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ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ
Αύτό είναι τό καλλιτεχνικό ψευδώνυμο στόν κι-! 

νηματογράφο, τής ‘γνωστής άριστοκράτιδο; και καλ- 1 
λιτέχνιδος τοΰ τραγουδιού Μαρσέλ Τζέφερσον Κάν. I

Τό φιλμ μέ τό όποιον έντεμ ποντάρισε είναι τό 
«Περιδέραιον τής Βασιλίσσης». Θά ενθυμούνται) 
ίσως οί άναγνώσται τοΰ «Κ. Α.» τά επεισόδια ποΰ 
διεδραματίσθησαν κατά τό «γύρισμα» τοΰ έ'ργου 
τούτου. Πάντως δέν κρίνω ά'σκοπον νά υπενθυμίσω 
μέ δύο λέξεις περί τίνος πρόκειται.

"Οταν ή Πόλα Νέγκρι άπεφάσισε (ή μάλλον ήνα- 
γκάσθη) νά εγκατάλειψη τό Χόλλυγουντ και νά έ/- 
κατασταθή είς τήν Ευρώπην διά νά άφιερωθή δπως 
έδήλωσεν, ανενόχλητη είς τήν τέχνην, ήλθεν εις δια
πραγματεύσεις μέ τόν γάλλον σκηνοθέτην Γκαστόν 
Ραβέλ νά «γυρίσουν» μαζί έ'να μεγάλο φίλμ. Ώς 
τοιοΰτον έξελέγη τύ γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ’Αλεξ. 
Λουμά «Τό Περιδέραιον τής Βασιλίσσης» καί είς τό 
όποιον ή μεγάλη καλλιτέχνις θά ύπεδύετο τόν ρόλον 
τής κομήσσης ντέ Λά Μότ. ΊΙρχισαν τά προκαταρ
κτικά τοΰ «γυρίσματος»,έξελέγησαν οί ηθοποιοί ποϋ 
θά έλάμβανον μέρος καί τό λοιπόν τεχνικόν προσω
πικόν, δταν τήν τελευταίαν στιγμήν έγνώσθη δτι ή 
Πόλα Νέγκρι διαφωνήσασα είς τάς λεπτομέρειας 
μέ τόν Γκαστόν Ραβέλ άπεχιόρησε, αφού προηγου- 
μένως έπλήρωσε είς αύτόν ώς ποινικήν ρήτραν διά 
τήν άποχώρησίν της τό στρογγυλόν ποσόν τών 4ΟΟ, 
000 γαλ. φράγκων. ι

Οί καλλιτεχνικοί κύκλοι άνεστατώθησαν ολίγον 
άργότερον δταν έγνώσθη δτι κάποια κυρία Κάν θά 
άνελάμβανε νά άντικαταστήση τήν Πόλα. Τά μόνα 
πού έγνο'ισθησαν δι’ αύτήν ήσαν τό δτι ήτο μια 
πραγματική ξανθή καλλονή, σύζυγος τοΰ ’Άγγλοι’ 
αριστοκράτου κ. Τζέφερσον-Κάν, καί έπί πλέον βα
θύπλουτος καί καλλιτέχνις τοΰ ά'σματος. Αλλά μή
πως αύτά άρκοΰσαν ; Πώς αύτή ή ά'γνωστος ετολ- 
μοΰσενά άναλάβη έ'να τόσο βαρύ φορτίον ; Πώς δεν 
έφοβεΐτο νά ύποστή τήν σύγκρισιν μέ μίαν άπο τας 
μεγαλειτέρας καλλιτέχνιδα; τής έβδομης τέχνης ;

Ένας εχθρικός κύκλος έσχηματίσθη άμέσωςγυρω 
άπό τήν δυστυχισμένην Τζέφερσον-Κάν καί δλοι ά- 
νέμενον τήν προβολήν τοΰ έργου διά νά ξεσπάσουν 
είς κριτικός καί άποδοκιμασίας.

Τό έ'ργον έπαίχθη καί ή πρωτάγωνίστριά του...
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ένίκησε τόν άγώνά της. "Ολοι εκείνοι ποϋ ήσαν έτοι
μοι νά τήν σφυρίξουν έθέλχθησαν άπό τήν ωραιό
τητά της κατά πρώτον καί κατόπιν άπό τό πραγμα
τικό της ταλέντο.

Τό έ'ργον αύτό ήρκεσε διά νά έπιβάλη τήν Μαρ
σέλ Τζέφερσον-Κάν είς τό Ευρωπαϊκόν κοινόν. 
’Έκτοτε ήλλαξε τό δνομά της μέ τό εύχρη τώτερον 
Μαρσέλ Σαντάλ καί έ'γεινε ή πλέον περιζήτητη ίσως 
καλλιτέχνις τοΰ γαλλικού κινηματογράφου.

Τό φίλμ πού έπηκολούθησε ήτο ή «Στοργή» 
παρμένο άπ’ τό όμιόνυμο θεατρικό έργο τοΰ Ανρυ 
Μπατάϊγ. Τό έ'ργον αύτό γνωστόν καί είς τάς Αθή
νας. δπου έπαίχθη μέ έπιτυχίαν άπό τήν Κοτοπούλη, 
«έγυρίσθη» ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Άντρέ Ούγκόν 
καί θεωρείται, χάρις κυρίως είς τό άξιοθαύμαβτο 
παίξιμο καί τήν de tion τής Μαρσέλ Σαντάλ, ώς 
έ'να άπό τά καλλίτερα φίλμ τής εφετινής γαλλικής 
παραγωγής.

Προσληφθεϊσα άργότερον ύπό τής «Παραμά- 
ουντ« πρωτηγωνίστηκε εϊς τά φίλμ «"Ολην της τήν 
ζωήν» καί τό «Μυστικόν τοΰ ιατρού» ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ ’Αλβέρτο Καβαλκάντι. Τό τελευταϊον 
αύιό έ'ργον είναι διασκευή ενός Αμερικανικού φίλμ 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν μεγαλειτέραν τραγωδόν τής 
όμιλούσης οθόνης Ρουθ Τσάτερτον, καί τό όποιον 
έσημείωσε πάταγον εί; τήν Αμερικήν. Διά νά εμπι- 
στευθή λοιπόν η «Παραμάουντ. τόν δύσκολον αύ
τόν ρόλον, είς τήν γαλλικήν έ’κδοσιν είς τήν Μαρσέλ 
Σαντάλ. δεικνύει φανερά πόσην έκτίμησιν καί εμπι
στοσύνην έχει εϊς τό τάλαντόν της.

ΤΙ Μαρσέλ Σαντάλ. φημίζεται έπίσης καί ιός μία 
άπό τάς κομψοτέρας γυναίκας τής Γαλλίας. Είς τό 
κεφάλαιον λοιπόν τής μόδας ή γνώμη της βαρύνει 
πολύ. Αιά τάς άγαπητ-ίς κυρίως άναγνωστρίας τοΰ 
«Κ. Α.» παραχωρώ τήν θέσιν μου εϊς τήν νεαράν 
καλλιτέχνιδα.

— Βρίσκατε τόσα νόστιμα τά κοντάφουστάνια μέ 
τή χαμηλή τάγια τής περασμένης σαιζόν ; Ε λοι
πόν εγώ τά εϋρισκα πάντοτε φρικτά. Ή σημερινή 
μόδα μοΰ φαίνεται άπείρως προτιμωτέρα. Επί τέ
λους ή γυναίκα ξαναβρίσκει μιά φυσική καί λογική 
γραμμή. 'II τάγια στή θέσι της, οί γοφοί ελεύθεροι 
καί αύτή ή φούστα πίπτουσα πρός τά κάτω δίδει είς
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τάς συντρόφους σας, κύριοι, μιά χάρι, ένα chic, ποΰ 
είχαμε χάσει κατά τήν γνώμη μου άπό καιρό.

Πράγματι οφείλω ϊσως νά ομολογήσω δτι ή προ- 
τίμησίς μου διά τήν σύγχρονον μόδαν στηρίζεται 
έκ τοΰ δτι μοΰ ταιριάζει ιδιαιτέρως. Άλλά ποιά άπό 
σάς, κυρίες μου, θά τολμήση νά μοΰ ρίψη πρώτη τόν 
λίθον διότι κηρύττω υπέρ τοΰ αγίου μου ;

Ή ιδεώδης μόδα ; Δέν βρίσκομε θα πολύ μα
κράν. ’Ίσως οί ράπται μας θά ήδύναντο νά έπιμεί- 
νουν είς τόν 'Ελληνικόν χαρακτήρα τών σημερινών 
τουαλεττών. Είναι τόσον ωραίο κάθε τι τό Ελλη
νικό ! Βλέπεττε θά προτιμούσα νά ζήσω σάν ’Αθη
ναία.Τά μακρυά λευκά κεντητά πέπλα μοΰ φαίνονται 
ως τό πλέον θεσπέσιον στόλισμα πού επέτυχε ποτέ ό 
ά'νθρωπος διά τήν γυναικείαν σιλουέτταν.

Τί μεγαλεϊον ! Τί γραμμή ! Άλλά σπεύδω νά 
πώ δτι αύτά τά πέπλα δέν θά μπορούσαν νά ταιριά
ζουν μέ τό 1930. Διά νά φορεθούν απαιτούνται οί 
ναοί, τά κυπαρίσσια, καί ό γαλάζιος Αττικός ου
ρανός

'Η σημερινή μόδα εϊναι τελεία δσον αφορά τά 
υφάσματα πού είναι ώμορφα, βαρειά καί στολι
σμένα.

Τά καπέλλα ; Δέν αγαπώ παρά μόνον τά turbans 
καί γιά τό θέρος, τά μεγάλα ψάθινα καπελίνα.

Κλείνοντας τό σημείωμά μου αύτό προσθέτω δτι 
τήν Μαρσέλ Σαντάλ θά θαυμάσουν εφέτος οί Α
θηναίοι είς τό «Περιδέραιου τής Βασιλίσσης», 
καί είς τήν «Στοργήν», τήν μεγάλην της αύ
τήν έπιτυχίαν, είς τήν οποίαν τής δίδεται εύκαι- 
ρία νά επίδειξη καί τό θαυμάσιων φωνητικόν της 
ταλέντο.

ΒΙΩΝ ΠΑΙΙΑΜΙΧΑΛΗΣ

MIR ΠΕΗ TRIHIR
ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΟΥ Α- ΧΙΤΣΚΟΚ

Φαίνεται δτι ό σκηνοθέτης Άλφρ. Χίτσκοκ αδυ
νατεί άπό τοΰ νά μή μάς προσφέρει διαρκώς καί 
νέας εκπλήξεις. Μετά τήν τελευταίαν του ταινίαν 
«’Έγκλημα.» περί ής τόσον ήσχολήθη δ παγκόσμιος 
τύπος, νέα πόλιν ταινία του αγγέλλεται, διά λογαρι
ασμόν τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ.

Ποιος εΐνε δ τίτλος της, ποιοι οί πρωταγωνισταί 
της, εΐνε κάτι έπί τοΰ δποίου τηρείται πείσμων σιγή. 
Τό μόνον τό όποιον λέγεται, εΐνε δτι πρόκειται περί 
«Σούπερ Σπέσιαλ». Σημεΐον δτι παρόμοιον χαρα
κτηρισμόν διά πρώτην φοράν δίδει είς ταινίαν της ή 
Μπρίτις. Ίντερνάσιοναλ, τό δέ γεγονός δτι ή μετρι
οφροσύνη τοΰ διασήμου σκηνοθέτου ύπεχώρησε, διά 
πρώτην έπίσης φοράν, καί έδέχθη παρόμοιον χαρα
κτηρισμόν τής ταινίας του, επιτρέπουν τήν πεποίθη-' 
σιν δτι πράγματι θά πρόκειται περί καποιας δλως 
εξαιρετικής δημιουργίας τοΰ σκηνοθέτου δ όποιος 
τήν έκμετάλλευσιν τοΰ ήχου καί τής δμιλίας έν τή 
κινηματογραφία κατέστησεν αποκλειστικόν του προ
νομίου.

Η ΦΟβ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΓ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ

Έντός μιας τετραετίας μόνον, ή «Ήχητική Έπιθεώρη- 
σις τής Φόξ», δπως έχει ώνομασθή ή υπηρεσία λήψεως η
χητικών ταινιών μέ τά έπίκαιρα γεγονότα τής έβδομάδος, 
έσημείωσε πρόοδον καί κατόρθωσε νά καταστή δ μεγαλεί- 
τερος καί ισχυρότερος είδησεογραφικός οργανισμός τής ΰ- 
φηλίου, έπεκτείνων τήν δράσίν του είς δλον τόν κόσμον.

Σήμερον ή Φόξ Μούβιτον Νιοΰς, διαθέτει 110 ειδικά 
αυτοκίνητα, έφωδιασμένα τό καθένα μέ τά σχετικά μηχα
νήματα, καί τά όποια εΐνε διασκορπισμένα άνά τά πέρατα 
τής γής, άλλα μονίμως εγκατεστημένα εις διαφόρους πρω
τεύουσας καί άλλα διατρέχοντα τάς πλέον μακρυνάς χώ
ρας καί τά όποια λαμβάνουν καθημερινώς ήχητικάς ται
νίας μέ τά έπίκαιρα γεγονότα.

Τελευταίως ή Φόξ άπεφάσισε νά έπεκτείνη άκόμη πε
ρισσότερον τήν δρασίν της καί νά όργανώση συστηματικώ- 
τερον άνά τάς διαφόρους χώρας τής Εύρώπης τήν υπηρε
σίαν τών έπικαίρων ταινιών.

Κατά τάς πληροφορίας τών γερμανικών κινηματογρα
φικών έφημερίδων, έν συνεννοήσει τοϋ γενικού διευθυντοϋ 
τής παγκοσμίου παραγωγής έπικαίρων ταινιών τής Φόξ κ. 
Τρώμαν Τάλεϋ μέ τόν διευθυντήν τής έν Γερμανίρ πα
ραγωγής τής ιδίας εταιρείας, έφθασαν είς τό Βερολΐνον 
πέντε άπό τά ειδικά άνωτέρω αύτοκίνητα, τά όποια θά 
κατανεμηθοϋν είς τάς γερμανικός μεγαλουπόλεις, διά νά 
λαμβάνουν ταινίας μέ κάθε έπίκαιρον γεγονός ποΰ συμ
βαίνει έκεϊ.

Έπίσης έφθασαν καί άλλα αυτοκίνητα τά όποια θά 
περιοδεύουν τάς πόλεις τών γειτονικών ευρωπαϊκών χω
ρών, διά τόν αυτόν σκοπόν.

Ή άπόφασις τής Φόξ Μούβιτον Νιούς, εΐνε νά επιτυχή 
καί είς τήν Ευρώπην, έκεϊνο τό όποιον κατώρθωσεν είς 
τήν ’Αμερικήν, νά παρουσιάζη δηλαδή τρεις καί τέσσαρας 
ήχητικάς ταινίας έπικαιροτήτων.

Έξ άλλου ό διευθυντής τών έν Γαλλίρ έπιχειρήσεων 
τής Φόξ κ. Κάρλο Μπαβέττα μετέβη τελευταίως είς τήν 
Νέαν Ύόρκην καί κατά τήν συνάντησίν του μετά τοΰ κ. 
Κλαίητον Σήχαν άνέφερεν δτι ή υποδοχή πού έγένετο έκ 
μέρους τοΰ κοινού καί τοΰ τύπου είς τάς ήχητικάς ταινίας 
έπικαιροτήτων τής Φόξ Μούβιτον Νιούς ύπήρξεν άνωτέρα 
πάσης προσδοκίας. ’Αποτέλεσμα τής ένθουσιώδους έντυ- 
πώσεως είναι δτι έπί εβδομάδας ό κ. Μπαβέττα έλάμβανε 
προτάσεις συμβολαίων άπό πολυάριθμα κινηματοθέατρα 
τών γαλλικών μεγαλουπόλεων, ζητούντα νά άναλάβουν 
τήν προβολήν τών έν λόγφ ταινιών.

'Ο κ. Μπαβέττα πρό τής άναχωρήσεώς του διά τήν 
Νέαν Ύόρκην είχε συνάψει συμβόλαια μέ 36 κινηματοθέ
ατρα διαφόρων γαλλικών πόλεων

Γενικώς έλπίζεται δτι αί έπίκαιροι ήχητικαί ταινίαι 
τής Φόξ θά έχουν εις τό Παρίσι, τό Βερολΐνον, τήν Ρώ
μην, τήν Βαρκελώνην τήν αύτήν έπιτυχίαν πού σημειώ
νουν άπό διετίας έπί πλέον είς τήν Νέαν Ύόρκην, τό 
Λονδΐνον καί τό Λός ’Άντζελες.

Η ΠΡ02ΤΑ2ΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τά άγγλικά δικαστήρια κατεκλύσθησαν άπό άγωγάς 
έναντίον διευθυντών κινηματοθεάτρων, κατηγορουμένων 
δτι παρέβησαν τόν νόμον περί προστασίας τής άγγλικής 
κινηματογραφικής παραγωγής, έντός τής έπικρατείας τής 
Μεγάλης Βρεττανίας. Κατά τόν νόμον τούτον, ιίς κάθε 
κινηματοθέατρον πρέπει νά προβάλλωνται τουλάχιστον 
κατά 50 ο]ο ταινίαι άγγλικής παραγωγής. Οί παραβάται 
τιμωρούνται μέ πρόστιμον μιάς λίρας στερλίνας διά τήν 
πρώτην παράβασιν, τοϋ προστίμου αΰξανομένου έν περι- 
πτώσει υποτροπής.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
—Ό προόηΐ’ σοβιετικός υπουργός τής παιδείας 

Άνατόλ Λουνατσάρσκυ, ό όποιος έχει άναλάβει τήν 
γενικήν διεύθυνσίν τής κατασκευής ρωσικών ταινιών 
δι’ εξαγωγήν είς τό εξωτερικόν, μετέβη κατ’ αύτάς 
είς Βερολΐνον.

— Ό διάσημος Παρισινός ρεζισέρ Κόχαμ, συνε- 
βλήθη μετά τής γερμανικής εταιρείας "Εμελκα διά 
νά διευθύνη τήν κατασκευήν ώρισμένων γαλλοφιό- 
νων ταινιών καί άνεχώρησεν έκ Παρισίων’ διά Βε
ρολΐνον. ?

—Ό Γερμανός σκηνοθέτης ’Έριχ φό/ Στρο- 
χάϊμ, μετέβη τελευταίως είς τήν Ρώμην δπου έγέ
νετο δεκτός είς ιδιαιτέραν άκρόασιν παρά τφ Πάπα.

—'Η ”Ελσα ’Έλστερ ή όποια πρωτηγωνίστησε 
είς τήν ταινίαν, «'Η Ξανθή Αηδών» τής τελευταί
ας παραγωγής πρόκειται νά παίξη ενα πρωτεύοντα 
ρόλον είς τήν ταινίαν «Τιφάνια», τής οποίας τήν 
σκηνοθεσίαν άνέλαβεν δ ξακουστός Γερμανός άρχι- 
σκηνοθέτης Μάξ Ράϊνχαρτ.

—'Η εταιρεία Γουώρνερ Μπρόδερς, έπί τφ θα- 
νάτφ τοΰ διάσημου ηθοποιού της Μίλτων Σίλλς, έ- 
πληρώθη άπό τάς ασφαλιστικός εταιρείας είς τάς ο
ποίας εΐχε συνάψει ασφάλειαν ζωής τοΰ καλλιτέχνου 
400.000 δολλάρια.

'Ο Κόνρατ Φάϊτ καί ό Χάϊνριχ Γκέοργκ θά 
πρωταγωνιστήσουν είς τήν νέαν ταινίαν «'Ο ά'νθρω
πος πού έδολοφόνησε», τής οποίας τό «γύρισμα» 
αρχίζει κατ’ αύτάς ύπό τήν διεύθυνσίν τοΰ Κούρτ 
Μάρχνχαρντ.

— Ό Άλεξάντρ Ρόϊντερ συνεβλήθη μέ τήν ε
ταιρείαν 'Όσσο, διά νά διευθύνη τό «γύρισμα» τής 
ταινίας «'Ένα βράδυ εις τό μέτωπον» τοΰ Ερρίκου 
Κιστεμάκερς.

— Πρό ολίγων ημερών ήρχισεν ή σονοριζασιόν 
τής ταινίας τοΰ Ραϋμόν Μπερνάρ «Τό θαύμα τών 
λύκων».

— - Ό Κάρλ Φρόϋντ έργάζεται διά λογαριασμόν 
τής «Ούνιβέρσαλ» είς μίαν νέαν ταινίαν ύπό ιόν 
τίτλον «Δράκουλα«. '

ΔΗΛΩΣ1Σ
Άποχωρήσας τελείως έκ της παρά τή « Άμέ- 

ρικαν Φίλμ» θέσεώς μου, άνέλαβα άπό σήμερον 
τήν διεύθυνσίν τής έκμεταλλεύσεως παρά τή έ- 
ταιρία 1<Ε. Μαυροδημάκης καί Σια», παρακαλώ 
δέ πάντας τούς φίλους διευθυντάς κινηματοθε
άτρων τούς έκτιμώντας τάς υπηρεσίας μου, δ
πως μέ συντρέξωσι καί είς τήν νέαν μου θέσιν, 
βέβαιοι δντες έκ τών προτέρων δτι θά τύχωσιν 
xai έκ μέρους μου πάσης δυνατής προθυμίας 
καί ύποστηρίξεως.

Μετά τιμής
ΤΑΚΙΙΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ_ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΣΤΑΜΠΟΥΑ. —(Τοΰ άνταποκριτοΰ μας). Ή 

χειμερινή κινηματογραφική περίοδος τής πόλεώς 
μας ήρχισεν ήδη. ’Έναρξιν εκαμεν ό κινηματογρά
φος «Μελέκ» μέ τήν γαλλικήν ταινίαν Un trou dans 
le mur καί προέβαλε κατά συνέχειαν τά φίλμ «Τό 
τραγούδι τοΰ λύκου» μέ τήν Λοΰπε Βελέζ καί τόν 
Γκάρυ Κοΰπερ, «L’ enigmatique Mr Parkes»γαλ- 
λιστί όμιλοΰσα μέ τόν Μανζοΰ, «Le spectre vert» ο
μιλούσα γαλλιστί μέ τόν Άντρέ Λουγκέ, «La dame 
de la vie» μέ τήν Νάνσυ Κάρολ καί «Vagabont 
Immortel» όμιλοΰσα γερμανιστί.

Τήν 10 Σεπτεμβρίου έκαμαν έναρξιν οί κινηματο
γράφοι «’Όπερα» καί «Άλάιιπρα» καί είς μέν τόν 
κινηματογρ. «’Όπερα» προεβλήθησαν τά έργα «Ε- 
vageline», «File des rues», «Gand nous etims 
deux», «Tendresse» γαλλιστί όμιλοΰσα καί «Παν- 
τρεμμένοι στό Χόλλυγουντ» τής «Φόξ Φίλμ», είς δέ 
τόν κινηματογράφον «Άλάμπρα» τά έργα *Une  
femme a menti», «L’ Aiglon>, «La danseuse du 
Corde» μέ τήν Κλάρα Μπόου καί «Vai· d’ amour» 
ή όποια προβάλλεται καί διά δευτέραν εβδομάδα.

Πρό δύο εβδομάδων εκαμεν έναρξιν καί ό μονα
δικός βωβός κινηματογράφος «Μοδέρν» τοΰ κ. Ί- 
ωάννου Τερζόγλου, μέ πλήρη ορχήστραν ύπό τήν 
διεύθυνσίν τοΰ μαέστρο κ. Πολυάνσκυ. Ό κινημα
τογράφος «Μοδέρν» έξησφάλισε τήν προβολήν τών 
ωραίων βωβών ταινιών τής «Φόξ Φίλμ» μέ ποικιλίαν 
προγράμματος άπό διάφορα νούμερα βαριετέ. „Τό 
«Μοδέρν» μάς παρουσίασε μέχρι σήμερον τά εξής 
έργα: «Les levres rouges», «Le fon du zazz» καί 
«Amours Sangiant».

Λίαν προσεχώς θά κάμουν έναρξιν καί οί δύο 
νέοι κινηματογράφοι «Γκλόρια» καί «Άρτιστίκ».

Από ημερών εύρίσκεταιείς τήν πόλιν μας δ γερ- 
μανός κ. Kurt Kurant διά τό «γύρισμα»τής ταινίας 
«Ό άνθρωπος ποΰ σκότωσε» τοΰ Κλώντ Φαρρέρ, 
έντός ολίγων δέ ημερών φθάνει έπίσης καί ό μεγά
λος καλλιτέχνης Κόνρατ Φάϊτ μετ’ άλλων ηθοποιών 
οΐτινες καί θά «γυρίσουν» ώρισμένας σκηνάς.

’Επίσης μετά δεκαπέντε περίπου ημέρας φθάνει 
έξ Αθηνών ή καμιονέτα τής «Φόξ Φίλμ», ή οποία 
θά λάβη ήχητικάς «Φόξ Μούβιτον Νιούς» ταινίας, 
άπό τήν κίνησιν τής πόλεοός μας. ’Επίσης έπί τή ευ
καιρία τών εορτών τής Τουρκικής Δημοκρατίας, τό 
συνεργείου τής «Φόξ Μούβιτον Νιούς», θά μεταβή 
είς Άγκυραν διά νά λάβη σκηνάς (έπίκαιρα γεγονό
τα), τήν μεγάλην παρέλασιν,τόνλόγον τοΰ Γαζή κλπ.

Ναζλόγλου.

ΗΛΙΑΑΛΗ ΕΠ4ΝΕΡΧΕΓΑΙ ΕΙΣΤΗΝ|ΟΘΟΝΗΝ
Ή διάσημος πρωταγωνίστρια τής οθόνης Λίλα Λή, 

ή οποία άπό μηνών εύρίσκετο ύπό άνάρρωσιν εις ένα σα- 
νατόριον τής Άριζόνα, άποκατασταθείσης πλέον τής υ
γείας της, έπανέρχεται συντόμως ε’ις τό Χόλλυγουντ, δπου 
θά άρχίση καί πάλιν νά έργάζεται πρωταγωνιστούσα εις 
μερικάς νέας ταινίας.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΰ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΊ ΑΪΤΗΡ

ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΤίΞΕΙΔΙΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Τό μεγάλο αμερικανικόν περιοδικόν «Μόσιον Πίκτσερ 
Νιοΰς» άναγράφει τήν πληροφορίαν δτι ή έννοια τοΰ κοι
νού στρέφεται ολονέν περισσότερον πρός τάς όμιλούσας 
έκείνας ταινίας, αί δποΐαι περιέχουν καί ταξείδια. Κάθε 
εταιρεία ή οποία παράγει μικρός ταινίας, είναι υποχρεω
μένη πλέον νά εχη καί μίαν ή δύο μέ ταξείδια.

'Η μόδα αυτή ήρχισε μέ τήν ταινίαν «Σίμπα» ή οποία 
είχε σημειάισει τεραστίαν έπιτυχίαν. ’Ολίγον καιρόν άργό- 
τερον, κάποιος ανεξάρτητος παραγωγός ταινιών ήρχισε 
νά κατασκευάζω άρκετάς τοιαύτας μέ θέμα διάφορα τα
ξείδια. Κατόπιν δέ τών μεγάλων κερδών πού είχε, έφήρ- 
μοσε συστηματικοί; τήν τακτικήν αυτήν.

Σήμερον εις τήν κινηματογραφικήν αγοράν εύρίσκον
ται καί άλλαι ταινίαι μέ βάσεις ταξείδια, δπως λόγου χά- 
ριν «Περιπέτειαν αλήτου» (τοΰ Πατέ) ταινίαι τοΰ Ρόμπερ 
Μπρώς (Παραμάουντ) μιά σειρά τοΰ Ρόλιγκ Στόν (Τίφανυ) 
Πώς φαίνεται παράξενο (τής Γιουνίβερσαλ) Τό πι

στεύεις ή δχι» (τής Γουώρνερς) «Ταξείδια τοΰ Μπάριον 
Χόλμς (τής Παραμάουντ) καθώς έπίσης καί μερικαί τή; 
(Κολούμπια).

Η ΓΟΪΩΡΝΕΡ ΑΝΑΖΗΤΕΙ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ

Κατά τάς πληροφορίας τών άμερικανικών κινηματογρα
φικών εφημερίδων, τό τελευταϊον ταξείδιον πού έκαμεν είς 
τήν Γερμανίαν ό Τζάκομπ Ούίλκς, γιά λογαριασμόν τής 
Γουώρνερς, άπέβλεπεν είς τό νά έξασφαλίση τήν συνεργα
σίαν Γερμανών συγγραφέων καί άγκαζάρη γερμανικά έργα 
έπί τή βάσει τών όποιων θά κατασκευασθοΰν νέαι ταινίαι.

Ό Τζάκομπ Ούίλκς, έδήλωσεν είς τούς ’Αμερικανούς 
δημοσιογράφους, δτι φρονεί άπολύτως δτι ή Γερμανία έ
γινε τό γονιμώτερον έδαφος τής ύφηλίου είς παραγωγήν 
συγγραφέων καί έργων. «Κατά τήν πρώτην περίοδον τής 
άναγεννήσεως ευθύς μετά τόν πόλεμον, είπε, έξεφύτρωσεν 
είς τήν Γερμανίαν μία νέα γενεά συγγραφέτον αξιοθαύ
μαστος·»

0 2ΑΡΑΩ ΖΗΤΕΙ '
1.099,009 ΜΑΑΑΙΙΗΙΑ ΤΑ "MU ΤΗ2 H0AIO2,,

Είς τούς κινηματογραφικούς κύκλους τοΰ Λονδίνου 
έγνώσθη δτι ό Τσάρλι Τσάπλιν, έζήτησε διά νά πουλήσω 
τήν νέαν ταινίαν του είς τήν Αγγλίαν «Τά Φώτα 
τής Πόλεως» ή δποία άπό τόσου χρόνου έχει προαγγελθή, 
4,000,000 δολλάρια. Τοιουτοτρόπως ή νέα αύτή ταινία θά 
στοιχίση είς τούς "Αγγλους άγοραστάς της, δύο εκατομμύ
ρια δολλάρια περισσότερον άφ’ δτι είχε στοιχίσει ή προη- 
γουμένη ταινία.

Οι Λονδρέζοι διευθυνταί κινηματογράφων χαρακτηρί
ζουν ώς ύπερβολικά άκριβήν τήν ταινίαν, άλλά δ Σαρλώ 
δέν εννοεί νά δεχθή κανένα συμβιβασμόν είς τό ζήτημα 
τής τιμής.

Ο ΡΕΤΖ1ΊΑΛ ΝΤΕΝΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΟΞ
Ό διάσημος άστήρ Ρεντζινάλ Ντέννυ δ γνωστός μας 

Γιάννης υπέγραψε συμβόλαιον μέ τήν Φόξ διά νά παίξω 
μαζύ μέ τήν Ζαννέτ Μάκ Ντόναλντ, είς τήν νέαν ταινίαν 
πού ετοιμάζεται «Ό Κλεμένος Κεραυνός .

ΣΜ Η ϋΜΜΑΟϊΚΤ Si WME
ΗΧΗΤΙΚΗΝ EClBEflPHSIH Εΐΐ ΤΗΝ ΕΤΡίΙΠΗΝ

Κατά τάς πληροφορίας τών γερμανικών εφημερίδων, ή 
Παραμάουντ κατόπιν τής έπιτυχίας πού έσημείωσαν αί 
ταινίαι έπικαιροτήτων, άπεφάσισε νά οργάνωση καί αύτή 
συστηματικήν ήχητικήν έπιθεώρησιν έν Ευρώπη.

Ώς έδήλωσε τελευταίως δ γενικός διευθυντής της κ. 
Σάμ Κάτς έν Νέα Ύόρκη, μέχρι τοΰ τέλους τοΰ έτους θά 
έχη κατορθωθή νά προβάλλωνται ταινίαι έπικαιροτήτων 
τής Παραμάουντ έν ’Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Γιουγκο- 
σλαυΐα καί Βουλγαρία (Σημ. Κ· Α. Περί ’Ελλάδος δέν γί
νεται λόγος είς τήν άνωνέρω δήλωσιν τοΰ Σάμ Κάτς).

Πρός τόν σκοπόν τούτον ό γενικός διευθυντής τής πα
ραγωγής έπικαίρων ταινιών τής Παραμάουντ κ. ’Εμμα
νουήλ Κοέν άνεχώρησε διά τήν Ευρώπην διά νά κανονίσω 
τάς σχετικός λεπτομέρειας είς τάς διαφόρους χώρας.

Η ΝΤ8Α1Α ΜΑΓΚΑΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΟΞ
Ή Φόξ φίλμ Κορπορέσιον υπέγραψε πρό ολίγων ημε

ρών μακροχρόνιον συμβόλαιον μέ τήν διάσημον Ισπανίδα 
καλλιτέχνιδα Ν τέλια Μαγκάνα τήν άποκαλουμένην «’Ισπα
νίδα Μαίρην Πίκφορδ». Ή υπογραφή τοϋ συμβολαίου 
τούτου θεωρείται άπό τόν ξένον κινηματογραφικόν τΰπον, 
ώς έξαιρετική έπιτυχία τής Φόξ, διότι ή Ντέλια Μαγκάνα 
είνε μία καλλιτέχνις πού πολύ γρήγορα θά γοητεύση τό 
παγκόσμιον κοινόν-

Είνε ηλικίας 21 μόλις έτών, γεννηθεϊσα τόν Φεβρουά
ριον τοΰ 1909 είς τήν πόλιν Μεξικόν, έτυχε δέ πολύ καλής 
μορφώσεως είς τό έκεϊ Κολλέγιον Σαλεσιάνο. Μετά τάς 
σπουδάς της άνήλθεν εις τήν σκηνήν, δπου άμέσως διε- 
κρίθη καί άπέκτησε τήν άγάπην τοΰ Μεξικανικοΰ κοινοΰ.

Τό 1928, τήν άνεκάλυψεν είς τό Μεξικόν μία άντι- 
προσωπεία τής Φόξ, ή δποία έσπευσε νά υπογράψω μαζή 
της ένα συμβόλαιον διά νά παίξη είς τόν κινηματογράφον. 
Πράγματι δέ έκτοτε ή Ντέλια Μαγκάνα έ.τρωταγωνίστησε 
είς διαφόρους ταινίας καί μέ τόσην χάριν καί ήθοποιΐαν 
ώστε νά όνομασθή «Ή Ίσπανίς Μαίρη Πίκφορδ».

ΜΕΓΑΛΟΠΡΑΓΜΟΝλ ΣΧΕΑΙΑ ΤΟΥ ΦΟΕ ■
Τό άμερικανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν «Μόσιον 

Πίκτσερ Νιούς» πληροφορείται έκ Χόλλυγουντ δτι δ Ού
ΐλλιαμ Φόξ μετέβη έπειγόντως είς τό Ντέλ Μόντε διά νά 
συνεννοηθή μέ διάφορα διοικητικά συμβούλια περί τοΰ 
δυνατοΰ νά έξαγοράση μίαν άπό τάς δύο εταιρείας, ή τήν 
Κολούμπια, ή τήν Γιουνίβερσαλ. Τό αύτό περιοδικόν άνα- 
φέρει δτι οί διευθυνταί τών στούντιο καί τών δύο άνωτέ
ρω εταιρειών διαψεύδουν τήν έν λόγω πληροφορίαν.

’Εξ άλλου τό Μόσιον Πίκτσερ Νιούς», πληροφορείται 
δτι ό Κάρλ Λέμλ άνεχώρησεν έκ Χόλλυγουντ διά Νέαν 
Ύόρκην.

ΤΑ ΚΕΡΑΉ_ΤΗ2 ΦΟΞ
Είς μίαν άπό τάς τελευταίας συσκέψεις τών διευθυν

τών τής Φόξ, δ πρόεδρός της Χάρλεϋ Κλάρκ έδήλωσεν δτι 
έπί τή βάσει τών ήδη συμβάσεων καί συμβολαίων, άποδει- 
κνύεται δτι τά κέρδη τής εταιρείας διά τό πρώτον ήμισυ 
τοΰ τρέχοντος έτους, υπερβαίνουν τά κέρδη τής αντιστοί
χου περιόδου τοΰ παρελθόντος έτους. Τήν 15ην ’Οκτω
βρίου θά διανεμηθή μέρισμα έξ ένός δολλαρίου, δι’ έκά- 
στην μετοχήν τής κλάσεως Λ καί Β.

NBA ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
πίΤΤΑΛΟΥΚ Α-ΤΣΙΝΕΣ

Τήν 30 Ιουλίου «έγυρίσθηκαν» καί αί τελευ-1 
ταΐαι σκηναί τοΰ έργου«Τό τραγούδι τοΰ έρωτος»ιίς 
τήν ιταλικήν, τήν γαλλικήν καί γερμανικήν εκδοσιν 

— 'Η ιταλική εταιρία Cities ετοιμάζει το «γύρι 
σμα« τοΰ νέου ηχητικού έργου τοΰ Πετρολίνι Nerone

— Ή εμπορική διεύθυνσίς τής Cines έτελείωσε 
τάς διαπραγματεύσεις διά τήν πιόλησιν τής ταινίας 
«'Η Νεάπολις ποΰ τραγουδά» εις τάς εξής χώρας. 
’Αργεντινή, Ούραγουάη, Παραγουάη,‘Χιλή, Περού, 
Ισημερινόν καί Βουλγαρίαν. Έπιόλησεν έπίσης τά 
σόρτς και δλας τάς άκτουαλιτέ διά τήν ’Αγγλίαν καί 
βόρειον ’Αμερικήν, τον Καναδάν, Μεξικόν, Φιλιππί- 
νας καί τάς νήσους Χαβάϋ.

— 'Η Λίλ Ντάγκοβερ πρωταγωνιστεί είς τήν 
ταινίαν «'Η ύπόληψις τοΰ μαθητάκου» τής "Εμελκα

S ΠΡΩΤΒ ΣΙΙΒΤ. ΤΙΝΙΑ
ΜΕ ΖΕΝΑΡΙΟ ΤΟΪ ΜΠΕΡΝΑΡ 200Υ

Περατοΰται κατ’ αύτάς εις τά έν ’Έλστρει στούν
τιο τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ τό «γύρισμα» τής 
πρώτης ταινίας (όμιλούσης φυσικά) μέ σενάριο τοΰ 
Μπέρναρ Σόου.

'Ο σκηνοθέτης αυτής Σέσιλ Λέβιης καθώς καί 
ά'παντες οί ηθοποιοί οϊτινες παίζουν εις αυτήν έξε- 
λέγησαν ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ συγγραφέως δστις 
καί έπεστάτησεν είς τό «γύρισμα» τής ταινίας.

Έκ τοΰ τίτλου ον φέρει ή ταινία αύτη «Πώς 
άπατοΰσε Τόν ά'νδρα της» δύναταί τι: νά συμπε- 
ράνη δτι έν αύτή θά έκδηλούται δλον τό ειρωνικόν 
δαιμόνιον τοΰ περίφημου συγγραφέαις. Εις έπίρ- 
ρωσιν αύτοΰ έρχεται καί ή αδημονία μεθ’ ής τό κοι
νόν τής αγγλικής πρωτευούοης αναμένει τήν ημέραν 
τής προίτης προβολής τοΰ έργου, δεδομένου δτι τό 
κοινόν τοΰτο είναι πάντοΐε καλώς πληροφορημένον 
σχι-τικώς μέ τήν δύναμιν ένός άναβιβαζομένου έργου.

Τήν έ'κδοσιν τής ταινίας αύτής θά επακολου
θήσω σειρά άλλων ταινιών μέ σενάριο τοΰ αύτοΰ 
συγγραφέως, αποκλειστικής παραγωγής τής Μπρί
τις Ίντερνάσιοναλ, μεθ’ ής ώς έγράφομεν πρό και
ρού συνεβλήθη δ συγγραφεύς.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ό θάνατος τοΰ Αόν Τσάνεϋ συνετέλεσε ώστε νά σταμα

τήσω τό γύρισμα μιά; νέας ταινίας. '"Η σάλπιγξ ήχοι» είς 
τήν οποίαν έπρόκειτο τόν κυριώτερον ρόλον νά παίξη ό 
μακαρίτης πρωταγωνιστής. "Ηδη τή Μέτρο Γκόλντουϊν Μέ- 
γερ συνεβλήθη μέ τόν Ούάλας Μπήρρυ, ό όποιος θά παίξη 
τόν ρόλον πού άφησε ήμιτελή ό Αόν Τσάνεϋ.

ΝΙΝΗΗΑΤΟΠΑΙΙΗΑΙ HffiW
ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ

Αί μηχαναι τάς όποιας προμηθεύεται πας 
έπιθυμών νά έξασφαλίση τήν άπρόσκοπτον 
λειτουργίαν καί συνεπώς τήν έπιτυχίαν τοϋ 

κινηματογράφου του

Clnrr-accHHitk 
Ml LAHO

ΤΥΠΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
0ΙΔΕΏΔΗΖ ΑΙΑ MS ΜΕΓΔΔΟΥΖ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ 

ΣΙΪΒΟΑΤΟΓΡΑΜ
Αθόρυβος, σταθερας προβολή;, άαρκλή; κχτα 

της πυρκαϊάς, μεγχλης άντοχή;
Τόν τύπον τοντον εχει προμ,η&ευΟ'ή τό άριστο~ 

κρατικόν κινηματο&έατρον Πειραιώς 

“ΚΑΠΙΤΟΛ,,

ΔΙΠΡΚΝΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
KRI nRPRKRTROHKH ΗΝΤΒΛΛλΚΤΙΚΩΝ

ΗΠΟΚΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΓ OAHN THN ΕΛΛΒΔΗ

Γ, ΣΠΙψΙΣ !ί Γ. IHUTOUS
Βούλγαρη 4 β—ΑΘ.ΙΝΑ!
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I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ

_____________________ Carl Laemmie

ΑΗΤΙΠΡΟΣΙΙΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

UNIVERSAL
NEW—YORK

Ιο γραφεΐον μαςJ) α δώση και πάλιν τήν ευκαιρίαν νά θαυμάση τό ελληνικόν κοινόν τά έργα τά όποια 
θα μείνουν άνεςαληπτα άπό τήν μνήμην τών θεατών καί τά όποια έγγυώνται μεγάλα; είσπράξ 

είς τούς κινηματογράφους τής Ελλάδος

ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΑ

LONESOME
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

UND ERTO W
ΣΟ ΜΠΟΟΥΤ

ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΑΤΤΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ Από τό μυθιστόρημα τοΰ μεγάλου συγ
γραφέως ’Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Τό έργον πού θά άποτελέση τό ώραιότερον 
μάθημα είς τάς μελλούσας γενεάς. Πρωταγωνισταί Λάονρα Ααπλάντ καί 
Τζών Μπόολς καί 20 ά'λλο άστέρες

Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (Ή Μαοοαλιώτις). Μία συναρπαστική είκών τής Γαλ
λικής επαναστάσεως μέ τήν Λάονρα Λαπλάντ καί Τζών Μπόολς. 2000 
ηθοποιοί έπί τής οθόνης

ΝΥΧΤΕΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΗΔΟΝΗΣ Εκ τοΰ περίφημου έργου τών μεγάλων συγγραφέων 
Dun ing καί Abbott με πρωταγωνιστάς τούς Γ.Τράϊον,’Έβελιν Μπρέντ καί 
Μέρνα Κέννετν. Ταινία έν μέρει έγχρωμος.

Πρωταγωνιστούν οι Γκλεν Τραϊον καί Βαρβάρα Κέντ. Εν μέρει έγχοωμος. 

ΤΗΣ ΤΖΑΖ Ίό άοιστοΰργημα τοΐ διασημοτέρου μουσουργού τής τζαζ Πώλ 
Ονάϊτμαν είς τό οποίον λαμβάνει μέρος καί ό ίδιος. Εξ ολοκλήρου έγχρωμος

Πρωταγωνισταί η Μαίρη Νόλαν, ό Ρόμπερ Έλις καί ό Τζών Μάκ Μπράονν 
Ιαινία πληρης ενδιαφέροντος ήχητική, όμιλοΰσα καί άδουσα, μέ τήν Λάονρα 

Λαπλαντ καί τον κομψον Σιλτκράοντ.

ΘΥΣΙΑ ΕΡΩΤΟΣ Τό ωραιότερου δράμα μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ καί τήν Μαίρη Φίλμπιν. Ται
νία ήχητική καί όμιλοΰσα.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ ΤΟΥ ΝΤΟΝ Πρωταγωτ'ίστούν οί μεγάλοι καλλιτέ- 
χτΕζι -Α,νταλρμϊΐερτ φον 2λετωφ και yltav Ντέγι,εφς· ^Υ^όΟεσις πρωτοιρα- 
νης. Πλούτος αφάνταστος. Εις το εργον λαμβάνει μέρος καί ολόκληρος ή γνω
στή μας χορωδία τών Κοζάκων του Ντον.

<

<

όποιων έπιοταμένην 
τούτω είς Ευρώπην

τήν ΠΟΑΑ ΝΕΓΚΡΙ

Αιμίλιον Γιάννινγκς, τοΰ

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 14—ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγρ. Διεύ&ννοις ΜΑΡΓΟΥΦΙΛΜ—Άρι&. Τηλεφ. 57-14—Γραμματοΰυρίς 5

Ewois PbatRS-UsKY (wT _ , , . if s a > rr■—z-'zzrzx" j Γνωστοποιονμεν εις τους αξιότιμους κ. κ. πελ,ατας μας οιενιτνντας Κινηματο
γράφων ότι τό γραφεΐον μας έξησφάλισε διά τήν Ελλάδα καί τήν άντιπροαωπείαν τής μεγάλης 

Αμερικανικής κινηματογραφικής εταιρείας

PARAMOUNT
είς της όποιας τόν κατάλογον περιλαμβάνονται τά παγκοσμίως σημειώσαντα μεγάλας 
έπιτνχίας κολοοσιαΐα έργα καί όμ.·.».θΰντα. καί τών
έκλογήν έκαμε αντοπροοώπως ό κ. I. Μαργονλης μεταβάς έπί

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ "Ενα δράμα ρωσικής ύποθέσεως μέ 
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ (Le patriote) Μέ τόν μεγάλον καλλιτέχνην ΑίμίΛίοψ x luu

I οποίου ή συμμετοχή καθιστά περιττόν κάθε έπαινον. Είς 
ι τό «Σφάλμα ενός πατέρα» λαμβάνει μέρος ή μεγαλειτέρα 

καλλιτέχνις τοΰ φίλμ παρλάν Ρουθ Τσάτερτον

Η 
Ο 
Τ© ΨΕΥΔΟΣ 
Η §ΑΠΟΛΥΙΡΩΣΙΣ 
ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ ιΠομπαντούρ). ’Έργον άφαντάστου πλούτου μέ τήν Δωρο&έαν 

Γκνς καί τόν ’Αντώνιο Μορέννο.
Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ Ύπέροχον δράμα μέ τόν ώραϊον Γκάρν Κονπερ.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΝΟΧΟΙ Πλήρους δραματικότητος έργον μέ τήν διάσημον ΙΙΟΑΑ ΝΕΓΚΡΙ.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Μέ τόν διάσημον γάλλον καλλιτέχνην Μωρίς Σεβαλλι'ί. 
ΕΝ VITESSE CH πειό χαριτωμένη κωμωδία τοΰ Χάρολδ Λόνδ.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Λονπε Βελέζ καί Γκάρν Κονπερ. ’Ονόματα καί έπιτυχίαι.
ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΟΝΕΙΡΟ Πρωταγωνιστούν δύο χαριτωμένοι καλλιτέχναι, ή Νάνον Κάρολ καί ό 

Γκάρν Κονπερ. Ταινία έν μερει έγχρωμος.
SYMPIIONIE NUPTIAEE Πρωταγωνιστής καί σκηνοθέτης ό ’Έριχ φόν Στρογχάϊμ. ΊΙ ύπόθε- 

σις λαμβάνει χώραν κατά τήν προπολεμικήν εποχήν καί παρουσιάζει σκηνάς έκ 
τών λαμπροτέρων τελετών τή; Αυστρία<ής Αυλής, ενώπιον τοΰ Αύτοκράτορος 
Φραγκίσκου ’Ιωσήφ. Ταινία έν μέρει έγχρωμος.

MANHATTAN COCKTAIL Θαυμασία δραματική όπερέττα μέ τήν Νάνον Κάρολ καί τόν Ρ. Άρλεν 
Ο ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ Ταινία έν μέρει έγχρωμος, μέ πρωταγωνιστάς τήν Τζέϊν Νοβάκ καί τόν

Ρίτσαρ Ντίξ.
ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ Έκ τοΰ θεατρικού έργου Abie Irish Rose τό όποιον έπαιζε*  

το άπό σκηνής έπί πέντε συνεχή έτη έν Ν. Ύόρκη. Πρωταγωνισταί Ταάρλς 
Ρότζερς καί Νάνου Κάρολ.

CLOSE HARMONY Μέ τήν Νάνον Κάρολ. Ταινία ομιλούσα καί άδουσα.
Ε'ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ "Ενα ύπέροχον δράμα μέ τήν Πάλα Νέγκρι καί τόν Νίλς Άοτερ. 

Ταινία ήχητική καί άδουσα.

ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ



ίο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
1ί

MIR ΚΡΙΤΙΚΗ

ΙΟ ΤΡΑΓΟΥΑΙ ΤΟΝ ΙΝΙΑΚΟΝ ΤΟΥ ΝΤΟΝ
Τό γαλλικόν κινηματογραφικόν Hebdo Film, δημο

σιεύει ένθουσιώδη κριτικήν διά τήν ρωσσικής ύποθέσεώς 
ήχητικήν ταινίαν «τό τραγούδι τών κοζάκων τοΰ Ντον 
τής εταιρείας «Λέ Φίλμ Καμίνσκυ» υπό τήν καλλιτεχνικήν 
διεύθυνσιν τοΰ διασήμου ρώσου ρεζισέρ Γ. Άτζαγκάρωφ 
καί μέ πρωταγωνιστάς τόν Χάνς Σλέτωφ, τήν Λιέν Ντέ- 
γιερς, τήν Έρθα Βάλθερ, τόν Κοβάλ Σαμπόρσκυ καί μέ 
τήν περίφημην χορωδίαν τών Κοζάκων τοϋ Δόν.

Χάρις είς τήν , μεγαλοπρέπειαν τής έκτελέσεως, τήν 
πολυτέλειαν καί τήν χάριν τοϋ διακόσμου, τήν δύναμιν (Ο
ρισμένων δραματικών σκηνών, καί τήν γοητείαν (ορισμέ
νων σκηνών, τέλος δέ χάρις είς τήν ήθοποιΐαν τών πρω
ταγωνιστών καί τήν μουσικήν άπόλαυσιν πού παρέχει ή 
χορωδία τών Κοζάκων τοϋ Δόν ή ταινία αυτή είνε άπό 
τάς πλέον,άξίας θαυμασμού πού έχουμε ίδή καί ακούσει, 
άφ’ διού έπεκράτησεν ο όμιλών κινηματογράφος. Εκτός 
τούτου έχει ύπόθεσιν άπό τάς πλέον συγκινητικός, ή ο
ποία εξελίσσεται είς τήν Ρωσίαν πρό τοΰ πολέμου καί ή 
οποία έν περιλήψει έχει ώς έξης:

Ό γέρος στρατηγός Κονταρίν είναι δυσαρεστημένος 
διά τό συνοικέσιον τής πλούσιας ανεψιάς καί κηδεμονευο- 
μένης του κομήσσης Μάρφα Κονταρίν, μέ τόν πρίγκηπα 
Τζοκάρωφ, τοΰ οποίου δ πατέρας αύιοκτονεϊ, έπειδή έχει 
καταστροφή οίκονομικώς. Πιέζει τήν ανεψιάν του νά εγ
κατάλειψη τήν ιδέαν τοΰ γάμου αύτοΰ, άλλά έκείνη άλλη- 
λοαπάγεται μέ τόν άγαπημένον της καί καταφεύγει είς τό 
σπίτι τοΰ οικογενειακού τη; φίλου ιερέα); Κλίπωφ, ' ' ' 
ποιος καί τούς στεφανώνει. Τήν στιγμήν πού τ " 
στέψις, έμφανίζεται ό γέρο στρατηγός καί υβρίζει σκαιό- 
τατα τόν πρίγκηπα γαμπρόν, ό όποιος τόν φονεύει. Δικά
ζεται καί καταδικάζεται είς έξορίαν στήν Σιβηρίαν, άλλά 
χάρις είς τήν βοήθειαν τοϋ πισιοϋ του υπηρέτου ’ίβάν, πολύ

! Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
...Η ΛΓΙ0ΛΫΤΡ(ΪΣ >■......

Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ Ε|Σ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Τό φίλμ αύτό, μέ τό όποιον έκαμετήν εναρξιν τών 
παραστάσεων του, τό «Πάνθεον», δέν είναι τίποτε άλλο 
άπό μίαν νεαν διασκευήν τοΰ γνωστού έργου τοΰ Τολστόϊ 
«τύ ζωντανόν πτώμα». Ή προσπάθεια αύτή τοϋ Φρένν 
Νϊμπλο, πρέπει νά δμολογηθή δτι ήτο άρκετά τολμηρά, 
δεδομένου οτι ό Πουντόβκιν μέ τό ίδιο θέμα είχεν ήδη 
πλουτίσει τον ^κινηματογράφον μέ ένα άπό τά πραγματι- 
κώς έλλεκτά έργα του.

Ο Φρέντ Νϊμπλο αναλαμβανων τήν κινηματογράφησιν 
τοΰ «Ζωντανού πτώματος» διεσκεύασε τό μυθιστόρημα συμ- 
φώνως πρός τήν ’Αμερικανικήν νοοτροπίαν. Έτόνισε δη
λαδή τό αισθηματικόν μέρος καί παρημέλησε τό φιλοσοφι
κόν τοιΟΰτον. Ή βαθειά φιλοσοφία τοΰ Τολστόϊ ποΰ τό
σον ζωντανά άπεδόθη είς τό έργον τοϋ Παντόβκιν, εδώ 
λείπει σχεδόν παντελώς. Καί έάν ή θέλαμε νά κάμωμεν 
μίαν, σύγκρισιν μεταξύ τών δύο φίλμ ή προτίμησίς μας δέν 
θά έκλινε βεβαίως πρό; τό μέρος ιής Άμέρικαν.έκδόσεως.

"Ενα μεγάλο ελάττωμα του φίλμ είναι τό δτι έγυρίσθη 
ω; partaut, καί εδώ προεβλήθη μόνον ώς μουσικώς συγ
χρονισμένοι', καί αύτό όχι μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Συνεπιία 
τούτου είναι ό περιορισμός τών ντεκόρ καί τής δράσεως 
καί ή ατελείωτη σειρά υποτίτλων ποΰ αντικαθιστούν τούς 
διαλόγους.

■ , Μέ τά άνωτέρω δέν θέλομεν νά άρνηθώμεν κάθε άξί-
,τελειώνει η αν άπό τήν «Άπολύτρωσιν» Λ·Λ- --■■ -...... -a.—/..... -, — έ*.  Διότι καί σκηνοθεσίαν ενσυ

νείδητον έχει καί ερμηνείαν ήθοποιών άρκετά ικανοποιη
τικήν, άφού άλλωστε συγκεντρώνει τά ονόματα τοΰ Τζών 
Τζίλμπερ καί τής Ρενέ Άντορέ’ Ή Έλέανορ Μπόρντμαν 

' J νόστιμη πράγμα ποΰ άναπληροϊ έν μέρει τήν προσω-
, I ------~·,-- --- , , tvu. l.e/,tl-

,· ·, ■■ - . ·■ -------  ....... έμαθαν ιην ως αχρωμάτιστον ρόλον.
ιστορίαν τους, τους κρατούν κοντά τους ώς συντρόφου;.' ' - - -
Είς μίαν συμπλοκήν μέ απόσπασμα, < ' ....
Τζογκάρωφ κατορθώνει νά διαφυγή έπί κεφαλής τών" πε
ρισσοτέρων ληστών, οί όποιοι τόν άνακηρύσσουν ά----- Λ
τους.

S ' ττ at cs. ,. ,, α , , -ι—, ,ιν,,ν «υ αrow,ηροι εν μέρει την ποοσω-
δραπετευει. Καθ οδον όμως συλλαμβανονται απο μιαν με- πικότητα καίό Κόνρατ Νάγκελδέν κρατεί παρά ένα τελεί- 
γάλην συμμορίαν 1 σιγγάνων, οι οποίοι όταν έμαθαν ιην ως άχρωμάτιστον ρόλον.

, - ,- - ■ ζ'ζ· Τό συμπέρασμά μας είναι δτι ή εκλογή τοϋ έργου «Ά-
ο πριγκηψ Μιχαήλ πολύτρωσις» διά τήν, εναρξιν τών παραστάσεων τοϋ« Παν- 
επι κεφαλής των πε- | θέου»^δέν ήτο πολύ έπιτυχής τόσον άπό άπόψεως καθαρώς 

---------- αρχηγόν φίλμ δσον καί άπό άπόψεως έπιδείξεως τής άξίας τών ή- 
ίπ'τη· -■>!--------------------------------------------------χητικών του εγκαταστάσεων. Βίων ΙΙαπαμιχάληςΟ Ιβαν εςαποστελλεται να ειδοποίηση την κόιιησσαν ---------- ------------------------------------”>..ΖαϊύίΒρώ„ ά0 ΜΠ0ΠΤΪΡ ΚΗΤΜ Η2 το BKP0A1R0[J

Ό Μποΰστερ,Κήτον καί ή σύζυγό; του Ναταλία Τάλ- 
τ·γ έ,.Η.β,.σΛ?Γ.ν τοΰ υ,τερωκεανείου «Βρέμη»

είς τήν ’Αμερικήν, έπέρασαν μερικές 
-ί1. 'Ο Μπούστ^ρ Κήτον έπεσκέφθη 

,·- : - , ,,- . ----=> —, ■ — , —ι- — u · j, c,; τό Νοίμπάμπελσμτεργκ καί έξε-
τον,πριγκηπα^Μιχαη?. αρπαςει ως όμηρόν την κόμησσαν, φράσθη μέ εξαιρετικά εγκώμια διά τάς εγκαταστάσεις όμι- 
.. .............।τάς όποιας είχε έφωδιασμένα τά στούντιο καί

ά τήν αι οποϊαι, είπε,υπερβαίνουν δλας τάς άλλα; εγκαταστάσεις 
πού έχει ίδή άνά τόν κόσμον.

Μάρφα, μέ τήν όποιαν ερωτοτροπεί ό λοχαγός Βρόσκυ, 
όποιος τήν έχει πείσει οτι ό αγαπημένος τ ,; ’ '
δταν έπεχείρει νά δραπέτευση. Ό Ίβάν ξ_?_____ ζ --
τως τόν Βρόνσκυ καί φεύγει μέ τήν κόμησσαν πρός ι 
νάντησιν τοΰ κυρίου του. "Οταν δμως φθάνουν εί< ' ’ 
μέρι ευρίσκουν τού; συμμορίτας έν στάσει εναντίον

; της έσκοτώθη 
ξυλοκοπεϊ δεόν-

συ- t --------------„ ___ ,
τό λη- ματζ, προτού έπιβιβασθούν

., - - , - . . - .    τοΰ διά νά επιστρέφουν t’
αρχηγού των, επειδή προσπαθεί νά θέση φραγμόν είς τάς ' ημέρες είς τό Βερολΐνον.
αγριότητάς των. Κνας από τού; ληστάς, διά να εκβίαση τάατελιέ τή; Ούφα εί; τό Νοϊμπάμπελσιιτεογκ ...... ο_ 
τον πρίγκηπα Μιχαήλ αρπαζει ω; όμηρόν τήν κόμησσαν, ' φράσθη μέ εξαιρετικά εγκώμια διά τάς εγκαταστάσεις όμι-
λιποθυμον. Ο πριγκηψ ορμα σαν θηρίο καί κατορθώνει ; λοΰντος μέ τά; οποίας είχε έφωδιασιιένα τά στούντιο καί
να την παρη. Αλλα την στιγμήν που κατορθώνει νά , — ,·,...
έπαναφέρη στάς αισθήσεις της, οί στασιασταί τοΰ ρίχνουν 
μίαν ομοβροντίαν πυροβολισμών. Μία άπό τάς σφαίρας I 
πληγώνει θανασίμως τήν κόμησσαν Μόρφα, ή όποια ξε
ψυχά, ένω ό Μιχαήλ χύνει άπ’ επάνω της δάκρυα πικρά. ’ Ρ . -ζλ —- r*  —Τ- 1 ό- zx.% · Ν Α * > — Α , ■ ■ Α — Α — ■ . . — - . . . ’ Ε ?*  *ν  V
λαμπρός πριγκηψ πηγαίνει καί κλίνεται είς ένα μοναστήρι.

Τήν αποκλειστικήν έκμετάλλευσιν τής άνωτέρω ταινίαι 
διά τήν Ελλάδα, έχει τό ένταΰθα γραφεΐον τοΰ κ. I 
Μαργουλή’

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τίποτε πλέον δέν τόν συνδέει μέ τόν κόσμον καί δ άλλοτε 1 
λαιιποός ποίνκνηΐι πυναίνει καί. κλίνεται ρϊ.- ρνα ,ιηκαατίίΓ», ' 

καθ εβδομάδα σημείωμα προβαλλομένων έργων. 
Μαίρην (Χαλκίδα). Γράψατε: Mary Astor 

\ Studio, Culuer City, Cal. U. S. A.
Βογιατζην (Σερ ’ 

I γραφή έγένετο.
Μιτυλήνη

ΚΐΗΗΜΛΤΟΓΡΛφίΚΗ εβαομας :

Α. Άμπραγιάν 
Γ. Χασάπης 
Φόξ Φίλμ 
Κινημ. Όρφεϋς 
Κινημ. Άχίλλειον Βόλος 
Δ. Μαυροβίτης 
Χαρ. Μπάλας

Άθήναι 
Σέρραι

Καστόρια 
Άθήναι

1—10—930 
1-10-930 
1-10-930 
1—10—930 
1 -10—930 
1—10—930 
1-10-930

μέχρι

30 9-931 
30-3—931 
30-9 -931 
30-9-931 
30 -9— 931

Άντωνόπουλον (Κυπαρισσίαν). Ήμπορεϊτε ν’ άνα- 
λάβητε καί σάς παρακαλοΰμεν νά μας στέλνετε τακτικά

Μαίρην (Χαλκίδα). Γράψατε : Mary Astor, Goldwyn 

οαζ). Έλήφθη επιταγή δρχ. 60. Έγ- 

‘Ελιάσυ (Καστοριάν). Καί οί δύο, Νοβάρρο καί Τσά- 
πλιν δεν εΐνε ίσραηλίται. ’Επιταγή έλήφθη, εύχαριστοΰ- 
μεν· Σας άπεστέίλαμεν έπίσης έξ (άρ. 6) φωτογραφίας.

Στέφικαρ (Θεσσαλονίκην). Παρακαλοΰμεν θερμώς 
όπως αρχίσετε αμέσως τακτικήν αποστολήν ανταποκρίσεων 
καθ’ εβδομάδα. Δέον νά ταχυδρομούνται έκάστην Τρίτην 
ή τό πολύ Τετάρτην,

Οί χειμερινοί κινηιιατογράφοι τήςπό- 
λεώς μας έκαμαν εναρξιν τών παραστά- 
σεών των άπό τής παρελθούσης έβδο- 
μάδος.

Πρώτος έκαμεν έναρξιν ό κινηματο
γράφος «Πάνθεον» άπό τής παρ. Πέμ
πτης 9 Όκτωβρ. μέ τό έργον «Άπολύ- 
τρωσις» τής «Μέτρο Γκόλτουϊν».Ή πρε
μιέρα του ύπήρξεν άληθινά θριαμβευ
τική. ’Εννοείται δτι τοΰτο δφείλετο άφ’ 
ένός μέν διότι ήτο ό μόνος κινηματο
γράφος, έκ τών χειμερινών ποΰ έκαμε 
εναρξιν τών παραστάσεών του, άφ’ ε
τέρου δέ καί ή περιέργεια τοϋ κοινού 
διά νά ϊδη πώς διεσκευάσθη ή αίθουσα 
του, ή όποια πραγματικώς είνε άρκετά 
ευπαρουσίαστος ώστε νά καθιστά άρ
κετά εύχάριστον τήν παραμονήν των 
θεατών.

’Επίσης τό Σάββατον 10 τρέχον
τος μηνός έκαμε εναρξιν καί δεύτε
ρος κινηματογράχος, τό »Σαλόν 
άλ» μέ τό έργον τής «Φόξ Φίλμ Τί α
ξίζει ένα τρελλό φιλί» μέ τόν διάσημον 
τενόρον Ντόν Ζοζέ Μοχίκα. 'Η ταινία 
αυτή εΐνε ή πρώτη ομιλούσα ίσπανιστί 
σημειώνει δέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

’Επίσης χθές Σάββατον έκαμεν έναρ- 
ξιν καί έτερος Αριστοκρατικός κινημα
τογράφος, τό έπί τής όδοΰ Σταδίου 

Σπλέντιτ», τό όποιον έγινεν έντελώς 
άγνώριστον, μέ τήν ώραίαν γερμανιστι 
ομιλούσαν ταινίαν «Αύτή τή νύχτα ί- 
σως»μέ τήν χαριτωμένην Τζέννυ Γιουγ- 
κο.

Έντός τής τρεχούσης έβδομαδος κά
μουν έπίσης εναρξιν δύο άκόμη κινη
ματογράφοι, ό έπί τής όδοΰ Σταδίου 
«’Απόλλων» καί ό νέος έπί τής Πλατεί
ας Όμονοίας τοιοϋτος «Κοτοπούλη».

Τήν προσεχή έπίσης εβδομάδα θά 
κάμη έπίσης εναρξιν καί τό «Οίίφα 
Πάλας»·

Περί τό τέλος τοϋ τρέχοντος μηνός 
θά κάμη εναρξιν τών παραστάσεων του 
καί δ νέος κινηματογράφος «Τριανόν» 
τών κ.κ. Φραγκέτη καί Άρτέμη, χορη- 
γηθείσης τής σχετικής άδειας ύπό τής 
αρμόδιας έπιτροπής. .

Χθές Σάββατον άφίχθη άτμοπλοϊκώς 
μέσω Μασσαλίας τό αύιοκίνητον συνέρ
γειαν τής «Φόξ Φίλμ», τό όποιον προ
ορίζεται διά τήν λήψιν όμιλουσών επι
καίρων. Ό ένταΰθα Γεν. Διευθυντής 
τής «Φόξ Φίλμ» κ. Χάρλεϋ ήλθεν είς 
σχετικήν συνεννόησιν μέ τάς άρχάς διά 
τήν παροχήν πάσης δυνατής εύκολίας, 
πρός λήψιν τών «Φόξ Μούβιτον Νιούς. 
Άρχή λήψεως όμιλούντων έπικαίρων, 
’ίσως κάμει άπό τούς έν τφ Παναθη
ναϊκή) Σταδίφ Βαλκανικούς ’Αγώνας 
καί τήν Βαλκανικήν Διάσκεψιν. Πάν
τως [τό ειδικόν τοΰτο συνεργεϊον τής 
«Φόξ», τοΰ όποιου σχετικήν εικόνα θά 
δημοσιεύσωμεν είς τό προσεχές τεύχος, 
θά παραμείνη είς τήν πόλιν περί τάς 
2—3 έβδομάδας. Κατά τό διάστημα δέ

τούτο θά «γυρίση πλεΐστα; ήχητικάς 
έπικαιρότητας, αί όποϊαι θ’ αρχίσουν 
προβαλλόμενοι μετά είκοσαήμερον πε
ρίπου. Τήν προβολήν τών ελληνικών 
«Φόξ Μούβιτον Νιούς», θά παρακολου
θήσουν οί ’Αθηναίοι άπό τής οθόνης 
τών κινηματογράφων «Σπλέντιτ» και 
«Σαλόν ’ίντεάλ».

Σήμερον Κυριακήν είς τό λαϊκόν κί
νημα τοθέατρον Σιναμπάρ» συνέρχον
ται πάντες οί υπάλληλοι τών κινημα
τογραφικών γραφείων και Κινηματοθε
άτρων, δπως συσκεφθοΰν διά τήν ίδρυ- 
σιν σωματείου.

Ό«Κινημ. Άστήρ», ό όποιος θά πα- 
ρίσιαταται είς τήν σόσκεψιν δι’ άντι- 

[ προσιόπου του, θά γράψη είς τό προ
σεχές τεύχος τάς ληφθεισόμένας απο
φάσεις περί τής ίδρύσεως τοΰ νέου αύ
τοΰ σωματείου.

* ’’ *
"Ενας θαυμάσιο; κινηματογραφικός 

διαγωνισμός διενεργεϊται ύπό τής κα
θημερινής έφημερίδος ' Άκρόπολις»τόν 
όποϊσν ό «Κινημ. Άστήρ» συνιστα εις 
τούς άναγνώστας του νά παρακολουθή
σουν. Είνε άρκετά ένδιαφέρον καί πρω
τότυπος, άλλά καί άρκετά γαργαλιστι
κά τά δώρα τά όποια θά λάβουν οί εΰ 
τυχεΐς λΰται.

Άπό τοΰ φύλΐ,ου αύτοΰ δ «Κινημα
τογραφικός Άστήρ» άρχίζει τήν δημο- 
σίευσιν κριτικών τών προβαλλομένων 
έν Άθήναις έργων. Αί κριτικαί αί ό
ποιοι θά γράφωνται ύπό τών έκλεκτών
συνεργατών μας κ.κ. Ro Μα κυΐ Β. Πα* . 
παμιχάλη θά εΐνε πάντοτε αύστηρώς ώς 
πάντοτε άμερόληπτοι θά δίδουν δέ είς 
τούς άναγνώστας μας έπιχειρημ,ατίας 
Κινηματογράφων μίαν πλήρη εικόνα 
τής άξίας ένόςέκάστου έργου.

’Επειδή δμως είνε ένδεχόμενον, έμ
ποροι ταινιών νά δυσαρεστηθοΰν έκ 
τής άμερολήπτου κριτικής τών συνερ
γατών τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέ
ρος», τών οποίων τήν γνώμην υιοθετεί 
πλήρως τό περιοδικόν μας, καθίσταται 
άπό' τοΰδε είς πάντας γνωστόν, δτι ή 
καθιερωθεΐσα τακτική τοΰ «Κινηματ. 
Άσιέρος οσον άφορα τήν δημοσίευσιν 
αυστηρών κριτικών θά συνεχισθή οία- 
δήποτε καί άν θά εΐνε ή στάσις τών έμ
πορων κινημ. ταινιών άπέναντί μας. 
®Εΐνε ένδεχόμενον έν τή άμεροληψίφ 
μας νά κατηγορήθώμεν καί ώς έκβια- 
σταί δπως συνηθίζουν νά άποκαλοΰν 
πολλοί κάθε δημοσιογράφον δ όποιος 
έκτελεϊ το καθήκον του, άποκαλύπτων 
μίαν αλήθειαν. "Ας εΐνε δμως βέβαιοι 
οί «πολλοί μικροί» αυτοί κύριοι οί ό
ποιοι θά εύρεθοΰν ένδεχομένως νά 
προσάψουν είς ημάς μίαν τοιαύτην κα
τηγορίαν δτι ό «Κινηματογραφικός Ά
στήρ δέν θά διστάση έπ’ ούδενί λόγιο 
νά φέρη αυτούς ένώπιον τών δικαστι

κών Αρχών διά νά δώσουν λόγον είς 
τήν Δικαιοσύνην.

Ή γνώμη τοϋ κάθε πολίτου είς την 
Ελλάδα εΐνε καί θά είνε σεβαστή έ
χει δέ πάς τις τό δικαίωμα νά τήν έξω- 
τερικεύη καί μάλιστα δταν η γνώμη 
αΰτη εΐνε γνώμη άνεγνωρισμένων ειδι
κών, ώς τών δύο άνωτέρω άναφερομέ- 
νων συνεργατών μας περί τά κινηματο
γραφικά.

Είς τινας καθημερινά; αθηναϊκός ε
φημερίδας έδημοσιεύθη καταλλήλως η 
είδησις περί τής προσεχούς άφίξεω; είς 
Αθήνας τών γερμανών καλλιτεχνών 
Λίλιαν Χάρβεϋ καί Βίλλυ Φρίτς. , Ε
πειδή λόγιο τή; κυκλοφορησάσης εΐδή- 
σεως, πλεϊστοι άναγνώσταί μας δι’ έπι- 
στολών των μά; παρακαλοϋν νά τούς 
πληροφορήσωμεν κατά πόσον ή είδησις 
αΰτη αληθεύει, ήμεθα ύποχρεωμένοι^νά 
τούς βεβαιώσωμεν δτι ή είδησις αΰτη 
δέν άνιαποκρίνεται διόλου πρός τήν 
αλήθειαν, άλλ’ άποτελεϊ καθαρώς δια
φημιστικόν μέσον τής λίαν προσεχίϋς 
προβληθησομένης είςιό «Οΰφα Πάλας» 
ταινίας είς ήν πρωταγωνιστούν οί δύο 
συμπαθείς καλλιτέχναι. Τό_ γεγονός 
τοΰτο μάς τό διεβεβαίωσεν καί δι’ επι
στολής τη; αύτή αΰτη ή έν Βερολίνφ 
κινηματογραφική έταιρία (’.F.A., η ο
ποία μάλιστα άπορεϊ πώς τόσον ευκο
λίας εύρίσκουν θέσιν εί; σοβαρά; έφη- 
μερίδας ειδήσεις τόσον άνακριβεϊς..

Δυστυχώ; θέμα τής ψευδβΰς ταύτης 
είδήσεως έπεσε καί έκλεκτη συνάδελ
φος πρώην συνεργάτις τού Κινηματο- 
γραφικοϋΆστέρος», ή όποια εν τή επι
θυμία τηςδπως δώση είςτούςάναγνώστας 
τή; έφημερίδος, είς ήν προσφέρει , τήν 
πολύτιμον συνεργασίαν της, μίαν ένδι- 
αφέρουσαν εΐδησιν, αφιέρωσε δύο ολο
κλήρους στήλας σχετικώς μέ τήν ανα
κριβή αύτήν εΐδησιν.

Τό γεγονός τοΰτο μάς ύπενθυμίζει 
τήν καί άλλοτε καί σχεδόν κατ’ έτος, 
διά τοΰ ίδιου τρόπου διαφήμησιν τών 
έργων τής U-F.A. πράγμα τό όποιον 
ήνάγκασε κάποτε έπλεκτήν γερμανίδα 
καλλιτέχνιδα νά διαμαρτυρηθή έντό- 
νως διά τόν τρόπον τής διαφημίσεως 
τών έργων τη; έν Έλλάδι.

Ό "Αργος.

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π ΕΙ ΡΑ ΙΕΥΣ

Κάπιτολ. Προεβλήθη ή ηχητική ται
νία «Μοιραία αγάπη» μέ τόν Τζίμπερ 
καί τήν Κάρμπο, τό όποιον ήρεσεν.,

Χάϊ—Αάίφ. "Εκαμεν έναρξιν άπό 
τής πρώτη; τρέχοντος μηνός μέ τό έρ
γον «Ό έρως θριαμβεύει». Κατά τήν 
λήξασαν έβδομάδαςπροέβαλλε τήν γαλ
λικήν ταινίαν Ό δρόμος πρό; τήν ευ
τυχίαν».

1 Ή Διεύθυνσις έξησφάλισε διά τήν
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χειμερινήν περίοδον τήν άποχλειστικότα 
τής προβολής των «Φόξ-Μούβιτον-Νι- 
ούς», τά όποια τόσον αρέσουν είς τούς 
θεατάς,

Σπλέντιτ. Αρχίζει άπό τής προσε
χούς έβδομάδος μέ έργα τής «U.E.A, 
«Σιιέ — Όριάν» καί τοΰ κινηματογρά
φου ’Απόλλων ’Αθηνών.

Φως. "Εκαμεν έναρξιν άπό τής Πα
ρασκευής μέ τό έργον τό «Ρόδον τής 
Βαγδάτης».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα:
«Οί Κοζάκοι μέ τήν Ρενέ Άντορέ, 

«Ό ηλίθιος» μέ τόν άποθανόντα Λόν 
Τσάνεϋ, «Οί ιππείς τοΰ θανάτου Τι μ 
Μάκ Κόϋ καί έσυνεχίσθη τό επεισοδια
κόν Ταρζάν δ Παντοδύναμος».

Μάνος Βρυέννιος.
ΠΑΤΡΑΙ

Πληροφορούμαι άσφαλώς δτι δ άγα- 
πητός επιχειρηματίας κινηματογράφων 
τής πόλεώς μας κ. Π. Κουβέλης θά 
κάμη έναρξιν δμιλοΰντος κινηματογρά
φου έγκαθιστών πρός τούτο τό τελειό
τερα μηχανήματα συστήματος Σούπερ- 
φον διά τήν προβολήν ταινιών Βίταφον 
καί συστήματος Simplimus διά τήν 
προβολή νταινιώνΜούβιτον,έξασφαλίσας 
πρός τούτο καί τάς έκλεκτοτέρας ται
νίας τής νεωτέρας παγκοσμίου πα
ραγωγής.

’Επίσης πληροφορούμαι άσφαλώς δτι 
καί ό έιερος κινηματογράφος «Ίντεάλ» 
άποκτφ συντόμως μηχάνημα δμιλοΰντος 
γερμανικού συστήματος «Κλάγκφιλμ», 
τοΰ όποιου δμως τήν έγκατάστασιν θά 
κάμη δι’ ίδιον λογαριασμόν του ό κ. Θ. 
Δαμασκηνός διά τήν Αποκλειστικήν 
προβολ,ήν τών ταινιών τών γραφείων 
Δαμασκηνού καί Κουρουνιώτη.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα 
«"Ηρως τών επτά θαλασσών», Τό θΰ
μα τοΰ πολέμου» καί «Ραγιά», έτερ- 
μάτισε δέ τάς παραστάσεις του λόγιο 
τοΰ έπελθόντος χειμώνος.

Άκταϊον. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«Ταξεϊδι στή σελήνη», «Οί ναυαγοί τής 
ζωής», «Τό διαβολόπαιδο» καί έκλεισε 
λόγφ τοΰ ψύχους.

Κερκυραϊκός. Έτερμάτισε άπό είκο- 
σαημέρου τάς παραστάσεις του.

Ποικιλιών (χειμερινόν)."Εκαμε έναρ- 
ξιν τής χειμερινής περιόδου μέ τό έργον 
τής Χάϊ Φιλμ τών ’Αθηνών «Έσκότω- 
σα γιά τήν τιμή μου» μέ ικανοποιητι
κήν επιτυχίαν. Προσεχώς «ΊΙ μοδίστα 
τών Παρισίων», «Γαμπρός άπό πείσμα» 
καί ’Αγοροκόριτσο . Μπιζέλης 
ΛΑΡΙΣΣΑ

Φρούριον. Ό θερινός αυτός κινημα
τογράφος διέκοψε τάς παραστάσεις του 
λόγφ τής έποχής.

’Ολύμπια. ’Από τής 16 τρέχ. κάμει 
έναρξιν τής χειμερινής περιόδου μέ τό 
έργον «Λουλοΰδι στή σκιά». Τό κινη
ματοθέατρο «’Ολύμπια» άνακαινισθέν 
έκ βάθρων παρουσιάζεται άξιον κέν- 
τρον τής Θεσσαλικής πρωτευούσης. Έπί 
τή προβλέψει μάλιστα δτι συντόμως ό 
διευθυντής τοΰ νέου κινηματοθεά

τρου κ. Τζεζαίρλίδης θά έγκαταστήση 
όμιλοΰντα κινηματογράφον, ί'πεβλήθη 
είς υπέρογκους θυσίας διά τήν άπό 
άκουστικής άπόψεως τελείαν διαρρύθ- 
Ιι(θΐν ϊ’Ϊ5 αιθούσης τής όποιας μάλιστα 
ηύςησε καί τόν άριθμόν τών θέσεων.

Μονσιος
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ενστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Δίγαμος», «Φομπούρ Μονμάρτρ» 
καί «Ό ευθυμος χήρος». Έπίσης τήν 
29 π. μ. έδόθη συναυλία υπό τοΰ βα
ρυτόνου τοΰ έλλην. Μελοδράματος κ· 
Πρεδάρη υπό τήν προστασίαν τοΰ Γεν. 
Διοικητοΰ κ. Άχ. Καλεύρα.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
« Όταν οί γυναίκες παίζουν», «Σάν 
όνειρό» καί »Ή νήσος τών πειρατών» 
έργα παλαιά καί κατεστραμμένα.

Σταμ. Παπ.
ΒΑΘΥ (Σάιτου)

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κατακτητής» καί «Πλατωνικός γά
μος». "Ηδη διέκοψε τάς θερινός παρα
στάσεις, τήν προσεχή δέ εβδομάδα κά
μει έναρξιν τής χειμερινής περιόδου.

Ήραΐον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό καρναβάλι τοΰ έρωτος», «’Ανθρώ
πινη αδυναμία» καί «Τσαρλατάνος». 
Άπό τής παρελθ. Πέμπτης 2 ’Οκτω
βρίου έκαμε έναρξιν τών χειμερινών του 
παραστάσεων μέ τό έργον «Συζυγικοί 
παύσεις». Πούλμαν
ΚΑΒΑΛΛΑ

-Αϊ'χλη. Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Η 
κυρία μέ τά γκρίζα», «Ή λησταί τής 
Ν. Ύόρκης» καί Φωτιά στό μέτωπο».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τραγφ- 
δία τοΰ Πόλου» καί «Ερωτικά γυμνά
σια» έπιτυχώς. Κόκκινος
ΒΟΛΟΣ

Είσήλθομεν πλέον όριστικώς είς τήν 
χειμερινήν περίοδον έπειτα άπό τάς τε
λευταίας βροχάς. Οί θερινοί μας κινη
ματογράφοι διέκοψαν τάς παραστάσεις 
των καί οί κινηματογραφόφιλοι τής πό
λεώς μας ήρχισαν νά συγκεντρώνονται 
είς τό μοναδικό μας «Αχίλλειο .

Δυστυχώς αί προβλέψεις μας γιά τήν 
έξέλεξι τών κινηματογραφικών επιχει
ρήσεων τής πόλεώς μας έπηλήθ3υσαν. 
Ή κρίσις καί ή άστοργία τοΰ κράτους 
τούς κατεβαράθρωσε. Οί κινηματογρά
φοι τών κ.κ- Άργυλλά καί Φραγκουδά- 
κη δέν θά λειτουργήσουν κατά πάσαν 
πιθανότητα κατά τήν άρξαμένην περίο
δον καί συνεπώς τό «Άχίλλειον» θά 
είναι τό μοναδικόν μας θέαμα.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ αρκε
τήν έπιτυχίαν«Ή ωραία τής Βαλτιμό
ρης καί «Ατιμασμένη παρθένος»«Προ- 
σεχώς «Μανωλέσκου»'

Έξωραϊστικής. Προεβλήθησαν άνε- 
πιτυχώς, λόγω τοΰ καιροΰ, Ή Ερυ
θρά πόλις '

Παπαβασιλείου
XIQ7

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φιλμ Τό 
παιδί τής έρήμου», ή κωμωδία «Τό 
πανταλόνι τοΰ σκωτζέζου», Πρίγκηψ

καί άπάχισσα» έπιτυχώς καί επεισόδια 
τού έργου Μυστηριώδης χείρ. · Προσε
χώς «Έπανάστασις στήν Κίνα».

Βονδούρης
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ σχετι
κήν επιτυχίαν Ή Ζωντοχήρα», «Ή 
σκλάβα του» μέ τόν άποθανόντα Μίλ- 
των Σίλς» καί «Ό πειρατής τοΰ ωκεα
νού περιπετειώδες. Τήν προσεχή έβδο- 
μάδα Συζυγικαί θυσίαι.. Ά. Σ.
ΑΙΤΙΟΝ

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν «Ματίας 
Σάντορφ», «Ό πΰργος τοΰ βραδέως 
θανάτου» καί Ό θαλασσοκράτωρ · μέ 
τόν Τζών Μπάρρυμορ. Μπιρμπίλης
ΧΑΝΙΑ

Ίδαϊον 'Άντρον. "Εκαμε έναρξιν 
τών χειμερινών του παραστάσεων μέ τό 
έργον Ή γυναίκα τοΰ δρόμου».

Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ό λευ
κός σεΐχης» καί τό ελληνικόν έργον «Ό 
παληάτσος τής ζωής». Ε.Κ.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό έργον 
«Τό πουκαμισάκι τής ζωντοχήρας».

Γιαλέσσας 
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

’Αττικόν. Λόγφ τής Ακαταστασίας 
τοΰ καιρού προεβλήθησαν τά έργα «Οί 
κατάσκοποι» διάδευτέρανφοράν καί«Οί 
λύκοι τού Αέρος». Πα φίλης
ΗΡΑΚΛΕ'ΟΝ

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν αί βωβαί 
ταινίαι «Διπλή κατηγορία» μέ τόν Μίλ- 
των Σίλςκαί«Ή λεγεών τών Αθανάτων» 
μέ τόν Μπάρτελμες.

Βόσπορος. Προεβλήθη τό έργον «Τό 
λυκόφως τοΰ κακού» μέ τήν "Αννα 
Νέλσον.

Λόγιο τής Ακαταστασίας τοΰ καιρού 
οί υπαίθριοι κινηματογράφοι άπαξ ή 
δίς μόνον έλειτούργησαν κατά τήν πα- 
ρελ. εβδομάδα καί μέ έλαχίστους θεα
τός. Έν τώ μεταξύ συνεχίζονται πυρε- 
τωδώς αί μεταρρυθμίσεις τοΰ χειμερι
νού «Απόλλων τοΰ κ. Λιναρδάκη, έλ- 
πίζεται δέ νά κάμη έναρξιν τών προ
βολών περί τά μέσα τρ. μηνός.ζ

Ο Παρατηρητής. 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πώς γλεντά δ Γιάννης», « Ο ηλίθιος» 
καί έπεισόδια άπό τό έργον «Ό υιός 
τοΰ Ταρζάν».

Πανουργίας, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Οί τελευ
ταίοι τσάροι , «'Έξ ημέρες μέσα στούς 
άπάχηδες», «Πανταχοΰ παρών» καί 
- Μπαλαόο . "Ηδη λόγφ τοΰ χειμώνος 
διέκοψε τά; παραστάσεις του. Ό χειμε
ρινός θ’ άρχίση προσεχώς άφοΰ ^ό κ. 
Μπίτας έπισκεφθή τάς Αθήνας πρός 
Αγοράν μηχανημάτων δμιλοΰντος.

Ί. Γρ.
ΚΟΜΟΤΙΝΗ

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό

0 ΧΟΒΑΡ ΧΙΟΥΖ
ΚΑΙ Η “ΠΟΥΝΑΤΤΕΝΤ ΑΡΤΙΣΤΣ,,

Τηλεγραφήματα έκ Χόλλυγουντ πρός τάς ευρωπαϊκά; 
κινηματογραφικά; έφημερίδας Αγγέλλουν δτι αί διαδόσεις 
κατά τάς όποιας ό Χόβαρ Χιούζ ήγόρασεν άπό τόν Γιόζε. 
Σένκ τό μεγαλείτερον μέρος τών μετοχών τής Γιουνάϊτεντ 
"Αρτιστ, έξακολουθοΰν νά κυκλοφορούν έπιμόνως, παρ’ δ- 
λον δτι μέχρι τής στιγμής δέν άνεκοινώθη έπισήμως καμ- 
μία τέτοια Αγοραπωλησία.

Έν τφ μεταξύ κατά τάς αϋτάς πληροφορίας,ή Γιουνάϊ
τεντ σκοπεύει νά παραγάγη ώρισμένας ταινίας της έν ’Αγ
γλία, υπό τήν διεύθυνσιν ώρισμένων Αγγλικών κινηματο
γραφικών έταιρειών.

Αί κινηματογραφικοί εφημερίδες τοΰ Λονδίνου πληρο
φορούνται δτι ό πρόεδρος τής Γιουνάϊτεντ "Αρτιστς κ. 
Γιόζε Σένκ Αναμένεται έκεϊ τήν προσεχή εβδομάδα. 

ΕΛΒΕΤΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΣ ~ThFFtEPPH

Ή εβδομαδιαία κινηματογραφική έπιθεώρησις «Ντέρ 
Φιλμ» τοΰ Βερολίνου, πληροφορείται δτι δ Κοΰρτις Μέλ- 
νιτς, ό όποιος μέχρι τοΰδε ήτο δ μεγαλείτερος μέτοχος τής 
γερμανικής κινηματογραφικής εταιρίας Τέρρα Φιλμ» έπού- 
λησε ένα μέγα μέρος τΛν έν λόγφ μετοχών είς κάποιον 
δμιλον Ελβετών ιδιοκτητών κινηματοθεάτρων καί ένοι- 
κιαστών ταινιών, οί όποιοι τοιουτοτρόπως γίνονται συμμέ
τοχοι τής Τέρρα.

Ό Κοϋρτις Μέλνιτς θά έξακολουθήση κατέχων τήν 
προεδρείαν τού διοικητικού συμβουλίου της, άλλά είς "αυτό 
θά μετέχη έφεξής καί ένας Αντιπρόσωπος τών Ελβετών 
μετόχων.

0 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΗΒΕΛ
Τό Ζουενβίλλ τή; Γαλλίας, πλησίον τών Παρισίων, 

δπου εύρίσκονται τά κινηματογραφικά στούντιο διαφόρων 
εταιρειών είμπορή νά λεχθή δτι έγινε ή σύγχρονος Βαβέλ. 
Έκεϊ κατασκευάζονται 110 ταινίαι τών διαφόρων εται
ρειών εις 17 γλώσσας ευρωπαϊκά; καί μή. Μεταξύ τών 
άλλων γίνεται καί μία ταινία είς ρουμανικήν γλώσσαν 
Μόνον είς έλληνικήν δέν άρχισε νά γίνεται άκόμη καμμία’

ο "ΒίεΐΔπίΪΒ  m, ει: 9 riusu
Ή παγκόσμιος κριτική γράφει ένθουσιώδη έγκώμια 

διά τήν ταινίαν «Ό Βασιλεύς τή; Τζάτζ», ή όποία δπου 
προεβλήθη ήδη έσημείωσεν έξαιρετικήν έπιτυχίαν. Κατό
πιν τούτου άπεφασίσθη νά μετάγλωττισθή είς έννέα γλώσ
σας, ήτοι είς τήν Ισπανικήν, τήν Ουγγρικήν, τήν Γερμα
νικήν, τήν Γαλλικήν, τήν Σουηδικήν, τήν ’Ιταλικήν, τήν 
Πορτογαλλικήν, τήν Τσεχοσλοβακικήν καί τήν ’Ιαπω
νικήν.

Σωματοφύξ» Γιά μιά γυναίκα , Φυ- 
λαχθήτε άπό τις χήρες»«Αγωνία»,«Μέ
σα στις φλόγες καί «Κάρμεν» 

Μακεδών
ΣΥΡΟΣ

Πάνθ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
' Χριστίνα», «Μαύρη μάσκα» καί Τό 
βάραθρον τού θανάτου».

Απόλλων. "Εναρξις λίαν προσεχώς.
Γιαννίρης

ΣΕΡΡΜ
Όρφεύς. "Εκαμε έναρξιν τής χειμε

ρινής περιόδου μέ τό έργον -Τό ξύ
πνημα» συνοδεία πλήρους ορχήστρας.

ΕΙΊΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Πρό ολίγων ημερών αί εφημερίδες τοΰ Λονδίνου ανέ
γραφαν τήν φήμην δτι κάποια εταιρεία έπρόκειτο νά κα- 
τασκευάση έκεϊ ένα λαϊκόν θέατρον τεραστίων διαστά
σεων, δμοιον τοΰ όποιου είς έκτασιν καί άριθμόν καθι- 
σμάτων νά μήν ύπάρχη είς δλον τόν κόσμον, καί τό ό
ποιον ώ; έκ τούτου, θά ήδύνατο νά καθιεροιση εϋθηνοτά- 
τα; τιμάς εισιτηρίων.

’Ήδη αί αΰταί έφημερίδες έπιβεβαιοΰν τήν ανωτέρω 
εϊδησιν, άναγράφουσαι δτι τό σχέδιον λαμβάνει πλέον σάρ
κα καί οστά καί άναγράφουσαι καί ώρισμένας λεπτομέ
ρειας.

Ή εταιρεία ή όποία θά τό άνεγείρη θά λέγεται ενωσις 
λαϊκών θεάτρων. Τό κινηματοθέατρον θά κατασκευασθή 
κατά τό πρότυπον ενός όμοιου πού υπάρχει ήδη είς τό 
Βερολϊνον, μέ τήν διαφοράν δτι θά είναι μεγαλείτερον 
καί θά είμπορή νά περιλαμβάνη είκοσι χιλιάδας (20.000) 
θεατών. Ή τιμή τών εισιτηρίων θά είνε τρία σελλίνια.

0 ΕΡΝ2Τ Α0ΪΜΠ1ΤΣ
ΕΙΣΤΗΝ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ

Αί Αμερικανικοί κινηματογραφικοί έφημερίδες Αγγέλ
λουν δτι κατόπιν ειδικής συμφωνίας τής Παραμάουντ, μέ 
τόν παγκοσμίως γνωστόν σκηνοθέτην Έρνστ Λοΰμπιτς, ό 
τελευταίος άνέλαβε τήν γενικήν διεύθυνσιν τών στούντιο 
παραγωγής ήχητικών ταινιών τής έταιρείας ταύτης, τά 
όποια εύρίσκονται είς τήν Νέαν Ύόρκην.

Κατόπιν τούτου, ό Λούμπιτς κατ’ αύτάς, Αναχωρεί διά 
παντός άπό τό Χόλλυγουντ, έγκαθιστάμενος μονίμως είς 
τήν Νέαν Ύόρκην. *

Έξ άλλου αί γαλλικοί έφημερίδες δημοσιεύουν τήν εϊ· 
δησιν ότι δ Λοΰμπιτς πρόκειται νά μεταβή είς Γαλλίαν, 
διά νά διευθύνη μίαν νέαν ταινίαν τής Παραμάουντ, πού 
θά γυρισθή» είς τά έν Ζουενβίλλ στούντιά της, μέ πρωτα
γωνιστήν τόνΜωρίς Σεβαλιέ. Ή έν Παρισίοις δμω; ύπο- 
διεύθυνσις τής Παραμάουντ άπέφυγε νά έπιβεβαιώση τήν 
εϊδησιν τού ταξειδίου αύτοΰ τοΰ Λοΰμπιτς.

ΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΤΑΙΝΙΑ! ΤΗΣ ΟΥΦΑ
Έν τφ μεταξύ, ατό τριών εβδομάδων, ή Ούφα ήρχισε 

προβάλλουσα είς τό Βερολϊνον ταινίας έβδομαδιαίων επι
θεωρήσεων τών έπικαίρων γεγονότων, αί όποΐαι έγιναν 

I δεκτοί μέ πολύν ένθουσιασμόν άπό τό γερμανικόν κοινόν, 
σημειώσασαι μεγάλην έπιτυχίαν.

| Ή Οϋφα καθιέρωσε τό σύστημα νά προβάλη κάθε έ- 
1 βδομάδα καί νέαν ταινίαν έπικαιροτήτων.

μου καί Όδέττη». "Ηδη έπαυσε νά 
λειτουργή.

Ρέμβη. Προεβλήθησαν διάφορα επει
σοδιακά. Βογιατξής

ΑΡΤΑ

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα 
Εύθυμο; χήρος», Τό Φρέαρ ’Ιακώβ» 

καί οί τρεις άντάρται τοΰ νόμου μέ 
[ τόν Τζάκ Χόξ. Έπιτυχίαν μεγάλην έ- 
I σημείωσεν τό έργον Τό Φρέαρ τοΰ Ί- 
ακώβ είς σημεϊόν ώστε νά προβληθή 
έπί τρεις συνεχείς φορές μέ κοσμοχαλα-

I σιά. Ζομπρας

Ή νέα διεύθυνσις τών κ. κ. Γιούδη 
καί Χατζηϊοιάννου υπόσχεται έκλεκτόν 
πρόγραμμα ταινιών, ά; είνε δέ βέβαιοι 
δτι τό κοινόν δέν θά παραγνωρίσει τάς 
προσπάθειας των. Η επιτυχή; πρεμιέ
ρα τό έβεβαίωσε.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τά τρία ωρολόγια», «Ό ένοχος», «Γα
μήλιος πέπλος» καί «Τό ιερό βουνό». 
Καί τά Διονύσια συνεχίζουν τό πε- 
ουσινόν έκλεκτόν πρόγραμμα.

Τροκαντερό. Προεβλήθησαν Ό αιχ
μάλωτος τών άγριων , Ή ναυμαχία 
τής Φάλκλαντ», Οί πειραταί τή; ερή
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ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

Τίτλος ’έργου Κινηματογρ. Γραφεϊον Έκμε- 
ταλλεύσεως Τίτλος έργου Κινηματογρ. Γραφεϊον Έκμε- 

ταλλεύσεως

Τί αξίζει ένα τρελλό φιλί 
Αυτή τή νύχτα ίσως 
Άπολύτρωσις 
Βασιλείς τοΰ άέρος 
Τό σπήτι τοΰ δημίου 
Ό κατάδικος 
Χαμένοι θησαυροί 
Πειρατής Παναμά 
Πέλεκυς Δικαιοσύνης

Σαλόν’Ιντεάλ 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς

Ροζικλαίρ
Ελλάς

Φόξ Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλντ. 
Φόξ Φίλμ

Ι-ίΜαργουλής

ΧΑΤ ΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

Α ΘΗΝΑΙ

ΑΜ0Α0ΧΠΗΖ-Β3ΥΑΓΑΡΙΔΗΖ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφ ήματα ΦΙΡΝΑΊΈΞ 

Άριθ. τηλεφώνου 51—69

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29

ΘΗ ΝΙ
ΦΟΞ ΦΙΛΜ

Τηλεγ.ΣΙΝΟΡΙΑΝ Τηλέφ.56—99
Γραφ. Κάνιγγος 3 — ’Αθήνα 
Τηλεγ.ΦΟΞΦΙΑΜ—Τηλ.56-7

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Μηχαναί—Τ«»νίχι

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 61—95

Π Η Ν Ε Λ Λ Γ1Η10 Σ 
ενωςις κινηματογραφική

Π. Ε. Κ.
Σωματεΐον άνεγνωρισμένον

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4α 
ΑΘΗΝΑΙ

’Ανοικτά καθ’ έκάστην 
10—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.

Κ. ΚΑΙ Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ·' ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α 

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήμ. ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ 
Τηλέφωνον 67—21

11. Γ. Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. 6

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφή ματα: Σ ΥMB AT IΚΗ 
Τηλέφωνον: 52—01

ΙΚΑΦΙΛΜ
ΧΑΤ ΦΙΛΜ 

ΓΡΑΦΕ'Α: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΗΣ 4 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήματα ΙΚΑΦΙΛΜ
Τηλέφ. 53—05

(,Με'ΪΚΟ GOlinmijHAYER)
M Pictures I

M. G M.
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήμ. ΜΕΤΡΟΦΙΛ ΜΣ

ΑΘΗΝΑΙ

Δ. I. ΚΑΡΡΑΣ 
(Κληρονόμοι) 

Π»8ΗΑΤ· ΕΠΙΣΕΜΙΒ 
Πατησίων 12 

Τηλεγραφήμ. Ροζικλαίρ» 
ΑΘΗΝΑΙΤηλέφωνον : 60—21

Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΗΔΗΣ Κ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 1. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ ΙίΙΑΟ & IUAAH2
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΤΤΗ 7

ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Βερανζέρου 14 

ΑΘΗΝΑΙ

Γηλεγραη ήματαΜΛΡΓΟΥΦΙΑ Μ

zeiss ikon 
A. G. DRESDEN

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΘΗΝΑΙ

Κιβώτιον 56

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον: 57—11 
Ταχ. Κιβώτιον 5

ΓΡΑΦΕΙΑ
Πατησίων Χαλκοκονδύλη

ΑΘΗΝΑΙ



ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚ!
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΕΪΔΙ

ΧΑΤ ΦΙΛΜ
Γ. ΣΥΝΟΛΙΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

Βούλγαρη 4ft Άθήναι—Τηλεγρ. Διεύ&υνσις ΦΙΛΜΑΠΑΡ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΝ 

ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΣ

ΘΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ
Ιΐόλλυ Βάρντ

’Έκδοσις έγχρωμος

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΟΧΟ
|«άρλ Λίποίοσον

J J J ί J
Θά άναγγελ&ϊ) προσεχώς

ΧΑΤΤΑΓΚ 
’Ά.ννα. ΒΌυόγχ

Σκηνοθέτης: ’’Λ/ίχικπερχ
(Γαλλική έκδοσις) 

ΟίΣΗΤΟίΓΠΑΟΪΪΗ 
Προσωρινός τίτλος

Γαλλική έκδοσις

i0 ΝΕΒΡΟΣ ΙΌΥΙΊΤΛΕΥ 
Γαλλική έκδοσις

ΡΟΜΒΙΊΤΣΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΗΣ 
’Ισπανικά τραγούδια (έγχρωμος)

ΠΒΙΔΙΒ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 
Ντίνα Γκράλλα

ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΗΪΧΤΑΣ
*Λ τιερχ

ΗΝΥΧΤΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ

Λ.ύα ντέ ΙΙοϋττι

ΜΙΚΡΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΛΟΥΞ

ΣΥΖΥΓΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ

Λϊόντυ Μπάνκς
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