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Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΩΝ Ζ.ΕΝΩΝ μέ τόν Νόρμαν Κέρρυ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΡΑΚΗ μέ τούς Νόρ. Κέρρυ καί Μάριον Νίξον

Η ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΙ μέ τούς Ζάν Μυρά καί 'Αγνήν Έστερχάζυ

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΡΓΚΑΡΔΕΝ μέ τόν Πώλ Ρίχτερ
Η ΓΗ (Αιμίλιου Ζολα) μέ τόν Γαβριήλ Γαμπριό—Διάνα Καρρέν

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ μέ τούς "Οτις Χάρλαν—Μαίρη Φίλμπιν

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ μέτόν Φράνσις Μποϋσμαν

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ μέ τούς Πάτ καί Πατασό
GIRL IN THE BARDGE Z. Χέρσαλ

MICHIEAN KID Ρενέ Άδορέ, Κόνραδ Νάγκελ
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ 0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Είς ενα άπο τά προηγούμενα τεύχη τοΰ «Κιν. 

Αστέρος» έδιάβασα αποφάσεις τών διευθυντών 
τής πλειονότητας τών κεντρικών κινηματογράφων 
τών ’Αθηνών ληφθείσας ακριβώς πρός άντιμετιόπι- 
σιν τής κρίσεως. Τό ζήτημα, σπουδαιότεροι- κατά 
πολύ άπό δσον' φαίνεται μοΰ έκίνησε πάντοτε τό 
ενδιαφέρον ώς έν τών ζοηικωτέρων τοΰ ελληνικού 
κινηματογράφου (γενικώς δχι ύπό τήν στενήν έν
νοιαν τής ελληνικής παραγωγής, ήτις εϊδικχότερον 
θά μάς άπασχολήση προσεχώς). ’ Ηδη τό άναφερ- 
ί)έν γεγονός μάς φέρει πλησιέστερα είς αύτό καί 
μάς παρέχει κατάλληλον ευκαιρίαν νά τό ερευνή
σω μεν,

Αί άναφερθεΐσαι αποφάσεις συνοψίζονται:
1) Νά όρισθοϋν τιμαί εισιτηρίων δρχ. 40 διά τά 

θεωρεία, δρχ. 30 διά τήν προότην θέσιν καί δρχ. 
20 διά τήν δευτέραν.

2) Νά μή δίδεται πρός προβολήν (δευτέρα βι 
ζιόν), έν Άθήναις ταινία προβληθεΐσα είς έν τών 
συμβληθέντων κινηματογράφων («Ούφα Πάλας», 
«Σπλέντιτ», « Ιντεάλ», «Απόλλων» καί «Πάνθεον») 
είμή μόνον μετά παρέλευσιν τριμήνου, καί

3) Αί διαφημήσεις αί διδόμεναι πρός δημοσίευ- 
σιν είς Τάς εφημερίδας νά είνε κοιναί νά καταλαμ
βάνουν δέ δσον τό δυνατόν μικρότερον χώρον.

Ταΰτα άγνοοϋμεν κατά πήσον πιστώς θά έφαρ- 
μοσθοΰν, πάντως ημείς επί τούτων θά άσχοληθώ- 
μεν σήμερον.

Τό δτι υπάρχει κρίσις δλοι τό βλέπομε καί κα
νείς δέν μπορεί νά τό άμφισβητήση. Εκείνο δμως, 
τό όποιον ιδίως μάς ενδιαφέρει καί άτυχώς φαίνε
ται πώς δέν προκαλεΐ μεγάλην προσοχήν είνε ή ει
δική κινηματογραφική κρίσις. Αύτη, τήν οποίαν η
μείς πρώτοι διαβλέπαμεν άπό έτών καί έπί τής ο
ποίας κατ' έπανάληψιν διά τοΰ «Κινημ. Άστέρος» 
έπεστήσαμεν τήν προσοχήν τών επιχειρηματιών. Καί 
σήμερον δταν πλέον τήν ΰφιστάμεθα, δταν κάθε 
μέτρον εινε δυσχερές καί δέν καταλήγει είς σπου
δαία καί ά'μεσα άποτελέσματα, δέν δυνάμεθα νά μή 
διαπιστώσωμεν μετά λύπης μας δτι οί ίδιοι οί έπι- 
Χειρηματίαι μας έ'πταισαν. Δέν ζητούμεν ούδένα ά

"Αρθρον τοϋ κ. RO ΜΑ

πολύτως νά θίξωμεν, γιωστόν άλλωστε δτι ουδέποτε 
κατήλθομεν είς προσωπικά ζητήματα. Μάς έκίνησε 
πάντοτε καί μόνον τό συμφέρον τής ελληνικής κι
νηματογραφικής οικογένειας. Τό γενικόν συμφέρον 
τό όποιον άντανακλά κατ’ ανάγκην καί έπί τών ε
πιχειρήσεων, είδικώς καί μόνον διά τής πλήρους καί 
τακτικής προασπίσειος τοϋ πριότου προάγονται άσφα
λώς καί αί δεύτεραι.

Τά κυριώτερα αίτια είδικώς τής κινηματογρα
φικής κρίσεως, υπήρξαν ή δυναστική φορολογική 
πολιτική τοΰ Κράτους έ.ναντίον'τοΰ κινηματογράφου, 
ό άθέμιτος συναγωνισμός μεταξύ τών έπιχειρήσεων 
καί τρίτον ή κυριαρχία ψευδούς καί εσφαλμένης αρ
χής τή; άνιλεικρινίας. »

"Οταν δλος ό δίκαιος άγιόν εναντίον τής τοιαύ- 
της πολιτικής τοΰ Κράτους δυστυχώς άχρις ώρας 
δέν έκαρποφόρησεν, τί έπρεπε νά κάμουν αί επιχει
ρήσεις διά νά μή περιπλεχθοΰν είς τά δύσλυτα προ
βλήματα δσον καί καταστρεπτικά τών συνεπειών 
τής κρίσεως ;

Net παύσουν τόν ανταγωνισμόν, νά περιορίσουν 
τήν σπατάλην καί τό σποδαιότερον πάση θυσίφ vet 
διατηρήσουν καί νά προφυλάγουν ώς κόρην οφθαλ
μού τήν ορθήν άλλως τε άντίληψιν δτι ό Κινηματο
γράφος άποτελεϊ τό κατ’ εξοχήν προσιτόν είς δλας 
τάς τάξεις θέαμα καί μάλιστα κατά πριότην ανάγκην.

’’Οχι μόνον ταΰτα δέν ήκολουθήθησαν, άλλά καί 
ένίοτε παρετηρήθη αληθές παραστράτισμα καί αί 
θλιβεραί συνέπειαι αναφαίνονται σήμερον καί εκβι
άζουν τούς έπιχειρηματίας μας νά έλθουν είς βεβια
σμένα; καί δλως προχείρους συμφωνίας, άσφαλώς 
δέ άτελεσφόρους. Ιδού διατί:

Ό κινηματογράφος εϊπομεν καί ούδείς δύναται 
vet τόάμφισβητήση,εΐνε καίπρέπει vet είνε είδος πρώ
της ανάγκης. Αύτό διά·νά έπιτευχθή δέον άπαραι- 
τήτως νά είνε προσιτός είς δλα τά βαλάντια καί vet 
μή διακόπτεται ή κατά προδιαγεγραμμένην τακτι
κήν αύξησις τών θαυμαστών του. Τό πρώτον ουδό
λως φυσικά υποθάλπει ή υπερβολική τιμή τών ει
σιτηρίων. Τό δεύτερον κυριολεκτικώς καταστρέφει ή 
άνειλικρινής ρεκλάμα.



6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ^ ΑΣΤΗΡ

Φυσικά δέν είνε άπολΰτως αδικαιολόγητοι οί 
έπιχειρηματίαι προφασιζόμενοι υπερβολικά έξοδα. 
Άλλά μήπως θά καλυφθούν ταΰτα όταν ή προσέ- 
λευσις τοΰ κοινοΰ έλαττωθή ; Ποιον τό όφελος τότε 
τής μεγάλης τιμής τοΰ εισιτηρίου ; 'Ως πρός τό επι
χείρημα δτι αί έν Έλλάδι τιμαϊ εΐνε αί χαμηλότεροι 
τών έν τή ξένη εΐνε αληθές. Λησμονεΐται δμως δτι 
δλως διάφοροι οί δροι τής ζωής λ. χ. έν ’Αμερική 
δπου κυκλοφορεί δολλάριον ή έν Γερμανία τό χρυ- 
σοΰν μάρκον.
Είς τήν Ν. 'Υόρκην διά νά ακούσουν ένα μεγάλον 
βιολιστήν πληρώνουν καί 1500 δραχ. 'Ημείς δμως 
άκοϋμεν τόν Χούμπερμαν καί μέ 150 δρχ. ’Έπειτα 
είς τάς χώρας αΰτάς δ κινηματογράφος έστερεώθη 
πλέον άκλονήτως έν τή συνείδήσει τοΰ κοινοΰ, πράγ
μα τό οποίον δεν συνέβη άκόμη παρ’ ήμΐν. Αλλά 
και οί περυσινοί δροι, ώς δρΟώς έγραφεν, δ «Κινημ. 
Άστήρ» ήσαν κατά πολύ διάφοροι τής νέας σαιζόν.

'Η διατήρησις λοιπόν τών τιμών είς τόσον υψη
λόν επίπεδον δέν δύναται νά κριθή παρά ώς δλως 
άτ επιτυχής άπόφασις. Νέα άπόδειξις τοΰ πόσον πα
ρασύρει ή πριότη ιδέα καί παραμένει ασχολίαστος ή 
ουσία καί ή απώτερα ά'ποψις.

'Η κοινή γνώμη εΐνε έναντίον τοΰ ΒΟδράχμου 
εισιτηρίου, δέν αδιαφορεί δέ κανείς άτιμωρήτως 
απέναντι αύτής. Λέγοντες κοινήν γνώμην νοοΐμεν 
καί τήν πελατείαν τοΰ κινηματογράφου. Καί αύτή 
θά κλονισθή, είς τό οποίον θά συντέλεση καί ή ά
στοχος διά τήν σήμερον αύξησις τών κινηματο
γράφων.

Καί ώς πρός τά έναντίον τής ρεκλάμας μέτρα 
εϊμεθα κατ’ αρχήν αντίθετοι. 'Η καλή καί ειλικρι
νής ρεκλάμα εΐνε τό πλέον προσοδοφόρου κονδύλιον 
δαπάνης, έκ συστήματος δέ γενομένη καί οΰτω πως 
συγκεκαλυμμένη, άποτελεϊ τό άσφαλέστερον προσελ- 
κυστικόν μέσον πελατείας. Περιορισμοί λοιπόν τής 
ρεκλάμας, φαινομενικήν οικονομίαν άποτελεϊ καί τί
ποτε πλέον. ’Εκείνο πού πρέπει νά λειψή εΐνε τό 
υπερβολικόν. Πρέπει νά παυσουν πλέον νά παρε
λαύνουν καθ’έκάστην εβδομάδα άπόδλους τούς κινη
ματογράφους οί κολοσσοί, οί θρίαμβοι, τά μπιζου- 
δάκια καί άς μή λησμονήται δτι τό ελληνικόν λεξι- 
λόγιον εΐνε πλούσιον καί είς μετριωτέρας εκφράσεις 
θαυμασμού. Τοιαύτη ανόητος ρεκλάμα άγει είς αν
τίθετα συμπεράσματα, προκαλεΐ άν μή τι άλλο τήν 
ειρωνείαν καί τήν δυσπιστίαν τοΰ κοινού.

Τό τρίτον μέτρον τό σχετικόν μέ τήν δευτέραν 
βιζιόν, ούχί αύτό καθ’ εαυτό σκόπιμον, προκαλεΐ 
’ίσως καί τήν σκέψιν δτι καί άπό νομικής άπόψεως 
άποτελεϊ τι τό αθέμιτον, τό όποιον θά έ'δει νά άν- 
τικρύσουν οί έκμεταλλευταί ταινιών διά τής άντιδρά- 
σεώς των. Τοιοΰτοι δεσμευτικοί δροι δέν κινούν 
ούδενός τήν συμπάθειαν. Δέν αποκλείεται πάντως τό 
νά έπέλθη συμφωνία μέ δρους δχι τόσον δεσμευτι
κούς. Άλλά πρό παντός συμφωνία. Διότι ή τοιαύτη 
μονομερής ενέργεια συγγενεύει πρός αύθαιρεσίαν.

'Η σκοπιμότης τοΰ μέτρου αμφισβητείται. Οί 
σνόμπ, οί άριστοκρατίζοντες, οί εύποροι θά ένδια- 
φερθοΰν φυσικά μόνον διά τήν Α' βιζιόν.Οί άλλοι, ή

πλειονότης ίσως, εΐνε δύσκολου νά κάνουν υπομο
νήν δχι τρεις μήνες, άλλά καί πλέον; Κάλλιστα δέν 
θά περιμένουν τούς θερινούς κινηματογράφους ; 'Η 
καταπληκτική άλλως τε διάδοσίς των πείθει, δτι τό 
κοινόν ήρχισε νά σκέπτεται κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
είς δ καί περιβάλλει τά θερινά κινηματοθέατρα 
μετά ιδιαιτέρας στοργής.

Ας σσνοψίσωμεν τί φρονοΰμεν ημείς σκοπι- 
μώτερον:

α') 'Η άπό κοινού άντιμετώπισις τής κρίσεως. 
Πρέπει νά κατανοηθή δτι τά συμφέροντα τής κινη
ματογραφικής οικογένειας εΐνε κοινά. Νά άποκλει- 
σθή λοιπόν ή τακτική τών μονομερών συνεργασιών 
καί πρό πάντων τών άσκοπων καί άκαίρων απο
φάσεων.

Εις τό σημεΐον αύτό μεγάλα; υπηρεσίας δύνα
ται νά προσφέρη ή Π. Ε. Κ. ’Αλλά καί αύτη διά 
νά κατορθώση νά εκπλήρωσή τόν προορισμόν της 
δέον νά περιβληθή τής άφοσιώσεως καί άμερίστου 
ι'ποστηρίξεως δλων καί απόκτηση κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον άληθές κύρος.

β ) Τά έναντίον τής κρίσεως μέτρα δέον νά κα- 
τέχη εύρυτέρα άντίληψις καί ούχί σχολαστικών πε- 
ριωρισμένη εντός στενφν ορίων. Οΰτω έλάττωσις 
της τιμής τών εισιτηρίων είς τό πρώην επίπεδον 
τών 20 δραχ. διά τήν πρώτην θέσιν. Συστηματική 
προσπάθεια πρός προσέλευσιν κοινού διά ρεκλάμας 
σοβαράς καί μελετημένης. Περιστολή κονδυλίων 
δαπανών καταφανούς πολυτελείας.

γ ) Νά κυριάρχηση ή εί ικρίνεια. Εϊς περιόδους 
ιδία κρίσεων καί ισχυρού ανταγωνισμού, μόνον διά 
τής ειλικρίνειας μπορεί κανείς νά έπιβληθή. ’Άν ό 
κινηματογράφος έχασε τήν εμπιστοσύνην τοΰ κοινού 
έχάθη. Αύτό έχει κατανοήσει ό «Κιν Αστήρ» ακο
λουθών έν τή κριτική του ειλικρίνειαν καί άμερολη- 
ψίαν, προσφέρων ούτω μίαν άπό τάς μεγαλυτέρατ 
του υπηρεσίας, τήν δυστυχώς όλιγιότερον άναγνω- 
ριζομένην.

Μόνον διά τοιαύτης τακτικής εΐνε δυνατόν νά 
έλπίσωμεν είς μίαν καλυτέραν αύριον, τήν οποίαν 
δέν πρέπει μόνον νά εύχόμεθα άλλά καί πάση δυ- 
δάμει νά προετοιμάσωμεν καί ύποβοηθώμεν. Εάν 
καί πάλιν άδιαφορήσωμεν ή μάς ενθουσιάσουν τά 
σπασμωδικά μέσα, θά γίνωμεν μάρτυρες θλιβερών 
γεγονότων. 'Ο ελληνικός κινηματογράφος φυσικά 
δέν κλονίζεται, άλλ’ ή πρόοδος αύτοΰ αναχαιτίζεται 
καί οί έπιχειρηματίαι μας βαίνουν ώς μή ώφειλε 
καί τό όποιον είλικρινώς άπευχόμεθα, εις οικονομι
κόν βάραθρον, Ro-Ma

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΙΝΪΗοΓΊΟΝ ΪΣΑΝΕΤ
Αί γερμανικαί εφημερίδες αγγέλλουν ότι είς τήν Νέαν 

Ύόρκην ήρχισε νά προβάλλεται μέ καταπληκτικήν έπιτυ
χίαν. ή τελευταία ταινία τοϋ μακαρίτου Λόν Τσάνεϋ, υπό 
τόν τίτλον «Οί τρεις Γρουσούζηδες». Ή ταινία αύτή είναι 
ή τελευταία τήν οποίαν ό Τσάνεϋ έπρόφθασε ν’ άποτε- 
λειώση, προτοΰ προσβληθή άπό τήν μοιραίαν ασθένειαν ή 
δποία τόν ώδήγησεν είς τόν τάφον. Σημειωτέον δέ δτι τόν 
ρόλον του τόν έ'παιξεν έκ περιτροπής είς πέντε γλώσσας, 
ήτοι αγγλικά, γερμανικά, Ιταλικά, γαλλικά καί ισπανικά.

; M2PIS ΜΜ 282 εκαεκται ταινίαι
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ

Ώς γνωστόν μετά τήν άποπεράτωσιν τής ταινίας Γο 
μικρό καφενείο » τής Παραμάουντ, είς τήν οποίαν πρώτης 
γωνίστησε υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Λοΰτβιγκ Μπέργκερ. ο 
Μωρίς Σεβαλλιέ είχεν έπανέλθει είς Παρισίους, μέ άδειαν 
ή δποία έπρόκειτο νά διαρκέση άρκετάς εβδομάδας·

"Ηδη αί γαλλικαί καί γερμανικαί κινηματογραφικοί ε
φημερίδες αγγέλλουν ότι καί μετά τήν λήξιν τής άδειας 
του ό Σεβαλιέ δέν πρόκειται νά φυγή διά τήν ’Αμερικήν, 
άλλά θά παραμείνη είς τήν Γαλλίαν, άποφασισθέντος νά 
παίξη είς ταινίας τής Παραμάουντ αί δποίαι «γυρίζονται 
είς τά έν Ζουενβίλλ^ πλησίον τών Παρισιων, στούντιο τής 
εταιρείας.

Είς τά διαλείμματα τής κινηματογραφικής τον εργα
σίας, ό Σεβαλιέ θά κάμη θεατρικόν τουρνέ είς τήν Γαλλι
κήν Ριβιέραν καί είς μερικός μεγαλουπόλεις τής Ευρώπης.

Ό διευθυντής κάποιου μεγάλου θεάτρου τοϋ Λονδίνου 
έπρότεινε είς τό Σεβαλιέ νά πέράση καί άπ’ έκεϊ διά νά 
διόση ώρισμένας παραστάσεις, άλλά ό Γάλλος καλλιτέχνης 
έζήτησε7.500 δολλάρια τήν βραδυά, τά όποια ό λονδρέζος 
έμπρεσάριος δέν ήθέλησε νά τοΰ πληρώση, δεδομένου διι 
ή συνήθης άμοιβή ποΰ έπερνεν δ Σεβαλιέ από τα θεά
ματα τής Νέας Ύόρκης ήτο 5.000 δολλάρια.

ΜΠΟΪΣΤΕΡ ΚΗΤΟΝ_Ο ΠΟΑΥΓΑΕΟΣ
Ό Μποϋστερ Κήτον είναι άπό τούς πλέον πολυγλώσ

σους καλλιτέχνας τσϋ κινηματογράφου- Είς τάς, ταινίας, δέ 
πού πρόκειται νά πρωταγωνιστήση, τώρα πού εγύρισε από 
τό πολύμηνον ταξεΐδι του άναψυχής, τούς ρόλους του θά 
οΰς παίζη δ ίδιος είς δλας τάς γλώσσας, , δηλαδή είς άγ- 

τλικήν, γερμανικήν, γαλλικήν, ιταλικήν και ισπανικήν.

Ό κ. Φρ. Χάρλεϋ, Γεν. Διευθυντής τής Φόξ Φ'.λμ διά τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν καί οί μηχανικοί 
τών Φόξ Μούβιτον Νιούς κ. κ. Σκουάκερ καί Γιώγκ πρό τοΰ ειδικού αυτοκινήτου συνεργείου. 
Φωτογραφία ληφθεΐσα είς τήν Πλατείαν Συντάγματος, πρό τοΰ Γαλακτοπωλείου Χρυσάκη.

Κατά τάς πληροφορίας ποΰ κατόρθωσε νά συγκεντροί- 
ση ένα μεγάλο άγγλικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν, είς 
τήν Γαλλίαν υπάρχουν σήμερον, διά νά προβληθοΰν είς 
τήν άρχομένην χειμερινήν περίοδον, διακόσιαι έννενήντα 
δυο ταινίαι-

Έξ αυτών τά 86 εκατοστά είναι δμιλοΰσαι καί ήχητι- 
καί, αί δέ υπόλοιποι βωβαί.

"Οσον άφορά τόν τόπον τής προελεύσεώς των. 143 έξ 
αυτών είναι άμερικανικής παραγωγής, 32 γερμανικής, 8 
άγγλικής, μία τσεχοσλοβακικής καί 107 γαλλικής παρα
γωγής.

Η ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Αί γερμανικαί έφημερίδες άγγέλλουν ότι ή ΝτίταΠάρ- 

λο αναχωρεί τήν 3ην τοΰ έρχομένου μηνός Νοεμβρίου, μέ 
τό ΰπερωκεάνειον Βρέμη» διά τήν Νέαν Ύόρκην, δπου 
θά πρωταγωνιστήση είς ταινίας άγγλικάς, δεδομένου οτι 
δμιλεΐ θαυμάσια τήν άγγλικήν γλώσσαν.

Τό συμβόλαιον τής Ντίτα Πάρλο λήγει τά μέσα τοϋ 
προσεχούς Ιανουάριου, οπότε θά έπιστρέψη καί πάλιν είς
τήν Γερμανίαν.

AYO HUI ItlSlAl IHS EBEAIS ΪΠΜΤ
Ή Έβελυν Μπρέντ άνενέωσε τό συμβόλαιον της μέ 

τήν έοαιρείαν R. Κ. Ο. καί θά πρωταγωνιστήση είς δύο 
νέας ταινίας άκόμη, διά τήν κατασκευήν τών όποιων ήρ- 
χισαν ήδη αί σχετικά! προετοιμασίαι.
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
ΛΑΡΝΑΚΑ (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας). Θέατρον 

Μακρίδη «Παράδεισος». ’Έκαμε έναρξιν τών χει
μερινών του παραστάσεων άπό τάς 23 Σεπτεβρίου. 
Προεβλήθησαν τά έξής έργα μέχρι σήμερον.

«Ματωμένος Νόμος» μέ τόν Κέν Μέϋναρ,«Στοι- 
χειωμένο Σπήτι» μέ τήν Βαρβάρα Μπέτφορτ και τόν 
Λάρρυ Κέντ ένα έργο εύθυμο. «Ό εχθρός» μέ τήν 
Λίλιαν Γκύς καί τόν Ράλφ Φόρμπες. Τό έργο αύτό 
ήτο καλό, πολύ παλαιά δμως η ταινία καί άρκετά 
βλαμμένη.

«.Μαγικός Κήπος» Κυπριανού. Προεβλήθη
σαν τά έργα «’Άνθρο^πος μέ τό φράκο» ένα έργο 
γεμάτο περιπέτειες καί ακροβατικά γυμνάσματα, μέ 
τόν Κάρλο Άλτίνι καί τά λαϊκά έργα «Ό ίππο- 
δαμαστής» μέ τόν Χού Τζίφον καί «’Απάτη καί ’Εκ
βιασμός» μέ τόν Ούϊλλιαμ Ντέσμοντ.

Ό έν λόγφ κινηματογράφος αρχίζει τάς χειμε- 
ρινάς του παραστάσεις στές 11-10-30 είς τό τελείως 
άνακαινισθέν κινηματοθέατρον «Σαλόν Ροζ» τοΰ κ. 
Κυπριανού. Κατά τήν χειμερινή σαιζόν ελπίζουμε 
νά ίδοϋμε έργα εκλεκτά αν κρίνουμε άπό τής προσ
πάθειες πού καταβάλλουν οί δ.ευθυνταί τών κινη
ματογράφων διά τήν εκλογήν έργων.

Στ. I. Δημ.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Κατά τήν παρελθοΰσαν έβομάδα προεβλήθησαν 

τά έξής έργα είς τούς κάτωθι κινηματογράφους :
Paramount «Ό αινιγματικός κύριος Πάρκερ» 

μέ τόν Αντόλφ Μενζοΰ, ταινία ομιλούσα γαλλιστί.
Cameo. «Ρίο Ρίτα» μέ τήν χαριτωμένην Μπεμπέ 

Ντάνιελς, ταινία ομιλούσα άγγλιστί
Olympia. Διά τετάρτην έβδομάδα προβάλλεται 

τό έργον «Άτλαντίκ» μέ πολύ μεγάλην έπιτυχίαν.
Capucines. «Νέα ’Ορλεάνη» μέ τόν Ριχ. Κορτέζ, 

ταινία παραγωγής Τίφφανυ.
Madeleine. Ή Ρκρέτα Ρκάρμπο είς τό έργον 

«Δικαίωμα αγάπης», ταινία ομιλούσα γαλλιστί.
Omnia Pathe. ’Εξακολουθεί ή προβολή τού έρ

γου «Ή νύχτα εινε δική μας» μέ τήν Μαρί Μπέλ 
καί Μαρί Κόστ.

Aubert Palace. «Ταρακάνοβα» ταινία άδουσα 
καί ηχητική.

Marivaux Pathe. Ή ομιλούσα γαλλιστί ταινία 
«Κατηγορουμένη σηκωθήτε»μέ τήν Γκάμπυ Μορλέϋ.

Imperia’ Pathd. Μία γαλλιστί όμιλοΰσα ταινία 
ύπό τόν τίτλον «Βαρκαςόλλα τοΰ έρωτος» μέ τήν 
Σιμόν Ζερντάν.

Folies. Ή τελευταία έπιτυχία τοΰ Λόν Τσάνεϋ 
«Μακρυά πρός τόν βορράν».

Έντός τοϋ μηνός Νοεμβρίου θ' άρχίση ή είς τά 
Olympia προβολή τοΰ μεγάλου έργου τού Πουαριέ 
«Κάίν». Ζωηρά κίνησις παρατηρεϊται έπίσης είς 
τούς λαϊκούς κινηματογράφους μέ έργα περιπετει
ώδη καί διυτέρας προβολής. Γ. Άλλαλούφ

ΓΕΡΜΒΙΊΙΚΗΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!

Ή γερμανική έφημεσίς Kinematograph > είς ένα ά.τό 
τά τελευταία της φύλλα δημοσιεύει τήν κάτωθι άνταπόκρι- 
σιν έξ ’Αθηνών:

Ή γερμανική παραγωγή θά άντιπροσωπευθή είς τήν 
νέαν σαιζόν κατά τρόπον πολύ καλόν. Είς τό Ουφα Πάλας 
οί ’Αθηναίοι θά μπορέσουν νά ίδοΰν τόν «Γαλάζιον "Αγ
γελον» μέ τήν ΜάρλενΝτίτριχς καί τό Έμίλ Γιάννιγκς, τις 
«Δυο καρδιές σ’ ένα βάλς» καί τό «Χόκους Πόκους.» 'Ο 
κινηματογράφος ’Απόλλων έφερε τήν «Τρόικα» μέ τήν 
"Ολγα Τσέχοβα, τήν «Γυναίκα ποΰ δέν ξεχνιέται 
μέ τήν Λίλ Ντάγκοβερ καί τόν Ίβάν Πέτροβιτς. Ό 
κινηματογράφος Σπλέντιτ έφερε τόν Βασιλέα τών Παρι · 
σίων» μέ τόν Πέτροβιτς, τήν «Πόλιν πού τραγουδά» μέ 
τήν Μπριγκίτταν Χέλμ καί μίαν ταινίαν τής British In
ternational Corporation, τήν «Φλόγα έρωτος μέ τήν 
’Άννα Μαίϋ Βόγκ, ρεζί τοΰ "Ε'ίχμπεργκ.

’Εκτός αυτής ή British International θά γυρίση είς τό 
Λονδΐνον μίαν έλληνικήν έπιθεώρησιν ή οποία αναμένε
ται άνυπομόνως ένταϋθα.

Σημ. «Κινημ. Άστέρος . Ή φίλη γερμανική συνάδελ
φος δέν θά έχη λόγους νά καυχάται διά τήν ένημερότητα 
τοΰ έν Άθήναις άνταποκριτοΰ της, τοΰ οποίου τό ώς άνω 
ελληνικόν ρεπορτάζ, καί ή παράλειψις τών άλλων πέντε 
κεντρικωτάτων άκόμη κινηματογράφων γεννά τό ερώτημα: 
Οφείλεται άρα γε είς κακήν πρόθεσιν τοΰ άνταποκριτοΰ 
ή είς δημοσιογραφικήν άπειρίαν ;

41 ΕΡΓΑΜΪ Τ0ϊ_ΕΜΐΓ~ΠΑΝΝΙΓΚ2
*0 Έμίλ Γιάννιγκς, τοΰ οποίου ή πρώτη ήχητική ται

νία «'Ο Γαλάζιος Άγγελος» ήρχισεν ήδη προβαλλομένη 
έν Γερμανία, καί τοΰ οποίου ή δευτέρα «Ό άγαπημένος 
τών Θεών θά είνε έτοιμη έντός ολίγου, πρόκειται νά 
πρωταγωνιστήση καί είς μίαν τρίτην ταινίαν έπίσης τής 
Οΰφα, παραγωγής Έρριχ Πόμερ.

Έν τφ μεταξύ άπό τής 6ης ’Οκτωβρίου ό μέγας Γερ
μανός ηθοποιός ήρχισε μίαν θεατρικήν τουρνέ, κατά τήν 
οποίαν θά έμφανισθή άπό σκηνής είς δεκαπέντε διαφόρους 
πόλεις τής Κεντρικής Ευρώπης, άρχής γενομένης άπό τήν 
Βουδαπέστην.

ΝΕΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΗΣ ΟΪΦΑ
Ή Ουφα ετοιμάζει είς τό Βερολϊνον τό γύρισμα μιας 

μεγάλης μουσικής ταινίας ύπό τόν τίτλον Ό Δραγόνος 
τής Ύμετέρας Ύκηλότητος-. τής οποίας τό σενάριο έχει 
γράψει ό Έρνστ Νόϊμπαχ μέ τόν Χάνς Βίλχελμ. Διεύθυν- 
σις παραγωγής Μάξ Πφάϊφερ καί Χάνς Σβάρτς.

Έξ άλλου ό Έριχ φόν Στροχάϊμ θά «γυρίση»μίαν άλ
λην μεγάλην ταινίαν, μή τόν τίτλον «Μπετόβεν» καί είς 
τήν οποίαν θά λά.βη μέρος μία μεγάλη ορχήστρα, συγκρο
τημένη άπό μουσικάς κορυφάς. 'Ο ίδιος "Εριχ Πόμμερ ε
τοιμάζει τήν νέαν ταινίαν «'Ο άνθρωπος ποΰ ζητά τόν φο- 
νέα του».

ΑΙ ΔΥΟ ΕΠΙΤΥΧΕΣΤΕΡΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ
Άπό τήν άνασκόπησιν τής τελευταίας παραγωγής ται 

νιών, ποΰ θά προβληθούν κατά τήν χειμερινήν σαιζόν, τήν 
οποίαν κάμνουν οί ρεπόρτερ καί οί κριτικοί τών άμερικα 
νικών κινηματογραφικών έφημερίδων καί περιοδικών, συμ
περαίνουν δτιδύο είναι αί ταινίαι, αί όποιοι είναι προωρι- 

1 σμέναι νά σημειώσουν τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν, είς δ 
ί λας τάς χώρας. Λί ταινίαι αύταί είνε: «"Αννα Κρίστι» μέ 
,τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί ή «Ή χωρισμένη»μέ τήν Νόρμα 
I ίήΟΘερ.

ί Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ I
.......ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ...ΙΣΩΣ
Ταινία όμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

τόν γνωστόν μουσικοσυνθέτην Ρομπερ Στολτζ. ,
■Ως σενάριο δέν παρουσιάζει τίποτε το νεον. Πάντως 

ό πεοιτέτεια" τής νεαοάς κυρίας ποΰ γράφει στίχους δια τα

is
κρότου είνε άρκετά διασκεδαστικο,· .
?χεΐ·ΗάάπΟόΓοσις°ήχων,νδμιλιών καί άσμάτων πολύ επιτυ- 
-,ή- αν καί δ συγχοολσμός δέν είνε πάντοτε απολύτως 
4 ,ς’ ο, Βίων Παπαμιχαληςακριβής.

ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑ ΤΡΕΛΛΟ ΦΙΛΙ
Ταινία όμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Άντιθέτως πρός τό «Πάνθεον» η έναρξις τών παρα
στάσεων τοΰ «Ίντεάλ» ύπήρξε πολύ επιτυχής. Η διευθυν- 
σίς του δέν ήτο δυνατόν νά «άμη καταλληλότερων εκλο
γήν έργου. Τό Τί άξίζει ένα τρελλό φιλί», είνε ίσως το 
πρώτο φίλο parlant πού παρακολουθείται ευχάριστά απ 
άρχής μέχόι Τέλους, χωρίς νά κουράζει ουδ επι μιαν στιγ
μήν τόν θεατήν. Αύτό οφείλεται «φ’ ενός μενεις το σ - 
νάριο, ένα μουσικό ρομάντζο Ισπανικής νποθεσεως, οσον 
καί είς τήν σκηνοθεσίαν, το ντεκουπαζ και ξή V 
τεχνικήν ή όποια είνε πρώτιστης τάξεως δΓ ομιλούν φιλμ. 
Βεβαίως δέν πρόκειται περί έργου με σοβαρές 
κές αξιώσεις. Είνε μάλλον μια φιλμαρισμενη οπερεττα. 
άλλά γυρισμένη καθ’ όλους τούς κανόνας της ’‘Υ’ίματο- 
γοαφικής τέχνης. "Αλλο προσόν τοΰ έργου εινε και η μου- ;?κή τους,μέΖτά’θερμά καί ώραία Ίσπανικα τραγούδια, 
τις καστανιέττες, τις κιθάρες, τους χορούς κτλ., που 
χαριστεί Ιδιαίτατα τόν Έλληνα θεατήν.

Καί τώρα έρχόμεθα είς την υποκρισιν. Ο Δον Λοςε 
Μοχίκα είνε άναμφισβητήτως σπουδαιον αποκτημα δια 
τόν όμιλοϋντα κινηματογράφον. Ωραίος, με καλό παίξιμο 
καί μέ καλήν diction είνε προσέτι προικισμένος και με 
θαυμασίαν φωνήν τενόρου. Εις τό Γι αςιζει ε'’“.Λρε 
φιλί», κατακτά κυριολεκτικώς τον θεατήν και διολουu 
πιθανόν έντός ολίγου να επισκιαση ολους, τους “όλους 
γόητας τής όθόνης. Παρά τό πλευρόν του η Μονά Μάρις 
ώςηΡοζάριο, καλλίτερη άπό τάς εμφανίσεις της εις τα 
Γερμανικά φίλμ, άν καί ό ρόλος της έδώ άπαιτουσε περισ
σότερη φλόγα καί μπρίο. Ό ’Αντώνιο Μορενο ζΟ-ει ευ^ 
συνειδήτως καί μετρημένα τον ρολον του Ισπανού δικτα 

τ°ρΈν συμπεράσματι πρόκειται περί ένός ένδιαφέροντος 
έργου, τό όποιον έδώ ήρεσεν ^°^απα^ιχάλης

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ
Ταινία όμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑΠΑΛΑΣ

Καί άλλη όπερέττα! Γερμανικής προλεύσεως και αυτή.
Πότε λοιπόν θά παύση αυτή η καταστασις, Θί> οιαφο 

ροι παραγωγοί θά έ.πιδεικνύουν Ακόμη επι πολύ αυτήν την |

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΤΟΙΜΟΝ

Είς τήν Μόσχαν κατεσκευάσθη ένα άπό τά μεγαλείτερα 
στούντιο τής ΰφηλιου, με τας ευρυτερας και τελειοτερας 
έγκαταστάσεις ποΰ υπάρχουν, καί τό οποίον πρόκειται να 
χρησιμοποιηθή διά τήν κατασκευήν ταινιών τής ρωσικής 
κρατικής παραγωγής. Ή άνέγερσις τοΰ_ στούντιο αυτού 
συμπεριλαμβάνεται είς τό μέγα σχεδιον τής πενταετοΰς α- 
ναγεννήσεως τής ρωσικής κινηματογραφίας., Ηρχισε, το 
1908, έπρόκειτο δέ νά είνε έτοιμον μετά πέντε έτη, ήτοι 
τό 1932. Άλλά έν τφ μεταξύ, έπεσπεύθησαν αί έργασίαι 
τής κατασκευής του καί ήδη πρόκειται νά παραδοθή πρός 
λειτουργίαν περί τά τέλη τοΰ τρέχονος έτους.

Η ΜΑΡΑΪΝ ΝΤΙΤΡΙΧΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

Κατόπιν τής τεράστιας έπιτυχίαςποΰείχεν ή προβληθεί- 
σαήδη στό Χόλλυουντ πρώτη όμιλοΰσα ταινία τής Μάρλεν 
Ντίτριχς, έν λόγφ έταιρία τής έπρότεινε νά άνανεωθή το 
μετ’ αύτής συμβόλαιον της, διά νά πρωταγωνιστηση και 
είς μίαν άλλη'ταινίαν. Ή πρότασις έγινεν δεκτή, και, το 
συμβόλαιον άνενεώθη δι’ ένα έτος, υπό τόν ορον οτι όταν 
θά τελειώση τό γύρισμα τής δευτέρας ταινίας, κατά τον 
Δεκέμβριον ή Μάρλεν Ντίτριχς θά λάβη άδειαν να καμη 
ένα ταξεΐδι είς τήν Ευρώπην.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
Ή έν Γαλλία Λογοκρισία έπί τοΰ κινηματογράφου 

διά μιας τελευταίας της άποφάσεως. άπηγόρευσε τήν προ
βολήν καθ’ δλην τήν Γαλλίαν καί τάς αποικίας τής ταινί
ας 10 ήμέραι ποΰ συνεκλόνισαν τόν κόσμον .

0 ΦΕΓΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Ό διάσημος σκηνοθέτης Πάουλ Φέγιος ο οποίος είχε 

σκηνοθετήσει τάς δύο ταινίας Ούνιβερσάλ, Μπροντγουαιη» 
καί «Δύο Νεαρές Καρδιές . προσελήφθη υπο της εταιρεί
ας Μετοό διά νά σκηνοθετήσω τάς νέας ταινίας του ΑΟο,Λ- 
φου Μενζοΰ αί όποΐαι θά κατασκευσθοϋν συγχρόνως εις 
τήν άγγλικήν, γερμανική ,γαλλικήν καί ισπανικήν γλώσσαν. 
................................................................. ... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐιιιΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 
έπιιιονήν καί αύτήντήν άπίστευτον ελλειψιν πνεύματος και 
φαντασίας ποΰ τούς περιορίζει είς τήν αίωνιαν επαναλη- 
υ·ιν τών φιλμαρισμένων έπιθεωρησεων και οπερεττων, 
Μ Τά κορίτσια τοΰ Ρήνου», παρ’, ολην την εξαιρετικήν 
φυσικήν άπόδοσιν τοΰ ηχητικού μέρους, τοσον _απο αποψε- 
ως σκηνοθεσίας, ντεκοπάζ και εν γενει τεχνικής δεν πα
ρουσιάζουν τίποτε τό ένδιαφέρον. Είναι μαλιστα η πρώτη 
ωοοά ποΰ βλέπουμε τόσον θαμπή φωτογραφία σε φιλμ 
τής «Οΰφα»· Είναι προφανές ότι ο Γιοχανες Μεγερ εδωσε 
περισσοτέραν σημασίαν είς τό ηχητικόν μέρος του έργου 

τ0ΧΚαίέδώ έκεϊνο πούσώζει έν μέρει τήν κατάστασιν είναι 
ή μουσική διασκευή τοΰ Μιλτε Μαισνερ. R/.nvFO

Ή ύπόκοισις τών ήθοποιων ευσηνειδητος. Ο ,^ρνερ 
Φύτερερέκφραστικός καί έπι πλέον με,πολύ συμπαθές tun 
bre φωνήςΨ’Εκ τοΰ γυναικείου φυλου υπερτερούν η Τρουν 
τι ΜπεολίΑερ καί ή Γκέρτλ Μ πέρα ντ χάρις κυρίως εις, τα 
Φωνητικά των προσόντα καί είς τήν καλήν αύτών diction

Τά «Κοοίτοια τοΰ Ρήνου έδιο έσημείωσαν μεφιαν επι
Βίων ΠαπαμιχαλίΗ τυχιαν.
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ΗΥΞΗ0Η2ΑΝ ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Κατά τήν επίσημον στατιστικήν ποΰ έδημοσιεύθη 
τελευταίως, εις τάς εισπράξεις τών παρισινών κινηματοθε
άτρων σημειοϋται συνεχής αΰξησις έν συγκρίσει μέ τά 
παρελθόντα έτη. Οΰτω ένφ τό 1928 οί κινηματογράφοι τής 
γαλλικής πρωτευούσης είχαν είσπράξει 2ήΐ έκατομμύρια 
γαλλικών φράγκων, κατά τό έτος 1929 αϊ εισπράξεις των 
άνήλθον είς 330.200.000 ήτοι ηΰξήθηςαν κατά 12,8ο[ο

Χαρακτηριστικόν είναι ότι ή παρατηρούμενη αΰξησις 
είναι συνεχής άπό έτους είς έτος καί δτι αί εισπράξεις τοϋ 
1929 είναι κατά 90 τοϊς εκατόν άνιύτεραι τών εισπράξεων 
τοΰ 1925.

an τοϊ Mira
Ή γερμανική κινηματογραφική έφημερίς Φίλμ Κουρι- 

έρ», είς ένα άπό τά τελευταϊά της φύλλα δημοσιεύει τάς 
κάτωθι εντυπώσεις τοΰ Μάξ Μόεκε έξ ’Αθηνών.

Τόν ’Απρίλιον τοΰ,τρέχοντος έτους είχα μεταβή είς 
τάς ’Αθήνας καί έπί τή ευκαιρία, δπως ή co φυσικόν, ήθέ- 
λησα νά παρακολουθήσω τόν εκεί κινηματογραφικήν κίνη- 
σιν. Μία μεγάλη πινακίς μέ τό όνομα τοΰ Σαρλώ μέ έκα
με νά έπισκεφθώ τήν παράστασιν ποΰ έδίδετο εις κάποιο 
μικρόν κινηματοθέατρον. ’Επειδή έν τφ μεταξύ εϊχεν αρ
χίσει ή παράστασις δέν έπρόσεξα τόν τίτλον τοΰ έργου. 
Άλλά δταν ένεφανίσθη έπί τής οθόνης ό Σαρλιό, παρετή- 
ρησα δτι αί σκηναί ποΰ έξελίσσοντο κάθε άλλο ήσαν παρά 
τοΰ γνησίου Σαρλώ. Είς τό διάλειμμα κατώρθωσα νά μά
θω δτι μία αθηναϊκή κινηματογραφική εταιρεία ένεφανίζε- 
το ως παράγουσα ταινίας Σαρλώ, χρησιμοποιούσα ένα σω- 
σίαν ή μάλλον μιμιτήν τού Σαρλώ.

»Θά ήτο ένδιαφέρον νά γνωσθή τί λέγει ό νόμος σχετι- 
τικώς καί ποία είνε ή θέσις τοΰ γνησίου Σαρλώ απέναντι 
τής μιμήσεως ταύτης.

0 ΚΟΝΡΑΤ ΦΑΤΤΪΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
Ό διάσημος γερμανός πρωταγωνιστής Κόνραντ Φάϊτ 

είχε μεταβή ως γνωστόν είς τό Λονδϊνον δπου έγύρισε 
τήν ταινίαν “Άνθρωπος στό κλουβί»."Ηδη περατωθείσης 
τής ταινίας αυτής ό Φάϊτ έπέστρεψεν είς τό Βερολϊνον. δ
που άπό τήν περασιιένην εβδομάδα ήρχισε νά πρωταγωνι
στή είς τήν ταινίαν Ό άνθρωπος ποΰ περιφρόνησε τόν 
θάνατον», ή ύπόθεσις τής όπο'ας εϊνε παρμένη άπό τό ο
μώνυμον μυθιστόρημα τοΰ*  γάλλου άκαδημαϊκοΰ Κλώντ 
Φαρρέρ.

ΕΜΗΣ ΚΙΠΗΜΗΤΟΓΡΗΦΟΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

’Εντός ολίγων ημερών θ’ άρχίση λειτουργούν εις τήν 
γαλλικήν πρωτεύουσαν ένα κινηματοθέατρον προωρισμέ- 
νον νά έξυπηρετήση τούς έν Παρισίοις ξένους, οί όποιοι 
δέν γνωρίζουν τήν γαλλικήν γλώσσαν.

Εις τόν κινηματογράφον τοΰτον θά προβάλωνται ται- 
νίαι, φτειαγμέναι είς τήν άγγλικήν γλώσσαν, τήν γερμανι
κήν, τήν ισπανικήν κτλ.

/Υ\ΙΗ ΠΕΗ ΤΗΙΗΙΗ "ΤΟ 1815,,

Αί Γερμανικοί έφημερίδες πληροφορούνται ίίτι ή Ούφα 
ετοιμάζει μίαν νέαν μεγάλην ιστορικήν ταινίαν, τής όποιας 
ή ύπόθεσις θά είνε παρμένη άπό τούς Ναπολεόντειους 
πολέμους, καί τής οποίας ό τίτλος θά είνε 1813».

ΖίΙΠΡΑΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΜΕΤΟΧΟΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ VOPKHN

Κατά τηλεγραφήματα τών γερμανικών έφημερίδων έκ 
Νέας Υόρκης. κατά τήν συνεδρίασιν τοΰ Χρηματιστηρίου 
τής 10ής ’Οκτωβρίου έσημειό,θη ζωηρά κίνησις είς τάς 
μετοχάς τών εταιρειών Φόξ καί Αόεβ, ή οποία έξηκολού- 
θησε καθ’δλην τήνήμέραν."Επειτα άπόσυνεχεϊςάλλεπαλλή- 
λους διακυμάνσεις αί όποϊαι έφθασαν μέχρι δέκα δολλαρί- 
ων δι’ έκάστην μετοχήν, τό βράδυ έκλεισαν αί μέν μετο
χαί τής Φόξ είς τά 37 δολλάρια καί 25 σέντς αί δέ μετοχαί
τής Αόεβ είς τά 58 δολλάρια και 50 σέντς."

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ. Υ. Κ. Ε.

Έν 'Αθήναις τή 1·>ιι ’Οκτωβρίου 1930
Κοκ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
1]τήν Κινηματογραφικόν Άστέρος'

Ένταΰθα
Κύριε,

Έχομεν τήν τιμήν νά πέμψιομεν νμΐν τήν παροϋτ αν 
μας εΰχαριοτονντες διότι κατά τήν πριότην μας Γεν. Σν- 
νέλευσιν μάς έτιμήσατε διά τής παρουσίας σας, ώς επίσης 
κα'ι διά το γραφέν είς τά έγκριτον περιοδικόν Σας.

Κολ.ακενόμεθα νά πιστεύομε!·, αγαπητέ Κύριε, ΰιι <5 
Σύνδεσμός μας θά τύχη τής ηθικής Σας ίποστηρίξεοτς. 
και. επί τή έλπΐδι ταΰτΐ),

Ιιατελοΰμεν μεθ' νπολήψεως 
’Εντολή τον Ιιοικ. Συμβουλίου

Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματείς
Τ, Παπαχριστοφίλου Δ. Μανιάτης

Ό περίφημος Γάλλο; καλλιτέχνης Μωρίς Σεβαλιέ 
είς μίαν σκηνήν τοϋ έργου Τό τραγούδι τών Πα
ρισίων ·■, ταινία ομιλούσα παραγωγής Παραμάουντ 

τής οποίας τήν άποκλειστικότητα έχει τό 
Γραφεΐον Μαργουλή

ΕΝΑΣ ΚΑΥΓΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΥΜΠΙΤΣ ΚΑΙ ΚΡΕΛΥ

‘Ολόκληρον τό Χόλλυγουντείνε άνάστατον άπό τό έπει- 
σόδιον ποΰ συνέβη τελευταίως μεταξύ«οΰ παγκοσμίως γνω
στού σκηνοθέτου "Ερνστ Λοϋμπιτς, διά τόν όποιον έγρά· 
ψαμεν ήδη δτι αναλαμβάνει τήν γενικήν διεύθυνσιν τών 
έν Νέα Ύόρκη στούντιο τής Παραμάουντ, καί τοΰ Χάνς 
Κρέλυ.

Αί σχέσεις τών δύο αυτών ρεζισέρ άπό πολλοΰ χρόνου 
εύρίσκοντο είς έντασιν διά λόγους έπαγγελματικής αντιζη
λίας καί άλλων ζητημάτων τά όπόϊα δέν καττόρθωσαν νά 
εξακριβώσουν οί άμερικανοί δημοσιογράφοι. Συχνά δέ εί
χαν λογομαχήσει είς διάφορα κέντρα.

Πρό ολίγων ημερών δμως ό Λοϋμπιτς προκειμένου νά 
άναχωρήση άπό τό Χόλλυγουντ καί νά έγκατασταθή μονί- 
μως είς τήν Νέαν Ύόρκην, διά τήν νέαν έργασίαν του, ά- 
πεφάσισε νά λύση μιά γιά πάντα τούς λογαριασμούς του, 
μέ τόν Κρέλυ. Καί ένα βράδυ έπήγεν είς τό ξενοδοχεϊον 
Άμπασσαντέρ, δπου έσύχναζε ό άλλος. Μόλιςτόν είδε ώρ- 
μησε έναντίον του καί άρχισε νά τόν κτυπά μέ μανίαν.Ευ
τυχώς παρενέβησαν οί.παριστάμενοι, φίλοι άμφοτέρων καί 
τούς έχώρησαν.

Λί άμερικανικαί έφημερίδες σχολιάζουν ζωηρά τό θλι
βερόν αύτό έπεισόδιον καί τονίζουν δτι αυτός δέν είνε τρό
πος διά νά λύνουν τις διαφορές των άνθρωποι τής τέχνης, 
γνωστοί είς τό κοινόν, τό όποιον περιμένει άπ’ αύτούς νά 
στέκωνται είς κάποιο άνιότερον έπίπεδον άπό τόν άλλον 
κόσμον.

0 ΚΑΡΛΛΕΜΛΕ ΠΑΠΠΟΥΣ
Ό μπάρμπα Κάρλ· δπως έκαλεϊτο γενικώς άπό όλους 

μέχριζτοΰδε, ό πρόεδρος τής Οΰνίβερσαλ κατετάχθη πλέον 
είς τήν τάξιν τών παππούδων.Ήκόρητου ί’οζαμπέλα έγέν- 
νησεν τελευταίως ένα χαριτωμένο σγοράκι. Συγχρόνως χά
ρις είς τόν τοκετόν αποκτά δικαίωμα είς τόν τίτλον μπάρ
μπας καί ό Κάρλ Λέμλε ό Νεώτερος, Υιός καί συνεργά
της τοΰ Κάρλ Λέμλε τοΰ πρεσβυτέρου. Καί έτσι έφεξής, ή 
κινηματογραφική βιομηχανία θά έχει είς τάς τάξεις της 
δύο Μπάρμπα Κάρλ» εκτός έάν ό πρεσβύτερος άρκούμε- 
νος είς τόν τίτλον τοϋ παππού, άφίση τόν τίτλον «μπάρ
μπα» είς τόν υιόν καί συνεργάτην του.

KOINQNiKA
Χθές Σάββατον άνεχώρησε δι’ Ευρώπην ό κ· Ε. Μαυ

ροδημάκης. Τό ταξείδιον τού κ. Μαυροδημάκη θά δισρ- 
κέση έπί είκοσαήμερον.

—Άφίχθη είς τήν πόλιν μας διά τήν προμήθειαν ηχη
τικών έγκαταστάσεων διά τό έν Βόλω κινηματοθέατρον 
του «Άχίλλειον δ κ. Άναστ. Τσαούτος.

..........
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ΕΓΖΡΛΜΜ TAWIMUI210 ΧΟΑΑΠΟΤίΙΪ
Αί άμερικανικαί έφημερίδες άγγέλουν δτι δ διάσημος 

πλέον άμερικανός κεφαλαιούχος καί κατασκευαστής τής 
ταινίας "Αγγελος τοΰ ουρανού Χόβαρ Χιούζ, διά τόν ό
ποιον έλέχθη καί έγράφη δτι έξηγόρασε τάς μετοχάς τής 
εταιρίας τών ‘Ηνωμένων Καλλιτεχνών κατεσκεύασεν είς 
τό Χόλλυγουντ ειδικόν στούντιο διά τήν παραγωγήν έγ- 
χρώμων ταινιών. Τό νέον αύτό στούντιο θά εΐνε τελείως 
έτοιμον τήν 15ην Νοεμβρίου, οπότε θά γίνουν τά έγκαί- 
νιά του καί θ’ άρχίση ή παραγωγή έγχρωμων ταινιών, διά 
τάς οποίας ό Χιούζ έχει ήδη κάμει δλας τάς σχετικάς προ
ετοιμασίας.

Συγχρόνως αί άμερικανικαί έφημερίδες άγγέλουν δτι τό 
μονοπώλιον τής »Τεκνικολόρ»,τό όποιον μέχρι τοΰδε άνήκε 
μόνον είς τάς μεγάλας άμερικανικάς εταιρίας, καταργεϊται 
καί θά παραχωρηθή καί είς άλλους μικρούς κινηματογρά- 
φικούς οργανισμούς τό δικαίωμα νά κατασκευάζουν έγχρώ- 
μους ταινίας.

Η ΓΟΥΩΡΛΕΡ ΜΠΡΟΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ

Ή γερμανική έφημερίς Λίχτ- Μπίλντ Μπύνε» δημο
σιεύει τηλεγράφημα τοΰ έν Νέα Ύόρκη άνταποκριτοΰ της 
άγγέλλοντος ότι αί 75.0β0 νέαι μετοχαί αί έκδοθεϊσαι ύ
πό τής εταιρείας Γουώρνερ διετέθησαν ήδη μεταξύ τών 
παλαιών μετόχων τής έταιρείας, καί οΰτω δέν παρέστη α
νάγκη νά χρησιμοποιήση ή εταιρεία έγγύησιν τραπεζιτικήν, 
ούτε νά ύποβληθή ύπό τόν έλεγχον τών τραπεζών αί όποϊ- 
αι θά παρεΐχον τήν έγγύησίν των διά τάς νέας μετοχάς.

ΟΝΤΕΦΟΡΕΣΓ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ Τ Π.___
Αί έφημερίδες τής Νέας ‘Υόρκης, αγγέλλουν δτι τό 

συμβόλαιον τοΰ Ντέ Φόρετς μέ τήν Τζένεραλ Τώλκιγκ 
Πίκτσερς άνενεώθη μέ μισθόν 50.000 δολλαρίων τό έτος.

50 ΚΙΠΗΜΗΤΟΘΕΗΤΡΗ
ME ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΚΗ

Αί πολωνικοί έφημερίδες αγγέλλουν ότι καί είς τήν 
Πολωνίαν ήρχισε νά επικρατή ό ‘Ομιλών. Διά τήν προσε
χή σαιζόν, είς δλην τήν πολωνικήν επικράτειαν <50 κινημα
τοθέατρα έγκατέστησαν μηχανήματα Όμιλοΰντος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μαρκίδην (Δράμαν). Δέν μάς γράψατε τίποτε σχετικόν 

μέ τάς ανανεώσεις τών συνδρομών Διατί; ’Έχετε ύπ’ 
δψιν σας πάντοτετήν προπληρωμήν.

Καζαντζήν (Ξάνθην). Συνδρομή κ. Κωνσταντινίδη 
έλήφθη. εϋχαριστοΰμεν.

Βουδούρην(Χΐον). Διά τρεις φοράς 100 δρχ. ΔΓ έξ 150 
Προπληρωμή άπαραίτητος.

Σμπόνιαν (Πρέβεζαν). Χρήματαέλήφθησαν. φωτογρα- 
φίαι τής Μαρίας Νταλμπαϊσίν δυστυχώς δέν ύπάρχουν.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μηχανή προβολής SIM
PLEX έν άρίστη καταστάαει. Πληροφορίατ πα
ρά τφ κ. Β. Π. Γκρέτση, τέρμα ύδοϋ Άχαρνων 
Άθήναι.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤ1ΙΡ

: Κΐ^ΗΐνίΒΤΟΓΡΑφίΚΗ ΕΒΑΟΜΑς" ■
’Από τής παρ. έβδομάδος ήρχισεν ή 

λειτουργία τών περισσοτέρων κεντρικών 
κινηματογράφων τών Αθηνών. Ήδη 
λειτουργούν τό «Πάνθεον , Σαλόν Ίν- 
τεά>», «Σπλέντιτ», Οΰφα Πάλας» καί 
«Κοτοπούλη . άπό σήμερον δέ κάνει έ· 
ναρξιν καί ό κινηματογράφος Απόλ
λων». Τό Τριανόν» θ’άρχίση τάς προ
βολής του τήν Ιην προσεχοΰς μηνός. τό 
δέ «Αττικόν» είς τό όποιον, ώς λέγε
ται,θά εγκατασταθούν ηχητικά μηχανή
ματα συστήματος Pacent θά κάμη έ- 
ναρξιν κατά τό 2ον δεκαήμερονΝοεμβρ. 
Έν τφμεταξύ ειδικός μηχανικόςάφιχθείς 
έξ ’Αμερικής διασκευάζει καταλλήλως 
τήν αίθουσαν διά τήν κατάλληλον ά- 
πόδοσιν τών ήχων καί ομιλιών.

Ή μέχρι σήμερον λειτουργία τών κεν- ί 
τρικών*·  κινηματογράφων τής πόλεώς' 
μας δέν άπέδωκε δυστυχώς ικανοποιη
τικά αποτελέσματα άπό άπόψεως κινή- 
σεως. Τοΰτο, καθ’ ήμάς, οφείλεται είς 
τήν άτυχή έμπνευσιν τών διευθυντών 
τών κινηματοθεάτρων νει ορίσουν τιμήν 
εισιτηρίων 20, 30, καί 40 δραχμώνπρα- 
γμα τό όποιον θά έχη σοβαράς συνε-। 
πείας εις τάς επιχειρήσεις. Άντιθέτως | 
οί έπιχειρηματίαι μας.οί όποιοι βλέπουν ; 
τήν κατάστασιν άρκετά εύχάριστον. νο
μίζουν ότι ή παρατηρηθεΐσα μέχρι σή- ι 
μερον μετρία κίνησις οφείλεται μάλλον 
είς τήν ζέστην καί δτι θά διορθωθή 
ίσχυριζόμενοι έπί πλέον ότι τά τερά
στια έξοδα είς ά υποβάλλονται δέν εΐ
νε δυνατόν νά τούς έπιτρέψουν καθο
ρισμόν εισιτηρίου μικροτέρας άξίας.

Πάντως χωρίς νά θέλωμεν νά άμφι- 
σβητήσωμεν τήν καλήν πίστιν τών κ·κ. 
έπιχειρηματιών μας, ημείς έπιμένομεν 
δτι τό κοινόν δέν θά διαθέση ευκόλως 
τό ποσόν αύτό διά τό θέαμα, ύπό τάς 
σημερινός οίκονομικάς συνθήκας. Καί ι 
αν εν άτομον έπήγαινε 3 —1 φοράς τήν 
εβδομάδα είς τόν κινηματογράφον του. 
σήμερον άσφαλώς θά ύπάγη μίαν μόνον ' 
φοράν. Έξ άλλου οί δυνάμενοι νά πλη- | 
ρώσουν τό σημερινόν είσιτήριον ή καί 
άκριβώτερον άκόμη δέν είναι τόσοι ώ
στε νά στηρίζωνται έπ’ αυτών όκτώκεν- 
τρικαί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις.

Άντιθέτως κυριολεκτικώς χρυσέςδου- 
λειές κάνουν οί λαϊκοί καί συνοικιακοί 
κινηματογράφοι τών Αθηνών. Τό«Κο- 
τοπούλειον» τό δπρΐον έγκατέστησε'μη- 
χανήματα συστήματος Ούέστερν Έλέ- 
κρικ καί έκαμε έναρξιν τήν παρ. Πέμ
πτην μέ ποικιλίαν προγραμμάτων πρώ
της βιζιόν, ώρισε τιμήν εισιτηρίων 10. 
15 δρχ.Μέ μικροτέρας άκόμη τιμάς λει
τουργεί καί δ έπί τής δδοΰ Άχαρνών 
κινηματογράφος «Άρης», ό όποιος έχει 
έγκαταστάσειςσυστήματος«ΚλάγκΦίλμ». 
Μέ άκόμη λαϊκωτέρας τιμάς λειτουρ
γούν τρεις άλλοι ήχητικοί κινηματο
γράφοι, τό «Αθηναϊκόν», ή «Ελλάς»

' καί τό Πολυθέαμα» πρώην Συναμ- 
|πάρ . ·

Έντός τοΰ προσεχοΰς μηνός περα
τώνουν τάς ήχητικάς των έγκαταστά- 
σεις τό Πανόραμα» καί τό Άχίλλει- 

I ον», άμφότερα με μηχανήματα συστή
ματος Κλάγκ. 'Ήδη προβάλλουν βωβάς 
ταινίας καθώς καί τό Ροζικλαίρ , τό 
μόνον τό όποιον δέν άπεφάσισε άκόμη 
τήν έγκατάστασιν ήχητικοΰ.

Ή πληθώρα λοιπόν αυτή τών κινη
ματογράφων λαϊκών καί συνοικιακών, 
πλείστοι τών οποίων έχουν τελείας έγ-

> καταστάσεις ήχητικοΰ άφ’ ενός καί ή 
ύτερπληθιόρα τών κεντρικών μέ μεγά- 

, λας τιμάς εισιτηρίων άφ’ ετέρου, εΐνε 
άναμφισβήτητον οτι θά δημιουργήσουν 
μίαν κρίσιν, ή όποια άσφαλώς θά ξε- 
σπάση είς τάς μεγάλας έπιχειρήσεις, αί 
όποΐαι βαρύνονται μέ υπέρογκα έξοδα. 
Διά τοΰτο λοιπόν έπιμένομεν δπως οί 
κεντρικοί υπολογίζουν έπί τής κατανα- I λώσεως καί δχι έπί τών τιμών.

Τήν παρ. Κυριακήνσυνήλθον εις τήν 
αίθουσαν τοΰ κινηματογράφου Σινα- 
μπάρ» τό όποιον, είρήσθω έν παρόδφ, 
μετονομάσθη είς Πολυθέαμα , οί ί- 
δρυταί τού νέου Σωματείου τών Ύπαλ- 

। λήλων Κινηματογραφικών Έπιχειρή- 
1 σεων πρός τόν σκοπόν τής ίδρύσεως 
τοΰ Σωματείου. Κατά τήν σύσκεψιν 
ταύτην είς ήν παρέστη κατόπιν προσ- 
κλήσεως καί ό ήμέτερος διευθυντής κ. 
Οικονόμου, έτέθησαν αί βάσεις τής 
συμπήξεως μιάς ένώσεως είς ήν νά Α
νήκουν πάντες οί έπί μισθφ έργαζόμε- 
νοι είς δλας τάς κινηματογραφικός ε
πιχειρήσεις τής Ελλάδος, άπό τούς δι- >

I ευθυντάς γραφείων μέχρι καί τών θυ- ! 
1 ρωρών. |
I Πρώτος, ό έκ τών ιδρυτών κ. Τάκης 
I Παπαχριστοφίλου λαβιόν τόν λόγον έ- 
1 ξέθεσε διά μακρών τόν σκοπόν τής ί- 
I δρύσεως ένός τοιούτου Σωματείου εί- 
; πών μεταξύ τών άλλων οτι τό νεοσύ- 
στατοντοΰτο σωματεΐον θάπροσφέρη ό
χι μόνον ηθικήν ένίσχυσιν πρός τά μέ
λη του άλλά καί αύτάς ταύτας τάς κι
νηματογραφικός έπιχειρήσεις θά ένι- 
σχύση, συνεργαζόμενον έν πνεύματι άλ- ι ίι - - -- - ■ " · ■ ληλεγγύης μέ τήν Πανελλήνιον Ένωσιν 
Κινηματογρφάφων. Εϊτα ό κ. Παπα- 
χριστοφίλου άνέγνωσε κατ’ άρθρον τό 
Καταστατικόν, τό όποιον ένεκρίθη ύπό 
τής όλομελείας, έγένετο δέ Αμέσως κα
τόπιν έκλογή προσωρινού Διοικητικού 
Συμβουλίου, τό όποιον άνέλαβε τήν δι
εξαγωγήν τής ύπηρεσίας μέχρι τής έγ- 
κρίσεως ύπό Πρωτοδικείου τοΰ Κατα
στατικού οπότε καί θά γίνη Γεν. Συ- 

. νέλευσις διά τήν εκλογήν ■'
κοΰ πλέον Διοικ. Σ , β.

Τό προσωρινόν Δοικ. Συμβούλιον .. ιν«.ψο,ν, ιο οποίον ιορυει
πηρτίσθη έκ τών κ.κ. Τ. Παπαχριστο-! ένταΰθα εις ίάπων. Άς έτοιμασθοΰν 
φίλου πρόεδρος Όδ. Καπάνταη άν- λοιπόν οί συμπολϊται μας νά γνωρίσουν 
τιπρόεδρος. Γ. Νίκολας Ταμίας, Δ· Μα- άπό τής οθόνης τά ήθη καί έθιμα τής

Καθώς φαίνεται άν όχι εφέτος, τήν προ
σεχή δμως κινηματογρ. περίοδον ά
σφαλώς, τό κινηματογραφικόν έμπόριον 
έν Ελλάδι θά πλουτισθή άκόμη μέ μί
αν νέαν κινημ. παραγωγήν τήν όποιαν 
άσφαλώς δέν ήμποροΰσε κανείς οΰτε νά 
φαντασθή. Πρόκειται περί ταινιών ’Ια
πωνικής παραγωγής, αί όποΐαι, ώς του- 

__ ι λάχιστον βεβαιοΰται, είναι άπό πάσης 
, , τοΰ όριστι-' άπόψεως τέλειαι. Τάς ταινίας αύτάς 

Συμβουλίου.________ ί πρόκειται νά φέρη είς Ελλάδα ένα νε-
, οσύστατον γραφεϊον τό όποιον ιδρύει

νιάτης Γεν. Ι'ραμματεύς καί Φ. Μουζά- 
κης.Γ. Παπαλεξάνδρου, Γ. Βασαλιός Β· 

1 Μιχαηλίδης καί Π. Τσοχατζόπουλος 
σύμβουλοι.

Τό τέον Σωματεΐον άπέστειλε πρός 
τόν Κιμ. ’Αστέρα» τήν εις άλλην σελί
δα δημοσιευομένην επιστολήν.

Ό «Κινημ. Άστήρ» θεωρεί καθήκον 
του νά εύχαριστήση τούς ίδρυτάς τής 
Π. Σ. Υ. Κ. Ε. διά τήν γενομένην πρός

। αυτόν τιμήν νά παραστή κατά τήν συ- 
ζήτησιν τής ίδρύσεως τοΰ άνωτέρω σω
ματείου καί ιδιαιτέρως τό διοικητικόν 

1 Συμβούλιον τό όποιον διά τής άποστα- 
λείσης πρός τόν ήμέτερον διευθυντήν 
έπιστολής του άποδεικνύει άλλην μίαν 
φοράν τήν έκτίμησιν τοΰ έργαζομένου 
κόσμου πρός τό ήμέτερον περιοδικόν.

’Οφείλουν δέ νά γνωρίζουν πάντατά 
μέλη τοΰ νεοσυστάτου αύτοΰ Σωματεί
ου, ότι ό «Κινημ. Άστήρ χαίρει ιδιαι
τέρως διά τήν συσσωμάτωσιν τής συμ
παθούς αυτής έργαζομένης τάξεως, ή 
όποια μέχρι σήμερον εΐνε ή μόνη Αδι
κημένη έν άντιθέσει πρός τούς έργάτας 
τοΰ θεάτρου οί όποιοι αν καί φυσικοί 
εχθροί τοΰ Κινηματογράφου Απολαμ
βάνουν έξ αύτο.ι πλεϊστα άγαθά.

Μίαν μόνον συμβουλήν έχει νά δώ- 
ση δ «Κινημ. Άστήρ πρός τό νεοσύ
στατοι τοΰτο Σωματεΐον. Νά άποφΰγη 
νά περιλάβη είς τούς κόλπους του κά
θε στοιχεϊον τό όποιον θά θελήση νά 
δημιουργήση ζητήματα τά όποια θά α
ναγκάσουν μίαν άλλην τάξιν, σχετικήν 
μέ τήν ίδικήν των, νά βρεθή Αντιμέτω
πος αυτού. Εΐνε άναμφισβήτητον οτι 
θά γεννηθούν ζητήματα τά όποια θά 
φέρουν Αντιμέτωπα τά δύο καλά Σω
ματεία. Άλλά δέν πρέπει έπ’ οϋδενίλό- 
γφ νά έπιτραπή είς ούδένα έκ τών έπι- 

1 τηδείων αυτών νά έκμεταλλευθοΰν μί
αν περίστασιν είς βάρος ένός Σωματεί
ου, τοΰ όποιου ό σκοπός εΐνε ιερός.

Έν τοιαύτη λοιπόν περιπτώσει οφεί
λουν πάντα τά ύγιά στοιχεία τής έργα
ζομένης αυτής τάξεως νά ένισχύσουν 
τήν προσπάθειαν αύτήν τών ιδρυτών 
τοΰ νεοσυστάτου Σωματείου, διά νά δυ- 
νηθοϋν ούτω νά έπιτύχουν μίαν καλλι- 
τέραν αέριον.

Χώρας τοΰ Άνατέλοντος ήλιου καί τών 
χρυσανθέμων.

* * *
Τό συνεργεϊον τής Φόξ Φίλμ, τό ό

ποιον ώς γνωστόν εύρίσκεται είς τήν 
πόλιν μας άπό τοΰ Σαββάτου 11 τρεχ. 
διά τήν λήψιν ηχητικών έπικαίρων (Φοξ 
Μούβιτον Νιούς), έργάζεται πυρετωδώς. 
Τήν παρ. Κυριακήν έκινηματογράφησε 
τούς Πανβαλκανικούς Αγώνας είς τό 
Στάδιον. Τήν ιδίαν ημέραν καί ώραν 
6.30 μ.μ. έκινηματογράφησε τήν Βυζαν
τινήν δοξολογίαν είς τόν Ναόν τής Μη 
τροπόλεως. Τήν παρ. Τρίτην έκινημα- 
τογράφησε τήν τελετήν τήν παραδόσε- 
ως τού οργανισμού τών Αμερικανικών 
Ορφανοτροφείων ύπό τοΰ πρεσβευτοΰ 

τών Ήν. Πολιτειών είς τόν κ. Βενιζέ- 
λον τήν γενομενην έν τφ Ζαππείφ με- 
γάρφ, σήμερον δέ θά κινηματογραφήση 
τάς έν τφ Παναθ. Σταδίφ γενομένας 
έορτάς. Τό συνεργεϊον τής Φόξ, τό ό
ποιον θά παραμείνη είσέτι είς τήν πόλιν 
μας έπί μίαν περίπου εβδομάδα, θά κι- 
νηματογραφήση άκόμη πλεϊστα αλλα 
επίκαιρα γεγονότα έκ τών έορτών τής 
Έκατονταετηρίδος μεταξύ δέ αυτών 
καί μίανμεγάλην στρατιωτικήν παρέλα- 
σιν είς ήν θά λάβουν μέρος δλαι αί 
στρατιωτικά! καί ναυτικοί δυνάμεις τών 
Αθηνών καί Πειραιώς.

Οΰτω λοιπόν μία ξένη κινηματογρα
φική εταιρεία, χάρις είς τάς εϋγένικάς 
ένεργείας τού έν τή πόλει μας διευθυν- 
τοΰ τοΰ πρακτορείου της κ. Χάρλεϋ, 
προσφέρει τοιαύτας ύπηρεσίας είς τό 
Εθνος έπί τή εύκαιρεία τών έορτών 

τής έκατονταετηρίδος, δσας δέν έφαντά- 
σθη κιάν ή περίφημος ειδική έπιτροπή 
τών έορτών. Διότι διά τών ταινιών 
Φόξ Μούβιτον Νιούς θά δοθή ή ευκαι
ρία όχι μόνον εκατομμύρια ολόκληρα 
ξένου λαού νά γνωρίσουν τήν Ελλάδα 
καί τάς έορτάς τής άνεξαρτησίας της 
Αλλά καί θά τονώσουν τό έθνικόν 
αίσθημα εκατοντάδων χιλιάδων ξενη- 
τεμμένων έλλήνων άνά τά πέρατα τής 
ύφηλίου.

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως είς τούς κ. κ. 
Λιευθυντάς τών Αθηναϊκών Κινηματο
γράφων καί Γραφείων Ταινιών τήν 
άνάγνωσιν τού έν τή πρώτη σελίδι δη- 
μοσιευομένου άρθρου ύπό τόν τίτλον 
Οικονομική κρίσις καί Κινηματογρά

φος τοΰ εκλεκτού συνεργάνου μας κ. 
Λο-Μιι.

'© "Αργίες

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙθΕ'(’Αθηνών)

Ήλύσια. Προέβαλε τό έργον Ή 
χορεύτρια τής Γρενάδης» καί έπαυσε 
λειτουργών. "Ηδη είς τήν χειμερινήν 
αίθουσαν του δίδει παραστάσεις θεα
τρικός θίασος.

Κρυστάλ. Τήν παρελθοΰσαν εβδομά
δα έκαμε έναρξιν όμιλοΰντος κινημα
τογράφου συστήματος Σούπερφον, μέ 
τό έργον Ό τρελλός τραγουδιστής
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μέ έπιτυχίαν. ήδη δέ προβάλλεται τό 
«Μρόντγουαίΰ Μπέμπυ . Ντόβης
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

Κινημ. Χάΐ-Λάϊφ. Προεβλήθη τό 
«Γεράκι» ένα Αεροναυτικό δραμα. Τήν 
Δευτέραν «Τί αξίζει ένα τρελλό φιλί».

Κινημ. Κάπιτολ. Προεβλήθη τό 
«Ερωτικόν παραλήρημα μέ τούς Μίλ- 
τον Σίλς, Δωροθέαν Μακκαίηλ καί τόν 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς υιόν.

Κινημ. Σπλέντιτ. Άπό τής Παρα
σκευής εκαμεν έναρξιν μέ τό έργον τής 
L’.F.A. Μελωδία τής καρδιάς μέ' τόν 
Βίλλυ Φρίτς.

Κινημ. Φώς. Ανοίγει δριστικώς τήν 
προσεχή Πέμπτην, μέ την ομιλούσαν 
καί αδουσαν ταινίαν Μοιραίος χεί
μαρρος» μέ τόν Ρίτσαρ Βάρθελμες. Ή 
αίθουσα έχει ύποβληθή είς γενικήν 
άνακαίνισιν καί έξωραϊσμόν καί μέ έγ- 
καταστάσεις ήχητικοΰ καί όμιλοΰντος 
συστήματος Ε. Ζερβοπούλου.

Κινημ. Ήλύσια. Μυστηριώδης μο- 
τοσυκλέττα», ‘Ο γίγας τοΰ άέρος μέ 
τόν άποθανόντα Μίλτον Σίλς, «Αί νύ
χτες τοΰ Σικάγου» καί τό επεισοδιακόν 

Αί περιπέτειαι τοΰ Τζάκ Δέμπσεϋ.
Μάνος Βρυέννιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πατέ. Ήρχισε τάς έργασίας του ύπό 
τήν νέαν διεύθυνσίν τών κ. κ. Τρέ- 
μου, Καμινάκη κσί Κοέν, μέ τό έργον 
«Φύλαξ τής νυκτός ταινία ήχητική μέ 
τήν Μπίλλυ Ντόβ. Συνέχεια Αλλαγή 
προγράμματος μέ τήν ταινίαν «Νύχτες 
πόνου καί ήδονής».

Διονύσια. "Εναρξις μέ τό έργον 
Γαμπρός άπό πείσμα ταινία ήχητική 

μέ τόν Μποΰστερ Κήτον. ’ Ηδη προ
βάλλεται έπιτυχώς τό έργον Μπρον- 
τουαίη μέλονιυ καί διαφημίζεται ή 
προσεχής προβολή τής γαλλικής ται
νίας Ή νύχτα εΐνε δική μας .

Παλλάς. "Εκαμε εναρξιν μέ τό έργον 
Τρελλοκόριτσο ταινία ήχητική.

‘Απόλλων. ’Έναρξις μέ βωβάς ται
νίας. Είς τά διαλείμματα Μπιάνκο. 
Προεβλήθησαν μέχρι σήμερον Κοκοτ- 
τύδρομος >, «Μιά νύχτα στό Αονδΐνον , 
Είλωτες», Ούγγρικοί έρωτες», «"Ενο

χος καί Βαγαπόντης τοΰ’ίσημερινοΰ». 
Προσεχώς έναρξις ήχητικοΰ μέ λαϊκάς 
τιμάς.

’Αττικόν. Προεβλήθησαν αί βωβαί 
ταινίαι Άστρον τής νυκτός», Ή γυ
ναίκα τής χθέςκαί τής αύριον». Έβδο
μος ουρανός . Ό ληστής·, Μυστη
ριώδης πύργος , Ό κουρσάρος μέ τή 
μάσκα , «Ό κλέπτης τής Βαγδάτης , 
"Ενοχος», Ιερό βουνό», Ό Γιάννης 

μέ δυό γυναίκες καί «Θαλασσοπόρος 
καί συνέρχεια έπεισοδισκοΰ Τό μυστι
κόν ένός θησαυροΰ».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν αί βωβαί 
ταινίαι «Πριγκήπισσα Μάσσα , Σκλάβα 
βασίλισσα Τρελλή Λόλα», Βαγα
πόντης τοΰ ’Ισημερινού καί αί ήχητι- 
καί ταινίαι «Ξύπνημα», Τό παιδί τοΰ 
δρόμου» καί Λευκός γάμος».

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν Ό δό- 
κτωρ Σαΐφερ μέ έπιτυχίαν καί Ή Γή .

Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τσάγκ . «Μπροστά στό ικρίωμα ,"'Ή- 
ρωες τής οθόνης», «Τρωικός πόλεμος», 
Ή πόλις τών φαντασμάτων καί «Θα

λασσοπόρος» μέ μεγίστην έπιτυχίαν.
Θερινοί. Λόγω τής μεταβολής τοΰ 

καιρού διέκοψαν τάς έργασίας των 
άπαντες οί θερινοί κινηματογράφοι. 
ΑΜΦΙΣΣΑ

Πανελλήνιον. Κατά τήν παρελθοΰ
σαν εβδομάδα προεβλήθη τό έργον «Οί 
έπιδρομεΐς». Γιαλέσσας

, ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά'έργα 

I «Ή λεγεων τών Αθανάτων ταινία βω
βή καί Αγνή αμαρτωλή ταινία ήχη
τική μέ μετρίαν έπιτυχίαν.

Βόσπορος. Προεβλήθη τό έργον «Τό 
ρόδον τής Σταμπούλ μέ τήν "Αννα 
Μαίη Βόγκ. Ό παρατηρητής
ΪΕΡΡΑΙ

Διονύσια. Προεβλήθησαν μέ έπιτυ
χίαν τά έργα Τά ψεύδη τής Νίνα Πέ- 
τροβια . «Μιά νύχτα στό Αονδΐνον», 

Κουρσάρος μέ τή Μάσκα καί Γαλλο- 
Γερμανική ναυμαχία.

‘Ορφεύς. Προεβλήθησαν μέ έπιτυ
χίαν τά έργα Μανδραγόρας , 'Ο τε
λευταίος μορφασμός καί Φλόγα έρω
τος».

Ρέμβη. Προεβλήθησαν «Σκλάβα βα
σίλισσα» καί διάφορα έπεισοδιακά.

Βογιατξής
ΞΑΝΘΗ

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
κυρία μέ τή μάσκα», «Ή μικρούλα Κο- 

। λίν» καί «Τά ψεύδη τής Νίνα Ήετρό- 
'βνα ·

Ι
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Ό πληγωμένος Αετός καί «Τό πλή
θος ·
Διά τήν πόλιν μας οί διευθυνταϊ τών 

κινηματογράφων έκλεισαν ό μεν πρώ
τος έργα τής Κολούμπια. ό δέ δεύτε
ρος έργα τής Μετρό. Γεννάται δμως τό 
έρώτημα: Θά έχωμεν ορχήστραν;

Καζαντζής
ΛΡΑΜΑ

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δόν Ζουάν , ‘Ξύπνημα», «Μανδραγό
ρας, «Λούπιγκ δή λούπ , «Ό πρόε
δρος» καί Πέτσινη μάσκα .

Ονφα. Προεβλήθησαν τά έπεισοδια- 
κά «'Ο ήρως τοΰ ιπποδρομίου ·, «Τό 
χέρι τοΰ νεκρού» καί Αγωνία κολά- 
σεως .

Παναρέτου. Προεβλήθησαν «Ό στιγ
ματισμένος ληστής» καί Είς τήν χώ- 
ρατ’ τών χρυσορυχείιυν

Είς τήν πόλιν μας ίδρύθη εταιρία 
ι έκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ται- 
• νιών ύπό τήν επωνυμίαν Στάρ Φίλμ, 

ή δποία καί προμηθεύει πλεϊστα έργα 
της είς τούς διαφόρους κινηματο
γράφους Σερρών, Καβάλλας, Ξάνθης 
καί Κομοτινής. ΜαρκίΔης
ΤΣ^ΤΑΛΤΖΑ

'Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό
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0WI ΗΕΩΤΕΡΟΚ HO ΤΙ mi
Τύ τελευταϊον αριστούργημα τής Ούνίβερσαλ Ούδέν 

Νεώτερον άπό τό Μέτωπον έξακουλουθεΐ τήν θριαμβευτι
κήν ούτως είπεϊν πορείαν του άνά τόν κόσμον. Είς τό θέ- 
ατρον «Άλάμπρα τοΰ Λονδίνου πλησιάζει τήν 50θήν του 
παράστασιν. Καί δεδομένου δτι ή Άλάμπρσ έχει 2.000 
θέσεις, καί δτι κάθε φοράν τό «Ούδέν *νεώτερτν  άπό 
τό μέτωπον*  παίζεται μέ γεμάτο τό θέατρον, έπεται δτι 
μέχρι τοΰδε είς τό Λονδϊνον τό είδαν 1.000.000 άνθρωποι. 
Γενικώς δμως, είς οίανδήποτε χώραν καί είς οίανδήποτε 
πόλιν προβάλλεται προκαλεϊ κοσμοσυρροήν. Είς τήν Νέαν 
'Υόρκην, άφοΰ έπαίχθη μέχρι τοΰδε έπί 269 παραστάσεις, 
άνεβιβάσθη ήδη είς τό κινηματοθέατρον Ρόξυ , τό μεγα
λείτερον τοΰ κόσμου. Είς τήν πόλιν τοΰ Μεξικού, είς τό 
Μπουένος "Αύρες, τό Ούέλλιγκτον, τήν Νέαν Ζηλανδίαν, 
τό Σίνδεϋ, τήν Μανίλα, τό Τορόντο καί τάς πολιτείας τής 
Μαλαισίας, έσημείωσε τεράστιας εισπράξεις. Έν Εύριόπη 
θά παιχθή είς μέν τό Παρίσι λίαν προσεχώς είς δέ τό Βε
ρολϊνον τόν Δεκέμβριον.

0 ΜΑΞΓΟΥΕΛ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΪΝΟΝ
'Ο γενικός διευθυντής τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ Πί- 

κτσερς Τζών Μάξγουελλ έφθασε τήν περασμένην εβδομά
δα είς τό Βερολϊνον διά νά συνεννοηθή μέ τούς ιθύνοντας 
διαφόρους γερμανικός εταιρίας, έπί διαφόρων ζητημάτων.

Είς τό Βερολϊνον ό Μάξγουελλ συνηντήθη καί μέ τόν 
περιοδεύοντα άνά τήν Ευρώπην διευθυντήν τής Μπρίτις 
κ. Γκόλντσμιθ.

Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΙΛΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ
Ό γερμανός σκηνοθέτης Εύγένιος Τίλε συνεβλήθη μέ 

τήν Παραμάουντ, νά άναλάβη τήν καλλιτεχνικήν διεύθυν- 
σιν καί τήν σκηνοθεσίαν τής ετοιμαζόμενης νέας ταινίας 
«Τηλεόρασις».
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ mill 11IIIII11111111111 i 11111111111111 i I III mil ιιιιι mini miimmmmmiimii mum

Υΰρος τοΰ κόσμου», Είς τήν χώραν 
τών χρυσορυχείων», «’Αστυνόμος κα- 
βαλλάρης». «Νέος ’Αστυνόμος» καί 
«’Όρνεα θαλασσών».
ΑΛΗΣΤΡΑ1Ή

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φιλμ Μέ
σα άπ’ τό βόρβορο , Καρδιά Τεξάς» 
καί Επικίνδυνος διαβολάκος».
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

“Εδισσων. Προσεχώς άρχίζει τάς 
παραστάσεις του υπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Καζαντζή, διευθυντοΰ τοΰ έν 
Άγρινίφ κινηματογράφου ©έσπις».
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Συζυγική θυσία» μή άρέσαν, Ή έν
δοξος στολή > καί τύ περιπετειώδες «Ό 
ήρωϊκός ταχυδρόμος μέ τόν Τόμ Μίξ.

Τήν Κυριακήν 5ην τρέχ. έφθασεν 
είς τήν πόλιν μας τό τεχνικόν καί καλ
λιτεχνικόν τμήμα τής "Αστρο φιλμ, διά 
τό «γύρισμα» σκηνών τοΰ έργου «Δά
φνης καί Χλόη», τοΰ οποίου ή ύπόθε- 
σις εκτυλίσσεται κατά μέγ*  μέρος είς 
τήν νήσον μας. Σωφρονιάδης
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα

«Τά γαλάζια κεριά», Έγύ> τόν σκότω
σα καί «'Ο υιός τοΰ Ταρζάν» μέ κα
ταπληκτικήν έπιτυχίαν. Πανουργίας
ΚΑΒΑΛΛΑ

Αίγλη. Προεβλήθησαν διάφορα επει
σοδιακά.

’Ολύμπια. Έπιτυχώς προεβλήθη τό 
έργον «Ρίφ καί Ράφ πυροσβέσται καί 
μέ έλαχίστην έπιτυχίαν τό «Βαρβάρα 
ή κόρη τής ερήμου . Κόκκινος
ΧΙΟΣ

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα Έ- 
παράστασις στήν Κίνα , «Μυστηριώδης 
κυρία καί τό τέλος τοΰ επεισοδιακού 
«Μυστηριώδης χείρ. Προσεχώς Μέ- 
γας τυχοδιώκτης καί Ή σπείρα τών 
άνομων.» Βονδούρης
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Κατά τήν παρελθ. εβδο
μάδα προεβλήθησαν μέ καλήν έπιτυ
χίαν τά έργα «Δέν παίζουν μέ τόν 
έρωτα , καί «Μανωλέσκου μέ τόν 
Μοσζοΰκιν. Προσεχώς ή ελληνική ται
νία Μακρυά άπ’ τόν κόσμο .

Κύματα."IΙδη προβάλεται«’Ησφαϊρα 
τήςζωής»καί διέκοψε τάς έργασίας του.

Παπαβασιλείου

Al Tililil THS OTSIBEPSAAMS HOUAS TilW
'Η εταιρεία Ούνίβερσαλ προέβη είς τήν άπόφασιν νά 

κατασκευάση δλας τάς ταινίας της έκείνας, αί δποΐαι παι- 
χθεΐσαι ήδη έσημείωσαν μεγάλας επιτυχίας, καί είς άλλας 
ξένας γλώσσας. Οΰτω λόγου χάριν, ό «Ό Βασιλεύς τής 
Τζάτζ» ήρχισε ήδη νά παίζεται, είς τήν γαλγικήν, γερμα
νικήν, ιταλικήν, γιουγκοσλαυϊκήν, ισπανικήν, πορτογαλλι
κήν καί τσεχοσλοβακικήν. Είς ισπανικήν γλώσσαν έπαί
χθη είς τήν πόλιν τοΰ Μεξικού μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Κα
τά τήν έν Βουδαπέστη πρεμιέραν τοΰ «Βασιλέως τής Τζάτζ 
παρευρέθησαν δλα τά μέλη τής Ουγγρικής άριστοκρατίας 
καθώς'καί τής βασιλικής οικογένειας τών Άψβούργων.

Έκτος τοΰ Βασιλέως τής Τζάτζ θά κατασκευασθή 
είς πολλάς γλώσσας καί τό «Ούδέν νεώτερον άπό τό Μέ
τωπο ν».

Κατόπιν τών ενθουσιωδών κριτικών μέ τάς όποιας ε- 
γινε δεκτή ή είς τήν ισπανικήν γλώσσαν ταινία «Ή γατα 
έρπει» ό πρόεδρος τής Ούνίβερσαλ κ. Κάρλ Λεμλε απε· 
φάσισενά κατασκευαστούν διά τήν προσεχή σαιζόν, είς ξε- 
νας γλώσσας δώδεκα έν δλω ταινίαι, μεταξύ τών όποιων 
ή «’Ανατολή είναι Δύσις μέ τήν Λουπέ Βελέζ, τόν Μπέρ- 
ρυ Νόρτον καί άλλους Ισπανούς καλλιτέχνας, «ή Καταγΐς» 
καί ή Άνάστασις» τοΰ Τολστόϊ, είς ισπανικήν γλώσσαν 
καθώς καί ή 'Ο Κοέν καί ό Κέλλυ είς τήν ’Αφρικήν».

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

0 ΠΙΤ ΚΑΙ ί nmSSiH SIS TO bemaisok
Κατά τάςπληροφορίας τών γερμανικών έφημερίδων οί 

δύο παγκοσμίου φήμης Δανοί κωμικοί, αναμένονται κατ 
αύτάς είς τό Βερολϊνον έκ Κοπεγχάγης,*!  προκειμένου νά 
παίξουν είς μίαν ομιλούσαν ταινίαν κωμικήν, ή όποία 
θά άρχίση νά γυρίζεται κατά τά μέσα τοΰ ’Οκτωβρίου,υ
πό τοΰ Λεό Μέγερ διά λογαριασμόν τής D. L- S. Ή ται
νία αυτή σχετίζεται μέ ένα μάτς φούτ μπώλλ καί θά «γυρι- 
σθή είς ένα άπότά μεγάλα ποδοσφαιρικά γήπεδα τοΰ Βε
ρολίνου. Ό Πάτ καί ό Πατασσόν θά έμφανισθοΰν είς αύ- 

ΐτήν’ώς ποδοσφαιρισταί. Τό σενάριο έγράφη υπό τών γνω- 
। ατών γερμανών συγγραφέων κωμικών έργων Βάσσερμαν 
| καί Σλέε.
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ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ)

Ό κινηματογράφος τής πόλεώς μας 
άργεϊ προσωρινώςπροετοιμαζόμενος διά 
τάς χειμερινός προβολάς.
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ναυσικα. Προεβλήθησαν τά έργα 
Νύχτες Ν. Ύόρκης καί «Τό κόκκινο 

κρίνο .
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«"Ανδρας, γυναίκα», ΤΙ πριγκήπισσα 
τής Ν. Ύόρκης», Στά δίχτυα τής δα- 
κτΰλογράφου», Ό μυστηριώδης άδά- 
μας», Ό άλήτης τής Βιέννης», «Ό 
πονηρότερος νικά καί «Ή μικρούλα 
τοΰ μπάρ.» Σμπόνιας
ΕΔΕΣΣΑ

Μ. Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Νεανική μέθη», Μπαμπάς μέ 
τό στανειό» καί συνέχεια έπεισοδιακοΰ 
«'Ο μυστηριώδης μάγος».

Βέρμιου. "Αρχεται τών εργασιών 
του τήν προσεχή εβδομάδα μέ έγκατά- 
στασιν οαδιοφώνου.

Μ.Γ.Κ

Τίτλος £έργου Κινηματογρ. Γραφεΐον Έκμε- 
ταλλεύσεως Τίτλος έργου Κινηματογρ. Γραφεΐον Έκμε- 

ταλλεύσεως

Τί άξίζει ένα τρελλό φιλί 
Αυτή τή νύχτα ϊσως 
Άπολύτρωσις 
Βασιλείς τοΰ άέρος 
Τό σπήτι τοΰ δημίου 
Ό κατάδικος 
Χαμένοι θησαυροί 
Πειρατής Παναμά 
Πέλεκυς Δικαιοσύνης 
Σφίγξ τών Πάγων 
Ό Βουκέφαλος στό πόλεμο 
Ανώφελη θυσία

Σαλόν’Ιντεάλ 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς

Ροζικλαίρ 
Ελλάς

Πάνθεον 
Ροζικλαίρ 
’Αθηναϊκόν

Φόξ Φιλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλντ. 
Φόξ Φιλμ

Ι.^Μαργουλής

Φόξ Φιλμ

I. Μαργουλής

ί»
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►

► ►

ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ

<
◄

ΤΟ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΤΩΝ ΚΩΝ ΚΩΝ
<

► 
► 
► ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ -- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ

ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΕ ΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

►
►
►

ταινίαι διαλεγμένοι μέ την μεγαλειτέραν προσοχήν μεταξύ 200 ταινιών 
τής περίφημου παραγωγής τών έταιριών

◄◄

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ
<

ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ

►

ι 
4

15 ΤΑΙΝΙΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟΙ (technicolor) 50 ΣΩΡΤΣ ΕΚΛΕΚΤΑ
μέ τούς περίφημους Μαρτινέλλι, Τζίλι, Ντέ Λοϋκα κλπ., διάφορα νούμερα, έπι&εωρήσεις κλπ. «

*
► 
► ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ
► 
► 
► ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

►
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

I. ΧΟΛΕΒΑΣ & Γ· ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΥΙΟΙ
<

► 
► ►

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ <


