
----- ------ Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ —
Μία Οανραόία όκηνή τοϋ νπό τόν άνωτέρω τίτλον, έλληνικής νποθέόεως έργον παραγωγός 
First National Pictures, τό όποιον άναπαριότΰ ολόκληρον την Ιδιωτικήν ζωήν της όρθι
ας ‘Ελένης τοϋ Μενελάον Εις τό άνωτέρω έργον τόν ρόλον τής ωραίας ’Ελένης νποδϊ’εται 
ή < νγγρίς Μίλλί'έ^νις Μαρία Κόρντα τόν δέ τον ΙΙάριδος ό Ρικάρντο Κορτέζ. Τήν «ίπο- 
κλειάηκήν έκαετάλλενόιν διά τή.» ‘Ελλάδα τοϋ βανραόίον αϋτοΐ έργον έχει ή εταιρία 

«Άρολοχίτης—Βονλγαρίδης».
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I. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΓΕΟΡΓΙΟΥ (ΚαρύταηΊ βα 

ΑΘΗ Ν ΑΙ

ΤΑΙΝΙΑΙ ΓΑΔΔΙΚΑΙ 'ΠΡΜΑΝΙΚΑΙ—ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ!
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑ!

ΔΡΑΜΑΤΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ—ΔΡΑΜαΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ
ΩΔΗ ΣΑΛΟΝΙΟΥ· -ΔΡΑΜΑΤΑ ΚΑΟΥ Μ ΠΟΎ—ΔΡΑΜΑΤΑ 

ΕΠΟΧΩΝ—ΔΡΑΜΑΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ—ΚΩΜΩΔΙΑI

ΠΡΩΤΑΓΩνίΣΤΑΙ

Ιβάν Μοσξονκιν — Ζάν ’Άντξελο-Μαρία Ζακομπίνΐ-Λύα ντε Ποϋτπ- 
Λύα Μάρα-Λυονέλ Μκάρρυμορ-Αίλιαν Χάρβεϋ-Γκαμ„ρΜ Γκαπρώ- 
Ροντ λα Ρόκ-ΟύΐλιαμΜπόϋντ—Βίκτωρ Βαρκόνι κ.λ.π. ΟύΐλιαμΝτέ- 
ομοντ—Ελμο Αίνκολν-Εντν Πόλο. Τζόε Μπονόμο-Ίξακ Χόξυ-Α 
Μί^—Ρόονλι,ναον—Έλλεν Χολμς- Μη'εν Ονΐλσον-Ηρλ Ντονγκλας κλπ.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΕΤΟΣΕ'· ΑΡΙΘ 18 jij

Εβδομαδιαία Κινηματογραφιιή ζαί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία : Σοφοκλέους 9 (Στοά Πάππου)

Διά μίαν φοράν 
δ στίχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη- 
μοοιεύσεωνό στ. » 
"Ανω τών τριών 
δημοσ. δ στίχος » 
Ή σελίς ... »
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Σήμερον έν μόνη τή ’Αμερική ή βιομηχανία τοϋ κινη

ματογράφου παρίγι έτηιίως ύ ιέρ τούς 1.250.000 πόδα 
ταινιών προόαιλομένω ν είς 20.000 χι «ηματοθέατρα. Με
γαλύτερα ιίνε ή ποσότης τοϋ αργύρου τού χρησιμοποιη
μένου διί τήν πιραγωγήν κινητατο/ραφικ ον ταινιών 
άπό εκείνην τήν όποίιν χρησιμοπο εΐ τΐ νομισματοκο 
πεΐον διά τήν κατασκευήν νομι μάτων. Ή βιομηχανία 
τοϋ κ νημιτογράφου άπ ισχσλεϊ 350.000 ανθρώπους. Τό 
χεφάλαιον τό διατεθει μένον εις αυτήν ά·'ήρχ«το τφ 1926 
εις δυλλάρα 1.500 000.000. Οϋτω δ κινηματογράφος έρ 
χετ ιι τέταρτος κατά όειράν άπονδιιιότητος μεταξύ 
τών μεγάλων βιομηχανιών τών ‘Η ωαένων Πολιτειών 
τής Αμερικής. ‘Η άίία ενός συγχρόνου εργοστασίου 
παραγωγής ταινιών ανέρχεται εις δολλάρια 2.000.000, 
μία δέ «ζωντανή εϊκών» στοιχίζει άπό 25 000 μέχρι 2οΟ. 
000 δολλαρίων ένώ έξ άλλου at μεγάιαι θεααα'καί ται- 
νιαι στοιχίζουν πολλάκιςκαί υπέρ τό 1,000.000 δολλα- 
ρίων. Τά κινηιατο θέατρα ίν ’Αμερική έχ,ουν χωρη ικό· 
τητα δι· 18 000.000 ανθρώπους. Εις αυτά μεταβ ίνου« 
100 000.000 άνθρω ποι κατά μέσον όρον έβδομαδ αίως, 
αί έτησιαι δέ ε σπράξεις των φθάνουν τά 75 000.000 
δοτλαρίων. Τά είσπρ ιτιόμενα έκ τοϋ έξ οτερικοϋ ένο - 
κια ταινιών υπολογίζονται είς δολλάρια 75.000 000 ΟΙ 
εκπληκτικοί αύιοι άρ θμοί εΐνε τό άποτέλισμμ προσπα
θειών 25 μόνον ετών.

Άνάπ ιυξις τοσοΰτον ταχεία ήτο δυνατή μόνον υπό 
τήν ώθησιν ολίγων έπ βλητικών προσώπων, τά όποια έ 
δωσαν είς τήν βιομηχανίαν τοϋ κινηματογράφου οΐαν ή- 
θελον αυτά κατεύ+υ σιν. ’Ιδού. π. χ δ Marcus Loew, 
πρόεδρος τής Loew’s Incorporated μιας τών δύο μεγα- 
λυιέρων κινημ ττογρα ιικών εταιρειών είς τήν όποιαν α
νήκουν αί ταινίαι παραγωγής Metro Goldwyn Meyer. 
Αυτή τελευταίως ήρχίσεν ενδιαφέρουσα τόν Εΰρωπ .ϊον 
κεφ >λ ιοΰχον, κατόπιν τής έκδσσεως έν Ευρώπη «αί ’Α
μερική προνομιούχων μετοχών ποσού Δολ. 15 000 000 τύ
που 6 1)2 ο)> διά τής Τραπέζη; Dill ju Read aud Com
pany τής Νέας ‘Υόρχης, ήιις έξέδωκεν ωσαύτως τό έ κ 
δον. 15 000.000 ομολογιακόν δάνειον τής Ιδίας εταιρείας. 
Πρό εΐ coιαετίας δ κ. Loew μετά τίνος συνεταίρου διε-Ι 
τήρει «δεκάλεπτον πανόραμα» είς τήν Κιγκιννάτην. Δε- 
κάλεπτον ρ·πτόμενον εις τι μηχάνημα, έπέτρεπεν εις 
τόν αγλεντζέν» ή νά ϊδρ εί όνας ελκυστικής ύποθέσνως, 
ή νά άκούση τό τελευταϊον τραγούδι ποΰ συρμού. "Ο
ταν δ Loew καί δ συνέταιρός του ήκουσαν περί τής νέας 
έφευρέσεως τοϋ κινηματογράφου, έπεδόθησαν αμέσως 
εις τήν μ.λέτην αυτής καί άντελή (,θ ησαν τί ύπέτχετο 
αΰτη Ένο κίασαν τό κενόν πάτωμα, τό κείαενον άν·. θ^ν 
τοϋ <δεκαλέ ττου πανοράματος», «αί ήρχισαν προβάλλ >ν 
τες κινητός εικόνας. ’Από τήν Κιγκιννάτην μετέβησαν 
είς Νέαν Ύόρκην ένοικιάζοντες κιταστήαατα, άποθή- 
κας καί άλλα κενά δι >μ ρίσαατα, ε σπράτιοντες δέ 5 
λεπτ διά τήν είσοδον. Τφ 1910 δ Loew διηύθυνεν 7 
θέατρα ένΝέφ Ύόρτη. Σήμ ριν ή έτα ο ία Loew’s In
corporated έχει είς τήν κυριότητα της, ή διευθύνει άλυ-

σιν έξ 110 θεάτρων, έν ταϊς Ήν. ΙΙολιτείαις τής ’Αμε
ρικής καί εις άτλας χώρας. Τό σύνολον τοϋ ένεργητικοϋ 
τής έ αιρείας ταύτητ, τή 31 Αϋγούστου 1927 συνεποσού- 
το είς 91.500.000 δολλάρια.

Εφόσον άνεπιύσσετο ή βιομηχανία τοϋ κινημιτονρά- 
φου, καθίστατο φανερόν ότι ό καλύτερος τρόπος όργα- 
νώσεως αυτή; ήτο ή σόστασις ένιαίου οργανισμού παρά
γοντος, διανέμοντας καί πρ .βάλλοντας τάς ιδίας αΰτοϋ 
ταινίας. ’Ολίγον δθεν μετά τήν συγχώνευσιν όλων τών 
θεάτρων τοϋ κ. Loew εις μίαν εταιρείαν υπό τήν έπω 
νυμαν Loew’s Incorporated αΰτη απέκτησε τήν πλήρη 
κυριότητα τής κινηματογραφική; εταιρείας Metro-pictu
re? Corporation. Ταυτοχρόνως έξησφαλίσθη ή πολύτιμος 
συνεργασία τοϋ κ. Louis Η Meyer, πεφημισμένου δια 
τήν Ικανότητά του είς τήν παραγωγήν ταιπιών. Μεταξύ 
τών «αστέρων» οΐ ινες συμμετέχουν είς τάς ταινίας Me
tro Goldwyn Meyer εΐνε ή Greta Garbo, Lilian Cish, 
Mae Murray, Norma Shearer, ό Ramon Novarro, 
Lon Chaney καί Lew Cody. Μεταξύ δέ τών περιφήμων 
ταιιών τοϋ συνδυασμού τούτου διευθυντικού έκτελεστι- 
κού -αλέντου, συγκαταλέγονται αί ταινίαι «Ben Hur», 
«The Big Parade» κλπ.

Τό συνολικόν ακαθάριστον εισόδημα τής εταιρείας 
ηΰξήάη άπό δολ, 30 000 000 τφ 1923, είς δολ. 70.000,000 
τφ 1927. At άξίαι κινηματογραφικών εταιρειών, ί ίως αί 
τών εταιρειών προβολής ταινιών, κατέστησαν έν ’Αμε
ρική άπό τής τάξεως τών κερδοσκοπικών, υψηλού εισο
δήματος, αξιών, είς τάς συντηρητικά; τοιαύιας. Κατά 
ιή» τελευτα·αν τριετίαν, δ μέσος όρος τής άναπτύξεως 
τή β ομηχανίας τού κινηματογράφου έν Άμε,ική, κυ
μαίνεται μεταξύ 15 έως 20 ο)ο έτησίως.

Οϊ μύθοι περί παραλόγως μεγάλων μισθών καταβαλ- 
λοαένων elς τούς «άστέρας» δφείλονται είς τήν έσφαλ- 
αε.ην άντίληψ,ν περί τής σημασίας τών μισθών έν συγ- 
κρισει πρός τά άλλα έξοδα τής βιομηχανίας. Περίπου τά 
5)6 τών τοποθετήσεων τής βιομηχανίας, αντιπροσωπεύ
ονται ύτό άκινήτου περιουσίας, εύρισκομένης κατά τό 
,τλεϊστον είς σημαίνοντα κέντρα έργασιών όπου ή άξια 
τής γης δεικνύει δ αρκή αύξησιν. Οί ισχυροί οΰιοι συν- 
τελεσταί τείνουν νά παραβλεφθοϋν εν μέσφ τής φαινο
μενικής κερδοσκοπική; ορμής, μεθ’ ής αί κινηματογρα
φικοί έταΐυεϊσι είσήλθον είς τόν χρημστιστικόν κόσμον. 
Χάρις είς τούς κινηματογράφους ή διασκέδασις δέν άπο· 
τειεΐ απλώς πλέον τό προνόμιον ώρισμένης τάξεως εύ
πορων. ‘Ο κινηματογράφος καταλέγεται είς τήν τάξιν 
τών δλίγ ον λαϊ <ών αναγκών, αΐτινες σχεδόν, όπως ό 
άοτος, εξακολουθούν υφιστάμενοι, ανεξαρτήτως τοϋ αν 
αί οίκον >μικαί συνθήκαι εΐνε καλαί ή κακαί. Όιι ή 
Walt Street έχ^ι μιγάλην Ιδέαν περί τού κινηματογρά 
φου, ουνάγ-τ ιι έκ τοϋ γεγονότος, ότι κατά τά τελευταία 
δύο ετη, υπέρ τά 200.000 000 δολλαρίων έτοποθετήθη- 
σαν εις τήν βιομηχανίαν τού κινηματογράφου. Όλαι αί 
μεγάλαι τράπεζαι καί οι έκδοτικοί οίκοι προμηθεύουν 
συστηματικώς κεφάλαια είς τήν βιομηχανίαν αυτήν.



Κινηματογραφικός Άότίιο
Κινηματογραφικός Άάτήρ

ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΧ ΝΕΓΚΡΙ

Ώς θά ένθυμοΰνται οί άναγνώσται, τήν 16ην Μαιου 
πέρισυ εί; εν πρσάστειον τών Πιρισ ων έτελούντο πριγ- 
κηπικώτατα.. οι γάμοι τής Πάλι Νέγκρι μετά τοϋ Γε
ωργιανού πρίγκηπο; Σέργιου Μιντβά»ι, αδελφού τοΰ 
συζύγου τή; Μάε Μούρραιϋ τή: ότοιας ή Πάλα Νέγκρι 
μετά τοΰ Ροδόλφου Βαλεντίνο έστάάηιαν οί παράνυμφοι ( 
ύΛίγον πρό τοΰ θανάτου τοΰ τελευτιίου.

"Ολοι έξεπλάγη ιαν ΐπό τήν άπ ίφασιν τής Πολωί-1 
δος γοήσση; νά νυμφευθή έ α πρ>ν<ητα, έ; μόλις μήνας I 
μετά τόν θάνατον τού πολυκλαύστ >υ μνησ ήρ >ς τη; 
Δι’ αΰ ό τά σχόλια διεσ ταυροΰντο είς τόν Ν. Κότα ,ν | 
και ιδίως εις τούς κύκλους όπου ή ιδιωτική ζωή τής Νέγ- 
κρι ήτο πλέον γνωστή.

Τινές έχσρακτήριζον τόν γάμον της μετά τοΰ π ίγ- 
κηπο; Στεργίου ώς «άνάρμοστον έ'·ωσιν·, ένώ ά λο> 
διετείνοντο ότι ό ρωμαντισμός τή; ώαορφης ράτσας της 
εΐ/εν έξατμισθη εΐ; τήν πεζήν καί δχαριν ’Αμερική'·. 
"Αλλοι πάλιν παρελλήλιζον τόν γάμον τή; Σβάνσον μέ 
τόν έκπετμένον Μ ιρκήσιον ντέ Λά Φαλα ζ μέ εκείνους 
τής Νέγκρι έξάγοντες τό συμπέρασμα ότι καί είς νήν τε 
1 ευταίαν περίπτωσιν έπρόκειτο π ρί τοϋ οί ηνίου καλ- 
Λιεχ'ίκοΰ κολπου πρός ά ιόκτησιν τίμιων άλλά πτωχών 
τίτλων έκ μέρους τών αστέρων, έξαγοραζομέ νων μέ 6 
1 ιγόμηνον σκλαβιάν των...

Αύτό άλλω; τε ήλθε νά μάς τό έπιβ βαιώση είς τήν 
περίστωσιν τής Νέγκρι καί ή αϊτησι; διαζυγίου την ό 
ποιαν υπέβαλε, στηριξασα ταυτην έπί τοΰ γεγ ηότος 
οτι ή κιθημερινή έμφάνισις τοΰ φάσματος τοΰ μνηστή- 
ρος της, τής κατέστησε τόν βίον άβίωτον καί δτι τά πα
ράπονά του διότι τόν έλησμόνητε τόσον ενωρίς τή; προ
ξενούν τύψεις, τάς όπο ας δέν θέλει πλέον νά δοκιμάζη, 
επιθυμούσα νά παραδοθή ψυχή τε καί σώματι είς την ά- 
νάμνησιν τοϋ αγαπημένου ιης.

‘Επειδή, όμολογουμένως πρόκ;ιται περί μιας Ιδιορ
ρύθμου ολίγον περιπτώσεως, άδυνατεϊ κανείς νά συα- 
περάνη άπό τοΰδε τήν έκβασιν τή; ύποθέσέω; τοΰ «καλ
λιτεχνικού—πριγκηπ··/. ιΰ» διαζυγίου διά τό όποιον ό διε
θνής τύπος θά όμΐ'.ή ιη εντός ολίγου.

Πάντω:, φρονώ ότι τό νεώτατον ταξείδιον τής Πόλα 
Νέγκρι έν Γαλλίφ δέν Πνε άσχετον μέ ούτό, τοσούτφ 
μάλλον καθ’ όσον άναιιαίιεται καί ό συμβολαιογράφος 
τής καλλιτέ τνιδος, προφανώς διά τόν κανονισμόν περι
ουσιακών λεπτομερειών.

’Ιδού λοιπόν ότι τά διαζύγια τών καλλιτεχνών ιΐνε 
άδελφά έκείνων τών θνητών. Τελειώνουν όπως έκεΤνα, 
ένφ οί γάμοι τδν άστέρων έχουν ηγεμονικήν μεγαλο
πρέπειαν καί χλιδήν είς τήν οποίαν οί κοινοί θνητοί 
ούδεμίαν έχουν συμμετοχήν...

Ίοις Σκαραβαίον
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ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ $

ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Kinoschuch—Aladin $

’Αφάνταστος οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος 
Χειρισμός'άπλούστατος.—ΚΟΛΛΑ Agfa, ΜΗΧΑ- 

ΝΑΙ Κινηματογράφων, ΑΝΘ°ΑΚΕΣ προβολής.
ΤΑΙΝΙΑΙ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
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Ο «ΚΙΝΗΜ-ΑΣΤΗ0» ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ ΝΕΑ
Μία έιδιαφέροναα κινηματογρ. δίκη —Σχό

λια διά την ελληνικήν ταινίαν «Έρως καί Κύ- 
ματακ. — 'Η μαύρη λογοκριοία των γίλμ,—'Ο 
Πάουλ Βέγκενερ ατό Βνυκουρέατι·

ΒΟΥΚΟΥΡ ΐΣΓΙΟλί (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Ένας 
συνοικικός κ.νημχτσ/ράφος τής πολεώ; μας έτοιχοκόλ- 
λησε δια ρηπίσ ις -:ςω τ >ύ κινη <α ιοθεάτρ >υ ότι ιίς τήν 
κωμυδίαν «Ό Λάκε ε ς τό χαρέαι» (τελευταία; ρσι-μα- 
ν·κή; παριγω/ή; τοϋ Οίκου «Φίλμουλ Άνωνύμ Ρομα- 
νέσκ» ή όπ >ία «έ/ύρισε» καί τήν ταινίαν «‘Ο ταγματάρ
χης Μ ·ϋρα», πρωταγωνιστούν ή Έλβίρ ι Γοδεάτου κα ό 
Ίον Ζορζέσνου, ένφοϊ «οαγαα ικοί πρωτογωνισταί είνε 
ή Λίλη Στανέσκου καί ό Β. Ίωνέσκοο. Κατόπιν αΰ οΰ ή 
έισιρία «Φίλμουλ Ρομανέσκ» ένήγαγε τόν Ιδιοκτήτην 
τού κινηματογράφου διά >ή ν κακην Λιαφήμισιν τοΰ έρ
γου ήτι; ΐπέβλετε είς τήν πασαπλάνητιν ιοΰ κοινού.

— Ό έν Άθήναις ανταποκριτής τής έδώ συναδέλ
φου Cinema σχ ·λιάζων μετά μεγάλου ένδιαφέοοντος 
ιήν πρ ότην παραγωγήν τή; έιληνκής έτα ρίας «Ντάγκ 
— Φίλμ» "Ερως καί Κύματα* τϊφινρώνει επαίνους διά τάς 
προσπα’ε’α: τών ίδελφδν Γαζιάδη

— Ή νέα έπιτρ >πη λογοκρισίας ταινιών ή όποια 
εδρεύει είς τό Ύ τουρ είον τών Καλών Τεχνών, ή χισε 
νά Λογοκρίνη αΰ >τη ·ώς (!!!;) τά φίλα πού τή; παρου
σιάζουν. Τοινί ι ή όποια ελογο ρίση ύπό τής άνωτέρω 
έπιτροπής ώς κατάλληλος πρός πρ βολήν, φαίνεται ο,ι 
κατόπιν ώριαοιέρας σκέψ«ω.*, άπηγορεύΰη ή προβολή 

ι τη-, τήν τελευταίαν στι/μήνδιότι είχε πολλά φιλιο!
Έτί παρ ιδείγματι : Ή ταινία τής U.F-A. «ΤΛ τε

λευταίο βάλ;» μέ τήν Σούζυ Βερνόν καί τόν Βίλλυ 
■Φρίτς άπηγορεύθη ή προβολή της ύπό τεν πράγματι-όν 
τίτλον κι· τή: έδόθη ό τίτλο; <Είς τ»ν τριλλαν τοΰ 
βάλς» !! Έξ’ οίτίας λοιπόν τή; πα δτριώλους αυστηρό- 
ητος τής επιτροπής τής λογοκρισίας, πλεΐσται ταινίαι 

απορρίπτονται ώςάνήθικοι καί τοιουτοτρόπως ύφ στανται 
μεγάλος ζημία; τά διάφορα κίνημα ογρ γραφεία.

Ό κινημ ιτογραφ κός Τύτος τής πόλεαις μα; χαρα
κτηρίζει τήν λογοκρισίαν αύτήν μαύρην ή άποιοίαν δι
εξάγει δέ άγρίαν πο'επικήν έναντίον τής άκαταλογίστου 
καί βαρβάρου τακτικής τής επιτροπή; λογ κρισίας.

— Ό πασίγνωστος τρτγωδός τή; όθονη; Πάουλ 
Βί^κενερ φιλοξ’νεϊται άπό πολλών ήμερ ον εί: τήν πό- 
λιν μας ότου έδωτε καί σειράν παριστά ιεων εί; τό θέ
ατρου «Βασίλισσα Μαρία». Λέγεται ότι, άνιγωρών λίαν 
προσεχώς διά τήν Αίγυπτον θά δ έλ >η καί έξ 'Αθηνών.

Ρενέ ©εοδοότάδης

Η ΔΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ
Ή πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνις τής «Φοξ — 

Φιλμ» Ντολορές ντέλ Ριο τήν οποίαν οί άναγνώσται 
μας θά ενθυμούνται άπό τήν ώραίαν της δημιουρ
γίαν «Τί έκόστισε ή νίκη» άνεκηρυχθή ώς ή κορω- 
νίς τών «βάμπ» τοΰ αμερικανικού φίλμ κατόπιν 
τών αξιόλογων τελευταίων της δημιουργιών, με
ταξύ τών οποίων άναφέρομεν «Τούς έρωτας τής 
Κάρμεν».

ΈΓΓΡΑΦΆ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Π Κουβέλης Πάτραι 1-7-928 Μέχρι 30 6 929
Α. ’Αναγνώστου Δράμα 1-7-928 » 30 6-929
Μ. Νοβ ικ Άθήναι 1-1-928 » 30 12 928
Άγνλοελλη ική » 1-7 928 » 30 6 929
Δ. Καρράς » 1-7-928 » 30 6 929
Α. Μ ·δράς » 1-4 928 » 30 3 929
Iris Film Con)ple 1-9-928 » 30-8 929

ειι7Π31η:ι: hi nn_A»TAinsPRA2 m:
Έπαναλαμ.δανομ.έν·ης της ταχτικής 

καθ’ έβδομ.άδα έχδόβεως τοΰ « Κινημ-ατο- 
γραφίκοϋ Άβτέρος», πα.ρα.>ιαι7.θΰντχΐ 
βερμ,άις ο· έ ι τ»ϊς Ίύπαρχίιζ καί τω Έ- 
ξιοτερ&κώ άνταποκο'.τχί μ,χς όπως άπο- 
στέλωσΐ τακττζώε »α6* έβδομ.άδα πλήρη 
πίνακα τώ ■ προβαλλόμενων είς τούς κι 
νηιατογράφους τής πόλεώς των έργων. 
'Κπίσης παρα«αλοόντα; νά μάς γράφουν, 
έάν βημ.τ.ιώνθυν είς τήν πόλ'.ν των επιτυ
χίαν ή αποτυχίαν τά προβαλλόμενα έργα.

Έκ τής ΛτευΟύνβεως

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΣΚΗΝΟΟΕΤ ΑΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΚΩΦ
Είς τήν σειράν τών μεγαλυτέρων φίλμ, τά όποια 

παρουσιάζει κατά τό τρέχον έτος ή Γερμ-ιν α συγκατα
λέγεται άναμρισβητή ω, τό νέο φ λμ τή: U· F· Α. 
«Σαχραζάτ» ή «Μυστήρια τή; ’Αναβολής», τό όποΐ >ν 
μόλις πρό τίνος έχελείωσεν ό ’Αλέξανδρο, Βολκώφ καί 
τό όποιον θά προβληθή έφέ ος ά·ιό ιή; οθόνης τοΰ 
«Σαλόν Ίντεάλ». Τό όνομα αυτό δέν είνε π/,εον άγνω
στο είς τό έλλη.ικυν κοινόν, διό ι είνε πολύ στειά 
συνδεδεμένο μέ την παγκόσμιον έπιτυχίαν τοΰ «Κ·,ζα 
νόβα», φίλμ τό όποιον ήγεσεν καί έσημείωσεν καί έν 
Άθήνα.ς έπιτυχίαν όχι εύκα ιαφρόνητον.

‘Ο ’Αλέξανδρος Βολκώφ είνε Ρώσσος. Πρό τοΰ πολέ
μου ήτο γνωστός είς τού; θεατρικούς κύκλους τής πα
τρίδας του καί ήόΰνατο νά έγείρη σεβαρΟς άξιώαβις 
έκιιμήσεως καί μεταξύ τής κινηματογραφίας.

Μετά τόν πόλεμον ό Βολκώφ, δπως και τόσοι άλλοι 1 
Ρώσ οι, κατέφυχεν στό Παρίσι. Έκεϊ συνειργάσση μετά 
του Άμπελ Γχάνς εις τ.,ν «Ναπολέοντα» καί χατελη- 
ξεν κατόπιν μετά τοΰ Νώε Μωλόχ καί Γρέγορ Ραμπί'Ο- 
βιτς συμπα'ριωτών του, ιίς ιήν «Albatros». Κι’ οί τρεις 
ήόη έργάζονται έν Γερμαν φ.

Στό Π ·ρίσι σιή «Cine Alliance» ήρχισε τήν συνεργα
σίαν του μέ τόν Μοσζοΰκιν. Αύτό έσημαίνε πολύ διά τή 
ευρωπαϊκήν κΐιημα’ογραφίαν. ‘Ο «Κήν» τό ρομάν τής 
μεγαλοφυϊας καί τοΰ πόθοι ς ήρχετο νάάποδείξη τί μπο 
ρεΐ να παρ· υσιάση ό συιδ ασμός ενός άρισιοτέχ·ου σκη 
νοθέτι-υ μεθ’ έ ός λεπτοΰ ήάοποιοΰ.

Κι’ ήλ εν ό «Καζανόβας» τό φίλμ τό όποιον έχρη 
σίμευσεν ώ; είσιτήριον οϋτως είπεϊν τοΰ <Μοοζο κιν» 
είς ιούς κινι·μα'ογοαφικρύ: κύκλους τοΰ X λνυγουντ 
Κι' έδώ έχωρίσθησαν. Άλ ά σιήν 'Αμερική ό Μοσζοΰ- 
κιν μοκραν τοΰ Βολ ώφ δέν τά έκατά;8ρε καλά καί σέ 
λίγο έπέστριφε στήν Ευ ώπη.

Τεκευταίως ό Βονκώφ εΐργάζετο έπί μήνας,μή φειδό- 
μεν. ς ούνενός κόπου δ ά τήν τελ-ιωτ ραν έμφάνισι τοι 
νέου φ’ίΛμ «Σαχροζάι» ή «Μυστήρια τή Άναιονή ».

Τί, σύντομε, αύτέ; σιλουέττες τών μεγάλων σκηνο
θετών θά τή; συνέχιση ό «Κίνημαεογραφικός Άστηρ».

Scene from'THE ACQUITTAL" 
Starring CLAIRE WIND50P, and NORM/XH KERBY
A. UN »VERSAL SUPE-C-JEWEL 

Μία σπηνη άπό χό εογον «‘Η ά- 
ΰώωσις τον β)όχον>

ΕΙΣ JTHN 

HOAAJSrni

Είς τό δάσος 
τής Βουλυ νης, ι 
ϊ.τπος τής ή ι. - 
ποίοΰ, τοΰ >ινη 
ματογράφου Πό 
λας Νέγκρι, τρι - 
μαξας ά .0 δ ερ
χόμενόν ολοτα
χώς αύ οκίνη 
τον, άφηνίασι 
καί έρριψ^ κάτι 
τήν κι λλιτέχνι 
δ », ή όπι ί· 
έλιπτθύμησεν έ
πί 7 ώρας. ‘Η 
Πολα Νεγ/ρι ύ 
ποφερει άπο έ- 
σωτερ.κ >ΰς πό- 
νι υς, φα νε αι
δμως ότι κανέν 
σπουδαίου έσω- 
τερι-όν δργαιό 
της δέν ύ.τιστη 
βλάβην.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ-.
. .‘Η Λύα ντέ Πούτιι πρωταγωνιστεί είς ένα Φίλμ 

τής Columbia, <·Η ματωμένη γυναίκα», τοΰ όποιου ή 
ΰπόθεσις οχενζεται μέ τήν ρωσσικήν έσανάστασιν ;

... Είς το τελευταίο της φίλμ «‘Η δευτέρα ζωή» ή 
Πόλα Νέγκρι υποδύεται ρόλον μιας νομιζομένη; νέκρας, 
η όπο·-α μακράν άπό τήν πατρίδα της ζή μίαν νέαν περι
πετειώδη ζωήν καί διά νά μή ΰπάαξη φόβος άναγνωρί- 
>εώς της φορεϊ άσπρη περοΰκο;

... Είς τό φίλμ τού Martin Berger «Ερωτική περι- 
πέταα τοΰ Ραστουτίν», τόν ρόλον τή; Τσαρίνας 
τόν ΰποδύετ Ί ή Ντιάνα Κσρέν.

...Ό Β λλυ Φρίτς ώ; αξιωματικός τών οϋσσάρων είς 
ρίλμ τής U F. Α. «Ούγγρική ραψωδία» παρουσιάζεται 
μέ μου ·τάκι;

...Κατά στατιστικήν τοΰ έν Μόσχφ έ<διδομέ»ου 
ρισσ κιΰ κινημαιογραφικοΰ περιοδικού «Sswieski Ek- 
«an» ό αριθμός τών έν Ρωσσ φ κινηματογράφων άνέρ 
ιεται ιί; 5000 έν·ντι 1912 τών υπαρχόντων πρό 
τοΰ πολέμου; (Είς τόν άριθμόν δμως αύτόν περιλαμβά- 
ονται και οί περ οδεύοντες κινηματογράφοι καί οί έκ ·

παιδευτκοί κλ«.)
... Τό συμβόλαιον U. F. Α.~ Pommer παρετάθηδιά 

πολλά άκόμη φίλμ καί δτι τά πρώτα φιλμ τής άνωτέρω 
ιοραγωγή; έπωλήθησαν ήδη έν 'Αμερική, σημεϊον καί 
αύτό τής μεγάλη; έκτιμήσεως τής Πόμμερ;

. .Ή έτα ρία τοΰ Φρ.τς Λαγκ ήγόρασε τό δικαίωμα 
τή; κινη ιατογρα ρήσεως τοΰ νέου ρομάν τής Τια Φον 
Χάρμπου «Ούρανός υπέρ τήν Γερμανίαν»;

. . Τό σενάριο τοΰ νέου φίλμ τοΰ Τζών Μπάρρυμορ 
«Congnest», τό όπ· ϊον σκηνοθετεί δ ’Ερνστ Λοΰμπιτς 
<αί ποω αγωΊστεϊ ή χαοιτωμένηΚαμμίλη Χόρν, τό γρά- 
φειόΧ ινςΚρέλη; ότι δηλαδή είς τό νέο με,άΛο αύτό φίλμ 
3 άποτού; κυριωτέρους παράγοντα , σκηνοθέτης, σεναρι- 
ογράφις >αι πρωταγωνίστρια είνε Γερμανοί;

. . Η νέα παραγωγή τής «Paramount» περιλαμβά- 
«ουσα 70 φιλμ όά στοιχίση 20.000 000 δολλάρ·α;

...‘Ο Φρέντ Νίμπλο θά «γυρίση» διά τήν Metroeva ί- 
ττιτρ κό φίλμ τή; εποχής τοΰ ροκοκό «Adrienne Lecou- 
vren»;

..«Πόλεμος στό σκότος» είνε ένα άπό τά τελευταία 
φίλμ τού Νιμπλο είςτό όποιον πρωταγωνιστεί ή ιδεώδης 
Γκρέια Γ·άρμηο;

... Ο Ντυπόν μετά τάς τόσας προετοιμασία; ήσχισεν 
έπί τέλ υς τό «γύρισμα» τής νέας του ταινίας«Πικαντίλυ-

.. ‘Ο Μουρνάου ύπέστη πρό τίνος έγχείρησιν σκωλι,; 
κοειδήτιδος *αί δη τώρα είνε καλά;

. . Στό Βερολίνο ζ ιΰν άπό τόν κινηματογράφο 12.500 
άνθρωπο·, όσοι δηλαδή καί οί έργάται ή εκτρισμοΰ, 
ικοζιοΰ κοί δδατος μοζύ;

·.. Στό Βερολϊνον ζυΰν άπό τό κινηματογράφο 1900 
μουσικοί;

...‘Ο αριθμό; τών σκηνοθετών πού έογάζονται στό 
Βερολϊ ιον άνέρχεται τούς 100, τών δέ ήθοπ'ϊών άμφο- 
τέρων τών φύλω? τούς 400;



Κινηματογραφικός Άάτηρ
Κινηματογραφικός Άότήρ

Η ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΝΑΜΕΤ

Ποια τά νέα έ'ργα.—Τΐ λέγει ό Γενικός Διευθυντής κ. Βουλγαρίδης — Η ύποστή 
ριξις τών ’Επαρχιακών κινηματογράφων κλπ.

Ή μεσολαβήσασα θερινή περίοδος νατά τήν 
οποίαν λόγω τή; παύσεω; τής λειτουργίας τών κεν
τρικών κινηματογράφων κατ’ Ανάγκην Αναστέλλεται 
καϊ ή τακτική εκδοσις τοΰ < Κινηματογραφίαϋ 
' Αστέρας» έχαλάρωιεν τήν μετά τών συνδρομητών 
καί Αναγνωστών ήμών πνευματικήν επαφήν μέχρι 
τοιούτου μάλιστα σημείου ώστε νά λησμονηθώμεν 
έπί τινας μήνας Ό «Κινηματ Άστήρ» οργανον 
κατ’ έξοχήν τών ενδιαφερομένων διά τά κινηματο
γραφικά πράγματα, ήτο καί είναι τό μόνον μέσον 
διά τοΰ οποίου τό έλληνικόν κοινόν πληροφορείται 
τήν συντελουμένην κινηματογρτφικήν πρόοδον έν τή 
χώτα μας, πιστός δέ είς τήν Αποστολήν αύτοΰ ούδ» 
ποτέ παρέλτιψε νά μετάδοση μετά πάση; Ακρ βείας 
καί λεπτομ'ρείας οίανδήποτε κίνησίν άφορώσαν τήν 
έξέλιξιν τών κινηματογραφικών πραγμάτων τοΰ τό
που μας.

"Ηδη μέ τήν έπικειμένην έναρξιν τής κινήματα 
γραφικής περιόδου ό τΚινηματογρ. Άστήρ» άνα- 
συνδέων τάς μετά τών αναγνωστών κα συνδρομη
τών του στενάς πνευματικές σχέσεις θά προσπαθήση 
δπως έκθέση δσον τό δυνατόν λεπτομερέστερων τάς 
έπελθοΰσας μεταόολάς είς τά κινηματογραφικά μας 
πράγματα καί έν γένει τήν κινηματογραφικήν κίνη- 
σιν έν Έλλάδι.

Ώ; γνωστόν ή εταιρία «Φάναμετ» διελύθη Από 
τή; 1ης τρέχοντος οί δέ άπαρτίζοντες τήν έ-αιρείαν 
ταύτην κινηματογραφικοί όμιλοι «Φέρστ Νασιονάλ» 
καί «Παραμάουντ* Ανέθεσαν τάς έν Έλλάδι Αντι
προσωπείας των είς διαφόρους ένταΰθα αντιπροσώ
πους, οί δτοίοι καί Ανέλαβον έφεξής νά έκμεταλ- 
λεύωνταΐ τάς ταινίας των δια λογαριασμόν μιας 
έκάστης τών έτα’ριών τάς όποιας Αντιπροσωπεύουν.

Ούτω τήν μέν άντιπροσω τείαν τή: «Φέρστ Νασι- 
οναλ» Ανέλκβεν ή εταιρεία «Άμολοχίτης-Βουλγαρί- 
δης» δέ τήν Αντιπροσωπείαν τής «Παραμάουντ» ή 
«Σινέ Όριάν».

Έπί τή εύκαιρία ταύτη, έκρίναμεν σκόπιμον νά 
έπισκεφθώμεν τόν αντιπρόσωπον τής «Φέρστ Νάσι- 
οναλ» κ. Βουλγαρίδην καί νά παρακαλέσωμεν αύτόν 
δπως μάς έκ^έση τάς σκέψεις του έπί τής μελλοντι
κής πορείας τήν όποίαν θά τηρήση είς τό Αναληφθέν 
ύπ’ αύτοΰ έργον καί τάς γνώμας του δσον Αφοια τήν 
διάδοσιν τών ταινιών τής «Φέρστ Νάσιοναλ» έν Έλ
λάδι.

Ιίροτού δμως είσέλθομεν είς τάς λεπτομερείας τοΰ 
θέματος είναι άνάγκη νά άσχοληθώμεν δι’ όλίγων 
μέ τό πρόσωπον τοΰ κ. Βουλγαρίδη τοΰ όποίου ή 
γνωστή είς πάντας δράσις εύρύνεται ήδη έτι περισ
σότερον διά τής Αντιπροσωπείας τήν όποίαν άνέλαβεν 
έν Έλλάδι.

Είς τά τέως γραφεία τής «Φάναμετ» παρά τήν 
Δημαρχίαν ’Αθηνών, τά όποια δ κ. Βουλγαρ.δης έ- 

! νοίκιασε διά λογαριασμόν του, εύρίσκομεν τόν νέον 
Αντιπρόσωπον τής «Φέρστ Νάσιοναλ» παρά τοΰ 
δποίου γινόμεθα δεκτοί μετ’ ίδιαι έρας έγκαρδιό- 
τητος/Ο κ. Βουλγαρίδης στοιχεϊον θετικόν προόδου 
καί πολιτ σμοΰ Ανήρ μέ θέίησιν καί ίκανότη:α κα
ταπληκτικήν, κατόρθωσε διά τής φιλεργίας καί τής 
έντιμότητός του νά καταλάβη έξέχουσαν θέσιν είς 
τόν έμπορικόν κινηματογραφικόν κόσμον τών’Αθη
νών καί τοΰ Πειραιώς διά τής λειτουργίας έν Πει- 
ρζιεΐ δύο μεγάλων κινηματογράφων καί διά τή: Α»α 
λήψεως έσχάτως ύπ’ αύτοΰ τής Αντιπροσωπείας μιας 
τών μεγαλειτέρων κινηματογραφικών έ,αιρειών τή; 
’Αμερικής.

— Πώς προβλέπετε τήν έφετεινήν κινηματογρα
φικήν κίνη ιν ; ήρωτήσα >εν τόν κ. Βουλγαρίδην, 
δστις έσπευσε νά Απαν .ήση μετά προθυμίας είς τήν 
έρώτησίν μας ώς έξής :

—Μετά τήν διάλυσιν τή; «Φάναμετ» είναι Αδύ
νατον έπί τοΰ παρόντος ν’ Αποφανθή τις ποια θά 
είναι ή έμπορική κινηματογραφική κινησιι εφέτος. 
Ή κατάστασις παραμένει έπί τοΰ παρόντος Αόριστος 
διότι ή άναλαβό τ-ς τ»ς άν ιπροσωπειας τών άάλων 
εταιρειών τής «Φάναμετ» καί οί έχονες το αύτας 
άλλοι αντιπρόσωποι άλλων εταιρειών δέν άπεκρυ- 
στάλλωσαν είσέ ι τάς σκέψεις των έπί τοΰ προκει- 
μένου. Εκείνο τό δποϊον δύναμαι νά σάς εϊπω Από 
τοΰδε ύπευθύνως είναι δτι ήμεις Αναλαβοντες τήν 
Αντιπροσωπείαν τής «Φέρστ Νάσιοναλ» θά προσπα- 
θήσωμεν πάση δυνάμει νά διαδόσωμεν τάς ταινίας 
τής εταιρείας μα: έν Έλλάδι, βιβαίοι δντες δτι θά 
έπτύχωμεν είς τό έργον μας. Έχομεν ή’η ε’ς τάς 
Αποθήκας μας δλας τάς ταινίας τής έταιοείας τήν 
όποίαν Αντιπρόσωπε ώμεν άπο τοΰ 1927—28 πολλαί 
τών δποίων δέν προεβ'·ή*ησαν άκόμη εις τάς ’Αθή
νας. Έπιπρο θίτως θά φέρωμεν καί τάς ταινας τής 
παοαγωγής 1928—29 αί όποΐαι είναι Αρκεταί καί 
μεταξύ τών δποίων ύπάρχουν καί φίλμ πρώτης δυ- 
νάμεως ώς «Ή ιδιωτική ζωή τής ώραίας Ελένης 
τοΰ Μενελάου» μέ τήν Μαρία Κόρντα, «Τό ρόδον 
τής χ<υσωμένης δύσεως» μέ τήν Μαίρη "Αστοο καί 
τόν Τζίλμπερ Ρόλαντ, «Ό κίτρινος κρίνο » μέ τήν 
Μπίλλυ Ντόβε, «Γορίλλας» μέ τόν Τσάρλ Μο· ρ- 
ραιΰ, «Πεδιάς τών γιγάντων» μέ τόν Μ?λτον Σίλς, 
«Φωλεά τοΰ γυπός» μέ τόν Μίλτον Σίλς έπίσης, 
« Γερέζα Ρακέν» μέ τήν Τζίνα Μανές καί τό Σ’ε- 
τώβ, «Μαριέττα» μέ τήν Λύα Μάρα καί τόν Χάρρυ 
Χάλμ, «Δύο κόκκινα ρόδν» μέ τήν Αιάνε Χάϊντ καί 
τόν Χάρρυ Χάλμ κλπ. κλπ.

Σημειωτέον δτι αί ταινίαι τής «Φέρστ Νάσιο
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Η <ΚΛΙΣΙΣ>
•Ο συμπαθής Γάλλος καλλιτέχνη; < κ- Κατλαίν ? 

προσελήφθη άτό τήν «‘Αστρο φι?μ» δια να υποκρι , 
4 τόν πρωτεύοντα ρόλον της_ «ΚλισεωζΛ έκ το 
δμωνυμου μυθιστορήματος του Ζαν Νταβεν («ομητος 
ν?έ Μπλοπό) τοΰ όποίου τη^ κινη .ατονραφηοιν α 
νέλαβον ό Ζάν Μπερτέν κ ιο Α^τρε Τισαν.

Πολλαί σκηναί έλήφθησαν ήθη εν Ολλανδό? 
et- τό "Αμστερδαμ. τό Μάρκεν, καί Βολεντεμ. Και 
αΰτάς όλοκληυος ό Θίασος εϋρίσκετσι έπί Γαλλικω 
πολεμικών σκαφών έκτελουντων πλουν ανα^τα 
Νορβηγικά; ακτάς, τάς Σκωιίκα: και Ιρλανδικας-

Κατά τά μέσα τοϋ Σεπτεμβρίου, τα «έξωτερικα» 
τής «Κλίσεω;» θά συνεχισ*ουν εις εν μαγευτικοί 
παλάτι έν Νορμανδίςι καί έπί τη; Ριβιέρας.
"α Κατά τά τ'έλη Σεπτεμβρίου ό θίασο, θά έπ-στρε 
ψη εις Παρισίους διά ν’ άρχίση την ληψιν «εσωτε
ρικών» έντός τοΰ στούντιο. , e° “θ συμπαθής Γάλλος ζέν πρεμ'έ κ. Κατλαιν υ
ποκρίνεται είς τήν «Κΰσιν»/Ον Οθ 
κοΰ δοκίμου δστις γενόμενος αργ περο 
εύοίσκεται μεταξύ έρωτος και καθήκοντα,. Εν τελ»ι 
ή Ear» του πρός τήν Θάλασσαν θά νικηση τον

μ“ !Η,ν«"«·ο"ίνών βόλων ««,ασμβάν» ™ δ.ό,.«· 
,« ,oS ζ” Κ «λ Ιν. γνωα^ϋ Σ «ανδ,.«ν»θ™λ· 
λι έχνου Ερρίκου Μπ-ίρκ» αΐϋ, (τρωταγωνιστου τ< ΰ 
«Ζουέ ντέ Παρί», τής γνωστής Γαλλιδος καλ) ι έ 
χνιδος κ. Ραχήλ Ντεβιρύ καί μιας^ νέας «ποκα^ 
ψίως τοΰ Γαλλικού φίλμ περί της οποίας ολοι

«Μ 
συνεργάτις μας.

ΜΗ ΓΊΑΝΔΡΕΥΕΣΘΕ
Είς τά έν Χόλλυγουντ στούντιο τής «Φόξ-Φίλμ» 

ό σκηνοθέτης Τζαίημς Τινλιγκ ήοχισε να ‘Υ^’ 
ένα νέο φίλμ ύπό τόν ανωτέρω ενδιαφέροντα τι 
τλον. Πρωταγωιιστοΰν είς αυτό η θ*λ*™*? 7 -
Μοράν (άλλοτε παρτναίρ του κ. Ζακ Κατλαιν]I κα 
συμπαθέστατος Νέϊλ Χάμιλτον τον οπυων εθουμα- 
σαμεν προνφάτως είς τό «Φροΰριον του Θανατου».

Είς τό ύπ’ άριθ. 5 ψύλλον τοϋ «Κι^ατοχραφίκοΰ 
Άσιέροο είχον γράψει περί τοϋ «’Ανθρώπου που γέλα» 
διά τοϋ όποίου δ Κόνρατ Φάϊτ προσθέτει είς το ενερ- 
γητιόντου μίαν νέαν έξ< ιρετ.κήν δημιουργίαν.

Τό Κοινόν μα: δτερ εκτιμά δεόντως τον Γερμανόν 
τηανωδόν. τοΰ όποίου ή τελευταία πρό ημών εμφανιαις 

εγενετο με το 
«Τό παρελθόν έ
νός ανθρώπου», 
εΰνοήτως άνυ- 
πομονεΐ νά έπα- 
νειδη τόν Φάϊτ 
εις ενα φίλμ αν
τάξιον τών πα- 
λαιοτέρων του 
εμφανίσεων, δη
λαδή άνάλογον 
τών «Αδελφών 
Σέλλεμπεργ »[ή 
τών λοιπών του 
καλλιτε χ νικών 
θριάυβων ιΐζ 
ιστορικά φίλμ, 
έξ εκείνων πού 
κυριολεκτικά» έ- 
δόξασαν τήν Κι
νήματα γρσφιαν 
κατά τό παρελ
θόν. Ή εύκοι- 
ρίααδτη δέν β- 
δόθη είς τό Κοι
νόν μας κατά 
τήν λήξασαν κι- 
νηματογραφ κήν 
περίοδον. Το 
γεγονός όμως 
ότι τοΰ τι βπι- 

είνε έξαιρετικώς

1U UUl»U* ρ,ΙΛν. V. -----Γ Ι -
;ραγωδόν, τοϋ οιιοίου η τελευταία προ

Μία άνατρτχιαοτίχή μεταμορφωαις τον 
Κόιραδ Φάϊτ

φυλάσσεται διά τήν προσεχή τοιαύτην 

ή ταινία του * Ο άvj
εύχάριστον, δεδουέ;ου οτι εξησφαλισθη δια θ . ύμου 
ή ταινία του < Ο άνθρωπος που ϊελφ Re λ- „α^ϊ(ίζοααι 
έργου τοϋ Οΰγκώ, τη: όποιας την προβολήν φαντ^ 
πόσον ανυπομονώ; θ’ αναμένουν οί θαυμασται
μανου z · έν 8>ικών μά; δίδει μίαν οαψή«^ζοΰ 
τή: σπουδαίοος" τής νέας ,ταύτης δ=;ιας 
Φάϊτ διά τήν όπωαν ο γιγας αυ.ος της εκφρ ςά 
φυγ6 να μάς έκθεση την προσωπικήν του δ®γά.
σαε’ς 'ά μάς είπη ότι ιΐργάσθη δι όλων του των 
μεων διά νά προσφ ρη μι ν τιλειοτεραν τω μ Χθ 
δε υπηρεσιών του πρός τήν ‘Εβδομην T®X.vr>*‘ .

■Ατ μένει λοιπόν νά κρίνωμεν εν κ“ιθφ,Λ ονι. 
θρωπον πού γελρ», δστις άν και αποτελεί Αμερικανι 
-κήν παοαγωγήν, οφείλεται είς ευσυνειδητον γ’ ρμ 
ί^λιτεχνίκήν «ργασ α? ώς έπί τό ^ειστον «γ«ν ν», 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Παουλ Λενι, και να -θ 
μβν τόν .‘Ανθρωπον «ού γελά» μέ τός Έη_
μιουργία: παρ μοίου είδους τοΰ Κονρατ Φαιντ. ελτιϊον^ 
τεςδ.ι ή πρόσω τι.ή έργασ α τοΰ σπουδα.ου αυτου καλ 

. /ιτέ/νου, «ά σνγκαλείψη την γιωστην φευ!
καί έλπίζω κήν καλλιτεχνικήν ανεπάρκειαν διά_την πραγματ

1 σιν παρομοίων σοβαρών προσπαθειών.^ ϊκαρα6α4ον

γαλ» παρουσιάζουν καί τοΰτο τό δ .1 δέν είναι
μόνον Αμερικανικής πριελευσ^ως Αλλά κα.
κα’ γερμανικής. Έχω τήν πεπο Θηην j
δτι εις; τούς κεντρικού; «νηματογραφου. των Αθη 
νών καί τοΰ Πειραιώς καθώς καί είς ολους τού με 
γάλους κινηματογράφους τών έπαοχιων θά 
θοΰν έ’φέτος πολλά’, ταινίαι τής «Φ^;
Ax’ ένός μέν διό ι αύται είναι έντελως νεαι καί αφ 
έτέρ" διόη θά παράσχωμεν κάθε δυναιήν 
ε’ς τάς επιχειρήσεις, έν.οείται μή παραλε.πον·ε5 να 
ύποσ-.ηρίζωμεν καί τά συμφέροντα μα’'

Ή AiX Ντάνκ°3ερ έν Γαλλία
•Η μεγάλη Γερμαν’ς καλλιτέχνις Λίλ Ντάγκοβερ εύ- 

ρίσιειαι νΰν έν Παρισίοις όπου «Υ^ίζει» ενα· 
λιτι-όν φίλμ δεά λογαρ ασμόν του Οι ου U -περ. Λ·γε ίαι δπ ή «Οΰφ.» έξηοφάλισε άπό τοΰδε την αποκλει- 

■ σιϊκότητά του διά τήν Γερμανίαν.
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: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ;
■

Ούσιαστικώς έληξε καί ή έφετβινή θερινή κινηματο
γραφική περίοδος. Τά 9)10 τών θερινών κινηματογρά
φων θά κλείσουν μέ ζημίας μεγάλα; λόγφ τής πληθώ
ρας τών κινηματογράφων ποϋ έλειτούργησαν εφέτος άφ' 
ένός καί λόγω τή; ακαταστασίας τοΰ καιρού καί τής έν 
σκυψάσης άπο ένός καί ήμίσεως μ νός επιδημίας τοΰ 
δαγγείου πυρε τοΰ δ όποιος όχι μόνον ερήμωσε τού; κι
νηματογράφους, άλλά κατέστρεψε γενικώς τά πάντα.

Ήδη αρχίζουν νά έτοιμάζονται πυρετωδώς οί χειμε- 
ρινοί οί όποιοι θά κάμουν έναρξιν ώς συνήθω5 άπό 1ης 
‘Οκτωβρίου. Έν τφ μεταξύ επιστρέφουν εξ Εϋρώπης, 
όσοι έκ τών επιχειρηματιών εϊχον μειαβή διά τήν προ 
μήθειαν ταινιών,καταφθάνουν δέ συγχρόνως καί αί νέαι 
ταινίαι αί δποϊαι έτοιμάζονται διά τήν προβολήν.

Πρώτοι θά αρχίσουν τήνλειτουργίαν των ώς πάντοτε 
οί κνηματογράφοι «’Αττικόν» καί «Σπλέντιτ» τής «Σι
νέ Όοιάν» οί όποιοι καλλωπίζονται καταλλήλως. Τοΰ 
«Σπλέντιτ» ιδίως έπεδιορθώθησαν έκ βάθρων τά καθί
σματα τοΰ δέ «Άττικοΰ» πιθανώς ή έξωτερ κή του έμ 
φάνισις νά παρονσιάση εκπλήξεις. Λέγεται ότι θά έξω 
ραϊσθή ή είσοδός του καί θά παρουσιάση ρυθμόν Αι
γυπτιακόν.

Επίσης, όπως έγράψαμεν καί εις τό προηγούμενου 
τεύχος καί τό «Σαλόν Ίντεάλ» θά καλλωπι θή, θ' άν- 
τικατασταθοΰν δέ όλα τά περισυνά του καθίσματα δια 
νέων αναπαυτικών, οϋτωςώσιε νά κατσστή καί τό «Ίν· 
τεάλ» ένα έκ τών άξιων τής πρωτευούσης κινηματοθεά
τρων.

Περί τοϋ «Ούφα Πάλας» δέν γράφομεν τίποτε διότι 
εϊνε γνωστή πλέον ή καλαισθησία τής διευθύ σεώς του.

Έν τφ μεταξύ οί διευθυνταί τών εταιρειών αί όποΐαι 
διατηρούν καί τά χειμερινά κινηματοθέατρα, συνέρχον
ται είς συσκέψεις διά νά άποφασίσουν τήν έφαρμογήν 
μέτρων τινών ώς πρός τήν ένοινίσσιν τών ταινιών των είς 
τούς συνοικιακούς κινηματογράφους τών Άθηιών κα 
Επαρχιών, τήν διατήρησιν τής πιρισυνής τιμής τών εί 
σιτηριων ή όχι καί άλλα. Συγκεκριμένως λέγεται ότι 
αί άνωτέρω έταιρίαι προσπαθούν νά συμφωνήσουν όπως 
μή ενοικιάζεται ταινία είς τούς συνοικιακούς κινηματο 
γράφους τών Αθηνών πρό τής πσρελεύσεως τετράμηνοι 
άπό τής πρώτης προβολής της καί τούτο διό ι ό κοσμο. 
γνωρίζων έκ τών προτέρων ότι τήν άλλην έβδομάδα θτ 
Ιδή τήν Ιδίαν ταινίαν είς τόν κινηματογράφον τής συνοι
κίας του μέ τό ήμισυ τής τιμής τοΰ κεντρικού τοιούτου, 
δέν πηγαίνει είς αΰιόν καί οΰτω ζημιούιαι μεγάλως ή 
έπιχείρησις. Πρός τήν άποψιν όμως αύτήν ώς μανθά'Ο- 
μεν, διαφωνεί ό κ. Κραΐμερ, διευθυντής τής Ήάτερν 
Φίλα καί τού «Σαλόν Ίντεάλ», ό όποιος φρονεί δτι 
δέν εϊνε ορθόν νά αποκλεισθούν οί συνοικιακοί τοΰ δι 
καιώματος αυτού, ϊφ’ όσον θά δέχωιται νά πλτρώσουν 
ένοίκια άνάλογα πρός τήν άξίαν τών ταινιών καί τή 
τάξεως τοΰ κινηματογράφου των.

’Επίσης οί διευθυνταί τών άνωτέρω εταιρειών ζητοΰ- 
νά συμφωνήσουν δπως, οϋδείς είς οΰδένα πελάτην τώ< 
’Αθηνών—’Επόρχιών, δίδει ταινίας άνευ προπληρωμή, 
τοΰ ενοικίου καί καταθέσεως μιας άναλόγου έγγυή >εω;, 
νά μή στέλλονται αί ταινίαι κατά δωδεκάδας καί νά προ
πληρώνεται καί τό διαφημιστικόν υλικόν.

Έ< παραλλήλου ό κ.Φαρέας διευθυντής τοΰ Α·Ο·Δ Ο. 
πληροφορούμεθα δτι προσπαθεί νά έ.τιτύχη τήν σύστ - 
σιν μιας ένώσεως τών συνοικιακών κι>ηματογράφων, τ ς 
όποιας σκοπός θά εϊνα>, έρ’ όσον θά έφαρμοσθη τό α
νωτέρω μέτρον νά μποΰ ιοτάρουν τάς ταινίας τών έται- 
ριών ποϋ ζητούν τήν έφαρμογήν τοΰ μέιρου τούτου >οί 
νά προμηθεύωνται ταινίας μόνον έκ τών άλλων γρα
φείων.

Ποιαν’-ξέλιξιν θά λάβ.υν αί άνωτέρω διαπραγματεύ

σεις δέν εϊμ.θ ι είς θέιιν νά γνωρίζομεν ά τό τοΰδε, δε 
δομένου ότι τά θέματα αΰιά συζητουνιαι ακόμη.

Περί τή; δικαία. ή μή εφαρμογή τών άνωιέρω μέ
τρων ό «Κινηιιατογοαόικός Άθτΐιρ» δέν δύναται νά 
έκφέρη ού εμίαν γνώμην διότι καί οί μέν καί εί ίέ ζη- 
ιοΰν νά προστατεύσουν τά συμ ρέροντα τών έπιχειρήσεών 
των. ’Εκείνο δι · τό όποιαν ένδιιφέρεται ό «Κτνιιμα- 
τογοα^ικός Άθτήρ» εϊνε νά έλαιτωθή ή τιμή τών πε· 
ρυσι>ών εισιτηρίων, διότι φρονεί 5ιι εκτός τοΰ ότι ηΰ- 
ξηθησαν διως άδικαιο/ογήτωτ πέρυσι, εϊναι καί τό ζή
τησα τής τρομερά; κοίσεω:, ή· δι^ρχόμεθα άπό έτους 
καί τήν όπο αν ένέτεινε ήδη ήέπιδηιιία τοΰ δαγγείον, 
πςάγ τα τό όποιον θά άια/καση τούς ’Αθηναίους τά 
π ογαίνουν μί >ν μόνην φοράν σιόν κι η ιατογράφον τήν 
έβδομάδα, ένφ ύ τάρχει έλ ιίς νά διατηρήση τό έθιμον 
ιου καί νά πηγαίνη καθημερινώς είς τόν κινη ιατογρά
φον, καί τό όποιον μέ μίαν μικράν θυσίαν δύνανται 
νά τό επιτύχουν ο· επιχειρηματία μας πρός τό συμφέ
ρον αυτών τών ιδίων.

* * *
Έν συνεχείφ τών όσων έ/ράψταεν είς τό προηγχύμε- 

νον τεύχος περί διαλύτεω: ιή Φάναμετ ά ιό 1η; τρ. 
μηνό; κ τί τήν άνάληψιν -ή; άντιπρ τιωπε’α; ιή. «Φ'οστ 
Νάσιοναλ» ύπό τής εταιρίας «Άμολ ιχίτης - Β υλγαρί- 
δης», ήδη άνέλαβέ τήν άντιπροσωπε αν ιή. άλλη; αμε- 
ρικανι ή. έιαρία; τής «Παριμά,.υντ» ή ΆΗην.ϊκή Έ- 
ταιρ α «Σινέ Όριά » Ή «Σινέ Όριάν» πλήν τής παρα
γωγή; τού 1928 — 1929 τής «Παρααάουντ», τήν οποίαν 
ήγορασε πρός εκ^ετάλλευ τιν διά τήν Έλκαδα, άνέ αβε 
<αι την έκμετάλλευσιν ολοκλήρου τού σ.όκ τής άνωτέρω 
εταιρεία; το όποϊ >< έίεμετ λλιύετο μέχρι ιοιδε ή «Φά· 
αμει». Έτίτη, ή «Σι»έ Όριάν» πλην τών ταινιών πα

ραγωγής «Πυραοάουντ» ή/όραοεν ήδη διά τοΰ μόλις έξ 
Ευρώπης έ.τίσιρ'ψαιτο; διευθυντοΰ το; κ. Ά. Ά α- 
στασιοδη και πλείστας άλτας ταινίας, ιδίως γερμανικά; 
καί γιλλι<άς

Ή αντιπρόσωπο; τής U-F.A. έν Έλλάδι, έ τ< ιρία 
«Συμβα-ική», έχει πεοιιάς 25 ταινίας παριγω,ής U.F.A. 
1928 — 1929 τάς Οποία; θά προβάλη είς τό κι»ηματοάέα- 
τρον τη «Ούρα Πάλα;».

Επίσης τό γραφειον τοΰ κ. Μσργουλή θά φέρη πρός 
ϊκμειάλλευσιν είς τήν Ελλάδα όλοκληρον τήν αμερικα
νικήν και γερμανικήν παραγωγήν τή; Universal τής ό
ποιας εϊνε άνιιπ όσωπος.

Ή έταίρια «Ήστερν Φίλμ» τή; όπο·ας τήν γενικήν 
διεύθυνσιν ώς καί τήν διεύθυνσιν τοϋ κίνημα ογράφου 
«Σαλόν Ίντεάλ» άνέλ ιβε ώ; γνωσ-όν δ κ. Ε. Κραί >ερ 
ίποχωρήσαντος λόγφ υγείας του κ. Ν. Λαζάνη, έχει 
ή τη φιρει πλείστα. τοί-ίις τό; ότι ίας θά προβαλη είς 
ιό « Σαλόν Ί «τ άλ». Μεταξύ αύ ών άναφέρσνται «Ή 
Σαχραζάτ» του Βολκώφ (παραγωγή; U.F.A. -«Σινέ Ά- 
λι· ν;·), «Νοσταλγία» »ή; Terra Film, «Δ γααία» έπίσης 
ή; Terra μέ τήν Μαρίαν Ζακομιίνι, «Πρ γκηψ ή Πα· 

ληάτσος» τοϋ Ντεκοαπρά μέ τήν Άλμπάνι κα, τόν Πέ- 
ι,ιοβ.τς», «Ή ωραία τυχο .ιώκιις- τή, Φέλνερ Φίλμ μέ 
τήν Λιλή Ν τ τμιιά, «Όφοιτοή; τής Πρά-α;» μέ τον 
νόνρατ Φάϊντ, δύο ταινία; τής Λύα Μάρα, «Τό τραίνο 

φάντασμα» ττς αγγλικής έταιρίας Φίλμ ΣέβιςΛίμιτετ κί.
‘Η «Άγγλ -Έλληνικη Εταιρία» ταινιών άναδιοργα- 

νούται έπίσης, άνεχώοησε δέ είς Ευρώπην ό έκ τών δι
ευθυντών της κ. Κ. Φραγκέτης, ό όποιος θά φέρη περί 
τάς 30 ται ίας τελευταία; παραγωγής πρός έκμειάλλευ- 
ιιν. Ή -Ά νγλο-Έκληνική ‘Ε αι ία» λοιπόν δέν θά πε- 
ιιορίζεται πλέον εί; τήν έκαειάνλευσιν μόνον έπεισοδι- 
ι«ών έργων άλλά θά γε·.·ι<εύη] τάς έρνασίας τη; κομί- 
Ιουσα πρό; έ.οικίασιν έργα κοινωνικά, Ιστορικά, 
άξια ιδιαιτέρα; προσοχής.

Έπ ση; τό νεοίδρυθέν γραφεΐον ταινιών τού κ, I

Κίνηνατογραότχός Άότήρ ■ < ι··—

Κουρουνιώ-η, άποχωρήσαντος ώς γνωστόν τής ριαν», κομίζει πλειστας ταινίας διάφορων έταιριών καί 
δη αμερικανικά; καί γερμανικά;.Είς άναλόγου; πρ >μηθε ας ταινιών πρσέβησαν καί τά ' 
γραφιϊι Γ. Σεκερη, Φ πτιάδη καί Σουλίδη, Ίρις Φίλμ, 
Στυμέλου, Τηι. Σπυρίδη, ΦόΕ, Μαΰρο-ΦιΛμ. κ. ά.

Εϊνε βέβαιον έπίση; δ ι τήν άντιπροσωπείαν τή; 
άμερικανικής έταιρίας, ταινιών F. Β. Ο. άνέλαβε ό κ. 
ίημ. Καρράς ό όποιος έκόμισε διά τή» έλληνικήν άγο 
ράν πρός έκμετάλλευυιν περί τάς 30 ταινίας τής τελευ ---------ταίας παραγωγής της. Έπίσης ό κ. Καρράς άιέλαβε καί τέχνη; τζεντλεμαι», «Το ίτποδρόμιον" 
τή» άντιπ .οσωτείαν τών γερμανικών μηχα·ών προβολής «Έχθριιί τώ ι γυναικών», «Μάε ή κλέπη 
Mechau-Projektor αί όποΐαι θεο ροΰνται ώς ή τελευταία < " " ' '· ·-«----- .·— _ u
λέξις τής μηχανικής, λίαν πρσσεχώ; δέ φθάνει ενταύθα ί 
καί τό πρώτον μ ιδέλο τό όποιον θά έκτεθή άς τά γρα- ι 
φεϊα τοϋ κ. Καρρά, ι

Τήν τελευταίαν στιγμήν πληροφορούμενα δ τι άφίχθη 
«ί; τήν πόιιν μας ό κ. Κίγκ αντιπρόσωπός τής έταιρίας 
Μειρό-Γκολδσυϊν δ όπ >ϊο μή κατορθώσας νά πώληση τήν παραγωγήν τή; άνωτέ,. ' ϊ·2· ‘Ελλάδα I
άνεχώρησε καί πάλιν. * * *

ΕΙς τό προηγούμενον τεύχος καί είς τήν 6ην σελίδ« 
έδη οσιεύθη άρθρον τής έκλεκ.ή; συνεργάτιδο. 
τοΰ Κινη^ατογρ. Άστίρος οεσποινιδος Ίριδο; Σκαρα
βαίου ύπό τόν τίτλον «Μαρία ή Πεντανιωτισσα» εί; τό 
ότοΐον καιεκρινετο δπως δήποτε τό έργον τής Νιάγκ— 
Φίλμ «Έρως και Κύματα».Ό Κινηματογρ. 'Αστήρ μολονότι θεωρεί τιμήν του 
νά δήμο ιεύη άρθρα εκλεκτών συνεργατών του ώς ή 
δ σποινίς Σκαραβα.ου, εϊνε υποχρεωμένος νά δη'ώση έν 
τούτοις ότι, έφ’ όσ^ν αύτά φέρουν τήν υπογραφήν ·ο·· 
γριφοντο;, δέν άηηχοϋν καί τάς γνώμ ις τοΰ περιοδι-ού. |

Σχετικώς δε μέ το άνωτ-;ρω έργον τής Νιάγκ — Φιλμ 
«Έρως καί Κύματα» δ Κινημαι.·γρ. Άσιήι εϊ ε υπο
χρεωμένο, νά διαφωνή-ιη πρός »ήν δήμοσιευθεΐσαν γνώ
μη τής συνεργάτ,δ ς του, θεωρών την έ^γασ αν τή. 
Νιάγκ—Φίλα αρκετά ίκανοποιηιϊκήν καί τ,ς πρνσπα 
θείας τών άδελφών Γ,,ζ.άΟη διά τήν ποα/μα οποιησιν 
ένό; έργου σημειώσανιος τοίτϋτην έπιτυχίαν, όχι μόνο, 
ευγενικός άλλά έθνικάς.

ιΣινέ Ό- ’ οκτησίαν τοΰ κ. Φ. Μοντεζίνη έλειτούργησε σέ μιά μα- 
1 γευτική τοποθεσία παρά τή συνοικίφ Άγ. Διόνυσό υ θε
ρινός κινηματογράφος προέβ ·λλε δέ μέχρι ιή. 20 Αύγού- 
στου τά έργα «Ρου»γιάλ Πάλλας», «Ό άγνωσ·ος κα- 
βαλλάρης», «Ή ά ιμασμενη» καί «Τάν ή έπί τα ».

Κ. Άνδβιόπονλος

δπ Ίο μηκατορυωσας »- . - , »
άνωτέρω εταιρία; δια την Ελλαδα

ΚΑΒ1ΛΛΔ
Κινημ. ’Ολύμπια —Πρ εβλήθηταν τά έργα «Τίγρις 

θαλασσών», «Αύτοκρττ ρικόν ξ νοδοχεΐον», «Έρατι- 
...είςί/." 7» μέ έπιτυΛίαν, 

. «Μάέ ή κλέπτρια», «Ή κόλα-
σις τής Σαγγάη;», «Μεγάλη κυρία», « Η κυ^ία δέν θέ
λει παιδιά», «‘Αγνός γλεντζές», «Ό αξιωματικός τής 
φρουρά;», «’Αδελφοί Σελλεμπιργκ», «Ό «ίό; του Ζορ- 
ρώ», «Χρυσή πεταλούδα», «ΙΙάΛας», « 1 όμ ό ριψσκίνου- 
νος», «Αί περιπέτειαι τοΰ Χάρολδ», «Εί; τόν κλωβόν 
τών λεόντων», «Ό μαύρος πειρατής» καί «Τό παν διά 
τήν γυναίκα».

Κΐιημ. Αίγλη.—Προεβλήθησαν «Ό άετός τής Άρι- 
.4—,», « ϊέ μισώ», «Ό τρόμος τοΰ Τεξάς», «Τόλμη καί 
νεότης», «’Ανάπηρος έξ ερωιος», «Ή δικηγορία», «Μέσα 
στή; φλόγε,», «Ό ένοχος έτιμωρηθη», «Μυστηρ ώδες 
άεροπζ.άνον» καί «Γκίψον δ χαρτο ιαίκτης». Νιταόηονλοε,
ΧΑΛΚΗΣ

Κινημ. Πάνθεον.— Προεβλήθησαν τά έργα «Τρέλλες 
κτριαβακιού», «Ή κυρία το ι βαγκό<-λί·, «Οί να.αγοί 
ιή, ζωής», «Ή Αυτού Ύψηκότης», «Τά δυο χαμίνια» 
και «Ή Κάριιεν».

Κινημ 'Ολύμπια—Μπούφαλο. — Προι β' ήθησαν «Ιν
δική ιραγωδία», «Τό έγκλημα τοΰ Φάρου», «Ύπό τό 
κρά ο, τή, Άντιτα;», «Οί τρεις άτρόαη ο.», «Ή κυρία 
μέ τή; νοϋ ε;», «Ή χιρεστρ.α οσ Ν ίλο■·», « Γο ματω- 
αένο γράαμα», «Ατσαλένια πουνά», «Χαλύβδινοι άν- 
δρε;>, « 11 έρασ αί» κ ιί «Ξινθή ή μελαΛρ ινή».

Κι·ημ. 'Αιτικον (Κριπή^ωμα).—Έπαί θησαν τάέργα 
«Μιά γυναΐκ ι άλά γκαρσόν», ·Φαισ»ς τού πό ερ», «Ό 
Χροσυθήρις», «Μαιι νεκροΰ», «Χρυσή πετ,,λοϋδ », 
«Βαρκάρη; τού Βόιγα», «Τό τριαντάφυλλο του Φορ- 
τοΰν»» κα «Τό παιδί τοΰ δρόμου». Α. *ΑκροθαλαοσΙτης

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π Α Τ Ρ A I «ΉΚινημ. Πάν&εον (Ταράισα), — Προτ βλήθησαν > 

Μητρόπολι » μέ έξαιρετικήν επιτυχίαν, «Μιά νύχτα έ«ω- I 
τος», «Κορίισια που δέν παντρεύονται», «Κ ζανόβσ;» 
είς δύο έποχάς, «Μακιγιάζ», «Ιπποδρόμων» καί « Απα 
τηλαί φ-όγει». Άπο ιή. 15 παρ μη ός έκαμεν έναρξιν 
παραστάσεων τό Ί.λληνικ ν Μ λ. δρα α.Κινημ. Πάν&εον (Αΐ&ονσα) —Προεβλήθησαν «Ή 
Μητροπ >λις» είς δύο έποχάι, «Τό παιδί τοΰ Ταρζάν», 
♦Μια νύχτα έρωτος», «άαςανιβα;» καί διέκοψε λόγφ 
τοϋ θέρ >υς τάς παραστάσεις του.Ύ.το τήν δ εύθυνσιν τοϋ κ Π. Κουβέλη ιδιοκτήτου 
τών δύο άνωτέρω κινηματογράφων λειτουργεί κατά το 
θέρος ιί; τά Ψηλά ’Αλών α καί ό Κι ηματογράφ >ς 
«Άλάμπρα» προέβαλε δέμέχρι τή; 20 Αύγουστου τάέργα 
«Παριιινές γάμπες», «Έμποριον λ=υκής σαρτός», «Ό 
χιονοστρόβ λος», «Πρίγκηψ Κοζάκος», «Ή μονομαχία» 
καί «Δράματα ιϊκων άνοχή;».Κινημ. Ίντεάλ —Προεβλήθησαν τά έργα «Παριζιά- 
νες», «Σάρξ καί διάβολος», «Ό ένοχος» καί « Η τιαή».

Κ.νημ, Ζενίθ·. — Προέβαλε τά φίλμ «Ξανθή ή με- 
λαχροιν·ι», «Ό δραπέ η; τού Φρενοκομείου», «Τό παλάτι 
τών όργιω », «Μαγικός καθρέπτης», «Μοντέρνα Παρι- 
ζιά-α», «ΟΙ γίγα»τε; τή; θολάσση;», «Ό άγνωσ ο; κα- 
ραλλάρης», « Η άπμασμένη», «Μίστερ Βοΰ» και «Γάν ή 
έπί τά ».Κινημ, Όασίί.—Ύπό τόν τίτλον αυτόν κα! τήν ίδι-

Κινημ Πάνθεον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Έξ ήμέ- 
ραι έρωτος», « 1'ραγωδία», «Γυμνά γυναίκα», «Κακόμοι- 
ρ« νυναικες», «’J Ίλιγγος», «Σιωπηλός κατήγορος», 
«Ύπό τήν σκιάν ιών τάφων» το όποιον ύτερήρεσεν, 
«Άναλααπαι ονείρων» κα. «Ό άετό; τών θα ασσώ ».

Κινημ, Σαπφά, - Προεβλή Ιησαν τό «Μπέν Χούρ» 
εί, δύο έ τοχά,, «Ζ μω το σπόρ», «Γάν ή έπί τα », «Ό 
πύργο; τοϋ βρ ιδέω; θανάτου», ιιέ άποτυχίιν, «Τεκα», 
«Γό παλάτι τών όργιων», «ΘΛ,ίψε ; τοϋ σατανά» ιό 
όποιον δέν ήρεσε, «Παγκόσμιος πόλεμο;» μέ συ ;κέ\τρω- 
□ιν κόσμου άκλά δέν ήρεσε,«ΡουαγιάΛ Παλλσ;» καί «Φά- 

’Αλ.Σωφβ .

= VNQH
Κινηιι. Μέγας. — Προεβλήθησαν «Ή κατάσκοπος μέ 

τά μαύρα μά ια», «Έχ εροί τών γυναικών», «Ό Χρυσο- 
όήχας», «Ό μ ιΰρο; πειρατή;», «Ό Σωματ φυλαξ», 
■ Ρόμονα», «Ή μπαγ.αντέρα», «Ό κλόουν», «Τό όνβιρώ- 
σες βάλ.» κ ιί «Τό άνευ οικογένειας».

Κινημ. ’Ωραία Θέα —Έ-αμε έ»αρξι ν ύτό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ κ. I. Σαμαρά μέ το έργον «Οί Είλωτες».

Σ. Καζαντζής
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Νεμέα;)

Πρτ ή-ιενών ήοξατο τών έρνασιών τοΰ ό κινηματο
γράφος μας Πάνθεον είς τήν πλστ,ίαν τοϋ καφφενείι,υ 
Γ. Άνέστη μέ τό «Σ τλαμπό ή Καρχ,ηδών». Ή υπόδεσις 
ιοΰ έρ<ου β/αλμένη άπό τό ομώνυμον μυθιστόρημα >α- 
τέπληξεν τού; θεατ ις μέ τήν άφάνταστον μεγαΌπρέ- 
πειαν έξελεισομένην 4; τόν ταινίαν. Μετά την προβο
λήν τής άνωτέρω ταινίας ήχξατο ή προβολή τών έργων I



in Κινηματογραφικός Άότίιρ

«Μυστηριώδης "Αράχνη· έργον αστυνομικόν, «Όργανο- 
παίκιρα·, «Μαΰρα ρόδο» έργον γ μάτο περιπέτειες, 
«Θηρία καί Θηριοδαμαστής» και «Ή Ριποστ». Τάς πα
ραστάσεις παρακολουθεί αρκετός εκλεκτός κόσμος τής 
κ >,νωνίας μας. Ή διεύθ"νσις τοΰ κινηματογράφου μάς 
ύπότχεται τήνπροβι'ιήν έκλεκτών έργω>, πρός επιτυχίαν 
τοϋ σ οτοΰτηςδέ συνεβλήθη μέ τό κινηματοθέατρον 
"Αθηνών «Σαλόν Ίντεάλ» άπό τό όποιον προμηθεύεται 
τά έργα. Γιάννης Φλιάαιος
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

λοκ ό νεώτερος άσιυνομικός» μέ τόν Μτοΰστερ Κήτον, 
«Δάκρυα τής άγάπης», «Πυιός τόν σκόιωσε», «Μύστηριώη 
δ ις ’Αφρική», «Τιμίνη», «Ή γ. η σα» μέ τήν Νέγκρι, 
«Χρυσή π ιγκήτιοσα» καί «Στά καμπαρέ».

Κινημ. Φοϊνιξ, Έκαμε έν ρξιν καί προεβλήθησαν τά 
έργα «ΓενεβΐιβΊ»,«Δόν Ζο ά » μέ τόν Τό « ΜίΕ τό οποίον 
δέν ήρεσε καί «Μετά τόν έρωτα». Άλέξ. Μπιζέλης
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον ” Αντραν Ποοεβλήθησαν. «Τά τέκνα 
τοΰ δΐιζυ/ίου·, «Ό Ρίφ καί ό Ρ φ στό ναυτικό», «Ή 
πριγκήπισσα τής Τσάρδας», «Φρίτς ό πυγμάχος» καί «Ό 
βασιλεύς τών δασών».

Κινηιι Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Τό ώμορφο κορί
τσι», «Ναύ>ης μέ τό σ αν ι», «Άλωσις τής Κων)πό- 
λεως» καί «Οϊ δύο κατάδικοι».

Κι.ημ. Μ/ιονάιον. Προεβλήθη ή «Μόνα Βάννα».
ΚΑΛΑΜ»I

Κινημ. Αμερικανικός Προ βλήθησαν τά έργα «Γύρω 
άπ’ τό γά ιο», «Έρως καί κύιατ ,», Κολιμπρί» «Θηρία 
καί θηριοδαμαστής», «‘Ο θηλυκός μορτάκος», «Άνοπλη- 
οωμπιικός σύζυγος», «Θανιτική ά τί », «Ναυμαχία τοΰ 
Σιντιίνκο», «Ό πειρατή;», «Κροκέι», ·Κοέν Κέ/λυ καί 
Σία», «Γυμνή νυ-αϊκα», «Ό υίος τοΰ Ζ ρρό», «Κ-εώ ή 
χιρεύιρισ». «Μ τάρ«ελυς ό υεγαλοπρεπή », «Ή εΰνοου- 
μέη τοΰ Μαχ·ο ιγ ά» κ.ίβ'Η άρχόντισσα τοΰ κόσμου».

Κινηιι. Αθηναϊκός. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η έξο
δος άτ" έδώ», «Συρματοπλιγιιατο», «Τ' απόκρυφα τι ΰ 
Χαρευιοϋ» «Τό έ<κκημα τοΰ Φίριυ», «Όάνθρωπος χωρίς 
χέρια», «Ζ ίτω τό σπορ», «Οί ερωτευμένοι τοΰ μισ· νυ- 
κτ’ου», «‘Ο Ν ιπολέων», «'Ανάθεμα ό πόλι.ιο,», « Η 
βουλευτ ν ι», «Ή κυρία μέ τήν έρυί·α», «Ό άγνωστος 
«αβαλλάρης», «Καλόγηρος καί κοκότ.α», καί ή «Άγο^ά 
τών σκλάβων».

Έκαμαν έν 'ρξιν καί δύο νέοι κινηματογράφοι θερι
νοί : Ό «Άπό.λω » μέ τό έργον «'Ένας άνάρυοστος γά
μος», έπίσης «‘Ο βασιλεύς τών κάαπωι» κοί «Ό Δόν Κι- 
χώτης», καί «Παραλίας» μέ τόν «Κόμη'α Σ λτρύ», «Μιά 
γυναίκα τοϋ κόσμου» καί «Τά μαΰοπ ρόδα».

Ιωάννα Μιχάλον 
ΑΕΒΑΔΕΙΑ

Κ^ινηι. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό θΰμα 
τή; ιύχης», «’Επικίνδυνος άθαότης» καί «Ό άγνωσιος 
στρα ιώ ης.

Κινημ. Παράδειαος. ’Αργεί.
Κινημ. 'Αμπελόκηποι. Έναρξις λίαν ποοσεχώς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γιάννην Φλιόαιον (Νεμέαν).— Δελτίο" θά εάς σταλή 

προσεχώς. Έν τφ μεταξύ παρακαλοΰμεν έξακι λουθείτε 
ιας ά»τατοκρίσεις. TuV χειμώνα λειιουργεϊ κινηματο
γράφος ;

Βρινάσην (Ναύπλιον).— Δυστυχώ; φωτογραφία, τοΰ 
Φάϊντ δεν έχωμεν Έργα έχει τόσα καλά ώστε άδυνα- 
ιοΰμεν νά ξεχωρίσωμεν έν·.

Βααίλ. Σολάκην (Ροδολεΐβον) — Πολύ ευχαρίστως 
δεχόμεθ ι νά μάς άντιπροσωπιύσετε. Γρσψατέ μας καί 
άν λιΐ'ουργεϊ είς τήν πόλιν σας κινημαΌθ.α ρον

Γεωργόπουλον (Μεοολόγγιον) — Έκάμ,μεν τά; σχε
τικά; συσ.άσιισ, κι,λον είνε έμυςνά τοΰ γράψετε καί 
τάλιν, δ ότι είνε ένδιχόμενον νά τό έλησμόιηοε ό κ. 
Γαςιάδης.»

Σ. Κοζανιξήν (Ξά,ν&ην).— Αί συνδρομαί τών τεσσά
ρων πού μάς γράψατε παρατείνονται πρές χάριν σας 
μέχρι τέλους Σεπτει,βρίου. Όπως σάς εΓ ε γνωστόν ιό 
έτος έκδίδονται 32 35 τεύχη καί όχι 52, διά τούτο καί ή 
έτησία συνλροαη ιϊνε 150 ίρ χμάς.

Άλ. Μπιζέλην (Κέρκυραν).— Τό πρώτον τεΰχσς τοϋ 
1927 τι άται δρ 10 καί όχ, 5. Φωτογραιί-ι δέν υπάρ
χουν πλ«ον.

ΚινηΗατογραφΑκάΤ "Αάτηρ

{(^ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΗΧΩ ^ί |
λυγουντ, έσπευσε νά ζητήση τηλεγραφικώ; ιίς τήν 
«Μέιρο-Γκόλόουϊν —Μάγιερ· τούς ό^ους ύπό τούς όπ ί
ου; θά συγκατετίθετο νά τοΰ «δαν.ίση» τήν Σο ηόίδα 
καλλι έχνιδα ϊνα «γυρ ση·ύπό τ.,ν ιδίαν αύτοΰ διβύθυν- 
σιν την «Σαλώμην».Μέχρις ώρας αγνοεί tai έάν ή «Μέτρο Γκόλδουϊν— 
Μάγιερ έδεχθη νά π ιραχωρήση τήν Γ«ρέτα Γκάρμπο ή 
οποία έσχατω; άνενέωσε τό σύμβολα.ον τη; μέ τήν περί 
ής ό λόγος Έ αιρίαν διά μίαν ολόκληρον εξαετίαν.

ι Μία ταινία τοΤ Σεάενίγνεν

Η «Ονφα» έν ’Ιταλία
Κατ’ αύιάς προεβλήθησαν ίν Ίταλίρ σειρά παλαιών 

μεγάλων σ υξέ,τής «Οΰψ » ώς λ. χ. «ή «'Αννα Μ ιο- λέϋν», «ή Μάνικα», «Β ρ τας Βίνσιτ», «ό Δρόμος πρό, I 
τήν καλλο·ήν καί τήν Δύιαμιτ» >αί άλλα.
"Ο πρέιί6ν< τής Γαλλίας έν Ντονμπάμπελόρπεργ

Ό Πρέσβυς τής Γαλλίας έν Βερολίνφ Έξοχώτατος 
Μαργκερί έπεσκέ^θη κα ά τόν παρ μή α τά στούντιο 
τή; «Ουφ ι» έδρεόοντα ώς γνωστόν ίν Νιουμπάμπελσ- 
μ ιεργκ. Παρουσίρ τοΰ πρέσβεως έλήφθησαν μερικαί 
σκη αί τής «Ουγγρικής Ραψωδίας». ‘Ο Γάλλο; διπλω 
μάτης έςέφρασε την εΰαρεσκειαν καί τον θαυμασμόν 
του δ ά τήν μεθοδικότητα τής έκεϊ συντελούμε,ης εργα
σίας καί διι τήν τεραστίαν έπέκτασιν τών έρχαστηρ ων 
τή; «Οΰφα» καί ηόχήθη έπανερχόμενος έν Γαλλίφ νά 
εύρη πορομοίαν έξέλιξιν τής τεχνικής τοϋ Γαλλικού κι 
νη κατογράφο-.
Η Άολέτ Μαοόάλ μάς ιϊτέλ-
λει τούς ^ατρεττθαονς τας

‘Η ώραιοτά η Γολλίς κολλιιέχνις Άρλέτ Μαρσάλ έ- 
πανελθοϋσα τελευταίως έν Γαλλ q άπό τον Ν. Κόσμον 
μάς έκφράζει τάς θερμάς τη; εύχ.αριστί··ς διά τάς ει’χυς 
τοϋ «Κινημ. Άαεέρος» έπί τή έτιστρυφή τη; έ» Γαλ- 
λ </ και συνάμα μάς στέλ'ει τούς χαιρετισμούς τη; άπό 
τήν ποιητικήν Βρεττάνην όπου περνά όλίγας ήμέρας ά- 
ναπαύσεως. Ή Αίλιαν Γκίτς είς τό ιίτούνττο U F.A.

Κατά τόν παρ. μήνα, ή Λ λίαν Γκύς έπεσκέφ^η τά 
έν Ν οομπάμπελσαπεργκ στούντιο τής «Ούφα» καί έξέ· 
φρασε ο ον τόν θαυμασμόν της δ ά τσς γι,αντια ας νεω- τέρος εγκαταστάσεις τής U F.A., χα,ακ,τιρίσασα τά | 
ύπο περάτωσιν έργαστήρια αυτής ώς «πρώτης τάξεως».

Ό σκη,οθέ ης Βίτλυ Πράγκερ μετ βη εις τήν γνω
στήν ΌλλαΌικήν Λου ρόπολιν Σεβε.ίγκεν ήτις θεωρεί
ται ώς μία τών πλέον κασ .ικών και πολυσύχναστων εύ- 
ρωπαϊζών λου ρ .πόλεων,προς τι ν σκοπ.,ν Vu. «νιρίση» έν- 
διαφ ρούσας σκηνάς μιάς νέας παραγωγής τής «0ΰ4α» 
άκαθορίστου είσέτι τίτλο:·.

Ό Βίλλν Φρ’τς μέ μουάτάκτ
Διά νά συμ,τ? ηρώση τό ΰ,ος τοΰ νέου του ρόλου ώς 

Ούγγρου Ού άρου είς τήν νέαν του ταΐ'ίαν «Ουγγρική 
Ρ.,ψωδ α», ό Βίλλο Φρίτς άφή ε τό μουστάκι του νά 
φυτρώση Έπαν ιλαμβάνομεν τό γεγονός άν καί είναι 
άμφίβοΌν έάν ό Φρίτς άναμέιει τήν ούξησιν τών θαυχ 
μαστριών του άπό τή» χειρονομίαν του αυτήν.

s sis nswmi:
Ή συμπαθής καλλιιέχνις Μ ίγδα Μπελάμυ εζή- 

Τησε άπό τήν χορεύτριαν Μαοιβν Μόργκαν νρ 
τής δανείση ιά 
κιλλι,έρα; χορεύ
τριας εξόν άπαρ- 
τιζεται τό «μπαλ 

,λέτο» της, διά νά 
| ϊάς χρησιμοποι- 
ή ση είς τήν ταινί
αν της «ή Αντι- 

I πρόσωπος», ώς 
μανεκέν. ΕΙς το 

' φίλμ τοΰτο ή θελ
κτική άμερικανίς 
καλλιτέχνις υποή 

I κρίνεται τόνρόλον 
| μ ά; μεγάλης ρα
π ρίας.

Αί νεαραί χο 
ι ρεύτριαι έδέχθη- 
σαν λίαν φιλοφρο
νώ; ώς ά'αμνη | 
στικόν δώρον τής 

ι συνεργασίας των 
I μέ τήν διάσημον 
i καλλιτέχνιδα τής 
«Φόξ»,άνά έν ζεύ
γος μεταξωτών 
καλτσών έκ τών 

I αρίστων ποϋ έ- 
φορέθησαν ποτέ.

ΟΙ Ήνωμένατ Καλλιτέχνη καί ά «Ονφ«»
Κατόπιν συμβάσεως ύπ< γροφείσης μεταξύ τών δύο 

άνωτέρω ‘Εταιρειών, τά κίνημαιοθέα’ρα τής «Οΰφο» 
αναλαμβάνουν τήν προβολήν τής κυριωτέρας με„ίδος 
τής παραγωγής τών « Ηνωμένων Πολιτειών» είς τάς | 
μιγαλοπρεπεϊς οίθούσας ιϊς τάς όπ ιίας δίδονται αί πα
νηγυρικοί πρώιαι τών έξαιρετικών ταινιών τή; «Ούφα·.,

‘II Μσράέλα ’Αλμπάντ είς Ρώιιην
Άπό έν ιύοσμον ταχυδρομικόν δελτάριον ό «Κινημ 

Άσ'ήρ» πλτραφιρείται την μειάβασιν τή; Μαρσέκλας 
Άλμπάνι »ίς Ρώμην, ένφ συνάμα λαιιβάνει Όύς θερμό- 
τέρους χαιρετισμούς τή. φίλης καλλ τέχνιδ.'ζ άπό τήν | 
αίωνίαν πόλιν, τούς όπο ους καί διαβιβάζει εις τούς α
πείρους θαυμαστός τής Μαρσέλα Άλμτάνι.
Σαλώμη —Γκοέτα Γκάρμπο

‘Η Γκρέ α Γκάραπο έξεδήλωσε τήν ζωηρόν έπιθυμί- I 
αν της νά ϋποκριθή τήν «Σαλώμην» του Οΰάϊλδ. Ό γε·| 
νικός διευθυντή: τής «Παραγωγής» τή; Εταιρίας τη 
κ. Λουδοβίκος Μάγιερ δέν θα είχε καμαίαν ά τίρρησιν 
διά τήν πραγματοτοίησιν τή; έπιθυμίας τής Γκάρμ.πο ή 
οποία άλκως τε γν·ωρ1ζιι κολλ τερον πόσης ά λης καλ , 
λιτέχ ιδος νά έπ βάλη τάς θελήσεις αυτής, έάν ή «Σα
λώμη» δέν είχε ήΐη κινηματογραφηθή πεντάκις, πράγμα ! 
καθιστόν τόν ρολ ,ν αύτον π ,λύ κοινόν πλέον.

Μ^λ ς ό Πόμμερ ιής «Ούφα» έπληροφορήθη τήν φι- 
λοδ ξίαν τή; Γκάρμπο, τή; οποίας τό άξιόλογο ταλέντο 
παρηκολούοηοΒν έκ τοΰ πλησίον όταν εύρίσκετο έν Χόλ-Ι

Κινημ. ’Αιακόν. Προεβλήθησαν τά έργα «ΛευκήI 
Άδε/φή» «"Η κυρία μέ ιάι καμιλ ας» μέ τόν Βαλεντίνο, 
έπα ε ή.ιθη ή προβολή «Μταροκό», καί διάφοροι κ«- 
μωδί ιι. "Επίσης προ βλήθη καί ή έιτιστη ιον.κη ται.ία 
«Έλο-οσία και Φύμα ιιω ιις»καί «τά άφο ·δια νοσήματα».

Κινημ ’Απόλλων. Πρ ε ιλήθησα» «Οί άθεοι», «Ή 
κόρη .ή: κα«αιγί·ιος», «Ή κόρη τή; σελήνη», «Ό 
πρί,κηψ Ζιλάχ», «Ή δούκισσα τής Όσμόνδη », «Ό σα
τανά.», «Άβδ. ύλ Χαμίτ», «Μαρτύριον γυν. ικός» καί 
«Δέκα Έντολα ». Κ, Βουτααας
ΑΜΦ'ΣΣΑ

Κινηιι. Καραδήμου. Πριεβ'ήθησαν τά έργα «Ή άγω- 
νίτ», «Τό με/άλο διάλειμμα», «Τά έπτά κορίτσ α τή; 
κυρίας Γκωύρκοβ τς», «* *Η Φωιιά», «" ) δόκ ωρ Καλ 
λιγκάρι», «Μπαμπά; μέ τό στ ινιο», «Ό φ λος μου σω- 
φέρ», «"Η Μ ιρία Μαρ.άννα, Μτρ έττα», «’Από τά χρο 
νικά το > Γκρήσωυζ». «‘Ο Φάουστ» καί «Ό Χριστός».

'Ετίσης πρ ·εβλή'»ησαν «Ή πριγκήπισσα Ρεπανάκι», 
«Τό σπήτι τοϋ ψεύδο ς», «Η πριγκήπισσα τής Τσάρ 
ντας», «Δ"ναμις >αί καλ'ονή», «Ότε ρα ποϋ οβύνου », 
«Στερνό φιλί», «‘Ωραιόιερις γαυπίτσες τοϋ Βερολίνου», 
«‘Η μονάκριβη», «Συζυγικοί παύοεις» καί «‘Η τρελλη 
Λό α». Λ.Γιολέσσας
Α'ΓΙΟΝ

Κινημ. Πιρϋ'ενών. Προεβλήθησαν «Τρεΐν υπέροχο, 
άλήται», «Μα.όν Λεσκώ», «Λευκη’Αδελφη», «Το μυ >τι- 
κον έως θηιι ροϋ» ιί. Ιό επεισόδια, «Χριιτόφορος Κο- 
λόαβο », «Χρυσή καρδιά», «Μητρόπολις», «Μιχαήλ 
Στρογκώφ», «Γύρω άπό τόν γάμον», «Τ λ«υταϊο: άνδρα. 
έπι τής γης», «’Εν μέ-φ τών λϋκωι», « Η κωμωδία τή. 
κ·>ρδ ά:», «Δυό γροθιές καί κάτω»,«Μέ τό στανιό θά...». 
«Άγρυπνο; Φρουρός», «Ή κυρία τοΰ βαγκόν—ιί», «‘Ο 
Έκφυλος», «Γιά νά σκοιώσω τό παρελθοι», «Δράματ 
οίκων ά.οχής», «Ώς λέων», «Ή όγδόη γυνοϊκα τοΰ 
μπάρμπ —μπλέ», «Βασιλικοί έρωτες», « Ο αετός τής Ά· 
ρ.ζόνας» καί «Κολμπρί», δπερ ΰιερήρεοεν

Έπίσης προεβλήθησαν τά έργα «Πρίγκηψ καί κο- 
κόττ.ι».·Μπαρ ικό», «Γυμνή γυ»αϊκ«», Χρυσή «πεταλ··ΰ- 
δ », «ΤρελΛή δ ύκισσα», «Μαύρη χορ ύιρια», «‘Αγνός 
γλεντζέ,», «‘Ο έρως είνε τυφλό,», «‘Ο ιαυρι μάχος» καί 
«Ρόμοκα». Ν. Μ.-αρμπίλης

ΚΈΡΚΥΡΑ

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά έργα « Η 
εύ'-οουμένη τ· ΰ Μαρ,αραγ.ά», «Μαρτύριον γυναικό »,
• Τσέ —τσακώ». «Είς τήν χώραν Όΰ μίσ >υ.», «Ή σφυϊρα 
τής ζωής», «‘Ο μάγος τοΰ Όζ», «Ή χορεύτρια τή 
Γρενάιη », «Τζαζμάνια», «‘Ο μικρός λορτο;», «Τό παιδί 
τής Φλάνδρα » κ ιί «Ή βισί ισ»α τοΰ Σιββά».

Κι.ημ. Άιναϊον (Άδελ, Άρώνη). Πρ εβλήθησαν τά 
έργα «Τί έπαθε δ Γιάννης»,«Άπο τήν πόρτα τής υπηρε
σίας», « Λαλαμπώ», «ΓυναΙ<ες άπαγορεύαντ >ι», «Ό άνα- 
πληρωαατ.κός σύζυγος» «Τά πιραμύ Η ι τοΰ Χόφμαν», 
«Μέ τά φτερά τήςά^άπη », «Ό π ιρατής», «Το ίπτοδρό- 
μι..ν» μέ τόν Σαρλώ, «Ή άγνωστος», «‘Ο Σατα.ά,», 
« Κόμη, Καλλιόστρο», «Άννή Σουζάννα», «Ίεγάκοδιά- 
λιΐμμ », «Ή πριγκήπιτσα ιή; Τσάρδι;», «Κοκοττόδρο- 
μος», «Τά σ τήτι τοϋ ψεύδους» και «’Αγωνία».

Έπίσης προεβιήπησαν τά έργα «Ό άνθρωπος ιιέ 
τϋν Ίσ ανυ» «Τ ,ίρ -ους», «Τρελλή Λόλα», «Μπαμπάς 
μέ τό στανιό» καί «Έ ω; καί κύματα».

Κινηματογρ Ποικιλιών Προεβλήθησαν τά έργα «Σέρ-



Kivnu ατογραόικός Άάτύρ

π7” φιλοσόφου Λέοντας Τολστόϊ. Σκηνοθεσία Ε- Goul- 
ding. Πρωταγωνισταί ή ωραιότερα βάμπ Γκρέτα 1 καρ
πό καί ό Τζών Ζιλμηέρ,τό ίδεο δέοτερο ζιΰγος. Τό φ λμ 
σύ ό προβάλλεται ?Γ δγδόην έβδομάδα είς τό «Γκ'όρια 
Πάλαστ» του Βερολίνου. Έργο, τό όποιον πρέπει καί 
μεις νά δούμε ασφαλώς.

«Κατοίχϊς» μέ πρωταγωνιστάς τήν Λίλιαν Ζίς καί 
τον Λάρς Χάνσον, σκηνοθεσία Δ. Σζέστρεμ.

μεγίστη &υσία. μέ τήν Άλίς Τέρρυ καί τόν Ί- 
βάν Πέ^ρκβιτς.

«Ό βλάξ- μέ τόν διάσημον χαρακτερίσιαν Λόν Τσά- 
νεϋ καί τόν Ρ. Κορτέζ.

*Ή θεία γυναίκα, ένα φίλμ τού Σζέστρεμ μέ τόν 
Λαρς Χανσ^ν καί τήν θείαν πράγματι γυναίκα Γκρέτα 
Γ χάραπο.

• Σιαγκαπονρη. σκηνοθεσία τοΰ είδικοΰ διά κινεζικόν 
στιλ ΟύίΛιαμ Νάϊχ, μέ πρωιαγωνισιήν τόν Ραμόν Νο- 
βάροο.

‘‘Ο πρίγκηψτών περιπετειών. μέ τόν Ρ. Νο°άρρο. 
, < Απηγορευμει αι ωραι. μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο καί 

τήν συμπαθ,στάνην Ρ«ιέ ’Αντοοέ.
«Τ.ί μεσάνυχτα, μέ τόν Λόν Τσάνεϋ.
πΤζέ.υ, ό ναυτόιαι;. μέ τόν Τζ. Κοΰγκαν καί τόν 

Λάρς Χάνσον.
^Άνδρος, γυναίκα, αμαρτία' μέ τόν Τζών Ζ λμπερ.
‘θ χώρ ς δέν μάς έπιτρςπει νά συνεχίσωμεν, άρκοΰ- 

μεθα λοιπόν είς αΰιά.
United Artists

,Καί οί ,*‘H - ωμενοι Καλλιτέχναι» δέν θά άντιπροσω- 
πευων αι αιυιώς ενταύθα κατά πάσ ιν πιθανότητι. Έλ- 
πιζεται όμω: οτι θα άγνρασθοΰν άρκετά φ.λμ τής παρα
γωγής των ύπο τοΰ κ. Μαιροδημάκη.

«Homan disputed», με πρωταγωνίστριαν τήν μεγά
λην τραγωδόν Νόρμα ιάλμα ζ κυί trv γ-ωστόν άπό τήν 
«Κυρ α μέ τας Καμ-λίας», Ζίλμπερ ΡόΛ,αντ Σκηνοθεσία 
Η. King,

«... αλλ’ ή σόρξ άσθενής». Ένα φίλμ τή; Γκλό- 
ριας Σβάνσον.

«Τό Ελος» (The Swamp) τοΰ Ε. ΦόνΣτρόχαϊμ μέ τήν 
Γκλόρια Σβάνσον.

*‘O κήπος τής Έδέμ», μέ τήν Κόριννα Γ-'ρ'φιθ.
«Οι τρεις Σωμαι οφύλακες και <ιΜετά εΐκοσίν έτη., 

μέ τό Ντούγκλις Φ ίρμπανκς.
«City Lights», μέ'τόν Τσάρλυ Τσάπλιν.
«Θύελλα», ,τό φίκμ ιΐς τό όπΉιν κυριολεκ-Ίκώς έ- 

θριάμβευσεν η θελκτική άποκά'.υψις τοΰ Μ υρ άσυ, 
Καμιλ*α Χόρν, πρωταγωνιστούσα μετά τοΰ Τζών 
Μπσρρυμορ.

«Τά ιέλος τοΰ Μρ, Τσένείςκ, σκηνοθεσία τοΰ Λοΰμ- 
πιτ. μέ τον Τζιόν Μπάρρυμ. ρ.

«Steamboat Billyr», ένα φίλμ τοΰ Μποΰστερ Κήτον.
«Οΐ έρασταί., τοΰ Φρέντ Νίμπλο μέ τήν Βίλμα 

Μπάνκη και τόν Ροναλ Κόλμαν.
«‘Η Σωτηρία.,μέτόν Ρ Κόλμαν καί τήνΛιλή Νταμίτα. 
«Ή ά£ώα». με τήν Β. Μπάνκυ.
«Ramona», μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.
« if διαβοίοχορεύτρια. τοΰ Φρέντ Νίμπλο μέ τήν δη

μιουργόν τού μπλοκ μποτομ Γκίλ α Γκρέϋ.
Το πρόγραμμα συαπληοοΰται μέ μερικά άλλα φίλμ 

νεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται καί τής Μαίρη Πίκ- 
φορντ.
Εϊς τό ποοάεχές: U. F. A.— First—Univesal κλπ.

ΑΙ ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ
<*Ο Κινηματογραφικός 'Αστήρ. άρχίζβι άπό τού ση- 

μερ.νου τευωυ. νά δημοσιεύη τά νέα προγράμματα τών 
μεγάλων Ευρωπαϊκών καί ’Αμερικανικών κινηματογρα 
φικ ν ετ< ιρ.ών, πρός πλήρη δ αφώτησιν τών επιχβίαη- 
μπτιων κοί τοΰ κανού σ,ετικώς μέ τήν κινηματογοατ ι- 
Χ>κΐΧησΐν τή; ένώς 0λί/0υ “<?κ°^νη; νέας σβ1ζόν 1 <7ώΟ--U·>
Paramoant

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΏΝ
Τήν 30ήν τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου^λήγουν οί συν- 

-ρομαί τών κ. κ. Κ. Μαγγιώρου, Ίρις Φίλμ, Φιξ Φί'μ, 
Κ. Κυπριώ η, Π. Γκρέιση, Άστήρ Φιλμ, Ε. Κρ.ιΐμερ 
(’Αθήναι), Λιλίκας Τράσττ (Βόλ-ν), Ίωάννου Δούγκα 
2®Q3i)> Πανέτσου, Τράσ-α καί Σ α (Βόλον), Δ. Κ>· ν- 
τταντινίδης, Α. Κριτή, Σ> Β ικιάνη, Α. Άδαμίδη καί Λ. 
Ρόδου (Ξάνθη), Ε. Μαυροοημάκης (Παρίοιοι) καί Μ. 
Κυπριανού (Λάρνακα—Κύπρου).

Κτνηματογριτότκόι; ’Aderio ----------

MIO H ΜΕΓ1Ώ ΦΙΛΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΕΛΑ
Μεταξύ τών μεγαγυ-έ-'ων φίλμ τά όποια θά παι~ 

χθοϋν κατά τήν δσον οΰπω άρχοαένην περίοδον έν ’λ- 
θήναις συγκαταλέγεται καί τό Ιστορικό φ λμ «Ό άν- 
θρω -ος πού γελά», τό όπο;ον έσκηνοθέτησεν μέ τήν 
συνήθη του μα-σιρίαν ό Πάουλ Λένι μέ πρωταγωνιστήν 
τόν Κόνριτ Φαί τ. Τό φίλμ δίδει τήν έντύπωσιν ένός 
σπουδα ου ευρωπαϊκού φίλμ. , ...

Ό ήρως τού έργου, Γουηνπλαί*, εϊνε ο υίος ενός 
άγγλου εύγενοϋς, όατις φοβνρώς άκρωτηριάζειαι, διότι ό 
πατή । του έξηγρίωσε τόν β ισιλέσ.

Αύτό τό οίκτρώ; παραμορφωμένο πρόσωπον από λίαν 
νεαρός ηλικίας όταν έν<ς πτωχός, θεατρώ η; τόν παρέ
λαβε, εσυνείθισε καί κατέστη εντός __ όλ γου διάσηοος 
κιιλ/ιτέχνης, έ*πς σπάνιος κλοουν, οατις προ^ειλχυσε 
καί τήν προσοχήν μιά: δουκίσσης.

ΕΙ.ε φυσικά δύσκολο σέ λίγες γραμμές να περιγρα- 
ψωμεν τά: ραδιουργίας τις αϋιή:, τήν γνωρ μίιντου 
μέ ιήν δ>ύ<ιτσαν καί τήν οε :α ρο τήν πάλιν του αρλε
κίνου είς άριστοκράτην. Πάνιως όλα σττ τέλος έρχονται 
εϋ οϊΊά, χώοΐς νά χαλάση ή κοινω-κή ισορροπία.

Άλλα κι’ άπό τάς όλ>γας αύ άς γραααάς^ αντιλαμ
βάνεται καθείς ποί >υ ταλ ιν ιου εχει χρείαν ο υποδυο 
μ-νος τόν τόσ >ν δύσκ ι'.ον αΰτ ν ρόλον καί πόσον ή ε
κλογή τοΰ Κό-ραι Φάϊτ εΐ-ε επιτυχής.

liimiJEm KWMllSHIi ΔΕ» ΚΑΠΝΙΖΕΙ
"Ocav εδόθη ή «πρώτη» τήςτέας ταινίας τής 

"Ολιβ Μπόρντεν τιτλοφφρουμϊνης «Λ’ Έσκλανδρ» 
έπροξ’-ΐηά8 μεγάλην εκτλη^ιν εις τό Κοινόν ή λε· 
πτομέρ-ια δ ι ή ωραία αί; η καλλιτεχνις δέν ενεφα- 
νίσθη εις ούδεαίαν σκηνήν καπνίζουσα, μολονότι 
υποκρίνεται εις τήν ταινίαν αυτήν εναν ρολον ακοως 
μοδέρνας γυναικός. Λέγεται δέ ori η ωραία αί'-η 
καλλιτεχνις ούδέποτε έδεάθη καπνίζουσα έν άντι- 
θέσει μέ τά; άίλας συναδέλφου; τη; τής «Φόξ»·
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIBIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIU

I ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ | 

‘Οδός Χαν.κοκονδνλη 39α — ΑΘΗΝΑΙ

? ΤΜΗΜΑ ΤΑΙΝΙΏΝ
Ένοικιάζον ιαι καί πωλοΰνται ύπό τούς καλλι- 

= τέρους όοου,, έργα νεωτάτης παγκοσμίου, παρα- 
ί s γωγής 1928-1929, έπεισοδι ·κά μεγάλου ένδιατέ- = 

= ρσντος έκ τών τεωτέοων. Δράμα«α περιπετιϊώδη 
= σαλονιού, Δράματα Κάου-Μποϋ, "Εργα , οαλονιοΰ g 
Β κοινωνικά καί Ιστορικά, Κωμωδίαι καί γ8 ικώς = 
ξ πλουοία συλλογή ταινιών έκ τών νεωτέρων παρα- g 
= γωγών διαφόρων εταιριών.
I ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΝ |

ϋ Ki-ηιιατογραφήσεις συγχρόνων γεγονότων (Α- || 
H ctuatites) καί κίνημα ιογρσφικών έργων — Δια η η- 
= μισιικαί τοινίσι παντός >ϊδους.—Διαθετικα (Γζα· 
g μάκια) προβολής σταθερών εικόνων.— Τίτλοι κι- § 
= νηματογραφικών έργων καί πάσι έν γίνει κιιη- = 
ξ ματογραφική έργασία.

;___________ <3

ΟΥΦΑ Η ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ
Θά ήδυνάμεθα νά δνομάσωμεν τήν «Οϋφα καθρέπτην 

τής Γερμανιιής δρ ιστηριοτ ητος καί αυ οπ-ποιθησεως, 
δε'ομενου ότι ή κορωνίς αϋτη τών Γερμανικών κιν. ε
ταιριών εύρεθεϊσα κατ’ έπανάληψιν εϊς το χείλος τής 
άβύσσου όχι μόνον κστώρ“ω·,ε νά μή κατρακυληση,άλλα 
καί νά άναδημίουργηθή σχεδόν έκ τοΰ μηδενός ε^ελι- 
χθεϊσα σύν τφ χρόνω είς τήν κορυφαίαν κινηματογραφι
κήν έ’αιρίαν ολοκλήρου τής Ευρώσης. ,

’Ασχέτως τών σκηνοθετιτών δαιμόνιων των οποίων 
τήν άποκ πειστικήν συνιργασίαν έχει έξησφαλισμένη 
άπό ετών, ή αΟΰφα άποβλέπει έντονώιερον σήμ ρον είς 
τήν συγκέντρωοιν τών πλέον άξιολόγων διεθνών κινημα- 
ογρσφικών φυσιογ«ωμιών, πράγμα αποδεικνυόμε-ον 

άλλως τε άπό τάς άθρόας προσλήψεις αστέρων πασης 
Έθ ι ότη ος.

Πρυσκοβούσα ήδη τόν Ίβαν Μτσζουκιν θα τόν πα
ρουσίαση εί. ένα r ούπερ φίλμ της τιτλοφορούμενου «Μα- 
νωλέσ ου ό Βασιλεύς τών λωποδυτών» εις τό οποίο» ο 
Ρώσσος καλλιτέχνης πρωταγωνιστεί μέ τήν περίφημον 
άποκάλυ·ψ<ν τή «Μητρ πολ«ως· ΒριγιττηνΧελμ.

Έξ άλ/ου δέ ή «Ουφ »ύιόσχεται νά πλο>τ'οη πο/υ α
κόμη τά καλλιτεχνικά ιης σre έχη διαπραγμα ε»ομένη 
τόν «δανεισμόν» τής Γνρέτας Γκ ρπο άπό τήν «Μέτρα 
Γκό'δο'ϊν» ιήν ότοίαν ό Ερρίκος Πόμμερ θελει να πα- 
ρουσιάση ώς Σ ιλώμην.

ΑΦΙΞΕΙ7 —ΑΝΑΧΟΡΗΥΕΙΣ
Έπανήλβεν έκ Λονδίνου, Κεοολίνου, 

Ιίαρισίων Mltt-ivou, ο χ. ΧΡ. Χπρχ· 
τ·ηγός τ^β κΙνιημ.αιτί»γρ5«.φιχής έτ-ιρετας 
« %μΟ1ΟΜΤΗΧ — ΒΟνΛ,ΓΛίΊ· 
ΛΗ S.)), ί’ιβτες έξέλεξ® χ«ά «νρήγγε’-λε 
τά; καλϊιτέρας τών άμεριχανικών, rep- 
μ..·νικών και αγγλικών τχΐ-ιών τί)ς 
λκ,ί ά« Βοςκαν-.κ-ής έζδοτίνν,: έτσίρία.; 
FIRST NATIONAL PICTURES Inr» 
τής W. νόρχης. II παοσγωγί) τ<»·3 ανω
τέρω κ·. ν.,ΐΛόΐτηγοΟ-φικοΰ οργανίβμ.οΐί *· 
no τελείται έκ κοινωνικών και περιττετεΐ- 
ωδ .">ν έογων (Special, Dramas καί Super 
Attractions).

—Άνεχώρησε διά Παριαίους καί Βερολϊνοι·, έκ τών 
διευ&ννιώ>’ τής Δγγλοε).λη> ικής Έιαιρίας. ταινιών κ. k·. 
Φραγκέτης, διά ιΐμ προμήθειαν διαφόρων ταινιών τής 
κοσμίου παραγωγής 1928-TJ29. Ό κ. Κ. Φραγκέτης να 
έπιστρίφα έξ Ευρώπης αφού έπισκεφ&ή καί το Δοιδϊνον, 
περί τά τέΐη τοΰ τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου·

; — Έπέστρεηταν έξ Ευρώπης οΐ κ. κ. Ε. Βακογιαννης
। και Α. Άνασταοιάδης γε'ϊκός διευθυντής τής «Σιιί Οριαν. 
1 δπου είχον μειοβή διά τήν προμήθειαν ταινιών·

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 

"Οδός Καθόλου

Ό άριστοχρατικώτερος 'συνοικια
κός κινηματογράφος

Έναρξις λίαν προσεχώς τή: χειμερινής περι
όδου μέ τά έκλεκιότιρα έργα.

Ill _ -

Καί τόέφετεινόν πρόγραμμα τής «Paramount» εϊνε 
ογκώδες, ημείς όμως άρκούμ-.θα είς τό νά έναμέρωμεν τα κνριωτερα.

<*Η «ελευιαία διαταγή» μέ πρωταγωνιστήν τόν Έ- 
μιλ Γιάννιγκ.. Σενάριο Λόγιος Μπίρο,σκηνοόισία Τ. von Sternberg

«Πτέμυνες» (Wings). Πρωταγωνιστεί Κ’άρα Μπό 
ου καί Σάρλ Ρ.,ςερ. Σηνοθεαία W. Wellman. Τό 
φί>μ αύτό εϊ·ε κάτι παρόμοιο μέ τό «Τσάνχ», τό όποιον 
είχαμε τήν ευτυχία νά άπολαύσωμεν, μέ την εξής δια
φοράν: ότι τό «Τοάνκ» άφεώρα ιό ζωικόν βασίΐ.ειον, ενώ 
τό «Wings* ttv8 το φιλμ τοΰ ueooc, τών πτερών.

«‘Η δεύτερα ζωή» μέ πρω-αγωνίστριαν τήν Πολα 
Νεγκρι, φ λα τοΰ Roland V. Eee.

«μ,άτω Κόσμος» Σκηνοθεσία τοΰ J. von Sternberg 
μέ πρωταγωνιστάς τούς Όλίβ Μπρούκ καί ΈβελυνΙ 
Μπρεντ.

«Χάρολδ ο απόκληρος τής τύχη-», μία νέ ι χαριτω
μένη ο ιως συνή >ω; κωμωδία τοΰ Χάοολδ Λόϋδ

«<Ο βασιλεύς τοϋ Σχό., Μωρ,τς Στίλλερ μέ 
πρωια/ω*»σ«ην τόν Εμιλ Γ άννιγκς.

«Τό Άσπρ> χαρέμι., σκηνοθεσία τοΰ}. Waters κα
τά τό σενάριο τοϋ Ρ. Wreu του γνωστού άπό τό άρι- 
στοόρ ηαα «Μτό Ζέσ » II ωιαγωνισταί Κάρυ Κοΰ,τερ, 
Έβ ε^υν Μιρ vr, Νόαχ Μ ερη.

<·Ο Τζέντλεμαν τω,· Παρισίων», μιά χαριτωμένη κω
μωδία με ιόν Αόολφον Μενζοΰ.

αΠως διατιάσουν αι «νρια(», άλλο χαριτωμένο φίλμ 
του Αδολφ>υ Μενζ ΰ.

«.JiiviMs πρωτιμώνται», μέ τήν Ρούθ Τέκλερ. Σκηνο
θεσία τοΰ Μ. St 'Clair.

/Διαζυγίου πρό τοΰ γάμου., μέ τήν Φλόρενς Βίντορ, 
και τό- Καρμινάτι. Σκηνοθεσία L Reed.

*'Η κόρη τον Σεΐχη., με τήν Μπέ.πε Ντάνιελς.
Τό πρόγραμμα συμπληρώνουν κι’ ά'λα φί-μ τή: 

Κλάρα Μπόου,τού Άδόλφου Μενζοΰ, τής Φ/όρενς Βίντορ 
, Ή ανωτέρω παρ ιγωγη μιτα πολλώ, άλλων έ,λεκτ. ν 
εκ τής περισι νής μή πρ. βληθεντων είσοτι «Ό δρόμος 
του καθενό,» μέ τόν Γ ά-νιγκς κλπ) θά προβληθούν εν
ταύθα ύπ ι τής « ίινέ Οριάν» ή όπο α ήγορασε ολόκλη
ρον τήν παραγωγήν 1928-29 ώς καί τό ενταύθα στόκ.
Metro — Gold wy n—Maygr

Τά φίλμ τή; Metro δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι δια- 
κρίνονται. Τοΰτο διετίστωσαν και οί ’Α· ηταϊοι πίρυσ 
διά τής προβολής σειρά: εκλεκτών φίλα (άναφέρομεν τήι 
εΜεναέ,ην Παρά ταξί‘.,*Τό ματωμένο γράμμα», «Σαρξ καί 
ο αβολοίΟ κ. ά ) καί ή έφετεινή Λοιπον παραγωγή ούδυ- 
λω: ϋ ντερεΐ. Eb αι λοιπόν δυστύχημα ότι καιά πάσαν 
πιθανότητα ή Metro δέν θά έχη άιτιπροοωπείνν έ»· 
τοϋθα. Δέν μένει παρά οί κ. κ. έπι/ειρημ ,τίαι οί περιο 
δευονιε. νά έξασφαλισουν—άπό τά είρηθοντα κέντρα δ 
σον τό δυνατόν περισσότερες ταινίες αξίας καί νά μι 
άσχολρΰνται είς συλλογήν μόνον καί μονον γαλλικών άη 
διών. Οί,περισσό βρε. ταινίες τής Metro είναι τό ,α 
γνωστά έρ, α καί μέ τό’ον συμπαθείς ηθοποιού:, ώστε 
νά εχου» έξησιτα' ισμένην έπιτυχίαν.
, * Αρχαία Χτίδελβέργη., τό περίφημο έργο τοΰ 
Ερνστ Λοϋμπιτς μέ πρωταγωνιστάς τόν Ραμόν Νοβάρ 

ρο καί τήν Νόρμα Σήρβρ.
« Αννα Καρένι». κατα τό ομώνυμον έργον τοΰ Ρώσ-
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΚΟΣΤΙΣΕ Η ΝΙΚΗ μί τήν Ντο- 
λορές ντέλ καί Ρίο Μάκ Λαγκλέν.
ΣΙΒΗρΙΑ μέ τόν Έντμον Λόβ.

ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ μέ τήν Ζανέτ Γκέϋ 
νορ καί τόν Σΰρλ 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 Ταινία—Μυστήριον.
Η ΑΥΓΗ (Sunrise) τοΰ Μουρνάου, μέ τήν 

Ζανέτ Γχ.έϋνορ και Ο’ Μπριέν.
Η ΚΟΛΑΣΙΣ (τοΰ Δάντε).
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΓΗΣ έττάπρακτος κωμωδία.
ΣΕ ΜΙΣΩ μέ τήν Πρισίλα Ντήν.ΛΕΣΧΗ ΑΓΑΜΩΝ.

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
τόν Μοκ Λαγκλέν.

ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΛΗΣΤΑ1.
ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ή Η ΜΗΤΕΡΑ 
MAE Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ.

ΤΑΙΝΙΑΙ TOY TOM MIS

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

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΕΙΔ1.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΥΝΣ

Ο ΕΝΟΧΟΣ ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ. 
ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ.

j ΔΥΟ ΓΡΟΘΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ.

μέ

Η ΦΡΟΝΙΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ή ΤΟ ΧΑΡΕΜΙ, ι ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ, 
μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο. | ΩΣ ΛΕΩΝ.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (αριθ. 25) Κωμφδίαι ΕΜΓΕΡΙΑΛ δίπρακτες ώς έπί τό 
πλεΐστον μέ θηρία.

χ. ζ. ΛτευΟυνταε 1<·.νημ.ατογοάφων εξασφαλίσατε προγράμμ,ατα.

ΓΡΑΦΕΙΑ Φ©Ξ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΑΣΙΟΝ
ΑτευΘυντής Πρακτορείου Αθηνών X. ΪΤΕΦΛΜΑΙΙ1
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•III:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

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 
έταιοίας ταινιών «ΦΕΡΕΤ ΝΛΣΙΟΝΑΛ», ήτις εχει αμερικάνικα, γερ 
μάνικά και άγγλικά έργα, πραγματικά μεγαλουργηματα. _ -

Έπίσης δτι ήγόραοε τά γραφεία, τοΰ μεγάλου κιν)κου οργανισμού 
«ΊΆΚΑΧΕΙ* ε1ζ τά °ποΐα ζγκατεστά&η άπο τής 1ης Σεπτεμβρίου 1UA

Γ

meilieure
ne vaut pas grand chose 
contre le vol 

et ne vaut rien
contre le feu 
Fiez-vous plutot a un 
abn sur. solide, qui dehe

un coffre-fort

FICHET
Const. Ρ. STAMAiia, 
27. rue Colokynthous. athenes

ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Σοφοκλέους 9 (Στοά Πάππου) Άάήναι

Ίδρΰθη τώ 1911
Γό «ιόνον έν ‘Ελλάδι Γραφεΐον άποκοιιιιάτων 

έλληνικών ίδηρερίδων καί περιοδικών.
παρακολουθεί τόν άπανταχοί· έλ^ην. Τύπον. 
’Αποκόπιει και άποότέλλε» είς τους όυνοοο.ιη 

τάς τβυ παν δτι τοίτς ένδιαφερει-

DE LA PRESSE ■ D’ORIENT
Rue Sophocles No 9 (Passage Pappou) Athenes 

Fonde en 1911
Le seul en Gr£ce bureau de ceupures des 

ieurnaux et des revues £reques
Lit deceupe et enveit immediatement a ses 

’ abennes tout ce qui les interessent. J
KINEMrtTOQRflFH

Das bedeutendsts deutsche Filmfachblatt 
Hervorragende Aussiattnrg

Verlang Scherl, Berlin S W. 6S
Zitnmerstrasse 35~4t_________

ARTE Y CINEMAT0GRAF1A
Ισπανική Κινηματογρ. «αί Θιατρική Επιθεωρησις

Λιεύθυνσις ■ Calle Aragon 235,3°
BARCELONA - ESPaGNE



ΛΑΜΠΑ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

έφ^ηνωτεραι ζαι

άποοίοουσαι τά καλλίτερα αποτελέσματα

r^.
ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 

ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ 

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡ. 6, ΑΘΗΝΑΙ

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ παρα τω αντιπροςωπω αυτου

Κ Σ.ΜΑΛΛΑΧ ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ ΑΡ. 3


