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ΕΔΙΘ ΖΕΧΑΝ
Ή ύποδυομένη τόν πρωτεύοντα ρόλον τής Ταρακάνοβα είς τό ομώνυμον εργον, τό 

όποιον β·ά προβληϋ'ή προσεχώς είς τήν πόλιν μας. Έκμετάλλευσις Γραφείου 
" Ε. Μαυροδημάκης καί Σία"
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ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
ΟΜΙΛΟΫΝΤΑ ΑΔΟΝΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ

PIO PITA μέ τήν Μπέμπη Ντάνιέλς, έγχρωμος ταινία

Τ A Ρ A Κ A Ν Ο Β Α μέ τήν Έδι θ Ζεχάν

ΧΑΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ μέ τόν Ριχ. Τάουμπερ τόν μεγαλύτερου τενόρον τής Γερμανίας 

HELI HARBOUR μέ τήν ιοραιοτάτην Αούπε Βελέζ

THE LOTI ERA BRIDE οπερεττα τών'Ηνωμένων Καλλιτεχνών Jean Macdonald 
AIT THE BECK έγχρωμος ταινία τής Radio 

THE CUL KOOS » » »

Η ΣΤΡΙΓΓΛΑ από τό μυθιστόρημα τοΰ Σαίκσπηρ μέ τούς Μ. Πίκφορδ, Ν. Φαίρμπανκς 

LE ROMAN DU NUIT μέ τήν Αίλιαν Γκύς καί Ρόντ Αά Ρόκ 
DUBARRY μέ τήν Νόρμα Τάλματζ 
BAD ΟΝΕ μέ τήν Ντολορές Ντέλ Ρίο 

EVANGELINE μέ τήν Ντόλορες Ντέλ Ρίο 

TRESPASSER μέ τήν Γκλόρια Σβάνσον

ICH CLANB ME MEHR Αν ΕΙΝ FRAU μέ τόν Ρίσαρδ Τάουμπερ 
WIE WERDE ICH REIH όπερέττα Γερμανική
S1REEI GIRL μέ τήν Μπέτυ Κόμσον

ΝΥΧΤΕΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ μέ τούς Νόρμα Ταλμάτζ καί Ζίλμπερ Ρολάν
1 HE VAGABOND LOVER μέ τήν Rudy Valle

LE A’ERTIGE μέ τήν Joan Bennet

TRAQUEE μέ τήν Πόλα Νέγκρι κλπ. κλπ.

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΟΣ 7OV ΑΡ. 30 (252)

Έτησία Δρ, 100.—
‘Εξάμηνος » 60.—
’Εξωτερικοί? Γενικώς

Έτησία Δραχμαί 200.— 
ΆιιερικΑς

Έτησία Δολλάρια 3.— 
Αί συνδρομαί άπαραιτή- 

τως προπληρώνονται
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'jj Εβδομαδιαία Κινηματογράφε'ή Έπιθβώρησις 
’Ιδιοκτήτης—Διευθυντής

ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό σιϊχτς. . . Δρ. 10 — 
Ή σβ/.ίς ... » 1000.—
Κατ’ αναλογίαν τά κλά

σματα.
’Ιδιαίτεραι συμφωνίαι διά 

δημοσιεύσεις άγγε) ιών 
διάρκειας.
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 3 Π

ΤΙ ΛΕΓΕΙ © ΣΑΡΛΩ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΫΝΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΩΒΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Κατάλογοι άποστέλλοντχ:, τώ αίτοΰντι

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΘΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΥΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Τά αμερικανικά κινηματογραφικά περιοδικά δημοσιεύ- 
ουν έκτενή περίληψιν συνεντεύξεως, δοθείσης υπό τοΰ δι
άσημου κωμικού Τσάρλυ Τσάπλιν πρός τόν αμερικανικόν 
Τύπον, σχετικήν μύστην νέαν έξέλιξιν τής έβδομης τέχνης.

—"Οσον εινε αληθινή τέχνη ένα καλό σιωπηλό 
φιλμ (λέχει ό Σαρλό)) τόσον είνε άντικαλλιτεχνικόν 
ένα φίλμ ομιλούν. Αύτό, άλλως τε, γίνεται αισθητόν 
αν προσέξη κανείς τήν δλην κατάπτωσίν του, τόσον 
άπό άπόψεως παραγωγικής, όσον καί τής ψύχρας υ
ποδοχής, πού τό κοινόν έπιφυλλάσσει παντού είς τά 
όμιλοϋντα φίλμ. Παρακολουθώ αυτήν τήν ΰπόθεσιν 
κάθε βράδυ άπό τής έμφανίσεως τοΰ πράιτου όμι- 
λούντος φίλμ είς δλας τάς πόλεις πού επισκέπτομαι. 
'Η μελέτη μου μέ πείθει δτι εντός ολίγου τά 60 ο)ο 
τής κινηματογραφικής παραγωγής θά γυρίσουνπρός 
τό σιωπηλόν φίλμ.

«’Ήδη, πρό τοΰ ομιλοΰντος φίλμ τό παγκόσμιον 
κοινόν είχε γίνει δυσκολώτερον, πλέον απαιτητικόν. 
Καί άκριβώς γιά νά τό συγκρατήσουν ως πελατείαν 
κατέγιναν νά τού δώσουν κάτι νέο. Καί δέν βρήκαν 
τίποτε καλλίτερο άπό τόν όμιλοϋντα. ’Έφθασεν δτι 
ένας έκαμε τήν απόπειραν αυτήν, γιά νά τόν άκο 
λουθήσουν πιστά δλα τά αρνιά, ποΰ πάντοιε καί είς 
κάθε περίστασιν ακολουθούν τό κριάρι!.... Ό κό
σμος στήν άρχή τό βρήκε τόσο<νέον»τόσο απρόοπτο 
τό ν’ άκούη τις σκιές νά ομιλούν, ένώ έπί τόσα χρό
νια έμεναν σιωπηλές, ώστε έμεινε κατάπληκτος μέ 
τήν έντύπωσιν αυτήν. ’Αλλά ιδού δτι ή έντύπωσις ή
ταν, φυσικότατα, περιστατική. Καί ό νεωτερισμός 
πάει δουλειά του! Ό «διάλογος τών σκιών» ξεψύχη
σε. Καί τά πτώματα δυσαρεστοΰν καί άπομοκρύνουν 
τόν θεατήν.

»Ή δυσαρέσκεια ήτο τόσο περισσότερον φυσική, 
όσον αύτή ή άποστολή τού κινηματογράφου εύρί 
σκεται ολόκληρος όις πρώτον νόημα, είς τήν έλληνι
κήν λέξιν του’, αποβλέπει είς τήν άπόδοσιν της κι- 
νήσεως καί δχι τής συνομιλίας.

»Άπό τήν αποστολήν του αυτήν δέν ήτο δυνα
τόν ν’ άπομακρυνθή δ κινηματογράφος άτιμωρητει.

Βεβαίως θά μείνη κάτι άπό τήν προσπάθειαν τής 
άποδόσεως τής φωνής.

—Θά μείνη ό συγχρονιζόμενος με τήν κίνηατν 
ήχος, είτε ως τοιούτος είς τή > κίνησιν σωμάτων, εί
τε ως μουσική καί έφ’ δσον δέν καθυστερούν ή δέν 
επηρεάζουν οπωσδήποτε τήν κίνησιν. Ό διάλογος 
δμως είναι καταδικασμένος. ’Όχι μόνον διά λόγους 
αισθητικούς, άλλά καί διά λόγους σοβαράιτατα οι
κονομικούς.

Ό κινηματογράφος κατέκτησε τόν κόσμον, διότι 
ως κίνησις ήτο παντού, μεταξύ δλων τών λαών, νο
ητός. Άνω τιόρα, αν έπρόκειτο νά επ'μείνη κανείς 
εΐς τήν παραγωγήν τού «ομιλοΰντος» θά έπρειίε 
νά φαμπρικάρη φίλμ είδικώς διά τήν ’Αμερικήν εί- 
δικώς διά τήν Γαλλίαν, τήν Γερμανίαν, ’Ιταλίαν, διά 
κάθε λαόν φίλμ μέ τήν γλώσσαν του, μέ ηθοποιούς 
τού λαού, διά τόν όποιον θά προωρίζοντο, τό όποι
ον μαθηματικώς ελαττώνει αμέσως τήν οικονομικήν 
άπόδοσιν τής έπιχειρήσεως.

Φαντάζεσθαι πόσον τραγικόν καταντά έτσι τό 
πρόβλημα τής βιομηχανίας τοΰ κινηματογράφου. 
"Υστερα τό ομιλούν φίλμ δέν έκαμε παρά νά παίρνη 
έργα τοΰ θεάτρου καί νά τά μεταβάλη είς όιιιλού- 
σας σκιάς! Μιας στιγμής παρατήρησις καί σκέψις μάς 
πείθει δτι ένα δράμα τοΰ θεάτρου μεταβαλλόμε- 
νον είς φίλμ, είναι χίλιες φορές κατόίτερο άπό τό 
πριοτότυπον, άπό τό θέατρον. Ένφ ένα καλό σιωλό 
φίλμ γίνεται άνιότερο, δέν ευρύνει, πλουτίζει μίαν ύ.- 
πόθεσιν καί δταν αύτή είναι ύπόθεσις δράματος τοΰ 
θεάτρου...

’Εν δλίγοις δ μέγας καλλιτέχνη:, ό διάσημος 
Σαρλό) κηρύσσεται άπροκαλύπτως κατά τού όμιλοϋν- 
τος καί φρονεί δτι ό κινηματογράφος θά έπανέλθη 
σύν τφ χρόνο) είς τήν βωβήν του τέχνην ή οποία 
καί είνε νοητή εις τό διεθνές κοινόν.

Αί άνωτέρω γνώμαι τού μεγάλου Σαρλό) έσχον 
μεγάλην έπίδρασιν έπί τοΰ διεθνούς παραγωγικού 
κόσμου διότι τά πράγματα αποδεικνύουν τό ορθόν 

Iτών αντιλήψεων τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν. W.
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H HOU ITO MIMI
Ή Πόλα Νέγκρι. ή μεσσορανοΰσα μέχρι πρό τριετίας 

πρωταγωνίστρια, ή δποία είχε διέλθει εις έκουσίαν άφά- 
νειαν και αποχήν άπό τοϋ κινηματογράφου, έξ άγάπης 
πρός τόν σύζυγόν της Γεωργιανόόν πρίγκηπα Μντιβάνι, 
άπεφάσισε νά έπανέλθη είς τήν επιφάνειαν καί ν’ απασχό
ληση καί πάλιν τό παγκόσμιον κοινόν μέ τόν εαυτόν της· 

Καί έν πρώτοις, ευθύς ώς έπανήλθεν είς τό Παρίσι, 
ύπέβαλεν εναντίον τοϋ συζύγου της,αγωγήν διαζυγίου διά 
δευτέραν καί τελικήν φοράν. Είς τούς δημοσιογράφους οί 
όποιοι έσπευσαν νά τής ζητήσουν συνεντεύξεις, ή πάντο
τε ωραία Πόλα έδήλωσε δτι άν τήν πρώτην φοράν, ποΰ 
ειχεν υποβάλει άγωγήν διαζυγίου, ύπεχώρησε καί συνεβι- 
βάσθη μέ τόν σύζυγόν της τώρα έχει άμετάκλητον άπό- 
φασιν νά χωρίση δριστικώς.

Δεύτερον ή Πόλα άπεφάσισε νά έπανέλθη είς τόν κινη
ματογράφον καί μάλιστα νά παίζη είς τόν Όμιλοΰντα.

Ή πρώτη ταινία είς τήν δποία θά πρωταγωνιστήση, θά 
είναι «Αί υποθέσεις τοΰ συνταγματάρχου Ρέντλ» τής ό
ποιας τό σενάριο έχουν γράψει οί γνωστοί συγγραφείς 
"Εγκον ‘Έρβιν Κίσς καί ζΜπέκα Βινιύ. Ή ύπόθεσις τής 
ταινίας αύτής είναι σχετική μέ τήν κατασκοπείαν, ή δέ 
Πόλα θά παίξη ένα δραματικόν ρόλον ρωσίδος κατασκό
που, ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Κάρλ Άντόν.

0‘’ΜΤΟΜΟΪ, JHHM
Ή λογοκρισία τής επαρχίας ’Οντάριο τοΰ Καναδά ά- 

πηγόρευσε νά προβληθή είς τήν περιφέρειάν της ή περί
φημη ταινία τοΰ Χόβαρ Χιοΰζ «"Αγγελος τοΰ Ουρανού 
είς τήν δποίαν διεξάγεται καί μία αερομαχία, μέ αεροπλά
να έπιτιθέμενα εναντίον ζέππελιν.

Ό κινηματογράφος Palais de Luxe , ό όποιος εύρί- 
σκεται στό κέντρον τοΰ Λονδίνου καί είς τόν όποιο· 
ον μέχρι τοΰδε έξηκολούθουν νά προβάλωνται ταινίαι τοΰ 
Βωβοΰ Κινηματογράφου, έφωδιάσθη πρό ολίγων ημερών 
μέ έγκαταστάσεις 'Ομιλοΰντος. ’Από τής παρελθούσης δέ 
έβδομάδος ήρχισαν νά προβάλωνται καί έκεϊ τακτικώς 
ταινίαι Όμιλοΰντος.

Κατόπιν τής προσχωρήσεως αύτής τοΰ Palais de Luxe 
είς τόν Όμιλοΰντα δέν άπομένει διά τόν βωβόν παρά ένα 
τελευταΐον καταφύγιον ό κινηματογράφος «Cinema House 
ό όποιος εύρίσκεται έπίσης είς τό κέντρον τοϋ Λονδίνου 
καί ό όποιος είναι ό μικρότερος τής αγγλικής πρωτευούσης

BAAH ΝΤΑΜΑ KAI OAATZmON
Ή γνωστή πρωταγωνίστρια Λιλή Νταμιτά, διά τήν 

οποίαν έγράψαμεν οτι υπέγραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον 
μέ τήν United Artists, θά πρωταγωνιστήση μαζυ μέ τόν 
γνωστόν άπό τόν «Τρελλόν Τραγουδιστήν καλλιτέχνην 
Αλ Τζόλσον, είς μίαν νέαν ταινίαν, τής όποιας ό τίτλος 
δέν άνεκδινιόθη άκόμη. ι

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑ1ΝΙΑ_“0 ΒΕΡΝΤΙ,,
Ό Γερμανός ρεζισέρ καί παραγωγός ταινιών Α. Αίχο, 

ήγόρασε τό δικαίωμα τής κινηματογραφήσεως καί εκμε- j 
ταλλεύσεως δι’ δλον τόν κόσμον τοϋ γνωστού ρομάντσου 
τοϋ Βέρφελ Ό Βέρντι . Ό Αίχο ενεργεί ήδη διά νά 
έπιτύχη έ'να μεγάλον οικονομικόν συνδυασμόν, ιϋστε νά ' 
«γυρίση τήν νέαν ταινίαν μέ δλην τήν άπαιτουμένην με- I 
γαλοπρέπειαν καί είς τέσσαρας γλώσσας συγχρόνως, ήτοι 
γερμανικήν, γαλλικήν, αγγλικήν καί ιταλικήν. I

ΟΙ “ΠΑΛΗΑΤΣΟΙ,,
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Τόν προσεχή μήνα θά προβληθή είς τήν Νέαν Ύόρ- 
κην καί τό Λονδΐνον ή νέα ταινία Παληάτσοι» ή όποια 
εϊνε άναπαράστασις τής γνωσταιάτης ομωνύμου όπερας 
τοΰ Μασκάνι. «Οί Παληάτσοι έκινηματογραφήθησαν εις 
τα στούντιο τοϋ Λόγκ "Ατλαν τών Ήωμένων Πολιτειών, 
ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοϋ ’Ιταλού ρεζισσέρ 
Φορτοΰνο Γκάλλο, καί μέ ολόκληρον τόν μελοδραματι
κόν θίασον τοΰ περίφημου θεάτρου «Σάν Κάρλο» τής 
Νεαπόλεως,μετακληθέντων έπί τούτω έξ’Ιταλίας είς’Αμε- 
ρικήν.

0 Γ. 2ΑΙΗΗΡ JiS ΤΟΙεΡΟΙΙΙΟΙ
Τήν παρ. έβδομάδα μετέβη είς τό Βερολΐνον διά νά 

άναλάβη τά καθήκοντά του ό γεν. διευθυντής τής Παρα-
1 μάουντ διά τήν Κεντρικήν Ευρώπην κ. Γ. Σαίηφαρ. Ό κ. 
Σαίηφαρ είνε γνωστός είς τούς αθηναϊκούς κινηματογρα
φικούς κύκλους άπό τήν έποχήν ποΰ ειχεν έλθει ένταΰθα 
διά νά δώση έντασιν είς τάς έργασίας τής εταιρείας Φά-

’ ναμετ. Μολονότι νεώτατος—37 έτών μόλις—θεωρείται ά
πό τούς εύφυεστέρους καί δραστηριωτέρους άνθρώπους 
τής αμερικανικής κινηματογραφίας, είς τήν οποίαν εργά
ζεται άπό ΙΙετίας.

Ή δικαιοδοσία τοϋ κ. Σαίηφαρ περιλαμβάνει τήν Γερ
μανίαν. τήν Αυστρίαν, τήν Ουγγαρίαν, τήν Τσεχοσλοβα
κίαν, τήν Ρουμανίαν, Γιουγκοσλαβίαν, Βουλγαρίαν, ’Ολ
λανδίαν, Πολωνίαν, Δανίαν, Σουηδίαν καί Νορβηγίαν·

ΑΗΚΡΙΚΑΗΙΚΑΙ ΕΞΑΧΡβΜΟΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
I Λί άμερικανικανικαί κινηματογραφικοί εφημερίδες 
άγγέλλουν δτι είς τήν παραγωγήν τής έρχομένης σαιζόν 
εερικαί άπό τάς αμερικανικός εταιρείας θά κατασκευάσουν 
μεγάλας εγχρώμους ταινίας μέ έξ χρώματα. Μεταξύ αύτών 
θά είναι ή Πενήντα εκατομμύρια Γάλλοι· τής Γουώρνερ 
< Βάρβαρος» τής Τίφφανυ. «’Ανατολή είναι Δύσις· τής 
Ούνίβερσαλ, «Ρόδον τοΰ Ράντσο τής Παραμάουντ, Παι
διά τής Τόυλαν καί «Καρδιά τοΰ Ρόκις» τής Ρ.Κ.Ο.

Π ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΤΗΣ UNITED ARTISTS ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ

Κατά πληροφορίας έκ Λονδίνου, τό σχέδιον τής Αμε
ρικανικής κινηματογραφικής εταιρείας United Artists, ό
πως εφεξής παραγάγη ταινίας καί έν Ευρώπη εν συνερ
γασία μετά ευρωπαϊκών εταιρειών, αγγλικών, γερμανικών 
καί γαλλικών, είσήλθεν είς τό στάδιον τής πραγματοποι- 
ήσεως.

Ό πρόεδρος τής United Artists κ. Σένκ, ό όποιος ά- 
νεχιόρησε πρό τινων εβδομάδων έξ ’Αμερικής διά τήν Ευ
ρώπην, έκλεισεν ήδη συμφωνίαν μέ τήν διεύθυνσιν μιάς 
μεγάλης άγγλικής κινηματογραφικής έταιρίας,είς τάστουν- 
τιο τής οποίας έντός ολίγου θά άρχίση ή κινηματογρά
φησή διαφόρων ταινιών, μέ προσωπικόν άμφοτέρων των 
συμβηθεισών υπηρεσιών.

KINEMATOGRAPH
Γερμανική καθημερινή κινηματογραφική 

έπιθειόρησις
Z;mmerslrasse 35—41 Berlin S W 68

ΜΙΠ ΕΕΗΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

ΟΪΑΕΝ ΝΕΑΤΒΡ0Ν_ΑΠ0 TO METQ1I0N
Τί γράφει τό iHebdo F.ilm»

'Η έκτελεσθεϊσα παρά τοϋ κ. Λούης 'Μίλεστων 
έν ’Αμερική ταινία τής οποίας ή ύπόθεσις έλήφθη 
άπό τό περιοόνυμον μυθιστόρημα τοϋ κ ΕΡΙΧ-ΜΑ- 
ΡΙΑ ΡΕΜΑΡΚ (τό όποιον έχει μεταφρασφή είς 40 
γλώσσας) είναι ένα έργον θαυμάσιου, άλλά συνάμα 
και ένα σφοδρόν κατηγορητήριου κατά τοϋ πολέμου. 
Ό σκηνοθέτης ό όποιος ειχεν εϊς τήν διάθεσίν του 
θαυμάσια μέσα κατόρθωσε νά διόση μίαν έντύπω- 
σιν αλήθειας, καί φρικτοϋ ρεαλισμού ήτις ύπερ ιαί
νει παν δ,τι εϊδαμεν μέχρι σήμερον έπί τής οθόνης. 
Τό έργον «Τίποτε νεοίτερον άπό τό μέτωπον» είναι 
μία ταινία ποΰ εμπνέει τήν φρίκην τοϋ πολέμου τής 
όποιας είναι αδύνατον νά λησμονήση κανείς τάς 
συγκινητικός εικόνας. Φρονώ δτι δλος ό κόσμος θά 
έχει διαβάση τό βιβλίον τοΰ Έριχ-Μαρία Ρεμάρκ 
καί δέν νομίζω σκόπιμον νά γράψω έν συντομία τήν 
ύπόθεσιν τής ταινίας, ήτις σέβεται εύσυνειδήτως τό 
θέμα τοΰ συγραφέως καί τάς προθέσεις του ’Άλλως 
τε πρόκειται μάλλον περί τής ιστορίας μιάς γενεάς 
παρά ένός άνθριόπου, ήτις έρρίφθη είς τόν φοβε
ρότεροι' άγώνα, καί τό πεζόν «Τίποτε νειότερον άπό 
τό μέτωπον» μάς δεικνύει τήν άντίδρασιν τοΰ άτό- 
μου—πρόκειται περί Γερμανού, άλλά θά ήδύνατο 
νά ήτο τόσονΓάλλος δσον καί’Άγγλοςή Αμερικανός 
—πρό τοΰ πολέμου.

Άπό άπόψεως κινηματογραφικήςτό«Τίποτε νεώ- 
τερον άπότό μέτωποι» είναι μία ταινία θαυμασία 
ταινία, ήτις έπαίχθη μέ θαυμαστήν έπιτυχίαν. Αί 
πολεμικοί σκηναί εΐναιμεγαλειώδο- 
υς ρεαλισμού καί ουδέποτε είς ού- 
δεμίαν στιγμήν ό θεατής δέν έχει 
τήν έντύπωσιν δτι έπαίχθησαν. 
Θά έλεγε κανείς τόσον φυσικαί 
φαίνεται δτι έλήφθησαν κατά τήν 
περίοδον τοΰ πολέμου είς τό μέτω
πον άπόθαρραλέους δπέρατέρ. Θά 
ώφειλε κανείςν’ άναφέρη δλας τάς 
σκηνάς άλλά μεταξύτών πλέον συγ
κλονιστικών, οφείλει Ινά σημεμύση 
τήν πρώτην επικοινωνίαν τών νέ
ων κληρωτών εϊς τό μέτωπον, τήν 
τοποθέτησιν τών συρματοπλέγμα
τος κατά τήν νύκτα, καί τήν τών 
χαρακωμάτων άπό τόπυροβολικόν, 
ένφ οί άνδρες χωμένοι είς τάχαρα- 
κώματα,'τρελλαίνονται, μένοντες ά- 
κίνητοι καί άδρανεϊς, εκνευρίζονται 
καί φοβούνται. Τάς σκηνάς τών ε
πιθέσεων, τάς μάχας έντός τών χα
ρακωμάτων καί τήν τελικήν σκηνήν 
τόσον απλήν ί σον καί τραγικήν.'!! 
έκτέλεσις είναι έπίσης άξίαθερμών 
επαίνων. "Ολοι οίκαλλιτέχναι καίτά 

δευτερεύονταπρόσωπατάέμφανιζόμενα είςτήν ταινίαν 
αύτήν, παίζουν μέ μίαν πίστιν καί ειλικρίνειαν καί 
προκαλοΰν τόν θαυμασμόν.

Ό κ. Λ. ’Άηρες είς τόν ρόλον τοΰ Πά>λ Μωμέρ, 
δ νέος τόν δποϊονδπόλεμος ήρπασεν δταν έξήρχετο 
τοϋ λυκείου,είναιτέλειος.Ό ΑούϊΒόλχαϊμ ενσαρκώνει 
μέδλο τό ταλέντο του,τόν παληό πολεμιστή«γκρινιά- 
ρη άλλά μέ μεγάλην καρδιά». Οί δύο αυτοί πρώτα- 
γωνισταί βοηθοΰνται θαυμασίως είς τό έργον των 
άπό τούς Σλίμ Σουμερβάιλ, Τζών Μπρέη καί πολλά 
δευτερεύοντα πρόσιοπα, τά όποια ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ κ. Λ. Μίλστων ώς καί άνωτέρω εϊπομεν, έ- 
ξετέλεσαν θαύματα.

Τό έργον «Τίποτε νεώτερον άπό τό μέτωπον» 
είναι μία μεγάλη καί εύγενικιά ταινία τήν όποιαν 
δλοι οί διευθνταί κινηματογράφων θά επιθυμούν 
δικαίως νά προβάλουν είς τάς αίθούσας των Βαθ
μολογία έργου «Πάρα πολύ καλή».

Ραϋμόν Βιλε

Η ΜΗΡΣΕΛ ΣΗΠΤΗΛ
KRI ΒΙ “ΔΙΡ\ΚΟΠΡ\Ι ΤΟΥ ΔΙΗΒΟΛΟΥ,,

'Η κίνησις είς τά έν Παρισίοις στούντιο τής «Πα
ραμάουντ» εξακολουθεί ζωηροτάτη. Ό Άλμπέρτο 
Καβαλκάντι, γυρίζει τώρα διά τήν εταιρείαν ταύτην 
ένα νέον έργον ύπό τόν τίτλον «Αί διακοπαί τοΰ δι- 
αβόλου« Πρωταγωνίστρια είναι καί πάλιν ή Μαρ- 
σέλ Σαντάλ ή περίφημη έρμηνεύτρια τής «Στοργής», 
τοΰ Μπαντάΐγ, ή οποία έξελίχθη πλέον είς «ά- 
στέρα τής μόδας».

Μιά σκηνή άπό τό έργον Παντρεμμένοι στό Χόλλυγουντ ■ τής Φόξ 
Φιλμ πού προβάλλεται ε’ις τό Σαλόν Ίντεάλ».
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H ΚΡΙΤΙΚΗ MAS
ΚΪΝΚΜΑΤΟίΤΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ
Ταινία, ηχητική καί όμιλοΰσα

ΠΡΟΕΒΛΉΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ

Ό Μιχαήλ Κερτέζ, δ γνωστός Αυστριακός σκη
νοθέτης τών «Σοδόμων καί Γομόρων» τοΰ «Ζουέ 
ντέ Παρί» καί τής «Κιβωτού τοΰ Νώε» άρέσκεται1 
νά έκλέγη τά θέματά του μεταξύ εκείνων πού απαι
τούν πλούτον σκηνοθεσίας καί μεγάλην κίνησιν ό
χλου. Καί τό παρόν έργον, χωρίς νά δύναται νά συγ- 
κριθή μέ τήν πολυτέλειαν τών προαναφερθέντων, 
δέν αποτελεί έξαίρεσιν τοΰ κανόνος. Τό σενάριο 
γραμμένο άπό τόν Harvey Gate? επί βάσει ένός 
θεατρικού έργου τοΰ John Oxenham, εκτυλίσσεται 
εις τήν Πετρούπολιν κατ’ άρχάς καί είς τήν Σιβη
ρίαν βραδύτερον καί παρουσιάζει μιά συμβατικήν 
ιστορίαν έρωτος καί αυτοθυσίας. Τά ντεκόρ φτειαγ- 
μένα έξ ολοκλήρου είς τό στούντιο, επιτείνουν τήν 
έντύπωσιν τοΰ ψεύτικου. Τά πλέον αξιόλογα σημεία 
εΐνε ή διεύθυνσίς τού όχλου, μοναδικόν προσόν τοΰ 
Κορτέζ, καί μερικές ωραίες άλλά δυστυχώς ολίγες 
εκφράσεις τής Ντολορές Κοστέλλο.

Έκ τών λοιπών ηθοποιών ικανοποιητικός δ Τζώρζ 
Φάουσεττ είς τόν ρόλον τοΰ γεροψαρρά. 'Ο Τζαίημ 
Κίργουντ, ως σύζυγος, ψυχρός καί ανέκφραστος καί 
δ Γκρούντ Ούΐδερς είς τόν ρόλον τοΰ έραστοΰ, δέν 
λέγει άπολύτως τίποτε.

Καί μία σύστασι; διά τήν διεύθυνσίν τοΰ «Κο- 
τοπουλείου»; νά παύση νά μεταχειρίζεται πρός δια- 
φήμησιν τών έργων ποΰ προβάλλει, ονόματα διάση
μων συγγραφέων. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα μάς 
έπαρουσίασε τήν «Ερωτικήν νύκτα» ως έργον τοΰ 
Φρανσουά Κοππέ, καί τήν τρέχουσαν τό «Καρδιές 
στήν εξορία» ώς τό αριστούργημα τοΰ Άντρέγιεφ, 
ένφ άμφότερα δέν έχουν ούδεμίαν άπολύτως σχέσιν 
μέ τούς έν λόγω συγγραφείς.

Βίων Παπαμιχάλης

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΩΡΑ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Ένα περιποιηιιένο έργο τοΰ Alex Corda. "Ολη 
ή ύπόθεσις εκτυλίσσεται συνεχώς επάνω είς ένα πο
λεμικό πλοίο καί κατόπιν στό δικαστήριο, άλλά δ 
Κόρντα. χάρις είς ένα έπιδέξιοντεκουπάζ καί είς τήν 
γνωστήν σκηνοθετικήν του ικανότητα, κατορθώνει 
νά μή κουράζη τόν θεατήν ή μονοτονία αύτή τοΰ 
περιβάλλοντος. Έπίσης καί ή ύπόκρισις τών ηθο
ποιών ευσυνείδητος.

Ή Μπίλλυ Ντόβ, παρ’ δλον πού δ ρόλος της 
αυτός δέν εινε άπό τούς καλλίτερους της, παραμένει 
πάντοτε ή ωραία καί εκφραστική καλλιτέχνις ποΰ 
ξέρουμε. Τούς δύο κυριωτέρους άνδρικούς ρόλους 
κρατούν ικανοποιητικά δ Πώλ Λούκας καί δ Ρό- 
ναλ Ρέντ.

Είς τό « Ιντεάλ» όπου προεβλήθη, έσημείωσε 
έπιτυχίαν. Β. Παπαμιχάλης

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ
Ταινία όμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Πρόκειται περί τής γνωστής όπερέττας «Nur du» 
τής δποίας ή πραγματοποίησις είς φίλμ δύναται νά 
θεωρηθή ώ; επιτυχημένη. Μέ λίγο περισσότερη ε
πιμέλεια στις λεπτομέρειες τής σκηνοθεσίας καίστήν 
εκλογή τών ηθοποιών άσφαλώς θάήμφισβήτεισπου- 
δαιοτέρους τίτλους. Άλλά καί έτσι χάρις είς τήν ώ
ραίαν μουσικήν της καί τόν πλοΰτό τη; επόμενον ή
το νά σημείωση έπιτυχίαν. Τό σενάριο δέν παρουσι
άζει πριοτοτυπία, εΐνε δμως άπό εκείνα πού ή πλο
κή των ευχαριστεί τό κοινόν. Πολύ καλό τό ηχητικό 
μέρος τοΰ φίλμ.

Ro—Ma

ΟΝΕΙΡΑ ΧΑΜΕΝΑ
Ταινία όμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

"Η μεγάλη προσπάθεια τοΰ σκηνοθέτου νά πα- 
ρουσιάση δσόν τό δυνατόν εύρύτερον τό πράγματι 
μεγάλο ταλέντο τοΰ Ρίχαρντ Τάουμπερ δέν έφερε 
καλά άποτελέσματα. Παρημελήθησαν αί στοιχειο')- 
δεις άρχαί ένός φίλμ. 'Η γκάφες τοΰ σκηνοθέτου σέ 
κτυπητές λεπτομέρειες, δέν είναι λίγες. Δέν μένουν 
παρά ολίγα «εξωτερικά» άρκετά εύμορφα. Ή πλο
κή τής ύπόθέσεώς άναξία λόγου. Τά τραγούδια τοΰ 
Τάουμπερ εΐνε ικανοποίησες. Τό ηχητικό μέρος τοΰ 
φίλμ άτυχές, φαντάζομαι δτι καί φεονοληψία εΐνε έ 
λαττωματική. Κρίμα έφ’ δσον μάλιστα ή ταινία μπο
ρεί νά δνομασθή μουσική. Τραγούδια, ορχήστρες, 
πιάνα, βιολιά,®τυρολέζικα όργανα, ράδιό ή γραμμό
φωνα κλπ. παρελαύνουν δλα κατά όχι πάντοτε εύ- 
χάριστον τρόπον διαδοχικώς.

Ro—Ma

Η ΕΥΘΥΜΗ ΜΑΔΡιΤΗ
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Ίό θέμα παρμένο άπό τό ισπανικό μυθιστόρημα 
«1 a Casa de la lroya> τοΰ Alexandro Perez 
Lugin εΐνε άρκετά δπερεττοειδές, διασκευασμένο 
δέ κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά άναδεικνύη τά 
καλλιτεχνικά χαρίσματα τοΰ Ραμόν Νοβάρρο. Ό 
Ρομπέρ Λεονάρ, δ σκηνοθέτης, άναλαμβάνων τήν 
κινηαατογράφησίν του ήθέλησε νά κάμη πρό παν
τός ενα διασκεδαστικό φίλμ καί έν μέρει, τό επέτυχε.

Τό έργον του δέν στερείται ενδιαφέροντος καί 
παρακολουθείται ευχάριστα. Είς αύτό συντείνει τά 
μέγιστα δ Νοβάρρο, δ όποιος παίζει χαριτωμένα καί 
έπί πλέον τραγουδεΐ, μέ συμπαθητικήν φωνήν τενο- 

ρίνου, μερικές καντσρνέττες. ΤΙ Ντόροθυ Ζορντάν, 
νόστιμη, υποκρίνεται τόν ρόλον της μέ έξεζητημένην 
άφέλειαν. 'Η Λότη Χόουελ μετριωτάτη καί άρκετά 
προχωρημένης ηλικίας.

Άπόδοσις ομιλιών, ασμάτων, μουσικής κ.τ.λ. 
έπιτυχής.

Γενικώς πρόκειται περί ένός έλαφροΰ καί ευχά
ριστου φίλμ, τό όποιον έδώ έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Β. Παπαμιχάλης

ΤΟ ΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΒΙΟΛΙ
Ταινία όμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ

Πρόκειται περί μιάς δραματικής κομεντί, πραγ- 
ματοποιηθείσης κατά τρόπον εύσυνείδητον, άλλά 
καί ολίγον θεατρικόν, άπό τόν Μπαϊκον. Τό σενά
ριο, παρά τήν έλλειψιν πρωτοτυπίας καί τάς ιορι- 
σμένας συμβατικότητας ποΰ παρουσιάζει, εΐνε άπ’ 
εκείνα ποΰ πάντα άρέσουν είς τό κοινόν. Επί πλέον 
έχει τό προσόν νά ερμηνεύεται άπό τήν Μπίλλυ 
Ντόβ, τήν δημρφιλεστάτην αύτήν καλλιτέχνιδα, γε
γονός πού αύξάνει τήν εμπορικότητα τοΰ φίλμ. 
’Ανεξαρτήτως δμως τούτου πρέπει νά όμολογηθή 
ότι ή Μπίλλυ Ντόβ κρατεί τόν ρόλον της μέ άντί- 
ληψιν καί πραγματικήν μαεστρίαν, καί ικανοποιεί 
καί τόν άπαιτητικώτερον κριτήν. Σύντροφός της εΐνε 
δ Μπάζιλ Ράθμπορν. Ψυχρό; καί ανέκφραστος τόν 
περισσότερον καιρό, μόνον σέ δλίγες στιγμές έπιτυγ- 
χάνει νά μάς δώση τόν ακριβή τύπον τοΰ ρόλου του. 
'Η Καίη Φράνσις διατηρεί τήν παράδοσιν τής πα- 
λαιάς μοιραίας γυναικός. Καλός είς τόν μικρόν ρό
λον τοΰ πατρός ό Μόνταγκιου Αόβ.

Γενικώς, πρόκειται περί έργου χωρίς καλλιτεχνι
κές αξιώσεις, τό όποιον δμως χάρις είς τήν ύπόθε- 
σίν του, τό μοντέρνο περιβάλλον είς τό όποιον έκτυ- 
λίσσεται καί είς τό όνομα τής Μπίλλυ Ντόβ, έχει 
άξιόλογον εμπορικήν άξίαν.Έδώέσημείωσε έπιτυχίαν.

Β. Παπαμιχάλης

Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
Ταινία όμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ 

^Φίλιι. είς τό οποίον πολλά άληθιιά προτερήματα 
αναμιγνύονται άτυχώς μέ έλαττιόματα. Αύτό φυσικά 
εΐνε θέαμα σύνηθες, άλλ’ όχι καί πάντοτε πολύ κα
ταφανές. Έδώ δμως τά πράγματα διαφέρουν. Τήν 
έντύπωσιν άπό τή θαυμασία άπόδοσι τοΰ couleur 
local μειώνει ένα άτυχές σενάριο, μερικές απροσε
ξίες στή σκηνοθεσία ποΰ κουράζουν καί γενικώς μια 
ροή τοΰ έργνυ όχι πάντοτε ικανοποιητική. Στούς ρό
λους ή Λιάνε Χάϊτ κάπως καλυτέρα άπό άλλοτε. Ό 
Φρέλιχ δέν κατορθώνει πάντοτε νά άντεπεξέλθη 
μπρος στις μεγάλες απαιτήσεις τοΰ ρόλου του. Ό 
Σλετώβ πολύ καλός, άναμφισβητήτως δ αρτιότερος 
όλων. 'Η μουσική καλή.

'Η ενταύθα έπιτυχία τοΰ φίλμ όχι μεγάλη, επό
μενον άλλωστε, καθότι τά προτερήματα τοΰ φίλμ 
εΐνε άπό εκείνα πού δέν γίνονται αντιληπτά άπό 
τό πολύ κοινόν. Ro—Ma

ΑΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ

uuoru ni ιιιμϊ
Μέχρι τής 1ης ’Οκτωβρίου 1930 αί έγκαταστά- 

σεις όμιλοΰντος κινηματογράφου έν Γαλλία ανέρ
χονται είς 460.

Κατωτέρω παραθέτομεν επίσημον πίνα <α τών 
κατά διάφορα συστήματα μηχανών γενομένων εγ
καταστάσεων :

'Ολικός άριθμός 46θ

\\estern Electric - Io6
Ideal Sonore 94
R.C.A. Photophone 74
Radio Cinema 40
Nalpas 3&
Cine S nore 2ϋ
Synchro — Sonore 16
Survox i6*
Melovox io
Tobis IO
Pace nt 8.’·
Thomson 4
Edison Bell 3
Cine tone 3
Sonorfilm 3
Burna 1
Bauer 1
Resonnal 1
Synchro Standard 1
Phonophone 1
Synchro nista

10 KEN IIAMBS~ μΙμ ντπτιχ
Κατά τήν έπιτυχίαν ποΰ έσημείωσε ή Μάρλεν 

Ντίτριχ είς τό πρώτον της ’Αμερικανικόν φίλμ «Μα- 
ρόκον« τοΰ Ζόζεφ φόν Στρέμπεργκ, άνενέωσε τύ 
συμβόλαιόν της μέ τήν «Παραμάουντ» δι έν άκόμη 
έτος. Τό νέον φίλμ είς τό όποιον πρωταγωνιστεί 
φέρει τόν τίτλον «Farewell to Arens», καί σύντρο
φός της θά είναι ό Γκάρυ Κοΰπερ.

ΠΑΒΒΔΑΒΝΙ0Σ_^2«1ΙΒ1ίΑΤ0ΓΡΑ«Ν

ΔΗΛΩΣΙΣ
Ειδοποιούνται πάντες οί κ. κ. Συνάδελφοι διευ- 

θυνταί Κινηματογράφων οί μή ύποβαλόντες αιτή
σεις πρός τήν άρμοδίαν έπιτροπήν Κινηματογράφοϊν 
δπως σπεύσωσι τ> ταχύτερον καί ύποβάλωσι τοιαύ- 
τας πρός άποφυγήν προιτριβών μετά τή; Επιτρο
πή; καί δυσαρέστων τυχόν ενδεχομένων.

Ό Πρόεδρο;
(Τ. Σ.) Π. Γκρέταης
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— 11 “ΧΙΛίΕ Οΐ*ΐΑυί,»  έπε')υμο5βκ δπως έ-υπηρι η τους κ. κ. πελάτας οί όποϊοι ζέν ήβελο> έγκατιβτήβει 

πρΰς τδ παρόν ρηχά ,ημ,α όμ,ιλοΰντος κινηματογράφου λόγω τών i ώγ<ω > ζαπανών του έξηβφάλ’.σε τά; καλιτέρας ται,ία; τής ευρωπαϊκές 

παραγωγής κατάλογον τώ χοίων παραθέτομ,εν κατωτέρω

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΒΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΘΥΕΛΛΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ (Ρωσσικόν) Σοβιετική παςραγωγής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ Πρωταγωνισταΐ: ΛΙλ Ντάγκοβερ

ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ ” Πέτροβιτς, Κάρ. Μπόνυ, Τζίνα Μαι

ΦΛΟΓΕΣ » Τσέχοβα

ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ρωσσικόν Σοβιετικής παραγωγής

ΓΚΗΡΣΟΙΊ ΤΟΥ ΠΑΛΛΑΣ ΟΤΕΛ
ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ Πρωταγων.: Πέτροβιτς, Κόμησσα Έστερχάξυ

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ υ Λ1λ Ντά·νκ°βεβ> χά·ν$ Στουβε

ΖΗΤΩ 0 ΕΡΩΣ >» ' 'Αννυ ’Οντρα

Η ΑΤΙΜΑΣΘΕΙΣΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ » "Εβελυν χδλτ

ΛΕΥΚΗ ΡΟΔΗ ΤΟΥ ΖΙΛΜΟΡ ” Ζ. Τρεβόρ, Ντόλυ Νταίβις, Διάνα Κα&

ΓΥΠΗΙΚΗ KRI ΠΕΥΡΟΣΠΒΣΤΟ Πρωταγων.: Κοντσίτα Μοντενέγκρο

ΑΙΙΑΣΣΙΟΝΑΤΑ Μ Λέων Ματώ, Λουΐξ Λαγκράνζ
S· 0. S· Τζίνα Μανέζ

ΒΕΝΤΕΤΑ υ Σούξυ Βερνόν

ΑΝΑΤΟΛΗ ” Γκαϊντάρωφ

ΔΙΚΗΙΟΜΗΤΗ ΕΡΩΤΟΣ ” ΈβελυνΧόλτ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗΣ - Λιάνε χάϊντ

ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΗΥΡΟΥ ΔΗΣΟΥΣ » » »
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙΒΣΒΜΗΡΤΩΛΗΣ » Λουΐζ Μπρούκς

ΒΜΣΙΛΗΗΣ ΚΗΡΝΗΒΒΛΙΟΥ υ Γκαμπριέλ Γκαμπριό, "Ελγκα Μπρίνγκ

TEAΤΥΤΑΙΟΝ ΔΕΙΙΙΝΟΝ ” Γκαιόργκε, Μαρσέλ Άλμηάνι

ΤΕΜΠΟ"ΤΕΜΠΟ " Άλμπερτίνι
Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ” 'Ελγκα Μπρύγκ

ΕΙΔΟ ΟΥΜΕΝ
τούς άςίοτίμ,ους κ. κ. πελάτας ρηως βπεύβουν καί έξασφαλίβουν τί 

προγράμ.ρ.ατά των κα® •■βήλβομ.εν πλέον εις τήν 

χείμ,ενςνήν π*  τών εργατιών
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Έντός τής τρέχούσης έβδομάδος θα προβληθή εις 

τόν μεγάλον κινηματογράφον τοϋ Βερολίνου «Ουφα Πα- 
λάστ; Ή πόλις ποΰ τραγουδά μέ πρωταγωνιστάς τόν 
Γιάν Κιεπούρα καί τήν Μπριγκίττα Χέλμ καί μέ ρεζί τοϋ 
Καρμίνα Γκαλλόνε.

—'Ο μαρκήσιος ντέ λά Φαλαίζ, ο συζυγος τής γνωστό- 
τάτης πρωταγωνίστριας Γκλόρια Σβάνσον, προσελήφθη 
ύπό τής Κ.Κ.Ο. διά νά χρησιμοποίησή ώς καλλιτεχνικός 
σύμβουλος είς τήν κατασκευήν γαλλόφωνων ταινιών τής 
άνωτέρω έταιρείας

—Ένας άμερικανός δημοσιογράφος,οοποϊος εκαμεν ε
ρευνάν σχετικώς μέ το παρελθόν τοΰ Μποΰστερ Κήτον, α
ποκαλύπτει δτι δ διάσημος αυτός κωμικός ητο^ πρόγονος 
τοΰ παγκοσμίου φήμης ταχυδακτυλουργού καί υπνωτιστοϋ 
Ούντίκι.

—'Ο αυτός δημοσιογράφος αποκαλύπτει επίσης οτι 
ό Ρίτσαρ Ντίξ, προτού εισέλθη είς τόν κινηματογράφον, 
έξήσκει τό έπάγγελμα τοϋ ίατροΰ καί δτι τό πραγματικόν 
του όνομα ήτο Έρνεστ Μπρίμμαρ, τό όποιον έγκατέλειψε 
διά νά όνομασθή Ρίτσαρ Ντίξ. > , .

—Ή Λίσσι Άρνο κατόπιν τής έπιτυχίας ποΰ εσημει- 
ωσαν αί δύο πρώται ομιλοϋσαι ταινίαι της, πρόκειται νά 
πρωταγωνιστήσω] καί είς μίαν τρίτην ταινίαν, ί] οποία θ 
άρχίση νά γυρίζεται κατ’ αύτάς είς τό Χόλλυγουντ, μέ 
ρεζισέρ τόν Μιχαέλ Κέρτεέξ. , , ,

—Ό Σάμ Κωστ διεζεύχθη πρό ημερών τήν σύζυγον 
του γνωστήν χορεύτριαν Έλεάνορ Αμπροζ. *

—Άπό τής 1ης Ία/ουαρίου τρέχοντος έτους, μέχρι 
σήμερον, είς τήν Ρωσίαν εξεδοθησαν 60 βιβλία κινηματο
γραφικής τέχνης καί περί τεχνικής τοΰ κινηματογράφου·.

—ToRoxy Theater, τής Νέας Υόρκης τό όποιον είναι 
τό μεγαλύτερον τοϋ κόσμου,μολονότι προβάλλει ταινίαςο- 
μιλούσας, ήχητικάς καί άδούσας, καί μίαν μοναδικήν όρ- 
χΐστραν άπό 110 όργανα η οποία παίζει κατά τα διαλείμ
ματα.

—Ή διάσημος γερμανίς πρωταγωνίστρια ’Ελισάβετ 
Μπέργκνερ άναμένεται κατ’ αυτός έν Ζυρίχη, τής Ελβε
τίας, δπου πρόκειται νά γυρισθοΰν αί υπαίθριοι σκηναί 
τής ταινίας «Άκχονα», εις την ojioiqv προκαγοοτιοτεϊ.

ΜΙΑ τα:ν α
ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΟΥΣ

Ό βιεννέζος μουσικοσυνθέτης Έρβιν Στράους. υιός 
τοΰ παγκοσμίου γνωστού έπίσης μουσικοσυνθέτου, Όσκάρ 
Στράους άπεφάσισε νά άφοσιωθή έφεξής είς τήν σύνθεσιν 
μουσικών διά τόν Όμιλοϋντα κινηματογράφον. Ό "Ερβιν 
Στράους αναχωρεί κατ’ αύτάς διά τήν Νέαν'Υόρκην, δ
που θά γράψη τήν μουσικήν μιας ταινίας «Τό σπίτι στό 
φεγγάρι»· Ή ύπόθεσις της ταινίας αύτής είνε παρμένη ά
πό τό ομώνυμον θεατρικόν έργον τοΰ συγχρόνου άμερικα- 
νοΰ συγγραφέας Μάρκ Φέντιγκ, τό όποιον είς δλα τά θέ
ατρα πού έπαίχθη έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν.

0 ΟΜΙΛΩΝ ΪΪΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
Κατά τάς πληροφορίας τών γαλλικών κινηματογραφι

κών εφημερίδων έκ τών 3502 κινηματοθεάτρων πού υπάρ
χουν έν Γαλλιφ, τα 460· προεβησαν εις εγκατασταθείς μη
χανημάτων ομιλοΰντος διά τήν ερχομένην σαιζόν.

Έκ τούτων τά 106 έγκατέστησαν μηχανήματα Wes
tern, τά 94 μηχανήματα RCA— Photophone τά 71 lobis 
καί τά άλλα διαφόρων συστημάτων.

0Α ΕΗΑΚΟΑΟΪΘΗΣΗ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΩΒΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Αί Ευρωπαϊκά! κινηματογραφικά! εφημερίδες δημοσιεύ
ουν τηλεγραφήματα τών εν ’Αμερική ανταποκριτών των 
κατά τά όποια δύο μεγάλαι εταιρείαν τοϋ Χόλλυγουντ 
ελαβον τήν άπόφασιν νά εξακολουθήσουν κατασκευαζου- 
σαι βωβάς ταινίας και μάλιστα είς αναλογίαν μεγαλειτέ- 
ραν εκείνων που παρήγαγον έφέτος και πέρυσι.

Σχετικώς ό έν Λονδίνο) ευρισκόμενός πρόεδρος, τής 
Ούνιτεντ Άρτιστ κ. Γιοζέφ Σενκ, έπί τή εύκαιρίφ τής 

αναγγελίας δτι έπερατο'ίθη ή ταινία του Σαρλω, «Τά φώ
τα τής πόλεώς» έδήλωσε πρός τούς δημοσιογράφους οτι 
αί βωβαί ναινίαι δέν πρόκειται ούτε νά έκλείψουν ούτε 
καί νά ύποσκελεισθοϋν άπό τάς όμιλούσας. «Οί παραγω
γοί ταινιών τοϋ Χόλλυγουντ. είπε ο κ. Σενκ, αντεληφάη- 
σαν σαφώς δτι άν θέλουν νά κρατήσουν τήν παγκόσμιον 
κινηματογραφικήν άγοράν. είναι υποχρεωμένοι νά κατα
σκευάζουν μίαν μεγάλην αναλογίαν βωβων ταινιών. Ο?.α 
τά σενάρια ποϋ μάς παρουσιάζουν οί συγγραφείς, δέν εί
ναι κατάλληλα διά ταινίας όμιλούσας. ΙΙολλό, άπ αυτά εί
ναι κατάλληλα μόνον διά βωβάς, ή τό πολύ πολύ, διά 
συχρονισμένης ταινίας. Και τοιαύτας ταινίας θά περιλά- 
βουν οί κατασκευσταί είς τό πρόγραμμα τής παραγωγής 
των. Μία βωβή ταινία μέ πολύ καλό σενάριον καί μέ κα
λήν έκτέλεσιν,θά προβάλλεται θαυμάσια και είς τά κινη- 
ματοθέατρατά έφωδιασμέναμέμηχαν ηματα δμιλοΰντος.καί 
θά σημειώση έξ ίσου μεγάλην έπιτυχίαν με μίαν πολύ κα
λήν ομιλούσαν ταινίαν. Έξ άλλου, κατεληξεν ό κ. Σενκ, 
εις τάς διαφόρους χωράς υπάρχουν πάντοτε, χιλιάδες, κι
νηματοθεάτρων, τά όποια δέν έχουν κάμη εγκαταστάσεις 
ομιλοΰντος καί τά όποια δέν είμποροϋμε νά άγνοήσωμεν 
ούτε νά τά παραμελήσωμεν»._______

Η ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ
ΛΑΣΚΥ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΣΤΑΤΝ

Κατά τηλεγραφήματα έκ Νέας 'Υόρκης είς τούς έκεΐ 
κινηματογραφικούς κύκλους καθώς καί είς τό Χόλλυγουντ 
προύκάλεσε ζωηράν αΐσθησιν ή δημοσιευθεϊσα είδησιςκαθ’ 
ήν δ διάσημος καλλιτεχνικός διευθυντής τής Παραμάουντ 
Λάσκυ διέλυσε τό συμβόλαιον του μέ τόν Άϊζέντάϊν. Ή 
διακοπή αυτή τής συνεργασίας τοΰ Λάσκυ μέ τόν πολύ
τιμον γερμανόν συνεργάτην' του σχολιάζεται ποικιλοτρό- 
πώς αποδίδεται είςδέ τό δτι όΛάσκυ άπεφάσισε νά άλλάξη 
τακτικήν. ν . .

Ό'Αϊζενστάιν άνεχώρηβενήδη διά τό Βερολϊνον οπού 
άναμένεται κατ’ αύτάς δέν έγνώσθη όμως τίποτε περί 
τών μελλοντικών σχεδίων των.

Ο ΧΑΡΛΕΎ ΚΛΑΡΚ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ
Τηλεγραφήματα έκ Νέας 'Υόρκης πρός τάς„ ευρωπαϊ

κός κινηματογραφικός έφημερίδας αναφέρουν ότι το από 
καιρού προαγγελθέν ταξείδιον τοΰ προέδρου τής Φόξ Φίλμ 
κ. Χάρλεϋ Κλάρκ είς Ευρώπην, τό όποιον εΐχεν άνα- 
βληθή κατ’ έπανάληψιν θά πραγματοποιηθώ μίαν τών 
προσεχών εβδομάδων.

Ό κ. Χάρλεϋ Κλάρκ θά μεταβή είς τό Λονδϊνον καί 
έκεΐθεν είς Ιίαρισίους, ίσως δέ καί τό Βερολϊνον.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
1 — 7—930 μέχρι 30— 6—931 
1-11—930 " “
1—11 - 93U 
1—10—930 
1 11-930

Άθήναι 
Λάρνακα
Λάρνακα 
Άθήναι 
Άθήναι
Μυτιλήνη 1 - 10—930
Χαλκίδα 1—11 930

Κινημ. Άχίλλειον 
Κυρ. Μοΰσκος 
Βασιλ- Γερολέμου 
Γ. Κοσμίδης 
Γ. Παπαδόπουλος 
Ίάκ. Φωκαεύς 
Β. Λεμπέσης

20-10-931 
30— 4—931
30- 9-931 
30-10—931
30— 9—931 
30-10-931

Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΑΠΟΚΤΑ
ΙΔΙΑΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΝ
Είνε γνωστόν ότι ή Βραζιλία δέν είχε μέχρι τοΰδε 

ίδικήν της κινηματογραφικήν βιομηχανίαν καί δτι είς τά 
κινηματοθέατρά της, τής Νοτίου Αμερικής έπροβάλλοντο 
ταινίαι ξένης παραγωγής, κατά προτίμησιν τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών.

Η ελλειψις δμως αύτη έγένετο αισθητή, άπό τής έπι- 
κρατήσεως τοΰ 'Ομιλοΰντος Κινηματογράφου, δεδομένου 
δτι αί αποστελλομεναι εΐς Βραζιλίαν όμιλοΰσαι Ταινίαι 
είνε παρμέναι εις αγγλικήν γλώσσαν, γερμανικήν καί γαλ
λικήν. Καί ηρχισαν μέν αί μεγάλαι έταιρεϊαι τών Ήνωμ. 
Πολιτειών νά παράγουν ταινίας εις ισπανικήν γλώσσαν, 
δια τήν κατανάλωσιν τοϋ Μεξικού, τής Βραζιλίας καί τών 
άλλων νοτιοαμερικα νικών χωρών, άλλά αί ίσπανόφωνοι 
αυταί ταινίαι αποτελούν ενα έλάχιστον-ποσοστόν.

Ηδη δμως ή μεγάλη συμπολιτεία τής Νοτίου Αμερι
κής πρόκειται να απόκτηση ίδικήν της κινηματογρα
φίαν. Ορισμένοι κεφαλαιούχοι τής Βραζιλίας, άπεφάσι- 
σαν να ιδρύσουν μεγάλην εταιρείαν παραγωγής εγχωρίων 
ταινιών. Τά σχετικά συμβόλαια ύπεγράφησαν, τά άπαι- 
τούμενα κεφαλαία κατε έθησαν καί τώρα οί ίδρυταί τής 
νέας εταιρείας ασχολούνται συντόνως είς τήν έξεύρεσιν 
του καταλλήλου τεχνικού προσωπικού, τήν πρόσληψιν 
καλλιτεχνών καί ϊδρυσιν τών στούντιο.

Ε ΒΗΤΤΛΝΙΠ KUimiOrPAHA
ΚΑΙ Η ΑΥΓΟΧΡΑΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

Έπί τή,εΰκαιρίρ τής Βρεττανικής Λύτοκρατορικής Δι- 
ασκέψεως ή όποια άπό ημερών συνεδριάζει είς τό Λονδϊ
νον, η ομοσπονδία τών διευθυντών κινηματογραφικών έ 
ταιρειών τής Αγγλίας, έζήτησεν άπό τόν πρωθυπουργόν 
κ. Μάκ Ντόναλντ τήν άδειαν δπως είς μίαν τών συνε
δριάσεων προβληθούν ταινίαι τών αγγλικών έταιρειών,διά 

। νά δυνηθοΰν οί μετέχοντες τής διασκέψεως πρωθυπουργοί 
τών Κτήσεων, κυβερνήται τών Αποικιών καί μαχαραγιά- 

! δες τών ’Ινδικών κρατών νά άντιληφθοΰν τήν έξέλιξιν καί 
τάς προόδους τής άγγλικής κινηματογραφίας.

Ό κ. Μάκ Ντόναλντ έχορήγησε τήν ζητηθεϊσαν άδει
αν. Ή προβολή τών ταινιών έγένετο είς τήν μεγάλην αί
θουσαν εθαυμάσθη δέ ιδιαιτέρως ή προβληθεΐσα ταινία 
τής Brills International Pictures.

ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ “
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΙΣ ΑΜΕΡ1ΚΑΝΙΚΑΣΤΑΙΝΙΑΣ

Είς,τάς άμερικανικάς έφημερίδας έδημοσιεύθη κατ’ 
αύτάς άποκαλυπτική έπιστολή ενός πρώην κομμουνιστοΰ, 
σχετικώς μέ τήν διεξαγομένην είς τάς Ήνωμ. Πολιτείας 
προπαγάνδαν ύπέρ τοΰ κομμουνισμού.

Ενα άπό τά μέσα πού μετεχειρίζοντο οί πράκτορες 
τής σοβιετικής Ρωσίας διά τήν προπαγάνδαν των ήτο καί 
ό Κινηματογράφος. Οί κομμουνισταί είχον προσεταιρισθή 
διαφόρους ,σκηνοθέτας καί καλλιτεχνικούς διευθυντάς, οί 
οποίοι έν άγνοια τών διευθύνσεων τών εταιρειών έκαμναν 
ταινίας προπαγανδιστικάς ύπέρ τοΰ κομμουνισμού- Συγκε- 
κριμμένως ό πριόην κομμουνιστής άναφέρει δτι μεταξύ 
τών έν λόγω προπαγανδιστικών ταινιών ήσαν «Ό άγαπη
μένος τών γυναικών» τής R.K Ο. καί μία ταινία τής 
Tiffany Film.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
ΛΑΡΝΑΚΑ (Τοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ μας). 

Στας 22 παρ. μηνός εκαμε έναρξιν τών χειιιερινών 
του παραστάσεων ό κινηματογράφος «Σαλόν Ροζ» 
με τό έργον «'Η κατάσκοπος τοΰ Σεΐχη» μέ τόν 
Βίκτωρα Βαρκόνι, ένα έργον ποϋ μπορεί νά χαρα- 
κτηρισθή ως αληθινό αριστούργημα. Πρέπει νάσυγ*  
χαροΰμε τόν κ. Ν. Κυπριανού γιά τις προσπάθειες 
ποϋ^ καταβάλλει καί τήν προσοχή πού δίδει στήν εκ
λογή τών έργων. Τήν δεύτερη έβδομάδα προεβλή
θησαν «Ή ευνοούμενη τοΰ μαχαραγιά» ταινία πα- 
λαιά καί «Ό φοιτητής τής Πράγας» μέ τόν Κόν- 
ραντ Φάϊτ μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς τό ελληνικόν έρ
γον «Τό λαγιαρνί».

Είς,τόν κινηματογράφον Μακρίδη προεβλήθη
σαν τά έργα «Ό γολγοθάς μιάς γυναίκας» μέ τήν 
Νταμιτί, «Τραγική αυτοθυσία» άμφότερα μέ επι
τυχίαν,καί «Σώμα καϊ ψυχή»μέ τήνΛίλιανΓκίζ δχικα- 
λό. Προσεχώς «Ή ώραία έξόοιστο;» καί «'Ο κήπος 
τοΰ Αλλάχ». ’ ~ VT. ΔΗΜ.

FILM KURIER
Καθημερινή Γερμανική Κινηματογραφική 

Έφημερίς
Kothenerslrasse 37 Berlin W6

Η ΚΙΝΑ
ΕΠΙ T07S ΟΛΙΓΑΤΕΡΟΤ: ΜΜΝίίΗ
r Ή Κίνα δπως καί εις πολλά άλλα ζητήματα είμπορεϊ 
να θεωρηθήως ή πλέον όπισθοδρομική χώρα τοΰ κό
σμου εΐς το ζήτημα τοΰ κινηματογράφου. Κατά μίαν τε- 
λευταίαν έπίσημον στατιστικήν, ή άπέραντη αύτή χώρα 
μέ τά υπέρ 400 έκατομμύρια τών κατοίκων της έχει μό
νον 233 κινηματογράφους. Μέ άλλους λόγους αναλογεί 
ενα κινηματοθέατρον είς κάθε 1,700,000 κατοίκους. ’Άς 
σημειωθή δτι κατά τήν τελευταίαν τριετίαν έσημειώθη 
αλματώδης πρόοδος καθόσον τό 1926 είς ολόκληρον τήν 
Κίναν ΰπήρχον 106 κινηματοθέατρα.

0 ΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ
ΚΑΙ Η ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕ V ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ

Ο Βίλλυ Φριτς κάι η Λίλαν Χάρβεϋ οί οποίοι επωφε
λούμενοι μιας μηνιαίας άδειας κάμνουν ταξεΐδι αναψυχής 
εύρίσκονται ήδη είς Ιίαρισίους. Τήν παρ. έβδομάδα όΦρίτς 
και η Χάρβεϋ απο κοινού με τον γάλλον συνάδελφον τους 
Ανρύ Γκαρά, προσέφεραν είς τό ξενοδοχεϊον Κλάρετζ,με

γαλοπρεπές τσάι πρός τούς άντιπροσώπους τών παρισινών 
κινηματογραφικών έφημερίδωΥ.

Ο Βίλλυ Φριτς η Λίλιαν Χάρβεϋ καί ό Γκαρά ανα
χωρούν κατ’ αύτάς διά τό Μαρόκον καί τάς άλλας άφρι- 
κανικάς αποικίας τής Γαλλίας, χάριν αναψυχής.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Π· (Ενταύθα). Τοΰ κ. Τσακίρη είνε, ’Ολύμπια 

Φίλμ Πατριόου 9, τής κ. Σαγιάννου παρά τή εταιρία । 
Ντάγκ Φίλμ,, τής δέ Μηχανιώτου άγνωστος.

Σ. Α. (Κέρκυρα). Τής Helm είνε, Berlin—Dahlem, 
Im. Winkel 5, τοϋ Fritsch, Berlin—Chari., Kaisendamm 
95, τοΰ Junkermann, Berlin-Charlottenbmg. Bundesal- 
lee 6 καί δι’ ολους τούς Αμερικανούς νά γράφετε είς τήν 
The Standard Casting Directory Inc. 6U Taft Building, 
Hollywood Bouleoard, Hollywood, Cal U.S.A., ή οποία 
καί διαβιβάζει τάς έπιστολάς πρός τούς καλλιτέχνας.

, —Ζορμπάν ("Αρταν). Νά μάς στέλλετε κατά δεκαπεν
θήμερον, αύτό δέν πειράζει. I



ii ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας :
Βενιζέλου 3 είς τό μέγαρον Λεβή, τοϋ 
οποίον σκοπός είναι η αντιπροσω
πεία κινηματογραφικών γραφείιον 
'Αθηνών καί ξέ >ων τοιούτων.

Την πρόοδον τον άνωτέρω γρα
φείου θεο>ρούμεν ασφαλή, εχοντες 
ύττ' όφιν μας τήν πολνςτή πείραν 
τον κ. Δεσύλλα εις τάς κινηματογρα
φικός καί θεατρικός^ έν γένει επι
χειρήσεις καί τήν έκτίμησιν ήν απο
λαμβάνει άπό ολον τόν κινηματογρα
φικόν κόσμον.

eO «Κινηματογραφικός ' Αστήρ» 
τον εύχεται πάσαν προκοπήν.

Ό ”Αργο$

Τό μόνον ένδιαφέρον τής παρελ- 
θούσης έβδομάδος ήτο ή είς βαθμόν 
απελπισία; νέκρα είς τους κεντρι- 
τοΰς κινηματογράφους τών ’Αθηνών 
εξαιρέσει καί πάλιν τοΰ Κοτοπουλεί- 
ου, τό όποιον παρ’ δέον τόν μικρόν 
χώρον ποΰ διαθέτει κατορθώνει νά 
φθάνη τάς δύο χιλιάδας περίπου ει
σιτήρια ήμερησίως, έν άντιθέσει με 
τά άλλα έν λειτουργία πέντε κεντρικά 
κινηματοθέατρα, τά όποια εΐνε ζήτη
μα αν δλα όμοϋ φθάνουν είς εισιτή
ρια τόν αριθμόν τοϋ Κοτοπονλείου.

Αύτό υποδεικνύει πόσον ό < Κινη
ματογραφικός Άστήρ είχε δίκαιον 
νά υποδεικνύει είς τούς σχόντας τήν 
πρωτοβουλίαν αύτήν τής αύξήσεως 
τής τιμής τών εισιτηρίων, είς επο
χήν καθ’ ήν ό λαός κυριολεκτικώς 
πεινά. Δυστυχώς δμως εύρέθησαν 
άνθρωποι οί όποιοι κατόρθωσαν νά 
παρασύρουν εις τήν συμφοράν τους 
και άλλους καί νά φθάσουν σήμερον 
αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις είς 
κατάοτασιν αξιοθρήνητου.

“Ηδη δμως, πληροφορούμεθα ότι 
άπεφασίσθη ύπό τοϋ «.Σάλον Ίντεάλ» 
καί τοϋ Πανθέου» νά μειώσουν τήν 
τιμήν τών εισιτηρίων είς 20 καί 15 
δραχμάς, πιθανόν δέ νά άκολουθήση 
αύτοΰς και ό «’Απόλλων . Πληροφο
ρούμεθα επίσης δτι τό Σπλέντιτ 
προσλαμβάνει ορχήστραν και θά προ
βολή βωβά; ταινίας μέ τιμήν εισιτη
ρίου δρχ. 30.

*

Τό έπί τής όδοΰ Σταδίου μέγα κι
νηματοθέατρου « Αττικόν»» ετοιμάζε
ται πυρετωδώ;. θα είναι δε έτοιμον 
δι’ έναρξιν ίσως τό προσεχές Σάββα
τον,8 τρέχοντος μηνός.

Τό «.’Αττικόν»» διασκευασθέν κα
ταλλήλως άπό ακουστικής άπόψεως 
καί άπό άπόψεως πλούσιας έμφανί
σεως, θά καταστή καί πάλιν εν τών 
κυριωτέρων κινηματοθεάτρων τής 
πρωτευούσης, μέ ήχητικάς μηχανας 
συστήματος Pciceilt, αί όποιοι, λεγε-~ 
ται, δτι είναι έκ τών τελειοτέρων τοϋ 
είδους τούτου. Λέγεται έπίσης ότι το 
«’Αττικόν —τό όποιον, ώς πληροφο- 
ρονμέθα, όρίση τιμάς ομοιας με
τά τών άλλων κεντρικών κινηματο
θεάτρων—&ά πλουτίση τό πρόγραμ
μα τον κινηματογράφον τον καί με 
διάφορα νούμερα*βαριετε,  εζ εκείνων^ 
πού θά εμφανίζονται είς τό καμπαρέ 
§ Φαντγζιο ». r

Τό τελευταϊον διαδίδεται μεν νπο 
τινων δέν βεβαιουται όμως και νπο 
τών αρμοδίων.

Μανθάνομεν ευχαρίστως οτι εν 
Θεσσαλονίκη ίδρύθη νέον γραφεΐον 
κινηματογραφιάών επιχειρήσεων νπο 
την διεύθυνσιν τον κ. Αντώνιον Δε 

ύλλα, έγκατασταθέν έπί τής όδοΰ 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ * ΛΑ'θΕ' (’Αθηνών)

Κρυστάλ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μοιραίος χείμαρρος», Ό Σάμ και ο 
Τόμ στον πόλεμο», «Ή ωραία αριστο
κράτες», καί «Ή κιβωτός τοΰ Νώε» ά
παντα έπιτυχώς. Στροϋμπος.

Θ ΣΣΑΛΟΝίΚΗ

Διονύσια (όμιλών) Προβάλλεται η 
«Άπολύτρωσις» τοΰ Τολστόϊ μέ επι
τυχίαν» ,

Παλλα; (όμιλών) Προβάλλεται ,η 
Γερμανική ταινία Μόνον έσενα αγα- 
πησα τρελλά μέ τήν Μαίντυ Κρίστι- 
ανς. Τήν προσεχή Δευτέραν «Αύτήν τήν 
νύκτα... ίσως».

Πατέ (όμιλών) ’Εξακολουθεί ή,,προ- 
βολή μόνον διά δύο ημέρας τοΰ έργου 
Οί Κοζάκοι τοΰ Ντον». Προβάλλεται 

έπίσης τό φίλμ «Ματωμένες θάλασσες» 
Τιμαί εισόδου 15 καί 7 δραχμαί. , 

’Απόλλων (όμιλών) Προεβλήθη η 
βωβή ταινία «Δόκτωρ , Σαίφερ». Ήδη· 
ήοχισεν ώς όμιλών μέ έργα,2ας βιζιόν. 
Προβάλλεται «'Η ωραία εξόριστος» μέ 
τήν Μπίλβυ Ντόβ. Τιμαί εισόδου 10 
καί 5 δρχ.

Σπλέντιτ ('όμτλών)Προεβλήθησαν τα 
έργα «’Ερυθρά πόλις» μέ τήν Άννα 
Μαίη Βόγκ καί «Ή έκδίκησις» μέ τήν 
Ντολορές ντέλ Ρίο καί συνέχεια έπι- 
σοδιακοΰ «"Ενας αντί δέκα».

’Αττικόν (βωβός) Προεβληθη «Δι
καστική πλάνη» μέ τόν Ρίν-Τίν-Τίν, 
«Εξομολόγησες» μέ τήν Πόλα Νέγκρι 
μέ επιτυχίαν καί τό ατραξιόν «Μυστη
ριώδης θησαυρός» μέ τόν Έντυ Πόλο 
καί συνέχεια έπεισοδιακοΰ«Μυστικον έ
νός θησαυρού».

Μοντέον (βωβός) Προεβλήθησαν 
Γροθιά τής Δικαιοσύνης» μέ τόν,’Έν

τυ Πόλο καί Ό ορεινός καβαλλάρης» 
μέ τόν Κέν Μέΰναρ. Έπίσης προεβλή
θησαν τά έργα «Μαίρη Λοϋ», ή «πριγ- 
κήπισσα τοΰ ιπποδρομίου», ή δεύτερα 
εποχή »Καπετάν Ράσκας μέ τόν Γκα- 
μπριέλ Γκαμπριό, Ό μαύρος λύκος ,

καί συνέχεια Ή έπιστροφή τοΰ μυστη
ριώδη καβαλλάρη».

’Ολύμπια (βωβός) Προεβληθη Η 
Βιέννη ποΰ χορεύει» μέ τήν Λύα Μά
ρα. ΙΙροσεχώς τό «Τό Ζωντανό πτώμα» 
τοΰ Τολστόϊ μέ τήν Μαρία Ζακο,μπινι. ■

Ήλύσια (όμιλών^ Έναρξις,εντός τής 
έρχομένης έβδομάδος μέ τα εκλεκτότε
ρα έργα τής παγκοσμίου παραγωγής, 
ώς διαφημίζει.

Σινεφιλμ.
IΠΑΤΡΑΙ

'Οριστικά πειά είσηλθομεν εις τήν 
χειμερινήν περίοδον. Γοΰτο άλλωστε δι
καιολογεί τήν άρκετά ικανοποιητικήν 
κίνησιν εις τούς κινηματογράφους μας. 
ΟΙ ένταΰθα διευθυνιαί τών κινηματο
γράφων Πάνθεον καί «Ίντεάλ» συ- 
νεφώνησαν άπο κοινού δια την καταρ- 
τισιν τοΰ χειμερινού προγράμματοςμε- 
ταβάντες εις Αθήνας πρό ημερών διά 
τήν ποομήθειαν ταινιών. Άς σημειω- 
θή ότι έφέτος θά λειτουργήσουν σμ- 
φοτεροι ώς όμιλοΰντες τοΰ κινηματο
γράφου «Ίντεάλ» μεταβαλομένου είς 
όμιλοΰντα έντός τοΰ πρώτου Ιόθημέ- 
ρου τοΰ Νοεμβρίου. Έλπίζομεν,δτισύμ- 
φωνα μέ τήν πάντοτε θερμήν ύποστή- 
ριξιν τοΰ Πατραϊκοΰ κοινού καί κατό
πιν τής ικανοποιητικής υποδοχής πού 
έγένετο πέρυσι εις τό «Πάνθεον» ή 
έγκατάστασιςόμιλοΰντος—νά„ θελήσουν 
οί κ. κ. διευθυνταί τών ώς άνω κινη
ματογράφων καί Ικανοποιήσουν τό Πα- 
τραϊκόν κοινον τταρονοκΑζοντες ενα ε- 

I ^αιρετικό χειμερινόν πρόγραμμα. <
Κατά τήν λήξασαν έβδομάδα οί κι

νηματογράφοι μας μάς παρουσίασαν τά 
'κάτωθι φίλμ: , t „

Πάνθεον (Ταρατσα). «Ζητιο ο τρως 
μέ τήν Άννυ Όντρα, Τά επτά πα
τήματα τοΰ Σατανά , καί μέ επιτυχίαν 
τό ηχητικόν φίλμ «Τσάρεβιτς» με τόν 
Ίβάν Πέτροβιτς. Προσεχώς «Καρτιε- 
Λατέν». .. ,

Πάνθεον (αίθουσα). «Ό Τρωικός 
πόλεμος» έπανάληψις μέ τιμάς ήλαττω- 
μένας, «Ό Ρίν Ντίν—Ντίν στήν έρη
μο», «Ζήτω ό έρως» καί «'Υπό τήν ά- 
γωνίαν τού κοινού · .

Ίντεάλ. «Ό Πύργος τοΰ Μαρτυρί
ου μέ τήν Ζαγκομπίνι, «Τό μεγαλει- 
τερο κόλπο του» μέ τόν Χάρον Λήλ 
καί Φλογισμένα σύνορα» ή «Οί επι
δρομείς». Άνδριόπουλο;,
Ξ«ΝθΗ

Μέγας. Κατά τό τελευταϊον δεκα
πενθήμερον προεβλήθησαν, τα ,εργα 
Τό κορίτσι τής Ρεβύ», «Τά έπτά κο

ρίτσια τής κ. Γιούρκιβιτς·, < Λουίζιά- 
να», «Μια νύχτα στο Λον’δϊνον» και 
τό περιπετειώδες Ή βασίλισσα τοϋ 
θάρρους». Προσεχώς Χατςή , Μου- 
ράτ , «Μανωλέσκο», «Φιλώ τό χέρι 
σας μαντάμ», Έσχάτη προδοσία» καί 
πολλά άλλα έργα τής Ούφα.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα βλήθη τό έργον ό 
« ±ι οεχίΐτη tqltt] (0qu> zut «Mccra
Ρξήζ φλόγες». Προσεχώς «Σάρξ καί δι- ΡάΘΥΜΝΟΝ 
άβολος», «Νέοι Ίκαροι», «Λευκαί ... . ΓΤ ,, 
σκιαί», 'Η γή τής ήδονής». Ιοαιον Αντρου. Προεβλήθησαν «'Ο

Ή διεύθυνσις τοΰ «Πανθέου» έχει ’’ψ-ήΰτσος τής ζωής», ’Λντρανίκ» καί 
εξασφάλιση διά τήν χειμερινήν περίο- -)ΌΡ“τένιος φράχτης.. Έπίσης τό 
δον τήν προβολήν έργων έκ τών έκλε- πθ°Υί?αμ!ια ποικίλλει καί ό άκροβατι- 
κτοτέρων τών εταιριών Κολούμπια καί κος ϋιασο7 Ζουανέλλι. Πετρακάκης 
Μετρό Γκόλντουϊν. Καζαντζής ΚΕΡΚΥΡΑ

| Ποικιλιών. Προεβλήθησαν
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φ λμ ■■

«Γυμνή γυναίκα», «'Ο σκακιστής», «Ή a"cou τα εθΥα Εσκοτωσα γιά τήντι- 
’Ανάστασις , Ναΰς» τοΰ Ντανούν- 'w ..τ... π-----
τσιο, « Η νήσος τοΰ κρυμμένου θη
σαυρού» καί «Θόδωρος καί Σια». ’Ήδη 
διέκοψε καί δίδει παραστάσεις ό θίασος 
Κούλας Λουκιανού.

! Ποικιλιών. Προεβλήθησαν είς τήν 
κομψήν αίθουσαν τού κινημαθεάτρου 

ΠΙΙΓΛιΊ Τί\ crwirt ...Λ _Λ.._
μη μου», Ή μοδίσια τών ΙΙαρισίων», 
^Θυελλώδης καβαλλάρης», Γαμτρός 
άπό πείσμα» &Τό πεπρωμένον», '<Παι- 
γνιόιάρα κόμησσα», «Πάτερ Σαρλώ», 

I «Τύ αγοροκόριτσο» καί «Ή μοιραία ά- 
Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα ν“£ξ’Ρ·

υ_Λ s.'------ ... «ακΓυλογρίίφου | Προσεχώς «Κίτρινος βασιλεύς»,«Νύ-
τι„-, α....................«ττ χτα μετά την ποοδοσ αν»καί «Λοκιιια-

«Στά δίχτυα τής I
«Ούράνιον τόξον», «Βαλέντσία», «Ή 
μικρούλα τοΰ μπαρ», «Κόκκινος δρο- 
μεύς είς τέσσαρας έποχάς καί «Γυναί
κα σέ δημοπρασία». Τσίρς
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Δικταΐον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πρώτη αγάπη» καί «'Η φάκα».
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν μοναδικόν μας κινηματο
γράφον προεβλήθη τό έργον Τό κόκ
κινο κρίνο» μέ τόν Νοβάρρο.
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Λαυσεκα. Προεβλήθησαν τά έ'ργα 
«Ζωή χαρτοπαίκτου καί «Θάλασσα 
ποΰ φουσκώνει». Παρατηρητής
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
•Νέοι Ικαροι» καί 'Αστραπιαία τα
χύτης . Τό καλλιτεχνικόν τμήμα τής 
"Αστρο Φίλμ,τό ευρισκόμενον άπό εί- 
κοσαημέρου ένταΰθα διά τήν λήψιν 
τών κυριωτέρων σκηνών τοΰ έργου 
«Δάφνης καί Χλόη», έδωκε μίαν καλ
λιτεχνικήν παράστασιν, έν συνδυασμώ 
μετά προβολής κινηματογραφικού έρ
γου. μέ τραγούδια ύπό τής έρασιτέχνι- 
δος Χατζημιχαλάκη, χορούς ύπό τής 
κ. Αουκιας Μασλή, απαγγελία υπό τοϋ 
κ. Λάσκου, διάφορα κινηματογραφικά 
νούμερα ύπό τοΰ κ. Σπαθοπούλου καί 
ολοκληρος ό όμιλος άναπαρέστησε μίαν 
ωραίαν σκηνιήν έκ τοΰ Λεσβιακού έρ 
γου'.«Δάφνης καί Χλόη .

1 ήν προσεχή έβδομάδα ό κινηματο
γράφος θά παρουσιάση τύ εργον Ουγ
γρική μελωδία». Σωφρονιάδης
ΗΡΑΚΛΕ ΟΊ

’Απόλλων. Ηροεβλήθ ησαν αί βωβαί 
ταινίαι Ή διεφθαρμένη» καί Ή 
ωραία τής Βαλτιμόρης μέ τήν Κο- 
,στέλλο.

Πουλακάκη. Είς καλλιτεχνικήν ε
σπερίδα, διοργανωθείσαν ύπό τής το
πικής επιτροπής Εκατονταετηρίδας, τή 
συμμετοχή τοΰ βαρυτόνου τοΰ έλλην. 
Μελοδράματος κ. Σ. Καψάλη, στε- 
φθεϊσα ύπό πλήρους έπιτυχίας προε-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Ό λευκός Σεΐχης». 
Παρατηρητής

χτα μετά τήν προδοσ αν»καί «Δοκιμα
στικός γάμος». Μπιζέλης.
ΛΕΒΑΔΕΊ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό Τιτανικός» καί «Οί κοζάκοι» μέ έ
πιτυχίαν.

’Αττικόν. Έκαμε έναρξιν μέ τό ελ
ληνικόν έργον «Οί άπάχηδες τών ’Α
θηνών» Προσεχώς «Ό παληάτσος τής 
ζωής», «Τσάρεβιτς-, «Μυστικός Ταχυ
δρόμος» κ. ά. Πανουργίας.
ΙΠαΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τάφίλμ 
«Ή άλυσσος πού σπ»ζει», «Ή κλείς 
τοΰ αινίγματος», «Ρίγος τοΰ θανάτου», 
καί τά τρία μέ έπιτυχίαν. ’Επίσης «Ή 
γόησσα» καί τό επεισοδιακόν «Ό βα
σιλεύς τής ταχύτητος» είς πέντε έπο
χάς, συνοδεία ορχήστρας. Κατά τά δι
αλείμματα βαριετέ τοΰ όποιου τά διά
φορα νούμερα έξετελέσθησαν άνεπιτυ- 
χώς καί ώς έκ τούτου έσφυρίχθησαν 
αγρίως, ύπό τοΰ κοινού ή δέ διεύθυνσις 
όέν έδέχθη νά έπανεμφανισθοϋν καί 
εις άλλην παράστασιν.

Σταμ. Παπ.
Θ^ΘΥ (Σάμοιη

Αττικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
Κβο Βαντις; καί «Παρί γκέρλς» έπι

τυχώς Τρωικός πόλεμος», Τέσσαρες 
διάβολοι - κλπ.

Ήραΐον. Προεβλήθησαν ’Αφροδί
τη , «Βαγαπόντης ποιηω'ις» καί «Ού- 
ρανός τής δόξης». Προσεχώς «ΊΙ Ά- 
νάσιασις» καί Ή ώραία εξόριστος». 
Προβλέπομεν ότι κατά τήν έφειεινήν 
χειμερινήν περίδον θά προβληθούν αρ
κετά έργα μεγάλης άξίας, δέν μένει δέ
εις τό Σαμιακόν κοινόν παρά νά έ- 
νισχύση τάς προσπάθειας αύιάς τών 
αξιέπαινων κ.κ. επιχειρηματιών μας.

Πούλμαν
ΔΡΙΜΑ

Οί κινημοτογράιροι θύμα», Πανά
ρετος» καί Πανελλήνιον» έκλεισαν λη- 
ξάσης τής θερινής περιόδου, άλλά μέ 
σοβαροτάτας ζημίας.

Ηδη λειτουργεί <> Μέγας» (χειμε
ρινός). προεβλήθησαν δέ κατά σειράν 
τά έργα Τό χρήμα», «Ουγγρικοί έρω
τες», Παγκόσμιος πόλεμος καί Τά
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ψεύδη, τής Νίνα Πετρόβνα . ύπέρ τοϋ 
Συνδέσμου παλαιών πολεμιστών ό ό
ποιος επλήρωσε δι’ ένοίκιον θεάτρου 
καί ταινίας 20 ολοκλήρους χιλιάδας 
δραχμών.’:.’

Προεβλήθησαν έπίσης τά έργα 
-Σόνια» καί Φλόγα τοΰ έρωτος»

Προσεχώς θά λειτουργήση καί δεύ
τερος χειμερινός κινηματογράφος ύπό 
τήν διεύθυνσιν τών κ.κ. Ν. Δασκάλου 
καί Α. Γούναρη.
ΑΜΦ!ΣΤΑ

Πανελλήνιον. Κατά τήν παρ. έβδο
μάδα προεβλήθι; τό έργον «Ό εύθυ
μος χήρος». Πιαλέσσας
ΚΑΛΑΜΑΙ

'Έσπερος (όμιλών). Προεβλήθη
σαν τά έργα «Νύχτες πριγκήπων» καί 
«Ό ούρανός τής δόξης >

Τριανόν (όμιλών). Προεβλήθησαν 
τά έργα «Σάν ή καρδιά κτυπφ» καί 
«Μοδέρνος Φάουστ». Μιχάλου
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κενιρικόν. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Ή άγνωστος» ταινία παλαιά καί 
κατεστραμένη καί «Ή ζωή μιάς εταί
ρας». Είς τήν πόλιν μας άφίχθη ό θί 
ασος τής κ. Τασίας Κύρου.ζ

Μπαρχαμούζας 
ΤΡΙΚΚΆΑ

’Εθνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ούγγρική ραψωδία», «Τό μυστικόν 
τής ψευτοχήρας», «Άννυ τοΰ Μονπαρ- 
νάς» καί «Ό πριγκηψ τοΰ χοροΰ».

Πανελλήνιον. ’Έναρξις προρεχώς.
Παφίλης 

ΧΑΝΙΑ

Ίδαϊον. Προεβλήθησαν «Τό έγ
κλημα τοΰ ήλιου» καί «Αί πτέρυγες».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σόου Ιπότ» καί «Τό χρήμα». ΕΚ.
ΒΟΛΟΣ

’Αχίλλειαν. Κατά τήν λήξασαν έ
βδομάδα προεβλήθησαν μέ άρίστην έ
πιτυχίαν «Φιλώ τό χέρι σας μαντάμ» 
μέ τόν Χάρρυ Λίτκε καί «ΊΙ γυναίκα 
καί τό νευρόσπαστο». "Ηδη προβάλλε
ται «Τό θΰμα». Προσεχώς «Ταξεϊδι 
στή σελήνη». Παπαβασιλείου
ΚΑΒΑΑΛΑ

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή δεσποινίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου» 
καί «Ό άνθρωπος πού γελά».

Αίγλη. .Προεβλήθησαν «Ό βασι
λεύς τών Καισάρων» μέ τόν Ζιγκοτό) 
καί «Οί ερυθροί επιδρομείς».

Κόκκινος
ΑΡΤΑ

Πάνθίον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Μονμάρτρη»·, «Τό ταγκότοΰ θανάτου» 
Ό δίγαμος , Γέλα παληάτσο , Ή 

άγνωστος , άπαντα μέ έπιτυχίαν καί ι
δίως τό τελευταϊον. Τελευταίως ή δι- 
εύθυνσις τοΰ κινηματογράφου έφερεν 
καί ρτίδιόφωνον καί ορχήστραν διά τήν 
συνοδείαν τών έργων. Προσεχώς ■ Σάοξ 
καί διάβολος» καί «Εύθυμη χήρα».

Ζορμπάς.
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Τίτλος έργου ίινηματογρ. ’ραφεϊον Έκμε- 
ταλλεύσεως Τίτλος έργου ίινηματογρ. Γραφεΐον Έκμε- 

ταλλεύσεως

ΤΙ αξίζει ένα τρελλό φιλί 
Αυτή τή νύχτα ίσως 
Άπολύτρωσις 
Βασιλείς τοϋ άέρος 
Τό σπήτι τοΰ δημίου 
'0 κατάδικος 
Χαμένοι θησαυροί 
Πειρατής Παναμά 
Πέλεκυς Δικαιοσύνης 
Σφίγξ τών Πάγων 
Ό Βουκέφαλος στό πόλεμο 
’Ανώφελη θυσία 
Κορίτσια τοΰ Ρήνου 
Μία ερωτική νύχτα 
Γαλάζιος άγγελος 
Παρισινές νύχτες 
Καρδιές στήν εξορία 
Νυκτερινή ώρα 
Νύχτα στή Σιγκαπούρη 
Λεγει'ον ’Αθανάτων 
Ματωμένο ποτάμι 
Καπετάν Λάς 
’Αγάπη δέν ξεχνιέται 
Τό λεβεντόπουλο 
Σουλτάνα τής αγάπης 
Έκδίκησις καί μεταμέλεια 
Νύχτες πόνου ηδονής 
"Οταν ήμουν ληστής 
‘Έρχεται σάν κεραυνός 
Ραγισμένο βιολί 
Αθάνατος Αλήτης |
Χαμένα όνειρα 
Εύθυμος Μαδρίτη

Σαλόν’Ιντεάλ 
δπλέντιτ 
Ιάν θεόν 
’οζικλαίρ 
Ελλάς 

’οζικλαίρ 
Ελλάς

Ιάνθεον 
’οζικλαίρ 
Αθηναϊκόν 
)ύφα Πάλας 
ίοτοπούλη | 
Τϋφα Πάλας 
Απόλλων 
ίοτοπούμη 
Ίντεάλ 
Αθηναϊκόν 
Τανόραμα 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς 
Σπλέντιί 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ

Σπλέντιτ 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς 
Κοτοπούλη 
Οϋφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Πάνθεον

Φόξ Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
ιίετρό Γκόλντ. 
Φόξ Φίλμ

ί Μαργουλής

Φόξ Φίλμ

[. Μαργουλής 
Συμβατική 
Αμολ.-Βουλγαρ 

Συμβατική 
Κουρουνιώτη 
Αμολ.-Βουλβαρ

Μετρά Γκόντ. 
Αμολ.-Βουλγαρ. 

Φόξ Φίλμ
»

Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή

Φόξ Φίλμ

Άμολ.-Βουλγ. 
Συμβατικέ) 
Μαυροδημάκη 
Μετρά Γκόλντ.

Revue Ginematographique 
1, Rue Phidias ' Athenes-Grece Abonnem. Annuel· Dr. 200.— 

Annonces: La page » 1000.—

ΧΑΤ ΦΙΛΜ
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ΑΘΗΝΑΙ

ΔΚ0ΔίΣ1ΤΒ>Β0ΪΔΓΑΗΔΒ3
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφήματα ΦΙΡΝΑΤΕΞ 

Άριθ. τηλεφώνου 51—69

FIMMTS TIFFANY

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Μηχαναί—Ταινίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 64—95

ΣΙΝΕΪΟΡΙΑΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29 

I I I
Τηλεγ. ΣINO ΡIA Ν Τηλέφ. 56—99

Κ. και Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ·· ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήμ. ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ 
Τηλέφωνον 67—21

ΙΚΑΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΗΣ 4 

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφήματα ΙΚΑΦΙΛΜ

Τηλέφ, 53—05________

ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Γραφ. Κάνιγγος 3 — ’Αθήνα 
Τηλεγ-ΦΟΞΦΙΛΜ—Τηλ-56-7

ΧΑ Τ ΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕ Α: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

ΑΘΗΝΑΙ
4β

ISANNOT & MAAAHS
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Π. Ε. Κ.
Σωματεΐον άνεγνωρισμένον
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4α 

ΑΘΗΝΑΙ

’Ανοικτά καθ’ έκάστην 
10—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.

U. Γ. Α.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. 6

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήματα: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
Τηλέφωνον: 52—04

iiuhuhow 
κΐΗίΜΑτοΓΡΑΦ, επιχε;ρη:ε:ζ 

Γραφεία 
Ό<5ός Φειόέον άρι$. 11 

ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλεγραφική Διεύθυνσις 
ΜΑΥΡΟΦΙΛΜ 

Τηλέφωνον : 67—36

Δ. 1. ΚΑΡΡΑΣ 
(Κληρονόμοι) 

ΚΙΝΗΜΑΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ 
Πατησίων 12 

Τ η λ εγρ αφή μ. Ροζι κλα ί ρ » 
ΑΘΗΝΑΙ

Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΗΔΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ Κ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛ. ΤΡ1Κ0ΥΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ

ZEISS IKON 
Λ. G. DRESDEN

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ
36 I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Βερανζέρου 14 
ΛΘΙΊΝΛΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ



ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΛΗΓΡΑΦΗΜΑ ||
ΣΧΕΤΙΚΟΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟΗ ΑΠΟ TO ΜΕΤΟΠΟΝ
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Γεν. Διευθυντής «Ούνίβερσαλ» διά την ’Εγγύς ’Ανατολήν


