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ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ’Οκτώβριος (Τοΰ μονίμου άνταποκρι- ( 
τοϋ μας).— Τό μέγα γεγονός τής ημέρας, τό όποιον α- , 
πασχολεΐ τους κινηματογραφικούς κύκλους, όχι μόνον । 
τής πρωτευούσης, άλλά ολοκλήρου τής Γερμανίας καί ά-, 
κόμη καί τοϋ έξωτερικοΰ είνε ή εξαγορά τής μεγάλης ε
ταιρείας, Εμελκα, άπό όμιλον κεφαλαιούχων τοΰ Μονά
χου. τοΰ οποίου προεδρεύει δ έκ Μονάχου εμπορικός σύμ
βουλος κ. Κράους. Δέν πρόκειται περί μιάς απλής αγο
ραπωλησίας μετόχων, όπως θά είμποροΰσε νά υπόθεση 
κανείς έκ πρώτης δψεως, άλλά περί ένός γεγονότος τό ο
ποίον θά έχη μεγάλην έπίδρασιν εις τήν έξέλιξιν τής κά- 
θόλου γερμανικής κινηματογραφίας καί ίσως τής ευρω
παϊκής ολοκλήρου. Αρκεί νά σημειωθή δτι πίσω απότον 
έμπορικόν σύμβουλον Κράους εύρίσκεται ό γνωστότατος 
γάλλος μεγαλοεπιχειρηματίας Άλμπέρ Κοάν, δ όποιος 
άπό καιροϋ έργάζεται διά τήν σύμπηξιν ένός μεγάλου πα
νευρωπαϊκού κινηματογραφικού συνδικάτου, περιλαμβα- 
νοντος τούς κινηματογραφικούς οργανισμούς δλων, εί δυ
νατόν, τών ευρωπαϊκών χωρών. Είς τήν πραγματοποίησιν 
τοΰ μεγαλουργού τούτου σχεδίου του ό κ. Κοάν εύρήκε 
όμοφονοΰντα καί πρόθυμον συνεργάτην τόν κ. Κράους.

Διά τοΰτο ή έξαγορά τού μεγαλειτέρου μέρους τών 
μετοχών τής "Εμελκα είμπορεΐ νά θεωρηθή ώς τό πρώ
τον βήμα, πρός τήν πραγματοποίηση' τής «Πανευρωπαϊ
κής Κινηματογραφικής Όργανοόσεως», τήν όποιαν ονει
ροπολούν οί κ. κ. Κοάν καί Κράους. Καί είνε μέν άλη- 
θές δτι τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών τής Γερμανίας, 
τό όποιον άνέκαθεν ένδιεφέρετο άμέσως διά τήν κατά- 
στασιν καί τήν τύχην τής άνωτέρω εταιρείας, καί τό ό
ποιον είχε μίαν «όψιόν» διά τήν πλειονότητα τών μέτο
χων τής εταιρείας, είς τό έπίσημον άνακοινωθέν πού εξέ- 
δωκε δηλοϊ δτι παρητήθη τής όψιόν ταύτης χάριν τού δ 
μίλου Κράους, χωρίς τούτο νά σημαίνη δτι θά παύση είς 
τό μέλλον τό ένδιαφέρον του διά τήν "Εμελκα καί υπό 
τόν δρον δτι ή διοίκησις τής εταιρείας θά είνε πάντοτε 
γερμανική. ’Αλλά τίποτε δέν έμποδίζει πλέον τόν νέον 
πρόεδρον τής εταιρείας κ. Κράους νά χωρήση σταθερά 
πρός τήν πραγματοποίηση’ τοΰ προσφιλούς του σχεδίου.

’Αλλά έκτος τής άνωτέρω πανευρωπαϊκής της σημα
σίας, ή έξαγορά τής "Εμελκα θά έχη άκόμη ίσχυροτέραν 
καί, πρό παντός, άμεσωτέραν έπίδρασιν είς τήν κατάστα- 
σιν τής γερμανικής κινηματογραφίας, καί θά συντέλεση 
είς τήν βελτίωση’ τής γερμανικής κινηματογραφικής πα
ραγωγής.

Διότι είνε πανθομολογούάενον δτι έκτος ώρισμενων ά- 
ριστουργηματικών ταινιών, ή μεγάλη πλειονότης τών νέ
ων έργων Όμιλοΰντος, ιδία δέ έκεϊνα τά όποια προορί
ζονται διά τήν έγχώριον κατανάλωσιν, είνε πλέον μέτρια.

Ό «Άρπαξ» ή άστυνομική ταινία τοΰ Ρίχαρντ Αίχμ- 
περγκ, είνε σπάνιον άριστούργημα εις τό είδος του, υπερ- 
βάν κατά πολύ τάς πλέον επιτυχείς αμερικανικός άοτυ- 
νομικάς ταινίας. Κατά τάς πληροφορίας δέ τών εφημερί
δων, είς τό θέατρον Ντομίνιον τό μεγαλείτερον τοϋ Λον

δίνου δπου έπαίχθη τήν έβδομάδα αύτήν (τήν’ παρ- 
ελθοΰσαν) μέ τόν τίτλον Νυχτοπούλι» έσημείωσε πατα- 
γιόδη έπιτυχίαν καί ύ Τζών Μάξγουελ έσπευσε νά άπο- 
στείλη πρός τόν Άϊχπεργκ ένθουσιώδες συγχαρητήριον 
τηλεγράφημα. Έπίσης άριστούργημα είνε ό «Γαλάζιος 
άγγελος», καί μερικά άλλα.

Άλλά τά άριστουργήματα αυτά είνε έλάχιστα έν συγ- 
κρίσει μέ τήν δλην γερμανικήν παραγωγήν.

Ή ταινία «Οί δύο κόσμοι» τοΰ Ντυπόν, είς τήν δποίαν 
εϊχον στηριχθή αί μεγαλείτεραι έλπίδες, δτι αυτί) θά έσω
ζε τόν γερμανικόν Όμιλοΰντα, είνε Αβέβαια πολύ καλή 
ταινία, άλλά πολύ κατωτέρα τών προσδοκιών τών κριτι
κών καί τών έπαγγελιών τοΰ κατασκευαστού της. Είνε 
μία συνέχεια άπό ώραιοτάτας εικόνας, άναμφισβητήτως 
ώραιοτάτας, άλλά δέν είνε καθόλου άριστουργηματικόν 
σύνολον. Καί δμως οί γερμανικοί κινηματογραφικοί κύ
κλοι έθεώρουν τόνΝτυπόν ώς τόνΜεσσίαν τοΰΌμιλοΰντος.

Κατά τό τελευταϊον συνέδριον πού συνεκρότησεν είς 
τό Βερολϊνον τό Συνδικάτον τών ’Εκμεταλλευτών Κινη
ματογραφικών Ταινιών, ό πρόεδρος τής Γερμανικής Έθνι 
κής Κινηματογραφικής 'Ομοσπονδίας, έκεραυνοβόλησε μέ 
ένα δριμύτατον φιλιππικόν τούς γερμανούς συγγραφείς, 
σκηνοθέτας καί κατασκευαστάς ταινιών,διά τό άξιο&ρή- 
νητον καλλιτεχνικόν επίπεδον» τών έργων των καί-έκά- 
λεσε τούς συνέδρους νά ψηφίσουν διαμαρτυρίαν κατά τής 
κακής ποιότητος τών ’Ηχητικών ταινιών. Κατηγόρησε 
τούς παραγωγούς διότι δέν άντελήφθησαν άκόμη δτι δ 
Όμιλών Κινηματογράφος θέλει καλλιτέχνας καί ποιητάς- 
διότι δπως είπε «μία ομιλούσα ταινία μέτριας ποιότητος, 
έχει πολύ πλέον καταστρεπτικά άποτελέσματα διά τούς 
έκμεταλλευτάς άπό μίαν μετρίαν βωβήν ταινίαν .

Παραλλήλώς δμως πρέπει ν’ άνομολογηθή δτι ή γερ
μανική κινηματογραφία έχει κάμει αλματώδη τεραστίαν, 
καταπληκτικήν πρόοδον είς τό ζήτημα τού Όμιλοΰντος. 
Καί δτι μολονότι είχε μείνει ή πλέον καθυστερημένη άπό 
τάς κινηματογραφίας δλων τών άλλων έθνών, κατώρθω- 
σεν είς διάστημα ένός έτους μόλις νά κερδίση τόν άπω- 
λεσθέντα χρόνον καί σήμερον νά συναγωνίζεται άποτε- 
λεσματικώς είς τό ζήτημα τοϋ Όμιλοΰντος καί αύτήν ά
κόμη τήν αμερικανικήν κινηματογραφίαν.

"Ας μή λησμονήται δτι μόλις πέρασε ένας χρόνος,άφ’ 
δτου τήν 29ην Σ]βρίου τοΰ 1929 προεβλήθη είς τό Βερο- 
λϊνον ή πρώτη γερμανική ομιλούσα ταινία.

<Ή γή χωρίς γυναίκες μέ τόν Κόνραντ Φάϊτ, ή ό
ποια μάλιστα ήτο κατά 80 ο)ο βωβή, ήχοποιηθεϊσα μετά 
τό «γύρισμά» της προστεθέντων έδώ κι’ έκεϊ σποραδικώς, 
μερικών διαλόγων καί τραγουδιών. Σήμερον δέ μετά δέκα 
τρεις μήνας ή γερμανική βιομηχανία έχει πληθώραν δμι- 
λουσών ταινιών, τήν μεγάλην πλειονότητα τής παραγω
γής της· , , , , , ,

Ή καταπληκτική αύτη προοδος οφείλεται εις το γεγο
νός δτι ή γερμανική κινηματογραφία έσπευσεν άπό τής 
πρώτης στιγμής νά άνανεοιση τά στελέχη της, νά χρησι-
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'II μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία κατασκευής κι- 
---- ατονοα«·ικών ν.......λ -------------- -·

Η ΓΚΛΟΡΙΑ MONK ΤΟΥ ΠΑΤΕ

ΜΙΑ ΠΟΛΥ [NilΑΦΕΡΟΥίΑ ΗΑΤΙΣΤΙΚΗ

Ο σκηνοθέτης Τέϋ Γκάρνετ ο οποίος*  ήδη απουσια- 
| ζει μέ άδειαν εις τήν Πόλιν του Μεξικού, επιστρέφει τάς 
I ημέρας αύτάς εις τό Χόλλυγουντ όπου θά άρχίση νά γυ- 

νηματογραφικών ειδών ’ Άουντο Σινεμά υπέγραψε σύμ- λ’ίζη τήν ταινίαν τού Πατέ, είς τήν όποιαν θά πρωταγω- 
βασιν μετά τοΰ έν Μόσχα επιτρόπου τοΰ λαοΰ έπί τών νιστηση ή Γκλόρια Σβανσονκαι τής οποίας δεν ανακοηω- 
κινηματογράφων. Διά τής συμβάσεως, ή έν λόγω εταιρεία θη ακόμη ό τίτλος, 
αναλαμβάνει τήν υποχρέωσιν νά έφοδιάση 1.000 
κινηματογράφους έν Ρωσία μέ όλα τά άπαιτού- | 
μένα μηχανήματα διά τήν προβολήν ηχητικών) 
ταινιών. Αί έν λόγφ έγκαταστάσεις πρέπει νά | 
έχουν συντελεσθή μέχρι τοΰ τέλους τοΰ έτους 
1931.

Έκτος τής άνωτέρω συμφωνίας ή αμερικα
νική εταιρεία άνέλαβε τήν υποχρέωσιν νά απο- 
στείλη εις τήν Ρωσίαν τό άπαιτοΰμενον προσω
πικόν, Αμερικανών είδικών ^τεχνιτών διά τήν 
κατασκευήν 50 ήχητικών ταινιώς, έντός ένός 

είναι ή αύξησις τών Κινηματοθεάτρων, ιδία 
, όπως άποδεικνύεται έκ τοΰ κατωτέ-

ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠI
Ό κ. Α. Γιάσον δημοσιεύει είς τήν κινηματογραφικήν έφημε-

ριδα του Βερολίνου Kmemalograph τής 20 Σεπτεμβοίου, τόν κα-
τωτερω ενδιαφέρον τα πίνακα αριθμού κινηματοθεάτρων κατά τό
1930, μέ συνολικός θεσεις, είς τά διάφορα κράτη τής Ευρώπης.

Ο κατωτέρω πίνας εξηχθη εκ της επίσημου στατιστικής, τής
καταρτισνεισης υπο της ειδικής επιτροπής τής Κοινών, τών Εθνών.
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Πολωνία 27.193 000 631 203.220 330 301
Πορτογαλλία 6.033.000 130 70.000 90 40
Ρουμανία 16.262.000 5G8 100.000 268 30Ο
Ρωσσία 115.000.000 5200 2.200.000 4ΙΧΙΟ 1200
Σουηδία 5.901.000 1182 200.000 1111 71
Τουρκία (εύρωπ.) 1.474.000 104 37.000 80 24
Τσεχοσλοβακία 13.613.000 1845 ίΟΟ.ΟυΟ 1450 395
Φινλανδία 3 365.000 2G5 59.000 140 125

Σύνολον 470.000.000 33.870 11.185.506
I
22.995

1
10.875
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μοποιήση νέον ανθρώπινον υλικόν. Παραλλή- 
λως προς τούς παλαιούς φημισμένους σκηνο- 
θέτας, τόν Πόμμερ, τόν Ντυπόν, τόν Τζόε Μάύ, 
τόν ’Όσβαλντ, τόν Ηάμπστ κ.λ.π. έπρόβαλαν 
καί πολλοί νέοι, άγνωστοι μέχρι τής χθές, άν
θρωποι μέ νέας καί τολμηρός ιδέας, όπως ύ 
Τίλε, ό Ούτσίτσκυ, 'ό Φρέντ Σάουερ, ό Μπέρν- 
χαρντ κ.λ.π. Έπίσης έπαυσαν πλέον νά χρησι
μοποιούνται μονοπωλιακώς, οί παλαιοί, παμ
πάλαιοι αστέρες τής οθόνης, διά τούς οποίους 
θά μπορούσε νά πή κανείς ότι ή οθόνη ήτο τό 
φέουδόν τους, τό οΐκόπεδόν τους, είς τό όποιον 
ήτο έγκλημα νά πατήση κανείς άλλος καί μάλι
στα νέος. Άφ’ ής στιγμής όμως ί) γερμανική 
κινηματογραφία άπεφάσισε νά έγκολπωθή τόν 
Όμιλοΰντα, προσέλαβε καί άνέδειξε νέους α
στέρας, οί όποιοι χωρίς νά υστερούν καθόλου 
τών «παλαιών» έδωσαν νέαν ζωήν καί ι’όθησιν 
είς τήν κινηματογραφικήν τέχνην.

Σχετικώς μέ τόν Όμιλοΰντα θεωρώ σκόπι- 
μον νά αναφέρω μίαν παρατήρησιν τήν όποιαν 
έκαμαν αί γερμανικοί κινηματογραφικοί εφημε
ρίδες, ότι δηλαδή τό γερμανικόν κοινόν άρχισε 
κι’δλας νά βαρειέται τάς 10Ο ο)ο όμιλούσας ται
νίας. Διατί άραγε ; Αύτό είνε ένα άπό τά μυ
στήρια ποίι περιβάλλουν τήν αινιγματώδη ψυχο- 
σύνθεσιν καί διαθεσιν τού κοινού.

"Ενα άλλο σημαντικόν γεγονός είνεή κίνησις 
κατά τής προσλήψεως ξένων καλλιτεχνών είς 
τήν γερμανικήν κινηματογραφίαν. Τελευταίως 
συνήλθον είς σύσκεψιν τά μέλη τής Τόμπις, διά 
νά σκεφθούν έπί τών μέσων καί τών μέτρων μέ 
τά όποια ^θά καταπολεμηθή ή τάσις προσλή
ψεως ξένων καλλιτεχνών είς τήν κατασκευήν 
γερμανικών ταινιών. Περί τών ληφθεισών άπο
φάσεων δέν έγνώσθη τίποτε, διότι έτηρήθησαν 
μυστικοί.

Παραλλήλως πρός τήν κίνησιν αυτήν, ή κι
νηματογραφική έφημερίς Φίλμ Κουριέρ» άρχισε 
μίαν καμπάνιανδιά τήν κατάργησιν τών μακρο
σκελών προεισαγωγικών τίτλων πού προβάλονται 
είς κάθε ταινίαν, προτοΰ άρχίση ή προβολή τοΰ 
κυρίως έργου. Ή έφημερίς υποστηρίξει ότι οί 
προεισαγωγικοί "αυτοί τίτλοι μέ τά ονόματα τών 
ρεζισέρ τών πρωταγωνιστών καί δευτεραγωνι
στών, τών προμηθευτών τών διαφόρων σκηνι
κών κ.λ.π. κουράζει τό κοινόν καί συχνά τό 
εκνευρίζει.

Καταπληκτική ____ .,
κατα την τελευταίαν τοιετίαν, 
ρω πινακος: 

'Έτος 
1926 
1927 
1930

Κινηματοθέατρα

33.870

Άριφ. θέσεων
8.902.330

11.000.003
14.185.009

ΜιΑ ΕΡΩΤΙΚΗ ΝΥΚΤΑ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ

Πρόκειται περί ένός συνήθους δράματος, άπό 
εκείνα ποΰ μάς ξεφουρνίζει κατά δεκάδας ό αμερι
κανικός κινηματογράφος. Ό Τζών Φράνσις Ντίλλον, 
ό όποιος άπό τόν τρόπον μέ τόν όποιον παρουσιά
ζει τό έργον του φαίνεται δτι υπήρξε καί θεατρι- , 
κός σκηνοθέτης, δέν εΐνε τελείως κύριος τοΰ επαγ
γέλματος του, συνέπεια δέ τούτου εΐνε καί ό βραδύς 
ρυθμός τοΰ έργου, ό όποιος συχνά καθίσταται μο-1 
νότονος καί κουραστικός. Έκεΐ ποΰ άναδεικνίεται 
ή άξια τοΰ σκηνοθέτου εΐνε μόνον είς τήνδιεύθυν-j 
σιν τών ηθοποιών του. Υπάρχει μάλιστα μία 0α- 
θειά συγκινητική καί έντυπωτική σκηνή, ή όποια 
οφείλεται άποκλειστικώς καί μόνον εις τό παίξιμο 
τής Λωρέτ Γιόγκ καί τοΰ Ντούγκλας Φαίρμπανκς 
υΐοΰ. Πρόκειται περί τής σκηνής κατά τήν οποίαν ' 
ή σύζυγος τοΰ μελλοθανάτου πηγαίνει νά άποχαιρε- 
τίση διά τελευταίαν φοράν αύτόν είς τάς φυλακάς. 
Πόση συγκίνησις καί πόση δύναμις περικλείεται είς 
αύτήν τήν σκηνήν. Άλλά καί πόσαι κοινοτοπίαν, 
πόσαι σκηναί τετριμμέναι καί κουραστικοί έρχονται 
άργότερον νά μάς χαλάσουν τήν illusion !

'Η νεαρά Λωρέτ Γιόγκ, μία άπό τάς καλλονάς 
καί ελπίδας τοΰ Χόλλυγουντ, ερμηνεύει τόν ρόλον 
της μέ φυσικότητα καί αφέλειαν. Είς τάς δραματι
κός δέ στιγμάς, βοηθοΰντος είς τοΰτο καί τοΰ θερ-ι 
μοΰ timbre τής φωνής της, κατορθ >νει νά μάς | 

■ συγκινήσει. Άξιοσημείωτος έπίσης καί άρκετά εξε
λιγμένος ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς, υιός.

Γενικώς πρόκειται περί ένός έργου τής σειράς, 
τό όποιον χάρις είς τήν μελοδραματικότητα τής 
ύποθέσεοός του έχει εμπορικήν άξίαν.

-Β. Ήαπαμίχάλης

κράν κάποιος ψίθυρος πού μοιάζει μέ τραγοΰδι. 'Η 
μηχανή κινείται, περνά μέ μίαν γοργήν έπισκόπησιν 
τάς στέγας τών σπητιών καί σιγά σιγά κατέρχεται 
πρός τόν δρόμοι’ ένώ συγχρόνως τό τραγούδι δυνα
μώνει καί αύτό καί φθάνει είς τό φόρτε του τήν 
στιγμήν άκριβώς πού ή μηχανή σταματά έμπρός είς 
τόν πλανόδιον τραγουδιστήν.

Τό σενάριο, όφειλόμενο είς τόν ίδιον σκηνοθέ
την ό όποιος εϊναι καί γνωστός λογοτέχνης, εΐνε 
ψυχολογημένο μέ άρκετά έξυπνα καί πρωτότυπα ση
μεία καί συνδυάζει έπιτυχώς τό κφμικόν μέ τό 
δραματικόν μέρος. Τό ίδιο μπορεί νά λεχθή καί 
διά τήν σκηνοθεσίαν καί διεύθυνσιν τοΰ Ρενέ Κλαίρ 
ποΰ σπινθηροβολεί άπό πνεύμα

Οί ηθοποιοί διαλεγμένοι άκριβώς διά τούς ρό
λους των. 'Ο Άλμπέρ Πρεζάν, ό σημερινός ευνοού
μενος τοΰ Παρισινού κοινού, σημειώνει μίαν καλήν 
έπιτυχίαν είς τόν ρόλον τοΰ πλανοδίου τραγουδι
στού. 'Η Πόλα Ίλερύ, Ρουμανίς τήν καταγωγήν, 
χωρίς νά εΐνε ώμορφη έχει κάτι πού ελκύει. 'Ως 
παίξιμο παρουσιάζει ώρισμένας άδεξιότητας πού 
άσφαλώς θά οφείλονται είς τήν πρώτην της έμφά- 
νισιν ένώπιον τοΰ κινηματογραφικού φακοΰ. 'Ο 
Γκαστόν Μοντό κρατεί, δπως πάντοτε, τόν ρόλον 
τοΰ «νί lai η».Άλλά καί δλοιοίά'λλοι τύποι σκιτσαρι- 
σμένοι μέ έπιτυχίαν.

Γενικώς πρόκειται περί ένός καθαυτό Παριζιά
νικου έργου, καί θά ήτο ευτύχημα έάν ή γαλλική κι
νηματογραφία κατώρθωνε νά μάς παρουσιάζη »με
ρικά παρόμοια κάθε χρόνο.

Βίων ΙΤαπαμιχάλης

ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ταινία ομιλούσα 100 ο]ο ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ ΟΥΛΑ ΠΑΛΑΣ

Αί καλλιτεχνικοί άπαιτήσεις τοΰ φιλμ γίνονται 
αντιληπτοί ευθύς άμέσως. Ό θεατής, τόν όποιον έν- 
διαφέρει αύτό—άλλοζήτημαάν τοιοΰτοι εΐνε ολίγοι— 
αισθάνεται εύχαρίστως δτι ό Μάνν, ό Στέρνμπερ καί 
ό Γιάννιγκς θά άποτελέσουν ένα ωραίο σύμπλεγμα. 
'Η αλληγορία στις πρώτες σκηνές (τύ πουλί δέν 
τραγουδεϊ πειά.. .) προδιαθέτει τό θεατή στό δράμα 
ποΰ πρόκειται νά έξελιχθή, άλλά συγχρόνως καί τοΰ 
ζητεί νά προσέξη. (Πότε δμως είχε διάθεσι τό άθη- 
ναϊκό κοινό νά προσέξη;).Τήν ήρεμη, τήν μονότονη, 
τήν πραγματικώς δασκαλική ζωή τοΰ καθηγητοΰ,έρ
χεται νά διακόψη ή γυναίκα ... Τά κατόπιν τραβούν 
πειά τόν συνειθισμένο των δρόμο. 'Ο καθηγητής 
ξέχνα τά πάντα μπροστά στή γυναίκα καί αύτή ξεχ
νά δ,τι έθυσίασε γι’ αύτήν δ καθηγητής,μπροστά σ' 
ένα τρίτο. Τό δράμα στό ζενίθ του καί έπακολουθεί 
ό μοιραίος έπίλογος. Ή πρωτοτυπία λείπει, άλλ’εΐνε 
σφάλμα αύτό; Στή ζωή δέν υπάρχει πρωτοτυπία, 
τά ίδια πράγματα γίνανε χθές, γίνονται σήμερα, θά 
γίνουν κι' αύριο. Καί τό δράμα ποΰ μάς δείχνει τό

ΠΑΡΙΣΙΝΑΙ ΝΥΚΤΕΣ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

’Ιδού έπί τέλους ένα έργον πού, παρά τήν μή 
καθαρόν άπόδοσιν τών ομιλιών, (Δι’ αύτό πταίει 
άραγε ή έγκατάστασις τοΰ Απόλλωνος ή ή ταινία ;) 
πρόκειται νά συμφιλίωση τούς θαυμαστάς τοΰ βω
βού κινηματογράφου μέ τόν όμιλοΰντα. Αύτό τό 
κατόρθωμα οφείλεται είς τόν γνωστόν σκηνοθέτην 
τής γαλλικής πρωτοπορείας Ρενέ Κλαίρ, ό όποιος 
μή έπηρεασθείς ποσώς άπό τό θέατρον καί άπό 
τάς δυσκολίας πού παρουσιάζουν τά μηχανήματα 
λήψεως τοΰ όμιλοϋντος, επέτυχε νά παρουσίαση έ'να 
καθαρώς κινηματογραφικόν έργον, πού κερδίζει έπί 
πλέον άρκετά χάρις είς τήν σπουδαίαν συμβολήν καί 
τήν πρωτότυπον καί πλουσίαν έκμετάλλευσιν τοΰ 
ηχητικού μέρους. 'Ως παράδειγμα άναφέρω τήν άρ- 
χήν τοΰ έργου. Μάς παρουσιάζει τάς καπνοδόχους 
τών Παρισίων καί ταύτοχρόνως άκούγεται άπό μα



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

φίλμ, εχει άπαίτησι νά μάς παρουσίαση τή ζωή καί 
μάς τήν παρουσιάζει.

Τό εργον τοϋ διάσημου Γερμανού συγγραφέως 
Μάνν δέν τό έχω διαβάσει άτυχώς, άλλά άπό τό σε
νάριο δέν μπορώ νά μείνω παρά ευχαριστημένος. 
Μερικές άτέλειες, μεριιά χάσματα ποϋ παρουσιάζει 
δικαιολογούνται άπό τό δυσχερές τοϋ θέματος.

Τόν Γιόσεφ φόν Στέρνμπεργκ τόν ελκύει τό θέ
μα, καί ή άλήθεια εΐνε πώς τό κατέχει τόσο καλά 
ώστε νά τό πραγματοποιή άμεμπτα. Εΐνε ένας τέ
τοιος αριστοτέχνης, ιοστε ικανοποιεί καί δταν άκόμη, 
δπως φυσικά δέν έπρεπε, δείχνεται στενά προσκολ- 
λημένος σέ παληές του επιτυχίες.

Ό Γιάννιγκςέκμεταλλευεται αυτή τή φορά καί τή 
φωνή του καί δημιουργεί κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
ένα ώραΐον ρόλον. ’Όχι δμως καί τόν καλύτερον. 
’Ίσως γιατί παρασύρεται ενίοτε ό ατομισμός του άπό 
τή δύναμι τού σκηνοθέτου. Τό έπιβάλον τοϋ τελευ
ταίου εΐνε παντού ολοκάθαρο, άπ’ αύτό δέν έγλύ- 
τωσε ούτε ό Γιάννιγκς. ’’Ετσι στά χέρια του βλέπομε 
τήν Μαρλέν Ντίτριχ τόσο καλή ποϋ δέν θά ήτο δυ
νατό νά τή περιμέναμε καί τό σπουδαιότερο μέ τε
λείως άνοικτό τό μέλλον μπροστά της. Ή καλλιτέ- 
χνις αύτή παρ’ δλη τή μεγάλη της έπιτυχία άσφαλώς 
δέν έδειξε άκόμη δλη τή δύναμη τοΰ ταλέντου της. 
Θά ήτο εύτύχημα πάντως ή συνεργασία της μέ τόν 
Στέρυμπεργκ νά συνεχίζετο, εύρήκε στό πρόσωπό 
του τέλειο διδάσκαλο. Γιά ’μένα τουλάχιστο σέ με
ρικές στιγμές μπορεί νά παραβληθή μέ τάς καλλιτέ- 
ρας καλλιτέχνιδος τής οθόνης. Λεν μπορώ νά μή ά- 
ναφέρω τήν’σκηνή ποϋ ό καθηγητής Πειά άπηλπι- 
σμένος φεύγει, μ’ αύτή πεπεισμένη στή δύναμί της, 
βεβαία δτι αυτός είναι παιχνιδάκι της άρκειται σ’ έ
να ειρωνικό μειδίαμα Σέ λίγο ό καθηγητής πράγ
ματι επιστρέφει. 'Η σκηνή φαίνεται κάπως βιασμέ
νη μά τήν καλύπτει τελείως τό απλό, ολοζώντανο 
παίξιμο τής Ντίτριχ. Ό Κούρτ Γκεοόν, ή Ρόζα Βα- 
λέκ, ό Χάνς ’Άλπρερς,ιδίως ό πρώτος παίζουν καλά

Τό τεχνικό μέρος τοϋ φίλμ πολύ καλό, τό ί'διο 
άκριβώς μπορεί νά πή κανείς καί διά τήν μουσικήν 
άσφαλώς μέ μεγάλην προσοχή καί πολύ γούστο έκ- 
λελεγμένην.

Τό συμπέρασμα.Έναφίλμ άπό έκεΐναπούάνέδει- 
ξαν τήν Οϋφα καί τό όποιο είναι πάντοτε καλό παρ’ 
δλα τά σποραδικά μειονεκτήματα του. Είναι δμως 
άρκετά βαρύ καί παραμένει πάντοτε τέτοιο παρ’ δλα 
τά έλαφράέπεισόδια ποϋ μέτέχνη παρεμβάλλουν συγ 
γραφεύς καί σκηνοθέτης. Αύτό τό βαρύ τοϋ φίλμ ε
μένα μ’ ευχαριστεί, ευρίσκω σ' αύτό άπειρα προτε
ρήματα. άλλ’ ό κόσμος ποϋ μετά τόσης δυσκολίας 
πληρώνει τό θΟδραχμον διαφωνεί. Επί τάπητοςδηλ. 
ή παληά ιστορία τό απαιτητικό, περίεργο καί συνή
θως πολύ απλοϊκό αθηναϊκό γούστο. Κρίμα, αύτή 
δμως είναι ή άλήθεια. Παρ’ δλα ταΰτα έσημείωσε 
ένταΰθα οπωσδήποτε έπιτυχία, άλλ ό Γιάννιγκς καί 
ό Στέρυγπεργκ θά άφιναν νά περιμένη κανείς άν δχι 
θρίαμβον τούλάχιστο σπουδαία έπιτυχία.

Ro—Μ»
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Αί αμερικανικαί κινημαγραφικαί εφημερίδες αγγέλλουν 
δτι ή Μαίρη Πίκφορδ καί ό Ντούγκλας Φαίρμπακς έτελεί- 

. ωσάν τήν συναρμολόγησιν τών δύο νέων ταινιών τους, καί
’ τήν 6ην 'Οκτωβρίου έκαμαν τάς δοκιμαστικός προβολάς 
των είς τό στούντιο, τών ’.'Ηνωμένων Καλλιτεχνών». Ή 
νέα ταινία τής Μαίρη; Πίκφορδ είναι ώς γνωστών ή «Κι- 
κή τοϋ δέ Φαίρμπακς ή Έκκίνησις διά τήν Σελήνην .

Αί αΰταί εφημερίδες αγγέλλουν δτι καί ό Σαρλό» έπί
σης τελειώνει κατ’ αύτάς τήν συναρμολόγησιν τής ταινίας 
του Τά Φώτα τής Πόλεως τής δποίας ή δοκιμαστική 
προβολή θά γίνη είς τό στούντιο τών «'Ηνωμένων Καλλι
τεχνών».

οι ςεναριςταΓτης ΦΟΞ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΤΑΤΑ

Κατά πληροφορίας τών αμερικανικών κινηματογραφι- 
κών έφημερίδων,είςτάστούντιο τής Φόξ έν’Αμερική,έπικρα- 
τεϊγαλήνη, περατωθέντος τοΰ συναρμολογήματος δλωντών 
ταινιών τής έφετεινής παραγωγής. "Ηδη πολυάριθμοι συγ
γραφείς, οί όποιοι ανήκουν εϊς τό έπιτελεΐον τής εταιρεί
ας ταύτης. εργάζονται έντατικώς, γράφοντες σενάρια νέων 
ταινιών, έχοντες ύπ’ δψει των τά προσόντα τών αστέρων 
τούς όποιους προσέλαβε διά τήν νέαν παραγωγήν ή Φόξ.

Η ΓΟΥΩΡΝΕΡ
ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΗ ΔΙΣΚΟΥΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

Ή «Φίλμ Κουριέρ τοΰ Βερολίνου αγγέλλει δτι ή 
εταιρεία Γουώρνερ Μπρός, ή όποια μέχρι τοΰδε είχε αγο
ράσει τήν ’Αμερικανικήν 'Εταιρείαν Μπροΰνσβικ, ήδη κα
τόρθωσε νά έξαγοράση καί τήν Βρεττανικήν 'Εταιρείαν 
Μπροΰνσβικ καί εφεξής θά κατασκευάζη καί έν "Αγγλία 
ήχητικού; δίσκους.

ΕΝΑ2 'ΔΙΠΛΟΥΣ ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΡΟΥ© __ ΤΣΑΤΤΕΡΤΟΝ

Ήγνωστή πρωταγωνίστρια Ρουθ ΤΙάτιερτον θά πρω
ταγωνιστήσει είς τήν νέαν ταινίαν τής Παραμάουντ Τό 
Δικαίωμα στόν έρωτα» δπου θά παίξη ένα διπλοΰν ρόλον 
ή μάλλον διά τήν ακρίβειαν, δύο ρόλους συγχρόνως.δηλα
δή τόν ρόλον τής μητρός καί τής θυγατρός.

Ή κινηματογράφησις τών κινήσεων καί ή άποτύπω- 
σις τών λόγων τής διπλής ήρωΐδος, είς τούς δύο ρόλου; 
της, θά γίνη κατά πολύπλοκον τρόπον, διά πρώτην φοράν 
έφαρμοζόμενον εις τόν'Ομιλοΰντα Κινηματογράφον.

01ΚΙΟΒΪΑΪΟΓΜ ΜΑΙΙΕΙΑ JIS AliEPtEBH
Κατά μίαν τελευταίαν στατιστικήν, έκ τών 22,000 κινη

ματοθεάτρων ποΰ ύπάρχουν είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, 
οί 12,448 έχουν έφωδιασθή μέ μηχανήματα όμιλοΰντος.

ΚΑΙ Η ΛΙΛΗ ΝΤΑΜΠΛ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ
‘Επίσης καί ή άλλη διάσημος πρωταγωνίστρια Λιλή 

Νταμίτα υπέγραψε μέ τόν Σάμ Γκόλντουϊν συμβόλαιον διά 
νά παίξη είς τήν ταινίαν τά Καραβάνια ποΰ πολεμοΰν» 
τής Παραμάουντ. Είς τήν ταινίαν αυτήν τής δποίας ρεζι
σέρ θά είναι ό "Οττο Μπρόβερ, ή Αιλή Νταμίτα θά πρω- 
ταγωνιστήση μαζί μέ τόν Γκάρυ Κοΰπερ.

ΕΝ22ΙΣ m DATE ΝΕ ΤΗΝ ΓΚΩΜΟΝ
ΒΕΡΟΛΪΝΟΝ. ’Οκτώβριος. Αί γερμανικαί κινηματο

γραφικά! εφημερίδες ανήγγειλαν άπό προχθές δτι κατό
πιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων, έπήλθεν ή ένωσις 
τών δύο μεγάλων γαλλικών κινηματογραφικών εταιρειών, 
τής Πατέ καί τής Γκωμόν. Τήν έπομένην άμφότεραι αί 
ένδιαφερόμεναι έταιρεϊαι εσπευσαν νά δημοσιεύσουν διά- 
ψευσιν τής είδήσεως, άλλά αί έφημερίδες έπέμειναν είς 
τάς πληροφορίας των καί μερικαί προσέθεταν μάλιστα 
δτι ή ένωσις αΰτη ήτο έργον τοΐ γνωστοτάτου Γάλλου 
μεγαλοεπιχειρηματίου Άλιιπέρ Κοάν, έκ τών μεγαλειτέ- 
ρων κεφαλαιούχων τής Γκωμόν, ό όποιος είχε παίξει 
σπουδαϊον ρόλον πρό καιρού είς τήν ένωσιν τών τριών 
άλλων εταιρειών, τής Γκωμόν, τή; Φράγκο Φίλμ καί τής 
Ώμπέρ.Κατόπιν τούτου ό Άλμπέρ Κοάν. ό όποιος συμβαίνει 
νά εύρίσκεται κατ’ αύτάς είς τό Βερολϊνον, άπέστειλεν 
είς τάς άνωτέρω έφημερίδας έπιστολήν είς τήν οποίαν 
διαψεύδει τό δτι αυτός έπρωτοστάτησε είς τήν ένωσιν 
τών δύο Γαλλικών εταιρειών, τονίζων ούχ’ ήττον ότι α
νέκαθεν εΐνε ύπέρ πάσης ένώσεως εταιρειών έκ τής ό
ποιας ήθελε έπιτευχθή τόνωσις καί έπέκτασις τής Ευρω
παϊκής κινηματογραφίας. ’Εν τούτοις ό Κοέν άποφεύγει 
νά διάψευση' τά τής δημοσιευθείσης ένώσεως τής Πατέ

Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥΡ ΟΥΓΓΑΡ
Ό Άμερικνός καλλιτέχνης Άρθούρ Οΰγγαρ, ό 

όποιος εΐχε πρωταγωνιστήσει ’ είς τήν ταινίαν τοΰ 
Γκρίφφιθ. πρόκειται νά άρχίση κατ’ αύτάς τήν νέαν ται
νίαν <Ό Μεγαλείτερος ’Έρως» διά τόν λογαριασμόν τοΰ 
Πατέ, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ρόλλο Λόϋντ.

n απβγορευββ ει: οτγταναβΙ
Πληροφορίαι έκ Βουδαπέστης Αναφέρουν δτι ή ’ταινία 

Αλληλούια» ή δποία έπρόκειτο νά προβληθή κατ’ αύτάς 
είς τήν Ουγγρικήν πρωτεύουσαν, άπηγορεύθη κατόπιν ά
ποφάσεως τής τοπικής Λογοκρισίας.

Η ΗΧΪΤΙΜ TAIHIA1 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΩΝ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΪΝΟΝ

ΒΕΡΟΛΪΝΟΝ ’Οκτώβριος· |Τοΰ άνταποκριτοΰ μας]·— 
Οί προβλέποντες δτι βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον αί ήχητι- 
καί έπιθεωρήσεις, δηδαδή αί ταινίαι μέ έπίκαιρα γεγο
νότα θά έκτοπίσουν βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον τάς ται
νίας μέ φανταστικά; ύποθέσεις, δπως συνέβη ήδη είς τήν 
’Αμερικήν, δέν φαίνεται δτι έχουν άδικον. Άπόδειξις ό 
ένθουσιασμός τοΰ κοινοΰ καί ή καθ’ εβδομάδα μεγαλει- 
πέρα κοσμοσυρροή πού παρατηρούνται είς τά κινηματο
θέατρα έκεϊνα, δπου προβάλλονται ταινίαι έπικαιροτή- 
των τών τριών μεγάλων έταιρειών, ήτοι τής Φόξ, τής 
"Εμελπα καί τής Οϋφα Ή κοσμοσυρροή είνε άκόμη με- 
γαλειτέρα κατά τήν τρέχουσαν έβδομάδα οπότε μεταξύ 
τών άλλων, αί ταινίαι καί τών τριών έταιρειών σχετίζον
ται καί μέ τήν καταστροφήν τοΰ άγγλικοΰ πηδαλιουχου- 
μένου Ρ 101»·

'Η ταινία τής Φόξ παρουσιάζει τήν έκκίνησιν τοΰ ύπε- 
ρηφάνου άεροπλοίου διά τό ταξείδιόν του πρός τάς ’Ιν
δίας, τόν άτυχή ’ Αγγλον υπουργόν τής άεροπορίας λόρ- 
δον Θόμψον, όμιλοΰντα έπί τοΰ άεροπλοίου, πρό τής 
έκκινήσεως περί τοΰ μέλλοντος τής Αεροπλοΐας- Καί οί 
θεαταί άκούουν τόν έπιβλητικόν. μεγαλειώδη ήχον τών 
μηχανών τοΰ «Ρ. 101». ’Αμέσως κατόπιν είς τήν οθόνην 
προβάλλονται τά έρείπια τοΰ πηδαλιουχουμένου καί άπό 
τό μεγαλειώδες σκάφος δέν βλέπει κανείς παρά στάκτην, 
τόν όξειδωμένον άπό τήν πυρκαϊάν σιδερένιον σκελετόν 
καί μέ μίαν λέξιν μίαν πένθιμον εικόνα άπό τόν τόπον! 

। τής καταστροφής. ’Επίσης ή έπιθεώρησις τής Φόξ παρου-f 
’ σιάζει τόν διαγωνισμόν ξυλοκόπων τής Αύστραλίας, άθλη- 
τικούς Αγώνας ’Ιαπώνων φοιτητών καί άλλα; έπικαιρότη- 
τας άπό δλα τά μέρη τοΰ κόσμου.

Καί αί επιθεωρήσεις τών όμως δύο άλλων έταιρειών*  
δέν υστερούν είς ενδιαφέροντα γεγονότα. Τόσον ή "Εμελή 
κα, δσον καί ή Οϋφα προβάλλουν σκηνάς άπό τήν έκκί- 
νησιν τοΰ Ρ 101 διά τάς ’Ινδίας καί άπό τόν τόπον τής 
καταστροφής του, τάς έορτάς τής Παναγίας είς τήν Σε- · 
βίλλην, τήν έκκίνησιν τοΰ αεροπλάνου Λός "Αντζελες-, 
τάς έορτάς τής 83ης έπετείου τών γενεθλίων τοΰ Χίντεμ- ; 
πουργκ, τήν τελετήν Αποκαλύψεως τοΰ μνημείου τοΰ Γου- 
σταύου Στρέζεμαν, κ.λ.π.

Άξιοσημείωτον εΐνε δτι τό κοινόν τοΰ Βερολίνου δει- 
, κνύει μεγαλείτερον ένδιαφέρον διά τάς κινηματογραφικός 
έπικαιρότητας παρά διά τάς άλλα; ταινίας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ—

1 Ό γνωστός ρεζισέρ καί παραγωγός ταινιών Μωρίς Έλ- 
ι βέϋ έπούλησεν είς ώρισμένους κεφαλαιούχους τής ήπει- 
ρωτικής Ευρώπης τό δικαίωμα τής χρησιμοποιήσει·»; τής 

i μεθόδου Ράϋκολ διά τήν κατασκευήν έγχρώμων ταινιών. 
Οΰτω παραλληλίας μέ τήν Αμερικανικήν Εταιρείαν Ράϋ
κολ καί τήν άγγλικήν τοιαύτην ίδρύθη καί ήπειρωτική. 
'Εταιρεία 1’άϋκολ.Ή πρώτη έγχρωμο; ταινία τήν όποιαν θά κατασκευά- 
ση ή νέα 'Εταιρεία θά είνε ή γνωστή όπερα τοΰ Μουσ- 
σόργκσκυ Βόρις Γκοντούνωφ», είς τήν όποιαν τόν ρόλον 
τοΰ Βόριδος Γκοντούνωφ θά παίξη δ παγκοσμίου φήμης 
Ρώσος βαθύφωνο; Σαλιάπιν μέ ρεζισέρ τόν Έρμόλιεφ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μηχανή προβολής SIM
PLEX έν άρίστη καταστάσει. Πληροφορίαι. πα
ρά τφ κ. Β. Π. Γκρέτση, τέρμα όδοϋ Άχαρνών 

I Ά&ήναι.
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έξασφαλίσασα τα ωραιότερα χαί έργα τη? Γαλλιχη? *»ί  Γερμανικής παραγωγής μέ τούς δια·

βημοτέρους καλλιτέχν/ς τοΰ όμιλο}ντος 6α προβάλληί i«o “ί/,ς οθόνης 

μεγάλου χι^βιάτρου της

•II “ΧΙΛΙ·: Ο1-ΙΛΛΙ
τοΰ κημψοτέρου χ ι άριστυχρατίχωτέρου

ΣΠ4ΝΤ1Τ
ΠΙΝΑΞ ΟΜΙΛΟΥΣΩΝΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΜΑΡΣ ΡΑΚΟΦΣΚΥ (MARCHE BAKOW.'KY) ομιλούσα 
Η ΠΟΛΙΣ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑ (ΙΑ VIL’E qhi chante) » 
H ΒΗΡΚΗΡΟΛΗ TOY ΕΡΩΤΟΣ barcarole d’ amour » 
0 ΛΟΓΓΟΣ ΤΩΠ ΟΥΣΗΡΩΠ dieutemant des hussards» 
ΤΡΕΛΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (FOIAE AVENTURE) 
MYTH TH ΗΥ^ΤΗ,.,ΙΣΩΣ (γειτε nuit peut-etre) 
0 ΒΗΣΙΛΕΥΣ ΤΩΠ ΠΗΡΙΣΙΩΓΊ (RO1 DE PARIS> 
ΕΡΩΣ KHI ΣΒΜΠΗΠΙΗ (-’amour et le champagne) 
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣWHBIHPIOY <LA pRIncesse du caviar 
ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ (DEUX MONDES) 
VA BANQUE
SI J ETAIS MILLlONURE 
TO ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣΤΖΗΖ Jazz girl 
UNE NUIT DE BONNEUR 
SEVILLA (’Ισπανικής ύποθέσεως) 
Η ΠΡΩΤΗ ΗΓΗΠΗ ΔΕΗ ΞΕ^ΙΊΙΕΤΒΙ 
L’ ETUDIANT ΡΑυνΚΕ(Πθ«σωΟινύς τίτλο;) 
LA DERNIERE LETTRE (Προσωρινός τίτλος) 
Η ΓΥΗΗΙΚΗ ΜΙΑΣ ΠΥ?(ΤΗΣ <LA FEMME

100 ο[ο ΙρωταγωνιβταΙ: ’Ιβάν Πέτροβιτς
Μπριγκίτε Χέλμ, Ζάν Κιεποΰρα

ηζητική

ομιλούσα 100 ο]ο
»

»

Μαίντυ Κρίστιανς, Ζάν ’ Αντζελο
Μαρί Μηέλ Ζάν Μυρά
Τζέννυ Γιοΰγκο
‘Ιβάν Πέτροβιτς
‘Ιβάν Πέτροβιτς
“Αννυ “Οντρα
Μαρί Γκλόρυ Χχηναβέτη;: Ννυπόν
Μαρί Μηέλ
“Αννυ “Οντρα

“Αννυ “Οντρα

Σαρλόττα ’ Αντερ

D’ UNE NUIT)
Μαίντυ Κρίστιανς
Φρατξέσκα Μπερτίνι, Ζάν “Αντζελο

κ. Τ. Κ. Τ, Λ.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
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RI ΝΕλΙ TRINIRI Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

’Από τάς άοχάς τοϋ παρελθόντος Αύγουστου αί γερ
μανικοί κινηματογραφικοί έταιρεϊαι έγύρισαν έν δλφ 34 
ταινίας, έκ τών οποίων έπερατιόθησαν αί 28. Έκ τών 
20 ταινιών αί όποϊαι έπέρασαν τόν Σεπτέμβριον άπό 
τήν γερμανικήν λογοκρισίαν τοϋ κινηματογράφου, αί δέκα 
εξ ήσαν γερμανικοί έκ τών οποίων αί 14 δμιλοϋσαι καί 
δύο βωβαί,τρεις άμερικανικαί καί μία αγγλική. Αί αμερι
κανικοί καί ή αγγλική ήσαν όλοι δμιλοϋσαι.

ΊΙ αναλογία τών λογηριθεισών γερμανικών ταινιών 
κατά τόν Σεπτέμβριον άνήλθεν είς 80 ο|ο ενώ τόν Αύ
γουστον ήτο <·1ο]ο καί τόν Ιούλιον 21ο|ο.

J ΠΙ2ΪΟ!ΙΗίτΒΐϊΟΚΚ
AAXBAni THS ΑΙΕΤΜΪΙΚ THS ΒΗΙΓΙAS iOS
ΊΙ αμερικανική κινηματογραφική έπιίίειόρησις «Μό- 

βιγκ Πίκτσερ Νιοΰς» διμοσιεύει είς έξαιραιτικώς εμφανή 
θέσιν καί μέ μεγάλα στοιχεία τήν εϊδησιν ότι ό πρώτος 
δήμαρχος τής Νέας 'Υόρκης κ. Γουώλκερ υπέγραψε μέ 
τήν Φόξ συμβόλαιον, διά τοΰ όποιου θά άναλάβη τήν δι
εύθυνση· τής εταιρείας. ΊΙ εΐδησις αναφέρει ότι ό κ. Γου
ώλκερ θά άναλάβη τά καθήκοντα, του μετά τήν λήξιν τής 
δημαρχιακής θητείας του, ήτοι περί τό τέλος τοϋ προσε
χούς έτους. Μή χειρότερα.

: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

Μία σκηνή άπό ’τό εργον Ή κίτρινη μάσκα» με πρωτα
γωνιστής τήν Λούπινο Λέϊν καί τόν Βάρβικ Βάρντ. Πα
ραγωγή Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ. Έκμετάλλευσις εταιρίας

Χάϊ—Φίλμ. Γ. Συνοδινός καί Γ. Παπαστόφας 
iiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ANTimmw
0 ΚΥΡΙΟΣ ΦΡΑΝΣΙΣ ΧΑΡΛΕΤ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Κατ’ άαφαλεϊς πληροφορίας, ό γεν. διευθυν

τής τής Φόξ Φιλμ Κορπορέσιον διά τήν ’Εγγύς 
’Ανατολήν κ. Φράναις Χάρλεϋ, Αντικαθίσταται 
όριστικώς είς τήν θέσιν του διά τοϋ κ. Τζάνκερς 
δ'στις άφικνεϊται ένταΰθα ίσως σήμερον.

'Ο κ. Χάρλεϋ πιθανόν νά παραμείνη έν ‘Ελ- 
λάδι καί μέχρι τέλους τοϋ έτους συνεργαζόμενος 
μετά τοϋ κ. Τζάνκερς, οπότε θά αναχώρηση διά 
τήν Ν. ‘Υόρκην πρός άνάληψιν τής νέας του\θέ- 
σεως ήτις εϊ^αι άνωτέρα τής έν Ελλάδι.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνταποκριται τοΰ «Κινημα
τογραφικού ’Αστέρος» είς Ναύπλιον, Τρίπολιν, 
Πϋργον, Κόρινθον, Άμαλιάδα και είς οίανδή- 
ποτε πόλιν τής Πελοπόννησου δπου λειτουργεί 
κινηματογράφος. Οί έπιθυμοϋντες ας γράφουν 
σχετικώς πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού 
ν’ άποστείλουν δέ συγχρόνως καί τήν πρώτην 
άνταπόκρισιν.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Κατόπιν τής πανηγυρικής επιτυχίας ήν έσχον έν Κα

ναδά αί ταινίαι «Λούξ Έντ; καί Ό Νεαρός Γούντλεϋ 
εής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ, ή εταιρεία Νέγκαλ Φίλμ τοϋ 
Καναδά υπέγραψεν μετά τήςπρώτης συμβόλαιον έκμεταλ- 
λεύσεως τοϋ συνόλου τής’παραγωγής της έν Καναδά.

Τήν παρελθούσαν εβδομάδα ύπεγράφη μεταξύ τής 
Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ καί τής Έντάσεως τών Κινηματο
γράφων Χιλής, συμβόλαιον διά τήν έκμετάλλευσιν τών 
ταινιών της είς Άργετινήν, Οϋραγουάην. Παραγουάην. 
Χιλήν. Περού. Βολιβία καί Έκουαντόν.

ΜΙΑ ΝΕΑ MWT8 TOTATWH
Βερολϊνον. Μετά καταπληκτικής επιτυχίας, προβάλ

λεται άπό εβδομάδων ή νέα δμιλοΰσα καί άδουσα υπερ
παραγωγή τοΰ σκηνοθέτου Άϊχμπεργκ ύπό τόν τίτλον 
DER GREIFERv. Χαρακτηριστικόν τής νέας αυτής πα

ραγωγής είναι δτι ύπερέβη εις εισπράξεις τό ρεκόρ τής 
προηγούμενης επιτυχίας τοΰ Άϊχμεργκ Ερωτική Φλό
γα». ήτις παντού δπου έπαίχθη έσημείωσε προτοφανές 
ρεκόρ εισπράξεων- Τήν ταινίαν ναύτην δ ’Άϊχμπεργκ έ
χει γυρίσει διά λογαριασμόν τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ.

H ΒΩΒΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΡΟΧΑΤΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΑΝΣΟΝ

Αγγέλλεται έκ Χόλλυγουντ δτι ή βωβή ταινία «Βασί
λισσα Κέλλυ τήν οποίαν είχε γυρίσει δ Έριχ φόν Στρο- 
χάϊμ μέ πρωταγωνίστριαν τήν Γκλόρια Σβάνσον. καί ή 
δποία δέν έπερατιόθη, γενομένης σκέψεως νά έγκαταλει- 
φθή, διά νά γυρισθή ώς δμιλοΰσα, θά άποπερατωθή ήδη 
ώς βωβή, διά νά μην πάνε χαμένα τά κεφάλαια πού διε- 
τέθησαν μέχρι τοΰδε.

Εξακολουθεί ή κρίσις νά μαστίζει 
τούς κινηματογράφους τής προιτευού- 
σης. Καί κατά τήν παρελθούσαν ε
βδομάδα ή κίνησίςήτο τόσον μικράείς 
τούς πλείστους κινηματογράφους ώ
στε νά διερωτάται τις, τί θά γίγη εν 
περιπτώσει καθ’ ήν εξακολούθηση ή 
αυτή κατάστασις ολίγον άκόμη διά
στημα. Έξαίρεσιν μόνον άπετέλεσαν 
οί κινηματογράφοι Κοτοπούλη»— διά 
τό έφθηνόν του είσιτήριον—καί τό 
«Σάλον *Ιντεάλ » σχετικώς. Έν τού- 
τοις αί διευςύνσεις τών Κινηματοθε
άτρων επιμένουν είς τό ύφωμένον εί
σιτήριον, διότι νομίζουν ότι ή κρίσις 
οφείλεται κυρίως είς τόν καλόν και 
ρόν. Άς άναμείνωμεν έν τούτους τό 
βορειαδάκι καί νά ίδωμεν ποιοι θά 
έχουν άδικον.

Αίσθητοτέρα παρουσιάζεται ή κρί
σις καί είς τούς Πειραΐκούς Κινημα
τογράφους οπού καί είς τούς τρεις 
κεντρικούς *Χάϊ  — Λάΐφ». «. Κάπιτολ > 
καί Σπλέντιτ», δέν συγκεντρώνονται 
καθ*  έκάστην ούτε πεντακόσιοι θεα- 
ταί. 'Εννοείται οτι καί εκεί τά εισι
τήρια έφθασαν αισίως τάς 20 δρχ. 
άπό 8 — 13 δρχ. τιμήν παλαιάν. Φαν- 
τασθήτε λοιπόν τούς Πειραιεΐς είς 
τούς οποίους ή οικονομική κρίσις εϊ
νε πλέον αισθητή, καθ’ δ εμπορευ
όμενοι \ά διαθέτουν ΐνα 40 ο)ο έπί 
πλέον τού περυσινού διά δημόσιον 
θέαμα.

Έπιμένομεν έν τούτους νά παρα- 
καλούμεν καί νά έλπίζομεν ότι θά 
θελήσουν νά σωφρονισθούν οί λα- 
βόντες τάς άποφάσεις τής αύξήσεως 
τών τιμών τών εισιτηρίων—μολονότι 
άναγνωρίζομεν τάς υπέρογκους έφε- 
τεινάς δαπάνας των—καί δέν θά θε
λήσουν νά κάμουν τόν κόσμο νά ξε- 
συνηθίση τό θέαμα τού κινηματογρά
φου πράγμα τό όποιον θά είνε καί τό 
χειρότερον.

Είναι γνωστή ή σύμπυξις ένός 
Πανελληνίου σωματείου τών υπαλ
λήλων τών κινηματογράφων καί τών 
κινηματογραφικών γραφείων, περί 
τού όποίονέγράφαμεν είς προηγούμε
να φύλλα τού Κ. Άστέρος . Τό Σω
ματεΐον αύτό τού οποίου σκοπος. ως 
κατ' έπανάληφιν έδηλώθη δι’ έγκυ- 
κλίων του, δέν άποβλέπει είμί μόνον 
είς τήν έπιτυχίαν ένός πρό παντός 
σκοπού, δηλαδή είς τήν έπιτυχίαν 
τής παροχής συντάξεως καί είς τά 
μέλη του έκ τού Ταμείου Συντάξεων 
έργατών θεάτρου, διά τό όποιον, τα- 
μεΐον, ό Κινηματογράφος προσφέρει 
κατ’ έτος ολόκληρα έκατομμύρια. 
πρός τούτοδέέζήτησεκαί τήν βοήθει
αν τής Π.Ε.Κ.. έδοκίμασε τό πρώτον 
κτύπημα έκ μέρους ένός πρώην πτω- 
χούέργάτου καί ήδη έκατομμυριούχου. 
Ό κ. Τριαντάφυλλου, διότι περί αυ
τού πρόκειται, άπέλυσε έκ τής ύπη- 

ρεσίαςτου τόνύπάλληλόν του κ.Δ.Μα
νιάτην διότι είχε τήν τιμήν νά άπσ- 
τεγή μέλος τού Σωματείου καί νά έκ- 
λεγή μάλιστα καί γεν. γραμματεύς αύ- 
τού.

Δέν γράφομεν τίποτε περισσότερον 
περί τού ζητήματος αύτού καί άφίνο- 
μεν τόν κινημ. κόσμου νά κρίνη τόν 
... άρθρον!

Τήν παρ. Τρίτην άνεχώρησεν διά 
Κων]πολιν καί έκεϊθεν είς 5 Ανκυραν 
τό αύτοκίνητον συνεργεΐον τής Φόξ 
Φίλμ διά τήν λήφιν ηχητικών έπικαι- 
ροτήιων. Τό συνεργεΐον τούιο κατά 
τήν έπιστροφήν του έξ Άγκύρας^ μάς 
παρεσχέθη ή πληροφορία οτι θά 
διέλθη καί πάλιν έξ Αθηνών οπού 
θά παραμείνη διά λήφιν καί άλλων 
ταινιών eQ *Άργ©ς

πάΟισσα» μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο, 
ήδη προβάλλεται ή ύπερεπιθεώρησις 
τής Μετρο-Γκόλντουϊν Χόλλυγουντ 
ρέβιου» μέ τούς Τζι'ον Τζίλμπερ. Ζοάν 
Κράουφορδ. Κόνραντ Νάγκελ, Άνίτα 
Πέητζ, Μποΰστερ Κήτον κ.λ.π. Προ
σεχώς Αυτή τήν νύκτα... ίσως» δμι- 
λοΰσα Γερμανική ταινία μέ τήν Τζένυ 
Γ ιοΰγκο.

Πατέ.Προβάλλεται «Οί κοζάκοι τοΰ 
Ντόν μέ τόν Χάνς Σλέτωβ, τό δποϊον 
έσημείωσεν έπιτυχίαν Προσεχώς «Ό 
λοχαγός δέν μέ μέλλει» μέ τόν Ραμόν 
Νοβάρρο.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κόκκινα τριαντάφυλλα» μέ τήν Λια
νέ Χάϊντ καί τόν Χάρυ Χάλμ. «Τό με
λανόν της σημεϊον« μέ τούς Βίλλυ 
Φρίτς καί Λίλιαν Χάρβεϋ, Έξομολό- 
γησις μέ τήν Πόλα Νέγκρι, «Θά μέ 
πατρευτής» μέ τήν Κλάρα Μπόου. Κα
τά τήν διάρκεια τής προβολής τής 
ταινίας ώραν 11 νυκτερινήν τής 20 τρέ
χοντος έπήλθεν άνάφλεξις τής δευτέρας 
πράξεως τής ταινίας ή όποια πράξις 
έκάη δλόκληρος.

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
Βέρα Μίρτσεβα μέ τήν Μαρία Ζα

κομπίνι καί Ζάν, Άντζελο τόδποϊον ή- 
ρεσε πολύ. Τό ατραξιόν «Μέσα στις 
φλόγες» μέ τόν Ζάκ Χόξι, «Γιοσιβάρα 
μέ τήν Μπριγκίτε Χέλμ καί «Ή πόλις 
τών φαντασμάτων μέ τόν Κέν Μαίϋ- 
νορ^ Παρατηρεΐται μεγάλος συναγωνι
σμός μεταξύ ’Αττικού καί Σπλέμτιτ καί 
οί διευθυνταί τών άνωτέρω Κινηματο
γράφων είναι υποχρεωμένοι νά προβά
λουν 2 έργα μαζύ μέ είσοδον μόνον 5 
δρχ·

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Φάουστ μίνστριμ» μέ τόν Ριχάρδον 
Κορτέζ. Έπίσης «Ή γροθιά τής Δικαι
οσύνης» τό’τελευταϊον έργον τοΰ Έν- 
τυ Πόλο. Άκόμη ποοεβλήθη ή ήχητι
κή ταινία «Διψασμένη γιά φιλιά» μέ 
τήν Κόλλιν Μούρ μέ τό ατραξιόν «Κα
βαλλάρης τής έρήμου» μέ τόν Ζάκ Χό
ξι. Προσεχώς Ή Έκδίκησις μέ τήν 
Ντολορές ντέλ Ρίο.

Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κουραμπιές μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ, 
«Χαμένοςστό μέτωπον» μέ τόν Τσέστερ 
Γκόνκλυν, «Ή Δικαστική πλάνη» μέ 
τόν Ρίν-Τί-Τίν, «Ζάκ δ εκδικητής» μέ 
τόν Ζάκ Χόξι, «Ό Κουρσάρος |ΐέ τήν 
μάσκα» μέ τόν Ριχάρδον Κορτέζ δ ο
ποίος εΐχε μεγάνην έπιτυχίαν. Έπίσης 
προβάλλεται διά δευτέραν φοράν «Ό 
καπετάν Ράσκας» μέ τόν Γκαμπριέλ 
Γκαμπριό καί συνέχεια έπεισοδιακών 
Μυστηριώδης καβαλλάρης» καί «Ό 

μαΰρος λύκος.
'Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον 

Γιατί πίνω τό κρασί» μέ τήν Κλάρα 
Μπόου.

Φοΐνιξ Τούμπας. Προεβλήθησαν 
«Ή Μαίρη Λοΰ ή Πριγκήπισσα ΊππΟ-

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π Ε I ΡΑ ΙΕ ΥΣ

Χάϊ Λάΐφ. «Τί αξίζει ένα τρελλό 
φιλί» μέ τόν Ιόν Ζοζέ Μοχίκα καί τήν 
Μόνα Μάρις, έσημείωσε μεγάλην έπιτυ 
χίαν τόσον διά τΐιν ώραίαν υπόθεσιν 
δσον καί διά τήν γλυκειά μουσικήν του 
Παραγωγήν Φόξ Φίλμ.

Σπλέντιτ. Αυτή τήν νύχτα ίσως» 
μέτήν Τζέννυ Γιοΰγκο.

Κάπιτολ. Ιίροεβλήθη τό έργον 
Γαμπρός άπό πείσμα» μέ τόν Μποΰ- 

στερ Κήτον. Παραγωγή Μέτρο Γκόλν
τουϊν, καίδίπρακτος κωμωδία δ χονδρός 
καί δ υψηλός . Τήν Δευτέραν δ Ραμόν 
Νοβάρρο είς τό έργον Νέοι Ίκαροι .

Ήλύσια. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα 
Ό1πποδαμαστής»,»έκδικητικήίππηλα- 

σία», Αί περιπετειαι τοΰ Δέμσεϋ» έπι- 
σοδιακόν, καί «Οί πειραταί τοΰ Πανα
μά» είς 3 έποχάς.

Φώς. Μή περατωθεισών άκόμη τών 
έγκαταστάσεων ήχητικοΰ καί δμιλοΰν- 
τος, παραμένει άκόμη κλειστόν, άνοϊ- 
γον τάς πύλας του εντός τής τρεχού- 
σης εβδομάδας μέ τό έργον «Ό Μοι
ραίος Χείμαρρος .

Μανος Βρυέννιος
Θ ΣΣΑΑΟΝ1ΚΗ

Διονύσια. Προβάλλεται τό τελευ- 
λαϊον έργον τής Γκρέτας Γκάρπο «Τό 
Φιλί»τό πρώτον έργον τοΰ Γάλλου Ζάκ 
Φέϋντερ, γιο τήν Μέτρο-Γκόλντουί Μά
γερ μέ μεγίστην έπιτυχίαν. Προσεχώς 
ή προότη γαλλιστί δμιλοΰσα ταινία 
Ή νύχτα είναι δική μας» μέ τήν Μα- 

ρί Μπέλ, Ζάν Μυρά καί ’Ανρύ Ρουσ- 
σέλ ταινία συστήματος Μούβιτον διά 
πριότην φοράν έν Θεσ]νίκΐ). Έπίσης 
ρεκλαμάρεται ή Ελληνική ηχητική καί 
άδουσα Άπάχηδες τών Αθηνών» τής 
Ντάγκ φίλμ.

Πάλλας.Προβάλλεται ή «'Ωραία ά-
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δρομίου» μέ τήν Λύα Μάρα και τόν 
ΦρέντΑουΐ Λέρχ, «Ή Γή τοΰ Ζολά» 
μέ τόν Γκαμπριέλ Γκαμπριό, Διάνα 
Καρέν καί Άντρέ Λαφαγιέτ, Κατ’ ευ
θείαν είς τήν καρδιά» μέ τήν Κλάρα 
Μπόου.

Λευκός Πύργος. "Εναρξις εντός 
τής προσεχούς έβδομάδος βωβού κινη
ματογράφου μέ τά εκλεκτότερα έργα 
παραγωγής 1930-1931 ύπότήν διεύθυν- 
σιν τού κ. I. Σαμαρά και Άπ. Λαγ- 
γούρη καί μέ διευθυντήν ορχήστρας 
τόν κ. Κ. Δουράκην.

Ήλύσια. Προσεχώς εναρξις μέ ο
μιλούσα; καί ήχητικάς ταινίας. 'Ο Κι
νηματογράφος ούτος έπρομηθεύθη μη 
χανάς συστήματος ΚΛΑΓΚ ΦΙΛ.Μ.

Χαριλάου. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ουγγρική ραψωδία,» «Ή Κάρμεν 
τού Σάν ΙΙάολι» καί έπισόδεια άπό τό 
«Μπούφαλο».
Εφέτος είς τήν πόλιν μας θά λειτουρ
γήσουν οκτώ όμιλοΰντες κινηματογρά
φοι, έκ τών οποίων οί τέσσορες εύρί
σκονται ένλειτουργία.

Λειτονργοΰν δέ μέ τά εξής μηχανή
ματα:

Παλλάς. Σύστημα lobis, δύο πόστ 
Βίταφον καί δύο Μούβιτον, καί μέ μη- 
χανάς προβολής A.E.G. νέου τύπου.

Διονύσια Σύστημα Tobis, δύο ποστ 
Βίταφον, δύο Μούβιτον, ιιηχανας προ
βολής S. Ρ· NITZSCHE.'

Ήλύσια «'Υπό κατασκευήν» Σύ
στημα KLANG-FIbM μέ δύο πόστ 
Βίταφον, δύο Μούβιτον μηχανάς προ
βολής ERNEMAN ΙΕ

Πατέ. Σύστημα SYP2RH0NE μέ 
ένα τοστ Βίταφον καί μέ μηχανήν προ
βολής 5. V. NITZSCHE.

Σπλέντιτ. Σύστημα Superphone μέ 
ένα πόστ Βίταφον μηχανή προβολής 
S.V. Nilzsche

’Αττικόν. «'Υπό κατασκευήν» Σύ
στημα Superphone μέ ένα πόστ Βίτα
φον μηχανή προβολής Simplex

Άπόλλλων. «'Υπό κατασκευήν»Συ- 
στήματος Superphone.

Φοϊνιξ (Τούμπας) «'Υπό κατασκευ
ήν*  Σύστημα Superphone.
ΠΑΤΡΑ I

Πάν&εον. (ταράτσα). Προεβλήθη
σαν «Ό κυρίαρχος» μέ τήν Πόλα Νέγ- 
κρι, «Κακομοίρη Γιάννη», «Ό Τρωικός 
πόλεμος», «Ζήτω ό έρως», 'Η γυναί
κα τοΰ δρόμου», «’Επάνω τά χέρια»καί 
«'Υπερτάτη θυσία».

Πάν&εον (αΐ&ουσα). Προεβλήθη
σαν τά έργα «Μεταξύ ζωής καί θανά
του», «Κακομοίρη Γιάννη», «'Ο κυρί
αρχος», «Τρωικός πόλεμος», «’Επάνω 
τά χέρια» καί «Καλός σάν τό χρυσάφι»

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σκλάβες ηδονής», ·Ό Ιπτάμενος άν
θρωπος», «Ό αγαπημένος τών γυναι
κών», «Σαμπάνια», «'Η έκδίκησις τοΰ 
νεκρού · καί «Ό πύργος τοΰ μαρτυρί
ου».

’ Λνδριόπ^υλος.
ΣΥΡΟΣ

Πάνάεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«’Απαγορευμένη ευτυχία», «Παριζιά-

νες», «Μαύρο ντόμινο» καί «Πανικός» 
καί διέκοψε τάς παραστάσεις του λό
γφ τοΰ χειμώνο5(

Απόλλων (χειμερινόν). "Εναρξις 
λίαν προσεχώς,

Γιαννίρη;
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Χΰστρατιίύρ.Προεβλήθησαντάφίλμ 
«Γυναίκα σέ δημοπρασία» μέ τόν Χα- 
γιακάβα καί «Ζήτημα τιμής».

Πάνθεον, Προεβλήθη είς τρεις έ- 
ποχάς τό έργον «Συρκούφ» τήν δέ 5ην 
’Οκτωβρίου έδωσε τήν τελευταίαν ως 
άποχαιρετηστήριον παράστασιν μέ ολό
κληρον τό έργον Συρκούφ» έν δλω 24 
πράξεις. "Εναρξις τής τελευταίας πα
ραστάσεων έγένετο είς τάς 7 μ-μ.έληξε 
δέ τήν 1 μετά μεσονύκτιον.

Σταρ. Παπ.
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τό επει
σοδιακόν Ηρωικός Ταχυδρόμος», «'Η 
μελωδία τής καρδίας» καί «Κρυφή α
γάπη». Τήν προσεχή εβδομάδα «Οί νέ
οι ’Ίκαροι». Α. Σ.
ΤΡ1ΚΚ°ΛΑ

'Εθνικόν. "Εκαμε έναρξιν τήνίδην 
τρέχ. μέ τό έργον«Ούγγρικ.ή Ραψωδία».

Πανελλήνιον. Δίδει παραστάσειςό 
θίασος Μυράτ. Παφίλης.
ΚΑΣΓΓΡΙΑ

Κεντρικόν. Τήν παρ. εβδομάδα έ- 
καμεν έναρξιν τών παραστάσεων του 
τελείως άνακαινισθείς μέ τό έργον«'Ο 
μακαρίτης εξοχότατος». Έπίσης προε
βλήθη τό έργον «'Ο κοκοττόδρομος». 
Προσεχώς Γό χρήμα», «Μαρία, Μα- 
ριάνα, Μαριέττα», «Ό φίλος μου σω- 
φέρ», «Γκωσσό», κ.λ.π.

Μπαρχαμτύξας.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Ίδαΐον ’Άντραν. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Συμμορία τών 100», «'Η πριγ- 
κήπισσα Τρούλαλα», «Τά ίχνη τοΰλύ- 
κού»,«Αρπαγές τής Δύσεως» καί«Θεία 
γυναίκα». Πετρακάκις.
ΚΑΛΑΜΑΙ

"Εσπερος (όμιλών). Προεβλήθησαν 
τά έργα «Ματωμένη θάλασσα» καί τό 
ελληνικόν «θί άπάχηδες τών ’Αθηνών 
μέ έπιτυχίαν. Είς τήν πρεμιέραν τοΰ 
δευτέρου έργου μεταξύ τής άλλης εκ
λεκτής μερίδος τής κοινωνίας μας πα- 
ρευρέθησαν αί κ. κ. Πατρίδου, Κατρα- 
μάδου, Ρούτση. Γαλάτη, Σαργένιη, αί 
δίδες Γαλάτη, Τριανταφυλλάκη, Πλε 
μενοπούλου, Ρουσοπούλου, Καπετανά- 
κη, Σκιά, Ζέρβα, οί κ. κ. Πατρίδης, 
Φράγγος. Πλεμενόπουλος, Χάντζοςκ ά.

Τριανόν (όμιλών), Μέ έπιτυχ'αν 
προεβλήθησαν τά έργα «"Οασις έρωτος 
Συζυγικαί θυσίαι», «’ Έρως ενός τζό

κεϊ'» και «"Ερως καί Διάβολος».
Μιχάλον.

Χ'ΟΣ
Άστήρ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 

«'Ο μέγας τυχοδιώκτης», Ή σπείρα 
τών ανόμων . Τραγωδία μιας γυναι-

κός», καί αί πρώται’^χιακαί ταινίαι έπι- 
καιροτήτων.

Ό καλλιτέχνης φωτογράφος τήςπό- 
λεώς μας κ. Τσίμας, ήρχισεν άθορύ- 
βως τήν παραγωγήν χιακών ταινιών έ- 
πικαιροτήτων. Τήν έπαινετικήν αύτήν 
προσπάθειάν του έπιδοκιμάζομεν πλή
ρως καί διαβιβάζομεν τά συγχαρητήρια 
τού χιακοΰ λαού ευχόμενοι πλήρη έπι
τυχίαν. Βονδούρης.
ΙΕΡΡΑΙ

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τελευταίος μορφασμός», «Ή φλόγα 
τοΰ έρωτος»,«Μανδραγόρας», «Τό καρ
ναβάλι τοΰ έρωτος» καί «'Ο σωματο- 
φύλαξ τής κυρίας» μέ τόν Λίικε.

Διονύσια. Προεβλήθησαν «Ό φοι
τητής τού ντάνσιγκ», «Μανωλέσκο» καί 
«Σουνίτα».

Ρέμβη. Διάφορα επεισοδιακά.
Β γιατζή;,

ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά όμι- 
λοΰντα μονόπρακτα«Ποέτ καί Πεϋζάν» 
«Νύχτες Χαβάγιας», «Ζιγκολίνι—Ζάρ- 
γκο», αί έλληνικαί ταινίαι παραγωγής 
Κ. Λιναρδάκη «Συσκευασία σταφυλών» 
καί «Αί έορταί τής έκατονταετηρίδος 
έν Ήρακλείφ» καί «Συζυγικαί θυσίαι» 
βωβόν, μέ αρκετήν έπιτυχίαν.

Λόγφ τοΰ ακαταλλήλου τής αιθού
σης τού χειμερινού «’Απόλλων» άπό η
χητικής άπόψεως. ό κ. Λιναρδάκης ά- 
πεφάσισε νά διακόψη τάς προβολάς ό- 
μιλουσών ταινιών καί νά προβάλη μό
νον βωβάς.

Βόσπορος (υπαίθριος). Διέκοψε 
τάς παραστάσεις του.

Πουλακάκη. ’Αργεί έν άναμονήτοΰ 
θιάσου Οικονόμου. Παρατηρητής.
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον 
τής κωμοπόλεως ταύτης προβάλλεται 
άπό τίνος τό έκ 30 πράξεων επεισόδια - 
κόν «Τό μεγάλο μυστικό».

Παρατηρητής.
ΑΜΦΣΣΑ

Πανελλήνιον. Κατά τήν παρ. εβδο
μάδα προεβλήθη τό έργον «'Η νήσος 
τών ονείρων». Γιαλέσσας.
ΧΑΝΙΑ

Ίδαΐον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«’Επίγειος Παράδεισος» καί «Κούρσα 
ζωής ή θανάτου··

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Οί ίππόται τή; άρβύλλας», «Δολοφο
νία τοΰ Ταχυδρόμου τή; Λυών» καί 
«Γυναίκες στό βόρβορο».

Είς τό χωρίον Βονκολιές έγκατε- 
στάθ- κινηματογράφος υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τού κ. Σοφοκλή Άρχοντάκη. 
Ποοεβλήθη τό έργον Τραγικός γάμος».

Ε. Κ.
ΑΙΤΙΟΝ

Παρθένων. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
Φυγή άπό τήν κόλαση», Κατηραμένη 

νήσος»,«’Εξπρές μεσονυκτίου» καί«Σάλ

οδηγιαί η ΠΡΩΤΗ ΟΜΗΟΏΑ TiilU
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ανγαποχριτας μας TBS WES SHMEIOSJISATAHAHSTISKU ΕΠΠΠΙΑΗ

Έπαναληφθείσης της τακτικής Εβδομαδιαί
ας έκδόσεως τοϋ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 
παρακαλοΰνται θερμότατα πάντες οί άνταποκρι- 
ταί μας νά άποστέλωσιγ ΑΝΕΛΛΕΙΠΩΣ καθ’ 
Εβδομάδα είς τά γραφεία μας τήν κινηματογρα
φικήν κίνησιν τής πόλεώς των. ’Εν περιπτώσει 
καθ’ήν διά διαφόρους λόγους οί έν τή πόλει των 
κινηματογράφοι δεν λειτουργούν ώς τοιοϋτοι ή 
διακόπτουν προσωρινώς τάς προβολάς των πρέ
πει άπαοαιτήτως και τοΰτό’νά καθίσταται γνω
στόν είς τήν διεύθυνσιν Εκάστην Εβδομάδα, διά 
τήν Ενημερότητα τοϋ περιοδικού.

Παρακαλοϋνται έπίσης ΐίσοι έκ τών κ. κ. άν- 
ταποκρικών μας δεν δύνανιαι νά παρέχουν τάς 
Ανωτέρω πληροφορίας και έπιθυμοϋν νά παραι
τηθούν τών καθηκόντων των νά μας γνωρίσωσι 
τούτο, διά τήν έξεύρεσιν ύφ’ ημών τοϋ αντικα
ταστάτου των.

Ή Διεύθυνσις

η νορα mirm sis το ssmiw
'Η γερμανίς πρωταγωνίστρια Νόρα Γκρέγκορ, ή όποία 

πρό καιρού είχε μεταβή είς Χόλλυγουντ διά νά παίξη είς 
γερμανικήν γλώσσαν είς τάς ταινίας «’Ολύμπια» καί «'Η 
Δίκη τής Μαίρης Ντούγκαν» τής Μέτρο, έπέστρεψε κατ’ 
αύτάς είς τό Βερολϊνον μέ άδειαν. Έπωφεχουμένη τοΰ 
κινηματογραφικού διαλείμματος ή Νόρα Γκρέγκορ θά παί
ξη έπί μικρόν χρονικόν διάστημα είς τό Θέατρον Ράϊνχαρτ.

'Η έπιτυχία τήν οποίαν κατήγαγεν είς τσς ανωτέ
ρω δύο ταινίας ή Γκρέγκορ, ήτο τόσον μεγάλη ώσιε ή Με 
τρό υπέγραψε μαζύ της πολυε.ές συμβόλαιον κατά τό ό
ποιον ή γερμανίς πρωταγωνίστρια θά παίξη όχι μόνρν είς 
γερμανοφώνους άλλά καί είς άγγλοφώνους ταινίας τή; 
εταιρείας.

Ε Γ ΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡ Ο ΜΗΤΩΝ
Σαλόν Ίντεάλ Άθήναι 
Κινημ. ’Αθηναϊκός » 
Δ. Κωνσταντινίδης Ξάνθη 
Κοεμανλής καί Κων

σταντινίδης Θεσ]νίκη
Β. Μαλτας Άθήναι
Μέτρο Γκόλντουϊν » 
Φ. Μοντέντσι Πάτραι 

1-10-930
1-10-930
1-11-930
1-10-930

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
το μορτάλε». Προσεχώς «Ταρζάν δπαν- 
τοδύναμος».

Μπιρμπίλη ■.
ΧΑΛΚΗΣ

Κεντρικόν (όμιλών). Προεβλήθη
σαν τά έργα «Σύγχρονες παρθένες», 
«Φυλακισμένη καρδιά», Μοιραίος χεί
μαρρος», «Γροθιά τοΰ σακάτη» καί«Τά 
κορίτσια τοΰ Μπροντουαίη» μέ εξαι
ρετικήν έπιτυχίαν. ’Επίσης προεβλήθη 
τό έργον«Έσκότωσα γιάτήν τιμήμου».

Κοσμικόν (πρώην Λούξ). ’Εφέτος 
θά λειτουργήση ώς κινηματογράφος 
μόνον κατά Σάββατον καί Κυριακήν,

1-10-930 μέχρι 30-9 931
1- 9-930 > 30-8-931
1-10-930 30-9 930

ΡΩΜΗ, ’Οκτώβριο;· (’Εκτάκτου άνταποκριτοΰ μας)· — 
Είνε καταπληκτική ή κοσμοσυρροή μέ τήν όποιαν παίζε
ται άπό προχθές ή πρώτη ομιλούσα ταινία τής ’Ιταλικής 
εταιρείας Τσινές Φιλμ Τό τελεϋταϊον Τραγούδι». Παρ’ 
όλον ότι τό κινηματοθέατρον είς τό όποΐολ’ προβάλλεται 
είναι τεράστιον, έν τούτοι; έξω άπό τήν είσοδον υπάρ
χει διαρκώ; σειρά θεατών οί όποιοι δέν χωρούν, καί οί ό
ποιοι περιμένουν υπομονητικά νά άδειάσουν μέσα θέσεις, 
διά νά μπουν καί αυτοί. Ή κοσμοσυρροή αύιή δέν είχε 
παρατηρηθεί ούτε όταν προεβλήθησαν διά πρώτην φοράν 
ταινίαι Όμιλοΰντος.

Πληροφορίαι άπό άλλας μεγαλουπόλεις τής Ιταλίας, 
αναφέρουν δτι παντού δπου έπαίχθη ή ταινία «Τό Τελευ
ταίο Τραγούδι» έγένετο δεκτή μέ εξαιρετικόν ένθουσια- 
σμόν άπό τό κοινόν καί έσημείωσεν κολοσσιαίας εισ
πράξεις.

Η Mi ΜΡΑΕΠΤΜ
Ό έν ’Αμερική διαμένων Γερμανός ρεζισέρ Γιόζεφ 

φόν Στέρνεμπεργκ, ό όποιος είχε γυρίσει διά λογαρια
σμόν τής Παραμάουντ τήν ώραίαν ταινίαν Μαρόκο» μέ 
πρωταγωνίστριαν τήν Μάρλεν Ντίτριχ ετοιμάζεται ήδη 
νά γυρίση μίαν άλλην ταινίαν τής ιδίας εταιρείας μέ τόν 
τίτλον «’Ατιμασμένη», είς τήν όποιαν θά πρωταγωνιστή- 
ση καί πάλιν ή Μάρλεν Ντίτριχ.

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ R Κ. 0
Είς τήν έκθεσιν πού υπέβαλε πρός τήν γενικήν συνέ- 

λευσιν τών μετόχων, δ Ντάβιντ Σάρνωφ, γενικός διευθυν
τής τής Ράντιο Κορπορέσιον όφ’ Άμέρικα, άναφέρει δτι 
καθ’ δλα τά φαινόμενα αί έργασίαι, τής εταιρείας διά 
τούς υπολειπομένους μήνας τοΰ τρέχοντος έτους, είναι 
πολύ καλύτεραι άφ’ δσον ήσαν διά τούς πριότους μήνας,

Η ΟΛΓΑ ΤΣ6Χ0ΒΑ_ΕΙΣ THS ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Ή διάσημος πρωταγωνίστρια τής γερμανικής κινηματο

γραφίας "Ολγα Τσέχοβα, άνεχώρησε πρό ημερών μαζύ μέ 
τόν Γιόχανς Ρίμαν διά τήν Αμερικήν, δπου έχει συμβλη- 
θή μέ τόν Κάρλ Λέμλε νά παίξη εις μίαν νέαν ταινίαν.

Τόν έρχόμενον Δεκέμβριον τή Τσέχοβα θά έχει επιστρέ
φει είς τήν Γερμανίαν, διά νά πρωταγωνιστήση είς άλλας 
ταινίας.

30-9-931 
30-9-931I 

30-10-931
30-9-9.il 

τάς δέ λοιπάς ημέρας ώς χορευτική αί
θουσα υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ χοροδι
δασκάλου κ. Μόσχου,

Αττικόν (Αϊ&ουσα Παλίρροιας). 
Άπό τής προσεχούς Κυριακής άρχεται 
τών εργασιών μέ τήν υπόσχεσιν προβο
λής εκλεκτών έργων. Άκροϋ-αλασίτης. 
ΚΑΒΑΛΛΑ

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν Ή ά
πατη», «Μέσα άπ’ τό βόρβορο», «Αυ
τός πού δέχεται ραπίσματα».

Αίγλη. Προεβλήθησαν Τό φαρμα
κεμένο βέλος«, «’Επικίνδυνος διαβο- 
λάκος», «Ό ήρως τοϋ Ιπποδρομίου», 

καί «Αί περιπέτειαι τοϋ Χάρολδ».
Κόκκινος

ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης
Είς τόν μοναδικόν κινηματογοάφον 

μας προεβλήθησαν τά έργα Αθώα α
μαρτωλή» καί «Αί τελευταϊαι ήμέραι 
τής Πομπηίας». Παρατηρητής.
ΒΟΛΟΣ

Αχίλλειον. Προ βλήθησαν μέ επι
τυχίαν «'Η γυναίκα τής τύχης», καί 
«Μακρυά άπό τόν κόσμο». Προσεχώς 
Γυναίκα καί νευρόσπαστο».

Παπαβασιλείου
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ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΥΣ ΕΡΓΑ

Τίτλος -έργου Κ
Γ ινηματογρ.

ραφεΐον Έκμε
ταλλεύσεως

Τίτλος έργου Κ
Γ ινηματογρ. ραφεϊον Έκμε

ταλλεύσεως

------------------------------------ λί 
Τί αξίζει ένα τρελλό φι Σ 
Αύτή τή νύχτα ίσως------ 2
Άπολύτρωσις
Βασιλείς τοΰ άέρος F
Τό σπήτι τοΰ δημίου 
Ό κατάδικος
Χαμένοι θησαυροί F
Πειρατής Παναμά Ί
Πέλεκυς Δικαιοσύνης
Σφίγξ τών Πάγων I
Ό Βουκέφαλος στό πόλεμο Γ 
'Ανώφελη θυσία
Κορίτσια τοΰ Ρήνο (
Μία ερωτική νύ;
Γαλάζιος άγγελο ’
Παρισινές νύχτες 
Καρδιές στήν εξορία 
Νυκτερινή ώρα
Νύχτα στή 'Σιγκαπούρη 
Αεγει’ον 'Αθανάτων 
Ματωμένο ποτάμι 
Καπετάν Αάς 
Άγάπη δέν ξεχνιέται

αλόν'Ιντεάλ <1 
πλέντιτ 2
άνθεον 1
οζικλαίρ < 
Ελλάς

» 
οζικλαίρ 
Ελλάς I

[άνθεον <
’οζικλαίρ 
Αθηναϊκόν 
)ΰφα Πάλας 
Τοτοπούλη 
)ύφα Πάλας 
Απόλλων 
{οτοπούμη 
Ιντεάλ 
Αθηναϊκόν 
Ιανόραμα 
’οζικλαίρ 
Ελλάς*  
Σπλέντιτ

>όξ Φίλμ 
Ιινέ Όριάν 
Ιετρό Γκόλντ. 
?όξ Φίλμ

» 
»

Μαργουλής

Βόξ Φίλμ

. Μαργουλής 
Συμβατική 
Αμολ.-Βουλγαρ 
Συμβατική 
ίίουρουνιώτη 
Αμολ.-Βουλβαο

Μετρό Γκόντ. 
Άμολ.-Βουλγαρ. 
Φόξ Φίλμ

»
Σινέ Όριάν

Συνολι
Φόξ Φίλμ 9 — Ά|

κός άριάμος 
ιολοχίτη-Βου

προβληάειαων τ 
λγαρίδη 1 — Μα 

Συμβατική

νινιών κατά Γραφεΐον ‘Ε> 
ργουλή 3 — Σινέ Όριάν 2
2 — ’Ικαφίλμ 1

<μεταλλεύσεω 
— Μετρό Γ

ς
κόλντουϊν 2

ΚΙΝΚΜΑΤΟΓΡΑΉΚΑΙ MHXAHAI
ΣΙΝΕΜΕΚΑΝ KA

Al μηχαναι τάς όποιας προμηθεύεται 
έπιθυμών νά εξασφάλιση τήν άπρόσκοπτον 
λειτουργίαν και συνεπώς τήν επιτυχίαν τοϋ 

κινηματογράφου του

πας

TH ΓΡΑΦΕΙΗ TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΟΣ ΗΣΤΗΡ.

ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΣΑΝ

ΕΙΣ ΤΗΠ ΟΔΟΠ ΦΕΙΔΙΟΥ 11

ΤΥΠΟΣ ΣΟΥΠΕΡ BIKTQPI 
ο iieuee δια ms «εγαδοϊε εμπαμ

ΜΟΑΝΓΡΒΙΠ
Αθόρυβες, σταδεράς προβολής, ασφαλής κατά 

τή; πυρκαϊας, μεγχλη; αντοχής
Τόν τύπον τούτον εχει προμηθενθή τό άριστο' 

κρατικόν κινηματοθέατρον Πειραιώς

“ΚΑΠΙΤΟΛ,,
ΔΙΗΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 

ΚΗΙ ΠλΡΠΚλΤΗΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ι. mums & γ. ιιιιη 
Βούλγαρη ♦ β—A®HNAI

L _____=J

Les bureaux de la Revue

KINIMATOGRAPHICOS ASTIR 
so nt trensferes

au No 11 de la Rue I’bidias

ΦΟΤΟίΡΑΦΙΑΙ - ΦΙΙΤΟί ΡίΦίΑΐ

Αί καταλληληλόιεραι φωτογραφίαι μεγέ

θους 20X26 (σκηναί άπό διάφορα νεώτερα ά- 

μερικανικά έργα) διά κάδρα πρός στολισμόν 

γραφείων καί δωματίων, είς μεγάλην συλλο

γήν, πωλοΰνται είς τά γραφεία μας, (Κολω- 

νού 68. 'Άνω πάτωμα) καί άποστέλλονται είς 

τούς έπιθυμούντας έκ· τών επαρχιών, άντί δρ. 

ΔΕΚΑ έκάστη.

ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,
ΤΩΝ ΕΤΩΝ

1927 -- 1928 -- 1929 ’
Τόμοι «Κινηματογραφικού Άστέρος» τών 

ετών 1927, 1928 καί 1929. πωλοΰνται εις τά 
γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομι- 
κώς εις τούς αϊτοΰντας έκ τών επαρχιών κα, 
τοϋ ’Εξωτερικού.
Τιμή έκαστου τόμου διά τό έσωτερ. δρχ. 100

. » » » έξωτερ. δρχ. 150
©ί άγορασταΐ ένός, οίουδήποτε τών άνω

τέρω ετών τόμου, δικαιούνται δωρεάν και έ
νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού 
1930. χρησιμότατου εις όλους τούς οπωσδήποτε» 
άσχολουμένους μέ τά κινηματογραφικά ζη
τήματα.



ΟΥΔΕΠΟΤΕ
γραφεΐον έπαρουσίασε πρόγραμμα άνάλογον άπό άπόψεως σκηνοθεσίας 

ήθοποιών και υποθέσεων πρός τό έφενεινόν πρόγραμμα

τό όποιον προσφέρει είς τούς πελότας του

ΤΟ ΓΡΑΦΕΐΟΝ ΤΩΝ Κων Κων

ΑΜ0Λ0ΧΙΤΗ-- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
15 Όπερέττες πλουσιωτάτης σκηνοθεσίας, μέ πολλά τραγούδια, 

μπαρέ, χορούς κτλ. («ί περισσότεροι έγχρωμοι)
κόρα, μπαλέττά κα

ί

25 Δράματα δυνατής πλοκής και δραματικότητος

3 ’Επιθεωρήσεις έγχρωμες

Ί ’ Εργα περιπετειώδη μέ τόν Κέν Μέϋναρ,Ρίν-Τ'ιν-Τίν κτλ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ
Μάρλιλυν Μίλλερ, Μπίλλυ Ντόβ, Ντολορές Κοστέλλο, Ίρέν Μπορδόνι, Κορ'ιν Γκρίφιθ 

Μπερνίς Κλαιρ, Λοϋπε Βελέζ, Ρακέλ Τόρρενς,Παυλίνα Φρέντερικ, Βίβιαν Σήγκαλ, Β.
Λάϊτνερ, ’Άλ Τζόλσον, Τζών Μπάρρυμορ, Ρίτσαρ Μπάρτελμες, Μόντε Μπλιοϋ 

Νόαχ Μπήρρυ, Άλεξάντρ Γκρέϋ, Κλάϊβ Μπρούκ, Τζών 
Μπόλς, Ντοϋγκλας Φαίρμπανκς, κλπ.

50 σόρτς έκλεκτά(όπερες, νούμερα, τραγούδια γνωστά, έπιθεωρήσεις κτλ.)

12 Μίκυ Μάους

ΔΙΙΕΙΕΤΟΚΪ» W ΚΔΕΚΤΟΤΒΡΟΒ AlAflAISTlKOS TJIW8 11’ ΟΛΑ ΙΑ ΕΡΓΑ XiS

Τήνπαρελθοϋσαν έβδομάδα τό θέατρον ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 'έκαμε έναρξιν μέ τό άληθινό άριστούργημα

ΜΙΑ ΕΡΩΤΙΚΗ ΝΥΚΤΑ
μέ' τήν Λωρέττα Γιούγκ και τόν Ντοϋγκλας Φαίρμπανξ 

Κατά δέ τήν τρέχουσαν έβδομάδα προβάλλει μ έ έπιτυχίαν 
τό ρωσσικής ΰποθέσεως έργον

ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ
Μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο

Έπίσης στό ΣF\AON INTEftA V Μπίλλυ Ντόβ έθριάμβευσε 
στό έργον

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΩΡΑ


