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ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ - ΑΝΡΙ ΡΟΛΑΝ
Οΐ δύο μεγάλοι καλλιτέχναι τοΰ γαλλικού κινηματογράφου εις μίαν σκηνήν τοϋ £ργου «Τό Σκάνδαλον> 

του Άνρ'ι Μπατάϊγ τό όποιον προεβλήθη έπιτυχώς εις τό «Παλλάς» κα'ι τοΰ όποίου τήν άπο- 
κλειστικήν έκμετάλλευσιν διά^τήν Ελλάδα έχει ή A. Ε. Κ. Ε. Όδός Γλάδστωνος 1

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ



'Ένα ανεκτίμητο Αριστούργημα που καθημερινώς τό θαυμά 
ξουν χιλιάδες θεαταί στό

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ
LE SCANDALE

Συγγραφεύς: ΑΝΡΙ ΜΠΑΤΑΊΤ 
Σκηνοθέτης : ΜΑΡΣΕΛ ΛΕΡΜΠΙΕ 

Οί θειοι έρμηνευταί του : ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ]
ΡΟΛΛΑΝ Ζ-Α.1ΧΓ ΓΚΑΛΑΝ

ΓΚΑΜΠΥ ΤΡΙΚΕΤ ΜΤΈ*Σ-Α,  ΤΡΙΚΕΤ

Τό χρυσοΰν μετάλλιον τής κινηματογραφικής ’Εκθέσεως 
τής Βενετίας

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ EFHMOY

ή κολοσσιαία δημιουργία τοΰ δαιμόνιου σκηνοθέτου
ΖΑΚ ΦΕΥΝΤΕΡ

έρμηνευταί του οί άσσοι τής Κομεντί Φρανσαιξ :
MAPI ΜΠΕΛ, ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ, ΖΩ °Ζ ΠΙΤΟΕΦ, ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ 

ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ
Νέον ιτροαχυνπμα την ερχόμενη ν εβδομάδα Δτβ ΠΛΝΘΕΟΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ Α,Ε,Κ.Ε.
A. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΕίΙΝ

οδος Πατησίων -γλαδςτωνος 1 τ»ιλ. Δ)σΐ; «psyco 
ΑΘΗΝΑΙ

WEBSTER CHICfiSO
ΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ TQN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
απέδειξαν διά μίαν άκόμη φοράν δτι κατέχουν τά σκήπτρα 

τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου έν ΕΛΑΑΔΙ

εμΤΟΣ ίο jMHjvityi επ5Ατεςτης/τμεν 
ι8 MHWWJWT# WEJ3STEJ\ CHICAGO
Διά τήν άκρίβειαν τών άνωτέρω παραθέτομεν άναλυτικώς 
τάς μέχρι τοΰδε πραγματοποιηθείσας έγκαταστάσεις μας

ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Κιν]φος «Άστήρ» Χίου

«Πάνθεον»।
, Χανίων

« Ολυμπία»)
‘‘Ατελιέ,, Κορίνθου 
“Ατελιέ,, Λουτρακιού 
‘‘Αρμονία,. Λεβαδείας 
‘Γκλόριά, Π^εβέζης

ΑΘΗΝΩΝ
Κιν)φος «Τρις»

,, «Άτθίς»
,, κ Άχίλλειον®
„ «Βικτώρια»
,, ‘ Πανελλήνιον jt
„ “Μόν Σινέ„ ΡΕξαρχ.)
,. ‘Διαρκούς έκθ. Ζαππ.

'Έτουάλ., [Καλλιθέας]

/ζ "Λούξ,, [Κοκκινιάς]
Μπομπονιέρα,, [Κηφισσίας]
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Έπίαης έντός της προσεχούς έβδομάδος έγχαθιστώμεν είς τό 

νεόδμητον Κινηματοθέατρων ΤΙΤΑΝΙΑ Δαρίβης, μηχάνημα 

ΤΥΠΟΥ Τ Α 3 WEBSTER CHICAGO
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Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ 
Αί σννδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ
Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Συνδ)τής: Βίων Παπαμιχάλης

Γραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥ2 άρι8 43 
(Α’ ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝογ

3al
ΕΤΟΣ XI.AP.21 (345)

-ΕΝΜ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ο ΚΟΜΠΑΡΣΟΣ
Τό θύμα τής δολοφονίας εύρίσκετο ξαπλωμένον είς 

τό πάτωμα, ακίνητον, ένφ ό ιατρός έσκυβε άπό επάνω 
του, μέσα είς τήν ατμόσφαιραν έκείνην τής απολύτου 
σιωπής, τήν όποίαν γεννφ ή παρουσία τοΰ θανάτου. Δί
πλα άπό τόν ιατρόν, έστέκετο ό διευθυντής τοΰ ξενοδο
χείου καί ένας επιβλητικός αντιπρόσωπος τοΰ νόμου μέ 
μπλε στολήν : ό περίφημος ντέτεκτιβ Ρέξ Βάρινγκ.

Είς τό κατώφλι, έπερίμεναν ή καμαριέρες, μέ ύφος 
τρομαγμένων παιδιών, συγκρατούμεναι άπό δύο άστυνο 
μικούς. Ό ένας άπό τούς τελευταίους έταλαντεύετο πα
ράξενα πατώντας πότε είς τό ένα καί πότε είς τό άλλο 
πόδι, μέ μίαν έκφρασιν πόνου είς τό πρόσωπόν του.

— Μά τί ίχει έπί τέλους τό πόδι σας ; τόν έρώτησε 
μιά άπότομη φωνή.

— ’Έχω ένα κάλο πού μοΰ πονεΐ τρομερά, εξήγησε δ 
άστυνομικός.

— "Αλτ! έφώναξε ή φωνή.
'Ο ιατρός άνασηκώθηκε καί έκύτταξε γύρω του. ‘Ο 

«νεκρός» έπήρε μίαν στάσιν πιό άνετην. Καί δλοι γενι
κώς έ φάνηκαν ανακουφισμένοι.

—Μοιάζετε μέ άστυνομικό δσο μοιάζω έγιό μέ Κινέζο! 
είπε θυμωμένος ό ρεζισσέρ είς τόν πόλισμαν. Ποιος σάς 
προσέλαβε;... Ένφ πρέπει νά έχετε τό ΰφος τοΰ άνθρώ- 
που ποΰ άντικρύζει τό θύμα ένός εγκλήματος συνταρα- 
κτικοΰ, εσείς στέκεσθε σάν ηλίθιος καί κουνάτε τό σώμα 
σας σάν έκκρεμές! Είδατε ποτέ ένα άστυνομικό νά κάνη 
αυτήν τή δουλειά, ένφ κυττάζει ένα πτώμα ;

Άν ένας πραγματικός άστυνομικός είχε ένα τέτοι κά
λο, θά έφευγε άπό τήν υπηρεσία καί θά έπερνε τήν σύν- 
ταξί του! άπήντησε δ κομπάρσος, κυριευμένος άπό ένα 
θυμόν τόν όποιον ήμπορεΐ νά προκαλέση μόνον ένας οδυ
νηρότατος κάλος.

— Θά κάνωμε μιά άλλαγή στό σενάριο τοΰ φίλμ, είπε 
ειρωνικά ό ρεζισσέρ είς τούς παρευρισκομένους. Στό ση
μείο αύτό, δ πόλισμαν Μπούγκινς, δηλαδή δ κύριος άπό 
εδώ, παίρνει τήν σύνταξί του διότι έχει κάλο! Ή πλοκή 
θά καλλιτερέψη πολύ έτσι.

Έπειτα προσέθεσε, απότομα, απευθυνόμενος είς τόν 
δυστυχισμένοι’ κομπάρσον :

•—Φύγετε άμέσως ! Σάς άπολύω!
— Θέλω τά χρήματά μου, άπήντησε εκείνος. Βρίσκο

μαι εδώ άπό μιά ώρα καί δέν εννοώ νά φύγω χωρίς νά 
πληρωθώ.

—Δέν είνε δική μου δουλειά αυτό! Πηγένετε νά δια- 
μαρτυρηθητε στό ταμείο. Ξεφορτωθήτε με πάντως άμέ
σως!., . Έτοιμοι δλοι; Θά «γυρίσωμε» τήν σκηνή μέ ένα 
μόνον άστυιομικό. Δέν πειράζει .. "Ετοιμοι ; ’Αρχίζομε!

Ό άπολυθείς έβγήκε άργά άπό τό διαμέρισμα δπου 
έπαίζετο ή σκηνή τοΰ συνταρακτικοΰ εγκλήματος. Τό τα- 
μεΐον άπεϊχε μισό μίλλι τό δλιγώτερον. Εύρίσκετο δίπλα 
ες τήν εξώπορτα τή; άπεράντου περιοχής τών στούντιο 
τήίς εταιρείας «Ούάϊτ Στάρ Πίκτσουρς».

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος. . . Δρ. 10.— 
'Η σελίς....» 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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TO ΤΕΥΧΟΣ fiP. 5
'ΪΤΠϊΤπουυ’ΗΤΠΠΠΠΠΠΠΠϋΠΧ

Ό κομπάρσος έπροσπέρασε τής τελευταίες παράγκες 
πού παρίσταναν σπίτια, καφενεία, κινηματογράφους, κα
ταστήματα, ανάμεσα σέ σκάλες εκκλησιών καί σέ κομ
μάτια άπό προσόψεις ξενοδοχείων, άνακατεμμένα δλα 
χωρίς καμμίαν διάκρισιν

Έπήρε ένα μακρόν άμμοστρωμένον δρόμον. ■
Ώνομάζετο Σίμμονς. Είχε κατορθώσει νά προσληφθή 

τήν ήμέραν αυτήν ώς κομπάρσος διά τό«γύρισμα»τοΰ φίλμ 
«Τό μυστήριον τοΰ τελευταίου πατώματος» καί, χάρις είς 
τό επιβλητικόν του παράστημα είχε πάρει τόν ρόλο τοΰ 
άστυ νομικού.

Έπρόκειτο απλώς νά είναι παρών είς μερικός σκηνάς 
τοΰ έργου. ‘Η πληρωμή του θά ήτο μία «γκινέα» τήν ή
μέραν.

"Αν του έπέτρεπαν τουλάχιστον νά κάθεταιΙ "Η καλ
λίτερα, άν τόν έδιάλεγαν διά νά παραστήση τό πτώμα!... 
"Αχ, αυτός δ κάλος του!...

Τώρα δ ταμίας θά ήρνεΐτο άσφαλώ; νά τοΰ πληρώσω 
δλόκληρον ημερομίσθιον. Δέν έπρεπε νά περιμένη παρά 
3 σελλίνια τό πολύ γιά εργασίαν μιάς ώρας... δσα δηλαδή 
τοΰ έχρειάζοντο γιά ένα λιτόν γεΰμα καί γιά ένα κρεβ- 
βάτι...

Τό ταμεΐον, δπως τά περισσότερα γραφεία τής εται
ρείας, έστεγάζετο μέσα είς μίαν πρόχειρον παράγκα. Μό
λις έπέρασε τό κατώφλι, δ Σίμμονς είδε νά τόν κυττάζη 
εχθρικά ένας άνθρωπος, καθισμένος πίσω άπό ένα με
γάλο τραπέζι.

—‘Ο ταμίας, παρακαλώ; έρώτησε δ κομπάρσος.
‘Ο άλλος έντιμε ένα καταφατικόν νεύμα.
Ό Σίμμονς έψαξε είς τήν τσέπην του, διά νά εύρη 

τήν ταυτότητά του πού άπεδείκνυε δτι ήτο κομπάρσος έ- 
παγγελματίας. Συγχρόνως έλεγε :

—Λυπούμαι πολύ διότι...
— Μιά στιγμή! τόν διέκοψε δ ταμίας.
Έσηκώθηκε καί έκλεισε τήν πόρτα, τήν όποίαν δ έπι- 

σκέπτης είχε άφήσει μισοανοικτήν.
—Πόσα θέλετε; ήρώτησε κατόπιν άπότομα.
—Πόσα θέλω ; είπε δ Σίμμονς, γελώντας. "Οσο τό 

δυνατόν περισσότερα, βέβαιο!
—Πόσα, έπανέλαβε δ άλλος, γυρίζοντας πρός τό χρη- 

ματοκιβώτιον, τό όποιον εύρίσκετο δίπλα είς τό γραφεΐον 
του.

Έβιάζετο προφανώς. Καί ό Σίμμονς δέν κατώρθωνε 
νά εύρη έκείνην τήν καταραμένην ταυτότητα... *0  κομ
πάρσος άπεφάσισε νά ζητήση 5 σελλίνια κάμνοντας τήν 
σκέψιν δτι είχε έργασθή ολίγον περισσότερον άπό μίαν 
ώραν.

—’Αφήστε ήσυχο αύτό πού έχετε στήν τσέπη σας, τοΰ 
είπε ό ταμίας άπότομα. Πόσα θέλετε έπί τέλους ; Έμ 
πρός, θάρρος, πέστε τόν άριθμό !

— Θά σάς ζητοΰσα... ήρχισε δ Σίμμονς διατακτικά.

Άλλά έσταμάτησε σαστισμένος. ‘Ο ταμίας είχε βγάλει 
άπό τό χηματοκιβώτιον ένα δέμα χαρτονομισμάτων.

—Νά, παρτε 200 λίρες, είπε βιαστικά. Σάς φθάνουν, 
έ ; Καί μή φανερώσετε σέ κανένα δτι μέ είδατε... Φύ
γετε τώρα, γιά δνομα τοΰ Θεοΰ 1

«Τί ωραίο δνειρο είναι αύτό; ...—έσκέφθηκε δ δυστυ
χισμένος Σίμμονς. 'Ένα άπό τά ώραιότερα πού έχω ίδή 
στήν ζωή μου!»

Μή μπορώντας νά συνέλθη άπό τήν κατάπληξίν του, 
έτοέπωσε μηχανικά τά χρήματα καί έβγήκε άπό τήν 
πόρτα τήν δποίαν έσπευαε να τού άνοιξη δ ταμίας.

Είχε φθάσει σχεδόν εις τήν έξωτερικήν καγκελλόπορτα 
δίαν κατώρθωσε νά γυρίση είς τήν πραγματικότητα. Έ- 
πρόσεξε τόιε δτι έφοροΰσε άκόμη τήν στολήν τοΰ άστυ- 
νομικόΰ.

Έγύρισε πίσω καί διηυθύνθη πρός ένα άλλο κτίριον 
άρκετά μακρυά άπό τήν είσοδον όπου έγδύθηκε καί έφό- 
ρεσε τό τριμμέ ον κοστούμι του. Είς τήν τσέπη τοΰ σακ- 
κακιοΰ, εύρίκιι τήν ταυτότητα πού είχε τόσον αναζητήσει. 
Τήνέδειξ·: είς τόν φύλακα τού βεστιαρίου καί άπεμα· 
κρύνθη άργά, κουτσαίνοντας άπό τόν καλόν του.

'Ένα τέταρτο τής ώρας σχεδόν άργότερα, ό ταμίας 
τής «Ούάϊτ Στάρ Πίκτσουρς· άφηνε τό γραφεΐον του, 
κρατώντας ένα μαΰρον βαλιτσάκι, καί άνέβσινε είς τό 
αύτοκίνητον πού τόν έπερίμενε είς τήν εξώπορτα,

Έφθασε είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, άφησε τό 
αύτοκίνητον καί έμτήκε είς τήν αίθουσαν άναμονής τής 
πρώτης θέσεως. Μία γυναίκα έπροχώρησε άμέσως νά 
τόν προϋπάντηση, μέ φανερήν άγωνίαν.

—"Α, έδώ είσαι ; τής είπε αύτός. "Εχεις φροντίσει 
γιά τά εισιτήρια, γιά δλα;

Ή γυναίκα έκαμε μίαν καταφατικήν κίνησιν Έπειτα, 
διηυθύνθησαν καί οί δύο πρός τό τραίνο τοΰ Ντόβερ.

— Πρό ολίγου, έφοβήθηκα πραγματικά, είπε δ ταμίας 
μέ χαμηλήν φωνήν. Έπέρασα ένα φρικτό τέταρτο τής 
Γύρας!... Διερωτώμαι μήπως μέ έπρόδωσε αύτός ό φοβι- 
τσιάρης, δ ΣτέΤν.

‘Η γυναίκα τόν έκύτταξε ερωτηματικά μέ ανησυχίαν.
—Ώ, δέν ήταν τίποτε σοβαρό, έξηκολούθησε έκεΐνος. 

Τά κανόνισα δλα..,Λίγο προτού φύγω άπό τό στούντιο μαζύ 
μέ τό περιεχόμενον τοΰ χρηματοκιβωτίου, έδέχθηκα τήν 
έπ σκέψη ένός άστυνομικοΰ. Δέν είχα καιρό γιά νά συ
ζητήσω μαζύ του. "Εδειξα λοιπόν θράσος. Τοΰ προσέφε- 
ρα 200 στερλίνες γιά νά σωπάση. Καί αύτός τής έδέχτηκε 
φυσικά, μέ χαρά, καίτοι δέν μέ εύχαρίστησε.

—Τί ήθελε άπό σένα:
— Δέν τόνσρώτησα. "Ισως είχε έλθει απλώς γιά κά

ποια διατύπωσι. Άλλά ή στ,γμή δέν ήτο κατάλληλη γιά 
νά συζητήσω μέ ένα άστυνομικό. Έπροτίμησα λοιπόν 
τήν δωροδοκίαν γιά νά τόν ξεφορτωθώ... "Επειτα σου 
λένε δτι οί ’Άγγλοι πόλισμαν είν αδιάφθοροι!

Καί, κρατώντας πάντοτε τό πολύτιμο μαΰρο βαλιτσάκι 
πού περιείχε 2500 λίρες, ό ταμίας τής κινηματογραφικής 
εταιρείας έμπήκε, μαζύ μέ τήν έρωμένην του, είς ένα ιδι
αίτερον διαμέρισμα τής πρώτης θέσεως.

" Ανταμς

OQ ΔΥ©_Ζ©ΠΕΝ
Μόλις έτελείωσεν ό Γκέζα φόν Μπόλβαρυ τό εργον 

τον «Τό τελευταϊον βαλς του Σοπέν*  αγγέλλεται εξ ’Α
μερικής ότι ήρχισεν εκεί τό αγύρισμα*  ένός νέου φιλμ 
τό όποιον πραγματεύεται, και αύτό, τήν ζωήν τον πε
ρίφημου μουσικοσυνθέτου. Εις άμφότερα τά φιλμς 
σπουδαΐον ρόλον παίζει ή γαλλίς μυθιστοριογράφος 
Γεωργία Σάνδη. Τήν ήρωΐδα τούτην, είς μεν τήν γερμανι
κήν εκδοσιν υποδύεται, μέ αρκετήν επιτυχίαν, κατά τούς 
είδότας, ή Σιμ,πίλα Σμίτζ, είς δέ αμερικανικήν ή πα
λαίμαχος Πολωνίς *στάρ»  Πόλα Νέγκρι, ή οποία, μετά 
μακράν απουσίαν, κάμει μέ τό εργον αύτό τήν επανεμ
φάνισήν της.

Τό πρώτον εκ τών δύο τούτων έργων προβάλλεται 
δη είς τήν πόλιν μας.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ
-------------------------I

Η ΜΕΓΑΛΙΗΙ ©ΥΕΛΛΑ
(Παγκόσμιος Πόλεμος)

Έκ τών μυστικών άρχείων τών έμπολέμων Κρατών.
Μετά άναδίψησιν δέκα πέντε ετών στόν κυκεώνα 

τών μυστικών άρχείων τών Κρατών ποϋ έλαβον μέ
ρος εις τόν Μεγάλον Πόλεμον, εΐδον τό φώς ταινίαι 
άγνωστοι μέχρι τοΰδε εις τό Κοινόν. "Ενα σπάνιον 
απόσπασμα βλέπει κανείς εύθός εις τήν αρχήν τ|^ς 
ώς άνω ταινίας, παραγωγής «Φόξ Φίλμ». Πρόκειχα,ι 
περί τοΰ «Σιδηρού Καγκελλαρίού· τής Γερμαχΐοις 
φόν Μπίσμαρκ.

Ή ταινία άρχίζει άπό τό έτος 1901 καί όλίγον 
κατ’ όλίγον άποκαλύπτει τά σχέδια, τάς έλπίδας 
καί τάς φιλοδοξίας 600 περίπου προσώπων, ήτοι 
Προέδρων, Βασιλέων, Αύτοκρατόρων, Βασιλισσών, 
Πριγκήπων, Σουλτάνων καί Τσάρων έπί 12 έτη, μέχρι 
τής έποχής τής δολοφονίας τοΰ Άρχιδουκός Φερδι- 
νάνδου καί τής ένάρξεως τής Παγκοσμίου πυρκαϊάς. 
Τό ύπόλοιπον τής ταινίας άφιεροΰται είς τάς πραγ
ματικός σκηνάς τών διαφόρων μαχών, είς τάς όποι
ας έμφανίζονται πλέον τών 22 έκατομμυρίων άνθρώ- 
πων έκτος τών έκατοντάδων τών μαχομένων άερο- 
πλάνων καί τών άπειραρίθμων πλοίων πού τορπιλ- 
λίζονται.

Διά τήν πραγματοποίησιν τής ταινίας αύτής έδα- 
νήθησαν 130 χιλ. μέτρα κινημ. ταινίας, διά τήν συ- 
ναρμολόγησίν της δέ άπητήθη χρόνος όκτώ ολο
κλήρων μηνών. "Ηδη ολόκληρον τό κολοσσιαΐον τού
το έργον άποτελεΐται έξ 1132 σκηνών, δηλαδή άριθ- 
μόν σκηνών τριπλάσιον δσων άπαιτεϊ μιά συνήθης 
ταινία.

Ή «Μεγάλη θύελλα», ή «Ό Παγκόσμιος πόλεμος» 
είναι ή πλέον πολυδάπανος ταινία πού παρήχθη μέ
χρι σήμερον. Είναι ή άναπαράστασις τής παγκο
σμίου πολεμικής ιστορίας τών 34 τελευταίων έτών 
καί ή όποια έστοίχισεν 10 δισεκατομμύρια δολλάρια, 
είς τά διάφορα έθνη τοΰ κόσμου. »

Π/ΑΑΑΙΛ ΤΕΥΧΗ
ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται πάντοτε 
καί άποατέλλονται ταχυδρομικώς είς τάς 
’Επαρχίας, παλαιά τεύχη καί ολόκληροι 
αειραί τευχών «Κινηματογραφικού ’Αστέ
ρας» άπδ τοΰ έτους 1 929}μέχρι σήμερον. 
Τιμή έκάστου τεύχους Δρχ. 5.—
Σειρά όλόκληρος ένδς έ'τους » 1ΟΟ.—

Εις τάς ’Επαρχίας άποατέλλονται έλεύ- 
ϋ'ερα ταχυδρομικών τελών.
Έτησία συνδρομή Ελλάδος Δρχ. 1ΟΟ — 
Έτησία » Εξωτερικού » 250.—

Προπληρωμή άπαραίτητος.
Μόνον άν κρατάτε καί συμβουλεύεστε 

πάντοτε τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα», 
προάγεται τάς κινηματογραφικός έπιχει- 
ρήσεις σας.
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Παραγωγή «U.F.A-»
Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

('Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Ό «“Αρχών τοΰ Κόσμου» είναι κυρίως ένα περι
πετειώδες έργον, τό όποιον, χάρις είς ένα θέμα 
πλήρες δραματικού ένδιαφέροντος καί είς τήν λαμ
πρόν έρμηνείαν τών ήθοποιών, προώοισται νά αίχμα- 
λωτίση τους θεατός κάθε κατηγορίας. Τό σπάνιον 
δέ δι’ ένα τοιούτου είδους φίλμ, είναι δτι ή ιστορία 
του, έάν ληφθή ώς δεδομένον ή κατ’ άρχήν δυνατή 
κατασκευή τοΰ χρυσοϋ, παραμένει συνεχώς πιθανό- 
φανής.

Έπιπροσθέτως δ «"Αρχών τοΰ Κόσμου» έχει σκη- 
νοθετηθή μέ κάθε έπιμέλειαν κα μέ άφθονα τεχνικά 
καί υλικά μέσα. Αί σκηναί τής πρώτης δοκιμής είς 
τό έργαστήριον τοΰ Λεφέβρ, τής πρώτης συναντή- 
σεως τοΰ Μπερτιέ μή τήν Μπριγκίττε Χέλμ, καί τής 
τελικής καταστροφής τών κολοσσιαίων έργαστηρίων, 
είναι προωρισμένα νά σημειώσουν ζωηράν έντύπω- 
σιν έπί τών θεατών.

Ό Πιέρ Μπλανσάρ υποδύεται τόν ρόλον τοΰ 
γάλλου μηχανικοΰ Φρανσουά Μπερτιέ. Αύτός ό θαυ
μάσιος καλλιτέχνης μάς ποδεικνύει διά μίαν άκόμη 
φοράν δτι είναι ένας άπό τούς σπανίους ήθοποιούς 
πού γνωρίζουν νά παραμένουν συνεχώς άπλοι, φυ
σικοί καί άληθινοί. Τό παίξιμο τοΰ Μπλανσάρ είς 
τόν «"Αρχοντα τοΰ Κόσμου» άποτελεΐ ένα άπό τά 
μεγαλύτερα θέλγητρα τοΰ φίλμ. Ή Μπριγκίττε Χέλμ 
κρατεί ένσυνείδητα τόν ρόλον τής θυγατρός τοΰ 
Ούΐλς, κόρης άνεξάρτητης καί μοντέρνας, ή όποια 

Ερωτεύεται τόν νεαρόν μηχανικόν. Ό Ροζέ Κάρλ 
δημιουργεί μέδλη-ν.τήν άρμόζουσαν έπιβλητικότητα 
τόν ρόλον τοΰ πανισχύρου Ούΐλς. Είς μικροτέρους 
ένδιαφέροντας ρόλους διακρίνονται ό Άνρΰ Μπόσκ, 
ή Ροζίν Ντερεάν, ό Ζάκ Ντυμενίλ καί ό Πιέρ Πιε- 
ράντ.

Συμπέρασμα: ’Ασφαλώς πρόκειται περί τοΰ μο- 
ναδικοΰ ένδιαφέροντος φιλμ τής «Οΰφα» πού είδαμε 
έφέτος. Έάν δέ προίβάλλετο είς άλλην έβδομάδα, 
δχι τόσον μεγάλου συναγωνισμού, καί μέ καλλιτέ- 
ραν διαφήμησιν, θά έσημείωνεν ώρισμένως πολύ με- 
γαλειτέραν έπιτυχίαν έκείνης τήν όποιαν έγνώρισεν. 
Αύτό δέν ζημιώνει τήν έμπορικότητα τοΰ φίλμ, ή 
όποία δΓ οίονδήποτε κοινόν, είνε σημαντική.

Παραγωγή S. Goldwyn

ΡΩΜΑ Ϊ ΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 
(Όμιλοΰσα άγγλιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Τό φιλμ αύτό έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν είς 

τήν ’Αμερικήν, άλλά άμφιβάλλω πολύ έάν θά σημει- 
ώση άνάλογον καί είς τήν Ελλάδα. Ό λόγος είναι 
δτι'τά «Ρωμαϊκά Σκάνδαλα» είναι έργον καθαρώς 
Αμερικανικής νοοτροπίας, μέ χιοΰμορ καί άστεΐα 
πού μόνον τό κοινόν τοΰ Νέου Κόσμου μπορούν νά 
ένθουσιάσουν. "Αλλωστε καί τά περισσότερα κωμικά 
εύρήματα, δπως καί ή έν γένεί σύλληψις τοΰ έργου, 
είναι άμ'φιβόλου πνεύματος. Είναι πραγματικά κρίμα 
νά καταβάλλονται τόσαι προσπάθειαι, τεχνικαί καί 
ύλικαί, διά τήν έξυπηρέτησιν ένός σκοπού, τόσον 
άμφιβόλου σκοπιμότητας. Διότι πράγματι τό έργον 
αύτό περιλαμβάνει στοιχεία, Ικανά νά καταστήσουν 
ένα φιλμ πραγματικά μεγάλο: Ντεκόρ πλούσια καί 
καλαίσθητα, τεχνικήν άμεμπτον, κοστούμια ώραιό- 

τατα, καί ΰχλον άφθονον, καί καλά διδαγμένον. Δυ
στυχώς τοΰ λείπει τό σπουδαιότερον : τό άληθινόν 
καί λεπτόν πνεύμα:

Μεταξύ τών καλλιτέρων σκηνών σημειώνω τό 
μπαλλέτο τών σκλάβων, τήν σκηνήν είς τά ιδιαίτερα 
τοΰ Αύτοκράτορος μέ τό πλήθος τών ώραίων γυναι
κών, καί τήν άρματοδρομίαν, ή όποία είναι άσφα- 
λώς καί τό πλέον άξιοσημείωτον υέρος τοΰ φίλμ.

Οί ήθοποιοί, πλήν τοΰ Έντυ Κάντορ, χάνωνται 
μέσα είς τόν δγκον τοΰ συνόλου. Ή Γκλόρια Στιού- 
αρτ, ώραιοτάτη έμφάνισις παίζει ρόλον άπλώς δια- 
κοσμητικόν, δπως έπίσης καί δ υποδυόμενος τόν 
Γ ιόζεφους.

Πάντως τό φίλμ, λόγω τής πλούσιας σκηνοθεσίας 
καί τών ώραίων γυναικών πού λαμβάνουν μέρος 

του, τής παρουσίας τοΰ ’Έντυ Κάντορ, ό όποιος άπό 
τήν περισυνήν του έμφάνισιν είς τόν «Βασιλέα τής 
’Αρένας» άπέκτησε σημαντικόν άριθμόν θαυμαστών 
είς τήν Ελλάδα, δέν στερείται έμπορικότητος.

Παραγωγή «British Gaumont»
ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

(ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τόν
«dubbing») «’Απόλλωνα»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
"Ενα άγγλικόν φίλμ, σκηνοθετημένον ύπό τοΰ 

Βίκτωρ Σαβίλλ, τό όποιον πραγματεύεται τήν ιστο
ρίαν, τήν πραγματικήν δπως λέγουν, μιας βελγίδος 
κατασκόπου, τής Μάρθας Κνοκέρτ, κατά τόν παγκό
σμιον πόλεμον.

Πρόκειται περί έργου τό όποιον παρακολουθεΐται 
άκούραστα, καί τό όποιον δεικνύει κατά τρόπον 
έμφανή δτι οί άγγλοι έργάζονται μέ ζέσιν διά νά 
καταστήσουν τήν κινηματογραφικήν παραγωγήν των 
άξίαν νά έξέλθη τών συνόρων τής πατρίδος των καί 
νά συναγωνισθή, μέ έπιτυχίαν, τήν γαλλικήν,γερ
μανικήν καί άμερικανικήν τοιαύτην. Είνε άληθές δτι 
τό φιλμ αύτό τό βλέπομεν κάπως άργά, δταν έργα 
ώς τά «’Ερρίκος ό 8ος» καί «Αικατερίνη τής Ρωσ- 
σίας» μάς κατέστησαν πολύ άπαιτητικούς άπό τόν 
Άγγλικόν κινηματογράφον.

Έκ τών ήθοποιών διακρίνονται ή Μαντελέν Κάρ- 
ρολ, ό Κόνρατ Φάϊτ καί δ Χέρμπερ Μάρσαλ. Ή 
πρώτη έρμηνεύει μέ πολλήν αίσθαντικότητα τόν 
ρόλον τής Μάρθας Κνοκέρτ. "Ισως μόνον νά έξωτε- 
ρικεύη διά μίαν κατάσκοπον, περισσότερον τοΰ 
δέοντος τά αίσθήματά της. Ό Κόνρατ Φάϊτ έπιβλη- 
τικός καί άψογος ώς γερμανός άξιωματικός. Μετρη
μένος δ Χέρμπερ Μάρσαλ, δ όποιος έρμηνεύει τόν 
συνένοχον τής Κνοκέρτ, πού θυσιάζει τήν ζωήν του 
διά νά σώση τήν γυναίκα πού άγαπά. Γενικώς πρό
κειται περί έργου, χωρίς μεγάλας άρετάς άλλά καί 
χωρίς μεγάλα έλαττώματα, τό όποιον παρακολου_· 
θεΐται άκούραστα. Λόγφ τοΰ θέματός του καί τοΰ 
όνόματος τοΰ Κόνρατ Φάϊτ δέν στερείται έμπορικό
τητος.
Παραγωγή «S.Goldwvn»

ΝΑΝΑ
(ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

«dubbing») «Τιτάνια»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Είναι άπορίας άξιον διατί οί παραγωγοί τής 
ταινίας ταύτης έξέλεξαν τό έργον «Νανά» τοΰ Ζολά 
διά νά κινηματογραφήσουν, έφόσον δέν έπήραν άπ’ 
αύτό ούτε τά πλέον στοιχειώδη μέρη! "Ισως διά τήν 

έμπορικότητα τοΰ τίτλου; Άλλ’ αύτό είναι έλλει- 
ψις σεβασμοΰ καί καθαρά περιφρόνησις καί πρός 
τόν συγγραφέα καί πρός τό κοινόν.

Ή «Νανά» πού είδαμε, έχει ίσως περισσοτέραν 
οχέσιν μέ τήν «Κυρίαν μέ τάς Καμελίας» τοΰ Δουμά 
υίοΰ παρά μέ τήν «Νανά» τοΰ Ζολά. Άπό τό ρεαλι
στικόν μυθιστόρημα τοΰ Ζολά, τό γεμάτο άπό ώμό- 
τητα άλλά καί άλήθειαν, οί διασκευασταί δέν είδαν 
παρά ένα ρωμαντικό δραματάκι. Τόσον τό χειρό
τερον καί δΓ αύτούς, άλλά καί δΓ ήμάς πού τό 
παρακολουθήσαμε. Παραδέχομαι ώρισμένας έλευ- 
θερίας πρός τό κείμενον, δταν αδται άπαγορεύον- 
τ?1 “πό χάς άνάγκας τής κινηματογραφικής τεχνι
κής. Άλλά άπό τοΰ σημείου αύτοΰ μέχρι τοΰ νά 
παραγνωρίσουν τελείως καί νά φθάσουν νά κατα
στήσουν κυριολεκτικώς άγνώριστον ένα πασίγνω- 
στον καί άνεγνωρισμένον έργον, υπάρχει διαφορά-

Τό φίλμ, αύτό καθ’ έαυτό κρινόμενον, δέν εΐνα! 
κακόν. ,Έσκηνοθετήθη μέ επιμέλειαν, παρουσιάζει 
γραφικότητα σκηνών καί εικόνων, καί έπί πλέον 
έρμηνεΰεται ικανοποιητικά άπό μερικούς έκ τών 
ήθοποιών, καί Ιδιαιτέρως άπό τήν "Αννα Στένν, έπί 
τής όποιας κυρίως στηρίζεται. Άδιάφορον έάν ό 
ρόλος της τήν έξαναγκάζει άντί τής έκφυλης καί 
πολυσυνθέτου Νανάς τοΰ μυθιστορήματος, νά μάς 
παρουσιάζη μίαν συμπαθή, αισθηματικήν καί πλήρη 
ευαισθησίας καί αίσθαντικότητος ήρωΐδα.

Συμπέρασμα: Φίλμ άμερικανικής νοοτροπίας, 
ούδεμίαν σχέσιν έχον μέ τό ομώνυμον μυθιστόρημα, 
σκηνοθετημένον μέ έπιμέλειαν καί καλοπαιγμένον 
άπό τόν Λιονέλ Άτγουελ (κόμης Μουφά), τόν Φίλιπ 
Χόλμς (^ώρζ Μουφά, πρόσωπον άνύπαρκτον τοΰ 
μυθιστορήματος) καί τήν "Αννα Στένν.

"Οσοι δέν έδιάβασαν τό μυθιστόρημα τοΰ Ζολά 
άς τό παρακολουθήσουν.

Παραγωγή «Gray Films»

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ
(ΌμιλλοΟσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις Α.Ε.Κ.Ε.

Τό όμώνυμον έργον τοΰ Άνρί Μπατάϊγ, έκ τοΰ 
όποιου είναι έμπνευσμένον τό φίλμ, έδιδάχθη τό 
πρώτον τό 1919 εις τό θέατρον Renaissance τών 
Παρισίων. Παρ’ δλον δτι είναι άπό τά πλέον καλο
γραμμένα έργα τοΰ γάλλου δραματουργού, είναι 
φυσικόν, υστέρα άπό τήν παρέλευσιν τόσων έτών 
καί τήν μεταπολεμικήν άλλαγήν ήθών καί έθίμων, 
νά δίδη τήν έντύπωσιν τοΰ «πολύ γνωστού».

JO Μαρσέλ Λερμπιέ, ένας άπό τούς πρωτοπόρους 
τοΰ γαλλικού κινηματογράφου, άσφαλώς έδειξεν 
μεγάλην ύποχώρησιν άπέναντι τών άρχών του, άνα- 
λαβών νά κινηματογραφήση τό έργον αύτό τοΰ 
Μπατάϊγ. Πάντως έσεβάσθη πολύ τόν συγγραφέα 
καί τό φίλμ πού είδαμε είναι ή πιστή άπόδοσις τοΰ 
θεατρικοΰ έργου. Αί σκηναί τών χειμερινών σπόρ, 
τοΰ Ξενοδοχείου καί του μπακαρά, πού δέν ύπάρ- 
χουν εις τό δράμα (καί αί όποΐαι είναι άπό τάς 
ώραιοτέρας τοΰ_ φίλμ) έξυπηρετοΰν τήν ύπόθεσιν, 
καί τήν καθιστοΰν περισσότερον σαφή καί νοητήν. 
"Εχω μάλιστα τήν γνώμην δτι άκριβώς είς τήν πιστήν 
διασκευήν τοΰ δράματος, όφείλεται καί ή κάποια 
βραδύτης πού παρατηρεΐται είς τό φίλμ. Άκόμη έχο- 
μεν νά προσθέσωμεν δτι ή τελευταία σκηνή δέν μάς 
φαίνεται δτι ψυχολογικώς μπορεί νά σταθή. Είναι 
πολύ αύθαίρετον, μία γυναίκα, όσονδήποτε έξην- 
τλημένη καί άν είναι, νά δυνηθή, είς μίαν τόσον 
κρίσιμον στιγμήν τής ζωής της, νά άποκοιμηθή.

Ο*ι  ήθοποιοί είναι δλοι είς τούς ρόλους των. Ή 
Γκαμπύ Μορλαί μέ τό άληθινόν καί λεπτόν παίξιμο, 
έρμηνεύει τήν ένοχον άλλά καί πολυβασανισμένην 
σύζυγον, μέ τό άνεγνωρισμένον της τάλαντον, "Αψο

γος είς έμφάνισιν καί μετρημένος ό Άνρί Ρολλάν 
ώς Φερισίλ. Ό Ζάν Γκαλλάν κρατεί μέ τάκτ τόν 
αχαρι καί όλίγον άσαφή ρόλον τοΰ τυχοδιώκτου. 
Έντύπωσιν είς τό κοινόν προκαλοΰν καί τά δύο 
μικρά: ή Γκαμπύ Τρικέ καί δ Μιρσά

Συμπέρασμα: Φίλμ εύσυνείδητον άπό άπόψεως 
πραγματοποιήσεως, καί άρκετά έμπορικ^λ«7·ββ-»ϊρΰ 
τίτλου του, τοΰ όνόματος τοΰ συγγραψέ'ω.ξ,γ.ΗάίΛ}®^ 
ήθοποιών πού τό έρμηνεύουν. Κατφ-'τήίΥ'· .προβολήν \ 
του είς τό «Παλλάς» έσημείωσε/ό^ι,όλογον^-^ΐύ-Χ'Ν 
τυχίαν. / φ / Λ
Παραγωγή «Paramount» [ ’ « Μ

ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤ0Ν
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθηγχέτό\τό ^ΡΓαλλάς/£7/ 

«dubbing») *'  δ\»Λ^- ΧαΤ/
Έκμετάλλευσις «Άν. Κινημ.

Πρόκειται περί ένός φιλμ τοΰ τύπου τωιΤΤόΓΓνιών 
τής Ντίτριχ, άπό τά καλλίτερά της, τόσον άπό άπό
ψεως παιξίματος δσον καί περιορισμού τών γενικών 
έλαττωμάτων πού χαρακτηρίζουν τά άμερικανικά 
φίλμ, (ψυχολογικά! αύθαιρεσίαι, ύπερβολαί καί άμε- 
ρικανικαί άφέλειαι).

Αί ύπερβολαί είνε άλήθεια δτι σπανίζουν είς τό 
«■Άσμα άσμάτων», τοΰ όποίου ό σεναριογράφος έσε
βάσθη τό πνεΰμα τοΰ "Ερμαν Σούντερμαν, έξ έργου 
τοΰ όποιου έλαβε τήν ύπόθεσιν τής ταινίας πού μάς 
έδωσε τό «Παλλάς». Άλλ’ άν δ σεναριογράφος άπε- 
δείχθη δεξιοτέχνης, δ σκηνοθέτης, ένεφανίσθη άπλώς, 
ένας άνθρωπος μέ γοΰστο καί ένας καλός διευθυν
τής τών ήθοποιών. «Ατμόσφαιραν», δέν έδωσε. Ή 
ταινία του, δέν θυμίζει καθόλου τό έπίσης Αμερι
κανικόν φίλμ τοΰ «Ές Βάρ....» τοΰ ίδιου συγγρα
φέως, τό αλησμόνητο φόρτε τής Γκάρμπο στό βωβό 
κινηματογράφο.

"Ετσι ά προσόντα τοΰ φίλμ, συνίστανται στήν 
έλκυστική του ύπόθεσι, στον ώραΐο καί πνευματώδη 
του διάλογο, καί στό παίξιμο τής πρωταγωνίστριας 
καί τοΰ ζέν πρεμιέ της Ή Ντίτριχ, πού κερδίζει 
έξαιρετικά καί άπό τις τουαλέττες της τοΰ περα
σμένου αίώνος, ήταν στις ώμορφιές της. Καί τό παί
ξιμό της, παρουσίασε ένότητα κΓ ήταν πολύ πιό 
αύθόρμητο καί πιό «άνθρώπινο . Ό ζέν πρεμιέ, συμ- 
παθέσπατος, καί στό ύψος τοΰ ρόλου του.

‘Η φωτογραφία πολύ καλλιτεχνική.
"Αν κρίνωμε δέ άπό τήν ύποδοχή πού έκαμε τό 

κοινόν στό φίλμ αύτό, μπορεί νά χαρακτηρισθή ώς 
«έμπορικόν». "Ζρις Σκαραβαίον

Η ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Είς τήν Γερμανίαν, κατά τήν τελευταίαν στατι

στικήν, υπάρχουν 5 χιλιάδες κινηματοθέατρα, έκ 
τών οποίων δύο χιλιάδες περίπου είς πόλεις άριθ- 
μούσας δλιγωτέρους τών δέκα χιλιάδων κατοίκων. 
Είς τά 5,000 κινηματοθέατρα μεταβαίνουν κατ’ 
έτος 250 εκατομμύρια θεατών. Κατά τήν έκθεσιν 
τοΰ διευθυντοϋ τοΰ Συνδικάτου τών Γερμανικών 
Κινηματογράφων, αί εισπράξεις τών κινηματογρά
φων ανέρχονται κατ’ έτος εις 300 εκατομμύρια μάρ
κα χρυσά. ΙΙλήν τών κινηματοθεάτρων υπάρχουν 
καί κινηματογράφοι λειτουρχοΰντες εις λαϊκά κέν
τρα μικρών πόλεων καί χωρίων, οί όποιοι δέν πε
ριλαμβάνονται είς τήν στατιστικήν τής κινήσεως καί 
τών εισπράξεων τών κινηματοθεάτρων. Είς τά γερ
μανικά κινηματοθέατρα έν άναλογίρ, παίζονται έλά- 
χισται ξέναι ταινίαι
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
'Η κίνησις γενικώς τών κινηματογράφων τής πρω" 

τευούσης, έξακολουθεΐ πάντοτε ή αύτή. 'Η μεγα" 
λειτέρα κίνησις περιορίζεται μόνον είς έκείνοος. 
πού τά Κοινόν έζετίμησε τό προβαλλόμενον έργον — 
τά καλά έργα είναι όλίγιστα έφέτος—είς δέ 'τούς 
άλλους, τυχαίως νά μπαίνουν οί θεαταί.

Πάντως ή καιάστασις είναι άπελπιστική γενικώς 
διά τόν Κινηματογράφον καί πρέπει οί άμέσως έν- 
διαφερόμενοι νά παύσουν νά σκέπτονται καθ’ δν 
τρόπον έσκέπτοντο μέρι τοΰδε.

"Αλλοτε, πέρυσι έπί παραδείγματι, καί κατά τήν 
Ιδίαν έποχήν. ή κίνησις τών Κινηματογράφων ήτο κα
τά 25—30 τοΐς έκατόν μεγαλειτέρα τής έφετεινής,ώς 
έμφαίνεται έκ τών πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων, 
άτινα καί έδημοσιεύθησαν είς τόν · Κινημ.’Αστέρα». 
Έπί πλέον καί αί τιμαί τών ταινιών είς "τό έξωτε- 
ρικόν, ήσαν κάπως κατώτεραι τών έψετεινών.

Είναι έπομένως άναμφισβήτητον, δτι αί ζημίαι, 
αί μέχρι σήμερον σημειωθεΐσαι, είναι άρκετά σοβα
ροί, ώστε νά ληφθοΰν μέτρα περιορισμού τοϋ κα
κού. Αί άναμενόμεναι έορταί τών Χριστουγέννων καί 
τής Πρωτοχρονιάς κατά τάς όποιας, κατά κανόνα, 
αύξάνεται ή κίνησις τών Κινηματογράφων, δέν είναι 
δυνατόν νά καλΰψουν τάς ζημίας άλλά έάν καί 
τοΰτο γίνη θά είναι προσωρινόν, δεδομένου δτι με
τριάζεται καί πάλιν μετά τάς έορτάς ή κίνησις.

Κατά τό παρελθόν δεκαήμερον, προεβλήθησαν είς 
τούς κεντρικούς Κινηματογράφους τά κάτωθι έργα 
πρώτης βιζιόν.

Παλλάς : 26-2 Δεκεμβρίου, «"Ασμα ’Ασμάτων» μέ 
τήν Ντίτριχ καί 3-9 Δεκεμβρίου «Τό Σκάνδαλον» μέ 
τήν Γκαμπύ Μορλαί.

’Αττικόν : 26 2 Δεκεμβρίου ή πρώτη έποχή τών 
«’Αθλίων» τοΰ Β. Ούγκώ καί 3-9 ίδιου ή δεύτερα έ
ποχή, θά έπακολουθήση δέ καί ή τρίτη καί τελευταία 
έποχή.

Τιτάνια : 26 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου «‘Η 
Νανά» μέ τήν "Αννα Στέν καί 3—9 Δεκεμβρίου «Τό 
τελευταϊον βάλς τοΰ Σοπέν».

Σπλέντιτ; 26-2 Δεκεμβρίου «Ό κυρίαρχος τοΰ κό
σμου» (Ό Χρυσός) μέ τήν Μπρ. Χέλμ κάί τόν Μπλαν- 
σάρ καί 3-9 Δεκεμβρίου «‘Η καλύτερή του πελάτις» 
μέ τήν Ποπέσκο.

Πάν&εον: 26 -2 Δεκεμβρίου «Ό λοχαγός τών 
κοζάκων» μέ τόν Ντόν Ζοζέ Μοχίκα καί «’Απόψε 
θά ,’ρθω κοντά σου· μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο.

Απόλλων : 26—2 Δεκεμβρίου «Μιά έπίσκεψις τή 
νύχτα» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ καί 3—9 ίδίου «'Η Νανά» 
μέ τήν "Αννα Στέν.

Κατά τύ παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιήθη- 
σαν ύπό τών προβληθεισών νέων ταινιών τά κατωτέοω 
δημοσιευόμενα είσιτήρια, κατά Κινηματογράφους.

Έβδομάς 19—25 Νοεμβρίου 1934.
ΠΑΛΛΑΣ «Μασκαράτ».
Δεντέρα 19 Νοεμβρίου Είσιτήρια 2684Τρίτη 20 » •Λ 2054Τετάρτη 21 » 2015Πέμπτη 22 » 1182Παρασκευή 23 1756Σάββατον 24 » 2356Κυριακή 25 » 3459

Τό δλον > 15.506

ΑΤΤΙΚΟΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή

Κυριακή

β' έβδομάς «Βασίλισσα Χριστίνα», Γκάρμπο.19 _ _. . ----
20

Νοεμβρίου Είσιτήρια

22
28

25

1754
1854
2203
1182
1807
2361
4714

15875
ει. το 
κατά

30,685
46.560

Τό δλον
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα 

«’Αττικόν» ύπό τοΰ αύτοΰ έργου 
τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα. . .

Σύνολον Εισιτηρίων

δλον

ΤΙΤΑΝΙΑ « Ρωμαϊκά Σκάνδαλα», "Εντυ Κάντορ.
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 1710
Τρίτη 20 1821
Τετάρτη 21 1628
Πέμπτη 22 » » 1123
Παρασκευή 23 ΰ » 1316
Σάββατον 24 » » 1663
Κυριακή 25 2626

Τό 11.887
ΣΠΛΕΝΤΙΤ β' έβδομάς,«Πριγκήπισσα Τσάρδας», "Εγκερθ. 
Δευτέρα

Τετάρτη 
ΙΙέμπιη 
Παρ ισκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

19
20

22

24

Νοεμβρίου Εισιτήρια

Τό δλον
Εισιτήρια 2πραγματοποιη9έντα ύπό 

τοΰ αύιοϋ έργου, προβληθέντος συγχρό
νως είς τούς Κινηματογράφους «Τιτάνια: 
καί «Σπλέντιτ» κατά τήν παρελθοϋσαν 
εβδομάδα .............................................

1899
1167
1412

783
1175
1614
3430

10.480

37464
Σύνολον εισιτηρίων 47.944

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ταρζάν, ό κυρίαρχος τής Ζούγκλας»
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου Είσιτήρια 1847
Τρίτη 20 » 1582
Τετάρτη 21 » » 1518Πέμπτη 22 » » 927
Παρασκευή 23 » 912
Σάββατον 24 » 1157
Κυριακή 25 » 3344

Τό δλον » 11287
ΑΠΟΛΛΩΝ «"Οταν ήμουν κατάσκοπος», Κ. Φάϊντ.
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου Εισιτήρια 938
Τρίτη 20 1036
Τετάρτη 21 1087
Πέμπτη 22 774
Παρασκευή 23 » » 997Σάββατον 24 > 1111
Κυριακή 25 » » 2184

Τό δλον » 8127

ΠΑΛΛΑΣ <
Έβδομάς 26—2 Δεκεμβρίου 1934.
<"Ασμα ασμάτων», Μ. Ντίτριχ.

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου Είσιτήρια 3682Τρίτη 27 > 3250Τετάρτη 28 » » 3004Πέμπτη 29 » 2727Παρασκευή 30 2295Σάββατον 1 Δεκεμβρίου 2976Κυριακή 2 > » 6250
Τό δλον » 24184

ΑΤΤΙΚΟΝ «Οί "Αθλιοι», Άνρϋ Μπώρ.
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου Εισιτήρια 3547
Τρίτη 27 » 3480
Τετάρτη 28 » » 3322
Πέμπτη 29 » » 2989
Παρασκευή 30 » » 2590
Σάββατον 1 Δεκεμβρίου » 3572
Κυριακή 2 » > 7026

Τό δλον 26526
ΤΙΤΑΝΙΑ «Νανά-, "Αννα Στέν.
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου Είσιτήρι ι 2002
Τρίτη 27 » » 2723
Τετάρτη 28 > » 2567
Πέμπτη 29 » 2450
Παρασκευή 30 » » 2190
Σάββατον 1 Δεκεμβρίου » 2-150
Κυριακή 2 » 3959

Τό δλον » 18.311
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «'Ο αρχών τοϋ κόσμου», Μπρ. Χέλμ
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου Είσιτήρια 656
Τρίτη 27 » » 881
Τετάρτη 28 0 » 1077
Πέμπτη 29 » 1134
Παρασκευή 30 » » 981
Σάββατον 1 Δεκεμβρίου » 1239
Κυριακή 2 » » 1284

Τό δλον » 7.252
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό λοχαγός τών Κοζάκων», Ζ. Μοχίκα.
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1101
Τρίτη 27 » 1032
Τετάρτη 28 » » 951
Πέμπτη 29 » 911
Παρασκευή 30 » » 842
Σάββατον 1 Δεκεμβρίου » 1044
Κυριακή 2 » » _3191

Τό δλον » 9Ϊ775
ΑΠΟΛΛΩΝ « Μιά έπίσκεψις τή νύχτα Λ·άνε Χάϊντ.
Δευτέρα 26 Νοεμ βρίου Είσιτήρια 206
Τρίτη 27 »■ 375
Τετάρτη 28 » 346
Πέμπτη 29 » 414
Παρασκευή 30 » 429
Σάββατον 1 Δεκεμβρίου 0 551
Κυριακή 2 » » 1160

s Τό δλον » 3.481
Προκυψάσης διαφωνίας μεταξύ τών κ. κ. Δαζάνη 

καί Σκούρα διά τήν ένοικίασιν τοΰ «Σαλόν Ίντεάλ», 
έματαιώθη ή ύπογραφή τοΰ όριστικοΰ συμβολαίου. 
"Ηδη τό Κινηματοθέατρον ένοικιάσθη όριστικώς είς 
τόν κ. Γ. Κοσμίδην ύπογραφέντος καί τοΰ σχετικοΰ 
ένοικιαστηρίου συμβολαίου

Τόνέον τοΰτο κινηματοθέατρον έλπίζεται δτι θά 
είναι έτοιμον καί θά λειτουργήση περί τάς 15 προ
σεχούς Ίανουαρίου ώς πρώτης βιζιόν Κινηματογρά
φος, άλλά μέ είσιτήριον κατά πολύ ήλαττωμένον 
τών άλλων Κινηματογράφων.

Τό νέον «Σαλόν Ίντεάλ» τό όποιον πιθανώτατα 
θά μετωνομασθή, θά έχη πολυτελεστάτην αίθουσαν 
μέ καθίσματα ταπετσαρισμένα, μέ έγκαταστάσεις 
καλοριφέρ καί μέ μηχανήματα, κατά πάσαν πιθανό
τητα, Σινεμεκάνικα τοΰ νέου Τύπου Βικτώρια VII. 
"Ομοια μηχανήματα ό κ. Κοσμίδης, έγκαθιστά όρι
στικώς καί είς τό έτερον κινηματοθέατρον «Ρεγγίνα».

* *
Τό πεο'φημον νομοσχέδιον «Περί τροποποιήσεως 

τοΰ Νόμου 4377 «περί ΈλληνικοΟ ΌργανισμοΟ Του- 
C1- ο.» τό ;·,τ> Ιον τόσον έτάραξεν τούς κινηματο 
γραψ,κο^ς κ ,κΛΟΰς, έψηφίσθη έπί τέλους καί ύπό 
τής Βουλής καί υπό τής Γερουσίας, χωρίς νά θίγε

ται ή κινηματογραφική παραγωγή έκ τοΰ είδικοΰ 
περί κινηματογράφου άρθρου τοΰ νόμου

Τό ειδικόν περί κινηματογράφου 13ον άρθρον τοΰ 
Νόμου, παράγραφος 2 λέγει τά έξής :

«Πάσα έν Έλλάδι Κινηματογραφική έπιχείρησίς 
ύποχρεοΰται δπως κατά τάς κινηματογραφικός αύτής 
παραστάσεις καί έν τή άρχή του προγράμματος 
προβάλλη μέ έσβεσμένα τά φώτα ταινίας τουριστι
κός έκ τών ύπό τοΰ Έλλ. Όργαν. Τουρισμοΰ παρ?.- 
χομένων, μήκους μέχρι 400 μ. Οί παραβάται παρα- 
πέμπονται είς τό Πλημμελειοδικείου -αμωρούμενοι 
διά φυλακίσεως μέχρι δύο μηνών ή προστίιου μέχσι 
10,000 δρχ.

Διά Διατάγματος έκδοθησομίνου προτάσει τών 
άρμοδίων Υπουργών δύναται νά τεθή ύπό περιορι
σμούς ή έντός τοΰ Κράτους κυκλοφ-ρία κινηματο
γραφικών μηχανών λήψεως ταιιιών πρός έκμετάλ- 
λευσιν καί έμπορίαν έν τε τώ έσωτερικφ καί έξω 
τερικώ. Έν περιπτώσει παραβάσεως,_ αί μηχαναί 
κατάσχονται καί οί παραβάται τιμωρούνται μέ τάς 
συνέπειας τοΰέδαφίου 2 τοΰ παρόντος άρθρου.

Οίοσδήποτε παράγων έν Έλλάδι ταινίαν ένδια 
φέρουσαν τουριστικώς, ύποχρεοΰται δπως έν άντί- 
τύπον αύτής καταθέτη είς τόν Ε.Ο.Τ. πρός σχήμα 
τισμόν άρχείου ταινιών».

***
Τά Χριστούγεννα θά κυκλοφορήση δπως κάθε 

χρόνο τό πανηγυρικόν τεΰχος τοΰ «Κινηματογραφι
κού Άστέρος» πλούσιον είς ένδιαφέρουσαν τούς 
πάντας ΰλην, πολύχρωμον καί πολυτελέστατον. θά 
περιλαμ-βάνη είς τάς 80 πετίπου σελίδας του, άρθρα 
διασήμων κινηματογραφιστών, στατιστικός, πίνακας 
εισιτηρίων καί κινημ. ταινιών καί πάν δ,τι ένδιαφέρη 
τήν έβδόμην τέχνην.

Διά καταχωρήσεις αγγελιών, πρέπει οϊ ένδιαφε- 
ρόμενοι νά συνεννοηθοΰν μεθ’ ήμών έγκαίρως.

Λόγω τοΰ όγκου τής έργασίας διά τήν 
ετοιμασίαν τοΰ πανηγυρικού, δέν θά έκδοθή άλλο 
τεΰχος τοΰ «Κινημ. Άστέρος» μέχρι τών Χριστου
γέννων.

Οϊ κ.κ. Άνταποκριταί μας τών έπαρχιών παρα- 
καλοΰνται νά μάς άποστείλουν μέχρι τής 15 τρέ 
χοντος τήν κινημ. κίνησιν τής πόλεώς των.

f η » m Eiimi I
Πειραιεύς

Κάπιτολ. Προεβλήθη τό έργον "Η βασίλιστα Χρι
στίνα» μέ τήν Γκάριιπο, συνεχώς έπί δεκαπενθήμερον.

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τσρζάν ”> κυρίαρ
χος τής ζούγκλας*  καί ή πρώτη έποχή τών «’Αθλίων» 
του Β. Οϋ/κώ

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα « II πριγκήπισσα 
τής Τσάρδας» μέ τήν Μ. ’Έγκερθ καί «'Όταν ήμουν κα
τάσκοπος» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ.
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βιεννέζι-α παρα
μύθια», «Μασκαράτ» καί Ταρζάν» τοΰ κ. Βουλγα >ίδη

Διονύσια' Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σοϋ χαρίζω τήν 
βραδυά μου», «Ή δακτυλογράφος πα τρεϊεται» καί «11ο- 
λωνέζικο ρομάντζο».

Πάλας. Πρ ιεβλήθησαν τά έργα «Ζοτλέν», «Ξανθή 
Κατερινοϋλα» καί «Ή πριγκήπισσα τής Τσάρντας».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Λιλιόμ», «'Οδηγή
στε με κυρία» καί «‘Εγώ είμαι ή Σσυζάννα» μέ τήν 
Χάρβεϋ.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό παιδί τοϋ 
καρναβαλιού» «Τό δράμα τοϋ ιπποδρομίου», «Σάν θέλει 
ή νύφη κι’ ό γαμπρός» καί «Μιλαίδη» (ή συνέχεια τοϋ 
«Τρεις σωματοφύλακες*.
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Άλκα^άρ. Προεβλήθησαν «Ό κομμωτής τών κυριών», 
♦Έγώ καί ή Αύτοκράτειρα» καί «Γυναίκα μέ τό σέξ- 
άπήλ».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σουζάν Λενόξ» 
«Ό βασιλεύς τών μαχητών», «Βίκτωρ καί Βικτωρία·, 
«Κατάσκοπος», «Νέος Σαντοϋ» “Μπατάϊγ,, καί 1 Η 
ρούμπα τής αγάπης,,.

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά, “Θύματα τοΰ ώκεανοϋ., 
“Τρελλός αγωνιστής,, Το καράβι τής αμαρτίας,, “01 
τρεις αλήτες,, “'Ενα γλέντι στό κονάκι,, “Τό νησί τών 
αγρίων,, 1 Μαύροι πειραταί,, ,,Ό κλέφτης τής Βαγδάτης,, 
,,‘0 τρόμος τών θαλασσών., “Μαραμένος άπό φόβο,, καί 
“Ο μυστικός ταχυδρόμος,,.

Κυβέλεια. ΠροεΓλήθησαν τά έργα “Η ωραία τής 
Γρενάδης,, * Οί αντίζηλοι,, “Τούρκικο γλιντι., καί “Έγώ 
καί ή αΰτοκράτειρσ,,.

Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα ,,‘0 διπλωμάτης 
τών γυναικών , “Ροβινσών Κροΰσσυς,, "Σουζάν Λε'όξ,, 
“Άνθρωπος χωρίς όνομα,, καί ,,’Οταν ξυπνά τό πα
ρελθόν,,.

Έϋνικόν Προεβλήθησαν τά έργα ,,Ή Μάχη,, ,,Ή 
ρούμπα τής αγάπης,, ,,Ή ώραία τής Γρενάδης,, καί 
‘‘Τό δράμα τοΰ ιπποδρομίου,,.
'Ηράκλειον.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τραγούδι τοΰ 
Δουνόβεως», «Ρασποϋντιν», «"Οταν βροντά τό κανόνι», 
καί «Τό αΰτοκρατορικόν βάλς».

Πουλακάκη. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου Αύλωνίτη— 
Νέζερ, προεβλήθη τό έργον «Τό παλάτι τών ονείρων·.

Παλλάς (βουβός). Προβάλλεται τύ περιπετειώδες 
«Τζάκ Ντέμσεϋ».

Νεαπόλεως. Προεβλήθη τό έργον «’Ορφανά τής θα- 
λάεαης».

Ίεραπέτρας. Προεβλήθησαν τά έργα «Κίρκη» καί 
«’Ορφανά τής θαλάσσης».

’•Αρχανών. Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ «Γυναίκ» 
—Διάβολος», «Τά ’Ορφανά τής θαλάσσης», «Πανικός» 
καί «Τά μυστήρια τοΰ Λονδίνου».

Σητείας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό πεπρωμένον» 
«’Αγάπα με», «Τό μεγάλο διάλειμμα»

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό παλάτι τών 
ονείρων,, “Δεσποινίς παραμύθια Χόφμαν,, “Έγώ τήν 
ημέρα καί ού τή νύχτα,, καί ,,‘0 πρίγκηψ τής ’Αρκα- 
δ(ατ„.

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Αύτοκροτορικόν 
βάλς,, “Μιά μέρα ο’ αγάπησα,, “Τό τραγούδι τοΰ Νεί
λον,. “Ο Μπάστερ παντρεύεται,, καί “Τ’·φών.

Παλλάς (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα “Τζάκ 
Ντέμσεύ,, “Ο ;στοιχειωμένος πύργος,, “Τά μάτια τοΰ 
τρόμου,, καί κωμωδίαι Σαρλώ. Παρατηρητής.
Πάτραι

Ίντεάλ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Στό περιθώοιο τής 
ζωής», «Θεόδωρος και Σια», «Φρειδερίκη», «Μικρούλα 
καλώς ήλθες» καί «Τρελλή Λόλα». Προσεχώς «Οί Ά
θλιοι».

Πάνϋεον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή Μη
τέρα», «Τοτό», «Φρειδερίκη», «Γάμος περιωρισμένης ευ
θύνης» καί «’Αέριον X 9» μέ τόν Χάρρυ Πήλ.

Πάνϋεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «’Ένο
χος ή άθώος», «Τοτό», «Μεγαλεϊον τοΰ σατανά» καί «Γά
μος περιωρισμένης εύθύνης». Άνδριόπουλος
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Ή Έλλ. Κινημ. Ένωσις συνεργάζεται άπό 
τής παρ. έβδομάδος μέ τόν άνωτέρω κινηματογράφον, 
έγκαταστήσασα καί μηχανήματα Κλάγκ Φίλμ. Επαρου- 
σίασε δέ τά έργα “Τό τραγούδι τού ήλιου,, “Θές δέν θές 
θά μ’ άγαπήσης,. διάφορα σόρτς, Νιούς καί κωμωδίαι 
Έπίσης προεβλήθησαν ή “Σερενάτα Σοΰμπερτ,, και 
“Νινόν,,.

Βάνϋεον. Προεβλήθησαν “Ο κύριος Άλμπέρ,, “Πριγ- 
κήπισσα Αλεξάνδρα,, “Άλό Μπερλέν ίσί Παρί„ καί “Τό 

μυστικόν τής κ. Μπλάνς,, τά δύο τελευταία μέ άποτυ- 
χίαν. "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Ίατρίδου.

Σωφρονιάδης, 
Κανια.

Πάνϋεον. ’Αντικατέστησε τά ήχητικά του μηχανήματα 
διά νέου μοδέλλου τύπου Webster Chicago καί προε
βλήθησαν τά έργα «Τό παλάτι τών ονείρων», «Νύχτες 
στό Βόσπορο», «’Αγάπα με αύτή τή νύχτα» καί «Αί δύο 
όρφαναί» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

’Ολύμπια. Μηχανήματα Webster Chicago· Προεβλή- 
θησον τά έργα «Σούζυ Σαξοφόν», «Αί διακοπαί τοΰ δια
βόλου» καί ήδη δίδει παραστάσεις δ θίασος Νέζερ—■ 
Αύλωνίτη. S.
Καλάμαι

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξύπνημα αμαρ
τωλής», «Τελευταίος άνδρας έπί τής γής», «Φρά διάβολο», 
«Μελό». «Άπηγορευμέιη μελωδία», ιιΚακοκόριτσο» καί 
«Το κορίτσι τοΰ Συντάγματος».

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό βάλς πού δέν 
ξεχνιέται» καί «Ή γυναίκα γιά τήν οποίαν ομιλούν·. 
"Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασοι: Νικολέσκου Καβαφάκη.

Τάκης Κεφαλλωνίτης.
Ζάκυνθος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά μικρούλα οτό 
τραίνο», «’Αγάπα με αύτή τή νύχτα», «Μετά τήν προδο
σίαν», »Μιά νύχτα στή Σταμπούλ», «Τό καταχθόνιον 
μηχάνημα», «Τσάρντας», «Τό δνειρον τού Σαίνμπρουν», 
«Σαιζόν στό Κάιρο», «Αί 28 ήμέραι τής Κλαιρέττης», 
«"Ερως μέ μοτοσυκλέττα», «‘Ο στιγματισμένος», «*0  άν
θρωπος μέ τήν ’Ισπανό», «Πρέπει νά χωρίσω τή γυναίκα 
μου» καί «Τά δυό σου γαλανά ματάκια».

Γρυπάρη, 
Βαθύ (Σάμου)

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Όρλώφ», «Τό 
έκκατομμύριον», «Μικρούλα άπατεών,» «"Ενα τραγοΰδι, 
ενα φιλί, μιά γυναίκα*,  «Ή Γ:.ίττα χαρίζει τήν καρδιά 
της» καί Ένα τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο» μέ τόν 
Σμίθ.

’Αττικόν Δίδει παραστάσεις ό θίασος Μ. Κατράκη.
Πούλμαν.

Σύρος
’Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν 

τά έργα «Τό άνθος τής Βαγδάτης», «’Ισπανική έκδίκη- 
σις, «Σαιζόν στό Κάιρο», «Λιμπελάί», «Δύσκολος δρό
μος», «Μελό», «Τό Γεράκι» καί «‘Υπό τήν άγχόνην».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό άνθος τής 
Χαβάϊ,, ,,Ίσπανική έκδίκησις,, (Έστρε/.λα), “Μιά νύχτα 
άγωνίας,, “Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου,, καί “Σαιζόν στό 
Κάιρο,, μέ τόν Βίλλυ Φρίτς.

Προσεχώς ’“Λιμπελάί,,. Γεραγάλας.
X α λ κ I ς

Κεντρικόν. Προεβλήθη τό έργον «Τό παιδί τού καρ
ναβαλιού» μέ τόν Μοσζοΰκιν», άπό δέ τής παρ. Τετάρ
της, δίδει παραστάσεις ό θίασος Ξύδη.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Διαγωγή μηδέν» 
καί «Ταρζάν».

’Αμφότεροι οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας διέρ
χονται μεγάλην κρίσιν, ώστε τάς καθημερινά? νά προ
βάλλονται έργα άξίας, ένώπιον 10—15 θεατών.

Εύρίπιος.
Ξάνθη

Ήλύσια. (Πρώην Μέγας). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή άδελφή μου καί έγώ» μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί ή 
δολοφονία καί κηδεία τοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου ’Επίσης 
προεβλήθη μετά μεγάλης έπιτυχίας «Ή Σερενάτα 
Σοΰμπερτ». “Φιλήστε με., καί* “Ατρόμητος Καβαλλάρης, .

Χάρις είς τάς προσπάθειας τοΰ διευθυντού τοΰ άνω
τέρω Κινηματογράφου κ. Σιάκα, ή πόλις μας άπέκτησε 
μίαν πρώτης τάξεως αίθουσαν κινηματογράφου.

Γίάνϋεον. (Βω. ός). Προεβλήθησαν τά έργα «Τρο

μερή συκοφαντία», «’Επιδέξια χέρια», “Ταρζάν ό βασι
λεύς τής Ζούγκλας,,καί «Τρομοκράτης τών Ιπποδρομίων». 

Προσεχώς έγκατάστασις ήχητικών μηχανημάτων.
Παρασχίδης.

Aypiviev
Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα “Ζητείται δολοφό

νος,, “’Απάχης τών Παρισίων,, καί “Ο βασιλεύς τών βα
σιλέων,,.

Κρίππα. Προέβαλεν τά έργα ,,Ό άδελφοκτόνος,, “Ο 
Άμλέτος στό οίκοτροφείον,, “Επίγειος παράδεισος,, “Η 
τρελλή δούκισσα,, καί διέκοψαν αμφότεροι τάς προβο
λάς των.

Προσεχώς νέος Κινηματογράφος ύπό τήν διεύθυνσιν 
τού κ. Βασιλ. Τριανταφύλλου. Πασχαλίδης.
Ναύπλιον,

Τριανόν. Ύπό τήν διεύθυνσιν τού ρέκτου κ. Πανο
πούλου, έπανέλαβε τάς εργασίας του καί προεβλήθησαν 
τά έργα ,,'Ενα τραγοΰδι γυρίζει τόν κόσμο,. ,,Ή Μάχη,, 
“Λιμπελάί,, καί “Τί ονειρεύονται ή γυναίκες,,.

Παρατηρητής.

Κέρχυρα
Δημοτικόν (Οϋφα) Προεβλήθησαν τά έργα- «Ό άν

θρωπος πού σκότωσα· μέ τόν Μπάρρυμορ, «Ό μαΰρος 
ούσσάρος» μέ τόν Κόνρατ Φάίτ, «Τί ονειρεύονται ή γυ
ναίκες», «Ό άρχιατσίγγανος» μέ τόν Μοχίκα, «Θεόδωρος 
καί Σια» μέ τόν Πρεζάν, «Ή λευκή άδελφή» μέ τόν 
Γκαίημπλ, «Κογκορίλλα», «Γράντ Ότέλ·> καί «Άρσέν 
Λουπέν.
Χίος

Άστήρ: Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λαχεΐον τοΰ 
διαβόλου» ύπό τόν νέον τίτλον «Τό κύπελον τής Καλ- 
κούτας», «Μανωλέσκου», «Τό δράμα τοΰ ιπποδρομίου» 
άνεπιτυχώς, «Τό τραγούδι μιας νύχτας» μέ εξαιρετικήν 
έπιτυχίαν “Τρέϊντερν Χόρν,, “Τσάρντας.. καί “Σερενάτα 
Σοΰμπερτ,, έπιτυχώς. Προσεχώς “Φρειδερίκη,,.Βουδούρης
Σέρραι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δέν φοβούμαι τόν 
έρωτα», «Ή ώραία τής Γρενάδης» μέ τήν Μπρ. Χέλμ 
«Μπατάϊγ» μέ τόν Μπουαγιέ, έπιτυχώς έπί μίαν ολόκλη
ρον έβδομάδα.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ροβινσών Κροΰσ- 
σος», «‘Ο δαίμων τού υποβρυχίου» καί «Σαγγάί ’Εξπρές» 
έπιτυχώς έπί μίαν ολόκληρον έβδομάδα καί μέ τιμάς εισι
τηρίων δρχ. 20 καί 12.50. Έπίσης προεβλήθη έγκαίρως 
καί τό ζουρνάλ τής δολοφονίας καί τής κηδείας τεϋ βα- 
σιλέως ’Αλεξάνδρου. Δέλτσιος
Κχβάλλα

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύμνος στόν έρω
τα», «Τό άστρον τής Βαλένθια»,«Σήμερα ζούμε», «Βίκτωρ 
καί Βικτωρία», «Νινόν», “Άπηγόρευμένη άγάπη,, “01 
τρεις σωματοφύλακες,, “Όταν ξυπνά τό παρελθόν,, “Βα
σίλισσα Χριστίνα,, καί ,,Ό κύριος κατά παραγγελίαν,,.

‘Ολύμπια. "Εκαμεν έναρξιν μέ ήχητικά μηχανήματα 
Κλάγκ Φίλμ καί προεβλήθησαν τά έργα «Σ’ άγάπησα πριν 
σέ γνωρίσω» «Τό μάρς τών ούσσάρων», “Ξανθή ’Αφρο
δίτη,, ,,Όταν μέ γέλασες μιά βραδυά,, ,,Ό Βόλγας στί; 
φλόγες,, καί “Ξύπνημα αμαρτωλής,,.

Αϊϋουσα Αίγλη (πρώην Κέντρον). "Εναρξις προσεχώς 
λαϊκοΰ κινηματογράφου μέ ήχητικάς έγκαταστάσεις.

Βασιλακος
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πόλεμος τοΰ βάλς», 
τό ζουρνάλ τής δολοφονίας τοΰ ’Αλεξάνδρου, «Μάρς Ρα 
κότσυ» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Τό στοιχειωμένο καρά
βι», «Ό λευκός δαίμων», «Οί χαλύβδινοι άετοί», “Είναι 
χαριτωμένος,, “Σουζάν Λενόξ,, “Τραγωδία έρωτος,, καί 
“Σαγγάί Εξπρές,,,

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μαΰρος παρά

δεισος», «Κίτρινοι πειραταί», «Σαρλώ», «Υποβρύχιος πό
λεμος», τό ζουρνάλ τής δολοφονίας τοϋ ’Αλεξάνδρου, 
«"Ενας έναντίον δλων», Ι|«ΟΙ ήρωες τής φωτιάς», «Τά 
πτερά τής καταιγίδος», “Ζήτω τό Σπόρ,, καί ,,Ό άπά- 
χης»»· Γοριδάρης
Πύργος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δυό καρδιές εύτυ- 
χισμένες», «Οί πέντε τής τζάζ», «Έξω φτώχεια», «Τσά
ρεβιτς», «Ό δόκτωρ Τζαΐκυλ· καί ή δολοφονία τοΰ βα· 
σιλέως ’Αλεξάνδρου, “Οί Φυγάδες,, “Θέλω νά γίνω με
γάλη κυρία,, “Ο άρχιατσίγγανος,, ““Ερως καί καθήκον,, 
καί “Μιά φορά στή ζωή.,. Ζαφειρόπουλος
Άργβστόλιον

Μούβιτον (Αιβιεράτου). "Εκαμε έναρξιν έν τφ θεάτρφ 
«Κέφαλος» καί προεβλήθηεαν τά έργα «Ή τελευταία μου 
άγάπη», «’Αλλό Παρί Ισί Μπερλέν-, «Ό γκάγκστερ», 
«Ή μικρή τοΰ Μονπαρνάς·, καί διάφορα Φόξ Νιούς.

Πάνϋεον (βωβός). Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γαρ
μπή κάμνει έναρξιν έντός τής έβδομάδος. Βουτσινας

Ο ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
“Οπως κά&ε χρόνο έτσι καί έφέτος ό «Κινημα

τογραφικός Άστήρ> έκδοΌ-η τήν Πρωτοχρο
νιά πολυσέλιδος, πολύχρωμος, πλούσιος είς έ- 
κλεκτήν ύλην, εικόνας, σάτυραν καί πρό παν
τός είς στατιστικός έξυπηρετούσας πάντα ένδια- 
φερόμενον άμέσως διά τόν έν Έλλάδι Κινημα
τογράφον.

01 ένδιαφερόμενοι διά τήν καταχώρησιν Αγ
γελιών καί γενικώς διά τήν διαφήμισιν τών 
Κινηματογραφικών των Επιχειρήσεων δύνανται 
άπό σήμερον νά μας άποστείλουν τάς άγγελίας 
των διά νά έξασφαλίσουν οϋτω καί καλυτέρας 
Φέσεις δι' αύτάς.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ!! ΠϊίϊίΡΒΙΕΟΙ fl IΛ Φ Η ΜIΣ Ε 0II
Ή σελίς δίχρωμ.έπΐ χρωματιστού χάρτ. Δρ. 1000 
‘Η σελίς δίχρωμος έπί λευκού χάρτου » 8 90 
Ή σελίς μονόχρους » » » » 600

ΕΓΓΡΑΦΑί ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κόρινθος 1-11-934 Μέχρι
Λάρισσα 1- 9-934 »
Ν.ΚοκκινιάΙ-11 934 »
Άθήναι

Tel-Aviv 
Άθήναι

Γ. Τσαντίλας 
Μ. Τζεζαϊρλίδης 
Κ. Σολομωνίδης 
Β. Μαλτάς 
Μέτρο Φίλμς 
Κ. καί Μ. Γαζιάδη 
D. Ν. Mallah 
Άμερ. Πρεσβεία 
Λέων. Παπαγεωργίου » 
Γ. Δημητριάδης 
’Α. Παπαδαντωνάκης Αθήναι 
Ζ. Παπαδοπούλας 
Δημ. Σκευάκης 
Όθων Βαϊδάνης 
Χαρ. Μπάλας 
Χρ. Μοσχοβίτης 
Κ. ’Αποστόλου 
Σωτ. Μορτάκης 
Άδόλφος Σκαλία 
Π. Χατζηανδρέας

30 10-935 
30- 8-935
30 10-935 
30- 9 935 
30 10-935 
30-10 935
30- 3 935 
30 10-935 
30 10-935 
30-10 935 
30- 4-935 
30-10 935 
30- 9-935 
30- 9-935 
30- 9-935 
30 10-935 
30- 9-935 
30- 8-935 
30- 7 934 
30- 9-934

1-10 934 
1 11-934 
1-11-934 
1-10 934 
1-11-934 
1-11-934

Ήράκλειονί 11-934 
1-11-934 
1-11-334 
1-10 934 
1-10-934 
1-10-934 
1-11-934 
1-10-934 
1- 9-934 
1- 8-934

Κΰ.τρος 
Θεσ)νίκη 
Άθήναι

Καβάλλα

Χίος 
Ρόδος
Μυτιλήνη 1- 9-934



ΣΙΡΛΕΥ ΤΕΜΠΛ
"Ενας μικροσκοπικός κινηματογραφικός'“άστήρ„ ανακαλυφθείς ύπό τής^έταιρίας “Φόξ Φίλμ,,. Πρωταγω

νιστεί εις έργα τελευταίας παραγωγής καί θαυμάζεται ιδιαιτέρως 
διά τό χορευτικόν τομ τάλαντον καί τά τραγούδια του.


