
ANNY ΟΝΤΡΑ
Ή πολύ χαριτωμένη καλλιτέχνις τού /κινηματογράφου, ο «άστήρυ.πού μεσουρανεί σήμε

ρον εις τό κινηματογραφικόν στερέωμα, εις τό έργον «Ζητώ ό έ'ρως εις τό όποιον 
λαμβάνουν μέρος επίσης καί οί συμπαΰεϊς γερμανοί καλλιτέχναι Χάνς Γιούγ- 

κερμαν καί Ζίγκφριδ ’Άρνο. Τήν έκμετάλλευσιν τοΰ άνωτέρω έργου 
διά τήν 'Ελλάδα έχει το γραφεϊον τοΰ κ. Α· Άναστασιάδη

ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΡΑΧΝΙΑΣ



Κάθε έπιχειρηματίας πού έπιθυμεί νά εύρη ΚΑΛΑΣ ταινίας καί νά.

ΚΕΡΔΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΝ ΦΗΜΗΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΕΥΣΗ ΝΑ ΚΛΕΙΣΗ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Δ. I. KAPPA
ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ι2--ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 52—13

Ποϋ διαθέτει διά την νέαν περίοδον ταινίας ΕΚΛΕΚΤΑΣ καί ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ
Κάθε μία ταινία τοΰ κάτωθι καταλόγου είνε καί μία επιτυχία

ΙΟΥΔΗΘ ΚΑΙ ΟΛΟΦΕΡΝΗΣ ’
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΣΑΡΟΙ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ
Ο ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ τοΰ ΝΑΥΑΡΧΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΗΣ τοΰ ΕΚΓΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΦΩΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΕΡΩΣ
ΤΟ ΝΥΑΑΓΙΟΝ
ΛΕΓΕΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
ΥΠΟ ΤΟ ΠΕΛΜΑ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΥ 
ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΐ ΧΗ
ΥΠΟ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΝ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΝ 
ΚΛΟΠΗ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ
Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΑΡΗΣ
Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΤΣ
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΟΙ ΤΟΥ ΙΝΤΑΧΟ 
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΤΑΡΖΑΝΟ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ
Η ΛΑΙΑΑΨ ΤΟΥ ΛΑΠΛΑΤΑ

ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΣ
Ο ΑΠΤΟΗΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ
Ή ΔΙΠΔΗ ΑΠΑΓΩΓΗ
Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡ X
ΟΙ ΧΡΥΣΟΘΗΡΑΙ

Θά άκολουθήση καί

Τζία Ρουσκάγια
(Μασίστας^ Μπαρτολεμέο Παγκάνο
Άνρΰ Έντβάρ-Ίζαμπέλ Ζάνς,Λίλιαν Ωλδλανδ.
Κλίβ Μπροΰκ-’Ίρεν Ρίτς
Φράνκι Ντάρρο (10 ετών) ’Έλλεν Κωστέλο 
’Άννα Νίλσων, Βάλλας Μακντόναλδ
Τζακελίν Λούγκαν, Φρανσίς Μποΰσμαν
Αέατρις Τζώη, Αλμπέρ Βαλεντίνο

Στέλλα Τάηλορ Ράλφ ’Ίνς,
Αντώνιο Μορένο, Μπέν Λυών, Μάρθα Σλήπερ 
Μάριον Νίξον, Κάρμελ Μέγιερς, ’Άλλαν Ροσκό 
Χιοΰγκ Τρεβόρ, Νόαχ Μπήρυ ’Όλιβ Μπόρτεν 
Τόμ Μίξ-Τόννυ-Σαρόν Λύν

» » Σάλυ Μπλέην
» » » »
» » Ντόροθυ Ντέβαν
» » Κάτεριν Μαγκοΰηρ

Τόμ Τάηλερ-Φράνκι-Ντάρρο-Τζέεν Ρέηδ
» » » » Φλώρανς Άλλεν

Τόμ Τάηλερ-Φράνκι Ντάρρο
» » » »
» » » » Πατρικία Κάρρον

Φρέδ Τόμσων-Ταρζάν (Σίλβερ-Κίνγκ) Μπέσσυ 
[Φλόβερς

Φρέδ Τόμσων-Ταρζάν (Σίλβερ-Κίνγκ)Λόλα Τόντ 
Φρέδ Τόμσων-Ταρζάν (Σίλβερ-Κίνκ) Σέλδον Λέ- 

[βις-Όλίβ Χάσμπρουκ
Μπόμπ Στυλ- Τζόλ Μάντεζ
Μπόμπ Στύλ-Μαίρη Μπαμπέρι·
Μπόμπ Στυλ Μαίρη Μαμπέρυ
Μπόμπ Κώστερ Τέλμα Ντανιέλς 
Τζέεν Νόβακ

συμπληρωματικός κατάλογος ,

Κ.& Α.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
I ΑΠΟΚΑΗΙΖΤΙΚΟΙWDPAST4IΤ2Ι TAiNIQN TI2 Μ 

TIFFANY STAHL 
©Δ©Σ ΧΑΑΚΟΚΦΝΔΥΔΗ AGHNAI ’ 

Τηλεγραφ. ΚιεΰΟυνσις ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ—Τηλέφωνον <>7—24.

Η παραγωγή1929 —30 της TIFFANY περιέχει πραγματικούς κολοσσούς με
γάλης αξίας, ΰ'αυμασίας πλοκής και ενδιαφέροντος.

ΚΒΙ48! Till S9I18F41U 4S4T8F0KES ΚΕΗΚ& WOTHE ΓΡΑΚΜΗΖ 
ΚΑΜΠΑΛΕΡΟ (Caballero) μέ ~άν ΡίτσαρΒ ΤάΛματζ.
Η ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (Toilers) με τον ΝτοΰγκΛας Φαίρμπαγζς. |

0 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ (Mariage par confraf) μέ την Πάτσυ 
Ρουθ |ν|ίλλερ.

0 ΤΥΧΕΡΟΣ * ΓΚΕΤΟ (Lucky boy) μέ τόν Τζώρτζ ΤσέσεΛ.
0 ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ (Molly el Me) μέ rw Β|-έ>ιΜπίνετ. 
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΨΙΘΥΡΟΣ (Whispering Winds) μέτόχΡιχ. Κοοτέζ 
NEW ORLEANS Ρ.ζ. Κοοτέζ.
ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΥΡΩΝ (Midstream) με τήν Μπένετ, τήν ώ- 

ραιοτέααν ηθοποιόν τοΰ κινηματογράφου.
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ MQY (My Lady’s past) μέ -.m Αλμα 

Μπένετ.
Αί άτωτέρω ταινίαι έχουν και άντίτυπα όμιλουοώνν ταινιών 

TWO ME AND A MAID Α)μ« Μπέ«τ 
ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ μέ την Δόροθυ Σεβάστιαν. 
ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΤΟΞΟΝ Δόροθυ Σε/3άστιαν.
ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μέ τον Πάτσυ Ρουθ Mt^sP·
0 ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ μέτόν Ριχάρδον Κορτέζ.

SIMATS ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΜΑΓ2ΝΜΝ m 0 ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΕΙΜ 
ΤΑ2 ΤΑΙΝΙΑΣ MAL 2Α2 ΑΦΑΙΡΕί ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΕΡΔΟΣ.

ΔΥΝΔΣΘΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΗΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
. . ■ . ■ 1 ------ ---- 1 == - —^==1111^



ΑΠΙΣΤΕ YTONH
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΕΣ

ΜΕ ΔΡΑΧΜΑΣ

ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡ2Ε
Άποτελούμενα έκ τών κάτωθι μονάδων: Κεφαλάρι —Δύο κυτία άσφαλεία$—Τραπέ
ζι έκ χυτοσιδήρου—Κώνον όρειχάλκινον διά σταθερά; προβολάς Μοτέρ μετ’ αντι- 

στάσεως λειτουργούν εις ολα τά ρεύματα—Φανάρι —’Αντίστασιν 110 ή 220 βολτ 10 
μπομπίνες—Δύο φακούς—Λάμπα οικονομίας τελευταίου συστήματος,μέ καθρέπτπν 

καί όλων έν γένειτών χρειωδών διά τήν κανονικήν λειτουργίαν των

ΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ

ΕΙΣ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 170 ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΤΙ ΔΡΑΧΜΩΝ

ΠΑΡΑ ΤΩ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΩ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6

Α Θ Η Ν A I
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II A. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ||
KOAOKOTPSNH 9 ΑΘΗΝΑΙ

ΜΕΡΙΚΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 11
4 9 2 9—4 9 3 0 11

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

! KAPTIE ΛΑΤΕΝ οϋ Μωρις Ντεχομπρά. Πρωταγωνισταί : Ίβάν Πέτροβιτςί 
ΚάρμενϊΜπόνι, Τξίνα Μανές.

ΐ ΤΣΑΡΕΒΙΤΣ. ρωταγωνισταί : Ίβάν Πέτροβιτς, ‘Αγνή Έστερχάξυ.

I S.O. S. ρωταγωνισταί : Τξίνα Μανές, ' Αλφονς Φρύλαντ, Λιάνε Χάϊ'ντ.

| NUiT CHUCHOTTE ρωταγωνισταί : Αιλ Ντάγχοβερ, Χάνς Στοΰβε,

Rosch, Χάρρν Λίτχε,

Ζάχ ντε Μπαροντέλ-

Λονΐξ Μηρούχς.

Hill «ΙΙΙΙΙΙΠΓΠΙΠΙΐίΐ = 
ιιιι ιιιιιιικκιιιιιιιιιιιΠί

ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ π^αγων^αί J Hilda 

Χάνς Γιούγχερμαν.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΥΡΟΣΠΑΣΤΟ Σχηνο ϋ'εσία 
λι, πρωταγωνίστρια Κοντσέττα Μοντενέγχρο.

IE JOURNAL D UNE FILLE PERDU Πρωταγ.

ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣ Πρωταγωνισταί : Σσυξύ Βερνόν, Ροδ. ΚΙά-ιν Ρότξε.

ΒΕΝΤΕΤΤΑ Πρωταγωνίστρια Σουξύ Βερνόν.

L APPASSIONATA Πρωταγ, Ρουθ· Βέ ι-γερ χα'ι Ρενέ Έριμπέλ 

ΒΟΙΤΕ DE NUIT Πρωταγ. "Εβελυν ΧόΛτ.

ΐ·Ι||||



Κινηματογραφικός ‘ΑθτιΙρ

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ

Έ.ησία Δρ, 75.—
‘Εξάμηνος » 40.—
’Εξωτερικοί Γενικώς
Ε ■ ησία Δολλάρια

ΆιιερικΑς

’Ετήσια Δολλάρια

'Έ»-
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

♦» ΕΤΟΣ ΣΤ'.

ι 2.— ** ’Εβδομαδιαία Κινηματογραφική Έπιθεώρησις
♦4 ’Ιδιοκτήτης—Οικονομικός Διευθυντής ♦>»
iii ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

3.— ’Αρχισυντάκτης—'Υπεύθυνος II. ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ♦ |
■■1 4.4 Γοαόεϊα χ Κολωνοϋ 68 (*Ανω πάτωμα) 4 4
<210) jjj ΤΗΛ.ΕΦΩΝΟΝ 1-56 jj

Διά μίαν φοράν 
δ στίχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων δ στ. » 
"Ανω τών τριών 
δημοσ. δ στίχος 
Ή σελ'ις . . .
Εις τό έξώφυλλον » 600.—

5.—

> 4.—
» 500.—

TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. ΔΥΟ

HMNHTDI ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡ01ΡΟ1 Till ΜΗΚΟΝΤΟί
Ή προσωρινή θερινή άναπαύλα είς τήν κινηματο- : 

γραφικήν μας ζωήν εύρίσκεται πλέον είς τό τέρμα της. 
’ Εν τό; ολίγου ή χειμερινή περίοδο; αρχίζει καί μέ τήν 
έκ νέου έντασιν τής κινηματογραφική; κινήσεως ό Κι
νηματογραφικός Άστήρ* επαναλαμβάνει τήν κανονικήν 
καθ’ εβδομάδα έκδοσίν του.

"Ολως τυχαίως τό ανωτέρω γεγονός ευρίσκει τό πε- ; 
(Ποδικόν εις ώραν ουσιώδους έν τή διευθύνσει αύτοΰ 
μεταβο \.ής ό φειλομένης τό μέν είς λόγους εσωτερικόν; 
τό δέ είς τήν ανάγκην νά εξυπηρετήσει άποτελεσματι- 
κώτερον τάς έκ τής σημερινής του έξελίξεως υπο
χρεώσεις.

Έκδοθείς ό «.Κινηματογραφικός 'Αστήρ είς έποχήν 
κα$’ ήν ή Ελληνική κινηματογραφία καί ώς βιομηχα- \ 
νία καί ώς έπιχείρησις μόλις έξήρχετο τή; έμβρυώδους ’ 
καταστάσεως συνέδεσε άρρήκτως μετ’ αυτής τήν ϋπαρ- 
ξίν του τεθείς αύτοβούλως καί είλικρινώ; είς τήν έξυ- 
πηρέιησίν της. Άνευ κύρους καί μέ τάς άσθενικάς δυ
νάμεις τής βρέφικής του ηλικίας άνέλαβε τό τραχύ καί 
δύσκολον έργον νά ύποβοηθήση τήν άνάπτυξιν τού πο
λυσυνθέτου αύτού συνδυασμού καλλιτεχνίας, έπιχειρή
σεως καί βιομηχανίας. ’Απειράριθμα καί ανεκδιήγητα 
άλλά καί είς όλους γνωστά είνε τά έμπόδια τά όποια 1 
συνήντησεν είς τόν δρόμον τον. Προτοπορών εί; τήν 
οδόν τήν άγουσαν πρός τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν ! 
τής 'Ελληνικής κινηματογραφίας προσέκρουσεν είς τούς 
άξενωτέρους σκοπέλους καί ενρέθη υπό ιάς δυσμενεστέ- 
ρας τών συνθηκών.

Δέν προήρχοντο δέ μόνον έξ αντιπάλων καί εχθρών 
αί είς τό έργον του παρεμβαλλόμεναι δυσχέρειαι . Πολ- 
λάκις παρ' έχείνων οί όποιοι κατ’ ανάγκην έπρεπε νά 
είνε φίλοι του ή/.ουσε τάς πλέον πικοάς κατηγορίας καί 
όχι σπανίως εκείνοι οΐτινες έπρεπε νά εΐνε οί φυσικοί 
σύμμαχοί του—διότι τά συμφέροντά των εξυπηρετεί 
έξήμεσαν κατ’ αύτού τάς δολιωτέρας τών συκοφαντιών 
εις στιγμάς κατά τάς οποίας ούτος ήγωνίζετο υπέρ αυ
τών. Ά τάραχον έν τούτοις καί μέ σταθερόν βήμα τό 
περιοδικόν τούτο έβάδισε τήν σταδιοδρομίαν του. Πλή
ρη συναίοθησιν έ’χον τής σημασίας τής αποστολής τήν 
οποίαν "ό ϊ$ιον έ'ταξεν είς εαυτό ήδιαφόρησεν πρός ό- 
λας τάς όθεν δήποτε προερχομένας προσβολάς καί έπι- 
θέσεις καί παλαιόν καί άγωνιζόμενον έφθασεν είς τήν 
σημερινήν του έξέλιξιν νά καταστή διεθνούς κύρους 
κινηματογραφικόν φύλλον. Μετ' ολίγους μήνας συμπλη- 
ρούται εξαετία άπό τής έκδόσεώς του. Είς τό διάστημα 
άύτό κατώρθωσεν —δύναται νά τό καυχηθή χωρίςνάθετ»- 
ρηθή αύτοκολακενόμενον — καί εαυτό νά φέρη είς ό ση- 
μείον ανωτέρω άναφέρεται καί είς τήν ελληνικήν κινη
ματογραφίαν νά προσφέρη όσας ούδείς άλλος υπη
ρεσίας.Μ3 όλα ταύτα τό έργον του δέν ήμπορεΐνά στα- 
ματήση είς τό σημεΐον τούτο.

Οί εύρεΐς ορίζοντες τούς οποίους ήνοτξεν. απαιτούν 
νέας καί έντονωτέρας προσπάθειας διά τήν άνασκόπη- 
σίν τοον ένώ. έξ άλλου, οί φθονούντες τό λαμπρόν απο
τέλεσμα τής μακράς έργασίας του καί οί φοβούμενοι 
τήν επιβολήν καί τό κύρος του έχουν ανάγκην έντατι- 
κωτέρας έπιτηρήσεω; είς τάς ακίνδυνους κατ' ούσίαν. 
έμπαθεΐς έκδηλώσεις τής δυσφορίας των.

Οί λόγοι αύτοί έπέβαλον είς τόν Κινηματογραφικόν 
Αστέρα» νά ενίσχυση τάς δυνάμεις του. Καί τό πράττει 
ήδη καί συνεχίζει τόν δρόμον του μέ τό ίδιον πρόγραμ
μα τούς ίδιους σκοπού; καί τήναύτήν κατεύθυνσιν τούς 
οποίου; ήηολούθησεν άφ' ής έξεδόθη. 'Η πείρα καί 
τού άπωτέρου καί τού προσφάτου άκόμη παρελθόντος 
τού παρουσιάζουν καθαράν καί εύκρινεοτάιην τήν ει
κόνα τών προσκομμάτων τά όποια πρόκειται νά όρθω- 
θούν πάλιν πρό αύτού. Άλλ* όπως άνέκαθεν ούτε θά 
πτοηθή ούτε θά διστάση. Γνωρίζει καλώς ότι αί πολυ- 
ποικίλοι έ ξωτερίκεύσεις τού μίσους τών εχθρών του 
εχθρών τ ών οποίων ή έχθρότης εΐνε ανάλογος πρός τήν 
εχθρότητα τών κακοποιών έναντι τού αστυνομικού— 
δέν θά έχουν ποτέ τέλος. Αί συκοφαντίαι αί ύβρεις καί 
αί υπό φασματώδη μορφήν νομιμότητας άπόπειραι κλο
νισμού τού κύρους το υ θά στραφούν πολλάκις έκ νέου 
κατ' αύτού.

Εί; τό ύψος όμως τής περιοπής είς τό όποιον εύρι- 
σκεται τίποτε έξ όλο)ν αύτών δέν ήμπορεΐ νά τόν θίξη. 
Καί ήσυχος ώ; έκ τούτου θά έξακολουθήση τήν εκτέ
λεσήν τής καλή; αποστολής του πατάσσων τό έν τω κύ
κλω τού ένδιαφέροντός του έμφανιζόμενον άτοπον οίον- 
δήποτε καί άν είνε &θενδήποτε καί άν προέρχεται.

"Οσον άχαρι ή&ο καί θά είνε τό έργον τούτο, τόσον 
ικανοποιητική καθίσταται ή όλονέν μεγαλειτέρα καθι- 
σταμένη άναγνιορισις τής πολντιμότητος τών υπηρεσιών 
τά; οποίας προσφέρει, άναγνώρισις έκδηλουμένη διά 
παντός τρόπου παρ' έκείνων, οΐτινες είνε πραγματι- 
κώς είς θέσιν νά άντιληφθούν τήν σπουδαιότητά του.

Αύτοί έν όλίγοις οί λόγοι οί ώθήσαντες είς τήν άπό- 
φασιν τής παρουσιαζομένης σήμερον είς τήν διεύθυνσιν 
τού περιοδικού μεταβολής.

Δέν πρόκειται, άς τονισθή καί πάλιν, διά μίαν α
κόμη φοράν, περί αλλαγής προγράμματος καί τακτικής, 
έφαρμοσθέντων μέχρι σήμερον μετά τόσης έπιτυχίας. 
Τό πρόγραμμα τού Κινηματογραφικού Άστ ρος* συνι- 
στάμενον είς τήν δι' όλων τών δυνάμεων αύτού ώθησίν 
πρό; τήν πρόοδον τής ελληνικής κινηματογραφίας θά 
παραμείνη πάντοτε τό αύτό καί θά έπιδιωχθή, όπως α
νέκαθεν έπεδιώχθη ή πάση θυσία καί ή διά παντός α- 
γώνος. όσον τό δυνατόν πληρεστέρα έφαρμογή του.

Η. Λ

ΤΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΗΙΝΗΙΜΤΟΓΡΑΦΟΪ
'Υπάρχει είς τά μεγάλα στούντιο τοΰ Χόλλυ- 

γουντ ένα τμήμα είς τό οποίον ή πανσοφία επικρα
τεί : «Εινε τό τμήμα τών ερευνών», τό δποϊοτ' 
υποδιαιρείται είς πέντε τμήματα, έκαστον τών ο
ποίων πραγματεύεται ζητήματα καθορισμένου χα- 
ρακτήρος.

Είς αύτό τό τμήμα προστρέχουν όταν, κατά τήν 
διάρκειαν τής λήψεως τών σκηνών μιας ταινίας ά- 
ναγκασθοΰν νά διακόψουν λόγφ αμφιβόλων κατα
στάσεων ή δταν πρόκειται νά καθορισθή ένα ση
μεΐον, τό όποιον ό σεναρίστ δέν διευκρίνισεν.

Σχεδόν δλα τά επαγγέλματα αντιπροσωπεύονται 
είς τό τμήμα τών ερευνών. Γλωσσολόγοι, καθηγη- 
ταί, ιατροί, χημικοί, ίστοριολόγοι, καλλιτέχναι, αρχι
τέκτονες, στρατιώται καί ναΰται υπάρχουν μεταξύ 
τών άναριθμήτων άλλων επιστημόνων καί τεχνιτών 
είς τά πραγματικά αύτά Πανεπιστήμια.

Κατωτέρω, παραθέτω, ως παραδείγματα, μερι- 
κάς ερωτήσεις, αί όποϊαι ύπεβλήθησαν μίαν πρωίαν 
είς τΰ έν λόγφ τμήμα ;

1) Ποία ήτο ή Καλυψώ :
Ρϊ. 2) Ποιον εΐνε τό σύμβολον τών κρεοπωλών είς 
τήν Γερμανίαν ; (διά τό φιλμ Πρίγκηψ φοιτητής). 
3) Δώσατέ μας ένα κατάλογον Γαλλικών ύβρεων. 4) 
Πώς εΐνε τό σχήμα μιας μηχανής πρός κατεργασίαν 
τοΰ τσιμέντου ; (διά τό φιλμ Κοζάκοι τοΰ Τζων

νοθέτας.
Άλλά είς τά παρασκήνια τών στούντιο, υπάρ

χουν άκόμη επαγγέλματα πολύ πλέον παράξενα άπό 
δτι μπορεί κάνεις νά φαντασθή.

'Υπάρχει π. χ. κάποιος τόν όποιον ονομάζουν 
«ό αστυνομικός τοΰ κόμματος και τής τελείας» καί 
ό όποιος εΐνε επιφορτισμένος νά έξερευνα τάς έπι- 
γραφάς μιας ταινίας καί νά διορθώνει κάθε λάθος 
ορθογραφικόν ή στίξεως τό όποιον θά ύπήρχεν.

'Ένας άλλος πάλιν «ό καταδιώκτης τών ωρολο
γίων τοΰ χεριού» εΐνε επιφορτισμένος νά παρακο- 
λουθή δλα τά χέρια τών παριστάντων ηθοποιών καί 
νά-άφαιρή κάθε ρολόι ποΰ ευρισκε στά χέρια τους, 
έφ’ δσον θά«έγύριζον» μίαν ταινίανμιάς εποχής ποΰ 
δέν ύρήρχεν τό άντικείμενον αύτό.

Ένα τρίτον πρόσωπον, ούχϊ όλιγότερον χρήσι
μον είναι «δ άνθροόπινος φασματοσκόπος» ό όποι
ος εΐνε επιφορτισμένος νά μελετά τόν συνδυασμόν 
τών χρωμάτων μιας σκηνής έν τφ συνόλφ της έν 
σχέσει μέ τήν έντύπωσιν πού θά κάνουν αύτά τά 
χρώματα άναπαραστώμενα έπί τής οθόνης.

Γνωρίζομεν π. χ. δτι τό κόκκινο δίδει μαΰρο, καί 
| τό κυανοΰν δίδει άσπρο’ ώς έκ τούτου, στηριζόμενος 
είς τά δύο αύτά βασικά χρώματα, επιφέρει τάς α
ναγκαίας διορθώσεις τοιουτοτρόπως ώστε ή άναπα- 
ράστασις τοΰ κυανού καί τοΰ μαύρου νά έναρμονί- 
ζεται τελείως. . Wampas

Γκίλμπερτ). 5) Ποιον " 
εΐνε τό μεγαλείτερον 
βάθος τό όποιον επέ
τυχαν οί διάφοροι 
βουτηχταί ; (διά τό 
φιλμ (Λευκαί σκιαί). 
6) Δώσατέ μας εικό
νας άνθριοπίνων βρυ- 
κολάκων (διά τό φίλμ 
τοΰ ΔόνΤσάνεϋ, Λον
δίνου μετά μεσονύ
κτιον). 7) Αί δβίδες 
αί όποϊαι έχρησιμο- 
ποιήθησαν είς τήν 
μάχην τοΰ Βατερλώ 
ήσαν έκκρηκτικαί; 8) 
'Η νυκτερίς εΐνε έν
τομο» ή ζώον;9) Πώς 
λέγεται Ούκρανιστί : 
»Σέ αγαπώ καϊουτω 
καθ’ εξής.

Είς τάς ανωτέρω 
συχνά άπροσδοκήτους 
έρωτήσεις άπαντά- 
πάντοτε τό τμήμα έ- 
ρευνών καί καθημε
ρινώς ή θαυμασία 
αυτή υπηρεσία πλη
ροφοριών εύκολίνει 
σημαντικός τούς πάν
τοτε βιαστικούς σκη-

Μία σκηνή άπό τό έργον Ό υπασπιστής τοϋ ναυάρχου» μέ τήν ’Ισαβέλλα Ζάνς 
καί τόν Άνρΰ "Εντβαρ, πρωταγωνιστάς τοΰ γνωστού έργου «’Επί τής ναυαρχί- 

χίδος». Τήν αποκλειστικήν έκμετάλλευσιν διά τήν 'Ελλάδα έχει
■ τό γραφεϊον τοΰ κ. Δημ. Καρρά.
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Ή ταινία τών εκατομμυρίων 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ 
(BRUDER)

ΊΙέγα δράμα ανατολικής ύποθέσεως. Ή μεγαλειτέ- 
ρα καί πλουσιωτέρα ταινία έφετεινής Γερμανική; 

παραγωγής

19 2 9 ------ J
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IBAN ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ
| = Στη μεγαλύτερη μετά τόν «ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΚΩΦ»
ϊ = ταινία του

Ο ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΝΑΣ
ί ! __ __________ μέ τήν ΚΑΡΜΕΝ ΜΠ0Ν1

ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
i ΐ Στης δύο τελευταίες μεγάλες ταινίες

I 1) ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΗΣ A ΥΤΟ ΚΡΑΤ Ε IP ΑΣ
\ 1 μέ τήν ΑΙΑ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ

21 ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑ1ΘΗ ΠΟΤΕ !

ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΟΒΑ
Ξ \ ή μεγαλειτέρα δραματική ηθοποιός τής Εΰριόπης

: στις μεγαλείτερες δημιουργίες της
1> ΜΟΥΛΕΝ ΡΟΥΖ

Ξ Π! πλουσιωτέρα ταινία πού εγεινε ιιέχρι σήμερον
Ξ άνωτέρα τοΰ «ΖΟΥΕ ΝΈΕ ΠΑΡΙ»

2) 1812 . · . .
\ραματικόν μεγαλοΰργημα μέ τόν ΦΟΝ ΣΛΕΤΩΦ

3)01 ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ
ξ Αράμα Ρωσσικής ύποθέσεως μέ τόν ΦΟΝ ΣΛΕΤΩΦ

ναρια ζακομπινι
3 Σέ δύο μεγαλουργήματα

1) ΜΑΜΑ ΚΟΛΥΜΠΡΙ
Ξ Τό άριστούργημα τοΰ ΑΝΡΥ ΜΠΑΤΑΤΤ
ξ Σενάριο: TZOE MA Y’, Σκηνοθεσία ΝΤΙΒΙΒΙΕ,
= Καλλιτεχνικοί Αιεύθυνσις: ΕΡΙΧ ΠΟΜΕΡ
| 2) ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΤΣΕηΣϊ
?= Τό πασίγνωστοι’ δραματικόν άριστούργημα

ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ
0 Στό Γαλλικό μεγαλοΰργημα

ΠΑΡΙ—ΓΚΕΡΛΣ
ξ Σκηνοθεσία ΑΝΡΥ ΡΟΥΣΕΛ
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ΑΝΝΑ ΜΑΙΗ ΓΚ
Ή καλλιτέ| ΚΜΟίιρανεΙ 

σέ τέσσαρεμ κ επιτυχίες
Β πιι ιααυ

ΧΤΥΠΟΝ σκηνοθ.τώνΙ Β<*Μ0ΥΛΕΝ ΡΟΥΖ
2) Η ΠΕΤΑΛΟΥΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Σκηνοθε»

ΊΣκηνοΒέΛ

Σκηνοθ. ΑΤΧΜΠΕΡΓ1 
ΓΚΕΟΡΓΚ, κινηματογ·

ΖΑΚ ΚΑΤΕΛΪΙ
ΝΥΧΤΕΣ

Τό πολύκροτον μνί· 
μέ τή,Ή

ΙΠΕΡΓΚ

ΙΕΡΓΚ

;Ϊ$ΤΩΦ καί ΑΊ'ΝΡΙΧ
I εις Κωνσταντινούπολιν

ΙΗΠΩΝ

ίτοΰ ΚΕΣΣΕΛ
ΙΑΝΕΣ

ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΡΟΥΕΙ
Στό άριστοί'Μ «ΟΥΛΟ Υ 

άπό τό πασίγνωστο μυθι® ιτοΰ ΒΕΝΤΕΚΕΝ άπό 
τις μεγαλείτερες ταινίες η rij: Γερμαν. παραγωγής

ΜΑΡΣΕΛ ΑΛΜΠΑ*
Είς τήν ταινία» ΕίΓΚΡΑΜ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΙΣ ΝΤΕΛίΑ
τού BIKWPA0Y

Η μεγαλειτέρα ταινία ΠΚ ΚΓαλλικής παραγωγής
ΚΥΡΙΟΝ 
&ΡΖ ΛΕ ΦΩΡ

ΤΟ ΜΕΓΑ
’ άπό τό μυθιστόρ’ΙΙ1 __„ , 
ιιέ τοί»ς ΖΑΝ ΜΥΡ-ψΙΣΕΑ ΒΕΡΛλ'

ΓΕ. ΝΤΥΠΟΝ
Σκηνοθέτου τών 

«ΜΟΥΛΕΝ ΡΟΥΖ» καί «ΒΑΡΙΕΤΕ»

Η τελευταία κολοσσιαία δημιουργία 
τοΰ μεγάλου σκηνοθέτου

ΣΕΣΙΛ Β- ΝΤΕΜΙΛ

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜΠΑΛΖΑΚ άπό τις ωραιότερες ταινίε 

τής έφετεινής παγκοσμίου παραγωγής

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΤΑ
Στό αριστούργημα ΧΡΕΟΣ ΜΙΣΟΥΣ 

άπό τό μυθιστόρημα τοΰ ΖΩΡΖ ΟΝΕ *μέ τόν ‘ΣΛΕΤΩΒ

Ή Μεγαλειτέρα επιτυχία τοΰ μεγάλου σκηνοθέτου 
ΑΤΧΜΠΕΡΓΚ

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
μέ τους Φ. ΜΑΛΤΕΝ, Φ. ΛΕΝΤΕΡΕΡ, Α. ΓΚΕΟΡΓΚ

Μία ταινία τοΰ,σκηνοθέςου ΡΙΓΚΙΕΛΙ
ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ 

μέ δλον τόν πλούτον τής ζωής τών Ρώσσων πριγκήπων 
καί δλη τή φρίκη τής παγωμένης Σιβηρίας

'Η ταινία ποΰ άνεστάτωσε τυν κόσμο
ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ API© 9 

τό νέον «ΕΜΝΤΕΝ»

Τό δραματικόν μεγαλοΰργημα τού ΣΕΣΙΛ Β. ΝΤΕΜΙΛ
ΤΣΙΚΑΓΚΟ

μέ τις ΦΥΛΙΣ ΧΑΒΕΡ καί ΒΙΚ. ΒΑΡΚΟΝΙ

2 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
μέ πρωταγωνίστριαν τήν ΜΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑ

S2 ΤΑΙΝΙΕΣ ME TON XAPPY ΠΗΛ

ΒΑΡΒΙΚ ΒΑΡΝΤ & ΛΙΜΑΝ X ΝΤΑΙΒΙΣ 
ΣΕΐΧΗ

'Η μεγάλη επιτυχία τής Κας ΚΥΒΕΛΗΣ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
(THE WEEK-END)

Τό ΜΠΕΝ ΧΟΥΡ τού 1929—1930

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΔ 

0 ΚΟΜΗΣ ΜΟΝΤΕΧΡΗΣΤΟΣ 
κοσμοαγαπημένο μυθιστόρημα μέ τού; 
ΑΝ ΑΝΤΖΕΛΟ, ΑΙΑ. ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ 

Β. ΓΚΕΤΣΚΕ

θ 
Α



IB Κ»νηματογρί·όι»:ός Άόίΐιρ
Κτνηηατογραφτκός Άάτήρ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Μία μικρά χάλάρωσις παρατηρεϊται τώρα τελευταίως 

είς τάς εργασίας τών κινηματογράφων μας όφειλομένη είς 
τόν τρομερόν καύσωνα καί τήν υγρασίαν πού έσημειώθη 
κατά τούς δύο τελευταίους μήνας.

— Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα διεκοψε τάς παραστά
σεις του καί δ κινηματογράφος ' Ambassadeurs διά νά 
τάς έπαναλάβη τόν προσεχή Όκτιόβριον. δπως συνήθως.

— Άπό τούς κινηματογράφους τούς παρουσιάζοντας 
ταινίας πριότης βιζιόν λειτουργούν πρός τό παρόν οί εξής: 
Josy Palace, Kosmograph. Royal y.aiMajestic.Tgq δευτέ- 
ρας καί τρίτης βιζιόν λειτουργούν δλοι ανεξαιρέτως.

— ’Εφέτος προμηνύεται μεγάλος συναγωνισμός μεταξύ 
τών διαφόρων κινηματογράφων τής πόλεώς μας. Εκείνοι 
δμως οί όποιοι έχουν νά μας παρουσιάσουν τά καλύτερα 
έργα εΐνε τό Ambassadeurs» τής Metro-Gotdwyn-Mayer 
καί Josy Palace xaiMohamed Aly τής Josy Films. :Τό 
Gosinograph μέ τάς γαλλικ.του ταινίας θά έργασθή δπως 
πάντα. Τό Royal ήγοράσθη ΰπό τοΰ ομογενούς κ. Περι
κλή Δημητρίου καί θά προβάλη ταινίας Universal τοΰ 
κ. Chlaterermiind καί αλλας, τάς οποίας άκόμη δέν μάς 
έγνωστοποίησαν. Καί τό Majestic μέ τάς ταινίας First 
National-Warner καί Prodiscop. Πάντως οί πρώτοι κινη
ματογράφοι θά ΰπερισχύσουν.

— Εφέτος οί κινηματογράφοι μας θά εγκαινιάσουν τό 
νέον σύστημα τών ταινιών «Films sonores καί parlanl . 
Μέχρι στιγμής μόνον ή .Josy Films άνήγγειλεν αυτό έπι- 
σήμως διά τούς κινηματογράφους τής Mohamed Aly καί 
Metropole (Κάϊρον). Βεβαίως δέν υπάρχει αμφιβολία δτι 
θά ακολουθήσουν τό παράδειγμά των λόγω τού συναγω- 
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιι

Μιά χαρακτηριστική σκηνή τοΰ έργου τής U.F.A. Μανωλέσκου» παραγωγής Μολόχ—Ραμοπίνοβις, κατά 
σκηνοθεσίαν τού Τουρζάνσκυ. Είς τήν ανωτέρω εικόνα οί πρωταγωνισιαί τού φίλμ Ιβάν Μοσζοΰκιν καί 
Μπριγγίτε Χέλμ. Πλήν τών ανωτέρω καλλιτεχνών λαμβάνουν μέρος καί έ'τεροι δύο , διάσημοι αστέρες, 
ό "Αϊνριχ Γκέοργκ καί ή Ντίτα Πάρλο. Ή ταινία αυτή ή οποία θεωρείται ένα άπό τά σοΰπερ-φίλμ τής 

[U.F.A. θά προβληθή κατά τήν προσεχή περίοδον είς τό «Ουφα Πάλας». Τήν 
εκμετάλλευση· έχει ή εταιρία «Συμβατική».

! ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΕ· ΑΡΓΓΛΛΑΣ
Θλιβερόν άγγελμά έκ Βόλου μας μετέδωσε 

τήν τραγικήν εϊδητιν τοϋ Ό'α άιου τοΰ Άρι· 
στείδου Εύρ. ΆργυλΧα έπισυμβάντος κατόπιν 
ολιγοημέρου άσϋενείας.

Νέος άκόμη, είς τό &ν&ος τής ήίικίας του ό 
αεταστάς στερεί τήν κινηματογραφικήν οικογέ
νειαν ένός τών προσφιλεστέρων καί έκλεκτωτέ- 
ρων μελών της.

Ευρύτατα μορφωμένος, έγκυκλοπαιδικώς καί 
επαγγελματικές, λαμπρας άνατροφής, εύγενέ- 
στατος και προοδευιικώτατος άνέλαβε νά συνέ
χιση τό εργον τοϋ πατρός του κ. Εύριβιάδου 
Αργνλλά τοϋ πρώτου δήμιου ργήσαντος έν Βά

λω κινη ματογραφικήν έπιχείρησιν.
Μετόχων είλικρινώς είς τό βαρύτατον πένέλος 

τής δεινώς πληγήσης οικογένειας, ό τοϋ τόσον 
προώρως έγκαταλείτμαντος τήν ζωήν νέου, ό 
eΚινηματογραφικός Άστήρ» άπευ&ύνει πρός 
αύιήν ·&ερμώτατα συλλυπητήρια.

ΒΜΜΠΜΜΒ·— 
νισμού καί άλλοι κινηματογράφοι, αλλά μέχρι τής στιγμής 
καμμία σχετικώς ένδειξις δέν υπάρχει. Ή κινηματογρα
φική κίνησις τής πόλεώς μας γενικώς εΐνε κατά τι μικρο- 
τέρα τής τών προηγουμένων μηνών καί ώς πρός τά έργα 
κανένα απολύτως αξίας δέν ε’ίδαμεν. Dem. Marcozanis 
llllllllllllllllllilltlltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIH

ΑΙ ΠΡ0040Ι ΙΚΑΦΙΛΜ
ΓΛΙΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ: KHAAITSXHi ΑΟΣ Τά γραφεΕα τοΰ κ. Ίωάννου Κουρου- 

νΐώτη μετεφέρθησαν έκ τής πλατείας* Α,γ. 
Γεωργίου 6», »ΐς τήν οδόν Βουλής -4, 
οπού λειτουργούν ήδη υπό τήν νέαν επω
νυμίαν ’Ίκαφιλμ* 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

—Άνεχιόρησε διά Κωνσταντινούπολη ό κ. Τηλεμ. Σπυ- 
ρίδης αντιπρόσωπος τοΰ οίκου Γκωμόν.

—Άφίχθη είς τήν πάλιν μας διάμίαν μόνον ήμέραν 
ό κ. Laudy Lawrence, γενικός διευθυντής τών γραφείων 
τής Μετρό Γκόλδουϊν έν Εΰρώπη.

ΙΙΒΛ.ΕΙΤΛ.Ι πλήρης κινηματογρα
φική μηχανή προβολής συστήματος ΓΚΩ- 

ΜΟΝ εις πολύ καλήν κατάστασήν καί εις 
συμφέρουσαν τιμήν. Γράψατε: Κωνσταν
τίνον Άρτέμην, ζυθοπώλην Χΰρον, ή 
«Κινηματογραφικόν Αστέρα». 
llllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllfltflllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIII' ”

| ahtbtiw tnumruKi
= ’Εάν θέλετε νά έξασφαλισθήτε τελείως έκ τής =

ΠΥΡΚΑ1ΑΣ
Σπεύσατε νά προμηθευθήτε διά τήν = 

= μηχανήν σας τόν =

Τό επίσημον δελτίόν τοΰ τύπου τής Ούνίβερσαλ, 
άναγγέλον τήν πρόσληψιν είς τήν εταιρείαν τής Έλ- 
ληνίδος δος Ελένης. Αρίστη, πλέκει τό έγκιόμιον 
τής καλλιτέχνιδος.

«Πολλάκις έρωτώμείία γράφει διατί ένφ άναζη- 
τοΰμεν διαρκώς γυναικείους τύπους καλλονών διά 
τόν κινηματογράφον δέν καταφεΰγομεν εις τήν Ελ
λάδα τήν χώραν τής κλασσικής ωραιότητας.

Ή απορία αυτή ήμπορεϊ νά μή ύπάρχη πλέον 
σήμερον χάρις είς τόν Κάρλ Ααέμλ τόν πρόεδρον 
τής Ούνίβερσαλ τοΰ οποίου ή μαγική ράβδος ανα
βιβάζει προσεχώς είς τό καλλιτεχνικόν στερέωμα μίαν 
νέαν Έλληνίδα καλλιτέχνιδα, άγνωστον σχεδόν μέ
χρι σήμερον.

Ό νέος Αστήρ ονομάζεται 'Ελένη Αρίστη καί 
έχει έμφανισίίή έως τιόρα είς μερικούς δευτερεύον- 
τας ρόλους. Κατάγεται έξ Αθηνών καί έχει σπου
δάσει είς τό πανεπιστήμιον τοΰ Σικάγου.

CH δίξ 'Αρίστη θεωρείται άπό τόν αμερικανικόν 
τύπον ώς ό ιδεώδης τύπος τής ελληνικής κλασσικής 
καλλονής. Αί φωτογραφίαι της προκαλοΰν τόν θαυ
μασμόν καί πολλοί ευρίσκουν ότι ομοιάζει μέ τήν 
Σουζύ Βερνόν τής οποίας πράγματι έχει τήν χαρα
κτηριστικήν λεπτότητα αλλά μέ ένα προφίλ πολύ τε
λεί ότερον.

Μέχρι τοΰδε όπως προανεφέρθη ή Έλληνίς 
καλλιτέχνις παρέμεινε σχεδόν άγνωστος διότι δέν έ- 
νεφανίσθη παρά είς δευτερεύοντας τινάς ρόλους. 
Αλλάείς τάς προσεχείς παραγωγάς τήςΟύνιβέρσαλ, 

μέτήν οποίαν υπέγραψε συμβόλαιον μακρύς διάρκει
ας, θάπαρουσιασθεΐ είςρόλου: πρωτεύοντα; ανταξί
ους πραγματικώς αυτής.

ΚΑΡΟΛ ΛΟΜΓΊΑΡΝΤ

Ή Κάρο/ν Αόμπαρντ είναι ένα άπό τά χα- 
ραχτηριστικώτερα παραδείγματα καί τελευταία 
συνάμα τής ταχύτητος μέ τήν οποίαν ή χθες άσημος 
κατέστη αίφνηδίως διάσημος ηθοποιός, διά νά 
υποπέση εντός ολίγου είς αφάνειαν. Πέρυσι 
ήτο δακτυλογράφος, κατά καλήν της όμως τύχην 
έπεσε στά χέρια τοΰ Μάκ Σένετ μία φωτογραφία 
της. Ούτος ένδιεφέρθη νά τήν γνωρίση, άνεκάλυψε 
εις αυτήν σπουδαία προσόντα καί δέν ήργησε νά 
τήν είσαγάγη είς τό φίλμ.

Ή χάρις της καί τό ταλάν της δέν ήργησαν εντός 
ένός έτους νά τήν καταστήσουν δημοφιλή. Καί δμως 
τήν θαυμασίαν αυτήν καρριέρανήλθε νά καταστρέψη 
ή ομιλούσα ταινία. Ή νέα έφεύρεσις είναι άσπλα
χνος, δέν τής άρκοΰν μόνον ταλέντα καί ώμορφιά, 
καί έτσι ή Κάρολ Λομπάρντ πριν προφθάση νά 
έπιβληθή γενικώς συνετρίβη. Αύταί είναι αί τραγω- 
δίαι τής έβδομης τέχνης.

Ξ Ύδροκοντοστατέρ ξ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Ξ Αιαρκής έκθεσις μηχανών καί Ξ
Ξ ανταλλακτικών παντός είδους Ξ

I ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙΣ ΑΝΤΙΠβΙΟΙΣ 1
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Κινημ. Ουφα . Προεβλήθη τό έργον «Ή κατάσκοπος 
μέ τά μαΰρα μάτια» έν αρχή είς τέσσαρας έποχάς, εΐτα δέ 
είς δύο έξ 14 πράξεων έκάστη, χάριν τών μή παρακολοτ·- 
θησάντων έλ αρχής τό έργον. Ό διευθυντής τού ανωτέρω 
κινηματογράφου κ. Μαρκίδης εΐνε άξιος θερμών συγχαρη
τηρίων, ό όποιος μέ κίνδυνον ζημίας προβάλλει πάντοτε 
εκλεκτά έργα.

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τα έργα Η παρθένος 
τής Σταμπούλ». «Τό φάντασμα τής περιουσίας» καί Η 
θεά τοΰ δάσους . > ·» «< ■ ■Κινημ. Έϋ·ν. Κήπου. Προεβλήθησαν τα έργα «Με το 
στανιό θά... , «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων . « Ο ματω
μένος έρως» καί «Ό άσωτος υιός».

Κινημ. Παναρέτου. ’Αργεί.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

«Ή χορεύτρια 
άδελφαί . «Ή 
Οί έχθδοί τών 
βάλς». -Μαίρη 
«Ό έρως τής 

υ».,,» Λ.ο. ___ __ ,-____ τθ αμάρτημα»,
• Βαριετέ» μέ μεγίστην έπιτυχίαν, Γέλα παληάτσσ» και 
Δόκτωρ Σαϊφερ». Προσεχώς Βόλγα-Βόλγα», «Καρδια 

χορεύτριας».
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αθηναϊκός . Προεβλήθησαν τά έργα : «Ρα- 
σπουτίν , «Μπέν Χούρ» είς δύο έποχάς. «Αουίζιάνα», Ό 
κίτρινος πειρατής», Αί δύο άδελφαί», «Μεγάλη παρελασις» 
καί «Παπάς καί νεόπλουτοι».

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν ■ τά έργα : « Ο 
ήλίθιος». «Σάν άστραπή». Ή έξερεύνησις τού Β. Πό-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Παρά τήν πρόιορον έλευσιν τοΰ φθινοπώρου μέ τάς 

συνέπειας του, τάς άλλεπαλλήλους βροχάς, καί τό γεγονός 1 
δτι εύρισκόμεθα πλέον εγγύτατα πρός τήν χειμερινήν πε
ρίοδον, οί θερινοί κινηματογράφοι εξακολουθούν νά λει
τουργούν μέ άρκετά καλά αποτελέσματα—οικονομικά εν
νοείται—εργασιών.

"Οπως φαίνεται δέ ή κατάστασις αυτή—ευχάριστος άλ
λως τε—θά συνεχισθή καθ’ δλον τόν τρέχοντα μήνα καί 
ίσως αρκετόν άκόμη διάστημα έκ τού προσεχούς, δεδομέ
νου μάλιστα δτι τό άνοιγμα όλων τών χειμερινών κινημα
τοθεάτρων θά καθυστερήση κάπως εφέτος.* * *

» Έν τφ μεταξύ ή κίνησις καί αί προετοιμασίαι τών με
γάλων μας κινηματοθεάτρων διά τήν χειμερινήν περίοδον 
συνεχίζονται έντατικώς.

Καθ’ δλα δέ τά φαινόμενα, διά νά μή εΐπωμεν βεβαιό
τητας, θά εύρεθώμεν πρό ανέλπιστων άλλα καί ευχαρι
στούν συγχρόνως εκπλήξεων.

"Αν κρίνη κανείς άπό τούς τίτλους τών διαφημιζόμε
νων—άπό τά διάφορα γραφεία εισαγωγής ταινιών—έργων 
θά παρακολουθήσωμεν κατά τήν προσεχή περίοδον σει
ράν άτελεύτητον πραγματικώς εκλεκτών έργων.

* * ,’Εκτός τούτων σημειοΰται κατά τήν έρχομένην χειμε
ρινήν περίοδον μία έξαιρετικώς σημαντική πρόοδος είς 
τήν Ελληνικήν κινηματογραφίαν ή οποία άναμφισβητήτως 
θή σημειιόση σταθμόν εις τήν ιστορίαν της.

Πρόκειται περί τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου, τοΰ 
οποίου εγκαταστάσεις θά γίνουν είς δλα σχεδόν τά άθη- 
ναϊκά κινηματοθέατρα. Τό γεγονός εκτός τής άπό καθα- 
ρώς κινηματογραφικής άπόψεως σπουδαιότητός του έχει 
καί τήν άλλην ,εύχάριστον δψιν, τοΰ δτι δηλαδή παρουσιά
ζει τόν κινηματογράφον έν Έλλάδι υπό τήν νέαν του μορ
φήν πολύ ένωρίτερον άπό άλλας χώρας θεωρουμένας πε
ρισσότερον τής ίδικής μας προηγμένας κινηματογραφικώς. 
Καί ή σημασία τού τελευταίου τούτου δέν εΐνε νομίζομεν 
μικρά.

♦ 
, „ * *Ή τελειότερα ίσως τών εγκαταστάσεων όμιλοΰντος κι

νηματογράφου, αϊτινες γίνονται ήδη έν Άθήναις θά εΐνε 
ή υπό τής Σινέ Όριάν γινόμενη είς τό ’Αττικόν».

"Ολον τό θέατρον τής οδού Σταδίου διαρρυθμίζεται 
καταλλήλως διά τήν τοποθέτησιν τών σχετικών μηχανη
μάτων. Κτίζονται τρεις νέοι θάλαμοι δμοιοι πρός τούς 
τής προβολής είς ους θά τοποθετηθούν ταΰτα, άνάλογοι 
δέ τροποποιήσεις έπιφέρονται καί είς άλλα σημεία τής 
αιθούσης.

Τά χρησιιϊοποιηθησόμενα μηχανήματα εΐνε διεθνώς 
άνεγνωρισμένα ώς τά καλλίτερα είς τό είδος των, εΐνε δέ 
παραγωγής τής Εταιρείας Γουέστερν Έλέκτρικ», τοΰ 
ίδιου δηλαδή οίκου κατασκευής τηλεφώνων.

Ή κατασκευή των, δπως λέγεται άπό τούς είδότας εΐνε 
αμίμητος. Ή φωνή άποδίδεται παρ’ αύτών μέ τόν γνή
σιον τόνον τής ζώσης, χωρίς ίχνος τοΰ συνήθους ρόγχου 
τής φωνογραφικής πλακός. Ή δλη έγκατάστασις θά στοι
χίση υπέρ τά δύο εκατομμύρια.

Ό μόνος συναγωνιστής—κατά τάς γνώμας τών ειδικών 
πάντοτε-τών «Γουέθτερν Έλέκτρικ» εΐνε τά R. Ο Α· (Ra
dio) τελείας επίσης κατασκευής άλλά μέ μόνην διαφοράν 
δτι παρουσιάζουν μεγάλας δυσχερείας είς τήν εγκατάστα
σή των—φθανούσας μέχρι τοΰ σημείου πολλάκις νά ελατ
τώνουν τήν άπόδοσίν των — καί άπαιτοΰν έπιπροσθέτως 
καί ειδικήν οίκοδόμησιν τής κινηματογραφικής αιθούσης· 
"Ας σημειωθή διά τήν μεταξύ των σύγκρισιν τό δτι τής 
μέν «Γουέστερν Έλέκτρικ» υπάρχουν εγκατεστημένα 6000 
μηχανήματα τοΰ δέ R.C.A. (Rabio) μόνον 380.

Κατα πάσαν πιθανότητα άργότερον. περί τά μέσα πιθα

νόν τής εποχής, νά γίνη έγκατάστασις όμιλοΰντος κινημ“" 
τογράφου καί είς τό «Σπλέντιτ». Πρός τό παρόν ή Σιν^ 
Όριάν δέν έχη λάβη οϋδεμίαν σχετικήν άπόφασιν. Προχω" 
ρεΐ όμως συντόμως είς τήν ευπρέπειαν καί τόν έξωραϊ- 
σμόν καί τοΰ κινηματοθεάτρου της τούτου είς τό όποιον, 
δπως δηλεϊ θά έγκαταστήση ορχήστραν έκ δέκα οκτώ ορ
γάνων βαριετέ καί άλλας άκόμη άγνώστου είδους 
τερψεις δια το κοινον του τας οποίαν κρατεί μυστικάς 
διά νά τάς παρουσιάση είς εκπλήξεις.

Λόγφ τοΰ μεγάλου κόστους τών μηχανημάτων καί ται
νιών—αί τελ ευταϊαι στοιχίζουν τό επταπλάσιον καί οκτα
πλάσιον τών κοινώ ν—θά αΰξηθοΰν κατά τι αί τιμαί τών 
εισιτηρίων τοΰ «’Αττικού» καί αί παραστάσεις θά εΐνε τε
λείως κεχωρισμέναι ή μία άπό τής άλλης.

Δηλαδή μετά τό τέλος έκάστης παραστάσεως τό θέα
τρον θά κενοΰται καί ή έναρξις τής άλλης θά γίνεται μέ 
νέα εισιτήρια. Κατα τήν τελευταιαν δέ παράστασιν τό 
πρόγραμμα θά περιλαμβάνη περισσότερα τοΰ συνήθους 
τών άπογευματινών καί εσπερινών.

Κατά τήν έναρξιν λειτουργίας τοΰ όμιλοΰντος κινη
ματογράφου θα προβάλλονται κατα προτίμησισιν ταινίαι 
ήχητικαί (films sonores) τούτο δέ, διότι αί όμιλοΰσαι 
(filmsparlanls) δέν εκδίδονται ακόμη είς περισσοτέρας τής 
μιας ή δύο γλωσσών καί ώς έκτούτου αί φράσεις δέν θά 
γίνονται καταληπτοί είς τόν 'Έλληνα άκροατήν τόν άγνο- 
οΰ ντα ξένας γλώσσας.

Είς έγκατάστασιν όμιλοΰντος κινηματογράφου θά προβή 
καί τόν Σαλόν Ίντεάλ». ’Ήδη άνεχώρησε δι’ Ευρώπην 
ό διευθυντής αυτού κ, Κρέμμερ διά τήν προμήθειαν τών 
σχετικών μηχανημάτων τά όποια φαίνεται δτι θά εΐνε 
τοΰ προαναφερθέντος τύπου R.C.A. (Radio).

'Ωσαύτως καί είς τό «Πάνθεον» θά έγκατασταθή ήχη- 
τι κός κινηματογράφος άλλά τελείως διαφορετικού συστή
ματος. Είς τό κινηματοθέατρον τοΰτο θά τοποθετηθή μη
χάνημα Σινεβόξ χρησιμοποιούν φωνογραφικόν δίσκον άντί 
ταινίπς τού otcolou cal GCQOcpcAi εινε zcttu rivet τοότιον συγ- 
χρονισμένοι πρός τήν έκτύλιξιν τής προβαλλομένης ται
νίας,ωςεκ τουτουδένδεν ήμπορεΐ—-λόγφ ακριβώς τής μικράς 
επιφάνειας τού δίσκου—νά χρησιμοποιηθή διά ταινίας μή
κους μεγαλειτέρου τών 200 μέτρων.* * *
, Εκτός τών ανωτέρω κεντρικών κινηματοθεάτρων θά 
εγκαταστήσουν μηχανήματα όμιλοΰντοςκινηματογράφου καί 
τινα τών συνοικιακών καί τών λαϊκών μεταξύ τών οποίων 
κατά πάσαν πιθανότητα θά καταλέγεται καί τό παρά τόν 
Σταθμόν Λαυρίου «Πανόραμα» καί Ροζικλαίρ».

, z * *Ια κεντρικά κινηματοθέατρα θα αΰξηθοΰν κατά έν εί- 
σέτι. εφέτος διόλου δέ άπίθανον καί κατά δύο. Τό πρώτον 
τό όποιον εινε βέβαιον δτι θά λειτουργήση εΐνε τό έπι τής 
όδοΰ Σταδίου «’Απόλλων*  οΰτινος τήν έκμετάλλευσιν καί 
διεύθυνσιν άνέλαβε τό γραφεΐον τοΰ ' κ. I. Κουρου- 
νιιότη.

Τό δεύτερον κινηματοθέατρον, τό όποιον όμως δέν 
εινε ακόμη βέβαιον άν θα λειτουργηση, θά έγκατασταθή 
εις τό έπι τής οδοΰ Ακαθημιας θέατρον «’Ολύμπια»,

Εκ των συνοικιακών κινηματοθέατρων, φαίνεται δτι τό 
καλλίτεροι' έξ όσων θά λειτουργήσουν εφέτος, θά εΐνε 
όπως συνήθως τό Άχίλλειον» τόσον άπό άπόψεως αιθού
σης όσον καί ρεπορτορίου δεδομένου ότι ή διεύθυνσις του 
εκλεισεν είδη παρά τών διαφόρων γραφείων τά καλλίτερα 
τών έργων των.

"Π I ' , ***

Οπως πληροφορούμεθα έγκαταστάσεις όμιλοΰντος κινη
ματογράφου θά γίνουν καί είς μερικά επαρχιακά κέντρα 

καί συγκεκριμμένως είς τήν .Θεσσαλονίκην, τόν Βόλον καί 
τάς Πάτρας.

Αί σχετικαί πληροφορίαι μας δέν εΐνε άκόμη έξηκριβω- 
μέναι καί τάς δημοσιεύομεν διά τοΰτο μετ’ έπιφυλάξεως. 
Πιστεύομεν όμως δτι καί αν δέν ήθελον άμέσως κατά τήν 
έναρξιν τής περιόδου πραγματοποιηθώ τά άνωτέρω πάντως 
συντομότα, περί τά μέσα ’ίσως αυτής, τά κινηματοθέατρα 
τών προαναφερθεισών πόλεων θά ακολουθήσουν άφεύ 
κτως τό παράδειγμα τών άθηναϊκών.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Τό ιππο
δρομίαν», Οί δύο Φόσκαρι» καί «Μαμζέλ Νιτούς». Προ
σεχώς «Ή Άστέρω» καί Ποτέμκιν».

Κινημ. Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα Έξ εβδο
μάδες μέσα στους άπάχηδες». «Μυστηριώδης έξαφάνισις», 
«Μοργκάν ή σειρήν . «Ή ερωμένη τής A. Υ. , «Τι έπαθε 
ό Γιάννης», «Τραγωδία υποβρυχίου , Ληστής τής Βαγ
δάτης», «Ό πρόεδρος», «Μαθητευόμενος στρατηγός», «Τά 
έπτάθανάσιμα μαχαίρια καί «Ή ναυμαχία τής Φάλκλαντ».
ΛΑΜ'Α

Κινημ. Αυγή. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ξανθοΰλα». 
«Μορφινομανεΐς», «"Ηρως έπτα θαλασσών». «Πάντα μα- 
ταιότης», «Θυελλώδης καβαλλάρης», «Ή άμαξα τών φαν
τασμάτων > «Ή ωραία Ελένη τής Τροίας», Ό παλλη- 
καράς», «Ή ρωμάντσα», «Χαλύβδινος άνθρωπος»,, «Τό 
πεπρωμένον», «Ό Μασίστας στον "Αδη». Περιπέτειαι 
Χρυσοθηρών», «Μούς δ άλήτης», Τό καθήκον υπερανω 
τοΰ μίσους», «"Ερως ληστοΰ αριστοκράτου καί Ό Τοτός 
ΰπό κάθαρσιν».

Ή διεύθυνσις τοΰ ώς άνω μοναδικού μας κινηματο
γράφου παρ’ δλας τάς υποσχέσεις της διά τήν προβολήν 
εκλεκτών έργων ώς καί τά τής έλλην. παραγωγής τά όποια 
διαφημίζει, περιορίσθη καθ’ δλην τήν θερινήν περίοδον 
είς τό νά μάς παρουσιάση ποικιλίαν άποκλειστικώς άπό 
έπεισοδιακά έργα μερικά τών όποιων πανάρχαια.

Σ. Καλκάνης
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Έξωραϊατική. Προεβλήθησαν Ο τολμηρός 
άεροπόρος», «Περιπέτειαι χρυσοθηρών». «'Όλα εδώ πλη
ρώνονται», «Ταπεινός καί καταφρονημένος», Μεταξύ οΰ- 
ρανοΰ καί γής», «Ό άετός τοΰ πολέμου», «Πάτ καί Πα- 
τασόν». «Βενενόζα», «Ναύτης τοΰ γλυκού νεροΰ» καί ή 
άρχή τοΰ επεισοδιακού . Ή επιστροφή τοΰ μυστηριώδους 
καβαλλάρη». ,

Κινημ. Κύματα. Προεβλήθησαν «Ή αρχόντισσα τών 
άδαμάντων», «Τό μυστηριώδες μαργαριτάρι» καί «‘Ο Χα
λύβδινος γίγας». _ -

Κινημ' Συνοικισμού. Λειτουργεί μόνον Σαββατον
Κυριακήν μέ τό ίδιον πρόγραμμα τοΰ κινηματογράφου 
Κύματα». . , ,

Κινημ. Άχίλλειον. Μέ πραγματικήν χαράν εδέχθητό οχι; 
κοινόν μας τήν άναγγελίαν τής ένάρξεως τής λειτουργίας ---
τοΰ «’Αχίλλειου» άπό τής πρ. Κυριακής 15 τρέχ.Όκ. Ίσα- 
οΰτος έχει άποκτήσει πλέον τήν έμπιστοσύνην καί τήν συμ
πάθειαν όλων γιά τό λεπτό του γοΰστο στήν έκλογή τών 
ταινιών. Πληροφορούμαι δτι γιά τήν^άρχομένη χειμερινή 
περίοδο έχει κλείσει τά μεγαλείτερα έργα τής παγκοσμίου 
παραγωγής. Επίσης έξησφάλισε τήν άποκλειστικότητα τών 
καλλιτέρων ταινιών τής Ουφα» γιά τήν όποιαν τό κοινόν 
μας αισθάνεται ιδιαιτέραν προτίμησιν.

Κινημ. ’Αττικόν. Ή εύρεΐα αίθουσα τοΰ πρώην Πα- 
γασαίου» έπισκευάζεται πυρετωδώς καί θά λειτουργηση 
άπό τής προσεχούς εβδομάδας ώς Κινηματοράφος ύπό τήν 
ώς άνω προσωνυμίαν και ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Φραγκουδάκη.
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα Οί κόκκινοι 
διάβολοι», «Κοζάκοι» «Χρυσή πεταλούδα■», Θαλασσοπό
ρος», Όήλίθιος», «Ντάγκφιν καί «Φανφάν λό Τυλίπ»·

Κινημ. Χαλήμαγα. Προεβλήθησαν τά έργα ■■ Ο επι
βάτης» Ζοσελέν», Όταν ό έρως κυβέρνα», Μεγάλη τρι
κυμία», Ό δόκτωρ Μαμπύς», «‘Ο θαλασσοκράτωρ», «Το 
παν διά τό χρήμα», Τό μαγεμμένο νησί», Κλειόμενα 
χείλη», «Ύπερτάτη θυσία», «Μανδραγόρας», Δρόμοι Σαγ- 
γάης», «Ρόμολα», «Τό μυστικόν τού τάφου «Οί εχθροί 
τών γυγαικών». «Φλορίντα», ■ "Εξ ημεραι έρωτος»,. Αγά
πη κοζάκου», «Σινιάλο τής άγάπης» καί Τραγωδία νεό
τητας».
ΣΠΑΡΤΗ

Κινημ. ’Αττικόν ’. Προεβλήθησαν τά έργα «Γσέκα» 
μέ άποτυχίαν διότι είχε προβληθή πρό διμήνου άπό τόν 
Σπαρτιατικόν». «Ή σκλάβα τοΰ Σεΐχη - , -Χαμένος στο 

μέτωπο», «Μία νέα Ντυμπαρύ», «Ματίας Σαντόρφ», ’Τα 
παιδιά τοΰ σκότους», «Τό παλάτι τών οργίων», » Η τιμή». 
Γίγαντες τών θαλασσών», «Σιβηρία». «Κοκοτόδρομος», 

«Καλόγηρος καί κοκόττα», άπαντα μέ έπιτυχίαν καί «Το 
παιδί τοΰ δρόμου , τό όποιον παρά τήν κολοσσιαίαν ρε
κλάμαν είχε μεγίστην άποτυχίαν, διότι τό παρελ. έτος είχε 
κατ’ έπανάληψιν προβληθή υπό τοΰ Σπαρτιατικού- του κ. 
Κουρσούμη. , , ,,

Κινημ. Σπαρτιατικός. Προεβλήθησαν τα έργα « Ιπτά
μενος άνθρωπος», «Δόξα , Πάτερ Σαρλώ-, «"Ενα σημάδι 
στήν πόρτα , «Κάρμεν . «Τό χαμίνι τών Παρισίων ,«Σφη- 
κοφωληά», «Καμπαρέ τών Παρισίων·, «Ποτά και Πελ- 
ιιοντέρ καί «Πατωμένο χέρι».
' ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Κινημ. «Αττικόν . Προεβλήθησαν τά έργα «Εις τον 
κλωβόν τών λεόντων». Πληγωμένη πεταλούδα». Η, χο
ρεύτρια μέ τά χρυσά πόδια καί Ο γάμος τοΰ Σαρλω».

Προσεχώς Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό», «Άναθεμα ο 
πόλεμος~, «Ό χρυσοθήρας», «Ό κόμης Κώστια», Τι 
έπαθε δ Γιάννης , «Μυθιστόρημα μιας εταίρας» κλπ.
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά έργα, Αννα 
Λώρη» μέ άποτυχίαν, «Τό γαλάζιο ποντίκι*  καί « Ο 
κόσμιος πόλεμος» μέ έπιτυχίαν. Ή Κάρμεν τού Σαν Πα- 

ι , ’Αδελφοί Καραμαζώφ» καί Ή Καλιφορνία .
ΧΙΟΣ

Κινημ. Λούξ. Προεβλήθησαν τά έργα 
τού Τσάρου», «Τό ναυτόπουλο», «Αί δύο 
κυρία δέν θέλει παιδιά». Τό ρωμάντσο . 
γυναικών». «Θεία γυναίκα», ’Ονειρώδες 
Λοΰ». Ή ναυμαχία τής Έλιγολάνδης», 
~ , «Άνδρας, γυναίκα καί

Προσεχώς Ήόλγα-Βόλγα», 
Κοζάκοι κλπ.
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λον», «Άγριογυναίκ», «Βασίλισσα καλλονής». «'Ο ένοχος 
έτιμωρήθη» καί «Ή κόλασις».
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Μαστρογιαννοπονλον. Προεβλήθησαν τά έξής 
έργα : Έπερατώθη τό επεισοδιακόν «Ένεδρεύων κίνδυ
νος», Ή άθώωσις τοΰ ενόχου», «Φάουστ Ταρζάν καί 
Τά ίχνη τοΰ ίέρακος .

ΣΥΡΟΣ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν έν συνεχεία τά έργα 
Ή αδελφή της άπό τό Παρίσι » μέ τόν Ρ. Κόλμαν καί 

τήν Κώνστενς Τάλμαιτζ, «Έξομολόγησις μέ τήν Πόλα 
Νέγκρι, «Ό σιδηροΰς κάου-μπόϋ» μέ τόν Χούτ Γκίψον, 
«Ό πειρατής τής ερήμου» μέ τόν Φράγκι Ντάρρο, «Ή 
13η ώρα» μέ τόν Μπάρρυμορ, «Ό τρομοκράτης τών ιππο
δρομιών μέ τόν Χούτ Γκίψον, «Ή ναυμαχία τής Έλι- 
γολάνδης», «Ή μαύρη σπείρα» είς 31 πράξεις καί είς μίαν 
παράστασιν ολόκληρον, «Ιστορία πειρατοΰ». «Ή κόλασις 
τής Σαγγάης» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ, Βέρα Μιρτζέβα» μέ 
τήν Ζακομπίνι, τόν Ζάν Άντζελο καί τόν Βάρβικ Βάρντ, 

Τό ματωμένο σύννεφο μέ τόν Τίμ Μάκ Κόϋ, Τό μυ
στηριώδες ταχυδρομεϊον» μέ τόν Τόμ Μίξ, Φαζίλ ό Χα
λίφης τής ’Αραβίας καί Σάρξ διάβολος». Προσεχώς 
«Μπέν Χούρ».
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. «’Ολύμπια». Προεβλήθησαν τά έργα Ό κα 
θρέπτης τοΰ ψεύδους», «Τρελλή χορεύτρια». «Στά νύχια 
τών τίγρεων », <Ή μπαλαρίνα τής Μόσχας», «Μεταξωτές 
κάλτσες», «Τό θΰμα τής μόδας» καί Ό Καζανόβας» μέ 
μεγάλην επιτυχίαν.

Κινημ. Δημοτ. Κήπον. Προεβλήθησαν τά έργα Λού- 
πιγκ δή λούπ», «Ή Ρουλέττα», «ΟΙ έρασταί τοΰ μεσονυ
κτίου», «Κομφετί», «Ό φοιτητής τοΰ ντάνσιγκ καί «Ή 
σέλλα τοΰ διαβόλου .

Κινημ. Σπλέντιτ*. Προεβλήθησαν τά έργα Ή δι
κηγόρος», «Τό ναυτόπουλο», «Τρεις παλαισταί», «Ό τε- 
τράπους άστυνόμος», «Ό Γύψων στό στρατό» καί «Ό μυ
στηριώδης πυροσβέστης .
ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ (Λέσβου)

'Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γιάννη Καλλονά ήρχισε λει
τουργών άπό 1ης τρέχοντος μηνός κινηματογράφος προέ- 
βαλε δέ μέχρι σήμερον τά εξής έργα λίαν έπιτυχώς : «Ε
πίγειος παράδεισος «Τό θηρίο τής Άριζόνας»», Ροζ Μα- 
ρί», «Νικητής στήν πάλη καί στόν έρωτα . «Φάντασμα α
μαξών» καί «Κομβάϊ».
Β*ΘΥ (ΣάμοιΠ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δεσποι
νίς σύζυγός του», Κάποιος νέος», •-•Δάντης» καί «Ράντζερ 
ό σωτήρ .

Κινημ. Καλλι&έα. Προεβλήθησαν «Ό οικογενειακός 
φίλος» καί «Νύχτες δεκαημέρου τοΰ Βοκακίου».
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (Σάμου)

Είς τόν κινηματογράφον τής πόλεώς μας προεβλήθη
σαν «'Ο Δάντης . «Μασίστας Σεΐχης . «Δεκαήμερον» τοΰ 
Βοκακίου, «Μόντε Κάρλο», «Ή "Αλωσις τής Κωνσταντι
νουπόλεως», »»Ή χώρα τών χρυσορυχείων» καί ’Άφωνος 
μάρτυς.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό θΰμα», 
«Τό ίπποδρόμιον, «Σάλτο Μορτάλε , Τραγωδία νεότη- 
τος», «'Η τετάρτη έντολή», *Ή πρώτη αγάπη», ’Αγάπη 
τοΰ ναύτη», «Ή Μπαλαρίνα τής Μόσχας».

Κινημ. Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμάντζο», 
«Τίγρις θαλάσσιον , Μιά νύχτα στό Λονδΐνον», 'Υπό τό 
βλέμμα τοΰ ’Αλλάχ», «Κατάσκοποι» είς δύο έποχάς καί 
’Αγορά αγάπης».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Ό διάβο
λος μέσα της», «Τό τσάρλεστον». «Μασίστας καί ή κόρη 
τοΰ χρήματος», Στιλ άλάρμ . Γυμνή γυναίκα», «Ρωσ-

σική θύελλα ». Ή νέα σελήνη καί «Πώς παντρέφτηκε 
ό Γιάννης».

Κινημ, Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά έργα ’Έμδεν». 
«Ή κόρη τοΰ ντάνσιγκ». «Στό Καμπαρέ», «Ρασπουτίν», 
«Τό πουκαμισάκι» τής ζωντοχήρας» καί Σεΐχης».

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ή τίγρις τών θα
λασσών», «Τό Ρωμάντσοιι, Μιά νύχτα στό Λονδΐνον» καί 
«Οί κατάσκοποι».

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλήθη τό έργον «'Ο τρομοκρά
της τών έρυθροδέρμων» είς δέκα επεισόδια.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δίδα Κ. Έλευ’θ'εριάδου (Καβάλλαν). 'Η διεύθυνσίς 

εΐνε Eleni Aristi, Universal Pictures Corp 730 Fifth 
Ape, New Yor», N. F.

— Καξανόβα (Λάρισσα). Γιά όλα αυτά ποΰ μάς ζη
τείτε, σάς συνιστώμεν ν’ άπευθυνθήτε είς τήν Dag-Film. 
Μητροπόλεως 1, Αθήνας, ο'ι μόνοι αρμόδιοι νά σάς πλη
ροφορήσουν. Συνδρομή κ. Τζεζαϊρλίδη έλήφθη, εύχαρι- 
στοΰμεν.

— Δίδα Καλογεράκον (Λεβέτσοβα). Συνδρομή έλή
φθη. εύχαριστοΰμεν.

— Δίδα Ν. Π. Κ. (Πάτρας). Γράψατέ του ώς εξής: 
Charlie Ghaplin, 1416. La Brea Avenue. Hotiyivood. 
Cal.. U. S. A.

— Μ. Παπίτσαν (Σέρρας). Ήμπορεϊτε νά μάς ταχυ
δρομείτε καθ’ εβδομάδα τακτικώς άνταπόκρισιν καί θά 
σάς γράψωμεν έν τφ μεταξύ διά τήν μονιμότητα, οπότε 
καί σείς μάς γνωρίζετε τήν οριστικήν διεύθυνσιν σας.

Άντ. Γαβαλλαν (Θεσ]νίκην). Έλήφθη ύπ' δψιν ή 
νέα σας διεύθυνσίς.

Δίδα Α. Διαμαντοπούλον (Έντανϋ·α). Εΐνε άλη- 
θές, ότι εύρίσκεται είς Ευρώπην, «γυρίζει» δέ τό έργον 
«Ζηλοτυπία» μέ σκηνοθέτηντόν Φέϋντερ.Τόν κόμητα είς τό 
«Γέλα Παληάτσο» υποδύεται δ Νίλς "Αστερ. Τάς διευθύν
σεις θά τάς λάβετε διά τοΰ προσεχούς φύλλου.

— Δίδα Τασσοϋλα Ραξοπούλον (Τρίπολιν). Θά μάς 
υποχρεώνατε πολύ αν άνελαμβάνατε τήν άνταπόκρισιν. 
’Εάν θέλετε δελτίον ταΰτότητος γράψατέ μας, στείλατε 
μας δέ φωτογραφίαν καί τήν οριστικήν διεύθυνσιν διά νά 
σάς στέλλομεν τό φύλλον δωρεάν.

— Γ. Στογιαννίδην (Καβάλλαν). Πολύ θά μάς υπο
χρεώσετε νά άναλάβετε τήν τακτικήν άνταπόκρισιν, άπο- 
στέλλοντες καθ’ εβδομάδα σημείωμα κινημ. κινήσεως.

— Χανιωτάκην (’Ηράκλειον). Παρακαλοΰμεν,νάκανο- 
νισθή όριστικώς τό ζήτημα τών έκκρεμουσών συνδρομών.

— ’Ελαφρό ν (Λαμίαν). Εύχαριστοΰμεν πολύ διά τήν 
φροντίδα σας, έλάβομεν δέ παρά τοΰ κ. Καλκάνη καί τήν 
πρώτην άνταπόκρισιν.

— X. Χερμιξάκην (Ρέ&νμνον). Σάς εύχαριστοΰμεν 
πολύ διά τήν προσφοράν σας καί άναμένομεν αποστολήν 
σημειωμάτων κινημ. κινήσεως.

— ’Ιωάν. Καλλοναν (Πολύχνιτον-Λέσβον). Συνδρομή 
έλήφθη, εύχαριστοΰμεν.

— Μ. Μανονραν (Ρέ&νμνον). Εΐνε βέβαιον ότι έπι- 
θυμεϊτε τήν αντικατάσταση·; Γράψατέ μας παρακαλοΰμεν.

Συνδρομή— Άδελ. Στέφανον καί Σια (Σπάρτην). 
έλήφθη καί σάς εύχαριστοΰμεν.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Π. Κορκόδειλος Άθήναι 1-7-929 Μέχρι
Σ. Σταμέλος 1-4-929
Κινημ. Μέγας Δράμα 1-7-929
Άντ. Γαβαλλάς Λήμνος 1-1-930
Παντ. Κουβέλης Πάτραι 1-7-929
Κ. Καραμπιμπέρης Ξάνθη 1-9-929
Δήμ. Καλογεράκον Λιβέτσοβα 1-9-929
Μ. Τζεζαϊρλίδης Λάρισσα 1-9-929
I. Καλλονάς Πολύχνιτος 1-9-929

30-6-930 
30-3-9.30
30-6-930

30-12-930 
30-6-930

30-11-929 
30-8-930 
30-8-930 
30-8-930

■ ■■■■■■■■ ■■■■■·■■■■■■■

Ή παραγωγή 1920—1930 Τής

ΦΟΞ
Περιέχει τής μεγαλείτερες «αί τής πλέον ΔΙΑΛΕΧΤΕΣ ταινίες τοΰ κόσμου 

και άποτελεΐται άπό

C3S ολ,υμπιονικας: 
\ 

μεταξύ Τών οποίων καταλέγονται
01 4 ΔΙΑΒΟΛΟΙ Τού Μοορνάου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ μέ τήν Ζανέτ Γκάηνορ και ΣάρλΦα ρρελ
Μία ΔΟΛΟΡΕΣ ΔΕΛ ΡΙΟ
0 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
01 4 ΥΙΟΙ
0 ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΝ ΤΕ (5) Σούπερ φίλμ μέ τόν Βίκτωρα Μάκ Λάγκλεν
ΤΕΣ ΣΑΡΑ (4) Σοϋπερ-φίλμ μέ τόν Ζώρζ Όμπριέν
ΔΥΟ (2) Σοϋπερ-φιλμ μέ τήν Μαίρην Άστορ
ΔΥΟ (2) Σοΰπερ-φιλμ μέ τήν Μάγδα Μπελαμύ
Ι1ΕΝΓΕ (5) ΤΟΜ ΜΙΞ
ΠΕΝΤΕ (5) ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΥΝΣ

"Ενα πράγμα μόνον έχετε νά κάμετε.
Κλείσατε άμέσως τής ταινίες αύτές και έτσι τό Θέατρό σας 

άσφαλώς Θα κερδίσπ πολλά λεφτά

β^ειώβατε τήν νέαν μ, ,ς δ-.εύθυνβτν 

C3 ΟΔΟ^ 3
Γωνία οδών Κάνιγγος καί Γλάδστωνος

ΑΘΗΝΑΙ

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

I
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