
ΛΩΡΕΝΣ ΤΙΜΠΕΤ
Ό περίφημος άμερικανός βαρύτονος της Όπερά της Νέας Ύόρκης, ό όποιος Ιδίως μέ τή 

ταινίαν τής Μετρό Γκόλντουϊν «"Ερως τσιγγάνων» τήν γνωστήν όπερέτταν τοϋ 
Φράντς Λέχαρ, άνεστάτωσε κυριολεκτικώς τόν μουσικόν και κινηματογραφι

κόν κόσμον μέ τήν επιβλητικήν φωνήν του. Τό άνωτέρω έ'ργον 
προβληβή συντόμως είς δύο έκ των κεντρικών κινηματο&εά-

— - τρων τής πρωτευούσης.
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'Αλήθεια! συλλογισθήκατε ποτέ όλες εσείς οί μικρού-1 
λες πού λιγονώσαστε μέσα στις σάλες τών κινηματογρά- ! 
φων μπροσιά στά ηδονικά σκιρτήματα καί τις παθητικές 
εξάρσεις πού τελειώνουν πάντα σ’ ένα φιλί 18 μέτρων, δ
πως θάλεγε ό φίλος μας ό Ν τεκομπρά, μέ ποιο τρόπο οί 
γυναίκες αυτές πού γεμίζουν τά παιδιάστικα όνειρά σας, 
κατόρθωσαν νά έκπορθήσουν τή φήμη έτσι πού σήμερα ή 
Τζόαν Κράφορδ αυτή ή τσαχπίνικη^μικροΰλα μέ τά με
γάλα μαύρα μάτια, νάναι τό είδωλο τής αμερικανικής νε- 
ότητος ή Κλάρα Μπόου ή τρυφερή καί έρωτόπαθη αυτή 
φύση μέ τά ερωτικά της σκάνδαλα ν’ απασχολεί τόν κό
σμο καί τών δύο ήμισφαιρίων, ή Άννίτα Παίητζ ή ξαν- 
θιά αυτή ώμορφιά πού αφήνει πάντα στό βάθος τών μα
τιών της νά σελαγίζη κάποιος κρυφός πόθος νά λανσάρη 
τό καινούργιο κόψιμο τής γυναικείας πυτζάμας. Συλλο- 
γισθήκατε ποτέ, δταν βλέπετε τό ίδιο χαρούμενο καί στε
ρεότυπο χομόγελο πού φαίνεται σά «σήμα κατατεθέν στά 
χείλη τών φημισμένων άστέρων, αν τό πρόσωπο πού σή
μερα γεμίζει άπό χαρά ήταν πάντα τό ίδιο, αν τά μάτια 
τά γεμάτα μυστική γλύκα δέν εννοούσαν τή πίκρα τών δα
κρύων, αν τά λεπτά έκεϊνα χεράκια, πού τόσον τεχνικά 
καί θερμά ξέρουν σήμερα ν’ αγκαλιάζουν, μιά άλλη φορά 
δέν είχαν κουραστεί ώρες ολόκληρες κτυπώντας τά πλή
κτρα τής γραφομηχανής ή δέν είχαν μαυρίσει άπ’ τό με
λάνι τής πέννας πού μέ ανία τήν έσερναν πάνω στό άσπρο 
χαρτί... Δέ θά συλλογισθήκατε ποτέ τί κόπους έχει στοι
χίσει ή δόξα σ’ δλες αυτές τις νέες γυναίκες πού σήμερα 
σάς γελούν άπό τό άσπρο πανί. Δέν τό συλλογισθήκατε, 
γι’ αύτό άλλωστε μ’ έλαφρή καρδιά ή Νίνα, ή Μαίρη, ή 
Λούση καί ή μικρή Ζανέτα, μικρό μπουμπούκι, πού μόλις 
ξανοίγει στόν ήλιο - πουντράρωνταιοίρες μπροστά στόν κα
θρέφτη, μαστορεύουν τό βάψιμο τών χειλιών, σταμπάρουν 
ένα χαμόγελο στάχείλια καί βγαίνουν μέ ϋφος είκοσι Και- 
σάρων πρός κατάκτησιν τοΰ φρουρίου τής επιτυχίας. Γί
νονται οί πιο μανιώδεις συλλέκτριαι κάρτ-ποστάλ αστέ
ρων καί όποια ώρα επιχειρήσετε, θά βρήτε στόν κόρφο 
τους τή φωτογραφία τού πιό αγαπημένου στάρ, τού οποί
ου ονειρεύονται νά γίνουν «παρτναίρ». Θέλετε μικρούλες 
μου νά ρίξουμε μιά ματιά στή ζωή μερικών άπό κείνες πού 
θέλετε νά μοιάσετε; Πιστέφτε πώς δέ θέλω νά σάς χαλά
σω τήν Ιλουζιόν τών νεανικών σας ονείρων, θέλω μονά
χα νά σάς δείξω τήν τέχνη νά περπατήτε πάνω στό κρε
μασμένο σχοινί τοΰ άκροβάτη χωρίς νάσαστε.., κοιμισμέ
νες.

Ξέρετε τή Ζανέτ Γκέηνορ τή χαριτωμένη έκείνη νέα 
πούπρωταγωνίστησε στά «Χαρούμενα νειάτα». Τά παιδικά 
της χρόνια φτωχά σέ εντυπώσεις, τά πέρασε στό Σικάγο 
καί στόν Άγιο Φραγκίσκο. Στήν τελευταία αυτή πόλι 
καί σπούδασε. Μόλις τό Δεκέμβρη τού 1924 έγκατεστάθη 
στό Χόλλυγουντ. Τί νομίζετε δτι έκανε στήν άρχή; Γιά νά

ζήση τόν εαυτό της καί τή μητέρα της δούλευε σέ κά
ποιο γραφείο 12 ολόκληρες ώρες τήν ημέρα ώς στενογρά
φος, παίρνοντας 20 δολλάρια τήν εβδομάδα. Στό Χόλλυ
γουντ, στήν επαφή τή μακρυνή μέ τό πλήθος τών άνθρώ- 
πων πού ή λατρεία έκατομμυρ ων δντων σ’ δλον τόν 
κόσμο καί ή άπόκτησις έκαντοντάδων χιλιάδων δολλαρίων 
τούς είχε πιά κορέσει, ένοιωσε νά τραβιέται πρός τό 
στούντιο. Κάτοιο καιρό πέρασε τή δύσκολη καί τραχειά 
δουλειά τών φιγκιουράν καί τά όνειρά της τάτρεφε μέ 
πικρά δάκρυα, δπου μιά μέρα έτυχε νά τήν προσέξη ό 
πολύς ίΓ. Sheehan, τότε άντιπρόεδρος τής Φόξ Φίλμ. Ή 
Ζανέτ άπ’ τήν άφάνεια πέρασε στό φωτισμένο προσκήνιο 
τής δόξης. Παίζει διαδοχικά στό «Πήδημα τοΰ θανάτου» 
μέ τόν Ζιορζ Όμπριέν, στόν «"Αγγελο τοΰ Δρόμου» καί 
στήν «Τελευταία ώρα» μέ τόν Τσάρλ Φάρελ καί τελευ
ταία στή «Χριστίνα» καί στούς «4 Διαβόλους, δπου άπο- 
θειόνεται. Μιά σύμπτωση καί ή Ζανέτ έγινε διάσημη. 
Εμένα δμως, έπιτρέψατέ μου νά πιστεύω πώς τό όψιμο 
ενδιαφέρον τού κ. Sheehan δέν θά ήτο καί εντελώς άφι- 
λοκερδές. Άλλά ή Ζανέτα μπροστά στή δόξα δέ λογα
ριάζει ώρισμένες λεπτομέρειες, δπως είμαι βέβαιος πως 
καί σείς δέ θά τις λογαριάζατε. Τό παν είνε νά μάς δο- 
θή ένας πρώτος ρόλος, Άπό κεϊ καί πέρα τά πράγματα 
γίνονται πολύ εύκολα...

Ρακέλ Τορές! Ποιος θά τό πίστευε δτι ή θερμή σΰτή 
Μεξικανή, πού φαίνεται πλασμένη γιά τόν έρωτα καί γιά 
νά τήν ποθούν, κάποιον καιρό άναγκάστηκε γιά νά ζήση 
νά δεχθή μιά θέση εργάτριας στό Chinesse-Palace στό 
Δός "Αντζελες!

ί Τό πραγματικό της όνομα είναι Ρακέλ "Οστερμαν 
Γεννήθηκε στό Χερμοσίλο τοΰ Μεξικού στις 11 Νοεμβρίου 
τοΰ 1908. Ό πατέρας της ένας εύπορος έμπορος φρόντισε 
νά τής δώση μιά επιμελημένη άνατροφή. Δυστυχώς τά έ-

, φόδια πού ή μικρή Ρακέλ άπέκτησε στό μοναστήρι τών 
καλογραιών δέν τήν βοήθησαν σέ τίποτε, δταν, άργότερα, 
άναγκάστηκε έξ αιτίας τής οικονομικής καταστροφής τοΰ 
πατέρα της νά ζητήση πόρο ζωής. Στό Λός "Αντζε
λες, όπου λίγο πρωτήτερα είχε εγκατασταθεί ή οίκογένειά 
της, δέ βρήκε καλύτερη δουλειά άπό τοΰ νά ύπηρετήση 
στό Chinesse — Palace. Γυρίζοντας στις ώρες τής σχο
λής της μαζί μέ τό άνώνυμο πλήθος, πού μιλάει δλες τις 
γλώσσες καί κατέχεται άπό τόν ίδιο πόθο : νά δή τή φά
τσα του στήν οθόνη, έξω άπό τά στούντιο κατάφερε νά 
προσέξουν τή μελαχροινή ομορφιά της καί νά τής πάρουν 
ένα δοκιμαστικό φίλμ στά στούντια Μετρό-Γκόλντουϊν 
Τότε ό Ρόμπερτ Φλάερτυ βρισκότανε σέ διαρκή άνησυχία 
γιά νά άνακαλύψη τή γυναίκα πού θά τής άνέθετε τήν 
ερμηνεία τοΰ κυριωτέρου γυναικείου ρόλου στις «Αευκές 
Σκιές» πού έπρόκειτο νά γυρίση στήν Ταϊτή. Ή Ρακί;-’ 
τράβηξε τήν προσοχή του. Τής άναθέτει τό ρόλο καί ή ε1*
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. κοσαχρονη μικρούλα θριαμβεύει. Ή επιτυχία τής χαμογε- 
ΣτΑ ioor1- φτω/;εια Υ£νεΐαι ενα κακό περασμένο όνειρό. 
Cokiwvn ί™?Υραφει θαζροχρονιο συμβόλαιο μέ τή Metro- Coldwyn και γυρίζει διαδοχικά «Τή γέννηση τοϋ Αΰτο- 
κρατορος», τη «Γέφυρα τοϋ βασιλέως Άγ. Λουδοβίκου» 
XaiF7“ ,σ“,ρ?/χλλ“ πού στερεώνουν τή φήμη της.

-α>Λθεΐα παθ“Βενθ, πω? οί περισσότεροι άσιέοες 
ιδίως του Αμερικανικού Κινηματογράφου, έ'λαβον πριν 
Χωωσ^Π^λ^’0?0^' ζαί £λογη

Πολλές απ_ τις νεες σταρ πριν αποκτήσουν τήν 
συμπάθεια του κοινού είχαν μάθει μαστορικά τήν τέχνη 
της ζωγραφικής. Μαλιστα αύτή ή ονειρεμένη ομορφιά που 
ακούει στο ονομα Μαίρη Μπριάν, στόζωγρ^κο^της τα
λέντο χρωστάει και την επιτυχία της στον Κινηματογρά
φο. Δε σπούδασε τίποτε άλλο άπό ζωγραφική και είχεκαί1 
’ny ζάλη τύχη να παρη μαθήματα άκουαρέλλας απ’ τόν ! 
£Χρ ακ° Slnrlf ka,raP' Κατά προτροπήν τοΰ δα- I
σκαλου της εκθετει στα salon τοΰ Metropolitan-The- I 
atre του Λος Αντζελες μερικά έργα της, πού γίνονται ΐ 
αφορμή να βραβευθή ή καλλιτέχνις καί νά τραβήξη Λν 
προσοχή του διευθυντοΰ τοΰ σαλόν. ό όποιο,- δέν χάνει 
καιρό και την συσταίνει στόν Herbert Brenon πού τήε 
αναθετει το ρολο τής Wendy στό «Peter Pan*.  Όπως 
?*· εΛε7ε τυχ-ΐε? συθ*τωσεις  άθροιζόμεναι συνθέτουν προ’- 
ή·Ν?όηηΛ„τΣς ειΓιΐυχι·,α5’ τ^ς πρώτης έπιτυχίας. ’Επίσης 
λάβαινε^,η7ε^ασ'ΐαν’· κ0ρ,) ενό? πλουσίου ιδιοκτήτου, 
■Ua. πάυ'ί, ε^ι<?ει.ικθ , μορφωσι στό Πανεπιστήμιά τής 
σκυνονΧία ζεύεται στην άκουαρέλλα καί σ?ή 
ΛεΣ7Υρ“φ£ ^λλ η φυ.ση της τϊ>ν τραβοΰσε στό θέατρο. 
ύΖ Γ .χρονωΥ’ „σι:“ 1921> τήν συναντάμε στή Νέα 
Υορκη «Γζερλ>- σε κάποιο μοΰζικ-χώλ. Τόν' ίδιο νοόνο 

φεύγει για το Χολλυγουντ, όπου έπί τέσσερα χρόνια ^στά 
ταΓΦπάντ<<”:0'υντ!? ψ ζΕΐ μ^ριου« Ρθλους. Δουλεύει έχον- 
οντα οόλο Ζ' θ“ Τής ,δώσουν ζάποιο πρωτεύ
ον τα ρολο, που, θα την λανσαρη επι τέλους. Ή εύκαιοία 
παρουσιάζεται όταν ό Τουρζάνσκυ γύριζε τό «Ταγκό τοΰ 
ποώτοοόλλ Γ ΝΙ0ρ0θ.υ ε^τσι γιά νά διερμηνεύση τόν 
πρωτορολο. «Γυρίζει» αρκετούς μήνες γεμάτη ενθουσιασμό 
που επι τέλους Ικανοποιούσε τον εσωτερικό της πόθο Δυ’ 
ΣάΤταί°>Τθυ^Γσκυ ·άπ°σύρετ“1’ θ δέ νέος σκηνοθέτης 
Σαμ Ταίυλορ βρίσκει την Καμίλλα Χόρν ΐδανικώτεοη έο- 
μηνευτρια του ρολού. Οί ελπίδες τής Ντόροθυ σωοιάστη- 
καν εις ερείπια. Μιά άλλη πειό ευαίσθητη θ’ αύτοκτονοϋ- 
σε. Αυτή όμως εξακολουθεί νά εργάζεται μέ.υπομονή ατά 
στούντιο τής Μετρό Γκόλντουϊν, περιμένοντας νά ξημερώ
σουν οί καλλίτερες μερες γιά τήν καλλιτεχνική τηςΤαθιέ- 
ρωσι. Πραγματικά, στις «Intrigues» παίζει στό πλευοό 
της Γκάρμπο καί τοΰ Τζιλμπέρτ. στό δέ «Δικαίωμα ό έ
ρως» οΡομπερτσον, ο σκηνοθέτης, προσπαθεί γιά έντύπω- 
σι να αντιπαράθεση στο σκανδιναβικό άστρο, τή λατινική 
ΙθόΟ^καί’^τή00*̂  Ν?όροθυ· Στίς «Παρθένες τοΰ 
έπί τέλη 'η :®λογερ,1 γε<”ητ«’ ή Σεμπάστιαν βρίσκει 
επι τέλους το ρολο που της πάει. "Υστερα άπό τόσες δο- 
κιμασιες καβαλικευε1 τα φτερά τής φήμης καί τό χαμόγε
λο της γίνεται μια μόνιμη καταστασι. " Υ

Μη νομίζετε πώς τελειώσαμε. Ή ' μικρή Ιστορία τής 
ποίαΧ — XalEiV0- “στερος μοιάζει μέ τραγωδία, στήν ό
ποιαν ακόμη δεν εχει συντελεσθή ή κάθαρσι. Θά ξα?αγυ- 
ρίσουμε στο θέμα αυτό. Δέ θέλουμε νά σάς άποκαρδϊώ- 
σουμε. μικρούλες μρυ. Θέλουμε νά σάς δείξουμε πώς όλοι 
οίδρομοι δεν είναι στρωμένοι μέ ρόδα, κι’ άν φέρνουν 

„τηΤ'Δ“μ“σκ° κ?ποτε> ει,ναι Y‘«l πληρώσαμε βαρειά 
γετε πάντα°?α’τε·,ωμθρφες· ελα?Πκε« ε^ τά όνειρα κΓ έ-

X*  " οψιν σας πως την έπιτυχία άπό τήν άπο- 
τυχια δεν την χωρίζει παρα ενα μικρό βηματάκι. Τό ζή
τημα είναι πως να το αποφυγουμε ή νά τό επιδιώξουμε

Κ, ΔΑΦΝΗΣ
ΝΕΟΣ, γνωρίζωνκάλλιοτα τάς κτνηματο- 

Υΰαφικας έργασίας, έργασΰεις έπί δωδεκαετίαν 
είς ειδικά γραφεία ταινιών, μέ πολύ καλάς συ
στάσεις, ζητεί έργασίαν. Πληροφορίαι παρά τη 
διευ&υνσει τοϋ «Κινηματογραφικού Άστέρος.»

Ή «Illustrazione del Ροροίο» (Τουρίνου) ϊνα 
από να σπουδαιότερα έβδομαδιαϊα περιοδικά τής Β 
Ιταλίας προεκηρυξεν έσχάτως τόν έξης διαγωνισμόν: 
ΙΙοίαι κχι ποιοι είναι οί καλλίτεροι ήθοποιοί τής 
όϋόνης; ·*

Τό Αποτέλεσμα τού διαγωνισμέ τούτου τό όποιον 
έδημοσιευθη είς τήν τετάρτην έκδοσιν τοΟ περί-δι
κού τουτου έχει ώς έξής: Κ

Συμμειέσχον τοΰ διαγωνισμού 12.367
Προκριθεΐσαι ήθοποιοί:
Γκρέττα Γκάρμπο.........ψήφοι 7209.
Μ«α;ύ τών όνομάτων ά ινα ίπονται διακρίνο-

-Ντίβΐ1’ Ν0ρμα Σ^εΡ· Άννίτα 
Ιίβητζ, Ις,οαν Κραουφορδ, Ρενέ Άντορέ.

Προκριθέντε; ήθοποιοί:
1. Τζών Τζίλμπερ ψήφοι 3.117
3. Ραμόν Νοβάρρο » 2.582
5. Λόν Τσάνεΰ » ι £22
Είναι περιττόν νά άσχοληθώμεν μέ τό άποτέλε

σμα τού διαγωνισμού τούτου τό όποιον δέν είναι
παρα μία μεγάλη έπιτυχία διά τήν «Μέτρο—Γκόλ
ντουϊν Μάϋ ρ. r

Η άξία τής έκδηλωθείτης οδτω συμπάθειας 
πρός του; άστέρας τής «Μετρό Γκόλντουϊν» είναι με 
γίστη δεδομένου δτι ό διαγωνισμός ούτος ώργανώθη 
ανευ ουδεμιάς έπεμβασεως τών ένδιαφερομένων καί 
επομένως είνε μία αύθόρμητος κρίσις τοΰ ’Ιταλικού 
κοινού.

„ Η εφημερις «Φιλμ Κουριέρ» τοΰ Βερολίνου γράφει 
οτι ενα μεγάλο περιοδικόν τής Ευρώπης έκαμε εύρυτάτην 
ερευνάν δια να εξακριβωση ποιοι άστέρες τοΰ κινηματο
γράφου είναι οι δημοφιλέστεροι. Έκ τής έρεύνηςΤιεπι- 
στωθη οτι την πρωτην θεσιν είς τήν άγάπην καί τήν έ- 
κτιμησιν του κοινοΰ εχει ή Γκρέττα Γκάρμπο καί αετ’ 
αυτήν έρχονται κατά σειράν ή Μάριον Νταίηβς, ή Νόρμα 
ϊντορρέ η νΐτα Πα ητζ’ ή Τζόαν Κράουφορ κα'ι ή ρενέ 

Τί--ιΕκ δε τ“ν ,“νδΡών τήν πρώτην θέσιν έχει ό Τζών 
Ιζιλ περ, την δευτέραν—είχε—δ μακαρίτης Λόν Τσάνεΰ 
και την τριτην ό Ραμόν Νοβάρρο.

0 ΟΥΤΛΙΑΜ ΦΟΞ 
ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΑΟΥΜΠΙΑ

φοριαν οτι ο Ουιλλιαμ Φόξ άγοράζει τήν εταιρίαν .Co
lumbia Pictures Corporation», κατόπιν δέ τής άγορας 
ταύτης αποκτα την παλαιόν του θέσιν εί5 τήν άμεοικαν^- 
κην κινηματογραφίαν. 1 αμερικανι-

Η αγορα, κατά τάς αΰτάς πληροφορίας, ένένετο ιιέσι» 
του κεφαλαιούχου A- Κ. Μπλούμενταλ, ό όποϊος έχρησΡ 
μευσεν ο>ς μεσάζων διά τόν Φόξ. Ό Μπλούμενταλ ΖεΙχεν 
"umbkT κα,,ΕΙ πρ°σφ0ράν 8ΐά τήν άγοράν ^ *Co-  

Τ?ΛΟκ-^ρ0εδρ°ς Tf|? *Col°mb'a· Τζόε Μπράον καί ό 
ΙζακΚαν γραμματευς και αρχιθησαυροφύλαξ θά παρα
δίνουν ε.ς τας θέσεις των. θ’ άποχωρήση δέ ..όνον ό 
αντιπρόεδρος Χάρρυ Κάν. 1 11 ' V °

ΕΜΑΣ ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΗ ΑΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Η lUUOiMIOl UP1I0IH ΚΙΗΗΜΜΟΙΡΑΦΙΚίΝ IIIHIIH
ρον έξάμηνον τού 1930 αί αύστριακκί κινηματογρα- 
φικαί έταίρεϊαι άφυπνίσθησαν καί <έγυρισαν» 4 δ 
μιλούσας ταινίας. Ή Αύστρία έχει 867 κινηματο
γράφους, έκ τών δποίων οί 145 έχουν έγκατχσιάσεις 
διά τήν ποοβολήν ήχητικών ταινιών. Μόνον ε.ς την 
Βιέννην λειτουργούν 184 κινηματογράφοι, έκ των 
δποίων οί 97 είναι έφωδιασμένοι μέ νέας έγκατα-

Είς τήν Τσεχοσλοβακ'αν ή κινηματογραφική 
παραγωγή εύρίσκεται είς τά πρώτα τη βήμ·ατα· ξ*  
τιύιοίς έδωκε κατά τό 1930 άρκετά μενάλον άριθ- 
μόν βωβών ταινιών. ’Επίσης έχει να παρουσίαση 
καί μερικάς διίλούσας καί ήχητκας.

’Από τά 1.485 φίλμ πού έλογοκριθησαν κατά^τό 
1930 τά 216 (*αί  έξ αύτών 4 είναι δμιλούντα) εινε 
τσεχικής παραγωγής. Τά άλλα 1%9 (έκ τών δποίων 
440 δμιλούντα) είνε ξένης παραγωγής καί .δίως γερ 
tiocvcxijc. ,

Ή Τσεχοσλοβακία έχει 1850 κινηματογράφους, 
I έκ τών δποίων οί 137 είνε έφωδιασμένοι μέ είοικας 
'έγκαταστάσεις διά τήν προβολήν τών έμιλ-.υντων 
φιλμ. ’Επίσης πρέπει νά σημειωθή δτι εις τήν 1σ-.- 
νοσλοβχκίαν ή διασκευή τών κινηματογράφων γίνε- 
ίαΐ ταχύτατα, πράγμα πού βοηθεϊ τήν διαδ .σιν του 
δμιλοΰντος φίλμ.
Είς τάς ίίλλας χώρας

Είς τήν Ρωσσίαν ή κινηματογραφική παραγωγή 
κατά τό 1930 έδωσε σχεδόν προπαγανδιστικά μονον 
φίλμ. Αί τρεις μεγάλαι έταίρεϊαι ή «Σοβκίνο> ή 
«Βουφκροΰ» καί ή «Μεζραντπόν» έγυρίσαν κατά τό 
λήξαν έτος 32 μεγάλα φίλμ, πού έπαιχθησαν ε.ς τους 
Λ. 200 ρωσικούς κινηματογράφους.

Εί; τάί άλλας χώρας τής Εύρώπης μπορεί νά πή 
κανείς δτι δέν ύπάρχει κινηματογραφική βιομηχα
νία. Καί μόνον είς τήν Πολωνίαν, τήν Ισπανίαν,τήν 
Σουηδίαν, έγυρίσθησαν μερικά βωβά φίλμ.

Είς τήν Ιαπωνίαν, ή δποία έχει κινηματογρα
φικήν βιομηχανίαν άπό 32 έτώ Α δ όμιλών κινημα
τογράφος κατακτά διαρκώς έδαφος. Υπάρχουν 18 « 
κινηματοθέατρα τά περισσότερα τών οποίων έχουν 
έγκαταστάσεις διά τήν προβολήν όμικουντων.

Τό κινηματογραφικόν έτος είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας ήτο παρά τήν οικονομικήν κρίσιν που μα
στίζει τόν νέον κόσμον έξαιρετικώ; γόνιμον.

Κατά τό 1930 τά 75 στούντιο πού λειτουργούν 
Είς τό Χόλλυγουντ καί είς τά περίχωρα τής Ν. Ιόρ- 
κης έγύρισαν 540 μεγάλα φίλμ, έκ τών δποίων τα 
περισσότερα δμιλούντα καί 20.0 περίπου συνηθει, 
όμίλούσας^ταινίας. Τέλος άξίζει νά σημειωθή ^ι αύ
τήν τήν στιγμήν έργάζονται καθημερινώς ε.ς τά? Η 
νωμένας πολιτείας 16.000 κινηματογράφοι, έκ των ό
ποιων οί 13.001 είνε έφωδιασμένοι δια τήν προβο 
λήν ήχητικών φίλμ.

Ή κινηματογραφική παραγωγή, κατά τό 1930, 
παρά τήν μεγάλην οικονομικήν κρίσιν, ήτο μεγαλυ 
τέρα καί άξιολογωτέρκ τής περυσινής. , 
’ ”Ας μήν έπιμείνωμεν είς τήν γαλλικήν παραγω 
γήν, ή δποία μονολότι έξαιρετικώς πλούσια κατά τό 
1930 δέν εύρίσκεται παρά είς τήν άρχήν τής προσ- 
σπαθείας της καί άς Μωμεν είς τήν γερμανικήν. Αί 
γερμανικά! έταίρεϊαι είναι άληθεια δτι κατα τό λή
δαν έτος παρήγαγον 146 φίλμ, ένα<τι 193 τού 
1929 καί 221 τού 1928. Άλλ’ είς τήν Γερμανίαν 
συμβαίνει κάτι άλλο, πού άποτελεΐ άναμφισβήτητον 
άπόδειξιν τ>ύ γεγονό ος δτι διαρκώς κατακιά έδα 
φσς ό κινηματογράφος είς τήν μεγάλην κεντρικήν 
δημοκρατίαν τό άνοιγμα νέων κινηματογράφων και 
ή κανονική λειτουργία αύτών. Είς τήν Γερμανίαν τήν 
στιγμήν αύιήν ύπάρχουν 5.200 κινηματοθέατρα, ες 
αύτών δέ τά 2.50q δίδουν καθημερικάς παραστάσεις.
Καί σημειώσατε δτι άπό τό πλήθος αυτό τών κινη-| 
ματοίεάτρων τά 1900 έχουν έγκαταστάσεις διά τήν | 
προβολήν ήχητιν.ών ταινιών.

Είς τήν Αγγλίαν ή παραγωγή τού δμιλοΰντος 
φίλμ παρουσιάζει, ίπίσης, μεγάλην πρόοδον. Κατά 
τό 1930 «έγ^ρίσθησαν» απο άγγλικάς έ αιρείας 288 
φίλμ έναντι 161 τού 1929. ’Εξ υύτών 191 είναι με
γάλα φίλμ καί τά άλλα 97 συνήθη. ’Εννοείται δτι 
είς τούς άριθμού, αύτούς δέν συμπεριλαμβανονται τά 
ξένα φίλμ πού έπαίχθηταν είς δκην τήν Βρεττανικήν 
Αύτοκρατορίαν κατά τό λήξαν έτος.

'Η ’Αγγλία έχει αύτήν τήν στιγμήν 4.300 κινη
ματοθέατρα, έκ τών όποιων 2765 είναι έφωδιασμέ- 
να μέ έγκαταστάσεις ήχη ικεύ κινηματογράφου.
’Ιταλία καί Κεντρική Ευρώπη

Είς τήν Ιταλίαν ή πρώτη δμιλοΰσα ταινία, άμε- 
ρικανικής παραγωγής, φυσικά, είσήχθη τό 1929. Η 
κοινή γνώμη τήν ύ'Έδέχθη μέ περιέρ.γε αν κατ άρ- 
χάς καί έπειτα μέ άδιαφορ.αν. Σιγά—σιγά, δμω; τό 
ιταλικόν κοινόν άρχισε νά συνηΟ'ζη τόν δμιλούντα 
κινηματογράφον καί τό ένα μετά τό άλλο τά κινη
ματοθέατρα έφρόντισαν νά έφοδιάζωνται μέ νέας 
έγκαταστάσεις. Καί άκριβώς κατά τήν στιγμήν τής 
μεταβολής αύτής κατέβαλε δ κ. Πιτταλοΰγκα έςαιρε- 
τικήν προσπάθειαν άναγεννήσεως τοΰ ιταλικού κι- 
νηματογράφου. “Εγιναν λοιπόν μεγάλα στούντιο είς 
τήν Ρώμην, έφωδιάσθησαν μέ δλα τά κατάλληλα 
δργανα καί έντός πέντε μηνών «έγυρίσθησαν» άπό 
τήν «Τσίνες Πιτταλούγκα» 12 μεγάλα φίλμ. Καί τά 
φίλμ αύτά δέν έσημείωσαν έπιτυχίαν μόνον διά τό 
κοινόν, άλλά έκρίθησαν έ<θουσιωδώς καί άπό τούς 
διανοουμένους, τούς καλλιιέχνας καί τήν έν γένει 
άριστοκρατίαν τοΰ πνεύματος. Μπορεί δέ νά ίσχυρι- 
σβή κανείς άδιστάκτως διι ή ιταλική κινηματογρα 
φική παραγωγή εύρίσκεται έν πλήρει έξελίξει.

Είς τήν Αύστρίαν είχε σταματήσει σχεδόν κάθε 
κινηματογραφική παραγωγή. ’Αλλά κατά τό δεύτε



6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ASTHP 7

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

‘Αγγλία

Ό έσχά-ως ίδρύσχς έταιρίαν παραγωγής ομι 
λουσών ταινιών έν Γαλλί^ι Έρίκ Άκίμ ήγόρασε πα
ρά τής Μρίτις Ίντερνάσιοναλ τδ δικαίωμα τής έκ- 
δόσεως είς τήν Γαλλικήν τής ταινίας «Σχιδόν Μήν 
τοΰ Μέλιτος»,ής ή Αγγλική έκδ-.σις έχει γυρισθή ύπό 
τοΰ σκηνοθέτου Μόντυ Μπάνκς. Ή Γαλ. έκδοοτς θά 
γυρισθή ύπδ τοΟ Έρίκ Άκίμτή συνεργασία τοΰ Σαβέ 
Έρμανδς καί τή; έταιρίας Άλμπατρός, ήτις θ' άνα 
λάδήκαί τήν έκμετάλλευσιν τής ταινίας έν Γαλλία.

Ή υπογραφή τών συμβολαίων, δι' ώ; ή ’Αγγλι
κή Εταιρία παραγωγής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ καί 
ή έταιρία έκμεταλλεύσεως ταινιών Πρό Πάτρια ί· 
πορροφοΰνται ύπδ τοΰ δργανισμοΰ Ίντερνάσιοναλ, 
πραγματοποιείται έντδς τών ήμερών ούτών. Ή ύπο-| 
γραφή αΰτη είναι έντελώς τυπ.κής σημασίας, δεδο 
μίνου δτι δ δργανισμδς έκμεταλλεύσεως ταινιών τήςΐ 
Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ ήρξατο ήδη τής έκμεταλλεύ
σεως τών ταινιών τών ώς άνω έταιιιών διεβίβασε δέ 
καί παραγγελίαν είς τήν Β. I. Ρ. δ ’ έξ ται ίας. Ό 
αύτδς άριθμος ταινιών δΓ έκαστον έτος θά παραγ
γέλλεται έπί έπταετές χρονικόν δ.άστημα. Τάς ται
νίας ταύτας ή Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ θά έκμε'αλ-' 
λεύεται είς δλόκληρον τόν κόσμον.

ΕΗΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΜ' ;
ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΎ Ί Ν ΜΑΎΈΡ

Ό μεγάλος σκηνοθέτης Βάν Ντάϊκ έτελείωσε τδ 
«γύρισμα» τής νέας του ταινίας Trader Horn τής 
οποίας τά «Εξωτερικά» έλήφθησαν κατά τδ πλεϊ- 
στον είς άνεξερεύνητα μέρη τής ’Αφρικής, δπου1 
παρέμεινε μετά τοΰ έπιτελείου του έπί διετίαν1 
διά τό «γύρισμα» τών διαφόρων σκηνών.

Τήν 10 τρέχ. μηνός Φεβρουάριου έδόθησαν αί 
πρώται παραστάσεις τοΰ νέου αύτοΰ κνλοσσ·6 τής 
Μετρό Γκόλντουϊν είς τά κινηματοθέατρα Astor τής) 
Νέας 'ϊόρκης καί Graumans τοΟ Χόλλυγουντ ένώ- | 
πιον χιλιάδων θεατών. Ή έπιτυχία του ύπήρξεν ά-| 
φάνταστος, οί δέ ειδικοί κριτικοί χαρακτηρίζουν τήν 
νέαν αύτήν ταινίαν άνωτέραν πασών τών μέχρι σή-| 
μερον πραγματοποιηθεισών, τήν έμπορικότητα δέ 
αύτοΰ άνωτέραν καί τής τοΰ «Μπέν Χούρ».

δηλωςιςΓ ί
Ληλώ δοά τής παρούσης δτο μ,ετά τοΰ 

υίοϋ μου Ληυητρίου ούΠβμόα. σχέσος τοΰ 
λοιποί με συνδέει. I

'Ο Ληλών
ΓΕίϊΓ. ϊΓΛΌΙΙΝΟΙ

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΦΙΛΜ ΕΙΣ ΤΗΝΠΡΑΓΑΝ
Τήν Πέμπτην, 22 ’Ιανουάριου, είς μίαν ευεργετικήν πα 

ράστασιν ύπό τήν προσιασίαν τοΰ κ. Σόρλ Ροΰ, πρεσβευ- 
τοϋ τής Γαλλίας, έδόΰη τό νέον φιλμ τοΰ Λεόν Πουαριέ 
«Καιν», τό όποιον έχειροκροτήθη ένθουσιωδώς καί έση- 
μείωσε ευμενή σχόλια. Κυρίως έπηνέθη ή ωραία φωτογρα- 

I φία τών εξωτερικών σκηνών. 'Αλλωστε τά γαλλικά όμι- 
I λοϋντα φίλμ γίνονται εύμετώς δεκιά είς τήν Πράγαν. 
Κατ’ άρχάς υπήρξε τό ώραΐον φιλμ τοΰ Ρενέ Κλαίρ «'Υπό 

■ τάς στέγας τοϋ Παρισιού» ποΰ μάς έδειξε πώς ένα καλώ
I γαλλικό φίλμ μπορεί νά σημείωση παρά τή κοινή μας ίσην 
έπιτυχίαν μέ ένα καλό γερμανικό. Μερικαί εφημερίδες έ
γραψαν ότι οί γάλλοι κινηματογραφισταί είναι πολύ πε
ρισσότερον ευτυχείς είς τήν εκλογήν τοΰ θέματος διά τά 
όμιλοΰντα έργα των οπό τούς άμερικανοΰς συναδέλφους 
των καί ότι ή γαλλική γλώσσα είναι περισσότερον διαδε
δομένη άπό τήν ’Αγγλικήν. Οΰτω ή εισαγωγή τοϋ γαλλι
κού φίλμ είς τήν Πράγαν θά είχε σοβαρόν αντίκτυπον έπί 
τοΰ ούτως είπεΐν μονοπωλίου ποΰ έξασκοΰν οί όμερικανοί 
καί γερμανοί παραγωγοί. ’Αγγέλλεται ήδη ή προβολή 3 
ακόμη γαλλικών έργων: «Σταχτοπούτα τοΰ Παρισιού», 
«Άρθούρ» καί «'Ο δρόμος τής ευτυχίας*.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΖΚΛΗΖΙΧ
Κύριε

Καλεΐσθε είς τακτικήν συνεδς ίασιν τήν 2ΰην τρ. 
ημέραν Τετάρτην καί ώραν 1 1 π. μ. έν τή αιθούση 
τοΰ Έπαγγελματιιοΰ Επιμελητηρίου είσοδος I” 
Σεπτεμβρίου άρ. 2 άνωθεν εστιατορίου «Ελλάς».

ΘΕΜΑΤΑ
1) Ταμειακή Διαχείρησις

’Εκλογή ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής
3) 'Ορισμός αρχαιρεσιών

Έν Άθήναι; τή 20 Φεβρουάριου 1931 
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς

Π Γκρέταης (Τ. Σ.) Ήρ. ΟΙκονόμον

ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, I
ΤΩΝ ΕΤΩΝ

1927 - 1928 - 1929 - 1930 [
Τόμοι «Κινηματογραφικού Άστέρος» τών Ξ 

ετών 1927, 1928 καί 1929, πωλούνται είς τά : 
γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομι- 1 
κώς είς τούς αίτούντας έκ τών επαρχιών καί 1 
τού ’Εξωτερικού. ... I
Τιμή έκαστου τόμου διά τ© έσωτερ. δρχ. 100 Ξ

• » » » » έξωτερ. δρχ. 150 Ξ
©ί άγορασταί ένός, ©ίουδηποτε τών άνω- Ξ 

τέρω έτών τόμου, δικαιούνται δωρεάν καί έ- Ξ 
νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού Ξ 
1930, χρησιμότατου είς ©λους τούς οπωσδήποτε Ξ 
ασχολούμενους μέ τά κινηματογραφικά ζη- ί 
τάματα. ;

ΗΚΙΝΗΜΤΟΓΡΑΦΙΚΗυΐΙΗΣΙΣΕΙΗΙΓϊΠΙΟΝ
ΑΑΕ3ΑΝΔΡΕΙΑ (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας). Άπό 

1ης Φεβρουάριου είς τούς κινηματογράφους τή; πό- 
λεώς μας προεβλήθησαν τά έξής έργα:

Alhambra:Προεβλήθη τό έργον Montmartre en 
balade μέ τόν Μπουαγιέ.

Cinema Rialto: Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Ο έρως 
τραγουδεί», «Γυναίκα στή Σελήνη» τοΰ Φρίτς Αόγκ 
καί «Άσφ λτ» τής Οΰφα.

American Cosmograph: Προεβλήθησαν τάφίλμ 
«'Η μάχη τών τιτά ων», «Ίουδήθ καί Όλοφέρνης» 
καί «Παρίσι, μαγεία!»

Majestic: Πριεβλήθησαν τά έργα «Αρτνύρ» καί 
τό ιταλικόν Sei tu 1’amore.

Royal: Πριεβλήθησαν τά έργα «Ή ιδιωτική 
της ζωή» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί «Έπ.θεώρησις 
τών επιθεωρήσεων» ται\ία χρωματιστή.

Mohamed Aly: Προεβλήθησαν τά έργα «Κατη
γορουμένη έγερθήτε,, «Ό βασιλεύς τώ > τζαμπατζή
δων» καί «Ό ξένος» μέ τήν Ποπέσκο.

Josy Palace: Προεβλήθησαν «Τό κουμπί τοΰ’Αλ- 
φρ δου» καί τό Gai Gai marions-nous.

Eden: Προεβλήθησαν τό City Girl μέ τήν Μαί- 
ρη Ν όγκαν καί τόν Φαρέλ, «Ό έρως τού ιπποδρομί
ου» καί τό ί αλικόν φιλμ «Λά Στρανιέρα».

Knrsaal: Προεβλήθησαν «Τά φώτα τής δόξης» 
μέ τήν Μπέλ Μπέννετ, Mon gosse de pere μέ τόν 
•Μενζοΰ, καί «Τραγ;>ή στιγμή» μέ τήν Άλίς Ού-Λτ

Belle Vue. Προεβλήθησαν «Λησμονημέ α πρό
σωπα» μέ τήν Μπα-λανόβα καί «Ό γορίλλας».

Concordia. Προεβλήθησαν τό μεγάλο φιλμ τής 
Θύνιβερσάλ «Τίποτε νεώτερον άπό τό μέτωπον» τοΰ 
Ρεμάρκ καί «Κοέν καί Κέλλυ».
λυ άεροπόροι», «Τό Παρίσι τή νύχτα» κ. ά.

—Είς τό Μοντέρν τά έργα «Au service de la 
gloire» καί «‘Ο άγγελος τοΰ δρόμου» μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν’ Ναζλόγλου

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΧΤΑΝΤ1ΝΟΤΠΟΛ1Ν

■ ΚΩΝ)Π0ΑΙΣ (Τοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ μας).
I Έξ άφορμής της τεράστιας πυρκαϊάς τοΰ Άγκ πιάν 

Χιν καθ’ ήν άπετεφρώθη καί μία δλόκλήρος αποθή
κη κινηματογραφικών ταινιών, τοΰ κ. Γ. Στυλιανοΰ, 
ή Δημαρχία τής πόλεως μας άπεφάσισε τήν άνέγερ 
σ ν ε δ.κών άποθηλών έξω τής πόλεως, έν οΐς θά ά- 
ποθηκεύονται αί ταινίαι δλων τών ειδικών γραφείων.

■ —Διχταγή τοΰ άρμοδίου ύπουργείου άηεφασίσθη
δπως τά θέατρα καί οί κίνηματογ άφ ι δέν έπιτρέ- 
πουν τήν εϊδούον είς παιδία κάτω τών 12 έτών, εις 
τάς έ περίδχς καί κάτω τών δ έτών στάς ήμερίδας

—Άπό τής ύπογραφής τών έλληνοτ υρκικών συμ 
φωνιών καί έντεΰθεν έλληνικοί θεατρ.κοί θίασοι καί 
κινηματογραφικαί ταινίαι έλλη ικής παραγωγής 
κατέκλυσαν τήν πόλιν μας, δπου κάνουν δλοί χρ σές 
δουλειές. Μετά τήν προβολήν τής ταιν.ας «Μακρυά 
άπό τόν κόσμο» προεβλήθη έπί δύο συνεχείς εβδο
μάδας μέ καταπληκτικήν συρροήν κόσμου <Οί άπά 
χηδες τών ’Αθηνών».

—Είς τό Άρτιστίκ προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Ό έρως τραγουδεΐ», «Βαρώνη τσιγγάνα» καί «Le 
Raquin.

—Είς τόν κινηματογράφον Μελεκ προεβλήθησαν 
αί τοινίαι «Le droit d’ Aimer», «La chanson de 
mon coeur», «Toute sa vie» καί «La cherie».

—Είς τό Γκλόρια πρ ε'λήρησαν τά έργα «la 
cahnson est finie» «Le prix d’unbouser», «Nos 
maitree les domestiqu-.s» κα’. «Ταρακάνοβα»

—Είς τό Όπερά προεβλήθησαν «ΊΙ τρεις μά
σκες», «Τέτ Μπρυλέ» καί«0ί άπάχηδες τών Άθη ών» 
μέ την Σαγιάνου.

—Είς τό κινηματοθέατρον Άλάμπρα προεβλή 
θησαν τά έργα «Mon coeur incognito», «Vierges 
Amertcains.

—Είς τδ Μαζεαιίκ προιβλήθησαν«!\οέ καί Κέλ-

ΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
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Μπέλζ Σινεμά
Σινεμά Έξπλουατασιόν

— Μοντέρν «Α»
— Όμνια
— Τιράζ Α. Μωρίς

Πατέ Σινεμά
— ’Αξιόν ντέ ζουϊσάνς 

Παρί Κονσόρτσιουμ
Γκωμόν, Ώμ.τέρ, Φράνκο-Φίλμ 
Φιλμ Γκωμόν
Φίλμ «Μετροπόλ»

— 1]16 parls c. 4 alt.
Πατέ Μπέμπυ 
Σοσιετέ Μαριβώ

186. -
802.—

135. -
120.-

128.—
162.—
23.—

690.—
231.—

171.—
817.—

171.—

140.—
127.—

121.—
152.—
22.50

715.—
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Άμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν 
’Ήστμαν Κοντάκ
Φόξ Φίλμ
Τζένερα?, Έλέκτρικ
Λόβε Ένκορπορέϊτεντ 
Παραμάουντ Ποΰπλιξ 
Πατέ Έκτσέίνς
Ράντιο Κορπορ. δφ Άμέρικα
Ράντιο Κέϊθ Όρφεουμ 
Φόξ θήατερς
Γουώρνερ Μπρόδερς

187 7]8
159

33 3J8
44 3)8

47-1]4 
4

161]8
19 3J8
51J4

17 1]4

187 718
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33 3]8
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HIM WEIJAMM
Ό κ. Άρθουρ Ντέν Γεν. Διευθυντής τής Μπρίτις 

Ιντερνάσιοναλ, έπιστρέψας έξ ’Αμερικής, έδήλωσεν 
οτι τό πρόβλημα τής έκμεταλλεύσεως των ’Αγγλι
κών ταινιών έν Αμερική ήλλαξεν άπολύτως δψιν 
Δια πρωτην φοράν, πρεσέθεσεν, έπισιρέφω έξ ’Αμε
ρικής μέ δριστικάς έγγυήσεις διά τήν παρανω- 
γην μας. 1
0, ΔίΧ/, ξρεΓζ τα1νίαί τίί« Μπ^ί1« Ίντεονάσιοναλ 
θά προβληθούν είς κινηματογράφους τής ’Αμερικής 
από τοΟ μηνάς Ιανουάριου κοί ένίεΟθεν.

0 ΟΥΙΑΛΙΑΜ ΤΙΛΝΙΕΝ
ΝΜΤΜίΙΤΚ ΤΙΪ ΤΕΝΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ

Ο περίφημο; άνά τόν κόσμον πρωταθληιής tocJ 

τένις κ. ΟυΙ'λλιαμ Τίλντεν ύπέγρ,ψε συμβόλαιον 
μετά τής Μετρά Γκόλντουΐν Μάϋερ δυνάμει τοΟ ό-Ι 
ποίου ύποχρεοΰται δπως λάβη μέρος είς διαφόρους' 
αθΛητίκας έκπαιδευτικάς ταινίας της άνωτέρω έ-1 
ταιρίας. r ,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

_ Έκυκλοφόρησε καί τό τέταρτον τεύχος 
της Πανεπτανησιακής φιλολογικής έπιΰεωρή- 
σε7ς/ Επ2ανϋ?θςί> πλ°ΰοιον είς ένδιαφέρουσαν 
φιλολογικήν ύλην. Έκδίδεται μηνιαίως έν Κεο- 
κυρφ υπο τήν διεύ&υνσιν τοΰ κ. Πίπη Λ Μαο- 
τινη, συνισταται δέ Ιδιαιτέρως είς τούς άναγνώ- 
στας μας. '

ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑΙ - ΦΑΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Αί χαταλληληλοτεραι φωτογραφία, μεγέ

θους 20X26 (σκηναί άπό διάφορα νεώτερα α

μερικανικά έργα) διά κάδρα πρός στολισμόν 

γραφείων καί δωματίων, εις μεγάλην συλλο

γήν, πωλοΰνται είς τά γραφεία τοΰ «Κιν. 

Αστέρος» Φειδίου 11 καί άποστέλλονται είς 

τούς έπιθυμοΰντας έκ τών επαρχιών, άντΐ δρ. 

ΔΕΚΑ έκάστη.

A! JI EUUI EfflWWSIS 
uuuuni smim nnunmtOT
Άϋ'ήναι.
Πάν^εον. Western Electric Άμερ. (Μούβιτον-Βίταφον)
Σαλόν Ίντεάλ R. C A. Photoph. (Μούβιτον-Βίταφον) 
Σ^εντιτ. Western Eieclnc ;ί (Μούβ1τον-Βίταφον 
ΑττικονPacent Αμερικανικόν (Μούβιτον-Βίτάφον) 

Ουφα Παλας. Western Electric Άμ.(Μούβιτον-Βίταφον) 
Κοτοπούλη. » » » (Μούβιτον-Β.'ταφον)

S“ffrph0¥l " (Βίταφον)
Απόλλων Klang Film Γερμανικόν (Μούβιτον-Βίταφον) 

” ο, 8 , * (Μούβιτον-Βίταφον)
Αχιλλειον Νοβακ,Χεπ Ελληνικόν (Μούβιτον—(Βίταφον) 

Πανόραμα ν » ζο' Ψ \Α. ΟβΔ Ο. » (Βίταφον)
(Βίταφον)

Σ7υγχ«ροτό\ ’ (Βίταφον)
Πανελλήνιον Ζερβοπούλου » (Βίταφον)

Ελλάς Palhe Γαλλικόν (Βίταφον)
^■ρυστάλ (Καλλιθέας) Superphone Άμερικαν. (Βίταφον) 
Νε (Ν. Φιλαδέλφειας) Ζερβοπούλου Έλλην. (Βίταφον)
Πειραιεύς

fl C.J.PAofophone ,Αμερ (Μούβιτον.Βί ν
ΣΚάπ1τηλ ς™9 ulm ,Γθβμανικόν (Μούβιτον-Βίταφον) 
παπιτολ Snperphone Αμερικανικόν '

, Ζερβοπούλου Ελληνικόν
-Κρυσταλ (Κοκκινιάς) »

(Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον)

Θεσσαλονίκη

Πάτραι
Πάν&εον Superphone »
Βόλος
Αχιλλειον Klang Film Γερμαν.
Χανιά

’Ηλύσια Klang Film Γερμανικόν
Διονύσια Tobis »
ΙΙαλλά5 » »
^ατε Snperphone ’Αμερικανικόν
Σπλεντιτ » »
Απόλλων ■» >

’Αττικόν » »

(Μούβιτον-Βίταφον) 
(Βίταφον) 

(Μούβιτον-Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον)

(Βίταφον)

(Μούβιτον—Βίταφον)

’Ολύμπια Snperphone Αμερικανικόν 
Ηράκλειον

Απόλλων » „
Καλάμαι
■'Εσπερος Νοβάκ Χέπ Ελληνικόν
Ιριανον Snperphone ’Αμερικανικόν
Μυτιλήνη
Λεσβιακόν Cinemeccanica ’Ιταλικόν
Σϋρος
Απόλλων Superphone ’Αμερικανικόν
Σάμος
’Απόλλων Cicemeccanica ’Ιταλικόν (Μούβιτον-Βίταφον)
Ναυπλίου
Τριανον Simplex Radio ’Αμερικανικόν (Βίταφον)
-ίρίκκαλα
Πανρ'λ λ C.---------- τ , .

(Βίταφον)

(Βίταφον)

(Βίταφον) 
(Βίταφον)

(Μούβιτον)

(Βίταφον)

OSa^nT’' Sl$eoPh0™ ’Αμερικανικόν 
φ Παλας Νοβακ Χεπ Ελληνικόν (Βίταφον) 

(Βίταφον)

NO, NO, ΝΑΝΕΤ
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη Βουλγαρίδη

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Πρόκειται περί τής γνωστής δπερέττας ή οποία 
έπαίχθη πρό διετίας καί είς τάς ’Αθήνας υπό τοΰ 
θιάσου Μακέδου είς τό «Μοντιάλ», διασκευασθεί- 
σης καταλλήλως διά τάς άνάγκας τοϋ φίλμ. 'Η ύπό- 
θεσις τοΰ έργου στέκεται χάρις είς τήν πεταχτή 
μουσική της καί τά πλούσια καί καλοβγαλμένα μπα- j 
λέττα της. 'Η Μπέρνις Κλαίρ καί δ Άλεξάντρ· 
Γκραίη τραγουδούν ικανοποιητικά. Ό Λίττλεν φίλντ , 
επιδεικνύει κάποιο ταλέντο κωμικού. 'Όσον αφορά 
τήν Ζάζον Πίτς καί τήν Λουίζα Φαζέντα, τάς γνω- 
στάς έκλεκτάς, καρατερίστας, αδικούνται καταφα- , 
νώς άπό τούς ρόλους των. Τό φίλμ έδώ έσημείω- 
σεν επιτυχίαν.

Β. Παπαμιχάλης

ΕΡΩΤΕΣ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
Έκμετάλλευσις ; ;

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ

Τό άξιόλογον τού φίλμ έγκειται είς τό δτι υ
πάρχει είς αυτό, έπί τέλους, κάποιος ρυθμός, δ ό
ποιος παρασύρει τόν θεατήν είς τήν παρακολούθη- 
σιν τών διαφόρων γεγονότων παρά τάς άπιθανότη- 
τας πού έκάστοτε παρουσιάζουν, χωρίς νά κουράζη 
ποσώς τόν θεατήν. Κατά τά άλλα τό έργον δέν λέ
γει πολλά πράγματα. Ό Augusto Genina άντιγρά- 
φει τόν εαυτόν του (Καρτιέ Λατέν) καί άλλους 
σπουδαιοτέρους σκηνοθέτας (Στέμπεργκ, Γαλάζιο 
’Άγγελο), γεγονός πού άφαιρεΐ κάθε πρωτοτυπίαν 
άπό τό φίλμ. Ή Ντανιέλ Παρόλα είς τόν κύριον 
ρόλον είναι άξιοσημείωτος. Παρ’ δλον πού προ
σπαθεί νά άντιγράψη τήν Μάρλεν Ντίτριχ καί παρά 
την ωρισμένην συστολήν πού αισθάνεται ένίοτε ε
νώπιον τού φακού, άπό τό σύνολον τής ύποκρίσεώς 
της φαίνεται δτι είς τό μέλλον θά άποδώση πολύ 
άνωτερα άποτελέσματα. Ό Πιέρ Μπατσέφ καλού
τσικος καί καλύτερος έξ δλων δ ύποδυόμενος τόν 
κακοΰργον. Συμπαθής καί ή νεαρωτάτη Ζοσελίν 
Γκαέλ. ’Εδώ τό φίλμ ήρεσεν. Β. Παπαμιχάλης

Ο ΕΡΩΣ ΤΡΑΓΟΥΔΕΙ
‘Εκμετάλλευσις τΣινέ Όριάν^

Ταινία όμιλούοα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Ό Ρόμπερ Φλόρεϋ, δ δράστης τού μετριωτάτου 
εκείνου κατασκευάσματος πού ωνομάζετο «Ό Δρό
μος τής ευτυχίας», έρχεται μέ τό παρόν φίλμ νά 
μάς δώση μίαν μερικήν ρεβάνς. Ό «Έρως τραγου- 

δει» είναι πράγματι μία Παρισινή κομεντί λεπτή 
καί ευχάριστη, σκηνοθετηθεΐσα έπί πλέον κατά τρό
πον ενσυνείδητον αί δεικνύοντα διαρκή προσπά
θειαν τού σκηνοθέτου. ’Αξιοσημείωτα τά ντεκδρ διά 

i τήν πρωτοτυπίαν καί τόν μοντερνισμόν των. Έκεΐ 
πού έχομεν ώρισμένας επιφυλάξεις είναι είς τό ζή
τημα τής ύποκρρίσεως. ’Εάν εξαιρέσει τις τόν 
Πιέρ Μπερτέν, δ όποιος υποδύεται μέ λεπτότητα 
καί συγκρατημένο παίξιμο τον κωμικόν ρόλον τοΰ 
παρά τήν θέλησίν του καθηγητοΰ τοϋ άσματος, καί 
τήν Ζοσελίν Γκαέλ, ή δποία διαθέτει δύο σοβαρά 
προσόντα : τήν αφέλειαν καί τά νειάτα, οί άλλοι ή
θοποιοί. τού θεάτρου κατά τό πλεΐστον, δέν έ'χουν 
τήν άπαιτουμένην φυσικότητα καί άνεσιν.

Τό φίλμ έδώ ήρεσεν, άλλ’ ώρισμένως όλιγώτερον 
άπό τόν «Δρόμον τής Ευτυχίας». Πόσον τό κοινόν 
είναι άδικον διά τούς καλλιτέχνας ! '.

Β. Παπαμιχάλης

ΠΑΛΙΝ ΣΑΝ ΠΡΩΤΑ
3Εκμετάλλευσις ’Αμερικαν Φιλμ

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΞΟΝ

’Έργον μελοδραματικόν είς τόν ύπέρτατον βα
θμόν φτειαγμένο κατά τό υπόδειγμα τών φίλμ τοϋ 
’Άλ Τζόλσον. Παρά τήν πτωχότητα καί τήν άπέ- 
ραντον αισθηματολογίαν τοΰ σενάριο, τό φιλμ δια
θέτει ωρισμένα καταφανή προτερήματα συνθέσεως, 
έκμεταλλεύσεως καί ύποκρίσεώς. ’Άλλωστε είναι 
γνωστόν δτι τά τοιούτου εϊδουςέργα έχουν καί θά έ- 
χουνπάντοτε άφθονους θαυμαστάς.Ό’Αντρέ Μπωζέ 
άπό τόν «Δρόμον τής ευτυχίας» έκαμε μεγάλας προ
όδους καί ή ύπόκρισίς του ώς Άντρέ Φρενουά δέν 
είναι διόλου κακή. Έπί πλέον τραγουδεΐ ωραία (καί 
ιδίως τήν άρια τοΰ «Κουρέως τής Σεβίλλης») γεγο
νός πού προσθέτει πολύ. 'Η Φρανσίν Μυσσέϋ είναι 
μιά συμπαθής 'Υβέτ καί ή Πάολα Άντράλ κρατεί 
ικανοποιητικά τόν ρόλον τής Κυρίας Μερύ-Βιλκοΰρ 
"Οσον διά τήν μικράν Ζιλμπέρτ Σαβαρύ θά είχα νά 
παρατηρήσω δτι θά έπροτιμούσα είς τό παίξιμό της 
περισσότερον αυθορμητισμόν καί όλιγώτερον έπάγ- 
γελμα.

Έν συμπεράσματι τό φίλμ, παρά τά σοβαρά του 
καλλιτεχνικά μειονεκτήματα, καί ίσως έν μέρει λό- 
γφ αύτών άκριβώς, ήρεσεν άρκετά είς τό κοινόν μας 
καί έση μείωσεν άξιόλογον επιτυχίαν.

Β. Παπαμιχάλης

—Οί συνδρομηταί μας εΐνε φίλοι μας, οί φί
λοι των συνδρομητών μας έγγραφόμενοι συν· 
δρομηταΐ εις τόν «Κινηματογραφικόν ‘Αστέρα*  
γίνονται καί δικοί μας φίλοι.
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Η ΠΟΛΛΑ ΝΕΓΚΡΙ
ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Αί κινηματογραφικά! εφημερίδες τοϋ Λονδίνου άσχο- 1 
λοΰνται διά μακρών μέ τήν Πάλα Νέγκρι ή όποια έκαμε 
τελευταίως τήν έμφάνιοίν της, ώς χορ ύτρια είς τό θέα
τρον «Κολιζέουμ» τής αγγλικής πρωτευούσης.

Ή Πόλα έδήλωσε πρός τούς δημοσιογράφους δι ι τόν 
προσεχή Μάρτιον ή ’Απρίλιον, θά μεταβή είς τό Χόλλυ
γουντ όπου θά πρωταγωνιστήση είς μίαν πολύγλωσσον ο
μιλούσαν ταινίαν. Ή ταινία αϋιη θά κατασκευασθή άπό 
κάποιον ανεξάρτητον παραγωγόν τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών, τοϋ οποίου τό όνομα ή Πόλα τηρεί μυστικόν.Είπε 
μόνον δτι διά τήν ταινίαν αυτήν έχει είς χεϊρας της πέντε 
σενάρια διαφόρων συγγραφέων, άπό τά όποια θά έκλέξη 
τό καλύτερον.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
— Ή διάσημος πρωταγωνίστρια Αύα ντέ Ποΰτι έπέ- 

στρεψεν είς τό Βερολΐνον.
— Είς τήν Γερμανίαν πρόκειται νά γυρισθή μία νέα 

ταινία μέ ύπόθεσιν τοΰ γνωστού έργου <’Ηλίθιος» τοϋ 
Δοστογέφσκυ καί μέ πρωταγωνισ άς τόν Κόνρατ Φάϊτ καί 
τόν Γκέοργκ.

t θ Μαξ, Ραίχμαν ετελείωσε τό γύρισμα τής ταινίας 
* Η μεγάλη ατραξιόν» μέ πρωταγωνιστήν τόν Ρίχταρ Πά- 
ουμπερ παραγωγής τής Έμελκα.

” Η εταιρίαΓουώρνερ έχει ήδη είς τήν κυριότητά της 
ο70 κινηματοθέατρα.

θ Σαρλιυ τήν 27ην τρέχοντος μηνός θ’ άναχωρήση 
με το υπερωκεανειον «’Ολυμπιακός» έκ Νέας 'Υόρκης διά 
Λονδϊνον, δια νά παραστή είς τήν έκεΐ πρεμιέραν τής 
ταινίας του «Τα φώτα τής Πόλεως».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

Μ5Μ Mi TOYS Αϊ!
Ή επιτυχία τής βωβής ταινίας τοΰ Σαρλιο «Τά φώτα 

τής πόλεως» έτρομοκράτησε κάπως τούς οπαδούς τοΰ δ- 
μιλοϋντος καί πολλαί εφημερίδες τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών ήρχισαν νά κάμνουν έρευναν περί τοΰ αν κατόπι 
τοΰ θριάμβου τούιου θά κλονισθή ή θέσις τοΰ δμιλοΰν- 
τος.

'Ο γνωστότατος άμερικανός μεγαλοεπιχειρηματίας Σάμ 
Γκόλντουϊν είς συνέντευξίν του πρός τόν συντάκτην μιας 
έκ τών έφημερίδων αύτών έδήλωσε τά εξής:

«’Εγώ δίδω είς τόν Σαρλώ ένα έκατομμύριον άν δε- 
χθή νά έμφανισθή είς τόν Όμιλοϋντα. Πισιεύω άκραδάν- 
τως δτι ύπό τόν ήλιον είμποροΰν νά χωρέσουν καί δ 
Όμιλών καί δ Βωβός κινηματογράφος. 'Υπάρχει θέσις 
καί διά τούς δύο».

iwras tos μγαμ mmiorjHisisH
Η ετησία γενική συνέλευσις τών ’ Αγγλων ιδιοκτητών 

κινηματοθέατρων, η οποία συγκροτείται κατ’ έτος κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ θέρους, εφέτος θά συνέλθη τήν 22αν 
’Ιουνίου εις τήν ’Αγγλικήν λουτρόπολιν Μραϊτον.
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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ

τ' Α*«Φιλμ  Κουριέρ» τοΰ Βερολίνου πληροφορείται έκ 
Νέας Ύόρκης δτι οί «τέσσαρες μεγάλοι» τή; United Ar
tists ήτοι ο Σαρλώ,ο Φαίρμπανκς, ή Μαίρη Πίκφορδ καί 
° Γκριφφιθ θριαμβεύουν είς τήν Μπροντγουαίϋ μέ 
τά έργα: Ό Σαρλώ μέ τά «Φώτα τής Πόλεως», ό Φαίρ
μπανκς με τό «Πρός την Σελήνην», ή Πίκφορδ μέ τό 
«Κικί» καί ό Γκριφφιθ μέ τό ’Αβραάμ Λίνκολν».

Κατά τόν παρελθόντα μήνα ’Ιανουάριον είς τήν Γερ
μανίαν έπέρασαν άπό τήν λογοκρισίαν 27 έν δλω ταινίαι 
έκτών όποιων 15 γερμανικαί, 4 αμερικανικοί καί 8 προ 
ερχόμενοι άπό διαφόρους άλλας χώρας. Τόν Δεκέμβριον 
αί γερμανικοί ήσαν 11, αί αμερικανικοί 6 καί τών άλλων 
χωρών 5.

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Ό Θεός διέταξε τδν χρόνον νά παρηγορά τούς 
δυ»τυχεΐς.

Joubert
Ή πείρα διδάσκει άργά, άφοΰ πληρώσωμεν μέ 

σφάλματα.
Fronde

Πτωχός ό όποιος τϊροσπαθεϊ νά μιμηθ·^ τούς ισχυ
ρούς άφανίζεται.

Φαιδρός

Π. Α. Ξενάτ Άθήναι
Θ. Σιβόπουλος Θεσ)νίκη
Θ. Δαμασκηνός Άθήναι
Κινημ. Πάνθεον Γαργαλιάνους 
Κϊνημ. Πατέ Θεσ)νίκη
Π. Κανελλόπουλος Άθήναι
Κιν. Ουφα Πάλας ΑΓγιον
Κιν· Αττικόν Λεβάδεια
Kemal Film Islor.bul

1-1-931 Μέχοι 
1-1-931 » ‘
1-1-931 »
1-1-931 »
1-2-931 »
1 1 931
1-1-931 »
1-1-931 »
1 1 931 »

30-12-931 
30-12-931 
30-12 931 
30-12-931 
30 -1 932 
30-12-931 
30-12-931 
30 12-931 
30-12-931

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Πωλείται άμέσως πλήρης κινηματογραφική έ- 

πιχείρησις, λειτουργούσα ήδη άπό όκταετίας, μέ 
πρώτης τάξεως πελατείαν, εύρισκομένη είς πε- 
ρίοπτον ·&·έσιν τών Ά&ηνών. Πληροφορίαι κα&’ 
έκάστην είς τά γραφεία μας.

Ό άνθρωπος έν θυμώ άνοίγει τό στόμα του καί 
κλείει τά μάτια του.

Κάτων
Αί γυναίκες έκτελοΟν πλήρως τόν προορισμόν 

των δταν φυλάιτουν έν τάξει τόν οίκο / των.
w Knowles
"Οποιος όρκίζετοι άσκεπτα, είτε κρατεί, εΐτεάθε- 

τεϊ τούς όρκους του, εΐνε ένοχος.
Τζώσων

Διά παν κακόν εΐνε καί χειρότερον’ καί δταν κα
νείς σπάσει τό πόδι του, ας εΐνε εύγνώμων δτι 
δέν εΗε τό κεφάλι του.

Χώλλ
Ό έγκέφαλος τοϋ δκνηροϋ εΐνε τό θυσιαστήριον 

τοϋ διαβόλου.
Bunyan

πάλιν μάς δτι τό «Λούξ» τής Λεωφόρου
  β- -'Γ Τ ξάνδρας ένοικιάσθη ύπό τοΰ κ. Κου- 

Έξαίρεσιν μόνον άπετέλεσεν ή κίνησις ρουνιώτη είς τό οποίον θα τοποθετη- 
- _____ α—'.------ ... θή διά τήν θερινήν περίοδον τό μη-

«ν 1 χάνημα Κλάγκ τοΰ «Απόλλωνος». Δι- 
| αδίδεται έπίσης δτι ένοικιάσθη ύπό 
τοϋ κ. Κοσμίδη τό έπί τής Λεωφόρου 
θερινόν κινηματοθέατρον «Παναθή- 
ναια» είς τό όποιον έν τοιαύτη περι- 
πτώσει θά τοποθετηθή τό μηχάνημα 
Οΰέστερν τοΰ «Κοτοπουλείου». Είς τό 
θερινόν «"Εσπερος» θά τοποθετηθή 
τά μηχάνημα Οΰέστερν, τοΰ χειμερινού 
«Σπλέντιτ». Νέον έπίσης θερινόν κι- 
νηματοθέατρον ετοιμάζεται πλησίον 
τοΰ «Εσπέρου» καί έπί τής πλατείας

Άλε-1Οΰδέν ένδιαφέρον καί , .
παρουσίασεν ή παρελθοΰσα έβδομάς.

τοΰ Κινηματοθεάτρου «Πάνθεον». ι 
όποιον καθημερινώς ήτο πλήρες καί έκ 
τών λαϊκών τό «Έλλας», τό οποίον, 
ώς φαίνεται, προτιμαται άπό τά άλλα.

'Η αύτή αναλογία σχεδόν παρατη
ρεί ται καί είς τάς*  έπαρχίας, ώς μάς 
γράφουν καί οί κατά τόπους άνταπο- 
κριταί μας καί τοΰτο, διότι, λόγω τών 
άπόκρεω, τά πλεΐστα κινηματοθέατρα 
έχουν παραχωρηθή είς διαφόρους συλ
λόγους καί σωματεία, οί όποιοι δίδουν 
χορούς.

Άπό τής προσεχούς δμως έβδομάδος

τούς κινηματογράφους δπου, κατά κα-1 τήν τής Συμβατικής κ· Δαμασκηνόν 
,.Λ.... ..ηΑ» π 1 ιι.-1/il^n 1 Cl— ΤΛ ΑτΛΪΛν ίΐο ΤΛ ” ” ~

στήν προβάλλονται τά καλύτερα κινη
ματογραφικά έργα.

C", ’ .'· ” 
προβάλλονται είς τούς κεντρικούς κι- ’ 
νηματογράφους τής πόλεόις μας τά ε
ξής Ε0Υα :

Αττικόν : «Ή χώρα τοΰ μειδιάμα
τος», όπερέττα κ.νεζικής ύποθέσεως 
τοϋ μεγάλου μουσουργοΰ Φράντς Λέ- 
χαρ καί μέ πρωταγωνιστήν τόν διαση- 
μότερον Γερμανόν τενόρον Ρίτς Τά- 
ουμπερ.

Απόλλων. «'Ο λοχαγός τής αύιο- 
κρατορικής φρουράς», παραγωγής Με
τρό Γκόλντουϊν, μέ πρωταγωνιστήν 
τόν συμπαθή καλλιτέχνην Ραμόν Νο- 
βάρρο.

Σπλέντιτ : Δέν είναι γνωστόν μέχρι 
τής στιγμής πού γράφονται αί γραμ- 
μαί αύται, ποιον έργον θά προβληθή. 
'Υπάρχει έν τούτοις ή σκέψις δπως συ- 
σεχισθή καί διά δευτέραν εβδομάδα τό 
ίδιον έργον τής παρελθούσης Ό ’Έ
ρως τραγουδεϊ».

Ονφα Πάλα, : Μία γαλλική όπερέτ
τα ύπό τόντίτλον Le iliuU dans le 
bor-heur μέ τήν Μαρί Έριμπέλ.

Σάλον Ίντεάλ : Μία όπερέττα πα
ραγωγής Φέρστ Νάσιοναλ ύπό τόν τί
τλον «Σάλλυ» μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
Μαριλΰν Μίλλερ.

Παν&εον Υπάρχει πιύανοτης να c.,Α.— ■·, 
συνεχισθή καί διά δευτέραν εβδομάδα । μάτων τής ανωτέρω μάρκας είς τό έ- 
ή προβολή τοΰ έργου «Πάλι σάν πρώ- I κεϊ νέον κινηματοθέατρον«Άπόλλων»; 
τα». Έάν δμως επικρατήση άλλη γνώ-> Ή νέα αύτή έγκατάστασις θά εΐνε ή 
£η, τότε ασφαλώς θά προβληθή τό δευτέρα τής «Σινεμεκάνικα» έν Έλ- 
έργον : «Οί προικοθήραι», μία έβραϊ-' λάδι θά είναι δέ πλήρης, δηλαδή έφο- 
κή ήθογραφία παραγωγής Πατέ Νατάν ‘ διασμένη διά Μούβιτον καί Βίταφον. 
καί 1

Κοτοπούλη : Τό έργον τοΰ Γκαστών

τίου» μέ τήν γνωρισμόν μας^ Οΰγκέτ ' είς τόν κ. πρόεδρον τών Πρωτοδικών, 
Ντυφλό παραγωγής'OsSο. 1 αϊτών μείωσιν τοΰ συμφο>νηθέντος έ-

*„*  | νοικιού, βασιζόμενος είς τήν διάταξιν
Άπό τοΰδε ήρχισε νά γίνεται μεγά- τοΰ νόμου περί ένοικιοστασίου, καθ’ ήν 

λη ζύμωσις διά' τήν έξασφάλισιν θε- δέν έπιτρέπεται εϊσπραξις ένοικίου ά- 
ρινών κινηματογράφων ώς καί τήν έγ- νωτέρου τοΰ 22πλασίου τοΰ 1914- Ή 
κατάστασιν είς αυτούς ήχητικών μη- αϊτησις τοΰ κ. Σκούρα συνεζητήθη έ- 
χανημάτων. Συγκεκριμμένώς έγνώσθη νώπιον τοΰ Προέδρου τήν παρ. Παρα-

σκευήν, έξετασθέντων πολλών μαρτύ 
ρων, ό δέ κ. πρόεδρος έπεφυλάχθη νά 
έκδώση σχετικήνάπόφασιν πριν ή μελε- 
τήση τά σχετικά ένοικιαστήριαέγγραφα.

Μή συγκεντρωθέντος ώρισμένου α
ριθμού μελών τής Π. Ε. Κ. κατά τήν 
παρελθοΰσαν Τρίτην, καθ’ ήν ώρίσθη 
Γεν. Συνέλευσις διά τήν λογοδοσίαν, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον καλεΐ καί 
πάλιν πάντα τά μέλη τής Π. Ε. Κ. δ- 
πωςσυγκεντρωθοΰν τήν προσεχή Τετάρ
την 25ην τρέχοντος καί ώραν 11 π. μ. 
είς τό έπί τής πλατείας Όμονοίας καί 
Γ’ Σεπτεμβρίου άρι’θ. 2 μέγαρον τοΰ 
’Επαγγελματικού ’Επιμελητηρίου Άθη- 
νώνείς γενικήν συνέλευσιν.

Σχετική έπίσημος πρόσκλησις δημο
σιεύεται καί εις άλλην σελίδα.

rv.LM --- ---------------- , , -,·= »
έπαναλαμβάνεται ή τακτική κίνησις εις Αγαμωνενοικιασθεν απο τον διευθυν- 
τούς κινηματογράφους δπου, κατά κα-1 τήν τής Συμβατικής κ· Δαμασκηνόν, 
νόνα, καθ’ δλην τήν μεγάλην Σαρακο-[είς τό ότοϊον θά τοποθετηθή τό μη- 
στύν ποοβάλλονται τά καλύτερα κινη-, χάνημα τοΰ Σπλέντιτ» Πειραιώς, τύ- 

I που Κλάγκ Φίλμ· Νέος έπίσης κινη- 
■ Iir< T.-i'iArirnn- c Γ HI 11 ό? C ΓΗ I ΟΙ ζ- ΤΛ ΤΡΛΙΙΓ^ 
' τής δδοΰ Άχαρνών, ιδιοκτησία τοΰ κ.
Σπορίδη άποστράτου αξιωματικού τοΰ 
Πολ. Ναυτικού- Ό νέος αύτός θερινός 
κινηματογράφος θά είναι πολυτελέ
στατος καί είς χώρον ένός δλοκλήρου 
μεγάλου τετραγιόνου. Δέν έγνώσθη μό
νον είσέτι ύπό ποίου ένοικιάσθη καθ’ 
δσον ο'ι μνηστήρες πολλοί. _ _

Ηχητικά επίσης μηχανήματα εκ τών αυνιννοήσεις, αίτινες θά διεξαχθοΰν 
.....  .......... λ„ μεταξ^ αύτοϋ καί τινων άλλων ο

μογενών έν Αμερική καί ίσως καί με
τά τοΰ κ. Σπ. Σκούρα διά. τήν ένοικί-

Ούτω κατά τήν τρέχουσαν εβδομάδα μα.τογράφος ετοιμάζεται εις τό τέρμα 
cir τα,'- vcv ΓΛΙ vol’ll- νι-θϋ," όδοϋ Ά/αονών. Ιδιοκτησία Χθΰ κ.

Τήν παρελθοΰσαν Πέμπιην άνεχώ- 
ρησε διά τό Βερολΐνον ό κ. Θ. Δαμα
σκηνός.

Άνεχώρησεν έπίσης διά Παρισίους δ 
κ. Α. Άναστασιάδης.

Πρό 15 περίπου ή μερών άνεχώρησε 
δι’ Αμερικήν ό κ. Α. Σαντΐκος.

Σχετικώς μέ τό ταξείδιον τοϋ κ. Σα- 
1 ντίκου είς ’Αμερικήν, έξωδίκως πλη- 

ροφορούμεθα δτι τοΰτο έχει σχέσιν μέ

καλλιτέρων ευρωπαϊκών θά τοποθε- 
τηθοΰν καί είς τό θερινόν «Ζέφυρος» 
τοΰ κ. Κανελλοπούλου τό δροσερότερον ____ __ __ ___
εκ τών θερινών κινηματογραφικών α<,νν τοΰ χώρου,τόν όποιον διαθέτη ή 
κέντρων^ _ , 1 Φιλεκπαιδευτική έταιρία έντός τοΰ τε-

Εκ τών χειμερινών, εγκαθιστα ήδη ^ραγοίνου τοΰ ’Αρσάκειου δι’ άνέγερ- 
ήχητικά μηχανήματα καί τό επί τής σιν μεγάλου κινηματοθεάτρου.
όδοΰ Πατησίων κινηματοθεατον «Ρο- 
ζικλαίρ».

’Επίσης τό κομψόν κινηματοθέατρον 
τοΰ Πειραιώς «Κάπιτολ» τοΰ φίλου κ. 
Γλυισοΰ συνεπλήρωσε τάς ήχητικάς 
του έγκατασιάσεις καί μέ μηχάνημα 
Μούβιτον γερμανικής προελεύσεως.

Τήν προσεχή εβδομάδα αναχωρούν 
διά Σάμον δ κ. Γ. Παπαστόφας τής 
εταιρείας «Συνοδινός καί Παπαστόφας 
μετά τοΰ’Ιταλοΰ μηχανικοΰ κ. Πετσίνι 
τής εταιρείας «Σινεμεκάνικα» διά τήν 
έγκατάστασιν τών ήχητικών μηχανη-

I Είς τούς κινηματογραφικούς κύκλους 
, τής πόλεώς μας κυκλοφορεί ή φήμη 
! καθ’ήνή αμερικανική έταιρείαπαραγω- 
γής ταινιών «Παραμάουντ», άπεφάσι- 
σενόριστικώντήν 'ίδρυσινίδίου γραφείου 
έκμεταλλεύσεως ταινιώνέν’Αθήναις.Ή 
'ίδρυσις τοΰ γραφείου, κατά τάς αύτύς 
πάντοτε φήμας πρόκειται νά γίνη είς 
πολύ προσεχές μέλλον.

Ό "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Αθηνών)

Κοτοπούλη : Τό έργον τοΰ Γκαστών ■ Έγνώσθη δτι δ ένοικιαστής τοΰ«’Ατ- 
Λεροΰ «Τό μυστήριον τοΰ κίτρινου δω- τικοΰ» κ.Δ. Σκούρα? ύπεβαλεν αίτησιν

Έτουάλ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Φιλώ τό χέρι σας Μαντάμ», «Λου
λούδι στή σκιά», «Άνοιξις τοΰ έρωτος 
«Άννυ καί Μονπαρνάς», «Καταστροφή 
τοΰ Δυτικοΰ Μετώπου», «Έξομολόγη- 
σις», «Μαχαραγιάς» καί ή ελαφρά ό
περέττα «Ή δεσποινίς γυναίκα μου».

Κρυστάλ.«Άγνωστος προσωπιδοφό- 
ρος», «Αδελφική έκδίκησις», «Περι- 
πλανώμενος Λεβέντης», «Συζυγική θυ
σία», «'Ιερόν καθήκον», «Κόκκινη Γυ
ναίκα» καί «Ξεβούρκωμα».

Αξιοσημείωτος είναι ή παρατηρου-
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μένη κρίσις στους δύο αυτού; Κινημα
τογράφους μας οί όποιοι παρ’ δλην 
τήν καλήν ποιότητα τών έργων πού 
προβάλλουν δέν κατορθώνουν έν τού- 
τοις τά συγκινήσουν τό κοινόν.
Π ΕΙΡΑΙΕΥΣ

Χάϊ-Λάΐφ. Προεβλήθη τό έργον 
«Μαραμένα κρίνα» μέ τήν Κορίννα 
Γκρίφιθ καί έπί πλέον «Τροβατόρε· 
μέ τόν Μαρτινέλλι.

Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον «Ή 
τίγρις».Τήν Δευτέραν ή μεγάλη έπιτυ
χία τής ΟΥΦΑ «Δυό καρδιές σ’ ένα 
βάλς».

Κάπιτολ. «Νύχτες πόνου καί ηδο
νής» μέ τά άπαραίτα Μίκι Μάους καί 
«Τό χρυσό μαργαριτάρι».

Φώς. «Κά'ίν καί Άβελ». "Ερως καί 
Διάβολος» καί <Τό χρήμα πού σκοτώ
νει».

Ήλύσια. «Ή τελευταία επιδρομή», 
«Βασιλεύς τών ’Ινδών», «Ή κατάσκο
πος» είς δύο έποχάς καί Ό άφθαστος.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διονύσια. Προβάλλεται «Ό αθάνα
τος αλήτης» μέ τούς Λιάνε Σάϊντ καί 
Χάνς Σλέτωβ».

Ήλύσια. Προβάλλεται «Ή γυναίκα 
τής ηδονής». ’Εκτός προγράμματος 
Μίκι Μάους. Προσεχώς «Μιά γυναίκα 
ποΰ δέν ξεχνφ».

Πάλλας. Προβάλλεται ή Γερμανική 
όπερέττα «Ή πρώτη αγάπη δέν ξεχνι- 
έται» μέ τήν Σαρλόττα "Αντερ.

Πατέ. Προβάλλεται «Ή άνατολή» 
μέ τόν Λόν Τσάνεϋ καί Λοΰπέ Βελέζ. 
Στά διαλείμματα ό θίασος Μπυζάν 
Ντούο Ρομέο.

Απόλλων. Προβάλλεται τό έργον 
«Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου» μέ τήν 
"Αννυ "Οντρα.

Λ. Πύργος. ’Εντός ολίγον ημερών 
περατοϋται ή ηχητική έγκαστάστασις 
τοΰ κινηματογράφου. 'Έναρξις μέ τό 
έργον «Κόλασις ύπό τήν θάλασσαν».

Έ&νικόν. Προεβλήθη καθ’ όλην]τήν 
έβδομάδα «Ό πύργος τοϋ μαρτυρίου» 
μέ τήν Μαρία Ζακομπίνι.

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν «Τό δρά
μα τοΰ Βιντεργκάρτεν» μέ τόν Πώλ 
Ρίχτέρ καί Πέμπτη-Κυριακή «Ό Γολ
γοθάς μιάς μητέρας».

Σπλέντιτ. «Ή τιμή τής κόρης του», 
καί Πέμπτη-Σάββατον «Νύκτες πόνου 
καί ηδονής». Τήν Κυριακήν «Φιλώ τό 
χέρι σας μαντάμ». ·

’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Λεγεών 
τών αθανάτων», «Ιερόν χρέος» καί 
♦ Πτέρυγες μέ έπιτυχίαν.

Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Γίγας 
τοΰ άέρος,«Ώς λέων» μέ τόν Τόμ Μίξ 
«Διάβολος τοΰ άέρος» καί συνέχεια έ- 
πεισοδιακών «Μάτι τοΰ άετοΰ» καί Βέ
λος τοΰ Διαβόλου».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Ψεύτι
κος κόσμος» καί «Ό τελευταίος μορ
φασμός».

’Ολύμπια. Έναρξις ύπό νέαν Διεύ- 
θυνσιν Λε^βή καί Ναμίας καί προεβλή
θησαν τά έργα «’Εκδικητική ’Ιππασία», 
καί τά «άπάχικα αισθήματα». Στά δι

αλείμματα τό βαριετέ Γιαμάτο Ρεβΰ.
Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν Ναυμαχία 

τοΰ Σαντιάγου καί «Τό δράμα τοϋ 
Βιντεργάρδεν. Σινεφίλ
ΠΥΡΓΟΣ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή αγάπη τοΰ ναύτη», διαφημισθέν 
ως «Τιμή τοΰ ναύτη», Θωρακισμένο 
ύπόγειο», «Βόλγα—Βόλγα», «Ό πει
ρατής τοΰ ποταμοΰ», «Μέγας Τυχιο- 
διώκτης» καί Ερωτικόν Σκάνδαλον». 
Προσεχώς «Ό αιχμάλωτος τών ’Αγρί
ων», «Ή γυναίκα τοΰ Κενταύρου» καί 
«Ό χρυσοθήρας μέ τόν Σαρλώ». 
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτη^

Ναυσικα. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τίγρις τής ’Ισπανίας», «Τά έγκλημα- 
τικά χέρια τοϋ Όρλάκ».
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Κά- 
ου Μπόϋ καί πριγκήπισσα , <Ή Α. Μ. 
ό φωτογράφος»,«Ό κόμης τοΰ ’Έσσεξ» 
«Δεϊπνον εκατομμυριούχου», «Γιοσιβά 
ρα» κάί «Τό θΰμα τοΰ έρωτος». Προ
σεχώς «Λαίδη Χάμιλτον».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Φόβητρον 
Χρυσοθηρών», «Τραγωδία ύποβρυχίου» 
καί «Ή Άστέρω» προβληθεϊσα έπί 3 
ημέρας. Γ. Γ.
ΛΕΥΚΑΣ

Άπόλλωνν. Κατά τό τελευταϊον δε
καπενθήμερον προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ρωσσική θύελλα» μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν, «Μοργκάν ή σειρήν», «Πειρατής» 
«Λευκόν ρόδον», «Πολυάνα» άνεπιτυ- 
χώς, «Λαίδη Γκλήν», «Γλεντούν οί 
παντρεμμένοι», καί «Βαγαπόντης ποι- 
τής». ’Επίσης τό πρόγραμμα ποικίλλει 
καί τό ζεΰγος τών Ρώσσων Καρβαλλά- 
Μιχαήλ μέ διάφορα νούμερα.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «οί Άπά- 
χηδες». «Παρισινή κοΰκλα», «Ή ω
ραία τοΰ Πέραν» καί «Δήμιος» μέ τόν 
Κόνραντ Φάϊτ (;) Τσιρς
ΧΑΝΙΑ

Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά 
έργα »Ό κύριος μέ τό φράκο» καί 
«Σφηκοφωληά». Ε. Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ευστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Νύχτες δεκαημέρου», «Χίμαιρα», 
«Ή Πριγκήπισσα Σοβσρίν» καί τό έ- 
πεισοδιακόν «Τά μάτια τοΰ τρόμου».
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Τά πάντα γιά τό παιδί της» καί 
«Ό ωραίος Μπροΰμελ». Έδωσε καί 5 
παραστάσεις ό θίασος Χριστοφορίδη— 
Ίατροΰ. Προεβλήθησαν έπίσης «Οί έ
ρωτες τοΰ Ρασπουτίν» καί «Οί δύο κα- 
τάδικοι».
ΕΔΕΣΣΑ

Μ. Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Μία νέα Ντυμπαρύ» καί τό
«Ταξεϊδι στή Σελήνη». Προσεχώς «Ή '

I ΑΜΦΙΣΣΑ
I Πανελλήνιον. Δέν έλειτούργησε τήν 
i παρελθοΰσαν έβδομάδα καθόσον μετε- 
βλήθη εις αίθουσαν χοροΰ λόγω τών 
Άπόκρεω. Γιαλέσσας
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

’Απόλλων. Λόγφ τών Άπόκρεω έ- 
λειτούργησε μόνον ώς χορευτικόν κέν- 
τρον.

Πουλακάκη. 'Ομοίως.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Τήν παρ. έβδομάδα προ
εβλήθη μέ κοσμοσυρροήν τό έργον «Τό 
μελανόν της σημεϊον». Γ. Μ.
ΒΟΛΟΣ

Άχΐλλειον. Κατά τήν παρ. έβδομά
δα προεβλήθησαν τά έργα «Θεία Δί
κη», «Τραγωδία ύπό θάλασσαν» καί ό 
«Δρόμος τοΰ Παραδείσου». Προσεχώς 
«Ή τελευταία διαταγή» μέ τόν Κόν- 
ρατ Φάϊτ. Παπαβασιλείου
BABY (Σάιιου)

‘Αττικόν. 'Αργεί λόγφ τών Άπό- 
κρεω.

Ήραϊον. Προεβλήθη τό «άγοροκό- 
ριτσο».

Έλπίζεται ή μέχρι τέλους τοΰ τρέ
χοντος μηνός έναρξις τοΰ όμιλοΰντος 
κινηματογράφου «’Απόλλων», μέ μηχα
νήματα συστήματος «Σινεμεκανικα» 
βίταφον καί μούβιτον. Πούλμαν
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ έπιτυ
χίαν τά έργα «Μπαροκό», «Πριγκή- 
πισσα Σουβαρίν», «Άπάχηδες τών Πα
ρισίων», «Παρισινή κοΰκλα», «Τά παι
διά τοΰ σκότους» εις δύο έποχάς, «Ή 
ωραία τοΰ Βοσπόρου», «Ό δήμιος» 
καί «'Ο Λέων τής Μογγολίας» μέ τόν 
Μοσζοΰκιν. Σμπόνιας
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν μοναδικόν μας κινηματο
γράφον προεβλήθη κατά τήν παρ. έ
βδομάδα τό έργον «Ό κτηνάνθρωπος.
ΚΑΛΑΜΑΙ

Θέ ·πις. Προεβλήθησαν τά «Παλλη-

ι Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολυ».
Βέρμιον. Προεβλήθη ή «Μητρόπο- 

λιςμέ αποτυχίαν καί «Ό ώραϊος 
σπαθισπής». Προσεχώς «Ή Βιέννη πού 
χορεύει». Κωνσταντας
ΠΑΤΡΑΙ

Πάνάεον (όμιλών). Προεβλήθησαν 
। τα έργα «Το τραγούδι τής έρήμου», 
I *’θ δρόμος ποόςτήν διαφθοράν», «Θυ- 
। σία έρωτος» καί Μίκι Μάους.
। , Πάν&εον (βωβός) Προεβλήθησαν 
, «Ή κοιλάς τοΰ θανάτου» καί «Ό λη
στής Φρά Ντιάβολο».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν «Τά λευκά 
ρόδα τοΰ Ζιλμορ», «Άρ στοκράτης λη
στής» καί «Ό θαλασσόλυκος». 

καράς κάου μπόύς». «Κίνδυνος αερο
πλάνου» καί «Κόρη τοΰ δάσους» είς 3 
έποχάς.

Σχολικός. Προβάλλει ψυχολογι
κά έργα διά μαθητάς.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

"Εσπερος. Προεβλήθησαν «Ή μαι- 
τρέσσα τοΰ σατανά» καί «Ό βαρκάρης 
τοΰ Βόλγα».

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Τό κορίτσι τής παρέας» καί «Τά τρία 
πάθει»· Μι χόλον
ΑΠΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)

Είς τόν κινηματογράφον μας προε
βλήθησαν τά έργα «Διαφθορείς κορι- 
τσιών», «Αί τελευταίοι ήμέραι τής 
Πομπηίας» καί «Στήν άλλη ζωή»·
ΧΙΟΙ

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ματωμένος Νόμος», «Τό άστρον τής 
ευτυχίας» έπιτυχώς, Κινηματογραφι
στής», «Ταγκό τοΰ θανάτου», «Μοι- 
ραϊον ρήγμα» καί διάφορα ζουρνάλ. 
"Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Νέ- 
ζερ-Ίατρίδου. Βονδούρης
ΜίΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Άναχωρήσαντος τοΰ θι- 
άσουΝέζερ προεβλήθησαν τάπεριπετει- 
ώδη έργα μέτόν Κέν Μέΰναρ, «Στά κα
ταγώγια» μέ τόν "Εντυ Πόλο καί «Νυ
κτερινή ώρα· μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσκαλείται ό κ. ’Άριης 

πλασιέ κινηματογραφικών ταινιών, δπως τδ τα- 
χύτερον έπιστρέψη τάς είς χεϊρας του εύρισκομέ- 
νας τρεις ταινίας μου, τάς όποιας παρέδωκα αύ- 
τώ πρός ένοικίασιν είς διαφόρους κινηματογρά
φους, άλλως ·&·έλω καταφύγει είς τον κ Είσαγγε- 
λέα διά τά περαιτέρω.

ΙΙασ II. Γχρέτσης

ΚΙΝΕΜΑΤΟ GRAPH
Γερμανική καθημερινή κινηματογραφική

* έπιθεώρησις
Zonmersfrasse 35—41 Berlin S W 99

DER FILH
Γερμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικ ν 

είς μέγα σχήμα
Rillerslasse 71 Berlin. S.W 6δ

— 01 ύποστηρίζοντες τόν ".Κινηματογραφι
κόν Αστέρα» υποστηρίζουν αυτό τοϋτο τδ συμ
φέρον τους.

Είς τήν αΐθουσάν του έπίσης δίδονται 
διάφοροι χοροί λόγφ τών Άπόκρεω. 
Τήν προσεχή, έβδομάδα θά προβληθή 
τό έργον «Δάφνις καί Χλόη».

Λεσβιακόν. Προεβλήθησαν μέ επι
τυχίαν τό έργον «Χαρούμενα νειάτα» 
καί Φόξ Μούβιτον Νιούς. "Ηδη πα- 
ρεχώρησε τήν αΐθουσάν του είς διαφό
ρους συλλόγους διά χοροεσπερίδας.

Τήν προσεχή έβδομάδα «Φανταστική 
Ραψωδία», «Χριστίνα» καί «Νεανικές 
Τρέλλες».
ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ Λέσβου

’Εντός ολίγων ήμερών ή κωμόπολις 
αύίή άποκτφ τόν κινημογράφον της. 
Αί μεταρρυθμίσεις καί έπισκευαί έλπί
ζεται νά περατωθοΰν τήν προσεχή ε
βδομάδα. Έναρξις μέ έργον τής Σινέ 
Όριάν. Σωφρον.
ΞΑΝΟΗ

Μέγας. Κατά τήν παρελθοΰσαν έ
βδομάδα προεβλήθησαν τά έξής έργα : 
«Οί τέσσαρες υίοί», τό περιπετειώδες 
«Πρός τόν θάνατον» μέ τόν Τόμ Μίξ. 
Προσεχώς : «’Απασιονάτα», «Έσχάτη 
Προδοσία», «Ούγγρική Μελωδία» κ· α.

Πάνάεον. Προεβλήθησαν τό έργον 
«Ό Κινηματογραφιστής», ξεκαρδιστι
κή κωμωδία μέ τόν Κήτον. Ό ανωτέ
ρω Κνηματογράφος λειτουργεί μόνον 
τό Σάββατον καί τήν Κυριακήν, τάς 
δέ λοιπάς ημέρας τής έβδομάδος πα

ραμένει κλειστός. Καζαντζής
ΖΑΚΥΝ·ΟΣ

Πάν&εον. Κατά τό τελευταϊον δε
καπενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα 
«Κρυφή άγάπη », «Γυναίκα τής τύχης», 
«Ούγγρική τραγωδία»,» Λυκόφως τοΰ 
κακοΰ» «Μα·ρο ντόμινο καί «Σήμα 
κινδύνου»·

Δυστυχώς ή διεύθυνσίς τοΰ «Παν
θέου» θ’ άναγκασθή νά διακόψη τάς 
παραστάσεις, ένεκεν τής μεγίστης οι
κονομικής κρίσεως. Αί μέχρι σήμερον 
προβολαί, έδίδοντο έξ έγωϊσμοΰ τοΰ κ. 
Μπίτα, δστις δέν ήθελε νά καταστηση 
γνωστάς τάς μεγάλας ζημίας τής έπι- 
χειρήσεώς του καί νά άπογοητεύση τούς 
φίλους τοΰ κινηματογράφου. "Ηδη δ
μως δτε ούτε τό τρίτον τής μισθώ
σεως τής ταινίας δέν είσπράτει είς έ· 
κάστην προβολήν είνε ύπόχρεος νά 
διακόψη. Ι· Γρ.
ΑΜΑΛΙΑΣ

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Πειρατής τοΰ ποταμοΰ», «’Ερωτικόν 
σκάνδαλον», «Μεταξωτές κάλτσες» καί 
«Μέγας τυχοδιώκτης».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μεγάλη τρικυμία», «Κεραυνός» «Ή 
ώραιοτέρα γυναίκα τοϋ Κόσμου», 
«Ναύτης μέ τό στανειό», «Τό νυχτο
πούλι», «’Ερωτικά γυμνάσια» καί 

1 « Στιγματισμένη γυναίκα*.  Δ. Κ.Π.

FILM KURIER
Καθημερινή Γερμανική Κινηματογραφική

Έφημερΐς
Kolhenerstrasse 37 Berlin W6

ΛΚΤΕ Υ UNEMflTOQRflFl/l
Μηνιαϊον ’Ισπανικόν Κινηματογραφικόν καί 

Θεατρικόν περιοδικόν
Calle Aragon 255. 3^ Barcelona—Esqagne

INTERNATIONALE-FILM SCHAU
ΤσεχοσλοβακικόνΚινηματογραφικόν περιοδικόν

Stepan·ka 57 __  Prague 11

Palais Lucerna Tsech islovaqir

ΜΕΓΑΦΩΝΟΝπλήρες έν άρίστη καταστάσει 
μεγάλης έντάσεως μέ διπλοϋς δίσκους ένοικι- 
άζεται, ώς καί μηχανή SIMPLEX μέ λάμπαν 
οικονομίας έν άρίστη καταστάσει.

ϊίληροφορίαι παρά τφ κ. Β.Γκρέτση τέρμα ό- 
δοϋ Άχαρνών, Άϋ'ϋναι.

Έκμετάλλενσις Μετρά Γκόλντουϊν Φΐλμς



ΠΙΝΑΞ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-31

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

Συνολικός άρι&μός προβλη&εισων ταινιών κατά Γραφεΐον Έκμεταλλεύσεως
Φόξ Φιλμ 32—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 29 — Μαργουλή 38 — Σινέ Όριάν 11 — Μετρό Γκόλντουϊν 16 - Πάξ Φιλμ 1
Συμβατική 12—Μαυροδημάκης καί Σία 4—Χάϊφιλιι 4—Ι.Κουρουνιώτης 6—Κ.Σουλίδη 5—Κλ. Καρρά 2 "ΑστροΦίλμ 1
Άμέρ. Φίλμ 4-Τ. Σπυρίδη 1·Άδ. Σαντίκου 7-Κ. Φραγκέτη 3 Μάρκογλου 1-Ντάγκ Φίλμ 1-Films Osso 1-Διρμίκΐ) 1

Τίτλος έργου ’Αρχικός τίτλος Είδος ταινίας Παραγωγή Κινηματογρ. Γραφεϊον Έκμε
ταλλεύσεως

Τό χαμένο τσέππελιν The lost Zeppelin Όμιλοΰσα Tiffany Κοτοπούλη Κ. Φραγκέτη
Τό ξεβοΰρκωμα Ladies of Leisure ’Ηχητική Columbia ’Αττικόν ’Αδ. Σαντίκου
Μή ρωτάς γιατί Das Lied ist aus Όμιλοΰσα Super Film Πάνθεον Άμέρικαν Φίλμ
Τό βάλς τοΰ βαγκόν λί . Ein walzer im Schlafcoupe U. F A. Ούφα Πάλας Συμβατική
Πρέπει νά δής τό Παρίσι » Fox Film Ίντεάλ Φόξ Φιλμ
Δικαίωμα ό έρωο ; The single Standard ’Ηχητική M. G. M. ’Απόλλων Μετρό Γκόλντ.
Τό Γεράκι Fox Film Ίντεάλ Φόξ Φίλα
’Εξπρές 113 Βωβή » Ελλάς »
Μεγάλος κίνδυνος
Ληστής τής έρημου >

> »

"Ασσος ιπποδρομίου 
Μεθυσμένος στό Παρίσι

»
> »

Φτερά τής καταιγίδας » »
Γυναίκα πού δέν ξέχνα Όμιλοΰσα > ’Απόλλων I. Κουρουνιώτη
Ποιος δ ένοχος ; Der Grei'fer » Β. I. P. Σπλέντιτ Χάϊ Φίλμ
’Αγαπημένος τών Θεών Der liebling der Gotter U. F. A. Οΰφα Πάλας Συμβατική
Τραγούδι τών Παρισίων Chanson de Paris > Paramount Άττικ.- Ίντ.1 .. Μαργουλή
Περιπέτειαι σενορίτας On the Border » Warner Br. 'Ελλάς Αμολ.-Βουλγ-
Χρήμα πού σκοτιόνει Hard boiled Rose » > Τριανόν »
’Αδελφική έκδίκησις State Street Sadie » » ’Αθηναϊκόν »
Μοιραία συνάντησις Sweethearto and Wines > FirstNation. Κοτοπούλη
Ίουδήθ καί Όλοφέρνης Judith et Holopherne Βωβή Piltaluga Ροζικλαίρ νληρον. Καρρά
Νόμος τών οπλών The Gun Low » Radio Ροζικλαίρ »
Ρομάντζο Σεβίλλης Romance of Seville ηχητική 

δμιλοΰσα
Β. I. P· Σπλέντιτ | Χάϊ—Φίλμ

Περιπλανώμενος λεβέντης Shadow Ranch Columbia Αθηναϊ κ ό ν Αδελ- Σαντίκου
Άπάχικα αισθήματα Une Java βωβή Mapprm. F. 'Ελλάς Κ. Σουλίδη
Τελευταία διαταγή Die letzte Kompagaie όμιλοΰσα U. F. A. ’Απόλλων 1 Συμβατική
Άπάχηδες The apache Ιωβή Columbia 'Ελλάς | Αδελ. Σαντίκου
Ποιητής καί Τσάρος Poete et Tzare )) Ρωσσική » ί. Σουλίδη
Κοζάκοι τοϋ Ντον Das Donkozakenlied ηχητική D. Uuivers.Ίντεάλ I. Μαργουλή
Στρατηγός Κράκ General Crack δμιλοΰσα Warner Κοτοπούλη Αμολ. Βουλγαρ.
Ρασιλεύς τής Τζάζ King of Jazz όμιλοΰσα Universal ’Αττικόν I. Μαργουλή
Τραγούδι Χαϊδελβέργης Lied aus Haidelberg δμιλοΰσα U. F. A. Οΰφα Πάλας Συμβατική
Σκιά έγκλήματος Eyes of the Underwold βωβή Universal Ροζικλαίρ I. Μαργουλή
Δάφνης καί Χλόη Daphnis et Chloe "Αστρο Φιλμ ’Αττικόν Άστρο Φίλμ
Ό Σκηνοθέτης Free and Easy όμιλοΰσα VI. G M. ’Απόλλων Μετρό Φίλμς
Κοιλάς τής κολάσεως Valley of Heli βωβή M. G. M. ’Αθηναϊκόν Μετρό Φίλμς
’Αλήτης βασιληάς Roi Vagabond δμιλοΰσα Paramount Σπλένιιτ Ι· Μαργουλή
Κάϊν καί "Αβελ Cain et Abel βωβή Διρμίκη Πανόραμα Διρμίκη
Arthur Arthur δμιλοΰσα Osso Κοτοπούλη Films Osso
Βασιλεύς τζαμπατζήδων Roi des Resquilleurs δμιλοΰσα 

ήχητική
Pa'h6 Natan Πάνθεον

Μετρό“ΦίλμςΦάκα Lady of Chance M. G. M ’Απόλλων
Μήλον τής έριδος The Cock eyed World δμιλοΰσα Fox Film Ίντεάλ Φόξ Φίλμ
"Ερωτες μεσονυκτίου Les amours de minouit Osso Κοτοπούλη

Άμολ.-Βουλγ-Νό-Νό Νανέτ No-No Nanette » F. National ’Αττικόν
Βαρώιη Τσιγγάνα Die Czikosbaroness » Hegew Id Ούφα Πάλας Κουρουνιώτη
Ρωμαντικές καρδιές The Olher To-morrow » F. National Ίντεάλ Άμολ.-Βουλγ.
’Αστυνόμος καθήκοντος Dawn Trail » Columbia ’Αθηναϊκόν 

Ελλάς
Άδ. Σαντίκου

Γυναίκα μαστίγιον Whip Woman βωβή F. National Άμολ.-Βουλγ.
Ό διάβολος τοΰ άέρος Sky Skidder βωβή Universal Ροζικλαίρ I. Μαργουλή
Λύκοι τής κοινωνίας Wolves of the City » » » »
Πάλι σάν πρώτα Rondes des heures όμιλοΰσα J. Haik Πάνθεον Άμέρικαν Φίλμ
Ό έρως τραγουδεϊ L’ amour chante • — » Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Χαλύβδινος Κάου Μπόϋ Points of the IFet βωβή Universal ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Τρίακόκκινατριαντάφυλλα The Fiather UnitedArtis ’Απόλλων Κουρουνιώτη
Σενόρ Άμερικάνο Senor americano » Universal ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Αγάπη πού σκοτώνει Loves of Actress ήχητική Paramount ’Αττικόν

Μαύρο δη μακ ηΧώρα τοϋ μειδιάματος Das land des Lachelur δμιλοΰσα Emelka


