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Αί σχερεώτεραΓ έγ^ιηνώτεραι z«t

άποοίδουσαι τά καλλίτερα αποτελέσματα

Εις τήν περυσινήν μα; Ανασκόπησιν έςεφράζαμε* 
τήν πλήρη μα; ίκανοποίησιν διά τά Αποτελέσματα 
τή; περιόδου, έφέτο; δμω; Ατυχώς δεν εύρισκόμεθα 
εις τόσον εύχάριστον θέσιν. Ή λήξασχ περίοδο;, 
1θ27—28 Από ποιοτικής Απόψεως δέν ήτο δυνατόν 
νά μά; ίκανοποιήση παρ’ δλον δτι δλόκληρο; δέκα 
πεντάς φίλμ, Από τά κατώτερα τής κινηματογρα
φίας, προβλήθη. ΤΗ αίτιο* 1 ογία έν τούτοις είναι 
άτλουστάτη. Δέν αρκεί νά προ θάλλεται ίκανοποιητι-1 
κός αριθμός πολύ καλών φίλμ, τά όποια άλλωςτε! 
καί σπανίζουν, Αλλά και σειρά φίλμ καλών ή τούλά I 
λάχιστον σχετικώς καλών. Τά μέτρια νά είναι έλά-1 
χΐστα, τά Ανεπιτυχή νά λείπουν. Έφέτο; προεβλή- | 
θησαν μέν έξαιρε-ικά φίλμ Αρκετά, μά; παρουσία I 
σθη δμω; καί μία ύπερπληθώρα μετρίων, μετριω 
τάτων φίλμ, ύπερπληθώρα προκνλοΟσα πλήρη Αη
δίαν. Σειρά Αποτυχημένων γαλλικών καί αύστρια 
κών καί κατά δεύτερον λόγον Αμερικανικών καί 
γερμανικών φίλμ, παρουσιάσΐησ ιν ώ; νεωτάτη πα
ραγωγή, ώ; κολοσσοί... καί τό Ασ εΐον είναι δτι με
ρικοί κατά φαντασίαν κολοσσ I έσηυείωσαν έπίτυ-1 
χίαν. Δέν είναι Απλώς Αστειον, Αλλά καί Αρκετά 
Απογοητευτικόν διά τήν έν γένει κινημ. μόρφωσιν ; 
τού Αθηναϊκού κοινού, τό όποιον έν τούτοις έδ ιχνε' 
τελευταίως κάποιαν αισθητήν πρόοδον καί ύπέσχετο - 
πολλά, πλήν τά πράγματα ήλθον έν μέρει νά δια-! 
λύσουν σχετικώς τή' γνώμην αύτήν. Είναι μία πα- ί 
λαιά ιστορία. «Ό άνθρωπος μέ τήν Ισπανό» ή ή 
'Γυμνή γυναίκα» κρατούν τό πρόγραμμα πλέον τών 
δύο έβδομάδων καθ’ ήν στιγμήν τό «‘Ιερό Βουνό» 
ένα χινηματογρα ρικόν ποίημα, άν έπιτρέπεται ή λέ- 
ξις, «Ρο ριπιδίου τή; λα'δης Βίντερμερ» ή δ «Μυ
στηριώδη; καθρέπτης» Αγωνίζονται διά νά διέλθουν 
τήν έβδομάδα των.

δχι εις ένα εκ τών κεντρικών Αθηναϊκών κινημα’ο-
I γράφων, Αλλ’εις συνοικιακούς ή έπαρχιακούς, Αρ- 
κούμεθα εις Αριθμούς κατά προσέγγισιν. Τό σύνολον 
ύπερβαίνει τά 175 φίλμ ήτοι Από ποσοτικής άπό- 
ψεως ή Αγορά παρέμεινε σταθερά. Έξετάζοντες λε
πτομερέστερου, βλέπομεν δτι ή Αμερικανική παρα
γωγή κρατεί καί πάλιν τά σκήπτρα, άν καί ύπέστη 
καί πάλιν έλαφράν μείωσιν, κατά δεύ ερον λόγον ή 
Γερμανία καί κατά τρίτον ή Γαλλία, ή οποία άντε- 
πρτσωπεύθη έφέτος έπαρκώς παρουσιάσασκ λίαν αί 
σθη ήν αύξησιν. Σχετικώς όμως μέ τήν αύξησιν 
ταύτην έχρμεν νά παοατηρήσωμεν τά έξής. ’Οφεί
λεται κυρίως είςτό δτι πλείστα γαλλικάφίλμμή προ- 
βληθέντα κατά τά παρελθόντα έτη, έπρεπε ούτως ή 
άλλως νά προβληθούν, δπερ καί συνέβη εις βάρος 
τών θεατών Αλλά καί τών έπιχειρηματιών. Ή αΰξη- 
σις λοιπόν αύτή μή σιηριζομένη εις ίσχυράς βάσεις, 
ήτο παροδική, δπως τό ποοσεχές μέλλον θά άπο- 
δείξη καταφανέστερου. Κάτι παρόμοιον εις μ'κρότε 
ρον δμως βαθμόν συνέβη καί μέ τήν Αμερικανικήν 
παραγωγήν, τήν όποιαν δμφς έκράτησαν εις ζη ευ- 
τόν ύψος ώρισμένα πρώτιστης τάξεως φίλμ. 'Η Γερ
μανία τούναντ'ον παρουσιάζεται σταθερά, Αντιπρο- 
σωπευθεΐσα μέ τήν νέαν της ιδίως παραγωγήν. 
’Ιδού ένας διαφωτιστικός πίναξ.

’Από ποιοτικής Απόψεως έχομεν τήν γ ώμην δτι 
ή ’Αμερική καί ή Γερμανία προηγούνται, δοίέντος 
δτι τό 1)3 έκ τών πρ βληθέντων φιλμ έκάστης πα
ραγωγής λαμβάν υν τόν βαθμόν τού καλού καί άνω, 
ένώ τουναντίον έκτων γαλλικών είναι ζήτημα άν μό
λις τό 1)8.

Κι’ έφέτος θά προιιμήσωιεν τήν κατά Χώρας 
κατάταξιν τών φιλμ Αποβλέποντες εις τόν απλού· 
στερον καί πλέον διαφωιιστικόν τρόπον.

Διά νά διακρίνωμεν έν ώς τό καλύτερον, ένα

"Ισως έπεζετάθημεν περισσότερον τού δ'οντος 
εις τόν πρόλογόν μας, έν τούτοις τούιο μάς έφάνη 
έπάναγκες. *Ήδη είναι Αναγκαία Ακόμη μία παρέκ- 
βασίς σχετικώς μέ τήν στατισ ικ;,ν άποψιν τής λη· 
ξάσης περιόδου.

Μή δυνάμενοι νά δώσωμεν απολύτως Ακριβείς | 
Αριθμούς τών προβληθέντων πρώτης βιζιόν φίλμ, | 
διότι δχι όλίγα προεβλήθησαν διά πρώτην φοράν, |
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Χώραι 1926 — 27 &να- 
λογία ο)ο

1927 — 28 ανα
λογία ο)ο

Χΰξησις ή 
μι ίωσις

’Αμερική 45 ο)ο 42 ο)ο —3 ο)ο
Γεριιαν a 30 ο|0 28 ο)ο — 2 ο)ο
ΓαΑ,λία 15 ο) » 22 ο)ο + 7 οίο
λοιπαίχώραι 10 ο)ο 8 ο)ο —2 ο)ο



ί
Κινηματογραφικός Άθτήρ

«Φάουστ» τής έφετεινή; παραγωγής, δέν θάδιστά-ΙΧόρ 
σωμεν νά δώσωμεν τήν προτίμησίν μας είς τήν «Με-1 τοϋ ' 
γάλην Παράταξιν» (Metro-Goldwyn»).'H λεπτή α?-| 
σθηματική πνοή τοϋ φίλμ αύτοΰ, ή ιδεώδης σκηνο-ί 
θεσία τοΰ Κΐνγκ Βίντορ, τό άλησμόνητο παίξιμο τοϋ | 
Τζιλμπέρ καί τής Ρενέ Άντορέ κα’ πλείστχι άλλαι 
λεπτομέρειαι δέν μάς έπιτρέπουν νά διστάσωμεν νά 
δώσωμεν τά πρωτεία είς τό φιλμ αύτό.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΟΑΓ ΚΑΛΑ ΦΙΛΜ. ’Λχολουθίϋμεν όχι σειράν 
άξία;, άλλά χρόνου προβολής και τούτο διότι τό 
πρώτον θά ήτο δυσκολώτατον άν δχι άδύνατον, δο- 
θέιτος δτι τά περισσότερα είναι ισάξια, κάθε ένα 
έχει τό προτέρημά του ώστε νά μή επιτρέπεται νά 
τό ύποβιβάση τις έστω καί κατ’έλάχισ ον.

«Κυρία μέ τά; καμελία;» (First National) τοϋ 
Φρέντ Νίμπλο μέ τήν Νόρμα Τάλματζ κσί Ζίλμπερτ 
Ρόλλαντ. «Αύτοκρατορικβν Ξε.οδοχειον» (Para
mount) τοϋ Μωρ’.τς Στίλλερ μέ τήν Πόλα Νέγκρι. 
<Ματωμένο γράμμα» (Metro Goldwyn) τοΰ Β. 
Σζέστρεμ ιιέ τήν Λίλιαν ΖΙς καί τόν Λ'ρ; Χάνσον. 
<Μπέν Χούρ»( Metro Galdwyn)ro0 Φρέ' Νίμπλο μέ 
τόν Ραμόν Νιβάρρο. «Συρματοπλέγματα» (Para 
mount) τιϋ Πόμμερ- μέ τήν Πόλα Νέγκρι. «Πόσο 

έζόστισεν ή νίκη» (Fox) τοΰ R.Walsh μέ τόνΕ Λόβ 
και τήν ντέλ Ρίο, «Τσάγκ» (Paramount) «Τσίρ- 
χους».(United Artists), «Κλεισμένα χείλη» (War
ner) τοϋ Αοΰμπιτς, «Μεγάλη Παρέλασις» (Metro 
Goldwyn) τοΰ Κΐνγκ Βίντ-ρ μέ τόν Τζών Τζίλμπερ 
και Ρενέ Άντορέ. «Μπό Ζέστ» (Paramount) τοϋ 
Μπρενόν μέ τόν Ρόναλ Κόλμαν.

ΚΑΛΑ ΦΙΛΜ. «Μίστερ Βοϋ» τοϋ Ο. Νάϊχ μέ | 
τόν Λέν Τσάνεϋ καί τήν Ρενέ Άντορέ. «Τάν ή έπί 
Τάς» (Paramount). «Σάρξ καί διάβολος» μέ τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο κα*. τόν Τζίλμπερ καί Χάνσον.

Τώρα άν έξαιρέση κανείς έλάχιστασχετικώς κα
λά, «Ξανθιά ή μελαγχροινή» «Θυσία»,* Γιά όνομα 
τοΰ Θεοΰ» κ λ.π.) τή λοιπά είνε άνάξια λόγου.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ρν, «Παγκόσμιο; πόλεμος», «Πανάμ» (U.F:A.) 
το) Μαλικώφ μέ τόν Κατελαίν καί τήν Αία Άϊμπεν- 
σούτς, «’Ένοχος» (U.F.A.) τοϋ Γιόχαν Μάγιερ μέ 
τούς Σλετώβ, Β. Φρίτς καίΣ. Βερνόν καί «Είλωτες» 
(Eichberg der U.F.A.) τοϋ ’Άίμπεργκ μέ τόν Α. 
Γκεόργχ.

Καί τά σχετιχώς χαλά γερμανικά φ'λμ ήσαν άρ· 
χετά («Μεγάλο διάλειμμα», «Ή Κα δέν θέλει παι
διά», «Ντίγχφιν», «Ερωτικό κυνήγι», «Παριζιά- 
νε;» χλπ. κλπ.), ώστε τά άνεπιτυχή νά μή άποτε- 
λοϋν τήν πλειονότητα, πάντοτε δμως αισθητήν μει
οψηφίαν.
ΓΑΛΑΙΚ Α

Κινηματογραψεκός Άιίτάιρξ Η ΝΕ4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ί
ώ ιο

είναι ιααςια, κασέ ενα ΠΟΑΓ ΚΑΛΑ. Επιεικώς δύνα’αί τις νά συγκα- εχει τό προτέρημά του ώστε νά μή επιτρέπεται να ταχέξη είς αύτά τόν «Καζανόβα» καί κατά δεύτερον 
τό ύποβιβάση τις έστω καί κχτ έλαχισ ον. _ λόγον τόν «Ναπολέοντα».

«Κυρία μέ τά; κκμελία;» (First National) τοϋ ΚΑΛΑ. Είς τήν τάξιν αύτήν δύνατοι νά συγκα- 
Φρέντ Νίμπλο μέ τήν Νόρμα Τάλματζ κοί Ζίλμπερτ ταχ^ τζς «Σκακιστήν» καί έηιεικώς «Πΰρ», 
Ρόλλαντ. «Αύτοκρατορικόν Ξε οδοχεΐο/» (Para- «Κυρ αν τών Βαγκόν Λί», «Μυθιστόρημα ένός άπό- 
mount) τοϋ Μωρ’.τς Στίλλερ μέ τήν Πόλα Νέγκρι. ρου ν£ου„
«Ματωμένο γράμμα» (Metro Goldwyn) τοΰ Β. Ή μεγάλη πλειοψηφία τών προβληθέντων κατά 
Σςέστρεμ ιιέ τήν Λιλιαν Ζίς καί τόν Λ*ρ; Χάνσον. χήξασιν περίοδον γαλλι ών φίλμ ύπήρξεν 
«Μπέν Χοϋρ»( Metro Galdwyn)ro0 Φρέ' Νίμπλο μέ άτυ./ώς *ναξία λόγου.
τόν Ραμόν Ν'-βάρρο. «Συρματοπλέγματα» (Para Αί άλλαι παραγωγα’. ούδέν άξιοσημείωτον πα- 
ιηουηΙ)τ<ϋ Πόμμερ- μέ τήν Πόλα Νέγκρι. ρουσίασαν έξαιρουμένου τοΰ φίλμ «Γυμνή Λαίδη»

έζόστισεν ή νίκη» (Fox) τοΰ R.\\ alsli μέ τόνΕ Λόβ (N0rdisk) το5 ρ Μολάντερ μέ τήν Ντάγκοβερ καί 
καί τήν ντέλ Ρίο, «Τσάγκ» (Paramount) «Γσίρ- τ^ν’Έκμαν.
κους».(ϋιιΐΙβά Artists), «Κλεισμένα χείλη» (War- "Ενα όπωσδήποτε σημαντικόν γεγονός τής πα- 
ner) τοϋ Αοΰμπιτς, «Μεγάλη Παρέλασις» (Metro ρΕχθούσης περιόδου είναι ή προβολή ένός νέου έλλη 
Goldwyn) τιϋ Κΐνγκ Β.ννρ μέ τόν Γ»,ων Τςίλμπερ νικ0£ φίλμ, όποιον φυσικά άπό άπόψεωςείσπράξε- 
καί Ρενε Αντορέ.^ «Μπό ^Ζεστ» (Paramount) τοϋ έπέτυχεν, διέψευσεν όμως δλας μας τάς έλπίδας.

παρουσιασθέν μέ τόσα σφάλματα ώστε νά άδυνατή 
κανείς κα’. μέτριου νά τό δνομάση.Πάντως ό «’Έρως 
καί Κύμματα» τής Ντάγζ—Φίλμ ήτο μία σοβαρω 
τέρα ίρχή ιής όποιας ή συνέχεια έλπίζεται νά 
είναι κα'υτέρα.

Προσεπαθήσαμεν νά φανώμεν δσον ήτο δυνατόν 
■ ί άμερόλη πτοι μή έπιρρεαζόμενοι ούδέ κατ’ έλάχιστον 

ί άπό τήν λαϊκήν ή όχι έπιτυχίαν έκάστου φίλμ. Βά- 
I σις δηλ. τοΰ άρθρ-υ μας είναι ή καλλιτεχνική καί 
1 δχι ή έμπορική άξία τοΰ φίλμ.

ΠΟΑΓ ΚΑΛΑ. Άκολουθοϋμεν καί έδώ τήν αύ·· Τά έφετεινά μας συμπεράσματα δέν είναι καί 
τήν τακτικήν, «'Ιερό Βουνό» (U.F.A ) τοϋ Α. ΦάνκϊτΛ,™υ *·-'· -s «"
μέ τήν Α. Ρίφενσταλ, «Μητρόπολις» (U.F.A.) τοΰ 
Φρίτς Λάνγκ μέ τήν Μπριγίττην Χέλμ, Γκ. Φρέλιχ, 
Κλάίν Ρόγκε κ.λ.π., «Έρως τής ’Ιωάννας Νέϋ» μέ 
Φρίτ; Ράσπ,«'Ο δρόμο; χωρίς χαράν» τοϋ Πάμπστ 
μέ τήν Γ Γκάρμπο, «Βερολϊνον» τοϋ Φρόϋϊντ», «'Ο 
Δρ. Καλιγκ^ρι»’U.F.A.) τοϋ Ρ.Βίνε μέ τού, Κρά 
ους—Φάϊτ—Ντάγκοβερ κα’, «Μυστηρειώ ης καθρέ- 
πτης» (U.F.A.) αέ τόν Φρίτς Ράστ.

ΚΑΛΑ φί.ΐΜ .· «Τρελλή Λόλα» (Eichberg dtr 
U.F. Α,) τοϋ Άίχμπεργκ μέ τήν Λίλια/ Χάρβεΰ καί 
τόν Χάρρυ Χάλμ. «Κοκοτόδρομος τοϋ 
(U.F.A.) τοϋ Χόφμαν Χάρνι; μέ τήν Κ. Χόρν, Μ. 
Ζακομπίνι καί Βάρβίκ Βάρντ, «,ηι / Τ ’ Τ* ν \ - · »» *

Τά έφετεινά μας συμπεράσματα δέν είναι καί 
τόσον απαισιόδοξα διά τό μέλλον. Ή κακή τακτική 
τήν όποίαν άτυχώς έκράτησαν οί π^είστοιτών έπι- 
χειρημα'ϊών μας ηύξησεν εις μεγάλον βαθμόν τήν 
κινηματογραφικήν κρίσιν. Έ πραγιιατικότης 
πλέον παρουσιάζεται τελείως γυμνή : Έλπίζομεν δτι 
οί κ. κ. έπιχειρηματίαι θά άντιληφθοϋν δχι απλώς 
τό συμφέρον των, άλλά τήν άνάγκην καί θά προ 
σπαθήσουν νά άνακτήσουν τήν πλήρη έμπ.στοσύ.η 

(τοϋ κο.ν.ϋ. Τοϋτο δέ θά τό έπιτύχουν έφ’ δσον θ 
είναι ειλικρινείς. Έν έναντία περιπτώσιι θά άνα & 

Λ,άρβεΰ καί γκασθοϋν νά άποχωρήσουν, θά τούς άντικαταστή- 
Αλγεριού» j σουν νέοι, διότι φυσικά ό κινηματογράφος δέν είνα1 

1*=. ιην ιχ. Χόρν, Μ. δυνατόν νά λειψή άπό τήν Ελλάδα.
,_____ Γ.., -Τό τελευταίο βάλς» I ’Ίσως εϊμ'θα βαρείς καί πικροί είς τάς εκφράσεις

(U.F.A) τοϋ Βόμπινσον μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί άλλ’ ήμάς τούς όποιους μόνον άγάπη πρός τήν τέ· 
Σλετώβ, «Έμδεν» (Emelka) τοϋ Λ. Ράλφ, «Νεα-!χνην μάς κυβερνά, δέν είναι δυνατόν νά μάς παρεξη- 
νική μέθη» (Saturn Film der U.F.A.) μέ τήν Κ. γήσουν. Ro—Ma

ΓΕΡΜΑΝIχ
Ή Λύα Μάρα ΰά «γυρίση» κατά τήν τρέχουσαν σαι

ζόν 3 φιλμ ΰπο τήν διεύΰννσιν τοΰ συζύγου της Φρίν- 
τριχ Τοελνικ Τό πρώιον βίο,μάζβται ή >η, φέρ ι δέ τόν 
τίτλον*Mary Lou». El; τό φιλμ αύιό έχβι σύντροφον τόν 
Λουΐς Λερχ χαί ενα παιδάκι 4 ετών. 01 τίτλοι τών δύο 
άλλων τη; φίλα είναι «Ή καρδιά μου είναι μια τζαζ 
μπάντ» καί «Ruadum Europa» —(έκδοσις D;fioa).

Ή Διομίρα Ζακομπίνι, ή αδελφή τή; Μαρίας Ζακομ
πίνι, προσελήφδη ύπ>τ>ΰ Α. Σάντομπεργκ δι’ έ»α ρό
λον είς τό νέο ταυ φίλμ «Επαναστατικός γάμος» (έκδο- 
σις Terra—Film A. g).

«Το μαύρο ντόμινα» είναι ένα άπό τά προσεχή φιλμ 
τοΰ Χάρρυ Λίτκε, δοτις ώς γνωστόν παραμένει ε ς τήν 
<Aafa> (έχδοσις Agfa).Τό νέο φ λμ τή. *Εννυ Πόρτεν ονομάζεται «Έρωςκαί 
βουστάσιον» σκη οΰέτης τοΰ όποιου ιίναι ό Κάρλ Φρέ
λιχ ^εκδοσις «Universal»). Ή νέα παραγωγή Έννυ Πόρ
τεν—Φρέν.ιχ δέν Οά έκδίδεται τοΰ λοιπού ΰ.το τή; «U. 
F.A.» άιλ’ ύτό τής γερμανικής «Universal.

Ό Μάνφραν; Νοά ήρχ.σε τό «γύρισμα» τής νέα; του 
ταινίας «Τυχοδιώκιη ». 'Η Μαριέττα Μιλνερ, άσιήρ τοΰ 
Χόλλυγουντ, προσεληφΟη διά τόν πρωτεύοντα ρόλον·(έκ- 
δοσις Noa—Film).'Ετοιμάζεται πυρετωδώ; τό φίλμ «Μανολέσκου, δ βα
σιλεύς τών τυχοδ.ωκτών» μέ πρριαγωνιστήν τόν Ιβάν 
Μοσζοΰκιν.'Ο ρόλος λέγεται ότι είναι Ιδεώδης διά τόν 
ρώσσον καλλιτέχνην (Ιίαραγωγή «UFA»).

Ώ; πρωιαγω-άστρια είς τό νέο φιλμ τοϋ Έρ χ ΙΙόμ- 
μερ διά τήν «UFA», «Οϋ,γρική ραψωδία» προσελήφάη ή 
Λίλ Ντάγκοβερ. Ο'ι συντελεσται τοΰ φίλμ αυτού έγγυών- 
ται πλήρη εκ τών πριτέρων έπιτυχία . (’Εκδοσις U.F.A )

Άλλα φίλμ ιή; νέας παραγωγή; τής U.F.A. ή οποία 
προμηνύεται άπό πόσης άπόψεως άρίστη είναι· «Αί θυ
γατέρες τοΰ βασιλέως τοΰ καφφέ». «Τό μοντέλλο τοΰ 
Μονπιρ'άς», «Γαξιΐ'εύομε στή Τεχεράνη» κ ά.

«Ή επιστροφή» εΓαι ένα άπό τά μεγάλα φίλμ τής 
νέας παραγωγή; τή; U.F.A. 'Ανώτερα επίβλεψι; ’Εριχ 
Πόμμερ, ό δημιουργός μιά; σειοά; άαυμασίων φ,λμ τή; 
εταιρίας αϋ-ής, σκηνοθέτης ό Ζόε Μάη καί πρωταγωνι- 
σιαί : ό διάσημος σουηδός ήθοποιός Λάρυ Χάνσον, ό 
πρωταγωνιστής τής «Μητροπόλεω;» Γκουστάφ Φρέλιχ 
καί ό νέο; άσιήρ Ντίτα Πάρλο.Καί ό Βίλλυ Φριτς, ή ιδιαιτέρα πάντοτε συμπάθεια 
τδν Άτθίδων μας είναι καί έφέτος άστήρ τής U.F.A. 
Τρία άπό τά νέα του φίλμ είναι τά έ;ής : «Οΰγγαρέ- 
ζικη Ραψωδία» τοΰ "Εριχ Πόμμερ καί μέ σύντροφον τήν 
Λίλ Ντάγκοβερ, «Ό σπουδαστή; τοΰ χορού» μέ σύνιρο- 
φ >ν τήν Σούζη Βερνόν καί «Ή Κάρμεν τού St. Pauli» 
(εκδοσις U.F.A.).«Ή πριγκήπισσα Ώ λά λα !» ή γνωστή όπερέττα 
πού έ,θουσίαζε πρόπερσυ τούς ’Αθη«αίους,κινηματογρα- 
φεΐται ύπό τή; D.L.S. μέ πρωταγωνιστά; τήν Κάρμεν 
Μπόνι, τόν Γκεοργκ Άλεζάντερ καί τό"ν Β ·λτερ Ρίνλα. 
Σκηνοθεσία τοΰ Ρόμπερτ Μάντ (έχδοσι; D.L-S.).

«Ή Δίς Σωφέρ» είναι ένα νέο φ λμ τής Μαντυ Κρί- 
στιανς μέ σύντροφον τόν Γιοχάννες Ρίμαν (έκδοοις 
Terra).Σχετικώς μέ τήν ύπόθεσιν τοΰ προσεχοΰ; φ λμ τού 
Φρίτς Λάνγκ τίποτε δέν ιίναι άκριβώς γνωστόν. Πάντως 
λέγεται ότι καί αύιή θά είναι φανταστική περ.στρεφο-| 
μένη γύρω άπό τήν μελλοντική έξέλιξιν τή; άϊροπορίας.
f ΜΕΡΙΚΗ

Ή Μπέμπε Ντάνιελς ποωναγωνιστεί είς ένα νέο 
φίλμ τή; Paramount «Ένα—δύο—τρία—τύχη 1» σκηνο
θεσία Κλόρενς Μπέντγκιρ.«4 κύριοι ζητούν σχέσεις» είναι ένα άλλο καινούργιο

φίλμ τή; Paramount μέ πρωταγωνίστριαν τήν Κλάρα 
Μπόου.

Σιό Βερολίνο προεβλήθη μέ έπιτυχίαν ιό νέον φίλμ 
τοΰ Τζαίκυ Κούγκαν «Τζαίκυ ό ναυτόπαις». Σκηνοθε
σία Γ. Χίί,λ. Είς αύ:ό παίζει καί ό Λάρς Χάνσον (έκ-

ι
δοσι; M.G.M.).

Το φίλα τής περιφήμου Γκρέτα Γκάρμπο «Άννα
1 Καρένιν» έκρίθη πιντοΰ ώς άριοτούρ/ημα. Κόχής έργον 
ί θά ήτο νά το δοϋμε ασφαλώς καί έδώ (M.G.M.).

«Ή τελευταία διαταγή του» τό νεώτερο φίλμ τοΰ 
"Εμιλ Γιάννικς λέγεται ότι είναι τέλειον (Paramount).

Τό νέο έργο τού σκηνοθέτου τοΰ «Τι έκόστισε ή 
νίκη» καί τής άμερίκανικής «Κάρμεν», Ραούλ Ούάλας 
ονομάζεται «Ή ερυθρά χορεύτρια τής Μόσχας» μέ πρω
ταγωνίστριαν καί πάλιν τήν Ντολορές ντέλ Ρίο (έκδο- 

I σις Fox).«Οί 4διάβολοι»είνε τό τελευταϊον φίλμ τοΰ δημιουργού 
τοΰ «Φάουσι» καί τής «Αύγής», Μουρνάου. Πρωταγωνι
στή! Σάρλ Μόρτον, Ζανέτ Γκέϋνορ, Νανσϋ Ντρέξελ καί 
Μπάρυ Νόρτον.(Έ·ζδοσις Fox .

«Oh Kay 1» ονομάζεται τό νέον φίλμ τής Κόλιν 
Μούρ. ("Εκδοσις F.rst National).

Ή ώραία Κόριννα Γκρίφιθ πρωταγωνιστεί είς τό νέο 
μεγάλο φίλμ τή First National «Ή μή έστεμμένη βα
σίλισσα», έχουσα σύντροφον τόν Βίκιωρ Βαρκόνι. Σκη
νοθεσία Φράνκ Λόϋ/τ, Τό έργον παρουσιάζει καί ιστορι
κόν ένδιαφέρον.

Ή ‘Εσθήρ Ράλστον πρωταγωνιστεί είς τό φίλμ «ής 
«Paramount», «Σχολεΐον τοΰ έρωτος».

«Ή First National ήρχιιε τάς προετοιμασίας διά 
τήν κινηματογράφησιν τής «Τόσκα.». Ώς πρωταγωνί
στρια προσελήφθη ή γνωσιή διά τήν καλλονήν της Μπί- 
λη Ντόβε.Είς τήν «Θύελλαν» τό φίλμ τών United Artists εις 
τό ό.τοΐον παίζει ό Τζών Μπάρυμορ, ή Καμίλλη Χόρν, 
ή άλησμόνητος Γκρέτχεν, έθριάμβευσεν-

Ό Μπέργκερ έ.ελειωσε τό φίλμ του μέ τήν Πόλθ 
Νέγκρι, θά «γυρίση» δέ τώρα ένα φίλμ μέ τό Γιάννικς 
διά τήν Paramount. Κατόπιν θά έπιστρέψη είς Γερμα
νίαν δπου θά «γυρίση» ένα άλλο φίλμ.
ΡΩΣΕΙΑ

Είς τήν Γερμανίαν προβάλλεται καί πάλιν μέ μεγά
λην έπιτυχίαν τό ρυσσικόν αριστούργημα «Ποτέμκιν». 
"Ηδη ή λογοκρισία έπετρεψε καί ώρισμένας σκηνάς, τάς 
όποιας άλλοτε ιίχεν απαγορεύσει.

«'Ο υιό-» είναι ένα άπό τά νέα μεγάλα ρωσσικά 
φίλμ είς τό όποιον πρωταγω ιστοΰν ό G· Μιτσουρίν καί 
ή Άννα Στέν.Τό νέσν φίλμ τοΰ μεγάλου ρώσσου καλλιτέχνου Έγ- 
γβρτ όιομάζεται «Τό χωριό τής άμοριίας» είς τό 
όποιον έχει συντρόφους τήν Ε. Τσεσαρκάγια καί τόν Γ. 
Μπαρμ ινίν.Άλλο έπίσης ρωσσικό φίλμ διά τό όποιον πολλά λέ
γονται είιαι «Ό Χωλός κύριος»μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
ώραιωτάτην Βέρα Μαλινοφσκάγια.

»'Η κόρη τοΰ πλοιάρχου» ιίναι ένα νέο φίλμ τής 
Σοβκίνο κατά τό μυθιστόρημα τοΰ Πουσκίν. Σκηιοθεσία 
Τάριτς. Αί σκηναί όγκου τοΰ φίλμ αύτοΰ λέγεται ότι 
είναι μεγαλιιώδεις.

«Ή νέα Βαβυλών» είναι ένακσινούργιο έργο τών σκη
νοθετών Τράουμπεργκ καί Κοσιντσόβ. Παραγωγή 

ΙΣοβκινο.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ό βούλγαρος σκηνοθέτης καί ήθοποιός Βασίλ Σεντόφ 
ετοιμάζει ένα νέο φίλμ κοινωνική; ύποθέσεως είς τό



ΜΑΡΙΑ Η ΠΕΝΤΑΓίαΤΙΣΣΑ
Μετά τήν πομπώδη αγγελίαν τή; προσλήψεως 

τοΰ Γερμανού καλλιτέχνου Βέρνερ Κράους υπό τής 
«Ντάγκ—Φίλμ», εύλόγως μέ εκπλήσσει ή τόσον 
άθορύβω; συντελεσθεϊσα, εργασία τοϋ κ. Μαδρά.

'Η γνωστή άπόφασις τοΰ κ. Μαδρά νά κινημα
τογράφηση μίαν ιστορικήν ταινίαν μέ θέμα τήν 
«Μαρία ΙΙενταγιώτισσα» είχεν έλκύσει τήν συμπά 
θειαν τής κοινής γνώμης διά τόν δραστήριον αυτόν 
καλλιτέχνην, δστις διά τής Εκλογή; του απέδειξε πό
σον τιμά τήν μνήμην τών ηρώων τής Πατρίδος του 
τών οποίων τήν ένδοξον καί ρωμαντικήν εποχήν 
πάντες νοσταλ; οΰμεν τος ημέρας αΰτάς τής πεζότη
τας.Αντί νά πραγματοποίηση μίαν μοδέρναν ται
νίαν—έχομεν φεΰ πικράν πεϊοαν άπό εκείνην πού 
μάς παρουοίαοεν ή «Ντάγκ—Φίλμ»—δ κ. Μαδράς 
χωρίς αύτοδιαφηιίσει:, περιττού; θορύβους καί σπα
τάλην χρημάτων τά οποία φρονίμως ποιών Επροτί- 
μησε νά διαθέση διά τήν άρτιωτέραν έμφάνισιν τής 
τ< ινίας του, έβασίσθη άτολύτω; εί; τήν άρίσπν 
καλλιτεχνικήν του φήυ.ην καί τήν σπουδαίαν πείραν 
ήν άπέκτησεν εργαζόμενος έπί μακρόν έν ‘Αμερική 
διά λ)σμόν τής «Μέτρο—Γκόλδουϊν—Μάγιερ». Ε’ρ 
γάσθη καί εδώ συστηματικός δπως έμαθε νά Εργά- 
ζεται είς τήν ’Αμερικήν σταθεί; τυχηρότερος τής 
«Ντάγκ—Φίλα» εις τήν εκλογήν τών καλλιτεχνικών 
του σιοιχείοαν άτινα άνεζήτησε εκεί δπου υπήρχε πι- 
θανότης νά εύρη αύτά.

Μετά προκαταρκτικήν εργασίαν αρκετών μηνών 
άπό τήν οποίαν έμεινεν απολύτως ίκανοπ ιημένο;, 
άνεχώρησεν ε?'ς Β έννην πρός τόν σκοπόν νά μετα- 
καλέση έκεΐθεν έ'ια διτερατέρ καί δτι άλλο τεχιικόν 
προσωπικόν θ’ άπαιτηθή διά τήν επιτυχή λήψιν τής 
ταινίας συμφώνως πρός τούς όρους τής νεωτέρας 
τεχνικής τοΰ κινηματογράφου, σημιωσάση; τερα- 
στίαν πρόοδον έν Αύστρία, κατόπιν σπουδαίων τε
λειοποιήσεων έπιτευχθεισϋν Εφέτος.

Διά σήμερον σταματώ έως εδώ, μέ τήν άπόφα- 
σιν τής Εκ τοϋ σύνεγγυς παρακολουθήσεω; τών προ 
απαθειών τοΰ κ. Μαδρά, εις τήν έπιτυχίαν τών 
οποίων έχομεν καθήκον νά συντελέσωμεν διά τής 
ένθαρρύνσεώς μας, τήν οποίαν δ < Κινηματογρα
φική Άστήρ» ουδέποτε ήρνήθη ε’ις πάντα καλλι
τέχνην ή επιχειρηματίαν σεβασθέντα τήν Ελληνικήν 
Κοινήν Γνώμην καί τηοήσαντα τάς υποχρεώσεις ά; 
άνέλαβεν απέναντι τοϋ Κοινού. I. Σ.

δποϊον θά πρωταγωνιστή ό ίδιος καί ή Ζάν Ζβντόβα, ! 
Β αδιμίρ Τρωντάφυλοφ κ.ά.
ΓΑΛΛΙΑ

n?jz απανια ία εν εααααι γραφεία
ΤΑΙΝΙΩΝ Μ WOTAS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Έν Δοξάτορ (Περιφέρεια Δράμας) ΰπτρχει κύριός 
τις όνόματι Σωτήριος Καραδημδης δστις αύτοτιτλο- 
φορούμενος ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ^ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ
ΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ καί έξαποστέλλων είς όλα τά 
γραφεία έπιστο/ άς άπό τάς οποίας δέν λείπει καί ή 
σφραγίς COPIE δέν κάμει άλλην εργασίαν άπό τοΰ 
νά εξαπατά τά διάφορα γραφεία καί νά κυκλοφορεί 
τά; ταινίας των κρυφίως είς δλους τούς Κινηματο
γράφους τής άνω περιφέρειας, προξένων οΰίω άνυ- 
πολογίσιους ζημία; είς τούς ίδιοκτήτας τών ταινιών.

Μάς εδόθησαν ήδη πίρα πολλά παραδείγματα 
τή; ένεργείας του αυτής καί συγκεκριμμένως έγέ- 
νοντο θύματα τό έν Θεσσαλονίκη γραφεΐον τών κ.κ. 
’Αδελφών Σεγούρα, ή «Ήρώ Φιλμ», ό άντιπρόσω- 
πος τών Εταιριών ΗΣΤΕΡΝ καί ΑΜΕΡΙΚΑΝ 
ΦΙΛΜ κ. Μουτσόπουλος καί άλλοι.

Θεωροΰμεν καθήκον επιβεβλημένοι', ίέλοντες νά 
έκλειψη τό προσγινόμενον κακόν είς τούς μέ τά Κι
νηματογραφικά άσχ λουμένους, νά έπιστήσωμεν τήν 
προσοχήν δλων τών έν Έλλάδι Κινηματογραφικών 
γραφείων έπί τών άνω γραφομένων καί νά συστή- 
σωμεν εις αύτά δπως είς τό μέλλον άποφεύγουν πά
σαν συνεργασία' μετά τοΰ κυρίου αύτοΰ. Μόνον δι’ 
αυτού τοϋ τρόπου εϊμ-θι τή; γνώαης δτι θά καΓα- 
στή δυ ατή ή περιφρούρησις τής ξ-νης ιδιοκτησίας 
ήτις ευρισκομένη εις χεΐρα; του καταστρέφεται άνε· 
ξαρτήτωςδν οί κτήτορες πληιώνουν ονχλ εύκαταφρό- 
νητα ποσά διά τήν άπόκτησιν. ***

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Άνι/ώρησενοτ” Ιταλίαν, ΓαλλίανΓίρ- 

μ.7 νίανχατΛ,ο ,δϊνον όχ.Χ-.Χτρατνγός τής 
ζτνημ-ατογραφ κης ‘Ιίτ τρίας : « ΚλΙΟ- 
ΥΟΑΙΤΙΙΧ ΒΟΙ·Λ ΓΙΡΙΛΙΙΧ» προς 
εκλογήν των Χιζηματογοαφ-κών ταινιών 
τής δια-ιήμ,ου Ά μ-ερικαν-κής εταιρίας 
ταινιών «<Ι*έρστ Χάσιοναλ» καί άλλων ε
ταιριών.

ΕΚ- Λ Ε!STAI ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΈξεδόΟη καί πωλείται HANOI’ Α. ΚΑΛΟΓΕ

ΡΙΚΟΙ’ καθηγη ο5 ’Επαγγελματικής Σχολής Θεά
τρου— Σκηνοθέτου

Η ΜΙΜΙΚΗ
ήτοι, πώς Εκφράζονται Επιστημονικώ;

πάλιν σιό Χόλλυγ υντ. 'ψυχικά! καταστάσεις. Εικόνες 110.
r..n ,. χ - ’Απαραίτητον έφόδιον δ ά τούς 

σκηνής καί τοΰ κινηματογράφου, καθηγητάς, 
...„«ύς, Εκκλησιαστικούς, δικαστικούς, όμιλη-

αί διάφοροιΉ Πόλα Νέγχρι δ-ά παριμείιη 3-4 μήνες εν Γαλλίρ 
κατόπιν δέ fra έπιστρέψη καί -Λ ™ΣΣ„, «...
Αέγιται δτι κατά τό διάστημα τής έν Γαλλ ρ δ.αμονής j 
της, fra «γυρίση» ένα Ιστορικό φίλμ. 1

Κατά τό «γύρισμα· τοΰ νέου μεγάλου γαλλικού φίλμ. ! τό» 1 . , . ..
«Ζάν ντ’ Άρκ» ό σκη'οΰ-ίτης ύπέσιη μερικά εγκαύματα | πολίτ κους, Εκκλησιαστικοί'·, ------- - ----- ,,
καί όχι ώς κατ’ άρχάε δ εδόάη ότι έτραυιιατίσάη αρκετά τ ίς καί κάθε μορ ρωμένον άνθρωπον. Τιμή δραχ. 50 
σοβαρά ή πραταγαν(στρια Σιμόν Γκενεβουά. | έλεύθεοον τα·/. τελώ/ καί πωλείται καί είς τά γρα-

Η Μποι,-έιτη Χέλμ ποωταγΈνιστέΙ βις τό νεο φιλμ1 .. Λ η» * ;
τών «Σιν<ρΓράν» "Τό χρήαα» κατά τό όμώνυιιον έργον Ψε·Χ μα,.^ I ινο?ται αποστολα. κα. ε., τά. Επαρχίας 
τοί 'Βμίλ Ζολδ. 1 μέ την αυτήν τιμήν.

καλλιτέχνας

ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΒΕΡ ΜΑΤΙΑ

Μία χαρακτηριστιζή «φρασις τής Γκρίτα Γκάρμπο

μπο είναι εκτάκτως περιζήτητος άλλ’ αί δημόσιοι Εμ
φανίσεις της είναι μάλλον σπάνιοι καί ώς έκ τούτου 
λίαν θορυβώδεις·'Η καλλιτέχνις αυτή έπιζητεΐ τόσον τήν μόνω- 
σιν κατά τάς ώρας τή; σχολής της ώστε ή μισανθρω- 
πία της δίδει συχνά λαβήν είςπεριέργους φλυαρίας 
κατά τό μάλλον καί ήττον βάσιμους.

Ώ; Θά ενθυμούνται οί άναγνώσται μου, είχον 
άτχοληθεΐ άλλοτε μέ έν σοβαρόν σκάνδσλον δοθέν 
είς τήν δηιιοσιότητα παρά τίνος γυναικός, καί άναφε- 

ρόμενον είς τήν ιδιωτι
κήν ζωήν τής καλλιτέ- 
χνιδο; ήν διεϊγεν έν Βε
ρολίνο» πρό τής μετα- 
βάσεώς της εί; Άμερι- 
κήν. Κατεβλήθησαν προ- 
σπάθ/ιαι συγκαλό ψεώς 
του αϊτινες καί υπήρξαν 
άφορμή άθρόων συζητή
σεων περί τό δντμα τής 
Σουηδίδος βεντέτ. Ούτω 
δέ, σήμερον ή Γκάρμνπο 
δέν είναι μόνον ή άν 
τιπροσωπευτικωτέρακαλ- 
λινέχνις τής ρεαλιστικής 
σχολής τοΰ Κινηματο
γράφου, άλλά μία καλ
λιτεχνική κορυφή τής ο
ποίας ή ιδιωτική ζωή 
είναι προορισμένη ν' ά- 
φίση έποχήν εί; τά χρο
νικά τή; ποικιλομόρφου 
δράσεως.

Άτομικώς, έθεώρησα 
πάντοτε δτι ή ιδιωτική 
ζωή τών καλλιτεχνών 
τούς άνήκει άπολύτω;. 
Τηρούσα κατά συνέπειαν 
καί εί; τήν προκειμένην 
περίπ ωσιν άπαραβιά- 
στους τάς άρχά; μου, δέν 
θ’ άσχοληθώ μέ τήν 

ηθικήν ύπόστασιν τής Σκανδιναυής γοήσσης, 
! άλλ’ άποκλειστικώς μέ τήν καλλιτεχνικήν της τοιαύ- 
। την. Κι' έπειδι'ι ή Γκρέτχ Γκάρμπο είναι εξαιρετικά 
δηαοφιλής έν Έλλάδι, έπροτίμησα νά τής ζητήσώ 
μίαν γραπτήν συνίντευξιν, προφανώς πλέον διαφω- 

( τιστικήν τών ίδικών μου Εγκωμίων. Μέχρις δτου μέ 
1 άξιώση τής τιμή; αυτής θά είτω ολίγα πράγματα 
| διά τήν άξιόλογον καλλιτέχνιδα τήν όποιαν έως σή- 
' μερον δέν έθαυμάσυμεν παρά εί; τρία μόνον ωίλμ, 
I άνεπαρκή ίσως διά νά άντιληφθώμεν τά; ποικίλα;

(Ή ιίννύχεια εις τήν ΙΙην όελίδα)

Ή Γκρέτα Γκάρμπο είναι μία καλλιτεχνική 
δόξα. Καί ώς τοιαύτη, αποτελεί τό καύχημα τή; 
Εταιρίας «Μέτρο— Γκόλδουϊν—Μ ίγιερ» μέ τήν 
δποίαν ή Σουηδίς καλλιτέχνις υπέγραψε τελευταίως 
νεώτερον συμβόλαιον μακράς διάρκειας δυνάμει τοΰ 
οποίου θά έργασθή έπί σειράν ετών διά λ)σμόν τής 
«Μέτρο-Γκόλδουϊν-Μάγιερ».

Άφ’ ής έποχής ή Γκάρμπο έγκατέλειψε τήν Γερ 
μανίαν δπου άφήκε τήν άρίστην καλλιτεχνικήν φή
μην, ή Αμερική τής προσέφερε τό χρήσμα τή; «διε
θνούς καλλιτεχνικής προ- 
σωπικότητος» τδ δποίον 
όμολογουμένως, έξηγόρασεν 
έντελώς μέ τήν ζηλευτήν 
τη; εύσυι ειδησίαν.

Τό στάδιόν της είς τήν 
’Αμερικανικήν κινηματο- 
γραφούπολιν χρονολογείται 
μόλις άπό διετίας. Έν τού
τοι; είναι γεμάτο καλλιτε
χνικούς θριάμβους. Κατά 
σειράν «εγύρισε» τά εξής 
φίλμ διά λογ)σμόν τή; 
«Μέτρο- Γκόλδουϊν-Μάγιερ» 
«Ή καταιγίς» μέ τόν Ρι- 
κάρντο Κορτέζ, «Σάρξ καί 
Διάβολος» μέ τούς Τζών 
Γκίλμπερτ καί Λάρς Χάν- 
σον, «Ή Γόησσα» τοΰ 
Μπλάσκο ΊμπάνιεΘ μέ τόν 
Μορένο, «ή αγάπη» μέ τόν 
Τζών Γκίλμπερτ καί «Ή 
θεία γυναίκα»·Τώρα δέ, θά 
«γυρίση» «Τόν ήλιον τοϋ 
Σαίν-Μωρίτζ» (τής Ελβε
τίας) μέ τόν Τζών Γκίλ
μπερτ.

Ί Ι Γκρέτα Γκάρμπο εί
ναι τό εϊδωλον τών ’Αμε
ρικανών οί όποιοι τήν λα
τρεύουν ώς καλλιτέχνιδα. 
Άτυχώς δμως δέν κατέχει ΰπερέχουσαν κοινωνικήν θέσιν καθ’ ίίσον ώς θρυλεΐ-1 
ται, είναι τύπο; «βιτσιόζας γυναίκας» καί οί τύποι 
αυτοί στήν ’Αμερική συναντούν μεγάλη άντίδρασι 
μολονότι ευρίσκουν μιμητά; άνά πάν βήμα. ’Εξ άλ·I 
λου ή κοιτοινιχή τη; ύπόστασι; ώς μέ έβεβαίωσεν1 
είς τών Διευθυντών τής «Μέτρο—Γκόλδουϊν—Μά
γιερ», ΰπόκειται είς πλεΐστα; συζητήσεις καί φίλο 
νεικίας.

Μολαταύτα δμως, αρκεί νά άναγγελθή ή παρου
σία τής Γκάρμπο είς ένα κύκλον «άστέρω' » διά νά 
προκληθή αληθής θύελλα ενθουσιασμού. ‘Π 1 κάρ-
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‘—F* IKA.VIK Λ.1
2
3
4

Ό Σύλλογος τών αγά ω' 
Σέ μισώ
Κυρία μέ τάς Καμελ’ας 
Θλίψεις τοϋ Σατανά 
Αύτοχρατορ. ξενοδοχεΐον

Φόξ—Φιλμ

,Φ. Νάσιοναλ 
Παραμάουντ

»

’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
’Ολύμπια

»

Φόξ Φιλμ 
»

Φάναμετ 
»

6
7

Είλωτες τή; άγάπης 
’Ιωάννα Μερεντίθ

Φ. Νάσιοναλ 
Κ'.σμοπόλιταν

’Απόλλων 
Μοντιάλ

Τ. Σπυρίδης 
Σινέ Όριάν 
Φάναμετ 
Σινέ Όριάν

»
Φόξ Φίλμ 
Φάναμετ 
Φόξ Φιλμ 
Φάναμετ

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ματωμένο γράμμα 
Σιβηρία 
'Αγνός Γλεντζές
Κόλασις
Μίστερ Βοϋ 
Ή αιχμάλωτο; 
Μάσκες θεατρίνων

Μ. Γκόλντουϊν 
Φόξ Φίλμ 
Ούνίβερσαλ 
Φόξ Φιλμ 
Μ Γκόλντουϊν 
Φόξ Φίλμ 
Παραμάουντ

’Ολύμπια 
’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Μοντιάλ 
Ολύμπια 

Σπλέντιτ 
’Ολύμπια

Χορεύτρια Τσάρου Ούνίβερσαλ Μοντιάλ Σινέ ΌριάνΜπέν Χούρ 
Συρματοπλέγματα
Μάε ή χλέπτρια
Ίτ
Πληγωμένη πέταλο7 δα
Πόσο έκόστισε ή νίκη 
Ή κλοπή
Γύψων δ χαρτοπαίκτης 
Ό κοκκινοτρίχης 
Γιάννης μέ δυό γυναίκες 
Τάν έπί τάς
Το ποτάμι τοϋ Θανάτου 
Ποιος τόν σκότωσε

Μ. Γκρόλντουίν 
ΙΙαραμάουντ 
Φιξ Φίλμ

Ολύμπια — ’Αττικόν 
Σαλόν Ίντεάλ 
Σπλέντιτ

Φάναμετ 
Φάναμετ 
Φόξ Φίλμ

20
21
22
23
24
25
26.
27
28

Παραμαουντ 
Ούνίβερσαλ 
Φόξ Φιλμ 
Φ. Νάσιοναλ 
Ούνίβερσαλ

» 
»

Παραμάουντ 
Ούνίβερσαλ

’Ολύμπια 
Μοντιάλ

’Ολύμπια 
Έλλίς

λ> 
’Αττικόν 
’Ολύμπια 
Σπλέντιτ

Φάναμετ 
Σινέ Όριάν 
Σινέ Όριάν 
Φάναμετ 
I Μαργουλής 
I. Μαργουλής 
Σινέ Όριάν 
Φάναμετ 
Σινέ Όριάν

29
30
31
32

Τσάγκ
Κλεισμένα χείλη 
Σαρξ καί διάβολος 
Ματωμένο τριαντάφυλλο

ΙΙαραμάουντ
Βάρνερ Μπρός

’Ολύμπια 
’Αττικόν

Φάναμετ 
Σινέ Όριάν

Μ. Γκόλντουϊν 
Προντοϋσκο

’Ολύμπια 
Σπλέντιτ

Φάναμετ
Σινέ Όριάν33 Μιά τρέλλα Βάρνερ Μπρός Μοντιάλ34

35
Μαμά
Τρεις άλήται

Φιξ Φιλμ
Σ> Σπλέντιτ

Φόξ Φιλμ
36
37

Γιά δνομα τοϋ Θεού 
Μεγάλη παρέλασις

Παραμάουντ 
Μ. Γκόλντουϊν

’Ολύμπια Φάναμετ
38
39
40

Επίγειος παράδεισος Βάρνερ Μπρός ΜοντΟλ Σινέ ΌριάνΜεγάλη Κυρία 
Γυμνή Σουλτάνα

Παραμάουντ
Φέρστ Νάσιοναλ

Ρεγίνα Φάναμετ |
41 Μπάρτελης δ μεγαλοπρεπής Μ. Γκόλντουϊν42 · Καλόγηρος καί κοκόττα Φ. Νάσιοναλ43 Ματωμένη χορεύτρια Τέρρα Φίλμ
44
45 ■ ;
46
47
48 ■.·
49

Ζήτω τό σπόρ
Άχ Μπέμπυ
Τελευταίος άνδραςέπίτήςγης
Οί έρασταί
Ξανθή ή μελαχροινή
Μπώ-Ζέστ

Παραμάουντ 
Ούνίβερσαλ 
Φιξ Φ.λμ 
Μ. Γκόλντουϊν 
ΙΙαραμάουντ

»

»
Σπλέντιτ 
Μοντιάλ ’
’Ολύμπια

Φάναμετ 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φιλμ 
Φάναμετ

» 
>

__________________ __  Κένηματογραψεκδς Άότίιρ
5» __ ■ —

- JiΖργοστααιον παραγωγής "
ζινηματοθίατρον είς ο |Γραφίίον έκχεταλ-

Α,υξων Ι 
αριθμός 1 Τίτλος εογου προεβλήάη ύσβως εν * Ελλαόι

5 J 
51
52
53
54
55

Γό παρελθόν ένός άνθρώπου 
Τό τραίνο τοϋ θανάτου 
Τέκνα διαζυγίου
Ιΐρίγχηψ κοζάκο;
Μυστηριώδης λέσχη 
Κορώνα ή γράμματα

Ούνίβερσαλ 
»

Με-ρό-Γκόλδουϊν
Ούνίβερσαλ

»
Παραμάουντ

’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
‘Ολύμπια 
Σπλέ-τιτ 
Μοντιάλ 
Σπλέντιτ

Σϊνέ Όριάν 
»

Φάναμετ 
Σινέ Όριάν

»
Φάναμετ 
Σινέ Όριάν

56
57
58

Καράβι τραγικού έρωτος 
’Ανάθεμα ό πόλεμος 
Ρίγη έρωτος

Μετρδ-Γκόλδουϊν
Ούνίβερσαλ

Σπλέντιτ 
’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Άθηναϊκ ,ν 
Πάνθεον 
Ελλάς

Φάναμετ
Σινέ Όριάν

59
60
61

Μέσα στή; φλόγες
Ό Κουραμπιές
Ταπεινόςκαί καταφρονημένος

♦
Ούνί βερσαλ

1. Μαργουλής 
I. Μαργουλής ■ι

1 62 Ό βασιλεύς τών κάμπων »
63 Ένας μα ιώδης παίκτης » »

64 Ό τρόμος τοϋ Ί’εξάς » Αθηναικ ν

63
66
67

Διπλούς θρίαμβος 
Παλληκάρι μιά φορά 
Ή πανουργία το"» Ταρζάν

»
> Ροζικλαίρ 

’Αθηναϊκόν
>

68 Γιά νά σώση τόν άδελφό της Ροζικλαίρ
69 Ένας άτρόμητος κάου μπόυ >

ΓΕΡΜ AIVJKA

1 Τρελλή Αόλα ’Άϊχμπεργκ ντέρΟύφα Οίίφα Πάλας Συμβατική

2 Μαρία, Μαριάννα, Μαριέτα 
'Ιερό Βουνό 
Χάννιμπαλ

»
U V Α

>
’Αττικόν

»
Σινέ Όριίν

3
4 Μάξιμ ντέρ Ούφα Ούφα Πάλας Συμβατική

5 Κοκοττόδοομο; ’Αλγεριού U.F.A.
1)
7
Η

Τελευταίο βάλς 
Μαύρος θάνατος 
Ωραιότερες γαμπίτσες τοϋ

>
Έμελκα
Έλλεν Ρίχ'ερ φίλμ

Σαλόν Ίντεάλ 
Ούφα Πάλας

Γ. Σέκερης , 
Συμβατική

9
Βερολίνου

Έμδεν
ντίρ Ούφα 

Munch Lichtspiel 
Kunst

Μοντιάλ. Σινέ Όριάν

10 Στερνό φιλί 'Έλλεν Ρίχτερ φίλμ 
ν’έρ Ουφ*

Ούφα Πάλας Συμβατική

1 Τά 7 κορίτσια Γκιούρκοβιτ Swensk=Hembcrg— 
Film ei UFA

> >

12 
;3
14
15
16
17
18
19
20

’Εγκλήματα μητρότητας 
Νεανική μέθη
Στα νύχια τών τίγρεων 
Δούξ τοϋ Πάπεγχάϊμ 
Μητρόπολις
Συζυγικαί παύσεις 
Δράματα Οίκων άνοχής 
Παγκόσμιος πόλεμες 
Φρίτς δ’ πυγμάχος

Arthuer Z:ehm
Saturn Film
Sud—Film
Eichberg der UFA 

U.F.A.
Eichberg der UFA 

Sobar 
U.F.A

Σαλόν Ίντεάλ 
Ούφα Πάλας 
Μοντιάλ 
Ούφα Πάλας 
’Αττικόν 
Ούφα Πάλας 
Σπλιίντιτ

Ούφα Πάλας Σπλίντι 
Ούφα Πάλας

Ήοτερν Φίλμς 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 

τ Συμβατική
>

1
1
1

21 "Ερως ’Ιωάννας Νέϋ
22
23

Μεγάλο διάλειμμα
Ή κυρία δέν θέλει παιδιά

H.P.F. der U.F.A 
Fox Europa Prod.

U.F.A.
’Αττικόν
Ούφα Πάλλας

Σινέ Όριάν 
Συμβατική

24
25
26
27

Πανάμ
’Ένοχος
Δεσποινίς όπαστυνόμος
Ντάγκφιν

HernitsFflmder UF 
U F.A.

Phoebus

Α Ούφα Πάλας 
> 

Μοντιάλ

»
Συμβατική 
Σινέ Όριάν



Κινηματογραφικός Άότίιο

Αΰξων 
αρι9μί> Τίτλο: εργον ' Εργοστάτηον παραγωγί Κινηματο&έαιρον εί- ό 

προεβλήθη
Γραφιΐον ίιεμετα, 
λεϋσεως ε» ‘Ελλά

2Η
29
30

Είλωτες
Ναυμαχία Έλιγολάνδης
Κύκνειον Άσμα

U.F.A.

Hegewald—Film

Ούφα Πάλας 
Άττ,κόν

Συμβατική
Σινέ Όριάν

31
32
33
34
35
36
37
38

Ερωτικό κυνήγι 
Τσέκα
Γυμνή Λαίδη 
Σωματέμποροι 
'Ωραίος Καβαλλιέρος 
Βερολΐνον
Παριζιάνες
Μυστηριώδης Κα^ρέπτης

U.F.A.

Mestro Film
Fox Europa

U.F.A.
>

Ούφα Πά’ας 
Ούφα Πάλας 
’Αττικόν

>
>

Αττικόν 
Ούφα Πάλα;

»

Συμβατική 
»

Σινέ Όριάν 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική

>

1
2

Περιπλανώμενος Ιουδαίος 
'Η Θύελλα

Cineromans
Albatros

Μοντιάλ 
’Αττικόν

| Σινέ Όριάν

4
5

LoD—Ι,οΟ

Μυθιστορ. ένίς Ιπόρου νέου 
Μπέττυ ή δακτυλογράφος

Cineromars
»

’Απόλλων
Σαλόν Ίντεάλ

Τ. Σπυρίδης 
Ήστερν Φίλμ

6
7
8
9

10
11

Ιπό την σκιάν τών τάφων 
Πΰρ !
Ναπολέων
’Εκβιασμός
Σκακιστής
Κάθισμα No 47

Star Film 
Baroncelli 
Gaumont—Metro 
Λ rtistes Reunis 
Ste Films Artistiqne

Άττίκ’ ν

Ίντεάλ 
’Αττικόν
Σαλόν Ίντεάλ

Τ. Σπυρίδης 
Σινέ Όριάν 
Γ. Σέκερης 
Τ. Σπυρίδης 
Ήστερν Φίλμ

12
13
14
15
16

Μονομαχία 
Ξόβεργα 
Καζανόβα
Μαρκίττα
Παρ σινές γάμπες

Baroncelii 
Cinoremans 
Cine Alliance 
Artistes Reunis 
Star Film
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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ
ΛΕΜΕΣΟΣ (τ’ ανταποκριτή μα;).—Στό κινηματοθέ

ατρό της ή Σινέ Όριάν έιτα·.ξε αΰιά τά έργα απ’ τις 
28-4 τοΰ θεριστή : «Βερολίνο». Μιά μοντέρνα δηλαδή 
τΰινία, πού παίχτηκε τελευ-αϊα σιήν 'Αθήνα. Παρουσι
άζει δλη τή ζωή τής μεγάλης πρωτεύουσας τής Γερμα
νός. Τό φίλμ άρεσε. «Άρχονιας τών βουνών» σκηνο- 
θετημένο άπ’ τό Φεσκού, τόν σκηνοθέτη τών «Αθλίων». 
Τό έργο μέτριο. (Τό «Β-ρολΙνο», κι’ ό «"Αρχοντας τών 
βουνών», προβληθήκατε μαζύ σέ 4 νύχτες), «Ή Φλόγα» 
τοϋ Σάρλ Μερέ, μέ πρωταγωνίστρια τή Cermain Rouer, 
τοϋ Odeon τοΰ Παρισιού, «'Ιππότης τών Ρόίων» σκη
νοθεσία Ιζόε Μάη, πρωταγωνιστές: Ντυφλός καί Κατε· 
λαίν. Τό φιλμ είναι βγαλμένο άπό μίαν όπερέττα τοϋ 
Στράους.

Ό κ. Παταδόπουλος στά κινηματοθέατρά του δέν 
πρόβαλε τίποτα τό άξιο λόγου, πράμα πού μοΰ κάνει 
έκπληξι, γιατί μάς έχει συνηθίσει μ’ οπωσδήποτε καλά 
έργα.

Οί καλοκαιρινοί κινηματογράφοι άνοίγουνε σέ λίγο 
τις πόρτες τους. Μαζύ μ’ αυτούς δέ αρχίζουν νά λει
τουργούνε καί χοροδιδασκαλεία, καραγκιόζηδες, έξοχικά 
καφενεία, κλπ. Όλ’ αύιά όμως είμαι β,βαιος πώς ?έ 
θά έ ιρ άσουνε τήν ωραία τέχνη τής οθόνης, γιατί έχει 
άποχτήσ ι πιά στή Κύπρο πολλούς θανατικούς όπα ούς 
Σιή Λεμεσό έχτός άπ" τής Σινέ Όριάν, θά λειτουργή
σουν καί τά «Διονύσσια», ύπό τή διεύθυν u τής Σινέ 
Όριάν, καί μέ τιμή εισόδου πολύ μ κρή. Στή Λευκωσία 
θά λειτουργήσουνε δυό (Σινέ Όριάν—Παπαδόπουλου). 
Στή Λάρ ακα δυό (Σινέ Όριάν—Μακρίδη). Στις άλλες 
πόλεις άπό ένας.

Τά σκήπτρα κατά τή καλοκαιρινή περίοδο πιθανό νά 
τάχη ή Σινέ Όριάν. Έν τούτοι; κι’ ό κ, Παπαδότου'ος 
δέ θά ύπολείπετε καί π λύ. Ό κ. Παπαδόπουλος ά'ό τά 
έργα πού θά πιίξη δυό τρία είναι άρκετά καλά, δπω; ι 
τό «Ματωμένο Γρομμα» μέ τήν Λίλιαν Γκύς, σκηνοθε
σία Β. Σήστροα, τό «Μπώ Ζέστ» μέ τό Ρόναλντ Κόλμαν, 
σκηνοθεσία Χέρμερ Μπρενόν, κ. ά. Στό κατάλογο τών 
φίλμ τή; Σινέ Όριάν ξεχωρίζω παλλά πολύ καλά. Τή 
«Μητρότολι» σκηνοθεσία Φρίτς Λάγκ, τού μεγιλείτερου 
σκηνοθέτη τοΰ κόσμου ιόν «Καζανόβα»μέ τό Μοσζοΰκι-, 
σκηνοθεσία Βολκώφ, τό «Φανφάν», τό «Παρελθόν ενός 
ανθρώπου» μέ τόν Κόνρατ Βάϊτ, τή «Σιβηρία» τής 
Φόξ, μέ ιόν ’Έντμον Λόβ, τόν «Έκίιασμό», τή «Ναυ
μαχία τής Γιουτλάντης», τά «Κλει-μένα χείλη» τοΰ 
Όσχαρ Οόάϊλτ, σκηνοθεσία Λοϋμπιτς, τή «Θυσία» μέ 
τή Μαίρη Φίλμπιν καί τόν Μοσζοΰκιν, κ' έπα’αλήψεις 
έργων πού σημείωσαν ι εγάλη επιτυχία, δπω; τό «Βα
ριετέ», τό «Βαοκάρη τοΰ Βόλγα», κ. ά. αξιόλογα.

Κ. Κλ.

λίνα», καί τή «Λουηκητία Βεργιά» μέ τόν Κόνρατ Βάϊτ. 
Νομίζω, πώς μπορούσε νά έπαναλάβη άλλα πολύ καλύ
τερα έργα, πού σημείωσαν μεγάλη επιτυχία («Βαριετέ», 
«Βαρκάρης τοΰ Βόλγα», «Μιχαήλ Στρογκώφ») παρά νά 
ξαναπροβάλη τά τρία αΰιά, πού αναμφίβολα είναι μέτρια 
φίλμ.Προσειώ; τά έργα πού θά δώιουνε τά σκήπτρα τής 
καλοκαιρινής περιόδου στή Σινέ Όριάν, «Μητρόπολι», 
«Καζανόβας», «Σιβηρία», «Χορεύτρια τοΰ Τσάρου», «Θυ
σία», «Παρελθόν ένός ανθρώπου», κλπ.

Δ-ονύσια (καλοκαιρινό) : Προβλήθηκε ή «Άρτοπώ· 
λιδα τοΰ Παρισιού» μέ τό Σιν ορέ, ?, μετριώτατη ταινία, 
σέ 4 νύχτες. Έ’ίτυχία σέ κοσμοσυρροή, μεγάλη. ΟΙ 
«Άθλιοι» μέ τόν Βέρνερ Κράους, τό μεγάλο καλλιτέχνη 
πού σύντομα θάρθη στήν Άθή α. γιά νά πρωταγωνι- 
στήση, ύπό τή διεύθυνσι τοΰ κ. Δ. Γαξιάδη, στό μεγάλο 
φί>μ ό«Άνθρωπος καί ό νεκρός Μπράμα Πούτρε», π'ύ 
θά «γυρ'ση» φέτο μαζύ μ’αλλες τιι ίες ή Dag Film Co. 
Τό έργο παίχτηκε σέ 3 νύχτες· κΓ αυτό σημείωσε έπιτυ- 
χία σέ κοσμοσυρροή

Ό κινηματογράφος αύ.ός, χάρι στις προσπάθειες τοΰ 
κ· Κ. Κυπριανού καί στή μινρή τιμή ιίσόδον, θά ύπερ- 
τερήτη'δλα τάλλα θεάματα.

Ό κ Παπαδόπου ο: έπαιξε στή Λευκωσία καί Λάρ
νακα τό «Μπώ Ζέ’τ» μέ τό Ροναλτ Κόλμαν. Ή έπιτυ- 
χία του τεραστία. Τό ρεκλάμαρε ώ= ίσο μέ τή «Μεγάλη 
Παρέλαση» τοΰ Κίγκ Βίντορ. Αύτό ιΐναι λάθος. Είναι 
πολύ κατώτερο.

Ποοσεχώ; τό «Ματωμένο Γράμμα»μέ τή Λίλιαν Γκύς, 
τό «Ή» κ.λ. Κ. Κλ.

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ (τ’ Ανταποκριτή μας)-—Τώρα τό καλο

καίρι οί κινηματογράφοι έχουνε νά παλέψουν μέ πολλές 
επιχειρήσεις. Δυστυχώς, παρά τις προβλέψεις μου, οί 
ανόητοι καραγκιόζηδες, τά εξοχικά καφενεία, τά χορο
διδασκαλεία, κλ , συναγωνίζονται έπικίντυνα, όχι μο
νάχα τούς κινηματογράφους τής Λεμεσό", άλλά καί τών 
άλλων πόλεων τής Κύπρου.

Πιστεύω δμως πώ; ό συναγωνισμός αύτός δέ θά ξα- 
κολευθήση, γιατί περιμένουνε νέα μεγάλα φίλμ κ' ή Σινέ 
Όριάν, κι’ ό κ. Παπαδόπουλος.

Σινέ Όριάν (καλοκαιρινό) : Πρόβαλε άπ’ τις 10—20 
αύτά τά φίλμ : «Θύελλα» μέ τό Βχνέλ, άεροπορικό έργο 
πού οέ κρατάει συνεχώς σ’ άγωνίσ, χωρ’ς νάχη καλλι
τεχνικές απαιτήσεις. «Κλεισμένα Χείλη» τοϋ Όσκαρ 
Ούάΐλντ, σκηνοθεσία Λοΰυπιτς. Ό «Πατέρας» τής «Πα- 
ραμάουντ, έργο μέτριο. «Φανφάν Λά Τουλίπ» σκηνοθε
σία Lelrinel, ταινία περιπέτειώδης καί κάπως κουρα
στική. Ξανάπαιξε δέ (ιάχε προβάλει καί τά τρία πέρσυ) 
τή «Γυναίκα τοΰ Φαραώ» μέ τό Γιάννιγκς, τή «Μεσαα-

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΊΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, (ιοΰ άνταποκριτοϋ μα;).—Μεγάλη 
κρίσις μαστίζει τήν πόλιν μας. Αί κινηματογραφικοί 
επιχειρήσ.ις κατά τήν περίοδο' 1927 —1928 παρ’ 
δλην τήν φαινομενικήν εργασίαν, εσημείωσαν μεγά- 
λας ζημίας. Ή έφετεινή περίοδος 1928—1929 προ- 
βλέπεται δτι Θά είναι καλλίτερα άν θά κρίνει κανείς 
άπό τά προμηθετθέντα ύπό τών επιχειρηματιών μας, 
έργα τών οποίων κατάλογον θά σας άποστείλω προ
σεχές Ήδη διαλυθείσηςτής «Φάναμετ» τήν άντιπρο- * 
σωπείαν τής «Φέρστ—-Νάσιοναλ» άνέλαβε άπό τής 
Γης Σ)βρίου ό Χαλήλ Κιαμήλ βτης, τής δέ «Παρα- 
μάουντ» οί αδελφοί Ίπεκτσή οί όποιοι ενοίκιασαν 
καί τόν κινηματογράφον <Μελέ<». «I». IV.

(Σννίχεια έκ τίις 7ης όελίδος) 
αποχρώσεις τοϋ ιδιαιτέρου τη; ταλάντου.

Ή δημιουργία της είς τήν ταινίαν «Σάρξ καί 
Διάβολος», πλέον εγγύς τοϋ παθητικού της ταμπερα- 
μάν, μάς άφήκεν έκθάμβους, μέ τόν άξιοσημείωτον 
ρεαλισμόν της. 'Ως μάλιστα δ.ηγείται δ σκηνοθέτης 
Μωρίς Στίλλερ, ή Γκρέτα Γκάρμπο μετά τήν 
λήψιν ώυισμένων παθητικών σκηνών τής ταινίας αυ
τής, έχρειάζετο μεγάλην ησυχίαν διά νά άνακτήση 
τήν ηρεμίαν ποϋ τή; έφυγάδευσεν ή ύπερέντασις τών 
νεύρων της κατά τάς παθη'ϊκάς σκηνάς τοϋ φιλμ 
«Σάρξ καί Διάβολος».

Τό περιστατικών αυτό μαρτυρούν τήν βαθεΐαν 
διαίσθησιν τών ρόλων εκ μέρους τής Γκρέτα Γκάρ
μπο, όμιλεΐ συνάμα πολύ εύγλώτως περί τής ιδεώ
δους καλλι-εχνικής της ιδιοσυγκρασίας, δοκιμασθεί- 
σης προφανώς σκληρότατα κατά τήν άγρίαν άνθριο- 
πίνην βιοπάλην... ”[ρις Χκαραβαίον
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: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ·
‘Η Eipecetvi) θερινή κινηματογραφι κή κίνησις είς 

τάς ’Αθήνα; καί τόν Πειραιά, ύπερέβη κάθε δριον 
λογικής. Κάθε εκατό μέτρα καί κινηματογράφος, 
πράγμα τό όποιον δείχνει έ^λειψιν έπιχειρηματικότη 
τος. Άπόδειξις δτι πολλοί έξ αυτών πριν παρέλθη 
ούτε ό πρώτος μην ήναγκάσθησαν νά κλείσουν μέ 
άρκετά; ζημίας. Έν τούτοις παρ’ δλα αύτά εξακο
λουθούν νά λειτουργούν αρκετοί κινηματογράφοι 
μέ τήν ελπίδα τή; ναλλιτέρας αϋριον. ’Εκείνοι οί 
όποιοι εργάζονται αρκετά καλά έξ δλων τών ’Αθη
ναϊκών υπαιθρίων κινηματογράφον είνε τό «Άχίλ- 
λειον», τό «Άλκαζάρ», τό «Άλσος», «Βερντέν» καί 
«Αίγλη». "Ολοι οί άλλοι φυτοζωούν κυριολεκτικός. 
’Εννοείται δτι παρ’ δλην τήν έπιτυχίαν ή δχι τών 
Θερινών κινηματογραφικών επιχειρήσεων, τό γεγονός 
άπό κινηματογραφικής άπόψεως είνε εύχάριστον, 
διότι άποδεικνύει τήν αγάπην τοΰ κοινού πρός τόν 
κινηματογράφον Τό νά συντηρούνται 35—40 κινη
ματογράφοι μόνον είς τάς ’Αθήνας καί 20 περίπου 
είς τόν Πειραιά είνε δχι μόνον εύχάριστον άλλά καί 
ένθαρρυντικόν διά τό κΐ'ηιιατογραφικόν μέλλον καί 
λυπηρόν συγχρόνως'διά τό ζωντανόν θέατρον το 
όποιον έφέτος δέν κατόρθωσε νά προσέλκυση τόσους 
Θαυμαστός όσους χρειάζονται νά συντηρηθ >ϋν έστω 
καί δύο θίασιι. ‘Εννοείται ότι καί οί θερινοί κινη- 
ματογατογράφοι κατόρθωσαν νά επιβληθούν μό
νον μέ τήν τιμήν τών 5 δραχμών διό'ι άλλως ήτ<· 
ζήτημα ή έπικράτησίς των. Γι’ αύτό καί οί έπιχει- 
ρημα-ίαι τών μεγάλων.χειμερινών κινηματογράφων 
πυέπει νά σκεφθούν πολύ τό ζήτημα τής τιμή; τών 
εισιτηρίων κατά τήν χειμερί'ήν περίοδον. Αί 20 δρχ. 
αί όποίαι έκανονίσθησαν πέρυσι μετά τήν άπεργίαν 
αυτών, άπέδειξε πόσον έζημίωσε τάς έτιχειρήσεις. 
Ό κόσμος δέ δέν είνε τόσον κουτός νά πληρώνη 20 
δραχιιάς τό εΐσιτήμον ένφ ήμπορέϊ τό ’ίδιον έργον 
μετά μίαν έβδομάδα νά τό ϊδη είς τόν κινηματογρά
φον τής συνοικίας του μόνον μέ 8—10 δραχμάς. Οί 
συνοικιακοί δέ κινηματογράφοι κατά τόν χειμώνα 
θά αυξηθούν, θά άποτελέσουν δέ ένα σπουδαίον αν
τίπαλον τών κεντρικών τοιούτων. Λέγεται δμως δτι 
οί μεγάλοι κινηματογράφοι οί οποίοι διατηρούν καί 
γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών σκέπτονται νά μή 
ένοικιάζουν είς τούς συνοικιακού; κινηματογράφους 
τάς ταινίας πού προβάλλονται διά πρώιην φοράν 
είς τάς ’Αθήνας, προ τής παρελεύσεως 3 — ί μηνών. 
Αύτό όμως είνε δυνατόν νά γίνη ; ’ Αμφιβάλλομεν.

Ή διάλυσις τής «Φάναμετ» άπό ΙηςΣεπτεμ 
βρίου είνε πλέον γεγονός. Τά γραφεία δμως θά δια 
τηρηθούν έκεΐ δπου εύρίσκονται καί σήμερον Θά 
στεγάσουν δέ άπό τής άνωτέρω ήμερομηνίας τήν 
άντιπροσωπείαν τής «Φέρστ—Νάσιοναλ» τής όποιας 
τήν έκμετάλλευσιν τής παραγωγής άνέλαβεν ή εταιρία 
«’Αμολοχίτης—Βουλγαρίδης» καί τής όποίαςσχετικήν 
άνακοίνωσιν, δημοσιεύομεν είς άλλην σελίδα.

Πλήν τή; νέος παρα/ωγήςτής «ΦέρσΝάσιοναλ» ή 
εταιρία « Αμολοχίτης Βουλγαρίδης» άνέλαβε καί τήν 
εκμεταλλευσιν όλων τών παλαιών ταινιών τής άνω 
εταιρίας. Η«Μέτρο Γκόλδουϊν» κατά πάσαν πιθανό
τητα δέν θά κυκλοφ ρεϊ τάς ταινίας της δι’ άντι- 
προσώπου, μη έπιτευχθείσης συμφωνίας μετ’ ούδενός 
Έλληνας έπιχειρηματ'ου καί τούτο διότι οί άποστα- 
λέντες όπως διαπραγματευ'θοΰν τήν πώλησιν ή ένοι- 
κίασιν τής παραγωγής της διεχειρίσθησαν κακώς τό 
ζήτημα Φιντασθήτΐ ότι έ,νώ τό πρώτον έζητοΰσαν 
3 J χιλ. δολλάρια κατήλθον κατόπιν είς τά 10 χιλ. 
πράγ ια τό οποίον έπεισε τούς ενδιαφερομένους “Ελ
ληνας νά διακίψουν πάσαν διαπριγμάτευσιν. Έπί
σης καί περί τής «Παραμάουντ» ούδέν άκόμη είναι 
γνωστόν. Ή παλαιά δέ εκείνη εϊδησις ότι θά ίδρυε 
πρακ-ορεΐον τής «Παραμάουντ» έν Άθήναις ή ίτα 
λική «Πτραμά>υντ> τής Ρώμης δέν εινε άκόμη γνω
στόν άν θά πρα'ματοποιηθή. Έν τούτοι; έκ τών 
κύκλων τής «Φάναμετ» διαδίδεται δτι ή «Παρα- 
μίουντ» θά ίδρύση έν Αθήναις γραφεΐον τό όποϊον 
θά διευθύνη ό ήδη υπάλληλος τής«Φάναμετ»κ. Ήλιό- 
πουλος. Τό πρακτορείον τή;. «Φοξ Φίλμ» θά διατη 
ρηθή, παρ’ δλας τάς ζημ?α; τάς όπο'ας ύφ σταίαι 
μέχρι σήμερον έκ κακού υπολογισμού τοϋ αντιπρο
σώπου τη·, άλλά κατά πάσαν, πιθανότητα θά άντικα 
τασταθή ό κ. Στεφανίδης λόγφ άνεταρκ-ία;.

’Εκτός αύτοΰ ή διεύθυνσις τής έν Παρισίοις εται
ρίας τής Fox Film Ste Arne ατό τήν οποίαν έξαρ- 
■άται τό έν ’Αθήναις γρα ρεΐον έχει τήν θετικήν 
τληροφορί ιν ότι ό κ. Στεφχνίδη; μεροληπτεί υπέρ 
(ορισμένων κινηα,ατο/ράφων όπου ένοικιάζει ταινία; 
είς εξευτελιστικάς τιμάς ε?ς βάρος τής εταιρίας τής 
οποίας τυγχάνει υπάλληλος καί μάλιστα πολύ περισ
σότερον υπέρ τοΰ κινηματογράφου Α. Ο. Δ. 0. όπου 
είνε καί συνεταίρος. 'Ως πληροφορούμεθα κατ’ έπα- 
νάληψιν τό έν ίίχρισίοις κέντρον έκαμε παρατηρή
σεις διά τόν έξευτελισμόν τόν όποιον ύφίστανται αί 
ταινίαι της λόγφ τών άτομικών συμφερόντων τοΰ κ 
Στεφανίδη,άλλά έλάμβανε τοιαύτας απαντήσεις, οίας 
διαβεβαιώσεις έλάμβανε παρ’ αύτοΰ δταν ήθελε νά 
επιτυχή ό ίδιος τήν άνάληψιν τής αντιπροσωπείας 
τή. Φόξ έν Έλλάδι.

Σπιυδαϊαι μεταβ >λαί έ ειναν καί είς τά γραφεία 
τή; έταιαίας Σινέ Όριάν όπου τήν γενικήν διεύθυν- 
σΐν άνέλαβε ό κ. Α. Άναστασιάδης, προ'λαβών ώς 
διευθυντήν τής έκμεταλλεύσεος-τόν έν Θεσσαλονίκη 
ά'Ίίπρόσωπον τής έταιοίας κ. Άριστ. Μενδρίνόν. 
Έπίσης άπεχώρησε τής Σινέ Όριάν ό κ. Ίω. Κου- 
ρουνιώτης ό όποιος ίδρυσε ίδικόν του γραφεΐον ένοι- 
κιάσεως ταινιών, μεταβάς δέ είς Ευρώπην έπρομη- 
θεύθη νέα; ταινία; τής παγκοσμίου παραγωγής.'Η 
Σινέ Όριάν θά διατηοήση καί έφέτος τούς τρεις κι
νηματογράφους «Αττικόν» «Σπλέντιτ» καί «Μ>ν· 
τιάλ,» άνεχώρησεν δέ δι’ Ευρώπην ό γενικός διευ- 
Θοντής αυτής κ. Α. Άναστασιάδης διά τήν προμή-
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ίδιον λογαριασμόν καί όχι μετά της Αμέρικαν Φίλ^ 
μετά τής οποίας διέκοψε πάσαν σχέσιν, αί δέ ται" 
νίαι της θάπροβάλλόνται μόνον είς τόν κινηματογρά
φον της «Σάλον Ίν εάλ». Τήν διευθυνσιν τοΰ «Σά- 
λ ν Ίντεάλ» άνέλαβε δ κ. Ε. Κραϊμερ άποχωρή- 
σαντος τοϋ κ· Ν. Ααζάνη όριστικώ·. Τό « Ιντεάλ* 
εφέτος θά καλλωπισθή καί θά άλλαχΐούν καί παλιν 
όλα τά καθίσυατά του.

Έτειδή λόγφ τής βραδύτητο; τής εκδόσεως τοϋ 
«Κ’ΐ’ηματ. Άσίέρος» έκυκλοφόρησαν διάφοροι κα 
κοήθ.ις διαδόσεις ύπό τι ων κακοανατεθραμένων 
■ίτόμων τών οποίων τούς κακοήθεις σκοπούς δέν 
ήθέλησε νά Ιξυπηρετήση τό ήμέτερον περιοδικόν δτι, 
δηλαδή, έπαυσε τήν έκδοσίν του όριστικώς πλεΟν 
κλπ. δηλούτιι άπαξ καί διά Λα-τός, ότι τό περιοδι
κόν μας ούτε έπαυσε οΰτί καί είς τό μέλλον θά 
παύση τήν έκδοσίν του πρός μεγάλην λύπην τών vd- 
κοήθων αυτών διαδοσϊών οί οποίοι ονειρεύονται 
φούρνους μέ καρβέλια. Ό <Κινημ ‘Ασΐήρ* θά 
έκδίδεται είς πείσμα δλων αΰτών τών καθαρμάτων 
καί Θά διακηρύττει τήν άλήθε·αν πάντοτε διά νά 
πρι-στατεύη τούς πτωχούς έπίχειρηματίας τοΰ κΙνη- 
ματο/ράφου οί οποίοι καταδυναστεύονται κυριολε; 
κτικώς άπό μερικούς όψιμους μεγαλοεπιχειρηματιά; 
οί όποιοι πολύ γρήγορα έλησμόνήσαν ποιοι 
ησαν. Συγκεκρί μένως μάλ,ιστα ό (Κνημ. Άστήρ» 
θά άφιερωθή έξ ολοκλήρου τήν άνάπτυξιν τοϋ 
κινηιιατογράφου εις τάς Επαρχίας, ζητεί δέ απο 
τού, επιχειρηματίας τών Επαρχιών νά τόν ύποστη1 
ρίξουν εις τούς αγώνα; του διότι οϋτω θά προστα
τεύσουν τά ίδικά των συμφέροντα.

Έπί τή ευκαιρία αύτή δηλοΰμεν πρός τούς άγ.ι- 
πητούς φίλους συνδροιιητάς καί άναγνώστας μας οτι 
λόγοι άνεξάρτητοι τή; θελήσεώς μας μά; άναγκά- 
ζουν κά παρατείνομεν έπ’ ολίγον άκόιιη τήν βραδύ
τητα τής έκδόσεως τοΰ «Κτνημ. Άστί:ος», άπο 
τών μέσωνδέΣεπτεμβρί(υ θά έπ ιναληφΘή κανονικώς 
ή καθ’ έβδομάδα τακτική του έκδοσις, οπότε καί 
Οά διατεΘή έξ ολοκλήρου είς τήν προστασίαν των 
συμφερόντων τών ηθικών έπαγχελματιών τοΰ κινη- 
αατογράφου. Είς τούς κακοήθεις δέ ,συκοφάντας 
τών όποιων τό παρελθόν θ’ άποκαλύψωμεν έν και 
ρφ εις τούς άναγνώστας μας διά νά έχουν ύπ’ όψιν 
τους καί τό μέλλον των, άπαντώμεν |πί τοϋ πα- 
ρόντΠς, ότι δ «Κινημ. Άστήρ* ώς καί δ ιδρυτής 
καί διευθυντής του είνε άνώτεροι πάσης συκοφαντίας 
δέν είνε δέ ικανοί αυτοί οί βρωμεροί σκώληκες ούτε 
νά ατενίσουν καν τό άνάστηυα ένός τόσον έντιμου 
βιοπαλαιστου ώ; τοΰ κ. Οικονόμου. ‘Η έκδοσις δέ 
τοΰ < Κινημ. Άστίσος» όχι μόνον δέν θά παύση_ 
άλλά θά συνεχισθή άκόμη καί μετά τόν θάνατον τοϋ 
κ. Οικονόμου ύπό τών διαδόχων του διά να διακη 
ρύττει πάντοτε τήν άλήθειαν.

ι Ό κινηματογράφος τής συνοικίας Αμπελοκήπων 
ί Α. Θ. Δ. Ο. έτερμάτισε άδόξως τάς θερινά; του 
| παραστάσ ις, άπό τής παρ. δέ Πέμπτης δίδει παρα 
στάσεις ό θίασος Κόκα. Ήτο έπόμετον ή κινηιιατο- 

[γραφική έπιχείρησις τοΰ Α. Ο. Α. θ 'ά κατσρρεύση

jilvnματογραοιhoc Άΐίtάρ . / - ·, ' ' ~----

θει»ν νέων ταινιών. Ό κ. Άναστασιάδης έπιστρέ- 
φων θά διέλθη έκ Ρώμης όπως διαπραγματευθή τήν 
Αγοράν τΰς παραγωγή; τής «Παραμάουντ» καί τήν 
έκμετάλλευσιν αυτής είς τήν "Ελλάδα. Αί άλλαι έται- 
ρίαι, «Συμβατικήν, «’Ίρις», «Ήστερν», κλπ. Θά έξα- 
κάλόυθήιουν τάς εργασίας των ώς μέχρι σήμερον, 
διατηροΰσαι τάς άντιπροσωπείας α; είχον καί μέχρι 
σήμερον. 'Η «Συμβατική» Θό κρατήση καί διά τήν 
προσεχή πεσίοδον τό «Ούφα Πάλας» όπου Θά προ
βολή ώς πάντοτε τάς νεωτέρας ταινίας τής 
U F.A, Τό θέατρον «’Ολύμπια», μολονότι λέγεται 
οτι δέν Θά λειτουργήση έφ'τος ώς κινηματογράφος, 
έν τούτοις ημείς πιστεύομεν ότι κάποιον θύμα Θά 
βρεθή καί πάλιν, διά νά χάση μαζύ μέ τούς κόπου; 
του καί τά χρήματά του. Ό κομψός κινησατογρά- 
φσς «Ρεγίνα» τή; όδοΰ ”Ιωνος θά λειτο' ργήση καί 
έφέτος ύπό τήν περυσινήν φιλότιμον διεύθυνσίν του.

Τά καθίσματα τοϋ κινηματογράφου «Σπλέντιτ», 
δυστυχώς ώς φαίνεται μέχρι σήμερον, θά παραμ'ί- 
νουν καί έφέτος είς τήν άθλίαν κατάστασιν ε’ς τήν 
οποίαν εύρίσκοντο καί πέρυσι. Γιατί έπί τέλους αύτή 
ή έγκατάλειψις τοΰ ωραίου αύτοΰ κινηματογράφου ; 
Τό «Σπλέντιτ» είναι ένας άπό τούς μεγαλειτέρου;, 
κομψοτέρους καί κεντρικοτέρους κινηματογράφους 
τής πρωτευούσης, ένα πραγματικό στόλισμα τής πό· 
λεώ; μας τόν όποϊον θά έζήλευε κάθε έπιχειρημα- 
τίας καί έν τούτοις ή «Σινέ Όριάν», ή τόσον προ
οδευτική αύτή εταιρίατόν έγκατέλειψε είς τήν τύχην 
του πρός ζημίαν τών ιδίων της συμφερόντοτν. Είνε) 
μά τήν αλήθειαν, πολύ περίεργον !

* *
Αί προσπάθειαι διά τήν πραγματοποίησιν νέων 

ελληνικών ταινιών συνεχίζονται καί άπό τάς δύο 
παραγωγικός εταιρίας. Τήν «Ντάγκ—Φίλμ» τών 
αδελφών Γαζιάδη καί «’Άτζαξ—Φίλμ» τοϋ κ. 
Μαδρά. Ό κ. Γαζιάδης μεταβάς άπό καιροί εις 
Ευρώπην, διαπραγματεύεται τήν μετάκλησιν τοϋ 
γερμανοΰ καλλιτέχνου Βέρνερ Κράους, διά νά λάβη 
μέρος είς τήν νέαν του παραγωγήν. Έπίση; ο κ. 
Μαδράς μεταβάς είς Βιέννην πρ^σέλαβε γερμανόν 
όπερατέρ διά τό «γύρισμα» τής ταινίας του «Μαρία 
ή Πενταγιώτισσα» τής οποία; ή πραγματοποίησι; 
ήρχισεν ήδη.

* * / f ·ΙΙερί νέων ταινιών ούδείς λόγος άκόμη γίνεται. 
Έξ όσων δμως γνοορίζομεν μέχρι σήμερον, νέας ται
νίας, δηλ. δλόκληρον τήν παραγωγήν τή;«Φίρστ Να- 
σιονόλ» θά φέρη ή εταιρία «’Αμολοχίτης = Βουλ- 
γαρίδης» καί ή οποία λέγεται ότι είνε Ιξαιρετικως 
καλή'καί προ παντός έμπορική. Έπίσης ή «Συμβα
τική» τήν π ιραγωγήν τής U.F.A. ή όποια έφετο: 
δυστυχώ: δέν υπερβαίνει τά 20 φίλμ καί ό κ. Μαρ 
γουλής τήν παραγωγήν τής Universal. Νέας ται
νία; παγκοσμίου παραγωγής θά φέρη έπίσης καί ή 
«Σινέ Όριάν» διά τοΰ διευθυντοΰ της κ.Α.Άναστα- 
σιάδη καί προ παντός γαλλικά; καί γερμανικας. Ε
φέτος δεν θά ύστερήση είς προμήθειαν ται ιών κα 
ή Ήστερν—Φίλμ, ή οποία εύρίσκεται ήδη είς δια 
πραγματεύσεις μετά σοβαρών οίκων. 'Ως δέ πληρο- 
φορούμεθα ή 'Ηστερν—Φίλμ έφέτος θά έργασθή δι’
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πρό τή; λήξεως τής θερινής περιόδου, έφ’ δσον αυ
τήν διηυ&υνον άφ* ένός μέν εις υπάλληλος τοΟ υ
πουργείου τών Οικονομικών, ό κ. Κ. Φαρέας καί 
άφ’ έτέρου δ διευθΰνων τό γραφείου τής Fox Film 
κ. Στεφανίδης ό όποιος έχει τόσην σχέσιν μέ τάς ε
πιχειρήσεις δσας και ημείς μέ τήν άρβυλοποιείαν.

Έπί τοΰ προκειμένου, δμως, είναι απορίας άξιον 
πώς τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών επιτρέπει εις 
τού; υπαλλήλους του νά εμπορεύονται ενώ ό Νόμος 
ά.ταοορεΰει ρητώς τοΰτο ; Έξ ϊσου περίεργον εϊνε 
καί τό γεγονός, δτι δ κ. Στεφανίδης, εμμισδοςύ-Ι 
πάλληλος τής Fox Film ευρίσκεται σήμερον ένοικι 1 
αστής τού κινηματογράφου Α. Ο. Δ. Ο. ενώ εϊνε 
γεγοντς δτι ή Φόξ ρητώς άπαγορεύει τοΰτο.

’Αλλά μήπως δ κ. Στεφανίδης έλογάριασε ποτέ 
τά συμφέροντα τής Fox δταν δπέσχετο λαγού; μέ 
πετροχ’ίλια εις τόν κ. Bavetta διά νά επιτυχή τήν 
άτάληψιν τής άντιπποσωπείας έν Έλλάδι, διά νά 
ένδια ιερθή και τώρα οπότε κατόρθωσε τοΰτο μέ 
χίλιες άβάσιμες υποσχέσεις;

_______ ‘θ ’Άργος

' ανταπόκρισήν ώς καί φωτογραφίας σας. Έπίσης γνωρί- 
I σατέ μας ποϊον τό πραγματικόν σας όνομα.

Άλ. Μπιζί^ην (Κέρκυραν). —Άποροΰμεν διά τά πα- 
Ιράποτάσας. Πώς θέ? ετε νά συνενοούμεθα άφοΰ δέν 
έχετε τακ ικήν διεύθυνσιν ; Ζη·ή ατε άπό τό ταχυδρο- 

; μεΐον ΙΙόστ—Ρεστάν επιστολήν διά τά ΐδήτε άπό πόσου 
I καιρ ΰ - άς εστάλη.

Δ. Πανουργίαν (Λεβάδειαν). Άναμένομεν επιστροφήν 
δελτίου προκατόχου σας ώς καί τακτικός άνταποκρίσεις. 

। Άλλως δέν θά σάς σταλή τό δελτίο ·.

γοχ Hilm Corporation
WILLIAM FOX PRESIDENT

NEW - YORK
U. S. A.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Fulman (Ενταύθα).—Συνενοηθήτε άπ’ ευθείας' μετά 

τοΰ κ. Μαδρά. Διεύθυνσίς τον, Λέσβου 32.
Σ. Καζάζην (Μυτιλήνην). —Επιταγή δραχ. 192 

έλήφθη Έφ’ όσον ήχρηστεύθη ή ταινία δέν είναι ανάγκη 
τά έπιστρα,ή

X. Βονταιν&ν (Άργοστόλιον). —Πρωταγωνισταί τοΰ 
έργου «Βαρκάρης τοΰ Βόλγα» εϊνε, ό Οϋΐλλιαμ Μπόυντ 
(Βαρκάρης), Βίκτωρ Β.ρκόνι (πρίγκηψ Δημήτρη), Τζού- 
λια Φαίϋ (Μαρισοτχα) καί Έλυνορ Φάϊρ (Πρίγκ. Βέρα). 
Φωτογραφία·, δυστυχώς δέν υπάρχουν πλέον είς τά γρα
φεία μας.

Κ. Πάγγειον (Άγρίνιον).—‘Η Πόλα Νέγκρι παίζει 
διά λογαριασμόν τή; Παρομάουντ, οί δέ Χότ Τζίπσον 
καί Τζσξ Χόξ διά τήν Οΰνιβ ρ'αλ.

Γιάννην Φλοιάοιον (Νεμέαν).—Άποστείλατέ μας νέαν

ΛΗΞ ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Άπό σήμ'ρον έληξαν οί σύνδρομ ά τών κ. κ. Π. 

Κουβέλη (Πάτραι), Δ Μήκα (Καβάλλα), Άγαμ. Θεολό- 
γη(Σέρριΐ), X. Άμπλιανίτη (Λαμία), Α. ’Αναγνώστου 
(Δρ ίμα), I. Τσίρκα (Καβάλλα), Δ Μαυροβί’η (Καστό
ρια), Θ. Παποβασιλείου (Βολος), Β. Άθαν.ισιάδη (Σέρ- 
ραι), Κινηματογράφου 'Ολύμπια (Καβάλλα), Γ. Στογιαν- 
νίδη (Καβάλλα), Σ Βακιάνη (Ξάνθη), Νίτσας Βούρβου- 
λη (Θεσ)νίκη). Κινημ. Πάνθεον (Πρέβ-ζα), Μαρίκας Κα- 
τικαρίδου ("Εδεσσα), Ν. Ά’ζαρίτη (Πάτραι), Δ. Βυ- 
θούλκα (Πάτραι), Α. Κριτή (Ξάνθη), I, Κο βάτση (Σιδ 
ρόκαστριν), Π Χαρτομαζίδη (Έδεσσα), Γ. Προσολέν- 
τη, Α. Βονρνά καί Α. Ζαβιτσιάνου (Π τρ ι), Α. Ρουμε
λιώτη (Καβιλλα) Ξανθο.τούλου καί Κοκολά οι (Σύρος), 
Α. Μπιζέλη (Κέρκυρα), Μ· Βουλωπσύλου (Σ ρρας), Α. 
Άδαμίδη (Ξάνθη),Καίτης Γουσίδου (Θεσ)νίκη', Θ.Βουδσύ- 
ρη (Μυτιλήνην), Α. Σκοτί'ΐώτη (Βόλος), Λ. Ράδου (Ξάν- 

. θη), Μ. Κοζα τζή (Άγρ νιαν), Άλκ. Κρηναίου] (Κέρ
κυρα), Π Κορκτδειλος (Πιΐρ ιδ', Κινημ. Άχίλλειον 

I (Άθήιαι), Δ. Καορά καί I Στ’ λιανοΰ Άραπάκη (Ά
θήναι), Κινημ. Παλλάς (Τααπούρια-Πειραιεύς), Σ. Ζωΐ- 
τση (Άθήναι), Ν. Βροχίδη (Πιιραιεύς), Πραδρ. Μερα- 
βίδη (Άθήναι) καί Άγγλοελληνικής Εταιρίας (Άθήναι).

Παρακαλοΰντοι θερμώς οί άνωτέρω κ. κ. Συνδροιιη- 
ταί έάν επιθυμούν νά λαμβάνουν καί είς τό μέλλον τόν 
«Κινηματογραφικόν Αστέρα» δπως άνανεώσουν τάς συ - 
δρομάς των εγκαίρως καθ’ δσον θά διακοπή ή περαιτέ
ρω άποστολή τοΰ φύλλου, είς όσους δι’ οίονδήποτε λό
γον δέν μά; ειδοποιήσουν

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΙΝφΙΛΛ ΣΙΧΑΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

\ ΠΟΣΟ ΕΚΟΣΤΙΣΕ II ΝΙΚΗ μέ τήν Ντο- 

λορές ντέλ καί Ρίο Μόκ Ααγκλέν. 
ΣΙΒΗΡΙΑ μέ τόν Έντμον Λόβ.

ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ μέ τήν Ζανέτ Γκέϋ* 
νορ καί τον Σ<ρλ Φαρέλ.

\ ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ μέ τήν Ντο
λορές ντέλ Ρίο καί τόν Μάκ Ααγκλέν.

ί ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ μέ τόν Ζώρζ Ο’ 
Μπριέν.

ί Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ μέ τόν 
Τζώ ν Τζιλμπέρ.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ μέ 
τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.

Ο ΜΑΓΟΣ Ταινία—Μυστήριον.
ΙΤαΥΓΗ (Sunrise) τοΰ Μουρνάου, μέ τήν 

Ζανέτ Γκέί’νορ καί Ο Μπριέν.
ί Η ΚΟΑΑΣΙΣ (τοΰ Δάντε).
' Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΓΗΣ έπτάπρακτος κωμωδία.
ί ΣΕ ΜΙΣΩ μέ τήν Πρισίλα Ντήν.

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ μέ \ 

■τόν ΜόκΛαγλέν.
ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΛΗΣΤΑΪ. ;
ΠΙΣΩ ΑΠ' ΤΑ ΒΟΥΝΑ ή Η ΜΗΤΕΡΑ 
MAE Η ΚΛΕΗ ΓΡΙΑ.

ΤΑΙΝΙΑ! ΤΟΥ ΤΟΜ Μ1Ξ 
—

Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ.
ΝΕΟΣ ΛΟΝ ΖΟΥΑΝ.
ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ.
Ο ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ.
Ο ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ TONY.
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΙΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΣ.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΕΙΔΙ.

ΤΑΙΝΙΑ! ΤΟΥ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΥΝΣ

Γνωστοποιείται είς τους κ. κ. διευ&υντάς τών έν Έλλάδι κινηματο
γράφων δτι ή Ελληνική κινηματογραφική εταιρία

• «ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
άνέλαβε τήν αποκλειστικήν έκμετάλλευσιν τής μεγάλης ‘Αμερικανικής 
εταιρίας ταινιών <ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙ©ΝΑΛ>, ήτις έχει άμερικανικά, γερ 
μάνικά και άγγλικά έργα, πραγματικά μεγαλουργήματα.

Έπίσης δτι ήγόραοε τά γραφεία τοΰ μεγάλου κιν)κοϋ οργανισμού 
«ΦΟΑΧΕΤ’ ί13 όποια έγκαϋ'ίσταται άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου 1928.

Ο ΕΝΟΧΟΣ ΕΤΙΜΩΡΗΘΠ. 
ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ.

ΛΕΣΧΗ ΑΓΑΜΩΝ. [ΔΥΟ ΓΡΟΘΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ.
Η ΦΡΟΝΙΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ή ΤΟ ΧΑΡΕΜΙ, ι ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ, 

μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο. | ΩΣ ΛΕΩΝ.
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (άριθ. 25) Κωμφδίαι ΕΜΓ ΕΡΙΑΛ δίπρακτες ώς έπί τό 

πλεΐστον μέ θηρία.

χ. χ. ΑτευΒυνταί Ιτί’.νημ,ατογράφων έςα σφαλίσατε προγράμματα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΑΣΙΟΝ
Ατευβυντής ΙΙραχτορείου Αθηνών X. ΙΓΕΦΛΑΙΛΙΙΙ
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I. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ζαρύτση] 6α

ΑΘ Η Ν ΑΙ

ΤΑΙΝΙΑΙ ΓΑΔΑ1ΚΑΙ - Γ. PMAl· IK Αί—ΑΜΕ ^1Κ A NIK ΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1<Η7-«Η ΚΑΙ

δραματα σαλονιού καινών,κα -δραμαί α περιπετει
ώδη ΣΑΛΟΝΙΟΥ· -ΔΡΑΜΑΤΑ ΚΑΟΥ Μ ΠΟΎ—ΔΡΑΜ AT A 

ΕΠΟΧΩΝ .-ΔΡΑΜΑΤΑ ΕΠ ΟΣΟΔΙΑΚ Α·-ΚΩΜΩΔΙΑ I

ΙΙΡΩΤΑΤ^Ωνί^'ΓΆΙ

Ιβάν Μοσζοϋκιν— Ζάν ’Άντζελο Μαρία Ζακομπίνι—Λύα ντε Ποΰττι— 
Λύα Μάρα — ΛυονεΙ Μτάρρνμορ— Λίλι,αν Χάρβεν—ΙκαμπριέΙ Γκαπριό — 
Ρόντ λά Ρόκ—Ούΐλίαμ Μπόϋντ—Βίκτωρ Βαρκόνι κ,λ.π. Ούΐλιαμ Ντε" 
σμοντ—'Έλμο Λίνκολι—"Εντυ Πόλο, Τζόε Μπονόμο — Ίζάκ Χό'ξυ—Α. 
Μίξ — Ρόουλινσον—"Ελλεν Χολμς — Μπεν Οΰΐλοον—Ηρλ Ντούγκλας κλττ.


