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Μία ταινία πού εκαμε εκατομμύρια θεατών νά ριγήσουν

"Οταν στάς άρχάς τοϋ παρελθόντος Μαρτίου ήρχισε 
νά ψιθυρίζεται μεταξύ τών καλώς πληροφορημένων περί 
τήν κινηματογραφικήν κίνησιν κύκλων τοΰ Λονδίνου, δτι 
εντός ολίγου θά προεβάλετο ή πρώτη ομιλούσα ταινία τής 
"Αννα Μαίϋ Γουόγκ, μιά έξαιρετική συγκίνησις έζωγραφί- 
ζετο στά πρόσωπα δλων όσων μετέδιδαν τήν εϊδησιν ή έ- 
πληροφοροϋντο αυτήν. Καί ή συγκίνησις αύτη μειεδόθη 
ιός αδημονία είς δλον τό κατώτερον κινηματογραφικόν 
κοινόν. "Ανθρωποι τοΰ λαοΰ ήκούσθησαν νά απευθύνουν 
πρός άλλήλους τήν έρώτησιν: «Πότε έπί τέλους θά προβλη- 
θή ή ταινία αυτής

Ή συγκίνησις καί ή αδημονία αυτή δέν ήτο καθόλου 
αδικαιολόγητος. Ή ’Άννα Μαίϋ Γουόγκ αφού γιά λίγο 
διάστημα μετά τήν άφιξίν της άπό τήν εξωτικήν της πα
τρίδα ένεφανίσθη είς μερικάς ταινίας είς δευτερεύοντας 
ρόλους, είχε μεταπηδήσει αμέσως, υπό τήν ομόφωνον ε
πιδοκιμασίαν τοΰ διεθνοΰς κοινοΰ, είς τήν κατηγορίαν τών 
ήθοποιών εκείνων τών οποίων ή έμφάνισις είς μίαν ται
νίαν δέν αποτελεί απλώς τήν έμφάνισιν ενός «νάμα
τος τεχνιέντως καί σπατάλως προδιαφημισθέντος, αλλά 
τήν έμφάνισιν μιας γοήσσης ίερείας τής τέχνης ποΰ θά 
άποσπάση τόν θαυμασμόν τών θεατών, προκαλοΰσα ρίγη 
αγωνίας καί ΰποβάλλουσα στό θεατή νά ζήση μαζύ 
δύο ώρας τά συναισθήματα καί τά πάθη τά όποια δ ρό
λος της τής επιβάλλει.

Πάντες διηριοτώντο, ποιος άραγε νά είνε ό ρόλος της 
είς τήν νέαν αυτήν ταινίαν; Μέχρι τώρα έχει έμφανισθή 
εις ρόλους ξένους πρός τήν Ασιατική ψυχή της, ασυμβι
βάστους πρός τά ήθη καί τά έθιμα ύπό τήν ατμόσφαι
ρα τών οποίων έχει μεγαλώσει καί ποΰ έχουν έπιδράσει 
στήν διάπλασι τής ατομικότητας της—άδιάφορονάν τό καλ
λιτεχνικό της ταλέντο έδωσε σ’ αύτή δύναμι νά έκτελέση 
τούς ρόλους αυτούς κατά τρόπον δστις τήν κατέστησε ά- 
σύγκριτον πρός τούς λευκούς αστέρας· Άραγε, είς παρό
μοιον ρόλον θά έμφανισθή καί πάλιν ;

Τά διαφημηστικά γραφεία τής μεγάλης αγγλικής κινη
ματογραφικής εταιρίας «Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ Πίκτσερ» 
τής όποιας παραγωγή είνε ή αναμενόμενη νά προβληθή 
ταινία, έχουν τηρήσει σιγήν έπ’ αύτοΰ. Εύρήκαν αρκετόν 
τό’νά ε’ίπουν δτι «γυρίζεται» κάποιο Σοΰπερ μέ τήνΚινέζα 
καλλιτέχνιδα». Καμμία άλλη πληροφορία, καμμία διαφή- 
μησις, ούδεμία πομπώδης αναγγελία.

Σέ λίγο ένα «Νιοΰζ Μπούλλετεν» τοΰ γραφείου τοΰΤύ

’jJ Εβδομαδιαία Κινηματογραφι<ή Έπιθεώρησις 
’Ιδιοκτήτης—Διευθυντής
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που τής Μπρίτις Ίντερνάσιονα). άφηνε νάύπονοηθή δτι τ 
γύρισμα τής ταινίας προχωρεί δυσχερώς. Τί είδους δυσχέ” 
ρειαι; 'Απλούστατα—ή μεγάλη καλλιτέχνις έχει περιαγά- 
γει είς άπόγνωσιν ολόκληρον τήν στρατιάν τών σκηνοθε
τών, όπερατέρ κ.τ.λ. οί όποιοι άσχολοΰνται είς τό «γύρι
σμα» τής ταινίας. Ό διάσημος δσον καί παλαίμαχος σκη
νοθέτης τής ταινίας αυτής έχει πλέον έκνευρισθή καί αυ
τός μέ τό πείσμα τής πρωταγωνίστριας του ή όποια έχει 
έπανειλημμένως άρνηθή νά ποζάρη πρός λήψιν ώρισμ^νων 
σκηνών. Είς τάς διαμαρτυρίας τών εμπείρων ρεζισέρ αν
τιτάσσει ή Μις Γουόγκ τό δτι δέν μπορεί νά νοιώση τή 
βαθειά έκείνει λύπη, τά ορμητικά εκείνα συναισθήματα τά 
όποια αύτή ξέρει δτι άπαιτοΰνται στό ρόλο της. Άς λέ
γουν οι ρεζισέρ δτι δέν έχουν δή ούτε έχουν αίσθανθή 
ϋραματικώτερο παίξιμο άπ’ τό παίξιμό της κατά τήν δο
κιμή ποΰ προηγείται έκάστης τών χιλίων αποπειρών πρός 
λήψιν ορισμένων σκηνών. Πρέπει νά περιμένουν, νά περι
μένουν νά συγκινηθή δπως αύτή νομίζει. Απαιτεί ειδική 
μουσική, ειδικό περιβάλλον κάτι ποΰ νά τής θυμίζει τή 
ζωή καί τά πάθη τοΰ εϊλωτος λαοΰ της. Ή άπαίτησίς της 
έκπληροΰται... καί ή Χάϊ Τάγκ θρηνεί τόν έπικείμενον 
θάνατον τοΰ πατρός της, θυσιάζει τόν εαυτόν της στό βω- 
μόν τοΰ έρωτός της, έρωτος τόν όποιον μόνον μία Κινέζα 
μπορεί νά νοιώση...!

’Έχει γνωσθή πλέον στό κοινόν ό ρόλος της. Είνε εκεί
νος στόν όποιον τό κοινόν επιθυμεί νά τήν δή.

Καί αί προκριτικαί αρχίζουν. Τώρα ποΰ θά είνε στό 
περιβάλλον της θά μάς δώση μία υπέροχη δημιουργία! ’Ό
χι, φωνάζουν οί άλλοι, τώρα δέν πρέπει νά άναμένομεν 
πλέον τίποτε. Άπό τό Βερολίνου δπου έχει άναγγελθή 
ή πρεμιέρα τής Γερμανικής έκδόσεως τής ιδίας ταινίας αί 
προκριτικαί καταφθάνουν πλέον αποκαρδιωτικοί. Ή κοινή 
γνώμη έχει πλέον προδιατεθή δυσμενώς. "Αλλ’ δχι καί οί 
καλώς πληροφορημένοι.

Τό άριστοκρατικιότερον κινηματοθέατρού’ τοΰ Λονδίνου 
«Άλάμπρα» αγγέλλει τήν ημερομηνίαν τής πρεμιέρας τοΰ 
έργου. Πολλοί άδιαφοροΰν άλλ’ οί καλώς πληροφορημένοι, 
καί είνε πολλοί αύτοί, άδημονοΰν.

Ή ημέρα έρχεται. Ή αίθουσα τής «Άλάμπρας» είνε 
άσφυκτικώς πλήρης κόσμου προαγοράσαντος τ ις θέσεις. 
Τά φώτα σβύνουν καί ενώ ή οθόνη παραμένει σκοτεινή, 
άκούγεται μία φωνή τραγουδοΰσα ένα παθιάρικο ερωτικό
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τραγούδι τών εξωτικών χωρών τοΰ Ουρανίου κράτους, ο- 1 
που ή γόνιμος φαντασία του ήθελε τούς μέχρι πρό τίνος 
δέσποτας του—αΰτοκράτορας άπ’ ευθείας απογόνους, γό- ' 
νου τοΰ έπουρανίου Θεοΰ.

"Ενας Ρώσσος αξιωματικός εμφανίζεται στην οθόνην 
άνοίγοντας μιά πόρτα. Στό πρόσωπό του εϊνε ζωγραφι
σμένη ή έκφρασι; τής γλυκείας ευτυχίας ποΰ χαρίζει σ’ 
έναν ερωτευμένο ή συνάντησις τοΰ ειδώλου του. Αίφνης τό 
κοινόν έκσπαείς χειροκροτήματα καίέπευφημίας.Στήν οθό
νην έχει έμφανισθή ή ’Άννα Μαίϋ Γουόγκ. Καθισμένη σ’ 
ανατολίτικη στάσι επάνω σ’έ’να ίδιότροπόδιβάνι εϊνε παρα- 
δομένη στοϋςέρωτικούς της ρεμβασμούς.Δέν έχει άντιληφθή 
τήν είσοδον τοΰ έκλεκτοΰ της καί.συνεχίζει τό ερωτικό της 
τραγοΰδι συνοδεύουσα τό σκοπό του μ’ ένα όργανο τής 
μακρυνής της πατρίδος. Γύρω της άκτιβολεϊ ή ευτυχία ποΰ 
τής προκαλεΐ ή προσμονή τοΰ αγαπημένου της, ενώ τό 
πλαστικό της σώμα φαίνεται νά διατρέχει κάποιο ελαφρό 
τρεμούλιασμα παρθενικής συγκινήσεως. Καθόις εϊνε κ.α- 
θησμένη επάνω στό διβάνι φαντάζει, σάν εξωτική βασί
λισσα τής ομορφιάς καί τοΰ έρωτος επάνω στον άΰλό της 
θρόνο. Μετά βίας τό κοινόν, θέλοντας νά μ ή χάση τήν 
αρμονία τοΰ εξωτικού τραγουδιού της, συγκρατεϊται άπό 
τού νά έκσπάση εις εκδηλώσεις θαυμασμού μπΟός στή 
φαντασμαγορική αυτή σκηνή.

Ή άδεξιότης τοΰ έραστοΰ τη; προκαλεΐ κάποιο θόρυ
βο καίσ .ν πουλάκι ποΰ έξαφνα τρομάζει, ή γόησσα δια
κόπτει τό τραγοΰδι της, καί άφο» ή πρώτη έκπληξις περ
νά συνέρχεται, αφήνει ένα χαρούμενο τιτίβισμα καί πετά 
στήν ανοιχτή αγκαλιά τοΰ έκλεκτοΰ της:

—Βόρι!
—Χάϊ-Τάγκ!

καί τά τά χείλη τους ενώνονται στό άβίαστο καί θειο ε
κείνο φιλί ποΰ μόνον δύο αγνά αγαπημένες ψυχές μπορού
σαν νά έχουν ποθήσει..

Ό Μ. Δούξ Παβέλ, Δοιηκητής τής επαρχίας οπού ο 
πλάνης θίασος τής Χάϊ-Τάγκ δίδει παραστάσεις, πολύ με
τά τά μεσάνυχτα ετοιμάζεται νά πάη στό σπήτι τής ερω
μένης του 'Υβέτ, όπου πολλοί επιτελείς του καί στρατιά 
γυναικών ποΰ πωλούν εύκολα τόν έρωτά τους τόν αναμέ
νουν διά νά διασκεδάσουν.

Πριν φύγη άναλογίζεται ότι σέ λίγες ώρες, τή χαραυ
γή θά έκτελεσθή συμφώνως πρός διαταγήν τήν οποίαν 
άπ’ τύ πρωί έχει υπογράψει ό Κινέζος Βάγκ Χοΰ, πατήρ 
τής Χάϊ Τάγκ, έπί άποπείρα φόνου εναντίον του. Αί απε
γνωσμένοι παρακλήσεις τοΰ ύπασπιστοΰ του Βόριδος πρός 
απονομήν χάριτος στόν πατέρα τής αγαπημένης του, εϊς 
ούδέν ΐσχυσαν. 'Έχει υποχρεώσεις δ Μ. Δούξ πρός τά λοι
πά μέλη τής Αύτοκρατορικής οικογένειας, εναντίον τών 
οποίων εσχάτως έχουσι πληθυνθή αί δολοφονικοί άπόπει- 
ραι. Καί έχει συμβάλει είς τούτο κατά πολύ [:] ή άτιμω- 
ρησία! Άλλωστε.... μήπως δ Βάγκ Χοΰ δέν εϊνε δ πατέ
ρας τής Χάϊ Τάγκ,εκείνης τής άτίθασσης κινέζας πού δι- 
έπραξε τό έγκλημα νά άρνηθή νά ΰποκύψη στάς ορέξεις 
του; Καί εκδηλώνοντας μ’ ένα σατανικό μειδίαμα τήν ί- 
κανοποίησίν του, διότι εκδικείται τήν άνυπότακτη γόησ
σα, κινείται νά έξέλθη.

Ένας χτύπος στήν πόρτα τοΰ ανακόπτει τά βήματα. 
Ό υπηρέτης του εϊσέρχεται καί προτείνει τόν δίσκον μέ 
ένα έπισκεπτήριον. Ό Μ. Δούξ βλέπει τό όνομα καί δι
στάζει. Στό πρόσωπό του φαίνεται ή πάλη τής έκδικήσε- 
ως καί τής ερωτικής επιθυμίας. Διατάσσει νά είσαχθή δ 
επισκέπτης καί εισέρχεται ή Χάϊ Τάγκ.

Φορεΐ ένα παλτό τό δποϊον μέ μιά της ελαφρά ΰπόκλι- 
σι άφίνει νά πέση. Μιά μακρυά ρόμπα δωματίου είναι τό 
μόνο εσωτερικό της ένδυμα. Ό Μ. Δούξ χωρίς νά κρυβη 
τήν έκπληξίν του μειδιά ικανοποιημένος. Στέκεται ακίνη
τη στό κατώφλι τής πόρτας. Στό τραγικό πρόσωπό της 
είναι ζωγραφισμένη ή αγωνία καί ή άπόγνωσις. Τήν έν 
τφ προσώπω της έκδήλωσιν τών αισθημάτων αυτών κα
θιστά έντονωτέραν ή έπήρεια τής αγρυπνίας, αγρυπνίας 
τήν οποίαν έχει διέλθει προσευχόμενη γονατιστή πρό τών 
μικροσκοπικών αγαλμάτων τών είκονιζόντων τόν θεόντης

είς άπειρους στάσεις, εκδηλωτικάς τών θείων του αρετών. 
Τό βλέμμα της προσηλώνεται παρακλητικό, άλλά καί πε
ρίτρομο έπί τοΰ προσώπου τοΰ Μ. Δουκός, ένφ τά χείλη 
της φαίνονται καταβάλλοντα άπέλπιδας προσπάθειας νά 
συσπασθούν, ώστε νά προφέρουν τις οϊδε ποιας λέξεις. 
Πάντως φαίνεται καθαρά ότι αί λέξεις αύταί τήν κάνουν 
νά τρέμη.

Αίφνης άηίνουσα τόν εαυτόν της νά άκολουθήση, ώς 
άψυχον ετεροκίνητοι· ον, βήματα τά όποια ή άγάπη πρός 
τόν πατέρα της τής έχει επιβάλλει ώς μόνα δυνάμενα νά 
σώσουν τήν ζωήν του έπί θυσία τών ίερωτέρων της ιδα
νικών, προχωρεί. Γιά μιά στιγμή τά γόνατά της λυγίζουν. 
Άλλ’ ή Χάϊ Τάγκ βρίσκει τή δύναμι νάδρθωθή. Καί ω
σάν συνεπαρμένη άπό κάποιο αίσθημα πού τήν έχει κά
νει νά προσφέρη τόν εαυτό της ώς υπέρτατη θυσία.

—Χάρι! Χάρι! Χάρι! Τήν πληρώνω μέ όποιαδήποτε 
θυσία, φωνάζει!

Μειδίαμα κτηνώδους ίκανοποιήσεως υποδέχεται τάς λέ
ξεις αΰτάς καί δ Μ. Δούξ προχωρεί στό τηλέφωνο-

Ό πατέρας της έχει σωθή. Ό Βόρις τρέχει στό σπή- 
τι τής αγαπημένης του νά τής άναγγείλη τή σωτηρία, άλ
λά καί νά τής γνωρίση ότι θά χωρισθούν διά παντός πλέ
ον—πηγαίνει στή Σιβηρία απομακρυνόμενος άπ’ τό Μ. 
Δούκα διότι διέπραξε τό έγκλημα ν’ άγαπήση μιά πούδέν 
άνήκει ούτε στήν τάξι του ούτε στή θρησκεία του·...

Μαντεύοντας τήν τιμή είς τήν δποίο. έπληρώθη ή χά
ρις καί τρελλύς άπό άγάπη καί ζήλεια τής μιλεϊ κατά, τρό
πον πού επιταχύνει τό τέλος, τό δποϊον ή Χάι Τάγκ ανί
κανη νά ΰποφέρη τήν σκέψι οτι άλλος άπό τόν άγαπημέ- 
νον της έδρεψε τά παρθενικά της κρίνα, έχει εκλέξει··..

Στήν τρέλλα του δ Βόρις ζητεί νά εύθυμήση. Καί ή 
Χάι Τάγκ καταβάλλουσα άπεγνωσμένας προσπάθειας κα
τορθώνει νά μιλήση... «Τραγούδα μου τό «Σ’ αγαπώ·......
Κι’ ένφ ή νότες σκορπίζονται ΰμνούσαι γλυκά τήν αιώ
νια άγάπη, ένας γδούπος καταπίπτοντος σώματος ακούε
ται. Μάτην δ Βόρις προσπαθεί μέ λόγια συγγνώμης καί 
αγάπης νά συγκράτηση στή ζωή τήν αγαπημένη του........
•Πολύ άργά Βόρι.·..’ εϊνε ή τελευταίες λέξεις τής Χάϊ 
Τάγκ κι’ ευτυχισμένη στήν άγκαλιά τού αγαπημένου της, 
άφήνει τήν τελευταία πνοή τής ζωής...· Ή ανοικτή θήκη 
τοΰ δαχτυλιδιοΰ της ποΰ πάντα φορούσε, παρέχει στόν 
τραγικό Βόρι τήν άπόδειξι τής ΰπερτάτης θυσίας τής Χάϊ 
Τάγκ στό Βωμό τής άγάπης των...

Τό κοινόν καλεϊ έπιμόνως έπί σκηνής τή θεία καλ?ι- 
τέχνιδα ίνα τήν έπευφημήση- Έπί ώραν ή αίθουσα τού 
θεάτρου σείεται άπό βροντώδη χειροκροτήματα καί φρε- 
νητιώδεις επευφημίας... άλλ’ ή "Αννα Μαίη Γουόγκ είναι 
μακρυά.

Τό ίδιο βράδυ στό Βερολϊνον δίδεται ή πρώτη τής 
Γερμανικής έκδόσεως τής ιδίας ταινίας. Ό Σκηνοθέτης 
Άϊχμπεργκ, βέβαιος δτι τό κοινόν θά άπαιτήση νά έπευ
φημήση τήν καλλιτέχνιδα, τήν έχει παραλάβει μαζύ του. 
ΚΓ ένφ ματαίως τό κοινόν τής αγγλικής πρωτευούσης ζη
τεί νά τήν ϊδη καί τήν έπευφημήση, στή γερμανική πρω
τεύουσα ή ’Άννα Μαίη Γουόγκ δέχεται συγκινημένη μέ
χρι δακρύων, τάς φρενητιώδεις εκδηλώσεις τοΰ Γερμανι
κού κοινού.

Κατόπιν τής πανηγυρικής ταύτης έπιτυχίας τά κατα
στήματα τοΰ Τζάκ Χάϊκ τής Γαλλίας, έζήτησαν καί έ- 
ξηγόρασαν παρά τής Μπρίτις Ίνιερνάσιοναλ τό δικαίωμα 
τής έκδόσεως τής ταινίας ταύτης είς Γαλλικήν γλώσσαν. 
Ό γνωστός Πιέρ Μοντρύ έγραψε τόν διάλογον. Πρωτα
γωνίστρια καί πάλιν ή ’Άννα Μαίη Γουόγκ. Ποία άλλη 
θά μπορούσε νά τήν άντικαταστήση; Καί παρά τό πλευράν 
της δ,τι εκλεκτότεροι’ έχει νά επίδειξη ή Γαλλική Δραμα
τική σκηνή. Μαρσέ?. Βιμπέρ, Ρομπέλ Άνσελέν. Γκαστόν 
Ντυπρεϋ, ό Βιγγιέ. ή 'Υβέτ Ντελύ στούς ρόλους τού Μ. 
Δουκός, τοΰ Βόριδος, τοΰ πιανίστα Μπίρμπωμ, τοΰ πα- 
τρός τής Χάϊ Τάγκ. τής μικρούλας 'Υβέτ, ποΰ σκορπά 
άφθονα τήν άγάπη στούς ισχυρούς, άποτελοΰν ένα σύνο-

ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ
THS AWEPIZAKSSHS AUAHJ11AS ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΒΤ

Κατά τηλεγράφημα έκ Χόλλυγουντ, ή έκεϊ Ακαδημία 
τοΰ κινηματογράφου κατά τό καθιερωμένο ετήσιον γεύμα 
της προέβη είς τήν απονομήν τών βραβείων διά τά καλύ
τερα έργα τής σαιζόν. Ή ’Ακαδημία άπένειμεν τό πρώ
τον βραβεϊον είς τόν γνωστόν ρεζισέρ Αέβις Μίλστον. διά 
τήν ταινίαν - Ούδέν νεοίτερο άπό τό μέτωπον τήν οποίαν 
ούτος έγύρισε διά. τήν Ούνίβερσαλ. Ή Ακαδημία έξέφρα- 
σε τά ομόθυμα συγχαρητήρια της πρός τόν πρόεδρον τής 
εταιρείας ταύτης, διά τήν κατασκευήν’ τής άνωτέρω ται
νίας, άνεκήρυξε δέ τήν Νόρμαν Σήρρερ καί τόν Τζώρτζ 
’Άρλις, ώς τούς καλλιτέρους ήθοποιούς τής οθόνης τών 
Ηνωμένων Πολιτειών.

ΪΟΠΟΙΜΠΟΪ ΜΙίΤ
Κατά τάς πληροφορίας τών γερμανικών εφημερίδων,μία 

μεγάλη γερμανική οικοδομική εταιρεία,ή όποία μέχρι τοΰ
δε ήσχολεϊτο μέ τήν άνέγερσιν κτιρίων εις τάς δυτικός 
συνοικίας τοΰ Βερολίνου, άπεφάσισε νά. μεταβάλη τό πρό
γραμμα τών εργασιών της, καί νά άναμιχθή ε’ις τήν κι
νηματογραφίαν. Συγκεκριμμένως ή εταιρεία αΰτη θά άρ- 
χίση νά οικοδομή είς μίαν εξοχικήν περιοχήν τού Βερο- 
λίνουκινηματογραφικά στούντιο, έφωδιασμένα μέ τάς τε
λευταίας υποδείξεις τής αρχιτεκτονικής καί πληρούντα δ- 
λας τάς τεχνικά; άνάγκας. 'II εταιρεία αυτή υπολογίζει 
οτι έντός ελάχιστων ετών θά έχη κατορθώσει νά άνεγείρη 
παρά τό ΒεροΗνον μίαν ολόκληρον κινηματογραφούπολιν 
ακριβώς δπως τό Χόλλυγουντ. Διά τοΰτο καί ώνομάσθη 
•Εταιρεία τοΰ νέου Χόλλυγουντ . Τά σχέδια τών στούν
τιο τής νέας κινηματογραφουπόλεως καταρτίζει ό παγκο
σμίου φήμης γερμανός άρχιτέκτων Ερρίκος Μέντελσον.

0 ΓΟΥ2ΤΑΥ02 ΦΡ0ΕΛ1Χ Ϊ12 ΑΜΕΡΙΚΗΝ
'Ο γνωστός γερμανός πρωταγωνιστής Γουσταύος Φρό- 

ελιχ άνεχώρησε πρό ημερών έκ Βερολίνου, διά τάς 'Ηνω
μένας Πολιτείας, δπου δυνάμει ενός συμβολαίου τό όποι
ον υπέγραψε μέ τήν εταιρείαν Γουώρνερ θά πρωταγωνι
στήσω είς τρεις ταινίας της.

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑΤΗ2ΠΟΑΑ ΝΕΓΚΡΙ
'Π Πόλα Νέγκρι άπεφάσισε, έπί τή ευκαιρία τής επα

νόδου τηςείς τόν κινηματογράφον, νά δημιουργήσηδι’δλων 
τών μέσων, δσο τό δυνατόν περισσότερον θόρυβον περί τό 
όνομά της. Κατόπιν τής έκδόσεως τού διαζυγίου της καί 
τοΰ χωρισμού της άπό τόν πρίγκηπα Μντιβάνι, πρόκειται 
νά έκδώση τά απομνημονεύματά της, είς τά όποια δπως 
έδήλωσε. θά περιγράψη τήν ζωήν της καί θά εϊπη δλην 
αλήθειαν σχέτικώς μέ τόν εαυτόν της.

λον πού καθιστά τήν έκδοσιν ταύτην. άφθαστον είς δρα- 
ματικότητα καί πλοκήν.

Τήν έκδοσιν ταύτην εΐχομεν τήν ευτυχίαν νά ίδωμεν 
προχθές προβαλλομένην δοκιμαστικώς τάς μεταμεσονυ
κτίους ώρας ενώπιον στενού κύκλου έπαγγελματιών κινη
ματογραφιστών, ύπό τής εταιρείας Χάϊ-Φίλμ·· Γ. Συνο- 
δινός καί Γ. Παπαστόφας ήτις καί έχει τήν έκμετάλλευ- 
σιν αυτής. II λέξις «θαύμα· δέν έπαρκεϊ ίνα έκφράσωμεν 
τάς έντυπώσεις μας. Άλλά πρός τί νά τάς έκφράσωμεν; 
Μετ’ όλίγας ήμέρας θά προβληθή συγχρόνως άπό τής ο
θόνης δύο κινηματοθεάτρων τής πρωτευούσης μας. Αί 
χιλιάδες θεατών πού θά συρρέουν θά εύρουν λέξεις πολύ 
καλλίτερα; τών Ιδικών μας ίνα έκφράσουν τάς έντυπώ- 
σεις των άπό τό άφθαστον αυτό έργον. JF.

0 ΧΙΟΥΖ
ΑΓίΤΑΖίΙ ΕΝΑ ST0THTI0_m ΓίϊΜΝΕΡ ΝΠΡΟΙΕΡΕ

'Ο γνωστός πλέον εις τούς άναγνώστας μας, άμερικα- 
νός πολυεκατομμυριοΰχος Χόβαρ Χιούζ, δ όποιος έννοεΐ 
νά αναμιγνύεται όλονέν περισσότερον είς τήν κινηματο
γραφίαν, διαπραγματεύεται, κατά τάς πληροφορίας τών 
αμερικανικών εφημερίδων, νά άγοράση τό παλαιόν στούν
τιο τής εταιρείας Γουώρνερς πού εΰρίσκεται είς τό Χόλλυ
γουντ καί τό όποιον ήδη πρόκειται νά μή χρησιμοποιηθή 
πλέον ύπ’ αυτής. Αί διαπραγματεύσεις φαίνεται [δτι κα
τέληξαν ήδη είς αίσιον αποτέλεσμα καί έτσι ό Χιούζ, έν
τός ολίγου θά έχη εις τήν διάθεσίν του ιδιόκτητον 
στούντιο, είς τό όποιον θά γυρίζη» τάς ταινίας πού θά 
παραγάγη.

0 ΚΟΤΥ
ANAKWTETAI Eli ΤΗΝ Ν1ΝΗΝΑΤ0ΓΙΑΗΑΝ

Οί έν Παρισίοις άνταποκριταί τών αγγλικών καί γερ
μανικών έφημερίδων, τηλεγραφούν δτι μεταξύ τών κινη
ματογραφικών καί τών χρηματιστηριακών κύκλων κυκλο
φορεί έπιμόνως ή πληροφορία δτι δ πολυεκατομμυριοΰ- 
χος βασιλεύς τών ’Αρωμάτων Κοτύ άπεφάσισε νά άναμι- 
χθή ένεργώς είς τήν γαλλικήν κινηματογραφίαν καί ότι 
ήγόρασεν ήδη τήν πλειονότητα τών μετοχών μερικώνγαλ
λικών κινηματογραφικών εταιρειών, αί όποΐαι είχαν κλο- 
νισθή καί έκινδύνευον νά χρεωκοπήσουν κατόπιν τής χρε
οκοπίας τών τραπεζών, αί όποΐαι τάς έφιναντζάριζαν.'Ο 
Κοτύ είναι αποφασισμένος νά αναδιοργάνωση τάς εται
ρείας αύτάς καί νά τάς τονιόση, χρησιμοποιών είς έντο
νον διαφήμισίν των καί τάς έφημερίδας τών δποίων είναι 
ιδιοκτήτης.

n mm mrmm mmABAA
Ό διάσημος άγγλος συγγραφεύς Φρειδερίκος Κόνσταλ. 

τοϋ όποιου ένα άπό τά θεατρικά έργα έπρόκειτο νά κι- 
νηματογραφηθή άπό τήν εταιρείαν Μετρό Γκόλντουίν 
Μέγερ, μέ πρωταγωνίστριαν τήν γνωστοτάτην Γκρέτα 
Γκάρμπο, διεμαρτυρήθη πρός τήν εταιρείαν καί ήπδί,λησε 
ν’ άποσύρη τό σενάριο τού έργου του, διότι ή Γκρέτα 
μιλεϊ άσχημα τά άγγλικα, κατά τρόπον έντελώς ακατάλ
ληλον καί διά. τήν σκηνήν καί δκϊ τόν όμιλούντα κινη
ματογράφον. Κατόπιν τούτου ή εταιρεία άναζητεϊ άλλην 
καλλιτέχνιδα, διά νά τήν βάλη νά παίξη τόν ρόλον, ό ό
ποιος προωρίζετο διά τήν Γκάρμπο.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΚΙ ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗίΕΞ ΑΓΩΓΗ

Κατά τήν τελευταίαν επίσημον στατιστικήν, ή όποία 
έγένετο πρό ολίγων ημερών, ή έξ 'Ηνωμένων Πολιτειών 
εξαγωγή κινηματογραφικών ταινιών, άπό 1ης Ιανουάριου 
τοΰ τρέχοντος έτους, μέχρι τής τριακοστής Σεπτεμβρίου 
άνήλθεν είς 8. 900. .’>10 πόδας, άξια; Ϊ19.212 δολλαρίων.

Έξ άλλου κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα τών εν
νέα πρώτων μηνών τοΰ τ. έ., ή εξαγωγή τών ποζιτίφς« 
άνήλθεν είς 105.018.280 πόδας, αξίας 1.610.723 δολλαρίων. 
ένφ τών αντιστοίχων εννέα μηνών τοΰ παρελθόντος έτους 
1929 ήτο πολύ μεγαλειτέρα, ήτοι 201.320.193 πόδας αξίας 
5.168.805 δολλαρίων· Τών «νεγκατίφ» ή εξαγωγή άνήλθεν 
άπό τά 6.119. 116 πόδας·ποϋ ήτο κατάτούς έννέα πρώτους 
μήνας τοΰ 1929 είς8.717.177 πόδας καί άπό 838.768 δολ- 
λάρια είς 1.001. 998.



Κινηματογραφικοί: αστηρ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

JE3C.. ΚΡΙΤΙΚΗ 3WIA2:
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΕΙΑΤΑ

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕιΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

■ ·> , Είναι ενα άριστο φιλμ εις τό είδος του, εμφα
νιζόμενου ίκανοποιητικώτατα είς δλας τάς πλευράς. 
Εινε εξαίρετα παιγμένον άπ’ δλους του τούς έρμη- 
νευτάς μέ έπί κεφαλής τήν όλονένέξελισσομένηνσυμ- 
παθεστάτην καλλιτέχνιδα Ζανέτ Γκαίηνορ. Στό π/ ευ- 
ρόν της ό Σάρλ Φαρέλ πολύ καλός έπίσης, δπως 
καί ο κωμικός Ελ,Μπρεντελ, χωρίς νά λησμονήσω- 
μεν καί τήν λαμπρόν Καρατερίσταν Μάρτζορυ Χου- 
άϊτ.

Τό σενάριο αποτελεί μίαν αισθηματικήν κομεντί 
μέ γοργήν πλοκήν, γεμάτην άπό ευτράπελα περιστα
τικά καί πνευματωδεστάτους διαλόγους.

ΊΙ σκηνοθεσία έπίσης, ένα θαύμα ιδιορρυθμίας 
καί πλουτου συμπληροί τό άρτιον σύνολον τής ωραί
ας αύτής ταινίας ποΰ παρακολουθεϊται ευχάριστα 
συμπληρουμένης τής έπιτυχίας της καί άπό τά ωραία 
καί πλεκτά τραγουδάκια πού τήν ποικίλλουν.

Τό α^τθ ήρεσεν έξαιρετικά, ΰπόσχε ται δέ 
άνάλογον έπιτυχίαν παντού, ως έκ τών πολλαπλών 
του προσόντων. Ιρις Σκαραβαίον

Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Έπήγα είς τόν «Άπόλλωνα»μέ προδιάθεσιν δτι 
θά έβλεπα ένα δράμα μέ τήν βαρειά Σκανδιναυϊκή 
ατμόσφαιρα άπό κείνα ποΰ άφίνουν έ'να πλάκωμα 
στήν ψυχή ήμών τών θερμόαιμων Άνατολιτών. Κά
τι άνάλογο δηλαδή, πρός τά παλαιά εκείνα δράμα
τα «Άγριόπαπια», «Νόρα» κλπ. ποΰ άνέδειξαν τήν 
’Άστα Νίλσεν καί τόσας ά'λλας παλαιοτέρας δόξας 
τοΰ Σκανδιναυϊκοΰ κινηματογράφου.

Έπό τής ένάρξεως δμως τοΰ φίλμ, άντελήφθην 
πόσον είχα άπατηθή. Ήνόησα δηλαδή δτι οί Σουη
δοί δημιουργοί τής ύπό κρίσιν ταινίας, έκατάλαβαν 
(και προς αμοιβαίαν μας ευτυχίαν), δτι σήμερον ο
πότε ή ζωή κατήντησε πλέον ή ιδία ένα ζωντανό 
δράμα, είνε καθήκον των νά διασκεδάσουν την έντύ- 
πωσιν τών θεατών άπό τό άτελείωτο αύτό βιωτικό 
δράμα, προσφέροντάς του αισιόδοξες καί απλές ι
στορίες. Αύτό επιβάλλει ή απαραίτητος πνευματική 
εξυγίανσις της οποίας έχει άνάγκην ό αναστατωμένος 
ψυχικό μας κόσμος.

Χάρις» λοιπόν είς τήν ά'ποψιν αύτήν, τήν οποίαν 
φαίνεται δτι συνεμερίσθησαν οί δημιουργοί τοΰ 
φίλμ τοΰ ’Απόλλωνος, «ή Μελωδία τής ευτυχίας» 
εμφανίζεται ως αισθηματική κομεντί, θά τολμοΰσα 
νά τήν ονομάσω φιλμοπερέτταν, αν εΐχε περισσότε
ρα τραγούδια, μέ μίαν χαριτωμένην ύπόθεσιν δεξι- 
οτεχνικά πλεγμένην.

’Αλλα καί άπό άπόψεως παρουσιάσεως τό φίλμ 
αυτό εμφανίζει μίαν άσυνήθη ατμόσφαιραν δι’ η
μάς, εκείνην δηλονότι τοΰ φοιτητικού περιβάλλοντος 

τής Σουηδικής πρωτευούσης, τοΰ τόσον ζωηροΰ άλ
λά καί τόσον αγνού. Παραλλήλως δέ ή «Μελωδία τής 
εύτυχίας» παρουσιάζει καί επιμελή σκηνοθεσίαν, α
ριστοτεχνικήν φωτογραφίαν καί επιτυχή μουσικήν 
ύπόκρουσιν, χωρίς νά λησμονήσω τό ώραιότατον έ- 
κεΐνο βάλς πού αποτελεί καί τό ρεφραίντής μουσικής 
ύποκρούσεως τοΰ φίλμ.

Οί ηθοποιοί παίζουν άρ ετά καλά. Λαμπρά παί 
ζει ό Σβέν Γκάρμπο, (αδελφός τής Γκρέτα Γκάρμ
πο' ποΰ θά ειχεν ώρισμένως άναδειχθή είς ένα πο
λύ καλόν ζέν πρεμιέ αν ή Σκανδιναυϊκή κινηματογρ. 
παραγωγή ήτο πλέον διαδεδομένη είς τρόπον ώστε 
νά έπισύρη τήν προσοχήν σημαντικών κινημ. παρα
γόντων τής Εύρώπης. Πολύ καλά παίζει καί ή ’Έλ- 
γκις Φρίσκ.

Συμπερασματικώς, πρόκειται περί φίλμ καλού είς 
τό ένδιαφέρον καί ασυνήθες, δι" ημάς είδος του.

”Ζρις Σκαραβαίον

ΤΡΑΓΙΚΟΣ-ΕΡΩΣ
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Πρόκειται περί ενός φίλμ τής σειράς άπό εκείνα 
πού είναι προωριστένα νά κάμουν καλήν καρριέραν. 
Γι’ αύτό συντελούν ή πλοκή τής ύποθέσεως,τόπλοό
σιο σύγχρονο περιβάλλον, τά ωραία εξωτερικά καί 
συμπαθής πρωταγωνιστής. Καλλιτεχνικώς έν τού- 
τοις πρόκειται περί ενός σεναρίου μέτριου, πραγμα
τοποιημένου ύπό τοΰ Ρόμπερτ Λάντ δχι κατά τρό
πον εξαιρετικόν. Σκηνοθέτης δηλ. πού αδυνατεί ν’ 
αποφυγή τις κοινοτυπίες καί αν δχι νά πρωτοπορή- 
ση, νά παρουσιασθή πάντως κάπως νεωτερισμένος. 
Άλλ’ εϊπομεν επιτυγχάνει κάτι άλλα, τά οποία ή- 
ρεσαν πάντοτε είς τό κοινόν.

'Ο Ίβάν Πέτροβιτς σ’ ένα ρόλο ντόν Ζουάν εί
ναι καλός, άλλωστε τοΰ έπήγαινε. Σχετικώς καλαί 
ή Αγνή Έστερχάζυ καί ή φόν Χόλλαιη.

Τό φιλμ ήρεσεν άρκετά καί έσημείωσι-ν επιτυ
χίαν. Ro—Ma.

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Τό φίλμ αύτό, μέ τό όποιον ήνοιξεν τάς πύλας 
του τό «’Αττικόν», έγένετο δεκτόν παντού ένθουσι- 
ωδώς καί θεωρείται ένα άπό τά καλλίτερα τής πε- 
ρυσινής παγκοσμίου παραγωγής. ’Έργον «γυρισμέ
νο» είς τήν ’Αμερικήν άπό τρεις γερμανούς, τόν 
Νιοΰμαν, σεναρίστα, τόν ’Έρνεστ Αιοΰμπιτς σκηνο
θέτην καί τόν ”Εμιλ Γιάννιγκς ερμηνευτήν, διατη
ρεί δλα τά προτερήματα καί τά χαρακτηριστικά ε
λαττώματα τοϋ γερμανικού κινηματογράφου, ήτοι: 
δύναμιν, ωραιότητα φωτισμών καί εκφράσεων, στυ- 
λιζαρισμένον παίξιμο ηθοποιών, δγκον σκηνοθεσίας 
άλλά καί κάποια βαρύτητα δσον άφορά τόν τρόπον 
τής παρουσιάσεως.

Παρμένο άπό τό μυθιστόρημα «Παύλος ό Πρώ- 

τενεΐς διάλογοι τοΰ φίλμ ανακόπτουν τήν δράσιν 
τών ηρώων καθιστώντες τήν έκτύλιξίν του βραδείαν.

Άλλ’ άν ή ταινία χάνει άπό τής άπόψεως αυτής 
οφείλω νά ομολογήσω δτι δέν συμβαίνει τό ίδιον 
καί άπό τών λοιπών της τοιούτων. ΊΙ θαυμαστή 
αρθρωσις τών ηθοποιών καί ή διαυγής άπόδοσις 
τών φωνών των είνε δύο τεράστια τφόντι πλεονε
κτήματα τής ταινίας έκτιμώμενα εϊς τήν σπανίαν ά
ξίαν των μετά τούς βρυχηθμούς τών άμερικανικών 
δμιλουσών ταινιών δφειλομένους ίσως καί εις την 
πλημμελή εγγραφήν τών διαλόγων των καί τήν 
κακήν άρθρωσιν τών ηθοποιών των.

Οί δύο πρωταγωνισταί παίζουν εξαίρετα. Πρό 
πάντων δέ ό Ζάν Τουλοΰ, τοΰ δποίου ή «Στοργή» 
νομίζω δτι άποτελεί τήν κορωνίδα τών δημιουργιών 
του. ΊΙ Κα Μαρσέλ Σαντάλ (έμφανιζομένη ΰπό τό 
καλλιτεχνικόν ψευδώνυμον Ζέφερσον) είνε έπίσης 
μία ιδεώδης Μάρθα.'Ωραιοτάτη δπως είνε καί μ ένα 
μέταλλο φωνής πού αποτελεί ένα πραγματικόν θη
σαυρόν τοΰ όμιλοΰντος φίλμ, υπόσχεται πολλά συν- 
τελούσης είς τοΰτο καί τής τέχνη; της.

Ή σκηνοθεσία τού Ούγκόν πλούσια καί μέ ω
ραιότατα ντεκόρ, καθώς καί ή άριστοτεχν κή φωτο
γραφία μετά τών καλών φωτισμών, συμπληροΰν τήν 
άρτιότητα τής «Στοργής» Μοναδικόν σφάλμα τοΰ 
σκηνοθέτου ώς προανέφερα υπήρξε τό δτι ή ταινία 
του έθύμιζε θέατρον, πράγμα πού ώφειλε καί ήμπο- 
ροΰσε ν’ άποφύγη, δπως ό Κάρλ Φρέλιχ τό έκατώρ- 
θωσε κατά τήν κινηματογραφικήν διασκευήν «ΊΙ 
νύκτα είνε δική μας» τοΰ Κιστμαίκερ.

Πάντως, τό φίλμ ήρεσε πολύ εδώ, υπόσχεται δέ 
απεριόριστον εμπορικήν σταδιοδρομίαν ώς άποτε- 
λοΰν μίαν εύφήμως γνωστήν δημιουργίαν τής Μαρί- 
κας Κοτοπούλη είς τό θέατρον τής οποία; ειχ$ ση- 
μεκόσει σειράν παραστάσεων. "Ιρις Σκαραβαίου

ΝΕΑΠΟΛΙΣ
Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Ταινία όμιλ. ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΠΛΕΝΤΙΤ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Εξαιρετική πρεμιέρα, κόσμος πολύ; καί εκλε
κτός. Τά ταμεία άπό ενωρίς κλειστά καί τό σπουδαι
ότεροι’, ή πλειονότης τών θεατών έφευγε κατόπιν 
ευχαριστημένη' λέγω ή πλειονότης,διότι υπήρχε καί 
μειονότη;, είς τήνόποίαν.έν προκειμένη» συγκατα
λέγομαι, δηλ. ή μερίς εκείνη τών θεατών πού ζητεί 
πάντοτε άπό τό φίλμ καί κάποια καλλι-τεχνική άπό- 
λαυσι, πράγμα πού δέν εΰρε άνέτως εδώ.

'Η γενική ιδέα τοΰ φίλμ οφείλεται είς τόν σκη
νοθέτην Καρμίνε Γκαλόνε καί συνόψιζε ιαι μέ δύο 
λόγια, εϊς τήν δημιουργίαν μιάς μουσικής ταινίας μέ 
άριστον υλικόν τόν τενόρον Κιεποΰρα. 'Ωραία «ε
ξωτερικά, αρκετό; πλούτος, δύο τρία νόστιμα επεισό
δια καί ή αληθινή καλλιτέχνις Μπριγκίτα Χέλμ άρ- 
κοΰν γιά νά τραβήξουν τήν προσοχήν τοΰ κοινού.

Τό ίιχητκιόν μέρος τής ταινίας μάς άφίνει ικα
νοποιημένους, τό δέ μουσικό καθ' αύτό είναι πολύ 
καλό.Συμπέρασμα: Πρόκειται περί ταινίας μέ σπου- 
δαίαν εμπορικότητα, ή οποία έσημείωσε καί ενταύθα 
μεγάλην έπιτυχίαν.

τΟς» τοΰ Ρώσσου ιστορικού Μερεσκόφσκυ, τό φίλμ 
αύτό, παρά τάς ώρισμένας άτελείας του είναι δημι
ούργημα μεγάλης πραγματικής άξίας. 'Ωρισμέναι 
σκηναί πλήθους είνε. ύπέροχοι, εις ρυθμόν καί ζωήν 
καί ώς παράδειγμα αναφέρω τήν σκηνήν της έπανα- 
στάσεως, ώς καί τήν σκηνήν κατά τήν οποίαν δ. Γι- 
άννιγκς παρακολουθούμενος άπό τους διωκτας του 
ανεβαίνει βραδέως τήν κλίμακα τών ανακτόρων του.

Ό ’Έρνεστ Αιοΰμπιτς μάς έδωσε μέ τόν «Πα- 
τριώτην» ένα άπό τά καλλίτερα του έργα.

Μερικοί τόν κατηγόρησαν ότι «ο Πατριώτης» δέν 
είναι έργον άψογον άπό ιστορικής άπόψεως. Πράγ
ματι ό Παύλος Α' τής Ρωσσίας ήτο τελείως διαφο
ρετικός άφ’δτι μάς τόν παρουσιάζει ο I ιαννιγκς. 1ου- 
λάχιστον ή ιστορία τόν χαρακτηρίζει ιός μικροκαμω- 
μένον, λεπτόν, ασθενικόν κομψ’όταμον. Αλλά, αυτό 
δεν μάς ενδιαφέρει καί πολύ () Αιοΰμπιτς ηθέλη- 
σε, καί δικαίως, νά κάμη προ παντός έργον κινημα
τογραφικόν καί νά μή περιορισθή απλώς εϊς τό ψυ
χρόν ιστορικόν πλαίσιον. Πρέπει μάλιστα νά τοΰ ο- 
φείλωμεν καί εύγνομωσύνην δι αύτό, διότι επετρε- 
ψεν είς τόν Γιάννιγκς νά μάς δωση μίαν από τας ω- 
ραιοτέρας δημιουργίας τοΰ τόσον λαμπρού άλλωστε 
καλλιτεχνικού του σταδίου. 'Ωρισμέναι εκφράσεις του 
δπως έπί παραδείγματι είς τήν σκηνήν τοΰ εφιάλ
του, ώς καί εϊς εκείνην πού περνά εμπρός απο τας 
προσωπογραφίας τών δολοφονηθεντων προγόνων 
του, θά παραμείνουν αλησμόνητοι Ισως ειναι^ ολί
γον θεατρικός άλλά πάντα μεγάλος. Δίπλα του ο Λέ- 
βις Στόνε δημιουργεί καί αύτός ένα ύπέροχον τύπον 
εϊς τ ν ρόλον τοΰ κόμητος Παλεν, τοΰ πατριώτου, 
ποΰ θυσιάζει τά πάντα, έρωτα, φιλίαν, χαριν της πα
τρίδας του. Τό παίξιμό του είνε λεπτότατου καί πο
λύ ψυχολογημένου. Παρά το πλευράν των δύο τού
των κολοσσών φυσικόν είναι οί λοιποί νά ώχριοΰν. 
ΊΙ Φλώρενς Βίντορ έχει τήν άπαίτουμένην disticti 
on δχι δμως καί τόν τύπον τής Ρωσσίδος άριστοκρά- 
τιδος. Είνε πολύ Άμερικανίς. Ο Νέίλ Χάμιλτον 
συμπαθής. Ο Γκόρντιγκ ολίγον υπερβολικός είς 
τόν ρόλον τοΰ δολοφόνου στρατιώτου. Εις δύο μι
κρούς ρόλους διακρίνονται επίσης η Βέρα Βορονίνα 
καί ή παλαιά δόξα τοΰ ιταλικού κινηματογράφου ο 
Ι ούλιο Καρμινάτι. Sic transit gloria mtindi.

Εν συμπεράσματι πρόκειται περί έργου με με- 
γάλας καλλιτεχνικά; άρετάς καί τό οποίον δι εμέ 
τουλάχιστον, είνε τό καλλίτερου ποΰ προεβληθη είς 
τήν πόλιν μας έφέτος. Β. Παπαμ-ιχάλης

Ή’ ΣΤΟΡΓΗ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Τό φίλμ αύτό τοΰ Άντρέ Ούγκόν άπό της ενάρ- 
ξεως τοΰ διαλογικοΰ του μέρους μοΰ εθυμισε τήν 
παράστασιν άπό σκηνης τοΰ ομώνυμου θεατρικού 
δράματος τοΰ Μπατάϊγ άπό τό όποιον έλήφθη Μέ 
άλλας /.έξεις δηλαδή, ό Ούγκόν μετέφερε το θέα
τρον έπί τής δμιλούσης οθόνης. Αύτό υπήρξε τό 
σφάλμα του. Διότι ό όμιλών κινηματογράφος έχει 
πάντα άλλον ποοοζ>ι<πιθν να εχτελεση απο αυτόν που 
έξετέ/.εσεν εις τήν π^οχειμενην πεοίπτιοσιν· Οί εχ-
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H ΕΒΙΙΡΙίΙίΠΥ ΙΜΙλΟΥΝΤΟΙ ill TON J NEP ΙΚΑΝΟΝ ΑΪΤΕΡΜ
To αμερικανικόν κοιμόν, δπως καί άλλοτε έγρά- 

ψαμεν, είναι τό περισσότερον ασταθές είς τά; συμ
πάθειας του. Δέν απαιτείται πολύς κζιρός δπως έ
νας «άστήρ» πρώτου μεγέθους περιπέση μίαν ώραί
αν πρωίαν άν δχι είς τελείαν άφάνειαν πάν
τως είς δευτερεΰουσαν θέσιν.

Ό όμιλών κινηματογράφος έκτος άπό τήν τελεί
αν άναστάτωσιν πού έπέφερεν είς τούς κινηματογρα
φικούς κύκλους, έπέφερε καί μεγάλα; αλλοιώσεις είς 
τήν κλίμακα τών «αστέρων». ’Έσωσε μάλιστα καί 
πολλούς καλλιτέχνας οί όποιοι χάρις είς τά φωνητι
κά των προσόντα έλαμψαν έκ νέου, ενώ έκινδύνευαν 
νά δύσουν είς τόν βωβόν.'Η περίπτωσις τή; Νόρμα 
Σήρρερ, ή οποία σήμερον είναι ή μεγάλη βεντέτα τή; 
’Αμερικής, ό μαγνήτης πού προσελκύει τά πλήθη, 
δικαιολογούν τ’ άνωτέρω. Τήν ζηλευτήν αύτήν θέσιν 
τήν άπέκτησεν κατόπιν τών δύο της δηγιουργιών 
είς τά έργα «'Η διαζευχθεΐσα» καί «’Άς ήμεθα χα
ρούμενοι».

Τήν Νόρμα Σήρερ τήν ακολουθεί ή συμπαθε- 
στάτη Ζανέτ Γκαίϋνορ ή όποια μάλιστα εις (ορισμέ
να; δημιουργίας της, τήν υπερτερεί.

Έκθρονισθεΐσα άπό τούς δύο αυτού; «άστέρας» 
ή Κλάρα Μπόου καί ή Γκρέτα Γκάρμπο, διατηρούν 
έν τούτοις πάντοτε τήν μεγάλην των επιρροήν έπί 
τοΰ κοινού.

'Η Κλάρα Μπόου έπεσε θύμα τής μεγάλης δια- 
φημήσεοος πού έγεινε γύρω άπ’ αυτήν. Ή φήμη 
της παραμένει ανέπαφο; εϊς τά μεγάλα κέντρα, δταν 
ή πελατεία της άποτελουμένηκυρίως άπό τάς «flap
pers», τή; έμεινε πιστή, άλλά εί; τά; επαρχίας δ «ά
στήρ» της ώχρίασε αίσθητώς. "Οσον διά τήν Γκρέ
τα Γκάρμπο τά τώκις τήν έζημείωσαν. Προτιμούν 
νά τήν βλέπουν παρά νά τήν ακούουν. Είναι δίκαι
ον έν τούτοι; νά λεχθή πρός άπαλλαγήν τη; δτι ή 
δόξα της εϊς τόν βωβόν υπήρξε τοιαύτη ώστε τής ή
το δύσκολον νά άνταποκρίνεται διαρκώ; πρός τάς α
παιτήσεις τοΰ κονοΰ.

’Αντιθέτω; ή Ρούθ Τσάττερτον, έσχάτω; άνα- 
κηρυχθεισα μεγάλη βεντέττ, δφείλη τόν θρίαμβόν 
της άποκλειστικώς εί; τόν όμιλοΰντα. 'Η περίπτωσις 
είναι σπανίακαί άξίζει νά σημειωθή

'II Νάνσυ Κάρρο/. βλέπει αύξανομένην καθημε
ρινώς τήν δημοτικότητα της. Μερικά καλά φίλμ θά 
άρκέσουν είς τό νά τήν επιβάλλουν τελειωτικά.

'Π Τξοάνα Κράουφορ είναι^περιζήτητη καθ’ δ- 
λην τήν ’Αμερικήν. 'Η Ζανέτ Μάκ Ντόλαντ καί ή 
Κλωντέτ Κολμπέρ, άμφότεραι άγνωστοι εί; τήν πόλιν 
μας, έπιβεβαιοΰν βραδέως μέν άλλ’ ασφαλώς τήν θέ
σιν των.

'Η γνωστή καρατερίστα Μαρί Ντρέσλερ χαίρει 
επίσης μεγάλης φήμης καί δημοτικότητος.

'Η Γκλόρια Σβάνσον διατηρεί τήν φήμην της. 
”Αν καί είς ώρισμένα μέρ»] τό γόητρόν της έμειώθη 
ολίγον, τό Όνομά της παραμένει πάντοτε μία σοβα

ρά έγγύησις διά τούς εμπόρους ταινιών.
Οί παλαιοί «άστέρες» Μαίρη Πίκφορδ, Μπίλλυ 

Ντόβ, Νόρμα Τάλμαιτζ, Μάριον Νταιβις. Ντολορές 
ντέ?. Ρίο καί αύτή άκόμη ή Μπεμπέ Ντάνιελς χά
νουν έδαφος. Άλλά αυτή ή πτώσις οφείλεται κατά 
μέγα μέρος είς τήν πενιχρότητα τών έργοτν εϊς τά 
όποια ένεφανίσθησαν.

Τέλος ή Κορίν Γρίφιθ, διακεκριμμένος «άστήρ» 
τοΰ βωβοΰ, έχασε πολύ έξ αιτίας τής μετριότητος 
τής φωνής της.

Άπό τήν ανδρικήν μερίδα υπερτερεί ό Μωρίς 
Σεβαλιέ. 'II δόξα του δέν μειοϋται καί άρέσει είς 
δλους, άνδρας καί γυναίκας.

Ό Βίλλ Ρόγκερς, άλλος μέγας ευνοούμενος, έρ
χεται κατόπιν, δσον άφορά τήν ποσότητα τών εισ
πράξεων. 'Η φήμη τοΰ καλλιτέχνου τούτου φαίνε
ται νά οφείλεται κυρίως είς τό δτι τά έργα είς τά ό
ποια εμφανίζεται είναι κατά κανόνα «ΰπερπαραγιο- 
γαί». Μαζύ μ’ αύτόν ό Ζιύρζ ’Άρλις καί ό Βάρνερ 
Μπάξτερ, αυτός μετά τήν «Μανουελίτα», πραγμα
τοποιούν θαυμάσιους αριθμούς.

Ό Τσάρ/. Φάρρε?. είναι δλιγώτερον τώρα τής 
μόδας καί στηρίζεται κυρίως έπί τή; γυναικεία; πε
λατεία;, δπω; άλλωστε καί ό Τζώρτζ ’Οτπράϊεν. 'Ο 
Ούΐλλιαμ Χάϊνε; δέν σημειώνει πλέον μεγάλα; έπι
τυχία;.

Αφού υπήρξε ή μεγάλη ατραξιόν καί έπραγμα- 
τοποίησε τά; μεγαλυτέρα; εισπράξεις ό Ά?. Τζόλ
σον, είδε τό γόητρόν του νά μειοϋται αϊσθητώς. 'Η 
ίλιγγιιόδη; πτώσι; τοΰ τραγουδιστού τή; τζάζ υπήρ
ξε μία άπό τά; ταχυτέρας καί πλέον τελεία; πού έ- 
σημειώθησαν ποτέ εί; τήν ιστορίαν τοΰ φίλμ.

Άπό τού; «παλαιού;» ό Ραμόν Νοβάρρο καί ό 
Ρίτσαρ Μπάρθελμες άνεδείχθησαν άκόμη περισσό 
τερον. Αρέσουν εί; δλα τά μέρη τοΰ κόσμου.

'Ο Ούάλλας Μπήορυ μετά τό «Μεγάλο σπήτ·ι», 
είναι περισσότερον δημοφιλής άπό ποτέ.

'Ο Ρόναλτ Κόλμαν καί ό Τζιον Μπάρριμορ δι
ατηρούν τήν φήμην των μέ μερικά; διαβατικά; δύσεις.

Άπό τούς νέους, ό Ούΐλλιαμ Πάουελ, ό Ρόμπερ 
Μονγκόμερυ, ό Πώλ. Αούκα; καί ό Τσέστερ Μάρις 
είναι οί πλέον δημοφιλείς καί αξιοσημείωτοι.

Οί άναγνώσται μας θά παρετήρησαν δτι μέσα 
στόν άνωτέρω κατάλογον δέν φιγουράρει ο Τσάρλυ 
Τσάπλιν. Ό μέγας μίμος μόλις έτελείωσε τό έργον 
του «Τά φώτα τή; πόλεω;» καί δέν μπορεί κάνει; 
νά προμαντεύση ποία θά είναι ή μοίρα τή; παρα
γωγή; ταύτης καί αί συνέπειαίζτη; έπί τοΰ μεγάλου 
γοήτρου τοΰ δημιουργού της. 'Ο Τσάρλυ Τσάπλιν 
θαυμάζεται πολύ εί; τά; Ηνωμένα; Πολιτεία; διά 
τήν πίστιν του πρό; τήν βωβήν οθόνην καί τήν ε
νεργητικότητα του, νά παραμείνη πιστό; παρ’ δλα; 
τά; αντιδράσεις είς τήν μέθοδον πού τού έπέτρεψε 
νά δημιουργήση τήν προσωπικότητά του.

Β. Π.

. . . . . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ Ϊ Ν ΜΑΓΕΡ ΦΙΛΜΣ “ΕΛΛΑΣ,, A. Ε. 
Ετήσιος ‘Ισολογισμός 31ης Αύγούστου 1929

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Λογ)σμοί παρά Τραπέζαις (έντοκοι Καταθ.

Δραχμών)
Ταμεΐον (Μετρητά)
Χρεώσται (Τρέχ. Λ)σμο’ι Πελατών)
Λνταποκριταί (Γραφεΐον Βερολίνου) 
’Εγγυήσεις μας παρά τρίτοις
Διαφημιστικόν υλικόν'
Ποζιτίφ (Άνεμφάνιστος ταινία) 
’Έπιπλα και σκεύη
Προπληρωθέντες Λ)σμοί (Ένοίκιον κλπ.) 
Κάλβερ 'Έξπορτ Ν. Ύόρκης (εμβάσματα ι 
Κέρδο-Ζημίαι (υπόλοιπον είς νέον)

ιι ac

ΑΝΑΛΥΣΙΣ

Ποσοστόν έπί πραγματοποιηθέντων ενοι
κίων ταινιών, υπέρ Κάλβερ "Εξπορτ 
Ν. Ύόρκης

’Αποσβέσεις καταστραφ. Διαφ. Υλικού 
’Αξία καί έξοδα Ζουρνάλ
Γενικά έξοδα (ώς ή προσηρτημένη άνάλυσις)

Ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
' ' Α. ΚΟΡΝΦΕΛΤ

SSt Δημοσιεύομεν άνωτέρω τόν πρώτον έτήσιον’Ισολογισμόν 
τής Α.Ε. ΜέτροΓκόλτουϊν Μάγερ Φίλμς’Έλλάς κλεισθέν- 
τα τήν 31ην Αύγούστου 1929 καί κυρωθέντα ύπό τής Λ’ 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τής εταιρεί
ας ταύτης τής 23 Δεκεμβρίου 1929. Κατά τήν Συνέλευσιν 
έκείνην παρευρέθησαν άπαντες οΐ μέτοχοι, τρεις τον αριθ
μόν, ήτοι :

’Αλβέρτος Κόρνφελδ διά μετοχάς 4θ0 
Έδουάρδος Χάρτυ » » οΟ

καί Γεοΐργιος Νίκολας » ·>θ
Δεδομένου δέ ότι τά κεφάλαια τής εταιρείας ταύτης 

ανέρχονται είς δρ. 500.000 καί έκαστη μετοχή εΐνε ονομα
στικής αξίας δρ,'1000. έξεπροσωπήθη ολόκληρον τό Κεφά- 
λαιον όπερ καί'εύρίσκ.εται κατά τά 8|10 εις χεΐρας τοϋ 
Γεν. Διευθυντού τής εταιρείας, κατά τό 1)10 είς χεϊ- 
οας τοΰ ύποδιευθυντού αυτής κ. Ε. Χάρτυ καί κατά τό 
υπόλοιπον 1|10 είς χεΐρας τοΰ ταμίου της κ. Γ. Νίκολα.

Οΰτως ή ’Ανώνυμος αύτη εταιρία άποτελεΐται ύπό τών 
ιδίων υπαλλήλων της, διοικεΐται σχεδόν ύπ’ αύτών, έφ’ 
όσον τό Διοικ. Συμβούλιον αύτής αποτελούν οί κ.κ. Αλ. 
Κόρνφελδ, Ε. Χάρτυ, Α. Αώρενς καί Δ·. Λαζαριμου καί 
ελέγχεται ύπ’ αύτών ώς έχουσα ελεγκτάς τόν υπάλληλον 
της κ. Όδ. Καπάδαην καί τόν κ. Πέππαν.

Ώς έμφαίνεται έκ τοΰ’Ισολογισμού της καί είδικώτερον 
έκ τής άναλύσεως τής μερίδος «Κερδών καί ζημιών , αί 
έξ ένοικιάσεως τών ταινιών τής εταιρείας Μέτρο εισπρά
ξεις μέχοι 31 Αύγούστου 1929 άνήλθον είς δραχμάς 1.798. 
153. Έξ αύτών δρχ. 1.086.333.60 είναι τά ποσοστά έπί

Ό Ποοϊστάμενος τοΰ Λογιστηρίου 
Γ. ΝΙΚΟΛΑΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

51.809.—
Μετοχικόν Κεφάλαιον (έξ ολοκλήρου κα- 

τατεθέν) 500.000.—
5-000.— ’Αποσβέσεις επίπλων καί σκευών 9.880.65

62.891-30 ’Εγγυήσεις διαφόρων παρ’ ήμΐν 127.882.80
23.364.30 Φόροι (έπί μισθοδοσιών υπαλλήλων) 7.221.85
18.400.50 Πιστωταί (Κάλβερ "Εξπορτ Ν. Ύόρκης
25-390.80 Λογαριασμός Δολλαρίων 176.857.02

1.127.11 Προκαταβολαί πελατών 5.000.—
131.289.30 Πληρωτέοι Λογαριασμοί 500.—

8.587. -
ις) 397.024.96

99.457.87
827.342,32 827,342.32

ΕΡΙΔΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Εισπράξεις έξ ένοικιάσεως ταινιών 1.798.153

1.086.333.60
καί πωλήσεως 

διαφημ. ύλικού 72.873—
58.210.20 Εισπράξεις έξ ένοικιάσεως Ζουρνάλ 7.950.—
8.579.10 Τόκοι και Συναλλαγματικοί διάφοροί 1.640.88

826.951.85 Κερδοζημίαι (Υπόλοιπον είς Νέον) 99.457.87
1.980.074.75 1.980.074.75

τών πραγματοποιηθέντων ενοικίων ταινιών τής Κάλβερ 
Έξπορτ τής Νέας Ύόρκης. "Ωστε απομένουν έκ τών εισ
πράξεων τών ταινιών υπέρ τής εταιρείας Μέτρο Γκόλδουϊν 
Μάγερ Φίλμς Ελλάς Χραχμαί 711.819.40. Εις ταύτας 
προστίθενται δρχ. 14.662.80 καθαρόν κέρδος ένοικιάσεως 
διαφημιστικού ύλικοΰ καί δρχ.1.640.88 έκ τόκων καί συ
ναλλαγματικών διαφοοών καί οΰτω έχομεν σύνολον κεοδών 
δρχ. 728.123.08.

Δεδομένου δμως οτι τά γενικά έξοδα καί μισθοί τής 
εταιρίας άνήλθον είς δρχ. 826.951.85 είς άς προστίθενται 
καί δρχ. 629.10 έκ ζημιών έκμεταλλεύσεως ζουρνάλ καί έ
χομεν σύνολον κερδών δρχ. 827,580.95, μένει καθαρά α
κάλυπτος ζημία έκ δρχ. 99.457.87. Δηλαδή <> πρώτος χρό
νος τών εργασιών’ τής εταιρίας ταύτης ήρκεσε ΐνα τής ε
λάττωση τό κεφάλαιον είς 100.000 δρχ. "Ητοι κατά 20ojo.

Ύπό τάς συνθήκης ύφ’άς έργάζεται ή εταιρία αϋτη,μή 
έχουσα δηλαδή ύποχρεώσεις πληρωμής κοπιών καί δικαι- 
οηιατος έκμεταλλεύσεως ταινιών ώς αί άλλαι κινηματο
γραφικοί έταιρίαι καί κρατούσα υπέρ έαυτής τό. 40ο|ο σχε
δόν τών εϊπραττομένων, θά έπρεπε λόγφ τών άκρως Ικα
νοποιητικών τών έξ ένοικιάσεως τών ταινιών είπράξεων 
ν’ αντιμετωπίζω τά Γενικά Έξοδα τούλάχιστον αύτής άν 
μή νά διανείμη μέρισμα είς τούς μετόχους της καθόσον ού- 
τοι οντεςαύτοί ούτοι οί άνώτεροιύπάλληλοί της απολαμβά
νουν τούς μισθούς των. γνωστού όντος άλλωστε ότι αί 
’Ανώνυμοι Εταιρεία έν Έλ/.άδι ονομάζονται οΰτω άπο- 
κλειστικώς καί μόνον διά λόγους φορολογικούς καί είδι- 
κώς, όπως αποφεύγουν τόν έλεγχον τών Οικονομικών ύ- 
παί,λήλων.

Δέν γνωρίζομεν ποια είνε τ’αποτελέσματα τοΰ Β’ έ-
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τους τής Έταιοίας ταύτης, δπεο έληξεν άπό τοϋ Αύγού-I μεν θτι, ή Διοίκησις τής ως άνω Εταιρείας Οά ελαβε τά 
στου έ. ε. Ταΰτα Οά δημοσιεύσωμεν έν καιρώ οτε Οά έχω- κατάλληλα μέτρα ώστε νά μή έχουν παρουσιασθή παρο- 
μεν· τά πρός τοΰτο στοιχεία· Θέλομεν δμως νά πιστεύω- | 9οια αποτελέσματα. νν .

κινηματογραφικός ΑΣΤΙΙΡ 1ί

; κινηματογραφική ' ε’βα'ομας ’"ί
ΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
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22.00 Μπέλζ Σινεμά 230. - 230. - () Άμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν 192 3)4 187 5)8
60.— Σινειιά Έξπλουατασιόν 895.— 916. - 8. Ήστιιαν Κοντάκ 1621]2 166

6.— — Μοντέρν «Α» 136.-- — 4. Φόξ Φίλμ 36 114 29
16.— ’Όιινια 188.— 187.— 1.60 Τζένεραλ Έλέκτρικ 191)4 49
10.— — Τιράζ Α. Μωρίς 110. - — V Αόβε Ένκοοπορέϊτεντ 59 5)8 54
11.— Πατέ Σινεμά 192.— 195 — 4. Παραμάουντ Ποϋπλιξ 47 3]4 13 1 ]2
35.— — Αξιόν ντέ 'ΰουϊσάνς 170.— 172.— Πατέ Έκτσέϊνς 6 6 1)2

Παρί Κονσόρτσιουμ — — Ράντιο Κορπορ. όφ Άμέρικα 191)4 15
20.— Γκωμόν, Ώμπέρ. Φοάνκο-Φίλμ 160.— 16ο. - Ράντιο Κέϊ^ ’Όρφεουιι 21 3)8 21
10 — Φίλμ Γκωμόν 160 — 170.— Φόξ θήατερς 6 114 6

Φίλμ «Μετροπόλ» — — 4 Γουώρνερ Μπρόδερς 19 11| 15 3)8
- 1|16 parts c. -ί alt. —· —

68.78 Πατέ Μπέμπυ 700.— 662.—
20.- - Σοσιετέ Μαριβώ 270.- —

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΦΓΠΟΛΙΝ

ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ (Τοΰ μονίμου άνταποκριτοΰ μας). 
Τήν παρ. Πέμπτην ήνοιξε τ·ς πύλας του μόνον διά 
προσκεκλημένους, ο νέος μεγάλος κινηματογράφος 
τής πόλεώς μας «Γκλόρια» τών ομογενών κ. κ. Σό- 
μογλου καί Σαγρίδου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Φ. 
Φράγκο. Ή έσπερίς αΰτη, εις ήν παρευρέθησαν ε
πίσημοι, δημοσιογράφοι καί οί διευθυνταί κινημα
τογράφοι’ καί κινηματογραφικών γραφείων τής πό
λεώς μας, ύπήρξεν έπιτυχήςάπό πάσης άπόψεως 
προβληθείσης καί τής ώραιοτάτης χρωματιστής ται
νίας «Ό βασιλεύς τής Τζάξ».

'Ο έτερος νέος κινηματογράφος «Άρτιστίκ» Οά 
κάμη έναρξιν έντός ολίγων ημερών.

Εΐς τόν κινηματογράφον «Όπερά» προεβλήθη
σαν τά έργα «'Η γυναίκα τών όνείρων»μέ τήν Βίλ
μα Μπάνκυ καί «Δόν Πετρούτσιο» μέ τήν Μαίρη 
Πίκφορτ.

Τό «Μοντέρν», ό μοναδικός βωβός κινηματο
γράφος τής πόλεώς μας, πααουσίασε μέ έπιτυχίαν τά 
έργα «Τιτΐχνΐκ» καί «Ή γυναίκα μέ τό κοράκι».

Εις τήν «Άλάμπρα» προεβλήθησαν τά έργα«Ό 
βασιλεύς τών Παρισίων» καί «Ό γαλάζιος άγγελος» 
τό όποιον προβάλλεται συγχρόνως καί είς τό «Με- 
λέκ». Είς τό «Μελέκ» προεβλήθη προηγουμένως καί 
τό έργον «"Ενα ταγκό γιά σάς».

Είς τό «Μαζΐκ» προεβλήθησαν τά έργα «Bouton 
du vierge» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί «Τό τελευταίο 
τραγούδι τοΰ έρωτος» ταινία πρώτης τάξεως μέ τόν 
Τάουμπερ. Ναζλόγλου

Η ΚΙΝΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ1ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
ΛΑΡΝΑΚΑ ’Οκτώβριος (Τοΰ τακτικού άνταπο 

κριτοΰ μας)— Σάλον Ροζ Κυπριανού. Προεβλή
θησαν τά έργα « Αγάπη στήν έρημο» μέ πρωταγο)- 
νιστάς τόν Νόαχ Μπήρρυ καί τήν ’Όλιβ Μπόρτεν. 
Τό έργο ήτο καλόν καί ύπερήρεσε. Κατά τήν πρώ
την βραδυνήν προβολήν, ή αίθουσα ήτο άσφυκτικώς 
γεμάτη. Έπίσης προεβλήθη ό «Καπετάν Κάρλες» 
μέ τόν Μπόμπ Στήλ, μέ έπιτυχίαν σέ κοσμοσυρροή 
Τό Σαλόν Ροζ σέ διάστημα δύο εβδομάδων πα
ρουσίασε μόνο δύο έργα καί τοΰτο γιατί έκαμε τάς 
συνεδριάσεις του ό υπνωτιστής δόκτωρ Μόρσυ. Θά 
έπρεπε νά ευχαριστήσομε τόν κ. Ν. Κυπριανού εΐς 
τήν πρωτοβουλίαν τοΰ οποίου οφείλεται ό ερχομός 
τοΰ έ'λληνος ύπνωτιστοϋ. "Οσοι είχαν τήν ευτυχίαν 
νά παρακολουθήσουν τάς συνεδριάσεις του (τιμολό
γησαν δτι είναι πραγματικής επιστημονικής αξίας.

Θέατρον «Παράδεισος» Μακρίδη. Προεβλή
θησαν τό «Ροζ Μαρή» μέ. αποτυχίαν, ή «'Ωραία 
εξόριστος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί τόν ’Αντώνιον 
Μορένο Γό φιλμ αύτό ήτο πολύ ωραίο, ήρεσε δέ. 
ύπερβολικά. «Αι δύο άδελφαί» μέ τήν Νόρμα Σήρ- 
ρερ πολύ μονότονο στήν άρχή καί στο τέλος γίνεται 
λιγάκι καλό καί τό «Σήμα τοΰ κινδύνου» μέ τόνΜίλ- 
των Σίλς καί τήν Τέλμα Τόντ μέ έπιτυχίαν

Στ. I. Δημ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνταποκριτα'ι τοΰ «Κινημ. 
Άστέρος» είς Δράμαν, Ναύηλιον, Τρίηολιν, 

। Πνργον, Κόρινθον, Άμαλιάδα και είς οίανδή- 
( ποτέ πόλιν τής Πελοπόννησου δπου λειτουργεί 
κινηματογράφος. Οί έπιϋ'υμουντές ας γράφουν 

1 σχετικώς πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού.

Ζωηρά κίνησις παρετηρήθη κατά 
την λήξ. εβδομάδα είς τους Αθηναϊ
κούς κινηματογράφους καί ιδίως είς 
τό «Σπλέντιτ», τό Κοτοπούλειον» 
και τό «Πάνθεον», όπου προεβάλ- 
λοντο είς μέν τά δύο πρώτα συγχρό
νως τό εργον Νεάπολις η πόλις τών I 
τραγουδιών». είς δέ τό τρίτον Ή1 
στοργή».

Διονύσια. Προεβλήθη τό έργον 
Παρθένες τοϋ 1930» καί δ Τίτα Ροΰ- 

φο στήν «Άφρικάναν».
ΉΙύσια. Προεβλήθη τό γαλ. όμιλοΰν 

φιλμ «Σού λέ τουά ντέ Παρί» καί τό 
ζουρνάλ «Τό ταξεΐδι τοΰ Βενιζέλου 
εΐς τήν ’Άγκυρα».

Παλλάς. Προεβλήθη ή έπιΟεοιρησις 
«Φόξ Φόλλις».

Πατέ. Τό ραγισμένο βιολί μέ τήν 
Μπίλλυ Ντόβ καί «Εβραία» μέ τόν 
Μαρτινέλλι.

’Απόλλων. Προεβλήθη μέ επιτυχί
αν «Νύχτες καταιγίδος».

Λ. Πύργος. Προεβλήθη τό έργον 
«Τά τρία πάθη». "

Σπλέντιτ. Καθ’ ύλην τήν παρ. έ
βδομάδα προεβλήθη 'Η Κιβωτός τοΰ
Νώε».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μπέλφεγκορ»,«Μανωλέσκου» καί Έκ- 
δίκησις καί μεταμέλεια».

Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Τραίνο 
στις φλόγες», «Τό αίνιγμα μιας νυκτός 
κα'ι συνέχεια επεισοδιακού «Μοιραϊον 
σημεΐον».

’Ολύμπια. Προεβλήθη τό φίλμ<Πε- 
ραστικά πουλιά».

Φαΐνιξ (Τούμπας). Προεβλήθη μέ 
μεγίστην έπιτυχίαν τό «S.O-S.» μέ τήν 
Τζίνα Μανές. Σινεφίλ
ΠΑΤΡΑΙ

Πάν&εον-ΑϊΌ-ονσα (όμιλών). Προ- 
εβλήΟησαν τά έργα «Ούγγρική μελω
δία», «Έτσι εινε τό Παρίσι» μέ απο
τυχίαν καί «Ή πριγκήπισσα τοΰ ιππο
δρομίου» έπιτυχώς.

Πάν&εον-Ταράτσα. Τό Ιον καί 2ον 
έπεισόδιον τοϋ έργου «Ό Ταρζάν στά 
παρθένα δάση-.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
Δέν παίζουν μέ τόν έρωτα , «Ό αι

χμάλωτος τοΰ Εμίρη καί Σύγχρονες 
Παρθένες . Προσεχώς «Σαχραζάτ».

’Ανδριόπουλος
ME? ΟΛΟΓΓΙΟΝ '

Θέσπις (Διεύ&. Καζαντζή). Προ

Έπίσης αρκετή κίνησις παρετηρή- 
θη και είς τό «Αττικόν», τό όποιον 
εκαμε έναρξιν άπό τής παρ, Τετάρ
της μέ τό έργον CO πατριώτης», καί 
μέ πρωταγωνιστήν τόν μεγάλον Γιάν- 
νικς.

Τήν προσεχή έβδομάδα προστίθε
ται όριστικώς καί όγδοος κεντρικός 
κινηματογράφος, τό «Τριανόν», τό ό
ποιον θά κάμη έναρξιν κατά πάσαν 
πιθανότητα τήν προσεχή Τετάρτην 
3 Δεκεμβρίου μέ τό έργον Τό χαμέ
νο Τσέππελιν».

Έν τούτοις παρ' όλην τήν φαινο
μενικήν κρίσιν είναι άληθές„ κατ* * 
επισήμους εννοείται πληροφορίας, ό
τι δέν έμειώθη ουδόλως ό αριθμός 
τού συχνάξοντος είς τούς κινηματο
γράφους κοινού, άπό πέρυσι, Γεννά- 
νάται όμως τό ερώτημα: Έφ3 όσον 
άπό σήμερον προστίθενται έτεροι 
δύο κεντρικοί είς τούς πέρυσι λει- 
τουργούντας 6, θά δυνηθούν όλοι 
ν' άντεπεξέλθουν είς τά τεράστια έ
ξοδά των. αφού ό άριθμός τού συχ
νάξοντος κοινού δέν ηύξήθη ; CH ά- 
πάντησις δέν είναι καί τόσον εύκο
λος,καθ' όσον οί έπιχειρηματίαι μας 
δυστυχώς — όπως άπέδειξαν τουλάχι
στον μέχρι σήμερον—δέν σκοτίζονται 
διόλου είς τό νά δημιουργούν φίλους 
τού κινηματογράφου. Άπ3 εναντίας 
μάλιστα κατόρθωσαν μέ τά ληφθέν- 
τα .άστοχα μέτρα των — αύξησις τής 
τιμής τών εισιτηρίων—νά άπομακρύ- 
νουν τόν κόσμον άπό τούς κινηματο
γράφους. Διότι ή έπικράτησις τού κι
νηματογράφου άνά τόν κόσμον, γεγο
νός άλλωστε άναμφισβήτητον,οφείλε
ται κυρίως είς τό προσιτόν τού εισι
τηρίου, πράγμα τό όποΐο-P έπέφερε 
καί τήν πτώσιν τού θεάτρου. Σήμερον 
έν Έλλάδι τουλάχιστον, κατήντησε 
τό θέατρον εύθυνότερον τού κινημα
τογράφου, διά τόν λόγον δέ τούτον ά- 
σφαλώς κλονίζεται καί ή θέσις αυ
τού, όπως συνέβαινε άλλοτε μέ τό θέ
ατρον.

Θά μάς εϊπουν ίσως οί άντιφρο- 
νούντες ότι, πώς τότε πρέπει νά κα- 
λύφουν τά τεράστια έξοδά των (φό
ρους Δημοσίου,ενοίκια ταινιών κλπ);

Είς τούτο όμως έχομεν νά δώσωμεν 
πρόχειρον τήνάπάντησιν.’Έχετε πλη- 
ρέστατατα δίκαιον άγαπητοίμας. άλλά 
τί θέλετε νά κάμη καί ό κόσμος, ό 
όποιος δέν έχει χρήματα; Πρέπει νά 
στερηθή καί αύτής τής τροφής του 
διά νά έλθη είς τόν κινηματογράφον;

Δέν είναι λοιπόν προτιμώτερον νά υ
πολογίζετε εί. τδ εύθηνότερον είσι
τήριον μέ πολύν κόσμον, έναντι τού 
όλιγίστου μέ μεγάλην τιμήν εισιτη
ρίου ;

Τήν παρ. Κυριακήν είς μίαν αίθου
σαν τού Εργατικού Κέντρου 3 Αθη
νών συνήλθον είς τακτικήν Α' Γενι
κήν Συνέλευσιν τά μέλη τού Πανελ
ληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Κινη
ματογραφικών 'Επιχειρήσεων. Κατ' 
αυτήν ό προσωρινός πρόεδρος τού 
Π.Σ.Υ.Κ.Ε.» άνήγγειλε τήν έπικύ- 

ρωσιν τού Καταστατικού τού Συνδέ
σμου ύπό τού Πρωτοδικείου 3Αθη
νών καί έποότεινε τήν προσχώρησιν 
τού Σωματείου είς τό “Εργατικόν 
Κέντρον 3Αθηνών, τήν οποίαν καί έ- 
δέχθη ή συνέλευσις διά βοής. Είτα 
παραιτηθέντος τού προσωρινού Δ. 
Συμβουλίου, έγένετο έκλογή νέου ζα 
κτικού τοιούτου καθ' ήν έξελέγησαν 
οί έξής:
Πρόεδρος Τ. Παπαχριστοφίλου. 
3Αντιπρόεδρος Εύθ. Γιαννέλης. 
Γ. Γραμματεύς Τ. Χανιώτης. 
Ταμίας Γ. Νίκολας
Σύμβουλοι δέ οί κ.κ. Φρ. Μουντάκης. 
Βίκτωρ Μιχαηλίδης, Γ. Βασαλιός, 
Μιχ. Τουλής καί Δ. Ξανθόπουλος, 
άναπληρωματικοί δέ οί κ.κ. Κ. Ϋΐα- 
ζαρίδης, Γ. Παπαλεξάνδρου καί Γ. 
Ασυδάρος. “Εξελέγησαν έπίσης ώς έ- 
ξελεγκτική Επιτροπή οί κ.κ. “Οδ. 
Καπάδαης, Π. Τσοχατζόπουλος καί 
Δ. Μανιάτης.

* 
# *

Συνίστάται ιδιαιτέρως είς τούς ά- 
ναγνώστας μας. τό είς τήν Βην σελί
δα τού παρόντος τεύχους δημοσιευό
μενου άρθρου μας περί τής ταινίας 
«Χάϊ-Τάγκ , ή οποία ώς πληροφορού- 
μεθα άσφαλώς. θά προβληθή τήν 
προσεχή έβδομάδα είς δύο συγχρόνους 
κινηματοθέατρα, είς τό «Σαλόν 3Τντε- 
άλ καί είς κάποιο άλλο τό όποιον δέν 
είνεάκόμηγνωστόν.Πρόκειται περίται- 
νίας άληθινά άριστουργηματικής, ό- 
μιλούσης είς τήν γαλλικήν γλώισαν 
μέ πρωταγωνιστάς τους γάλλους άρι- 
στεΐς τής έβδομης τέχνης. eO «.Κινημ. 
“Αστήρ» δύναται νά διαβεβαιώση ά- 
δισζάκτως τούς άναγνώστας του ότι 
τό έλληνικόν κοινόν σπανίως—σπανι
ότατα άπολαμβάνει τοιαύτα άριστουρ- 
γήματα.

Έπί τή ευκαιρία αύτή νομίζομεν 
ότι έ'/ομεν καθήκον νά συστήσωμεν 
είς τάς διευθύνσεις τών κινηματοθε
άτρων πού θά παρουσιάσουν άπό τής 
όθόνης των τό άριστούργημα αύτό 
τού ’Άίχμπεργκ, τό όποιον σημειωτέ- 
ον όπου κι3 άν προεβλήθη έσημείωσε 
πραγματικόν θρίαμβον, νά δώσουν 
ιδιαιτέραν προσοχήν εις τόν τρόπον । 
τής παρουσιάσεώς του πρό τού Α

θηναϊκού κοινού, διότι ή μή κατάλλη
λος παρουσίασίς του θά άποτελέση 
έγκλημα καί διά τήν τέχνην καί διά 
τήν έπιχείρησιν.

Παρου σιάζεται ήδη μία εύκαιρία 
να εκ τιμήση τό Κοινόν καί τήν νεω- 
τέραν κινηματογραφικήν Τέχνην καί 
τήν καλλιτεχνικήν καί έπιχειρηματι- 

1 κήν άντίληφιν τών διευθυντών τών 
κινηματογράφων πού θά παρουσιά
σουν ενα τοιούτον άριστούργημα-

Άς ίδωμεν όμως.
eo Άργος

ΕΛΣΊΚΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Θ ΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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εβλήθησαν τά έργα Δόξα , «Τό μυ
στηριώδες ύποβρύχιον», Ρίγος θανά
του» καί Ό Κόμης τοΰ Τεξάς»».£ίΙρο- 
σεχώς «Ό βασιλεύς τής ταχύτητος».

Γεωργόπουλος
ΚΑΛΑΜΑΙ

Τριανόν. Προ τοΰ φαγητού κινημα
τογράφος μέ τό έργον «Όταν οϊ άν- 
δρες άγαποΰν» καί μετά τό φαγητόν 
δίδει παραστάσεις ή 'Οπερέττα Ζαφει
ριού.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Έρως καί σπόρ καί Τό τελευταίο 
κόλπο >. Μιχάλου
ΞΑΝθΗ

Μέγας. Κατά τήν παρελθοΰσαν ε
βδομάδα προεβλήθησαν τά έργα «Βέρα 
Μίρτσεβα», «Πρίγκηψ Ροβέρτος», «Μα- 
ριέττα» καί διάφοροι κωμωδίαι. Προ
σεχώς Οί άπάχηδες τών ’Αθηνών».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μεγάλη παρέλασις τό όποιον ήρεσεν 
καί τό περιπετειώδες< Μυστυριωδης θη
σαυρός» μέ τόν Έντυ Πόλο.

Καζαντζής
ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα 
- Ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος», «Οί 
ιππείς τής ερήμου , Ό προδότης»διά 
δευτέραν φοράν μέ κοσμοσυρροήν, 
«Ματαιότης», «'Π τρελλή χορεύτρια» 
καί «Δοκιμαστικός γάμος άμφότερα 
λίαν έπιτυχώς. Μπιξέλης
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πανικός καί Σεράΐ .

Πανελλήνιον. Δίδει παραστάσεις ό 
θίασος Μπάρτζου.Προσεχώς είς τό Έ- 
ϋ-νικόν έγκατάστασις όμιλοΰντος.

Παφίλης

ΧΑΛΚΙΣ
‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Κύκνειον Άσμα . Χριστίνα , ‘Ο 
άγγελος τοΰ δρόμου». «Θαλασσόλυκος 
«Ό κύριος Άλμπέρ καί Κατά διατα
γήν τοΰ αύτοκράτορος».

Άκρο&αλασσίτης
ΛΕΥΚΑΣ

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν ΤΙ γό
ησσα τής πρωτευούσης», Λέντζερυ», 
«Μυστηριώδης νους καί τό ελληνικόν 
"Ερως καί κύματα μέ επιτυχίαν.

‘Απόλλων. Λιίγω καθυστερήσεως 
έργων δέν λειτουργεί. Τσίρς
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Ιζροεβλήθη τό έργον «'Ο 
φίλος μου Σωφφέρ μέ επιτυχίαν. 'Η 
διεύθυνσις τοΰ ανωτέρω κινηματογρά
φου είναι άξια συγχαρητηρίων διότι 
όχι μόνον ευχαριστεί τό κοινόν μέ έρ
γα εκλεκτά, αλλά καί μέ τήν μουσικήν 
ραδιόφωνου τό όποιον έγκατέστησεν έν 
τω κινηματογράφο,). Μπαρχαμούξας
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σόου Μπόουτ και «’Αφροδίτη».

'Αττικόν. «Τεθωρακισμένο υπόγει

ον» καί Οί αδελφοί Σχέλλεμπεργκ».
Πανουργίας

ΑΜΦΙΣΣΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθη «Γυναί
κες στό βόρβορο» μέ τελείαν απουσίαν 
τοΰ ωραίου φύλου καί συνεπώς άνευ 
επιτυχίας. Γιαλέσσας
ΣΕΡΡΑΙ

Όρφεύς.Προεβλήθησαν τά έργα Ό 
άνθρωπος πού γελά διά τήν οποίαν ή δι 
εύθυνσις έδέχθη τά είλικρινή’συγχαρη- 
τήρια τοΰ κοινού τόσον διά τήν ταινί
αν όσον καί διά τήν πλήρη ορχήστρα 
πού συνοδεύει τά έργα, «Ή νεότης θρι
αμβεύει καί 'Ο γΰρος τοΰ κόσμου».

Διονύσια. Προεβλήθησαν μέ έπιτυ- 
I χίαν τά έργα «Σκλάβες ηδονής», Τό 
ρόδον τής Σταμπούλ» καί τό «Σκάνδα- 
λον τοΰ Βάδεν Βάδεν».

Ρέμβη, \ιάφορα επεισοδιακά.
Βογιατζής

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Χελμός. Διά πρώτην φοράν λειτουρ
γεί συστηματικός κινηματογράφος. 
Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς 
Φλέρτ» καί Ό δαιμόνιος γίγας».

Λύτρας
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Ίδαΐον ' Αντραν. Προεβλήθησαν τά 
έργα Ό άνθρωπος χωρίς χέρια». ·Ό 
κατάδικος», Γρήγορος σάν αστραπή» 
καί «Οί ίππόται τής νυκτός».

Κοσμικόν. ’Αργεί.
Πετρακάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

‘Απόλλων. Πραεβλήθησαν τά φιλμ 
Τό Τρελλοτόριτσο καί «Ό ωραίος 

Μπροΰμμελ».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ναυσικα. Προεβλήθησαν τά έργα 
Ταξειδι θανάτου» καί «ΤΙ Φάκα».

ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν ενταύθα κινηματογράφον 
προεβλήθη ή ταινία Τό τέλος μιας 
αγάπης».
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Δικταΐον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Τό καρναβάλι τής Βενετίας» καί «'Π 

τρελλή μητέρα».
Ο Παρατηρητής

ΧΑΝΙΑ

Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τιί 
έργα «Άνδρογυναϊκες» καί «'Υπασπι
στής τής βασιλίσσης» μέ ορχήστραν έκ 
10 οργάνων.

‘Ολύμπια, (σμιλών συστήματος Σού- 
περφον). Προεβλήθησαν έπιτυχώς Τά 
κορίτσια τοΰ Μπρόντγουαίϋ» καί Λεύ- 
κό; γάιιο; ιιέ τήν Μπίλλυ Χτόβ.

ΕΚ.
ΛΑΡΙΣΣΑ

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
ΙΤό μυστικόν τής Ντέλια» καί «’Αντί
ο Μασκών». Τήν δεκάτην τρέχ. καί 
κατά τήν πρεμιέραν τοΰ έργου «Τό

σκάνδαλον τής Ντωβϊλ» προεκλήθη ά- 
νάφλεξις τής ταινίας καί τής ήλεκρι- 
κής έγκαταστάσεως: Ή ζημία ύπερέ- 
βη τάς ί>0 χιλ. δραχμών.

Μούσιος 
ΕΔΕΣΣΑ

Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τιί 
έργα Οί είλωτες», Μπαμπάς μέ τό 
στανιό», Πριγκήππισα ρεπανάκι», «Ό 
σωματοφύλαξ τής κυρίας καί Τό τέ
λος οοΰ επεισοδιακού «Ό μυστηριώδης 
μάγος .

Κωνσταντας
BABY(Σάμου)

'Αττικόν. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν 
τό έργον Οί τέσσαρες υιοί .

Ήραΐον. Μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν 
προεβλήθη τό έργον «Ό γολγοθάς μιας 
γυναικός».

Πούλμαν 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γαμήλιον έμβατήριον», «Ωραία αιχ
μάλωτος», Ό βασιλεύς τής ιππασίας 
«Τετερλόϊν», «Ό θαλασσόλυκος» καί 
«Τσάρεβιτς . Γρ.
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
'II Μεσσαλίνα προβληθεϊσα καί πρό 

ετών, «Κιβωτός τοΰ Νώε μέ έπιτυχίαν 
’Επίσης έδόθη καί συναυλία τής Δίδος 
Μ. Γιαννακοΰ. Άπό τής προσεχούς 
εβδομάδας έναρξις τών παραστάσεων 
τοΰ θιάσου τής Δίδος Χαλκούση.

Α.Σ.
ΧΙΟΣ

Άστήρ. Κατά τήν παρ. εβδομάδα 
προεβλήθησαν τά έξης έργα: «Κεραυ- 
νοβόλος ίππεύς», «Είς τήν χώραν τών 
. ανιβάλλων», τό τέλος τοΰ επεισοδια
κού «Δαιμόνιος άστυνόμος»καί αί ται- 
νίαι τού κ. Δελενάρδου Μεταμόσχευ- 
σις αδένων» καί Αφροδίσια πάθη·. 
Προσεχώς Χριστίνα «Τιτανικός» κλπ.

Βουδούρης 
ΚΑΒΑΛΛΑ

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό πλήθος· καί Γωσσική θύελλα ■

Αίγλη. «Ζιγκοτιό». Κόκκινος
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Κατά τήν λήξισαν εβδο
μάδα προεβλήθησαν τά έργα Ουγγρι
κή τραγωδία . Τράφαλγκαρ . Τό κο
ρίτσι τοΰ Μπαλλέιου-.

Παπα βασιλείου
ΣΥΡΟΣ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Αγωνία». ΤΙ ζωντοχήρα» μέ οίκτράν 
αποτυχίαν, «Ζήτω ό έρως καί Τραγι
κός καβαλλάρης μέ τόν Τίμ Μάκ 
Κόϋ. Γιαννίρης
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Δίδει παραστάσεις ό 
Δραματικός θίασος τών Νέων Καλλι
τεχνών. Κατά τάς απογευματινός ώρας

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΙΌΥΩΡΝΕΡ ΚΑΙ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣ10ΝΑΛ

Τηλεγραφήματα τών έν Νέα Ύόρκη ανταποκριτών τών 
γερμανικών εφημερίδων, αγγέλλουν ότι άνεκοινώθη έκεϊ ή 
όςιστική άπόφασις είς τήν όποιαν προήλθον αί δύο με
γάλοι άμερικανικαί έταιρεϊαι, Γουώρνερ καί ή Φέρστ Να- 
σιονάλ, όπως ενώσουν τήν παραγωγήν των.

Πρό ολίγων εβδομάδων είχεν άναγγελθή ότι αί δύο έ- 
ταιρεϊαι πρόκειται νά συνεργασθοΰν είς τήν παραγωγήν 
των, χρησιμοποιούσα! τό αύτό προσωπικόν καί νά έχουν | 
από κοινού ώρισμένα τεχνικά μέσα.’ΊΙδη όμως καθ’ά δια
σαφηνίζουν οί γερμανοί άνταποκριταί. άπεφασίσθη νά γί- 
νΐ) ακόμη στενότερα ή συνεργασία καί νάείνε κοινή ή πα- 
ραγωγή άμφ οτέρων.

Ο “ΑΡΠΑΞ,,
ΤΙ νέα ταινία τής Οϋφ»α, παραγωγής Έριχ Πόμμερ. 

Ο άρπαξ περατοΰται κατ’αύτάς υπό την καλλιτεχνικήν 
διεύθυνσιν τοΰ Χάνς Σβάρτς, μέ πρωταγωνιστάς τήν Αί- 
λιαν Χάρβεΰ, τόν Βίλλυ Φρίτς. Χέίντζ Ροιιάνυ καί Ράλφ 
Άρθουρ.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Οί έν Πσρισίοις άνταποκριταί τών γερμανικών κινη
ματογραφικών έφημερίδων τηλεγραφούν ότι τ > τελευταΐον 
κράχ τής Παρισινής Τραπέζης Oustric, τό όποιον παρέ- 
συρεν είς πτώχευσιν καί άλλος έ'ξ περίπου Τραπέζας τής 
γαλλικής πρωτευούσης, είχεν οδυνηρόν αντίκτυπον είς τήν 
γαλλικήν κινηματογραφίαν. Τοϋτο δέ καθόσον αί κινημα
τογραφικοί έταιρεϊαι, ιδίως άπό τάς ίδρυθείσας κατά τά 
τελευταίοι έτη είχαν δοσοληψίας μέ τάς Τραπέζας πού έ- 
χρεωκόπησαν. Καί όπως ήτο φυσικόν ή πτώχευσις τών 
έν λόγφ Τραπεζών έκλόνισε τήν οικονομικήν κατάστασιν 
τών 'Εταιρειών.

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟ ‘W THE
ΊΙ έφημερίς «Φιλμ Κουριέρ τοΰ Βερολίνου πληροφο-I 

ρεϊται έκ Νέας 'Υόρκης, ότι ή πρώτη προβολή τής περι- 
φήμου πλέον ταινίας τοΰ Σαρλω «Τά φώτα τής πόλεως», 
θά γίνη τήν έπομένην τών Χριστουγέννων είς τό «Νέον 
Θέατρον τοΰ Χόλλυγουντ’.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Κατά πληροφορίας έκ Παρισίων, πρό ολίγων ήμερών 
οπότε προεβλήθη είς τό μέγα κινηματοθέατρον «’Ολύμ
πια» μία νέα ταινία παραγωγής Haik ύπό τόν τίτλον Οί 
άφένται μας, οί ύπηρέται». τό κοινόν έξέσπασεν είς μανι
ώδεις αποδοκιμασίας.

| ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Αί εΰρωπαίκαί κινηματογραφικοί έφ ημερίδες αγγέλλουν 
οτι ό υπουργός τών ’Εσωτερικών τής ’Ιταλίας έζεδωκετε- 

ι λευταίως μίαν διαταγήν,διά τής όποιας απαγορεύει νά προ- 
I βάλλονται είς τούς κινηματογράφους ολοκλήρου τής ’Ιτα
λίας όμιλοΰσαι ταινίαι τών όποιων είτε ολόκληρος ό 
διάλογος είτε ένα μέρος αύτοΰ. διεξάγεται εις γλώσσαν 
άλλην άπό τήν 'Ιταλικήν.

Κατόπιν τοΰ μέτρου τούτου οί Ιταλικοί κινηματογρά
φοι θά προβάλλουν τάς ξενοφιόνους ταινίας χωρίς τούς 
διαλόγους,άλλά μόνον μέ τήν μουσικήνύπόκρουσίν των καί 
μέ τήν ήχητικήν των.

’Επίσης αί άμερικανικαί έφημερίδες δημοσιεύουν τήν
ι πληροφορίαν ότι. καί ή Μεξικανική κυβέρνησις άπεφάσισε 
νά άπαγορεύση τήν προβολήν είς τούς κινηματογράφους 
τής Χώρας της ταινίας τών όποιων οί διάλογοι διεξάγονται 
είς ξένας γλώσσας.

ΗΙΟΑΑ lAASPT JIHbF^ΑΡΑΪΑΟΙίΤ
Ή γνωστή Ρουμανίς πρωταγωνίστρια Πόλα "Ιλλερυ ή 

όποια έσημείωσε τόσην έπιτυχίαν είς τήν ταινίαν Στις 
σιέγες τοΰ Παρισιού», συνεβλήθη μετά τής Παραμάουντ 
διά νά πρωταγωνιστήση είς ώρισμένας ταινίας τής εταιρεί
ας ταύτης, αί όποϊαι θά γυρισθοΰν είς τά έν Ζουενβίλλ 
τής Γαλλίας άτελιέ της. Μεταξύ αυτών θά είναι καί με
ρικά! ταινίαι όμιλοΰσαι είς τήν Ρουμανικήν γλώσσαν.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ"
ΤΙ παγκοσμίως γνωστή κινέζα πρωταγωνίστρια "Αννα 

Μαίη Γουόγκ πρόκειται νά έμιμανισθή έντός ολίγου άπό 
τής σκηνής είς τό Αονδϊνον, είς ένα μελόδραμα τοΰ Έδ- 
γαρ Οϋάλς Στον βούρκο», τοΰ οποίου ή ύπόθεσις σχετί
ζεται μέ τήν δράσιν μιας ληστρικής συμμορίας «οΰ Σικά
γου, τής όποιας άρχηγός είναι <> πασίγνωστος Άλ. Καπόνε.

— ΤΙ Άστα Νίλσεν, πρό ολίγων ημερών, έπεσε θϋμα 
αΰτοκινητικού δυστυχήματος καί έτραυματίσθη σοβαρώς.

Η Γκλόρια Σβάνσον έχώρισε άπό τόν σύζυγόν της, 
τόν μαρκήσιον ντέ λιά Φαλαίζ-

—Ό Ζάν Κιέπουρα θά πρωταγωνιστήση καί θά τρα
γουδίση είς μίαν νέαν ομιλούσαν ταινίαν, πού γυρίζεται» 
τώρα είς τό Βερολίνο)' καί τής όποιας ύ τίτλος είναι «Τυ- 
ραντό».

ΑΙ ΤΑΙΝΙΑ! ΤΒ2 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Τόν παρελθόντα μήνα ’Οκτώβριον έπέρασαν άπό τήν 

Γερμανικήν λογοκρισίαν, διά νά προβληθούν είς τήνΓερ- 
μανίαν 31) έν όλφ ταινίαι,έκ τών όποιων αί 17 ήσαν γερ
μανικής παραγωγής, 11 άμερικανικαί, καί 2 άπό άλλας 
χώρας τής Ευρώπης.______________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Παρακαλεΐται ΰερμώς ό κ. Ζοζέφ Χεηη δ

πως διέλ&η άπό τά γραφεία μας καί ίξοφλήαη 
τόν εκκρεμή λογαοιασμόν τον.

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Χαλκοκονδύλη 39α

................................... ............. ............................................................................................................

δίδονται κινηματογραφικά! παραστά- I γων συνοδεύει ραδιόφωνον.
στάσεις, προεβλήθησαν δέ τά έργα Σταμ. Παπ.
Τό λιμάνι τών ονείρων μέ έπιτυχί- I ΠΡΕΒΕΖΑ

αν. Ηρωική αύταπάρνησις> καί Ό-ι-------------
ραία άμαζών . Τήν προβολήν τών έρ-' Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα

«Οί δρόμοι τής Σαγγάης», «Γυναίκα 
στή δημοπρασία», «"Ερως είς τρεις», 
«Ή αλυσσος πού σπάζει», Αέντζερ , 
Μυστυριώδης νοΰς καί «Ό πόθος γιά

τή ζωή». Σμπόνιας
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ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

Συνολικός άρι&μός ιτροβληΌ'εισΜν ταιν ιών καια Γραφεΐον Εκμεταλλευοειος

Τίτλος έργου 1 κινηματογρ. ’ραφεϊον Έκμε- 
ταλλεύσεως Τίτλος έργου 1 κινηματογρ. ’ραφεϊον Έκμε- 

ταλλεύσεως

Τΐ άξίζει ένα τρελλό φιλί 
Αυτή τή νύχτα ίσως 
Άπολύτρωσις 
Βασιλείς τοϋ άέρος 
Τό σπήτι τοΰ δημίου 
'0 κατάδικος 
Χαμένοι θησαυροί 
Πειρατής Παναμά 
Πέλεκυς Δικαιοσύνης 
Σφίγξ τών Πάγων 
Ό Βουκέφαλος στό πόλεμο 
Ανώφελη θυσία 
Κορίτσια τοϋ Ρήνου 
Μία έρωτική νύχτα 
Γαλάζιος άγγελος 
Παρισινές νύχτες 
Καρδιές στήν εξορία 
Νυκτερινή ώρα 
Νύχτα στή Σιγκαπούρη 
Λεγεών ’Αθανάτων 
Ματωμένο ποτάμι 
Καπετάν Αάς 
’Αγάπη δέν ξεχνιέται 
Τό λεβεντόπουλο 
Σουλτάνα τής αγάπης 
Έκδίκησις καί μεταμέλεια 
Νύχτες πόνου ήδονής 
Όταν ήμουν ληστής 
’Έρχεται σάν κεραυνός 
Ραγισμένο βιολί 
’Αθάνατος ’Αλήτης 
Χαμένα όνειρα 
Εύθυμος Μαδρίτη 
’ Απασιονάτα 
Άρλεζιάνα 
Ζιγκολό
ΠαντρεμμένοιΧόλλυγουντ 
Λιμάνι ονείρων 
Παρθένες 1930 
Νίκη ή θάνατος 
Γυναίκα ήδονής 
Ραγιά
Κίτρινο διαβατήριο 
Τό φίλημα 
Τραγικός ’Έρως 
Τρόικα
Δρόμος Παραδείσου 
Τραγούδι τής έρήμου 
Κρασί, γυναίκα, γλέντι 
Χαρούμενα νειάτα 
Πρωταθλητής πυγμαχίας 
Ή πόλις τών τραγουδιώτ 
Στοργή
Σατανικέ] παρέλασις 
Έρωτική έκδίκησις 
Μελωδία ευτυχίας 
Πατριώτης
Μελαγχολ. καβαλλάρης 
Κεραυνός
Αοΰνα πάρκ τοΰ τρόμο 
Ματωμένες θάλασσες

ΪΙαλόνΊντεάλ 
Σπλέντιτ 
Τάνθεον 
’οζικλαί ρ 
Ελλάς 

’οζικλαίρ 
Ελλάς

Ιάνθεον 
’οζικλαίρ 
Αθηναϊκόν 
3ύφα Πάλας 
{οτοπούλη 
Ιύφα Πάλας 
Απόλλων 
ίοτοπούμη 
Ίντεάλ’ 
Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
ί’οζικλαίρ 
Έλλάτ 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ

Σπλέντιτ 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς 
Κοτοπούλη 
Ούφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Ούφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Ροζικλαίρ 
Πάνθεον 
’Αθηναϊκόν 
Κοτοπούλη 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Ούφα Πάλας 
Κοτοπούλη 
Ελλάς 
Ίντεάλ 
Ροζικλαίρ 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
’ Δθηναϊ κόν 
Ίντεάλ 
’Απόλλων 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 

'Αθηναϊκόν
Πανόραμα

Ε»όξ Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
νίετρό Γκόλντ. 
ϊ»όξ Φίλμ

Μαργουλή

[>όξ Φίλμ

Μαργουλή 
Συμβατική 
Αμολ.-Βουλγαρ 
Συμβατική 
ίουρουνιώτη 
Αμολ.-Βουλβαρ

Ίετρό Γκόντ. 
Αμολ.-Βουλγαρ. 

Φόξ Φίλμ

Σινέ Όριάν 
[. Μαργουλή

Φόξ Φίλμ

Άμολ.-Βουλγ. 
Συμβατική 
Μαυροδημάκη 
Μετρό Γκόλντ. 
Σινέ Όριάν

Συμβατική 
Φόξ Φίλμ 
Μαργουλή 
Μετρό Γκόλντ. 
Μαργουλή 
Άμολ.-Βουλγ. 
Χάϊ φιλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλντ. 
Σινέ Όριάν 
I. Κουρουνιώτι 
Συμβατική 
Άμολ.-Βουλγ. 
Φόξ Φίλμ

Σινέ Όριάν 
Άμέρικαν Φίλι 
Μαργουλή 
Φόξ Φίλμ 
Τ. Σπυριδη 
Μαργουλή 
Άδ. Σαντίκου 
Κ. Φραγκέτή 

Άμολ.-Βουλγ.
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ΧΑΤ ΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

Α ΘΗΝΑΙ

Amim-BmrAPim
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΕΥΤΤΟΛΙΔΟΣ 14

ΑΘΗΝΑΙ
Τ ηλεγραφή ματα Φ IP Ν ΑΤΕΞ 

Άριθ. τηλεφώνου 54—69

r ΦΟΞ7ΦΙΛΜ
Γραφ. Κάνιγγος 3 ’Αθήνα 
Τηλ- ΦΟΞΦΙΑΜ-Τηλ.56-75

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29 

ΘΗΝΙ
Τηλεγ.ΣΙΝΟΙΊΑΝ Τηλέφ.56—99

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
Μηχαναί—Ταινία 

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α

ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνον 61—95

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Π. Ε. Κ.
Σωματεΐον άνεγνωρισμένον 

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4α 
ΑΘΗΝΑΙ

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

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

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήμ. ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ 
Τηλέφωνον 67—21
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

I. μι & Α. ΜΑΛΑΗ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

Πατησίων— Χαλκοκονδύλη 
ΑΘΗΝΑΙ

Σ. ΔΗΛΛΗΤΡΙΗΔΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

Κ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΤΤΗ 7 ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36

Ταχ. Κιβώτιον 56 ΑΘΗΝΑΙ

ΙΚΑΦΙΛΜ
ΧΑΤ ΦΙΛΜ 

ΓΡΑΦΕ'Α: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΗΣ 4 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήματα ΙΚΑΦΙΛ Μ
Τηλέφ. 53—05

Ε.ΜΜΜΜΠΖ14
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΛ-Ι. ΪΠΙΖΕΙΡΗΞΕΙΖ

Γραφεία 

"Οδός Φειδίον άρι&. 11
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλεγραφική Διεύθυνσις 
ΜΑΥΡΟΦΙΛΜ

Τηλέφωνον : 67—36

I ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Βερανζέρου 14 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ

Δ. I. ΚΑΡΡΑΣ
(Κληρονόμοι)

Μ'ΜΑΤ· ΕΠΙΧΕΙΡΗΖΕΙΖ
Πατησίων 12 

Τηλεγραφήμ. Ροζικλαίρ» 
ΑΘΗΝΑΙ

COLUMBIA
PICTURES

’Αποκλειστική εκμε
τάλλευσή διά τήν 

'Ελλάδα

UM. ΖΠΤ1Ε0Υ
Γρα<ρεϊα:Θεμιστό κλέους 1
Τηλ. Διευ&. : <Σαντικο- 

φ'ιλμς» - ΑΘΗΝΑΙ



ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΠΛΕΟΝ
ό'τι αί έμπορικώτεραι ταινίαι άνήκουν ατό γραφεϊον τών κ.κ.

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
Κατά τήν προσεχή.έβδομάδα\ προβάλλεται είς τό ΑΤΤΙΚΟΝ Ά&ηνών ή πρώτη 

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ταινία μας

II ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
παρμένη άπό τήν πασίγνωστον όπερέτταν 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΙΝΑ 
μέ ό'λα τά τραγούδια της και τήν γλυκειά μουσική της

Έπίσης εις τό θέατρον ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ &ά προβλη&ή λίαν προσεχώς

Ο ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
δπου ή συμπαγής καλλιτέχνις ΜΙΠΑΛΥ ΝΤΟΒ τραγουδει διά πρώτην φοράν τρία τραγούδια

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ &έλει προβληΰή ταύ-.Ο;'ρόνως είς ΔΥΟ μεγάλους κινηματογράφους 
τών ’Αθηνών ή μεγαλειτέρα ταινία τής έφετεινής σαιζόν (έξ ολοκλήρου έγχρωμος)

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
μέ τούς περίφημους πρωταγωνιστάς τής ’Αμερικανικής όπερέττας

ΜΠΕΡΝΙΣ ΚΛΑΙΡ *al  ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΓΚΡΕ’Υ’

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
NO NO ΝΑΝΕΤ ) 2 υπέροχες όπερέττες μέ τήν Μπερνις
ΕΡΩΖ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ) Κλα1° κα1 ’Αλε^άνδθ Γκρέϋ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ή πλουσιωτέρα ταινία πού έ'γινε μέχρι σήμερον ΕΓΧΡΩΜΟΣ

Η ΠΟΛΙΣ,ΜΕ ΤΑ ΜΑΓΕΙΑ (ΠΑΡΙΣΙ)
μέ τήν αφ^αστον ΕΙΡΗΝΗΝ ΒΟΡΔΩΝΙΙ. Μπαλέττα—χοροί—παθητικά γαλλικά τραγούδια

ΤΑ ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΡΙΝΑ πλουσιώτατον έ'ργον σαλονιού, πλήρες δραματικών σκη
νών, μέ τήν ΚΟΡ1Ν ΓΚΡΙΦΦΙΘ.

ΣΑΛΛΥ έγχρωμος όπερέττα, έκτυλισσομένη στά πλουσιώτερα καμπαρέ και σαλόνια, μέ τήν 
ώραιοτέραν γυναίκα τής ό&όνης ΜΑ.ΡΙΛΥΝ ΜΙΛΛΕΡ.

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΕΥΤΤΟΛΙΔΟΣ 14 — Τηλεγραφήματα : ΦΙΡΝΑΤΕ.Ζ 

’Αντιπρόσωποι Μακεδονίας—Θράκης

I. ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΙ Γ. ΜΑΡΚΑΤΑ ΥΙΟΙ
Βίκτωρος Ούγκώ 5 — Θεσσαλονίκη


