
ANNY ΟΝΤΡΑ
Ό μεσουρανών εις το κινηματογραφικόν στερέωμα «άστήρ>> είς μίαν χαρακτηριστικήν σκηνήν 
της ομιλούσης ταινίας ΜΠΛ.ΑΚΜΕΗΛ εις ήν πρωταγωνιστεί. Ί1 ταινία αύτη παίζόμενη συνε
χώς επί μήνας έν Λονδίνω έχει σημειώσει ρεκόρ εισπράξεων καί πρτκαλεϊ ένθουσιώδη σχόλια 
όλοκλήρου τοϋ ‘Αγγλικού τύπου. Τήν έκμετάλλευσιν αυτής διά τήν '.Ελλάδα έχει ή^έταιρία

<Γ. Χυνοδινος καί Γ. Παπαστόφας»

ΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΡΑΧΝΙΑΣ ΔΥΟ
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Η ΜΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟΥ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Etvs οτι στο Παρίσι τρία ρεγάλα ·ί.ινηραν>^έα~.οα τών Boulevards
«MAX LINDER» «IMPERIAL» -CAPUCINES»

Προβάλουν ταύτοχρόνως

LUCKY BOY TOILERS MOLLY & ME
Αθήνας θά προβληθούν έίς τό SALON IDEAL

Εκτός αυτών καί αί εξής δλαι ό^ιλοΰσαι 

MIDSTREAM ολόκληρος ή παράστασις τοΰ ΦΑΟΥΣΤ ύπό τής

OPERA bE PARI5

Η Έ«ησία
II Έξάμηνος » 40.—
II Εξωτερικού Γενικώς LJ 
jJ Ε ησία Δολλάρια

41 ΆιιερικΑς
44 Ετήσια Δβλλάρια

ΕΤΟΣ ST. ΑΡ. 2!Ι '214) jit

Δρ.

2·— |<| ‘Εβδομαδιαία Κινηιιατογραφι 'ή Έπιθβώρησις 
’Ιδιοκτήτης—Οικονομικός Διευθυντής νύ

tf ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
4·— ’Αρχισυντάκτης—'Υπεύθυνος Η. ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ 2 |

Γραόεϊα : Κολωνοΰ 68 ("Ανω πάτωμα) ♦"<
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56 $

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διά μίαν φτράν 
ό σιϊχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη- 
μοοιεύσεωνό στ. » 
"Ανω τών τριών 
δημοσ. δ οτΐχος »
Ή σελΐς ... » 500.
Είς τό έξώφυλλον > 600.
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Τ0 ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. ΛΥΟ ’*

ΝΕΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

NEW ORLEANS-HARIAQE PAR CONTRACT 
TWO HEN & A MAIb

Κ. & Α.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
TIFFANY STAHL

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 79α—ΑΟΗΝΑ1
Τηλέφωνον 67—24.—Τηλ&γραφ. Διεύθυνσις ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ

Πριν ακόμη, φθάσουν μέχρι τών ’Αθηνών α 
όμιλο ύσαιταινίαι, πού έσημείωσαν άπό πρόπερσι ήδη 
τήν απαρχήν μιας έκ βάθρων αναδημιουργίας τής 
κινηματογραφικής τέχνης, αγγέλλεται άπό τήν Α
μερικήν μία νέα τελειοποίησις, ή οποία υπερακοντί
ζει κατά πολύ τά σημερινά της όρια. Βέβαια, ό όμι- 
λών κινηματογράφος είχε προκαλέσει ζωηρόν τό 
ενδιαφέρον τοΰ κοινού είς τάς Ήνωμ. Πολιτείας 
καί τήν Δυτικήν Εύριυπην καί είχε κλονίσει τήν βιο
μηχανίαν τής βωβής ταινίας" άλλ’ άφ’ ένός μέν ή 
επιτυχία αυτή τής πρώτης στιγμής δέν έφθασε διά 
νά έκτοπίση τό θέατρον, τήν όπεραν καί την όπε- 
ρέτταν, άφ’ ετέρου δέ οί άποζώντες έκ τού βωβού 
κινηματογράφου έστηρίχθησαν είς τά μειονεκτήματα 
της δμιλούσης ταινίας—καί ιδίως είς τό γεγονός, 
ότι ή άποδιδομένη φωνή έχει άκόμη τόν έρρινον 
ήχον τού φωνογράφου—διά νά διαδόσουν μετ’ έπι- 
τάσεως, ότι ό δμιλών κινηματογράφος έδειξεν ότι 
είχε νά δείξη καί δ,τι δέν άργεϊ πλέον ή επάνοδος 
είς τό παλαιόν σύστημα.

Θά ήτο όμως περίεργον εάν ή εξέλιξις τής όμι- 
λούσης ταινίας έσταματούσε πράγματι είς τό σημεϊον 
αυτό. Καί ευτυχώς διά τούς θιασώτας τής προόδου, 
αγγέλλεται ήδη, ότι ή φωνοταινία ετοιμάζεται διά 
νέον άλμα. Οί ειδικοί μηχανικοί τών μεγάλων Αμε
ρικανικών Εταιρειών κατόρθωσαν κατά τό τελευ- 
ταΐον έτος νά προβούν διαδοχικός είς τόσας τελειο
ποιήσεις, ιυστε νά φθάσουν ήδη αισίως είς τήν έγ
χρωμον καί ΐρισδιάσταΤον ομιλούσαν ται
νίαν. Δηλαδή άρχίζουν ήδη νά κινηματογράφούνται 
ταινίαι άποδίδουσαι πλήρως τά φυσικά χρίσματα, καί 
τών οποίων οί ηθοποιοί όχι μόνον τραγουδούν καί 
ομιλούν, άλλά καί προβάλλουν πλαστικώς άπό τήν 
οθόνην, ώς έν άναγλύφιρ. Δέν κινούνται δηλαδή μό
νον επί ένός έπιπέδου μέ δλον τό περιβάλλον των, 
ώς συνέβαινεν είς τάς παλαιάς ταινίας, άλλ' ό θεα
τής τούς βλέπει μέ τας τρεις διαστάσεις τού μαθη
ματικού χώρου, άκριβώς όπως θά έβλεπε πραγματι
κούς άνθρόπους κινουμένους έπί σκηνής. Τό μυστι
κόν τής τελειοποιουμένης αυτής κινηματογραφή- 
σεως έγκειται είς τό ότι κατεσκευάσθησαν ειδικοί 
φακοί διά τά μαχανήματα τών όπερατέρ καί ότι δύο 
καί τρεις φακοί έπενεργούν ταύτοχρόνως έκ διαφό

ρων διευθύνσεων έπί τής αρνητικής ταινίας" τό ίδιον 
δέ γίνεται κατά τήν ώραν τής προβολής.

Αλλ’ ώς νά μή έφθανεν αυτό, ή Φόξ Φιλμ κορ- 
πορέσιον—ήρχισεπαράγουσαπρό μηνόςτάς λεγομένας 
«γιγαντοταινίας». Μέχρι τούδε έθεωρεΐτο ώς εξαι
ρετικόν μειονέκτημα, όχι μόνον τού δμιλοΰντος, άλλά 
καί τού βωβοί κινηματογράφου, τό ότι ή οθόνη ήτο 
κατ’ ανάγκην περιωρισμένη είς μικρά όρια καί δέν 
ήμποροΰσε νά φθάση τήν έκτασιν μιας κανόνικής 
θεατρικής σκηνής. Αί νέαι όμως φωνοταινίαι 
τής «Φ ξ» θέτουν τέρμα καί είς τήν έλλειψιν αυτήν" 
διότι διά τά μηχανήματα τής κινηματογραφήσεως 
χρησιμοποιούνται πολύ φαρδύτεραι ταινίαι. "Εως 
τώρα τό κοινόν μέγεθος τών ταινιών είς όλον τόν 
κόσμον ήτο 25X1S χιλιοστομέτρων, ένώ τώρα αί 
δμιλούσαι ταινίαι τής «Φόξ»,. παρασκευαζόμενοι ύπό 
τού Κοδάκ, είνε άκριβώς διπλαϊ είς μέγεθος. „

Εννοείται ότι πρέπει τώρα, έκτος τών μηχανη
μάτων λήψεως, νά τροποποιηθούν άναλόγως καί τά 
μηχανήματα τής προβολής. Άλλ’ αί σχετικά! δαπά- 
ναι δέν ήμποροΰν νά ληφθοΰν ύπ’ όψιν, προκειμέ- 
νου περί τόσον τεράστιας προόδου. Τό πλεονέκτημα 
τών «γιγαντοταινιών» δέν έγκειται μόνον είς τό οτι 
είναι τρισδιάστατοι καί πλαστικοί, άλλ’ ότι καί τό 
άκραΐον τμήμα τής ταινίας πού χρησιμεύει διά τήν 
φωνογράφησιν τών ήχων καί τής φωνής, είνε διπλό 
άπό άλλοτε. Καί επομένως, καθίσταται ούτω δυνα
τή ή άποτύπωσις πολύ λεπτοτέρων φωνητικών καί 
ηχητικών άποχράισεων άπό άλλοτε" ένφ συγχρόνως 
τό σύνολον τών ήχων είνε πολύ ,ίσχυρότερον καί 
άκούεται καλλίτερα είς τά μεγάλα θέατρα.

★ ★

Μέ αυτόν τόν τρόπον δ κινηματογράφος άρχίζει 
πλέον νά μή διαφέρη καθόλου άπό Τό θέατρον. Είς 
τήν Νέαν 'Υόρκην ετοιμάζονται ήδη άνωτών 20κινη- 
ματογράφών, πού θά άρχίσουν τόν αγώνα κατά τής 
δραματικής σκηνής, μέ τήν τεραστίαν οθόνην τών 
γιγαντοταινιών, πού άφίνουν τήν έντύπωσιν πραγ
ματικού θεάτρου. Καί ή πρώτη ταινία τού είδους 
αυτού, πού έπαίχθη πρό τίνος, έσημείωσε πράγματι 
καταπληκτικήν έπιτυχίαν.

”Ας σημειωθή τώρα, ότι διά τά έξω τής ’Αγ
γλίας Ευρωπαϊκά Κράτη,τό ζήτημα τής γλώσσης ά-



4 Κινηματογραφικός Άστήρ

ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ DERUSSAΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΠΟΥ-ΕΤΟΙΜ ΑΖΟΝΤΑΙ
Έντός ολίγου ή «Οΰνιβέρσαλ« αρχίζει υπό τήν 

διεύθυνσιν τοϋ Οϋϊλλιαμ Γκράφτ τό «γύρισμα» τής 
νέας ταινίας «’Όχι, ό'χι Ναπολέων» μέ τόν Ρέζιναλ 
Ντένυ.

Τό σενάριο τοΰ «’Όχι, όχι Ναπολέων» έγράφη 
άπό τόν ίδιον Ντένυ ΐ)ά έκδοθή δέ καί ώς απλή 
καί ώς ομιλούσα ταινία.

— Ό Γιόχαν Γκοΰντερ τής «Ούφα» περατώνει 
μετ’ ολίγον τό «γύρισμα» τής ταινίας «’Άνέ'λθης κά
ποτε νά δώσης τήν καρδιά σου». Έπί τοΰ παρόν
τος καλλιτέχναι καί σκηνοθέτης εύρίσκονται έπι τοΰ 
άτμοπλοίου «Όροτόβα» τοϋ Λόϋδ,δπου «γυρίζουν» 
μερικάς σκηνάς τοΰ έργου.

— 'Ο Βέρνερ Μπραντές, δ όποιος προσελήφάη 
υπό τής Ούφα ώς δπερατέρ γυρίζει ώς πρώτον του 
φίλμ τό «Ένωσις τών Τριών» μέ σκηνοθέτην τόν 
Χάνς Μπίχρεντ καί πρωταγωνιστάς τήν Τυέννη 
Γιοϋγκο καί τόν ’Ένρικ Μπένλεφ.

— Οί ’Έριχ Πόμερ καί Μάξ Πφέϊφερ τής 
Ούφα μέ τόν σκηνοθέτην Χάνς Σβάρτς καί τούς 
πρωταγωνιστάς τής πρώτης γερμανικής δμιλούσης 
ταινίας «'Η μελωδία τής καρδιάς» Βίλλυ Φρίτζ’Ι 
Ντίτα Πάρλο καί Κόρυ Μάλυ αναχωρούν διά τήν 
Βουδαπέστην, δπου θά«γυρίσουν» τά εξωτερικά τοϋ 
φίλμ τούτου.

— 'Η παραγωγή τοΰ «The Climax» έκ δια
σκευής τοϋ ομωνύμου έργου τοΰ ’Έδγαρ Λόη εύ
ρίσκονται έν τώ περατοϋσθ·αι ύπό τής Ούνίβερσαλ.

Είς τό «The Climax» πρωταγωνιστούν οί Ζάν 
’Έρσχολτ, Ρουά Μαζόν, Τζών Ρέϊνχαρντ καί Άν- 
ρύ ’Αρμετά.

Ύπό τήςΟϋφα προσελήφθησανδΛεοπόλδος φόν 
Λέντεμπουρ καί δΜάξ Μαξιμίλιαν διά τό «γύρισμα» 
τής νέας ταινίας «Έσχατη προδοσία».

Διά τήν ταινίαν αυτήν, χαρακτηριζομένην ώς 
μίαν άπό τάς καλλιτέρας τής Ούφα, προσ'λήφθη 
ώς στρατιωτικός σύμβουλος δ συνταγματάρχης Βα- 
ρώνος φόν ’Ένγκελχαρντ.

ΠΠΛΟΥΝΤΑΜΜΤΟΓΡΑΦΙΑϊ

ΒΕΡΟΛΐΝΟΝ.—Ό κινηματογραφικός κόσμος 
τής Γερμανικής πρωτευούσης διατελεϊ άπό ημερών 
έν άναστατώσει έξ άφορμής τών ανακαλυφθεντων 
σκανδάλων τής Derussa. Ό τύπος κινηματογραφι
κός καί μή, άσχολεϊτ’αι διά μακρών μέ τό γεγονος, 
πολλοί δέ δμιλοϋν άπροκαλύπτως περί καταχρήσεων 
καί διαφόρων άλλων ύποπτων ενεργειών άφορωσών 
πάντοτε τάς εσωτερικός υποθέσεις τής εταιρίας.

’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν προξενεί τό γεγονός δτΐ 
τήν τελευταίαν στιγμήν δπότε πάσα προσπά
θεια συγκαλύψεως τών πραγμάτων θά ήτο πλέον 
ματαΐα, οί Ρώσσοι εταίροι έσπευσαν νά απομακρυν
θούν έκ τής εταιρίας.

Τό ιστορικόν τής όλης ύποθέσεως, ή όποια ση
μειωτέοι’ παρά τάς τόσας αποκαλύψεις παραμένει 
είσέτι άρκετά σκοτεινή, έχει ώς εξής:

Προ ολίγου χρόνου δ κ. Άλ. Μλρός μέλος τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Derirsa έπανακάμψας 
έκ τής εξοχής δπου παρεθέριζε καί άντιληφθείς δτι 
κατά τό διάστημα τής άπουσίας του εΐχον συμβή 
πολλά έκτροπα είς τήν έν γένει διαχείρησιν τής εται
ρίας έπεχείρησε νά ζητήση έλεχον αυτής. Παρ’ ελ
πίδα δμως τό μόνον τό όποιον κατώρθωσε νά επι
τυχή ήτο νά άπομακρυνθή καταλλήλως εκ τοΰ αξιώ
ματος του. Μετά τήν αναγκαστικήν άποχώρησιν τοΰ 
κ. Μπλός τά άπομείναντα μέλη βλέποντα δτι ή κα- 
τάστασις εΐχεν οπωσδήποτε νάγκην ποίαςτινός έπεμ- 
βάσεως δπως προληφθοΰν δυσάρεστα άπρόοπτα 
προέβησαν είς άπεμάκρυνσιν δύο άκόμη προσώπων 
έκ τής εταιρίας, τών διευθυντών Πόπ καί Ζύχρερ 
διεφήμησαν δέ τό γεγονός ώς απαρχήν έξυγιάνσεως 
τής εταιρίας.

Παρά ταΰτα δμως ή κατάστασις εις ο σημεϊον 
είχε περιέλθη, ήτο αδύνατον νά διορθωθή πλέον, 
καί τό σκάνδαλον έξερράγη.

Έκτος δμως τών ανωτέρω τό ζήτημα εμφανίζει 
καί έτέραν δψιν όχι δλιγώτερον ένδιαφέρουσαν τής 
έκτεθείσης.
~’Αμέσως μόλις ήρχισαν άποκαλυπτόμεναι αί είς 
τήν διαχείρισιν τής Demssa άνωμαλίαι ή Ρωσσική 
έμπορική αντιπροσωπεία, μετέχουσα ώς γνωστόν 
κατά τό ήμισυ τής εταιρίας, έσπευσε νά διορίση τόν 
κ Κοσσακόφσκυ μέλος τοΰ εποπτικού συμβουλίου 
καί τόν κ. Μπενσοΰ μέλος τοΰ Διοικητικού συμβου
λίου. Δέν παρήλθον δμως παρά έλάχισται ημεραι 
δπότε διαταγαί έκ Μόσχας άπεκήρυτταν τούς κυ
ρίους αυτούς καί έγνωστοποίουν δτι άνετέθη είς 
τόν διευθυντήν τής Σοβκίνο δπως έξετάση τό όλον 
ζήτημα άπό καθαρός Ρωσσικης άποψεως. Ρ®·

Έκ τοΰ τελευταίου τούτου καταφαίνεται δτι ή 
είς τήν ύπόθεσίν αυτήν στάσις της Ρωσσικής αντι
προσωπείας δέν ύπήρξε καί τόσον άψογος. Πολύ 
δέ περισσότερον καθίσταται τούτο πιθανόν αν λη- 
φθή ύπ’ δψιν καί μία έκχώρησις ενός καί ήμίσεως 
εκατομμυρίου μάρκων ή δποία έγένετο είςαύτήν προ 
καιρού,

Ιβΐς τά. γραφεϊχ μ.ας πωλοΰνται φωτο
γραφίαν μεγέθους 18-«41, σκηναί κα· 
πρόσωπα άπό διάφορα νεώτ/τα κίνημα· 
τογραφικά S ^γ /,ώραιόταταικαί πολύ κα
τάλληλοι διά κάδρα πολυτελεένς, μόνον 
ίΐ> δραχμά; έκάστη.

,ηπππτ.....Φ...... ..... ............ .......... ...... ....................... ................. .
ποτελεΐ σημαντικόν έμπόδιον πρός έκτίμησιν τών 
δμιλουσών ταινιών’ άλλά καί αυτό θά ύπερπηδηθή 
μοιραίως μέ τήν άνάπτυξιν τών κατά τόπους κινη
ματογραφικών βιομηχανιών. Πάντως πρέπει νά το- 
νισθή, δτι έν συγκρίσει μέ τάς έγχρώμους καί τρισ- 
διαστάτους «γιγαντοταινίας» τής ’Αμερικής, αί δ- 
μιλοϋσαι ταινίαι τής προπερυσινής παραγωγής, πού 
ήρχισαν ήδη νά κυκλοφορούν είς τήν Ευρώπην, εΐνε 
τρομερά καθυστερημένοι καί πρωτόγονοι,

Κινηματογραφικός *Α<5.ίιρ ..

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

ΤΟ ΒΡΗΒΕΙΟΓΊ ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΠΑΡΙΣΙ, Οκτώβριος. Δι’ ένα άνθρωπον ευρισκόμενον 

έξω τοϋ τεχνικού κύκλου τοϋ κινηματογράφου μόνον είς 
πολύ σπάνιάς περιπτώσεις εΐνε δυνατόν νά παρουσίαση 
κάποιο ε^νδιαφερον* το γύρισμα των διαφόρων σκηνών μιας 
ταινίας. Από τάς εξαιρετικας δμως αύτάς περιπτώσεις ήτο 
ασφαλώς και ή τοΰ γυρίσματος τής σκηνής τοϋ «διαγωνι
σμού» διά τήν νέαν ταινίαν «Τό βραβειον τής καλλονής».

Ή εταιρία Σοφάρ, διά λογαριασμόν τής οποίας γυρί
ζεται ή ανωτέρω ταινία, προ μιας καί πλέον έβδομάδος 
ηρχισε νά διαμοιράςη χωρίς^ μεγάλην φειδώ προσκλήσεις 
πρός διάφορά πρόσωπα, τα ,οποϊα δφειλαν, συμφώνως μέ 
αυιάς, να παρευρεθοϋν με ένδυμα θερινόν περιπάτου είς 
κάποιαν συγκέντρωσιν, δπου θά έγένετο διαγωνισμός καλ
λονής.

Καθώς αι προσκλήσεις (όριζαν ώς μέρος τής συγκεν- 
τρωσεως το Ζαρντεν ντ Άκλιματασιον ήμποροΰσε κανείς 
νά ύποθέση, δτι έπρόκειτο περί διαγωνισμού καλλονής ά- 
γριμιών, μαϊμούδων ή χιμπατζήδων. Καί δμως έγινε αλη
θινός, ή τέλος πάντων με δλα τά χαρακτηριστικά τοϋ αλη
θινού διαγωνισμού, εις τον οποίον, έλαβαν μέρος περί τά 
δέκα χαριτωμένα κορίτσια καί ό όποιος έπέτυχεν τό κλοϋ 
τής ταινίας «Τό βραβειον τής καλλονής».

II τύχη μου εχάρισε τήν ευτυχίαν νά είμαι καί έγώ 
κάτοχος μιας προσκλήσεως, δι’ αύτής κάτοχος τής ίδιότη-
τος μέλους τής ελλανοδίκου επιτροπής καί λόγοι τής τε-1 
λευταιας κάτοχος μιας θέσεως πλησιέστατα εύρισκομένης 
πρός την πρόχειρον εςεδραν, οπού θά ένεφανίζοντο αι 
διαγωνισθησόμεναι.

II μουσική ηρχισε να παίζη κάποιο αμερικανικό κομ
μάτι, οι όργανωταί έδιδαν τάς τελευταίας διαταγάς είς τό 
κατώτερον προσωπικόν, ενώ οί.../Ισπανοί χωροφύλακες— 
'Ισπανοί βεβαίως άφοΰ κατά τήν ταινίαν έπρεπε νά ευρι
σκόμενα είς τόν κήπον τοϋ 'Αγ. Σεβαστιανού—έπέβλεπαν 
τήν τήρησιν τής τάξεως.

Ο ήλιος λησμονηθείς φαίνεται κατά τήν αποστολήν 
των προσκλήσεων απεφυγε νά παρευρεθή καί ή φωτεινές 
δεσμες τών προβολέων διέσχιζαν κάθε γωνίαν τοϋ χώρου 
τής^συγκεντρώσεως όχι πρός μεγάλην μας εύχαρίστησιν.

Οπισθεν μου ένας νεαρός ήθοποιός τρομερά μακιγια- 
ρισμένος, ~ τυλιγμένος σέ ένα τουρμπάνι, ένεφανίζετο ώς 
μαχαραγιάς. Καί εμπρός μου ένας αυθεντικός μαχαραγιάς 
ντυμένος δπως εγώ επερίμενε μέ ανυπομονησίαν τήν έναρ- 
ξιν τοϋ διαγωνισμού.

'Η μεγάλη στιγμή έφθασε έπί τέλους. Προσοχή!... Μέ 
τό μεγαφωνον εις το στόμα ό σκηνοθέτης κ. Γκρανιέρ 
μάς πληροφορεί περί τών καθηκόντων καί δικαιωμάτων 
μας. Απεκτησαμε^ν έτσι τα δικαιώματα. Νά βλέπωμε τις 
διαγωνιζομενες η όποιες θά περνούσαν άπό έμπρός μας 
μέ μαγιώ μπάνιου καί νά τις χειροκροτούμε καί νά τις 
επευφημώμεν. Αί επευφημίαι δμως δέν θά έλαμβάνοντο 
υπ οψιν δια το αποτέλεσμα, άναλόγως τού χρόνου τής 
διάρκειας των, αλλά άναλόγως τοϋ αριθμού τών έπευφη- 
μούντων.

Μετά τήν έξήγησιν αύιήν ήρχισε ή παρέλασις. Δέκα 
χαριτωμένα κορίτσια μέ βήμα λικνισιικύ άρχισαν νά περ
νούν άπ’ τά ορθάνοιχτα μάτια μας. Δέκα γλυκά πρόσω· 
πάκια μακιγιαρισμένα, δέκα κεφαλάκια μέ κομμένα μαλ
λιά, δέκα ζευγάρια όλολευκες, ολόγυμνες, άψογες γάμπες, 
δέκα μαγιό) μπάνιου—φουσκωμένα προκλητικά—τά οποία 
ούτε είδαν ούτε θά ίδοΰν ποτέ τή θάλασσα.

Ποια ήταν ή (ομορφότερη, αυτή ή μελαγχροινή λεπτή, 
αερινη μέ, τά μαύρα, ή εκείνη ή υπερήφανη ξανθή μέ τά 
πρασινογάλανα μάτια πού έταίριαζε μ’ αυτά τό χρώμα τοϋ 
μαγιώ της.

Μια μιά πέρασαν προ τοΰ κοινού στέλνοντάς μας φι
λιά διά νά κερδίσουν τήν προτίμησίν μας. Τό κοινόν ήρ- 
χισε νά μοιράζεται. Ή εκλογή ήτο πράγματι δύσκολος, 

r θ ,εκ δεξιών γειτοίν μου έπροτίμησε τή μελαγχροινή μέ 
ξο ασπρόμαυρο μαγιώ, ή έξ αριστερών γειτόνισσα τήν 
ξανθήν μέ τό πράσινο καί έγό) τή καταστανή μέ τό μαΰ-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΙΙΠΠΙΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 19 ’Οκτωβρίου.—Δέν υπάρχει οϋδεμία 

αμφιβολία ότι ή έφετεινή κινηματογραφική κίνησις τής πό- 
λεώς μας θά εΐνε κατά πολύ ανώτερα τής περυσινής καί 
τούτο δχι μόνον διότι υπάρχουν πολλαΐ ταινίαι εις άριθ- 
μόν, άλλά εις είδος, τό όποιον έμοιράσθη σχεδόν εις δλους 
τούς κινηματογράφους.

’Εννοείται δτι κατόπιν τής εκλογής τόσων έκλεκτών έρ
γων εΐνε φυσική συνέπεια νά δημιουργηθή κάποιος συνα
γωνισμός, ό όποιος μοιραίως θά φέρη τήν μεγάλην κί- 
νησιν.

Εκτός δμως αυτού θά προβληθούν έφέτος είς τήν πόλιν 
μας δμιλοΰσαι καί ήχητικαί ταινίαι εις δλους σχεδόν τούς 
κινηματογράφους, έξαιρέσει τού Ambassadeurs. ’Εδώ έπρο- 
τιμήθησαν τά συστήματα Οΰέστερ Έλέκτρικ καί Βιταφόν.

"Ηδη έκαμεν έναρξιν τών παραστάσεων όμιλοϋντος κινη
ματογράφου ό ελληνικός κινηματογράφος «Ρουαγιάλ» μέ 
τό έργον τής Οϋνιβέρσαλ Show Hoat, τό όποιον ήρεσε τό
σον πολύ ώστε νά συνεχίζεται επιτυχέστατα ή προβολή του 
καί διά δευτέραν εβδομάδα.

"Εναρξιν επίσης, ήχητικού δμως κινηματογράφου, έκαμε 
τήν παρελθούσαν Πέμπτην καί τό Cosmograph μέ τό έρ
γον L’epreue Nivante, τοΰ οποίου δμως ή επιτυχία δέν δύ- 

. ναται νά παραβληθή μέ τήνιτού Shau)]Boat.
Marcozanis

ΛΗΒΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 τρέχ. μηνός ’Οκτωβρίου λήγουν αί σύνδρομα! 

τών κ. κ. Γ. Παπαδοποΰλου, Γ. Κοσμίδη, Γ. Λουδάρου, 
Α. Πασπάτη καί Μετρό Γκόλδουϊν (Άθήναι), Κινηματο
γράφου ’Ολύμπια (Πειραιεύς), Α. Μπιζέλη (Κέρκυρα), Κι
νηματογράφου Διονύσια (Θεσσαλονίκη), Β. Λεμπέση (Χαλ
κίδα), Ε. Φραγκούλη (Ηράκλειον), Β. Λυμπάρη ("Εδεσσα), 
Κινηματογράφου Διονύσια (Σέρραι) καί Ζήνωνος Παπαδο- 
πούλου (Λευκωσία—Κύπρου).

Ό κ. Φαίδων Νικζλόγλου ανταποκριτήςτοΰ «Κι- 
νηηατογραφικοΰ Άστέρος» καί άλλων ευρωπαϊκών 
κινηματογραφικών περιοδικών έν Κωνστανίπολει 
δέχεται νά έχη αλληλογραφίαν μέ οίονδήπ^τε Θέ
λει νά μανδάνη σχετικά μέ τήν έν ΚωνστανΙπόλει 
κινηματογραφικήν καί θεατρικήν κίνησιν. Δίεύ- 
θυνσις : Mr Phedon Nazloglou, Rue Votuoda, 76, Ga- 
lada, Stamboul, Turquie.

ρο. Φυσικά δέν ήμπορέσαμε νά συμβιβασθοΰμε καί έγίνα- 
μεν άπό τής ιδίας στιγμής οί θανασιμώτεροι έχθροί.

Διά νά> καθησυχάση τά πνεύματα, πού είχαν πλέον 
έξεγερθή έπικινδύνως, άλλά περισσότερον διότι έτσι ώριζε 
σενάριο, ό κ.Γκαρνιέ διέταξε τήν έμφάνισιν τής δος Λουϊζ 
Μπρούκ πρωταγωνίστριας τοΰ έργου ήδιά τήν δποίαν γνώ
μη μας θά παρέμενε...άζήτητος. Άπό τής έμφανίόεώς της 
ήρχιζαν τά καθήκοντα. Νά καταθέσωμεν στά πόδια της 
καί νά τήν έπευφημήσωμεν περισσότερον άπό κάθε άλλην 
καί περισσότερον ένθουσιωδώς. Καί διά νά μή λησμονή- 
σωμε τό τελευταϊον αυτό κάποιος βοηθός τοΰ κ. Γκαρνιέ 
ήρπασε τό μεγάφωνου καί άρχισε νά οΰρλιάζη.

— ’Ενθουσιασμός!!! ’Ενθουσιασμοοός!!!
Ένφ ή δίς Μπρούκς παρήλαυνε ήρεμηκαί μεγαλοπρεπής 

τκορπίζουσα πικρά καί κοροϊδευτικά μειδιάματα.
Αύτά δμως δλα δέν έκαμαν τόν διαγωνισμόν νά ξεχα- 

σθή. Καί είς μίαν στιγμήν ό κ. Γκαρνιέ άνήγγειλε δτι— 
εκτός,τής δίδος Μπρουκς, κηρυχθείσης έκτόςσυναγω,νισμοΰ 
—πρώτη έξελέγη ή δίς Ώβραΰ.

Έστενοχωρήθην πολύ μέ τό άποτέλεσμα. Ή δίς Ώ- 
βραυ ήταν βέβαια εύμορφη, άλλά έγώ είχα προτιμήση τήν 
καστανή μέ τό μαΰρο. Διά νά παρηγορηθώ προσεπάθησα 
νά προσέξω τόν κ. Γκαρνιέ πού τραγουδούσε διά δισχιλιο- 
στήν φοράν τήν Ραμόνα. Άλλά τά βλέμματά μου’παρη- 
κολούθησαν τόν μαχαραγιά—τόν άληθινόν - δ όποιος άφοΰ 

Ιπαρετήρησε προσεκτικά τάς φωτογραφίας τών κορ'ιτσιών 
έτρεξε βιαστικός διά νά μή παρέρχεται δ καιρός άσκό- 
πως—νά κάμη τήν γνωριμίαν έκείνης ή δποία έκέρδισε.
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ΑΜΕΡΙΚΗ
Ό συμπαθής ζέν πρεμιέ Σάρλ Ροζέ, ύπέγραψεν ένα 

νέον μακροχρόνιον συμβόλαιόν μετά τής Παραμάουντ.
— Ή πρώτη ομιλούσα ταινία άποκλειστικώς παιγμένη 

άπό μαύρους καλλιτέχνας, εΐνε τό Hallelujah, παραγωγής 
Μετρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ καί σκηνοθετημένη υπό τοΰ διά
σημου σκηνοθέτου Κίγκ Βιντόρ, εΐνε ένα πολύ ωραίο 
δράμα, τό όποιον παρουσιασθέν συγχρόνως είς δύο μεγά
λους κινηματογράφους τής ’Αμερικής εΐχεν εξαιρετικήν 
έπιτυχίαν.

. — Ή πριότη επίσης ομιλούσα ταινία τοΰ Χάρολδ Λόύντ 
Έύπρόσδεκτος κίνδυνος», παρουσιάσθη επίσης έσχστως είς 
τό ’Αμερικανικόν κοινόν. Ή έν λόγω ταινία δέν εΐνε βε
βαίως ή καλλίτερα δημιουργία τσΰ Χάρολδ Λόϋντ, άλλά 
δεδομένου ότι εΐνε ή πριότη του άπόπειρα εις ομιλούσαν 
Ταινίαν, δύναται νά θεωρηθή ώς μία καλή του επιτυχία.

— Ό "Αμπνερ Σίλβερ, ένας άπό τούς καλλίτερους σύν
θετος τοϋ Μπρόαν-γουέϊ, συνεβλήθη μετά τής Tiffany- 
Stahl διά νά γράψη διάφορα τραγουδάκια είδικώς διά τήν 
Μάε Μουρέ'ί, τά όποια θά τραγουδήση είς τό νέον της φίλμ 
«Τό κορίτσι τοϋ καμπαρέ».

— Θεωρείται πλέον γεγονός, παρά τάς περί τοΰ εναν
τίου διαδόσεις, ή συγχώνευσις δύο μεγάλων Εταιρειών.Πρό
κειται περί τής Παραμάουντ καί τής Γουώρνερ. Τήν διεύ- 
θυνσιν τών έν λόγω εταιρειών πρόκειται ν’ άναλάβη ό 
Jesse Lasky, τήν δέ διεύθυνσιν τών κινηματοθεάτρων 
πρόκειται ν’ άναλάβη εις έκ τών άδελφών Γουώρνερ.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ή Γερμανική Εταιρεία Άίχμπεργκ-φίλμ έκλεισε 
συμφωνίαν μετά τής Μπρίτισ-έντερνάσιοναλ-Πίκτσερς διά 
τήν παραγωγήν τριών μεγάλων όμιλουσών ταινιών, εκατό 
τοΐς εκατόν. Τά έν λόγιο φίλμ θά γυρισθοΰν υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοϋ Μ. Άΐχμπεργκ είς τά στούντιο τοΰ Έλουρί 
πλησίον τοϋ Λονδίνου. Τό πρώτον άπό τά έν λόγω φιλμ 
θά έχη τόν τίτλον «Ή οδός τής αισχύνης» πρωταγωνιστού- 
σης τής "Αννας Μέί Γοϋόγκ.

— Ό διάσημος ’Αμερικανός, άστήρ τής Παραμάουντ 
Τζισρτζ Μπάνκροφτ, τόν όποιον έθαυμάσαμεν τόσον πολύ 
είς τάς «Νύκτας Σικάγου», εύρίσκεται τώρα είς Βερολϊνον, 
διάφοροι δέ προσωπικότητες τοΰ κινηματογράφου έσπευ- 
σαν νά τόν έπισκεφθοΰν, μεταξύ τών όποιων ό Γιάννιγκς 
καί ό σκηνοθέτης του Ζοζέφ φόν Στέρνμπεργκ.

— Μεταξύ τής Εταιρείας AAFA καί τής Tobis (Ίοιι- 
bild Syndikat .1. G.) ύφίσταται νϋν συμβόλαιόν, διά τήν 
άπό κοινοΰ παραγωγήν Γερμανικών όμιλουσών ταινιών. Τό 
πρώτον παραχθησόμενον φίλμ άπό τήν έν λόγω συνεργα
σίαν θά εΐνε «Μόνον εσένα αγάπησα», πρωταγωνιστούσης 
τής Μαίντυ Κρίστιανς.

— Ό γνωστός άστήρ τοΰ Κινηματογράφου Μαρία Κόρ- 
ντα, έπιστρέψασα έκ Χόλλυγουντ συνοδεία τοΰ συζύγου της 
Άλεξάντερ Κόρντα, προσελήφθη υπό τής A.A.F.A. διά νά 
γυρίση είς τήν νέαν κωμωδίαν «’Επίδοξος θέσις» μέ τόν 
Χάρρυ Λίντκε.
ΓΑΛΛΙΑ ,

Ό Αύγουστος Ζενίνα, ό γνωστός σκηνοθέτης, περατιό" ( 
σας τά «εξωτερικά» τοϋ φίλμ «Βραβεϊον καλλονής» επιδί
δεται είς τήν σκηνοθεσίαν τών «εσωτερικών» τοΰ φίλμ, είς 
τό στούντιο τής Joitwille. Ύπενθυμίζομεν ότι τούς κυρίους 
ρόλους κατέχουν ή Λουΐζ Μπρούκς, δ Ζώρζ Σάρλια, Γκα- 
στιον Ζακέ καί Ζάν Μπραντέν.

— Ό σκηνοθέτης Leonce Perret, περατώνει τήν σκη
νοθεσίαν ενός φίλμ του, ήχοϋντος «"Οταν εϊμεθα δύο». Είς 
τούς κυρίους ρόλους ή Άλίς Ρομπέρτ. ή Σούζυ Πίερσον 
καί ό Άντρέ Ροάν. Τό έν λόγιο φίλμ εΐνε τό 371ον πού 
σκηνοθετεί ό Αεόνς Περρέ.

— Ό Ζάκ ντέ Μπαροντσέλι ετοιμάζει ένα νέον φίλμ,

ΑΙ ΟΡΘΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟΨΕ Σ

ΚΙΗΗΜΒΤΟΓΡΗΦΟΣ HRI ΘΕΗΓΡΟΙΊ
"Ενας κάποιος κ. Ήλ. Θεοδώρου, μύστης ’ίσως, ή καί 

άπλοΰς φίλος τοΰ Θεάτρου, δημοσιεύει έν άρθρον είς τό 
τελευταίου φύλλον τής ’Εφημερίδας τοϋ Σωματείου τών 
’Ηθοποιών τό «Ελληνικόν Θέατρον».

Ξεσπαθώνει δ άνθρωπος εναντίον τοϋ Κινηματογράφου 
καί,ούτε λίγο οΰιε πολύ, τόν καταδικάζει νά πληρώση τά 
σπασυένα του Θεάτρου, προτείνων νά Ιδρυθή ταμείου ά- 
νεργίας ήθοποιών, οπερ ν’ άντλή τούς πόρους, δΓ ών θά 
άποζημιώνη τούς τελευταίους, άπό τάς άκαθαρίστους εισ
πράξεις τών Κινηματοθεάτρων (αμίμητου).

Άλλ’ ό άρθρογράφος δέν περιορίζετο μέχρις έκεϊ. Κα
ταδικάζει άκόμη καί τόν ήχητικόν κινηματογράφον, καθώς 
καί τόν όμιλοΰντα. Άναφέρομευ τό περιστατικόν τοΰτο 
ώς ένδειξιν τής προκαταλήψεως τοΰ άρθογράφου μόνον. 
’Εξ ιδιοσυγκρασίας ψύχραιμοι, ουδέποτε προετρέξαμεν τών 
γεγονότων. Κατά φυσικήν δέ συνέπειαν, δίδομεν καί πά
λιν τόν λόγον είς τά προσεχή γεγουόνα, τά· όποια θά κρί
νουν κάλλιον τοΰ άρθρογράφου καί ημών τήν τύχην τών 
διά πρώτην φοράν είσαγομένων κινημ. τελειοποιήσεων.

"Ας έπανέλθωμεν λοιπόν είς τό Θέατρόν μας, τό δυ
στυχισμένο αύτό παιδί τής Τέχνης, ποΰ τόσον άστόργως 
έγκατέλειψε αύτή αϋτη ή καλλιτεχνική οικογένεια.

Πρός τί οί άνωφελείς κλαυθμηρισμοί τοΰ άρθρογρά
φου ; Μήπως τό σύγχρονον Θέατρόν μας δέν είναι άξιον 
τής τύχης του, άφοΰ κανείς εκτός τής Μαρίκας Κοτοπούλη 
ποΰ θά τό βγάζη άκόμη ασπροπρόσωπο, όσο ό Θεός τήν 
έχει καλά, κανείς άλλος λέγω, δέν είργάσθη διά τήν άνύ- 
ψωσίν του, ουδέ προσεπάθησε νά τό κράτηση στό έπίπεδον 
ποΰ άπαιτοϋυ αί καλλιτεχνικοί άντιλήψεις τοΰ Κοινοΰ μας. 
Πρός τί λοιπόν νά μεμψιμοιροΰμευ διά τήν πρόοδον τοϋ 
Κινηματογράφου έν Έλλάδι, άφοΰ δ τελευταίος φθάνει 
είς τήν κατάκτησιυ τής προτιμήσεως τοΰ Κοινοΰ, χωρίς 
καν. «νά μουομαχήση μέ τό Θέατρον ; Αύτό δέν σημαίνει 
οτι τό Θέατρον τοΰ άφίνει άνοικτόν τό στάδιον διά νά 
κάμη τόν δρόμον του ;

Τί μάς παρουσίασε τό Θέατραν κατά τήν τελευταίου 
διετίαν είς τάς Αθήνας ; (εκτός τής«Έλευθέρας Σκηνής»). 
Τί άλλο άπό χονδροειδείς φάρσες, μέτριες κωμευτί καί....
αμαρτωλά νεανικά πρωτόλια άπό έκεϊνα ποΰ έσέρβιραν οί 
«Νέοι τοΰ Παγκρατίου ; Ποιος λοιπόν είναι πλέον ένοχος, 
ό Κινηματογράφος, τό Κοινόν, ποΰ έπαυσε νά κατακλύζη 
τά θέατρα δπως άλλοτε, ή αύτό τοΰτο τό Θέατρον ;... ’Ε
φόσον δ άγιόν του είναι καθ’ εαυτό άγιόν ύπάρξεως, διατ' 
δέν κάμνει τό παν διά νά διατηρήση τήν θέσιν του ;

Διατί δέν ανεβάζει έργα τής προκοπής, δέν συγκροτεί 
θιάσους άρτιους, δέν θάπτει τάς μικρότητας καί τάς παρα- 
σκηνιακάς άντιζηλίας ποΰ χαντακώνουν τό Θέατρόν μας. 
δέν παραδίδει είς τάς εύεργετικάς διά τήν τέχνην φλόγας, 
τά απηρχαιωμένα σκηνικά ποΰ έμποδίζουν τό άνέβασμα 
έργων πλέον συγχρονισμένης σκηυοθετικής τεχνοτροπίας ; 
Διατί ; ’Ασφαλώς ό Κινηματογράφος είναι ό πλέον άναρ 
μόδιος ν’ άπαυτήση εις τό ερώτημα τοΰτο...

Πάντως, άμα γίνουν δλα αύτά, τό Θέατρόν μας θά ζή
ση, διότι μόνον τότε θά τό άξίζη, δ δέ Κινηματογράφος ε
πίσης, διότι πάντοτε τό ήξιζε.

Μήπως, στό Παρίσι, στό Βερολίνο, στή Βιέννη κ.λ.π. 
Εύρωπαϊκάς πρωτευούσας δπου ό κινηματογράφος έν ανα
λογία. είναι άσυγκρίτως άκριβιότερος άφ’ δτι είναι έν Έλ- 
λάδι, δέν ζεϊ έν όμονοία μέ τό Θέατρον ποΰ κάμει έπίσης 
λαμπρά τόν δρόμον του ; Άρα, τό συμπέρασμα είναι συγ-

I κεκριμένον : Τό Θέατρον δέν πρέπει νά φοβείται τόν Κι
νηματογράφον, δταν στέκει στό ύψος τοΰ Θεάτρου. Άλλ’ 
αύτό, δυστυχώς δέν συμβαίνει είς τόν τόπον μας κλπ. κλπ. 
Συνεπώς— ' "Ιρις Σκαραβαίου
κατά τό ήμισυ ήχοΰυ, η Άρλεζιάννα.
' — Ό Ρέξ "Ιυγκραμ έφθασε πρό ολίγων ημερών είς 
Αλγεριού, διά νά προετοιμάση δλα τά άπαιτούμενα δια 
τήν κατασκευήν μιας μεγάλης δμιλούσης ταινίας διά λογα
ριασμόν τών «Ηνωμένων καλλιτεχνών», πρωταγωνιστούσης 
τής συζύγου του Άλίς Τέρυ.

Κινηματογραφικός fA<i»’io _™? ό-~
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“ΓΚΩΣΟ,,1
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ,.

Σενάριο γραμμένο άπό τόν ’ίδιο τόν Ντούγκλας Φαίρ- 
μπανκς, πραγματοποιηθέν άπό τόν ίδιον καί γυρισμένο, 
δσον άφηρά τά «εξωτερικά» τοΰ φίλμ, στήν πραγματική 
χώρα τών «Γκωσό», ή οποία εύρίσκεται μεταξύ τής Κεν
τρικής καί Βορείου Αμερικής.

Τό παίξιμό του δπως πάντοτε θαυμάσιο, προωρισμένο 
νά μαγεύη τά πλήθη. ’Εμφανίζεται, δπως πάντοτε, σάν 
ένα μίγμα άπλότητος, εξαιρετικής ευδιαθεσίας καί άτελει- 
ώτων πηδημάτων.

'Όπως καθείς γνωρίζει, κάθε καινούργιο φίλμ τοΰ 
Ντούγκλας περιλαμβάνει καί μίαν νέαν ατραξιόν. Είς τό 
περίφημο σπαθί τοϋ «Ζορό», είς τό τόξον τοϋ «Ρομπέν 
τών δασών», εις τό καμτσίκι τοϋ «Ντον X», ό Ντούγκλας 
Φαίρμπανκς προσθέτει καί τό «μπάλας» είς τό «Γκωσό» 
μέ τό όποιον επιτυγχάνει τά περιεργότερα άποτελέσματα.

Έπίσης τό παίξιμο τής συντρόφου του Λοϋπε Βελέζ 
εξαιρετικά καλό, γιομάτο· ζωή, παίξιμο στό όποιον βλέπει 
κανείς νά βράζη 'τό αίμα τής Μεξικάνίδος.

Τέλος ή σκηνοθεσία τοΰ F. Richard Jones καί οί διά
κοσμοι τοΰ Carl. Oscar Borg εξαιρετικά καλοί, Ιδίως δ
σον άψορρ τήν κατασκευήν τής «Πόλεώς τοΰ θαύματος», 
ή όποια λέγεται δτι έστοίχισεν 36.000.000 δραχ.

Έν μια λέξει εΐνε ένα φίλμ, τό όποιον εΐνε προωρι- 
σμένον νά έχη μεγάλην έπιτυχίαν μεταξύ του πολλοϋ κοι- 
υοΰ, ένα φίλμ έμπορικώτατον.

Warnpas

“ΑΝΤΙΟ ΜΑΣΚΩΤ,,
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

Πρόκειται περί ενός φίλμ χωρίς καλλιτεχνικός άπαιτή- 
σεις. Αύτό δείχνει δχι μόνον ή συνήθη; καί δχι καί τόσον 
ενδιαφέρουσα ύπόθεσίς του, άλλά καί ή έκάστοτε σχοινο
τενής έξέλιξις μεγάλο μειονέκτημα σκηνοθεσίας ιδίως μά
λιστα προκειμένου περί κομεντί.

Πρωταγωνιστεί έν τούτοις ή συμπαθής Λίλιαν Χάρβεϋ 
(καί αύτή υστερεί) καί ό Χάρρυ Χάλμ ώστε ή ίκανοποίη- 
σις τοΰ κοινοΰ νά εξασφαλίζεται. Ό "Ιγκο Σύρμ καί ή ά
τυχή; Μαριέττα Μίλλνερ καλούτσικοι. ·

Ένταϋθα έσημείωσεν έπιτυχίαν. Ro-Ma

ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σινεφίλ, Ενταύθα. Ή έκδοσις τών διαφόρων ταινιών γί

νεται είς ήχητικάς. όμιλούσας καί βωβάς. Αί ήχητικαί ώς 
καί αί δμιλοΰσαι, άλλοτε μέν εινε έξ όλοκλήρόυ δμιλοΰσαι 
θ ήχητικαί, άλλοτε δέ κατά μέρος. Αί ήχητικαί ταινίαι ώς 
αί όμιλοϋσαι «γυρίζονται» καί μέσα σέ στούντιο καί είς τό 
ύπαιθρον, χρησιμοποιοϋντες κατάλληλα μηχανήματα λή- 
ψεως σκηνών άπομονώνοντα τελείως τούς παρασίτου; ή
χου;. Ήχητικάς ταινίας τή; «Παραμάουντ»δέν φαντάζομαι 
να άκούσωμεν εφέτος, διότι δέν έδόθη άκόμη ή οριστική 
αντιπροσωπεία διά τήν Ελλάδα, ιστός άργότερα δταν θά 
ιδρύση καί ίδικόν της υποκατάστημα είς τάς Αθήνας,

Κατά τήν γνώμην μου, τά καλλίτερα μηχανήματα διά 
τήν άπόδοσιν τών ήχων καί όμιλιών εΐνε : 1) Τής Western 
Electric Co. 2) Τής R.C.A. (Radio. Comporation. Arne- 
rika). 3) Τής Tobis Klang Filins καί 4) Τής Gaumont 
Petersen—Poulsen. Υπάρχει κολοσσιαία διαφορά μεταξύ 
ενός φιλμ ήχοϋντος συγχρονισμένου καί ενός φίλμ βωβού 
συνοδευομένου μέ μηχανικήν μουσικήν (φωνογράφου).

(Pampas

.............. .. .. -------- ... . ?

ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΦΩΤΕΊΤ ΜΟΥ

ΤΟ ΦΕΤΕΙΠΟ ΣΟΥΞΕ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Ό νεαρός προετάστρος, συγγραφείς και άστήρ, έφλυαροΰσε 

πίνοντας τό ούζο του, στό γνωστό μπαρ τής όδοϋ Σταδίου. Οί 
ϋαυμάστριες ποϋ τόν περιεστοίχιζαν, ήκουαν με όρ&άνοικτα μά
τια άπό τήν εχπληξιν και ήμιανοιγμένο άπό θαυμασμόν τάς ν- 
ψηλάς του θεωρίας περί τέχνης.

— Τύφλα ναχιι ή Τέα φόν Χάρμπου, ό Άλφρέδος Μασάρ, ό 
Φορεστ Χασλεν και ολοι οι μεγάλοι σεναριογράφοι τής παγκοσμίου 
οθόνης μπροστά στό αριστούργημα τής ίδικής του ασύλληπτης 
εμπνενσεως. Προφανώς τό έσκέπτετο, άλλ’ ή μετριοφροσύνη τοΰ 
νεοέλληνας σεναριογράφος τόν ήμπόδιζε νά τό όμολογήση. Τά κο
ρίτσια όμως τό εμάντευσαν. Και μόλις ό εκλεκτός των φίλος κα- 
τηράσθη τήν ντόπια κινηματογραφικήν κριτικήν ποΰ διέπραξε τό 
αμάρτημα νά μή άναγνωρίση τό προηγούμενόν του [αριστούργημα 
καί έσιώπησε, συνέβη ότι άνεμένετο.

Τά θήλεα ήνοιξαν τους κρουνούς τής εΰφραδείας των, και εί
παν τόσους μαργαρίτας, όσους είναι αμφίβολον αν ψαρεύουν οί 
άλιεϊς τών ινδικών θαλασσών, άπό άπόψεως μεγέθους.

— Δεν φοβεΐσθε τόν συναγωνισμόν, μαιτρ, τόν ήρώτησεν έ- 
κείνη ποΰ έκάθητο πλησιέστερά μας. ' Υπάρχουν τόσοι ρεαλιζατερ 
εφετος. Υπάρχουν ακόμη καί αί όμιλ,οΰσαι ταινίαι ποΰ θά μειώ
σουν τό ένδιαφέρον γιά τις ντόπιες.

Ό νεαρός συγγραφεύς έκίνησεν άρνητικώς τό κεφάλι, μέ όσην 
περιφρόνησιν άπέστρεψε ό μακαρίτης Δαντών τό πρόσωπον πρό 
τής λαιμητόμου μέχρι τής όποιας τόν είχε φέρει ή δολιότης Ρο- 
βεσπιέρου, καί άπήντησεν :
τ — Ημείς δέν άποβλέπομεν είς χρηματισμόν. Ό σκοπός μας 

είναι πολύ υηιηλοτερος. Τρεφομεν αλλα ίδεοόδη. Νά άνυψώσωμεν 
την εβδομην τέχνην είς τόν τόπον μας καί όχι νά τονώσωμεν τό 
βαλάντιον.

—- Θά κάμη δηλαδή εντελώς τό αντίθετον Θά άφαιμάξη τό 
βαλάντιον τοϋ υποχρεωτικού μπαμπά ή τής ταλαίπωρης μαμάς. 
Τί άλτρουϊσταί ποϋ θά είναι αύτοί οί ευλογημένοι Άνθρωποι... 
Νομίζω λοιπόν, ότι ούσιαστικώς αυτούς πρέπει νά ενγνωμονή ή 
τέχνη καί οχι τόν καλλιτέχνην υίόν των, παρετήρησεν ή φθονερά 
λογογράφος ποΰ μέ έσυνώδευε, πυρπολούσα ίσως νοερώς τάς δά- 
θνας τοΰ κυοφορούμενου θριάμβου τοΰ παρακαθημένου μας νεα
ρού σεναριογράφου.

■ Σιωπή, τής είπα. . « Η σιγή ταίς γυναιζί, κόσμον φέρει*,
Μα σήμερα ποΰ μιλούν και οί γυναικείες σκιές άκόμη, 

έπί τής οθόνης, μοΰ επιβάλλεις νά σιωπήσω ) Είναι ποτέ δυ
νατόν ;

Ναι. Η σιωπή είναι σοφωτέρα τών λόγων καί τών άερολο- 
γηματων. Σώπα λοιπόν κι’ άς μή πλουτίσης, όπως έβγαιναν άλ
λοτε πιο κερδισμένες οί γυναίκες όταν έοώπαιναν. Είναι προτιμώ- 
τερσ γιά σένα, γιατί άλλοιώτϊκα μπορεί νά θέλησης νά κάνης κ’ 
εον καμμια ταινία. Και τότε πώς θά γράφης τάς τεχνοκριτικάς 
τών άλλων ταινιών ;

Εκείνη εσιωπησε. Π ευγλωττία τών γειτόνων μας είχε κά-. 
λύψει τήν σιγήν της... ’Ίρις Σκαραβαίου

Η PARAMOUNT ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Τό τελευταΐον τεύχος τοΰ κινηματογραφικού πε

ριοδικού Φωτοπλέϋ» γράφει ©τι ή «Παραμάουντ» 
άπεφάσισε ©ριστικως τήν ϊδρυσιν πρακτορείου έν 
ΆΒήναις διά τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών της.

Αναφέρει έπίσης οτι έπετεΰχθη πλήρης συνεν- 
νόησις διά τήν συγχώνευσιν τών εταιριών Para
mount καί Γουώρνερ τών όποιων τήν γενικήν δι- 
εύθυνσιν άνέλαβεν ό κ. Σέσσε Λ,άσκυ. τήν δέ διεύ- 
θυνσιν τών θεάτρων άνέλαβεν ό κ. Η. Warner.

Η MRIPH ΠΙΚΦΟΡΝΤ ΚΗΙ 0 ΦΗΙΡΜΠΑΝΚΣ
ΘΑ «ΓΥΡΙΣΟΥΝ» ΕΝΑ ΦΙΛΜ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Τήν εϊδησιν αυτήν αναγράφει ενα αμερικανικό 
κινημ. περιοδικό, τήν μεταδίδομεν δέ ήιιεϊς εις ιούς 
άναγνώστας μας μετά πόσης έπιφυλάξεως.
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ΤΟΤ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΙΝΗ ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕ ΕΡΓΑ AXXOKAEIBSS ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ
ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ ΤΗΝ ΟΡ 

ΤΩΝ ΟΜΙΛΟΤΣΩΝ ΚΑΙ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ

ΠΟΡΕΣΙΟΝ
ΙΚΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ 
ΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΏΝ ΤΗΣ 
Γ__
ΙΠΟΡΕΣΙΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΗΟΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ
I) φΟΞ JVIOYBITON ΑΤΡΑΞΙΟΝ
νΰτϊρ Μπόϋ. Ένα ύπβοοχον τραγούδι έκτελού/ζενον υπό χρρωόίας Νέγρων τού

' ίΚεντούκι
) ΦΟΞ ΦΟΛΙΣ 1929
βρεπιθεώρησις Φόζ είς 14 ποάζεις μ.ε τραγουοια, χορούς καί διαλόγους καί ρ.ε

. _ Κ , . »; αεγαλειτέρους αστέρας άσαατος καί χορού τών περιγή/ζων |\/|ιούζικ—Χώλλ τού
Ό /ζελο^ρά/ζατος Είκλερ τής Οπερας τού Σικάγου ^ού Κάρολ, Ντάβιντ Ρόλανς, Λόλα Λέϊν, Ντίξι Λή καί

1 Βαύρον Στέπεν Φέτσιτ

1) ΦΟΞ ίΏΟΥΒίΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
Επίκαιρα γεγονότα, όμύοΰντα καί ηχητικά

2) φΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΑΤΡΑΞΙΟΝ
0 /Βιρτουόζος πιανίστας Μ. Λε/3ίτσκι εκτενών τήυ θην Ουγγρικήν ραψωδίαν τού Aid

3) φΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΑΤΡΑΞΙΟΝ ·
Ό όιάση^ζος καλλιτέχνηςτοί
τον πρόλογον τοΰ ^ιζε) οδρά/ζατος «Παλιάτσοι» τού Λεονκα/Βάλλο

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ Π ΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕϊΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Η
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ■
■

Ή παρελθοΰσα Τρίτη αποτελεί πραγματικώς—πράγ
ματι κότατα και αληθέστατα, διόιι εδώ τό «πραγματι
κούς» δέν έχει τήν θέσιν τής συνηθισμένης δημοσιο
γραφικής υπερβολής — ιστορικήν χρονολογίαν διά τήν 
έξέλιξιν του κινηματογράφου εις τήν ‘Ελλάδα.

‘Ύστερα άπό μηνών διαφημίσεις, υστέρα άπό μηνών 
άγωνιώδτγ αναμονήν, έ'καμεν επί τ :λους τήν έμφάνισίν 
του είς τάς ’Αθήνας δ όμιλών κινηματογράφος μέ τήν 
έναρξιν τής λειτουργίας του Αττικού».

Μολονότι προεβλέπετο, δτι ή περιέργεια τοΰ κοινού 
διά τό νέον αΰιό θαύμα τής προόδου, ή οποία είχε 
φθάσει πλέον είς τό κατακόρυφον, θά προεκάλει εξαι
ρετικήν συγκέντρωσιν αύτοΰ είς τό κινηματοθέατρων, δ- 
περ πρώτον θά τήν ικανοποιεί, κανείς έν τούτοις δέν 
θά ήμποροϋσε νά φαντασθή δτι θά έφθανε καί μέχρι 
τοΰ σημείου τοΰ πρωτοφανούς διά τάς ’Αθήνας τοΰ νά 
κλείσθοΰν έκ τών προτέρων εισιτήρια πολλών συνεχώς 
παραστάσεων. Διότι πράγματι αυτό συνέβη μέ τό «’Ατ
τικόν». Πριν άκόμη γίνει ή έ'ναρξις τής λειτουργίας του 
εϊχον ήδη προαγορασθή αί θέσεις δι’ άρκειάς νυκτερι
νός παραστάσεις του κατά τάς οποίας ώς έγράφη ήδη, 
αί θέσεις θά είναι ήριθμημέναι. Τό πρόγραμμα θά πε- 
ριλαμβάνη έκτος τοΰ συνήθους προγράμματος και κάτι 
άλλο έπί πλέον.

Πάντως τό άνωτέρω γεγονό; μολονότι διαπιστούμε- 
νον καί έξαιρόμενον,δέν ήμπορεΐ νά θεωρηθή ώς άσφα- 
λής έ'νδειξις περί τοΰ μέλλοντος, τής έπιτυχίας καί τής 
όριστικής έγκαταστάσεως τοΰ όμιλοΰντος κινηματογρά
φου είς τήν χώραν μας. Διότι όλη ή λαμπρά υποδοχή 
τήν οποίαν έλαβε δέν οφείλεται παρά είς μίαν δικαιο
λογημένης περιέργειαν διά κάτι τό νεοφανές διά τό ό
ποιον θά ήτο πολύ πρόωρος κάθε πρόβλεψις.

Τό πρόγραμμα τοΰ α’Αττικοΰ» περιλαμβάνει : Φόξ 
Μούβιτον Νιούς, δηλ. έβδομαδιαΐον ζουρνάλ έπί όμιλού: 
σης ταινίας παραγωγής Φόξ, Φόξ άτράξιον καί μίαν έ- 
πιθεώρησιν Φόξ—Φόλιζ ταινίαν ομιλούσαν καί ηχητι
κήν ή οποία ήρεσεν υπερβολικά.

Σχετίκώς μέ τήν μελλοντικήν έπιτυχίαν έν ‘Ελλάδι 
τής νέας αυτής κινημαιογραφικής έφευρέσεως, ώς έπί
σης καί περί τής αξίας έν νένει τών διαφόρων μηχανι
κών έγκαταστάσεων ταινιών κλπ. θά δημοσιευθή άπό 
τοΰ προσεχούς φύλλου σειρά· ολόκληρος ένυπογράφων 
άρθρων διαφόρων ειδικών συνεργατών μας ώς καί αυτή 
αυτή ή γνώμη τοΰ «Κινηματογραφικού *Αστέρος»,μέ τήν 
έλπίδα δτι θά έξυπηρετήσωμεν μεγάλως τούς άναγνώ- 
στας μας, οί όποιοι διά τόν ένα ή τόν άλλον λόγον δέν 
ήμπόρεσαν νά ϊδουν και νά ακούσουν τήν νέαν αυτήν 
έφεύρεσιν ή διότι δέν ήσαν είς θέσιν νάάντιληφθοΰν τά 
διάφσρα προτερήματα καί έλαττώματά της.

Τήν παρ. εβδομάδα ήρχισεν ή λειτουργία καί τοΰ 
α Άπόλλοίνος » τετάρτου είς τήν σειράν ένάρξεοίς ύπό- 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κουρουνιώιη μέ τό έργων «Η ώ- 
ραία έξόριστος μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ, τή συνοδεία ρωσ 
σικής χορωδίας τών Κοζάκων Μπαγιάν.

* Ο «’Απόλλων» καλλιτεχνικώτατα διακοσμημένος μέ 
φωτισμόν άπλετον άλλά καί προ παντός άνάπτων κατά 
τοιοΰτον τρόπον ώστε νά μή βλάπτη τούς οφθαλμούς 
καί μέ τήν ώραίαν καί εύρύχωρον είσοδόν του έκ τής 
οδού Σταδίου} μάς ένθυμίζει τάς παλαιάς έκείνας δό
ξας τοΰ κινηματογράφου αύιοΰ τάς οποίας οί προ 
δεκαπενταετίας συμτιολΐται μας ένθυμοΰνται, δταν τήν 
κινηματογραφικήν έπιχείρησιν τοΰ «’Απόλλωνος» διηύ- 
θυνεν ό κ. Έμπέογλου. Είς τόν άνωτέρω κινηματογρά
φον θά προβληθούν βωβαί ταινίαι ώς έπί τό πλεΐστον 
τοΰ γραφείου « Ίκαφίλμ > τοΰ κ. I. Κουρουνιώτη. ‘Ως 
μάς βέβαιοι δέ ό ίδιος, ή έκλογή τών ταινιών έγένετο 

τόσον επιμελημένη, ώστε νά ήμποροΰν νά ικανοποιούν 
καί τόν πλέον δύσχολον είς γούστο θεατήν.

Τό Ουφα Πάλας» συνεχίζει τάς παραστάσεις του 
πάντοτε μέ τήν έξαιρετικήν έκείνην προτίμησιν τοΰ κοι
νού πού δίδει καί είς τόν χομφόν αυτόν κινηματογρά
φον καί είς τάς ταινίας παραγωγής UF.A. αί όποΐαι α
πέκτησαν π \έον τήν καλλιτέραν φήμην. Κατά τήν πα- 
ρελθοΰσαν εβδομάδα προεβλήθη ενα θαυμάσιον άπό 
πάση; άπόψεως έργον κατά σκηνοθεσίαν τού Τουρζάν- 
σκυ υπό τόν τίτλον «Μανωλέσκου» καί μέ πραίτα- 
γωνιστάς δύο άπό τούς σνμπαθεστέρους' τόν’Ιβάν Μοσ- 
ζοΰχιν καί τήν ώραίαν, ώς άρχαίαν έλληνίδα, καλλιτέ- 
χνιδα Μπριγγίτε Χέλμ.

’Επίσης καί τό « Σπλέντιτ» κατά τήν παρελ. έβδο- 
μίδα ώς καί κατά τάς προηγουμένας έ σημείωσε μεγά
λην συγκέντρωσιν κόσμου μέ τό έργον «Γαμήλιον έμβα- 
τήριον» έ'να άπό τά καλλίτερα τής νεωτέρας παρα
γωγής.

Πολύ ένδιαφέρον έπίσης καί τό ζουρνάλ παραγωγής 
Μέτρο Γκόλδουϊν τό όποιον προβάλλει καθ’ έκάστην 
εβδομάδα. ’Εξαιρετικά αυτήν τήν έβδσμάδα ήρεσαν τά 
νούμερα βαριετέ καί προ πανιός ή Ντιζέζ Ζάν Μπρυ- 
γιέρ, ή οποία κατεχειροκροτεΐτο.

***, β
Είς τό «Πάνθεον» κατά τήν παρ. εβδομάδα προε

βλήθη ή «Γιολάνδα ένα άρκετά καλόν έργον παραγω
γής Warner μέ πρωταγωνίστριαν τής Ίρέν Ρίτς, τή 
συνοδεία τραγουδιού υπό τοΰ τενόρου κ. Μπακέα. Καί 
τό «Πάνθεον» έφέτος δέν υστερεί είς συγκέντρωσιν κό
σμου καί είς έκλεκτικότητα ταινιών είμή μόνον είς τήν 
έναρξιν τοΰ τελειοτέρου (όπως διεφήμιζε) ηχητικού καί 
όμιλοΰντος κινηματογρ ίφου, τοΰ οποίου κατά πάσαν 
πιθανότητα οί θεαταί θά βλέπουν μόνον τά μεγάφωνα 
χωρίς καί νά τά άκούουν.

Καί προκειμένηυ περί τοΰ Παν θέου» έχομεν ύπο- 
χρέωσιν ηθικήν νά διορθώσωμεν τό είς βάρος του 
γραφέν είς προηγούμενον τεύχος τοΰ «Κινηματογραφι
κού Άστέρος», ότι ή ορχήστρα άποτελεΐται έξ οκτώ ορ
γάνων. ένω είνε άληθές ότι αυτή άποτελεΐται έκ 16. 
Τό γραφέν οφείλεται είς κακώς άντιληφθεΐσαν υπό 
συντάκτου μας, δοθεΐσαν πληροφορίαν διά τούτο νομί- 
ζομεν εαυτούς υποχρεωμένους νά άναιρέσωμεν τά όσα 
κακώς έγράφησαν είς βάρος τής διευθύνσεως τοΰ άνω
τέρω κινηματοθεάτρου.

Ί "
Τό ζήτημα τής άτελείας τοΰ φόρου δημοσίων θεα

μάτων διά τά μέλη τής Π. Ε. Κ. έξακολουθεΐ δυστυχώς 
νά παραμένει άλυτον καί νά δυσγεραίνη ούτω άφαντά- 
στως τούς συναλασσομένους έπιχειρηματίας. Δέν ήμπο- 
ροΰμεν νά έννοήσωμεν τί σκέπτεται έπί τοΰ προκειμέ- 
του τό Διοικητικόν Συμβοίλιον τής Π. Ε. Κ. Μέλη τοΰ 
σωματείου αύτοΰ είνε βεβαίως έπιχειρηματίαι κινηματο
γράφων καί κινηματογραφικών γραφείων, αυτοί άκρι- 
βώς οΐ όποιοι πληρώνουν άμέσως τούς δυσβαστάκτους 
φόρους είς τούς ένοικιασιάς καί ό'χι άσφαλώς οί ηθο
ποιοί εΐτε οί έργάται θεάτρων οί όποιοι άντιθέτως 
είναι έφοδιασμένοι μέ άτελείας.

Καταντά δέ κωμικόν τό πράγμα νά έχουν άτέλειαν 
άνθρωποι ξένοι πρός τόν κινηματογράφον καί νά μή 
ήμποροΰν νά μποΰν έλευθέρως στό σπήτι των οί 
άλλοι.

Έλπίζομεν νά μή μάς δοθή καί πάλιν άφορμή νά 
έπανέλθωμεν καί νά κανονισθή τό ζήτημα τοΰτο άπαξ 
διά παντός, όχι μόνον μέ τήν εταιρίαν τών ένοικια- 
στών τοΰ φόρου, άλλά καί μέ αυτό τοΰτο τό αρμόδιον 
ύπουργεΐον τό όποιον πρέπει νά έπιληφθή τής διαφο
ράς αυτής, Σωματείου καί ’Ενοικιαστών.

Πληροφορούμεθα ότι παρά τώ ύπουργείω τών Οικο
νομικών επικρατεί ή γνώμη νά τροποποιηθή ή ύφιστα- 
μένη ήδη φορολογία τών κινηματογράφων.

”Αν ή πληροφορία μας αυτή είνε άκριβής πρέπει εκ 
παραλλήλου καί τό Σωματεΐον Π.Ε.Κ. νά καταβάλη τας 
δεούσας ένεργείας, όπως ή μείωσις τής φορολογίας τών 
κινηματογράφων νά είνε τοιαύτη ώστε νά καταστήση 
τόν κινηματογράφον πνευματική τροφή τοΰ λαού πράγ
μα τό όποιον θά ώφελήση κυρίως αύ ό τούτο τό Κρά
τος καί κατά δεύιερον λόγον τάς έπιχειρήσεις αί όποΐαι 
παρά τήν φαινομενικήν καλήν κατάστασιν είνε γεγονός 
άναμφισβήτητον ότι φυτοζωούν.

Αί ελληνικοί παραγωγοί εύρίσκονται είς τό φόρτε 
των. Οί αδελφοί Γαζιάδη λέγεται ότι ετοιμάζουν νέον 
έργον. ’Επίσης ό κ. Τσακίρης άποχωρήσας έκ τής εται
ρίας τών άδελφών Γαζιάδη ετοιμάζει μετά τοΰ κ. τΐα- 
σκου άλλο έργον. Μία άλλη έπίσης όμάς υπό την επω
νυμίαν ’Ακρόπολίς Φίλμ» ετοιμάζει, όπως λέγεται, 
μίαν κωμοίδίαν μέ πρωταγωνιστήν κάποιον νέον εκ 
Κωνσταντινουπόλεως' ό όποιος μιμείται θαυμάσια τόν 
Σαρλώ. Ταινίαν έπίσης λέγεται ότι θά «γυρίση» καί ό 
κ. Αέστερ φωτογράφος τή πριοτοβουλίη ένός φιλολογι
κού περιοδικού. ’Επίσης τό ίδιον διαδίδει καί ό κ. 
Μαδράς.

‘Όλαι αύταί αί προσπάθειαι εΐνε πάντως αξιέπαι
νοι ‘Ημείς όμως έχομεν τήν γνώμην οτι αύται θά 
μείνουν μόνον προσπάθειαι, έφ' όσον ή έργασία αυτή 
δέν συστηματοποιεΐται έλλείψει κεφαλαίων. Διά νά υ
πάρξουν δέ κεφάλαια πρέπει προ παντός νά υπάρχουν 
ειδικοί διευθυνταί, φωτογράφ οι, σκηνοθέται, όπερατερ, 
ηθοποιοί κ.λ.π. κ.λ.π. καί όχι ‘Ελληνες ή κοινώς λε
γόμενοι je sais lout.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Αθηνών)

Κινημ. Έτουάλ. Ό κινηματογράφος αυτός (τέοις «Παρ
θένων») τελείους άνακαινισθείς ηνοιξε τήν 18ην τάς πάλας 
του μέ τό Ελληνικόν έργον : «Τό Λιμάνι τών Δακρύων» 
τό όποιον έσημείωσε μεγάλην επιτυχίαν. Ό Διευθυντής 
τοϋ «Έτουάλ» κ. Άγγελος Παντεζάτος εκτός τών έργων 
τής Ουφα, τών οποίων ολόκληρον σειράν έξησφαλισε διά 
συμβολαίου, μάς υπόσχεται τά δυνατιότερα έργα της τε
λευταίας παραγωγής.' Ημείς δέ γνώσται βαθεϊς τής ειλι
κρινούς καί φιλότιμου εργασίας τοΰ κ. Παντεζάτου, δέν ε- 
χομεν λόγους νά δυσπιστώμεν, ώς πρός τήν έκτέλεσιν των 
δοθεισών υποσχέσεων, ΰπό άνδρός άξιου πάσης ύποστηρί- 
ξεως έκ μέρους τοΰ Κοινού, καί παντός επαίνου.

Κινημ. Ήλνσια. Τήν ιδίαν ημέραν ήρχισε λειτουργούν 
καί τό θέατρον αυτό τοϋ κ. Καραντινοΰ ΰπό τήν διεύθυν- 
σίν τοΰ κ. Νώτη Χριστοδούλου. Προεβλήθη τό έργον 
«'Όταν ή γυναίκα θέλει» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ μέ σχετι
κήν όμως έπιτυχίαν. "Οπως δήποτε καί ό κ. Χριστοδού
λου ΰπόσχεται πολλά, τήν πραγματοποίησιν τών οποίων 
άναμένομεν, διά νά έπανέλθωμεν έν καιρώ...

Στροϋμποι
ΠΕΙΡ A I Ε ΥΣ

Κινημ, Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθη ·Ή Ρουλέτα» με τον 
Ρ. Μπάρθελμες καί τήν Μαργκαρέτ ιλίβιγκστον.

Χινημ. ‘Ολύμπια. Ό Ντούγκλας Φαίρμπαγκς εθριάμ- 
βευσεν είςτήν τελευταίαν δημιουργίαντου «Γκωσσο». Εκτός 
προγράμματος νέα νούμερα βαριετέ.

Κ-νημ. Σπλέντιτ. Μέ έπιτυχίαν προεβλήθη τό εργον 
ή «Αγωνία».

Κινημ. Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί είλωτες», 
«Πέτσινη Μάσκα» καί «Μπαλάοο».

Κινημ ‘ΗΛ,ύασια. Προεβλήθησαν τά έργα «οΟΟΟ δολ. 
γιά μιά συμμορία» μέ τόν Τόμ Μίξ, «Ζήτω ό αθλητισμός 

• καί «Τό σημαδεμένο καπέλλο .
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Οί κοξά- 
κοι», «Μανικιουρίστα άλά γκαρσόν», «Πειό δυνατός απο

τόν Λίντεπεργκ». «Κάποιος νέος», «Σόνια» μέ τήν Σβάν- 
οον καί «Μανδραγόρας·. Προσεχώς «Ή φωνή τοΰ λαοΰ».

Κ.νημ. ΙΙάνϋ-εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πειό δυνατός άπό τόν Λίντεμπεργκ», « Μανικιουρίστα 
άλά γκαρσόν», «Οί κοζάκοι», «Έπίθεσις κατά τοΰ τραί
νου», «Μαθητευόμενος στρατηγός» καί «Μανδραγόρας».

Κινημ. <ιΊντεάλ >. Προεβλήθησαν «Ή μικρούλα τοϋ 
ντάνσιγκ», «'Η Φιφή», «Ή διεφθαρμένη», «Δύο κόκκινα 
τριαντάφυλλα» καί «"Ερωτες τοΰ Ρασπουτίν».

Άνδριόπουλος
ΑΜΦ’ΣΣΑ

Κινημ. ΜαατρονιΚίλοπούλου. Προεβλήθη τό έργον 
«Αί περιπέτειαι τής χορεύτριας» μέ τήν Τζόαν Κράου- 
φορδ. Γιαλέσσας
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν Τό ταγκό τού 
θανάτου», «Αυγή , Πρός τόν θάνατον» και Ή Άστέρω» 
μέ κοσμοσυρροήν. Μιγάλοτ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Τσά
ρος καί Ρασπουντίν». Έπίσης προεβλήθησαν «Ή Όδέττη» 
καί «Ό κουραμπιές μέ τό Χάρολδ Λόϋδ.

Μιταρχαμούζας
Ε&ΕΣΣΑ

Κινημ. Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν «Τό τέλος τού 
Μόντε Λ,άρλο», «‘Π καρδιά μου άργά« καί ΤΙ βασίλισσα 
τοΰ Σαββα».

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεγαλοφυΐα 
καί παραφροσύνη», «Μορφινομανεϊς», «Άσωτος υίός», «Τό 
κύκνειον άσμα, «Καρδιοκλέπτης», «Πρίγκηψ γονδολιέρος». 
«"Οταν τά νειάτα διψούν» καί »'Η Κική».

Έσπιελίδη ;
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάνδεον. Προεβλήθησαν «Ό ιπτάμενος <ίν- 
θρωπος» καί «Δόκτωρ σατανάς».

Κινημ. ’Αττικόν. ’Αργεί. Πανουργίας
Ξ»ΝθΗ

Κινημ. Μέγας Προεβλήθησαν τά έργα «Μοργκάν ή- 
Σειρήν» τό όποιον σχετίκώς · ήρεσεν. «Διά τόν δόν Κάρο 
λον», «Ανάθεμα ό πόλεμος» καί «Ή ωραία τοΰ Βοσπό- 
ρου» διά δευτέραν φοράν καθόσον προεβλήθη καί κατά 
τό παρελθόν ΰπό τόν τίτλον «'Π κυρία μέ τά έκαμμύρια ·.

Καζαντζής
ΜΙΤΥΑΗΝΗ

Πινημ. Πάνδεον. Προεβλήθησαν τά έργα Ή κυρία 
μέ τή μάσκα», Ό θυελλώδης καβαλλάρης», «Ή κατηρα 
μένη νήσος» καί «Αί κιρίαι τής νυκτερινής λέσχης». Προ
σεχώς «Κατάσκοποι».

Κινημ. ’Ανατολή. Συνέχεια καί τέλος τοΰ επεισοδιακού 
«Ό χρυσός τών πειρατών». Σωφρονιάδης
Χ!°Σ

I Κινημ. Άοτήρ. Προεβλήθησαχ τά έργα ΡΕξομολόγη- 
γησις», «Ό θαλασσοπόρος», τό τέλος τοΰ επεισοδιακού 
Κατηραμένη νήσος», «Ή κόλασις νής Σαγκάης», «Ό δοΰξ 

τοΰ Παπεγχάίμ», Ό βασιλεύς τών κάμπων», «Νύχτες Σι
κάγου καί «"Αννα Λώρη . Προσεχώς Βαρκάρης τοΰ Βόλ
γα», «Κοζάκοι» κλπ, ' Βουδούρης
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ Λούξ. Ό μονάκριβος πλέον κινηματογράφος 
τής πόλεώς μας, τού «Πανθέου» μή λειτουργοΰντος 
ήδη. (Καθ’ άς πληροφορίας έχομεν τό «Πάνθεον»δέον θά 
λειτουργήση κατά τήν τρέχουσαν χειμερινήν σαιζόν.Είς τό 
«Λούξ« προεβλήθησαν. «Ό θυελλώδης Σερίφης» μέ τόν 
ΰπέροχόν Τόμ Μίξ καί «Ό άνεμος» τού έκλεκτού σκηνο
θέτου Β. Σιστρόμ μέ πρωταγωνιστάς τούς Λίλιαν Γκύς, Λ. 
Χάνσεν καί Μ. Λόβ.

Τό Σινέ «Λούξ» μεταβληθέν είς βαριετέ, μέ διάφορα
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ατραξιόν συνώδιυσε τά έργα ταΰτα κατά τά διαλείμματα 
μέ νέα νούμερα, διάφορα ακροβατικά γυνάσματα, τραγού
δια καί χορούς τοΰ ζεύγους Χάρη καί Ντούσσα, καταχει- 
ροκροτηθέντος ύπό τών θεατών λίαν ένθουσιωδώς.

Άκροϋ'αλασσΐτης 
ΣΕΡΡΗΙ

Κινημ. Πάν&εον. “Εκαμε έναρξιν τής χειμερινής πε
ριόδου μέ τήν «Άνάστασιν» τοΰ Τολστό'ί καί προέβαλε μέ
χρι σήμερον τά έργα : «Χορεύτρια Γρενάδης» μέ τήν Ντα- 
μιτά, «’Αντίο νεότης» καί τό «'Ιπποδρόμων τοΰ Σαρλώ»’ 
Ώς λίαν προσεχή μάς άναγγέλει τά έργα : «Ραμόνα«, 
«Χρήμα» τοΰ Ζολά, >Μοντέρνος Καζανόβας», «Μπαλαρίνα 
τής Μόσχας» κλπ.

Κινημ. Διονύσια, Προεβλήθησαν τά έργα : «Τσάρος 
καί Ρασπουντίν», «Μπέν Άλής» μέ τόν Νοβάρο, «Λυκόφως 
τής Δόξης», Κύκνειον άσμα», «Μεσσαλίνα» καί «Ερωτικόν 
σκάνδαλον» μέ τήν Μ. Ζακομπίνη. Προσεχώς «Μυστικός 
ταχυδρόμος» μέ τόν Μουζοΰκιν.

Κινημ. Όρφεύς. Θά κάμη έναρξιν έντός τής έβδομά
δος μέ έργα έκλεκτά.

Κινημ. Ρέμβη. Ώς πάντοτε διάφορα έπεισοδιακά έργα.
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαγικό 
καπέλλο» καί «"Αννα Καρένινα» μέ τήν Γκρέτα Κάρμπο.

Κινημ. Αίγλη. Προβάλλονται πάντοτε περιπετειώδη 
έργα πού τόσην έντύπωσιν κάνουν εις τό λαϊκόν κοινόν 
τής πόλεώς μας. Κατά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα προε
βλήθησαν τό «Μιά πάλη στήν άβυσσο», «"Αρπαγές τής 
δύσεως» καί «Τό στοιχειωμένο σπήτι» κωμωδία δίπρα
κτος». Στογιαννΐδης
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν μέ καταπληκτι
κήν έπιτυχίαν τά έργα «Πανάμ» μέ τόν Κατλαίν, «Τύ κο
ρίτσι τής Ρεβύ» καί «Ή τιμή τής συγγνώμης».
ΛΕΥΚΗΣ

Κινημ. ‘Απόλλων. Κάθε βράδυ μέ τά έκλεκτά του 
έργα συγκεντροινει τόν περισσότερον καί έκλεκτότερον κό
σμον τής πόλεώς μας. "Ηδη προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
ματωμένο τριαντάφυλλο», «Ό κύριος μέ τό φράκο», «Τό 
νοΰ σας άπ’ τής χήρες» καί έν μέσο) άσφυκτιώσης αιθού
σης τό πολύκροτον «Οί "Αθλιοι» τοΰ Οδγκώ. Προσεχώς 
μεταξύ άλλων καί «Ό πρίγκηψ κοζάκος». Ίσιρίμπα >ης 
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον "Ανιρον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γαμήλιος πέπλος», «Νεόπλουτοι» καί «Γιατί έκλεψε».

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν «’Αδελφοί Καραμα- 
ζώφ» καί «Οί δρόμοι τής Σαγγάης».

Κινημ. Σπλέντιτ. "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «"Εγ
κλημα καί έξιλέωσις».
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. «Άχίλλειον . Προεβλήθησαν «Θεία Γυναίκα» ] 
μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί »Βέρα Μίρτσεβα > μέ τήν 
Μαρία Ζακομπίνη καί τόν Ζάν "Αντζελο, μέ άρίστην έπι- 1 
τυχίαν. Τά έργα συνοδεύονται καί ύπό θαυμασίας ορχήστρας 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μπαρόνε, δ όποιος χαρίζει άξέ- 
χασρες στιγμές εις τό κοινόν μας, μέ .τήν τελείως συγχρο- 
νισμένην εις τό έργον μουσικήν. ι

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν «Τραγωδία Νεότη
τος» καί «Οί έρυθροΐ έπιδρομεϊς» μέ τόν Κέν Μέϋναρντ. I 
Άμφότερα έσημείωσαν καλήν έα.τυχίαν.

Κινημ. «‘Αττικόν». "Εναρξις λίαν προσεχώς.

Η AYR ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΓΊΟΓΊ
Ή Λύα ντέ Πο ΰττι άφίχθ η μέ τό ΰπερωκεάνειον 

«Μαζεστίκ» εις Σουθάμπτον καί ίνεχώρησεν αμέσως 
διά τό Λονδΐνον. Ώς γνωστόν ή συμπαθής καλλι
τέχνης παρεθέρισεν εις Νέαν Ύόρκήν.

Κινηματογραφικός Άότΐιρ

ΚΙΙΊΗΜΗΤΟΓΡ. ΚΙΙΊΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Ή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεοις μας προμηνύε- 
ται αρκετά ένδιαφέρουσα.

Πρώτοι έκαμαν έναρξιν οί κινηματογράφοι «Μελέκ» 
καί «‘Α'άμπρα έπηκολούθησαν δέ οί Μοδέρνν, «Μα- 
ζϊκ* καί τελευταίος ό «Όττερά» μέ ήχητικάς καί όμιλού- 
σας ταινίας καί μηχανικός εγκαταστάσεις συστήματος 
R. C. Α. Ώς πρώτον έργον προεβλήθη τό «File s’en υα 
Pen guerre» τό όποιον μολονότι έκράτησε έπί δύο εβδο
μάδας έν τούτοις δέν ήρεσε. "Ηδη όμως προβάλλεται ή 
«Άφύπνισις», μέ τήν Βίλμιαν Μπάνκυ, ώς ήχητική ταινία 
καί ήμπορεϊ κανείς νά είπή ότι άπό τήν προβολήν τής 
ταινίας αυτής οί Κωνσταντινουπολΐται έτάχθησαν υπέρ τών 
ήχητικών ταινιών.

Εις τό Μελέκ» προεβλήθησαν τά εξής έργα: «Κυνηγοί 
σκιών», «Ρωσική ώμορφιά», «Τρεις ένοχοι», «Ό Ταχυ
δρόμος τής Άγκύρας» τό πρώτο τουρκικό φιλμ μέ μεγάλην 

! έπιτυχίαν καί «Οί τρεις σωματοφύλακες» μέ τόν Φαίρ- 
μπαγκς.

I Εις τήν «Άλάμπρα προεβλήθησαν «Ή ωραία μέ τά 
κόκκινα μαλλιά», «Ή έρυθρά γυναίκα», «Ό ταχυδρόμος 
τής Άγκύρας» καί «Αί τελευταϊαι παρθένοι».

Εις τό «Μοδερν» ό κ. I. Τερζόγλου δπως πάντοτε έ- 
προμηθεύθη καί έφέτος έκλεκτά έργα. Ή ορχήστρα τοΰ 
κινηματογράφου ένισχυθεϊσα μέ αρκετά όργανα διατελεΐ 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ μαέστρου Βέρναρ Λέμες. Πλήν 
τών καλών ταινιών καί τής ωραίας του μουσικής ό κ. Τερ
ζόγλου θά ποικίλλει τό πρόγραμμα καί μέ βαριετέ μέ έ
κλεκτά νούμερα μέ τό όποιον συνήψε συμβόλαια. ’Εκ πα
ραλλήλου καί οί συμπολϊται μας έκτιμοΰν τάς προσπάθειας 
τοΰ ρέκτου αύτοΰ έπ,χειρηματίο υ καί σπεύδουν άθρόως 
εις τόν κινηματογράφον διά νά αναχωρήσουν μέ τάς άρί- 
στας τών έντυπώσεων. Προεβλήθησαν κατά σειράν «Ό 
πρίγκηψ αλήτης», «Ή γυναίκα τοΰ δρόμου», «Τό διαμάντι 
του Τσάρου» μέ μεγαλειτέρας άπό πέρυσι εισπράξεις, καί 
«Ή Ρεζίνα».

Εις τήν «Άλάμπραν έγένετο έπίσης τήν 16 τρέχοντος ή 
έναρξις τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου μέ μηχανήματα 
συστήματος Ούέστερν’Ελέκτρικ διά τών όποιων προεβλήθη 
τό εξής πρόγραμμα : Φόξ Μούβιτον Νιούς, Φόξ Άτράξιον 
μέ τήν Ρακέλ Μελλέρ καί τό έργον «Σινσόν ντέ Παρί» μέ 
τόν Μωρίς Σεβαλιέ. Ή έπιτυχία του ύπήρξεν άρίστη προ- 
βλέπεται δέ ή τελική έπικράτησις τοΰ όμιλοΰντος καί ήχη- 
τικοϋ κινηματογράφου.

Εις τό «Μαζϊκ» προεβλήθη τό άριστούργημα τής Μετρά 
Γκόλδουϊν «Ή μυστηριώδης κυρία» μέ τήν Γκρέτα Κάρ
μπο τό όποιον έκράτησε τό πρόγραμμα έπί δύο συνεχείς 
έβδομάδας πράγμα σπάνιον διά τήν κινηματογραφικήν κί- 
νησιν τής πόλεώς μας. Ναζ λόγλου

Ο ΛΕΟΝΣ ΠΕΡΡΕ
'Ο Γάλλος σκηνοθέτης δστις «γυρίζει» κατ αντάς 

τό φιλμ «Q ισ■>d nous clioni deux’ άνεχώρησεν διά 
τήν Νίκαιαν συνοδευόμενος άπό τήν Άλΐς Ρομπέρτ, 
τόν Άντρέ Ροάν καί τόν Μωρίς ντέ Κανόνζ διά ν'ι 
«γυρίσ;]» τά εσωτερικά τοΰ φιλμ εις τάέκεϊ στούντιο,

ΑΛΛΗ νοΓΡΑΦΙΑ
— Δεσποινίδα Μιχάλου (Καλάμαςί. Δυστυχώς άκόμη.
— Μπιρναιιού^αν (Καστορίαν). Βϊβαίω; έλήφθη, σάς 

παρακαλοΰμεν δέ νά έντείνετε τάς προσπάθειας σας διά 
τήν εύρυτέραν διάδοσιν τοΰ «Κινηματόγρ. Άστέρος». Τά 
τεύχη πού μάς ζητείτε έστάλησαν.

— Τσιρίμπασ ]ν (Λευκάδα). Στείλατε καί θά προσπα- 
θήσωμεν νά σάς εύχαριστήσωμεν.

Μ. Αναγνώστου (Μυτιλήνην). Πρωταγωνίστρια τοΰ 
«Δόκτωρ Σάφερ» είνε ή "Εβελυν Χόλτ.

Κινηματογραφικός Άότϊιρ

Η ΧΡΗΩΚΟΠ'Α ΤΗΣ: DERUSSA

'Η πτώχευσις τής άνωτέρω εταιρείας κρατεί εις 
συγκίνησιν τούς γερμανικούς κινηματογραφικούς κύ
κλους. Ώς φαίνεται έκ μιας άνοικτής επιστολής πρός 
τόν σύνδικον τής πτωχεύσεως ή κακή και ά'κρως ρι
ψοκίνδυνος διαχείρισις τών διευθυντών της έπέφερε 
τό άποτέλεσμα αυτό. ’Ήδη ζητούνται αί εύθύναι 
και πιθανότατα θά άποκαλυφθοϋν διάφορα σκάν
δαλα, τά όποια καθ’ δσον ενδιαφέρουν τό άναγνω- 
στικόν μας κοινόν θά τοΰ τά μεταβιβάσωμεν.

Μία σκηνή άπό τήν τελευταιαν υπερπαραγωγήν ’Αποχαιρετιστήριοι' βάλςτοΰ Σοπέν» μέ πρωτα- 
γωνιστάς τόν Πιέρ Μπλανσάρ καί τήν Δίδα Μαίρη Μπέλ του Γαλλικού Θεάτρου, τήν όποιαν έξη- 

ί σφάλισε διά τήν 'Ελλάδα ό Κινημ* τ σγραφικός Φ,κος ’Ιωσήφ Μκργουλή
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IVEA.

— Οί άνωτέρω κινηματογράφοι μεταχειρίζονται 
182 διαφορετικά συστήματα. Χαραχτηριστικά είνε 
τά ονόματα των. Κινεγκροφόν, Κινεμαφόν, Κινε- 
μοφόν, Χινεφόν, Σινεμαφόν, Μελαφόν, Μελοτόν, 
Μελοφόν, Μελοτόν, Μεταφόν, Μιταφόν, Μρνοφόν 
κ.λ.π.

—Ό Λοΰντβιχ Μπέργκερ ανανέωσε τό συμ- 
βόλαιόν του μέ τήν Παραμάουντ. Τά δύο νέα του 
φίλμ θά εϊνε ηχητικά, πρός τοϋτο δέ θά χρησιμο
ποιηθούν μηχανήματα τής Ούέστερν.



ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡΙΘ 6 ΑΘΗΝΑ!

1 ηλεγρ. Διεύθυνσις «ΜΑΡΓΟΥΦΙΛΜ»—ΓραμματοΟυρις 5—Τηλέφωνον'57—14

ΛΙΓΗ ΡΕΚΛΑΜΑ · ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ!

ΤΑΙΝΙΑ! ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ! (ΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ· & ΓΑΛΛΙΚΑΙ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΣΟΙΙΕΝ Π ρωτά γ . Πιέρ Μπλανσάρ, Μαίρη Μπέλ
FF.CONDITE » Cabriel Cabrio

CRANDEUR ET DECADlNCE DES COURT1SANS · Andree Lafayette, Paul Wegener
SEN5ASION WINTERGARDEN 
FLUCHT AUS DER IIOLLE

χ> Paul R'chter, Wlad Sokolof

MICHIGAN KID > Renee Adoree
COHEN ET KELLY A PARIS > G, Sidney
LA CHANSON DES COSAQUES » Walter Von Schletow
HISTOIRE D' HNE NATION » G. Sidney
BUCK PRIVATES > Lya de Patti
0 ΑΕΤΌΣ TOY ΠΟΛΕΜΟΥ » Ρέϋμονδ Κήν, Βαρβάρα Κέντ
II ΞΕΝΗ ΛΕΓΕΩΝ » Νόρμαν Κέρρυ
ΑΠΠΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ » Μαίρη Φίλμπεν
ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ » Πάτ καί Πατασόν
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΜΠ » Φράνσνς Μποϋσμαν, ’ Αννα Νίλσων
ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΦΥΓΑΔΩΝ » Ρενέ Άντορέ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ

25 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πρωταγωνισταί ΕΔΔΙ ΠΟΛΟ, ΜΑΚ ΔΟΝΑΛΔ, ΔΕΣΜΟΝΔ 
ΔΟΥΝΚΑΝ, ΤΑΡΖΑΝ κλπ. κλπ.

70 ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΕΡΓΑ Πρωταγωνισταί ΓΥΨΩΝ, ΕΔΔΙ ΠΟΛΟ, APT ΑΚΟΡΔ, ΤΕΔ 
ΟΥΕΛΣ, ΟΎΙΛΣΩΝ ΧΟΥΜΣ

; 50 ΚΩΜΩΔΙΑ! ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΚΤΟΙ

ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929 — 1930 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929 — 1930

ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΑΛΑΛΙ
'Ελληνικός τίτλος 

ταινίας
9 Αρχικός τίτλος 

έργοστασίου
El δος 
ταινίας

©J

ϋ
Αράμα η 

κωμωδία. Παραγωγή Προεβλήθη 
είς τό

~ραφεΐον έκμεταλλεύ
σεως έν Έλλάδι

Γολγοθάς μιας γυναικός 
’Εγώ τόν σκότωσα 
Κήπος τοΰ ’Αλλάχ 
'Ιππότης πειρατής

Calvair femme Βωβή 2200 Δράμα Fellner et Samlo Πάνθεον Άμέρικαν Φιλμ
Third Degree 
Garden of Allah 
Road Romance »

2100
2514
2075

6
9
7

•
W arner
Meiro Goldwyn Σπλέντιτ 

’Αθηναϊκόν
Μέτρο Φιλμ

η »Άγνωστ. προσωπιδοφόρος Beyond Sierras » 1880 7 » » »
Ό ληστής
’Αστυνόμος ασυρμάτου

. Διπλή απαγωγή 
’Αντίο Μασκώτ

Bushranger 
Radio deteclive 
Breed oftheSunsei 
ModMontparnasse

>

1700 
0000 
1900
2600

20
6
6 Zomedie

Universal 
F.B.O.
U.F.A.
Fox Film

'Ελλάς 
Ροζικλαί ρ 
ΟϋφαΠάλας 
'Ελλάς

I. Μαργουλή 
Κληρονόμοι Καρρά 
Συμβατική 
Φόξ ΦιλμΛύκος θαλασσών Blue Eagle » 2150 7 Δράμα

Πειρατής ποταμού
Τρόμος τοΰ μπαρ X

River Pirate 
Terror of Bar X »

2250
1700

7 * f.’b. 0. Ροζικλαί ρ Κληρονόμοι Καρρά
Ύπό καταδίωξιν Outlawed » 2500 8 Radio Pictures
Ηρωικός ταχυδρόμος Son Golden West » 2500 8 > »
Χρυσοθήραι 
Γκώσο 
’Αγωνία 
Μανωλέσκου 
Γιολάνδα
Γαμήλιον ’Εμβατήριον 

; φόξ Φόλιξ

The Golden Trail
Gaucho
Angst
Manolescou
Yolanda
Vlars Nuptiale
7ox Follies

1

■>

»
»

ομιλούσα

1750
2620
2733 
3200
2600 
2650
2800

8
8
8
8
7
14 Ε.τιθεώρ.

Arrow
United Artists 
A. M. A. Films 
J. F. A. Films 
Werner Bros 
Rugon Film 
Fox Film

Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
θΰφα Πάλας 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Αττικόν

Άμέρικαν Φιλμ 
Σινέ Όριάν] 
Συμβατική 
Άμέρικαν Φιλμ 
Α. Άναστασιάδτι 
Φόξ Φιλμ
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ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΥΡΙΑ
(MYSTERIOUS LADY)

"Ενα έργον άπό τά καλλίτερα ασφα
λώς τής έφετεινής περιόδου μέ ύ- 
πόθεσιν σύγχρονον καί μέ αφάντα
στο ν σκηνικόν πλούτο ν καί πολυ
τέλειαν.
'II1 ’κρέτα Κάρμπο, ή θεία πρωτα
γωνίστρια, ή μοιραία γυναίκα, ου
δέποτε έφθασε τόν βαθμόν ύποκρί- 
σεως τόν όποιον φθάνει είς τό α
ριστούργημα αυτό τοΰ σκηνοθέτου 
Φρέντ Νίμπλο, τοΰ δημιουργού 
τόσον αριστουργημάτων ως τό 
«Λξπέν Χούρ» κ. ά'.
'Η «Μυστηριώδης κυρία» θεω
ρείται δικαίωςάνιότερον τοΰ «αάρξ 
καί Διάβολος» καί τοΰ «’Άννα Κα- 
ρένινα >
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ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΑΝΤΟΥ’ΓΝ ΜΑΓΙΕΡ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15

MIR (WTR ΣΤΗ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

(ACROSS TO SINGAPORE)

Όνα έργον μέ ύπόθεσιν έξελισσο- 
μένην καί είς τήν Σιγκαμπούρην,είς 
τό όποιον πρωταγωνιστούν τέσσα- 
ρες πρώτου μεγέθους αστέρες; ό 
ωραίος Ραμόν Νοβάρρο, ή χαρι
τωμένη ΐαπωνίς καλλιτέχνις ’Άννα 
Μάϋ Βόγκ, ή Τζόαν Κράουφορτ 
καί,δ ’Έρνεστ Τόρενς. Εΐνε ένα 
έργον γεμάτο ζωήν καί δράσιν τό 
όποιον κρατεί άδιάπτωτον τό εν
διαφέρον τοΰ κοινού, σκηνοθετη- 
θέν ύπό τοΰ Ούΐλλιαμ Νάϊχ.


