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ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΑΑ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΠΟΤ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡ0Β3ΑΗΕ ΟΝΙΔΟΪΕΛΝ 
ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΓΞΙΝ ME TAINIAS ΠΑΡΑΓΟΓΗΕ

ΤΙΦΦΑΝΥ
Άποδεικνύει πόσβν αύται ΰπερτεροΰν, βχι μόνον εις πιστήν άπόδοσιν ήχων καί ομιλιών

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά τάς ’Αθήνας ό Πειραιεΰς, μετά τόν Πειραιά ή Θεσσαλονίκη, καί μετά τήν Θεσσαλο
νίκην ή Καβάλλα έκαμαν έναρξιν ομιλοΰντος καί ηχητικού κινηματογράφου μέ τάί 

ταινίας μας παραγωγής ΤΙΦΦΑΝΥ

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΏΣ
ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΗ ΑΠΟ ΤΗ£ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ

ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ (ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»
Ο ΝΕΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΤΙΦΦΑΝΥ ΣΤΑΛ

Ο ΕΡΩΣ ΕΝΟΣ ΤΖΟΚΕ Υ'
Μέ ηρωταγωνιστάς τούς τρεις μεγάλου μεγέθους αστέρας

ΑΛΜΑ ΜΠΕΝΝΕΤ — ΡΙΧΑΡΔΟ ΚΟΡΤΕΖ — ΟΥΐΛΛΙΑΜ ΚΟΛΛΙΕΡ

"Ολων τών άνωτέρω έργων διαθέττομεν καί τις σιωπηλές κόπιες

FILM KURIER
Καθημερινή Γερμανική Κινηματογραφική

Έφημερίς
Kolhenerstrasse 37 Β rlin W 9

1 ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
ί ΤΟΥ “ΚΙΝ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, 1930

Είς τά γραφεία μας πωλείται καί άποστέλ- 
λεται είς πάντα αίτοϋντα έκ τών έπαρχιών, 
τό πρωτοχρονιάτικο τεύχος 1930 τού «Κινη
ματογραφικού Άστέρος .

Τιμή τεύχους ελεύθερον ταχυδρομικών τε
λών δραχμάς 25.

Είναι © απαραίτητο» σύντροφος παντός φί
λου τού Κινηματογράφου καί ό πολύτιμος 
οδηγός κάθε έπιχειρηματίου.

ΙΙλουσιώτατον είς ύλην έξ εκατόν περίπου 
σελίδων, μέ πλήρη πίνακα τών έν Έλλάδι 
Τουρκί?, Α)γύπτω καί «ΰπρω λειτουργούν- 
των Κινηματοθεάτρων, Κινηματογραφικών 
Γραφείων, έργαστηρίων κλπ. κλπ., Κινημα
τογραφικήν Νομοθεσίαν, δασμολόγιον, φορο
λογίαν εισιτηρίων κ.ά. πολύ χρήσιμα εί: πάν
τα οπωσδήποτε άσχολούμενον μέ τήν Κινη
ματογραφίαν καί τό έμπόριον αυτής.

Δέν πρέπει νά μείνΐ) κανείς πού νά μή ά- 
ποκτήση το πολύτιμον τοΰτο τεύχος.

Έμβάσατε είς τά γραφεία μας τό έξ 25 
δραχμών άντίτιμον μέ τήν άκριβή διεύθυν- 
σίν σας καί θά σάς σταλη αμέσως καίάσφαλώς.
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ΑΙΑ ΤΟΪί ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
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ΠΙΑΝΑ-ΠΙΑΝΟΛΕΣ ·
Τοΰ φημισμένου γερμανικού εργοστασίου *

fibOLf ER.N5T VOKT :
■

IΙρομηθευτοΰ δλων τών Βασιλικών ■
Αυλών τής Εύρώπης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΗΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ J
Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ *
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J ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΗΙ :
Τ ΕΤΑΙΡΙΑ

■ Β.ΓΚΡΕΤΣΗΣ&ΙΝΑΧ.ΖίΙΙΡΑΦΟΣ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

‘ ΤΕΡΜΑ ΤΡΑΜ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ί ΑΘΗΝΑΙ
• Κατάλογοι καί πληροφορίαι στέλλονται ίδι-
• αιτέρως είς τούς αίτοϋντας έκ τών έπαπχιών.

Άπό τής ημέρας καθ’ ήν έσημειώθη τό μεγάλο 
Χρηματιστηριακό κραχ τής Ν. Ύόρκης, πολλά καί 
ποικίλα διεδόθησαν έν σχέσει μέ τόν οικονομικόν 
κλονισμόν, ον ύπέστη ό πρόεδρος τής εταιρίας Φόξ 1 
Φίλμ κ. Ούΐλλιαμ Φόξ, άλλα τεθέντα σκοπίμως είς 
κυκλοφορίαν καί άλλα άπέχοντα πολύ τής αλήθειας. *

’Ήδη οπότε ή κατάστασις διευκρινίσθη πλέον, 
τά σοβαρότερα κινηματογραφικά φύλλα τοΰ Λονδί
νου καί Βερολίνου, ώς τό Daily Film Renter,Film 
Kurier κ.ά. αναγράφουν ώς έξής τήν έξέλιξιν τής 
περί ής πρόκειται καταστάσεως.

Ή Ούέστερν Έλέκτρικ (Western Electric) ου
δέποτε υπήρξε μέτοχος τής Fox Film Corporation 
άλλ’ απλώς καί μόνον συνεργάτης της, λόγοι τών 
άιιοιβαίων συμφερόντων τών δύο εταιριών καί πι
στωτής της. Συγχρόνως δέ πιστωτής της υπήρξε καί 
είς άλλος ισχυρός Τραπεζιτικός ’Οργανισμός, δ Οί
κος Haisey Stuart Co, άμφότεραι δέ αί έταιρίαι εΐ- 
χον πιστώσει τήν εταιρίαν Φόξ κατά τά μέσα παρ. 
Δεκεμβρίου μέποσόν 60 εκατομμυρίων δολλαρίων.

Κατά τήν μεγάλην χρηματιστηριακήν καταστρο
φήν τής Wall Street ή Φόξ ύπέστη ζημίας 60 πε
ρίπου εκατομμυρίων τό δέ γκρουπ Halsey Stuart- 
Western άπεφάσισε νά έλέγχη κάθε πράξιν τής Φόξ 
πρός άποσόβησιν με'γαλειτέρων απωλειών.

Ό κ. Ούΐλλιαμ Φόξ δμως, θίγόμενος έν τή φιλο
τιμία του, προσεπάθει διά παντός τρόπου ν' απαλ
λαγή τοΰ ελέγχου αύτοΰ. Τά πράγματα ούτω ειχον 
φ,θάσει είς μεγάλην οξύτητα περί τά τέλη Ιανουά
ριου έ.έ., δτε τό άνωτέρω γκρουπ ενάγει τόν Φόξ α
παιτούν νά τοΰ καταβληθή τό δφειλόμενον ύπ’ αύ- 
τοϋ ποσόν τών 60 εκατομμυρίων.

Τό δικαστήριον δεχθέν τήν αΐτησιν παρεχώρησε 
δεκαπενθήμερον προθεσμίαν είς τόν Φόξ μέ τήν ά- 
ποφασιν ή νά καταβάλη τό άνωτέρω ποσόν είς τούς 
πιστωτάς του ή νά δεχθή τόν έλεγχον αύτών.

Εν τφ μεταξύ δ Ούΐλλιαμ Φόξ ευρισκόμενος είς 
διαπραγματεύσεις μετ’ άλλων Τραπεζιτικών Οίκων 
καί συγκεκριμένους μέ τήν Bancamerica Blair καί 
χαταλήξασαι είς αίσια άποτελέσματα κατέβαλεν είς

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΟΣ 70V ΑΡ. ΙΟ (232)

ΆιιερικΑς
Ετήσια Δολλάρι.α

Έιησία Δρ, 100.—
‘Εξάμηνος » 60. —
’Εξωτερικοί? Γενικώς 
Εησία i

ικου 1 ενικως
Δραχμαί 200.— 'Εβδομαδιαία Κινηματογραφι'ή ΈπιΟβώρησις 

fjf ’Ιδιοκτήτης—Οικονομικός Διευθυντής
|· ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
|| ’Αρχισυντάκτης—‘Υπεύθυνος Η. ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ 
aU Γοαόεϊιι s ΚοΛωνοΰ 68 (Άνω πάτωμα) 
Τί*  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ι:
Διά μίαν φτράν 
ό στίχος. . . Δρ.

μΐ Μέχρι τριών δη- 
μγ μοσιεύσβων ό στ. » 
hi Άνω τών τριών 
[ίΐ δημοσ. ό στίχος » 
Μ Ή σβλίς ... »
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 3

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1ΙΑΦ0ΡΑΣ
FOX FILM CORP. - WESTERN ELECTRIC

αύτούς τό άπαιτούμενον ποσόν καί άπηλλάγη οΰτω 
τού ελέγχου.

Σπγχρόνως δ Ούΐλλιαμ Φόξ ΐδρυσεν καί άλλον 
οικονομικόν οργανισμόν, ύπό τήν επωνυμίαν Fox 
Seccuritty Co διά τής έκδόσεως νέων μετοχών είς 
δ ημοσίαν εγγραφήν αξίας 3δ εκατομμυρίων δολλα
ρίων, αί δποΐαι έκαλύπτοντο εντός διημέρου, τής 
δποίας δ σκοπός έσεται επικουρικός.
— Τί λέγει ή γερμανική Licht Bild Biihne

'Η καθημερινή κινηματογραφική έφημερίς τοΰ 
Βερολίνου L.B.B. είς τό φύλλον τής ί> τρέχ. μηνός 
γράφει τά κάτωθι ενδιαφέροντα.

«Σήμερον τό άπογευμα (δ Μαρτίου) θά λά$η 
χώραν εν Ν. 'Υόρκη γενική συνέλευσις τών μετό
χων τής Φόξ, ή δποία προεβλέπετο διά τήν παρελ- 
θοϋσαν εβδομάδα.

»Ό Ούΐλλιαμ Φόξ προσπαθεί νά συγκεντρώση 
δσον ένεστι μεγαλείτερον αριθμόν μετοχών διά νά 
κατέλθη ούτως, πάνοπλος είς τόν άποφασιστικόν 
αγώνα. ’Ελπίζει νά τό κατορθώση χάρις κυρίως είς 
τήν ύποστήριξιν τριών μεγάλων Τραπεζών, τών Δέ
μαν Μπρόδερς, Ντίλον Ρήντ καί Μπανκαμέρικα. 
Άλλα καί οί άντίπαλοι, δηλ. τό γκρουπ τής Ούέ
στερν καί τοΰ Χάλσεϋ Στούαρτ, θεωρούνται ισχυρό
τατοι.

»Τά άποτελέσματα τής Συνελεύσεως, ώς επόμε
νον, άναμένονται μέ εξαιρετικόν ενδιαφέρον».

Άξιον έν τούτοις νά σημειωθή τό έξής· δτι ή 
Ούέστερν έδημοσίευσεν είς τόν «Βερολίνειον Χρη
ματιστηριακόν Ταχυδρόμον» δήλωσιν δτι ούτε κα
τέχει, ούτε πρός τό παρόν σκέπτεται νά άγοράση 
μετοχάς κινηματογραφικών εταιρειών.

Τελευταΐον τηλεγράφημα τής κινηματογραφικής 
έφημερίδος «Film Daily» πρός τήν Βερολιναίαν 
Licht Bild Buhne, άναφέρει τά κάτωθι σχετικώς 
μέ τήν τελευταίως λαβοΰσαν χώραν γενικήν συνέλευ- 
σιν τών μετόχων τής Φόξ κατά τήν δην Μαρτίου έ.έ.

Οί μέτοχοι τής εταιρίας Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ
Illi ....................................................................................................................................IIIHHIII

...Ό περίφημος Βιεννέζο; μουσικοσυνθέτης Ό- 
σκάρ Στράους άφίχθη εσχάτως είς Νέαν Ύόρκην 
προκειμένου νά μεταβή είς Χόλλυγουντ διά τήν έκ- 
χώρησιν τοΰ δικαιώματος τής πραγματοποιήσεως 
φιλμοπερεττών έκ νέων ανεκδότων συνθέσεων του ;

....ή Ζουμπίν Ράλστον, πού έπαιξε ένα δευτε- 
ρεύοντα ρόλον είς τάς «Πτέρυγας», κατεδικάσθη 
είς 18 ολοκλήρων μηνών φυλάκισιν και είς καταβο
λή ν προστίμου έκ 1500 δολλαρίων διότι πρωτηγω- 
νίττησεν είς άσεμνον θεατρικόν έργον μετά 7 ά'λλων 
χορευτριών εις τό Λος ’Άνζελες ;

... ό έκ τών ερμηνευτών επίσης τών «Πτερύ
γων» Κάρρυ Κοΰπερ ένυμφεύθη πρό είκοσαημέρου 
έι Λος ’Άνζελες μίαν ώραιοτάτην ’Αμερικανίδα ά- 
κούουσαν εις τό όνομα "Εμμα Μπουκάμεν ;

...ή ωραία καί γλυκύτατη Άμερικανίς καλλιτέ
χνες Λωρέττα Γιώγκ, τήν οποίαν τόσον έθαυμάσα- 
μ ν είς τούς «Παληάτσους» παρά τό πλευρόν τοΰ 
Λόν Σάνεϋ καί τοΰ Νίλς’Άστερ, έτέστρεψε μόλις 
εις Λος’Άντζελες έκ Γιοΰμας τής Άριζόνας, δπου 
μετέβη αεροπορικώς μετά τοΰ συναδέλφου της Γκράν 
Ούάϊδερς διά νά τελέσουν τούς γόμους των ;

....ή Κόριννα Γκρίφιθ κάμιει καθημερινώς έ'να 
πολύ ευχάριστο λουτρόν είς τά θερμά υδατα τοΰ
Ειρηνικού ωκεανού προτοΰ νά ύπάγη είς τήν εργα
σίαν της ;

... ή ωραία Μαίρη ’Άστορ πού έπαιζε παρά τό | 
πλευρόν τοΰ Τζών Μπάρρυμορ 
Μπροΰμελ» είναι μία άπό τάς θελκτικωτέρπς χήρα: 
τοΰ Νέου Κόσμου έξ αιτίας ενός άποτροπαίου δυ
στυχήματος πού συνέβη είς τόν σύζυγόν της, πνι- 
γέντα κατά μίαν μοιραίαν πτήσιν του ύπεράνω τοΰ λης αυτής Γαλλικής Εταιρείας. 
'Ατλαντικού ;

....ή Γκρέτα Γκάρμπο καί ό Νίλς 
χειρίζονται λάδι έλαιών καί ξύδι πρό. 
προσώπου των διά νά τό προστατεύσουν
ήλιακάς άκτίνας τής Καλιφορνίας τώρα τήν άνοιξιν, 
δταν «γυρίζουν» σκηνάς μεγάλης διάρκειας εις τό 
ύπαιθρον;

....ή Ζουάν Κράουφορδ, (σύζυγος τοΰ Ντώγκλας 
Φαίρμπανκς υιού) έχει μεγάλο λογοτεχνικό ταλέντο 
καί δτι φέρεται ως ή συγγραφεύς τοΰ σεναρίου τής 
προσεχούς της ταινίας ;

....δτι δ «Κινημ. Άστήρ» μοΰ ανέθεσε τήν σύν
ταξιν τής παρούσης στήλης τών διεθνώς κινηματο
γραφικών έπικαιροτήτων ; ’Άν όχι, μάθετε το.

Ό Φοξ Μούβιτβν

ένέκριναν όμοφώνως τό νέον οικονομικόν σχέδιον 
τοΰκ. Ούΐλλιαμ Φόξ έν συνδυασμφ μετά τής Banc 
America Blair Corp, διά τοΰ οποίου εξασφαλίζεται
ή άπαλλαγή τής Φόξ άπό τόν έλεγχον τής Ούέστερν 
καί Χάλσεϋ Στούαρτ.

Επομένως δέον νά θεωρήται οριστική ή νίκη 
τοΰ κ. Ούΐλλιαμ Φόξ καί ή είσοδος τής εταιρίας του 
είς τήν ομαλήν πλέον οδόν τών εργασιών της.

ΜΙΑ ΕΠΙΠΧΒΣ UmSTASIS
ΠΑΡ1ΣΙΟΓ (Τοΰ ιδιαιτέρου άνταποκριτοΰ μας). 

"Ολος ό κινηματογραφικός κόσμος γνωρίζει πλέον 
τήν λαμπράν επιτυχίαν, ποΰ έσχε τό μηχάνημα τοϋ 
όμιλοϋντος κινηματογράφου «Ίντεάλ Σονι ρ» είς τό 
θέατρον τών Ήλυσίων Πεδίων. Καί δλοι οί παρα- 
στάνιες θεαταί συνεφιόνησαν απολύτως είς τό ση- 
μεϊον αυτό.

Θά ήτο δμως καί άδικον νά μ ή άναφέρη τις τόν 
τρόπον καθ’ δν έγένετο ή όργάνωσις τής έν λόγιο 
παραστάσεως, ή οποία έτίμησε τούς διευθόνοντας 
τήν Εταιρίαν Γκωμόν.

Αί διάφοροι εκθέσεις αί έγκατεστημέναι είς τάς 
γαλαρίας τοΰ θεάτρου έτυχον επίσης μιας δεδικαιο- 
λογημένης προσοχής. Λφ’ ενός μεν ή διαδοχική έκ- 
θεσις τών μηχανημάτων όμιλοϋντος κινηματογρά
φου, έκμεταλλευομένων έμπορικώς άπό πλέον τών 
20 ετών, έθαυμάσθη ιδιαιτέρως, καθόσον οί θεαταί 
ήδύναντο νά παρακολουθήσουν τάς κατ’ έτος έπελ- 
θούσας τελειοποιήσεις, τών οποίων συντελεστής 
Γπήρξεν ό Λέων Γκωμόν, είς τήν Βιομηχανίαν τοΰ 
όμιλοϋντος Κινηματογράφου, άπό τοΰ πρώτου μη
χανήματος, πού εΐχεν εκτεθεί εις τήν Παγκόσμιον 
’Έκθεσιν τοϋ 1900, έ'ως τό «Ίντεάλ Σονόρ» τοΰ 

1 1930. 'Η έν λόγοι έκθεσις υπήρξε μία συγκινητική 
σελίς τής ιστορίας τοΰ Κινηματογράφου, ή ζωντανή 
είκών πολυετών προσπαθειών, αί όποΐαι βαθμηδόν,
άλλά σταθερώς, κατέληξαν είς τήν τελειότητα καί 

I είς τήν γέννεσιν τοϋ «Ίντεάλ Σονόρ».
’Λφ’ ετέρου, τά διάφορα τμήματα τά παρουσιά- 

είς τόν «'Ωραΐον ζοντα καί τούς υπολοίπους βιομηχανικούς κλάδους 
'τοϋ Οίκου Γκωμόν (Κινηματογράφος, Ραδιοτηλέ- 
φωνον, ’Οπτικά είδη, Φωτογραφία, Στερεοσκοπία 
κ.τ.λ.) έδείκνυον τήν βιομηχανικήν ίσχύν τής μεγά-

Τό άξιόλογον αυτό σύνολον ήρκει διά νά έπεξη- 
Άστερ μετα-[γήση τά πολυπληθή προτερήματα τοΰ μηχανήματος 
έπάλειψιν τοΰ 
---- άπό τάς
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! διά τήν δημιουργίαν τοΰ οποίου συνετέλεσαν τόσον 
ισχυρά στοιχεία καί μία αξιοσημείωτος δργάνωσις.

. ΕΦΘΗΣΗΠ HI ΠΡΩΤΗΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

Είς τό ύπουργεΐον τής Γεωργίας έλήφθη σήμε
ρον μέσω τής γαλλικής πρεσβείας ή πριότη σειρά 
τών γεωργικών κινηματογραφικών ταινιών, αΐτινες, 
ώς έγράψαμεν θά χρησιμοποιηθούν διά τήν διδα- 

I σκαλίαν τών νέων μεθόδων καλλιέργειας καί συσκευ- 
ασίας τών γεωργικών προϊόντων είς τούς άγρότας.

Αί ληφθ είσαι ταινίαι αφορούν τόν τρόπον τής 
συσιευασίας καί συντηρήσεως τών σταφυλών καί ρο
δάκινων, ώς καί άλλων γεωργικών προϊόντων.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝ ΕΓΝΩΡΙΧΜ ΕΝΟΝ

ΕΤΟΣ Ι&ΡΥΣΕΩΕ 1925

Η Πανελλήνιος Κινηματογραφική "Ένωαις
Παρακαλεΐ απασας τάς έν Έλλάδι Κινηματο

γραφικός επιχειρήσεις όπως άποστείλουν είς τά γρα
φεία αυτής όσα στοιχεία κρίνουν ικανά περί τοΰ 
κύκλου τών εργασιών των ϊνα καταχωρηθοΰν είς τό 
ειδικόν περί «Κινηματογράφου» άρθρον τής Μεγά
λης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας τήν σύνταξιν τοΰ 
οποίου άνέλαβεν ό ηλεκτρολόγος μηχανολόγος κ. 
Ανδρέας Μπρούμης.

(Έκ τοϋ Γραφείον της 'Ενώσεοις)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ό ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος κ. Α. Μπρούμης 

άπήνησεν διά τής κάτωθι επιστολής πρός τό Δ. 
Συμβούλιον τής Π.Ε.Κ.

Έν ’Αθήναις τή 4η Μαρτίου 1930
Πρός τήν Πανελλήνιον Κινημ. Ένωσιν Ενταύθα

’Αξιότιμοι Κύριοι,
Έλαβον τήν άπό 24 παρ. μηνός τιμητικωτάτην δΓ εμέ 

επιστολήν σας καί σπεύδω διά τής παρούσης νά σάς έκ- 
φράσω τάς θερμοτέρας τών ευχαριστιών μου διά τήν κολα
κευτικήν άπόφασιν τοϋ ύμετέρου Διοικ. Συμβουλίου.

Βεβαιωθήτε δτι διά παντός τρόπου θέλω εξυπηρέτηση 
τήν ύμετέραν "Ενωσιν καί θά καταβάλλω πάσαν προσπά
θειαν διά νά διατηρήσω τόν τίτλον τοΰ φίλου σας, δν εί
χατε τήν καλωσύνην νά μοΰ άπονείμητε.

Έπιλαμβανόμενος τής ευκαιρίας σάς παρακαλώ νά μέ 
βοηθήσετε είς τήν σύνταξιν τοΰ άρθρου «Κινηματογράφος» 
διά τήν Μεγάλην Ελληνικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν, παραχω- 
ροΰντες μοι πάν ιστορικόν στοιχεΐον τής έξελίξεως τοΰ Κι
νηματογράφου έν Έλλάδι, δπερ τυχόν θά είχατε είς τήν 
διάθεσίν σας.

Δεχθήτε, άξιότ. Κύριοι, τάς είλικρινεστέρας εκδηλώσεις 
τής άμερίστου ευγνωμοσύνης μου. Πάντοτε πρόθυμος

Άνδρέκς Μπρούμης
Επιτροπή έκ τών κ. κ. Π, Γκρέτση προέδρου, 

καί Γ. Παπαστόφα γεν γραμματέως έπεσκέφθη 
τόν Κινηματογράφον Α.Ο Δ.Ο. μετά της επιτροπής 
τοΰ υπουργείου τών Εσωτερικών καί συνηγόρησε 
ΰπερ τής άνακλήσεως τής άποφάσεώς της διά τό 
κλείσιμον αύτοΰ.

—Τό Δ. Συμβούλιον τής Π.Ε.Κ. κατά τήν συ
νεδρίασήν τής 4ης τρέχ. συνεζήτησε τό ψηφισθέν 
ύπό τής Βουλής νομοσχέδιον περί κιν)φων καί άπε 
φάσισε καταβάλλον ένεργείας νά έπιτύχη κατά τήν 
έν Γερουσία συζήτησιν του τήν τροποποίη ιν αύ
τοΰ καί κυρίως δπως:

1) Επιτρέπεται ή είσοδος είς τούς έχοντας ηλι
κίαν κάτω τών 1G έτών έφ' δοον συνοδεύωνται υ
πό τών γονέων ή κηδεμόνων των καί 2) 'Ο έλεγχος 
τής ήλικίας άσκεϊται ύπό τή; Αστυνομίας, ήτις θά 
είναι υπεύθυνος.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται δπως οί ερχόμενοι ενταύθα έπιχειρημα- 

τίαι έπαρχιακών Κιν]φων αποτείνονται είς τά γραφεία τής 
Π.Ε.Κ. δπου θά τοϊς παρέχεται ξεναγός πρός έπίσκεψιν 
τών διαφόρων γραφείων ταινιών.

Παρακαλομνται επίσης δπως οί διευθυνταί Κιν[φων 
συμπληρώσουν καί άποστείλουν είς τάγραφεΐα τής Π.Ε.Κ, 
τό κάτωθι δελτίον. 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.,

Πόλις....... .....
‘Έτος ίδρύσεως...........
’Όνομα διενεργοΰντος τήν έκμετάλλευσιν...............

Σύστημα μηχανής προβολής...............
Θέσεις 1 Πλατείας...........

» 2 ’Εξώστου............
» 3 Θεωρείων..........

Τιμαί είσιτηρ. Α' θέσεως δραχμάς........

» Θεωρείων » .........

Διαστάσεις Κιν]φου Μήκος........

Πλάτος......

"Υψος.......

Μήκος καί πλάτος οθόνης..............

ΙΕΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΗ;
ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ό καθηγητής Λαμπαντιέ, γράφων είς επιστη
μονικόν περιοδικόν περί τοΰ όμιλοϋντος κινηματο
γράφου, άγγέλλει δτι ό Γάλλος μηχανικός κ. Μασσέ 
άνεκάλυψε νέον σύστημα όμιλούσης ταινίας, τοΰ ο
ποίου δμως δέν δύναται, ώς λέγει, νά άποναλύψη 
άκόμη ούδεμίαν λεπτομέρειαν. 'Ο έφευρέτης έζήτησε 
σειράν διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διότι διά τήν κα
τασκευήν ύπ’ αύτοΰ όμιλοϋντος φίλμ χρησιμοποι
ούνται μηχανήματα έντελώς νέα. Ό Λαμπαντιέ βέ
βαιοί δτι διά τοΰ όμιλοϋντος φίλμ τοΰΜασσέ ή φωνή 
τοΰ άνθροτπου ή δ ήχος οργάνου αποδίδεται φυσι
κότατα, ό δέ συγχρονισμός εΐνε ιέλειος:

0 ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΕΛΚΑ
Κατ’ αύτάς έδημοσ<,εύθη ό ισολογισμός τής α' 

εξαμηνίας τής Γερμανικής παραγωγικής Εταιρείας 
«Έμέλκα», ό όποιος παρουσίασεν έ'να έλειμμα 
1.000.000 χρυσών μάρκων. Επίσης ό Ισολογισμός 
τής Εταιρείας τών θεάτρων τής Έμέλκα παρουσία- 
σεν έ'να έλειμμα περίπου 400.000 μάρκων.
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ΜΠΡΟΑΝΤΟΥΑΙΥ’ ΜΕΛΟΝΤΥ
Ταινία ομιλούσα ήχη

τική καί αδουσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ»

Άναμφιβόλως ή «Μπρόαντουαίύ Μέλοντυ», είναι ή 
καλλίτερα πασών τών ’Αμερικανικών φιλμεπιθεωρήσεων 
τάς όποιας εϊδομεν μέχρι τοΰδε. Τό πρώτιστον και ση- 
μαντικώτατον προσόν της, εΐνε τό ότι κατορθιόνει νά συ- 
νυφάνη αρμονικότατα τήν ελαφρότητα τοΰ θεάματος τής 
ρεβύ, ήτοι τις γδύμνιες καί τό χιουμοριστικόν της μέρος, 
μέ τά πολύ καλά δραματικά στοιχεία πού συγκεντροϊ τό 
σενάριο τοΰ Έδμόνδου Γκούλντιγκ, ποΰ αντιπροσωπεύει 
μίαν κομεντί άπό τάς όλίγας τοΰ είδους της.

Έξ άλλου, ή σκηνοθεσία τοΰ Χάρρυ Μπώμοντ, δέν εί
ναι μόνον πλούσια καί αρμονική, συντελέσασα είς τήν άρ- 
τιωτέραν έμφάνισιν τής «Μπροαντουαίϋ Μέλοντυ», πάσης 
άλλης υπερατλαντικής φιλμεπιθεωρήσεως έκ τών μέχρι 
τοΰδε προβληθεισών, άλλά καί μας άποδεικνύει παραλλή- 
λως, είς τήν δραματικήν πλευράν τοΰ φίλμ, ότι ό Μπώ
μοντ είναι ένας άληθινός μαιτρ, πού ξεύρει νά άποσπά τό 
μάξιμουμ τής καλλιτεχνικής άποδόσεως τών ήθοποιών πού 
διευθύνει, καί ήν άπόδοσιν, εκμεταλλεύεται κατά τόν έπι- 
τυχέστερον τρόπον, πλουτίζων'τό φίλμ του μέ εικόνας καί 
σκηνάς εκτάκτου άνθρωπισμοΰ καί άκριβοΰς ψυχολογίας.

Τρανόν δείγμα τούτου άλλως τε, καί τό ευτυχές γεγο
νός ότι ή Άννίτα Πέίτζ (ή οποία έως χθές δέν μοϋ έλε- 
γεν άπολύτως τίποτε), ένεφανίσθη άνελπίστως εξελιγμένη 
μέχρι τοΰ ευχάριστου σημείου ώστε νά μοΰ Απόσπαση άρ- 
κετάς έλπίδας διά τό μέλλον τής καρριέρας της, έάν έννο- 
εΐται «γυρίση» ύπό τήν διεύθυνσιν ισαξίων σκηνοθετών 
πρός τόν άριστον τοιοΰτον τής ύπό κρίσιν ταινίας. Παρά 
τό πλευρόν της, καλή έπίσης καί ή Μπέσσυ Λόβ, πράγμα 
δπερ άλλως τε καί άνεμένετο άπό τήν έκλεκτήν αυτήν 
καλλιτέχνιδα. έν άντιθέσει πρός τήν Πέίτζ τής όποιας ή 
μεγάλη έπιτυχία παραμένει δι’ έμέ ένα αίνιγμα, λόγφ τοΰ 
μεγέθους της. Καλή έπίσης καί ή ύπόκρισις τοΰ Σάρλ 
Κίγκ. πολύ καλλιτέρα όμως ή φωνή του ποΰ είναι άπό 
τάς όλίγας άς ήξιώθημεν ν’ άκούσωμεν είς τό φίλμ.

"Αλλα προσόντα τής «Μπροαντουαίϋ Μέλοντυ», είναι 
καί ό σπινθηροβόλος διάλογός της, ή πεταχτή καί γλυκύ
τατη μουσική της, τό θαυμαστό μπρίο τών μπαλέττων της 
καί τέλος, ή έν γένει άρτιότης τοΰ φίλμ είς τό τεχνικόν 
αύτοΰ κεφάλαιον, ποΰ μάς παρουσιάζει ένα πρώτης τάξεως 
ντεκουπάζ σκηνών, καλούς φωτισμούς καί φωτογραφίαν 
άμεμπτον. "Ιρις Σκαραβαίου

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

Μία κωμωδία μέ πρωταγωνιστήν τόν Χάρολδ Αόϋντ 
έχει πάντοτε προεξησφαλισμένην τήνθαυμασιωτέραν έμπο- 
ρικήν σταδιοδρομίαν, χάρις είς τήν δημοφιλεστάτην προ
σωπικότητά του.

’Ασφαλώς δέ είς τήν προκειμένην περίπτωσιν δέν συν
τελεί μόνον ή έμφάνισις τοΰ Χάρολδ Αόϋντ, άλλά καί ή 
σχετικώς ένδιάφέρουσα έξέλιξις τής ύποθέσεως, ή δποία 
περιλαμβάνει άπειρα κωμικά επεισόδια.

Ένταΰθα έσημείωσεν έπιτυχίαν. Wampas

Η ΑΣΠΡΗ ΚΟΛΑ ΣΙ Σ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ή ύπόθεσις έξελίσσεται τό 1812, καθ’ ήν έποχήν τά 
Γαλλικά στρατεύματα μέ έπί κεφαλής τόν Μέγαν Ναπολέ- 
οντα οπισθοχωρούν έγκαταλείποντα τήν Μόσχαν...

Τόν μοναδικόν γυναικεϊον ρόλον είς τήν παρούσαν ται

νίαν κρατεί ή "Ολγκα Τσέκοβα διά τήν ύπόκρισιν τής ό
ποιας έχομεν νά διατυπώσωμεν ώρισμένας έπιφυλάξεις κα
θότι δέν μάς άπέδωσεν έκεΐνο τό όποιον άνεμένομεν. Δε
δομένου δέ οτι ή Τσέκοβα είναι μία άπό έκείνας τάς καλ- 
λιτέχνιδας αί δποϊαι έπηρεάζονται σημαντικά άπό τόν σκη
νοθέτην των, τό σφάλμα κατά τήν γνώμην μου περιέρχε
ται έξ ολοκλήρου είς αυτόν ό όποιος δέν κατόρθωσε νά 
τήν διευθύνη όπως έπρεπε. Ή σκηνοθεσία κατά τά άλλα 
τοΰ Έριχ Βάσνεκ εΐνε άξιοσημείωτος. Είς τούς ύπολοί- 
πους ρόλους πολύ καλός ό Πιέρ Μπλανσάρ είς τόν ρόλον 
του, έξαίρετος ό Άνρύ Βικτόιρ καί Χάνς "Ανταλμπερτ φόν 
Σλέτωβ... Ή φωτογραφία άξιοσημείωτος όφειλομένη είς 
τόν Γερμανόν όπερατέρ Φρίντελ-Μπόν-Γκρούνε. Ένταΰθα 
έσημείωσεν έπιτυχίαν. Wampas

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΒΙΡΤΕΝΓΚ ΑΡΤΕΝ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,,

'Ένα δράμα πού θυμίζει άπό τήν άρχή ώς τό τέλος μιά 
παληά έποχή γεγονός δηλ. πολύ δυσάρεστο γιά ένα φίλμ. 
Αύτό όχι μ.όνον σχετικώς μέ τό σενάριο, άλλά γενικώς μέ 
τόν τρόπο τής παρουσιάσεως, τήν σκηνοθεσίαν, τήν τεχνι
κήν, τήν ήθοποιΐαν.

Ύπό τοιούτους όρους φυσικά δέν είναι δυνατόν νά 
μοΰ ήρεσε τό φίλμ έν τούτοις είναι άληθές ότι τό πολύ 
κοινόν δέν θά σύμφωνη είς τήν προκειμένην περίπτωσιν.

Ή ταινία διατηρεί τάς μεγάλας της συμπάθειας είς τό 
κοινόν, τό όποιον έξακολουθεϊ νά άρέσκεται εις τις παρελ
θοντολογίες. Ro—Μα

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ

Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ «ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ»

'Ο Μιχαέλ Κοΰρτιζ ή δ περισσότερον γνωστός μέ τό 
παλαιότερόν του όνομα Κορτέζ άν μετέβαλεν έπίθετον δέν 
σημαίνει ότι καί μετεβλήθη ό ίδιος, παραμένει τουναντίον 
παΛαιός γνώριμος σκηνοθέτης τής μάζης. Μέ άλλα λό
για η «Κιβωτός τοΰ Νώε» όπως άλλωστε καί δ τίτλος μάς 
προδιέθεσε συγκαταλέγεται είς τά φίλμ τοΰ όγκου, τής 
μεγάλης σκηνοθεσίας. 'Ένα τέτοιο φίλμ είναι επόμενον 
νά μάς ένδιαφέρη συνήθως τουλάχιστον άπό τεχνικής 
κυρίως άπόψεως.

Ό κατακλυσμός έγινε διά νά καταστρέψη ένα άνόσιον 
γένος Ανθρώπων. ήτο ένα άναγκαϊο ν κακόν. Έσώθη έξ 
αύτοΰ ό εύσεβής Νώε, είς τόν όποιον έδόθη καί ή ύπόσχε- 
σις διά τοΰ ούρανίου τόξου ότι ούδέποτε πλέον θά έπανα- 
ληφθή τέτοιο κακό. Μεταφερόμεθα μερικές χιλιάδες χρό
νια κατόπιν (πράγμα τόσο εύκολον διά τό φίλμ).'Ο παγκό
σμιος πόλεμος, θυσία 10 εκατομμυρίων άλκίμων νέων 
άλλά θυσία Αναγκαία διότι έξησφάλισε τήν ειρήνην. Τολ
μηρός παραλληλισμός(άληθώς ότι δέν τόβλέπομεν γιά πρώ
τη φορά) (Σόδομα καί Γόμορα), τόσον μάλιστα ώστε νά 
φεύγη άσφαλώς άπό τά όρια τοΰ φυσικού καί τοΰ λογικού 
πρό παντός τοΰ ψυχολογημένου. Κι’ ιδού ότι αύτό άποτε
λεϊ τήν κεντρικήν ιδέαν τοΰ σεναρίου, τό οποίον κατά 
ταΰτα πρέπει νά θεωρηθή άποτυχημένο.

Έπανερχόμεθα λοιπόν. Τό μόνον ένδιαφέρον μέρος 
τοΰ φίλμ είναι τό τεχνικόν, άλλά κι’ αύτό όχι τόσον ώστε 
νά τοΰ έξασφαλίση τόν τίτλον τοΰ μεγάλου φίλμ δπως θά 
άνέμενέ τις. Θά προχωρούσα μάλιστα και περισσότερον. 
Δηλ. άπό τήν σκηνοθεσίαν, περισσότερον μ’ ένθουσίασαν 
μερικαί λεπτομέρειαι (ώς λ. χ. τοΰ τραίνου) παρά αί καθ’ 
αύτό σκηναί τοΰ όγκου αί όχι πάντοτε άπολύτως άμεμ
πτοι.

Είς τούς ρόλους ύπερέχει ό Νόαχ Μπήρυ. Ή Ντολορές 
Κοστέλλο οπωσδήποτε καλή. Τό ίδιο μπορεί νά πούμε καί 

γιά τόν Ζώρζ Όμπριέν καί Me. Allicter (Νώε καί ίερεύς).
Ή ταινία παρουσιάσθη κυρίως μέ συγχρονισμενην I 

μουσικήν, φρονώ έν τούτοις ότι θά έκέρδιζε πολλά πε- 
ρισσότερα ώς βωβή ή τούλάχιστον δέν θά άπεγοητευε - 
καί τόσον τό κοινόν τό όποιον φυσικά περιέμενε άπο ενα 
τέτοιο φίλμ ν’ άκούση πολύ περισσότερα πράγματα.

Συμπερασματικώς πρόκειται περί μιάς παρά τά εκαστο- 
τε μειονεκτήματα της Αξιοθέατου ταινίας μέ άξιοσημείω- 
τον έμπορικότητα άπόδειξις άλλωστε ότι εκρατησεν επι ι 
2 εβδομάδας τό πρόγραμμα τοΰ Ίντεάλ. Ro Μα

ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΙ-1Σ ΜΥΤΟΚΡΒΤΕΙΡ^λΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Τό σενάριο τής ταινίας δέν λέγει καί πολλά πράγμα
τα. 'Ως έκ τούτου μάς κάμνει νά παρακολουθωμεν την εκ- 
τύλιξιν τής ύποθέσεώς της ποΰ λαμβάνει χώραν κατά τόν 
18ον αιώνα, τήν έποχήν τής αυτοκρατορίας τής Μαρίας 
Θηρεσίας, μέ κάποιαν άνίαν μέχρι τής τετάρτης τούλάχι
στον πράξεως. Άπό τήν άνίαν όμως αυτήν μάς σώζει κά
πως ή παρουσία, τής μεγάλης Γερμανίδος καλλιτεχνιδος 
Λίλ Ντάγκοβερ, ποΰ δίδει μίαν πνοήν ζωής στό έργον μέ 
τό έξαίρετον καθ’ όλην τήν γραμμήν παίξιμόν της.

Ήμπορεϊ δηλαδή νά λεχθή ανευ υπερβολής, ότι ή 
Ντάγκοβερ είνε ή ψυχή τοΰ φιλμ, τοΰ όποιου την αξίαν, 
είς τό κεφάλαιον τής ύποκρίσεως, έπαυξάνει καί ή συμμε
τοχή τοΰ Ίβάν Πέτροβιτς, δστις δημιουργεί ένα πολύ κα
λόν τύπον βαριόνου-γυναικείου κατακτητοΰ.

Ό Άενριχ Στούαρτ, στόν ρόλον τοΰ Αύτοκρατορος, 
ψυχρός καί έ.στερημένος έκφράσεως καί ζωής. Πάντως, ω
ραίος, άλλ’ αύτό δέν άρκεΐ,

Ή σκηνοθεσία τοΰ Βάσνεκ, άξιοσημείωτος. Ή τεχνική 
άποψις τοΰ φίλμ, ικανοποιητική έπίσης.

Έν συμπεράσματι, ή ταινία αύιη παρουσιάζει πιθανό
τητας εμπορικής καρριέρας, μολονότι πρόκειται περί ιστο
ρικού φίλμ άν κοστύμ, παρωχημένης έποχής, έξ έκείνων 
ποΰ παρήκμασαν πλέον. Τοΰτο συνάγεται έκ τής πολυκο 
σμίας, ήν συνεκέντρωσεν δ «’Απόλλων κατά την προβο
λήν τοΰ «Δακτυλιδιού τής Αύτοκρατείρας■. Σκαραβαίου

ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΟΣ
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΩΝ»

’Ασφαλώς δέν έσ.’,μαινε τίποτε ό τίτλος ό όποιος έδό
θη ένταΰθα είς τήν περί ής πρόκειται ταινίαν, τής όποιας 
ό πραγματικός τίτλος είνε «'Η διεκδικούμενη γυναίκα»...

Ή ύπόθεσίς της άν καί δέν παρουσιάζη καμμίαν πρω
τοτυπίαν. κατορθώνει καί προσελκύει τό ένδιαφέρον τοΰ 
θεατοΰ, τόν όποιον καί κρατεί έν διαρκεϊ συγκινήσει.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Χένρι Κίγκ έν συνεργασίρ. μετά 
τού Γάλλου συναδέλφου του Ρομπέρ Φλύρεΰ άρκετά μελε
τημένη καί προσεκτική είς τάς λεπτομέρειας.

Αί πολεμικαί σκηναί τής καταλήψεως τής πόλεώς καί 
άλλαι παρόμοιαι εΐνε πολύ καλά πραγματοποιημένοι.

Ή συμπαθής Άμερικανίς καλλιτέχνις Νόρμα Τάλ
ματζ μάς έμφανίζεται καί πάλιν μετά μακροχρόνιον Απου
σίαν, χάρις δέ είς τήν εύσυνείδητον ύπόκρισιν της, τήν εκ
φραστικότητα της καί τάς λεπτάς ψυχολογικός μεταπτώ
σεις της, μάς Ικανοποιεί άπολύτως. Ό Γκίλμπερτ Ρόλαντ 
γενικώς καλός άν καί είς ώρισμένας σκηνάς τοΰ λείπει ό 
άπαιτούμενος αΰθορμητισμός.Έξαίρετος δ Άρνολντ Κέντ.

‘Η μουσική προσαρμογή τής ταινίας εΐνε πολύ καλή, 
δυστυχώς δμως καί ή άπόδοσις δέν υπήρξε παρομοία, 
λόγφ τού άτελοΰς μηχανήματος τοΰ - Πανθέου».

Ένταΰθα έσημείωσεν σημαντικήν έπιτυχίαν. Wampas

LA CINEMATOGRAFIA
Ιταλική εβδομαδιαία κινηματογραφική 

Έφημερίς
Via S, Maurilio 20 Milano—Ilelie

Mirai m
Ell TH! EM»1 ΙΪΙΜΙΙΤΙί

Κα&ίσται γνωστόν οτι η Διεύ&υνσις τού «Κινημα
τογραφικού ’Αστέρος» &ά δίδη άπό σήμερον εις τους 
έγγραφομένους νέους συνδρομητάς καί είς τούς ανανεώ
νοντας τάς συνδρομής των παλαιούς τοιούτους τά εξής 
δώρα.

Αί έτήσιαι συνδρομαί εσωτερικού ή εξωτερικού &ά 
δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ καί τού έξ όγδοήκοντα σελίδων 
πολυτελούς πανηγυρικού τεύχους 1930

Αί έξάμηνοι συνδρομαί &ά δικαιούνται δωρεάν μιάς 
ωραίας φωτογραφίας 18y^24.

Τού πανηγυρικού τεύχους 1930 ώς ΔΩΡΟΝ, δικαι
ούνται καί οί άγοράξοντες ενα οίονδήποτε τόμον τών 
έτών 1927, 1928 καί 1929.

Αί συνδρομαί ώς γνωστόν έχουν κα&ορισ&ή ώς κα
τωτέρου

3Ετησία έξωτερικού 'Ελλάδος 200
3Ετησία εσωτερικού » 100
'Εξάμηνος » » 60
Τόμοι προηγουμένων έτών έκαστος » 100

Αί συνδρομαί καί πάσα άλλη συναλλαγή ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ, κα&ίσταται δέ γνωστόν είς 
πάντας οτι έπ3 ούδενί λόγω ούδεμία έντολή άπό οίον
δήποτε προερχομένη &ά λαμβάνεται ύπ9 οφιν άν δέν 
συνοδεύεται αύτη άπό τό άνάλογον χρηματικόν έμβασμα.

Χρηματικά έμβάσματα ή διά ταχυδρομικής έπιταγής 
ή καί έντός συστημένης έπιστολής έπ3 όνόματι τού ή- 
μετέρου διευ&υντού, οδός Κολωνού 68 3 Α&ήνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. 3Επειδή οί έναπομείναντες τόμοι τών 
έτών 1927. 1928 καί 1929 είνε ολίγοι παρακαλούνται 
θερμώς δσοι έπι&υμούν νά προμη'&ευ&ούν τοιούτους 
νά μάς γράφουν έγκαίρως πριν έξαντλη&ούν.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν τρέχ. μηνός Μαρτίου λήγουν αί συν

δρομαί τών κ. κ. I. Τερζόγλου Κοίνσταντινούπολις, 
Στυλ. Δημητριάδη, Λ. ’Αναστασιάδη, Τηλ. Σπυρί
δη, Τάτσου Μαρτίνου, Έμμ. Ανδρουλάκη καί Γ. 
Στρούμπου Άθήναι. Κινηματογράφου ’Αττικόν 
Θεσσαλονίκη, Παναγ. Καρυπη καί Θ. Βουδούρη 
Μυτιλήνη, Χρ. Ζήκου καί Σ. Στυλιανίδη Ξάνθη, 
Άθ. Χριστοδούλου και Άπ. Μαλτεπελίδη Χαλκίδα, 
Α. Νικηφόρου, Ν. Κρητικοί’ καί Ίολάνδας Τζουφρέ 
Κέρκυρα.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί ανωτέρω κ. κ. φίλοι 
συνδρομηταί, όπως μάς ειδοποιήσουν έγκαίρως περί 
άνανειόσεως τής συνδρομής των.

Έκ τοΰ Γραφείου

llii.VI0ir.VI χςνημ,ατογραιφτκή μ.η- 
χανή προβολής συβτήμ,χτος "Ε ρ ν ε μ. α. ν 
είς πολύ καλήν κχτάβταστν, καταλληλω- 
τάτη διά πμοβολάς είς Χχολεία, Χυλλό- 
γοος, ’Ορφανοτροφεία κλ«· ΙΙλτροφο 
pjac : 'Up. Οίκονόμ,ου, Κ,ολωνού ΟΗ, 
Άϋήνας.



ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
0 ΟΙΚΟΣ BALKAN DISTRIBUTINQCORPORATION του ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

ΚΑΜΠΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ

6 Boulevard Elisabeta 6 feUCAREST (ROUMANIE)
Πληροφορεί Τούς· κ. κ· ΔιευΘυντάς τών κινηματογράφων στους προσφέρει τό ηχητικόν μηχάνημα ’Αμερικανικής κατασκευής

GOETZ-MIVIE-PHONE
τού οποίου ή φήμη καθ’ δλον τόν κόσ| εΐνε μεγίστη, έπιβληθεΐσα άδιαφιλονεικήτως

‘Ο 017, BALKAN DISTRIBUTING CORP OPTION? τ>> GOETZ-MOVIE-PHONE
Είς ιιμήν προσιτήν καί ή οποία σάς παρέχει πάντα τά δικαιώματα όλοκληρωής ιδιοκτησίας διά παντός, άνευ ούδεμιάς άλλης ύποχρεώσεώς σας απέναντι της

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

QOETZ-M(VIE-PHONE
Είνε τόσον τέλειον, ώστε μεγάλοι 'Αμερικανικοί οίκοι:

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ Ϊ Ν - ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ - Γ0Υ2ΡΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ ■ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ
καί άλλαι μεγάλοι έταιρίαι παραγωγής ταινιών, άνευ έξαιρέσεως, αθέτησαν τούτο διά τήν αναπαραγωγήν τών ηχητικών αύτών ταινιών

τόσον έν ’Αμερική >ν καί έν Εύρώπη

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΟ: ΗΣ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΗΟΑΝΗΜΑΤΩΝ
GOETZ - Μ ( I Ε - PHONE

εϋοίσκεται ήδη έν πλφ πρός τήν Εύριόπην, ή δέ τεχνική υπηρεσία μας, έχει ένισχυθεΐ άπό ίίδικόν συνεργεϊον ’Αμερικανών μηχανικών οίίτω δέ, ειμεθα είς θέσιν νά ίκανοποιήσωμεν 
πλήρως τους κ. κ. Διευθυντάς τών Κινηματογράφων, οϊτινες θά μείνω ΐθουσιασμενοι έκ τής τελειότητας καί τής ακρίβειας τοΰ μηχανήματος μας

Δέν έχοΐ',εν βεβαίως τήν άξίωσιν νά έγκαταστήσωμεν είς δλους τούς κινηματογρι τά ίδικά μας μηχανήματα, άλλ’ ειμεθα βέβαιοι, δτι χάρις είς τά πλεονεκτήματα τοΰ
Q Ο Ε Τ Ζ--MV I Ε-Ρ H Ο Ν Ε

θά έγκαταστήσωμεν καί είς τήν Ελλάδα τοια Ιέκα έν αναλογία πρός εν μηχάνημα ά'λλης μάρκας
Φρονοϋμεν δτι είνε επαρκές, νά ύπενθυμίσωμεν την μεγίστην καταστροφήν τήν έπισυμβι άς την Αμερικήν, δπου ως γνωστόν πλεΐστοι κινηματογράφοι έγκαταστήσαντες πολυδάπανα 

ηχητικά μηχανήματα, άπέμειναν άνευ κεφαλαίων, άπωλέσαντες τάς ήδη πληρωθεί όσεις τών μηχανημάτων αυτών, διότι εύρέθησαν είς αδυναμίαν νά παρατείνουν τόν βίον 
τής έπιχειρή >εώς των ως έκ τών κολοσσιαίων δόσεω ύπεχρεοΰντο νά καταβάλωσι έναντι τοϋ μηχανήματος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Εΐνε εϋνόητον δι’ υμάς

Η ΥΠΟΠΕΣΗΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΣΟΒΑΡΟΝ ΣΦΑΛΜΑ!
δτι τό μηχάνημά μας “ΓΚΕΤΣ-ΜΟΥΒΥ-φΟ?οΰ οποίου ή τιμή καί αί παρεχόμενοι εύκολίαι πληρώ ιής εΐνε τόσον βολικαί 

άντ®ποκθίνεται πλειότερον παντός ί εις τάς άνάγκας τής έποχής μας
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ Η^ΚΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ “ΓΚΕΤΣ - ΜΟΥΒΥ - ΦΟΝ„

Διά πάσαν σχετικήν πληροφι άποτανθήτε είς τόν Οίκον

BALKAN DISTR1BU1NG CORPORATION
6 Boulevard Elisabeta 6 —UCAREST to (ROUMANIE)

£
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ΕΙΣ ΤΛ ΠΕΖΟΛΡΟΝΙΙΑ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Πιστεύω δτι θά ομολογήσετε δλοι ένα πράγμα: 

δτι οί ήρωες τής οθόνης κατήντησαν δι' δλην τήν 
ανθρωπότητα μεγάλος μπελάς. Είς δποια γωνιά 
τοΰ δρόμον κι’ άν σταθήτε θά δήτε κολλημένα 
στους τοίχους ή εκτεθειμένα είς τάς προθήκας, προ
γράμματα κινηματογραφικών έργων. Καί άπό τοΰ 
ύψους τοΰ κάθε προγράμματος σάς κυττάζουν οί 
ήρωες τής οθόνης άλλοτε απαθείς, άλλοτε γελαστοί, 
πότε βλοσυροί καί πότε πρόσχαροι. Άλλά καί τήν 
εφημερίδα σας άν ανοίξετε θά παρουσιασθή εμ
πρός σας τό ίδιον θέαμα. Καί ένα περιοδικόν μέ έ
να ήμερολόγιον άν πιάσετε στά χέρια σας θά δήτε 
τους ίδιους ήρωας καί τάς ιδίας ήρωίδας. «Ποιος 
θά μάς γλυτιόση άπό τούς "Ελληνας καί τούς Ρω
μαίους;»—έρωτοΰσε ένας διάσημος Γάλλος ποιητής 
πού δέν έχώνευε τόν κλασσικισμόν.

Ποιος θά μάς γλυτώση άπό τούς άστέρας τής 
οθόνης;—είναι ή περίπτωσις νά έρωτήσωμε σήμε
ρα. Άν εξακολουθήσουν τά πράγματα μέ τόν κα
τήφορον πού έπήραν θά καταντήση νά τούς βρί- j 
σκωμε καί μέσα στή σούπα μας. Είναι μάλιστα ά-! 
πορίας άξιον πώς δέν τούς βρίσκωμε άπό τιόρα δι- 
τι ως γνωστόν, δέν υπάρχει είς τήν ύφήλιον μα-' 
γείρισσα καί γενικάιτερα υπηρέτρια ποΰ νά μην 
γνωρίζη δτι ή Ντολορές Ντέλ Ρίο είναι ώραιοτέρα 
άπό τήν Πόλα Νέγκρι λ.χ. καί δτι δέν υπάρχει εί- 
κών περισσότερον αισθησιακή άπό τό νά βλέπη κα- 
νείς'τόν Τζών Ζίλμπερτ νά φιλή τήν Γκρέτα Γκάρ
μπο.

Μέσα δμως είς τήν πληθώραν αυτήν τών άπει 
κονίσεων λείπει κάτι. ΚΓ αυτό είναι τό ενσταντανέ, 
τό στιγμιότυπον "Ολαι αί φωτογραφίαι πού μοιρά
ζονται κατά εκατομμύρια, δλαι αί χρωμολιθογραφί- 
αι πού βλέπομε εΐς τούς τοίχους καί είς τάς προ 
θήκας παρουσιάζουν τόν αρσενικόν ή θηλυκόν αστέ
ρα τής οθόνης ύπό τήν επίσημον ιδιότητα, δπως πα
ρουσιάζεται είς τήν σκηνήν τοΰ κινηματογραφικού 
έργου, τοΰ οποίου έπιδιιόκεται ή διαφήμησις. Είνε, 
δηλαδή, διορθωμένος, ρετουσαρισμένος, άλλοιώτικος 
άπό δτι παρουσιάζεται είς τήν πραγματικότητα. ΓΗ 
καλλιτεχνική «πόζα» διαφέρει ώς γνωστόν πολύ άπό 
τό φυσικόν ύφος.

Έάν θέλετε νά πάρετε ένα στιγμιότυπον, έάν 
θέλετε ν' άποθανατήσετε μέ τόν φακόν σας τούς 
άστέρας δχι ρετουσαρισμένους, άλλά φυσικούς δποτς 
είναι είς τήν πραγματικότητα πρέπει νά τούς άνα- 
ζητήσετε είς τά πεζοδρόμια τοΰ Χόλλυγουντ. Πρέ
πει δμως νά έξηγούμεθα. Πεζοδρόμια τοΰ Χόλλυ
γουντ είναι ένας λόγος. Ξεύρετε π.χ. πόσον είναι 
μεγάλο τό βουλεβάρτον πού ενώνει τό Χόλλυγουντ 
μέ τό Aoc ’Άντζελες; ’ Εχει μήκος δέκα χιλιομέτριον 
διπλάσιαν δηλαδή άπό τήν λεωφόροι· Συγγροΰ πού 
είναι πέντε χιλιόμετρα. Τό Λος Άνζτελες μέ τάς 
τετρακοσίας πενήντα χιλιάδας τών κατοίκων του 
είνε τό πλέον έκτεταμένον ίσως άπό τά κατοικού- 
μενα κέντρα τής Αμερικής μετά τό Σικάγον, τηρού

μενοι· τών αναλογιών μεταξύ τοΰ πληθυσμού καί 
τής έκτάσεως τής πόλεώς Αρκεί νά ρίψη κανείς 
μιά ματιά είς τούς αριθμούς τών σπιτιών διά νά 
λάβη μίαν ιδέαν τής έκτάσεως τών δρόμων. 'Η έ- 
παυλις λ. χ. τοΰ Τσάρλι Τσάπλιν φέρει τόν αριθμόν 
6.000 είς τό Σοΰνσετ Μπούλεβαρτ. Τό μέγαρον τοΰ 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς φέρει άριθμόνί.200 είς τήν 
οδόν τής Σάντα Μάνικα. 'Ησυχάστε δμως. Τό κέν- 
τρον τοΰ Χόλλυγουντ δέν έχει μεγάλην έκτασιν. 
’Έτσι διά νά δήτε τήν ξανθή ώμορφιά τής Άνίτας 
Πέϊτζ λ.χ. πού πηγαίνει νά κάμη τάς παραγγελίας 
τής ημέρας συνοδευομένη άπό τήν μητέρα της, ή 
τόν Κάρολον Φαρέλ πού επιστρέφει άπό τήν άθλη- 
τικήν λέσχην όπου έγυμνάσθη έπί μισή ώρα, δέν θά 
παραστή άνάγκη νά διανύσητε πεζή τά δέκα χιλιό
μετρα τοΰ Χόλλυγουντ Μπούλεβαρτ. Αρκεί νά φέ
ρετε, είς τήν κατάλληλη ιορα μερικές βόλτες είς τό 
κο,ιμάτι εκείνο τοΰ Βουλεβάρτου τό μεταξύ τής 
Ρίγκλεϋ Στρήτ καί τοΰ Ότέλ Χόλλυγουντ, νά στα- 
θήτε ολίγον έξω άπό τό «Καφενεΐον τής Μονμάρ- 
τρης» ή τό Αιγυπτιακόν Θέατρον. Θά εύρετε υλι
κόν διά νά γεμίσετε τουλάχιστον δύο ρολά φίλμ τοΰ 
κοδάκ σας Ποιο είναι αυτό τό κοριτσάκι μέ τό μει
δίαμα τής «μαντόνας» επάνω στό κουκλίστικο μου
τράκι; Εμπρός, τραβήξτε γρήγορα τό ενσταντανέ 
σαςδιάνάμή χάσετε τή Μαίρη Μπράϊαντής Πα- 
ραμάουντ.

'Η κυρία μέ τό ηδυπαθές ύφος πού βγαίνει άπό 
ένα κατάστημα πολυτελείας διά νά είσέλθη είς ένα 
πολυστελέστατον αυτοκίνητου·, λιμουζίναν πρώτης 

' γραμμής, είνε τ Νόρμα Τάλμαιτζ καί τό κατάστημα 
1 είνε τό «Τσαρίνα’ς Σάρμ», έν άπό τά πλέον άκριβά 
μεταξύ τών πανακριβών τής πρωτευούσης τοΰ φίλμ. 
Προσοχή, τιόρα, μήν άφήνετε νά σάς διαφύγη αυτό 
τό θαυμάσιου λυκόσκυλο. Είνε ό Ρίν-Τίν-Τίν, ένας 
σκύλος πού κερδίζει χίλια πεντακόσια δολλάρια τήν 
έβδομάδα. Περισσότερες δηλαδή άπό τετρακόσιες 
Χιλιάδες δραχμές τόν μήνα, μέ τήν άδειά σας. ’Επί
σης μήν άφήσετε νά σάς διαφύγη ή μικρούλα πού 
μοιάζει μέ μαθήτριαν Παρθεναγωγείου καί συνο
δεύεται άπό ένα υψηλόν ξερακιανόν κύριον, μέ μα
κρουλό πρόσωπο καί μεγάλα φρύδια, δέν οίνε ή 
Γκρέτα Κάϋνορ μέ τόν σύζυγόν της Αάϊντελ Πέκ, 
έκατομμυριοΰχον (εις δολλάρια) καί δικηγόρον. Αυ
τή, πάλιν, ή κυρία ή λεπτή καί υπερβολικά σίκ μέ 
τό όνειροπόλον βλέμμα κάτω άπό τά μεγάλα φρύ
δια, δέν είνε Γκρέτα Γκάρμπο δπως θά ήμπορού- 
σατε νά φαντασθήτ», άλλά ή σωσίας της, ή Ζεραλ- 
ντίν Δβόρακ. Τήν Γκάρμπο τήν έχετε ώρισμένως 
συναντήση πρό άρκετής ώρας, δέν έπήρατε δμως εϊ- 
δησιν δτι ήτο αυτή, διότι δέν ήτο δυνατόν νά προσέ- 

' ξέτε τήν μετριόφρονα γυναικούλα μέ τό γκρίζο να
ι γιέρ πού έπέρασε βιαστική δίπλα σας κυττάζοντας 
! διαρκώς χάμω. Τώρα καταλαβαίνω τήν έρώτησίν 
' σας. Θέλετε νά μάθετε ποΰ είνε ο Τσάρλι Τσάπλιν, 
I πώς ήμπορει κανείς νά τόν ίδή είς τό Χόλλυγουντ.

’Εντούτοιςτόν έχετε ίδή καί αυτόν νά βγαίνη 
άπό τό έστιαιόριον Άνρυις, είς τό όποιον προτιμά 
νά συχνάζη, ίσως διότι είναι ένας άπό τούς χρημα- 
τοδότας τής ξενοδοχειακής αυτής έπιχειρήσεως. Ε
πειδή δμως έβάδιζεν έν μέσω τοΰ Χάρρυ Κρόκερ. 
ποΰ είναι πάντοτε κομψότατος, καί τοΰ Σπένσερ, 
Τσάπλιν πού μέ τό πλατύγυρου καπέλλο του έχει 
κτυπητήν έμφάνισιν καλλιτέχνου, προφανώς ούτε 
έφαντασθήκατε δτι ό μικρόσωμος ισχνός άνθρωπά- 
κος πού έπροχωροΰσε τυλιγμένος στό παλτό του, εί
νε εκείνος πού ούσιαστικώς έδημιούργησε τόν κινη
ματογράφον, διότι αυτός τόν έκαμε νά γίνη τέχνη. 
Είς τά πεζοδρόμια τοΰ Χόλλυγουντ περνούν άνθρω
ποι πού δέν διαφέρουν διόλου άπό εκείνους, τούς ο
ποίους συναντά ό διαβάτης είς τά πεζοδρόμια δλων 
τών άλλων πόλεων. Μή φαντάζεσθε δτι είναι δλοι 
ευτυχείς. Τό Χόλλυγουντ είνε τό Έλδοράδο τής αι
ώνιας έλπίδος, ή άπέραντη άνθριόπινη ρουλέττα 
Πολύ ολίγα είναι στον κόσμο τά πεζοδρόμια πού 
σηκώνουν τόσην ευτυχία, άλλά καί τόσην άνθρώπι- 
νη δυστυχία, τόσην άπογοήτευσιν δσην τά ίδικά 
του. 'Η δυστυχία καί ή άπογοήτευσις κρύβονται 
συχνά—είς τό Χόλλυγουντ δπως παντού—κάτω άπό 
τό φτιασίδι τοΰ προσώπου, άλλά δέν παύουν νά 
είναι δυστυχία καί άπογοήτευσις. Ηθοποιοί χωρίς 
συμβόλαιον, υποσχέσεις ποσοστών χωρίς νά ύπάρχη 
εργασία. Ποσοστά έπί τοΰ τίποτε. Κορίτσια πού 
ζοΰν πεινασμένα μέ τήν έλπίδα δτι θά ξημερώση 
κάποτε ή μέρα οπότε κάποιος ρεζισέρ θά τό «άνα- 
καλύψη». ’Άλλοι ηθοποιοί πού είχαν τήν «ώρα» 
τους καί τιόρα αισθάνονται δτι έπέρασε πλέον διά 
παντός. Πόσα δάκρυα καί πόσα ναυάγια είς τήν τάς χρησιμοποιεί είς τό κάθε φίλμ. ’Έτσι ό καθένας 
πόλιν αυτήν πού μετέτρεψεν είς νόμισμα τήν αίσιο- βρίσκει δ,τι είνε τοΰ γούστου του. »
δοξίαν καί είς βιομηχανίαν τό μειδίαμα! Τήν δυ- Άν εισθε περίεργοι νά μάθετε τί κερδίζουν, 
ατυχίαν ομιος δέν θά τήν ίδήτε είς τούς δρόμους, πάς πληροφορώ δτι οί «μεγάλοι» καί οί «μεγάλες» 
διότι μένει έπιμελώς κρυμμένη. Εις τούς δρόμους πληρώνονται άπό 2.000 έως 5.000 (δύο έως πέντε 
δλοι μειδιούν, δλοι παίρνουν πόζες, , δλοι «παριστά- χιλιάδες) δολλάρια τήν έβδομάδα. Αυτό σημαίνει δτι 
νουν» ως να βρίσκονται άδιάκοπα εμπρός είς τόν ή εποχή τών μεγάλων άμοιβών παρήλθε. Μεγάλη 
φακόν τού κινηματογράφου. Καί μέσα εις τό στούν- ' άμοιβή ήτο λ.χ. τής Γκλόριχ Σβάνσον, ή οποία έ- 
τιο πόση κρυμμένη τραγιρδία. I κέρδιζε δεκαπέντε έως είκοσι χιλιάδες δολλάρια τήν

Ζ Αραγε—συλλογίζεται <> ένας άστήρ—θα μοΰ εβδομάδα. Σήμερα, τέτοιο κολοσσιαίου ποσόν δέν
δώσουν αυτόν τόν ρόλον πού τόσον μοΰ στέκει; | τό βλέπει ούτε εις τόν ύπνον του· ένας άστήρ τού

x ίώχα—σκέπτεται ό άλλος—θα τά καταφέρω κινηματογράφου, έστω καί άν είνε πρωτίστου μεγέ- 
να ευρώ τα χίλια δολλάρια πού τόσον μοΰ είνε άπα- ,ι)ους. Τοΰτο οφείλεται πρωτίστως είς τό δτι έξέλι- 
οαίτητα; ι | πεν θ άνταγωνισμός. Αί διάφοροι έταιρεΐαι συγχω-

Εξαφνα ο ρεσιζέρ βάζει μια φ ι/νη: ■ νεύονται μεταξύ των καί γρήγορα θά καταλήξη νά
—- Κάμερα! , , , I μή υπάρχουν είς δλο τό Χόλλυγουντ περισσότεραι
Θι όπερατέρ θέτουν τά μηχανήματα είς ενέργειαν. (χπθ τέσσαρες έως πέντε. Καί κανονίζουν δλαι αί

Μειδιάστε δλες καί δλοι! 'Εταιρεΐαι τήν ιδίαν τιμήν. Οί δεύτεροι ρόλοι πλη-
·*»  ρώνονται πρός τριάκοντα έως τετρακόσια δολλάρια

Τό βράδυ είς τό έστιατόριον σάς δείχνουν μιά ώ- τήν έβδομάδα. Τό ποσόν αυτό μόλις φθάνει διά τήν 
ραία γυναίκα μέ πολυτελεστάτην τουαλέττα Σάς κατοικίαν, τήν διατροφήν καί τά έ'ξοδα παραστά- 
κάμνει δμως έντύπωσιν ή χλωμάδα της. ί σεως. Δέν πρέπει νά ξεχνάτε δτι ή ζωή είνε ύπερ-

— Ευτυχώς - σάς λέγουν—υπέγραψε τό συμβό- βολικά άκριβή είς τό Λόλλυγουντ Οί άλλοι, οί τρί- 
λαιόν της καί έτσι άπόψε θά ήμπορέση νά φάγη. τοι, ρόλοι παίρνουν., δ,τι τούς δώσουν. Καί ύπάρ-

Δέν είνε ούτε μία ούτε δύο, είνε πάμπολλες έ- χουν καί εκείνοι—αυτοί είνε οί περισσότεροι—πού 
κείνες πού μένουν τά βράδυα καί συχνά καί τά με- δέν κερδίζουν τίποτε. 'Ένας Γάλλος δημοσιογρά- 
σημέρια νηστικές. Τί περιμένουν; "Ενα καλό συμβό- φος μοΰ διηγείτο πώς συνήντησεν είς τό Χόλλυ- 
λαιον, τήν δόξαν, τόν πλούτον, ένα πλούσιον φίλον, γουντ μίαν ένδοξον συμπατριώτιδά του, κάποιαν

ένα καλόν σύζυγον. Μιά τύχη μέ δυο λόγια...
Μοΰ έδειξαν μίαν Καναδήν, ή οποία έσημείωσε 

μεγάλην έπιτυχίαν, διότι κατώρθωσε νά περάση ώς 
Γαλλίς. "Οταν εξέφραζα την άπορίαν μου, ήκουσα 
αυτήν τήν άπάντησιν:

— Πρέπει νά ξέρετε δτι εδώ στό Χόλλυγουντ 
δλος ό κόσμος μπλοφφάρειΐ Ό καθένας είνε πρίγ- 
κηψ, ή κάθε μία είνε πριγκήπισσα. Οί άλλοι δέν 
φέρουν άντίρρησιν, δχι διότι τούς πιστεύουν, άλλά 
διότι δέν έχουν καιρόν νά εξακριβώσουν κατά πόσον 
είνε αληθινά δσα άκούουν. Εκείνο πού ενδιαφέρει 
είνε τό άποτέλεσμα, δηλαδή ή εϊσπραξις, τό ποσόν 
πού θά μπή στό ταμεΐον. Καί ένφ οί ψευδοπρίγκη- 
πες καί αί ψευδοπριγκήπισσαι μεσουρανούν είς τό 
Χόλλυγουντ, οί αληθινοί πρίγκηπες καί αί άληθιναί 
πριγκήπισσαι πεθαίνουν τής πείνας. Πόσοι Ρώσ- 
σοι, πόσαι Ρωσσίδες, άληθινά άριστοκράται, δέν κα
τορθώνουν νά εύρουν δουλειά είς τό Χόλλυγουντ, 
τήν στιγμή πού βρίσκουν τόσοι τυχοδιώκται καί τό
σην τυχοδιιόκτιδες!

Οί πραγματικοί, οί παγκοσμίου φήμης άστέρες, 
δέν τό παίρνουν διόλου έπάνω των, δέν έχουν διό
λου πόζαν. Δέν θά βρήτε μετριοφρονέστερη γυναί
κα άπό τήν Μαίρη Πίκφορδ, άπό τήν Μπέσσι Αόβ, 
άπό τήν Μάριον Ντέβις. Οί «μάνατζερ» εκείνοι πού 
ασχολούνται μέ τήν διαφήμισίν των μάς τάς παρου
σιάζουν ώς εξαιρετικά φαινόμενα. Είς τήν πραγ
ματικότητα, οί περισσότερες, είνε γυναίκες δπως 
δλες οί άλλες, απλές καί καλοκάγαθες δσον ολίγες.

'Η επιτυχία τοΰ Χόλλυγουντ έγκειται είς τό δτι 
έχει συνάξη «άστέρας»άπό δλας τάς χιόρας καί δλας
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OTHM ΑΤΟΓΡΑφΙΚΗ ΕΒΔΟΜ ΠΣ
Και κατά την παρελϋ-οϋσαν εβδομάδα παρετηρήϋ-η 

ζωηρά κίνησις είς τοϋς Ά&ηναϊκοϋς κινηματογράφους, 
‘Ο νέος όμιλών κινηματογράφος ιΟϋφα Πάλας» έσυνέ
χισε διά δευτέραν εβδομάδα τήν χαριτωμένην ομιλού
σαν όπερέτταν «’Ερωτικόν βαλς» μέ αρκετήν, ώς καί 
κατά τήν στρωτήν εβδομάδα, έπιτυχίαν, δέν αποκλείε
ται δέ νά συνεχισϋ-ή καί διά τρίτην εβδομάδα, πράγμα 
τό όποιον ϋ-ά άποτελέση ρεκόρ είς τά κινηματογραφικά 
χρονικά τής ‘Ελλάδος.

Είς τό «Αττικόν» έπίσης προεβλήϋη με επιτυχίαν 
τό έλαφρόν έ'ργον «Ό ουρανός τής δόξης» μέ τήν Κολίν 
Μούρ και ίίάρρυ Κοϋπερ, εργον καϋαρώς ηχητικόν, τήν 
προσεχή δέ εβδομάδα τό πρώτον ομιλούν φίλμ εις γαλ
λικήν γλώσσαν «‘Η νύχτα εΐνε δική μας», τοϋ όποιου-, 
ή έπιτυχία προβλέπεται τεραστία, δεδομένου ότι είς 
τήν χώραν μας ή πλέον διαδεδομένη γλώσσα είνε η I 
γαλλική. , ,

Είς τό «Σάλον Ίντεάλ» είς τό όποιον εσυνεχισϋ-η η 
προβολή τοϋ έργου «Κιβωτός τοϋ Νώε», ϋα προβλη-ϋ-ή 
κατά τήν προσεχή εβδομάδα τό εργον «Μόνον έσένα 
αγάπησα τρελλά» ταινία ομιλούσα είς γερμανικήν γλώσ
σαν μέ πρωταγωνίστριαν τήν Μαιντυ Κριστιανς.

Είς τόν «’Απόλλωνα» μετά τήν προβολήν τοϋ έργου 
«Τό δακτυλίδι τής αύτοκρατείρας» μέ πρωταγωνιστάς 
τήν γλυκυτάτην Αίλ Ντάγκοβερ καί τον Ιβαν Πετρο- 
βιτς, τό όποιον ήρεσε αρκετά, &ά προβάλλεται τήν 
προσεχή εβδομάδα τό έργον «Πικαντίλλυ» τοϋ Ντυπόν 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν ίαπωνίδα καλλιτέχνιδα Άννα 
ΜαίηΓουώγκ, διά δευτέραν φοράν έμφανιζομένην προ 
τοϋ Άϋ-ηναϊκοϋ κοινοϋ.

Οί άλλοι κινηματογράφοι, οί όποιοι προβάλλουν βω- 
βάς ταινίας, μέχρι τής στιγμής ποϋ γράφονται αί γραμ- 
μαί αϋται, δέν έχει άποφασισ&ή ποια έργα ϋ-ά παρου
σιάσουν.

Ό κϋρ Μανώλης Πρωτομάστορας και όεν συμμα
ζεύεται. από τών στηλών τοϋ νεογεννήτου τής όδοϋ 
Έδουάαδου Λώ περιοδικού «Εργασία» καταφέρεται ε
ναντίον τών κινηματογραφικών μας έπιχειρήσεφν, διότι 
έτόλμησαν νά φέρουν τήν πρόοδον είς τόν τόπον μας 
και νά στερηϋούν, λέγει, τής έργασίας των τόσοι μουσι
κοί άποζώντες έκ τοϋ βωβού κινηματογράφου*.  Ό κυρ 
Μανωλάκης λοιπόν, σάν Καλομοίρης ποϋ είναι, εϋρε 
τήν ευκαιρίαν νά γξ>άψτ] oil ο ηχητικός κινηματογρα- 
φος είς τήν ’Ελλάδα ήμπορεϊ νά γίνη αφορμή να λυ
θούν τά κυριώτερα μουσικά μας, ζητήματα. Προτείνει 
δέ νά τεϋ-ή μία άκόμη φορολογία είς τοϋς όμιλοΰντας 
κινηματογράφους, μια) δραχμής έπί έκαστου εισιτηρίου, 
υπολογίζει δέ δτι τό είσπραχϋ-ηοόμενον ποσόν -6 εκα
τομμύρια περίπου τό έτος—-ϋ-ά είναι αρκετόν διά την
δημιουργίαν νέου πόρου ζωής δια τους μουσικούς τής 
ορχήστρας.

Καλόμοιρε Μανώλη !!!

κυρίαν ντέ Φουσινιάκ, τήν οποίαν τοΰ παρουσίασαν 
ως μεγάλην Γαλλίδα καλλιτέχνιδα, πληρωνομένην 
πρός δύο χιλιάδες δολλάρια τήν εβδομάδα. Είς τήν 
Γαλλίαν φυσικά, κανείς δέν γνωρίζει τήν κυρίαν 
ντέ Φουσινιάκ. Αύτό δέν εμποδίζει τούς Αμερικα
νούς νά τήν διαφημίζουν ώς διάσημον Γαλλίδα 
διότι, άπλούστατα, άνεδείχΒη διάσημος Αμερικανίς, 
γυναίκα δηλαδή «τών υποθέσεων», «φάμ ντ ά- 
φαίρ», «μπίζνιζ βόμαν».

Αυτά εΐνε μερικά άπό τά περίεργα πού βλέπει 
κανείς στό Χόλλυγουντ.

ΙΙληροφζρϊνμ,εϋ'α δτι ή εταιρία Ούέστερν Έλέκτρικ 
άπεφάσισε νά συστήση καί ένταϋ&α τεχνικόν γραφεΐον 
είς ιό όποιον, ol ενδιαφερόμενοι δι3 εγκαταστάσεις όμι- 
λονντος κινηματογράφου, ν' άπεν&ύνωνται.

'© "Αργος

γροθιά τής τιμής», «Ή κατηραμένη νήσος» 
χάς καί κωμωδίες.

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Έσχάτη 
προδοσία», «Λουίζιάνα» καί μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν «Ό : 
κόμης Μοντε Χρίστο» είς δύο έποχάς. Άνδριόπουλος I 
ΜΙΤΥΑΗΝΗ

εις δυο επο- ρεύτρια», «Ό άγγελος τοΰ σκότους» μέ 
j ίχνη τοΰ λύκου», έργον ανάξιον λόγου 
,νεότητος».
| Κινημ. Ρέμβη. Προβάλλονται διάφορα 

ΠΓΡΙΝΙΘΝ
Κινημ. Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα|«Οί ίππόται ι
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επιτυχίαν, «Τά 
καί «Τραγωδία

έπεισοδιακά. 
Βογιατζής

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ*ΛΛΙθΕ 8('Αθηνών)

Κινημ. Έτουάλ. Έπιτυχώς προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
λαθρέμπορος» καί «Ουγγρικοί έρωτες».

Κινημ. Κρυστάλ (Χαροκόπου). "Υπό τήν νέαν διεύ- 
θυνσιν του κ. Ν. Χριστοδούλου μέ σχετικήν επιτυχίαν 
προεβλήθη τό έργον «'Ο άνθρωπος πού γελά».

Στροϋμπος
ΠΕΙ ΡΑ ΙΕΥΣ

Κινημ. Χάϊ —Λαϊφ. Ή προβολή τοΰ μεγαλουργήματος 
«Ό τρελλός τραγουδιστής· μέ τόν Άλ. Τζόλσον έσημείω- 
σε πρωτοφανή κοσμοσυρροήν, καταρρίψασα τάς μέχρι τοΰ
δε εισπράξεις έξ άλλων προβληθέντων έργων.

Κινημ. Σπ,.έντιτ. Προεβλήθη τό έργον «Ό έρ ι μένος 
τής βασιλίσσης» μέ τόν Ιβάν Πέτροβιτς καί τήν ’Αγνήν 
Έστερχάζυ, τό όποιον ήρεσεν.

Κινημ. ’Ολύμπια. «'Η μυστηριώδης κυρία» έσημείωσε 
μίαν πρώτης τάξεως έπιτυχίαν μέ τόν Κόνρατ Νάγκελ καί 
τήν γόησσαν Κρέτα Γκάρμπο τής οποίας μόνον τό όνομα 
αρκεί διά νά προσέλκυση τούς απειροπληθείς θαυμα
στός της.

Κινημ. Φώ,. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ερως καί πό
λεμός» καί «Σκαραμούς» μέ τόν Νοβάρο.

' Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα. «Ό οπλαρ
χηγός τών λαθρεμπόρων», «Ό αγριόγατος» με τόν Τόμ 
Μίξ, «Ό άσπρος αετός» καθώς καί ή συνέχεια τοϋ έπει- 
σοδιακοϋ «Ταρζάν». Έμμ. Βρυέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ (όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «"Οταν 
ή πόλις κοιμάται». Κατά τήν προβολήν τής ταινίας «Νεα 
Ορλεάνη» αί έγκαταστάσεις όμιλοΰντος κινηματογράφου, 

ίδιου συστήματος Τζΰιν Άρτέμη, λογιρ βλάβης έπαυσαν να 
λειτουργούν καί αυτοστιγμεί δ κινηματογράφος άπό ομί
λων έγένετο βωβός. Οί θεαταί άπήτησαν νά τούς έπιστρα- 
φοΰν τά χρήματα πράγμα τό όποιον καί εγένετο*  αμέσως.

Κινημ. Διονύσια (όμιλών). Προεβληθη το εργον <"Η 
γυναίκα τοΰ δρόμου» μέ τήν Λοΰπε Βελεζ.

Κιν. Παλλάς (όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «’Αγνή 
αμαρτωλή» μέ τήν Κόλιν Μούρ.

Κινημ. Έϋ-νικόν. Προεβλήθη τό έργον «Γκοσσώ» μέ 
τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς. Προσεχώς η νεα ελληνική 
ταινία «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο»

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μαρ
γαριτάρια τοΰ μαχαραγιά» καί «Είς τήν χώραν τών κανι- 
Βάλλων».

Κιν. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά [έργα «Ραγιάς» και 
«Ό Σαρλώ στήν Κάρμεν».

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν «"Η πολωνική θύελλα» 
καί «Ή σφηκοφωληά»,

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Μορ- 
γκάν ή σειρήν» καί «"Ο έπικεκηρυγμένος».

Κινημ. Μοδέρν. Διάφορα ατραξιόν. Άλχακάν
ΠΑΤΡΑ1

Κινημ. Πάνϋεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή ’Αφροδίτη». Καφέ Σαντάν» καί τό «Ξύπνημα· μέ τήν 
Βίλμα Μπάνκυ. Προσεχώς «Τά τρία πάθη».

Κινημ. Πάνϋ-εον. (Ταράτσα). Τό περιπετειώδες «Ή

του σκότους», « Ασφαλτ» καί «"Η σφηκοφωληά». Προσε
χώς «Οι τεσσαρες διάβολοι» καί «Τό μυστικόν τής Ντελιά»

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν «Τό έξυπνο κόλπο», 
« Ο ατρόμητος αεροπόρος» καί «Βέρα Μίρτσεβα» μέ τήν 
Ζακομπίνι.

Οί κινηματογράφοι μας διέρχονται κρίσιμον περίοδι 
Εργα ως η «Βέρα Μίρτζεβα» καί "Ασφαλτ» περνούν 

σχεδόν απαρατήρητα είνε δέ ζήτημα αν οί άνωτέρω έτι- 
χειρήσεις θά δυνηθοΰν να άντεπεξέλθουν. Α. Σοτφρ 
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα Ό 
άγρυπνος φρουρός» μέ τόν Τόμ Μίξ καί ή κωμφδία Ο 
Ζιγκοτώ φασαρίας».

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθη τό έργον «ϊΜάταΧάρι».
ΙΙετραπάκης

Κινημ. Θέσπις. ’Από 1—13 ’Ιανουάριου είς τήν αϊ- 
θουσάν του έδιδε παραστάσεις ό θίασος Γ. Δράμαλη. Ά- 
ναχωρήσαντος τοϋ θιάσου έκαμεν έναρξιν τών προβολών 
του μέ τό φίλμ «Πανάμ» καί έπηκολούθησαν τά έργα 
«Πρίγκηψ καί άπάχισσα», «Τό καρναβάλι τής Νίτσας»,«,0 

j μακαρίτης έξοχώτατος», «Μοιραίες γυναίκες», τό είς πέντε 
ιον. ' έποχάς έργον «Φανφάν λά τυλίπ», «Γυναίκα τίγρις», «"Α

γρυπνο; φρουρός», «"Ερως άεροπόρου·, «Κορακοφωληά», 
«Τόμ ό ριψοκίνδυνος» καί πέντε κωμωδίες Φόί.

"Ηδη δίδει παραστάσεις δ υπνωτιστής Μόρσυ.
Προσεχώς «‘Ο τιλευταϊος τών άνθρώπων» μέ τόν 

Γιάννιγκς. Άλ. Πικρός
ΛΕ8ΑΔΕΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. Πάν-ϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέσα στής 
φλόγες», »Μιά νύχια στό Λονδίνον», «Τό καρναβάλι τής 
Βενετίας», «Σάρξ καί διάβολος· καί «Σωτήρ πλοίαρχος», 
άπαντα μέ καλήν έπιτυχίαν. Προσεχώς θά γίνη έγκατά- 
σιασις όμιλοΰντος κινηματογράφου.Κινημ. Πουλακάκη. Προεβλήθη τό αστυνομικόν έρ

γον «Μπελφεγκόρ».
Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τιτί ό 

βασιλεύς τών άλητών» εις τρεις έποχάς καί «Μαίρη Λοΰ» 
μέ τήν Λύα Μάρα.

Κινημ. Αγλαΐα. Προεβλήθη εις Ιό έπεισόδια τό έρ
γον «Τό μυστηριώδες κολιέ».

Λόγφ τών κατά συνέχειαν γενομένων σεισμών δέν πα- 
ρατηρεϊται μεγάλη κίνησις είς τούς κινηματογράφους μας. .... , , ____ ν . ,. Γ.._ _  ,

Χανιοττάκης | λησταί τών τραίιων» δίδει δέ παραστάσεις καί ό θίασος
_____ ί Ε. Φ ύρστ. Βουδούρης

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβ) ήθησαν τά έργα «Ό γαλά-' ΑΠθΧ. 
ζιος Δ ύναβις» καί «ΊΙ τρελλή Δούκισσα» μέ τήν "Ελλεν ' 
Ρίχτερ. Προσεχώς «Οί κσζάκοι», «"Οταν ή σάρξ υποκύ
πτει*  καί τά ελληνικά έργα «Άσιέρω» καί «Μπόρα».Ζ Π.
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ■ ' '| ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Πανσαμιακός. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
δαιμόνιος γίγας», «Βερντέν», «Σωματέμποροι» καί «Περι
πετειώδης πυροσβέστης».
ΤΗΓΑΝΙ (Σάμου).

| Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα 
. »Νύχτες Σικάγου»,«Τό λυκόφως τής δόξης»καί«Μέ τ > στα- 
νειό θά...·. Προσεχώς δ άνωτέρω κινηματογράφος θά έγ- 
κατασταθή είς τήν πλατείαν Λάμπρου Κατσιόνη.

Πανουργίας
Χ'ΟΣ

Κινημ. Άστήρ Προεβλήθησαν τά έργα «Μυστηριώδες 
ταχυδρομείου», «5,000 δολλάρια γιά μιά συμμορία», «Οί

«ΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ Σ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή έκδί- 
κησις» μετά κωμωδίας καί «Ό λυσσασμένος σύζυγος.»

Μπιρμπίλη^ι

Κινημ. Λυκούργος. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τό τε
λευταίο σύνορο», «Βασιλική Τίγρις , «"Ερωτες τοΰ Ρα-' 
σποϋτιν» καί «Ξενύχτηδες».
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ (Σάμουν ·»ΒΛΛ,Ληνι»—--------------;-------- > ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «Τό τελευταίο σύ
νορο», «Βασιλική τίγρις», «Ξανθοϋλα», «"Ερωτες τοΰ Ρα- 
σποΰτιν» και τά έπεισοδιακά «Σιναμπάρ» καί «Βασιλιύς 
τής ταχύτητας»· ι
ΑΜΦΙΣΣΑ

| Κινημ, Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Νέοι "I- 
• καροι» τό όποιον δμως δέν έπέτυχε λόγω τής μικράς δια- 
φημίσεως, «Ή λέσχη τών τριών» καί μέ έπιτυχίαν «Ή 

ι μπαλαρίνα τής Μόσχας» μέ τήν ντέλ Ρίο. Προσεχώς «Οί 
τεσσαρες υιοί».

1 Κινημ. Δη μ. Θεάτρου. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου 
Δράμαλη θιι έπαναλάβη τάς έργασίας του λίαν προσεχώς. 

Μπιζέλης

Κινημ. Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά 
χία» καί «Τρωικός πόλεμος».
ΠΡΕΒΕΖΑ

Κινημ. Πάνϋ-εον Προεβλήθησαν τά 
^/τολαί» άνεπιτυχώς λόγφ τοΰ ότι ή ταινία 

μένη, «"Αμαξα ύπ’ άριθ. 13·, «Ό ένοχος»

έργα «Μονομα- 
Γιώτης

«Δέκα έν-έργα
είνε κατεστραμ- 

„ _ μέ τόν Β. Φρίτς, 
Ο Τρωικός πόλεμος».

Σμπόνιας

Κινημ. Κεντρικόν. Έπανέλαβε τάς έργασίας του τήν 
παρελθοΰσαν εβδομάδα μέ τό έργον ·Γιοσιβάρα» μέ . 
την Μπριγγίτε Χέλμ, σημειώσαν έπιτυχίαν. Γιαλέσσας " 11 πο··1? r,15 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |η»Οντν· τ------------- ΒΑ9Υ (Σάμου)

, Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Γιά νά 
σώση ένα άθώον», «Αιχμάλωτος τοϋ ’Εμίρη», «Ή άγάπη 
νικά , «Ό τυφεκισμός τοΰ τσάρου», «'Ο ναύτης τοϋ γλυ-

I κοΰ νερού καί τό έπεισοδιακόν «Μυστηριιόδης καβαλ- 
λάρης».

Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή έπανά- 
στασις τής Κίνας», «Μέγας συναγερμός», «’Εγώ είμαι δ 
δολοφόνος», «Μπροστά στό ικρίωμα», «Αί δύο άδελφαΐ» 
καί τό επεισοδιακόν ·Ή συμμορία τών 49.» Πούλμαν
ΠΥΡΓΟΣ

ι Κινημ. ’Απόλλων. Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προε-

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν 
« II δεσποινίς Φλέρτ« καί κωμωδία.
EEPPRI

το εργον 
Ματϋ-ίας

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σύγχρονες 
παρθένες»,, «Λευκαί σκιαί», «Μπάρτελης δ μεγαλοπρεπής», 
«Μία μοντέρνα Μαγδαληνή» καί «Τό διαμάντι τοΰ τσάρου».

Κιν. Πάνϋ-εον. Προεβλ ήθησαν αί ταινίαι «'Ο πΰργος 
τοΰ μυστηρίου», «‘Π ναυμαχία τής Φάλκλαντ», »‘O ιππό
της πειρατής», «Δέκατη τρίτη ώρα», Μανικιουρ·'στα ά λά 
γκαρσόν» καί «Μέ τά φτερά τής άγάπης».

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρελλή χο-।
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βλήθησαν τά έργα «Τσάρος καί Ρασπουτίν»,*Ή  βασίλισσα 
τής νυκτός» καί «Νύκτες Σικάγου». Προσεχώς «Οί τέσσα- 
ρες διάβςλοι». ‘Ανδριόπονλος
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ σχετικήν έπιτυ
χίαν τά έργα «Μοΰρος άετός», «Κόκκινη νύχτα» είς δύο 
έποχάς, ή ελληνική ταινία «Μαρία Πενταγιώτισσα», ή ο
ποία παρά τήν τεράστιον διαφήμισίν της έσημείωσεν άπο- 
ποτυχίαν καί «Ποιος τόν σκότωσε;». Προσεχώς «Φανφάν 
λά τυλίπ».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη είς δύο έποχάς τό έρ
γον «'Ο Τρωικός πόλεμος». Α. Τσίρς
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Κινημ. Πάνϋ-εον. Κατά τήν παρ. εβδομάδα δέν έλει- 
τούργησε λόγφ τής είς ’Αθήνας άναχωρήσεως τοΰ διευθυν- 
τοϋ του κ. Μπίτα. Τό παρελθόν Σάββατον καί Κυρια
κήν προεβλήθησαν ή ελληνική ταινία Άστέρω» έπιτυχώς.

Μετά τρεις μήνας, κατά τάς διαβεβαιώσεις τών δρα
στήριων κ.κ. Λογοθέτη καί Μπίτα. θά γίνουν είς τόν άνω
τέρω κινηματογράφων έγκαταστάσεις όμιλοΰντος καί ήχη- 
τικοΰ κινηματογράφου συστήματος Ούέστερν.
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Κινημ. Πανελλήνιον. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου 
Ελλήνων Καλλιτεχνών έπανέλαβε τάς κινηματογραφικός 
του παραστάσεις καί προεβλήθησαν τά έργα «Συζυγικοί 
παύσεις», «Ή ζωντοχήρα», «'Ο μακαρίτης έξοχώτατος» 
καί «Ό μυστηριώδης καθρέπτης».
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον Άντρον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τά απρόοπτα τοΰ τραίνου», «'Η Μεσσαλίνα», «Ό περι- 
πλανώμενος ’Ιουδαίος» καί «Ταξί—ταξί».

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άπη- 
γορευμένος καρπός» «Μουλέν Ρούζ», «Μίντστημ > (Φάουστ) 
μέ τόν Κορτέζ καί διέκοψε προκειμένου νά δώση μερικάς 
παρασιάσεις ό θίασος Ριτσιάρδη—Καντιώτη.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα Μαΰρα 
ρόδα»]καί Κόκκινος καβαλλάρης».
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βασιλική 
τίγρις» καί «Τό αίνιγμα μιας νυκτός». Πρρσεχώς «Τό καρ
ναβάλι τής Βενετίας». Μούσιος
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα « Όταν τά 
νειάτα διψούν» μέ έπιτυχίαν, «Ή ναυμαχία τής Φάλ- 
κλανδ» χωρίς ένδιαφέρον, «Θεία γυναίκα» μέ τήν Γκάρ- 
μπο» καί «'Όταν ή σάρξ υποκύπτει» άμφότερα μέ εξαιρε
τικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Μαρκίττα», «'Υπό τήν σκιάν 
τών τάφων» καί «’Επίγειος παράδεισος». Μαρκίδης 
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Σαρλώ 
πολυτεχνίτης», «Λέντζερυ», «Σόνια» καί ή έλληνική ταινία 
«Μπάρα».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η Βιέννη 
πού χορεύει», «Νικητής μέ τό στανιό», «Ό ηλίθιος» καί 
διάφορα ζουρνάλ καί κωμωδίες. Προσεχώς ή έλληνική ται
νία «Μακρυά άπό τόν κόσμο». Καζαντζής
ΒΟΛΟΣ

Έπό τής παρελθούσης έβδομάδος οί κινηματογράφοι 
μας ε’ισήλθον είς τήν τελευταίαν περίοδον τής χειμερινής 
σαιζόν. Τά μέχρι σήμερον έπιτευχθέντα άποτελέσματα 
είναι κυριολεκτικώς άπελπιστικά. Δέν κατώρθωσαν ν’ άν- 
τεπεξέλθουν ούτε στά έξοδά τους. Μόνον τό «Άχίλλειον», 
χάρις είς τήν προβολήν τών έκλεκτοτέρων έργων τής τε
λευταίας παραγωγής καί είς τήν αριστοτεχνικήν του δια- 
φήμισιν αυτών, κατορθιόνει δπωσδήποτε ν’ άντιμετωπίζη 
τήν κατάστασιν. Καί αύτοΰ δμως αί εισπράξεις έμειιόθησαν 
κατά πολύ άπό τάς περυσινάς τοιαύτας. Τούς ύπολειπομέ- 
νους μήνας τής σαιζόν τό «Άχίλλειον» τούς ώνόμασε

«χρυσήν περίοδον» καί υπόσχεται τά καλλίτερα έργα. Ε
ξαιρετικήν διαφήμισίν κάνει γιά τήν «Γυναίκα τοΰ δρό
μου» καί τό «Καρτιέ Λατέν».

Κινημ. ‘Αχίλλειον. Προεβλήθησαν -'Όταν ή πόλις 
κοιμάται» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ, «Ή γή τής ηδονής» μέ 
μέ τήν Γκρέτα Γκάρμτο καί αί έορταί τών Καννών πρός 
τιμήν τής Μις Ευρώπης.

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν «Ηρωική αϋταπάρ- 
νησις» καί Θάρρος μέχρι τρέλλας».

Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθησαν Ό κεραυνός» καί 
συνέχεια τοΰ έπεισοδιακοΰ «Τό μάτι τοΰ Αετού».

Κινημ. Ν. ‘Ταινία. Συνέχεια έπεισοδιακών.
Παπαβασιλείον 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προε- 

' βλήθη τό έργον «Μια νύχτα έρωτος» μέ τόν Κόλμαν. 
Προσεχώς «'Ιπποδρομίαν» μέ τόν Σαρλώ καί «Ό Ναπο
λέων». Μπαρχαμούζας
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. Φάληρον. (σμιλών). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μίνστρημ» (Φάουστ) καί ή έκλογή τής δίδος Διπλαράκου 
ώς «Μις Εύριόπη».

Κινημ. ‘Ολύμπια. (Όμιλών). Τήν παρ. εβδομάδα έκα
με έναρξιν μέ τήν ηχητικήν ταινίαν ·Τό ξύπνημα».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν συνέχειαι επεισοδίων 
καί «Ό ιππότης πειρατής» μέ τόν Νοβάρρο. Στογιαννίδης 
ΚΑΛΑΜΑΙ

I Κινημ. Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Δά- 
νεισέ μου τή γυναίκα», «Ρόμολα», «Ύπό καταδίωξιν», 
«Διπλή άπαγωγή», «Πρίγκηψ κοζάκος», «Μοδέρνο βάλς», 
«Μητρόπολις» καί «Καταρράκτης τοΰ θανάτου» άπαντα μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν. Μι γάλον

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
—

Εις τόύπ’ άριίΐ. 4 τεύχος τής 2ας Φεβρουάριου 
έ. έ. καίΰπό τόν τί λον «Κινημ. κίνησις Αίγυπτου» 
έδημοσιεΰθη ή εϊδησις καθ’ ήν τήν αντιπροσωπείαν 
τής U.F.A. δι' Αίγυπτον, Συρίαν καί Παλαιστίνην 
άνέλαβε τό γραφεϊον τού κ. Κ. Σαρολίδη.

Επειδή, κατ’ ιδιαιτέρας μας πληροφορίας, ή ά
νωτέρω εϊδησις κρίνεται ώς ανακριβής, θεωροϋμεν 
ΰποχρέωσίν μας νά γνωρίσωμεν είς τούς άναγνώ- 
στας μας, δτι τήν αντιπροσωπείαν τής γερμανικής 
εταιρείας U.F.A. διά τήν Αίγυπτον, Συρίαν καί 
Παλαιστίνην έχει άναλάβει ήδη άπό εξαμήνου τ'] 

ί Alliance Cineinatographique Egyptienne, Ma- 
malis Co, Alexandrie, Egypte,

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΤΟΜΠΙΣ ΚΛΑΓΚ
Κυκλοφορεί μετ’ έπιτάσεως ή φήμη καθ’ ήν ή 

άμερικανική εταιρία Γουώρνερ Μπρόδερς άγοράζει 
τήν γερμανικήν τοιαύτην Tobis-Klang καί δτι έπί 
πλέον σχεδιάζεται ή ϊδρυσις ενός τράστ τών εΰρω- 
παίων παραγωγών μέ κέντρον τούς Παρισίους.

INTERN ΑΤΙΟΝ ALE-FILMSCHAU
ΤσεχοσλοβακικόνΚινηματογραφικόν περιοδικόν 

St'pan'ks 57 Prague II
Palais Lucerne TsechTslovaqie

Κ ΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΑΛΑΛΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

* Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

’Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας

& Δράμα η 
κωμωδία Παραγωγή Προεβλήΰη 

είς τό
Γραφεϊον εκμεταλλεΰ- 

σεως εν Έλλάδι

Κούρσα ζωής Race for life βωβή 1900 6 ίράμα Warner Bros ’’Αθηναϊκόν Άμολ.-Βουλγαρίδη
Λουλούδι στ ή σκιά lutterfly Pavem. 2250 6 British Απόλλων ’Ικαφίλμ
Κρυφή άγάπη Rutschbahn » 2910 8 » » »
λρόμος πρός διαφθοράν Road to Ruin » 2000 6 Rayart’s >
Άπηγορευμένη ευτυχία 
Ζήτω ό έρως

?orbidden Hours 1800 6 Metro G. M. Σπλέντιτ Μετρό φίλμς
Madel mit der P. » 2500 6 κωμωδία fiom Film Θΰφα IΙάλας Γ ούλα’ Αναστασιάδη

Τσάρεβιτς 
Πιθηκάνθρωπος

Tsarevitch » 2700 8 όπερέττα Hegewald Αττικόν
Veracht de Todes » 1885 7 δράμα ideal Film Αθηναϊκόν Κ. Σουλίδη

Μυστική διαθήκη 
Μικρός',αδελφός
Πώς έπλούτισε δ Γιάννης

Verschwundene » 2300 8 » Hom Film » »
?etit frere 2141 8 κωμωδία 3aramount Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Take from Me » 2381 6 » Universal [Ιάνθεον Άμέρικαν Φίλμ

Έκδίκησις 3evence » 2350 8 δράμα United Artists )) » »
Πέλιια τυράννου The Red Sword » 1983 ι Radio Pictures Αθηναϊκόν Κληρονόμοι Καρρά
Τροπικός έρως 
Κιβωτός τοΰ Νώε 
'Αγριόγατος Άριζόνας 
Μπρόντγουέϋ Μέλλοντυ 
Ερωτικόν βάλς 
Λευκή κόλασις

Tropic Magnes » 2100 8 » » »
Noah’s Ark » 3100 11 Warner Ιντεάλ Αμυλ. -Βουλγαρίδη
Arizona ITildcat » 1650 5 » Fox Film Ελλάς Φόξ Φίλμ
Broadway Melody ομιλούσα 

βωβή

2785 10
όπερέττα 
δράμα

»

Metro G.M.
U.F.A.

Αττικόν 
3ύφα Πάλας 
Απόλλων

Μετρό Φίλμς 
Συμβατική 
Ικαφίλμ

"Ολα έδώ πληρώνονται Wild Blood 15ρ0 ,) Universal Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Μυστηριώδης χειρ Mystery Rider 6000 20 » » ■» »
Σώμα καί ψυχή 
Οΰρανός τής δόξης 
Δακτυλίδι Λΰτοκρατείρας 
Βιντεργκάρντεν
Νύχτες καταιγίδος

Rody and soul 2000 » Metro G.M. Πανόραμα Μέτρο Φίλμς
Lilac Time ηχητική 

βωβή

ήχητική

3200 11
»

First National

Jnited Artist

Αττικόν 
Απόλλων 
Σπλέντιτ 
[Ιάνθεον

Άμολ.-Βουλγαρίδη 
"Ικαφίλμ
Μαργουλή Σινοριάν 
Άμέρικαν φίλμ

ί»

I. Μαργουλή 36.—Μετρό Γκόλντουϊν 27.—Σινέ Όριάν 9.—Φόξ φίλμ 18.—Κληρονόμοι Καρρά 27.—Α. Άνασταβιάδη 
11.-Κ. καί Α. Φραγγέτη 6.—"Ικα φίλμίβ.—Συμβατική 13.—Άμέρικαν φίλμ 20.—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 23.—Τηλ. 

Σπυρίδη 6.—Κ. Σουλίδη 4.—Χάΐ-Φίλμ 2.—Ντάγ-Φίλμ 1.—’Ολύμπια Φιλμ 1.



11. KAPPAS 
(Κληρονόμοι) 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 Α©ΗΝΑΙ
Τηλεγραφήματα: 

♦ΡΟΠΚΛΑΙΡ» 
Τηλέφ. 52—14 

ΓΕΝΙΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

ΦΒΞ-ΦΙΛΝΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΕ ΟΡΙΑΝ 
Α,Ε.Κ.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Κολοκοτρώνη 29

Τ ηλεγραφή । ιατα 
ΣΙΝΟΡΙΑΝ 

Τηλέφωνον 56—99

ΙΚΑΦΙΛΜ
1. ΚΟΪΡΒΥΝΙΟΤΗΣ

ΓΕΚΙΕΑΙ ΚίΚΗΜΑΤΟ- 
ΓΡΑΓ. ΕΠ1ΧΕ1ΡΗ2ΕΙ2

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ 4

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΑΗΣ 
γεν. Mmrormim 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»
Γραφεία: 

ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 57—14

ϊ. mw & 

a.
Κινηματογραφικά!

Τα ν'.αι 
Γραφεία :

'Οδός Κολεχοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Γ· ΣΠΟΜ,ΐΟΖ 
eh Γ. OS W

Κινηματογραφικά!
μηχαναί 

Κινη u ατο γ ρ αφικα ι 
ταινίαι 

Γραφεία : 
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

Κ.Η:Φ?1ίΚΕΤΗί
Κινηματογραφικά! 

ταινίαι
Κινηματογραφικά 

εργαστήρια
Γραφεία :

ΧΑΛΚΟΚΟΝΑΥΛΗ 39
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΜΟΑΟΧΙΤΗΣ-
Β1ΫΑΓΑΡΙΑΗΪ

Κινηματογρ. ταινίαι
ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ

Γραφεία :
ΕΥΠΘΛΙΔΟΣ 14

ΑΘΗΝΑΙ—Τηλέφ. 54—69

.»Πι ι.

Πλατ. Άγ.Γεωργίου 6α
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 52-04
Κινηματογραφικά! 

ταινίαι παραγωγής

U.F.A.

ΜΜΓΣΜΓΠ 
4>ϋίίΣ

ΓΡΑΦΕ 1 Α 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 
ΑΘΗΝΑΙ

ΤηλεγοαφήμαιαΜΕΤΡΟΦ ΛΜΣ 
Τηλέφωνον 60—21

TiMM
Κινηματογρ 

μηχαναί
Κ ινηματογραφικαί 

ταινίαι

ΙΟΥΛΙΑΝ JY 2 7α
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 64—95

1.20YAIABS
Κινηματογρα^ι αί 

Τανίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ 

11α επιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟίΡΑΦΙί 
ΑΡΗΣ

ΟΛΟΣ ΑΧΑΡΝΩ.
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός κινηματογρά

φος τών ’Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΗΣΤΗΡ

KlNHfflAT- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΚΘΛΩΝΟΥ 68
Τηλέφωνον 1 56
"Ωραι Γραφείου:

9—11 π. μ. 3—6 μ. μ.
Πλήν τής πέμπτης

ΰΚΜΟΜΙί
ΑΧΙΛΛΕ10Ν

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός Κινηματογρά

φος τών ’Αθηνών 
μέ πλήρη".όρχήστραν

ί b  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

ΜΗΙίΙΓΙΙΜί 
HllIlPlBl

Πλατεία Λαυρίου

Προβάλλει πάντοτε τά 
εκλεκτότερα έργα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Γ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
- ^ιη·-4 --.jiiWi 1111^


