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ΙΕίς τό προηγούμενου φύλλον καί είς τήν 9 σελίδα έ- 

δημοσιεύθη ή εϊδησις περί τών γενομένων δεκτών όπό τής. 
ελληνικής τοπικής επιτροπής τριών έργων τών κ.κ. Συνα- 
δινοϋ, Βουτυερίδη καί Μωραϊτίνη, τά όποια ή έλλ. επι

τροπή. ένόμισεν ότι έπρεπε ν’ άποστείλη είς ιήν έν Παρι- 
σίοις Κεντρικήν Διεθνή ’Επιτροπήν διά ν’ αντιπροσωπεύ
σουν τήν 'Ελλάδα.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν, ώς ύπεσχέθημεν, περιλήψεις 
τών τριών έκλεγέντων ελληνικών έργων.

«Ό ’Άρχοντας τοϋ Κόσμου»

Από τρία λοιπόν έργα ποΰ εξέλεξε ή ελληνική 
τοπική επιτροπή, τό ένα είναι γνωστόν εις τό ’Αθη
ναϊκόν Κοινόν. Πρόκειται περί τοΰ «’Άρχοντα τοΰ 
Κόσμου» τής κωμωδίας τοΰ κ. Τίμου Μωραϊτίνη, τήν 
οποίαν πέρυσι τό καλοκαίρι είδαν καί έχειροκρότη- 
σαν όλοι οί ’Αθηναίοι.

Φαίνεται δμως δτι δέν θά τήν αναγνωρίσουν κα
θόλου εάν τήν ΐδουν δπως τήν μετεσκεΰασεν ό κ. Τί- 
μος Μωραϊτίνης είς κινηματογραφικόν σενάριο, προ
παγανδιστικόν τής ιδέας τής ειρήνης. «Ό Σατανάς 
λοιπόν—Πνεΰμα τοΰ Κακοΰ —έπανελθών μεταξύ τών 
ανθρώπων, τούς οποίους νομίζει ωρίμους διά νά 
τούς κατακτήση δριστικώς, διαπιστώνει δτι ναι μέγ 
οί περισσότεροι άνθρωποι τόν ξεπέρασαν εις κακί
αν, είς πονηριάν, είς ληστρικάς διαθέσεις κατά τοΰ 
πλησίον των, άλλ’ δτι ταΰτοχρόνως, αί διαρκώς άνα- 
πτυσόμεναι ίδέαι υπέρ τής ειρήνης καί τής συμφιλι- 
ώσεως τών λαών «κινδυνεύουν» νά καταστήσουν πά
λιν τούς άνθριόπους ειρηνικούς, καινούς, μή έπιθυ- 
μοΰν.τας τό κακό τοΰ πλησίον των. 'Αντιλαμβάνεται 
λοιπόν, δτι πρέπει νά καταβάλω κάθε’προσπάθειαν 
διά νά κτυπήση τόν φιλειρηνισμόν, διά νά δημιουρ
γήσω πάλιν μεταξύ τών ανθρώπων τάς διχονοίας καί 
τό πνεΰμα τής έχθρότητος καί τοΰ μίσους, καί νά 
προκαλέση βαθμιαίος μίαν νέαν πολεμικήν σύγκρου- 
σιν, ικανήν νά κάμη δλην τήν άνθρώπότητα εΰκολον 

I λείαν διά τήν Κόλασιν.

Εγκαθίσταται λοιπόν ώς πολυεκατομμυριοΰχος 
Αμερικανός είς μίαν ευρωπαϊκήν πρωτεύουσαν,σκορ

πά αφειδώς τό χρήμα, τό όποιον προμηθεύεται μέ 
κλοπάς καί πλαστογραφίας, γίνεται δεκτός είς τά 
καλλίτερα σαλόνια, προκαλεϊ διαδηλώσεις καί έπέμ- 
βασιν τής αστυνομίας εναντίον τοΰ πλήθους, καί έν

τφ μεταξύ δέν παραλείπει καί μερικές μικρές έρω- 
τοδουλιές. "Ενας παλαιός προμηθευτής τών στρα
τών, πλουτήσας κατά τόν πόλεμον καί πτωχεύσας πά
λιν άπό τότε ποΰ έπεκράτησεν ή ειρήνη, τοΰ χρησι
μεύει ώς γραμματεύς καί βοηθός. Δακτυλογράφος 
του δμως είναι μία κόρΐ] άξιωματικοΰ θανόντος έν 
πολέμφ έξαιρετικώς νόστιμη, άλλ δχι καί πολύ αυστη
ρών ηθών. Ό Σατανάς τήν ερωτεύεται άλλα ή έξυ- 
πνη δακτυλογράφος τόν βασανίζει άρκετά καί τόν υ
ποβάλλει είς πολλάς δαπάνας, μέχρις δτου δεχθή νά 
σουπάρη μαζί του ένα βράδυ. Εκεί επανέρχεται καί 
ή χαριτωμένη εκείνη σκηνή μέ τό κολλιέ καί τήν ά- 
νάμνησιν τοΰ προπατορικού αμαρτήματος, ή οποία 
τόσον πολύ εΐχεν άρέσει είς τήν κωμωδίαν τοΰ κ. 
Μωραϊτίνη.

Τήν νεαράν λοιπόν δακτυλογράφον τήν μεταχει
ρίζεται ό Σατανάς διά νά πολεμήσω τόν πλέον επικίν
δυνον εχθρόν του, ένα πολιτικόν τής Κοινωνίας τών 
Εθνών, ό όποιος έχει συντάξει ένα θαυμάσιον σχέ- 
διον είρηνεύσεως δλων τών λαών. Ή δακτυλογράφος 
πρόκειται νά τοΰ κλέψω τό σχέδιον αυτό, διά νά τό 
έξαφανίση ό Σατανάς Μέ τήν άνάγνωσιν δμως τών 
ευγενών φιλειρηνικών ιδεών καί μέ τήν καλωσύνην 
τοΰ είρηνιστοΰ πολιτικού,ή δακτυλογράφος ξαναγίνε
ται καλή κοπέλλα, άφίνει τόν Σατανάν καί γίνεται 
άπό τάς πλέον εμπνευσμένος ύπερασπιστρίας τής 
ειρήνης.

Τό φιλειρηνικόν κίνημα φουντώνει, όλα τά σχέ
δια τοΰ Σατανά ματαιώνονται, καί δταν βλέπη καί 
τήν παλαιάν του ακόμη δακτυλογράφον έπί κεφαλής 
μιάς φιλειρηνικής διαδηλώσεως, καταλαμβάνεται άπό 
απελπισίαν.Έπιβιβάζεταιένός άεροπλάνου, άνεβαίνει 
είς ύψη ίλιγγιώδη καί άπό έκεϊ κατακρημνίζεται εις 
τά Τάρταρα. Είναι ή δευτέρα καί τελευταία πτώσις 
τοΰ πνεύματος τοΰ κακοΰ.
«'Ο Νικητής»

Ό κ. Συναδινός δέν παρασύρεται τόσον είς συμ
βολισμόν, αλλά δίδει είς τό σενάριό του μίαν ύπόθε- 
σιν συγχρονισμένην ή μάλλον παρμένην άπό τόν τε
λευταίου Ευρωπαϊκόν πόλεμον,

• Κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος, ή κόρη
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τοϋ στρατηγού Λαμπέρ, παρεπιδημούντο; διά όλί- 
γας ήμέρας εις τήν Ελλάδα, γνωρίζεται μέ τόν στρα
τιωτικόν ακόλουθον τής έν Αθήναις γερμανικής 
πρεσβείας, τόν ύπολοχαγόν Φόν Λάουφμαν. "Ενα 
τρυφερόν αίσθημα αναπτύσσεται μεταξύ τών δυο 
νέων, τό όποιον έκδηλοΰται καί καταλήγει εϊς τήν 
άκλόνητον άπόφασιν νά ένιόσουν τήν ζωήν των, εμ
πρός άπό τό επιβλητικόν τοπίον τών Δελφών.

Εμπρός άπό τήν ίεράν τοποθεσίαν, δπου διά 
πρώτην φοράν άντήχησεν τό κήρυγμα τής ειρήνης 
καί τής συναδελφώσεως τών λαών. Αί άρχικαί αν
τιρρήσεις τοΰ Γάλλου στρατηγού εναντίον τή; ένώσε- 
ως ταύτης κάμπτονται μόνον δταν ό Γερμανός α
ξιωματικό; υπόσχεται νά εγκατάλειψη τόν στρατόν, 
νάέγκατασ αθή εϊς τήν Γαλλίαν καί νά νά κάμη τά 
παιδιά του Γάλλου;.'Ο Φόν Λάουφμαν, ό όποιο; α
γαπά πάρα πολύ τήν κόρη τοϋ στρατηγού, δέχεται 
δλα αύτά καί μετά τόν γάμον του εγκαθίσταται εϊς 
τήν Καμπανίαν, δπου ιδρύει ένα μεγάλο έργοστάσι- 
ον αρωμάτων. Εύημερεΐ, ζή ευτυχισμένος καί απο
κτά με τήν κόρη τοΰ στρατηγού ένα πολύτιμο.)· παι
δί. Ό νεαρό; φόν Λάουφμαν εξελίσσεται εις πρώ
της τάξεως επιστήμονα, καί ένφόπατέ.α; του διευ- 
θύνη τό θαυμασίως άναπτυσσόμενον εργοστάσιον, 
αυτός πηγαίνει εις τάς ’Ινδίας, διά νά άνακαλύψη 
κάποιο φάρμακο εναντίον τών πυρετών. Έκεϊ γνω
ρίζεται καί συνδέεται μέ μίαν νεαράν Λγγλίδα, μέ 
τήν οποίαν καί υπανδρεύεται, χωρίς νά τό ξέρουν 
οί γονείς του.

'Ο πόλεμος τού 1914 καταστρέφει δλην αυτήν 
τήν ευτυχίαν καί διαιρεί κατά τόν τραγικιότερον τρό
πον τήν οικογένειαν τού Λάουφμαν. Αυτός άναγκά- 
ζεται νά καταταχθή πάλιν εϊς τόν γερμανικόν στρα
τόν, ή γυναίκα του μένει εί; τήν Γαλλίαν καί ό υι
ός του, εγκαταλείπουν δλα; τάς μελέτας του, έρχεται 
νά ΰπηρετήση τήν Γαλλίαν— διότι είναι Γάλλο; υ
πήκοος— νά πολεμήση εναντίον τοΰ πατέρα του. 
'II μοίρα, άκόμη πλέον άμείλικτος δμως, δέν άρ- 
κεΐται εϊς αύτό. 'Ο λοχαγός Λάουτφμαν, ώς γνώ- 
στης τής Γαλλίας, άποστέλλεται κατάσκοπος είς τ') 
εσωτερικόν τής Γαλλίας, κλέβει διάφορα έγγραφα 
καί έν γένει δρά εϊς τά μετόπισθεν τοΰ γαλλικού με
τώπου. 'II παρουσία του δμως ανακαλύπτεται και 
μία περίπολος, έπί κεφαλής τής οποίας είναι ό ’ίδι
ος ό υιός του (Φοίβος εϊς άνάμνησιν τών \ελφών 
ονομασθείς) τόν συλλαμβάνει. 'Ο κατάσκοπο; ποΰ 
συλλαμβάνεται έν πολέμφ τυφεκίζεται άνευ μεγάλης 
διαδικασίας. 'Ο υιός δέν δύναται νά άνεχθή τό έγ
κλημα οςύτό, καί έτσι αποφασίζει νά εύκολύνη τόν 
πατέρα του νά δραπευτεύση, άφοΰ προηγουμένως 
καταστρέψη δλα τά γαλλικά χαρτιά πού έκλεψε, καί 
ύποσχεθή νά έπιστρέψη αμέσως εϊς τήν Γερμανίαν.

Αλλά οί στρατιώταί του καταγγέλλουν τήν πρά- 
ξιν τοϋ νεαρ ύ Φοίβου, ό όποιος παρεξηγούμενος 
ώς κατάσκοπος, τυφεκίζεται άπό τάς γαλλικάς άρχάς.

Από έδώ άρχίζει τό δράμα είς τό ΙΙαρίσι, δ
που κατέφυγεν ό στρατηγός Λαμπέρ, πτωχός πλέον 
καί απροστάτευτος, μέ τήν κόρην του. "Ενα; γάλλος 
δημοσιογράφος όνόματι Γκ.υγιώ, άπό τούς υπόπτους

αυτούς τύπους ποΰ εκμεταλλεύονται ’τό αίμα 
τών άλλων διά νά πλουτίζουν αυτοί, πηγαινοέρχεται 
διαρκώς είς τό σπίτι των, διότι έχει έρωτευθή τήν 
κυρίαν Λάουφμαν.Αύτός αναγγέλλει εϊς τόν γηραιόν 
στρατηγό)’ τήν προδοσίαν τοΰ έγγονοΰ του μεγαλοποί- 
ημένην. Καί ό στρατηγός αποθνήσκει άπό αποπλη
ξίαν, συντετριμμένος διά τό αίσχος αύτό, πού ατί
μασε τήν οικογένειαν του 'II κυρία Λάουφμαν μέ
νει πλέον τελείως απροστάτευτη είς τάς χεΐρας τοΰ 
έκμεταλλευτού δημοσιογράφου, ό όποιος κατορθιό- 
νει’νά τήν κάμη φίλην του.

Αλλά ο πόλεμος τελειώνει, ό Λάουφμαν επι
στρέφει, πτώμα ζωντανόν, άπό τά βάσανα, καί μέ 
μεγάλην κατάπληξιν πληροφορείται τήν καταστρο
φήν τής οικογένειας του. Εϊς μίαν στιγμήν έξάψεως 
φονεύει τόν υπαίτιον τής απώλειας τής συζυγικής 
του ευτυχίας. Είς τήν φυλακήν πληροφορείται διά 
πρώτην φοράν, δτι ο μακαρίτης υιός του είχε νυμ · 
φευθή καί είχε ένα χαριτωμένο έγγονάκι. Διά τό έγ- 
γονάκι αύτό, είς τοΰ οποίου τάς φλέβας ρέει ήνωμέ 
νον τό γαλλικόν, τό γερμανικόν καί τό αγγλικό)· αί
μα, ζητεί τήν επιείκειαν τών δικαστών ποΰ τόν δι 
κάζουν.

Μόνον άνθρωποι σάν καί αυτόν, ζυμωμένοι 
μέσα εϊς τήν φρίκην καί τόν τρόμον τοϋ πολέμου, 
ήμπορούν νά αναθρέψουν μίαν νέαν γεννεάν άφω- 
σιωμένην εϊς τήν ειρήνην καί ικανήν νά εξυπηρέ
τηση τήν ανθρωπότητα καί τον πολιτισμόν. Καί α
θωώνεται.
«Αί Άμφικτυονίαι»

Εϊς εντελώς άλλην έποχήν τοποθετεί τό ϊδικόν 
του έργον ό κ. ΊΙλίας ΒουΆερίδης, χάρις τόν όποιον 
θά έμφαννσθή ένιόπιον τής Διεθνούς Ελλανοδίκου 
Επιτροπή; μία άπό τάς μεγαλυτέρας δόξας τής'Ελ
λάδος, ή δόξα δτι αύτή πρώτη έδημιούργησεν τόν 
θεσμόν ένός ειρηνικού οργανισμού τόσον τελείου, 
δσον υπήρξαν αί άμφικτυονίαι. Γύρω άπο τούς Δελ
φούς καί τούς πρόποδα; τοΰ ΙΙαρνασσού,πλέκεται ή 
ύπόθεσις, ύπόθεσις εύρεΐα καί καθαρώς ίστο 
ρική, άπό τής εποχή:, κατά τήν οποίαν οί αι
ώνιοι πόλεμοι τών Λϊτωλών ’καί τών Θεσσαλών 
ένέπνευσαν εϊς τόν Ακρίσιον τήν ιδέαν τής ίδρύσε- 
ως τοΰ θεσμού τών άμφικτυονιών, μέχρι τής εποχή: 
κατά τήν οποίαν αί διαρκείς παρασπονδίαι καί έκ
τροπα! τών κατοίκων τής Κίρρας έπέφερον τόν ιερόν 
πόλεμον, τόν όποιον έκήρυξε, πρωτοστατοΰντος τοΰ 
μεγάλου Αθηναίου νομοθέτου Σόλωνος,το Συμβού
λιου τών Αμφικτυονιών. 'Η λεπτή ύπόθεσις ερωτι
κού ειδυλλίου μιάς παρθένου άπό τήν Κίρραν καί έ
νός νεαρού χιλίαρχου άπό τήν Σικυώνα, πλέκεται μέ
σα εϊ; τήν γενικήν αύτήν ύπόθεσιν.

0 ΟΪΌΕΝ ΓΟΪΓΚΕΙΣΤΗΝΕΥΡβΠΗΝ
Ό διάσημος άμερικανός οικονομολόγος ’Όουεν Γιούγκ, 

δ όποιος ως γνωστόν είνε γενικός διευθυντής τής εται
ρείας Ραντιό καί τής Τζένεραλ ’Έλέκτρικ Κόμπανυ τής 
Νέας Ύόρκης ά/εχωρησεν έξ ’Αμερικής διά Λονδΐνον καί 
έκεΐθεν θά μεταβή εϊς τό Βερολίνου.

Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΤ ΗΧΗΤΙΚΟΥ

ΤΑ MAMMA MI »
ΜΕ ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΑΝ -

ΤΗΝ ΕΥΒΥΜΙΑΝ ΜΑΣ·,.
’ Εχουν περάσει δύο καί πλέον χρόνια άπό τής 

αρχικής είς τάς Αθήνας έμφανίσεως τών «κινουιιέ- 
νων εικόνων» (σκίτσων) ώς βωβών. "Οπως δέ, πι
θανόν νά ενθυμούνται οί άναγνώσταί μας, αί τε- 
λευταϊαι είχον ακούσει τόν φιλιππικόν των άπό τής 
ιδίας αύτής στήλης, άπό τήν ύποφαινομένην. Καί 
τοΰτο, επειδή τά άψυχα «καραγκιοζιλίκια» τής επο
χής εκείνης, ήσαν άφορήτως μονότονα καί ανιαρά 
ώ; βωβά, συντελο,ύσης ’ίσως εϊς τοΰτο καί τής άτυ-' 
χοΰς έμπνεύσεως τών θεμάτων των.

’Έκτοτε δμως τά πράγματα ήλλαξαν. Αί κινού- 
μεναι εικόνες έγιναν ήχητικαί Τό πανδαιμόνιο)’ τής 
μουσική; των ύποκρούσεως,προσέδωκε ώς διά μαγεί
α; ένα θαυμαστό μπρίο στις κινήσεις των. Καί τό 
κοινό) μα; τάς συγκατέλεξεν ευχαρίστως μεταξύ τών 
τερπνοτέρων θεαμάτων καί ακροαμάτων τών σκο
τεινών μα; αιθουσών.

Αμφιβάλλω δέ, άν ύπάρχη κανείς σήμερον, ό ό
ποιος νά μή διε ήρησε μίαν εύθυμον άνάμνησιν ά
πό τόν.. . χορόν τών σκελετών καί άπό τήν πρώτην 
έμφάνισιν τοΰ θαυματουργού μικρού ποντικού που 
τόσον διεσκέδασε τούς θεατάς τοϋ « Αττικού», κατά 
τόν παρελθόντα Απρίλιον, μέ τά κατορθώματά του.

Τό άποδεικνύει άλλωστε κατά τρόπον άδιαφιλο- 
νείκητον τό ένδιαφέρον τών άναγνωστών τοΰ «Κι
νηματογραφικού ’Αστέρος», οί όποιοι δι' άθρόων 
επιστολών των μας ζητούν νά τούς διαφωτίσομεν ε
πί τοΰ «μυστηρίου» τής κατασκευής τών κινούμε
νων σκίτσων

Όρμώμενοι δέ άπό τάς σχετικάς αιτήσεις των, 
άπεφασίσαμεν νά τούς δώσωμεν μίαν έξήγησιν επί 
τής κατασκευής τών εϋτραπέλων αύτών θεαμάτων 
πού ποικίλλουν πλέον όριστικώς τά κινηματογραφι
κά μας προγράμματα.

Αί «κινούμεναι εικόνες» λοιπόν, σύγκεινται άπό 
εκατοντάδας τοιούτων. Αί τελευταϊαι «γυριζόμεναι» 
μέ κανονικήν ταχύτητα κατά τήν προβολήν των, κα
τορθώνουν νά μιμούνται τάς άνθρωπίνας κινήσεις.

Συγκεκριμένο; μάλιστα, διά νά παράσχη κανείς 
τήν έντύπωσιν τής κινήσεως τών σκιτσογραφημάτων 
εϊς τόν θεατήν, πρέπει νά προβάλη δέκα έξ εικόνας 
κατά δευτερόλεπτον!

Δοθέντος λοιπόν δτι έκαστον μέτρον ταινίας ά- 
ποτελεϊται άπό 52 τοιαύτας εικόνας, καί δτι «γυρί
ζονται είκοσι ακριβώς μέτρα κατά λεπτόν τής ώρας, 
164(1 εικόνες απαιτούνται διά κάθε λεπτόν

II εργασία τών σχεδιαστών των εινε έκτάκτως 
επίπονος, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι διά νά δωση 
τήν άπλουστάτην τών κινήσεων εϊς τά πρόσωπα της 
ταινίας του κανείς, άπαιτεϊται νά σχεδιάση είκοσι 
περίπου μικράς εικόνας, αϊτινες συναρμολογούμε-

ΑΔΕ3ΑΝΤΡ NT’ ΑΡΣΥ1 ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ UUN
στήν ήχητική καί άδουσα ’Ισπανικής ύποθέ- 

σεως έγχρωμο παραγωγή της Μπριτις Ιν- 
τερνάσιοναλ Ρομάντζο τής Σεβίλλης» 

Αποκλειστική έκμετάλλευσις Χάί-Φίλμ Γ. 
Συνοδινός καί Γ. Παπαστοφας

01 ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

Μία τελευταία στατιστική ή δποία έγένετο πρό ολί
γων εβδομάδων, έπί τή ένάρξει τής χειμερινής σαιζόν, α
ναφέρει οτι μέχρι σήμερον 12418 κινηματοθέατρα είς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας έχουν προβή είς έγκαιαστάσεις μη
χανημάτων Όμιλοΰντος
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlim
ναι παρουσιάζουν τήν άνάλυσιν τή: κινήσεως.

’ Αν καί αί πλεϊσται τών ταινιών τών «κινούμε
νων σκίτσων» οφείλονται είς τόν Μάξ Φλάϊσσερ 
(διαπρεπή σχεδιαστή)· καί λαμπρόν φωτογράφον), 
δστις καί επέτυχε τήν συναρμολόγησήν σκίτσων καί 
φωτογραφιών, μέ τάς οποίας ποικίλλει τάς κινούμε
να; εικόνα; του εργαζόμενός εις Αμερικήν, εν του- 
τοις ή έφεύρεσις δέν εινε άμερικανική.

’Οφείλεται εϊς τόν Γάλλον εφευρέτην Αιμίλιον 
Κάλ. Επειδή δμως ό τελευταίος δέν κατώρθωσε νά 
τήν έπιβάλλη στό ΙΙαρίσι μετέβη στήν Αμερικήν. 
Έκεϊ δέ δχι μόνον ύπεστηρίχθη, εϊς τήν σχετικήν 
καλλιτεχνικήν του προσπάθειαν, άλλά καί έγνώρισεν 
άθρόους μιμητάς.

Σήμερον δέ, ή Εύροίπη τροφοδοτείται έκεΐθεν 
τοιαύτας ταινίας, μέχρις δτου παραγάγη ή ιδία τοι
αύτας. z Ζ

Διά τόν μουσικόν συγχρονισμόν των θά όμιλη- 
σωμεν άλλοτε. z

’Ίρις Σκαραβαίου
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ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ

Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

'Η πριότη αμερικανική πραγματοποίησες τοϋ 
Ζάκ Φέΰντερ. Μία συνεργασία τής Γκρέττα Γκάρμ
πο καί τοΰ δημιουργού τής«Τερέζα Ρακέν»ύπέσχε- 
το πολλά. Δυστυχώς προκαλεΐ τήν κατάπληξίν μας 
ή άπό πάσης άπόψεως πενυχρότης τής ταινίας ταυ 
της. Είς ποιον τό σφάλμα; Ασφαλώς είς τόν Ζάκ 
Φέΰντερ,ό όποιες όχι μόνον δέν κατιόρθωσενά προσ- 
δώση τήν άπαιτουμένην δΰναμιν είς τό έργον του άλ
λά καί αυτήν τήν Γκρέττα Γκάρμπο άδικεΐ καταφα
νώς. Τουλάχιστον είς τό ζήτημα τοϋ φωτισμοϋ καί 
τήν διεύθυνσιν τών ηθοποιών του, είς τά όποια ύ
πήρξεν άνεγνωρισμένος maitre, είχαμε τήν ποποί- 
θησιν δτι θά μας ικανοποιούσε. Άλλά καί εϊς τό ζή
τημα αύτό άπεγοητεΰθημεν. Μόνον μερικές εκλάμ
ψεις εδώ καί έκεϊ μάς υπενθυμίζουν τόν παλαιόν 
Φέΰντερ. I

Έάν τό φίλμ αύτό ήτο άγνώστου σκηνοθέτου 
καί μέ άγνωστους ηθοποιούς θά εΐμεθα επιεικείς. 
Άλλά έφ’ δσον πρόκειται περί έργου καλλιτεχνικών 
κορυφών, έχομεν καί ωρισμένας άπαιτήσεις.

Ή Γκρέττα Γκέρμπο όχι είς τό ύψος της. Ό 
ρόλος της αύτός άποτελεϊ τήν δλιγώτερον ένδιαφέ ί 
ρουσαν δημιουργίαν της. Μοΰ έφάνη δέ και άρκετά 1 
κουρασμένη. Έκ τών λοιπών καλός ό ’Άντερς Ράν- । 
τορφ είς τόν ρόλον τοϋ συζύγου. 'Ο Κόνρατ Νάγκελ' 
δέν λέγει τίποτε καί ό Διού ’Άΰρες κατορθιόνει νά 
μή φανή γελοίος είς τόν άνόητον ρόλον του.

Συμπέρασμα: Φίλμ ψυχρό καί μονότονο, μέ πε
ριορισμένος καλλιτεχνικός άπαιτήσεις, είς τό όποιον 
ή παρουσία τής Γκρέττα Γκάρμπο προσδίδει σχετι
κήν εμπορικήν άξίαν.

Β. Παπαμιχάλης

ΑΡΛΕΖΙΑΝΑ

τελευταίαν σκηνήν ποϋ |θρηνεΐ τόν αύτοκτονήσαντα 
υιόν της μοϋ έφάνη υπερβολική Έκ τών λοιπών ηθο
ποιών ό πλέον μετρημένος ό Σάρλ Βανέλ. 'Η Μαί
ρη Σέρτα ώς Άρλεζιάνα, τηρούσα τήν παράδο- 
σιν τοϋ Ντωντέ, δέν εμφανίζεται καθόλου. Βλέπομεν 
μόνον τήν σκιάν της ή τήν πλάτην της καί άκοϋμε 
τήν φωνήν της. Έ Μπλάνς Μοντέλ ή οποία, άπογο- 
ητευθι-ϊσα άπό τάς διαφόρους παλαιός εμφανίσεις 
της ένιόπιον τοΰ φακού, είχεν άποσυρθεϊ άπό τόν 
κινηματογράφον, επανέρχεται καί πάλιν χάρις στόν 
όμιλοΰντα. Δυστυχώς, παρ' δλον ποϋ δμιλεϊ «σωστά» 
καί έχει άντίληψιν τού ρόλου της, δέν λέγει καί τήν 
φοράν ταύτην σπουδαία πράγματα. "Ο Ζοζέ Ρογκέ- 
ρο, ώς Φρεντέρη, πολύ θεατρίνος. "Οταν όμιλεϊ ό 
Τζίμ Τζεράλντ καταλαβαίνει κανείς μίαν λέξιν είς 
τάς εϊκο >ι. Τέλος ικανοποιητικοί στούς ρόλους των 
ό Μωρίς Σούτζ καί ό μικρός Μερκαντόν. 'Η μουσι- 
σική ύπόκρουσις τοΰ Μπιζέ, έκτελουμένη άπό τήν 
συμφωνικήν ορχήστραν τών Παρισίων εύχαριστεΐ.

Ή επιτυχία του έδώ υπήρξε μετριωτάτη.
Β. Παπαμι,χάλης

ΤΡΟΙΚΑ
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Από τής πρώτης είκόνος τοΰ έργου ό θεατής 
άντιλαμβάνεται δτι πρόκειται περί ταινίας όχι τυ
χαίας.

Δυστυχώς δμως μέσα είς τόν ικανόν άριθμόν τών 
πλεονεκτημάτων της, ένέχει καί σφάλματα κεφαλαι
ώδους σημασίας. Έξ αύτών τό κυριώτερον είνε ή 
βραδεία έκτύλιξις τών γεγονότων ώς έκ τών σχοινο
τενών σκηνών πού πλεονάζουν είς τό φίλμ. Έπί πα- 

ί ραδείγματι ή τραγική εκείνη πορεία μέ τήν τρόικα 
θά ήμποροϋσε καί έπρεπε νά είνε πολύ συντομότε
ρα. Αλλά καί τό τέχνασμα τής κατακρ ημνίσεώς της 
είς τόν ποταμόν άποτελεϊ μίαν κτυπητήν άποτυχί- 

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Πρόκειται περί φωτογραφημένου θεάτρου 
μάλλον παρά περί κινηματογραφικού έργου. 'Ωρι- 
σμέναι σκηναί υπαίθρου καί μερικά ώραΐα σκηνικά 
έξωτερικά δέν άρκοϋν διά νά μάς αλλάξουν τήν έν- 
τύπωσιν. 'Ο Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι, ό γνωστός υμ
νητής τής θαλάσσης, είς τήν πρώτην του ομιλούσαν 
ταινίαν έχασε τήν άνεσιν, τήν δεξιοτεχνίαν καί τήν 
δΰναμιν ποΰ τόν διέκρινε. ’ Ας έλπίσωμεν διι δέν θά 
συμβή ούτω καί διά δευτέραν φοράν.

Τό σενάριο παρακολουθεί πάντα τό δράμα τοϋ 
Άλφόνς Ντωντέ καί θεωρώ περιττόν νά υπενθυμί
σω τήν ύπόθεσιν διότι ελάχιστοι τήν άγνοοϋν. Ση
μειώνω μόνον δτι λόγφ τοΰ υπερβολικά ρωμαντικοϋ 
καί μελοδραματικού χαρακτήρας της δέν στέκει πλέ
ον διά τήν έποχήν μας.

αν.
Ό σκηνοθέτης Στριχέφσκυ, προφανώς παρασυρ

θείς άπό τήν έπιθυμίαν του νά δώση μίαν λαϊκήν 
1 ρωσσικήν ηθογραφίαν μέ τά πιστιότερα τοπικά χρώ- 
1 ματα έλεπτολόγησεν ύπερβαλόντως μέχρι σημείου 
| νά μάς κουράζη ένίοτε. ’Οφείλω έν τούτοις νά τοϋ 
άναγνωρίσω δτι μάς έδωκε τήν χαρακτηριστικήν ε
κείνην βαρεϊαν άτμόσφαιραν τής ρωσσικής ζωής καί 
δτι έπέτυχε νά μάς συγκίνηση βαθύτατα μέ τάς άν- 
θρωπιστικάς εικόνας πού μάς παρουσιάζει κάθε τό
σον.

Άπό τούς ηθοποιούς καλλίτερος ό Μίχαελ Τσέ- 
χωφ, στόν ρόλον τοΰ τρελλοΰ άλήτου. Πόσα δέν έκ- 
φράζουν άκόμη καί αι κινήσεις του μετά τό έκφρα- 

i στικό βλέμμα του! Ό Χάνς Άνταλμπέρ φόν Σλέτωβ 
1 παραμένει πάντοτε ό ευσυνείδητος καλλιτέχνης πού 
1 μάς συγκινεϊ μέ τό άληθινό παίξιμό του. Απέχει έν

ΈΙ Ζερμαίν Ντερμόζ μέ τό θερμό καί βαρύ τούτοις άρκετά άπό τοΰ νά μάς θυμίση τήν δημιουρ- 
τέμπρο τής φωνής της μάς συγκοινεϊ. Μόνον εϊς τήν γίαν του στόν «Βόλγα—Βόλγα», τής οποίας πασι-

ζημιώ- τοποίησις τής γνωστής αύτής δπερέττας, κατώρθωσε 
νά έπιτύχη ωραίους συνδυασμούς ώστε νά παρουσι- 
άση ένα σύνολο στρωτό, άνετο διασκεδαστικό καί 
ευχάριστο γιά τό μάτι χάρις στήν πολυτέλεια καί τήν 
ποικιλίατών είκόνίον.Τόμουσικό μέροςέρχεται νά συμ- 
πληρώση κατά τόν ίκανοποιητικώτερον τρόπον τάς 
καλάς εντυπώσεις. Τά νόστιμα τραγούδια δέν θά ξε- 
χασθοΰν εύκολα.

Είς τούς ρόλους, είς έκ τών κυριωτέρων συντε
λεστών τής επιτυχίας, βρέπουμε τήν Αίλιαν Χάρβεϋ 
χαριτωμένην δπως πάντοτε καί έπί πλέον έπιδεικνύ- 
ουσαν αυτήν τήν φοράν καί χορευτικό ταλέντο άξιο- 
σημείωτον καί τόν Βίλλυ Φρίτς άντάξιον σύντροφόν 
της. Τό πλήθος τών θαυμαστών των δέν μπορεί νά 
μή έμεινε ίκανοποιημένον. Έκ τών άλλων σέ μικρό 
άτυχή ρόλον ή ’Όλγα Τσέχοβα, καλοί δέ καί οί άλλοι 
έκ τών οποίων άναφέρομεν τόν Κ. Γκερόν καί τόν 
Ρήμανν, γνωστόν έκ τής γερμανικής έπιθεωρήσεως. 
Φωτογραφία καί έν γένει τεχνικό μέρος τοϋ φίλμ 
συμπεριλαμβανομένου καί τού ηχητικού (καθαρός καί 
ουδόλως κουραστικός διάλ ,γος) ικανοποιούν. 'Υπό 
τοιούτους όρους φυσικά καί τό σύνολον ήτο καλό καί 
ή έπιτυχία ίσαξία. Ro—Ma

φανώς υστέρησε. 'Η ’Όλγα Τσέχοβα έπίσης 
νει είς τήν παρούσαν έμφάνισιν της. Μέ τό νά έ'χη 
δηλαδή άρκετάς καλάς στιγμάς, δέν έπεται δτι προ
σθέτει τίποτε εϊς τό πλουσιώτατον καλλιτεχνικόν έ 
νεργητικόν της μέ τήν παρούσαν δημιουργίαν της 
τήν τόσον επουσιώδη άπό άπόψεως δράσεως. ΈΙ ώ 
ραία καλλιτέχνις Έλλεν Στίλς τήν όππίαν βλέπομεν 
διά πρώτην φοράν, υπόσχεται πάρα πολλά διά το 
μέλλον.

ΈΙ μουσική τοΰ Σελίνσκυ, θλιβερά κατάτό πλεϊ- 
στον, άποτελεϊ ορισμένος τήν ιδεώδη ύπόκρουσιν 
τού σπαρακτικού αύτοΰ δράματος.

Ή «Τρόικα» ήρεσεν εϊς τό κοινόν μας. Έχω δ
μως τήν έντύπωσιν δτι θά έσημείωνεν μεγαλυτέραν 
έπιτυχίαν άν δέν παρουσίαζε τήν βραδύτητα είς τήν 
έκτύλιξιν τής ύποθέσειός της, περί τής οποίας πρό ο
λίγου ώμίλησα. "Ιρις Σκαραβαίου

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ
Ταινία ήχητική καί ομιλούσα

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ

Συνηθισμένη δραματική κομεντί, σκηνοθετηθεϊ- 
σα ύπό τοΰ Τζιον Ραίϋ κατά πολύ κοινοί’ τρόπον. 
II ικανοποιητική ύπόκρισις τοΰ Ντούγκλας Φαίρμ- 

πανκς υιού καί τοϋ ύποδυομένου τόν πατέρα του 
δέν σώζει τήν κατάστασιν. 'Η Αορέτ Γιοΰγκ, τήν ο
ποίαν είδαμε τόσον καλήν εϊς τό «Μία έρωτική νύ
κτα», τήν φοράν αύτήν είνε άναξία λόγου. ’Άλλω
στε καί ό ρόλος της εΐνε ασήμαντος. Ή Κάρμελ 
Μάγιερς καλούτσικη είς τόν ρόλον τής μοιραίας γυ
ναίκας Τραγουδεϊ δμως τόσον ά'σχημα !

Γενικώς πρόκειται περί έργου τής σειράς,μέ σχε
τικήν εμπορικήν αξίαν. Β. Παπαμιχάλης

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

Συνηθεισμένοιάπό τό λυπηρόν θέαμα τών σχε
δόν κενών αιθουσών επόμενον είναι νά μάς προκα- 
λή έντύπωσιν πρεμιέρα, δπως ή περί ής πρόκειται 
τοϋ «Οϋφα Πάλας». 'Η έπιτυχία άνεμένετο. Άλλ’ 
άς έλθωμεν είς τήν ούσίαν.

Ευθύς αμέσως γίνεται Αντιληπτόν δτι εύρισκό- 
μεθα πάλιν πρό θεάτρου έν κυριολεξία παρουσιαζο- 
μένου στό φίλμ, τό όποιον μόνον σχεδόν κατ’ ό
νομα είναι τοιοΰτον. Φυσικά, δπως άλλωστε έπανη- 
λειμμένως τό έχομεν τονίσει, ή τακτική αυτή όχι 
μόνον δέν δφελεϊ άλλά καί βλάπτει τήν αύτοτέλειαν 
τής τέχνης τοϋ κινηματογράφου. Έν τούτοις δταν 
εύρισκόμεθα πρό πραγματοποιήσεως δπως αύτής δέν 
μπορούμε παρά νά ξεχάσουμε γιά μιά στιγμή τήν 
αρχή μας. ’Έστω, βλέπουμε θέατρο, είναι όμως τό
σα τά προσόντα του, ώστε ιά καλύπτεται τό κύριον 
σφάλμα. Τοιαΐται εξαιρέσεις άπό τό γενικό κανόνα 
ποΰ πρέπει νά άκολουθή ο όμιλών κινηματογράφος, 
εύχαρίστως θά έβλεπε κανείς κάπου κάπου.

Ό Β Τήλε είς τόν όποιον άνετέθη ή πραγμα-

ο imp mmpmw
ΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

'Ο Σέσιλ Αεύϊς, ό σκηνοθέτης τής προτιμήσεως 
τοΰ Μπέρναρ Σόου, διηγείται τό κάτωθι ανέκδοτον 
άναφερόμενον εϊς τάς διαπραγματεύσεις μετά διαφό
ρων εταιρειών παραγωγής είς άς προέβη ό κ. Σέσιλ 
Αεύϊς τή εντολή τοΰ Σόου, πρός κινηματογράφησήν 
τών έργων του.

'Όταν ό κ. Αεύϊς ήλθεν είς επαφήν μετά Αμε
ρικανικών εταιρειών, τά μόνα έργα έπί τών οποίων 
έδέχοντο νά συζητήσουν αύται ήσαν δύο, καί μέ τήν 
τροϋπόθεσιν ότι οπωσδήποτε θά «έδιορθώνοντο» 
μετατρεπόμενα εϊς Μουσικάς Κωμωδίας.

Τάς απόψεις ταύταςδιεβίβασε ό κ.Αεύϊς είς τόν 
Σόου, ζητών νά τοϋ εϊπη τάς άπόψεις του, ϊνα συ
νέχιση τάς διαπραγματεύσεις... άλλ’ όποια άπαγοή- 
τευσις...

—’ Ακου νά σοΰ πώ,άπαντά οργισμένος ύ Σόου, 
δλοι θέλουν νάδίορθ σουν τά έργα μου» καί μή χά
νων ευκαιρίαν τής έκδηλώσειος τοΰ θυμοσόφου του 
πνεύματος προσθέτει «άλλ’ αύτό δέν μπορεί νά γί
νη..»

ZHTOYNTAI άνταποκριταΐ τοΰ «.Κινημ. 
Άστέρος» είς Δράμαν, Ναύπλιον, Τρίπολιν, 
Πύργον, Κόρινθον, Άμαλιάδα καί είς οίανδή- 
ποτε ηόλιν της Πελοπόννησον οπού λειτονργεΐ 
κινηματογράφος. Οί έπΐ'θ'νμουντές ας γράφουν 
σχετικώς προς τήν διεύθυνσιν τοϋ περιοδικού 
ν’ άποστείλουν δέ συγχρόνως και τή πρώτηντων 
άνταπόκρισιν.
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Η ΝΕΑ ΑΓΓΑ'ΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τά στούντιο τής εταιρείας Stoll Pictures Productions 
είς τό Cricklewood, τά όποια μέ τήν έπικράτησιν τοΰ Ό- 
ιιιλοΰντος είχαν περιπέσει είς αδράνειαν, ήδη έφωδια- 
σθέντα μέ τά άπαιτούμενα μηχανήματα γίνονται κέντρον 
μιας εντατικής παραγωγής ταινιών 'Ομιλοΰντος. Ή έναρ- 
ξις έγένετο μέ τήν ταινίαν ’Έτσι είναι ό νόμος» ήν ήρ- 
χισε νά «γυρίζη» έκεΐ ό διάσημος σκηνοθέτης Sinclair 
Hill, πρό ολίγων εβδομάδων, μέ πρωταγωνιστάς τήν 7α- 
nice Adavr, τόν Carl Harbord, τήν κυρίαν Tree κλπ.

Ό Reginald Folgivell είς τά στούντιο τοΰ V or ton 
Hall γυρίζει τήν ταινίαν Madame guillotine μέ τήνΛΓα- 
deleine Carroll καί Edward Bruce. 'Ο Folgivell κατε- 
σκεύασε μέσα είς τό στούντιο ένα ολόκληρον χωρίον τής 
Γαλλίας δπου θά γυρισθοΰν αί περισσότεροι σκηναί.

Έπίσης τά στούντιο τής British International ενρί- 
σκονται έν πλήρει δράσει. Ό Miles Maleson «γυρίζει» τήν 
ταινίαν Conflict μέ τόν Owen Nares καί τήν Άδριανήν 
"Αλλεν. Ό Χάρρυ Λοΰχμανν περατώνει κατ’ αύτάς τό 
«γύρισμα» τής ταινίας Love Habit μέ τόν Seymour Hiks. 
Ό Βάλτερ Σώμμερς «γυρίζει' μίαν μελοδραματικήν ται
νίαν μέ τόν τίτλον Ό άνθρωπος τοΰ Σικάγου μέ πρω
ταγωνιστήν τόν Bernard Nedell- Ό Σ· Ντυπόν «γυρίζει 
μίαν δραματικήν ταινίαν μέ τόν τίτλον «Gape Forlorn 
καί μέ πρωταγωνιστάς τήν Fay Compton και τόν Φράνκ 
Χάρβεϋ. Τέλος δέ ό Μόντυ Μπάνκς γυρίζει» τήν «Συμ
μορίαν τής μαύρης χειρός» μέ τήν IVee Georgie Wood-

m ΑΠ0 n zwfm ram
Είς τά παρά τό Παρίσι στούντιο τής γαλλικής πόλε- 

ως Βουενβίλλ ό γάλλος ρεζισέρ Λουΐ Μερκαντόν έπερά- 
ρωσε τό «γύρισμα τής νέας ταινίας του «’Αγαπημένη», 
είς τήν οποίαν πρωταγωνιστούν ή Σαίν Γκρανιέ, ή Μαρ
γαρίτα Μορένο, ή Ζανίν Γκίζ καί ή Μόνα Γκόγια. Μετά 
τό πέρας τής έργασίας αύτής ή Μόνα Γκόγια άνεχώρησε 
διά τήν ’Αμερικήν, δπου έχει συμβληθή νά έργασθή διά 
λογαριασμόν μιας γαλλικής κινηματογραφικής εταιρείας 
τοΰ Χόλλυγουντ.

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έτελείωσαν αί τελευταίοι 
έπεξεργασίαι τής Ιταλικής ταινίας τής Παραμάουντ «Αί 
διακοπαί τοΰ Διαβόλου» τής οποίας τήν ρεζί διηύθυνε δ 
Τζάκ Σαλβατόρι καί είς τήν όποιαν πρωταγωνιστεί ή Κάρ
μεν Μπόνι.

Ό γερμανός ρεζισσέρ Λεό Μίττλερ, ό όποιος έπί μα- 
κρόν διηύθυνε τάς γερμανόφωνους ταινίας πού κατασκευ
άζει ή Παραμάουντ είς τό στούντιο της τής Ζουελβίλλ, 
«γυρίζει διά λογαριασμόν τής ιδίας εταιρείας μίαν νέαν 
γερμανικήν ταινίαν ύπό τόν τίτλον Κάθε γυναίκα έχει 
κάτι» είς τήν όποιαν πρωταγωνιστούν οί Τροϋντ Μπερλί- 
νερ, Κούρτ Λίλλιεν, "Αννυ "Ανν, Κούρτ Βέσπερμανν, Βί- 
λυ Κλέβερ καί Άλεξάντρα Νάντλερ.

ΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ ΕΡΓΑ
Κατά τάς πληροφορίας τών αμερικανικών έφημερίδων, 

τό κοινόν, τόσο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών όσο καί τής 
Ευρώπης καί τών*άλλων  χωρών, ήρχισε πάλιν νά άρέσκε- 
ται είς τάς ταινίας περιπετειών, έκείνας δηλαδή τών όποί 
ων ή ύπόθεσις περιλαμβάνει περιπετείας τών κάου μπόϋς 
κλπ. Ώς έκ τούτου οί πρωταγωνισταί. οί ειδικοί είς ακρο
βασίας καί επικινδύνους ρόλους, κάου μπόϋς ώς ό ΤόμΜίξ 
ό Χούτ Τζίμψον κλπ., οί όποιοι διά τινα καιρόν είχαν 
παραγκωνισθή, έγιναν καί πάλιν περιζήτητοι, καθόσον δ
λαι αί αμερικανικοί έταιρείαι ετοιμάζονται νά παραγά
γουν κατά τήν προσεχή καί μεταπροσεχή σαιζόν ταινίας 
περιπετειώδης.

ΙδΕ ΕΚΕΙ ΤΟ ΪΗΤΕΜΑ
■ΚΒΜ S10Y2 Hi! ΠΟΤΝΑΊ’ΤΕΝΤ APTISTS

Ή έφημερίς «Φίλμ Κουριέρ. τοΰ Βερολίνου δημοσιεύ
ει είς ένα άπό τά τελευταϊά της φύλλα τό κάτωθι τηλε
γράφημα τοΰ έν Νέα Ύόρκη άνταποκριτοΰ της.

Αί πληροφορίαι περί συμμετοχής τοΰ Χόβαρ Χι
ούζ είς τήν εταιρείαν Γιουνάίτεντ "Αρτιστ μολονότι διε- 
ψεύσθησαν ύπό τοΰ προέδρου αύτής Γιόζεφ Σένκ καί τών 
άλλων ιθυνόντων τήν εταιρείαν, έν τούτοις έξ άλλων πη
γών έξακολουθοΰν νά έπιβεβαιοΰνται μέ τήν προσθήκην 
δτι ό Χόβαρ Χιούζ άπό τήν ταινίαν του «’Άγγελοι έξ ου
ρανού τήν οποίαν έξεχώρησεν είς τήν Γιουνάίτεντ άπε- 
κόμισε τεράστια κέρδη.^’Επίσης έγνώσθη δτι ό Χόβαρ Χι
ούζ υπένδυσε τρία έκατομμύρια δολλάρια άπό τά κεφά
λαιά του, δχι είς μετοχάς τής Γιουνάίτεντ. δπως είχε λε- 
χθή άρχικώς, άλλά είς τήν ’Άρτ Σίνεμα Κορπορέσιον, ή 
όποια ώς γνωστόν φιναντσάρει τήν Γιουνάίτεντ. Ούτω ο 
Χόβαρ Χιούζ καί ό δικηγόρος του Νέϊλ Μάκ Κάρτυ είσήλ- 
θον είς τό διοικητικόν συμβούλιον τής’Άρτ Σίνεμα Κορ
πορέσιον.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας είνε εύκολον νά συμπεράνη 
κανείς ποιαν έμμεσον έπίδρασιν θά έχη ό νεαρός άμερι- 
κανός πολυεκατομμυριοΰχος είς τάς έργασίας τής Γιουνά
ίτεντ.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡ02ΕΑΚΠΙΝ 0EATSN
Μεταξύ τών διευθυντών τών κινηματοθεάτρων τής γερμα

νικής πόλεώς Νυρεμβέργης επικρατεί ζωηρά έξέγερσις διά 
τόν αθέμιτον άνταγωνισμόν τον όποιον διεξάγει ή διεύ- 
θυνσις τοΰ κινηματογράφου «Φέμπους Παλαστ · τής ίδιας 
πόλεώς. Ή διεύθυνσις τού κινηματογράφου τούτου δέν 
ήρκέσθη μόνον είς τήν έλάττωσιν τής τιμής τών εισιτηρί
ων τήν όποιαν καθιέρωσε άπό τίνος, άλλά διά νά προσελ- 
κύση ακόμη περισσοτέρους θεατας επενοησε, καί ενα άλ
λο κόλπο. Παρά τήν είσοδον τοΰ κινηματογράφου της έγ- 
κατέστησεν ένα φωτογραφείον καί ώρισεν ότι κάθε θεατής 
είμπορεΐ νά πηγαίνη είς τό φωτογραφείον καί νά φωτογρα
φίζεται δωρεάν, έπιδεικνύων απλώς τό είσιτήριον του.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ
Κατά τάς πληροφορίας τών κινηματογραφικών εφημε

ρίδων τοΰ Βερολίνου, ό διάσητος γερμανός ρεζισέρ Ριχάρ
δος ’Άίχμπεργκ έτοιμάζει μίαν νέαν ταινίαν ή οποία θά 
έχη τοΰτο τό έξεραιτικόν, ότι εΐς αυτήν ό Ρ. "Αίχμπεγκ 
θά έμφανίση ένα νέον κινηματογραφικόν άστέρα. ίΠροκει- 
ται περί μιας ώραιοτάτης νέας, μέ έξαιρετικόν τάλαντον, 
ή όποια θά είππορεϊ νά συναγωνισθή τούς μεγαλύτερους 
μέχρι σήμερον γνωστούς θηλυκούς αστέρας. Τό όνομα της 
τηρείται έπί τοϋ παρόλ’τος μυστικόν.

Η ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΒΑΝΣΟΝ
Κατά τάς πληροφορίας τών αμερικανικών έφημερίδων. 

διαψεύδεται ή είδησις κατά την οποίαν η διάσημος jcqco— 
ταγωνίστρια Γκλόρια Σβάνσον πρόκειται να εργασθή είς 
τήν Μετοό. άποχωροΰσα τής Οΰνιτετ Αρτιστ.

Ή Σβάνσον παραμένει είς τήν Οΰνιτετ "Αρτιστ. Προ
στίθεται δμως ή πληροφορία οτι αί ταινίαι τής Ουνιτέτ αι 
όποΐαι’θά «γυρισθοΰν μέ τήν Γκλόρια Σβάνσον θα χρη
ματοδοτούνται έφεξής άπό τήν Art Cinema.

—— 0I11I01IH ΙΙΙΜΙΪΟΙΉΦΙΠ W ——.

hκριιιιis:«imtinEκινηματογραφίας
ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ “ Όκτιόβριος (Εκτάκτου άνταπΰκρι 

τοΰ μας). Θά σάς είναι ήδη γνωστόν δτι ή άμερικανι- 
κή κινηματογραφία άπό μηνών διέρχεται μεγάλην κρίσιν, 
οικονομικήν καί ηθικήν άλλ’ έκεϊνο τό όποιον δέν θά εί
ναι ίσως γνωστόν είς τό ελληνικόν κοινόν είναι ή έκτασις 
τής κρ’σεως ταύτης. ή μορφή της καί τά αίτιά της

Προτού έκραγή ή μεγάλη περυσινή χρηματιστική κρί
σις, τής Νέας Υόρκης, αί μετοχαί τών μεγάλων κινημα
τογραφικών εταιρειών ήσαν περιζήτητοι καί όλονέν άνε- 
τιμώντο, είχαν δέ τήν πριύτην θέσιν είς τό Χρηματιστή- 
ριον.

’Έβλεπε κανείς άνθρώπους τοΰ λαού, επενδύουν τάς 
οικονομίας των είς μετοχάς κινηματογραφικών εταιρειών 
αί όποΐαι έθεωροΰντο αί άσφαλέστεραι καί αί 
πλέον κερδοφόροι. Τό γεγονός δέ τούτο άπετέλει ένα εί
δος διαφημήσεως, ζωντανής διαφημήσεως διά τάς διαφό
ρους εταιρείας παραγωγής. Διότι όσοι είχαν μετοχάς μιας 
εταιρείας έφρόντιζαν νά διαφημήζουν καί νά έκθειάζουν 
είς τούς κύκλους τών φίλων καί γνωρίμων των, τάς ται
νίας τών έν λόγφ εταιρειών.

’Αλλά μετά τόν μεγόλον περυσινόν χρηματιστηριακόν 
πανικόν τής Νέας Υόρκης, τά πράγματα μετεβλήθησαν· 
Τό κοινόν σήμερον είναι πολύ έπιφυλακτικόν έναντι τών 
κινηματογραφικών μετοχών. Παρ’ δλον δτι οί χρηματο- 
μεσίται άγωνίζωνται μέ δλα τά δυνατά των καί μέ δλα 
τά μέσα τά τάς «πλασάρουν δέν ευρίσκουν παρά ελάχι
στους αγοραστός. Τουναντίον μάλιστα αυξάνει είς κατα
πληκτικόν βαθμόν ό άριθμός εκείνων οί όποιοι προσπα
θούν νά απαλλαγούν άπό δσας κινηματογραφικός μετο
χάς έχουν είς τήν κατοχήν των, έστω, καί μέ ζημίαν των 
δεδομένου δτι αί σημεπιναί τιμαί των είναι κατά πολύ 
κατώτεραι εκείνων είς τάς όποιας τάς ήγόρασαν.Ώς έκτού- 
του αί μετοχαί υποτιμιόνται διαρκώς.

Οί μεγάλοι μέτοχοι τών εταιρειών άγωνίζωνται νά 
σταματήσωσι τήν ύποτίμησιν. Καί εΐς τοΰτο τούς υποβοη
θούν καί αί Τράπεζαι αί όποΐαι φιναντσάρουν» τάς κι
νηματογραφικός εταιρείας καί αί όποΐαι προσπαθούν μέ 
κάθε είδος διαφημήσεως νά δημιουργήσουν άγοραστάς τών 
μετοχών, μέ τό έπιχείρημα δτι τώρα είναι ευκαιρία νά 
αγοράσουν τοιαύτας, όποτε αί τιμαί των .είναι χαμηλαί.

ΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
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22.50 Μπέλζ Σινεμά 229. 236. - $) ’Αμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν 198 3)8 199 51860.— Σινεμά Εξπλουατασιόν 865. 865. - 8. ’Ήστμαν Κοντάκ 187 175
6.— Μοντέρν «Α 136.50 136.50 4. Φόξ Φίλμ 37 118 37 3]416. - Όμνια 195.— •>1 Q 1.611 Τίΐένεραλ Έλέκτρικ 50 718 52 3]8

10.— Τιράζ Λ. Μωρίς 106. ΐΐό. Αόβε Ένκορπορέϊτεντ 55 3|4 591]2
11. Πατέ Σινεμά 234.- 233. - 4. Παραιιάουντ Ποϋπλιξ 48 50
35. - — ’Αξιόν ντέ ζουϊσάνς 211.- 203. Πατέ Έκτσέίνς 6 1]4 71]4

20. ■
ΙΙαρί Κονσόρτσιουμ — — Ράντιο Κορπορ. όφ Άμέρικα 22 21
Γκωμόν, Ώιιπέρ, Φοάνκο'-Φίλιι 195— 190. Ι’άντιο ΚέϊΗ ’Όοφεουιι 20 5]8 23

10.— Φίλμ Γκωμόν 172. - — Φόξ θήατερς 6 5)8 61]2
Φίλμ «Μετροπόλ» — — 4. Γουώρνερ Μπρόδερς 20 3]8 211]2

68.78
— 1)16 parts c. ί alt. — —

Πατέ Μπέμπυ — 717 —
20.- Σοσιετέ Μαριβώ — 265—

Γίτοτε όμως δέν είναι ικανόν νά σταματήση τήν δυσπι
στίαν καί τήν έπιφυλλακτικότητα τοΰ κοινού. Άπόδειξις 
είναι ό κατωτέρω πίναξ.

Μετοχαί εταιρειών
Άνώταται τιμαί 
κατά τήν διάρ
κειαν τού τρ. έτ.

Τιμαί 
κατά τήν 12ην 
’Οκτωβρίου 1930

Paramount
Warners Brothers 
Loew M. G. Meyer 
Fox Films 
R. Κ. O.

77 111 δολλάρια
80 1 (-Ι
95 3|1
57 3|8
50

50 δολλάρια
20 1]8
61 1|2
45 5|8
23 3|1

"Οπως φαίνεται άπό τόν πίνακα τούτον τήν μεγαλυ- 
τέραν πανωλεθρίαν ύπέστησαν αί μετοχαί τής Warners, 
αί όποΐαι έπεσαν είς τό τέταρτον τής άξίας των καί ά- 
κολούθως αί τής R. Κ. Ο. Ή περίπτωσις τής Warners, 
εινε η πλέον καταπληκτική. Ώς γνωστόν αύτή έλανσάρισε 
πρώτη τόν Όμιλοϋντα Κινηματογράφον καί αύτή ώφελή- 
θη περισσότερον άπό κάθε άλλην εταιρείαν. Άλλά—ώ ει
ρωνεία τής Μοίρας -αύτή ύπέστη καί τάς μεγαλυτέρας 
ζημίας έκ τοΰ^ 'Ομιλοΰντος. Τό κτύπημα δέ υπήρ
ξε τόσφ μάλλον”περισσόιερόν αισθητόν καί σκληρόν, κα
θόσον εύρήκε τήν Warners, είς στιγμήν κατά τήν όποιαν 
αΰτη—δπως άλλωστε καί δλαι αί άλλαι έταιρείαι—κατέ
βαλλε τήν μεγαλυτέραν δυνατήν προσπάθειάν της νά έπε- 
κτείνη τάς εργασίας της. Εϊχεν έξαγοράσει πληθύν κινη
ματοθεάτρων είς τάς διαφόρους πόλεις τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. Καί, πολλά μέν άπό τά κινηματοθέατρα αυτά 
έξακολουθοΰν άποδίδοντα κέρδη. Αλλ’ δμως —τά περισ
σότερα—άφίνουν έλλειμμα μεγάλο εΐς τό τέλος τής κάθε 
σαιζόν. Πρό τίνος μόλις χρόνου, οί τραπεζϊται οί όποιοι 
φιναντσάρουν τήν Warners έλανσάρισαν 755.000 νέας 

μετοχάς τής εταιρείας αύτής, συνολικής άξίας 15 εκατομ
μυρίων δολλαρίων. Είνε ζήτημα δμως έάν θά δυνηθοΰν 
νά πλασσάρουν τάς μετοχάς αύτάς μεταξύ τοΰ κοινού.

Ή πτώσις τών μετοχών τής Radio Keith Orpheum 
οφείλεται εις εντελώς διάφορον αιτίαν' είς τήν παραγιο

ί γήν της. Όταν αί ταινίαι της έσημείωσαν, προ καιρού,
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Η ΚΙΗΗΜΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΗΗΪΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΠΟΡΤ ΣΑΤΤ Νοέμβριος, (Τοΰ άνταποκριτον 

μας).— Μέ τήν έναρξιν τής χειμερινής περιόδου οί 
κινηματογράφοι τής πόλειός μας ΆμηΙρ και Μαζέ 
οτικ έκαμαν έναρξιν δ μέν πρώτος τήν 9 ’Οκτωβρίου 
μέ τήν ηχητικήν ταινίαν «Σύγχρονες Παρθένες», 
δ δέ δεύτερος τήν 4 Νοεμβρίου μέ τάς ταινίας 

'ι Άστέρος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ κα'ι «'II 
σκούφια τής Αφροδίτης» μέ τόν Τσάρλ Μούρραιΰ. 
Τάς βωβός ταινίας τοΰ κινηματογράφου Μαξέστικ

Η ΚΙΝΗΒΙΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΚΙιΗΗΣΙΣΤίΙΝΠΑΡΙΣΙΟΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ. (Τοϋ τακτικού άνταποκριτοΰ μας). 

Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθησαν τά έςης έρ
γα είς τούς κινηματογράφους τής πόλειός μας.

Olympia. «Χάϊ-Τάγκ» μέ τήν ΐαπωνίδα καλλι- 
τέχνιδα ’Άννα Μαίη Γουώγ.κ ταινία δμιλοΰσα γαλ
λιστί, παραγωγής Μπρίτις Ιντερνάσιοναλ. Αύριον 
Παρασκευήν είς τό αύτό Κινηματοθέατρου θ' άρχί- «Καρδιά 
σουν τά πειράματα τής Τηλεοράσεη ς.

Madeleine.'II γαλλιστί δμιλοΰσα ταινία ύπό τόν 
τίτλον «Έάν δ αύτοκράτωρ ήξερε αύτό». !

Aubert Palace. 'Η δμιλοΰσα γαλλιστί «
liers de la Mo tagne» μέ τήν Μαίρυ Γκλόρυ καί 
τόν Αουΐ Τρένκερ.

Cameo. «La grande Mare» μέ τόν Μωρίς Σε- 
βαλιέ.

Louna. 'II ταινία τής Ούφα «Μία γυναίκα στή
Σελτνη».

Qmnia Pathe. «Νύχτες Τσιγγάνων» ομιλούσα 
γαλλιστί.

Clichy Palace. «'Ο μοντέρνος Φάουστ» μέ τόν 
Ριχ. Κορτέζ.

Pantheon 'II αγγλιστί δμιλοΰσα ταινία τού Χά
ρολδ Αόϋδ «Welcome Danger».

Folies. «Οί Σωματοφύλακες τοΰ Βασιλέως» μέ 
τόν Ντούγκλας Φαίρμπανκς.

Studio Paris. «Φυσιούπολις».
Gaumont. 'Η δμιλοΰσα γαλλιστί ταινία «Τό μυ

στικόν τοΰ ιατρού» μέ τήν Μαρσελ Σαντάλ.
Imperial Pa tbe. \Γ όγδόην εβδομάδα προβάλ 

λεται συνεχώς τό αριστούργημα τοΰ Βανλόο«'Η βαρ
καρόλα τής αγάπης».

Προσεχώς θά περιγράφω διά τούς αγαπητούς ά- 
ναγνώστας τοΰ «Κ. Άστέρος» "!η'· 3 
εις τά στούντιο τής Joinville.
τήν γνωστήν μεγάλην έπιτυχίαν, ή R. Κ· Ο. ήρχισε νά 
παράγη αλλεπάλληλα Superfilms τά όποια ως θεάματα 
έσημείωσαν έπιτυχίαν, άλλά ώς εμπόρευμα άπέτυχαν. Δι
ότι έστοίχισαν ποσά τεράστια, τά όποια ή 1’. Κ. Ο· δέν 
ήμπόρεσε νά είσπράξη κατά τήν διάθεσιν τών ταινιών αυ
τών. "Ηδη οί ’ιθύνοντες τήν εταιρείαν ταύτην. ώρισαν ώς 
γενικήν γραμμήν τοϋ προγράμματος των διά τήν νέαν σαι
ζόν τό νά παράγουν ταινίας «αί όποϊαι νά αποδώσουν 
πολλά χρήματα.

Ή εταιρεία εκείνη, ή όποια υπέστη τόν μικρότεροι’ 
κλονισμόν είνε ή Παραμάουντ, τής οποίας τά κέρδη κατά 
τούς εννέα πρώτους μήνας τοϋ τρέχοντος έτους, έφθα- 
σαν τά 13.101.000 δολλάρια. πολύ ανώτερα τών κερδών 
τής αντιστοίχου περιόδου τοΰ έτους 1929, τά όποια ησαν 
μόνον 9.731.000 δολλάρια.

Κατόπιν έρχεται ή Φόξ, διά τήν όποιαν ομω.
χρηματιστηριακούς κύκλους τής Νέας 'Υόρκης, , 
ροΰν διάφοροι φήμαΓ δτι, λόγου χάριν, ή κατάστασίς της 1 gpp ρ Α.ΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 
δέν είνε τόσον ευχάριστος δσον φαίνεται καί οτι επρο-1 — ---------- -— -------- --------— -
κειτο νά συγχωνευθή μέ τήν Λί. G· Μ. πράγμα τό οποίον , Δημητρα Καλογερακου Κροκεαι 
δμως οί ιθύνοντες τής Φόξ διαψεύδουν μετ’ άγανακτή- Κων. Φαρέας Αθήναι
σεως. „ . , "

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται δτι ή αμερικανική κι
νηματογραφία διέρχετα μίαν δυσχερή στιγμήν. Μεταχει
ρίζεται δέκαί θά μεταχειρισθήκάθε τρόπον διά νά τάβγά- 
7,η πέρα. Εκείνοι πού γνωρίζουν καλά τά πράγματα εινε 
πολύ απαισιόδοξοι ^καΐ αμφιβάλλουν άν τοΰτο θά επιτευ- 
χθή. 'Οπωσδήποτε τό μέλλον είναι άδηλον· Νεοϋρκέξος

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

[συνοδεύει μεγάλη καί εκλεκτέ] ορχήστρα.
sCheva Κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ τρ. μηνός, 
Λζ'” είς τήν πόλιν μας προεβλήθησαν τά εξής έργα:

Κινημ. ’Ελδοράδο. «Μυστική αποστολή», «Ό 
άγνωστος χορευτής» μέ τόν Άντρέ Ροάν, «'Ο σπό
ρος τής καλλονής» μέ τήν Χάρβεϋ καί « a Resca- 
pee».

Κινημ. ’Ελδοράδο. Θά κάμη έναρξιν περί τό 
τέλος τοΰ τρέχ. μηνός, ώς ηχητικός μέ εγκαταστά
σεις Ούέστερν, υπόσχεται δέ νά διατηρήση τάς συ- 
νηθισμένας τιμάςεΐσιτηρίων τών8 γροσίων(δρ.30.80}.

’ Ηδη δίδει παραστάσεις ή ελληνική Όπερέττα 
«Λοΰνα Πάρκ» μέ τήν Ζωξά) Νταλμάς, Μάνον Φι
λιππίδην, Μ. Κωνσταντίνου κ. ά.

Κινημ. Άμπίρ. Μετά τάς επιτυχίας «Σύγχρο
νες παρθένες» καί «Μία τρύπα στον τοίχο», προε
βλήθησαν «Ή ρόδινη ζωή» μέ τόν Σάρλ Φαρέλ κα'ι 
τήν Ζανέτ Γκέϋνορ, « .a route est b ile» μέ τόν 
Αντρέ Μπωζέ κα'ι «Άρλεζιάνα». Προσεχώς «Πα- 

ρέλασις έρωτος», «Κατηγορουμένη σηκωθήτε» κ. ά. 
Αί τιμαΐ τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου δυστυχώς 
εΐνε άκριβαί, δηλ. 12 γρόσια (4G περίπου δραχμα'ι) 
πράγμα τό δποϊον αναγκάζει τόν περισσότερον κό-ΙΛ 11 J I*«,  ' y ι/. JL I | I W I-, I j Υ 1.1'Λ IV νανιν I ΙΜΙ/. ( V -. - - ■ ■ · - ·'

μίαν έπίσκεψίν μου σμον νά τρέπεται άλλοΰ.
Άλλαλούφ I Κινημ.Μαζέοτικ. Προεβλήθησαν τα έργα «Ά- 

...... . ...........    ! φεσις αμαρτιών» μέ τήν Κολλίν Μούρ, «Οί ίππόται 
τής δμίχλης» μέ τήν Μαίη Μάκ Άβοϋ καί τ ·ν Κον- 
ραδ Νάγκελ, «Καρδιά Άστέρος», «'Η σκούφια της 
Αφροδίτης», «Θριαμβεύουσα νεότης» μέ τήν Μαί
ρη Φίλμπιν καί τόν Ντον Άλβαράντο καί «Είς ποι
ον ανήκει ή σύζυγός μου;». Προσεχώς «Ό ουρα
νός τής δόξης» καί «'Ο τρελλός τραγουδιστής».

I. Στυλιανός

, . I Σαρλώ,εις τους >..Λ- _

m n: mm, w msMBPiBii
Αί άμερικανικαί έφημερίδες αγγέλλουν δτι κατά πλη

ροφορίας ποΰ έχουν, ή ξακουστή πλέον νέα ταινία τοΰ 
Σ„Άό, Φώτα .τής πόλεως», θά παραδοθή πρός προβολήν 
έντός τοϋ προσεχούς μηνός Δεκεμβρίου.

| Κινημ. «Διονύσια 
Κινημ. «’Ολύμπια 
Λένα Βασιλειάδου 
Ζ. Παπαδόπουλος 
Λούξ Φίλμ 
Γ. Τσίμας

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

Σερραι 
Λάρνακα 
Καβάλλα

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

ιιέχρι 30-10-931
» 30-10-931
. 30-10-931

30-10-931
» 30-10-931

30-10-931
30-10-931

. 30-10-931
30-10-931

Οί κινηματογράφοι \ 
μας στης δόξες των. ‘Ο αίφνηδίοϊς 
ένσκύψας βαρύς χειμών. συνεκέντρω- 
σε τούς πιστούς τοϋ κινηματογράφου 
εις τας σκοτεινας αίθούσας, δπου οί 
θαυμασταί τών όμιλουσών πλέον 
σκιών άπολαμβάνουν τά είδωλά των.

Είς τά ήδη λειτουργοϋντα κεντρι
κά κινηματοθέατρα προστίθεται άπό 
τής προσεχούς έβδομάδος καί τό έπί 
τής οδού Σταδίου '^Αττικόν», τό ό
ποιον, δπως έγράφαμεν καί είς προ
ηγούμενα τεύχη, έπεσκευάσθη τελεί
ως, πιθανόν δέ νά κάμη έναρξιν μέ 
τό έργον ^The Bad Olie^ είς τό όποι
ον πρωταγωνιστεί ή χαριτωμένη Ντο- 
λόρες ντέλ Ρίο.

τής πόλεώς τρικ, λόγω, άφ' ενός μέν τής. , , . - , φυσι-
κωτάτης άποδόσεως τών ήχων καί 
ομιλιών καί άφ' ετέρου λόγω τής 
προσιτής είς πάντας τιμής των, διά 
τής οποίας καί γίνονται άποκλειστι- 
κοί κάτοχοι.

“Εάν κρίνη δέ κανείς τήν τεραστί- 
αν διάδοσιν έν ‘Ελλάδι τών μηχανών 
προβολής τής αύτής εταιρίας, ειμεθα 
πλέον ή βέβαιοι δτι αί έγκαταστάσεις 
τών ήχητικϋν μηχανημάτων της θά 
ύπερβοϋν κάθε υπολογισμόν.

'Επί τή εύκαιρία τής έπαναλήφε- 
ως τών έργασιών τής Βουλής, ό «Κι
νηματογραφικός Άστήρ θεωρεί ύ- 

- - ί ποχρέωσίν του νά ύπενθυμίση πρός
Νερί τό τέλος τοϋ τρέχοντος μηνός τόν κ. Πρόεδρον καί τό Διοικητικόνμζ ..Α---2.------- ο 1'-----~ .«·./*,<  ~ " ■— —

ματογραφικών του παραστάσεων καί 
ό νέίς κινηματογράφος Τριανόνν 
τών κ. κ. Φραγκέτη καί Άρτέμη.Περί 
τού Τριανόν*  λέγεται ότι θά όρίση 
τιμάς εισιτηρίων μικροτέρα: τών άλ
λων κινηματοθεάτρων, μέ ταινίας 
πρώτης βιζιόν έκ τών έκλεκτοτέρων 
και μέ ποικιλίαν άλλου προγράμμα
τος έκ μονόπρακτων σόρτς καί ώραί- 
ων Μίκι Μάους, τά όποια τόσον α
ρέσουν είς τό Αθηναϊκόν κοινόν.

«"*
‘Ο Κινηματογραφικός Άστήρ έ

χει τήν εύχαρίστησιν νά άναγγείλη 
δτι άπό τής παρούσης έβδομάδος ή 
άρχαιοτέρα του συνεργάτις δεσποινίς 
"Ιρις Σκαραβαίου έπαναλαμβάνει τήν 
τακτικήν είς αύτόν συνεργασίαν της.

Δέν άμφιβάλλομεν δτι καί οί πο
λυπληθείς άναγνώσται τοϋ περιοδι
κού μας θά συμμερισθούν τήν εύχα- 
ρίστησίν μας, διαβάζοντες καί πάλιν 
άπό τών στηλών του τήν ένδιαφέρου- 
σαν άρθρογραφίαν τής Δίδος Σκαρα
βαίου έπί καλλιτεχνικών ή ειδικευ
μένων θεμάτων, ώς καί τάς λεπτολό
γους όσον καί άμερολήπτους κριτι
κός της.

κάνη ασφαλώς έναρξιν τών κινη- ϊ Συμβούλιον τής Π.Ε.Κ, οτι πρέπει 
tJ.rtmvnfirnt.isrVw τλ·»ι __ __ ~______ ____·

Μανθάνομεν εύχαρίστως δτι λίαν 
προσεχώς είς έκ τών Αθηναϊκών 
κινηματογράφα>ν έγκαθιστα μηχανή
ματα ηχητικού καί όμιλούντος^ ιταλι
κού συστήματος «.Τσινεμεκάνικα ■, 
τών οποίων τήν αποκλειστικήν άντι- 
προσωπείαν διά τήν ‘Ελλάδα 
ώς γνωστόν, ή εταιρία ~ 
καί Παπαστόφας .

Τά νέα ήχητικά μηχανήματα τής 
«Τσινεμεκάνικα*,  τά όποια είναι έ- 
φωδιασμένα μέ συστήματα Μούβιτον 
καί Βίταφον, έχουν τεραστίαν διάδο- 
σιν έν 'Ιταλία, δπου έν διαστήματι 
6 μόνον μηνών έ.τραγματοποιήθησαν 
πλέον τών 65 έγκαταστάσεων είς δια
φόρους πόλεις τής 'Ιταλίας, έκτοπί- 
ξουσαι βαθμηδόν τάς άμερικανικάς 
έγκαταστάσεις τής Ούέστερν 3Ελέκ^

Συνοδινός

νά έξαντλήση *πάσαν  αυτού προσπά
θειαν διά νά έπιτύχη τήν φήφισιν 
τοϋ ύποβληθέντος είς τήν Βουλήν 
Νομοσχεδίου περί μειώσεως τής κι
νηματογραφικής φορολογία .Τά πράγ
ματα άπέδειξαν έφέτος διά μίαν άκό
μη φοράν, δτι ή βαρυτάτη αυτή φο
ρολογία τών εισιτηρίων τοϋ κινημα
τογράφου. ή μή έφαρμοξομένη είς 
ούδέν κράτος τοϋ κόσμου, δέν είναι 
δυνατόν νά " διατηρηθή πλέον καί ε- 
χει καθήκον, ή μάλλον ύποχρέωσιν 
ή Π. Ε. Κ. νά ένεργήση πάση δυνά
μει διά τήν έπιτυχίαν τής μειώσεως 
τής άπεχθούς αυτής φορολογίας, έάν 
θέλη νά εχη τήν ευγνωμοσύνην ολο
κλήρου τοϋ κινηματογραφικού κό
σμου τής ‘Ελλάδος.

Είς τό αύτό έπίσης νομοσχέδιον 
περιλαμβάνεται καί άρθρον τό όποι
ον δίδει άτέλειαν εισόδου εις τά δη
μόσια θεάματα είς δλα τά μέλη τής 
Π. Ε. Κ., τά όποια άναγκάςονται 
σήμερον νά έκλιπαροϋν μίαν άτέλει- 
αν έκ μέρους τών ένοικιαστών τοϋ 
φόρου.

Δι' αύτά δλα, τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τής Π. Ε. Κ. εχει ύπιχρέω- 
σιν νά ένεργήση άποτελεσματικώς. 
διότι μόνον ούτο) θά άποκτήση τήν 
έμπιστοσύνην ολοκλήρου τού κινημα
τογραφικού κόσμου τής 'Ελλάδος.

Ή διεύθυνσις τοϋ α Κινηματογρα
φικού Άστέρος , μέ τήν πεποίθησιν 
δτι θά εξυπηρέτηση πχηρέστερον τά 
συμφέροντα τών αναγνωστών του ε
πιχειρηματιών τοϋ κινηματογράφου, 
άπεφάσίσεν όριστικώς τήν πρόσλη- 
■φιν ειδικού περί τά κινηματογραφι
κά οικονομολόγου συνεργάτου, ό ό
ποιος άρχίξει προσφέρων τήν πο
λύτιμον συνεργασίαν του είς τόν Κι
νηματογραφικόν Αστέρα άπό τοϋ 
παρόντος φύλλου.

Πρός τόν σκοπόν τούτον ή διεύ- 
θυνσις -τοϋ Κινηματογραφικού Ά
στέρος θά διαθέτη έκάστην έβδομά-

δα μίαν ή καί πλέον σελίδας τοϋ πε
ριοδικού. έν τή οποία θά δημοσιεύον
ται διάφορα ειδικά οικονομολογικά 
άρθρα κινηματογραφικής φύσεως. 
άνάλυσις ισολογισμών καί κρίσεις επ' 
αυτών τών διαφόρο>ν έν 'Ελλάδι “Α
νωνύμων μετοχικών Κινηματογραφι
κών εταιρειών, πρακτικά γενικών 
συνελεύσεοίν, Χρηματιστήριον έπί 
Παρισίων καί Ν. e Υόρκης τών κινη
ματογραφικών άξιών {ή δημοσίευσίς 
ήρχισεν ήδη άπό τοϋ παρόντος 
τεύχους σελ. 9) καί παν οικονομικόν 
ζήτημα, τό όποιον θά ένδιαφέρη α
μέσως τούς ελληνικούς κινηματογρα
φικούς κύκλους.

'Η προσπάθεια αυτή τοϋ «Κινημα
τογραφικού Άστέρος^ θέλομεν νά 
πιστεύωμεν δτι θά έξυπηρετήση άρ
κετά τήν γενικήν κινηματογραφικήν 
κίνησιν τοϋ τόπου μας καί διά τούτο 
ειμεθα πλέον ή βέβαιοι δτι θά έκτι- 
μηθή δεόντως ύπό τοϋ άμέσα>ς ένδι- 
αφερομένου κινηματογραφικού κό
σμου.

'C ’Άργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ ΛΛίθΕ (Αθηνών)

Κρυστάλ. Μέ αρκετά ικανοποιητι
κήν έπιτυχίαν προεβλήθη τό έργον Ή 
κιβίυτός του Νώε». ΊΙκολούθησε ή 
προβολή τών ταινιών «Μαριέττα καί 
«Σάν ή καρδιά κτυπά μέ σχετικήν έ
πιτυχίαν. Στρούμ^ος

Π Ε I ΡΑ ΙΕΥΣ

Χάϊ-Αάΐφ. Προεβλήθη ή Βιενέζικη 
όπερέττα. «Παντρεμμένοι στό Χόλλυ
γουντ μέ έπιτυχίαν. Τήν Δευτέραν 
«Χαρούμενα νειάτα».

Κάπιτολ, Ή ιιεγάλη ταινία τής Μέ- 
τρο-Γκόλδουϊν Μπρόντγουαίη-Μέ- 
λοντυ» μέ τήν Άνίτα Παίητζ ύπερή- 
ρεσεν, εις μερικάς σκηνάς ή ταινία εί- 
νε έγχρωμος. Λόγφ τής οικονομικής 
κρίσεως, αντίκτυπον τής όποιας δοκι
μάζουν καί όί κινηματογράφοι, άπό 
τής προσεχούς έβδομάδος ή δι- 
εύθυνσις τοΰ «Κάπιτολ», υποβιβάζει 
τάς τιμάς άπό δρχ. 20. καί 15 είς 15 
καί 10.

Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον Ή 
γυναίκα τής ήδονής».Πρόγραμμα εξαι
ρετικόν, 1 τραγούδια μέ τόν διάσημον 
Τζίλι, καί «Ριγολέττος· υπό τοΰ 
Τσάρλς Χάκετ.

Φώς. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη 
ή κωμωδία «Σάμ καί Τόμ στό πόλεμο » 
άπό δέ τής Πέμπτης «Νυχτερινή ώρα» 
μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ, μέ έπιτυχίαν.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πτεριοτός Κάου-Μπόϊ , "Ολα έδώ 
πληρώνονται». "Ερχεται σάν κεραυ-
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νός μέ τόν Μπούκ-Τϊόνες καί κωμω
δία Μίκι-Μάους. Β. Μάνας
Q ΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κρίσις δεινή ανάλογο; των Αθη
νών μαστίζει καίτούς κινηματογράφους 

I τής πόλεώς |ΐ<ις χολ πρό πανιος τους 
κεντρικούς. Έκτος τών δύο κεντρικών 
Ήλύσια καί Διονύσια τά όποια έργά- 

» ζονται οπωσδήποτε ίκανοποιητά. οίάλ- 
λοι έχουν τελείαν απραξίαν, ενώ όλοι 
παρουσιάζουν κατα τό δυνατόν έργα 
εκλεκτά. Έαίρεσιν αποτελούν οί λαϊ
κοί κινηματογράφοι οί όποιοι πραγμα
τοποιούν γενναίας εισπράξεις τούτο δέ 

, οφείλεται κυρίως είς τάς λαϊκά; τιμάς 
των. Μία άκόμη έπαλήθευσις της γνω- 

■ μης που διεκήρυσσε ό Κ. Αστήρ . ότι 
ί ό κινηματογράφος είνε καί πρέπει νά 

μείνη τό εΰθυνότερον θέαμα.
Διονύσια. Προβάλλεται μέ επιτυχί

αν Ή ευθυμη Μαδρίτη μέ τόν Νο- 
βάρρο. ,

Ήλύσια. Προεβλήθη «'Ο λευκός δι
άβολος .

ΊΙαλλάς. «Οί τέσσαρες διάβολοι».
Πατέ. ’Αλλαγή προγράμματος έκα

στον Σάββατον. "Ηδη προβάλλεται τό 
έργον «Αύτή τή νύχτα ίσως μέ τήν 

Ι Τζέννυ Γιοΰγκο.
"Απόλλων. Προβάλλεται τό εργον 

■ί «Ή γυναίκα τοΰ δρόμου . ’ Αν καί 
' j προβάλλει έργα Β’ καί Γ' βιζιόν έν τού- 
I τοις εργάζεται πολύ καλά χάρις είς τάς 
[ λαϊκάς του τιμάς 10 καί ·>.

Λ. Πύργος. ΊΙ χορεύτρια τών Θε- 
1 ών». αλλαγή προγράμματος δίς τής έ- 
ι βδομάδας- ι „

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τα έργα 
; «Τό κορίτσι τής παρέας» καί Ερως 
1 καί διάβολος»·

"Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τό γερά
κι», aS.Ο.S-τ καί ιιία δίπρακτος κωμω- 
δία. .................................

Μοντέρν. Προεβληθη μέ μεγάλην ε- 
II πιτυχίαν «Ό βαρκάρης τού Βόλγα» 

μολονότι ήτοή δωδεκάτη προβολή του.
’Ολύμπια. Προεβλήθη «Ή κυρία μέ 

ί τή μάσκα» έργον παιλαιόν το οποίον 
; | δέν ήρεσε. . . , ,

Φοϊνιξ. Προεβλήθη Η ωραία εξό- 
οιστος» (βωβή κόπια) καί διαφιμίζει τό 
S.O.S.v Σινεφίλ

ΠΑΤΡΑΙ
Πάν&εον. (Αί&ουσα). Προεβλήθη- 

h σαν τά έργα «Καρτιέ-Αατέν», «Φωλεα 
τού έρωτος» καί «Ουγγρική μελωδία . 
Προσεχώς Ή πριγκήπισσα τού ιππο
δρομίου».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβληθη- 
II σαν «Ό πόλις τών φαντασμάτων .«Τό 

λεβεντόπουλο» καί Ο Γαρζάν στά 
II παρθένα δάση. ,

Ίντεάλ. «Ή μυστηριώδης κυρία , 
j «Ό ιιιναρές τοΰ θανάτου». Προσεχώς 

j «Τό δαχτυλίδι τής Αΰτοκρατείρας».
Άνδριόπουλος

ΚΑΛΑΜΑΙ
"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα 

II «Νυχτερινή ωρα» καί « Η κρυφή αγά- 
|ί πη>·

Τριανόν (όμιλών). Προεβλήθησαν

τά έργα Στά νύχια τής δακτυλογρά- 
φου» καί Ύπόθεσις άρβύλλας ·. ’Ήδη 
δίδει παραστάσεις ό θίασος τοΰ Ζαφει- 
οίου. Μιχάλον
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

"Αττικόν. 1 Ιροεβλήθησαν τά έργα 
«Τό θωρακισμένοι' ύπόγειον»καί «Ό 
μυστικός ταχυδρόμος» μέ έπιτυχίαν.

Πάν&εον. Προεβλήθη τό εργον «Νύ
χτες καταιγίδος». Πανουργίας
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

"Απόλλων. .Προεβλήθησαν τό. έργα 
«Κομφετί» καί «Τέλος μιάς αγάπης .

Πονλάκη. ’Αργεί.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Δικταΐον. Προεβλήθη τό έργον Ό 
γλεντλές».
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν κινηματογράφον τής πόλε
ώς προεβλήθη ή ταινία ΊΙ κυρία με 
τάς Καμελίας ·
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ναυσικα. Προεβλήθησαν τά έργα 
«’Αντίστασις» καί «’’Αγνωστος».

Ό Παρατηρητής
ΧΙΟΣ

"Αστήρ. Καθ’ ολην τήν παρ. εβδο
μάδα προεβάλλετο μέ καταπληκτικήν 
έπιτυχίαν τό έργον «ΊΙ Κιβωτός τοΰ 
Νώε». ’Επίσης προεβλήθη καί συνέχει
α τοΰ επεισοδιακού Δαιμόνιος ’Αστυ
νόμος» Προσεχώς Κεραυνοβόλος ίπ- 
πεύς . Βουδούρης
ΧΑΝΙΑ

Ίδιιϊον "Άντρον. Προεβλήθησαν τά 
έργα ΊΙ σκλάβα του» καί γιά. τήν α
γάπην του .

"Ολύμπια (όμιλών). Προεβλήθη ή 
βωβή ταινία Τό Παρίσι μου» καί με
τά τήν έγκατάστασιν τού όμιλοϋντος 
ή πριότη ομιλούσα «Τό παιδί τού δρό
μου» μέ πολύ μεγάλην επιτυχίαν· Ε.Κ
ΚΑΒΑΛΛΑ

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Γιολάντα» καί «Κόκκινα τριαντάφυλ
λα». Τιμαί εισόδου δρ. 10 διά τήν 
πρώτην θέσιν καί δρ. 1ϋ διά τήν δια- 
κεκριμμένην, έν συγκρίσει μέ τής Θεσ
σαλονίκης πολύ άκριβαί-

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «ΊΙ 
πριγκήπισσα τής κορδολλιέρας έργον 
πολύ παλαιόν καί «Τό χέρι τού νε
κρού» άνεπιτυχώς. Γ.Κ.
ΕαΝΘΗ

Μέγας. Κατά τό τελευταϊον δεκα
πενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα . 
«Μανωλέσκο». «’Αγορά λευκών σκλά
βων καί «Ό κουρσάρος μέ τή μά
σκα ».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σάρξ καί διάβολος», «"Αχ μπέμπη > 
καί «Τίγρις» μέ τόν Μορένο. Τάς Κυ
ριάκός συνοδεύει τά έργα καί ορχή
στρα. Καζαντζής
ΜίΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα

Παριζιάνες», «Ό εκδικητής καί «Ό 
λευκός διάβολος- μέ επιτυχίαν. * ’Επί
σης ό κ. Δελενάρδος προέβαλε τάς ται- 

| νιας «Μορφινομανεΐς» καί «Μεταμό- 
! σχευσις αδένων . Προσεχώς «Ή Μεσ- 
I σαλίνα καί ΊΙ κιβωτός τοΰ Νωε». 
I Αίαν προσεχώς είς τήν αίθουσαν τού 
ι «Πανθέου ή δίς Γιαννακού θα δώση 
'μίαν καλλιτεχνικήν" συναυλίαν.

Σωφρονιάδης
ιΛΕΥΚΑΣ
I "Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 

ΊΙ σειρήν τών τροπικών καί «Ή ή- 
ρωΐς τής Μονμάρτρης».

I Πάν&εον. Προεβλήθησαν Π άλυσ- 
I σος πού σπάζει ». «Δρόμοι τής Σαγκά- 
ης , Γυάλινο σπήτι·, "Ερως είς 
τρεις», καί «Πόθος γιά τή ζωή».

Είς τό προσεχές κρίσεις περί τής τα
κτικής ήν έτήρησαν μέχρι σήμερον οί 
κινηματογράφοι τής πόλεώς μας.

Τσ'ιρς
ΚΟΜΟΤΙΝΗ

Είς τόν κινηματογράφον τής πόλεώς 
μας προεβλήθησαν τά έργα «Φιφή», 
«Ρωσσική κόλασις». II κυρία δέν 
θέλει παιδιά», «Τά τρία ωρολόγια», 
«Τό δράμα ένός τζόκεϋ» καί «Αϊχμά- 
λωτος άγριων». Μακεδων
ΜΕ; ΟΛΟΓΓΙΟΝ

’’ Εδισσων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«ΊΙ πόλις τής σιωπής», «Φιλώ τό χέρι 
σας μαντάμ». «Λόξα- μέ τόν Βαρκόνι 
καί «’Οργια σωματεμπορίας■■

Γεωργόπουλος
ΑΜΦΙΣΣΑ

Πανελλήνιον. Προεβληθη το έργον 
«Ή τιμωρία τή συνοδείρ. ραδιοφώ· 
νου ” Γιαλέσσας
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάν&εον. Ηρξατο τών παραστάσε
ων του τήν 2αν τρέχοντος καί προε
βλήθησαν τά έργα Γό κορίτσι τοΰ 
μπαλέττου , Τάμεσβαρ» μέ τελείαν 
έπιτυχίαν, «’Επάνω τά χέρια», «Γαμή
λιου εμβατήριου», «Ό ένοχος» καί « Ο 
άνθρωπος μέ τό φράκο».

Τήν 20ήν τρέχ. έγκαθιστά μηχανήν 
προβολής τύπου Έρνεμαν No 3 κατά 
τάς άρχάς δέ ’Απριλίου εγκαθιστα καί 
ιιηχανήιιατα όμιλοϋντος καί ήχητικού. 
’ I. Γρ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Κατά τήν λήξασαν εβδο
μάδα προεβλήθη τό έργον «Αοΰπιγκ 
δή Αούπυ. Δίδει έπίσης παραστάσεις ο 
θίασος τής κ. Τασίας Κύρου.

Μπαρχαμούζας
ΧΑΛΚΙΣ

Κεντρικόν (όμιλών). Προεβληθη- 
σαν τά έργα «Μυστηριώδης έςαφανι-

I σις», «Γκράν Πρί», Δύο φορές καταδι- 
' κος». 'Ο Τραγουδιστής τής τζάζ», «Ό 
ουρανός τής δοξης», Άπηγορευμένη 
ευτυχία . διάφοροι κωμωδίαι, ηχητικά 

1 ζουρνά?, καί σόρτς μέ τόν Μαρτινελλι 
"Αττικόν (Παλίρροια). Συνοδεία ρα-

σι μια,σκηνη τής ύμιλούσης, ηχητικής καί 
μετ * ασμάτων υπερπαραγωγής τής Μπρί- 
τις Ιντερνάσιονα?. Ιό τραγούδι τού Σοχό» 

Αποκλειστική έκμετάλλευσις «Χάϊ-Φίλμ Γ 
Συνοδινός καί Γ. Παπαστόφας

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Η Εταιρεία Κολοΰμ.τια Πίκτσερς τών'ΙΙνωμέ- 

νιον Πολιτειών τής Αμερικής ΐ'πέγραψεν σιιμβόλαι- 
ον αγοράς») ταινιών τής Μ.τρίτις Ιντερνάσιονα/. πρός 
εκμετάλλευσιν έν 'Ηνωμέναις Πολιτείαις. Μετα-ΰ τών 
αγορασβεισών ταινιών περιλαμβάνεται «Λούζ ’’Εντς» 
("Αδοξον τέλος) καί «'Ο νεαρός Γοι·ντλεϋ». ΊΙ άγο- 
ρα αυτή γενομένη κατόπιν τής πανηγυρικής επιτυ
χίας τών πρώτων έν X. \ όρκη προβληΟεισών ται
νιών της Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ είναι προκαταρ
κτική, προκειμένου νά έπακολουίΐήση συμβόλαιον α
γοράς τοΰ συνόλου τής παραγωγής.

KAPi ΜΠΡΙΖΖΟΝ & ΕΝΤ.ΊΑ NTASIS
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διοφώνου προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «'Ο 
Τιτανικός».

Κοσμικόν (πρώην Αούξ). 'Ο διεθυν- | 
τής καί ιδιοκτήτης αύτοΰ κ. Β. Λεμ- 
πέσης μάς εδηλωσε ότι ή αίθουσα τού
Κοσμικού θά λειτουργήσι] έφέτος ώς 

χορευτικόν κέντρον. πλήν τοΰ Σαββά
του^ καί τής Κυριακής κατά τάς όποι
ας ίσως θά μεταβάλλεται εις κινημα
τογράφον. Δ,κρο&αλασσίτης
ΒΑΘΥ (Σάμοιη

Αττικόν. Προεβλήθησαν «Οί λη- 
σται τοΰ Όλυμπου» καί > 'Ο Τρωικός 
πόλεμος».

—. Σ. Είς το προηγούμενου τεύχος 
εκ παραδρομής έδημοσιεύθη ή είδησις 
περί προβολής τού έργου Τέσσαρες

διάβολοι . ενώ τούτο διαφημίζεται ότι 
θά προβληθή λίαν προσεχώς.

Ηραΐον. Προεβλήθησαν «ΊΙ άνά- 
στασις» έπιτυχώς καί «ΊΙ φυγάς».

Πούλμαν
ΣΕΡΡΑΙ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
S. Ο. .S·», «Ουγγρικοί έρωτες» καί 

«Ταξεΐδι στή σελήνη .
Όρφεύϊ. Προεβλήθησαν μέ έπιτυ

χίαν Ή χορεύτρια τών Θειον». «ΊΊ 
ερωμένη τής Α. Υ.» καί Τό τραγούδι 
τοΰ έρωτος μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ.

Βογιατζής
ΣΥΡΟΣ

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα

Η “Μ m„ W WIM
Αία τό μεγαλύτερου έργον παραγωγής Radio 

Pictures «Ρίο Ρίτα» δπερ προεβλήθη έπιτυχώς έν 
Πιχρισίοις άπο τοΰ κινηματοθεάτρου «Cameo», ό 
γαλλικός κινηματογραιρικός τΰπος άφιεροήνει ευμε- 
νεστατας κριτικας. Ιο llobdo Film γράφει σχετικώς 
τά εξής;

«ΙΙολλά στοιχεΐαέπιτυχίας ένοΰνται τωόντι είς τήν 
μεγάλην αυτήν κινηματογραιρικήν όπερέτταν Έν 
πρώτης μία πλοκή η οποία συγκρατεΐ αδιάπτωτου 
τό ένδιαφέρον τοΰ θεατού, κατόπιν μία σκηνοθεσία 
τοιαυτη ώστε παρομοίαν δεν έχομεν γνωρίσει είς τόν 
όμιλοΰντα κινηματογράφον, μίαν μουσικήν ευχάοι 
στον και καλώς ρυθμισμενην και τέλος μία αρμονία 
τοΰ συνόλου πριότη; τάξεως. \έον έπίσης νά σημει- 
ωθή η πραγματική άποκάλυψις τής πρωταγωνί
στριας Μπεμπέ Ντάνιελς τής οποίας ή θερμή καί 
καλώς χρωματισμένη φωνή έξέπληξεν εκείνους οί ό
ποιοι την είχαν επιδοκιμάσει πριν ώς ηθοποιόν τοϋ 
βωβόΰ κινηματογράφου. Είς τό πλευρόν της ό Τζόιν 
Μπόλς αξιοθαύμαστος. Μέ τήν «Ρίο Ρίτα» ή Ράν
πο Πίκτσερς κρατεί μίαν ασυναγιόνιστον έπιτυχίαν.

Ίί ωραία αυτή ταινία, ή οποία σημειωτέον 
εινε εξ ολοκλήρου έγχρωμος, θά προβληθή λίαν 
προσεχώς καί εις τήν πόλιν μας άπο τής οθόνη; τοΰ 
« Αττικού», τήν αποκλειστικήν δέ εκμετάλλευσιν 
αυτής διά τήν 'Ελλάδα έχει τύ γραφεΐον «Μαύρο 
δημάκ η καί Χια». .

Ο έν Παρισίοις άνταποκριτής τοϋ ^Κινημα
τογραφικού Άστέρος» τίθεται άπό σήμερον είς 
τήν διά&εσιν τών άναγνωστών μας καί &ά πα- 
ρέχη ευχαρίστως είς πάντας οίανδήποτε πληρο
φορίαν τοϋ ή&ελε τυχόν ξητη&ή, σχετικήν πάν
τοτε με κινηματογραφικά ζητήματα. Οί έπιϋ'υ- 
μοϋντες νά λάβουν άπάντησιν δέον νά εσωκλεί
ουν έντός τής έπιστολής νων τό άνάλογον Διε
θνές Γραμματόσημον. Γράφατε: Mr G. Allaloilf, 
5<) rue ATassou, Clichy (Seine), France.

«Ματωμένος στίβος», «Κινέζικη τρα
γωδία . «Πρώτη άγάπη», «"Οταν ή 
σάρ: υποκύπτει» καί «Κύκνειον άσμα».

Γιαννίρης
ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα 
Φλόγα τοΰ θανάτου , Ναπολέων ο

λόκληρον μέ πρωτοφανή κοσμοσυρρο
ήν. Κούρσα ζωή; ή θανάτου-, «Ό 
Προδότης καί Πουπέ ·

Μπιζέλης 
ΒΟΛΟΣ

'Αχίλλειον. Κατά την παρ. εβδομά
δα προεβλήθησαν έπιτυχώς Τό μαύρο 
ντόμινό καί -’Ανατολή» μέ τόν Λόλ' 
Γσάνεϋ. Προσεχώς Τράφαλγκαρ».

Παπαβασι λείου



ΠΙΝΑ- A' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-31

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

Συνολικός άρι&μός προβληΌ'εισιον ταινιών κατα Γραφεΐον Εκμεταλλεΰαεως
Φόξ Φιλμ 15 — Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 7 — Μαργουλή 9— Σινέ Όριάν 5 Μετρό Γκόλντουίν 5 

Συμβατική 5 — Ίκαφίλμ 1 Μαυροδημάκης καί Σία 1 — Χάϊφιλμ 12— I. Κουρουνιωτης

Τίτλος έργου Κινηματογρ. "ραφεϊον Έκμε- 
ταλλεύσεως Τίτλος έργου ! Κινηματογρ. Γραφεΐον ’Εκμε

ταλλεύσεις

Τί αξίζει ένα τρελλό φιλί 
Αυτή τή νύχτα ίσως 
Άπολύτρωσις 
Βασιλείς τοϋ άέρος 
Τό σπήτι τοΰ δημίου 
Ό κατάδικος 
Χαμένοι θησαυροί 
Πειρατής Παναμά 
Πέλεκυς Δικαιοσύνης 
Σφίγξ τών Πάγιον 
Ό Βουκέφαλος στό πόλεμο 
’Ανώφελη θυσία 
Κορίτσια τοΰ Ρήνου 
Μία ερωτική νύχτα 
Γαλάζιος άγγελος 
Παρισινές νύχτες 
Καρδιές στήν εξορία 
Νυκτερινή ώρα 
Νύχτα στή Σιγκαπούρη 
Λεγεών ’Αθανάτων 
Ματωμένο ποτάμι 
Καπετάν Λάς 
Άγάπη δέν ξεχνιέται 
Τό λεβεντόπουλο 
Σουλτάνα τής αγάπης 
Έκδίκησις καί μεταμέλεια 
Νύχτες πόνου ηδονής 
Όταν ήμουν ληστής 
’Έρχεται σάν κεραυνός 
Ραγισμένο βιολί 
Αθάνατος 'Αλήτης 
Χαμένα όνειρα 
•Εύθυμος Μαδρίτη 
Άπασιονάτα 
’ Αρλεζιάνα 
Ζιγκολό 
ΠαντρεμμένοιΧόλλυγουντ 
Αιμάνι ονείρων 
Παρθένες 1930 
Νίκη ή θάνατος 
Γυναίκα ήδονής 
Ραγιά
Κίτρινο διαβατήριο 
Τό φίλημα 
Τραγικός "Έρως 
Τρόικα
Δρόμος Παραδείσου 
Τραγούδι τής ερήμου 
Κρασί, γυναίκα, γλέντι 
Χαρούμενα νειάτα 
Πρωταθλητής πυγμαχία:

ϊαλόν’Ιντεάλ 
Σπλέντιτ 
Ίάνθεον 
Γοζικλαΐρ 
Ελλάς

Γοζικλαίρ 
Ελλάς

Ιάνθεον 
Ροζικλαίρ 
Αθηναϊκόν 
3ύφα Πάλας 
Κοτοπούλη 
3ύφα Πάλας' 
’Απόλλων 
Κοτοπούμη 
Ίντεάλ 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
Ροζικλαίρ 
Έλλάν 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ

Σπλέντιτ 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς 
Κοτοπούλη 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
Απόλλων 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Ροζικλαίρ 
Πάνθεον 
Αθηναϊκόν 
Κοτοπούλη 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Ούφα Πάλας 
Κοτοπούλη 
Ελλάς 
Ίντεάλ 
Ροζικλαίρ

Φόξ Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλντ. 
Φόξ Φίλμ

ί Μαργουλής

Φόξ Φίλμ

ί. Μαργουλής 
Συμβατική 
Αμολ.-Βουλγαρ 

Συμβατική 
Κουρουνιιότη 
Αμολ.-Βουλβαρ

Μετρό Γκόντ. 
Άμολ.-Βουλγαρ. 
Φόξ Φίλμ

Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή

Φόξ Φίλμ

Άμολ.-Βουλγ· 
Συμβατικέ] 
Μαυροδημάκη 
Μετρό Γκόλντ. 
Σινέ Όριάν

Συμβατική 
Φόξ Φίλμ 
Μαργουλή 
Μετρό Γκόλντ. 
Μαργουλή 
Άμολ.-Βουλγ. 
Χάϊφιλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλντ· 
Σινέ Όριάν 
I. Κουρουνιιότη 
Συμβατική 
Άμολ.-Βουλγ. 
Φόξ Φίλμ



ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΤΝ 01

MOT ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΑ1
UNITED ARTISTS 

U jFL.T ΈΊ
RADIO PICTURES

ΑΤΟΤΙ
έχουν τούς μ.εγαλε-τέρους αβτέρας, *»>ν τάς ι

ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙ©, ΒΙΛΜΑ ΜΠΑΝΚΥ. ΓΚΑΦΡΙΑ ΣΒ ΑΝΙΟΝ, 
ΜΑΙΡΗ ΠΙΚΦΟΡΔ, ΛΙΛΙΑΝ ΓΚΥΣ, ΝΟΡΜΑ ΤΑΛΜΑΤΖ ΑΟΥΠΕ 
ΒΕΛΕΖ ΖΦΑΝ ΜΠΕΝΕΤ ΜΠΕΜΠΕ ΝΤΑΝ1ΕΛΣ ΜΠΕΤΤΥ ΚΟΜΠΣΟΝ

ΚΑΙ ΤΟΤΣ
► ; ΣΑΡΛίΣ ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠ ΑΝΚΣ PONT ΛΑ ΡΟΚ ΕΔΜ. ΛΟΒΕ 

ΔΟΝ ΑΛΒΑΡΑΝΤΦ ΚΟΛΜΑΝ ΚΛΠ

ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΪΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΠΩΣ :
►J PIO ΡΓΓ, HIT THE DECK περέττα «’Αλληλούια»)

► J VERTIGE, ROMAN D’ UNE NUIT. THE LOTTERY BRIDE. TAPAKANOBA

:■ ΑΠΟΚΛΕΙΖΤΙΕΗ EKMETUAETSI2 1Γ DASH THK EAAAAA

E. ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ &
► ; ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΕΙΔΙΟΥ 11—ΤΗΛΕΓΡ· Δ)ΣΙΣ: ΜΑΥΡΟΦΙΛΜ —ΤΗΛΕΦ. 67-56
► ■
► ■ Ί1 ‘Εταιρεία μ-ας διαΛΑίττε’. :

► J 39 Μ1ΚΙ ΜΑΟΥΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΚΑΙ 22 ΒΩΒΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ & Σ'Α
► ί Δια&έττει τάς καλλιτέρας ΟΜΙΛΟ Υ Σ Α Σ, ΑΔΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑΣ νίας

ΠΑΡΕΧβΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΕΥΚΟΛΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΑΣ ΜΑΣ
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