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Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

Μιά χαρακτηριστική σκηνή τοϋ ϋπ© τον άνωτέρω τίτλον δραματικού έργου, εις τό όποιον 
πρωταγωνιστούν τέσσαρες αστέρες πρώτου μεγέδους· Σουζύ Βερνόν, Ροΰβ Βέϊχερ, 

Όλάφ Φίορδ καί Άνρΰ ’Έντουαρ. Τήν αποκλειστικήν έκμετάλλευσιν αύτοΰ 
δά έχη κατά τήν προσεχή περίοδον τό γραφεΐον τοΰ κ. Α. Άναστασιάδη.
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1) Συνδυάζει απόλυτον αντοχήν, στερεότητα, σταθερότητα προβολής κα  
άθόρυβον λειτουργίαν.
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2) Σας Εξασφαλίζει κατά τής πυρκαϊάς απολύτως.
3) Είναι κατάλληλος διά ρεύμα έναλλασσόμενον και συνεχές τών 220 και 

110 βόλτ.

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
(Είναι ή μηχανή ή κατάλληλος διά κινηματογράφους μεγάλους,ουνοι 

κιακούς, θερινούς, σχολικούς, αιθουσών κλπ.)
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Η ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΓΚΡΕΤΑ ΚΑΡΜΠΟ
Ο «Κινημ. Άστηο» είνε έκ τών πριότων εκεί-, 

νων κινηματογραφικών περιοδικών ποΰ ανήγγειλαν 
πρό διετίας τούς αρραβώνας τής Γκρέτα Κάρμπο 
μέ τόν Τζών Τζίλμπερτ. Τήν εποχήν εκείνην έκυ- 
κλοφόρει εϊς περιωρισμένον καλλιτεχνικόν κύκλον, ή 
φήμη αυτή, μέχρις ότου κάποιος φλύαρος άνέλαβε 
νά κοινωνιολογήση τό πράγμα.

Οί πλεϊστοι έγνώριζον πόσον στενοί ήσαν οί 
δεσμοί τής Γκρέτα Κάρμπο μέ τόν συμπαθή ’Αμε
ρικανόν ζέν πρεμιέ, καί τά κατ’ αυτούς έχρησίμευαν 
ώς θέμα άνεξαντλήτων συζητήσεων μεταξύ τών συ
ναδέλφων των.

Οίίτω, εϊς τήν ακτήν τής Σάντας Μάνικας, στήν 
Καλιφορνία, δπου οί αστέρες κάμουν τόν απογευ
ματινόν των περίπατον, έπροφέρετο συχνά τό δνομα 
τής Γκρέτα, πάντοτε συνοδευόμενον άπό εκείνο τοΰ 
Τζών, ένφ τά λαγωνικά τοΰ Τύπου καιροφυλακτοΰ- 
σαν διψασμένα γιά κανέν σκάνδαλον τοΰ οποίου ή 
περιγραφή νά έκαμε τά νεύρα των νά ξεμουδιά 
σουν άπό τήν άδράνειαν.

Μετά τό θορυβώδες διαζύγιον τοΰ Τσάρλι Τσά- 
πλιν (χρονολογούμενοι· άπό διετίας) καί τό έτερον 
σκάνδαλον τό άποκαλυφθέν είς κάποιο νυκτερινόν 
κέντρον μέ παριζιάνικοι’ τίτλον, δπου συνεκεντροΰν- 
το οί φίλοι τών «άπηγορευμένων», κανένα άλλο 
σκάνδαλον άξιον λόγου δέν έσημειώθη είς τήν ’Α
μερικανικήν κινηματογραφούπολιν.

Τά διαζύγια τών αστέρων δέν συγκινοΰν πλέον. 
Λογίζονται ώς κοινότατα περιστατικά τής ζωής των 
(λόγιο τής πληθύος των) καί άναφέρονται χρονογρα- 
φικώς, χωρίς ευρύτερα σχόλια.

'Ένας κρυφός γάμος δμως, είνε εντελώς διά
φορο πράγμα. Καί αύτόν άκριβώς δσφραίνοντο τά 
λαγωνικά τοΰ τύπου, δταν περιπολοΰσαν μέ άγρυπνο 
βλέμμα καί προσεκτικό αυτί παρακολουθοΰντα τάς 
συζητήσεις τών περιπατητών τής άκτής τής Σάντας 
Μάνικας, γιά ν’ ακούσουν τίποτε τό σχετικόν μέ τήν 
τύχην τής Γκρέτα Κάρμπο, ή οποία είναι ή καλλι- 
τέχνις τής ημέρας, στόν Νέο Κόσμο, ή βάμπ ποΰ 
διατηρεί δλον τό άκατανίκητον θέλγητρου τοΰ εξωτι
κού πλάσματος, επειδή είναι κατά βάθος άγνωστη 
άκόμη καί είς τήν καλλιτεχνικήν οικογένειαν, άφοΰ 
δέν εμφανίζεται εϊς δημοσίας συγκεντρώσεις ουδέ

εις τάς εσπερίδας τών άστέρων, μεταξύ τών όποιων 
άριθμεΐ μεγίστας συμπάθειας καί θαυμαστός άλλά 
καί άναριθμήτους εχθρούς.

'Η Γκρέτα συχνά έθεάτο τρέχουσα ίλιγγιωδώς 
μέ τήν ’Ισπανό της, καταδιωκομένη άπό άστυφύ- 
λακας επάνω σέ μοτοσυκλέττες διά νά τήν σταμα
τήσουν επειδή ύπερέβαινε κατά πολύ τήν ώρισμέ- 
νην ταχύτητα τών αυτοκινήτων.

'Η τρελλή αύτή καταδίωξις ήξιζε αληθινά τόν 
κόπον, λέγεται δέ δτι έκινηματογραφήθη κάποτε 
άπό έναν δπερατέρ ευρισκόμενον έκ συμπτώσεως 
κατά τήν ώραν εκείνην, εϊς μίαν τών λεωφόρων τοϋ 
Χόλλυγουντ. Ή Γκρέτα Κάρμπο, έπλήρωνε πρό
στιμα, άφειδώς καί άγογγύστως, άλλά διεσκέδαζε 
κάμνουσα τό κέφι της.

Μετά τόν καθημερινόν της περίπατο έπερνε τό 
μπάνιο της σέ μίαν άπό τις ωραιότερες ερημικές ά- 
κτές τής Καλιφορνίας, καί άπελάμβανε τις θείες 
στιγμές τής μονιόσειός της, ή οποία είχε ένα άσυγ- 
κριτο θέλγητρο μυστηρίου καί άγριότητος δταν ό 
ήλιος έγερνε πρός τήν δύσιν του.

Ό κόσμος δέν είχε άκόμη κουρασθεΐ νά μιλεΐ 
γιά τούς έρωτας τής Γκρέτας. 'Η κοινή γνώμη τήν 
υπάνδρευε καί τήν έχώριζε, ένφ δέν συνέβαινε τί
ποτε άπ’ δλα αύτά στήν πραγματικότητα.

Καί ή κατάστασις αύτή διεσκέδαζε πολύ τήν 
Γκάρμπο, παρ’ δλον δτι δέν τής άρέσει καί δέν έπι- 
διώκει ν’ άπασχολή τήν κοινήν γνώμην εϊς τοιοΰτον 
βαθμόν.

’Έτσι, άφινε τήν τελευταία νά πλανάται κι’ ά
πελάμβανε τό μεγάλο άγαθό τής άτομικής της έ- 
λευθερίας, ή οποία μπορεί νά παρατείνη τάς ημέ
ρας τών ερώτων στή ζωή.

Κάποτε ό Τζών Τζίλμπερτ, δταν «έγύριζε» τούς 
«Κοζάκους» έπεσε άπό τό άλογο. Ή Γκρέτα δέν 
μπορούσε νά κρύψη τήν ανησυχία της καί παρακο
λουθούσε στοργικά καί μέ πόνο τόν τραυματισμένο 
συμπαθή παρτναίρ της. Οί στενώτεροί της φίλοι άν- 
τελαμβάνοντο πόσον ό Τζίλμπερτ τής ήτο προσφι- 
λής;

'Η Γκάρμπο πρόέξαμήνου περίπου άνενέωσε τό 
συμβόλαιόν της γιά άρκετά έτη μέ τήν «Μέτρο- 
Γκόλδουϊν». Ό Τζών Τζίλμπερτ τοΰ οποίου έληξε ν
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επίσης, αν καί'εΐχε προτάσεις επικερδέστερες τών 
σημερινών αποδοχών του, έν τούτοις τάς άπέρριψε, 
διά νά ανανέωση τό συμβόλαιόν του μέ τήν αυτήν 
Εταιρίαν ϊνα μή άποχωρισθή την Γκρέτα. Καί έπι- 
στεύετο δτι τό είδύλλιόν των θά έσυνεχίζετο.

Τά πράγματα άλλαξαν δμως. Ή Γκάρμπο έτα- 
ξείδευσεν εις τήν ομιχλώδη Σουηδίαν γιά νά «γυ- 
ρίση» στήν Στοκχόλμη (ιδιαιτέραν της πατρίδα) ένα 
φιλμ μέ τόν συμπατριώτην της Νίλς ’Άσθερ.

Φαίνεται πώς ή συναδελφική αυτή προσέγγισις 
τοΰ ’Άσθερ έπροκάλεσε στήν Γκρέτα νέες συγκινή
σεις. Καί ή αισθηματική καλλιτέχνις, ή ακούσια 
βάμπ ποΰ ωθεί τους άνδρας εις τήν άλληλοεξόντω- 
σιν (οχι μόνον εις τό πανί) άλλά καί εις τήν πραγ
ματικότητα, δπως βεβαιοΰν όσοι παρηκολούθησαν 
άλλοτε τήν σταδιοδρομίαν της στό Βερολίνου, δ- 
βαυκαλίζεται μέ τήν ιδέαν ενός ονείρου ποΰ άρχιζε, 
γι' αυτήν υπό τήν θαλπωρήν ενός τζακιού τής νο- 
σταλγημένης της πατρίδος, ίσως πολύ συντόμου, δ
πως τά γλυκύτερα εαρινά μας όνειρα...

"Ιρις Σκαραβαίου

Ε ΚΙΪΗΜ4Τ- EllHSIS SIS MDI0MI
Κατά τό τελευταίοι· δεκαπενθήμερον προεβλή 

θησαν εις τούς κινηματογράφους τής πόλεοίς μας 
τά έξης έργα:

Κινημ. Opera. «La danseuse du diable» κα 
«Tampete de la vie».

Κινημ. Moderne. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο
ταν μιά. γυναίκα χάση τό δρόμο της» καί «Καφέ 
σαντάν» μέ κοσμοσυρροήν. Εΐνε άξιος θερμών συγ
χαρητηρίων ό διευθυντής τοΰ ανωτέρω κινηματο
γράφου κ. Τερζόγλου διά τήν έκλεκτικότητα τών 
έργων ποϋ προβάλλει καί διά τά. ωραία νούμερα 
βαριετέ μέ τά όποια ποικίλλει τό πρόγραμμα. Χάρις 
είς τόν κ. Τερζόγλου ό Κινημ. «Μοδέρν» έπήρε μιά 
τακτική ή οποία δέν άηίνει τ<> κοινόν τής πόλεώς 
μας αδιάφοροι·. Εις αυτόν δέ οφείλονται καί αί με- 
γάλαι συμπάθεια! τοΰ κοινού μας πρός τούς καλλι- 
τέχνας Πάτ καί Πατασόν, Ρέτζιναλντ Ντέννυ, 
Μπίλλυ Χτόβ κ. ά. χάρις εις τον τρόπον τοΰ λαν- 
σαρίσματος, τοΰ οποίου τό μυστικόν κατέχει. Ό κ. 
Τερζόγλου πλήν τών άλλων μάς έξησφάλισε καί τήν 
προβολήν τών άκτυαλιτέ παραγωγής Metro.

Κινημ. Μαζίκ. ΙΙροεβλήθησαν αί ταινίαι «La 
femme Serpent» καί «La proie».

Κινημ. Μελέκ. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Ό κύ
ριος Αλμπέρ» και «ΤΙ μωρά παρθένο;» μέ επιτυ
χίαν. ·

Κινημ. Λλάμπρα. ΙΙροεβλήθη μετά καταπλη
κτικής επιτυχίας τό έργον «La tempete d’ Asie» 
ταινία άποκλειστικήςέκμεταλλεύσεως τής«Τρις Φιλμ» 
τοΰ κ. Σεριίο. ’ Ηδη προβάλλεται «Ή ωραία. Ισπα
νίδα».

Σινε Φρανσαί. Μετά τον θρίαμβον πού έ.σημεί- 
ωσε τό έργον «Βερντέν» προεβλήθη τό «Αυτό εΐνε 
ό έρως» μέ τήν Κολίν Μούρ. Ναζλόγλου

ΑΙΑ ΝΑ ΓΝΏΣΘΟΥΝ
ΜΕΡΙΚΑΙ ΑΛΗΟΕΙΑΙ

Τό'ζωντανόν πτώμα, οχι του Τολστόϊ, άλλά τής 
Φόξ, πού κατοικοεδρεύει είς τήν όδόν Βουλής,ύπέ- 
βαλε μήνυσιν εναντίον τοΰ περιοδικού μας, διότι, 
πρό καιρού κατηγγείλαμεν πράγματα τά όποια 
κατά τήν γνώμην μας δέν έπετρέπετο νά γίνονται 
άπό ύπαλλήλους, οί όποιοι εΐνε ύποχρεωμένοι νά 
προάγουν τά συμφέροντα τού γραφείου πού ύπηρε- 
τούν καί όχι νά παραβλέπουν αύτά χάριν τών ιδίων 
συμφερόντων.

Δέν έκπλησσόμεθα διά τούτο, ούτε εϊμεδα έξ έ- 
κείνων πού δειλιούν πρό τού καθήκοντος των καί 
πολύ ευχαρίστως Θά δώσωμεν λόγον τών πράξεων 
μας ύποστηρίζοντες τήν γνώμην μας καί τάς πλη
ροφορίας τάς οποίας εϊχομεν καί αί όποΐαι ήσαν 
αναμφισβήτητοι. Τό μόνον πού μάς λυπεί εΐνε τό 
ότι,αμυνόμενοι, "ίσως παρασύρωμεν καί άλλους τούς 
όποιους έπ’ούδενί λόγω είς άλλην περίπτωση· Θά 
ήθέλαμεν νά Θίξωμεν.

Τό δημοσιογραφικόν καθήκον έπιβάλει άπόλυτον 
εχεμύθειαν ώς πρός τάς πηγάς τών πληροφοριών άς 
λαμβάνει μία έφημερίς. Τούτο όμως δέν έπιτρέπε- 
ται νά τηρηθή μυστικόν είς τήν περίπτωσιν αύτήν 
κατά τήν όποιαν πρόκειται νά κατακρεουργηθή ή 
άλήθεια.

Τό ζωντανόν πτώμα παρέσυρε είς τήν παγίδα του 
καί ένα συνάδελφόν του, ο όποιος ©ϋδέν γνωρίζων 
έπί τής ΰποθέσεως, κατέθεσε ψευδώς όσα κατέθεσε 
είς βάρος μας, χωρίς νά έχη ούδεμίαν αφορμήν δυ
σαρέσκειας άλλά μάλλον ευγνωμοσύνης καί τοΰτο 
διά νά άπαλλαγή ώρισμένων ύποχρεώσεων, άς 3Ϊχε 
άναλάβη κατά τήν τελευταίαν περίοδον.

Τό ζωντανόν πτώμα τής όδού Βουλής έξακολου- 
θών νά δηλητηριάζει τήν άτμοσφαίραν μέ τήν πτω
μαΐνην του, παρέσυρε καί τόν κ. Τριανταφύλλου έ
ναντίον μας. έπωφεληθέν τής πολεμικής τού - Κινη
ματογραφικού Άστέρος. εναντίον του, όχι ώς άτό- 
μου, ούτε ώς έπιχειρηματίου, άλλ' ώς προέδρου ένός 
Σωματείου καί τόν οποίον ήμεΐς έθεωρήσαμεν ώς 
ακατάλληλον. Παρέσυρε λέγομεν καί αυτόν νά κα- 
ταθέσρ όσα κατέθεσεν έναντίον μας, πράγματα τά 
δποϊα έρχονται είς πλήρη άντίφασιν τών όσων κατά 
καιρούς είπε είς συνεντεύξεις του πρός τό περιοδι
κόν μας. περί τοΰ «Κινημ. Άστέρος» καί αύτοΰ τοΰ 
ά τόμου τοϋ διευθυντοΰ μας καί τά οποία θά προ- 
σκομισθοϋν έν καιρώ είς τό δικαστήριον διά νά δεί
ξουν τόν άνθρωπον καί άπό τάς δύο του πλευράς. 
Παρέσυρε λέγομεν καί αυτόν τόν όποιον κατήγο
ρο ΰσε είς ήμάς άλλοτε, ώς εύρισκόμενον είς πλήρη 
χρεωκοπίαν καί ώς προσπαθοΰντα νά πωλήση τάς 

εργασίας του είς αυτόν διά νά σωθή καί τά όποια, 
ήμεΐς ώς γνωρίζοντε; κάλλιστα παντός άλλου τήν 
μανίαν του περί τοΰ ψεύδεσθαι, έθέταμεν ύπό κά- 
θαρσιν ώς πράττομεν καί διά πάσαν ύπόσχεσιν καί 
πληροφορίαν ήν δ.δει είς πάντα αφελή πού τόν 
πλησιάζει. Παρέσυρε λέγομεν αυτούς άφοΰ πρώτον 
άπέτυχε ή προσπάθειά του νά μεταχειρισθή ώς όρ
γανά του έναντίον μας τρεις υπαλλήλους του οί ό
ποιοι. παρ’ όλας τάς ήθικάς ύποχρεώσεις τάς όποιας 
έχει πάς τις άπέναντι ένός άνωτέρου του, έπ’ ©ΰ- 
δενί λόγω ήθέλησαν νά δεχθούν νά καταθέσουν 
πράγματα άντίθετα πρός τήν άλήθειαν καί τήν συ
νείδησή’ των.

"©πως δήποτε έπειδή δέν έπιθυμοΰμεν νά δηλη" 
τηριάσωμεν τήν άτμοσφαίραν τών αναγνωστών μα? 
μέ τοιούτου είδους πτωμαΐνην, θέτομεν τελείαν καί 
παύλαν, έν αναμονή τοϋ λόγου τόν όποιον θά δώση 
ή δικαιοσύνη.

I ΚΙΚΙΙΣΙΠΙΣ THHIIIWOI 1
’Ηδη δλοι οί εκμεταλλευτώ ταινιών, Ades, Ba 

rki, Joseph Coen, Dumarteau καί Ades, άνεχώρη- 
σαν διά τό Εξωτερικόν πρός εκλογήν νέων έργων 
τής προσεχούς Κινηματογραφικής σαιζόν.

Εφέτος εΐνε αλήθεια είδαμε έργα άνωτέρας α
ξίας από πέρισυ ελπίζομεν δέ ότι θά συμβή τό ’ίδιον 
καί κατά τήν προσεχή εποχήν. Εννοείται δτι πολλά 
έκ τών εκλεκτών έργων τά όποια έφερον οί έμπο
ροι ταινιών δέν προεβλήθησαν άκόιιη, άσφαλώς δ
μως θά προβληθούν εις τάς άρχάς τής ερχόμενη; 
περιόδου.

Μεγάλος συναγωνισμό; ΰφίσταται μεταξύ τών 
διαφόρων Κινηματογράφων καί μεγάλαι προσπά
θειαν καταβάλλονται διά διαφημίσεων καί παντός 
άλλου μέσου, έκ μέρους τών διευθυντών αυτών διά 1 
τήν επιτυχίαν τοΰ έργου τό όποιον προβάλλεται.

Κατά τό τελευταίοι· δεκαπενθήμερον προεβλή
θησαν τά εξής έργα.

Cinema Ki.yal: Μετά τήν «Θηρεσίαν Ρακέν» 
τοΰ Ζολά ή όποια έσημείωσε εξαιρετικήν επιτυχίαν, 
προεβλήθησαν δυό λεπταί κωμωδίαι αί όποΐαι ήρε
σαν υπερβολικά. ΤΙ μέν πρώτη μέ τόν Ρέζιναλ Ντένυ 
«Ή Προσκεκλημένη τοΰ Μεσονυχτιού» καί ή δευ- 
τέρα μέ τόν Κλήν Τράΰον«Όσκάρ—Ντίκ—Κλεοπά
τρα». Τήν εβδομάδα αυτή δίδεται ή ταινία «Τό Γιά- 
λινο Καράβι» μέ τόν Έρίκ Μπάρκλεΰ.

Josy Palace: Ό κομψός αυτός Κινηματογρά- : 
. φος τής πόλεώς μας άρχίζει ήμέρφ τή ημέρα νά κα
τακτά έδαφος καί τούτο-χάριν τών ταινιών του αί 
όποΐαι εΐνε έκ τών καλυτέρων τής εποχής : Μετά 
τήν μεγάλην επιτυχίαν τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν «'Ιπ
ποδρόμων», τήν μέν περασμένη εβδομάδα έδόθη ή 
ταινία «Σόνια» μέ τήν Σβάνσον τήν δέ εβδομάδα 
αυτή «Μανδραγόρ» μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ.

Majestic Άγγέλει τήν προβολήν τής νέας Ελ
ληνικής παραγωγής τής Dag Film «Τό Λιμάνι τών 
Δακρύων».

Cosmograpb: 'Ο Κινηματογράφος αυτός έπρό- 
βαλλε έπί δύο συνεχείς εβδομάδες έργα πρώτης τά- 
ξεως τά όποια ήρεσαν πολύ είς τό κοινόν μας. Τό 
πρώτον «Νοσταλγία» Ρωσσικής ΰποθέσεως καί τό 
δεύτερον «ΤΙ Κοντέσσα Μαρία» άφορών τήν σύρ
ραξη· τής Ισπανίας μέ τούς Ριφανούί. 'Η διεύθυν- 
σις έπρόσθεσε πλήν τής ορχήστρας καί μίαν φωνο
γραφικήν συσκευήν «Parlophcne» ή όποια συνο
δεύει πολλάκις τάς ταινίας θαυμάσια.

Ambassadeurs : Τής Γκωμόν έφέτος τά έργα 
εΐνε άληθές δτι δλα ήσαν διαλεκτά... Εκτός τής 
ταινίας «'Η Τραγωδία τών Πυραμίδων» τής Κόνδορ 
Φίλμ ή όποια δέν είχε τίποτε τό ένδιαφέρον δλαι 
αί άλλαι προβληθεϊσαι ταινίαι είς τόν Κινηματο
γράφον αυτόν ήρεσαν καί έσημείωσαν επιτυχίαν. Τήν 
περασμένην εβδομάδα προεβλήθη ή ταινία «Ό Α
καταμάχητος» μέ τόν Ούΐλιαμ Χαίνς τήν δέ εβδο
μάδα αύτήν ό Ραμόν Νοβάρο είς τήν ταινίαν «'Ο 
'Ιππότης Πειρατής». Τήν προσεχή δίδεται μία ω

ς Ό Ζάκ Κατλαίν καί ή Κολέτ Τέλ είς μίαν σκηνήν Ξ 
ξ τοΰ έργου «Βοκασιόν (Κλήσις) τό όποιον θά προ- Ξ 
ξ βληθή τήν προσεχή περίοδον καί έν Άθήναις Ξ

ΗΓ"ιΑΜΕΡΪΚΑΝΪΚΗΠΠΑΡΑΓΩΓΗί"""""""""
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1929- 193C

Κατά, τελευταίας πληροφορίας έκ Νέας 'Υόρ- 
κης ή παραγωγή τών διαφόρων Αμερικανικών ε
ταιριών κατά τό 1929—1930 είς ταινίας ομιλούσα; 
καί ηχητικά; έχει ώ; έξή; :

ΤΑΙΝΙΑΙ
Σιωπηλαΐ 'Ηχητικοί

Ηνωμένων Καλλιτεχνών Ιό 1
Παραμάουντ 15 4Γ>
Μέτρο Γκόλδουϊν 15 45
Φόξ Φίλμ 1(1 4ό
Τίφφανυ 20 4
Ράδιο 1) 2ό
Φέρστ Νάσιοναλ (1 40
Βάρνερ Μπόδερς U 30
Πατέ ίο 2ό
Οΰνίβερσαλ 40 2ό
Γκόθαμ Ιό ·>
Κολούμ πια 18 Γ>

148 279
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐίΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ III III Illi mill ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ  

οαία ταινία ιιέ τόν Λάο; Χάνσον καί τήν Λίλιαν Γκί; 
«Ό’Άνεμος». ' DEM. MARGOZANIS
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Η ΕΡΕΥΝΑ TOV «ΚΙΝΗΜ. ΑΤΤΕΡΟΤ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΊΟΝκ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΝ
Πώς διοργανώνει το γραφεϊον του.—Ποιας νέας ταινίας 0ά φέρη διά τήν προσεχή περίο

δον.—Τί λέγει διά τάς ήχητικάς ταινίας. Οί επαρχιακοί κινηματογράφοι.

Σήμερον άπό τών στηλών τοΰ ' Κινημαιο ρα- 
φ χοϋ Αβτέεο » όμιλεΐ ό κ. ’Αναστάσιος Άνα- 
στασιάδης τέως διευθυντής τής «Σινέ Όριάν» δια- 
τηρών άπό εξαετίας γραφεϊον ταινιών εις τήν οδόν 
Κολοκοτρώνη 9.

Ό κ. Άναστασιάδης, άνθρωπος μάλλον τής 
δράσεως και τών έργων και ούχί τών λόγων και τών 
υποσχέσεων, είνε εκείνος εις τόν όποιον πολλά ο
φείλει ή έν Έλλάδι πρόοδος τοΰ κινηματογράφοι' 
ιδίως κατά τά τελευταία έτη κατά τά όποια αί Ά
θήναι καί μετ’ αυτήν δλαι αί έπαρχίαι εϊδον τά 
μεγαλείτερα καί τά πλέον έντυπωτικώτερα έργα καί 
τά όποια δχι μόνον έμειναν άλησμόνητα εις τους 
θεατάς άλλά καί είς αυτούς τούς επιχειρηματίας, αϊ- 
τινες εϊχον τήν ευτυχίαν νά τά προβάλλουν και νά 
σημειώσουν πραγματικά ρεκόρ εισπράξεων.

Ποιος είνε δυνατόν νά λησμονήση τόν «Τρωι
κόν πόλεμον», τήν «Γυναίκα τοϋ Φαραώ», «Τόν 
τάφον τοΰ ’Ινδού», τόν «Δόκτωρα Μαμπΰζ», τό 
«Διαμάντι τοΰ Τσάρου», τόν «Συρκούφ» καί τόσα 
άλλα αριστουργήματα τά όποια καί μόνα δυναταί 
τις νά εΐπη, δτι έσημείωσαν άλησμονήτους επιτυ
χίας ;

"Οπως ύπεσχέθημεν λοιπόν είς τούς άναγνώ- 
στας μας, έπεσκέφθημεν είς τό γραφεϊον του τόν κ. 
’ Αναστασιάδην διά νά μάθωμεν τάς σκέψεις του 
κατόπιν τής άναδιοργανώσεως τών γραφείων του 
καί τήν δι ίδιον λογαριασμόν έκμετάλλευσιν τών ται
νιών του είς τό μέλλον.

Ό κ. Άναστασιάδης μάς έδέχθη εύχαρίστ ι ς μέ 
τήν διακρίνουσαν αυτόν ανατολικήν φιλοξενίαν, ήρ- 
νήθη δμως νά μάς άνακοινώση ούσιιόδη πράγματα, 
περιορισθείς μόνον νά μάς εϊπη, δτι ό χρόνος καί 
τά έργα είνε εκείνα τά όποια θά ομιλήσουν καλλί
τεροι' παντός άλλου.

—Δυστυχώς, μάς είπε συγκεκριμμένως, είνε 
πολύ ενωρίς ακόμη νά ομιλήσουμε ν περί τών έργων 
άτινα σκέπτομαι νά φέρω διά τήν ελληνικήν αγο
ράν, διότι μετά τό Πάσχα ακριβώς, σκέπτομαι νά α
ναχωρήσω είς Εύριόπην διά τήν εκλογήν ταινιών νε- 
ωτέρας παραγωγής, μετά τήν επιστροφήν μου δέ 
θά είμαι είς θέσιν νά πληροφορήσω υμάς καί δι’ 
ύμών τούς άτ’αγνώστας σας περί τής ποιότητος καί 
ποσότητας τών ταινιών τάς οποίας θά φέρω.

Έσυνήθισα, πάντοτε, μάς είπε, νά εκλέγω τάς 
ταινίας άφοϋ πρώτον τάς ϊδω επί τόποι' καί νά αν
τιλαμβάνομαι μόνος μου κατά πόσον αύται συμφω
νούν πρός τά γούστα τού ελληνικού κοινού. Διότι, 
δπως ξέρετε, τό ελληνικόν κοινόν είναι άρκετά ανε
πτυγμένοι’ κινηματογραφικός, όίστε νά μή επιτρέ
πεται σήμερον εις ημάς νά άγοράζωμεν τάς ταινίας 
μας άπό πίνακα. 'Η εκλογή τών ταινιών είναι τό

σον δύσκολον πράγμα δσον καί τά γούστα τού έλ“ 
ληνικού κοινού. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή είς 
τήν εκλογήν τών έργων, πράγμα ευτυχώς τό όποι
ον έσυνήθισα νά κάμω άπό τήν αρχήν τής είς τόν 
κλάδον τούτον άναμίξεώς μου.

—Καί πόσας ταινίας σκέπτεσθε νά φέρετε κ. 
Άναστασιάδη διά τήν προσεχή περίοδον 1929— 
1930.

—Νά σάς εϊπω άμέσως. Άπέβλεψα πάντοτε, 
ώς σάς είπονκαί προηγουμένως,είς τήν ποιότητακαί 
δχι είς τήν ποσότητα. Δι’ έφέτος δμως, τουλάχι
στον, δέν σκέπτομαι νά φέρω πλέον τών 20—25 
ταινιών τάς όποιας θά έκλέξω μεταξύ τών καλλι- 
τέρων γαλλικών καί γερμανικών, άκόμη καί άμερι- 
κανικών έφ’ δσον αύται είναι σύμφωνοι μέ τά γού
στα μας. Διότι μή σάς διαφεύγει, προκειμένου περί 
τών τελευταίων, τών άμερικανικών, δτι αύται κα- 
τήντησαν πλέον τετριμέναι ώς πρός τό θέμα τής ύ- 
ποθέσεώς των, πλήν έλαχίστων αί όποϊαι άρέσουν 
είς τούς "Ελληνας. ’Ήδη δμως οί Αμερικανοί κα- 
τενόησαν τό λάθος των καί ήρχισαν νά παράγουν 
ταινίας διεθνείς ούτως ώστε νά έλπίζομεν ικανο
ποιητικά άποτελέσματα έκ τής προβολής των είς τό 
κοινόν μας τό όποιον είνε άρκετά άπαιτητικόν.

— Μήπως ήμπορεϊτε νά μάς εϊπητε κ. Άνα
στασιάδη μερικά άπό τα νέα έργα πού πρόκειται νά 
φέρετε ;

— Δυστυχώς δχι άκόμη πολλά, διότι τοΰτο θά 
έξαρτηθή άπό τό προσεχές ταξείδιόν μου τό όποιον 
θά διαρκέση πλέον τών δύο μηνών. Πάντως μετα
ξύ τών άλλων θά είναι καί τό νΚαριιε Λα<έν» είς 
τό όποιον πρωταγωνιστούν δύο συμπαθητικότατοι 
άστέρες, ώς ή Κάρμεν Μπόνι καί ό Πέτροβιτς κάί 
τό όποιον σημειώσατε δτι είνε τό μόνον έργον τό 
όποιον άμέσως μετά τήν πρώτην έπίσημον προβο
λήν του είς Παρισίους άγγαζαρίστηκε άπό τό θέα
τρου «Σάλ Μαριβώ», γεγονός δλως έξαιρετικόν. 
’Επίσης τό S. Ο. S. είς τό όποιον πρωταγωνιστούν 
οί Άλφονς Φρήλαντ, Λιάνε Χάϊντ, Τζίνα Μανές 
κ. ά. καί τό όποιον θεωρείται καί είναι ένα άπό 
τά πλουσιότερα καί τά πλέον μοντέρνα ναυτικά 
έργα τής παγκοσμίου παραγωγής. Επίσης άσφα- 
λώς θά έχω τό έργον «Ή έκδίκησις μοΰ άνήκει» 
(La vengeance ni’ appartient) τού οποίου καί μό
νον τά ονόματα τών πρωταγωνιστών του είνε ικανά 
νά έγγυηθούν περί τής άξίας τοΰ έργου’ Σουζύ 
Βερνόν, Ρούθ Βέϊχερ, ’Όλαφ Φίορδ καί Άνρύ 
’Έντουαρ.Προσθέσατε τοόρα εις αυτά καί τήν καλλι
τεχνικήν διεύθυνσιν τού δόκτωρος Markus.

Είς τά άνωτέρω δύνασθε έπι τοΰ παρόντος νά 
προσθέσετε «Τόν βασιλέα τοΰ καρναβάλου» μέ τόν 
Γκαμπριό καί τήν Ρενέ Έριμπέλ, τό «L’ Orient»

είσθε βέβαιοι δτι έκ τών πρώτων θά. είμαι καί έγό» 
πού θά φέρω τοιαύτας ταινίας πρός ικανοποίηση’ 
δχι μόνον τών Αθηνών άλλά καί τών επαρχιών.

—Καί περί λαϊκών ταινιών κ. Αναστασιάδη, τί 
σκέπτεσθε ;

— Είς τό πρόγραμμα τών εργασιών τοΰ γρα
φείου μου δέν παρέλειψα νά σημειώσω καί τοΰτο. 
’Έχω ύπ' δψιν μου άρκετά εκλεκτά έργα τά όποϊα 
συγκινοΰν τήν λαϊκήν ψυχήν, χωρίς νά τήν διαφθεί- 
ρουν καί διά. τά όποϊα σάς βεβαιώ, είμαι ύπερήφα- 
νος. Οί κινηματογράφοι τών επαρχιών έχω τήν γνιό- 
μην δτι θά μέ εύγνωμονούν διά τοΰτο.

Είς τό σημεΐον αύτό έθεωρήσαμεν λήξασαν τήν 
αποστολήν μας καί άπήλθομεν πλήρεις έλπίδων δια. 
τήν πραγματοποίηση· ενός τόσον ύγειοΰς προγράμ
ματος εογασία; τοΰ συιιπαθοΰ: συνοιιιλητοΰ μα:.

W.

παραγωγής Sofar μέ σκηνοθεσίαν τοΰ Ριγκέλλι είς I 
τό όποιον πρωταγιονιστεϊ ή Ντόλλυ Ντάβις καί ό 
Βλαδίμηρος Γκαϊνταριόβ, τό «Τσάρεβιτς» άπό τήν 
περίφημη δπερέττα τοΰ Φράντς Αέχαρ. Είς τό έρ
γον αύτό, τοΰ οποίου ό πλούτος είνε πραγματικά α
φάνταστος, παίζει μιά άληθινά καλλιτεχνική ψυχή, 
δ Ιβάν Πέτροβιτς, ύποδυόμενος τόν ρόλον τοΰ 
Τσάρεβιτς. Δέν θά σάς διαφεύγει βεβαίως τό γεγο
νός τής έπιτυχίας τοΰ «Τσάρεβιτς» εις τό Παρισινόν 
θέατρον Imperial κατά τήν πριότην του προβολήν, 
τήν 15 λήξαντος μηνός, πράγμα διά τό όποιον «ομί
λησε ολόκληρος ό Παρισινός Τύπος. Έπίσηςτό «Tu 
m'appartiens'.» (Μοΰ άνήκεις!)ένα άπό τά πλουσιό
τερα καί δυνατότερα έργα τής έφετεινής παραγω
γής μέ τήν Φραντζέσκα Μπερτίνι, Σούζυ Βερνόν, 
Ροδ. Κλάϊν Ρότζε καί Καμ. Μπέρτ καί «Τήν γυ
ναίκα καί τό νζυρόσπαστο» τό γνωστόν θεατρικόν 
έργον πού έσημείωσε καί άπό τής σκηνής τοΰ ελλην. 
θεάτρου καταπληκτικήν έπιτυχίαν. Είς τό τελευταί
οι’, κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Μπαροντσέλλι, προιταγω- 
νιστεϊ ή ϊσπανίς καλλιτέχνις Κοντσίνα Μοντενέγκρο.

— Ηχητικάς ταινίας μήπως πρόκειται νά φέ
ρετε έφέτος κ. Άναστασιάδη ;

—’Έχω τήν μανίαν νά προηγούμαι πάντοτε 
προκειμένου νά παρουσιασθή κάτι νεωτερον, κάτι 
τελειότεροι’ είς τόν τόπον μας. Έκ τών πληροφο
ριών δμως τάς οποίας έχω έκ σοβαροτάνης πηγής, 
τό ζήιη.ια τής έκτοπίσεως τής σιωπηλής ταινίας ύπό 
τής ηχητικής ή τής δμιλούπης τοιαύτης άποτελεϊ, 
τουλάχιστον διά τήν Ελλάδα, θέμα μελλοντικής συ- 
ζητήσεως. Θά γνωρίζετε βεβαίως δτι αί αμερικανι
κοί ταινίαι δέν δύνανται νά περάσουν παρά μόνον 
μέ συσκευάς Αμερικανικά; «Βιταφόν» ή «Βέστερν 
’Έλεκτρικ» κλπ. τών οποίων ή άξια κυμαίνεται με
ταξύ 8 χιλιάδοιν έως δέκα χιλιάδων δολλαρίων !

Μιά άλλη αιτία τής μ ή άμεσου έπικρατήσεως 
τής Ηχητικής καί όμιλοΰσης ταινίας είνε δτι τά γερ
μανικά εργοστάσια Tobis καί Klangfilm δέν δέχον
ται τήν εισαγωγήν άμερικανικών συσκευών είς Γερ
μανίαν καί Κεντρικήν Ευρώπην δπου έχουν ήδη ά- 
ποκλειστικόν προνόμιον ευρεσιτεχνίας τών ιδίων συ
σκευών.

Έάν λοιπόν κάποια γερμανική εταιρία, καί 
πρός στιγμήν μόνον ή U.F.A. θέληση νά πραγμα
τοποιήσω ήχητικάς ή όμιλούσας ταινίας, αΰτη θά 
προσαρμοσθή πρός τά γερμανικά, μηχανήματα τά 
όποϊα δμως δέν έτελειοποιήθησαν άκόμη είς ση- 
μεϊον ώστε νά είναι έξησφαλισμένη ή έπιτυχία των.

’Υπάρχει έν τούτοις σκέψις συνεννοήσεως τών 
άμερικανών μετά τών γερμανών ένδιαφερομένων 
είς τρόπον ώστε τά κατασκευαζόμενα μηχανήματα 
νά δύνανται νά χρησιμοποιηθούν κοινώς. Αλλά καί 
ή συνεννόησις αύτή δέν φαίνεται νά είναι πραγμα
τοποιήσιμος, τούλάχιστον επί τοΰ παρόντος. Έφ' δ
σον λοιπόν ή συνεννόησις αΰτη δέν έπέλθη δέν υ
πάρχει κίνδυνος νά φοβούμεθα διά τήν άναστάτω- 
σιν τοΰ Κινηματογράφου έν Έλλάδι.

'Οπιοσδήποτε δμως νά έχετε ύπ’ δψιν σας δτι 
έάν καταστή δυνατή ή έγκατάστασις τοιούτων μηχα
νημάτων εις τούς έν Έλλάδι κινηματογράφους νά

ΑΛΛΗ όΓΡΑΦΙΑ
Μανονραν (Ρέθυμνον). Παρακαλοΰμεν έπιστρέψατε 

άπόδειξιν. Ή αποστολή τοΰ φύλλου πρός αύτόν διεκόπη, 
έφ’ ΰσον δέν έδέχθη καταβολήν ολοκλήρου τοΰ ποσοΰ.

Βουδούρην (Χίον). Άπό σήμερον ήρχισε ή αποστολή 
τοΰ φύλλου είς υμάς. Φροντίσατε διά τήν εγγραφήν συν
δρομητών. Δελτίον θά σάς σταλή συντόμως.

Κ. Ν. Ν. (Καρλόβασι). Εις τήν Νίκαιαν καί τό Άλγέ- 
ριον δέν υπάρχουν. Είς Παρισίους βεβαίως υπάρχουν άλλά 
είνε τόσαι ώστε άδυνατοΰμεν νά τάς άναφέρομεν ολας. 
Νά μάς ζητήσετε τί, συγκεκριμένον.

Σαμο&ράκην (Σΰρον). Παρακαλοΰμεν νά μάς στέ
λνετε καθ’ εβδομάδα σημείωσιν τών προβαλλομένων έργων. 
ι)1=; --------- ’ ·~ - ■ -· ■ ' = S

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ
0EFINSN ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦβΝ

ΤΟ ΓΡΜΕΙΟΝ ΤΑΙΝΙθΝ

Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑ
Γ'.

ΑΘΗΝΑΙ

Al Α0ΕΤΕΙΕΚΛΕΚΤ ΑΣ
καί προ παντός

ΕΜΠΟΡΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΣ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ 

όιά νά συμπληρώσετε τά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ 

is .. .
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ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
'Ο Ραϊνχόλντ Σύντσελ είναι παντρεμένος μέ τήν 

Μαρίαν Καρφαντέκ, δ ’Έμιλ Γιάννικς μέ τήν Γκού- 
ζη Χώλ, δ Βίλχελμ Ντίτερλε μέ τήν Καρλότ Χαγ- 
κενμπρούχ, ή Μπριγκίτε Χέλμ μέ τόν Ρίχαρντ Βαϊ- 
σμπέχ, ή Γκρέτα Μοσχάϊμ μέ τόν ’Όσκαρ Χομόλκα, 
δ Χάρρυ Λίτκε μέ τήν Κρίστα Τόρντη, δ Μοζοΰκιν 
μέ τήν 'Αγνήν Πέττερσεν κα'ι ή Μαρία Ζακομπίνι. 
είναι παντρεμένη, έχει μάλιστα γυιό όνόματι ’Άν- 
τζελο. Ό Κόνρατ Φάϊτ έχει μιά μικρούλα κόρη δ- 
νόματι Γκλόρια. 'II Γκρέτα Γκάρμπο και δ Βίλλυ 
Φρίτς είναι ελεύθεροι.

ΤΙΗΣΑΝ
ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

Ό Μίλτον Σίλς ήτο, πριν άκολουθήση τό φιλμ 
υφηγητής εις ένα τών Πανεπιστημίων τής χώρας 
του. Ή Γκρέτα Νάνσεν ήτο χορεύτρια τής ’Όπερας 
τής Κοπεγχάγης. Ή Νόρμα Σήρερ συγκαταριθ-: 
μεΐτο είς τάς τάξεις τών κομπάρσων. 'II Έσθήρ 
Ράλστον οφείλει τήν άνάδειξίν της στήν μεγάλη 
της ώμορφιά.Ή Φόν Μάτλεν στις μποΰκλες της.Έ- 
χρειάζετο δηλαδή ένας σκηνοθέτης ένα τέτοιο πρό
σωπο στό φίλμ καί άνεκάλυψε τήν Μάλτεν. 'Η Λίζι 
’Άρνα ήτο δακτυλογράφος.

ΔΙΕΥ©ΥΝΤΑΙ

ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ
ίΠΙΕΚΕΥΘΗΓΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Προσφέρομεν τάς ώραιοτέρας καί τάς πλέον 
δυνατάς ταινίας τής μεγάλης ’Αμερι

κανικής 'Εταιρίας

TIFFANY STAHL
Τελευταίας παραγωγής

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Χαλκοκονδύλη 39α 

ΑΘΗΝΑΙ

0 ΓΙΑΝΝΙΚΣ ΚΑΙ Η ΚΑΜΙΑΛΗ ΧΟΡΝ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Πληροφορούμενα δτι δ ’Έμιλ Γιάννικς πρόκει- 
[ ται περί τά τέλη τοΰ Μαΐου νά άφιχθή είς Βερολΐ- 
νον. Διαδίδεται δέ έπιμόνως δτι χάριν ένός έπιτευχ- 
θνντος συνδυασμόν θά γυρίση στή Γερμανία διά λο
γαριασμόν τής U Ρ. Α. μίαν δμιλούσαν ταινίαν.

Έπίσης και ή Εαμίλλη Χόρν επισκέπτεται κατά 
τάς άρχάς τοΰ Μαΐου τήν Γερμανίαν δπου θά πα- 
ραμείνη άρκετάς εβδομάδας χάριν άναπαΰσεως. 'Ως 
γνωστόν τό τελευταίον φιλμ τής Χόρν στήν ’Αμε
ρική είναι «'II βασίλισσα τής Μπερνίνα» μέ τόν 
Τζών Μπάρρυμορ. Σχετικώς μέ τό άνωτέροι ταξεί- 
διον ή «Film—Daily» γράφει δτι ή Καμίλλη Χόρν 
παρά τήν μεγάλην επιτυχίαν τών τελευταίων της
φίλμ έν ’Αμερική είναι έν τούτοις αποφασισμένη νά 
παραμείνη έν Γερμανίοι καί νά έργάζεται τοΰ λοιπού 
δι’ ’ίδιον λογαριασμόν. 'Η εϊδησις δέν έπιβεβαι 
οΰται.

this edim m m
'Η Ζίνα Μανέ, ή ωραία δσον καί εκλεκτή πρω

ταγωνίστρια τής «Τερέζας Ρακέν», είς τήν δποίαν 
αΰτη οφείλει τήν σημερινήν αύξησιν τής δημοτικό- 
τητός της έν Έλλάδι, ετοιμάζει τρεις νέας καλλιτε
χνικός εκπλήξεις είς τό Ελληνικόν κοινόν, τάς δποίαξ 
κατά σειράν θά γνωρίση τό τελευταίον.

Πρόκειται συγκεκριμμένως περί τοΰ «Καρτιέ Α«- 
τέν», τής εξαιρετικής έφετεινής πραγματοποιήσεως 
τοΰ Όγκΰστο Ζενίνα (έπί σεναρίου τοΰ Μωρίς Ντε- 
κομπρά), εις τήν δποίαν ή Ζίνα Μανέ υποκρίνεται 
παρά τό πλευρόν τής Κάρμεν Μπόνι καί τοΰ Ιβάν 
Πέτροβιτςτόν ρόλον μιας έκκεντρικής ρωσίδος πριγ- 
κηπίσσης, καί τοΰ «S. Ο. <. (Σώσατε τάς ψυχάς 
μας) δπου θά τήν ίδοΰμε πρωταγωνιστούσαν είς ένα 
ρόλον πολύ ενδιαφέροντα μέ τόν Γερμανόν ζέν πρε- 
μιέ Άλφόνς Φρήλανδ.

Ή τρίτη ταινία της τήν δποίαν κατά πάσαν πι
θανότητα θά ίδωμεν έπίσης κατά τήν προσεχή κι
νηματογραφικήν περίοδον, είναι «Αί Νύκτες Πρι- 
γκήπων» τοΰ Κέσσελ μέ τό «γύρισμα» τών δποίων 
απασχολείται σήμερον δ Μαρσέλ Λερμπιέ, πρωτα- 
γωνιστούσης τής Ζίνα Μανέ καί τοΰ φίλου καί εκλε
κτού γάλλου ζέν πρεμιέ κ. Ζάκ Κατλαίν. Περί τ’ής 
ταινίας αυτής έγράψαμεν ήδη εις τόν «Κινημ. Α
στέρα» πιθανόν δέ νά έπανέλθωμεν καί. είς τό μέλ- 
χον λόγφ τοΰ μεγίστου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος 
δπερ παρουσιάζει.
W ------------------------------------------------------------------------- (ι|
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ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ TO ‘KRPTIE ARTEN'
"Eva apSpov τοϋ Ιβάν Πέτροβιτς

II 'Εταιρία «Σοφάρ» μού έπρότεινε ν άναζη- ρίστους του θαμώνας.
τήσω τό πρόσωπον τού Ροδόλφου είς τήν νέαν της 
παραγωγήν «Καρτιέ Λατέν», στό πλευρό τής πιο 
χαριτωμένης καί αξιαγάπητης Μιμής, δηλαδή τής 
Κάρμεν Μπόνι.

Έδιάβασα τό σενάριο τοϋ Μωρίς Ντεκομπρά 
καί άπήντησα μ’ ένα απλό «ναι» ποΰ έσήμ.αινε δτι 
δέχομαι τήν πρότασι τής «Σοφάρ».

"Ημουν ευτυχής νά παίξω ένα ρόλο απλό αν
θρωπιστικό, χωρίς μακιγιαρίσματα καί αστραφτερές 
στολές.

Μετ’ ολίγες εβδομάδες τό σφύριγμα τού Ζενίνα 
ηχούσε σέ κάποιο στούντιο καί τά προστάγματά του 
τό διεδέχοντο ! «φώς, ησυχία, γυρίζουμε».

Είναι ή αλήθεια πώς έργασθήκαμε πάρα πολύ. 
Μά ή χαριτωμένη έγκαρδιότης ποϋ έβασίλευε είς τό 
στούντιο μάς έκανε νά ξεχάσωμε εντελώς τήν κού- 
ρασι ποΰ μάς κατείχε.

Γιά ένα ηθοποιό τοΰ Κινηματογράφου πού γυ
ρίζει άπό πολλών χρόνων δπως έγώ, δ Όγκύστο Ζε
νίνα αποτελεί ένα αληθινό φαινόμενον υπομονής. 
Δέν θυμώνει ποτέ μέ τούς ηθοποιούς πού διορθώ-. 
νει. ’Άν συμβαίνει νά φωνάζη κάποτε, τό κάνει γιά- 
νά τόν άκοΰνε πρός δλες τις διευθύνσεις καί όσον 
τό δυνατόν μακρύτερα.

Καί τί λαμπρά τύχη γιά ένα ζέν πρεμιέ νά έχη 
ώς παρτναίρ του τήν
Κάρμεν Μπόνι. Είναι =..................... ......................

£

μιά άρτίστα άπείρως ώ- 1 
ραία, άναπτυγμένη, πο- Ξ 
λύ έξυπνη, καί έξ ίσου Ξ 
εύγενής άπέναντι ένός Ξ 
πρέσβεως καί ένός : 
γκρούμ. Μία γυναίκα Ξ 
αρχών μέ ά'λλας λέξεις. Ξ

Άφοΰ έγυρίσαμε ϊ 
μ’ επιτυχία τά «έσωτε- 1 
ρικά» τοΰ Καρτιέ Λα- ϊ 
τέν» δλοις δ θίασος έ- = 
πέβη μιάς άμαξοστοι- Ξ 
χίας τοΰ Βορρά. Ξ

Νομίζω πώς κατ' Ξ 
εκείνην τήν κινηματο- | 
γραφικήν νύκτα κανείς Ξ 
δέν θά έκοιμήθηκε μέσα = 
στό τραίνο. Ό κωμικός Ξ 
τού θιάσου μας, δ άμί- : 
μητος Μπαντίνι μέ τά Ξ 
αίιόνια γυαλία του, με- : 
τέβαλε έκ τού προχεί- Ξ 
ρου τόν διάδρομο τοΰ 1 
βαγονιού σέ καμπαρέ. =

'Η ’Έλγκα Τομά καί : 
δ Νίνο Όκτάβι άποτε- : 
λοΰσαν τούς άναποχω- :

Παρά τις σιωπηλές διαμαρτυρίες τών συνταξει- 
. διωτών ποΰ διατηρούσαν τήν υπομονή των ’ίσως ε
πειδή είχον απέναντι' των ηθοποιούς τοΰ κινηματο
γράφου είς τούς οποίους συγχωρούνται πολλά άμαρ- 

! τήματα, τό γλέντι ακολουθούσε τόν δρόμον του 
δτε, είς τον πρώτο σταθμό,τό Καμπαρέ τού Μπα
ντίνι διελύθη είς τά έξ ών συνετέθη, γιατί δ τελευ
ταίος έφοβήθηκε τήν φορολογία τών τελωνειακών 
υπαλλήλων ποϋ ανέβηκαν στό όχημά μας...

Κατά τά έξημεριόματα τό τραίνο έσταμάτησε 
στήν Λιέζ. Θόρυβος έκκωφαντικός έφθανε άπό τό 
διάδρομο τοϋ τραίνου είς τό διαμέρισμά μου. ’Α
κόυσα νά μιλούν συγχρόνως ή Κάρμεν Μπόνι, δ Ό
γκΰστο Ζενίνα καί δ Μπαντίνι. ’Έσπευσα πρός τό 
μέρος τους, περιμένοντας ν' άντιμετωπίσω κανένα 
δυσάρεστο άπρόοπτο. 'Οποία δμως ύπήρξεν ή έκ- 
πληξίς μου δταν συνήντησα τόν κ. Ρομαίν Πινέ, ένα 
απο τούς συμπαθεστέρους Γάλλους κινηματογραφι- 

' στάς, διευθυντήν τής Εταιρίας «Σοφάρ», πού ανέ
βηκε στό τραίνο γιά νά μάς καλημερίση.

Αυτή ήνε ή πρώτη έκπληξίς μας. 'Η δεύτερη 
έπηκολούθησε στά Βέλγο—Γαλλικά σύνορα εις Ζε- 
μόν. Μόλις ή αμαξοστοιχία μας έσταμάτησε καμμίά 
τριαντάρια δημοσιογράφοι ήλθαν νά μάς καταλά-

Ή συμπαθής Γαλλίς καλλιτέχνις Φράνς Ντελιά καί ό Ροζέ Τριβέλ εις 
μίαν σκηνήν τοϋ έργου «Ή έξαδέλφη άπό τήν Γαλλίαν».
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝ1

— 17 — (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό κ. Σνόου προσέθεσεν δτι από πολλοΰ δ Κλήβ 

έπαρουσιάζετο υπό άλλο όνομα τό όποιον κανείς εις 
τό Μπίρσιγκτον δέν έγνώριζεν καί ότι ποτέ δέν εϊχε 
μάθει εις τί ήσχολεΐτο καί ποϋ έμενεν. Ό γέρων, ό 
όποιος ήτο τόσον καλό. πληροφορημένος διά. τό ψυ
χικόν δράμα ποΰ άνέτρεψε τήν ζωήν τοΰ Τζών Χάρ
ντυ δέν εϊχε συναντηθή ποτέ μέ τόν Χούγκ Κλήβ. 
Διά τούτο δέν ήμπόρεσε νά διυση εις τόν Γκαίρισων 
τά χαρακτηριστικά τοΰ απαίσιου αυτού άνθράιπου. 
Αλλά έγνώριζεν ότι κάποιος φίλος του εϊχε μίαν 

φωτογραφίαν τοΰ Κλήβ. Ύπεσχέθη είς τόν Τζέρολντ 
δτι. θά άνελάμβανε νά τοΰ τήν προμηθεύση.

'Όταν, μετά τήν έπίσκεψιν αυτήν εις τόν’κ. Σνόου, 
ό Γκαίρισων έπέστρεψεν εις τό ξενοδοχεΐον, τόν πε- 
ρίμενεν ένα τηλεγράφημα. Τό ήνοιξεν άμέσως καί 
έδιάβασε τά έξης :

«Σας παρακαλώ έπιστρέψατε άμέσως, Τζερολδίνα» 
Χωρίς νά βραδυνη περισσότερον, έκανόνισε τόν 

λογαριασμόν τοϋ, έτρεξεν εις τόν σταθμόν, άνέβηκεν 
είς τό πρώτον τραϊνον καί έφθασεν είς τό Λονδίνου. 
Έσπευσμένως έπήγεν είς τήν κατοικίαν του καί ά
φησε τήν βαλίτζαν καί κατόπιν έπήδησεν είς ένα α
μάξι το όποιον τόν μετέφερεν εις τό σπίτι ποΰ έμενεν 
ή Δωροθέα.

—'II κυρία Φαίαρφαξ είνε έδώ ; ηρώτησε τήν 
ίδιοκτήτριαν τοΰ σπιτιού.

—’Όχι, κύριε, άπήντησεν ή τελευταία. Εΰρέθη 
είς τήν ανάγκην νά φΰγη άμέσως καί μοΰ ανέθεσε 
νά σάς δοισω τό γράμμα αυτό. Εϊσθε βέβαια ό κ. 
Γκαίρισων;

Ό Τζέρολντ έπήρε τόν φάκελλον καί τόν ήνοιξε 
μέ νευρικότητα. Έπί ένός φύλλου χαρτιού ήσαν γραμ
μένοι αί έξης λέξεις «Περιμένετε με είς τό γραφεϊόν 
σας. Θά έλθω νά σάς εΰρω εκεί.»

Άμέσως ό Γκαίρισων έπέστρεψεν είς τό γρα- 
φεΐόν του. Είσήλθε καί ένφ ήτο σκυμμένος καί έμά- 
ζευε τά γράμματα τά όποια ή θυρωρός τού εϊχε ρί- 
ψει κάτω άπό τήν πόρταν, ήκουσεν είς τόν διάδρομο 
βήματα βιαστικά. Έσηκώθη, έσπευσεν είς τήν είσο
δον καί εϊδε τήν Δωροθέαν νά έρχεται τρέχουσα καί 
ταραγμένη Είς τά μάτια τής νεαράς γυναικός έφαί- 
νετο δλη τ·ης ή συγκίνησις.

—Τζέρολντ έφώναξε καί είσήλθε μέ ορμήν εις 
τό δωμάτιον. Σέ ικετεύω, κλε σε άμέσως καλά τήν 
πόρταν. ,

ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΙΜ. ΜΥΟΙΣ'ΟΡΗΜΑ

Ό Γκαίρισων έσπρωξεν άμέσως τήν πόρτάν,άλλά 
τήν ιδίαν στιγμήν ένας άνθρωπος ό όποιος κατεδίω- 
κεν έκ τοΰ πλησίον τήν Δωροθέαν, είσήλθε στό γρα- 
φεΐόν του. Είς τήν θέαν του, ή νεαρά γυναίκα ά- 
φήκε κραυγήν τρόμου καί κατέφυγε πίσω άπό τό 
τραπέζι είς τό όποιον είργάζετο ό Τζέρολντ.

Ό Γκαίρισων έταράχθη πολύ άπό τήν αιφνίδιαν 
είσοδον τού αγνώστου αυτού. Θυμωμένος, ώρμησε 
καί έστάθη εμπρός είς τόν αναιδή επισκέπτην του. 
Ό τελευταίος αυτός ήτο ένας άνθρωπος υψηλός, μέ 
γαλανά μάτια, μέ μακρύ ξανθό μουστάκι, τοΰ οποίου 
οί τρόποι καί ή ενδυμασία έπαρουσίαζαν τύπον κα
λής κοινωνικής τάξεως.

—Ποιος εϊσθε, κύριε, καί τί θέλετε έδώ ; έφιό- 
ναξε μέ θυμόν ό Τζέρολντ.

—Ποιος είμαι καί τί γυρεύω ; Ονομάζομαι Τζέ
ρολντ Φαίαρφαξ καί έρχομαι νά ζητήσω τήν γυναΐ- 
κά μου.

Ό Γκαίρισων έμεινε πρός στιγμήν ακίνητος. 'Η 
στάσις του εξέφραζε ζωηράν έκπληξιν. Τέλος συ
νήλθε καί στρεφόμενος πρός τήν νεαράν γυναίκα, 
τήν ήρώτησε :

— Κυρία, θά είχατε τήν καλωσύνην νά μοΰ πήτε 
τί σημαίνουν δλα αυτά ;

Αλλ ή Δωροθέα, έξηπλωμένη είς μίαν καρέκλαν 
δέν ήμποροΰσε νά προφέρη λέξιν.

—Τί σημαίνουν δλα αυτά ; άπήντησεν ό κύριο; 
άντ’ αυτής. Άπλούστατα, δτι ή κυρία είνε σύζυγό; 
μου. Καί έξηκολούθησε, θά ήθελα νά μάθω μέ 
ποιον δικαίωμα ένας ξένος έτόλμησε νά μεταχειρισθή 
τό όνομά μου καί νά παίξη τόν ρόλον τοΰ συζύγου 
τής κυρίας Φαίαρφαξ.

'Ο Γκαίρισων έκ νέου άπηυθύνθη πρός τήν Δω
ροθέαν

—Ό άνθρωπος αυτός λέγει πράγματι τήν αλή
θειαν ; Εϊνε ό κύριο; Τζέρολντ Φαίαρφαξ, ό σύζυ
γός σας ;

Έκείνη έσήκωσε τά μάτια της μέ τρόμον. ’Έπειτα 
μέ διακεκομμένην φωνήν έψιθύρισε :

—Μέ... μέ παρηκολούθησεν έως έδώ...
—Καί βέβαια, προσέθεσεν ό άγνωστος, σέ πα- 

ρηκολούθησα. Γιατί δέν θά παρακολουθούσα τήν 
γυναϊκά μου; Ποία κωμωδία παίζεται καί γιά ποιόν 
λόγον δημοσιεύουν αί εφημερίδες δτι κάποιος ονομα
ζόμενος Γκαίρισων παρουσιάζεται παντού ιός Φαί
αρφαξ ;

Ένφ δέ έλεγεν δλα αυτά, έβγαλεν άπό τήν τσέ
πην του μίαν εφημερίδα καί τήν ήνοιξεν. Ό Τλέ- 
ρολντ έπήρεν άπό τά χέρια του τό φύλλον καί τό 
βλέμμα του έσταμάτησεν είς μίαν εϊδησιν ή όποία 
εϊχε τόν εξής μέ μεγάλα γράμματα τίτλον 
_____________________________ (Άκολουθεϊ)
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βουν έξ εφόδου.
’Έδωσαν ένα γεύμα πρός τιμήν μας κατά τό ό

ποιον άπεθέωσαν τήν Κάρμεν Μπόνι.
Αί εΰγενεΐς δημοσιογραφικοί προπόσεις φυσικά 

αντανακλούσαν καί σ’ εμένα ό όποιος ήμουν ό ευτυ
χής Ροδόλφος μιάς Μιμήςάπείρως θελκτικής ποΰ ό 
Όγκΰστο Ζενίνα έκανε ν’ άναζήση έν τφ προσιόπφ 
τής Κάρμεν Μπόνι, χάρις εις τήν έμπνευσιν τοΰ 
Ντεκομπρά. ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Μεγάλη ‘Εβδομάς ! Έβδομάς τών Παθών τού Θε

ανθρώπου και τών έπιχειρηματιών τού κινηματογρά
φου οί όποιοι ένώ έχουν τεράστια έκτακτα έξοδα δέν 
εισπράττουν πεντάρα.Οί πλεϊστοι τών κινηματογράφων 
κλειστοί, άλλά καί έκεϊνοι πού είργάσθησαν μέχρι τής 
Μ. Τετάρτης έκοπανούσαν άέρα.

Άπό σήμερον ένας κεντρικός κινηματογράφος όλι- 
γώτερος. Τό «Σαλόν Ιντεάλ» ένοικιάσθη είς θίασον 
καί άρχίζει άπό σήμερον τάς παραστάσεις του. Είς τό 
Ούφα Πάλας» τό όποιον θά λειτουργήση ώς κινημα

τογράφος μέχρι τής Κυριακής τού Θωμά θά προβληθή 
άπό σήμερον μία ωραία κινηματογραφική όπερέττα ύπό 
τόν τίτλον ‘Ο άρχιδούξ τού Μπαλέττου μέ τόν Γιούγ- 
κερμαν. Είς τό «.Σπλέντιτ·» θά προβληθή τό τόσην έπι
τυχίαν σημείωσαν πέρυσι σκανδαλιστικόν εργον <? Σάρξ 
καί διάβολος» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί ' 
Τζίλμπερτ καί είς τό 'Γ____ 1 . . Γ___ ____
λικόν εργον «Μπελφεγκόρ» μέ τόν Ρενέ Ναβάρ.

■ ποντες κυρίως είς τό γενικόν καλόν τού σωματείου, 
‘Ο καιρός, παρ' δλον ότι τήν ημέραν εϊνε πολύ ζε- ’ όποιον πηρπ.ρι. νά ttfq>τά

ός, ή νυχτερινή ύγρασία δέν εϊνε δυνατόν νά έπιτοέ- ι κινηματογράφων ολοκλήρου τής Ελλάδος, εχομεν

καιρούς ‘Υπουργών τών Οικονομικών, δέν εϊνε, τό πώς 
θά κατορθώσουν νά καταστήσουν μίαν φορολογίαν ανε
κτήν ύπό τού λαού, άλλά τό πώς θά τού πάρουν τό πορ
τοφόλι ολόκληρον άπό τήν τσέπη. Καί τούτο οχι χωρίς 
νά τό καταλάβη άλλά μέ τόν βούρδουλα.

Πλήρωνε λοιπόν ραγιά, γιά νά τρέφης κηφήνας !

Διά τήν 24 τρέχοντος μηνός πληροφορούμεθα δτι 
έκλήθη γενική συνέλευσίς τής Π. Ε. Κ. διά νά λογοδο- 
τήση τό παραιτηθέν Διοικητικόν Συμβούλιον καί έκλέξη 
τό νέον τοιούτον.

Είς τούς κύκλους τής Π. Ε. Κ. άναφέρονται μερικά 
ονόματα μελών τά όποια θά εϊναι δυνατόν νά έκπροσω- 
πούν έπαξίως τό Σωματειον, άν αύτό τά τίμηση διά τής 
άναθέσεως τού άξιώματος τού Προέδρου. Μεταξύ τών 

___ _C(-----—ί τόν Τζών ονομάτων αυτών άναφέρονται τά τών κ. κ. Δαμασκηνού, 
’Αττικόν τό μυστηριώδες γαλ- Γκρέτση, Παπαστόφα καί Σαμαρτζή. ‘Ημεϊς χωρίς νά 

! έ'χωμεν προτίμησιν είς τό α ή β πρόσοχπον καί άποβλέ- 
' .irnvrFr wioImf τΑ ---~ ---
όποιον πρέπει νά περιφρουρή τά συμφέροντα όλων τών 

τής ‘Ελλάδα, νά
Πολύ j κάμωμεν τάς εξής συστάσεις.

καταβληθή προσπάθεια ώστε πρόεδρος τού Σω-

στός, ή νυχτερινή υγρασία δεν είνε δυνατόν νά έπιτρέ- 
ψη τηΛ παραμονήν τού κοινού είς τό ύπαιθρον. Π 1 ' 
όρθώς επομένως σκέπτονται πλεϊστοι θερινοί

τάς 15—17 τρέχοντος μηνός.
οδού Πανεπιστημίου καί είς , __ Γ__
~εολόγη θερινόν κινηματοθέατρον MoyxaVTCp 
τήν διεύθυνσιν τού κ. Δημ. Κσρρά ετοιμάζεται πυρετω- 
δώ; θά κάμη δέεναρξιν μετά δεκαπενθήμερον .Τό Μθγ· 
χαντόρ θά εϊνε ασφαλώς ό άριστοκρατικώτερος θερινός 
κινηματογράφος.

Μετά δεκαπενθήμερον περίπου θά κάμη έναρξιν καί 
ό νέος έπί τής οδού 'Ασκληπιού θερινός κινηματογρά
φος Νεάπολις ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Τάσσου Χαλ- 
κιοπούλου.

Τό χειμερινόν κινηματοθέατρον 'ΑχίλλείΦν θά λει- 
τοοργήση έφέτος καθ' δλον τό θέρος, διασκευαζόμενον 
καταλλήλως.

Καθ' δλην τήν θερινήν περίοδον θά λειτουργήση 
καί ό κινηματογράφος Ολύμπια τοΰ Πειραιώς.

Πολύ ωραίος κινηματογράφος εγεινε καί ό έπί τής 
οδού Άχαρνών τού κ. X. Μπόλα. Παραπλεύρους τού 
θερινού 6 κ. Μπόλας εκτισε πολυτελέσταταν χειμερινόν 
τού οποίου ή ελλειφις ήτο τόσον αισθητή καί πρό παν
τός μετά τήν άποτέφρσχσιν τού κινηματογράφου Μα
γεία. ‘Ο κ. Μπόλας, άνθρωπος μέ νέας ιδέας, πλουτί
ζει τήν συνοικίαν Άχαρνών μέ ενα κέντρον πού τόσην 
εϊχεν ανάγκην ή περιφέρεια έκείνη. 

_ _   ι κιν η μα- 1.»/ ν» «>«<<* wc κ* wu <. t αιροε __ _
τογράφοι νά μή κάμουν εναρξιν άπό σήμερον, άλλά άπό ματείου νά έκλεγή μέλος δραστήριον τό όποιον νά συγ- 
Tnr 1 Ρ»—17 τφ μεταξύ, τό έπί τής κεντρή τάς συμπάθειας ολοκλήρου τού κινηματ ογραφι-

; τόν κήπον τού μεγάρου κού κόσμου καί ή δυνατόν νά μή εϊνε έκ τών μεγαλοε- 
νθέατρον MoyxaVTCp ύπό πιχειρηματιών τών 'Αθηνών ώστε νά κατηγορεϊται έ- 
Καρρά ετοιμάζεται πυρετω- ' κάστοτε είς τά παρασκήνια άπό τούς έπαρχιώτας ή τούς 

ϊ δεκαπενθήμερον .To Moy- \ μικρούς τών Αθηνών καί Πειραιώς, ότι φροντίζει μό- 
άοιστοκοατικώτεοοα θεοινό? I νον διά τά -λ λι s----------- »

Κατόπιν διαταγής τού ‘Υπουργείου τών Έσωτερι 
κών κοινοποιηθείσης είς δλας τάς άστυνομικάς άρχάς 
και τών έπαρχιών, άπηγορεύθη έφέτος ή λειτουργία 
θερινών κινηματογράφοχν είς χώρον μή περίπεφραγμέ- 
νον πράγμα τό όποιον δυστυχώς, θά ζημιώση πλείστους 
θερινούς κινημαηογράφους, Ιδίως τών έπαρχιών.

* *Πολλοί διευθυνταί θερινών κινηματογράφων Αθη
νών ύπέγραφαν συμφωνητικόν διά τού οποίου ύποχρε- 
ούνται κατόπιν τής αύστηράς έφαρμογής τού νόμου πε- 1 
ρί φορολογίας τών εισιτηρίων εισόδου είς κινηματογρά
φους ύπό τών νέων ένοικιαστών, νά αυξήσουν τό είσι- 
τήριον είς 6 δραχμάς έναντι τών 5 περισυνών. Καί έ
χουν δίκαιον ! Διότι ό άπαίσιος αύτός φόρος, τά πλέον 
όρθώς λεγάμενα λύτρα, έπί τών 5 δραχμών, θά είσέ- 
πρατον οί φορατζήδες τάς δύο, ένώ έπί τών 6, θά είσ- I 
πράτουν περίπου τό ίδιον καί μερικά λεπτά.

Τί θαυμάσιους οικονομολόγους, μά τήν άλήθεια,εχει 
ό μακάριος αύτός τόπος ! Ό σκοπός τών διαφόρων κατά

νον διά τά συμφέροντα τών μεγάλων, τό δέ διοικητικόν 
συμβούλιον νά άποτελεσθή άπό μέλη τών διαφόρων κλά
δων τών έπιχειρήσεων τού κινηματογράφου- δηλαδή : 
διευθυντάς κινηματογράφων μεγάλων καί μικρών καί 
άπαραιτήτως καί Έπαρχιών, έμπορους ταινιών, κινη
ματογραφικών μηχανών κ. λ. π. ώστε νά ύπάρχουν είς 
τό Διοικηρικόν Συμβούλιον μέλη άπό όλους τούς* 
κλάδους.

Πρέπει νά συζητηθούν σοβαρώς αί άνωτέρω συστά
σεις μας, διότι εϊνε καιρός πλέον τό πολύπαθες αύτό 
σωματεϊον νά φθάση είς τό ύψος τού προορισμού του 
καί νά άπολαμβάνη τής έκτιμήσεως ολοκλήρου τού κι
νηματογραφικού κόσμου τής ‘Ελλάδος καί όχι μόνον 
τού έκάστοτε δικτάτορας—προέδρου.

Ό Κινηματογραφικός 'Αατηρ ό καί κυριώτερος ιδρυ
τής τού Σωματείου αυτού, δέν εχει είμή νά παράσχη έν 
τοιαύτη περιπτώσει άμέριστον τήν ύποστήριξίν του καί 
νά προσπαθήση καί αύτός έν τώ μέτρω τών δυνάμεων 
του νά ένισχύση έκ παραλλήλου τάς προσπάθειας τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, πρός τό γενικόν καλόν.

ΕΗΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΡΜΕΥΙ

Κινημ. Χάϊ Λάϊφ. ‘Από τής Δευτέρας προεβλήθη τό 
έργον ό βίος και τά πάθη τοΰ Χριστού» άπό τοΰ Σαββά
του ' Μπροστά στό ίκρίομα > άπό δέ τής Δευτέρας τού Πά
σχα θά προβληθή τό ώραϊον έργον Βαρβάρα ή κόρη τή< 
ερήμου μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ καί Ρόναλ Κόλμαν.

Κινημ. 'Ολύμπια. Κατά τήν Μεγάλην Εβδομάδα προ
εβλήθη τό έργον <ό βίος καί τά πάθη τού Χριστού», άπό 
τής Κυριακής δέ τού Πάσχα άναγγέλλεται τό ελληνικόν 
φίλμ «Ή Άστέρο μέ μεγάλην ορχήστραν.

Κινημ. Σπλέντιτ. Έλειτούργησε μόνον τάς τρεις πριό- 
τας ημέρας τής Μεγάλης έβδομάδος μέ τήν προβολήν τοΰ 
έργου <Ό ωραίος σπαθ*στής» μέ τόν Κάρρυ Κοΰπερ καί 
τήν "Εβελυν Μπρέντ, τήν Κυριακήν τού Πάσχα τό ελλη
νικόν έργον «Ή ’Αστέρι·)'.

Κινημ. Φώς. 'Από τής Δευτέρας προεβλήθη τό έργον
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οί Νεόπλουτοι άτό δέ τής Πέμπτη; ξ «' βίος καί τά 
πάθη τοϋ Χριστού» καί <ή μυστική άποστο ή» μέ τόν Έ- 
δμόν Λόου. Άπο τήςΚυριακής τοϋ Πάσχα «Μπέν—Χοΰρ.

Κινημ. Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα : Ό βασι
λεύς τής ζούγκλας», -ό τρόμος τοΰ Τεξάς , Τά πάθη τοΰ 
Χριστού», «'Η τρύπα τοΰ Διαβόλου» καί Ή άποκεφάλισις 
τοΰ Ίωάννου.

Άπό τής Κυριακής τοΰ Πάσχα Ό κυκλι'ον τής Άρι- 
ζόνας» καί «Τό μυστικόν τοΰ ιπποδρομίου .

Κινημ. ‘Ιντεάλ. Προεβλήθη τό έργον «Ό δαιμόνιος 
γίγας» μέ τόν Rook J. IRS

Κινημ. Πάλλας. (Ταμπούρια) Προεβλήθη τό έργον 
«Σ«ά δπλα» μέ τόν Φρέδ Τόμσων. Τήν Κυριακήν τοϋ Πά
σχα «ό Ζιγκοτώ Κλόουν».

Κινημ. Ά&ήναιον. Προεβλήθη τό έργον, «Σιναμπάρ» 
άπό δέ τής Κυριακής τοϋ Πάσχα θά προβληθή ό«Φαραώ»

Έμ. Βρυέννιο;.
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη «’() σκλάβο; τοϋ έρω- 
τος» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο.

Κινημ, Λ. Πύργου. Έπανελήφθη ή πρό δεκαπενθημέ
ρου προβληθεϊσα ταινία εΐς δύο κινηματογράφους «Βαρκά
ρης τού Βόλγα τή συνοδεία εκλεκτής καί πολυμελούς μου 
σικήε μετά χορωδίας.

Κινημ. Παλλά;. Προεβλήθη ή ταινία Ή Βιέννη πού 
χορεύει» μέ τήν Λύα Μάρα.

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη τό έργον «Πρίγκηψ ζοζά- 
κος» μέ τόν Μοσζοΰκιν. Τήν Δευτέραν ή πανηγυρική έσπε- 
ρίς «Ή Παλαιστίνη κατά τήν άνοιξιν».

Κινημ. Ά&ήναιον. Εξακολουθεί ή προβολή τοΰ έργου 
• Ό διάβολος μέσα της μέ τόν Κατλαίν. Προσεχώς «Μα
ρία Πενταγιώιισσα».

Κινημ. Μσίίρν. Προεβλήθη Η μεγάλη περιπέτεια 
τοΰ Γκύψων» καί επεισοδιακά.

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα ”Ιτ καί 
«Πάλη στήν άβυσσο μέ τόν Άλντίνι.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν Ό Γκύψον στό 
στρατό καί επεισοδιακά.

Κινημ. ’Ολύμπια. Προβάλλονται διάφορα έπεισοδιακά. 
Καραγιάννη;.

ATBETTnXQQI ΟΝ (Θεσ'νίκης)
Κινημ. ‘Αττικόν. Κανιά τό τελευταίοι' δεκαήμερον προ 

εβλήθησαν μέ αρκετήν έπιτυχίαν τά κάτωθι έργα : «Λεν 
ζερί» καί 'Ο κατάδικος». "Ηδη πρθβάλλονται «Γιατί τόν 
σκότωσε» μέ τήν Λουσύ Ντορέν καί συνέχεια τοϋ επεισο
διακού τά ίχνη τοϋ τρόμου. Λίαν προσεχώς «Ζοσλέν» καί 
«'Ο Τσάρος». Τήν Δευτέραν ημέραν τοΰ Πάσχα θά δοθή 
ευεργετική παράστασις ύπό τοΰ ένταϋθα Φιλανθρωπικού 
Σωματείου κυριών «'Η Μέριμνα κατά τήν οποίαν θά 
προβληθή τό έργον «Μητέρα» ή «*Ο Ζοσλέν- τοϋ Λα- 
μαρτίνου.

Κινήμ. Διόνυσο;. Λίαν προσεχώς άρχεται η λειτουρ. 
γία τοΰ εξοχικού κινηματογράφου ύπό τόν άνωτέρω τίτλον 
καί ύπό τήν ιδίαν διεύθυνσιν τοϋ κινηματογρ. Αττικόν».

Βικία;
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα οΙΙανάμ· 
Τραγωδία ωκεανών» καί Ή Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Ή κυρία 
δέν θέλει παιδιά κρί «"Αχ μπέμπη Πανουργία;
= ΑΝθΗ

Κινημ. Μέγα;. Προεβλήθησαν ή δευτέρα εποχή τού 
έργου «Δόν Ζουάν καί Φάουστ καί Ή πριγκήπισσα 
Λουλοΰ» μέ τήν Ζίλ Κλαρύ. Καζαντζή;
ΜΥΤ ΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα μέ σχετικήν 
έπιτυχίαν «Τσάρος καί Ρασποϋτιν» καί «Δικηγορίνα». Προ
σεχώς «Ρίγη έρωτος», «Κόλασις έρωτος», «Θά μέ παντρευ- 
τής», «Ίβαγκορόδ» κ.λ.π.

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν «Ό χείμαρος» παλαιό-

τατον φίλμ άνευ ενδιαφέροντος, Οί αρπαγές τής δύσεως» 
μέ τόν Τίμ Μάκ Κόϋ, «Ή άνάληψις τής Άννοΰλας > καί 
τό «Ίπποδρόμιον» διά σχολικά; παραστάσεις. Προσεχώς 
Γέλα Παληάτσο . Ουγγρική Ραψωδία κλπ. Σοιφρ.

■
Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυθιστό

ρημα ένός θαλασσινού», «’Ερυθροί έπιδρομείς», «Οί άπά- 
j χηδες τών Παρισίων» καί υπέρ τού «Πανσαμιακοΰ αθλητι
κού συλλόγου τήν πυγμαχίαν Σίκι Καρπαντιέ.

Κινημ, 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Γιάννης 
μέ τής δυό γυναίκες». «Ίβανγκορόδ» μέ έπιτυχίαν καί 

, Μπάρτελυς ό μεγαλοπρεπής». Καρακώστα;
! ΡΕ^ΥΜΝϋΝ ιΚρηη;)

Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά έργα Ταπεινός και 
' καταφρονεμένος » καί «Ή δικαιοσύνη τού Ταρζάν».

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Τά τέκνα τοΰ 
διαζυγίου ■■. Μανουρα;.
ΔΡαΜΑ

Κινημ. Μέγα;. Προεβλήθησαν τά έργα Άβδούλ Χα- 
μήτ , Αναπληρωματικός σύζυγος», «Πρίγκηψ Ζιλάχ» μέ 
αποτυχίαν, «Νεανική μέθη» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Τί 
έ ιαθε ό Γιάννης καί έπεισόδια τοΰ έργου Οί λησταί τής 
Ν. Ύόρκης». Προσεχώς Καπετάν Ρασκάς» καί Ίβαν- 
γκορόδ .

Τελευταίως ήρχισε νιι λειτουργή Κινηματογράφος καί 
έν Τσατάλτζη ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Άθ. Αναγνώστου 
είς τόν όποιον προεβλήθησαν τά έργα «Φανφάν λά τυλίπ», 
«Γιά όνομα τού Θεού», «Τρέλλες καρναβαλιού», «'Ιππο
δρομίου», Κάθισμα ύπ’ άρ. 47», «Αναπληρωματικός σύ
ζυγος καί «Ή εύνοουμένη τοΰ Μαχαραγιά.»N. Μαρκίδη;
ΧΙΟΣ

Κινημ. Αστήρ. Κατόπιν δεκαπενθημέρου διακοπής 
λόγιο τών παραστάσεων τοΰ θιάσου Ελένης Χαλκούση, 
προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τύψ>εις συνειδήσεως», «Φρίτς ό 
πυγμάχος» καί τρία έπεισόδια άπό τό έργον «Ζήτω ό αθλη
τισμός». Λίαν προσεχώς Μεγάλη παρέλασις», «Ό βαρκά
ρης τού Βόλγα». «Βόλγα—Βόλγα» κ.λ.π. Βουδούρη;
ΧΑΠΙ

Κινημ. Ίδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
ίπποδαμαστής». 'Η άμαξα τών φαντασμάτων» κοί Οί 
είλωτες».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν Αμοιβή 50 χιλιά
δων δολλαρίων καί -Λίζα Φλερόν» μέ τήν Μπερτίνι.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Αυτός 
πού δέχεται ραπίσματα . Ό τραγικός γάμος» καί «Έκεΐ- 
ναι πού υποφέρουν.
ΚΑΣΓηΚΑ

Κινημ, Κεντρικόν. Προεβλήθη το έργον «Τό σιδερέ
νιο Καράβι «Τάν ή έπί Τάς» μέ αποτυχίαν. Προσεχώς 
'Ο Μπαμπάς μέ τό Στανιό», «Στά Καταγώγια», «'Ο έξυ

πνος βλάκας», «Τρία ωρολόγια , Τό Καρναβάλι τής Βε
νετίας», «'Ο Λέων τής Μαγγολία;» κ.λ.π.

Έν τή αιθούση τοΰ Κινηματ. «Κεντρικόν έδωσαν πα
ραστάσεις τό Διδασκαλεΐον Φλωρίνης καί τό Διδασκαλείου 
Νηπιαγωγών Καστοριάς. Μπαρχαμούζα;
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον ,*— Ή παρελθοΰσα έβδομάς τού 
Αχίλλειου θά μείνη αλησμόνητη γιά τό Βόλο. Προεβλή

θη ολόκληρον τό άριστούργημα «Καζανόβας» μέ τόν ’ί
βάν Μοσζοΰκιν. Σέ πολλές όωμαντικές σκηνές τοΰ έργου, 
έτραγούδησε διάφορα τεμάχια άπό "Οπερες δ γνωστός 
καλλιτέχνης τοΰ μελλοδράματος κ, Πρεδάρης, καταχειρο
κροτηθείς ύπό τοΰ κοινού τής πόλεώς μας, τό όποιον έ- 
πλημμύριζε καθ’ έκάστην τήν μεγάλην αίθουσαν τού ώς 
άνω κινηματογράφου. ’Επίσης προεβλήθη «Τό πλήθος»-. 
Προσεχώς «Οί κατάσκοποι».

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν «‘Η τρελλή χορεύ
τρια» καί «Πρίγκηψ καί Άπάχισσα» μέ καλήν έπιτυχίαν. 
Έπίσης προεβλήθη τό πρώτον αρκετά έπιτυχημένο ζουρνάλ

τής Argo film «'Η τελετή τής 25ης Μαρτίου έν βόλφ». 
Προσεχώς «Φανφάν Λά Τουλίπ».

Κινημ. ιΖάππειον.ν (Συνοικισμού) 'Υπό τήν διεύθυν- 
σιν τού προοδευτικού κ. Κ. Διαβασμένου ήρχισε λειτουρ
γών είς τόν}προσφυγικόν συνοικισμόν τής πόλεώς μας, 
κινηματογράφος ύπό τήν ώς άνω έπωνυμίαν καί ό όποιος 
συγκεντρώνει καθ’ έκάστην τόν έκλεκτότερη κοινωνία τοΰ 
συνοικισμού Νέα ’Ιωνία. Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
προεβλήθη ή συνέχεια τοΰ ’Εξπρές 340» Προσεχώς Ή 
γυναίκα μέ τό μαστίγιον». Παπαβασιλείον
Ε’Ε’ΣΙ

Κινημ. Μέγα; ‘Αλέξανδρο;. ΙΙροέβλήθησαν τά έργα 
«Ό δαίμων τοΰ Παρισιοΰ» καί έπεισόδια τοϋ 'Η πόρτα 
τοΰ θανάτου».

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθη Ο λέων τής Μογγο
λίας» μέ τόν Μοσζοΰκιν. ’ Εσπιελιδη;
ΑΤΰ'Ν

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τό Μπέν-Χουρ» 
τό όποιον παρηκολούθησαν καί τά σχολεία. «Τό ονειρώ
δες βάλς». «'Π κσΰρσα τής αγάπης». 'Ένας έναντίον δ
λων» καί «Ό βασιλεύς τοΰ άέρος». Μπιρμπίλη;
Πιτρίι

Κινημ. Πάνϋ·εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν Σάλτο 
Μορτάλε» καί «"Οταν τά νειάτα διψούν». Προσεχώς 
«Θεία «υναΐνα».

Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
■ Ό έχθρός». «Τό σημαδεμένο καπέλλο », ‘Ο λευκός αε

τός» καί κωμωδίες. Προσεχώς «‘Ο ήλίθιος .
Κινημ. Ίντεάλ. Πλοεβλήθησαν Βόρειος Πόλος», Ή 

Κάρμεν» καί «Δύο φορές κατάδικος». Άνδριόπουλο;

Η U-F.A. ΚΜ ΑΙ ΟΜίΛΟΥΣΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

Κατόπιν τοΰ ύπογραφέντος συμβολαίου μεταξύ 
U.F. Α.καΙ Klangfilm G m. b. Η. ήρχισαν ήδη 
αί έντατικαί έργασίαι πρός πλήρη πλουτισμόν τών 
στούντιο τοΰ Νουμπαμπελσμπέργκ μέ τάς άπαιτου- 
μένας εγκαταστάσεις δι' όμιλοΰσας καί ήχητικάς ται
νίας.

Πρώτη ή έκ 3 φιλμ παραγουγή τοΰ Πόμμερ θά 
γίνη κατά τό νέον σύστημα καί ήρχισαν ήδη αί έρ- 
γασίαι τής πρώτης δμιλούσης ταινίας Οΰφα «Τήν 
Κυριακήν στάς 3 1)2», σκηνοθεσία Σβάρτς) (τής 
Ουγγρικής ραψωδίας). Πρωταγωνισταί Βίλλυ Φρίτς 
καί Ντίτα Πάρλο. Έπίσης καί τό νέο έργο τοΰ Ζόε 
Μάη καί τό τοΰ Βολκώφ«Χαντζή Μπυράτ».

Μ ΓΑΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
TF-A.Z1T ISIXT ΑΜΕΡΙΚΗ

Κατ' ασφαλείς πληροφορίας έκ Νέας 'Υόρκης 
ή Paramount ήγόρασε τάς πλείστας τών μετοχών ! 
τών έταιρειών Γουώρνερ Μπρόδερς, Φέρστ Νάσιο- I 
ναλ, Ρ D.C. United Artis s, Rad ο, F.B.O. και 
Titfany, άποτελέσασα οΰτω ένα ίσχυρότατον τράστ ι 
τό όποιον θά στραφή έναντίον τοΰ ετέρου τής Φόξ. ]

Προβλέπεται ή συνένωσις τών δυο άνωτέρω ι-1 
σχυρών οργανώσεων είς μίαν τοιαΰτην ή οποία ίίά | 
κρατή πλέον είς χεΐρας της ολόκληρον τήν κίνημα- ί 
τογραφικήν τΰχην τής Αμερικής καί θά κανονίζη ι 
μονοπωλιακός πλέον τήν δλην αγοράν. 11

ΔΥΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
(Μήκος μέτρα 233C—Πράξεις 7)

Προεβλήθη είς τό -Οΰφα Πάλα;»

Τό φίλμ αύτό συγκαταλέγεται είς έκεϊνα τά όποια δέν 
παρουσιάζουν μένκαμμίαν έξαιρετικότηταείναιδμως γενικώς 
αρκετά καλοβαλμένα ώστε νά εύχαριστεϊ τόν θεατήν καί 
μάλιστα τόν'Αθηναΐον δστις ίδιαιτέρωςάρέσκεται είς τάπα- 
ρόμοια.

Είς τούς ρόδου; ή Λιάνε Χάϊτ, δπως συνήθως μάλλον 
ψυχρά, τό ίδιο δύναταί τις νά παρατηρήση καί διά τόν 
"Οσκαρ Μάριον. Ό Χάρρυ Χάλμ, ό πρωταγωνιστής, συμ
παθητικός τύπος, άλλ’ οχι καί σπουδαίος.

Τό συμπέρασμα είναι δτι τό έργο αύτό τού Ρόμπερ 
Λάν ήρεσε πολΐ' καί έσημείωσεν ένταΰθα μεγάλην έπι
τυχίαν. Ro—Ma

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Έμμ. Άνδρουλάκης 
Β. Γεωργιάδης 
Κ. Δεληγιώργης 
Κινημ. Ναυσικά 
Άν. Κριτής 
Κ. Μ. Αλέξανδρος

Άθήναι 1-4-429 Μέχρι 30-3 -930 
Θεσσαλονίκη 1-1-929 » 50-12-929 
Ζαγαζίκ 1-5-929 30- 4 -930
Σητείαν 1-4-929 · 30 -3 -981
Ξάνθην 1-1 929 » 3C-S -'29

"Εδεσσα 1-5-929 Μέχρι 30-10-929

J Η ΕΤΑΙΡΙΑ

: Γ. 2Π0» «*ι Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑ2 ■
■ Γνωρίζει είς τούς έχοντας ώς καί είς τούς 
■ προτιθεμένους νά έκμεταλλευθοΰν Κινηματο- 
■ γράφους ότι, ΠΑΡΕΧΕΙ τάς παγκοσμίου φή- 
■ μης κινηματογραφικά; μηχανάς τής έν Μιλά- 
■ νω ’Ανωνύμου 'Εταιρίας.

ϊ ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ 
■
■ τήν όποιαν αποκλειστικές αντιπροσωπεύει δια
■ τήν ’Ελλάδα■
• ΜΕ
ί ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ
V

• ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΚΟΕΣΙΣ
ΟΔΟΣ Γ . ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 28β 

ΑΘΗΝΑΙ
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ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
‘0 πρώτος πίναξ έδημοσιεύθη είς τό ύπ’ άριθ. 4—5 τεύχος

Τίτλος εργον Κινηματο- 
ΰέαιρον

Γραφεΐον 
εκμεταλλεύοεως Τίτλος εργον Κινηαατο- 

Φέατρον
Γραφεΐον 

ε μεταλλεύσεως

Ό εχθρός 
Ή Άσιέρω 
2 η Μαρτίου 1821 
Κόκκ. ιριαντάφυλλα 
Τρελλή χορεύτρια 
"Εξ έ. δομαό ς 
Νύχτα ατό Λονδίνο 
Κόρη τοΰ Σεΐχη 
Μαύρος πιεορίότος 
Πύρινες γροθιές 
Πβριπ. πυροσβεσιη; 
Λευ-ή Σκλάβα 

Γελευ <>ϊος ανθρώπων 
Κύκλων τού Τεξάς 
Λησιαί ’O,.0»nou 
Κατ ρράκιηςθιινάτσι 

Κερουνοβ ζαβ'λλάρηι:
Έιίθεσις τρι ίνου 8 
Γίγαντες θαλάσσης 
Κορίτσι Βαριετέ 
Κάτω τά χέρια

Λι.στής γραίτου 
-Νύχια μαύρου άετοΰ 
Ίκοία Πενταγιώτισσο 
Ζωντανόν πτώμα 
'Επίγειος παράδεισο. 
Στά όπλα 
Φωλ'ά αετού 
ό φοβιρές γροθιές 
Καρδιά χορειτρίας 
Λησταί φαντάσματα 
Βέρρα Μρτζεβα 
Καπετάνισα διαβόλου 
Επάνοδος

‘Υπό αγωνίαν πνιγμοί 
Οίκογεν ιακός φίλος 
Μπαλαόο 
Δοομος Σαγγάης 
Πόλεμός στον Κίνα 
‘0 Π «ληκαρας

Πριγκήτισ. Τρούλαλο 
Κάποιο- νέος 
Θεριό Άριζόνας 
Βα ώνος Άτσιγγανος 

Εκβιασμός Σύκο φαν tie 
Άγγενος σκότους
Χιονοστρόβιλος 
Έρ ωταΐ μεσονύκτιοι 
‘Ο έπιβά'ης 
Κ ιρναβάλι Νίτσας 
Μυστη)Ληςέξαφάνισι: 
Κομφετί
Πρίγκι,ψ γονδολιέρη: 
Αοπαγ ς τής ίύσ-ως 

Γιγαντομάχοι αΐθέρο. 
Σέλλα διαβόλου 
‘0 ηλίθιος 
Πρώτη άγάπη 
Ουγγρική ραψωδία 
"Ονειρον ώμορφιάς 
Ίτπόιαι. σκοτους 
Μάτα-Χάρι 
Μπροσιά σ ό Ινρίωμι 
Θύματα κοθήκοντι. 
Θ ϊα Γυναίκα 
"Ανθρωπος ιιέ φρσκτ 
Λευκός ’Αετός

Αττικόν 
Σπλέν tiT 
Ιντεάλ

Οΰια Πόλις 
Ρ ζικλαιρ 
Άθηνι ϊκόν

Οΰφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
Άθη' αϊκό ν 
Ροζικλαΐρ 
Σιναμπσρ 
’Αττικόν

Οΰφα Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ 
'Ελλάς

> 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
'Ελλάς

Ροζικλαΐρ 
Πανόραμα

'Αττικόν 
’Αττικόν

Οΰφ ι-Πάλας 
Άθηναϊ κόν 
‘Ελλάς

Ιντεάλ 
Ροζικλαΐρ 
’ Ατοκόν 
‘Ελλάς

Οΰωα Πάλας 
‘Ελλά;
Ρνζικ αΐρ 
Ίν · εάλ 
‘Ελλάς 
Πανόραμα 
Πανόραμα

Οΰφα Π ιλας 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 
’Αττικόν 
Άθ ηναϊκί ν 
Ίνιεόλ 
Σιναιπάρ 
1 Ελλάς 
’Αττικόν

Οΰφ ι Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
Ίν■εάλ 
Σπλέντιτ 
'Ελλάς 
’ Αθηναϊκόν 

‘Ελλάς 
‘Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Οΰφα-Πάλας 
Ίντεάλ

Π··νόρ μα 
Σπλέντιτ 
Ίντεάλ 
Αθηναϊκόν 
Άτιικόν 
Άθηναϊ <ίν 
’Αθηναϊκόν

Μετρό Γκόλντουϊν 
Ντάγχ—Φιλμ 
Γχρήκ Φιλμ 
’Αμ λοχ.-Βουλγαρίδη 
Κ. Φραγκέτη 
Κ. Συυλίδη 
Συμβατική 
Σι' έ Όριάν 
Κ. Σουλίδη 
Δημ Κορρά 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά 
I Κουρουνιώτη 
I Μαργουλή 

όΙετρο-Γκόλδουϊν 
Δ. Καρρά
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
Μετρό Γζόλδουϊν 
I. Μαργουλή 
Λ. Καρρά

Μ τρη·Γζόλδουϊν 
"Αζαξ Φιλμ 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά
Άμ· λοχ.-Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
Δ. Καρρά 
Σι έ Οριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Συμβ τική 
I. Μαργουλή 
Κ. Φρανζέτη 
Φόξ - Φιλμ 
Κ. Φραγκέτης 
Μέ'ρο Γ'όλντβιν

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
I Κουρου'ΐώτη 
Μέτρο Γζόλντβιν 
I. Μαργουλή 
Σι' έ Όριάν 
I Μ ιργοι.λή 
I Κοίρουνιώτη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.· Βουλγαρίδη 
Α. Άνασταοιυδη 
Συμβατική
Κ. Σουλίδη
Άμολοχ -Βυυλγσρίδη 
Σινέ Όριάν
Μετρό Γκόλντουϊν 
I. Μαργουλή 
Άιιολοχ -Βουλγαριρη 
Μετρό Γκόλντουϊν 
Σι>έ Όριάν 
Συμβατική
Άμ λοχ.-Βουλγαρίδη 
Με ρό-Γκόλντβιν 
Σινέ Όριάν 
Άμολοχ.· Βουλγσρίδι 
Δηο. Κορρά 
Μ τρο-Γκόλ βιν 
Κ Σουλίδη 
I. Μαργουλή

Γύψων στό στραιό 
Πειρατής ερήμου 
Γορίλ λας
Ναύτη γλυκού νεροί 
Σκάνδαλον Βάδεν 
Σειρήν τροπικών 
Ατρόμητος αεροπόρο 
Β λγι> —Βόλγα 
Ν.ζηταί Φωτιάς 
Μυστικός ταχυδρόμος 
Μελαιόν σημεϊον 
Περιπέ’. χρυσοθηρών 
Ίιδ'άνα
Έρωτες Ρασποΰτιν 
Στοιχ. κτβαλλάρης 
Τραγωδ α νεότητος 
Κοζάκοι 
Τερέϊα Ρακέν 
Άλήται Β έννης 
Β λος διοβόλου 
Ψευδό ήρα 
Μαργαρ. Ρθ| αΥώφ

Μωρά Παρθέ-ι ς 
Μεγάλη Πμικυμία

Μυστήριον στό οκοτοτ 
'Αρχών τής’Αλοσκατ 
Έρυιίροϊ ’Επιδρομείς 
Νεόπλουτοι 
Σάν Αστραπή 
Λαιμόν. Κοβαλλάρης

Έλ’άς 
Ροζ κλαΐρ 
Έ λάς 
Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ
Ελλάς 

Άττι όν
Έ'λάς 
Αττικόν

Οΰ । α Πάλσς 
Άθτ.ναϊκόν 
Σπλέντιτ 
Ίντεάλ 
Άθη αίκόν 
Ροζικλα ρ

Σ .λέντιτ 
Ττιόλ 
Ροζικλαΐρ 
Άθη αϊζόν 
Οΰ ια Πάλαι 
Π ινόραμα 
Αττικόν 
‘Ελ’άς.
‘Ρ λλάς 
‘Ελλάς

η 
Πανόραμα 
’ θ·ινσϊκόν 
Ροζικλα 3

I. Μαργουλή 
Δ. Καρρά 
Άμ· λοχ Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή 
Συμβατική 
Ήστερν Φιλμ 
I. Μαργοιλή 
Σινέ Όριάν 
I. Μοργουλή 
Σινέ Όριάν 
Σημβατι-ή 
I. Μαργουλή 
Φόξ Φιλμ
1 Κ· υ^ουνιώτη 
I. Μ ργουιή 
Κ. Φραγκέτη 
Μετρό Γκτλδουϊν 
Άμολοχ. Βουλγαδίδη 
Κ. Φραγκέτη
I. Μ ιργουλή 

Συμβατική 
Άμολοχ. Βουλγαρίδη 
I Μι ργουλή 
Κ. Φρα κέτη 
Μετρο-Γ κοΛτουϊν 
Άμολοχ.-ΒουΛγυρίδη 

> »
» >

Δ. Καρρά

’ ................... ............ '

’ Α.ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ
। Βασιλ^ως ’Ηρακλείου 6
ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παντός είδους 
Κινηματογραφικοί

Επιχειρήσεις 
Ίαινίαι Μηχανήματα 
ΚόρβουναΫλικάκλπ. 
Ζητήσατε λεπτομερείας

IEPST NAWAA
Αποκλειστικοί Διανομείς 

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ 
ΒΟΤΛΓαΡΙΔΗΣ

Εύ.ιόλιδυς 14

Άντιπρ. δ·ά τήν Ελλάδα 
Ι·Μ· Κ0ΤΡ0ΤΝΙ2ΤΗΣ

Πλατ. Άγ. Γεωργίου 6α 
Άθή αι

TIFFANY STAHL
Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Άγγλο·ελληνική ‘Εταιρία

Χαλκοκονδύλη 39 ι

ΑΘΗΝΑΙ

Η Β. 0.
Άποκλειστ. Άγορασιής 

διά τήν ‘Ελλάδα

ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ
Πατησίων 12

ΑΘΗΝΑ I

L ΙΟϊΑΙίΒΙ
Κινηματογραφικά!

Ταινίαι

Πανεπιστημίου 36

ΑΘΗΝΑΙ

A.UA3TAHAAI2
Κινηματογραφία!

Τα'.νίαι

Οδός Κολοκοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Ν. ΦΩΚΑΣ
Στοά Φέξη 145 

Τέως Διευθυντής τής 
εταιρίας ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

Αναλαμβάνει παντός 
είδους

Κι νη ματογραφικάς 
'Υποθέσεις καί

Επιχειρήσεις

Γ. ΠΛΠΑΣΤΟΦήΙ
Κίνηματογραφιχαί 

ταενίοΛ
'Οδός Γ' Σ)βρίου 2Ββ

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
’Ανώνυμος Ανατολική 
Εταιρεία Κινηματο- 
τογραφικών ’Επιχειρή

σεων
οδός Έδουάρδου Λω 7

Υ&)στημα 6·εσ)νίχ·ης 
Βενιζέλου 3 

(Μέχαρον Μπουρλά)

Γ· niOiWOJ 
και Γ. MUSTONS

Αντιπρόσωποι
Δ.ά τήν Ελλάδα

Α·Ε· ΒΜίΜΜ
Μιλάνου

Κιν)καί μηχαναί παντός 
είδους

Οδός Γ' Σ)βρ(.ον 28β

Χώρος πρός διάθεσιν

ΑΓΓΛΟ-ΡΑΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

Κινηματογραφικά!
Έπιχε ρήσεις 

Κινηματογραφικά
Έργιστήρια 

Χαλκοκονδύλη 39α
ΑΘΗΝΑΙ

UNiVEBSAL
Pictures Corporation

Άποκλειστ. Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
Κάνιγγος 6 —ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός διάθεσιν

/>/ \C?

raioi
ΝΟΒΑΚ

Κινηματογραφικά 
’Εργαστήρια

ΙΙλαπούτα 44
ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 

Τδ άριοτοκρατικότερον 
συιοικιχκδν

Κίνηματοθέατρον 
'Οδός Καρόλου

Αθ ΗΝΑΙ

- U&
---------------- --------------- -

ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
(Metro uoldwynMayerM 7

"Ί Pictures 1

ΜΕΤΡΟ -ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ- ΜΑΠΕΡ
'Οδός θεμιότοκ^έονς I.» 

ΑΘΗΝΑΙ

Κινηματογραφικά!
Ταιν'αι

Χαρ. Τρικούπη 5
Γραμματοθυρ Ις 56

ΑΘΗΝΑΙ



ΔΤΑ ΤΟΤ£ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΘΕΡΙΝΏΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Κινηματογραφικοί μηχαναι τελευταίου συστήματος

ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ 
ΜΕ ΛΑΜΠΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αί εύθηνώτειαι, στερεώτεραι καί εύκολώτεραι εις χειρισμόν. 

ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ

Διαρκής παρακαταθήκη παρά τώ άποκλειστικώ άντιπροσώπω έν Έλλάδι

Κ. ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡΙΘ. 6 ΑΘΗΝΑΙ


