασταί των νά τούς υποδε

χθούν όπως τούς αξίζει.

ne vaut pas grand chose 
contre le vol 

et ne vaut rien 
contre le feu 
Ftez-vous plutot a un 
abn sur, sohde, qui defie

l un et I’autre : 
un coffre-fort 
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Ύπό τήν νέαν του

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Α.Ο,Δ,Ο;
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
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καί νεώτερα κινηματογραφικά έργα. I

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
Θά καταστή τό οροσερότερον κέντρον τών ? Αμπελοκήπων 

Ορχήστρα πλήρης—Κυλικεΐον πλούσιον
Ταινίαι έκλεταί—Τι/ζαί λαϊκαί. 4.
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1 TOY ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Σοφοκλέους 9 (Στοά Παππού) ‘Αθήναι

Ίδρύθη τφ 1911
ιιόνον έν Έλλάδι Γραφεϊον άποκοριιάτων 

Ιέλληνικών ίόηιιεοίδων καί περιοδικίόν. 
I Παρακολουθεί τόν άπανταχοβ έλλην. Τύπον.

Άποκόπτει καί άποότέλλει εϊς τούς όυνδροηη I τάς του παν ότι τούς ένόιαοέοει.

'de LA PREjTSE D'ORIENT
Rue Sophocles No 9 (Passage Pappou) Athenes 

Fonde en 1911
Le seul en Grdce bureau de ceupures des 

iournaux et des revues greques
Lit, deceupe et enveit immediatement a ses 

abennes tout ce qui les interessent.

K1NEHATOQRAFH
Das bedeutendsts deutsche Filmfachblatt 

Hervorragende Aussiattnng 
Verlang Scherl, Berlin S W. 68

Zitnmerstrasse 35—41

ARTE Y CINEMATOGRAFIA 
Ισπανική Κινηματογρ. καί Θεατρική Επιθεοιρησις 

Διεΰ&υνσις : Calle Aragon 235,30 
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ΛΑΜΠΑ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗΝ)

ΠΑΤΕ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αί στερεώτερας έφθηνώτεραι ζαί

άποοίδουσαι τά καλλίτερα αποτελέσματα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩ 

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡ. θ, ΑΘΗΝΑ!


