
ποϋ όμοφώνως τοϋ έδωσαν εκατομμύρια θεατών και χιλιάδες συναδέλφων του ποϋ είδαν 
τδ παίξιμό του καί Ακόυσαν τδ τραγούδι του. ’Εμφανίζεται μόνον σέ άριστουργήματα 

της Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ, δπως τδ «.Τραγούδι τοϋ Σόχο» πόϋ παίχτη 
προσεχώς στδ μεγάλο Κινηματοϋ'έατρον της Ιπόλεώς μας «Σαλδν Ίντεάλ» 

καί σέ σδρτς τής Ιδίας έταιρίας. ’Αποκλειστική έκμετάλλευσις «Χάϊ 
Φιλμ» Γ. Συνοδινδς καί Γ. Παπαστόφας
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θους 20X26 (σκηναί άπ© διάφορα νεώτερα α

μερικανικά έργα) διά κάδρα προς στολισμόν 

γραφείων καί δωματίων, είς μεγάλην συλλο
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τούς έαιθυμοϋντας έκ τών' έπαρχιών, αντί δρ 

ΔΕΚΑ έκάστη.
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ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ II
Αθόρυβϊς, αταθερώς προβολής, ασφαλής κατά 

τής πυρκαϊάς, μεγάλης αντοχής
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ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ 
, ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΛΣ

’ “ΤΡΙΑΝΟΝ,
Πας νέος κινηματογράφος τάς προτιμά

ΗΠΟΚΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΓ ΟΛΚΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ—ΘΡΑΚΗ Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ 
Φράγκων 31 —ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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J ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΜΟΜΙΑΣ
■ ΊΙ καλλίτερα. μ,άρκα ΑΛΑΝΤΙΝ > 
ϊ ΚΑΡΒΟΥΝΑ 'Όλων τών διαστάσεων | 
! ΑΝΡΟΥΛΕΖ . |
1 ΚΟΛΛΑ AGFA j
f Καί άπαντα τά χρειώδη κίνημ,ατο· - 
η γράφων εις πλουσίαν καί μ,εγάλην Β 
Η συλλογήν ί
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I ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, | 
1 ΤΩΝ ΕΤΩΝ ϊ

1927 -- 1928 -- 1929
Ξ Τόμοι «Κινηματογραφικού Άστέρος» τών | 
1 έτών 1927, 1928 καί 1929. πωλούνται είς τά ; 
Ξ γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομι- ϊ 
ϊ κώς είς τούς αίτοΰντας έκ τών έπαρχιών καί ϊ 
= τού ’Εξωτερικού. 1
ϊ Τιμή έκάστου τόμου διά τό έσωτερ. δρχ. ICC ϊ 

|ϊ ■ » » » έξωτερ. δρχ. 150 ϊ
©ί άγορασταί ένός, οίουδήποτε τών άνω- : 

Ξ τέρω έτών τόμου, δικαισύνται δωρεάν καί έ- \ 
= νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τ©ύ ϊ 
Ξ 1930, χρησιμ .τάτσυ είς όλους τούς όπωσδήποτε : 
Ξ άσχολουμένους μέ τά κινηματογραφικά ζη- ϊ 
: τήματα.

ΈπερατώΛη προ ολίγου είς τά στούντιο «Μέτρο 
Γκόλντουϊν» ή πρώτη ομιλούσα ταινία τής Γκρέτα 
Γκάρμπο. Τήν τιμήν νά ε’σαγάγη είς τά «τώκι» 
τήν διάσημον γόησσαν έσχε ό συγγραφεύς Ο’ Νέΐλ 1 
τοΰ οποίου τό δράμα «’Άννα Κρίστι» έπαιξε καί α
πήγγειλε πρό τοΰ μικροφώνου ή ξανθή Γκρέτα.

"Οσοι παρηκολοόθησαν τήν λήψιν τής πρώτης 
σκηνής τής ταινίας λέγουν δτι ή μόνη ή δποία δέν 
έφαίνετο οΰτε άνήσυχη, ούτε νευρική δνά τήν παρου- 
σίασίν της είς τό μικρόφωνον ήτο ή ιδία ή μις Γκάρ
μπο. Ενώ οί μηχανικοί τής εταιρείας άνήγειραν τά 
σκηνικά τής ταινίας, τά οποία περιλαμβάνουν μίαν 
μαούνα καί τό εσωτερικόν ένός οινοπωλείου, ή 
Γκάρμπο έμάθαινε τό κείμενον τοΰ έργου.

Καί δταν ήλθε ή ημέρα τής πρώτης σκηνής έ· 
πήγε κατ’ ευθείαν είς τό μικρόφωνου καί απήγγειλε 
χωρίς οΰδεμίαν δοκιμήν,χωρίς τόν έλάχιστον δισταγ
μόν, τάς πρώτας λέξεις τοΰ ρ λου της.

—Δώσε μου ένα ούί'σκυ, είπε είς τόν Αή Φέλψ, 
δ δποΐος παίζει τόν Αάρρυ, τόν υπηρέτην τοΰ 
κέντρου.

Καί δταν δ Φέλψέ «ηκώθηκε διά νά έκτελέση τήν 
παραγγελίαν ή μις Γκρέτα έπήρε—δπως τής είχε πή 
δ σκηνοθέτης Κλάρενς Μπράουν—ένα «γοητευτικόν 
μειδίαμα« καί έπρόσθεσε :

—... Καί μην είσαι τσιγγούνης, μπέμπυ.
Επάνω άπό τόν άπομονωτικόν του θάλαμον δ 

Μπέρνς που ήλεγχε τήν άπΰδοσιν τών ήχων έκαμε 
σήμα είς τόν Μπράουν δτι ή φωνή τής Γκάρμπο 
ήτο τελεία.

Ή Σουηδίς ήί)οποίος έζήτησε νά μή παίξη τάς 
σκηνάς της κατά τεμάχια, δπως συνήθως γίνεται, 
άλλ*  άπ’ άκρου είς άκρον, έμαθε δέ τόν ρόλον της 
αμέσως έξ ολοκλήρου. Καί ή μέθοδος άπεδείχθη ε
πιτυχής, άφοΰ σχεδόν δλαι αί έπόμεναι σκηναί τής 
Γκρέτα Γκάρμπο έφθασαν τά 300 μέτρα ταινίας.

Άπειρος κόσμος καί πλείστοι σημαντικώτατοι 
παράγοντες τοΰ Χόλλυγουντ ήθελον νά παραστοϋν 
είς τήν πριότην δμιλοΰσαν σκηνήν της, άλλ’ εκείνη 
ήρνήθη κατηγορηματικών. ’Ήδη είς τάς ήμέρας τής 
βωβής ταινίας ή μις Γκάρμπο είς ούδένα ξένον πρός 
την εργασίαν έπέτ,επε νά παρίσταται είς τήν λήψιν

τών ταινιών της, δταν δέ ήρχισαν νά γυρίζουν αί μη 
χαναί παρίσταντο μόνον οί άπολύτως απαραίτητο1 
διά τήν κινηματογράφησιν συνεργάται.

'Η Γκρέτα Γκάρμπο έγνώριζε εννοείται τόν ρό- 
λοντης άπ’έξω καί ανακατωτά,άλλά καί ή κά&εκίνησίς
τηςκαίτών συνεργατών της είχε μελετηθή επανειλημ
μένους διάνά έκλειψη άπό τό παίξιμό των ή υπερβολή 
τής παντομίμας ή δποία ήτο ένα άπό τά μέσα πού 
μετεχειρίζετο άλλοτε τό φίλμ διά νά παρακάμψη τό 
έμπόδιον τής σιωπής.

Ή «Άννα Κρίστι» , ταινία σουηδικής ΰποθέ- 
σεως, έθεωρήθη ώς τό ιδεώδες ντεποΰτο διά τήν 
Γκάρμπο είς τήν δμιλοΰσαν ταινίαν, διότι θά έδι- 
καιολογοΰσε τελείως τήνέλαφράν σουηδικήν της προ
φοράν, ή δποία δι νατόν νά είνε πολύ γοητευτική 
διά τούς θαυμαστάς της, άλλά δέν είνε καί πρότυ
πον άγγλικής ομιλίας.

’Ήδη μετά τήν έπιτυχίαν της είς τήν «’Άννα 
Κρίστι», ή Γρέττα Γκάρμπο παίζει τό «Ρωμάντζο», 
δπου υποδύεται φυσικά τόν ρόλον τής Ρίτας.

Μία παλαιά όπερέττα τού Φράντζ. Αέχαρ,«Έρως 
τσιγγάνων», ή δποία έγνιόρισεν άλλοτε ήμέρας δό
ξης είς τήν Ευρώπην, μετεφ.έρθη τιόρα είς τήν οθό
νην καί έγινε τό -’Άγριο τραγούδι», ή πρώτη με
γάλη ταινία όπερας τήν δποία παρήγάγεν ή κινη
ματογραφική βιομηχανία. Ή Οπερέττα μετεβλήθη 
δσον έχρειάζετο διά τήν οθόνην άπό τούς Μάριον 
καί Κόλτον, έγράφησαν έκ νέου τά λυρικά τεμάχιά 
άπό τόν Γκρίφορντ Γκρέϋ καί είς τήν μουσικήν τοΰ 
Φράντζ Αέχαρ προσετέθησαν μερικαί μελφδίαι 
τοΰ Χέρμπερτ Στόταρτ. Τήν διεύθυνσιν τοΰ συνό
λου άνέλαβεν δ Αυονέλ Μπάρρυμορ.

Τό σπουδαιότερου άπόκτημα τοΰ σκηνοθέτου υ- 
πήρξεν ό βαρύτονος Λωράνς Τίμπετ, τής μικροπο
λιτικής όπερας τής Νέας 'Υόρκης, δ όποιος επείσθη 
ν’ άναλάβη τόνρόλοντοΰ πρίγκηπος-ληστοΰ 'Υέγκοο, 
όχι άπό τόν ίδιον τόν Μπάρρυμορ, άλλ απο εναν 
νεαρόνΆμερικανόν δημοσιογράφον,τόν Ούέλςς Ρουτ.

’Ολίγον πρό τής ένάρξεως τών εργασιιυν, ή τε
χνική διεύθυνσίς άπεφάσισε νά κινηματογράφηση ο
λόκληρον τήν ταινίαν μέ τό νέον σύστημα «Τεκνικο- 
λόρ», τό όποιον δίδει τελείας περίπου εγχρώμους



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡί ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΙ Η ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ | ΧθίϊΜΟΓΚ+ΙΠ ΑΓ3ΡΙ WA ΙΟΙ ΑΤΓ073Τ03

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

'Η συντηρητική έφημερΐς τοΰ Βερολίνου Der 
Deutsche άναγγέλει δτι ή σοβιετική προπαγάνδα 
τής Μόσχας άπεφάσισε νά χρησιμοποίηση εφέτος 
έντατικώς διά τούς σκοπούς της τό θέατρον καί τόν 
κινηματογράφον. Μέ τόν κινηματογράφον ή κομ
μουνιστική προπαγάνδα έχει κάμει κατά τά προη
γούμενα έτη μεγάλην εργασίαν, χρησιμοποιήσασα 
τά γνωστά εκείνα έργα δπως τό «Ποιέμκιν», 
«Σταυρός καί μάουζερ», « Ιβάν τόν τρομερόν» κ.ά. 
ποΰ προξενούν τόσην συγκίνησιν εϊς*τό  κοινόν.

Εφέτος δμως θά εντείνει έτι περισσότερον τήν 
εξαγωγήν σοβιετικών ταινιών είς το εξωτερικόν καί 
θάκαταβάλη κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά νά 
παιχθοΰν δσο τό δυνατόν περισσότερα έργα τών 
Ρώσσων συγγραφέων εις τά ευρωπαϊκά θέατρα. 
Εννοείται δτι τά έργα αυτά θά έκλέγωνται μέκάθε 
επιμέλειαν, διά νά είναι υποβλητικά ^ανατρεπτικών 
ιδεών καί νά εξυπηρετούν τάς μπολσεβικικάς ιδέας. 
Είς τό Βερολΐνον μάλιστα τά Σόβιετ σκέπτονται νά 
ιδρύσουν ειδικόν θέατρον, τό οποίον νά παίζη μό
νον ρωσσικά επαναστατικά έργα. Ή Der Deutsche 
έ,φιστά τήν προσοχήν τών ’Αρχών έπί τοΰ κινδύνου, 
τόν οποίον δημιουργεί ή προπαγάνδα τοΰ είδους 
αι·τοΰ.

προβολά:. Είς τήν ταινίαν συμμετέχει, πλήν τών 
άλλων και τό μπαλλέτο τής Αλμπερτίνας Ράς, μέ 
εκατό κορίτσια. Ή μουσική περιλαμβάνει τεμάχια 
όπερας, τσιγγάνικα τραγούδια, ερωτικές μπαλάντες. 
Ό ίδιος ό πρωταγωνιστής είς τόν ρόλον τοΰ Ύέ- 
γκορ τραγουδεΐ διαδοχικώς τραγούδια πολε
μικά, ληστρικά καί ερωτικά. 'Η πρωταγιονίστρια ποΰ 
τόν συντροφεύση είνε φυσικά καί αυτή διακεκρι
μένη μουσικός ή ’Έλσα ’Άλσεν, δραματική σο
πράνο.

Ό Τίμπετ, δστις εΐνε ύ πρώτος άοιδός τής όπε
ρας ποΰ αναλαμβάνει νά «γυρίση» ταινίας, έχει μίαν 
πολύ ένδιαφέρουσαν βιογραφίαν. ΈγεννήΑη είς τό 
Μπέκερσφιλδ, μικράν πολίχνην τής Καλιφορνίας, 
καί όταν ήτο ακόμη εξ ετών, ό πατήρ του, τοπικός 
σερίφης, δηλαδή αστυνόμος, έφονεύθη είς μίαν μά 
χην μετά ληστών. Ακολούθως δ νεαρός Τίμπετ έ- 
πήγε είς τό σχολειυν καί κατόπιν εϊς τό πανεπιστή- 
μιον δπου καί άνεκάλυψε τό τάλαντόν του παίζων 
είς φοιτητικός παραστάσεις. Τέλος ενεφανίσθη επί 
τής επαγγελματικής σκηνής είς έργα τοϋ Σαίξπηρ. 
Κατά τόν πόλεμον ο Τίμπετ κστετάγη είς τό ναυτι
κόν. "Οταν άπελύΟη ένυμφεύθη μίαν παλαιόν του 
συμμαθήτριαν, τήνμίςΓκραίς Σμίί), καί ήρχισε νά 
εργάζεται διά τήν«Καλλιφόρνια ’Όπερα Κόμπανυ». 
Τέλος ή φήμη του τόν έφερε είς τήν Νέαν 'Υόρκην 
όπου άπεθειόθη άπό τήν πριότην του έμφάνισιν είς 
τον ρόλον τοΰ Φόρντ εϊς τόν «Φάλσταφ» τοΰ 
Βέοντι,

Τό μηνιαϊον δελτίον τοΰ ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου 
Βερολίνου αναφέρει δτι τά γερμανικά στούντιο ήσαν πολύ 
άπησχολημένα κατά τον μήνα Αύγουστον. "Ολαι σχεδόν 
αί ταινίαι πού παρήχθησαν κατά τόν μήνα τούτον, ήσαν 
δμιλοΰσαι καί ήχητικαί. Έκεϊναι έξ αύτών ποΰ ένεφανί- 
σθησαν ήδη είς τά διάφορα κινηματοθέατρα, έσημείωσαν 
μεγάλην έπιτυχίαν.

Άπό τά δεκατρία στούντιο τοΰ Βερολίνου πού εΐνε ήδη 
διαθέσιμα, τά δώδεκα ήσαν άπησχολημένα, τέσσαρα άλλα 
διαρρυθμίζονται διά τήν κατασκευήν δμιλουσών ταινιών 
καί τά εξ στούντιο τής Στάακεν παραμένουν είσέτι κλει
στά.

Άπό τάς 351 έργασίμους ήμέρας τών διαθεσίμων στούν- 
τιον. μόνον αί 46 δέν έχρησιμοποιήθησαν.

’Εν τφ μεταξύ ή κρίσις τών έκμεταλλευτών ταινιών έ- 
ξακολουθεϊ πάνττοτε.Ό μέγας αριθμός τών ένΓερμανίρ α
νέργων καί ή σαιζόν τού παραθερισμοϋ είς τάς έξοχός, 
είνε ή αίτια τής κακής πορείας τών έργασιών τών κινη
ματογράφων. Ούτε ή νέα παραγωγή ταινιών, ούτε ό και
ρός πού ήτο αρκετά δροσερός καθ’ δλον τόν Αύγουστον 
δέν κατέστη δυνατόν νά έπιφέρουν βελτίωση·.

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Τό 3ον’Επίσημον Καθολικόν Κινηματογραφικόν Συ 
νέδριον θά συνέλθη άπό 4 —6 Νοεμβρίου, είς Παρισίους. 
ύπό την προεδρείαν τοΰ καρδιναλίου Βερντιέ.

Η ΚΠΑΕΙΑ TOY AON ΤΣΑΝΕΤ
'Ολόκληρον τό Χόλλυγουντ παρηκολούθησεν είς τό 

Λός "Αντζελες τήν κηδείαν τοΰ άποθανόντος μεγάλου 
πρωταγωνιστοΰ τής οθόνης, διά τόν όποιον έγράψαμεν είς 
τό προηγούμενοι’ φύλλον μας.

Κατά τήν κηδείαν, σύμφωνα μέ τήν τελευταίαν έπιθυ- 
μίαν πού εΐχεν εκδηλώσει ό μακαρίτης καλλιτέχνης, δέν 
έψάλη κανένα θρησκευτικόν τροπάριον, άλλά μόνον μου
σικά κομάτια άπό εκείνα πού έπαίζοντο είς τάς ταινίας 
τού Λόν Τσάνεϋ.

Τήν στιγμήν δέ πού τό βαρύτιμον ασημένιο φέρετρόν 
του κατεβιβάζετο είς τόν τάφον, μία ορχήστρα άποτελου- 
μένη μόνον άπό βιολιά έπαιζε τό περίφημοι’ «Γέλα, πα- 
ληάτσο. γέλα... .

Η ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪ Ν
ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ή «Φίλμ Κουριέρ» τού Βερολίνου πληροφορείται έκ 
Χόλλυγουντ δτι αί δυσχέρειαι τάς οποίας άντιμετωπίζει 
άπό τίνος ή αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, 
λόγον τής γενικής κρίσεως πού επικρατεί είς τάς Ηνωμέ
νας Πολιτείας, καθίστανται δλονέν έντονώτεραι. Ή αι
σιοδοξία τών διευθυντών τών μεγαλειτέρων εταιρειών 
τούς είχεν ωθήσει είς μίαν εντατικήν άνάπτυξιν τών έρ
γασιών των, έκ τής όποιας μετά τό περίφημον χρηματι
στηριακόν κράχ καί έντεύθεν εύρέθησαν έκτεθειμένοι. 
ήδη δέ άναγκάζονται νά ακολουθήσουν συντηρητικήν τα
κτικήν καί νά έφαρμόσουν οικονομίας.

Είς τήν γενικήν συνέλευσιν τών μετόχων τής εταιρείας 
Μετρό Γκόλντουϊν Μέγερ, δ Λουδοβίκος Μέγερ έτόνισεν 
δτι ή εταιρεία είνε ήναγκασμένη νά έφαρμόση αίματηράς 
οικονομίας διά νά άντιμετωπίση τήν κατάσταση·.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
II ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

■ ■ a························

Ή αίθουσα τοΰ παγκοσμίου φήμης παρισινού καμπαρέ 
Μουλέν Ρούζ», τό όποιον ώς γνωστόν διελύθη, ήγοράσθη 

άπό τήν εταιρείαν Πατέ Νατάν διά νά χρησιμοποιηθή ώς 
κινηματογράφος.

—Ό Τζών Στόν, ό παλαίμαχος διευθυντής συντάξεως 
τών σενάριο έτοποθετήθη ύπό τής εταιρείας Φόξ, ώς διευ
θυντής τοΰ τμήματος κατασκευής ξενόγλωσσων ταινιών- 
Ό Στόν κατήρτισεν ήδη ένα πλήρες έπιτελεΐον άπό συγ- ' 
γραφείς καί άλλους ειδικούς, διά τήν διεξαγωγήν τής έρ
γασίας ή δποία τοΰ άνετέθη.

—Ή έταιρεία Μετρό Γκόλντουϊν Μέγερ προσέλαβε 
τούς Τσάρλς Μπίκφορ, Λέβις Στόν, Κέϋ Φράνσις καί 
Λέϊλα Χάίαμς διά νά παίξουν τούς πρωτεύοντας ρόλους 
είς τήν νέαν ταινίαν της «Τό άνθος τοΰ πάθους» τήν 
όποιαν θά διευθύνη ό ντέ Μίλλ καί τής δποίας ή υπόδε
σις εΐνε παρμένη άπό ένα διήγημα τής Άμερικανίδος συγ- 
γραφέως Κάθλεν Νόρρις.

Οί διευθυνταί τής Μέτρο Γκόλντουϊν Μέγερ έδήλωσαν 
ότι τό μέρισμα τών μετοχών ώρίσθη είς 1 3)4 τοίς εκατόν 
θή πληρωθή δέ τήν 15 Σεπτεμβρίου.

— Ή ταινία τής διαμονής τοΰ έξερευνητου Μπέρντ είς 
τόν Νότιον Πόλον παίζεται μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν είς 
διαφόρους πόλεις τοΰ Καναδά.

—Μία διάσημος πρωταγωνίστρια θά παίξη τόν πρω
τεύοντα γυναικείον ρόλον είς τήν νέαν ταινίαν τής έιαι- 
ρείας Ούνίβερσαλ «Κύτταξε τήν δίψαν τής Αμερικής», τής 
όποιας τούς άλλους προντεύοντας ρόλους θά παίξουν δ 
Χάρρυ Λάγκντον καί ό Σλίμ Σέμμερβιλλ, ύπό τήν καλλι
τεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Ούΐλλιαμ Κράφτ.

—Ό διάσημος πρωταγωνιστής Μπέν Λάιον θά παίξη | 
μαζύ μέ τήν Μαίρη Νό*αν  είς τήν νέαν ταινίαν τής Γου- 
ώρνερ -Ή πρώην ερωμένη», τής όποιας ή ύπόθεσις εΐνε 
παρμένη άπό τό ομώνυμον μυθιστόρημα.

—Ή Τζόαν Κράουφορ, ή δποία τώρα παίζει είς τήν 
ταινίαν «Ή μεγάλη ημέρα», μόλις τελειιόσει ή κατασκευή 
αύτής, θά πρωταγωνιστήσω είς μίαν ταινίαν πού ετοιμάζει 
ή Μέτρο Γκόλντουϊν Μέγερ, υπό τόν τίτλον Χορός, τρελ- 
λός χορός» καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Χάρρυ Μπωμόν.

— Ό κοσμοξακουσμένος κωμικός Μπάστερ Κήτον ύπέ- 
γραψε ένα νέον μακροχρόνιον συμβόλαιον μέ τήν Μέτρο- 
Γκόλντουϊν Μέγερ.

— Ή Μ. Γκόλντουϊν θά έχη έτοίμην είς τήν έρχομένην 
χειμερινήν σαιζόν τήν ταινίαν Μπέν Χούρ», ή δποία εΐνε 
όμιλοΰσα καί ήχητική έκδοσις τής άλλης ταινίας του βω- 
βοΰ κινηματογράφου πού έπαίχθη εις τήν Ελλάδα πρό 
δύο ετών.

— Ό διάσημος καλλιτέχνης Παύλος Μόργκαν εφθασεν 
είς τήν Αμερικήν καί κατ’ αύτάς άρχίζει τήν έργασίαν 
του είς τήν Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγερ.

— «Τό κλεμμένο πρόσωπον» εΐνε ή τελευταία ταινία 
τής Ουφα, μέ ρεζισέρ τόν Έριχ Σμίθ, καί τής δποίας ή 
πλοκή εΐνε φύσεως έγκληματικής καί κωμικήςσυγχρόνως.

—Ή Τέρρα Φίλμ έτοιμάζει μίαν ταινίαν μέ τόν ’Αμε
ρικανόν τραγουδιστήν Άλ Τζόλαον, τόν γνωστόν είς τούς 
’Αθηναίους άπό τόν «Τρελλόν τραγουδιστήν», πού έπαί
χθη πέρυσι.

—Ή Μάΰ Φιλμ ετοιμάζει δύο ταινίας μέ ρεζισέρ τόν 
Τζόε Μάϋ· Ή πρώτη εΐνε μία μουσική κινηματογραφική 
κωμωδία μέ τόν τίτλον «Ή ευτυχία μου είσαι σύ» καί ή 
δευτέρα μία έγκληματικής ύποθέσεώς κωμωδία μέ τό τί
τλον «Αύτό εΐνε τό κυριιότερον πράγμα».

— Είς τήν Γερμανίαν ήρχισε νά παίζεται ή πρώτη ό
μιλοΰσα ταινία τής "Εννυ Πόρτεν «Τό σκάνδαλον τής 
Ε "ας».

—Τό δίπλωμα τής καλλιτέρας άγγλικής ταινίας διά τό
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Αί κινηματογραφικοί εφημερίδες τής Φιλαδέλφειας 
αγγέλλουν δτι μεταξύ τών έκεϊ κινηματογραφικών κύ
κλων, διαδίδεται δτι ή εταιρεία Γουώρνερ εκποιεί τας 
ταινίας τής Παραμάουντ τάς οποίας εχει είς τήν κατο
χήν της, κα&όσον άπεφάσισε νά μή τάς παίξη είς τά 
θέατρά της. Σχετικώς κυκλοφορούν πολλαι διαδόσεις, 
ή κυριωτέρα τών οποίων είνε, δτι έπήλ&ον προσωπι
κά} διενέξεις μεταξύ τού Σίντνεϋ Κέντ και τού κ. Σπύ- 
ρου Σκούρα.

Κατόπιν τής οϋτα) δημιουργη&είσης καταστάσεως, ή 
Παραμάουντ εύρίσκεται είς άδιέξοδον, διότι δέν εχει 
κανένα κινημαιο&έατρον είς τήν διά&εσίν της έν Φιλα
δέλφεια, διά νά παίζη τάς ταινίας της, αντιμετωπίζε
ται δέ τό ένδεχόμενον νά κτίση έκεϊ ενα νέον.

Κατά τάς αύτάς πληροφορίας, άφ' δτου ή Παρα
μάουντ ήγόρασε τό Κόμερφόρδ, έπήλ&ε μεγάλη ρήξις 
μεταξύ τών δύο εταιρειών, αι όποϊαι πρό ενός μόλις 
έτους έσχεδίαζον νά συγχωνευτούν. Ή ρήξις δέ αύτή 
έγινεν έντονωτέρα κατά τήν γενικήν συνέλευσιν τών με
τόχων τής Γουώρνερ είς τό ’Άτλαντικ Σίτυ, δπου δ 
Χάρου Γουώρνερ προέβη είς μίαν ένέργειαν ή δποία έ- 
&εωρή&η ώς σαφής κήρυξις πολέμου έναντίον τής Πα-

ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Μετά τήν έπιτυχίαν πού είχεν είς τόν Κινηματογρά
φον ό Μωρίς Σεβαλιέ. ή παλαιά συμπαίκτριά του, ή παγ- 
κοσμίως γνωστή Μιστεγκέτ, άπεφάσισε νά έμφανισθή πά
λιν καί αύτή είς τήν οθόνην. Συνεβλήθη μέ τήν εται
ρείαν Πατέ Νατάν. διά λογαριασμόν τής δποίας θά πσάξη 
είς μίαν ηχητικήν ταινίαν, ή όποια υπολογίζεται οτι θά 
είναι έτοιμη κατά τό τέλος τοΰ έτους.

Έπίσης ή Έλβίρα Ποπέσκο, ή Πολωνίς σύζυγος τοΰ 
διασήμου Γάλλου θεατρικοΰ συγγραφέως Λουί Βερνέϊγ, 
τήν όποιαν οί Αθηναίοι γνωρίζουν άπό τήν περυσινήν 
έμφάνισίν της είς τό Κεντρικόν μέ τόν θίασόν της, άπε- 
φάσισε καί αύτή νά βγή είς τόν κινηματογράφον.

Καί ένφ δ σύζυγός της γράφει σενάρια διά τήν Ούφα. 
έκείνη έργάζεται είς τά έν Έπιναν στούντιο τής Τόμπις, 
εις τήν κινηματογράφηση· τής ταινίας ·Ή Ξένη», παί- 
ζουσα τόν ρόλον είς τόν όποιον είχε σημειώσει τόσην 
έπιτυχίαν έπί τής σκηνής.

Ώς γνωστόν τόν ρόλον αύτόν έπρόκειτο νά παίξη ή 
Φραντζέσκα Μπερτίνι.

Εκτός τών δύο άνωτέρω καί ή Μαίρη Κόστ, ή σύζυ
γος τοΰ Γάλλου άεροπόρου, δ όποιος πρό ολίγων εβδομά
δων έξετέλεσε τήν περίφημον πτήσιν άπό Ευρώπης είς 
τήν ’Αμερικήν, παίζει ήδη είς μίαν νέαν ταινίαν τής Γκω
μόν Φράνκο Ώμπέρ.

Ή Μαίρη Κόστ, ή όποια είνε ρωσικής καταγωγής, ήτο 
μία άπό τάς διασημοτέρας Ρωσίδας χορεύτριας καί έμφα- 
νίζεται διά δευτέραν φοράν εις τόν κινηματογράφον. ‘Έ
χει ήδη πρωταγωνιστήσει είς τήν γνωστήν ταινίαν «Ή 
Νύχτα εΐνε δική μας«.

1929 άπενεμήθη έφέτος ύπό τοΰ μεγάλου κινημ. περιοδικού 
τοΰ «Φίλμ Γοοΐκλν είς τόν κ. Μάξγουελ, πρόεδρον τής 
Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ καί τόν σκηνοθέτην Χίτσκοκ διά 
τήν ταινίαν των Έσκότωσα γιά τί]*  τιμή μου».

—-Ό πρώτος ισολογισμός τής Άσοσιέϊτεδ Μπρίτις Σίνε- 
μα, εταιρίας ίδρυθείσης ύπό τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ, 

,έκλεισε μέ μέρισμα κερδών καθαρών 8 ο)ο.
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’Ένα μάδημα είς τούς ίδρυτάς Κινηματογραφικών σχολών

ΡΩΜΗ, Σεθτεμβριος. , [ άρχής, δέν είνε νά παρέχη εύκολα διπλώματα 'καί
Ενφ η ιταλική βιομηχανία τοϋ κινηματογρά- άμφίβολα διαβατήρια είς τούς απογοητευμένους τής 

φου δείχνει σήμερα, έπειτα άπό μακρόν λήθαργον, κινηματογραφικής Μέκκας, άλλά νά δώση είς τούς
τά πρώτα σημεία έμφανίσεως γιά μιά καινούργια 
ζωή συγχρονισμένη μή τήν εποχή καί τάς άπαιτή- 
σεις της, αρχίζουν άπό τό άλλο μέρος νά παρουσιά
ζονται ενδιαφέρουσαι κινήσεις συγκεντροόνουσαι δ- 
λους εκείνους πού σχετίζονται μέ τήν κινηματογρα
φική τέχνη, είτε απλώς τήν άγαποΰν. Κατά μέγα 
μέρος οι αποτελοΰντες τήν κίνησιν αυτήν ανήκουν 
μάλλον είς τήν δεύτερη κατηγορία παρά είς τήν 
τάξιν τών άποβλεπόντων νά πάρουν μιά μέρα μέρος 
ενεργόν είς τήν κινηματογραφική σκηνή.

Η κίνησις αύτή είνε πράγματι πολύ ενδιαφέ
ρουσα καί σημαντική καί εινε προωρισμένη νά δώση 
καρπούς, διότι άπό τήν διάδοσι τής άγάπης πρός 
τά προβλήματα τής αισθητικής καί τής τέχνης τής 
οθονης, που εως τώρα έφαίνοντο προνόμιο μιας 
τάξεως περιωρισμένης ειδικών, πιστεύεται δτι ήμ- 
πορεΐ νά πρόκυψη σιγά-σιγά ή δημιουργία μιας εύ- 
ριίας καί βαθείας «κινηματογραφικής συνειδήσεως» 
πού έλειπεν έως τιόρα άπό τήν ’Ιταλίαν καί πού 
μπορεί νά ξαναδώση ζωή στό νεκρό ιταλικό φίλμ

Οπωσδήποτε ή αυθόρμητη αύτή καί ενθουσιώ
δης συγκέντρωσές τών πνευματικών δυνάμεων γύρω 
από τόν κινηματογράφο καί τά προβλήματά του, 
είνε η καλλίτερα ένδειξις ενός ενδιαφέροντος πού 
θα φερη εμμέσως ή άμέσως τούς καρπούς του.

’Ήδη άπό τίνος λειτουργεί είς τήν Ρώμην ό 
λεγόμενος «Κεντρικός Ομιλος της Κινηματογραφι
κής Διαπαιδαγωγήσεως». "Αν οί σκοποί του, δποις 
φαίνωνται από τον τίτλο του, ήσαν μόνον καθαρώς 
μορφωτικοί, ή δημιουργία του, πλάϊ είς τόσας άλ- 
λας ανάλογους οργανώσεις καί πρό παντός τοΰ έδώ 
στεγαζομένου οργάνου τής Κοινωνίας τών ’Εθνών 
τοΰ διεθνούς ινστιτούτου τοΰ μορφωτικού κινηματο 
γράψου, δέν θά ήτο επαρκής διά νά δικαιολογήση 
τήν ύπαρξί του ιΐ άποστολή του δμως θέλει νά 
είνε ά'λλη.

Νά διαδοθή μεταξύ τοΰ κοινού ή ανάγκη τή; 
πραγματικής κατανοησεως, καλλιτεχνικής καί κριτι
κής, τοΰ πολυέδρου κινηματογραφικού φαινομένου 
εινε βέβαια πράγμα ένδιαφέρον. Περισσότερον δ
μως ένδιαφέρον καί χρήσιμον κρίνεται ή παράλλη
λος δημτούργία τής λεγομένης «ίθυνούσης τάξεως» 
δια τό μέλλον τής ιταλικής κινηματογραφικής
τέχνης.

Δια τοΰτο ο όμιλός είργάσθη, έπέμεινε καί κα- 
τώρθωσε νά έπιτύχη άπό τό ύπουργεϊον τών Συν
τεχνιών τήν άναγνώρισιν τής ίδρύσεως καί τήν προ
στασίαν άφ’ ενός τής «κινηματογραφικής λέσχης τής 
Ιταλίας» καί αφ ετερου μιας κινηματογραφικής 

σχολής.
Σκοπός τής τελευταίας αύτής, τονίζεται εύθύς έξ 

νέους πού έπιθυμοΰν, μιά στερεή αισθητική καί τε
χνική προπαρασκευή.

Δια τοΰτο ή σχολή είνε ή πρώτη τοΰ είδους 
πού ιδρύεται εις τήν Ιταλίαν, έάν θεώρηση κανείς 
δτι ο τίτλος αύτός δέν μπορεί νά φέρεται άπό δια
φόρους κατεργαραίους υφισταμένους καί έδώ όπως 
παντού, έχοντας περισσότερη σχέσι μέ τήν άστυνο- 
μία παρά μέ τόν κινηματογράφο καί δπου πιάνον
ται οι αφελείς αμφοτερών τών φύλων, δπως δέν 
εινε λογικον καί ευνόητου δλες ή ελαφρόμυαλες πε- 
ταλουδίτσες που μιά ωραία άνοιξιάτικη βραδυά άνα- 
καλύπτουν έξαφνα τόν εαυτό τους είς τό «ρόδινον 
στερέωμα τής βωβής τέχνης», ά'στρο πρώτου με
γέθους.

II σχολή αύτή, καί άς έχουν ύπ’ δψει τους τάς 
ολίγας αυτας λεξεις οι δικοί μας έπιδιώκοντες διάφο
ρες παρεμφερείς σχολάς,—δέν πρόκειται νά είνε 
ούτε ιδιοτελης επιχείρησις προσελκύσεως τών παρα- 
στρατημενων, ούτε ενα σύνολον άκαδημαϊκών μαθη
μάτων μέ έξετάσεις καί διπλώματα, είς τό τέλος τής 
φοιτήσεως. ΓΟ πόθος της εινε νά φέρη τούς μαθη- 
τας πού θά αναγνωριστούν ικανοί είς ά'μεσον έπα- 
φήν μέ τήν πρακτικήν τέχνην τοΰ κινηματογράφου, 
\’ά εξιχνιάση καί νά καθορίση τήν ιδιότητα καί 
π ,ν κλίσι τοΰ καθενός, νά τής δώση κατό
πιν τα μέσα νά έξελιχθή καί νά καλλιεργηθή ο>ς 
που νά φθάση είς τόν ανώτατο βαθμό τής έξελί- 
,ξεώς της.

Άπό έδώ καί πέρα, ό ρόλος καί ή άποστολή 
τής σχολής παύουν. Διότι τά υπόλοιπα ανήκουν είς 
τη ζωη, όπου δέν παίζουν ρόλο παρά ή προσωπική 
πρωτοβουλία καί άξία τοΰ καθενός.

’Έτσι ή σχολή φιλοδοξεί νά άνακαλύψη καί νά 
θέση εις την διαθεσι της βιομηχανίας τοΰ κινηματο
γράφου, δια καθεκλαδον της, υλικόν τεχνικώς καί 
κολλιτεχνικώς προπαρασκευασμένον. Τό εύαισθητό- 
τερο σημείο τοΰ κινηματογράφου ώς τέχνης είνε ή 
εύκολη ίκανοποίησις μέ ένα άπλοΰν «συμβατισμόν» 
επαγγελματικόν πού δημιουργεί άναποφεύκτως μιά 
παραγωγή καθορισμένου τύπου. Διά τοΰτο μία κι
νηματογραφική σχολή, πού θά είχεν ώς σκοπόν vet 
δίδη κωδικοποιημένα, ούτως είπείν μαθήματα, έξα- 
Ύόμενα άπό τήν πείραν καί τήν μελέτην τοΰ τρέ-

γραφικής βιομηχανίας καί τέχνης τώρα πού άρχισε 
νά δίνη παρήγορα σημεία άνανήψεως. Οί ίδρυταί 
τής σχολής είνε αμείλικτοι έπί τοΰ προκειμένου κι’। 
έχουν ύψοόση τεραστίαν καί καταφανή άπό δλα τά 
σημεία τήν έπαναστατική τους σημαία. Κάτω τά α
χαρακτήριστα εκείνα μαθήματα τής «έκφραστικης 
μιμικής», δπου υπάρχει ένα καλοΰπι γιά τήν χαρά, 
ένα γιά τόν πόνο, ένα γιά τήν θλΐψι, ένα γιά τήν 
άγανάκτησι, ένα τέλος γιά κάθε ανθρώπινο αϊσθη 
μα, εις τό όποιον αναγκαστικός πρέπει νά χυθή ή 
έκφρασις κάθε άνθρωπίνου προσώπου. Σπάσατέ τα 
ώς άχρηστα κι’ επικίνδυνα διά τήν δημοσία υγεία. 
Στό διάβολο δλες εκείνες ή παραινέσεις περί τοΰ 
τρόπου τοΰ φέρεσθαι σέ μιά καλή κοινωνία διδασκό
μενες στόν τύπο τής διδασκαλίας οίουδήποτε ψευ- 
ταβαρώνου πρό; ανέργους καλφάδες κουρείοιν. ’ Ε
χουμε άνάγκη πρό παντός ν’ άνακαλύψουμε τή; ά- 
τομικές άξιες καί νά τούς δώσουμε τά μέσα, τήν εύ- 
ρεΐα βάσι τών χρησίμων γνώσεων, άφήνοντες έλεύ 
θέρη τήν άνάπτυξι τοΰ ατομικού χαρακτήρος τοΰ κα
θενός. Τό έργο μας είνε έργο άκονίσματος τοΰ γού
στου έπί συγκεκριμένων περιπτώσεων πάντοτε δια
φορετικών, άμέσου έπαφής τών μαθητών μ’ δλους 
τούς κλάδους τής κατεργασίας μιας ταινίας.

Οί έγγραφόμενοι είς τήν σχολήν θά έξασκοΰν- 
ται έπί δύο πεδίων διακεκριμένων, άλλά συγχρόνως, 
τοΰ θεωρητικού καί τοΰ πρακτικοΰ. Καθένας από 
τούς μαθητάς, είς τόν κύκλον διά τόν όποιον έκρίθη

χοντος κινηματογραφικού τύπου θά ηΰξανεν απλώς 
τήν άνωφελή χορείαν τών «έπαγγελματιών» τοΰ κι
νηματογράφου καί θά ώδηγοΰσε είς τήν δευτέραν 
καί άνεπανόρθωτον πτώσιν τής ιταλικής κινηματο-

ΖΗΤΤΕΙΑΙ δεσποινίς υπάλληλος διά τά 
Γραφεία τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος», δ- 
δδς Φειδίου 11.

λειτουργούσα τόν Νοέμβριο. Ή κινηματογραφική 
λέσχη κρίνεται ώς μία άνάγκη κάθε κράτους παρά
γοντος ταινίας, θ’ άποτελήται δέ άπό τήν άριστο- 
κρατία τοΰ αίματος καί τοΰ πνεύματος καί θά είνε 
μία διαρκής έκθεσις ταινιών είς τήν αρχική τους 
πραγματική έκδοσι καί δχι είς τάς διάφορους δια 
τήν έσωτερική κατανάλωσι κουτσουρεμένες άπό τήν 
λογοκρισία είτε τήν άδεξία σύμπτυξι Συγχρόνως ή 
λέσχη θά είνε τό φυσικό κέντρο δλων τών μελετη- 

' τών καί έρευνητών τής κινηματογραφικής τέχνης καί 
1 κάθε νέα έφεύρεσις σχετική μέ τόν κινηματογράφον 
1 πρέπει νά τήν θεωρή ώς τήν φυσική της έδρα. Η 
λέσχη θά ίδρύση ταινιοθήκην δσο τό δυνατόν πληρε-

1 στέραν κινηματογραφικών έργων.
Ή πνευματική καί βιομηχανική ’Ιταλία ή σχετι- 

ζομένη μέ τόν κινηματογράφο, έργαζεται α.το τίνος 
’ μέ δραστηριότητα καταπληκτική. Δέν αύταπατάται 
1 δτι θά τής είνε δυνατόν νά ξαναπάρη τά πρωτεία, 
I πού εύρήκαν όριστικώς στέγη έκεΐθεν τοΰ ωκεανού. 
1 Πιστεύει δμως πώς θά πάρη μία θέσι έξεχουσα είς 
'τήν νέα αύτή τέχνη καί μαζί της τό πιστεύουμε καί 
έμεϊς, βλέποντες δτι προσπαθεί μέ κάθε θυσία να 
σπάση κάθε δεσμό μέ τό αρελθόν τών ατελεύτη
των λιποθυμοτσακισμάτων, άλά Μπερτίνι, που υ
πήρξαν, άλλωστε ή κυρία αφορμή τής καταστροφής 
τής ιταλική; κινηματογραφίας.

Τά Γραφεία μας μετεφέρΦησαν Φειδίου 11
καταλληλότερος, σκηνο
θεσία, κόψιμο τών δια
φόρων εικόνων, φωτο
γραφία, προοπτική, η
θοποιία, τρουκατοΰρα, 
τραγούδι, ταινιοληψία, 
φωτισμός, θά έξασκήται 
πρακτικός έπί ενός θέ
ματος ,διά τό όποιον ε
πομένως θά έργάζων- 
ται δλοι οί μαθηταί κα 
τά κατηγορίας παρά
γοντες διαφ ρους ται
νία; κατά τήν τεχνοτρο
πίαν κάθε ειδικού.

Κάθε τέτοια ταινία 
θά προβάλλεται είς τήν 
ίδρυθεϊσαν συγχρόνως 
μέ τήν σχολήν «κινη
ματογραφική λέσχη τής 
’Ιταλίας».

Έδώ έρχόμεθα είς 
τό δεύτερον μέρος τής 
προσπάθειας. Σκοπός 
τής λέσχης, τεθείσης ύ
πό τήν προεδρίαν τοΰ 
υφυπουργού τών Συν
τεχνιών—ή σχολή προ
εδρεύεται άπό τόν υ
πουργό καί θ’ άρχίση

Ο ΘΡΙΗΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΙΊΗΣ ΣΗΙΖΟΓ)

Μία σκηνή τοΰ καμπαρέ άπό τήν Ομιλούσαν είς τήν γαλλική,γ και αδουσαν υπερπα- 
οαγωγήν τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ «’Ερωτική φλόγα», είς η ν πρωταγωνιστεί η 
' "Αννα Μαίϋ Γουόγκ. Αποκλειστική έκμετάλλευσις «Χαί Φιλμ», Γ. Συ- 

νοδινός καί Γ. Παπαστόφας
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ΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ

Πυρετώδης κίνησις εις τά στούντιο τής «Ούνι
βέρσαλ» εις τά όποια «γυρίζονται» πέντε νέαι ται- 
νίαι μεταξύ τών οποίων καί τό East is west έκ τοΰ 
ομωνύμου έργου τοΰ Σάμ Σίπμαν. 'Η ωραία άλλά 
πρό παντός πολύ χαριτωμένη μεξικανίς καλλιτέχνις 
Λοΰπε Βελέζ καί ό Λέβις Άϋρες, ό πρωταγωνιστής 
τοΰ μεγάλου έργου «Ούδέν νεώτερον άπό τήν δύ- 
σιν» κρατούν τούς κυριωτέρους ρόλους.

— Ή «Ούνιβέρσαλ» άνεκάλυψε μίαν νέαν καλ
λονήν τήν μεξικανήν χαριτωμένην σενορίταν Λουπί- 
τα Τοβάρ. Ή σενορίτα Τοβάρ θεωρείται ως ή ω
ραιότερα κόρη τής Νοτίου ’Αμερικής, θά έμφανισθή 
δέ διά πριότην φοράν είς τήν νέαν ισπανικήν έ'κδο- 
σιν τοϋ έργου The cal creeps. ‘Η Τοβάρ υπέγραψε 
συμβόλαιον μέ τήν Ούνιβέρσαλ διά πέντε έτη.

— Είς τά στούντιο τής «Ούνιβέρσαλ» γυρίζεται 
τό νέον έργον Le Boudoir diplomat άπό τό έργον 
τοΰ Ροΰντολφ Λοτάρ. Ή διανομή τών ρόλων περι
λαμβάνει τήν Μπέττυ Κόμπσον, Ίάν Κέϊθ, Μαίρη 
Ντόγκαν, Ζανέτ Λόφ, Αύονελ Μπελμόρ καί Άντρέ 
Μπερανζέ. Σκηνοθέτης εινε ό Μάλκολμ Κλαίρ.

— Ό ’Έριχ φόν Στρογχάϊμ, γνωστός καλλιτέ- 
χνης-σκηνοθέτης τής οθόνης θά «γυρίση» προσε
χώς μερικά φίλμ διά λογαριασμόν τής»Ούνιβέρσαλ*.  
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

Άφοΰ περατωθή ή ταινία τοΰ Μωρίς Σεβαλλιέ 
«Τό παιδί τών Παρισίων», θ’ άρχίση ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ Λούτβιγκ Μπέργκερ ή κατασκευή μιάς 
νέας ταινίας ύπό τόν τίτλον «Ή νέα ηθική»
ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Έπερατώθη τό «γύρισμα» τής νέας ταινίας «Τό 
έγκλημα». Πρόκειται περί μιάς νέας δυνατής δη
μιουργίας τοΰ σκηνοθέτου Άλφρέδου Χίτσκοκ, τής 
οποίας έγένοντο δύο εκδόσεις' άγγλική-γερμανική.
ΚΟΛΟΥΜΠΙ Α

Κατ’ αύτάς περατοΰται τό «γύρισμα» τής ται
νίας «δ φωνακλάς», τήν οποίαν θά παραδώση πρός 
προβολήν έντός τοΰ προσεχούς μηνός. 'Η ύπόθεσις 
τής νέας αύτής ταινίας άναφέρεται είς τήν ζωήν τών 
κακοποιών στοιχείων τής ’Αμερικής, εΐνε δέ παρμέ- 
νει άπό τό ομώνυμον θεατρικόν έργον πού έσημεί
ωσε τόσην έπιτυχίαν εις τά αμερικανικά θέατρα.

ΠΡΟΣΚΑΗΣΙΣ~~
Οαρακαλεΐται ό έν Ήρακλείφ (Κρήτης) διευθυν

τής τοϋ κινηματογράφου «' Αλκαζάρ» κ. Κων]νος 
Λιναρδάκης όπως μοί έξωφληση τήν έκ δραχμών 
ίννβακοσίων πεντήκοντα (950) οφειλήν του προερ- 
χομένην άπό άγοράν μηχανικών έξαρτημάτων.

ςτιβενς
Μηχανικός

ΤΑ ΚΕΡΑΗ ΤΗΣ ΕΤΑ1ΡΙΑ2 ΦΟΞ
Κατά τήν γενικήν συνέλευσιν τών μετόχων τής Φόξ, 

είς τήν όποιαν παρουσίαοεν τόν ισολογισμόν τής εταιρείας 
ό πρόεδρος αυτής Χάρλεϋ Κλάρκ, έδήλωσεν ότι τά κέρδη, 
κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ τρέχοντος έτους άνήλθον είς 
7.175.415 δολλάρια, ήτοι ύπερέβησαν κατά 40 ο)ο—συγκε- 
κριμμένως κατά 2.038.340 δολλάρια τά κέρδη τής πριότης 
έξαμανίας τοϋ 1929.

Τά κέρδη ταΰια, τά όποια απομένουν καθαρά μετά τήν 
άφαίρεσιν όλων τών υποχρεώσεων τής εταιρείας, καί τήν 
πληρωμήν τών σχετικών φόρων καθαρός προσόδου, θά 
διανεμηθούν είς τούς μετόχους κατ’ αναλογίαν δύο δολλα
ρίων καί 84 σέντς κατά μετοχήν Α καί Β κλάσεως.

Τά γενικά έσοδα τής έταιρείας, κατά τήν πρώτην εξα
μηνίαν τοΰ τρέχοντος έτους άνήλθον είς 24.093.275 δολλά
ρια, ενώ κατά τό αντίστοιχον διάστημα τοΰ παρελθόντος 
έτους ήσαν 19.100.115, ήτοι ηϋξήθησαν κατά 4,993.160 
δολλάρια.

Ή δημοσίευσις τοΰ άνωτέρω ισολογισμού συνετέλεσεν 
ώστε, ένώ κατά τό άνοιγμα τοΰ χρηματιστηρίου, αί μετοχαί 
τής Φόξ είχαν χάσει μερικάς μονάδας άπό φόβον μήπως 
τό μέρισμα πού θά έδίδετο, ήτο μικρότερον τοΰ περυσινοΰ, 
έκέρδισαν 39 5]8 μονάδας, ήτοι 3 1)4 εκατοστά τής α
ξίας των.

ΑΙ ΝΕΑ! ΜΕΤΟΧΑΙ
ΤΗΣ ΓΟΥΩ’ΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΑΙ

Τό Χρηματιστήριον τής Νέας Ύόρκης κατά τήν συνε- 
δρίασίν του τής 3ης Σεπτεμβρίου άπεφάσισε νά γίνουν δε 
κταί αί 800.000 νέαι μετοχαί πού έξεδόθησαν ύπό τής ε
ταιρείας Γουώρνερ. Ή άπόφασις αϋτη έχει μεγάλην ση
μασίαν καθόσον άποδεικνύει ότι ήσαν άστήρικτοι αί άνη- 
συχητικαί φήμαι πού έκυκλοφόρουν περί τής καταστάσεως 
τή; εταιρείας Γουώρνερ.

------ ■·-------- _■ ----- ±

η inn wsinwiKB ταινία
Ό γνωσιός Ούγγρος συγγραφεύς Γκέισα1 Έρτσέγκ, ό 

όποιος είχε γράψει τό σενάριο τής περιφήφου ταινίας «Τά 
παράξενα» έτελείωσεν ήδη τήν συγγραφήν ενός νέου σε
νάριο μέ τόν τίτλον «Δράγα Μάσσιν», τό όποιον εΐνε άνα- 
παράστασις τοΰ τραγικού τέλους τή; δυναστείας τών Όβρέ- 
νοβιτς τής Σερβίας. Τό χειρόγραφον ήγοράσθη άπό τούς 
Φέλνερ καί Σόμλο.

ΗΠΑΜΑΜΠαΓεΈιΞ
ΚΑΜΝΟΥΝ ΑΝΑΠΑΥΛΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Είς τούς κύκλους τοΰ Χόλλυγουντ έγνώσθη οτι μεταξύ 
τών διευθύνσεων τών εταιρειών Παραμάουντ καί Φόξ, 
έπήλθε κοινή συμφωνία, δπως μόλις τελειώσουν τάς ται
νίας πού έχουν ήδη ύπό κατασκευήν κάμουν προσωρινήν 
στάσιν παραγωγής καί κλείσουν επί μικρόν χρονικόν διά
στημα τά στούντιά των.

0 MHOTSTEP KHTON EIS ΤΗΝ AMSPIKHN
Ό διάσημος κωμικός τοΰ κινηματογράφου Μποΰστερ 

Κήτον, ό όποιος είχε ταξιδεόσει μαζί μέ τήν σύζυγόν του 
[ Ναταλίαν Ταλμάζ καί τήν γυναικαδέλφην του Νόρμαν 
j Ταλμάτζ είς τήν’Ισπανίαν—οΰτε έκεϊ κατώρθωσε νά γε- 
। λάση έστω καί μίαν φοράν, δπως αναφέρουν αί άμερικα- 
νικαί έφημερίδες—έπέστρεψε μαζί μέ τάς δύο γυναίκας 

ί είς τήν Νέαν Ύόρκην, δπου ληξάσης τή; άδειας του θά 
έργασθή είς ταινίας τής νέας παραγωγής.

Η Elim ΤΟΥ ΟΜΙΑΟΫΗΤΟΣ
ΕΖΗΜΐα:Ε IAS AHWIHA8. SIMAS ΠΑΣΑΓδΓΗίι

'Ο κ. Μάξουελ όμιλών ενώπιον τών μετόχων τής 
Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ καί έξετάζων τάς μετοβολάς 
ας έπέφερε ό όμιλών κινηματογράιρος είς τάς άγο 
ράς τοΰ εξωτερικού είπε τά ακόλουθα βαρυσήμαντα.

«Αί μετσβολαί αϊτινες προεκλήθησαν εις τάς 
αγοράς τοΰ εξωτερικού έκ τής εισαγωγής τοΰ όμι
λοΰντος κινηματογράφου είναι λίαν αξιοσημείωτοι. 
Είσαχιθέντος τοΰ όμιλοΰντος ή προτίμησις τοΰ κοι.· 
νοΰ τών μεγάλων χωρών ώς ή Γαλλία καί ή Γερμα
νία έστράφη πρός τάς είς τήν γλώσσάν των, όμιλού- 
σας ταινίας.Κατ’ άρχάς τοΰτο παρουσίαζε δυσκολίαν τινά, 
άλλά ταχέως έδόθη λύσις ήτις ήτο ιδιαιτέρως εύχά- 
ριστος δΓ ι'μάς. Εϋρομεν δηλαδή δτι ήδυνάμεθα θον 1 029.958 δολλάρια, ένφ τά πέρυσινά 
ευκόλως νά μετακαλέσωμεν ενταύθα θιάσους Γάλ-1 Hrni ΤίΙ Ρ,ΠΕι:Εινά κέοδ» ύπεοέΐ
λων καί Γερμανών καλλιτεχνών καί νά «γυρίσωμεν» * 
Γαλλικά; καί Γερμανικάς εκδόσεις τών ταινιών μας.
Λόγφ τής έλλείψειος τοιούτων ταινιών είς τάς σχε- 
τικάς άγοράς τά άποτελέσματα τής έκμεταλλεύσεως 
των ύπερέβησαν πάσαν προσδοκίαν. Τούτο ήτο τε
λείως φυσικόν, διότι έκάστη τών μεγάλων τούτων 
χωρών (μετά τών περιβαλλουσών ταύτας χωρών, 
αϊτινες εξαρτώνται τούτων είς τό ζήτημα τή; προ-; 
μηθείας ταινιών) δέν ήδύνατο νά παραγάγη άρκε- 

"------------ Α-ι'.τΙίΔ-» ΤΓ/ - CtVciwCLZ !

ΑΝΑΠΑΥΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
w eis ths djhpse? kmeis ths ism sisiosu

Ή έφημερίς «Φίλμ Κουριέρ» τοΰ Βερολίνου πληροφο
ρείται έκ Χόλλυγουντ, δτι έκτος τής Φόξ καί. τής Παρα
μάουντ καί αί εταιρεϊαι Γουώρνερ καί Φέρστ Νασιονάλ 
άπεφάσισαν νά κάμουν ανάπαυλαν παραγωγής ταινιών, ή 
δποία θά παραταθή μέχρι τέλους τοΰ τρέχοντος έτους.

Έξ άλλου κατά τάς πληροφορίας τής έφημερίδος «Κι- 
νεματογράφ τοΰ Βερολίνου, ή ανάπαυλα αυτή παραγωγής 
ήρχισεν ήδη έφαρμοζομένη. Δύο άπό τά έν Χόλλυγουντ 
στούντιο τής Γουώρνερ έκλεισαν.

HISnaHSAS ΤΑ EM TBS ΚΒΑΟΤΜΪΙΑ
Τηλεγραφήματα έκ νέας Ύόρκης πρός τάς Γερμανικός 

Κινηματογραφικός έφημερίδας, άναφέρουν δτι κατά τό 
διαρεΰσαν λογιστικόν έτος, τό λήξαν τήν 28ην ’Ιουνίου 
τά κέρδη τής «Κολούμπια Πίκτσερς Κορπορέσιον άνήλ- 

. . -- ΛΕΟ .*·ά  ήσαν 551.
822 δολλάρια. "Ητοι τά έφετεινά κέρδη ύπερέβησαν τά πε- 
ρισινά κατά 478.136 δολλάρια.

ε··ι··~—» ------- ,τόν αριθμόν ταινιών ώστε νά κάλυψη τάς άνάγκας 
τών θεάτρων της.

Ή ’Αμερική, ήτις προηγουμένως 
τό μεγαλύτερον μέρος τής ζητήσεως διά βωβών 
ταινιών' ήτο ανίσχυρος νά συνέχιση τόν εφοδιασμόν 
διά ταινιών όμιλουσών είς τήν γλώσσαν τών χωρών 
τούτων. Λόγφ τής μεγάλης άποστάσεως είναι αδύ
νατον νά μεταφερθοΰν θίασοι Ευρωπαίων καλλιτε
χνών είς Χόλλυγουντ τόσον' γρήγορα και τόσον εύ- 
θηνά δσον είς τό ίδικόν μας Έλστρη άπό τό Βερο
λΐνον καί τό Παρίσι. Τοιουτοτρόπως προσειλκύσα- 
μεν μέγα μέρος τής Ευρωπαϊκής αγοράς πρός ήμάς, 
μέρος λίαν επικερδές, καλύπτοντες τήν ανάγκην 
τών Γάλλων καί Γερμανών πελατών μας διά ται
νιών όμιλουσών είς τήν γλώσσαν των καί είς τάς ο
ποίας παίζουν ίδικοί των καλλιτέχναι!

Αυτά εΐπεν ό κ Μάξουελ. ’Άν λάβη κανείς ύπ’ 
ό'ψιν του δτι ή έκμετάλλευσίς τής Εύριόπης άποφέ-1 
ρει τό 30 ο]ο τών εισπράξεων τών αμερικανικών έ- ι 
ταιριών παραγωγής καί δτι κάθε πόδι εξαγόμενης| 
ταινίας εισάγει έν δολλάριον δι’ ά'λλας αμερικανικός 
βιομηχανίας, είναι προφανές δτι ή εισαγωγή τοΰ 
όμιλοΰντος κινηματογράφου δέν ήτο καί μεγάλο ευ
τύχημα διά τούς έκεϊθεν τοΰ ’Ατλαντικού φίλους μας.

Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Απεβίωσεν έν Νέα Ύόρκη τήν 4 τρέχοντος μη

νός ό Στέφανος Στεφανίδης πρώην διευθυντής τής 
Φόξ έν Άθήναις καί ιδιαίτερος φίλος τοΰ κ. Άλκ. 
Τριαντάφυλλου.

ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
ENASHON TW ΜΑΜΗ ΑΗΜ021ΘΓΡΑΦΛΝ

Αί διευθύνσεις τών κινηματογραφικών στούντιο τοΰ 
Χόλλυγουντ καταρτίζουν κατάλογον τών συγγραφέων καί 
δημοσιογράφων εκείνων οί όποιοι μεταδίδουν είς τό κοι
νόν ανακριβείς πληροφορίας περί τής ζωής είς τούς καλ
λιτεχνικούς κύκλους τοΰ Χόλλυγουντ, καί είς τούς όποιους 

' θά απαγορεύσουν τήν είσοδον μέσα είς τά στούντιο.
Τό μέτρον τοΰτο άφορσ κυρίως τούς συγγραφείς έκεί- 

έκάλυπτε ! νους, °1 όποιοι έχουν τό Χόλλυγουντ ως στόχον τών σα- 
’ τυρικών μυθιστορημάτων τους, καί οί όποιοι παριστοΰν 
τήν ζωήν τών αμερικανικών στούντιο ύπό πρίσμα φαντα
στικόν, καί έχουν δημιουργήσει ολόκληρον φιλολογίαν δυσ
φημήσει»; τοΰ Χόλλυγουντ. ·

ο αλ τζολςονΈΓτοβερολινον
Ό Φρίντριχ Τσέλνικ έτηλεγράφησεν έκ Ν. Ύόρκης 

. είς τό Βερολΐνον, δτι θά φθάση κατά τάς πρώτας ημέρας 
τοΰ Σεπτεμβρίου είς Γερμανίαν, διά νά κανονίση 

' τά τής κατασκευής τής γερμανικής ταινίας τοΰ Άλ Τζόλ- 
' σον. Ό ίδιος ό Ά). Τζόλσον άναμένεται νά φθάση είς τό 
• Βερολΐνον όλίγας ημέρας μετά τόν Τσέλνικ.

■ r ......................................
ΤΒ ΓΡΒΦΕΙΡ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

ΚΙΠΗΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΟΣ ΗΣΤΗΡ,, 
ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΣΗΝ |ΗΠΟ ΣΜΜΕΡΟΝ
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ΗΥΞΗΣΕ
Μ Juns JOI ΕΙΗΗΒΑΤΟΓΡΑΦΟϊ 0 OMIAfiN ;

ΝΑΙ, ΑΕΓί! 9 Χ13ΠΕ1I3S X 1Ρ1 Π S! JIJWASIISU
Έν τή κατά τον παρελθόντα μήνα γενομένη 

Γεν. Συνελεΰσει των μετόχων τής Μπρίτι: Ίντερνά- 
σιοναλ, ό κ. Τζών Μάξουελ, πρόεδρος τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου αυτής, είΤιξε έν τή εισηγητική τοΰ 
ισολογισμού έκ&έσει του, τό ζήτημα τοΰ εάν δ ομί
λων κινηματογράφος ωφέλησε ή έβλαψε την κινη
ματογραφίαν ώς'τέχνην καί τό συναφές ζήτημα τής 
ως εκ τής εισαγωγής τής ομιλίας και τοΰ ήχου αυ
ξήσει»; ή έλαττώσεως τοΰ αριθμού των συρρεόντων 
είτε συστηματικώς είτε σποραδικώς εις τού; κινη
ματογράφους. Καί άπαντών εις τό ερώτημα δπερ 
έθεσε εΐπε:

«Είμαι ευτυχής δικαιούμενος εις τάς προβλέψεις 
ας διετύπωσα ενώπιον υμών κατά την τελευταίαν 
προ έτους γενικήν συνέλευσιν. 'Η εισαγωγή τής ο
μιλίας καί τοΰ ήχου εις τάς ταινίας ηύξησε τάς ύ.τ’ 
αυτών παρεχόμενα; απολαύσεις. Άναμφισβητήτ · ς 
δεν υπάρχει έλάττωσις τής ανάγκης τοΰ κοινού νά 
μεταβαίνη εις κινηματογράφους, ανάγκης παραδε
δεγμένης σχεδόν ως θεμελιώδους έκδηλώσεως τής 
κοινωνικής ζωής όλων τών τάξεων τής κοινωνίας. Ή 
έλευσις τών δμιλουσών ταινιών ηύξησεν ούσιωδώς 
τον αριθμόν τών προσερχομένων εις τους κινημα
τογράφους, διότι ηύξήθη ή δραματική καί προσελ- 
κυστική δύναμις τής ταινίας άφ’ ενός, καί άφ’ ετέ
ρου εύρύνθη τό πεδίον τής επιρροής τη; διά τής 
προσελκύσεως νέας κατηγορίας κοινού, τοΰ κοινού 
δπερ είδικώς ένδιαφέρεται διά την μουσικήν καί τό 
τραγούδι. Τά κινηματοθέατρα καί γενικώς αί κινη
ματογραφικοί επιχειρήσεις ειδον κατά πολύ αύξα- 
νομένας τάς εισπράξεις των. Ούσα πεπεισμένη ή ή- 
μετέρα εταιρία δτι οί νέοι ούτοι συντελεσταί θά ηύ- 
ξανον τον αριθμόν τών θεατών τών κινηματογρά
φων καί συνεπώς τά κέρδη τών εταιριών παραγω
γής ταινιών, είσήλθε θαρραλέως εις την νέαν κατά- 
στασιν τών πραγμάτων, δπου αί δμιλοΰσαι καί ά- 
δουσαι ταινίαν είναι ή αποκλειστική ψυχαγωγία τοΰ 
κοινού. Καί τά μέχρι τοΰδε αποτελέσματα έδικαίω- 
σαν τήν τοιαύτην κατεύθυνσίν της».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΊΟΔΙΓ1ΟΣ
Έκ τών διευθυντών τής εταιρίας «Χάϊ Φιλμ » 
Γ. Συνοδινός καί Γ. Παπαστόφας, ή οποία 
αντιπροσωπεύει τόσον έπαξίως έν Έλλάδι 
τήν αγγλικήν εταιρίαν Μπρίτις Ίντερνάσιο- 
ναλ. Ό κ. Συνοδινός είναι ό πρώτος είσα- 

γαγών τόν κινηματογράφον έν Έλλάδι 
κατά τό 1902.

Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ Τ07 KQNPAT ΗΤΤ

ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΤΝ ΜΑΓΕΡ

Εις τήν Διεθνή Διαφημιστικήν Έκθεσιν πού γίνεται 
κάθε χρόνον εις τήν Στουτγάρδην τής Γερμρνίας, καί δ.του 
τά διαφημιστικά βιβλία τών εταιρειών δλης τής ύφηλίου 
παρααένουν εκτεθειμένα καθ' δλην τήν διάρκειαν τοΰ 
έτους, τό διαφημιστικόν βιβλίον τής κινηματογραφικής ε
ταιρείας Μέτρο Γκόλτουϊν Μάγερ, έχαρακτηρίσθη ώς τό 
άνώτατον όλων τών σταλέντων θεωρηθέν τέλειον καί από 
άπόψεως διαφημιστικής φιλολογίας, καί από στοιχειοθετι- 
κής καί τυπογραφικής άπόψεως.

Προσεχώς αρχίζει τό «γύρισμα» τής Γερμανικής 
έκδόσεως τής μνημειώδους δημιουργίας τοΰ σκηνο
θέτου Ε. Λ. Ντύπον «Γό έγκαταλελειμμένον Α
κρωτήριου» διά λογαριασμόν τής Μπρίτις Ίντερνά- 
σιοναλ.

Τούς πρωτεύοντας ρόλους εις τήν έκδοσιν ταύι 
την θά ύποδυθοΰν τρεις έκ τών μεγαλυτέρων Γερ
μανών ηθοποιών : Ό Κόνρατ Φάϊτ, ό ’Άϊνριχ Γκε- 
όργκ καί ό Φρίτς Κόρνερ.

'Ως τίτλος τής Γερμανικής ταύτη; έκδόσεως φέ
ρεται ό «’Αποκλεισμένοι 'Υπάρξεις».

Βραδύτερου ή ταινία αύτη θά «γυρισθή» εις τήν 
Γαλλικήν καί ’Αγγλικήν. Ποιοι θό είναι οί πρωτα- 
γωνισταί εις τάς εκδόσεις ταύτας είναι είσέτι ά- 
γντοστον.

ΕΓΓΡΑΦλΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Αδελφοί Σαντίκου Άθήναι 
Α. Τσατσαπάς Θεσ]νίκη
Κινημ. Κεντρικόν Χαλκίς
Κινημ. Μπούφαλο » 
Κινημ. Τριανόν Καλάμαι

1 9-1930 ιιέχοι 30-8-1031 
1-9-1930 . 28 2-1931 
1-9-1930 » 30 8-1931 
1-9-1930 -28-2-1931 
1-9-193 j » 30 8-1931

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας ■
λησμονιά τοΰΣεπτέμβριος! Τέλη μάλιστα Σεπτεμ- μιας δραχμής καί συνιστούσαμεν τήν ήν τόν ερριψεν 

βρίου! Εποχή κατά τήν οποίαν ή ύ-, δυαδικήν ένέργειαν διά τήν άποσοβη- κοσμου.
...—τΤ,.τ ,»......,». 1 τΚτ vnrnnrnnmn- αϋτΰ·. άλλά δυ-! Παμπτωχος, κακώς διαιτωμενος υπο
τή καί κατά συνέπειαν ή μείωσις τών ' στυχώς καί τοΰτο τό λέγομεν μέ πραγ-, μίαν σκηνήν, δέν ζητεί τίποτε άλλο, 
εισπράξεων τών θερινών κινηματογρά- ματικήν θλίψιν, οΰδείς έκ τών περί- . ειμή μονον την παρηγοριάν.
φων αίσθητοτέοα εις τούς έπιχειοηαα- φήιιων αυτών έπιχειρηματιών μας συ- Και αυτήν, φανταζομεθα, δεν, εινε 
tia? ί νεκινήθη, οΰτε έδειξε καν ένδιαφέρον δυνατόν να του την αρνηθη κάνεις.

Εννοείται δτι, πριν άποφασισθή τό νά μάθ0 τί γίνεται. , Κατόπιν λοιπόν’ Π: ■·ενά1η1 καί τηανοί επινε.ου 
κλείσιμον τών θερινών, οί χειμερινοί (τής έγκληματικής αυτής αδιαφορίας, 
εΐνε έτοιμοι νά τούς αντικαταστήσουν πώς νΑ vnvs.r m
καί νά δεχθούν εις τάς σκοτεινός αί- κράτος οι οσα υιαπρι 
θούσας των τούς λάτρας τής έβδομης τοΰ Κινηματογράφου; 
τέχνης, τις χαριτωμένες άτθίδε; πού I - ---- s..A...,a„
θά έπιδείξουν έκεί δλην τήν χάριν τής 
κομψότητας άλλά καί τής γλωσσομά
θειάς των καί τά έρωτευμένα ζευγαρά
κια, αγκαλιασμένα σιίς διάφορες γω
νιές τών αιθουσών ή στις πλέον σκο
τεινές γωνίες τής γαλαρίας.

"Ηδη δλοι οί ενδιαφερόμενοι εύρί- 
σκονται εις πυρετώδη κίνησιν. Οί μέν 
διευθυνταί κινηματογράφων έπισκευά- 
ζουν τάς αίθούσας των, ή δέ, κατά τόν 
νόμον, καταρτισθείσα έπιτροπή, περι
έρχεται τούς κινηματογράφους καί υ
ποδεικνύει διαφόρους τροποποιήσεις, 
αί δπόϊαι είναι έξωφρενικώταται καί 
αί δποϊαι αναγκάζουν τούς ένδιαφερο- 
μένους νά καταφεύγουν εις τήν δευτε
ροβάθμιον έπιτροπήν, ή δ.τοία καί λύει 
τελειωτικώς τάς διαφοράς.

Εννοείται δτι, πάντοτε κατά τάς 
προβλέψεις μας, οΰδείς θά είναι έτοι
μος νά κάμη έναρξιν τήν πρώτην ’Ο
κτωβρίου. Πάντως μεταξύ τής δ 15 
προσεχούς μηνάς, θά εύρίσ.τωνται δλοι 
έν ένεργεία—δπως θά έλέγαμεν προ- 
κειμένου περί στρατοΰ—οπότε καί θ’ 
άρχίση ή διά τών εφημερίδων άρίθμη- 
σις τών διαφόρων προτερημάτων τών 
κολοσσών πού θά μας παρουσιάσουν.

"Οπως δέ κάθε χρόνο, έτσι καί ε
φέτος οΰδείς κινηματογράφος καί γρα- 
φεϊον έκμεταλλεύσεως ταινιών έχει καί 
δευτέρας ποιότητος έργα. 'Όλων τά 
έργα είναι μπιζουδάκια, δαντέλλες, κο
λοσσοί ή, διά νά εϊμεθα ακριβέστεροι, 
ύ.τερκολοσσο!, βαρέα πυροβολικά κ.α. 
καί τά όποια κατανέμονται συνήθως 
εις χρυσός περιόδους, πρώτη, δευτέςα 
τρίτη κλπ.

’Εννοείτα περί δλων αΰτών καί χοτ- 
ριστά δΓ ενα έκαστον θά όμιλήση έν 
καιρώ δ «Κινηματογραφικός Άστήρ» 
μέ τήν γλιϋσσαν τής ειλικρίνειας πού 
τόν διέκρινε πάντοτε πράγμα τό όποιον 
κυρίωςσυνέτεινε τις τό νά εΰρίσκεται 
σήμερον τό περιοδικόν μας είς δ ση- 
μείον εΰρίσκεται, έκτιμώμενον υφ’ ο
λοκλήρου τοΰ κινημ τογραφικοΰ κό
σμου τής ’Ανατολής.

ρριου: ε,ποχη κατα την οποίαν η υ- ομασικην ενεργειαν αια «ην ।
γρασία τής νύχτας είνε άοκετά αίσθη- σιν τής καταστροφή; αυτής, άλλά δυ-, , _ , j - -
•λ ....: ..„,α ------ Α ------- --- I-......η; καί τοΰτο τό λέγομεν μέ πραγ- μιαν σκηνην, δεν ζητεί τίποτε άλλο,

λι.n.’.x.: - Λζ τζη» -rcm-. είμή μόvοv τήν παρηγοριάν.
ι- I Καί αύτήν, φανταζομεθα, δέν είνε 
ν I δυνατόν νά τοΰ τήν άρνηθή κανείς.

Οί μεγάλοι καί τρανοί έπιχειρημα- 
τίαι μας, οί τόσα εκατομμύρια προσ- 
φέροντες είς τό δημόσιον έκ τών έπι- 
χειρήσεών των καί άλλοι ατενώς συν
δεόμενοι μέ τούς αρμοδίους, θά ήδύ- 
ναντο κάλλιστα νά ζητήσουν καί νά 
έπιτύχουν τήν δωρεάν εισαγωγήν του 
είς τό έκεί Θεραπευτήριον (Πάρνηθος). 
Άλλ’ άν καί τούτο είνε άδύνατον, μή
πως θά ή'Ο δύσκολον νά διαθέσουν 
ποσόν τι—έστω καί δΓ εράνων—διά 
τήν έτί πληρωμή εισαγωγήν του είς τό 
Θεραπευιήρ.ον ; ”Η μήπως αύτός δέν 
προσέφερε διά τής εργασίας του έκα- 
τομμυριάκις περισσότερα άπ' ότι άν- 
θρωπίνως έπιβάλλεται ΰπ’ αύτών νά 
δώσουν.

Ή «Πανελλήνιος Ένωσις Κινημα
τογράφων» τής όποιας υπήρξε πάντοτε 
έκλεκτόν μέλος, είς τήν δύναμιν τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου δπου καί ήδη άνή- 
κει, οφείλει νά λάβη τήν πρωτοβου
λίαν αύτήν. Είνε νομίζομεν καθήκον 
ιερόν. Άλλά καί ή άτομική καλωσύνη 
ενός έκαστου τών συναδέλφων του δέν 
πρέπει ν’ άφήση έγκαταλελειμμένον έ- 
κεϊνον πού τόσον ΰπέφερε καί υπο
φέρει·

___ς νά μή δικαιολογήση κανείς τό 
κράτος δΓ δσα διαπράττει εις βάρος

'Ημείς άπεκδυόμεθα πάσης ήθικής 
ευθύνης δΓ όσα θά συμβοΰν. Έπράξα- 
μεν πάντοτε τό καθήκον μας, προστα- 
τεύσαντες ποικιλοτρόπως τά συμφέρον
τα τοΰ κινηματογράφου, μάς είνε δέ 
απολύτως αδύνατον νά διορθωσωμεν 
μόνοι μας τήν κατάστασιν έφ’ δσον οί 
αμέσως ενδιαφερόμενοι αγρόν αγο
ράζουν.

Εϊμεθα δμω; βέβαιοι δτι μόλις συ- 
νέλθη κατά τόν προσεχή μήνα ή Βου
λή καί ΰποβληθή πρός ψήφισιν τό 
έτοιμον ήδη νομοσχέδιον, θά συγκινη- 
θοΰν καί θ’ αρχίσουν άπειλάς καί Δόν 
Κιχωτισμούς, αλλά εϊμεθα ακόμη 
πλέον βέβαιοι, δτι τότε ούδέν θά έπι- 
τύχουν. Θά πληρώσουν τήν νέαν αυ
τήν φορολογίαν καί θά ποΰν καί ένα 
τραγουδάκι», δπως τουλάχιστον έβε- 
βαίωσεν εις κύκλον του ό κ. υπουργός 
τήε Παιδείας.

Περί αΰτοΰ δ| 
καί άλλοτε.

ις θά όμιλήσωμεν

Καί μερικά από τά νέα έργα πού θά 
προβληθούν κατά τήν προσεχή περίο
δον εις τούς κεντρικούς κινηματογρά
φους τών ’Αθηνών.

Εις τό «Ούφα Πάλας» >Ό γαλάζιος 
άγγελος» καί >'Ο αγαπημένος τών 
Θεών» άμφότερα παραγωγής U.F.A. 
καί εις α πρωταγωνιστεί δ Γιάννιγκς, 
«Δυό καρδιές σ’ ενα βάλς» ότερέττα, 
«Γκινιόλ» τοΰ Aoyi Βερνέϊγ, όπερέττα 
μέ τήν Χάρβεϋ καί τόν Φρίτς, σκηνο- 

1 θεσία Σβάρτς, «'Ο δρόμος του παρα- 
* Xo/nnn» ,ιό την ΧΛαΚρΪ, νίΙ ' ’ *

'Ένας παλαιός σκαπανεύς τής προ
όδου τοΰ Κινηματογράφου έν Έλλάδι, 
ένας εις τόν όμοίον πολλά οφείλει ή έν 
Έλλάδι κινηματογραφία, ό κ. Νικόλαος 
Φωκάς, εΰρίσκεται άπό μηνός καί πλέ
ον είς ένα βουνό τής ’Αττικής, τήν 
Πάρνηθα, ακούσιος παραθεριστής, μό
νος. έγκατελελειμμένος, υπό μίαν σκη
νήν, κακώς διαιτώμενος, τό θΰμα αύτό 
τής έργατικότητος, τής εύσυνειδησίας 
καί τής τΐμιότητος. 'Η έπάρατος νόσος ------ , - . -,
δέν ήτο δυνατόν ν’ άφΰση άπρόσβλη-, δείσου» μέ τήν Χαρβεϋ και τον Φρίτς, 
τον τόν εύσυνείδητον αΰτόν εργάτην παραγωγή Πόμμερ τής _Ουφα, « Α- 
τής προόδου. °" πηηη,ηη,,η.- >τ«

Λησμονημένος ήδη άπ’ δλου; 
καί άπό τούς ήτζ.»ΛΧΛ^ητ<, ή, 
εΰεργετηθέντας „ 
είς τήν ανθρωπότητα—δέν μνησικακεϊ. 
Άντιθέτως θά τόν εΰχαριστοΰσε ιδιαι
τέρως μία έπίσκεψις παλαιών του φί- , . 
λων συνεργατών καί συναγωνιστών, νά ρέας» 
τούς ύποδεχθή καί ι

I βε Μαρία», παραγωγής ιταλικής 
. ‘ JC, ακόμη Πιταλοΰγκα-Τσίνες, »Αίγκλόν» (Ό άε-
όπωσδήποτε ΰπ*  αΰτοΰ , τιδευ,) τοΰ Ροστάν, σκηνοθεσία Τουρ- 
;—πράγμα συνηθέστατον ζάνσκυ, «Τελευταία διαταγή» μέ τόν 

- Κόνρατ Φάϊτ, Χόκους—Πόκους» μέ 
'τήν Χάρβεϋ καί τόν Φρίτς κ.ά.
' Είς τό Τριανόν «Τό κορίτσι τής πα-

____________ ... μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς
Lur, ,, «..ι περιποιηθή είς τήν υιόν, τό σκανδαλιστικόν έργον «Γυναϊ-
πτωχικήν του καλύβην, μέ τήν είλικρί- κα μέ γυναίκα» μέ τήν Μ.Κόμπσον,«Τό 
νειαν έκείνην πού πάντοτε τόν διέ- χαμένο Τσέτπελιν» μέ τόνΡιχ. Κορτέζ, 
κοινε_ | «Τό τέλος τοΰ ταξειδίου» πού τόσην έ-
'Ό «Κινημ. Άστήρ , ό όποιος δέν πιτυχίαν έσημείωσε άπό σκηνής καί είς 

‘ 3 --ΰς έργάτας τής προόδου καί τάς'Αθήνας ύτότοΰ θιάσου Κοτοπούλη,
τούς άνθρώπους τοΰ καθήκοντος, θΰμα Τρεις φαντάροι »; άπαντα τ’ ανωτέρω

Εις τό προηγούμενον τεύχος έγρά- 
ψαμεν καί ύπεδείξαμεν τόν κίνδυνον έκ λησμονή τού, 
— ' ' ’ —'------- -τινηματο- τούς άνθρώπ„ν, ----- ,-------„ --Γ— Τ , , -

Ελλάδος τών οποίων ύ.τήρξεν ό κ. Φωκάς, έπε- παραγωγής Τίφφανυ ομιλοΰντα αγγλι- 
ψηηηλ^,ί^Γ.ς σκέφθη αυτόν διά τοΰ διευθυντοΰ του στί, The Hale ship συγκινητικότατου, 

κινηματογράφων έκ καί παρέστη μάρτυς τής άθλιότητος εις άφθάστου ένδιαφέροντος δράμα παρα-

τοΰ οποίου απειλούνται αί κινηματο
γραφικά! έπιχειρήσεις τής ‘----- „
διά τής επιβολής νέας φορολογίας εις 
τά εισιτήρια τών ,, ,

σκέφθη αΰτόν διά τοΰ διευθυντοΰ του στί, The Hale^ ship συγκινητικότατον,



12 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

γωγής άγγλ. μέ τήν Έλίζα Λάντι, «Ό 
νεαρός Γούντλεϋ»,κοινωνικόνδράμα τοΰ 
Μπέντλεΰ καί ΊΤ νύχτα μετά τήν προ
δοσίαν» έπίσης τής Μπρίτις μέ τήν Λύα 
ντέ Πούτι, Βάρβικ Βάρντ καί Λάρς 
Χάνσον μνημειώδες έργον τοΰ Ρόμπιν- 
σον κ. ά. ’Επίσης ?Ή νήσος τοΰ πα
ραδείσου» καί Peacock Alley μέ τήν 
Μάε Μούρραιΰ τής Τίφφανυ κ. ά.

Είς τόν ’Απόλλωνα «Τό περιδέραιον 
τής βασιλίσσης», Τρόικα» μέ τήν 
Τσέχοβα καί τόν Σλεοώβ, «Άτλάντικ» 
τοΰ Ντυπόν παραγωγής Μπρίτις άλλ" 
έκ τών παλαιών,«Μιά γυναίκα πού δέν 
ξεχνιέται» μέ τήν Ντάγκοβερ καί τόν 
Πέτροβιτς, Τό παιδί τοΰ έρωτος» μί
τους "Ατζελο καί Κατλαίν, «Πικαντίλ- 
λυ», «"Ενα ταγκό γιά σένα», «Σέ λα
τρεύω δέν ξέρω γιατί κ. ά.

Είς τό Σπλέντιτ «Ό βασιλεύς τών I 
Παρισίων μέ τόν Πέτροβιτς «Τό έμ- 
βστήριον τοΰ Ρακόφσκυ , «Τό κορίτσι 
τής τζάζ μέ τήν Όντρα, Γυναίκα 
μιάς νύχτας» μέ τήν άπαισίαν Μπερ- 
τίνι, «Αυτή τή νύχτα ίσως...» μέ τήν 
Τζέννυ Γιοΰγκο, «Τό τραγούδι τής 
Τσάρντας» μέ τήν Λίλ Ντάγκοβερ, Ή 
πόλις πού τραγουδεϊ· μέ τήν θεσπεσίαν 
Μπριγκίτε Χέλμ, «Τά παραμύθια τοΰ 
Χόφμαν», ’Ερωτική βαρκαρόλα· 
κ.λ.π.

Είς τό Σαλόν Ίντεάλ. «Τό τραγούδι 
τοΰ Σοχό» μέ τόν σόυηδό τενόρο Κάρλ 
Μπρίσόν, «Θεία αρμονία» έγχρωμο; ο
μιλούσα καί άδουσα ταινία μέ τήν χα- 
ριτωμένην Πόλλυ Βάρντ,«Τό τελευταίο 
ταξεΐδι», «Σύζυγος μέ τό στανειό» ό- 
περέττα τοΰ Μόντυ Μπάνκς. Τό σχέ- 
διον \\ » μιά δραματικότατη ιστορία 
κατασκοπείας τοΰ μεγάλου πολέμου, 
«’Ερωτική φλόγα γαλλική έκδοσις, ο
μιλούσα καί άδουσα, μέ μπαλέττα καί 
χορούς ρωσσικούς, σκηνοθεσία Άϊχ- 
μπεργκ, πρωταγωνίστρια "Αννα Μαίϋ 
Γουώγ», «Ρομάντζο τής Σεβίλλης» έγ
χρωμος μέ ισπανικά τραγούδια, μία ελ
ληνική έπιθεώρησις ή οποία θά γυρι- 
σθή είς τά έν Λονδίνφ στούντιο τής 
Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ μέ "Ελληνας 
ηθοποιούς καί σενάριο γνωστού Έλλη- 
νος συγγραφέως, Παιγνιδάκι κοινω
νικόν δράμα μέ τήν Μάργκεριτ Άλλαν, 

Μικροΰλα τού Παλαί ντέ Λούξ, δρα
ματική κωμωδία άδουσα μέ τήν Βίβιαν 
Τζίπσον, τήν Μπέττυ Μπάλφουρ καί 
τόν Ζάκ Τρεβόρ. "Απαντα τ’ άνωτέρω 
εΐνε νεώτατα έργα παραγωγής Μπρίτις 
Ίντερνάσιοναλ. ’Επίσης θά προβλη
θούν καί τά έξής έργα αμερικανικής 
παραγωγής Φόξ :

«Παντρεμμένοι στόΧόλλυγουντ*  θαυ- 
μασία κωμική (όπερέττα τοΰ βιεννέζου 
Όσκάρ Στράους μέ τόν Χάρολδ Μούρ- 
ραιϋ καί τήν Νόρμα Τέρρις, «Τί αξίζει 
ένα τρελλό φιλί» έγχρωμο μουσικό ρο· 
μάντσο μέ τόν Ντον Ζοζέ Μοχίκα διά- 
σημον τενόρον, «Χαρούμενα νειάτα» 
μουσικό ρομάντζο μέ τήν Ζανέτ Γκαί
ϋνορ, «’Αριστοκρατική μελωδία μέ 
τήν Γκαίϋνορ καί τόν Φαρέλ, Μα- 
νουελίτα» μέ τήν Μόνα Μάρις καί 
τήν Μαίρη Ντάγκαν, «Πάμε γιά τό 
Παρίσι» μέ τήν Γαλλίδα καλλιτέχνιδα 
Φιφή Ντ’Όρσέ. Τό γεράκι τοΰ αε

■' ρεία τοΰ νέου ένοικιαστοΰ Σκούρα ού- 
■ δέν άποδεικνύει περί τοΰ ένδεχομένου 

αύτοΰ.
'Η είς τό προηγούμενον τεΰχος δη- 

μοσιευθεΐσα πληροφορία.δτι είς τήν έ- 
πιχείρησιν αυτήν εϊνε. άναμεμειγμένος 
καί ό έν ’Αμερική κ. Σπΰρος Σκούρας 
άποδεικνύεται αναληθής. Τό πιθανότε- 
ρον εΐνε δτι ό έν Αμερική Σκούρας 
θέλων νά υποστήριξή τόν ένταΰθα έ- 
ξάδελφόν του ένίσχυσεν αυτόν οΐκονο- 
νομικώς.

"Οπως δήποτε νομίζομεν δτι άρκετά 
ήσχολήθημεν γιά πράγματα τά όποια 
δπως άπεδείχθη δέν ήξιζαν καί τόσον 
δσον άρχικώς έπιστεύθη. διά τοΰτο θέ- 
τομεν τελείαν καί παύλαν.

Όπως καί άλλοτε οΰτω καί σήμερον 
μάς δίδεται άφορμή νά γράψωμεν σχε
τικά περί τής ίδρύσεως διαφόρων δή
θεν κινηματογραφικών σχολών έν ’Α
θήναις, θύματα τών οποίων πίπτουν

I διάφοροι εύπιστοι νέοι καί νεάνιδες 
έξ δλης τής 'Ελλάδος. ’Αφορμή πρός 

μολονότι βεβαιοΰται έκ τοΰ γραφείου τοΰτο μάς έδωσαν μερικοί έπιστολαί 
τών κ. κ. Άμολοχίτη — Βουλγαρίδη δτι' αναγνωστών μας εκ_ διαφόρων μερών 

θά προβληθούν ΐδικά]ιων, έν τούτοις 
ούδεμία συμφωνία μέχρι σήμερον έ- 
κλείσθη, δ δέ νέος ένοικιαστής τοΰ 
«’Αττικού» έρχεται εις διαπραγματεύ
σεις έν τώ μεταξύ καί μέ άλλα γρα
φεία χωρίς, έννοεΐται νά καταλήγη είς 
Αποτέλεσμα. Έξ άλλου και εις τό ’Ατ
τικόν , μολονότι εύρισκόμεθα είς τάς 
άρχάς τής χειμερινής περιόδου, ούδεμία 
μέχρι σήμερον έπισκευή έγένετο ούτε 
καν καί ή παραμικροτέρα, τό δέ έσω- 
τερικόν του παραμένει, δπως τό έγκα- 
τέλειψε πρό τετράμηνου ή Σινέ Όριάν. 
Εννοείται δτι τά πάντα έρήμαξαν έ 
κτοτε, ή δέ άφαίρεσις καί τών εγκατα
στάσεων τής Ούέστερνάπετελείωσε τήν 
κατάστασιν-

Τό πιθανότεροι· είνε νά ίδοΰμε μίαν 
ώραίαν πρωίαν τό «’Αττικόν νά λει
τουργεί ώς λαϊκός κινηματογράφος άπό 
άριστοκρατικός πού ήτο, καί άπό ά- 
φαντάστου πολυτελείας καί πρωτοφα
νούς ποικιλίας προγράμματος πού θά 
παρουσίαζε, δπως τουλάχιστον έβεβαί- 
ουν διάφοροι καλώς πληροφορημένοι. 
Διότι καί τοΰτο πρέπει νά γνωσθή, έ- 
πειδή άρχικώς είχε διαδοθή δτι ένοι- 
κιάσθη ύπό τοΰ περιφήμου έν ’Αμερι
κή κ. Σπύρου Σκούρα, έβεβαίουν ώς 
άνωτέρω εΐπομεν οί πάντοτε καλώς 
πληροφορημένοι δτι έκτος τής πολυτε- 
λεστάτηςτου έμφανίσεωςκαίτελειοτάτων 
μηχανικών έγκαταστάσεων όμιλοΰντος 
κινηματογράφου, θά έχη καί ορχήστραν 
έκ30—10 οργάνων,ή οποία θάσυνοδεύει 
κατά τά διαλείμματατά μπαλέτταείςτούς 
χορούς καί τά τραγούδια, δτι τά μπα
λέττα αύτά θά ήρχοντο άπ’ εύθείας 
— καί δχι μετά προσεγγίσεων—έξ Εύρώ- 
πης καί’ Αμερικής καί πολλά άλλα φο
βερά καί τρομερά πράγματα, τά όποια 
ώς έγνώσθησαν, είνε άληθές δτι κα- 
τεθορύβησαν τούς άλλους διευθυντάς 
κινηματογράφων.

Πάντως είνε ένοεχομενον να γίνουν , καιωμι 
πολλά πράγματα καί θά τό ηύχόμεθα τίποτε, 
είλικρινώς. άλλά ή μέχρι σήμερον πο- I Επειδή

ρος» είς τό εργον αύτό περιλαμβάνε
ται καί μία άερομαχία άεροπλάνων 
καί Τσέπελιν άνωθεν τοΰ Λονδίνου. 
«Φανταστική ραψωδία» μέ τήν Λουΐζ 
Μοράν, Ερωτική έκδίκησις, μέ τόν 
Γουώρνερ Μπάξτερ, Παρισινές νύχτες» 
μέ τήν Φιφή Ντ’ Όρσέ καί τήν Ίρέν 
Ρίτς, «’Αριστοκράτης τυχοδιώκτης· μέ 
τόν Χάρολδ Μούρραιΰ καί τήν Νόρμα 
Τέρρις καί So this is London μέ τήν 
Μωρίν Θ' Σούλιβαν καί τόν Ρότζερς. 
Έπίσης θά προβληθοΰν καί άλλα δια
φόρων εταιριών καί πιθανιότατα 
νέου γραφείου «Μαυροδημάκης 
Σια».

Είς τό Πάνθεον δέκα περίπου έργα 
παραγωγής Μετρό Γκόλντουϊν μεταξύ 
τών όποιων «Ή Άπολύτρωσις» μέ τήν 
Γκάρμπο. «Μυστηριώδης νήσος» τού 
Βέρν, «Ή εύθυμη Μαδρίτη», μέ τόν 
Νοβάρρο καί μερικά παραγωγής «Η
νωμένων Καλλιτεχνών μέ τούς Φαίρ- 
μπαγκς, Σαρλώ, Βίλμα Μπάνκυ κ.λ.π.

Είς τό ’Αττικόν δέν είνε γνωστόν ά
κόμη ποια έργα θά προβληθοΰν καί

τού 
καί

τής Ελλάδος διά τών όποιων μάς έ- 
ρωτοΰν σχετικά μέ τήν σχολήν «Έ- 

1 ξάρχ ,ή όποια άπό καιρού έζητοΰσε διά 
διαφόρων διαφημίσεων θύματα. Δυ
στυχώς δπως γράφομεν καί άνωτέρω, 
πολλάκις ήσχολήθημεν μέ τό ζήτημα 
τούτο, έφιστώντες τήν προσοχήν τών 

। άναγνωστώνμαςδιάνάμή πέσουν θύματα 
διαφόρων αισχρών υποκειμένων καί 
τυχοδιωκτών, άλλά δυστυχώς εΐνε πά- 

I ιι πολλοί οί άφελεϊς οί όποιοι ίσως νά 
παρεξηγούν καί τάς υποδείξεις μας.

Περί τής περιφήμου αύτής εταιρίας 
«Έξάρχ—Φίλμ», ή οποία έζητοΰσε θύ- 

I ματα έγνώσθησαν τά έξής :
Μία έπιτροπή άπό νέους καί νεάι ιδας 

παρουσιάσθη τήν παρ. εβδομάδα πρό 
τοΰ διευθυντοΰ τής’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Νάσκου καί έζήτησε άδειαν συγκεν- 
τρώσεως εκατοντάδων νέων καί νεανί- 
δων, οί όποιοι είχον έγγραφή είς τήν 
«Έξάρ7—Φιλμ» διά νά γίνουν ηθοποιοί 
τού κινηματογράφου. Σκοπός τής συγ- 
κεντρώσεως ήτο νά λάβουν μέτρα κατά 
τών διοικούντων τήν «Έξάρχ—Φίλμ», 
καθ’ δσον ούτοι άφοΰ είσέπραξαν τάς 
έγγραφάς καί τά δίδακτρα δέν έξεπλή- 
ρωσαν τάς υποσχέσεις των. Ό κ. Νά- 

; σκος άντί νά χορηγήοη άδειαν συγκεν- 
; τριόσεως διέταξε τόν διοικητήν τοΰ Α 
’ Παραρτήματος "Ασφαλείας κ. Γιαμα- 
’ λάν νά ένεργήση άνακρίσεις κατά τής 
; έν λόγφ κινηματογραφικής εταιρίας. 
’■ Έκ τών ανακρίσεων έξηκριβώθη δτι 
l τήν εταιρίαν, τής όποιας τά γραφεία 
; κεϊνται είς τήν όδόν Θεμιστοκλέους 13, 
■ άπετέλει μόνον ό Κ. Έξαρχόπουλος, ό 
; όποιος άφοΰ προέβη είς σχετικάς δια- 
- φημίσεις δτι ίδρυσε κινηματογραφικήν 
- σχολήν, έλάμβανε άπό έκαστον έγγρα- 
ι φόμενον 50 δραχμάς ώς δικαίωμα έγ- 
■ γραφής καί 1500 ώς δίδακτρα. Είς τήν 
; δήθεν σχολήν ένεγράφησαν άρκετοί εύ

πιστοι καταβαλόντες τά διδακτικά δι-’ 11 γ"*  ν IV Τ ’ , , τ ι Ο ς f> *
Πάντως είνε ένδεχόμενον νά γίνουν । καιωματα χωρίς φυσικά να οιοαχθουν

κατά τοΰ Έξαρχοπούλου

________________________________________ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΊ^Ρ

προέκυψαν στοιχεία δτι ούτος έξηπάτα 
τούς έγγραφέντας είς τήν σχολήν του, 
ό κ. Γιαμαλάς προέβη είς τήν σύλληψιν 
αύτοΰ. Κατά τοΰ συλληφθέντος υπε
βλήθη σωρεία μηνύσεων. 'Ο Έξαρχόί 
πουλος υπολογίζεται δτι κατεχράσθη 
άνω τών 150.000 δρχ.

'Ήδη οί διάφοροι αύτοί επιτήδειοι 
ήρχισαν νά έπεκτείνουν τήν δράσιν των 
καί είς τάς ’Επαρχίας. Οΰτω άπό, σχε
τικόν δημοσίευμα τής έφημερίδος Τα
χυδρόμος*  τής Θεσσαλονίκης πληροφο- 
ρούμεθα δτι καί έκεΐ ίδρύθη κινηματο
γραφική σχολή, παράρτημα τής έν ’Α
θήναις τοιαύτης χωρίς δμως νά άναφέ- 
ρεται ποίας κεντρικής σχολής παράρτη
μα εΐνε.

'Οπωσδήποτε αί Άρχαί οφείλουν νά 
λάβουν τά μέτρα των καί νά παύση 
τό κακόν τό όποιον γίνεται είς βάρος 
πολλών νέων καί νεανίδων. Ή δικαιο
σύνη πρέπει νά τιμωρήση άμειλίκτως 
τούς απατεώνας αύτούς καί νά μή έπι- 
τρέψη πλέον εις τό μέλλον παρόμοια 
κρούσματα.

* *

’Από τοΰ προσεχοΰς φύλλου ό «Κι
νηματογραφικός Άστήρ» έπαναλαμβά- 
νει τήν τακτικήν έβδομαδιαίαν του έκ- 
δοσιν, παρακαλοΰμεν δέ πάντας τούς 
έν ταϊς έπαρχίαις άνταποκριτάς μας, 
δπως άποστέλλουν άνελλειπώς καθ’ ε
βδομάδα τήν κινηματογραφικήν κίνη- 
σιν τής πόλειός των.

Ο -Άργβς

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ*ΛΛΙΘΕ»(Άθηνών)

Κρυστάλ. Προεβλήθησαν τά έργα : 
♦Νύκτες πριγκήπων», «Πΰργος μαρτυ
ρίου , Τρελλή Λόλα». «Ουγγρική ρα
ψωδία», «Μουλέν Ρούζ», ’Ηλίθιος», 
«Μετραίσσα τοΰ σατανά» καί τό ιστο
ρικό φίλμ : ΝύξΆγίου Βαρθολομαίου 
νεωτάτης παραγωγής...1924

Τό «Κρυστάλ» διαφημίζει έργα τά 
όποια δέν προβάλλει, δπως ένα φίλμ 
τής Γκάρμπο πού ή προβολή του δια
κηρύσσεται άπό τόν χειμώνα, άνεμέ- 
νέτο μέ τόσην άνυπομονησίαν καί δμως 
άντί αύτοΰ μάς έσερβιρίσθη τό· παλαιόν 
κατασκεύασμα πού αναφέρω άνωτέρω. 
Γιατί τό κάνει αύτό ή διεύθυνσις;

Ήλύσια. "Οταν ή σάρξ υποκύπτει», 
'Η τιμή τοΰ ναύτη», «Αγορά τής 

αγάπης», «Ή σκλάβα», Μυστικό τής 
Ντελιά . «Ίππόται τής άρβύλλας» καί 
«Γυναίκα τοΰ δρόμου». Γ. Στρονμ^τος 
Θ IHAONIKH

Πατέ. Προεβλήθησαν «'Η μεγάλη 
θυσία», «"Εμποροι λευκής σαρκος»,«Ή 
γυναίκα τής χθές καί τής αΰριον καί 
«Μπέττυ ή δακτυλογράφος·.

Κιγκ Ζώρξ. «Όάγαπημένος τής για
γιάς , «Νοσταλγία καί«Λαθρέμποροι».

^αΛαμι'$.|«*Ηλίθιος»,  «Μεγάλη τυχο- 
διώκτις» καί «Κινηματογραφισταί» μέ 
τούς Πάτ καί Πατασόν.

Χαριλάου. Κάρμεν τοΰ Μπιζέ καί 

Μακρυά άπό τόν κόσμο .
Ζάηπειον. «Ή άμαξα τών φαντα

σμάτων».
Καραβάν Σεράϊ. Αντίο νεότης», 

•Πάλλας», «Ή κυρία δέν θέλει παι
διά», Κόκκινος χορός» καί Πολωνική 
θύελλα .

Λευκός Πύργος. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Μάτα Χάρι», «Νοσταλγία», Ι
ερό βουνό» καί Τά έπτά κορίτσια τής 
κ. Γιούρκοβιτς».

'Αττικόν. «Έπί τής ναυαρχίδος», Τό 
άνθος τής νυκτός . «Περιπέτεια τοΰ 
Χάρολδ» καί «Βόλγα-Βόλγα».

Τσιμιακη. «Ή νήσος ιοΰ έρωτος», 
«Ή μεγάλη τρικυμία» καί «Δρόμοι τής 
Σαγγάης».

Παραλίας. Προεβλήθησαν «Αί πε- 
ριπέτειαι τοΰ Χάρολδ Λόϋδ» καί Έπί 
τής ναυαρχίδος».

Μοντέρν. Διάφορα άτραξιόν καί έ- 
πεισοδιακά.

Σπλέντιτ (όμιλών). Ό τουφεκι
σμός τοΰ Τσάρου», Νέα ’Ορλεάνη», 
«Μπροντουαίη μπέμπη καί Αγνή α
μαρτωλή- .

Πάνϋ·εον. Κέν Μέϋναρ καί έπεισο- 
διακά.

Μοσκώφ. «Σενορίτα , Τό γκαρσόν 
τοΰ Πάλλας Ότέλ», «Ό υίός τοΰ σεΐ
χη» καί «Τό λιμάνι τών δακρύων .

Ήλύσια (όμιλών). "Εναρξις προ
σεχώς.

Διονύσια (όμιλών). "Εναρξις προ
σεχώς.

Πατέ (όμιλοσν), Πάλλας ίόμιλών), 
’Εθνικόν, Λ· Πύργος καί Απόλλων, έ- 
ναρξις λίαν προσεχώς. Άλχακάν 
ΠΑΤΡΑι

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν Ό σω- 
ματοφύλαξ τής κυρίας μου», Τό πε
πρωμένου τοΰ μικρού δεκανέως», «ό 
χιλιάδες δολλάρια άιιοιβή , Ριφ καί 
Ράφ άίροπόροι», «Κρίνος στό βόρβο
ρο», «Ό πέλεκυς τής δικαιοσύνης καί 
«Τό θωρακισμένο υπόγειο .

Ζενί&. Προεβλήθησαν «Τό ρόδον 
τής Σταμπούλ», «Ό μαΰρος πιερότ- 
τος , «Ό έκβιασμό», «Πόρι», «Ή μνη 
στή τής Αύστραλίας». «Μασίστας καί 
Σεΐχης» καί -Ή μετραίσσα τοΰ δια
βόλου .

Κυψέλη. Προεβλήθησαν «Ή προ
δοσία», Ό μαΰρος Τζάκ , «Τόμ ό ρι
ψοκίνδυνος καί Τό σταχτί φάντασμα». 
Προσεχιος «Ό ιπτάμενος άνθρωπος .

Άνόριόπουλος
ΙΕΡΡΑΙ

Κρόνιον (όμιλών). Είς τόν θερι
νόν κινηματογράφον τής πόλεώς μας 
έγένετο έγκατάστασις ήχητικοΰ κινημα
τογράφου συστήματος Σοΰπερφον καί 
προεβλήθη έπιτυχώς μέ πολύ καλήν 
άπόδοσιν «Ό λευκός γάμος». Τά μη
χανήματα αύτά θά έγκατασταθοΰν κα
τά τήν χειμερινήν περίοδον είς τόν 
«Όρφέα» ό όποιος θά λειτουργήση 
ύπό τήν αύτήν διεύθυνσιν τών κ. κ. 
Περιστέρι) καί Γιούδη. Προεβλήθη έ
πίσης έπιτυχώς «Ό μοιραίος χεί
μαρρος».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ

♦ Ό άνδρας ή γυναίκα καί τό αμάρ
τημα . «Λοΰπιγκ δή λούπ», «Παληά 
ρούχα», «Μεγάλη παρέλασις», Ό άγ
γελος τοΰ καμπαρέ», Μέσα στις φλό
γες» καί "Ερως καί τέχνη». Παρ’ δ- 
λην τήν διαφήμησιν καί τό ύπέρογκον 
ένοίκιον διά τήν ταινίαν «Μεγάλη πα- 
ρέλασις», αΰτη προεβλήθη μίαν μόνην 
εσπέραν μέ οίκτράν άποτυχίαν.

Τροκαντερό. Σωτήρ πλοίαρχος», 
«Τό Χρήμα , «ΊΙ Άνάστασις», «Έπί- 
θεσις τραίτου , «Λησταί τοΰ Όλύμ- 
που καί Ρωσσική θύελλα».

Ρέμβη. Καμπαλέρος», Ό υίος τής 
έρήμου , Τρεις νύχτες ένός Δόν 
Ζουάν καί διάφορα έπεισοδιακά.

Βογιατζής.
ΔΡΑΜΑ

Μέγας Προεβλήθησαν Οί βασιλείς 
τοΰ αίθέρος , τό τέλος τοΰ έπεισοδια- 
κοΰ Αί περιπέτειαι τοΰ Τζάκ Ντέμσεύ 
Ό ληστής τοΰ γρανίτου». Σκύλος α

στυνόμος , καί έπεισόδια τοΰ έργου 
Νικηταί τής φωτιάς».
Άπό τής 18 τρέχοντος άνακαινιζό- 

μένος καί έφοδιαζόμενος μέ τέλειον 
ραδιόφωνου κάνει έναρξιν τής χειμερι- 

. νής περιόδου.
Ούφα. Προεβλήθησαν Ό κυκλών 

τοΰ Τεξάς», Δόν Μικέ , Αφροδίσια 
πάθη μέ πολεμικά ζουρνάλ, Μπούφα- 
λο καί Μπίλ ταινία κατεστραμένη καί 
συνεπώς άνευ ενδιαφέροντος, Ή γή 
τοΰ διαβόλου καί έπεισόδια άπό τό 
Διαβολοσκιά .
Παναρέτου. Προεβλήθησαν αί ται- 

I νίαι Βερντέν Ή κυρία μέ τά έκα- 
1 τομμύρια διά τρίτην βιζιόν, Ή ελο
νοσία έν Έλλάδι , "Αχί μπέμπη», 
έργον ήλίθιον μιά παλαιά τής Πόλα 
Νέγκρι Μονμαρτρη καί μιά ελληνική 
ή όποια μόνον τόν οίκτον δύναται νά 
προκαλέση Ό Μιχαήλ δέν έχει ψιλά

Πανελλήνιον. 'Ως ήχητικός προέβα- 
λε τήν ταινίαν Λευκός γάμος μέ άπο
τυχίαν, μερικάς ταινίας τοΰ κ· Δελενάρ- 
δου καί Αγνή αμαρτωλή» μέ τήν Κο- 
λίν Μούρ μέ οίκτράν άποτυχίαν.

"Ηδη παρέδωσσε τά μηχανήματα είς 
τήν δικαιούχον εταιρίαν καί λειτουργεί 
ώς βωβός, προέβαλε δέ Τήν άνοιξιν 
έρωτος» πραγματοπΟιήσας 110 είσι- 

I τήρια.
, τ’Ε&νικός Κήπος . Δίδει παραστά- 
| σεις ή Όπερέττα Παρ. Οικονόμου.

Μαρκίόης
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

ι ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
Στή φωλεά τοΰ έρωτος», Μασκών», 

«Επάνοδος , Οί κατάδικοι» καί«Μπέν 
Χούρ». Παφίλης
ΧΙΟΣ

Λούξ. Προεβλήθησαν τά φίλμ Τό 
σπίτι τοΰ δημίου» καί κωμωδία καί 
διέκοψε τάς θερινάς του παραστάσεις.

Άστήρ. "Ηρχισαν αί έπισκευαΐ καί 
ή διαρρύθμισίς του. Ή αίθουσα μεγα
λώνει άφοΰ άφαιρεΐται ή σκηνή καί 
θά δύναται νά περιλάβη 50 έπί πλέον 
καθίσματα·

Ά πόλλων. Προεβλήθησαν έτά ργα
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Κύριος εβλήθησαν έναλλάξ τά έργα «Έρωτι- προεβλήθησαν τά «Συρματένιος Φρά- 
, απαν- κόν σκάνδαλον». «Τέντερλοϊ». Έρω-1 κτης», έπεισοδιακόν, Γρήγορος σάν 

I τικόν ποίημα», 'Ιερόν καθήκον» καί Αστραπή» καί διάφορες κωμωδίες καί 
«Ή μάστιξ . ί Ζουρνάλ διά τάς έσπερινάς παραστά-

Τριανδν (όμιλών). Εναρξις προ- σεις μετεφέρθη είς τό Μαλάμειον.
σεχώς. Μιχάλου Μαλάμειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ

I «'Άννυ τοΰ Μονιιπαονάο καί τό Κάου

Πανουργίας

«Τσάρος καί Ρασπουνπίν», 
μετά τόν Θεόν» καί «Άσφάλτ 
τα μέ έπιτυχίαν.

Προσεχώς νέος χειμερινός κινηματο
γράφος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Π. 
Ίατρίδη. Βουδούρης
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν άνευ έπι- 
τυχίας τά έργα «Ό ήλίθιος καί «Πώς 
γλεντά ό Γιάννης .

Αττικόν. Αργεί.
ΛΑΡΙΣΣΑ

Φρούριον. Προεβλήθησαν τό έργα 
«Ή μυστηριώδης κυρία , «Ή φωλεά 
τού έρωτος», «Διαμαντένιεςχειροπέδες», 
«Τά περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πέ- 
τροβνα», καί «Ή εύθυμη χήρα. ’Επί
σης προεβλήθησαν τά έργα "Ετσι είνε 
τό Παρίσι», »*Η  τιμωρία» μέ τόν Λόν 
Τσάνεϋ, «Γιά τό παιδί της», «'Η εύ
θυμος χήρα», Μαριέττα», «Ό καρχα
ρίας», «Ή Λουλοΰ», «'Η 13η ώρα», 
«Ό κήπος τοΰΆλλάχ»,«Μπαίηζ-Μπώλ 
καί «Ουγγρική ραψωδία».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«"Αννα Λώρη» καί «Οι κατάσκοποι» 
καί διεκόπησαν αί παρσστάσεις,του.

Μούσιος

ι "Αννυ τοΰ Μονμπαρνάς» καί τό Κάου 
j Μπόϋ Στά λημέρια τών Ληστών» καί

Δημ. Κήπος. Προεβλήθησαν τά έρ- , έπαυσε τήν προβολήτ· διότι δέν ίκανο- 
γα «Στά καταγώγια»,' Μεγάλη στολή», ' ----- — 
«Έξόντωσις», «Κακομοίρες γυναίκες» I 
καί «Γυναίκα διάβολος». 
ΚΟΜΟΤΙΝΗ

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ύπό τήν σκιάν τοΰ χαρεμιού» , «'Η 
άναγέννησις τής Αρμενίας», «Δεσποινίς 
Ζωζέττα ή γυναΐκά μου», «Τετάρτη 
έντολή», «Τραγωδία μιάς κοκόττας , 
«Δέκα μοντέρναι έντολαί καί Ή 
Ζαζά». Μακεδών
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. ’Από τή; παρελθούσης 
έβδομάδος έκανε έναρξιν τής χειμερι
νής του περιόδου. Ή πρεμιέρα του ύ- 
πήρξεν εξαιρετική. Προεβλήθη «Ό 

j Τσάρεβιτς» σιινοδείρ τής μανδολινάνας

ΓΥΡ0Σ_
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ 

«Σύγχρονες παρθένες-. Ή χορεύτρια 
τών θεών», «Ό άγνωστος προσωπιδο- 
φόρος», «"Οταν ή πόλις κοιμάται», 
«Ό κήπος τοΰ Αλλάχ», «Ή μελωδία 
τής καρδιάς» και «Σουνίτα». Γιαννιρης
ΓΗΡΟΣ

Κινημ. Ναυπλιώτη. Προεβλήθησαν 
τά έργα «Τραγωδία νεοτητος και Η 
γροθιά τής τιμής».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Κατά τό παρ. δεκαπενθή
μερον παρετηρήθη ζωηροτέρα κίνησις 
είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον τής 
πόλεώς μας. Προεβλήθησαν Οί λη- 
σύαί τοΰ Όλυμπου» μή άρέσαν, «”Ο- 
νειρον άγάπης», «Ό μυσιικός ταχυδρό 
μος» μέ τόν Μοσζοΰκιν σημειώοαν έ- 
ξαιρετικήν έπιτυχίαν, καί Ό πρίγκηψ 
τοΰ καρναβαλιοϊ». Σωφρονιαδης
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γιολάντα», «Μεγάλη πόλις», «Ή ζωή 
μιάς κοκόττας», « Όταν ή σάρξ υποκύ
πτει», «Κατηραμένη δασις , «Τό τάξει- 
δι τοΰ θανάτου», «Ή μυστηριώδης κυ
ρία», «Τό χωριό τής αμαρτίας», «Πεί
σματα άγάπης», «Λευκός γάμος ,«Τρα
γική στιγμή» καί «Τελευταίοι τσάροι .

Ί Γρ

καί χορφδίας τής ένώσεως φιλομούσων 
Βόλου. Έτίση; προεβλήθη Άν ποτέ 
τήν καρδιά σου χαρίσης συνοδεία τρα
γουδιού τοΰ καλλιτέχνου τοΰ μελοδρά
ματος Μαρσέλου. Λόγω δμως τής έ- 
ξακολουθητικής καλοκαιρίας, άπό άπό 
ψεως κινήσεως δέν παρουσιάζει τίποτε, 
έκτος τής πρεμιέρας.

Κατά πληροφορίας ιιου τό Άχίλ- 
λειον πρόκειται πολύ συντόμως νά 
έγκαταστήση μηχανήματα όμιλοΰντος 
κινηματογράφου, άγνωστον δμως είσέτι 
ποιου συστήματος.

’ Εξωραϊστικής. Προεβλήθησαν μέ 
αρκετά καλήν έπιτυχίαν «"Ερως ένός 
Τζόκεϋ», «'Ο Ουρανός τής δόξης», 
«Μπρόντγουέϊ Μπέμπη». Ή κιβωτός 
τοΰ Νώε», <Ό Μοιραίος χείμαρρος», 
Σάν ή καρδιά κτυπά» καί «Τό παιδί 

τοΰ δρόμου».
Κύματα. Προεβλήθησαν άνεπιτυχώς 

Τό κλειδί τή; ευτυχίας», «Τά μαΰρα 
ρόδα , 'Π έκδίκησις τής συμμορίας τών 
13ων καί Άί περιπέτειαι τής Ρουθ».

Ν. ’Ιωνίας. Επεισοδιακά.
Παπαβασιλείου

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙρΝ

ΚΑΛΑΜΑΙ
Ά&ηναί*ός.  Τήν παρ. Τρίτην έγέ

νετο εναρξις όμιλο ντο; κινηματογρά
φου ελληνικής έφευρέσεως τοΰ κ. Μ. 
Νοβάκ μέ πολύ καλήν άπόδοσιν. Προ- 
βλήθη μέ άφάνταστον έπιτυχίαν τό έρ
γον *'Ο  τρελλός τραγουδιστής» μέ τόν 
"Αλ Τζόλσον.

Αμερικανικός καί Παραλίας. Προ-

1 ποιείτο.
I Πάν&εον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Ή Κόλασις τοΰ Δάντε», «Βασιλικοί 

ί ’Έρωτες», «Δρόμος Γιγάντων», «Τρωϊ- 
j κός πόλεμος», «Ή Γυναίκα τοΰ Φα
ραώ», Κουρσάρος , »Καταιγίς», «Κα- 
ταράκτης τοΰ θανάτου», «Νικητής τοΰ 
ιπποδρομίου», δλα τά άνωτέρω έργα 
είναι παλαιά κατεστραμμένα καί έχουν 
ξαναπροβληθή δλα ένταΰθα.

Τό λήξαν δεκαπενθήμερον διήλθε 
ι σχεδόν νεκρόν διά τόν Κινηματογρά
φον λόγφ τών παραστάσεων τοΰ Μελο
δράματος. Σταμ. Παπ.
ΑΧΑΡΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον 
τής κωμοπόλεώς μας προεβλήθη τό 
έργον «Ή άθώα μικρούλα».
ΙΕΡΑΠ ΕΤΡΑ (ΚΡΗΤ Η Σ)

Ναυσικά. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό άγγελος τοΰ σκότους», «Οί έρωτες 
τοΰ Ρασπουτίν . «Βαριετέ καί 'Η 
πρώτη αγάπη».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήνης

Δικταΐον. Προεβλήθη τό έργον «Ή 
χειρομάντις».
ΗΡΑΚΛΕΌΜ

’Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό παληάτσος τής ζωής» βωβόν, διά
φορα σόρτ ήχητικά, «'Π αιχμάλωτος» 
μέ τήν Κορίννα Γκρίφφιθ, «‘Ο τραγου
διστής τή; τζάζ» μέ ηύξημένον είσιτή- 
ριον κατά πέντε δραχμάς καί · Ό κί
τρινος βασιλεύς».

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν Ή 
πτώσις τής Βαβυλώνος» καί Τό κόκκι
νο κρίνο».

Βόσπορος. Προεβλήθησαν «Ό λευ
κός διάβολος», «Τσιγκάγκο» καί τό 

Σκάνδαλον τής Ντωβ’ιλ».

’Απόλλων. Κατά τό τελευταίον δε
καπενθήμερον προεβλήθησαν : «'Ο
καβαλλάρης τοΰ κάμπου» μέ έπιτυχίαν, 
«Τιτανικός» έπιτυχώς, «Καπετάν Λάς» 
μέ μετρίαν έπιτυχίαν, Σπήτι δημίου» 
έπιτυχώς, Παλληκάρι σάν τό χρυσάφι» 
έπιτυχώς, «Κολοσσός» μετρίως, «Χρη- 
στίνα» μέ τήν Ζανέτ Γκέϋνορ καί τόν 
Σάρλ Φαρέλ, μέ κοσμοσυρροήν καί διά
φοροι κωμωδίαι

AVIS

Βουτσινας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. ’Εξακολουθεί τάς πα
ραστάσεις του τό 'Ελληνικόν Μελόδρα
μα μέ πρωτοφανή κοσμοσυρροήν. Κι
νηματογραφικά έργα προβάλλονται 
τάς άπογευματινάς παραστάσεις καί
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ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Τ Λ

ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ 
ΝΙΟΥΣ

ΛΠΟΔΕΙΚΝίΟΥΝ ΤΗΝ ΛΪΥΤΚΡίΤΟΝ ΥΠΕΡΟΧΗΝ ΤΤ1Ν

ΕΠΤΑ ήμερες ά/ριβώς μετά τήν άφιξιν τοΰ ΚΟΣΤ ΜΠΕΛΛΟΝΤ 

στήν Λίέαν 'νάρκην, τά

ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
έχικλοφόρηβαν τά -^βγ »νάς τοΰτο είς όλους τοΰς κινηματογράφους τών

ΠΑΡΙΣΙΩΝ
'Γο επίκαιρον τ·ιΰτο ·ε·, ονί>ς παίζεται ήδη μετά καταπληκτικής 

επιτυχίας ητούς χενηρ.ατογοάφους

ΑΛ-ΑΐνίΓΙΡΆ καί ΜΕΛΕΚ 

τής |<ωνβταντι,νουπόλεως

ΤΑ ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΑΤΡΑΞΙΟΝ

τοΰ όμ-ελοϋντος Κινηματογράφου


