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Μία χαρακτηριστική σκηνή έκ του μεγαλειώδους έργου 'Η νύξ μετά τήν προδοσίαν*· 

μέ πρωταγωνιστάς τούς ανωτέρω δύο δημοφιλείς ταλλιτέχνας καί τόν Λάρς 
Χάνσεν. Τήν έκμετάλλευσιν τοΰ έργου τούτου έξηαφάλισε διά τήν 'Ελ

λάδα τό γραφεΐον τών κ.κ. Γ. £υνοδιν©ΰ καί Γ. Παπαστόφα

ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΡΑΧΜΑΣ ΔΥΟ
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K.& Α.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ 
TIFFANY STAHL

ΟΔΟΣ ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΥΑΗ ?9<χ—ΑΦΗΝΑΙ
1 Τηλέφωνον <>7—24.—Τηλεγραφ. Χιεύθυνσις ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ

ΕΦΕΤΟΣ ΟΠίΙΣ ΕΙΣ ΟΑΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΙ ΪΑΙΝ1ΑΙ ΜΑΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ 
Κ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ

Θά προβληθούν είς τά μεγαλείτερα θέατρα ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ— ΘΕΣ- 
ΣΑΛΟΝΙ ΚΙΙΣ, τά χατωθιΐάριστουργήματα ώς όμιλοϋοαι ταινίαι

I Midstream /ζέ τήν Άλ/ζα Μπένετ τήν Βασίλισσαν τής καλλονής.
I Lucky Boy /ze τόν Τζώρζ Γζέσσελ. τόν οιάση/ζον τενόρον.
I ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ Πάτσυ Ροΰθ Μίλλερ.
[ Two men and a Maid /ζέ τ-π'Άλ/ζα Μ^ένετ.
i New Orleans /ζέ τόν Ριχάρδον Κορτέί^
I ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΨΙΘΥΡΟΣ Αέ τόν Κορτέζ.

I Toiler /ζέ τόν Ντοϋγζλας Φαίρ/ζπανζς.
1 Cavallier /ζέ τόν Ριτσάρ I άλ/ζατζ, τόν πρώτον ςιφο/ζάχον τοΰ ζόσ/ζου. 

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΥ/ζέ τήν Αλ/ζα Μπέννετ.
I ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΣ /ζέ τήν Μπέννετ καί τόν Τζώ Μποάουν.

Ξ Ια ως άνω θα κυκλοφορήσουν καί είς έτερα αντίτυπα σιωπηλά.
Ξ II μεγάλη φήμη καί διαφήμισις τών έργων αυτών σάς εξασφαλίζει θετικά κέρδη.

ΠΛΗΝ Τί2Ν ΑΝΩΤΕΡΩ
! Αφίχθη καί η αυστηρώς εκλεγεΐσα αυτοπροσώπως έν Παρισίοις παρά τοΰ κ. Κ. Φραγκέτη
Ξ σειρά 5 έργων μόνον, σιωπηλών.

Η ΤΤΧΗ ΣΑΣ ΜΕΙΔΙΑ
ΕΠΗΦΕΛΗΘΗΤΕ
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ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ· ΔΥΟ

ΑΙ ΟΜίΛΟΥΣΑΐ ΤΑΙΝΙΑΙ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ
Ι όν τελευταϊον καιρόν μέ απασχολεί ή κρίσις 

τοΰ θεάτρου, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ μελο
δράματος^ 'Ο μεγάλος αντίπαλος εΐνε δ κινηματο
γράφος. Αλλ’ είς μίαν στιγμήν ποΰ δλα σχεδόν τά 
μεγάλα στούντιο τής Χόλλυγουντ παράγουν «όμι
λούσας» ταινίας, σκέπτομαι κατά πόσον δέν εΐνε 
σκόπιμον αντί κανείς νιί αγωνίζεται εναντίον τοΰ 
ρεύματος, νά προσανατολισθή πρός τήν κατεύθυν- 
σίν του μέ τήν ελπίδα νά τό ύποτάζη. 'Ο δμιλών 
κινηματογράφος ήμπορεΐ νά γίνη δ ανέλπιστος 
σύμμαχος το 1 μουσικού θεάτρου. Τήν στιγμήν ποΰ 
αναγγέλλεται άπό τήν Αμερικήν δτι καλλιτέχναι ως 
ό Σαλιάπιν καί δ Τίτο Ροΰφφο υπέγραψαν συμβό
λαια προκειμένου νά συνεργασθοΰν είς μουσικάς 
ταινίας, αξίζει νά σκεφθώμεν κατά πόσον ή νέα 
αυτή ανακάλυψα; ήμπορεΐ νά χρησιμοποιηθή άπό 
τό μελόδραμα. ’Ήκουσα τοιαύτας μουσικάς ταινίας 
άποδιδούσας μουσικήν ορχήστρας καί ομολογώ δτι 
ή διαύγεια καί ή έντασις μέ τήν όποιαν άπεδίδοντο 
οί ήχοι μέ κατέπληξαν.

Από τήν Αμερικήν μοΰ έγένοντο προτάσεις 
χρησιμοποιήσεως τών έργων μου είς μουσικάς ται
νίας, ομολογώ δμως δτι ή ιδέα αυτή δέν μέ εΰρε 
πρόθυμον. ’Έχω τήν άντίληψιν δτι άπό πάσης άπό
ψεως εΐνε προτιμότεροι' διά τήν μουσικήν ταινίαν ή 
δημιουργία μιας νέας μουσικής. Μόλις μοΰ τό επι
τρέψουν αί ά'λλαι απασχολήσεις μου, σκοπεύω νά 
συνθέσφ ένα μελόδραμα, τό όποιον θά προορίζεται 
μόνον διά τόν μουσικόν κινηματογράφον. ’Ίσως 
μάλιστα μοΰ δοθή ή ευκαιρία νά πραγματοποιήσου 
αύτό μου τό σχέδιον τό προσεχές φθινόπωρον.

Δέν αποκρύπτω τάς ιδέας μου περί τής νέας 
μουσικής. Είμαι φανατικός εχθρός τή; νεωτέρας 
μουσικής ή τουλάχιστον τοΰ μεγαλειτέρου μέρους 
τοΰ είδους αύτοΰ τής μουσικής. Μοΰ φαίνεται δτι 
στερείται σχεδόν κάθε έμπνεύσεω:, εθνικού χαρα
κτήρας, κάθε θεϊκού σπινθήρας, "Οπως κάθε τι 
άλλ· είς τόν αιώνα μας, μοΰ κάμνει καί αύτή τήν 
έντύπωσιν ενός μηχανικού προϊόντος. Δι αύτό απο
βλέπω νά δημιουργήσφ ένα είδος μουσικής, ή 
δποία δέν θά εΐνε απλώς μοντέρνα άπό τήν εύγετ
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•'ApSpev του μουσουργού Πιέτρο Μασκκνι 

νεστέραν έννοιαν τής λέξεως, άλλά ταύτοχρόνως θά 
εχη χαΐ έντονον εθνικόν χαρακτήρα, τού οτιοιου δέν 
θά έπρεπε νιί στερείται ποτέ η ιταλική μουσική. 
’Έχω συναίσθησιν τοϋ δυσχερούς τού πράγματος 
καί δέν προσδοκώ αμέσως επιτυχίας. ΙΙαρά την 
αντιπάθειαν μου δμως δια την μοντέρνα μουσικήν 
υπάρχει μία σειρά μοντέο ων μουσουργών, τούς 
οποίους θαυμάζω πολύ. Θαυμάςω επί π ραδείγ- 
ματι τόν Ραβέλ, αί «ισπανικοί ιοραι» τοΰ οποίου 
αποτελούν σπουδαΐον μουσικόν εργον. Εν τοσουτω 
προτιμώ ν’ άκούω τάς μελωδίας παλαιών έργων, ω, 
ή «Κσρμεν» ή δ«Φάουστ».

Κατά τήν πεποίθησίν μου τό μελόδραμα έχει 
μεγάλο μέλλον, είδικώς είς τάς λατινικός χώρας. 
Αύτό; εΐνε ό λόγος διά τόν όποιον, ως κύριον εργον 
μου θεωρώ νά καταστήσφ τόν κινηματογράφον 
σύμμαχον τοΰ μελοδράματος. Δέν πρεπει κανείς νά 
παραβλέπη δτι ό κινηματογράφος εξασφαλίζει εις 
πλήθος μουσικών τόν επιούσιοι· άρτον των. Ουδέ- 
ποτε ύπήρχον είς τήν Ιταλίαν τόσοι διπλωματούχοι 
πιανίσται, καί έάν δέν ύπήρχον κινηματογράφοι, 
πολλοί θά έμεναν άνευ εργασίας. Είς κάθε σύγ
χρονον πόλιν υπάρχουν αις έπί τό πλεΐστον, περισ
σότερα τοΰ ενός κινηματοθέατρα, καί δεδομένου οτι 
τά περισσότερα έξ αύτών άπασχολοΰν ορχήστραν, 
ευρίσκουν εργασίαν πολλοί μουσικοί οί όποιοι άλλως 
θά ήσαν καταδικασμένοι είς πείναν.

Παρά τήν προκατάληψήν μου κατά τοΰ κινημα
τογράφου, είμαι υποχρεωμένος νά ομολογήσω ότι 
είς ημάς τούς μουσικούς έκαμε μόνον καλόν. Ημπο- 
ροΰμεν νά τόν χρησιμοποιήσωμεν χάρις είς τάς νέα; 
ανακαλύψεις πρός τό συμφέρον καί τής μουσικής 
γενικώτερον. Ύπό ένα δρον δμως: Είς τήν Αμε
ρικήν, δπου έχουν σήμερον τό κέντρον των αί 
μεγάλαι κινηματογραφικά! επιχειρήσεις, ή τζάζ 
μπάντ καί ή βάρβαρος μουσική της θά έπιχειρήση 
νά έπιρεάση τάς μουσικάς ταινίας. Είνε λοιπόν 
άνάγκη νά συγκροτηθή είς τήν Εύρώπην ένα τράστ 
πρός παραγωγήν μουσικών ταινιών καί προστασίαν 
τής μεγάκης μουσικής μας παραδόσεως.

Πιέτρο Μασκάνι



4 Κινηματογραφικός Άότήρ Κίνημάτονρβίψ'Χ®? Άστήρ =======

Η ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΒΑΝΣΦΝ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΜΙΔΟΥΝΤΟ2 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ I. ΚΑΡΡΑΣ
Κατόπιν ολιγοχρονου άλλα οδυνηρός άσθενεία; 

υπέκυψεν εν τελεί εις τό μοιραίοι' τήν 5ην πρωινήν 1 
τοΰ παρελθόντος Σαββάτου ό Δημήτριος Καρράς. 
Ταλαιπωρηθείς έπί μήνα περίπου εις τήν κλίνην 
της αγωνίας καί ύπόστάς τάς ανεκδιήγητους βασά- 
νους, επαράτου νοσήματος , έκλεισε τούς οφθαλμούς ! 
καί εκοιμήθη τόν αιώνιον γαλήνιον ύπνον εις ώρας 
καθ’ ας οικογένεια φίλοι καί συγγενείς, κόσμο; ό-1 
λοκληρος προσφιλών υπάρξεων άνέμενον νά πληρο-! 
φορηθοΰν τήν καλλιτέρευσιν τής υγείας του καί νά I 
τόν επανίδουν σφρίγοντα καί πλήρη ζωής, δπως 
ά'λλοτε μεταξύ των. ι

Το ανελπιστον τραγικόν άγγελμα τοΰ θανάτου 
του μεταδωθεν έντος ολίγων ωρών, έβύθισεν είς 
άφατον πραγματικόν καί ειλικρινέστατοι' πένθος ε
κείνους οιτινες είχον κάποτε τήν τύχην νά τόν γνω
ρίσουν. Ό αδαμάντινος χαρακτήρ, ό πολύτιμος φί
λος, δ φιλόστοργος οικογενειάρχης, δ κάλλιστος τών 
ανθρώπων, δέν ύπήρχεν πλέον, κατακείμενος είς ά
ψυχον καί ώχράν σαρκίνην μάζαν εντός ενός ξυλίνου 
φερέτρου.

Δημιούργημα τοΰ ίδιου εαυτού του δ Δημήτριος 
Καρράς ήτο μιά άπό τάς σπανίας έκείνας άνθρωπί- 
νας υπάρξεις αί δποϊαι κατά πολύ αραιά μόνον δια
στήματα δίδονται ώς δώρα υπό τής φύσεως είς τόν 
κόσμον. Πεπροικισμένος μέ εξαιρετικήν αγαθότητα ΐ 
ψυχής, εντιμότητα άφθαστοι- καί συνδυάζων πρό; 
τά προτερήματα ταΰτα τήν οξυδέρκειαν τοΰ μεγάλου 
επιχειρηματίου καί την δρμήν τοΰ φιλοπροόδου καί 
εργατικού ανθρώπου, κατώρθωσε νά καταλάβη έξέ- 
χουσαν θέσιν—υλικήν καί ηθικήν—έν τή Κοινωνία 
χωρίς νά δημιουργήση ουδένα εχθρόν κατά τήν διάρ
κειαν της σταδιοδρομίας, χωρίς νά φθονηθή ποτέ 
παρ’ ούδενός—ούτε παρ’ αυτών τούτων τών αντι
πάλων του—διά τάς αλλεπαλλήλους επιτυχίας του.

Ό Δημήτριος Καρράς κατήγετο έκ Σμύρνης, έγ- 
κατεστάθη δέ είς τάς ’Αθήνας μετά τούς Βαλκανι
κούς πολέμους περί τά τέλη τοΰ 1913. Είς τάς άρχάς 
τοΰ σταδίου του εΐχεν άσχοληθή μέ τραπεζιτικός ερ
γασίας ταχέως δμως έγκατέλειψε τόν τραπεζιτικόν 
κλάδον, ό δποϊος δέν παρείχε πρόσφορον έδαφος 
προς έκδήλωσιν τοΰ ιδιαιτέρου χαρακτήρας τής έπι- 
χειρηματιπότητός του καί άνεχώρησεν είς Γερμανίαν 
δπου είδικεύθη είς τά κινηματογραφικά.

Κατά τώ 1915 έκαμε τήν πρώτην επίσημον— ού
τως ειπεϊν—επίδοσίν του είς τόν νέον κλάδον επι
χειρήσεων ίδρύσας τό έπί τής δδοΰ Πατησίων κινη-

ματοθέατρον «Νέον». Γφ 1917 ίδρυσε τό καί σή
μερον εϊσέτι λειτουργούν κινηματοθέατρου «Ροζι- 
κλαίρ» διηύθυνε δέ τούτο αυτοπροσώπως μέχρι τών 
τελευταίων πρό τής άσθενείας του ημερών. Έκτο; 
δμως τών εργασιών κινηματοθεάτρων, δ Δημήτριος 
Καρράς ήσχολεϊτο καί μέ γενικάς κινηματογραφικός 
επιχειρήσεις, άντιπροσωπεύων διαφόρους κινηματο
γραφικούς οίκους, καί συμμετείχε είς πλείστας εμπο
ρικός, βιομηχανικός καί μεταλλευτικός επιχειρήσεις.

Όλας τάς συναλλαγάς του διέκρινε ή άφθαστος 
εύθύτης, ευσυνειδησίας, καί έντιμότης. Ούδείς, ουδέ
ποτε έκ τών μετ’ αυτού έλθόντων εις εμπορικός φύ
σεως σχέσεις εύρέθη είς τήν ανάγκην νά διατυπιόση 
το πλέον ασήμαντου παράπονου εναντίον του.

ΓΩς άνθρωπος ο Δημήτριος Καρράς ύπήρξεν δ 
ιδεωδέστερος τΰπος φίλου, οικογενειάρχου, καί ακα
μάτου παράγοντος καί έργάτου πόσης προοδευτικής 
τάσεως, παντός καλού έργου. Γλυκύτατος καί ευπρο
σήγορος εις τούς τρόπους, προσύλκυε εύθής έξ αρ
χής τήν συμπάθειαν τοΰ συνομιλητοΰ του διά νά τόν 
καταστήση εντός ολίγου ειλικρινή φίλον του 
διά τής εξαιρετικής άγαθότητος τής ψυχή; του 
καί τής προθυμίας καί αφιλοκέρδειας μεθ’ ή; 
ετίθετο είς τήν έξυπηρέτησιν καί πολλάκις τήν 
εύεργέτησίν του. Είχε πρωτοστατήση είς τήν 
σύμπηξιν τής Πανελληνίου Κινηματογραφικής 
Ένώσεως καί τοΰ Σωματείου «Ελλήνων έκ 
Τουρκίας Υπηκόων» διετέλει δέ ταμίας τούτων 
συνεχώς- επανεκλεγόμενος μέχρι τής ημέρας τοΰ 
θανάτου του.

ΤΙ κηδεία του έγένετο τήν αυτήν ήμέραν τοΰ 
θανάτου του. Περί τό απόγευμα πλήθος φίλων καί 
συναδέλφων συνώδευσε τό _ φέρετρου τοΰ προσφι- 

ιλοΰς νεκρού κατάφορτοι' έκ στεφάνων καί άνθέων 
| είς τήν τελευταίαν κατοικίαν. 'Η σκηνή τοΰ ίστάτου 
αποχαιρετισμού πρό τοΰ χαίνοντος λάκκου, δστί; 

|έμελλε νά δεχθή τόν λατρευτόν μεταστάντα, ύπήρ- 
j ξε αληθώς συγκινητική.

Οί αποχαιρετιστήριοι έκ μέρους τών δύο σωμα
τείων είς τά δποϊα τόσας πολυτίμους προσέφερεν 
υπηρεσίας, οί δδυρμοί καί οί θρήνοι τών άπορφα- 
νισθέντων μελών τής οικογένειας καί τών φίλων 
ο σιωπηλός κλαθμός έδιδον τήν σαφεστέραν ιδέαν 
τής αγάπης καί έκτιμήσεως ήν συνεκέντρωνεν είς 
εαυτόν δ τόσον προώρως μεταστάς. Καί όταν δ ή
λιος έκλειεν προς τήν δύσιν του δ Δημήτριος Καρ
ράς δέν υπήρχε πλέον έπί τής γής.

Ποό τινων ημερών είς ενα σαλόνι ενός έκ 
μεγαλειτέρων παρισινών ξενοδοχείων έκάθητο μία 
νεαρά καί ωραία κυρία μέ μαύρα μαλλιά καί πρά
σινα μάτια, περικυκλωμένη άπό μίαν εικοσάδα κυ
ρίων. Οί κύριοι, πού τής άπηύθυνον διαρκώς ερω
τήσεις, ήσαν δημοσιογράφοι καί ή ωραία κυρία ήτο 
ή Γκλόρια Σβάνσον, δ περίλαμπρος άστήρ τοΰ κι
νηματογράφοι’.

"Ολαι αί ερωτήσεις είχαν ένα καί τόν αυτόν 
σκοπον:

— Είς ποιον σημεϊον εύρίσκεται είς τήν ’Αμε
ρικήν ή ομιλούσα ταινία;
— Συλλογική παραγροαύνη

ΤΙ Γκλόρια Σβάνσον έπήρε τό ύφος γυναίκας 
πού άπαντφ διά χιλιοστήν φοράν εις ι 
ρ ότησιν καί άπήντησε :

— 'Η ομιλούσα ταινία έγινε είς τ 
| ένα πράγμα άνυπόφορο, ένας έφιάλτηι 
I συλλογικής παραφροσύνης 

τό μόνον θέμα συνομιλίας 
ταινίαν δμιλούσαν, άλλη 

I πο ας ομιλούν!
»Είς τό Χόλλυγουντ 

„εγονότα, .έξηκολούθησε 1 
I πωπηλή ταινία περιέπεσεν 
I ήδη εις δυσμένειαν. Άστέρες 
I ^ρώτου μεγέθους, δπως ή 

έ^κρέτα Γκάρμπο καί ο 
Ι Τζόιν Ζιλμπέρ, έχασαν πλέον 
Κ τήν μεγάλην εύνοιαν τοΰ 

Κοινού. Καλλιτέχναι τής άξί- 
Γ ας τοΰ Γιάνιγκς επιστρέφουν 
I αναγκαστικός εις τήν Ε,ύρω- 
| πην, διότι δέν μπορούν νά 
| λάβουν μέρος είς τάς δμιλού- 
g σας ταινίας. "Ολα αυτά τά 
Ι γεγονότα έφεραν μεγάληάνα- 
I στάτωσι στό κέντρον τών «ά- 
■ στέρων» τοΰ Χόλλυγουντ.

Πρόκειται, γι’ αυτούς, νά 
Ε «περάσουν, άπό πρωταγω- 
Ε νιστάς τής σιωπηλής ταινίας, 
■ είς αστέρας τής ταινίας πού 
Ε δμιλεϊ. Οί νεαροί καλλιτέχναι 
Γ ήρχισαν λοιπόν νά παίρνουν 
ϊ μαθήματα προφοράς, άπαγ- 
f γελίας καί άσματος. Ό καθέ- 
Ε νας έξ αυτών καταβάλλει ά- 
Κ πεγνωσμένας προσπάθειας 
I διά νά άποκτήση ένα τάλαν-

"Αμερική 
ένα είδος 

. ’Από δύο ετών άποτελεϊ 
. Δέν πρόκειται τόσον διά 
διά ταινίαν περί τής ί-

διαδραματίζονται |μεγάλα
ή ν τ ί βία. Καί πρώτα ή νίαν».

■ τον «ηχηρόν».
t ■— Ή&οποιοΙ ιοϋ ϋΐάτοου

— Καί οί ηθοποιοί "τού 
Κ θεάτρου; καί εκείνοι δέν θά

τών । προσπαθήσουν μέ κάθε τρόπο νά εισχωρήσουν 
είς τήν ομιλούσαν ταινίαν ;

—Βεβαίως. Καί αυτός εΐνε δ κίνδυνος πού απει
λεί τούς αστέρας τής βωβής τέχνης. Τό Χόλλυγουντ 
κατεκλύσθη άπό ηθοποιούς. Πολλοί ηθοποιοί των 
δύο φύλων έγκατέλενψαν τήν Νέαν Ύόρκην καί Άλ
λης μεγάλας πόλεις τής Αμερικής διά νά μεταβοΰν 
είς τήν Καλιφορνίαν.

— "Ωστε οί άστέρες ευρίσκουν σοβαρόν άντί-
πραξιν ;

— ’Όχι καί τόσο σοβαρόν. Διότι γενικώς οί η
θοποιοί, παρά τό σκηνικόν τάλαντόν των, δέν έχουν 
πάντοτε χαρακτηριστικά φωτογενή. "Ενα πρόσωπό 
πού φαίνεται ωραιότατον έπί σκηνής δέν μπορεί 
πάντοτε νά άνεχθή τό άδιάκριτον φως τού κινημα
τογραφικού φακού. Σήμερα δέ τό Κοινόν ζητεί πρό 
πρόσωπα είς τήν οθόνην.
—'Ο Σαρλώ καί ή βωβή τέχνη

'Η Γκλόρια Σβάνσον άνήγγειλεν έπίσης δτι θα 
έμφανισθή εντός όλίγοιΤ είς τήν δμιλούσαν ταινίαν 
«εκατό τοϊς εκατό». Καί προσέθεσε ;

— Ευρίσκω πώς γιά ένα ηθοποιό ή «ομιλούσα 
ταινία» εΐνε εύκολωτέρα άπό τήν «σιωπηλήν ται- 

Είς άλλην έποχήν μάς ύπεχρέωναν νά «γυρί-

Μία χαρακτηριστική σκηνή άπό τό έργον «Ζήτω ο έρως» το οποίον θα προ- 
βληθή προσεχώς εις ένα έκ τών κεντρικών αθηναϊκών κινηματογράφων καί 
τοΰ όποιου τήν έκμετάλλευσιν διά τήν Ελλάδα έχει τό γραφεϊον τοΰ κ.^ Άνα- 
στασιάδη. Πρωταγωνιστούν ή νέα καλλιτέχνις ’ Αννυ ’ Οντρα καί δ γνω

στός Βέρνερ Φώτερερ



Κινηματογραφικός !Αστηρ Κινηματογραφικός Άότίιρ

ζωμέ» εκατοντάδας σκηνών, πού έπειταπεριεκόπτον- 
το. Ό κόπος μας έπήγαινε χαμένος. Εις τάς ομι
λούσα; ταινίας δέν περικόπτεται καμμία σκηνή διά 
λόγους τεχνικούς.

— Είνε αληθές ότι Εις τό Χόλλυγουντ μόνον έ
νας ηθοποιός άρνεϊται νά παραστήση εις ομιλού
σαν ταινίαν καί οτι ό ηθοποιός αυτός εϊνε ό Τσάρλυ 
Τσάπλιν ;

—- Μάλιστα. Καί έχει δίκηο. 'Ο Σαρλι'ο δέν εϊνε 
ένας ηθοποιός σάν τούς άλλους. Ποιά λόγια θά 
μπορούσαν νά τεθούν στο στόμα του ; Καί εις ποιον 
τόσον θά τά έπρόφερε ; Ό Σαρλι'ο δέν μπορεί πιά 
νά πρόσθεση τίποτε στήν τέχνη του. (-)<< παρατη
ρήσατε βέβαια ότι τά χείλη του δέν κινούνται ποτέ 
όταν παίζη. Εϊνε ο κατ’ εξοχήν β ω β ό ς ηθοποιός. 
Ό Τσάπλιν θά εξακολούθηση νά σιωπά. Εάν ποτέ 
λάβη μέρος εις μίαν ομιλούσαν ταινίαν, θά παίξη 
δπως μοΰ εϊπε, τό μέρος βωβού προσιόπου.

EDAS ΑΙΑΓΕΝΙΕΜΟΕ APAIOTSTOS
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ ‘ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ,

Ή εταιρεία «Sofar» έσχε τήν πρωτότυπον ιδέαν 
νά οργάνωση ένα διαγωνισμόν ώραιότητος, δστις θά 
έμφανισθή έξ ολοκλήρου εις τήν ταινίαν της ’Prix 
da beaufe», σκηνοθετηθέν παρά τού διασήμου Ge- 
mina καί μέ πρωταγωνιστώ; τήν Λουϊζ Μπρούκς, 
Ζώρζ Σάρλια, Ζάν Μπραντέν καί Α. Νικόλ καί τού 
οποίου τήν έκμετάλλευσιν διά τήν Ελλάδα έχει τό 
γραφεϊον τού κ. Άναστασι-
άδη.

Εις τό υπαίθριον θέατρου 
τού Κήπου d’ Ac< limafation, 
ειδοποιηθεί· διά τοΰ Τύπου, 
δι άφφισών καί διά προσκλή
σεων, τό κοινόν τών μεγάλων 
πρεμιέρων, συνηθροίσθησαν 
καί εΰρον πλήρη ελκυστικήν 
ορχήστραν καί ένα κήρυκα 
όχι όλιγιότερον επαγωγόν, 
τον διασκεδαστικόν καί αμί
μητοι’ 5eml Granirr

\έκα ωραιότατα! δεσποι
νίδες έξε/.έγησαν τήν προη- 
γουμένην μεταξύ τών συνα- 
γωνιζομένων, καί αί δέκα αύ- 
ταί δεσποινίδες, τών όποιων 
τά ονόματα έσημειούντο έπί 
μεγάλων πινάκων τοποθετη
μένων εις μέρη καταφανή, έ- 
παρουσιάσθησαν έπί μιας με
γάλης γέφυρας κατασκευα- 
σθείσης έπί τούτο.) εντός τοΰ 
θερινού καλλωπιστηρίου. ”()- 
λαι ήσαν ένδεδυμέναι μέ... 
κοστούμι μπάνιο υ.

Μετά μακράς αμφιβολίας, 
μεταστάσεις καί χειροκρο-

1 νήματα, ιρωνάς καί άνθη, τό κοινόν εξέλεξε 
I μίαν άπό αύτά.ς ιός τήν ώραιοτέραν κόρην της Γαλ
λίας μέ μιά έξαιρετικώς γλυκεΐαν γοητείαν.

Μεταξύ τοΰ ωραίου τούτου διαγωνισμού; ή Loui
se Bro< ks άπαστράπτουσα μέσα στό κόκκινο μαγιό 
της, άνήλθεν έπί τής γέφυρας ενώ ό οπερατέρ «έγύ- 
ριζε» τήν αξιομνημόνευτου αυτήν σκηνήν ή οποία 
θά άποτελέση μέρος τής ταινίας αποτελούσα τό 
δραματικώτερον σημεΐον τού έργου. Φυσικά ό Gas
ton Jacquel καί ό Jean Bradin ήσαν μακιγιαρισμένοι, 
εις τήν πριότην γραμμήν τών θεατών, έξ έπαγγέλ- 
ματος ηθοποιών ανάμεσα στούς φιγκυράν άκροατάς 
καί τούς περιέργους.

EiunoiBsis ίΐΑ Tais mwmwms
ΜΕΤΑ ΤΟΥ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΪΤΕΡΟΣ

Είδοπβιοΰνται πάντες οί άλληλογραφοΰντες μεθ’ 
ημών οτι ούδεμία επιστολή άποστελλομένη ταχυ
δρομικές εις τά γραφεία μας Θά γίνεται δεκτή, εάν 
δέν φέρει τά κεκανονισμένα ταχυδρομικά τέλη.

Παραχκλοΰνται συνεπώς πάντες δπως φροντίζουν 
νά έπικολλώσι εις τάς έπιστολάς των τά ακριβή 
γραμματόσημα καθ' όσον αύται μή γενόμεναι δε- 
κταίζπαρ’ ημών θά καταστρέφονται ύπο τής ταχυ- 
δρομίΛής υπηρεσίας.

Η ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ

Μία πολύ σκανδαλιστική σκηνή από τό νέον έργον «Καρτιέ Αατέν» εις τό 
όποιον θά πρωταγωνιστούν ή Τζίνα Μανές, ή Κάρμεν Μπόνι καί ό Ίβάν 

Πέτροβιτς. Αποκλειστική έκμετάλλευσις Α. Άναστασιάδη
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HER ΗΠΟ ^ΒΝΓΟΥ
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—Ή "Αλμα Μπέννετ, ή χαριτωμένη καί ωραιότατη 
Κ ζαλλιτέχνις τής Τυφφάνυ έχει αναστατώσει κυριολεκτικώς 
Ε τό Παρίσι όπου προβάλλεται τό έργον «Midstreams* πα- 
I ραγωγής Tiffany Stahl εις τό όποιον πρωταγωνιστεί. 
I "Ας σημειωθή ότι τό άνωτέρω έργον προβάλλεται ώς όμι- 
Κ λοϋσα ταινία χάρις εις τήν ύπερόχως γλυκυτάτην φωνήν 
Ε τής Μπέννετ.
I —Ή ευρωπαϊκή κριτική αφιερώνει στήλας όλοκλή- 

I ρος διά τό μεγάλο έφετεινό φίλμ τής Τύφφανυ < Toilers» 
I τοΰ οποίου τό σενάριο ενθυμίζει τάς Έξ ημέρας τής Έ- 

λυνορ Γκλίν.
—Εις τήν Ν. Ύόρκην συνεχίζεται έπί έξάμηνον ήδη 

Κ. ή προβολή τής ταινίας «Δοκιμαστικός γάμος μέ πρωτα- 
Ε- γωνίστριαν τήν Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ. ‘Η ταινία αυτή έξη- 
& σφαλίσθη καί διά τήν Ελλάδα υπό τοΰ γραφείου τών 
Κ ζ. κ. Φραγκέτη.

— Αί τιμαί τών εισιτηρίων εις τούς κινηματογράφους 
Ε τής Σόφιας (Βουλγαρία) κυμαίνονται άπό 3—10 δραχμάς 
Ρ μόνον.

—Ή Γκλόρια ΣβάνσοΫ εύρίσκεται ήδη εις τήν Εύ- 
■Ε ρώπην.

....Ή Paramount έδρεύει έν Σικάγω κινηματοθέατρον 
Ε. 5000 θέσεων εις ένα ουρανοξύστην 35 ορόφων δστις θά 
I στοιχίση περί τά 16 έκατομ. δολλάρια.

"...Τό νέο φίλμ τοΰ Αοθάρ Μαντές διά τήν «Ρατσ- 
Κ mount» είναι «Τά παιδιά.»

....Ή Αργεντινή έχει 975 κινηματογράφους, έκ τών 
οποίων 400 λειτουργούν καθ' έκάστην, τό δέ Βουένος 

Ε Άϊρες έχει 150.
—Ή Μπριγκίτε Χέλμ είναι άπό τάς δημοφιλεστέρας 

Ε ηθοποιούς τοΰ φίλμ εις τήν ’Ιαπωνίαν, μία επιτυχία 
Ε της δέ ό «Μανδραγόρας», έθριάμβευσε ?πρό τινοςστόΤόκιο.

—Στή Βουλγαρία λειτουργούν 136 κινηματογράφοι, 
»■ έξ ών εις τήν 
Ε Σόφιαν 29 έκ 
f τών όποιων εις 
Ε μόνον είνα πράγ 
Κ μάτι καλός.

— Τό νεώτε 
S, ρο γερμανικό 
■Γ ς>ίλμ είναι τό 
g «Έρως άλυσσο- 
Ε δεμένος σκηνο- 
Ε θεσία Κόνραντ 
Κ Βίνε μέ πρωτα- 
■- γωνιστάς τήνΜά- 
■- λη Ντελσάφτ, 
L· Άνίτα Ντόρις 

Ε καΒάλτερ Σλέ- 
Κ —Ό Πρόε- 
Β δρος Χοϋβερ έ- 
Κ, κηρύχθη έναντί- 
■ Ον τών όμιλου- 
Κ . σών ταινιών,παρ’ 
Ε °λας τάς μεγά- 
fc λας των τελειο- 
f ποιήσεις κυρίως 

διότι απαιτούν 
f ΰπερβολικήνπρο- 
Ε- °οχήν τού θεα- 
' ?0®·
t Τά γένεια 

Ε; τοΰ Τζών Τζίλ- 
ί. · μπερ αυξάνουν 
J. παρά πολύ γρή- 
Κ. Υορα ώοτε νά 
i χρειάζεται νά ξυ

ρίζεται πολλές 
Κ φορές 'τήν ήμέ-

Ιρα. Τελευταίως επειδή ό συμπαθής καλλιτέχνης 
ήρνήθη νά ξυρισθή πλέον άπό 3 φοράς τήν ημέρα, ήρνή-

I θησαν νά παίξουν μαζί του δυό γνωστοί άστέρες, διόιι 
I λέγουν δένμποροϋν νά φιλούν ένα τόσο...γενάτο πρόσωπο.

—Ή έναρξις ιής νέας κινηματογραφικής περιόδου 
τής Ufa έγένετο μέ τό φίλμ τής χαριτωμένης Τζέννυ 
Γιοΰγκο Ή λαθρέμπορος τής Μαγιόρκας».

- Ό συμπαθής καλλιτέχνης Ριχάρδος Κορτέζ εμφα
νίζεται εφέτος εις δύο υπέροχα φίλμ τής Τίφφανυ, εις τό 
Νέα ’Ορλεάνη καί Γοητευτικός ψίθηρος» τά όποια 

έχουν «γυρισθή» καί ώς δμιλοϋντα. Τά φίλμ αύτά κατα
τάσσονται μεταξύ τών καλλιτέρων έξησφαλίσθησαν δέ διά 
τήν Ελλάδα υπό τοΰ κ. Κ. Φραφκέτηι

—Τό περίφημον «Μουλέν Ρουζ» τού Παρισιού γίνεται 
ήδη κινηματογράφος, ήκολούθησε δηλ. καί αυτό τήν τύχην 
τόσων άλλων περιφήμων θεάτρων.

—Ή Μπριγκίττε Χέλμ παρά τάς άντιθέτους διαδόσεις 
θά παραμείνη έργαζομένη εις τήν Ούφα.

—Ό περίφημος σκηνοθέτης Βίκτωρ Φλέμιγκ ("Οταν ή 
σάρξ υποκύπτει) υπέγραψε συμβόλαιον μέ τήν Μετρά.

—Ή Παραμάουντ σκέπτεται νά «ξαναγυρίση» τήν Ma
dame sans gene» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Κλάρα Μπόου.

—Πρόκειται νά κινηματογραφηθή πάλιν ή «Άνάστα- 
σις» τοΰ Τολστόϊ ώς ήχητική ταινία καί μάλιστα μεγάλο 
μουσικό φίλμ.

Ή Λαουρα λσ. Πλάντ θά πρωταγωνιστήση εις τήν ομι
λούσαν ταινίαν «Ή Μαρσαγιές» φίλμ σχετικό μέ τή ζωή 
τοΰ συνθέτου τοΰ γαλλικού εθνικού ύμνου.

— Αί τιμαί των εισιτηρίων τών άμερικανικών κινηματο
γράφων κυμαίνονται άπό 7 δρ. έως 230 δον. Αί δέ συνή
θεις είνε 45 δρ.

—Ή Ufa τό 1926 παρήγαγε 20 φίλμ, τό 1927 μόνον 
16, τό δέ 1928 άνήλθεν εις 27. Ή Aafa 1926]5, 1927J10 
καί 1928]12. Ή Emelka 1926)13, 1927]14 καί 1928)15. Ή 
Bruckmann τό 1926]10. 1927)10 καί τό 1928)2. Ή Terra 
τό 1926)10, 1927]6 |καί τό 1928]13. Ή Phobus 1926)9, 
1927)14 καί 1928)2.

Μία χαριτωμένη σκηνή άπό τήν όπερέττα τοΰ διασήμου σκηνοθέτου ' ’Άϊχμπεργ «Ή ξεπεσμ έν 
κόμησσα μέ τήνΝτίνα Γκράλλα καί τόν Φύτερερ. Έκμετ. Έταιρ. Γ. Συνοδινός καί Παπαστόφαςη
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Η ΟΛΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΙΠ ΑΡΑΓΩΓΗ 1929-1930

ΤΜΣ (ΥΦΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΔΕΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛ 11 ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΧΑΤΖΗ ΜΟΥΡΑΤ Από τό περιώνυμον μυθιστόρημα τοΰ Λ. Τολστόΐ. ’Έργον σπάνιας 
σκηνοθεσίας, άφαντάστου πλούτου, τό όποιον θά άφήση εποχήν εις τά 
κινηματογραφικά χρονικά. Πρωταγωνισταί: ΙΒΑΝ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ, ΛΙΛ 
ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ, ΜΠΕΤΤΥ ΑΜΑΝ. Σκηνοθέτης ΒΟΛΚΩΦ.

ΜΑΝΩΛΕΣΚΟΥ Αριστούργημα εξαιρετικού ενδιαφέροντος εκτυλισσόμενον εις τά πλου
σιότερα κέντρα τών Παρισίων, Βερολίνου, Μόντε Κάρλο, Ριβιέρας κτλ. 
Εργον εξαιρετικής πλοκής καί ενδιαφέροντος τοΰ σκηνοθέτου τού «Μιχ. 

Στρογκωφ». ΤΟΎΡΖΑΝΣΚΥ. Πρωταγωνισταί: ΙΒΑΝ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ, 
ΜΠΡΙΓΓΠΈ ΧΕΛΜ, ΑΤΝΡΙΧ ΓΚΕΟΡΓΚ, ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ.

ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ Γ ό κορύφωμα τής δραματικής τέχνης μέ τό όποιον οί διά
σημοι καλλιτέχναι ΙΒΑΝ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ καί ΜΠΡΙΓΓΠΈ ΧΕΛΜ δη
μιουργούν δυο ρόλους πού θά μείνουν αλησμόνητοι.

ΤΑΞΕ ΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ Κάθε χαρακτηρισμός θά εΐνε κατιότερος τ,ιΰ μεγαλειώδους·] 
αυτού αριστουργήματος τοΰ δαιμονίου σκηνοθέτου ΦΡΙΤΣ ΛΑΓΚ. Κατά 
τό ομώνυμον μυθιστόρημα τού Ιουλίου Βέρν. Πρωταγωνισταί : ΒΙΛΛΥ 
ΦΡΙΤΣ, ΓΚΕΡΔΑ ΜΑΟΥΡΟΥΣ, ΦΡΙΤΣ ΡΑΣΙΙ καί ΚΑΛΟΥΣ ΙΙΩΛ

5)ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΨΕΥΔΗ Ένα δυνατό δράμα άπό τή ζωή τής ρωσσικής αριστοκρατία;.Ή, 
ΤΗΣΝΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒΝΑ μεγαλειτέρα μέχρι σήμερον επιτυχία τής ΜΠΡΙΓΓΠΈ ΧΕΛΜ, 

εις τό πλευρόν τής οποίας πρωταγωνιστούν ό ΒΑΡΒΙΚ ΒΑΡΝΤ καί ό 
ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΝΤΕΡΕΡ. Σκηνοθέτης ό ΕΡΙΧ ΠΟΜΜΕΡ ό δημιουρ—) 
γός τής «Ουγγρικής Ραψωδίας».

ΤΡΙΑ ΕΤΕΡΑ ΣΠΕΣΙΑΛ τοΰ Σκηνοθέτου ΕΡΙΧ ΠΟΜΜΕΡ εκτάκτου 
σκηνοθεσίας καί άφαντάστου ενδιαφέροντος.

6) ΑΣΦΑΛΤ Μέ πρωταγωνιστάς τήν ΜΠΕΤΤΥ ΑΜΑΝ καί τόν Γ. ΦΡΑΙΛΙΧ.
7) ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ Μέ πρωταγωνιστάς τόν ΒΙΛΥ ΦΡΙΤΣ καί τήν ΝΤΓΓΑ 

ΠΑΡΛΟ τούς άλησμονήτους έρμηνευτάς τής «Ουγγρικής Ραψωδία;» καί

8) ΣΙΚΕΛΙΑΝΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ°ΰ ΤΖΟΕ ΜΑ λ σκηνοθέτου τού «Τάφου τοΰ ’Ινδού»;

9) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ Μέ τόν διάσημου ΚΌΝΡΛΝΤ ΦΑ ΓΤ καί

ΙΟ) ΤΖΑΖ

Από τήν ζωήν τών εξόριστων τής Σιβηρίας. Σκηνοθεσία ΓΙΟΧΑΝΕΣ 

ΜΑΓΙΕΡ (σκηνοθέτου τοΰ «Ενόχου») μέ πρωταγωνιστάς ΓΚΕΡΝΊΑ 

ΜΑΟΥΡΟΥΣ καί Γ. ΦΡΑΙΛΙΧ.

II) ΜΑΜΑ κολιμπρι Τό ύπέροχον θεατρικόν δράμα τοΰ Άνρύ Μπατάϊγ μέ τήν ΜΑΡΙΑ 

ΖΑΚΟΜΠΙΝΙ.
2)

εξαιρετικής

Εκτος τών ανωτέρω ΣΠΕΣΙΑΛ ή έφετεινή 

ΓΕΣΣΑΡΕΣ ΟΠΕΡΕΤΊΈΣ μέ. την γεμάτη

παραγωγή τής ΟΥΦΑ περιλαμβάνει: 
χάρι καί ώμορφιά αγαπητή άπό τ

ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΎ.

II) ΑΝΤΙΟ ΜΑΣΚΩΤ

Μ)0 ΒΑΓΑΠΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ 

»)ΠΑΡΗΜΕΛΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

■*) Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΩ

έ πρωταγωνιστάς: ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕ'Ύ '

ΑΡΡΥ ΧΛΛΜ, ΙΓΚΟ ΣΙΜ.

ΤΕΣΣΛΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ τής ωραιότατης ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ πρωταγωνίστριας

Ι7> ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

II)

»)

♦OBOE ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ Η...· *αι

»)
ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

0 ΔΙΓΑΜΟΣ \ράμα εκτάκτως ενδιαφέρον εκτυλισσόμενο 
τής Σταμπούλ, ιιέ πρωταγωνιστάς τόν AT δ 
ΜΠΕΤΤΥ ΑΜΑΝ.

®) ΤΟ ΖΑΡΙ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ Ταινία Ινδικής

yEnopi Μία περιπέτεια είς τά παρθένα δάση της

ΓΚΕΟΡΓΚΈ

ΣΕΕΤΑ ΝΤΕ BY

ulF



Κινίιΐκιτογριιόικός Άότιιρ 11
Κινηματογραφικός Άοτήρ » - - - .—,—. = 10

•Η Π. Ε. Κ, 
ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KAPPA
ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό διοικητικόν συμβούλιον τής «Πανελληνίου 
Ένιόσεως Κινηματογραφικής», συνελθόν εκτάκτως 
επί τφ τραγική) άγγέλματι τοΰ θανάτου τοϋ τα- 
μίου αυτή;:

\ΗΜ. KAPPA
Αποφασίζει:

Ιον) "Οπως αντί στεφάνου, διατεθώσι δρ. 10< Η) 
εις τό Χημοτικόν Νοσοκομείο)' « Ελπίς».

2ον) Νά παρακολούθηση τήν κηδείαν σύσσωμου 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον.

:>ον) Ν άποσταλώσι συλλυπητήρια γράμματα εις 
τήν οικογένειαν τοΰ έκλιπόντος.

4ον) Νά άργήση τό γραφεϊον της Ένώσεως 
επί τριήμερον, καί

Γιον) Νά δημοσιευθή τό παρόν ψήφισμα διά 
τών εφημερίδων «’Έθνος», « ΑκρόποΛίς», «Ελλη
νική» καί τοΰ «Κινημ. Άστέρος».

Άθήναι, ’> Οκτώβριοί’ 1929
Ο ΙΙρόεδρος Ο γεν. γραμματείς

Ι1ΑΝ ΓΚΡΕΤΣ1ΙΣ Τ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΥ

omi rmi τιιϊιιι
KAI MIA ΝΕΑ ΕΦΕΓΡΕΣΙΣ

ΜΟΣΧΑ, Σεπτέμβριος. (Πρ. Τάς).—'Ο Ρώσσος σκηνο
θέτης Πουντόβκιν, δστις ένεφάνισεν επί τής οθόνης τάς 
κινηματογραφικός ταινίας Μήτηρ» καί «Εις απόγονος τοΰ 
Τσεγκίς Χάν», θά προβή εις τήν έμφάνισιν τής πρώτης 
όμιλούσης κινηματογραφικής ταινίας έν Ρωσσία. ΓΗ 
ταινία αδτη μέ τόν τίτλον «Ή ζωή εΐνε καλή περιγράφει 
εν έπεισόδιον τοΰ εμφυλίου πολέμου. Αί πράξεις έχουν 
φωτογραφηθή ανεξαρτήτως τοϋ ήχου. Ό Πουντόβκιν προ
σπαθεί νά εϋρη διά μέσου τής διπλής ταύτης εμφάνισε υς 
τής άφώνου καί τής όμιλούσης ταινίας νέον καλλιτεχνικόν 
συνδυασμόν διά τοΰ όποιου ό όμιλών κινηματογράφος θ’ 
άνέλθη είς τό ΰψος ένός καλλιτεχνικού έργου.

ΊΙ Ρωσσική κινηματογραφική έπιχείρησις Μεσραμπομ- 
φίιλίι σκοπεί έκτος τούτου νά εμφάνιση είς τήν σκηνήν 
μίαν όμίλοΰσαν διδακτικήν ταινίαν ή οποία θά κατασκευ- 
ασθή υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ Νετσωβ καί απο
τελεί προσπάθειαν πρός χρησιμοποίηση’ τής όμιλούσης 
ταινίας πρός διδασκαλίαν τών άναλφαβήτων Οΰτω δέ τό 
θέαμα θά μεταμορφώνεται είς μάθημα. Ή ιδία εταιρεία 
ετοιμάζει καί πολλάς όμιλούσας ταινίας διά τόν εορτα
σμόν τής επετείου τής έπαναστάσεως τοΰ ’Οκτωβρίου. Ή 
εταιρεία αΰτη έλαβεν έσχάτως φωτογραφίας τών οδών τής 
Μόσχας διά τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον. Αί ταινίαι 
αΰται έξετέθησαν είς πολλάς όθόνας τής Μόσχας καί έπέ- 
τυχον πληρέστατα. Πάντα τά τοπία έλήφθησαν υπό μη
χανής κατασκευασθείσης υπό τοϋ Ρώσσου μηχανικού 
Τάγκερ. Ό εφευρέτης οΰτος θά θέση προσεχώς έν ένερ-

1.........ςτηλη.........ρ
] ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |

Κ. Πολνζάχην (Αάρισσαν). -Ή διεύθυνσις τής Norma 
Talmadge είνε: Talmadge Producing. Corp 1Ο'ι1 N. For
mosa. Hollywood California U.S.A.

’Ιδού καί αί διευθύνσεις μερικών έκ τών καλλίτερων σκη
νοθετών τοΰ Hollywood : 4) Cecil. Β. de Mille Pic
tures Corp. Culver City California. 2) Fred Niblo : 
c)o Metro— Goldwyn —Mayer Studios. Culver City. 
California. 3' Joseph von Sternberg, Ernst Lubitch : 
c'o Paramount Famous Lasky Corp. Studios, 5311 
Melrose Avenue Hollywood California U.S.A.

Φίλον. Ένταΰθα. 1) Ή Pola Negri, Πολωνίς τήν κατα
γωγήν, έγεννήθη τήν 30 Δεκεμβρίου 189Ϊ. Τό πραγματικόν 
της όνομα είνε Apollonia Chalupez Εΐνε ύπανδρευμένη 
μέ τόν πρίγκηπα Serge Mdivani. 2) Ό διάσημος Αμερι- 
ρικανός κωμικός Buster Keaton έγεννήθη είς τό Kansas 
τής ’Αμερικής τήν 4 ’Οκτωβρίου 1896. Εΐνε ύπανδρευμέ- 
νος μέ. τήν Natalie. Talmadge, τήν αδελφήν τής Norma 
καί Constance Talmadge έκ τής όποιας άπέκτησεν καί 
δύο χαριτωμένα παιδάκια, τόν’Ιωσήφ καί Ροβέρτον Keaton 
Ή Διεύθυνσις του εΐνε : c)o Metro-Goldwyn—Mayer 
Studios. Culver City. Colifornia. 3) Ή πληροφορία σας 
ορθή. Πράγματι τό εϊδωλόν σας ή Joan Crawford, μέ 
τό πραγματικόν της όνομα Bucille le Sueur, ύπανδρεύθη 
έσχάτως τόν υίόν τοΰ Douglas Fairbanks. Οί γάμοι των 
έτελέσθησαν τήν 3ην ’Ιουνίου έ. έ είς τήν μεγαλητέραν 
Καθολικήν ’Εκκλησίαν τής Ν. Ύόρκης τοΰ St. Malachy, 
δηλαδή ακριβώς είς τήν ιδίαν έκκλησίαν άπό τήν όποιαν 
τήν 26 Αύγούστου 1926 έκηδεύθη δ Βαλεντίνο. Έγεννήθη 
είς τόν "Αγ. ’Αντώνιον τοΰ Τεξάς τής ’Αμερικής τήν 23 
Μαρτίου 1906. ’’Ηρχισεν τό στάδιόν της ώς χορεύτρια έξε- 
λιχθεϊσα κατόπιν πολλών κόπων είς κινηματογραφικόν 
αστέρα. Ή διεύθυνσις της είνε ; c)o Metro—Goldwyn 
Mayer Studio·'. Colver City California U.S A.

Καί τώρα μίαν παράκλησιν. άλλη φοράν όχι τόσες ερω
τήσεις μαζύ. IFampas

Η DERUSSA ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ
ΒεΡΦΑΙΝΟΝ. (Όκτώβριρς)—Μεγάλα σκάνδα

λα άνεκκλύφθησαν περί τήν διαχείρισιν τή; ρωισο- 
γερμανικής έταιοίας Derussa. 'C γερμανικό; κινη
ματογραφικό; τόπο; επιτίθεται κατά τών καταχρα
στών Πόπ καί Σέχρερ αντιπροσώπων τοϋ κ. Σκλάρζ 
καί έρωτά τί σκέπτεται νά πράξη έπϊ τής ύποθέσεως 
αΰτης ή έπίσημος άντιπροσωπεία τών U..S..S.R.

Λ Η Ξ, 1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 τρέχ. μηνός ’Οκτωβρίου λήγουν αί συνδρομαί 

τών κ. κ. Γ. Παπαδοτούλου. Γ. Κοσμίδη. Γ. Αουδάρου. 
Α. Πασπάτη καί Μετρό Γκόλδουϊν (Άθήναι). Κινηματο
γράφου ’Ολύμπια (Πειραιεύς), Α. Μ.τιζέλη (Κέρκυρα), Κι
νηματογράφου Διονύσια (Θεσσαλονίκη), Β. Αεμπέση (Χαλ
κίδα), Ε. Φραγκούλη (’Ηράκλειον), Β. Αυμπάρη ("Εδεσσα). 
Κινηματογράφου Διονύσια (Σέρραι) καί Ζήνωνος Παπαδο- 
πούλου (Λευκωσία—Κύπρου).

Παρακαλοΰνται θερμότατα οί ανωτέρω κ. κ. φίλοι 
συνδρομηταί όπως μας ειδοποιήσουν εγκαίρως εάν επιθυ
μούν νά λαμβάνουν καί είς τό μέλλον τόν Κινηιιατογρα- 
φικόν ’Αστέρα», ϊνα μή διακοπή έξ υπαιτιότητας των ή 
περαιτέρω αποστολή τοΰ φύλλου.
γεια νέον μηχάνημα συμπληρωματικόν διά τήν προσθήκην 
τών ήχων είς τήν συνήθη κινηματογραφικήν μηχανήν. 
ΊΙ νεα εφεύρεσις τοΰ Τάγκερ στηρίζεται επί όμοιων 
βάσεων πρός τήν πρώτην. άλλ' ένεκα τής ευκολίας με
ταφοράς καί τής άπλότητος τής κατασκευής θά διευκο- 
λύνη πολύ τήν στροφήν τών ταινιών μέ τά τοπία, τά 
γεγονότα καί τάς διασαφηστικάς ταινίας.

C1EN
ΟΙ2ΡΑΙΟΙ αναιδές:

Ό "Αδωντς τοΰ 2Οοϋ αΐ&νος είνε ντεμοντό.— 
‘Ισχυρά προαωπικότης.
Ή μόδα τοΰ «ωραίου άνδρός» εύρίκεται εις τήν 

δύσιν της :
Ο Αδωνις τοΰ 20οΰ αίώνος ετοιμάζεται νά 

παραχώρηση τή θέσι. του εις τόν αθλητικόν καί κά
πως χονδροειδή τύπον πού μοιάζει μέ ήρωαπαλαιοΰ 
μελοδράματος;

Αί γυναίκες αρχίζουν νά βαρύνωνται τόν λεπτόν 
καί κομψόν τύπον, τόν όμοιάζοντα μέ τόν ’’Αγγλον 
καταχτητήν Μπροΰμελ;
— Τ, χαράν προσωπικότητα

Αν εινε αληθές οτι ό κινηματογράφος άνταπο- 
κρίνεται μέ τά γοΰστα καί τις ιδιοτροπίες τοΰ Κοι
νού, ο άσχημος άνδρας, πού είνε προικισμένος μέ ι
σχυρόν προσωπικότητα, έχει σήμερον τήν μεγαλει- 
τέραν εύνοιαν. Οί λεπτοφυείς νέοι, μέ τό κανονικό 
καί τό κομψό προφίλ καί τών οποίων τά μάτια εκ
φράζουν κάποιαν νοσταλγίαν, δέν χρησιμεύουν σή
μερον παρά ως ρεκλάμες... έμπορορραπτών και υπο
δηματοποιών. Είνε αδύνατον πλέον νά πληγώσουν 
τις γυναικείες καρδιές, διότι αυτές έπέρασαν στά χέ
ρια τών άσχήμων.
— Alxla ό Κινηματο

γράφο;
Οί Άδιόνιδες, οί ό

ποιοι παρεμερίσθησαν 
σκληρώ; χάριν τών ά- 
σχ ήμ ων, ί σχυρίζονταιότι 
ή αιτία αυτής τής μετα
βολής είνε αί κινημα
τογραφικά! ταινίαι. Οί 
ωραίοι έγκαταλελειμένοι 
επιδεικνύουν μέ δίκαια 
παράπονα τόν κατάλο
γον τών ηθοποιών πού 

ί συγζεντροίνουν τάς συμ
πάθειας τοΰώραίου φύ
λου. Μεταζύ αυτών δέν 
υπάρχει ούτε ένας πού 
να εινε αρκετά ωραίος.
Απ’ εναντίας. Παρα

δείγματος χάριν ό Τζών 
ίΤζιλμπέρ έχει μιά άπό 
,τις πιο ακανόνιστες μύ
τες πού μπορεί κανείς 
νά φαντασΐιή. Έν τού- 
τοις εΐνε ό αγαπημένος 
«ηοως» τών κυριών καί 
τών δύο κόσμων.

Τό γεγονός εΐνε δ’τ1 
ύ Γζιλμπέρ δέν οφείλε1 

τήνέπιτυχίαν του είς εναώραΐον παρουσιαστικό,άλλά 
είς τήν εξυπνάδα καί τήν έπιτηδειότητα μέ τήν ό
ποιαν ερμηνεύει τούς ρόλους τοΰ «ερωτευμένου». 
Είς τήν ισχυρόν προσωπικότητα πού άναφέραμε. 
ΙΙρότινων ετών, ότε «έγυρίζετο» ή ταινία «Δόξα»,ό 
ρόλος ένός σκληρού καπετάνιου έδόθη είς τόν Μάκ 
Λάγκλεν. Έπρόκειτο περί ένός ρόλου αρκετά δυσά
ρεστοι'. Γ() Μάκ Λάγκλεν, ό όποιος δέν διακρίνεται 
για την ώμορφιά του, προσεπάθησε νά δειχθή άκό
μη ασχημότερος καί τό επέτυχε. Εν τούτοις οί γη- 
ναίκες τόν έχειροκρότησαν μέ ενθουσιασμόν καί τόν 
άπεκάλεσαν «γόητα». 'Ο Μάκ Λάγκλεν έλαβε χιλιά
δας ερωτικών επιστολών καθώς καί.πολλάς προτάσεις 
γάμου άπό πλουσιωτάτας γυναίκας.

πωλουνταιφωτΈγραφια!
Ιίΐς χό· γραφεί» ι»ας πωλοϋνχαι φωτο

γραφίαν μ.εγέθους 1Η—^-4, βκιηναί χαϊ 
πρόσωη» άπο διάφορα νεώτ/.τα χννημ.α· 
τογραφνχά έ.^γ/,ώρανότατανχαί πολύ κα
τάλληλον Πνά κάδρα ^πολυτελείας, μόνον 
ΙΕ» δραχμά; έκαστη. 

CINEMA
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevard Elisabsta 14. Bucarest (Roumanie)

Μία σκηνή άπό τό νέον εργον «Ίουδήθ καί Όλοφέρνης μέ τήν Τζία Ρου- 
σκάγια καί τόν Μπαρτολομέ» Παγκάνο (Μασίστα) τοΰ όποιου τήν έκμετάλ- 

ευσιν δισ^τήν Ελλάδα έχει τό γροφεϊον Δ. Ι·. Καρρα.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
■

Τό ότι χάλασε ό κόσμος, δέν υπάρχει βεβαίως καμ- 
μία αμφιβολία. 'Επί 15 20 ημέρας, ώς θά ενθυμούν
ται οί άναγνώσται μας, ή συνεχής βροχή καί τό τσου
χτερό κρύο στον μάς θύμιζε ’Ιανουάριον, ήνάγκασε ό
λους τούς θερινούς κινηματογράφους νά κλείσουν καί 
μάλιστα μέ μεγάλας ζημίας. Έκ παραλλήλου. όλο χαοά 
οί διευθυνταί τών χειμερινών, έπέσπευδον τάς έπι- 
σκευάς των διά ν’ αρχίσουν όσο τό δυνατόν ένωοίτεοα 
τάς εργασίας των καί μή χάσουν τήν ευκαιρίαν πού 
τούς παρουσιάζετο. Τό ΙΙάνθεον μάλιστα, πρώτον ε- 
σπευσε νά έπαναλάβη τάς παραστάσεις του. μετά μίαν 
δέ περίπου εβδομάδα, δηλαδή άπό τού παρ. Σαββάτου 
5 τρέχ. μηνός, ήρχιΟε νά λειτουργή καί τό «Σπλέντιτ».

’Ήδη όμως οπότε μάς έπεσκέφθη καί πάλιν τό θέ
ρος καί ήνοιξαν καί πάλιν όλοι οί θερινοί κινηματογρά
φοι, οί θεαταί τών ανωτέρω δύο λειτουργούντων χειμε
ρινών μετρούνται είς τά δάκτυλα. ’Ιδίως μάλιστα τό 
«Πάνθεον», παρ’ όλας τάς πομπώδεις διαφημή}εις καί 
τά είς ιδιαιτέρας στήλας τών εφημερίδων δημοσιευό
μενα έπι πληρωμή κοινωνικά. ώς δήθεν κρίσεις δημο
σιευόμενοι ύπ’ αυτών τούτων τών εφημερίδων, δέν κα
τορθώνει νά συγκίνηση τόν κόσμον διόλου ό όποιος 
προτιμά τόν ώραΐον του περίπατον καί τά διάφορα άλλα 
κέντρα αναψυχής, άπό τήν είκοσαμελή !! έξ 8 μουσι
κών —θαυμασίαν καί ύπέροχον ορχήστραν τού κ. Κρασ- 
σά. Έξαίρεσιν μόνον αποτελεί τό ^Σπλέντιτ*, διότι τό 
πρωτοφανές πλουσιώτατον πρόγραμμά τον συγκεντρώνει 
άπειρον πλήθος θεατών. Ίδίω; αί νυκτερινοί παραστά
σεις 10 — 12. συγκεντρώνουν ό.τι εκλεκτόν έ'χει νά πα- 
ρουσιάση ή ’Αθηναϊκή κοινωνία.

Τό «Ονφα \ Πάλας» θά κάμη έ'ναρξιν τήν προσεχή 
Δευτέραν 21ην τρ. μέ τό έ'ργον ’Αντίο μασκώτ , θά 
προβάλη δέ άποκλειιτικώς βωβάς ταινίας παραγωγής 
U.F.A. ‘

Μετ'όλίγας ημέρας θά κάμη έναρξιν καί ό νέος βωβός 
κινηματογράφος ’Απόλλων έπισκευασθείς καί διακο
σμηθείς κατά τοιούτον τρόπον υπό τού καλλιτέχνου κ. 
Κλώνη ώστε νά καταστή ε να κομψοτέχνημα.

Τό Αττικόν» υπολογίζεται ότι θά είναι είς θέσιν νά 
κάμη έναρξιν εντός τής έβδομάδος μέ τάς ηχητικός ται
νίας. περαιουμέναιν τών μηχανικών εγκαταστάσεων. 
Εννοείται οτι ή άγωνία τού κοι ού καί νά ίδή νά ά-'.ούση 
τήν νέαν αυτήν έφεύρεσιν τής ανθρώπινης διανοίας, 
εχει φθάση είς τό κατακόρυφον. Τήν περιέργειάν του 
αυτήν αυξάνει καί μία σχετική διαφήμησις τού <Παν 
θέου , οτι εντός 10 ημερών εγκαθίσταται εκεί ό τελειό
τερος \! όμιλών καί ηχητικός κινηματογράφος. Εννοεί
ται οτι ή έγχατάστασις τού Πανθέου», δέν έχει ούδε- 
μίαν σχέσιν μέ τάς εγκαταστάσεις τού «Σάλον Ίντεάλ» 
καί τού «'Αττικού». Πρόκειται περί έγκαταστάσεως 
ένόςφωνογράφου συστήματος Σινεβόξ,άν δένάπατώμεθα, 
συγχρονισμένου μέ τήν έκτύλιξιν μιας ταινίας καί τής 
οποίας αί φωναί καί οί ήχοι θά άποδίδονται έκ τής 
πλακός τού φωνογράφου διά μεγάφωνων τοποθετούμε
νων καταλλήλως. ’Εννοείται ότι ή λεγομένη ηχητική ή 
ομιλούσα, όπως τήν ονομάζει τό Πάνθεον» αυτή ταινία, 
θά άποτελή μίαν ποικιλίαν. διότι ιό κύριον πρόγραμμα 
θά είναι ή βωβή ταινία καί αί κατάλληλοι διαφημίσεις 
διά τών οποίων κατορθώνει πάντοτε τό Πάνθεον νά. 
έπιβάλλη είς τό κοινόν διάφορες βλακείες ώς πραγ-| 
ματικά αριστουργήματα, τό επιτυγχάνει δέ θαυμάσια, 
διόιΐ ώς γνωστόν ό ’Αθηναίος είνε αρκετά αφελής.

ΊΙ έναρξις τού Σάλον Ίντεάλ» μέ ήχητικάς ταινίας 
θά βραδύνη πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι τού τέλους Νοεμ
βρίου περίπου, λέγεται όμως ότι έχει εξασφάλιση ποικι
λίαν ώραίων καί τελειοτάτων ηχητικών καί όμιλουσών 
ταινιών, τών Γουώρνερ Μπρόδερς, Τύφφανυ Σιάλ καί 
Φέρστ Νάσιοναλ.

Έν τω μεταξύ θά κάμη έναρξιν τών παρα.^τάΰεών 

του μέ βοτβάς ταινίας άπό τής προσεχούς Δευτέρας.
Πολύ σύντομα λέγεται ότι θά τοποθετήση μηχάνημά 

ήχητικού κινηματογράφου καί τό «Πανόραμα διά τό 
όποιον ό διευθυντής του κ. Κοσμιδης είναι άξιος θερ
μών συγχαρητητίων.

Ιδιαιτέρως όμως είνε άξιος θερμών συγχαρητηρίων 
καί ένας νέος, αλλά θαρραλέος επιχειρηματίας κινημα
τογράφου. ό κ. Χαρ. Μπόλας ό οποίος επροι- 
κισε τήν συνοικίαν'Αγ. Παντξ,λεήμονος μέ ενα θαυμαστόν^ 
κινηματογράφον, τόν όποιον θά έζήλευαν ασφαλώς καί 
τά κέντρα τήζ πόλεώς. Είς τό τέρμα περίπου τής οδού 
Άχαρνών καί ακριβώς πρό τού κινηματογράφου, «Μα
γεία» τού καίΠροέδρου τήςΠ.Ε.Κ. κ. Γκρετση,ευρισκεται 
ό νέος αυτός κινηματογράφος, υπό τήν επωνυμίαν « Α
ρης». Κτισθείξ επί τούτο διά κινηματοθέατρον εκ μπε- 
τόν-άρμέ, μέ τελείας μηχανικός έγκατασιάσεις^ θαυμά- 
σιον μπουφέ, αίθουσαν αναμονής, πρώτης καί δευτερας 
σειράς θεωρεία, μέ διακόσμησαν τού εσωτερικού όχι μό
νον ώραίαν αλλά πού διακρίνει άνθρωπον μέ γούστο 
λεπτό αλλά καί πρό ηαντός μέ όρεξιν νά έργασθή. καθί
σματα πού θά έζήλευε καί ό καλλίτερος κεντρικός κινη
ματογράφος. θά καταστή ασφαλώς τό κέντρον συγκεν 
τρώσεως. τής πραγματικά αριστοκρατικής κοινωνίας τής 
συνοικίας εκείνης. *

'Η φορολογία τών εισιτηρίων τού κινηματογράφου 
εξακολουθεί νά παραμένει δυστυχώς ή αυτή καί ούτε 
καμμία νά καταβάλλεται ενέργεια έκ μέρους τής Πανελ
ληνίου ένώσεως Κινηματογράφων . παρά τω υπουργείω 
τών Οικονομικών προς έλάττωσιν τής βαρυτάτης αυτής 
φορολογίας. Τό νέον Διοικ. Συμβούλιον τής «Π.Ε.Κ. 
τού οποίου προεδρεύει ό δραστηριώτατος κ. Γκρέτσης. 
νομίζομεν ότι είνε καιρός νά έπιληφθή καί τού ζητή
ματος τούτου έπικαλούμενον τήν αρωγήν τού κ. Β. Δε- 
ληγιάννη άλλοτε διευθυντού τού «Οίκον. Ταχυδρόμου 
καί νύν υφυπουργού τών Οικονομικών ώς και τού κ. 
Μιχ. Αίλιανού βουΐευτού καί διευθυντού τού «Οικονο
μολόγου Αθηνών», οί όποιοι κατά καιρούς δι άρθρων 
των δ ]μοσιευθέντων είς τάς ύπ’ αυτών διευθυνομένας 
οίκ ονομολογικάς έφημερίδας, ύπεδείκνυον τήν τροπο- 
ποίησιν τής επαχθούς καί αδίκου αυτής φορολογίας. 
'Εκτός αν τότε ώς δυμοσιογράφοι ήσαν σύμφωνοι μέ 
τάς απόψεις τών επιχειρηματιών τού κινηματογράφου, 
τώρα δέ ώς μέλο; τής επί τών οικονομικών κοινοβου
λευτικής επιτροπής ό εις καί υφυπουργός τών Οικονο
μικών ό άλλος, λησμονούν τούς τίμιους δημοσιογραφι
κούς των αγώνας.

Έκ παραλλήλου τό Διοικ. Συμβούλιον τής Π.Ε.Κ.» 
δέν πρέπει νά λησμονή ότι επαναλαμβανομένων λίαν 
προσεχώς τών εργασιών τής Βουλής,εύρίσκεται υπό ψή- 
φΐυιν καί τό νέον νομοσχέδιον περί λειτουργίας τών κι- 
νηματογράφαίν τό όποιον ή Π.Ε.Κ.» γνα)ρίζει παντός 
άλλου καλλίτερον. πόσον θά είνε καταστρεπτικόν διά 
τάς κινηματογραφικός επιχειρήσεις καί πρό παντός τών 
επαρχιών, εάν τούτο καταστή νόμος καί τεθή είς 
εφαρμογήν.

• . *
Οί ένοικιαςτταί τού Φόρου Δημοσίων Θεαμάτων προέ- 

βησαν άπό τής παρ. έβδομάδος είς τήν κατάσχεσιν τών 
άτελειών. τών μελών τού Σωματείου τής Π.Ε.Κ. Δέν 
θέλομεν νά πιστεύσωμεν τά διαδοθέντα, ότι, ό τέως 
πρόεδρος τής Π.Ε.Κ. μένεα πνέων διότι έξηναγκάσθη 
νά παραιτηθή τής προεδρείας. διέδωσε οτι δέν ύφίστα- 
ται τοιούτον σωματεΐον γ.αί ό ι παοεισέφρυσαν εις αυτό 
ώς μέλη, πρόσωπα ξένα προς τούς έπαγγελματίας κι
νηματογράφων .Διότι άν τοιούτον τι εγένετο ποτέ, ασφα
λώς εγένετο κατά τό διάστημα τής προεδρείας τού κ. 
Τριανταφύλλου, οπότε διά νά εχη ούτος πάντοτε τήν 
πλειοψηφίαν ένέγραφε ώς μέλη καί έργάτας. ενώ ώς 

γνωστόν ή Π.Ε.Κ. είνε καθαρώς σωματεΐον εργοδο
τών. Πάντως τό Διοικ. Συμβούλιον οφείλει νά φροντίση 
καί γιά τό ζήτημα τούτο όπερ ενδιαφέρει πάντας τούς 
επιχειρηματίας, τών οποίων ή μή έλευθ ρα είσοδος είς 
τούς κινηματογράφους δυσχεραίνει μεγάλως τάς εμπο
ρικός των συναλλαγάς. Μία καλή συνεννόησις τής Ένώ- 
σεως κινηματογράφων μετά τών ενοικιαστών τού φόρου, 
θά έ'/η άσφαλώς αγαθά αποτελέσματα.

* 
< \ ,, * *Τό παρελθόν Σάββατον άνεχώρησε διά ΙΙαριοίους ό κ. Κ. 

Φραγκετης της 1 iffany Sthdl όπως παραλάβη έκεΐθεν τάς νέας 
ηχητικας και όμιλουσας ταινίας τής εταιρείας αυτής αί όποϊαι θά 
προβληθούν κατά την έφετεινήν σαιζόν είς τό Σαλόν ’Ιντεάλ.

ΙΙρός τόν αυτόν σκοπόν μεταβαίνει είς Βερολϊνον και ό κ. Βί
κτωρ Μιγαηλίδηςτής εταιρείας’Αμολογ^ίτη—Βουλγαρίδη.Αί ταινίαι 
τάς όποιας θά κομίση έκεϊθεν ό κ. Μιχαηλίδης θά είνε 
παραγωγής τών έταιρειώνΓουώρνερ καί Φέρστ Νάσιοναλ θά προ
βληθούν καί ανταί είς τό άντοτέρω κινηματοθέατρον.

Επανήλθε πρό ημερών είς τας Αθήνας περατώσας τήν άνά 
ιά Βαλκάνια καί Τουρκίαν περιοδείαν του ό διά τήν ’Εγγύς 
’Ανατολήν γενικός διευθυντής τής Φόξ Φιλμ κ. Φ. Χάρλεϋ.

Εντός τής έβδομάδος άφικνεϊται οικογενειακές εκ Κιον)λειος 
ό κ. Κοονφελδ γενικός διευθυντής τής Μέτρο Γκόλντουϊν-Μάγερ 
διά τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Κινημ. «Ζιονΰστα». —Άπό τής παρ. Κυριακής 29 λή- 
ίαντος έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «"Ερως καί διάβολος» 
μέ τόν Μίλτων Σίλς καί τήν Μ. Κόρντα μέ έξαιρετικήν 
έπιτυχίαν. ’Επίσης προεβλήθη τό έργον Τό μελανόν της 
σημεϊον» μέ τήν Χάρβεϋ.

Κινημ. Παλλάςν.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μω
ρά παρθένος μέ τήν Σούζυ Βερνόν καί Φλόγα έρωτος» 
μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ καί τόν Ι’όναλδ Κόλμαν.

Κινημ τΠατέν.—Προεβλήθησαν τά έργα Ή ωραία 
τής Βαλτιμόρης» μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο καί Ή γυ
ναίκα τοΰ δρόμου .

Κινημ. Κίγκ Ζώρζ. — Προεβλήθη 'Ο πρίγκηψ Ζιλάχ».
Κινημ. ’Αττικόν >. —Προεβλήθησαν. τό τέλος τοΰ έρ

γου Φανφάν λά τυλίπ» καί 'Ο "Αγγελος τοΰ σκότους 
μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ.

Κινημ. Ροναγιάλ.. Προεβλήθη Ό περιπλανώμε- 
νος ’Ιουδαίος».

Κινημ ’Αθήναιονι.—Κατά πληροφορίας δ έν λόγιο 
κινηματογράφος ένοικιασθείς ύπό τών γνωστιΰν καί ενερ
γητικών επιχειρηματιών κ. κ. αδελφών Σεγούρα μετατρέ- , 
πεται κατά τήν χειμερινήν περίοδον είς αίθουσαν θεά
τρου.

Κιν ημ. τΜοδέρν> . --Προεβλήθησαν τό έπεισοδιακόν | 
Ανάμεσα στούς λύκους», τό αυτοτελές «Ό βασιλεύς τής 

ταχύτητος καί «Ή κλοπή νέου σερίφη .
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. ΙΙάνθεον (ταράτσα). —Προεβλήθήσαν τά έργα 
Βέρα Μίρτσεβα», Σάλλυ ή χορεύτρια τοΰ ιπποδρομίου , 
Ναύτης τού γλυκού νερού», «'Η καλύβα τοΰ μπάρμπα 

Τόμ , καί «Βαρώνος άτσίγκανος».
Κινημ. ΙΙάνθεον (Αίθουσα).-Προεβλήθησαν «Ό 

ναύτης τού γλυκού νερού , «Θάρρος μέχρι τρέλλας», 
«Τρομακτικοί περιπέτειαι χρυσοθηρών» καί Βαρώνος 
Άτσίγκανος».

Κινημ .Ίντεάλ .■ -Προεβλήθησαν Οί ερυθροί έπι- 
δρομεΐς», 'Η κατάσκοπος τοΰ σεΐχη καί Ή μικρούλα 
τού ντάνσιγκ» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.
ΒΟΛΟΣ

"Αν καί ό καιρός μετεβλήθη είς θερινόν, έν τούτοις 
οί κινηματογράφοι έχουν αρκετή κίνησιν. Κατά τήν άρξα- 
μένην χειμερινήν περίοδον προβλέπεται μεγάλη άμιλλα 
στήν προβολή καλών έργων μεταξύ τών τριών κινηματο-

γράφων πού ί)ά λειτουργήσουν. Τό ’Αχίλλειο?» όμως Οά 
έχη άναμφιβόλως τήν προίτη θέσιν μέ τά έργα πού 
έχει έξασφαλίσμ κσΐ μέ οσα πρόκειται νά'κλείση κατά τό 
μετ’ όλίγας ημέρας τα'ξείδιον τοΰ διευθυντού του είς ’Α
θήνας. Επίσης αναχωρεί κατ’ αύτάς δι’ ’Αθήνας καί ό κ. 
Φραγκουδάκης διά τήν εκλογήν τών έργων πού θά προ
βληθούν είς τόν κινηματογράφον του «Αττικόν». Ό κ. 
Άργυλλάς ωσαύτως υπόσχεται έργα τελευταίας παρα- 
νωΥθ?; , . .Κινημ. .Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν τα έργα .«Ιο 
μελανόν της σημεϊον», «01 κοζάκοι» μέ έπιτυχίαν, Ενα 
ερωτικόν σκάνδαλον» μέ τήν Ζακομπίνι καί Ό μυστικός 
ταχυδρόμος» μέ άρίστην έπιτυχίαν.

Κινημ. Άργνίλα> .—Τήν παρ. Κυριακήν έκαμε έναρ- 
ξιν μέ τό έργον Πείσματα άγάπης · μέ άρκετα καλήν επι
τυχίαν.

Κινημ. «Έξωοαϊστικής και Κύματα . -Διεκοψαν 
τάς θερινάς των παραστάσεις.
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ «’Αμερικανικός,. - Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή δικηγορίνα . Μαριέττα», Ό άνδρας, ή γυναίκα καί 
τό αμάρτημα», «Ή γυμνή γυναίκα καί «Δημόσιος υπάλ
ληλος».

Κινημ. Αθηναϊκός >.—"Αργεί.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Μαστρονικολοηοϋλον. Κατά τήν παρ. εβδο
μάδα προεβλήθησαν τά έργα Τό σκάνδαλον τοΰ Βάδεν- 
Βάδεν» καί Τό νυφικό κρεββάτι».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. .Πάνθεον. .—Προεβλήθησαν τά έργα Αουϊ- 
ςιάνα μέ τόν Μπίλλυ Ντόβ μέ καλήν έπιτυχίαν. Ό βα
σιλεύς τών κάμπων» καί «Μιά νύχτα στό Λο-νδϊνον .

Κινημ. ’Ανατολή .—Προβάλλεται τό επεισοδιακόν 
«Οί πειραταί τού χρυσού».

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ,
Μέ τήν έγκαθιδρυσιν τοΰ όμιλοΰντος κινηματο

γράφου προσετέΟησαν είς τά τόσα «ϊδη τραγουδιών 
—όπερεττας επιιΤεωρήσεως, μελοδράματος κτλ.—καί 
τά τραγούδια τοΰ κινηματογράφου.

’Έτσι επί τή ευκαιρία τοΰ «γυρίσματος» μιας ό- 
μιλούσης ταινίας ύπό τόν τίτλον »Colege Love» 
είχαν προσληφΑή διά νά τραγουδήσουν ώρισμένα 
τραγούδια τής ταινίας, αρκετοί φοιτηταΐ τοΰ όμιο- 
νύμου πανεπιστημίου.

Ία τραγούδια αυτά τόσον ήρκεσεν εις τούς νεα
ρούς σπουδαστής—ηθοποιούς ώστε τά έφεραν καί 

1 έξω τοΰ στούντιο καί τά διέδοσαν μεταξύ τών συμ
φοιτητών των είς τρόπον ώστε νά αντικαταστήσουν 
μέ αυτά δλα τά έως τότε συνειίΐιζόμενα τραγούδια.

Εκτός τούτου ή εταιρία φωνογραφικών δίσκων 
«Βικτόρ» έκλεισε συμφωνίαν διά τής οποίας ανα
λαμβάνει τό προνόμιον τής παραγωγής δίσκων τών 
τραγουδιών τής όμιλούσης ταινίας «Μπροντουαίη».

Π1ΪΛΕ1ΤΑΙ πλήρης κενημ,ατογοα- 
φ-.κή μ.·ηχανή «ροβολης συστήματος ΓΚΩ- 
ΜΟΝ είς πολύ καλήν χατάσταστν καί είς 
συμφέρουσαν τ^μήν. Ι'ράψατεϊ Κωνσταν
τίνον Άρτέμην, ζ\>ήοπώλην Χϋρον, ή 
«Κινηματογραφικόν ’.Αστέρα»
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(Συνέχεια έκ τοϋ 24ου τεύχους)

— Δέν έχω άντίρρηξιν, εΐπεν ό Ούΐξ, ό όποιος 
έφαίνετο δτι προσεπάθει να μαντεύση τήν σκέψιν 
τοΰ Τζέρολντ. ’Έχετε δμως συλλέξει στοιχεία εναν
τίον του; Όχι βέβαια. Αντιθέτως, δλαι αί συμ
πτώσεις βαρύνουν άποκλειστικώς τόν Δάρζιν. Πώς 
ονομάζεται ό άνθρωπος ό όποιος ήθελε νά έκδικηθή 
τόν Χάρντυ ;

— Χούγκ Κλήβ, εΐπεν ό Γκαίρισων, προσφέρων 
μέ δύναμιν τάς δύο λέξεις.

—Καί ποΰ εύρίσκεταί τώρα ό Χούγκ Κλήβ αυ
τός; ήρώτησεν δ Ούΐξ μέ τό σύνηθες εις αυτόν α
πότομον ύφος.

— Κανείς δέν γνωρίζει τί άπέγινεν.'Αλλά σάς τό 
υπόσχομαι δτι θά τόν άνακαλύψω.

Ό Ούΐξ έσηκωθη καί έπήρε τό καπέλλο του τό 
όποιον είχε τοποθετήσει επάνω στό τραπέζι.

"Ενας κτύπος είς τήν πάσταν διέκοψε τήν ομι
λίαν του. Ό ταχυδρομικός διανομεύς είσήλθεν είς 
τό δωμάτιον καί έδωσεν είς τόν Γκαίρισων ένα με- 
γάλον φάκελλον, ό όποιος έφερε τήν σφραγίδα τοΰ 
Μ πίρσιγκτον.

Ό Γκαίρισων έμάντευσεν αμέσως δτι έπρόκειτο 
περί τής φωτογραφίας τοΰ Κλήβ, τήν όποιαν τοΰ 
εΐχεν υποσχεθή ό κ. Σνόου.

—Σάς παρακαλώ νά περιμένετε ένα λεπτόν, 
κύριε Ούΐξ, εΐπεν ό Τζέρολντ κατευθυνόμενος είς 
τήν πόρταν καί αποφασισμένος νά τόν έμποδίση 
νά φύγη. Τό γράμμα αυτό εΐνε ενός φίλου μου 
καί περιέχει πληροφορίας πολύ χρησίμους γιά τήν 
ύπόθεσίν μας. Επιτρέψατε μου νά τό διαβάσω.

Ό Ούΐξ έκάθησε καί πάλιν.
Ό Γκαίρισων ήνοιγε τόν φάκελλον δταν είς τήν 

πόρταν ήκούσθη ένας νέος κτύπος καί τόν έκαμε 
νά στραφή.

’Ήνοιξεν. Ένας νέος μέ γελαστόν πρόσωπον 
εύρίσκετο είς τον διάδρομον.

—Ό κύριος Γκαίρισων, παρακαλώ; Έγό> είμαι..
■—Πώς εΐσθε ; τόν διέκοψεν ύψηλοφώνως ό 

Γκαίρισων, ό όποιος εΐχεν αναγνωρίσει αυτοστιγμεί 
τόν Φόστερ Δάρζιν, λόγφ τής μεγάλης όμοιότητος 
πού εΐχε μέ τόν πρεσβύτερον αδελφόν του.

—Συγγνώμην, κύριε Ούΐξ, εΐπεν είς τόν πρά
κτορα τής ασφαλιστικής εταιρίας,επιστρέφω άμέσως.

Κατόπιν έπήγε καί συνήντησε τόν Φόστερ είς 
τον διάδρομον, φροντίσας προηγουμένως νά κλείση 
τήν πόρταν πίσω του.

—’Ονομάζομαι Δάρζιν, εΐπεν ό επισκέπτης. Ήλ
θα καί προηγουμένως.

—Τό γνωρίζω, άπήντησε μέ χαμηλήν φωνήν ό 
Γκαίρισων. Σάς έπερίμενα. Πρέπει νά μοΰ προσφέ
ρετε μίαν υπηρεσίαν. Κατεβήτε γρήγορα, πηγαίνε
τε στήν αστυνομίαν καί πήτε νά μοΰ στείλουν επει
γόντως δύο χωροφύλακας.

—Γιατί ; Έγώ δέν...
—Πρέπει νά συλλάβω τόνάνθρωπον πού έσκότω-

σε τόν θεΐόν σας, εΐπεν ό Γκαίρισων, χωρίς νά χάση 
καιρόν είς άλλας εξηγήσεις. Πηγαίνετε γρήγορα 
καί ελάτε πίσω.

■—Τρέχω.
— Ενώ έπέστρεφε,ν είς τό γραφεΐόν του, ο 

Τζέρολντ έβγαλεν άπό τόν φάκελλον τήν φωτογρα
φίαν καί έξήτασε καλά πριν άνοιξη τήν πόρταν. Ή 
φωτογραφία τοΰ έδωκε τήν βεβαιότητα πού τόσον 
έπερίμενε. Διότι δέν υπήρχε καμμία άμφιβολία δτι 
ή φωτογραφία έπαρουσίαζε τόν Ούΐξ όλιγώτερον 
φαλακρόν, έναν Ούΐξ νειυτερον. Είς τό λευκόν μέ
ρος ήτο γραμμένον τό δνομα «Χούγκ^Κλήβ».

Ό Ούΐξ έστράφη πρός τόν Γκαίρισων δταν ό 
τελευταίος είσήλθεν είς τό γραφεΐόν του.

—Δέν μπορώ νά περιμένω εδώ δλην τήν ημέ
ραν γιά νά τελειώνετε εσείς τής δουλειές σας είς 
τόν διάδρομον, εΐςτεν. Ποιος ήτο ό άνθρωπος 
αυτός;

Ό Τζέρολντ είχε διατηρήσει δλην του τήν ψυ
χραιμίαν.

—Ήτο, άπήντησεν, ό Φόστερ Δάιζιν.
—Καί τόν άφήσατε νά φύγη ; έφιόναξε ό Ούΐξ 

μέ θυμόν. ’Ά! κύριε Γκαίρισων....
Ό Τζέρολντ τόν διέκοψεν άποτόμως.
—Ήκολούθησα τήν συμβουλήν σας καί τόν 

παρεκάλεσα νά ειδοποίηση τήν αστυνομίαν. Τί ω
ραίο κόλπο! Τόν έστειλα νά φωνάξη τούς χωροφύ
λακας γιά νά συλλάβουν τόν άνθρωπον πού εδολο- 
φόνησε τόν θεΐόν του,

Ό Ούΐξ έκύτταξε μέ έκπληξιν τόν Γκαίρισων, ο 
όποιος έστέκετο όρθιος πλησίον τής πόρτας.

—Τί σκοπεύετε νά κάμετε τώρα; ήρώτησεν.
—Θά περιμένω τούς χωροφύλακας, άπήντησεν 

ό Τζέρολντ. Τίποτε άλλο. ’Ά! κύριε Ούΐξ, προ ολί
γου μ’ έκατηγορήσατε γιά τήν αμέλειαν μου ! Μά
θετε δτι αί έρευναί μου γιά τήν ύπόθεσίν Χάρντυ 
έχουν προχωρήσει άρκετά. Προ δύο λεπτών, ό τα
χυδρομικός διανομεύς μοΰ έφερε τήν φωτογραφίαν 
τοΰ Χιούγκ Κλήβ. Έλησμόνησα νά σάς αναφέρω 
μερικάς λεπτομέρειας καί ιδίως αύτήν πού θά σάς 
ε’ίπω τώρα.

«Τήν νύκτα πού προηγήθη τοΰ εγκλήματος, ένας 
άνθρωπος είσήλθεν είς τό δωμάτιον τοΰ θύματος, 
έπήρε δύο πούρα άπό τό κουτί πού προσέφερεν η 
ανεψιά τοΰ Χάρντυ Δωροθέα Μπούθ, καί τά αντι
κατέστησε μέ δύο άλλα τά ύποΐα είχε δηλητηριάσει 
προηγουμένως. Ό μάρτυς ό όποιος είδε τόν δολο
φόνον νά κάμη τήν άπαισίαν του πράξιν θά έλθη 
έντός ολίγου είς τό γραφεΐόν του γιά ν αναγνώριση 
νόν ελεεινοί’ εκείνον άνθρωπον. 'Ομολογήσατε, κύ
ριε Ούΐξ, δτι τά κατάφερα καλά μέχρι σήμερον.

Κατά το διάστημα πού ώμίλει ό Τζέρολντ, εις 
τό πρόσωπον τοΰ Ούΐξ έζωγραφίζετο ζωηρότατη 
συγκίνησις.

(Ακολουθεί)

* Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

'Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας ί ■Ή

Qj

Δράμα η 
κωμ,ωδίϋ. Παραγωγή Προεβλήϋη 

είς τό
Γραγεΐον εκμεταλλεΰ- 

σεως εν Έλλάδι

Γολγοθάς μιας γυναικδς Calver femme Βωβή 2200 Δράμα Ferner et Solnio Πάνθεον Άμέρικαν ΦίλμΕγό) τόν σκότωσα Third Degree 210ο 6 Warner » ’ » K'Lz.·;
Κήπος τοΰ. Αλλάχ 
'Ιππότης πειρατής

Garden of Allah 
Road Romance >

2514
2075

9 Metro Goldwyn Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν

Μετρό Φίλμ
’ Αγν. προσωπιδοφόρος Aeyond Sierras 1880 7 •ft W »
'0 ληστής Bushranger » 1700 » » fr



fl ■■■

Δ.Ι.ΚΑΡΡΑΣ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 

aghnai
Τηλεγραφήματα: 

ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ» 
Τηλέφ. 52—14

* ΓΕΝΙΚΑ!
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΞ-ΦΙΛΝΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3 

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΕ ΟΡΙΑΝ 
Α,Ε.Κ.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Κοίοκοτρώνη 29

Τηλεγραφήματα
ΣΙΝΟΡΙΑΝ

Τηλέφωνον 56—99

===== lll|L

ΙΚΑΦΙΛΜ
1. ΚΟΥΡΟΥΝΙίΙΤΗΣ

ΓΕΗΙΚΛΙ ΚΙΗΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΊ-. ΕΠΙΧΕΙΡΒΖΕί:

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ 4

ΑΘΗΝΑΙ

ΙίΙΣΗΦ ΜΛΡΓΟΥΛΗΣ 
| ΓΕΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Γ ραφεία: 

ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 57—14

ί Α1ΜΤΑΠΑΜΣ
Κινηματογραφικοί 

Ταινίαι

Γραφεία : 
'Οδός Κολοκοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Γ· ΙΜ 
m.r.raw

Κινηματογραφικά!
μηχαναί 

Κινηματογραφικά! 
ται νίαι 

Γραφεία :
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4|! 

ΑΘΗΝΑΙ

Κι ν ηματογοαφι καί 
ταινίαι

Κ ι νη μ ατο γ ραφικά 
εργαστήρια

Γ ραφεία :
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ- 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΛΗΣ

Κινηματογρ. ταινίαν
ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ

Γραφεία :
ΕΥΠΟΑΙΔΟΣ 14

Αθ Η ΝΑΙ—Τ ηλέφ. 54-69

ΣΤΜΒΑΤΙΕΗα.ι.
Πλατ. Άγ.Γεωργίου 6α

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 52-04
Κινηματογραφικά! 

ταινίαι παραγωγή;

U.F.A.

MMUDffl 
ΦΙΔΜΖ < εααα:>

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήματα||ΠΡΟΦ ΛΜΣ 
Τηλέφωνον 60—21

m- ms

Κινηματογραφικά! 
μηχαναί

Κι νηματογραφικα'ι 
ται , ίαι

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλέφωνον 64—95

Κ. ΣΟΥΑΙΑΗΣ
Κινηματογραφικά!

Ταινίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΙΙανεπιστημίου 36 

ΑΘΙΙΝΑΙ

ΚΙΝΗΝΙΑΤΟΓΡΑΦδΣ 
ΑΡΗΣ

ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός κινηματογρά

φος τών Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΒΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΙΤ- 1ΤΕΡΙ0ΔΙΚ0Ν 
ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΚΟΔΩΝΟΥ 68 
Τηλέφωνον 1 56 
"Ωραι Γραφείου :

9—1 1 π. μ. 3—1» μ. μ. 
Πλήν τής Τετάρτης

ί»

^1111 ======


