
ΙΙλουσιωτάτη σκηνή άπο τό νέον κολοσσιαΐον έργον της Φόξ Φίλμ Happy Days (τίτλος προσωρινός 
Ευτυχισμένες μέρες») εις τό όποιον λαμβάνουν μέρος ή Ζανέτ Γκαίϋνορ, Σάρλ Φαρρέλ, Έδμόν- 

6 δος Λ,όβ, ο διάσημος τενόρο; Τόμ Γίατρικόλα καί ό μέγάλος βαρύτονος Χάρολδ Μούρραιϋ 

ΤΟ ΦΥΛΛΟΝΙΙΔΡΧ'.-5



Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & I. ΑΡΤΕΜΗΣ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΘΗΝΑΙ

Χαλκοκονδύλη 39α— ΑριΌ·. τηλεφ. 67-24—Τηλεγρ. ΔιεύΦυνσις: « ΦΡ ΑΝΚΦΙΛΜ»

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΤΑ
Βίκτωρος Ούγκώ 5—Τηλέφ. 13-12—Τηλεγρ. ΧΟΛΜΑΡΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

TIFFANY-COLUMBIA
American radio Hardware, Co 
Racon electric, Co Inc 
Superiron manufacturing, Co Inc 
Neverbreak trunk company, Inc 
Nathaniel Baldwin, Inc 
Aero products, Inc 
Adrola corporation 
Clarostat manufacturing Co He

Jensen radio manufacturing Co 
YaHey manufacturing Co 
Trav-!er manufacturing Corp. 
Pausin engineering Co 
Samson electric company 
Allen hough manufacfuiing. Co 
Fideli'y radio corporation 
General industries company

Al ΩΡΑΙΩΤΕΡΑΙ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΦΕΩΣ TAIN1AI
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
Άναλαμβάνομεν ύπό πλήρη εύ&ύνην μας, ώς προς τον άπαράμιλλον συγχρονισμόν και 

άπολύτως τελείαν άπόδοσιν τής φωνής, τήν έγκατάστασιν μηχανημάτων τύπου 
SUPtRPHONE ύπό όρους άπολύτως συμφέροντος

Εϊμεθα πρόθυμοι νά δεχθώμεν κάθε συνδυασμόν τών κ,κ. πελατών μα; προς πλήρη εξυπηρέτησή’των 
ΜΗ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΑΣ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ

ή αλήθεια όμιλεΐ διά τών μεγάφωνων τών έξης ΟΚΤΩ κινηματογράφων οί όποιοι 
λειτουργούν ίκανοποιητικοότατα μέ τά μηχανήματα

SUPERPHONE
ΑΘΗΝΑΙ «Νεάπολις», «Κωστάκη», «Πανα·όήναια»—ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ «Κάπιτολ»—ΠΑΤΡΑ 

«Πάν&έον»—ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πατ'ε»—ΔΡΑΜΑ «Κήπος»—ΚΑΒΑΛΛΑ «Φάληρον» 
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΑΘΗΝΑΙ «Τριανόν», «Ά&ηναϊκόν»—ΘΕΣ]ΝΙΚΗ «Λευκός Πύργος», «Σπλέντιτ» (Τρέμος) 
ΚΑΛΑΜΑΙ «Πάν&εον»—ΑΑΡΙΣΣΑ «Κήπος»

Προς τόν σκοπόν τής άρτιωτέρας έξυπηρετήσεως τών κ. κ. πελατών μας ό κ. I. Άρτέμης 
άνεχώρησε διά Νέαν Ύόρκην ϊνα προμηθευτή τά τελειότερα μηχανήματα καί τάς νεωτά- 

τας τελειοποιήσεις τών μηχανημάτων όμιλοΐντος κινηματογράφου
ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΗΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΣΑΣ

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & I. ΑΡΤΕΜΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39« ΑΘΗΝΑΙ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΕΓΙΣΤΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΙΣ

Α ΜΕΓΙΣΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΤΟΥΣ
’/ Α ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΗΝΟΡ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΡΑ ΦΑΡΕΛ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ

' Ώς τούς καλλίτερους και διαπρεπεστέρας μεταξύ 
όλων τών λοιπών κινηματογραφικών αστέρων 

έν τφ κόσμωΣΤΗΝ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ Η ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΗΝΟΡ ΩΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ\^> 

ελαβε ψήφους 40 ο]ο περισσοτέρους άπό τήν άμέσως κατόπιν της 
ΚΑΙ 0 ΣΑΡΛ ΦΑΡΕΛ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

25 ο]ο περισσοτέρας άπό τόν δεύτερον βραβευ&έντα
'Ολόκληρα τά κύρια άρ&ρα τών εφημερίδων και περιοδικών ώς

1 aily News, Sunday News, Chigago Sunday, Tribune, Herald World κλπ. κλπ. 

μέ φωτογραφίας τών ώς άνω δύο μεγίστων καλλιτεχνών τοϋ κόσμου

εΐνε άφιερωμένα σ’ αυτούς
τών δύο τούτων συ μπα&ητικωτάτων καλλιτεχνώνΟλοι έπερίμεναν τόν θρίαμβον αυτόν

"Ως 
ώς

ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
5ος

ό 
ό

Σάρλ Φαρέλ 
Ραμόν Νοβάρρο

ελαβε

ώς 10ος ό Μωρ'ις Σεβαλιέ ))

ώς ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ V Ζαν'ετ Γκέηνορ

ώς 3η ή Γκρέτα Γκάρμπο )>

ώς 8η ή Νόρμα Σήρερ υ

ώς 10η ή Δολορές Κοστέλλο υ

43.314
3.656
1.937

47.491
10.381
2.016
1.319

ΤΙ ΜΑΧΗ! ΤΙ ΝΙΚΗ! ΤΙ ΘΡΙΑΜΒΟΣ!
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ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Άρχισυντάκτις : Δ'ις ίρις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ 

ΓριιδεΙπ : Κολωνβΰ 68 ("Ανω πάτωμα) 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56

"Ανω τών τριών 
δημοσ. ό οτϊχος » 4
Ή σελίς ... » 500
Εις τό έξώφυλλον » 600

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ

5 π

10 ΒΕΑΤΡΟΝ ΜΙ 0 ΚΙΝΗΜΑΙΟίΡΑΦΟΙ
Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΤΝΧΑΡΤ

, ΒΙΕΝΝΗ. Ό όμιλών κινηματογράφος άπό τήν [ καλλιτέχναι τής σκηνής φεύγουν γιά τό Χόλλυγουντ 
αρχήν της εμφανισεως του προεκάλεσε μεγάλην όπου τους τοαβά τόεύΧλοικαί Ζάλο S' 
ανησυχίαν στον θεατρικόν κόσμον, γιά τήν τύχη Καθηιιεωνώ- Ζδλν θυγω κεροικ.
του θεάτρου. Ατέλειωτες συζητήσεις έγιναν γύρω σεις τών θεάτοων αιτήσεις Ηθοποιών ζτϊ^ύν 
Ζοάφοε-ΖΧ νά πλύΤν Wizo; κίνημα- άδειαν γιά νά έργασθοΰν στον κινηματογράφον. 
ZS SXi^i Ξ^ρΐ°< W ^“τθον’δ^ 0 διευθυνταί τών θεάτρων βρίσκονται σέ δύσκολη 
ματικον και μουσικόν, που βρισκότανε άλλως τε, σε , θέσιν.
τρομερήν κρίσιν. Έπιστεύθη τότε, ύπό τό κράτος I 
τών πρωτων εντυπώσεων πώς μέ τήν νέαν άνακά- 
λυψιν, ελυθη τελειωτικά το σπουδαιότερον πρόβλημα 
τοΰ κινηματογράφου, το πρόβλημα τοΰ λόγου, έλει- 
ψεν επομένως τό μεγαλείτερον μειονέκτημά του 

. Ακριβώς περί τό ζήτημα αύτό έδηιιιουργήθη 
προ ήμερων μεγάλο; θόρυβος στους θεατρικού; καί 
δημοσιογραφικούς κύκλου;. Μία άπό τάς πιο άγα- 
πημένα; καλλιτέχνιδα; τής Βιέννη; ή Νόρα Γκρέ- 
γκορ, πού παίζει αυτόν τόν καιρόν μέ μεγάλην έπι-

ύπεστήριξαν σο'βαοΓπιί^ —πθλλθ1 π0?/υχίαν τόν ρόλον τής συζύγου στήν «'Ιερή φλόγα»
Ζ 7’»» Μόγχα,-IM.^, .·„ό τόν δ'„.Λ n X x τ . , - .........iuu luiPMUIl----------------------- tLI TIlQcV ((.TO T()V t'(f I V/ilOT OIFU-μονάχα σύΓαίσ^.ίσΖ άπΓ.θΰνετα? ί}υντί1ν τοΰ θεάτρου, ένός μηνός άδειαν γίά'νά πάη

Χόλλυγουν^ οπού τή; έγιναν προτά- 
λειοποίησίν του θά άπέβαινε καλλιτεχνικόν εϊδο* ' νιΊΊ»?*  5αι?ετικθ1’ όρου?; θ „Ραιν’<“θΤ σμω; ηρ- 

μ καΛΛίτεχνικον είδος, νηθη. για να μη δημιουργηση δπως έδήλωσε, κακόνικανόν νά προκαλέση αισθητικήν συγκίνησιν καί 
πνευματικήν απολαυσιν. Τά πράγματα όμως δέν 
τού; έδικαίωσαν. Μέσα σέ έλάχιστον χρονικόν διά-1 
στημα δ όμιλών κινηματογράφο; έξειλίχθη σέ βαθ
μόν «πιστευτόν καί ή εξέλιξες του αυτή ήλθε νά 
άποδείξη έσφαλμένην τήν γνώμην των καί νά διαπί
στωση μίαν αλήθειαν. Πώς καί στήν ιδεωδέστερη 
τελειοποίησινή άπόδοσις τής φωνής δέν θά παύση 
να εχη κάτι το μηχανικόν, το ψεύτικοι' καί πώς παρ’ 
όλην τήν ελπίδα τής επιτυχίας τής άποδόσεως τών 
διαστάσεων τοΰ χοίρου, δηλαδή τή; πλαστικής, στε
ρεοσκοπικής ^φωτογραφησεως, ο όμιλών κινηματο
γράφος θα ύστερή ούσιωδώς απέναντι τοΰ θεάτρου. 
Θα τοΰ λείπη η ι|>υχη, στοιχείον άπαραίτητον καί 
ζωτικόν γιά κάθε θεατρικήν εκδήλωσιν ’Έτσι ό 
κίνδυνο; περιωρισθη μόνον στο οικονομικόν επίπε
δον. Καί οι περί το θέατρον άρχισαν νά σκέπτωνται 
μέ τί τρόπο . θαπρεπε ν’ αντιμετωπίσουν τήν κρίσιν 
που θα δημιουργούσε αναπόφευκτος ή καινούργια 
έφεύρεσις. Τώρα όμως στον οικονομικό κίνδυνο 
προσειεθη καί άλλος, καλλιτεχνικό; αυτή τή φοοά, 
ό κίνδυνος τή; άπογυμνώσεω; τοΰ θεάτρου άπό'τά 
καλλιτεχνικά του στελέχη, λόγφ τής προσλήψεω; 
πολλών ηθοποιών εις τον όμιλοΰντα. Οί καλλίτεροι

προηγούμενον καί γιατί, κατ' αρχήν, δέν εννοεί νά 
παραδεχθή παραβίασιν τών συμβολαίων, άκόμη πε
ρισσότερον τήν στιγμήν .τοϋ ή παραβίασι; θά ζη- 
μιώση τό θέατρον του.

Καί ό μέν Ράϊνχαρτ καλά ένήργησεν όπως ένήρ- 
γησεν. Η άρνησίς του δμως έγινεν άφορμή γενική; 
άναστατιόσεως. Συγκίνησι; μεγάλη στού; κύκ/ους 
τών ηθοποιών. Μιά ιέτοια άπόφασις έκ μέρους μά
λιστα τοΰ Ραίνχαρτ μπορεί νά άποτελέση κανόνα 
δια την λήψιν αποφάσεων σέ παρόμοιες περιστάσεις 
Ζωηρά συζήτησις είς τόν τύπον καί έξέγερσι; υβρι
σμένης μερίδος πού διάκειται συμπαθώ; πρός τήν 
ιοραιαν ηθοποιον καί τον ομιλοΰντα κινηματογοά- 
φον. Κάποια μάλιστα έφημερί; έξετράπη είς άγρίαν 
προσωπικήν επίθεσιν έναντίον τοΰ Ράϊνχαρτ. Τόν 
αποκαλεϊ «μεγαλοφυή τυχοδιιόκτην», «δικτάτορα 
τών ονείρων του», άνθρωπον πού δέν ένδιεφέρθη 
ποτέ γιά άρχάς πού δήμιοι ργεί καί καταστρέφει 
τύχας, πού υψώνει ανθρώπους, πού περιβάλλει μέ 
δόξαν καί τιμά; γιά νά τούς ρίξη πάλιν δταν ίδή 
πώς δέν τόν εξυπηρετούν τά συμφέροντά του καί 
στήν εκπλήρωσιν τών σκοπών του. »Βέβαια» γράφει 
«κανένας δέν άρνήθηκε πώς πρέπει νά τηρούνται τά 
συμβόλαια, μά υπάρχουν καί περιπτώσεις πού ένας

ΤΟ ΟΜΙΛΟΥΝ ΦΙΛΜ
ΕΖΗΜ102Ε ΤΗΝ ΕΒΑΟΜΗΝ ΤΕΧΝΗΝ;

ΤΙ RnRHTR Ο κ. Γ. ΣΗΡΕΚΣΟΛ

Συνεχίζοντε; τήν ερευνάν μας περί τού «άν ό όμι- 
λώνΚινηματογράφος έζημίωσε τήν έβδόμην τέχνηνη 
όχι», θά δώσωμεν σήμερον τόν^ λόγον είς τον κ. I . 
Σαοενσόλ, τόν Γάλλον συνγραφέα τοΰ έμπεριστατιο- 
μένου συγγράμματος «Πανόραμα τοΰ Κινηματογρά
φου», περί τού οποίου έγράψαμεν ήδη είς προηγού
μενοι’ φύλλον τοΰ «Κινημ. Αστέρος». z

"Ο κ. Γ. Σαρενσόλ εΐνε λακωνικός εί; τήν απαν- 
τησίν του, προτέρημα δηλαδη ποΰ χαρακτηρίζει πάν
τοτε τάς ανακοινώσεις ή τα; μελετάς τοΰ παντογνω- 
αύτοΰ τών άφορώντων τόν Κινηματογράφον, άλλα 
καί κατηγορηματικώτατος.
—Τί μά; άπαντά κ. Γ. Σαρενσόλ. , '

«Έν πρώτοι; σάς ευχαριστώ διότι με ενεθυμη- 
θητε,τόσον εις τήν παρούσαν ερευνάν σας έπί τού 
περί ού πρόκειται θέματος, δσον καί διά τάς καλάς 
φράσεις ποΰ έγράψατε είς τόν «Κινημ. Αστέρα» πε- 
ρί τοΰ «Πανοράματος τοΰ Κινηματογράφου»,

Ευρίσκω δτι ό βωβός κινηματογράφος, μόνος λαμ- 
βανόμενο; εΐνε μία τέχνη. Ό ηχητικό; καί ό όμιλών 
αποτελούν άλλην τέχνην, άνεξάρτητον τής πρώτη:. 
Κατά συνέπειαν, δέν πρέπει νά συγχέωμεν άμφότερα; 
εφόσον αύται άποτελοΰν δύο μορφά; έκδηλώσεως, αί 
όποΐαι, δέν συγγενεύουν παρά τεχνικώς καί επομέ
νως δέν πρέπει νά έξαρτώμεν τόν βωβόν από τβν 
όμιλοΰντα. Προκειμένου δέ περί τοΰ τελευταίου, νο
μίζω, δτι έκτ ·ς τοΰ Ροΰττμαν, σκηνοθέτου τή; «Μί- 
λωδίά; τοΰ Κόσμου» καί τοΰ Κίγκ Βιντόρ, σκηνοθέ
του τοΰ «’Αλληλούια», οί λοιποί πραγματοποιηταί 
όμιλουσών ταινιών δέν άνεζήτησαν τού; βασικούς νό
μους τοΰ «όμιλοΰντος» κινηματογράφου.

Είμαι τής γνώμης δτι, διά νά έδραιωθή δ τελευ
ταίο; ούτος, πρέπει νά κατορθώση νά φθάση εις 
τήν δύναμιν τή; έκφράσεω; τοΰ βωβού, τήν όποιαν 
επέτυχαν αί έντυπωσικαί,καί πολλάκις συμβολικωτε- 

1 ραι τών σημερινών διαλόγων εικόνες του.
Είς τό επόμενον τεύχος τοΰ «Κινημ. Αστέρος 

θά δώσωμεν τόν λόγον άπό τής στήλης αυτής είς,ετε- 
ρας κινηματογραφικά; προσωπικότητας. "Οπως αντι
λαμβάνεται ό άναγνιόστη; υπάρχει μεγάλη κλίμα; 
γνωμών μεταξύτώτ’ γραπτώ; συνεντευξιζομενων κινη
ματογραφικών παραγόντων. Κατά φυσιπήν συνέπει- 

'αν, μόνον δταν έγκυή'ωμεν είς δλα; τάς γνιόμα; θά 
άχθώμεί’ εί; τήν εξαγωγήν ενός δρθοΰ συμπεράσμα
τος, τοΰ οποίου τό ένδιαφέρον, άναμφιβόλως, θα 
άϊίζχ) ii|v TcctoetzoZovO εοευντ)*?

1 μα;.—Τ

mi m imrm m hie hwu?
Ό παραγωγό; τή; Ούφα Έριχ Πόμμερ ήγόρα- 

σεν τά δικαιώματα τής κινηματογραφήσεω; μιά; 
όπερέττα; τοΰ Λουί Βερνείγ. Ώς πιθανός πρωτα
γωνιστή; ύπεδείχθη ό ίδιο; ό συγγραφευς.

διευθυντή; μπορεί νά ένεργήση κατ’ έξαίρεσιν, ό
ταν μέ τήν ενέργειαν του αυτήν δέν πρόκειται να 
προσκόψη ή εργασία καί νά ζημιωθή καλλιτεχνικό); 
τό θέατρον. "Ενας Μπάσερμαν, ένας Βέρνερ Κρά- 
ους, ένας Μπέργκνερ είναι απαραίτητοι καί ή απου
σία ιούς θά φέρη άναστάτωσιν στό δραματολογίαν 
ένός θεάτρου. Αυτοί ομω; ακριβώς οι ηθοποιοί τα 
χαϊδεμένα παιδιά τοΰ θεάτρου καί τοΰ κινηματο- 
γοάφου, κανονίζουν’ τάς υποχρεωθείς του; καί έν 
ανάγκη καί τήν διάλυση1 των' συμβολαίων των' οπω; 
τούς αρέσει Εκεί είμαστε περίεργοι νά ίδοΰμε 
πού θά έπήγαινε ή ένεργητικότη; ένός διευθυντοΰ 
καί τοΰ ίδιου τοΰ Ράϊνχαρτ. Σ αυτέ; ομω; τις πε
ριπτώσεις ό Μάξ μα; μένει, ευχαριστημένο; καί ικα
νοποιημένος άπ’ τά υπολείμματα τού χρόνου πού 
τού άφίνη τό Χόλλυγουντ. Εκεί να κυτταξη να 
δείξη τήν πυγμήν' του καί ά; μην προσπαθεί να μάς 
πείση πώς μιά άδεια ενός μηνός, σ αυτή ακριβώς 
τήν ηθοποιόν θά φέρη πρόσκομμα στή λειτουργεια 
τοΰ θεάτρου του». γ

Οί περισσότεροι άπ' τού; διευθυντάς θέατρων, 
μετάξι’ τών οποίων καί ο διευθυντή; τοΰ Μπουρ 
γκτεάτερ, εις δηλιυσεις των' προς τους δημοσιογρα 
φοι ς έπεκρότησανάνεπιφύλακτα τήν στάσιν τοΰ I α- 
ϊνχαρτ.

Έν τφ μεταξύ ή Νόρα Γκρέγκορ ελπίζει να με- 
ταπείση τόν Ράϊνχαρτ οί δέ ηθοποιοί προσπαθούν 
διά τοΰ σωματείου των νά έλθουν εί; συνεννοήσεις 
μέ τούς διευθυντάς τών θεάτρων για να βροΰν μια 
λύσιν πού ίκανοποιή καί τά δυο μέρη. Νά δούμε τι 
θά γίνη. Δ.Α.Ρ.

0 ΜΑΓΩΝ1Μ0? ΤΟΥ Φ1ΑΙΚΟΥΡΙΪΡ
"Οπως πάντοτε και κατά τήν εφετεινην κινημα

τογραφικήν περίοδον ή κινηματογραφική έφημερίς 
«Film Kurier» προεκήρχ’ξεν διαγωνισμόν δια το 
καλλίτερον φίλμ τ)]; σαιζόν.^ ι(

Εί; τόν διαγωνισμόν αυτόν άπήντησαν ; Εθ·' 
διευθυνταί κινηματογράφων. Τό χρυσούν μετάλλιον 
άπενεμήθη είς τό φίλμ τή; Ufa «Μία γυναίκα στη 
σελήνη» μέ 2S0 ψήφους. Έπίσης τρία άργυρα με
τάλλια άπενειιήθησαν εις τα έξής φίλμ . « II λευκή 
κόλασι; τοΰ Πίτ; Παλλύ» μέ 213 ι|'ήφους παραγω
γής 5oakl-Aafa, «Βερντέν» τοΰ Λέον ΙΙουαριε με 
1S4 ψήφου; καί είς τήν «Κιβωτόν τού Νώε» με 121 
ψήφους, παραγωγή; Γουώρνερ Μπρόδερς.

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΟΙΚΟΥ '' ΕΛΛΑΣ ΦΙΛΜ,,

Φέρεται εις γνώσιν τών έν ταϊς επαρχίαις καί 
ένταΰδα ενδιαφερομένων Διευθυντών τών Κινημα
τογράφων δτι τά γραφεία του ώς άνω ©ικου, με- 
τεφέρθ’ σαν έπί τής δδ’ΰ ΧΟΑΩΜίΥ 52ζ. ©ί ενιθυ- 
μοϋντες διά τήν ένοικίααιν της ταινία; <Τ® Λα 
γιαρνΐ» δέον ν’ άπευθΰνωνται εί; τήν νεαν ω; ανω 
διεύθυνσιν τής Εταιρία;.
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Είς ολόκληρον τόν κόσμον, μέχρι τής στιγμής αυτής, 
έχουν έγκατασταθή περί τά 20.000 μηχανήματα διαφόρων 
συστημάτων προβολής δμιλουσών καί ηχητικών ταινιών,

Μολονότι δέ εις τήν παγκόσμιον αγοράν κυκλοφορούν 
περί τά 100 συστήματα ή «Οΰέστερν "Ελέκτρικ» έπέτυχε 
τήν θαυμαστήν αναλογίαν ενός 40 ο)ο έπί τοΰ αριθμού 
τών έγκατασταθέντων μηχανημάτων, ή Εταιρία Πέϊ- 
σεντ» έρχεται δεύτερα μέ ένα 38 ο)ο καί ή <Ράντιο Κορ- 
πορέσιον όφ Άμέρικα» (R. C. Λ. Photophone) μέ 
ένα 22 ο)ο.

Κατωτέρω κρίνομεν σκόπιμον νά δημοσιεύσωμεν τήν 
περιγραφήν τών χαρακτηριστικωτέρων σημείων τών κυριω- 
τέρων μηχανημάτων, ατινα κυκλοφορούν εϊς τήν παγκό
σμιον αγοράν μετά τών τιμών των είς Γαλλικά φράγκα.

1) Ίντεάλ Σονόρ Στάνταρτ 30 (Γκωμόν). Τιμή: 'Απλή 
μηχανή 138.000, διπλή 187.500 φρ. γαλ. ’Επί πλέον έξοδα 
έγκαταστάσεως καί συντηρήσεως. Σύστημα : Πλήρες διά 
τήν προβολήν ταινιών «Μούβιτον» καί «Βαΐταφον». Κα
τασκευή : Γαλλική Γκωμόν.

2) Ράντιο Σινεμά. Τιμή : Τύπος Αί δΓ αίθουσαν μι- 
κροτέραν τών 1000 θέσεων 165.000. Τύπος Α4 δΓ αίθου
σαν μεγαλυτέραν τών 1000 θέσεων 187.500 Σύστημα ; 
Πλήρες διά τήν προβολήν ταινιών Μούβιτον» καί «Βάϊ- 
ταφεν». Κατασκευή : Γαλλική.

3) R. C‘ A- Photophone (Ράντιο Κορπορέσιον οφ Ά
μέρικα). Τιμή : Άπό 225.000—480.000 φρ. γαλ. Πίστωσις 
1—2 έτη. Σύστημα : Πλήρες διά τήν προβολήν ταινιών 
«Μούβιτον» καί «Βάϊταφον . Κατασκευή : Αμερικανική, 
(Τζένεραλ Έλέκτρικ, Οΰέστιγκχάους καί R. C. Ζ.

4) Τόμπις— Κλάγκφιλμ. Τιμή ένοικιάσεως διά μίαν 
διάρκειαν 5 ετών άπό 75.000—276.000 φρ. γαλ. Σύστημα: 
Πλήρες διά τήν προβολήν ταινιών «Μούβιτον» καί «Βάϊ
ταφον». Κατασκευή : Γερμανική (Κλάγκ φίλμ, Σίμενς— 
Χάλσκε).

Ούέστερν "Ελέκτρικ. Τιμή ένοικιάσεως : διά μίαν πε
ρίοδον δεκαετίας : άπό 220,000—480,000 φ. γ. Σύστημα : 
πλήρες διά ταινίας «Μούβιτον» και «Βαΐταφον». Κατα
σκευή : Αμερικανική (Electrical Research Products, 
Inc.).

νιών «Μούβιτον» καί «Βάϊταφον». Κατασκευή: Γαλλική 
(μέθοδος ντέ Λερόν).

12) Πέϊσεντ >. Τιμή πωλήσεως: Διπλή μηχανή διά κι
νηματογράφον κάτω τών 5θ0 θέσεων 94.500 φρ. γαλ. καί 
δΓ άνω τών 1000 καί μέχρι τών 2.0 0 θέσεων 128.500 φρ. 
γαλ. "Εξοδα συντηρήσεως. 250 φρ. γαλ. εβδομαδιαίος. 
Κατασκευή: Αμερικανική.

13) Σάϊντοκν. Τιμή πωλήσεως. α ) Μηχανή διά «δί
σκους» 50.000 φρ. γαλ. β ) Μηχανή διά Μούβιτον 75.00ο 
φρ. γαλ.

Σύστημα: Διά «δίσκους καί «Μούβιτον». Κατασκευή: 
Αγγλική.

14) Συνχρό-Μπόμα. Τιμή πωλήσεως. α) Μηχανή δι
πλή διά δίσκους 55.0( 0, β') μηχανή διπλή διά δίσκους καί 
«Μούβιτον» 115.000.

Σύστημα. Διά τήν προβολήν ταινιών Μούβιτον» καί 
«Βάϊταφον · Κατασκευή: Γαλλική.

15) Σονόρ Φίλμ».Τιμή πωλήσεως. α ) Απλή μηχανή 
φ. γαλ. 65.000, β') διπλή μηχανή φ. γαλ. 100.000.

Σύστημα. Διά τήν προβολήν ταινιών, μόνον κατά τό 
σύστημα «Μούβιτον». Κατασκευή: Γαλλική.

16) Συνχρό Στάνταρτ». Τιμή πωλήσεοις: α ) Μηχ. διά 
δίσκους 60 010 φρ. γαλλ.,β’) μηχ. διά δίσκους καί «Μούβι
τον 90.0U0 φρ. γαλ. Κατασκευή: Γαλλική. (Prod, Fran- 
eaise C.inem).

17) Συνχροσονόρ . Τιμή πωλήσεως: α') Μηχανή διά 
δίσκους φρ. γαλ. 2-ϊ.ΟΟΟ, β') διπλή μηχανή διά δίσκους φρ. 
γαλ. 50.000. Σύστημα: Μόνον διά δίσκους. Κατασκευή: 
Γαλλική.

18) «Συρβόξ». Τιμή πωλήσεως: α') Απλή μηχανή διά 
δίσκους 20.500 φρ. γαλ., β') διπλή μηχανή άπό 30.000— 
36.000 φρ. γαλ. Σύστημα. Μόνον διά δίσκους. Κατα
σκευή: Γαλλική.

19) Συνχρονίστα-. Τιμή πωλήσεως: Άπό 40 - 50.000 
φρ. γαλ. Σύστημα, δίσκων. Κατασκευή: Γαλλική (5. Ε. 
C. I. Μ.).

20) ιΣυνχρο-Φράνς. Τιμή πωλήσεως.Ένοικίασις. Σύ
στημα διά δίσκους τών 80 στροφών. Κατασκευή: Γαλλι
κή (Societe Francaise de Film sonores et partants).

21) »Βιζιοφών». Μηχαναί διά δίσκους καί Μούβιτον. 
Κατασκευή: ’Ιταλική (Τσινεμεκάνικα).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
6) Τομσονόρ». Τιμή πωλήσεως 215,000 φρ. γαλ. Σύ- , ,

στημα: Πλήρες διά προβολήν ταινιών Μούβιτον καί1 Υπο τής εκλεκτής συναδεφου ΑιγυπτιακηΈβδομάς»
Βάϊταφον . Κατασκευή : Γαλλική (Thomson-Houston). Κάιρου ε^εδ°Λθ,’! *?  Μ-\^a^r εν

7) Σινε-Σονόρ». Τιμή πωλήσεως: Μηχάνημα διά 
δίσκους 45,000. Μηχάνημα πλήρες 75,000 καί 85,600. 
Σύστημα : Δίσκων (33 καί 80 στροφών) καί Μούβιτον».. 
Κατασκευή : Σύστημα διά δίσκους (Breusing) Γερμανική 
καί διά «Μούβιτον» (Harris) ’Αγγλική.

8) «Μελοτό ·». Τιμή πωλήσεως .'200,000 φρ. Σύστημα: _ _ ..........._ ..... ...
Πλήρες διά τήν προβολήν ταινιών «Βάϊταφον» καί Μου- I βιβλιοπωλεϊα«Έλευθερουδάκη , Προγκρέ»καί Κάουφμάν . 
βιτον». Κατασκευή: ’Αμερικανική.

9) «Λουΐ Ναλπάς». Τιμή πωλήσεως : Διπλή μηχανή | 
85,000 φρ. γ. Σύστημα. Πλήρες διά τήν προβολήν δμι- j 
λουσών ταινιών κατά τό σύστημα «Μούβιτον» καί Βαΐτα
φον». Κατασκευή : Γαλλική (Λουί Ναλπάς).

10) «Μελοβόξ Στάνταρ 30. Τιμή πωλήσεως : 
α) Απλή μηχανή διά λ<> non .. I
β) Διπλή » »
γ) * » »
δ) Απλή μηχ. διά δίσκους καί Μούβιτον 55,000 φρ. γ.
ε) Διπλή ιιηχ. διά δίσκους καί Μούβιτον 85.000 φρ. γ.

διαφέρουσα συλλογή ήθογραφικών Αραβικών διηγημάτων 
τής γνωστής Βελγίδος λόγιας Δος Ύβοννης Λωφέρ,δμοια 
τών όποιων ουδέποτε έγραψεν άλλη Ευρωπαία συγγραφεύς.

Τήν άνάγνωσιν τοΰ ωραίου αύτοΰ βιβλίου, τό όποιον 
. ταυτοχρόνως άποτελεϊ καί ένα θαΰμα καλλιτεχνικής έκδό- 
I σεως, συνιστώμεν ιδιαιτέρως εϊς τούς άναγνώστας μας ο'ί- 
, τινες καί δύνανται νά τό προμηθευθώσιν άπό τά κεντρικά

ΜΤΟΠΠΙ Πθ’ ΟΑΗΚ ΤΞΚ lAWi 
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Ζητούνται άπ’ όλας τάς πόλεις καί κωμοπό- 
λει τού ’Εσωτερικού τής ’Ελλάδος ώς καί τής Κύ
πρου καί Αΐγύπτου, δραστήριοι νέοι ή δεσποινί
δες, εγγράμματοι καί εύπαρουσίαστοι, όπως άνα- 
λάβουν κα&ήκοντα άνταποκριτοΰ τοϋ ήμετέρου 
περιοδικού είς τήν πόλιν των.Οί έπιβυμοϋντες επομένως νά διορισ'θ'οϋ- 
άνταποκριταί οφείλουν νά ζητήσουν τούτο δι’ έ- 
πιστολής των άπό τήν διέυβυνσιν τοΰ περιοδι-Ι 
κοΰ μας, άποστέλλοντες συγχρόνως καί τήν πρώ- 
την άνταπόκρισιν συμφώνως πρός τόν δημοσι- 
ευόμενον είς τό ήμέτερον περιοδικόν, τύπον άν- 
ταποκρίσεων επαρχιακής κινήσεως.

Καθήκοντα άνταποκριτών:Τακτική εβδομαδιαία αποστολή είς τά γρα-1 
φεΐα μας σημειώματος τών προβαλλομένων, είς ( 
τό Κινηματο&έατρον τής πόλεώς των, έργων, μέ 
τήν παρατήρησιν άν έσημείωσαν ή όχι έπιτυχίαν 
ώς καί ένέργειαι διά τήν έγγραφήν συνδρομητών 
καί γενικώς διά τήν εύρεϊαν διάδοσιν τοΰ περιο
δικού άνά τήν πόλιν των.Ή διεύ&υνσις τοϋ «.Κινημ. Άστέρος», συγ- 
κεντρώνουσα τάς αιτήσεις τών ενδιαφερομένων, 
&ά διορίση έξ αυτών έκείνους οϊτινες, κατά τήν 
άντίληψίν της, ·&ά συγκεντρώνουσιν τά πρός τού
το άπαιτούμενα προσόντα, έφοδιάξουσα αυτούς 
έν καιρφ μέ τό σχετικόν δελτίον άνταποκριτοΰ.

Οί μέχρι σήμερον διορισμένοι άντατοκριταί 
μας, έάν έπι&υμοϋν καί είς τό μέλλον τά άντιπρο- 
σωπεύσουν τόν «Κινημ. ’Αστέρα» είς τήν πόλιν 
των, παρακαλοΰνται θερμώς όπως μας δηλώσουν 
τοΰτο δι’ έπιστολής των, έφ’ όσον, εννοείται,άν- 
τιλαμβάνονται ότι δύνανται νά συμμορφωθούν 
πρός τάς άπαιτήσεις τών υποχρεώσεων τοϋ άν- 

ταποκριτοϋ.Οί διορισθησόμενοι τελικώς άνταποκριταί 
τοϋ «Κ. Άστέρος», θά λαμβάνουν άπό τοΰ διο
ρισμού των δωρεάν τό περιοδικόν ώς καί ποσο
στά ΊΟ ο]ο, έάν έπιθυμοϋν τούτο, έπί τών ένερ- 
γουμένων ύπ’αύτών έγγρφών συνδρομητών ή καί 

άλλων εισπράξεων.

’ ΕΠΕΚΤΑ2Ι2 ΤΩΝ ΕΡΓΑ2ΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

0 ΠΑΝ ΜΑΞΟΥΕΔ ΙΔΡΥΕΙ ΝΕΑΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ
Κατόπιν τής ραγδαίας προόδου τών εργασιών 

τής εταιρίας παραγωγής ταινιών «Μπρίτις Ίντερνά- 
σιοναλ«, ό Πρόεδρος τοΰ λιοικητικοϋ Συμβουλίου 
αυτής κ. Τ'ξών Μά'ξουελ έν συνδυασμό» μετά τής 
Ass dated British Cinema Ltd προέβηείς τήν ϊ- 
δρυσιν εταιρίας υπό τήν επωνυμίαν Associated Ci— 
n ma Properties Ltd μέ σκοποί' τήν έκμετάλλευσιν 
ακινήτων καί τήν κατασκευήν κινηματογραφικών

. αιθουσών.Τήνπροεδρείαν τής εταιρίας ταύτης άνέλαβεν αύ- 

. τός οϋτος ο κ. Τζών Μά'ξουελ, δι’ δν είναι γνωστόν 
δτι πάσαέταιρία ής προΐσταται προώριστσι νά προο- 
δεΰση σταθερή» καί γοργή» τώ βήμπτι.

Χιά τής ίδρΰσεως τής εταιρίας ταΰτης, προορι
σμένης νά έ'ξυπηρετήση τάς έργασίας τής Μπρίτις 
Ιντερνάσιοναλ, ·' τελευταία αΰτη οϋσα μέχρι τοΰδε 

ή σοβαρωτέρα εταιρία παραγωγής ταινιών έν Εύρό»- 
πη, εξελίσσεται ήδη εις τόν σοβαρώτερον οργανι
σμόν Γενικών Κινηματογραφικών επιχειρήσεων.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΪΟΝ
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Κατά τήν έφετεινήν κινηματογραφικήν περίοδον 
ή αμερικανική ακαδημία τοΰ κινηματογράφου απε- 
νειμεν ό»ς βραβεϊον ένα χρυσοΰν άγαλματίδιον είς 
τό«Μπρόουιγουέ.ϊ Μέλοντυ» τής Μέτρο-Γκόλντουϊν- 

λ_.\ τήν ώραιοτέραν 
σαιζόν.
ένα βραβεϊον είς τόν δπερα- 
οστις έκινηματογράφησεν τάς

Μάγερ, χαρακτηρίσασα αυτό 
ταινίαν τής έφετεινής ■

Έπίσης άπένειμεν 
τέρ Κλάϊντ ντέ Βίντα δι 
«Λεύκάς Σκιάς».

ειδοποιηςις

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Άναστ. Μπονάτος 
Νίλο Φίλμ 
Ε. Κ. Ε. 
Κ. καί Α. Φραγκέτη 
I. Τσαρκάτογλου 
Κληρονόμοι Καρρά 
Ε. 'Γζανετής καί 

------ ---------------------- -----—,-------  ------- TW ■·, I. Μανίσαλης
Σύστημα : Πλήρες δια τήν προβολήν ταινιών Μούβιτον Λαζάνης 
καί Βαΐταφον» ή καί τών δύο όμοΰ. Κατασκευή : Γαλ-(Π. Κορκόδειλος 
χική (Radio Vitus). | Κ. Μπίτας

11) «Έλεκτροβόξ» Τιμή πωλήσεως. Διπλή μηχανή Π. Κουβέλης 
75.000 φρ. γαλ. Σύστημα: Πλήρες διά τήν προβολήν ται-j Έρ.Μπερετσή

Μούβιτον 40,000 φρ. γ. 
δίσκους 45,000 φρ. γ. 
«Μούβιτον» 65,000 φρ. γ.

Σια

Άθήναι 
Θεσ)νίκη 
Άθήναι 
Θεσ]νίκη 
Άθήναι

Θήβαι 
Άθήναι

1-1-930 
1-4-930 
1-6-930
1-7 930 
1-7-930 
1-7-930 
1-6-930 
1-6-930 
1-1-930 
1-7-930

Ζάκυνθος 1-7-930 
Πάτραι 1-7-930 
Σάμος 1-7-930

Μέχρι 30-12-930 
30- 3-931 
30- 5-931 
30- 6-931 
30-12-930 
30- 6-931 
30- 5-931 
30- 5 931 
30-12-930 
30- 6-931 
30-12-930 
30- 6-931 
30-12-930

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— Τσιρίμπασην (Λευκάδα). Αποστολή ανταποκρίσεων 

δέον νά γίνεται μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου κατά δεκαπεν
θήμερον καί νά άναφέρονται μετά προσοχής ολα τά προ
βαλλόμενα έργα καί όχι δπως συνηθίζεται εις τό τέλος 
τών ανταποκρίσεων νά γράφετε κτλ.

— Ήλ. Λάσκαρη (Ένταϋ&α). Φωτογραφίαι υπάρχουν 
πάρα πολλαί ώς καί τών άναφερομένων έν τή επιστολή 
σας 20X25 πρός δρχ. 10 έκάστη. Περί τής σχολής μ ή δί
δετε πίστιν, πρόκειται περί λοβιτούρας.

— Βουτσιναν (Αργοστόλιον). Συνεχίσατε τακτικήν α
ποστολήν ανταποκρίσεων κατά δεκαπενθήμερον.

Αξιότιμοι Κύριοι
Λαμβάνω τήν τιμήν νά γνωρίσω ΰμϊν 

ότι τά γραφεϊά μου μετεφέρθησαν άπό σή
μερον έπί τής οδού Βερανζέρου ύ π 
ά ρ ι θ. 14 μεγάρω τού ’Ιατρού κ. Δ. 
Θεοδωρίδου (2ος όροφος).

Ή ταχυδρομική μου διεύθυνσις παρα
μένει πάντοτε ή αύτή: Γραμματοθυ- 

ρ ί ς ά ρ. 5.
Μετ’ εξαίρετου τιμής

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
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ΑΙ 1MEFIUHIKM ΠίΡΑΓΟΓΑΙ 19301931
ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ |

'Η ΓιΟυνιβέσαλ θά πραγματοποίηση 20 ταινίας, 
αί όποϊαι θά τής στοιχίσουν δσον εάν κατεσκεύαζε 
40, έλπίζουσα δτι αΰται θά τής άποφέρουν τερά
στια κέρδ η.

Μεταξύ τούτων θά συγκαταλέγωνται καί μερικαί 
ύπερπαπαγωγαί ωσάν «Τόν αρχηγόν τής φρουράς», 
»Τόν Βασιλέα τής Τζάζ«, «Τήν Καταιγίδα», «Τόν 
Τσάρον τοΰ Μπροτγουαίη», καί τό «Τίποτε νε 
τερον άπό τό μέτωπον», ή οποία εσχάτως προβλη 
θεΐσα έν Νέα Ύόρκη καί Λονδίνφ, έσημείωσε ρε
κόρ εισπράξεων.

Μεταξύ τών αστέρων τής Γιουνιβέρσαλ θά ίδω
μεν τήν άτίθασσον Λοΰπε Βελέζ, τόν καλλίφωνον 
Τζών Μπόλς καί τόν Λιοϋ ’Άϋρες, τόν ήρωα τοΰ 
«Τίποτε νεώτερον άπό τό μέτωπον«.

Τά γνωστά βιβλία καί θεατρικά έργα πού Ακο
λουθούν ήγοράσθησαν διά νά πραγματοποιηθούν ά
μέσως «Τό Μικρόν ατύχημα», ή «Ειλικρίνεια», «Ή 
άνατολή είναι ή δύσις», «Διά τούς συζύγους μόνον» 
καί «Έκτος νόμου». Έπίσης θά έπαναληφθή ή 
πραγματοποίησις τοΰ άθανάτου έργου τοΰ Βίκτωρος 
Ούγκώ «Ή Παναγία τών Παρισίων».
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ

Έκ τών 20.000.000 δολλαρίων τών προβλεπο- 
μενών νά έξοδευθοΰν διά τήν πραγματοποίηση' τοΰ 
προγράμματος 1930)31, τά 17.500.000 θά διατε 
θοΰν διά 43 ταινίας καί 2.500.000 διά πολυαρίθμους 
άτραξιόν.

Πλείστων τών ταινιών τής Γουώρνερ θά γίνουν 
πολύγλωσσοι καί έγχρωμοι έκδόσε'ς.

Οί διάσημοι άστέρες εκτός τών παλαιών της 
τοιούτων υπέγραψαν συμβόλαια μετά τής Γουώρνερ 
Μπρόδερς ’. Οΰτω σήμερον εμφανίζει τούς καί τάς 
Τζώρτζ ’Άρλις, Τζών Μπάρρυμοο, ’Άλ Τζόλσον, 
Ούΐν>υ Αάϊτνερ, Τζόε Μπράουν, Φράνκ Φαίη, Ά- 
λίς Τέντλ, Μαίριον Νίξον, Χάρη Γουώρνερ, Βίβιεν 
Σίγκαλ, Γκράντ Ούϊδερς, Έλσι Φέργκουσον, Λίλα 
Λή, Λόττι Λόντερ, Νόαχ Μπήρυ, Κόνραντ Νάγκελ, 
Γουώλτερ Πίζον, ’Έντνα Μούρφυ καί Τούλλυ Μάρ- 
σαρ. Έπίσης προσελήφθησαν γνωστοί άστέρες τοΰ 
Μπρόα'*τ-Γουαίη  καί τών Μιοΰζικ Χώλλ. ‘Η Ίρέν 
Δελροΰ, Τζάκ Χουάντινι, Κλώντια Ντέλλ καί ’Όλσεν 
καί Τζόνσον.

’Άλλοι άστέρες οί όποιοι ύπέγραι|ιαν συμβόλαια 
καί θά έμφανισθοΰν είς τάς νέας ταινίας τής Γου
ώρνερ Μπρόδες, εινε καί οί Κωνστάνς Μπένετ, Τζό- 
αν Μπένετ, Έριχ φόν Στρόχαϊμ, Σοΰε Κάρολ, 
Λουΐζ Ταγέντα, Μαίριον Μπαΐρον. Πέρρυ Άσκάμ, 
Τσέστερ Μόρρις, Λόουελ Σέρμαν, Μπέλλε Μπένετ, 
Ούΐλλιαμ Κούρτεναϋ, Χόμπαρτ Μπόσγουορθ,Μπαρ- 
μπάρα Κίντ, Μ πέρυλ Μέρσελ, Λοΐς Μόραν, Τσάρλς 
Κίγκ, Έρνεστ Τόρραντ, Τζιοϋν Κολίερ, Τζαΐμς 
Χώλ, Έβελιν Κνάπ, Τζών Χάλλινταΐν καί Ντόροτυ 
Μπούργκες.

Αί κορυφαί τών συγγραφέα)ν, σκηνοθετών κα 
μουσικοσυνθετών ως οί : ’Όσκαρ Στράους, Ζέρομ 
Κέρν καί Ζίγκμουντ Ρόμπεργ, θά συντελέσουν έπί
σης είς τήν άρτιωτέραν έμφάνισίν τής νέας παρα
γωγής τής Γουώρνερ Μπρόδερς.
ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ

ΊΙ Φέρστ Νάσιονα?, έπίσης θά δαπανήση περί τά 
20.000.000 δολλ διά 40 ταινίας, έκ τών οποίων αί 
10 θά πραγματοποιηθώσιν ώς έγχρωμοι διά τής μέ
θοδος Τεχνικολόρ.

Αί μουσικά!έπίσης ταινίαι θά καταλάβουν μέγα 
μέρος τοΰ προγράμματος. Μεταξύ αυτών άναφέρο- 
μεί' μίαν γνωστήν μουσικήν κομεντί ειδικοί; γραφεΐ- 
σαν διά ιήν Μέριλαϊμ Μύλλερ καί δύο όπερέττα; 
τοΰ Βίκτορος Χέρμπερτ.

Ιδιαιτέρα προσοχή θά καταβληθή είς τά ντεκόρ 
καί είς τάς πλούσιας αμφιέσεις τών ηθοποιών, οί'τι- 
νες θά συμμετέχουν είς έπιθεωρήσεις.

Αί σπουδαιότεροι έπιθεωρήσεις τής «Φέρστ Νά- 
σιοναλ» θά είναι «'Η χορεύτρια τοΰ Χόλλυγουντ», 
«Ό φόνος θά άνακαλυφθή»,«'Η άνριξις είναι έδώ» 
«Μία σπουδαία ύπόθεσις», «ΊΙ χήρα ποΰ φλερτά
ρει» καί «Τό φλογερό τραγούδι».
ΦΟΞ

Κατά τάς ανακοινώσεις τοΰ γραμματέως 
Τζίμμυ Γκραίνκερ 20 έκ τών 52 πραγματοποιηθη- 
σομένων ταινιών τής «Φόξ» αϊτινες θά στοιχίσουν 
33.000.000 δολλάρια, θά περατωθοΰν κατά τά μέσα 
Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τής παρούσης στιγμής, έχουν ήμιπραγ- 
ματοποιηθή αί εξής ταινίαι: «Τό συνηθισμένο παι
γνίδι», «Τά ίχνη τοΰ ’Όρεγκαν», «Άλκατράζ», 
«Εϊσθε έκεϊ;», μία κωμωδία τοΰ Ροΰμπε Γκόλντ- 
μπεργκ, είδικώς γραφεΐσα διά τόν Τένε Χέλλυ καί 
τόν θίασόν του προσωρινώς ανευ τίτλου, «Μία διε
θνή γυναίκα» μ:' τούς Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν καί 
Έντμον Λόβ.

Προσεχίΰς άρχίζει ή πραγματοποίησις τών εξής 
ταινιών: «Μπασκερί» άπό τό μυθιστόρημα τοΰ 
Έλεανόρ Μερσέϊνς, «Τό βάρος τής ξανθής» άπό τό 
διήγημα τοΰ Στέφαν Μόρεχαουζ, «Ό τελευταίος 
τών Ντιούανς» πρωταγωνιστοΰντος τοΰ Ζώρζ 
Ο’Μπριέν «Στή ράχη σας» μία άστυνομική ιστορία 
μέ τήν Ίρέν Ρίτς, «ΊΙ ζωγραφισμένη κυρία», «ΊΙ 
πριγκήπισσα καί ό έργάτης» άπό τό μυθιστόρημα 
τής ’Άλις Ντιοΰερ Μίλλερ,«Ό λύκος τής θαλάσσης» 
μέ τόν Μίλτων Σίλς, «Νά Ιδης πρώτα τήν ’Αμερική» 
μέ τόν Ούΐλλ Ρόγκερς καί «Τό κίτρινο είσιτήσιον».

Λόγφ τοΰ έξαιρετικοΰ αριθμού τών πραγματο- 
ποιηθησομένων ταινιών, ή φόξ Φίλμ οίκοδομεΐ δύο 
νέα μεγάλα στούντιο είς τό «Φόξ Μούβιτον Σίτυ» ' 
έγκαθιστώσα είς αυτά μηχανήματα λήψεως ομίλου 
σών ταινιών τελευταίου συστήματος (Ούστερν ’Έλεκ· 

1 τρικ).

σωπίς τής χαράς», «Μία ’Απελεύθερος» μέ τήν 
Κορίν Γκρίφφιδ, «Ό πράκτωρ Τίλεϋ», «Τό διάδη
μα» μέ τόν Γεώργιον Ο Μπριέν, «Κατηγοροΰμαι»

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓϊΠΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. (Ίοΰ έκτακτου ανταποκριτου Γήν Μόντε Μπλοΰ, «Οί ρωμαίοι τοΰ άέρος» μέ 

μας). — Είς τήν πάλιν μας λειτουργούν οκτώ Κινη- j τρύς διασήμου; κωμικούς Τζώρτζ Σίδνεϋ (Κοέν) καί 
ματοθέατρα μέ όλίγην δμως κίνησιν καί ώς επί τό , Τσάρλ Μουρραίη (Κελλύ), <<Τότ καί ή τύχη της» μέ 
πλειστον μέ ταινίας δευτέρας καί τρίτης βιζιόν. --·· ά-.χ-ς τ*„?.,.  Vf-rX,,,

Κατά τάς παρελθούσας δύο εβδομάδας προεβλή-I 
θησαν τά εξής έργα :

τόν Άνδρε Ροάν καί Κάρμεν ΜπόνΙ.
। Ο ηχητικός καί όμιλών κινηματογράφος Empire

.«.ν ,ν. , ι προέβαλλε τάς επιτυχίας «Μελωδία τοΰ Μπροαδ-
Κινημ. Alhambra. Sa derniere culotte με τόν ] γουαίη» μέ τήν Μπέσσυ Λόβ καί Σάρλ Κίγκ, «Νέοι 

\ννα! ’Ίκαροι» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο, «Τά σφάλματα 
μέ τόν Αιμίλιον Γιάννιγκς, «Ό μυ-

ΤΟ ΪΪΡΟΠΑΤΚΟΝ

Χάρρυ Λάγκτον καί La meprice μέ τήν ’ Αννα
Νίλσον καί Σάρλ Μούρραιϋ. I ενός πατρός» μέ τόν Αιμίλιον Γιάννιγκς, «Ό μυ-

Mohamed 1ν «ΊΙ γή τής ηδονής» μέ την στηριώδης Τζίμ», «Τό ναυτικό στή ξηρά» μέ τήν 
Γκάρμπο, τόν Νίλς Άσιερ καί Λέβις Στον. ' Κλάρα Μπόου καί Τζέημς Χώλ καί «'Ο τραγουδι-

Cinema Royal. «ΊΙ ώραία τής Σαγκάης,» μέ στής τής Τζάζ» ή «Τό τυχερό παιδί» μέ τόν Ρεώρ- 
τήν Μαίρη Νόλαν καί τόν Τζαίημς Μούρραιϋ. । γιον Τζέσσελ. I. Στυλιαν οϋ

Josy Palace. «ΊΙ Ραμόνα» μέ τήν Ντολορές ------------------- —— ·
Ντέλ Ρίο καί τόν Βάρνερ Μπάξτερ.

Cinema Riviera, «'ri άθώωσις» (Absolution)
sosse μί Ζ,;”ζ'ΠΡΟΓΡΗΜΜΗ ΤΗΣ "ΠΗΡΗΜΗΟΥΠΤ,

American Cosmographe «Τό διαμάντι τοΰ 
Τσάρου» μέ τόν Πέτροβιτς καί τήν Τζίμπσον καί' 
Coquin de Br quet μέ τόν Κόνρατ Νάγκελ.

Cinema Majestic. «Τό τοαγοΰδι το>ν Παρισίων» w -- ;—«-r-------- . _μέ rov Μωρίς Σεβαλιέ καί τό Voyage d ■ Nose. , Ίτις εσχάτως μετωνομασθη εις «Παραμαουντ ΙΙεμ- 
------- τζ_»> _ ... πλιξ· μάς άνακοινοϊ δτι ή έτησία παραγωγή της

> θά άνέλθη είς 32 ταινίας διά τό 193 >)31. Αί έκδό- 
ό θία- σει? γίνουν πλήν είς τάς τρεις παγκοσμίους

! γλιόσσας είς τήν Αγγλικήν, Γερμανικήν καί Γαλλι
κήν καί εις τήν Σουηδικήν, Σκανδιναυϊκήν, Τσεχο
σλοβακικήν, Ουγγρικήν, Πολωνικήν καί Ρουμα- 

|νικήν.
Κατά τά μέσα Ιουνίου ό κ. Έμμανουέλ Χόχεν, 

ό διευθυντής τών «Παράμαουντ Νιούς» καταφθά
νει εις Παρισιού; διά τήν όργάνωσιν τών εβδομα
διαίων έπικαίρων γεγονότων τής Εύριόπης.

Casino an Stefano. Καθ’ έκάστην κονσέρτο 
Κινηματογράφο καί Βαριετέ.

Theatre Belvedere. Δίδει παραστάσεις 
σος τής κ. Κυβέλης.

Theatre Luna Park. Δίδει έπίσης παραστάσεις 
ό δπερεττικός θίασος Ζωζώς Νταλμάς καί Μάνου ।1 
Φιλιππίδη.

Κατά πληροφορίας έξ Αίγύπτου, μεγάλην έπιτυ-| 
χίαν έσημείωσεν ή προβολή τής έλληνικής ταινίας , 
«Τό Λαγιαρνί» τής εταιρίας «Ελλάς Φιλμ» προβλη- 
θεΐσα είς τό έν ’Αλεξάνδρειά μεγάλο κινηματοθέα- 
τραν «Κοσμογκράφ» ώς καί είς τό «’Αμέρικαν Κο- 
σμογκράφ» τοΰ Κάιρου. ΑΙγύητιος

ΠΟΡΤ ΣΑΊ Τ.—Κατά τό διάστημα τοΰ μηνός 
Ιουνίου, οί τρεις κινηματογράφοι τής πόλεώς μας 

έπαιξαν τά εξής έργα :
Έλδοράδο. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία 

Πενταγαότισσα», «Νεότης καί Τζάζ», «Τελευταία 
παράστασις» μέ τόν Κόνρατ Βάϊτ, «Ό ελκυστικός 
χρυσός». «Σάλι, Κόρη τοΰ Ιπποδρομίου», «Κατα
στρεπτική ζηλοτυπία» μέ τόν Μόντε Μπλοΰ καί Έ- 
βελίνΜπρέντ, «Δαντών» μέ τόν Αιμίλιον Γιάννινγκς 
«Ίπποδρόιιιον» μέ τόν Σαρλόι καί «Πριγκήπισσα 
Μάσσα».

Ή ελληνική ταινία «Μαρία Πενταγιώτισσα» εν
ταύθα δέν έσημείωσε δυστυχώς μεγάλην έπιτυχίαν 
καί πρό πάντων μεταξύ τού ευρωπαϊκού κοινού, τό 
όποιον έξερ όμενον έκ τοΰ κινηματογράφου έλεγεν: 
«Ce film contient beaucoup de foustanella».

Μαζεστίκ. Προεβλήθησαν «Ό Κύριος.. X» μέ 
τόν Γκρίφφιθ καί τήν Μαρκ. Νταίη, «Οί ’Άσωτοι» 
μέ τήν Λόϊς Μόραν καί τόν Νίκ Στούαρτ «Ή προ-

82 ΤΑΙΝΙΑΙ ΕΙΣ 11 ΓΛΩΣΣΑΣ
ΊΙ «Παράμαουντ Φάμουζ Λάσκυ Κορπορέσιον»·

ΤΟΜΟΙ "ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ

1927 -- 1928 -- 1929
Τόμοι «Κινηματογραφικού Άστέρος τών 

ετών 1927, 192S καί 1929. πωλούνται εις τά 
γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομι- 
κώς είς τούς αίτούντας έκ τών επαρχιών κα| 
τού ’Εξωτερικού.
Ί'ιμή έκαστου τόμου διά το έσωτερ. δρχ. 100

• » » » έξωτερ. δρχ. 150
©ί άγορασταί ενός, οίουδηποτε τών άνω

τέρω ετών τόμου, δικαιούνται δωρεάν καί ε
νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού 
1930. χρησιμότατου είς όλους τούς οπωσδήποτε 
άσχολουμένους μέ τά κινηματογραφικά ζη
τήματα.
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Ή εν ’Αθήναις θερινή κινηματο 
γραφική κίνησις, παρουσιάζει ήδη 
αρκετήν ζωηρότητα. ιδίως εκεί δπου 
έχουν έγκατασταθή ήχητικά μηχανή
ματα. χωρίς νά υστερούν είς κίνησιν 
και οί βωβοί κινηματογράφοι, πλήν 
3—4, οί όποιοι έκ τών προτέρων ή- 
σαν καταδικασμένοι είς ναυάγιον.

3Εκ τών ήχητικών, τήν πρώτην 
θέσιν δικαίω., κατέχει τό «’Αλκα- 
ζάρ , το όποιον μέ τάς τελείας ήχη- 
τικάς του εγκαταστάσεις, τήν έκλεκτι- 
κότητα καί Ποικιλίαν τών προβαλλο- 
μένων ταινιών καί τήν έν γένει αξιο
πρεπή έμφάνισιν ενός σοβαρωτάτου 
κινηματογραφικού κέντρου, συγκεν
τρώνει κα#’ έκάστην. χωρίς υπερβο
λήν. περί τάς δύο χιλιάδας θεατάς.

Έκ τών ήχητικών κινηματογρά
φων, μετά τό ’Αλκαζάρ . αρκετόν 
έπίσης κόσμον συγκεντρώνουν ό κι
νηματογράφος Νεάπολις τής συνοι
κίας Νεαπόλειος. τά Παναθήναια 
έπί τής λεωφ. 3Αλεξάνδρας, Κωστά- 
κη έπί τής λεωφ. Συγγρού καί Μα
γεία έπί τής οδού 3Αχαρνών. Είς 
τόν τελευταΐον εχει έγκατασταθή μη
χάνημα συγχρονισμού μόνον μουσι
κής. τό όποιον αντικαθιστά άξιολο- 
γώτατα μίαν πολύ καλήν ορχήστραν.

Έκ τών βα)βών θερινών κινημα
τογράφων τήν πρώτην θέσιν κατέχει 
ό έπί τής οδού Πατησίων αριστοκρα
τικός τοιούτος Εσπερος . ό όποιος 
είς κίνησιν ακολουθεί τόν όμιλούντα 

Αλκαζάρ . cΗ πρεμιέρες ιδίως τού 
«Εσπέρου δύνανται νά χαρακτηρι
στούν ώς συγκεντρώνουσαι τήν αφρό
κρεμαν τού ώραιοκόσμου τής πρω- 
τευούσης.

Τό περίεργον έφέτος είνε. δτι παρ3 
δλην τήν ζωηράν κινηματογραφικήν 
κίνησιν τών 3 Αθηνών. ή γείτων τής 
πρωτευούσης. ό Πειραιεύς, μία πό
λις 300 χιλ. περίπου κατοίκων, δέν 
κατόρθωσε νά έχη ούτε έν (άριθ. 1) 
θερινόν κινηματογράφον, έκτος τών 
λειτουργούντων είς τούς προσφυγι- 
κούς συνοικισμούς, οί σύνοικοι τών 
όποιων έννοούν οπωσδήποτε νά έχουν 
τόν κινηματογράφον τους.

"Ενας κινηματογράφος μόνον έτόλ- 
μησε νά έγκατασταθή είς τό θέατρον 
Πειραϊκόν έν Καστέλλα ύπό τήν 

διεύθυνσιν τού κ. Ζερβοπούλου καί 
δέν κατώρθωσε νά συγκράτησή πλέον 
τών δέκα πέντε ημερών.

* 
* * 

Έν τώ μεταξύ οί πλεΐστοι χειμερι
νοί διαρρυθμίζονται διά τήν τοποθέ- 
τησιν τών ήχητικών μηχανημάτων. 
Ποιου είδους μηχανήματα θά έγκα- 
τασταθούν είς τούς κεντρικούς έξ 
αύτών. δέν είνε άκόμη τίποτε γνω
στόν. Πάντως είς τό Πάνθεον καί 
τό Σπλέντιτ·» θά έγκατασταθούν 
Ούέστερν Έλέκτρικ.

’Εντός τής έβδομάδος αρχίζει καί

πάλιν τάς έργασίας του ό λαϊκός έπί 
τής οδού 3Αθηνάς κινηματογράφος 
«Ελλάς* . μέ συνέταιρον τού κ. Γαΐ- 
τη τόν κ. Σ. Δημητριάδην, τού πρώ
ην τοιούταυ κ. Περδικίδη άποχιορή- 
σαντος.

Περί νέων ταινιών, δυστυχώς δέν 
εϊμεθα άκόμη είς θέσιν νά είπωμεν 
τίποτε. Δύο τινά μόνον εινε γο>στά: 
Οτι δλα τά γραφεία έχουν κολοσ

σούς και μόνον κολοσσούς, διότι 
επ' ουδενι λόγω εννοούν νά φέρουν 
καί δευτέρας ποιότητας!! καί δτι. τό 
καί βεβαιότερον. θά εχωμεν πληθώ
ραν ταινιών, πράγμα τό όποιον μοι- 
ραίως θά φέρη συναγαινισμόν πρός 
ώφέλειον τρίτων.

Τό σπουδαϊον δμως εινε δτι δλαι 
αί ταινίαι έφέτος θά είναι όμιλούσαι 
καί κατά συνέπειαν αί έπαρχίαι πρέ
πει σοβαρώς νά σκεφθούν δι3 έγκα- 
ταστάσεις ειδικών μηχανημάτων.

Πρός έξυπηρέτησιν τών έν ταις έ- 
παρχίαις συνδρομητών μας διευθυν
τών κινηματογράφων, τό γραφεϊον 
μας θά παρέχη είς τούς ζητούντας 
πάσαν πληροφορίαν σχετικήν μέ τά 
κυκλοφορούντο ήδη έν 3Αθήναις συ
στήματα ήχητικών μηχανημάτων, τι
μάς. τρόπου- πληροιμής καί μηχανι
κήν αξίαν ενός έκάστου έξ αύτών.

Μολονότι παρήλθον δύο μήνες άπό 
τής δημοσιεύσεως τού νέου νόμου 
περί κινηματογράφων είς τήν ’Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως, έν τούτοις, 
τό ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών δέν 
έσκέφθη νά τόν θέση είς εφαρμογήν. 
Κατά τήν τακτικήν του, δηλαδή τής 
διώξεως τού κινηματογράφου. θά τόν 
έ'θετεν είς έφαρμογήν δταν θά ήρχι- 
ζεν ή χειμερινή περίοδος. διά νά φέ
ρη καί πάλιν τήντρομεράν άναμπουμ- 
πούλαν είς τούς κινηματογραφικούς 
κύκλους. Εύτυχώς δμως ή Π.Ε.Κ. ή 
οποία αγρυπνεί, ένήργησε καί θά τε- 
θή είς έφαρμογήν έντός τής προσε
χούς έβδομάδος, διά νά δυνηθούν αί 
διευθύνσεις τών κινηματογράφων 
κατά τό διάστημα τού θέρους πού 
μένουν κλειστοί, νά συμμορφωθούν 
μέ τόν νόμον.

Διά τούς έπιθυμούντας νά προμη- 
θευθούν τόν νέον νόμον περί Κινη
ματογράφων. τά γραφεία μας άνα- 
λαμβάνουν νά τόν άποστείλουν είς 
πάντα έμβάζοντα δραχμάς δέκα.

'C ’Άργος

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ> ΑΛΙθΕ ' (’Αθηνών)

Ήλύσια. Την προπαρελθοΰσαν εβδο
μάδα έκαμε έναρξιν τών θερινών του 
παραστάσεων καί προεβλήθησαν τά 
έργα «Ή μικρούλα τοϋ μπάρ , Ή

. μελωδία τής καρδιάς καί «'Η ωραία 
εξόριστος».

Κρυστάλ. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα 
Τό καρναβάλι τοΰ έρωτοςη «Ή ναυ

μαχία τής Έλιγολάνδης», Ή έκδίκη- 
σις», «Ή γυναίκα τοϋ δρόμου», «Ό 
παληάτσος τής ζωής», «Λουλοΰ», «Ό 
δρόμος τοΰ ’Αλγεριού , «Γαμήλιος πέ
πλος . Ή φυγάς», «Ό λευκός γάμος» 

Σόνια Βερανώφ . «Ό σωματοφύλαξ 
τής κυρίας» καί, Ό πρίγκηψ φοιτη
τής .

"Ηδη πληροφορούμαι ότι ό κ. Χρι
στοδούλου, λίαν προσεχώς έγκαθιστά 
μηχανήματα όμιλοΰντος κινηματογρά
φου. Στροϋμπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πατέ. (Νέον Φάληρον). «Τσάρος 
καί Ρασποϋτιν» καί Κόλασις τοΰ έ
ρωτος».

Σαλαμίς. «Δεσποινίς ύπαστυνόμος» 
Τέλος μιάς καλλιτέχνιδος», «Λούπιγκ 

δή Λούπ».
Κίγκ Τζώρτζ. «Ή μεγάλη στολή», 

«Κατάσκοπος τής ’Οδησσού» καί «Μπά
ρα .

Καστέλλα. < Μανικιουρίστρα ά λά 
γκαρσόν».

Λευκός Πύργος. Κατάσκοποι» καί 
Πανικός» μέ τόν Χάρυ Πήλ.
Χαρίλαος. «Μοργκάν ή Σειρήν καί 

«Ρωσσική Κόλασις».
Ζάππειον. «Κομφετί», «Έμπόριον 

λευκής σαρκός» καί «Τσάρος καί Ρα- 
σποΰτιν .

Καραβάν-Σαράϊ. «Πριγκήπισσα Ρε- 
πανάκη», Δεσποινίς ύπαστυνόμος , 
««Λυκόφως τής δόξης καί «Άνάστα- 
σις: μέ τήν Ντέλ Ρίο.

Τσιμισκή. «Βαρβάρα, ή κόρη τής 
ερήμου», «Γαμήλιος πέπλος καί 
«Λουϊζιάνα».

Άχίλλειον. Συνέχεια «'Ωραία τοΰ 
Βοσπόρου», Μπάρα καί «Μάτι ’Αε
τού .

Σπλέντιτ. «Τέλος τού Μόντε Κάρλο» 
καί έπεισοδιακά.

’Ολύμπια. «'Η μονάκριβη», «’Εναέ
ριος απαγωγή» καί επεισοδιακά.

’Ε&νικόν. «Γάμος διά συμβολαίου», 
«Διαμάντι τού Τσάρου*  καί «Μπαλάο .

Απόλλων. «Μανία τού χρυσού . 
’Έκλεισε λόγιο τού θέρους.

Πάν&εον. (Ταράτσα). ’Εναρξις προ
σεχώς.

Αύρα. Έπίσης.
Μοσκώφ. ’Επίσης.
Αττικόν. «’Αρχιεργάτης», ’Αστυ

νόμος ασυρμάτου» καί < Κίντ ό Μορτά- 
κος».

Άλσος. « Έπίθεσις κατά τραίνου» 
καί «Πέτισνη μάσκα .

Πανόραμα- «Πέτσινη μάσκα·.
Τήν 3.3ο’ απογευματινήν τής 18ης 

’Ιουνίου κστέρρευσεν ή δυτικέ] πλευρά 
τού κινηματογράφου «’Αττικόν». Ή 
κατάρρευσις προεκάλεσεν, ώς ήτο λίαν 

φυσικόν, μέγαν πανικόν είς όλοκληρον 
τήν περιφέρειαν. ’Από τής πρωίας τής 
ημέρας τής καταρρεύσεως τό υπαλληλι
κόν προσωπικόν τοΰ άνωτέρω κινημα
τογράφου παρετήρησεν δτι ή δυτική 
πλευρά τοΰ κτιρίου παρουσίαζε διαφό
ρους σχισμάς, έθεώρησε δέ ταύτας ώς 
προερχομένας έκ τής προχθεσινής 
θυέλλης. Ούτως εΐχον τά πράγματα, 
οτε περί τήν 3.30 μ. μ ήνούσθη τρο- 
μακτικός κρότος καί ολόκληρος ή δυτι
κέ] τού κτιρίου πλευράκατέρρεεν ένφ ή I 
σωρός τών πιπτόντων χωμάτων καί λί
θων παρέσυρον είς τήν πτώσιν των τήν 
ταράτσαν τοΰ «’Αττικού» καθώς καί 
ολόκληρον έν εσωτερικόν διαμέρισμα 
είς τό όποιον διέμενεν ή οικογένεια 
τοϋ ιδιοκτήτου κ. Τοχταρίδου. Είναι 
ευτύχημα δτι οΰδείς εύρίσκετο κατ’ ε
κείνην τήν ώραν έντός τού ’Αττικού» 
διότι έν έναντία περιπτώσει θά έθρη- 
νοϋντο πολλά θύματα, Ιδία μάλιστα 
άν ύπήρχον θεαταί. Άλχακάν
ΠΑΤΡΑΙ

’Αρκετά ζωηρά παρατηρεϊται ή κί- 
νησις είς τούς κινηματογράφους μας 
παρ’ δλον τό πλήθος τών θεαμάτων 
πού ξεφύτρωσαν στήν πόλιν μας. Έκ
τος τών τριών λειτουργούντιον θερινών 
κινηματογράφων ήρχισε λειτουργών καί 
έτερος άπό τής 28 λήξαντος μηνός ύπό 
τόν τ·’τλον «’’Αλσος» καί είς τήν θέσιν 
Μαρούσα.

Οΰτω κατά τό λήξαν Ιόθήμερον μάς 
παρουσίασαν τά κάτωθι φίλμ :

«Άλάμπρα» (όμιλών). «Ό ουρανός 
τής δόξης», ήχητική μέ τήν Κόλιν 
Μούρ, «Ή Νύχτα Γάμου» βωβή μέ τήν 
Ντολορές Κοστέλλο καί «Μακρυά άπ’ 
τήν Κόλασι» βωβέ] μέ τήν 'Αγνή Έ- 
στερχάζυ. Προσεχώς ή φάρσα «Πώς 
γλεντά δ Γιάννης».

Ζενίϋ·. «Τό ταξεϊδι τοϋ θανάτου», 
«Τό Σκάνδαλον τής Ντωβίλ» ή «Τό 
Σαββατοκύριακο , ή δίπρακτος κωμω
δία «Πώ ! Πώ ! Αυγά !», «Ρωμάντζο ή 
Κρίνος άπ’ τό Βόρβορο» καί «Νήσος 
’Ονείρων τής «Οΰφα μέ τήν Αίαν 
Χά’ίτ.

uΚυψέλη» (συνοικιακό:). «'Ο Μέγας 
Τυχοδιιόκτης».

Πάν&εον» (Ταράτσα). «Ή Α. Μ. 
'Ο Φωτογράφος» μέ τόν Νίκ Στουάρτ. 
«’Άλσος» (συνοικιακός). Έκαμεν έ- 

ναρξιν τήν 29ην ’Ιουνίου μέ τό έργον 
Ή Κόρη τοΰ Σεΐχη . Έπίσης προέ- 

βαλλε καί τό φίλμ «Τό Καφέ Σαντάν». 
Προσεχώς «Τό Ιερόν Χρέος» μέ τόν 
Μορένο. Ανδριόπονλος
ΤΡίΚΚΑΛΑ

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό νυφικό κρεββάτι», «Ό έχθρός», 
«Τό σπίτι τοΰ ψεύδους» καί Τό ορ
φανό τών Παρισίων» μέ τούς μικρούς 
καλλιτέχνας Ρενέ Πουέλ καί Μπουμ- 
ποΰλ είς τρεις έποχάς.
EaNQH

«Μέγαςν. Προεβλήθησαν τά^ έργα 
«Τά ερωτικά γυμνάσια», «Ή επάνο
δος», «Βόλγα—Βόλγα», «Τό στερνό 
φιλί», «Τά χρονικά τών Γκρησχουζ»,

πυροσβέσται». Πληροφοροΰμαι διι ή 
διεύθυνσίς τοΰ άνωτέρω κινηματογρά
φου διαπραγματεύεται τήν έγκατάσια- 
σιν ήχητικών μηχανημάτων προβολής. 
"Αν αληθεύει τοΰτο είνε άξια θερμών 
συγχαρητηρίων. Προσεχώς «Τό χρήμα».

«ΪΤάν&εον«. Προεβλήθησαν «Τό έγ
κλημα καί ή έξιλέωσις» καί «Ή γόησ
σα» καί έκλεισε λόγφ τοΰ θέρους.

Καζαντζής

Πάν&εον (θερινός). Τό τελευταίο7 
δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν τά έρ_ 
«Ή γυναίκα καί τό κοράκι», «Γιά τήν 
τιμή μου», Ή πίστις καί τό καθήκον», 
♦ Τά μυστήρια τών Παρισίων» είς τέσ
σαρας έποχάς, «Νά βουλευής νά μά
λαμα», «Μαριέττα» καί «‘Η τραγωδία 
τοΰ Ιπποδρομίου». Σμπόνιας
ΚΕΡΚΥΡΑ

«Μάτα Χάρη», «Τό ιερό βουνό», «Το « Ο αετός της Αριζονας», « Ερως αε- 
έρωτικό κυνήγι», καί «'Ο Ρίφ καί Ραφ ■ ροπορου», «Γυναίκα και τιμή», «Βασι- 
------- ατ---- . .. rri,.—..... π., λ 1 λεύς τής ερήμου», Έορακοφωληά» καί 

«Τιτανικός».
’Ολύμπια. Προέβαλε τήν «Έξερεύ- 

νησιν τοΰ Β. Πόλου καί διέκοψε τάς 
χειμερινός του παραστάσεις. Μούσιος 
ΛΕΥΚΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Απόλλων. ’Από τής 5 Ίουν. προε
βλήθησαν τά έργα «Οί λύκοι τοΰάέρος» 
«Κάποιος νέος», Ή άδελφή της άπό 
τό Παρίσι», «Τά παιδιά τοΰ σκότους», 
«Δεκάτη τρίτη ώρα», -Βαλέντσια», 
«Φαιδώρα», «Μυστικός ταχυδρόμος», 
«Γαλάζιος Δούναβις», «Κοζάκοι», «Λυ
κόφως του κακού η «Φλογισμένα σύνο
ρα·. «Δεσποινίς δακτυλογράφος», «Οί 
λησταί τοΰ Όλύμπου», «Ή γυναίκα τοΰ 
Κενταύρου» καί «Ή δικηγορίνα».

Πάν&εον. Έπί τέλους προεβλήθη ή 
άπό καιρού διαφημηζομένη ταινία «Ό 
Φάουστ» μέ τόν Γιάννιγκς, δυστυχώς 
δμως δέν ήρεσε διόλο» καί τοΰτο διότι 
ήτο έντελώς κατεστραμμένη. Έπίσης 
προεβλήθησαν τά έργα μέ έπιτυχίαν 
«Τέσσαρες διάβολοι», «Έσκότωσα γιά 
τήν τιμή μου , «Τά μυστήρια τών Πα
ρισίων», «’Απηγορευμένος καρπός», «Τό 
Παρίσι καί «Μαύρη μέρα».

’Ά&ανς Τσϊρς

Άκταΐον. Προβλήθησαν «Τά κορί
τσια τής έποχής μας-, «Ύπό τήν σκιάν 
τών τάφων», Παρίσι μου», «Τό θαύμα 
τών πτερύγων , «Νύχτες καταιγίγος», 
«Βενενόζα», Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα». 
«Φιλώ τό χέρι σας μαντάμ» καί «Τζέν
τλεμαν κάου μπόϋ». Προσεχώς «Αί 
πτέρυγες», «Τά γαλάζια κεριά» καί «Ό 
παληάτσος τήσ ζωής».

Ποικιλιών (θερινός). Προεβλήθησαν . 
τά φίλμ Γκράν πρί», «Τό μυστηριώδες ' 
ταχυδρομεϊον», «Καρμελίταη «Μιά νύ- | . 
χτα στή Σιγκαπούρη», «Παληά ρούχα» ί 
καί «'Η μπόρα.»

Είς τό προηγούμενον τεύχος έδημο- 
σιεύθη έκ παραδρομής ή εϊδησις δτι 
προεβλήθη τό έργον Ό άγγελος τοΰ 
δρόμου».

Κερκυραϊκός. Κατά τήν δευτέραν 
ημέραν τών εργασιών του έπήλθεν αί- 
φνηδία βλάβη είς τήν μηχανήν προβο
λής καί ήναγκάσθη νά διακόψη έπι δε
καπενθήμερον. ’Ήδη προμηθευθείς και
νουργή μηχανήν Γκωμόν έπανέλαβε 
τάς έργασίας του καί προέβαλε τό έρ
γον Τά κτηνώδη πάθη».

Μπιζέλης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 

«Πώς γλεντά ό Γιάννης», «'Η Αφρο
δίτη», «Ό κήπος τοΰ Αλλάχ», « Ε
βδομος ουρανός», «Τραγωδία μιάς γυ
ναίκας», «’Άνοιξις έρωτος», «Τσάρος 
καί Ρασπουτίν» καί < Ιΐόκαρνας >. I. Γ.
ΛΑΡΙΣΣΑ

Φρούριον Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
κ. Τζεζαϊρλίδη ήρχισε τάς παραστάσεις 
του καί προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
μεγάλο κόλπο», «Ή κρυφή άγάπη ,«'Η 
έξερεύνησις τοΰ βορείου Πόλου·» Ό 
άγγελος τοΰ δρόμου , «Σεράϊ», «Τό 
λιμάνι τών ονείρων», «Γυναίκα και 
τιμή»» «Στά καταγώγια τοΰ ’Αμβούρ
γου», 'Η κορακοφωληά:, «Ό Τιτανι
κός καί Ό γαιοκτήμων τοΰ Τέξας .

Αττικόν (θερινός). ’Έκαμε έναρξιν 
τήν 11 ’Ιουνίου μέ τό έργον «Τά κατα
γώγια τοΰ ’Αμβούργου». Έπίσης, προε
βλήθησαν «Ή σπείρα τών άνομων»,

Κινημ. Εύστρατιάδη. Προεβλήθη
σαν τά φίλμ «Τζίμ ό καταχτητής» καί 
«Έγιύ είμαι ό δολοφόνος» μέ ικανο
ποιητικήν έπιτυχίαν καί Ή ματωμέ
νη θάλασσα» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν. 
Προσεχώς «Τράφαλγκαρ» συνοδεία ορ
χήστρας. < β

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Ταξεϊδι σιή σελήνη μέ έπιτυχίαν, 
«Ή γυναίκα μέ τό κοράκι» μέ ικανο
ποιητικήν έπιτυχίαν, «Έσκότωσα γιά 
τήν τιμή μου έπίσης μέ έπιτυχίαν, 
«’Όρνεα θαλασσών» μέ μετρίαν έπιτυ
χίαν, «Μίντστρημ» (Φάουστ) μέ έξαιρε- 
τικήν έπιτυχίαν καί «Τυχερός νέος» ί- 
κανοποιητικώς». Προσεχώς «Ό τυφε
κισμός τοΰ Τσάρου» καί Τιτανικός».

Σταμ. Παπ.
ΑΡΤΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Τρελλή Αόλα», Πιστός είς τό καθή
κον», «Τό δράμα τών ιπποδρομιών», 
«Ή σκλάβα τής έρ.’,μου», «Τέσσαρες 
διάβολοι», «Ή μαύρη Δευτέρα», «Χί- 
μεραι νεότητος», «Τυχερός νέος», «'Η 
γυναίκα μέ τό κοράκι» καί Τά μυστή
ρια τών Παρισίων» είς έποχάς. Μεγά
λην έπιτυχίαν έσημείωσε τό έργον «'Η 
γυναίκα μέ τό κοράκι» καί άφάνταστον 
τοιαύτην «Οι τέσσαρες 
μά συγχαρητήρια.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

διάβολοι». Θερ- 
Γ. Α. Ζορ.,.ς

’Αττικόν (&ερινός). Προεβλήθησαν 
μέ έπιτυχίαν «Ό πύργος τοΰ Νέλ» καί 
«Τά δεσμά τής άγάπης».
ΒΑ9Υ (Σάμου)

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
Χριστίνα», «Λευκή κόλασις», «Πιθη-
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κάνθρωπος», «Ούνγρική ραψωδία» καί 
«Γιά τό πουκαμισάκι της».

Ήραΐον. Προεβλήθησαν «Ή ευνο
ούμενη τού Μαχαραγιά», «Σάφια ή 
χορεύτρια», «Τό έγκλημα τοΰ ήλιου», 
«Ή έκδίκησις τού νεκρού», «Ρόδον με
σονυκτίου» καί «Τό κουρέλι».

Πούλμαν
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Κατά τό λήξαν δεκαπεν
θήμερον προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
μονάκριβη» καί <«Ό έρως τής ’Ιωάν
νας Νέϋ», άμφότερα μέ οίκτράν απο
τυχίαν λόγφ άφ’ ενός τοΰ κακού και
ρού καί άφ’ ετέρου τών γάμων(;). Προ
σεχώς «'Ο Ναπολέων».

Μπαρχαμούξας
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή άγάπη τού ναύτη», «'Ο δόκτωρ 
σατανάς , «Μαρία Πενταγιώτισσα», 
«Πόνοι παρελθόντος· καί «"Αντρον 
ληστών».

Κοσμικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό άγριοκόριτσο καί «Ταξεΐδι θα
νάτου . Πετρακάκης
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τεντερλόϊν» μέ τήν Κοστέλλο, Ή 
μυστηριώδης κυρία», «Τό χωριό τής 
αμαρτίας» καί «Μαρία Πενταγιώτισσα».

Βόσπορος. Προεβλήθησαν Τό μυ
στικόν τής Ντελιά», «Σουνίτα» καί «Γυ
ναίκες στό βόρβορο».

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά «Γυ
ναίκα κατά γυναικός» καί «Ματωμένη 
χορεύτρια». Χανιωτάκης
ΧΑΜΙΑ

γα, α’ίτινες κατά τό πλεϊστον είναι έ- 
φθαρμέναι λόγιο τής μεγάλης χρήσεως. 
Πλήν τοΰ «Μοιραίου Χειμάρρου», ό ό
ποιος δέν έσημείωσε καί μεγάλην έπι
τυχίαν, προεβλήθησαν «Ή Εβραία 
μέ τόν τενόρον Μαρτινέλλι, «Κίτρινος 
βασιλεύς», ή οποία δέν ήρεσε διόλου, 
«Τραγουδιστής τής τζάζ» μέ σχετικήν 
έπιτυχίαν, «Ό νέος Φάουστ» (Μίντ- 
στημ) μέ έπιτυχίαν, «"Οασις έρωτος» 
καί ένα σόρτς «Τό τραγούδι τοΰ Βόλγα» 
μέ μπαλαλάικες. Προσεχώς «'Ωραία έ
ξόριστος», «’Έρως καί διάβολος», »Ού- 
ρανόε τής δόξης», «Τράφαλγκαρ κλπ.

Είς τόν θερινόν έπίσης κινηματογρά
φον Ουφα προεβλήθησαν «'Ο γύρος 
ταύ κόσμου , «Συρματένιος φράχτης , 
«Τά ίχνη τοΰ λύκου», έπεισόδια άπό τά 
«Κραυγάζων φάντασμα καί «Τρία 
κούπα» και «'Ο τυφεκισμός τού τσά
ρου» ώς ευεργετική τοΰ ταμείου τυπο
γράφων. Προσεχώς «Δρόμοι Σαγκάης», 
«Ρουλέττα», «Γαμήλιος πέπλος» καί 
«Τάμεσβαρ». I

Μέγας. Προεβλήθησαν τά επεισο
διακά «Στοιχειωμένος καβαλλάρης», 
«Κόκκινος καβαλλάρης», «Ζήτω ό α
θλητισμός», «Γιγαντομάχοι τοΰ άέρος» 
καί «’Αμοιβή δέκα χιλιάδων δολλα· ,

«Μεγάλη πόλις», «Γορίλας», «Λυσα- 
σμένος σύζυγος», «Νύχτες αγωνίας 
καί Ζήτω ό έρως».

Τροκαντερό. "Πρχισε νά λειτουργή 
ώς θερινός ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Χρήστου καί προεβλήθησαν τά έργα 

Όταν ή πόλις κοιμάται», «Δόν 
Ζουάν», «Λουϊζιάνα», «Τάμεσβαρ» καί 
«Κίτρινος Κρίνος·.

Ρέμβη. Προεβλήθησαν τά έργα Σε- 
χραζάτ» καί μερικά επεισοδιακά.

Βογιατξής

τάς εύγενικάς προσπάθειας τής διευ- 
θύνσεως τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου, 
τό κοινόν τής πόλεώς μας είναι έντελώς 
άμόρφωτον κινηματογραφικώς καί δέν 
άρέσκεται είς τό είδος αύτό τής ψυχα
γωγίας. Λυπούμαι ώς Κεφαλλήν, άλλά 
αύτή είνε ή καθαρά ίλί^εια.Βουτσινας

ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Κατά τό παρελθόν δεκα
πενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα 
«Στά καμπαρέ τής Βιέννης» μέ άποτυ- 
χίαν, «Μανωλέσκου» τό όποιον οπωσ
δήποτε συνεκέντρωσε κόσμον, «Ίβανγ-

κορόδ» μέ μετρίαν έπιτυχίαν καί «Τό 
ματωμένο σύννεφο» μέ τόν Τίμ Μάκ 
Κόΰ.

"Ηδη έπί είκοσι ημέρας θά δίδει πα
ραστάσεις ό θίασος τών κ. κ. Βεάκη, 
Γονίδη καί Λούη.

Σοτφρονιάδης

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
Ή γάτα καί τό καναρίνι», «Ό Σαρ- 

λίί> μετανάστης» καί «Οί άπάχηδες τών 
Παρισίων».

Λίαν προσεχώς άνοίγει τάς πάλας 
του καί έτερος κινηματογράφος ύπό 
τήν έπωνυμίαν Κηφισσιά.

Πιπεράρης
ΒΟΛΟΣ
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Σπανδάγου. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μαρία Πενταγιώτισσα» μέ μετρίαν έ
πιτυχίαν, «Διεφθαρμένη», «’Επάνω τά 
χέρια», «"Ονειρον ώμορφιάς» καί Τό 
κορίτσι τοΰ μπαλέτου».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«’Αντίο Μασκώτ», Ό θαλασσόλυκος», 
«Ό άρχιδούξ τοΰ μπαλέττου» καί «ΟΙ 
διαφθορείς».

Μπονάτου. Προεβλήθησαν «Τά πάν
τα γιά τό παιδί της», JII λέσχη τών 
73» καί «Ό όλεθρος τού έρωτος».

Είς τό προηγούμενον τεύχος έκ πα
ραδρομής έδημοσιεύθη δτι είς τόν Κι- 
νημ. Δημ. Κήπου, προεβλήθη τό έρ
γον «Θεατρίνοι».-
ΔΡΑΜΑ

Έξωραϊστική. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Ό γαιοκτήμων τοΰ Τεξάς», «Ή 
πριγκήπισσα Μάσσα» καί «Ή μικρού
λα τού μπάρ». Προσεχώς «Τό χρήμα».

Κύματα. Τό έπεισοδιακόν «Ό ασ- 
ρίων». Είς τήν καμπίνα τοΰ ώς άνω σος μπαστούνι καί Ό δαίμων», 
κινηματογράφου άπετεφρώθη περί ώ-I Κέας ’Ιωνία;. Διάφορα έπεισοδιακά. 
ραν μίαν μεταμεσημβρινήν έκ τυχαίας Παπαβασιλείου
ένώσεως δύο συρμάτων ή πρώτη πρά-' ΑΜΦΙΣΣΑ 
ξις τοΰ 8ου έπεισοδίου 
«Ζήτω ό αθλητισμός». .

’Εξοχικόν Παναρέτου. Ετοιμάζεται 
κατ' αύτάς έγκατάστασις κινηματογρά
φου, θά κάμη δέ έναρξιν μέ τό έργον 
«Τράφαλγκαρ». Προσεχώς «Βερντέν». 
Διενθυντη; Α. Γούναρης.

Μαρκίδης

τοΰ έργου, ~ , , ,I Κεντρικόν. Προεβληθησσν τα έργα 
Βαλέντσια μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο 

I καί Ό μεγάλος συναγερμός.
Γιαλέσσας

ΚΑΒΑΛΛΑ

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά 
'Ο μακαρίτης έξοχιότατος», Ό 

κιοτής» καί Τό τέλος τού Μόντε 
Κάρλο», ταινία προβληθεϊσα ένταΰθα 
καί πρό δύο ετών είς τόν θερινόν τότε 
κινηματογράφον τού δημοτ. κήπου.

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα 'Ιπ
πότης τής έρήμου» καί τό έπεισοδιακόν 
«Ό βασιλεύς τών άδαμάντων» καί 
«Σκιαί νυκτός». Στογιααννίδης
ΧΙΟΣ

έργα

ΑΙΓΙΟΝ

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν Οί έ
ρωτες τοΰ Ρασπουτίν , Θά μέ παν- 
τρεφτής , Πώς χορεύουν τό τσάρλε
στον , Βασιλική τίγρις καί Τρέλλες 
μεσονυκτίου . Ό κινηματογράφος μας 
έχει αραιώσει τάς παραστάσεις του λό
γφ άφίξεώς πολλών θιάσων είς τήν πό
λιν μας. Μπιρμπιλης
ΚΑΛΑΜΑΙ

Έλάβομεν νεωτέρας απαντήσεις εις τον διαγω
νισμόν μας «ποιον εινε τό καλλίτεροι’ έφετεϊνόν ελ
ληνικόν φίλμ»; έκ μέρους τών κ. κ. Χρ. Λημητρίά- 
δη ύπέρ «τοΰ Παληάτσου τής ζωής», τοΰ κ. I. Μη- 
λοπουλου ύπέρ τοΰ «Παληάτσου τής ζωής», έπίσης 
τοΰ κ Σπ. Ξυνογαλδ υπέρ τών «Άπάχηδων τών 
Λθηνών«, τοΰ κ. Δ. Πανουργία ύπέρ τοΰ «Μακρυά 

άπό τόν Κόσμο», τοΰ κ. Φ. Πετροποΰλου ύπέρ τοΰ 
«Λαγιαρνιού» και τής Λος II. Άντωνιάδου ύπέρ 
τών «Γαλάζιων κεριών».

Άναμένομεν καί άλλας απαντήσεις, τήν λήψιν 
τών οποίων θά άναγγείλωμεν εις τό προσεχές τεύ
χος μας.

Η ΠΑΡΑΜΑΟΥΗΤ ΕΙΣ ΤΗΝ Π0Λ8Ν!ΑΝ
ΒΑΛΣΟΒΙΑ.Επικρατεί ή σκέψιςκαθ ήνή «Πα- 

ραμάουντ» πρόκειται νά έγκαταστήση στούντιο διά 
τήν λήψιν όμιλουσών ταινιών τή συνεργασία Πολω
νών καλλιτεχνών, σκηνοθετών κλτ.

Η ΠΡίΙΤΗ ΟΜΙΛΟΎΣΑ ΤΑΙΝΙΑ TOY AON ΤΣΑΝΕ Γ
Ό Λόν Τσάνεϋ υπολογίζεται οτι έντός δεκαπεν

θημέρου περίπου περατώνει τήν πρώτην ομιλούσαν 
ταινίαν του «Οί τρεις άπιστοι». Σημειωτέον ότι δη
μιουργεί ένα τύπον εγγαστρίμυθου, καθότι καί ό ί
διος τυγχάνει εγγαστρίμυθος.

Είς τούς ευρωπαϊκούς έν γένει κύκλους κυκλοφο
ρεί μετ έπιτάσεως ή φήμη τής πλήρους έπικρατήσε- 
ως τών ταινιών τής Φόξ Φίλμ καθ’ δλην τήν Ευρώ
πην καί ’Ανατολήν καί τοίτο όχι μόνον διότι είς τά 
νέα έργα παίζουν οί μεγαλύτεροι καλλιτέχναι καί οί 
διασημότεροι τενόροι τοΰ κόσμου άλλ’καί διότι θαυ
μάζονται ιδιαιτέρως διά τόν σκηνικόν των πλούτον, 
πράγματό όποιον έχει ιδιαιτέραν έπίδρασιν είς την 
νοοτροπίαν τοΰ Εύρωπα κοΰ κοινού. Κατά τούς ει
δικούς κινηματογραφικούς κύκλους αί νέαι ταινίαι 
τής Φόξ Φίλμ δύνανται νά χαρακτηρισθούν, κατά τήν 
φράσιν γάλλου αρμοδίου <ος «ύπερτεροΰσαι κατά κε
φαλήν καί ώμους δλων τών άλλων ευρωπαϊκών καί 
αμερικανικών παραγωγών.

Ιδιαιτέραν έπίσης έντύπωσιν κάνουν τά νέα Φόξ 
Μούβιτον Νιούς, τά όποια τόσον έπεβλήθ ησαν καί 
είς τάς δύο’Ηπείρους, ώστε νά καταστούν απαραίτη
τον πλέον συμπλήρωμα ενός κινηματογραφικού προ
γράμματος.

0 ΛΛΩΡΙΣ ΡΟΣΤΗΝ
ΓΡΑΦΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΑΚΕΛ ΜΕΛΛΕΡ

'() γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Μωρίς Ι’οστάν 
γράφει ένα σενάριο διά τήν Ρακέλ Μελλέρ μέ τίτλον 
«Μία νεαρά Ισπανΐς» καί τό όποιον θά δώση 
ευκαιρίαν είς τήν μεγάλην καλλιτέχνιδα νά κάμη 
απεριόριστον έπίδειξιν τής θαυμασίας της φωνής.

Είς τόν νέον θερινόν κινηματογρά
φον «Πανελλήνιον» ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ γνωστού καπνεμπόρου τής πόλεώς 
μας κ. Θεοδ. ΆθαΤασιάδη, έγένετο έγ- 
κατάστασις ήχητικών μηχανημάτων προ
βολής, έκαμε δέ έναρξιν μέ τό έργον 
«Μοιραίος χείμαρρος» καί μέ τιμάς ει
σόδου δρχ. 15 καί 10. Ή έντύπωσις δ
μως τοΰ κοινοΰ δέν είναι καί τόσον κα
λή διά τήν νεωτέραν αύτήν κινηματο
γραφικήν έφεύρεσιν καί ίσως τοΰτο νά 
οφείλεται άφ’ ενός μέν είς τήν κακήν 
άπόδοσιν τών ήχητικών μηχανημάτων 
καί άφ’ ετέρου είς τήν κακήν κατάστα- 
σιν τών πλακών πού συνοδεύουν τά έρ-

Απόλλων. Προεβλήθησαν ύπέρ τοΰ 
παγχιακού γυμναστικού συλλόγου «Τό 
κορίτσι τού βαριετέ» καί οί «ΙΙανβαλ- 
κανικοί αγώνες» ’Επίσης προεβλήθη
σαν «Ό ωραίος σπαθιστης». «Τό θύμα» 
«S.O.S.» καί «Τσέκα».

Λούξ. Τήν 5ην ’Ιουνίου έκαμε έναρ- 
ξιν ύπό τήν διεύθυνσιν του κ. Δημο- 
πούλου καί προεβλήθησαν τά έργα «'Η 
ώραία έξόριστος», «Χούλα , «Κβό Βάν- 
τις», «Τό σήμα τού κινδύνου», «Οί βα
σιλείς ιού θέρος», Οί τέσσαρες υιοί» 
καί Μουλέν Ρούζ». Προσεχώς «Μοι
ραία άγάπη» καί Ρίφ καί Ράφ άερο- 
πόροι». Βουδούρης
ΣΕΡΡΑΙ

Κατά τήν τρέχουσαν θερινήν περίο
δον ε’ις τήν πόλιν μας λειτουργούν τρεις 
έν δλω κινηματογράφοι, οί ’Αμερικα
νικός, ’Αθηναϊκός καί Παραλίας καί οί 
τρεις ύπό τήν Ιδίαν διεύθυνσιν τών 
γνωστών επιχειρηματιών τής πόλεώς 
μας. Καί είς τούς τρεις άνωτέρω κι
νηματογράφους προεβλήθησαν εναλλάξ 
τά έργα «Ζωντοχήρα», «'Η χορεύτρια 
τοΰ Τσάρου», «Τό ζωντανόν πτώμα . 
«’Ινδιάνα», <Ή κατά φαντασίαν πριγ- 
κήπισσα»,«Ραψωδία έρωτος», «Έπανά- 
στασις στήν Κίνα», «Τό παιδί τής έρή- 
μου», «Τό κορίτσι τοΰ μπαλέτου», 
«Καρδία χορεύτριας», «Ό εκατομμυρι
ούχος» άπατεών»,«Γιάννης ό δίγαμος», 
«Ή γή τής ήδονής» καί «Τό σήμα τοΰ 
κινδύνου». Μιχάλου
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙρΝ

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Βασίλισσα τοΰ Ιπποδρομίου» καί «ΊΙ 

Διονύσια. Προεβλήθησαν κατά σει- γή» τοΰ Ζολά. Δυστυχώς παρά τήν έκ- 
ράν τά έργα «Μάσκες τοΰ σατανά , λεκτικότητα τών ωραίων ταινιών καί

AVIS

La D.rection de la Revue Cine· 
matograohique «CINEMA· de Bl
earest (Boulevard Carol N) 9) 
est price de bien vouloir ac- 
quitter Ic monfant des annotces 
pour le« appareils sonores Goefz— 
Movie Phone de la Maiion Bilkan 
D sfributing Corporalion de Bii- 
cercst publiees dan1» noire revue 
per ordre de la Direction de 
•Cinema·.

L’Adminisfration de la Revue
Kinimatographicos Astir

ΠΡ0ΣΚΛΗΣ1Σ
Προσκαλείται ή διεύθυνσις τοΰ 

έν Βουρεστίφ (Ρουμανίας) έκδι- 
δομένου κινηματογραφικού περιο
δικού CINEMA Bulevardul Carol 
Ν 1 g, δπως έξωφλήση τόν είς ήμάς 
λογαριασμόν της έκ δημοσιεύσεων 
διαφημίσεων τοΰ έν τή αύτή πόλει 
Οίκου Balkan Distributing Cor
poration, γετομένων έν τφ περιο
δικοί ημών κατ’ εντολήν της, διά 
τά ηχητικά μηχανήματα Goetz— 
Movi — Phone τού άνωτέρω άνα- 
φερομένου Οϊκου.

'Η διαχείρισις τοΰ περιοδικού
Κινηματογραφικός Άστήρ»

NOTICE

The Ma.ag-ment of the Motion 
P.clure Rrvue ‘CINEMA*  of Bu- 
rarest (Boulevard Carol No 9) is 
requested to selile the amount due 
for (he advertisements on Goe'z— 
Movie—Phone sound equipments 
inserted in our review by request of 
the Management of «CINEMA.

The Management of the Review 
Kinimatographicos Astir
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Καθημερινώς κτίζονται είς τήν Τουρκίαν καί 
νέα κινηματοθέατρα. Ό αριθμός τών κινηματογρα
φικών επιχειρήσεων αυξάνει καταπληκτικώς άπό η
μέρας είς ημέραν. Είς τήν Τουρκίαν λειτουργούν 
περί τούς 140 κινηματογράφοι επί πληθυσμού 14 
έκατομμυρίιου κατοίκων, εκ τών δποίων οί οκτώ έ
χουν έγκαταστήση ηχητικά μηχανήματα.

'Η Σταμπούλ, ή τέως πρωτεύουσα τής Τουρ
κίας μέ τάς 700 χιλιάδας κατοί-.ους της έχει πλέον 
τών 32 κινηματογράφων. Είς τήν νέαν πρωτεύου
σαν τής Τουρκίας, ’Άγκυρα, υπάρχουν τρεις κινη
ματογράφοι, έκ τών δποίων δ εΐς έχει εγκαταστά
σεις ηχητικών μηχανημάτων.

'Η Σμύρνη, ή δποία προ τής μεγάλης καταστρο
φής τού 1922, υπήρξε ή δευτερεύουσα πόλις τής 
Τουρκίας, έχει σήμερον ελάχιστους κινηιιατογρά- 
φους, έκ τών δποίων οί τρεις μέ έγκαταστάσεις ηχη
τικών μηχανημάτων.

Αί τιιιαί τής εισόδου τών διαφόρων κινηματο
γράφων κυμαίνονται άπό 8—40 δρχ. ή θέσις, τών 
δέ θεωρείων (δλοκλήρων) άπό 80 — 128 δραχ. Αί 
τιμαί τών λαϊκών κινηματογράφων κυιιαίνουται άπό 
7—16 δραχμάς κατ’ άτομον.

Ό φόρος τών δημοσίων θεαμάτων, εΐνε αρκετά 
βαρύς φθάνει δέ μέχρι 35ο]ο επί τής τιμής τών 
εισιτηρίων.

Ό τελωνειακός δασμός ανέρχεται διά τά κινη
ματογραφικά είδη, είς 1500 γρόσια κατά χιλιόγραμ
μου έναντι 337 50 γροσίων τού παλαιού δασμού.

Η ΓΟΥΩΡΝΕΡ
ΘΑ ΚΑΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΟΝΟΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΟΥΒΙΤΟΝ

Τό μεγάλο αμερικανικόν κινηματογραφικόν πε
ριοδικόν Herald World πληροφορείται ασφαλώς 
δτι ή εταιρία Γουώρνερ Μπρόδερς άπεφάσισε νά. 
κάμη βαθμιαίαν μετατροπήν συστήματος λήψεως 
ταινιών άπό Βίταφον είς Μούβιτον.

Μέχρι σήμερον ή Γουώρνερ μετεχειρίζετο τό σύ
στημα Μούβιτον (έγγραφή ήχων έπί τής ταινίας) 
μόνον διά τάς εξωτερικά; σκηνάς. ’Ήδη δμως, ή 
λήψις δμιλουσών ταινιών κατά τό σύστημα Μούβι
τον θά γενικευθή.

Ό άντιπρόεδρςς τής Γουώρνερ κ. Σάμ Μόρρις 
μολονότι διέψευσε τήν ανωτέρω εϊδησιν, έν τούτοις 
είναι γεγονός δτι ή Γουώρνερ θά εγκατάλειψη τούς 
δίσκους πράγμα τό όποιον έπιβεβαιούται ακόμη καί 
έκ τής τοποθετήσεως Μούβιτον είς τά εργαστήρια 
τής Γουώρνερ έν Νέα 'Υόρκη. i ΧΑΤ ΦΙΛΜ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

ΒίΙΒΟΝ ΜΙΜΟΝ ΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΙΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Κατ' επισήμους πληροφορίας 

έκ Χόλλυγουντ δ Τσάρλυ Τσάπλιν έν συνδυασμοί 
μετά τού Τζών Γκίλμπερτ καί τού Ντούγκλας Φαιρ- 
μπάνκς οργανώνει μίαν ‘Εταιρίαν διά τήν άντιμετώ- 
πισιν τών δμιλουσών ταινιών. Τό κεφάλαιον τής 
Εταιρίας, τό όποιον πρόκειται νά άνέλθ η είς 10 ε
κατομμύρια δολλάρια θά καλύψη έξ ολοκλήρου δ 
Τσάρλυ Τσάπλιν. Αποτέλεσμα τρύ γεγονότος αυτού 
ύπήρξεκαίή έσπευσμένη,άναχώρησις τού Φαίρμπανκς 
δι’ ’Αγγλίαν, όπως συναντήση έκεΐ τόν μεγάλον 
Ρωσσον σκηνοθέτην Σέργιον Αϊζενστάϊν, προκειμέ- 
νου νά τόν καλέση είς Χόλλυγουντ διά νά τόν διευ- 
θύνη είς ολόκληρον σειράν βωβών ταινιών.

MHXRNHMRTR ΤΗΣ KARTK
ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ_ ΤΗΣ ‘‘ΣΑΣΑ.

ΒΙΕΝΝΗ. Αί διαπραγματεύσεις μεταξύ τής γερ
μανικής 'Εταιρείας κατασκευής μηχανημάτων λή
ψεως καί προβολής δμιλουσών ταινιοιν «Κλάγκφιλμ» 
καί τής αυστριακής παραγωγικής εταιρίας «Σάσα» 
έληξαν αισίως. Τοιουτοτρόπιος προβλέπεται δτι αί 
εγκαταστάσεις τών στούντιο περατοΰνται κατά τά 
μέσα Λ {'γούστου καί κατά τά τέλη τού αυτού μηνός 
άρχίζει τό «γύρισμα»τής όμιλούσης καί ηχητικής ται
νίας «Ή σύγχρονος ερωμένη».

is οι mm eisbenm
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. Λόγφ τής διαρκώς αύξανομένης 

θερμοκρασίας μέχρι τής στιγμής έκλεισαν είς Βερο
λίνου 53 Κινηματογράφοι. Προβλέπεται ακόμη με
γάλος δ άριθμός τώυ Κινηματογράφων πού θά κλεί- 
σουυ τάς πύλας των κατά τάς προσεχείς εβδομάδας.

ΤΗΛ. ΣΤΤΥΡΙΔΗΣ
Μηχαναί—Ταινίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλεφώνου 61—95

Awomim-sjwim
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14

ΑΘΗΝΑΙ
Τ ηλεγραφ ήματα ΦIΡ Ν AT ΕΞ 

’ΑοιίΙ. τηλεφώνου 51—69

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγ.ΣΙΝΟΡΙΑΝ Τηλέφ .56 1>9

Κ. ΚΑΙ Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ; ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α

ΑΘΗΝΑΙ

Τη λεγραφήμ · ΦΡ ΑΝ ΚΦIΑ Μ 
Τηλεφώνου 67—21

ΙΚΑΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΗΣ 4 

ΑΘΗΝΑΙ
Τ ηλεγραφήματα ΙΚΑΦΙΑ Μ 

Τηλέφ. 53—05—_

ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Γραφ. Κάνιγγος 3 - ’Λίΐήναι 
Τηλεγ.ΦΟΞΦΙΛΜ—Τηλ.56-75

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς συμφέρουσαν τιμήν πλήρης 
κινηματογραφική μηχανή προβολής μάρκαςΒΙΜ- 
ΡΓ,ΕΧσχεδόν καινουργής μετ’ άντιστάσεως 70— 
220 βολτ καί τοιαύτης διά τό μοτέρ, ενδιάμεσον 
διά προβολήν φιξ, άρκ οικονομίας άμεταχεί- 
ριστον, άνρουλέζ, οκτώ μπομπίνες κ. λ. π. Πλη- 
ροφορίαι εις τά γραφεία μας 9—11 π.μ. καί 4— 
7 μ. μ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΈπανήλΘεν έξ Αίγυπτου ό κ. Ίωάν. Λοΰμος, 

διευθυντής τής «'Ελλάς Φίλμ , οπού σαρηκολού- 
θησε τήν προβο'ήν τής ταινίας «Τό λαγιαρνί .

— Άνεχώρησε τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν διά 
Βιέννην ό κ. Βάγγος Βακογιάννης γεν. διευθυντής 
τής «2ινέ Όριάν».

— Χθες Σάββατον έπέστρεψεν έκ τοΰ ταξειδίου 
του άνά τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί Παρισίους 
ό κ. Φρ. Χάρλεϋ, γεν. διευθυντής διά τήν εγγύς 
’Ανατολήν τής Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον.

— Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν διά τοϋ χεμ- 
πλόν Όριάν» άνεχώρησε διά Λονδϊνον καί Μιλά- 
νον ό κ. Γεώρ. Παπαστόφας, διευθυντής τής εται
ρίας Χάϊ-Φίλμ Γ. χυνοδινος καί Γ. Παπαστό
φας ».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΕΝΩΣ1Σ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Π. Ε. Κ.
Σωματεϊον άνεγνωρισμενον

Ξ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4α 
ΑΘΗΝΑΙ

Ε Ανοικτό, καθ’ εκάστην
Ξ —12 ·Τ· μ. καί 4 — 7 μ. ιι.

U. Ε. Ά.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. 6
1 ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήματα: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
Τηλέφωνον: —04

I Pictures I 

M. G M. 
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφ ήμ. : ΜΕΤΡΟΦ1ΛΜΣ. 

Τηλέφωνον : 60- 21

Δ. I. ΚΑΡΡΑΣ 
(Κληρονόμοι) 

ΚΙΝΗΜΑΤ- εΠΙΚΕΙΡΗΖΕΙΖ
ΙΙατηαίων 12 

Τηλεγραφήμ. Ροζικλαίρ» 
ΑΘΗΝΑΙ

I Σ, ΔΗΛΑΗΤΡΙΗΔΗΣ
|ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚ Α ΕΙΔΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Ξ ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΤΤΗ 7

ΑΘΗΝΑΙ

Ξ Ια/.· Κιβώτιον 56

Κ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36 

ΑΘΗΝΑΙ

I ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφ ήματαΜΑΡΓΟΥΦΙΛΜ 
Τηλέφωνον: 57 —14 
Ταχ. Κιβώτιον 5

ΙΠΑΝΚΟΥ a ΗΑΑΑΗ2
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ 

zeiss ikon 
A. G. DRESDEN
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Πατησίων— Χαλκοκονδύλη

ΑΘΗΝΑΙ
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Η ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
Πρόεδρος ΧΑΡΛΕΎ- ΚΛΑΡΚ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ

ΕΧΕΙ τούς καλλιτέρους ηθοποιούς 
(πλέον τών 80) ώς τήν Ζανετ Γκέ- 
ηνορ τήν έκλεγεϊσαν ώς βασίλισσαν 
καί τόν Σάρλ Φαρελ τόν άναγνω- 
ρισθέντα ώς βασιλέα τής παγκο
σμίου κινηματογραφίας.

|ΕΧΕ1 τούς καλλιτέρους τενόρους 
τοΰ κόσμου στάς δμιλοΰσας καί ά- 
δούσας τα νιας τής έφετεινής πα
ραγωγής.

Τόν Ιρλανδόν Τζών Μάκ Κορ- 
μάκ μέ 11 τραγούδια του στήν κο
λοσσιαία ν ομιλούσαν καί άδουσαν 
ταΐ'ίαν «ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ» καί τόν Μεξι
κανόν Δον Ζοζέ Μοζίκα στήν δ- 
μιλοϋσαν καίάδουσαν ταινίαν«ΕΝ Α 
ΤΡΕΑΑΟ ΦΙΛΙ».
Ό Τζών Μάκ Κόρμακ άμοίβεται 
μέ 25.000 δολλάρια τή βραδυά.
Ό Δον Ζοζε Μοζίκα έχει έπωνο- 
μασθή δ τραγουδών Βαλεντίνο.

EXEI4 τούς καλλίτερους σκηνοΟέτας, πλέον τών 20, ως δ Φράνκ Μπορτζάτζ, Μουρνάου, Άλεξάνδερ 
Κόρδα, Γ Κοΰμιγκς, Τζών Φόρδ, Γ. Χάουαρδ, Τζών Μπλάϊτον, κλπ. κλπ.

ΕΧΕΙ Τούς καλλιτέρους συνθέτας ώς τούς Δέ Σύλβα, Μπράουν καί Χέδερσον.
ΕΧΕΙ τούς καλλίτερους συγγραφείς πλέον τών 40
ΕΧΕΙ 48 δμιλοΰσας ταινίας κολοσσούς ώς τά «ΦΟΛΑΙΣ 1930» «ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΊΟΥ ΑΕΡΟΣ» 

«ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΟΑΥΓΟΥΝΤ»«ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΈΙΑΤΑ»«ΜΑΝΌΥΕΑΙΤΑ» 
ΕΧΕΙ 30 εκατομμύρια δολλάρια προορίση διά τήν ώς ά'νω νέαν αυτής παραγωγήν.
ΕΧΕΙ 1400 θέατρα ίδικά της, ώς τό ΡΟΞΥ, τό μελαλείτερον τοΰ κόσμου.

Ή έφετεινή παραγωγή ταινιών
ΜΟΥΒΙΤΟΝ

Θά κατάπληξη τό 'Ελληνικόν κοινόν. "Ο,τι ύπερτέλειον, ο,τι ώμορφο, δ,τι πραγματικώς 
καλλιτεχνικόν τά εχη

Η ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
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