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Τ© ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ Τό μεγαλείτερον πολεμικόν έργον τοϋ συγγραφέως 
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ΜΑΜΠΑ Έξ ολοκλήρου ’έγχρωμος, με πρωταγωνίστριαν τήν ώραιοτάτην Έλεάνορ 
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ΤΟ ΡΩΜΑΝΤΖΟ Ενα Ισπανικό είδύλλιον μέ τήν περίφημον Ισπανίδα καλλιτέχνι- 
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΝΤΑΡΟΙ Μία ταινία γεμάτη άπό ενδιαφέρουσες σκηνές.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΑΛΗΑΤΣΟΥ Μέ τήν Έλεν Φόστερ καί τόν Τζών Μπράουν, τόν 
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Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Μέ τήν Μπέττυ Μπόϋντ.

ΜΙΣΤΕΡ ΑΝΤΩΝΙΟ Μέ τήν Βιρτζίνια Βάλλι.

Κ. Τ. Λ. Κ. Τ. Λ.

9ΣΟΡΤΣ ΕΚΛΕΚΤΑ (Άργεντινά νεώτερα Ταγκό, χοροί μοντέρνοι, όπερες, 
νούμερα κλπ.).I θ Μ,ΚΙ ΜΑΟΥΣ πρωτοφανή έν Έλλάδι.
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ
Αί διάφοροι γνώμαι, ποΰ διετυπώθησαν κατά I 

καιρούς σχετικώς μέ τόν κινηματογράφον, έχουν μί
αν περιεργοτάτην ιστορίαν. Κατ’ άρχάς δταν, δ κι
νηματογράφος ήτο βωβός, δέν τοΰ έπροφήτευαν καλ
έ, ιτεχνικόν μέλλον. Καί τοΰτο διότι δ κινηματογρά
φος, έκτος άπό τήν κίνησιν καί τήν έ'κφρασιν δέν 
εΐχε τόν λόγον, τό χαρακτηριστικότερο αυτό γνώρι
σμα τοΰ έργου τέχνης. Δέν έχρειάσθη όμως πολύς 
καιρός διά νά απόκτηση δ κινηματογράφος, χάρις ι
δίως είς τήν έ'λλενψιν τοΰ λόγου ένα εντελώς ίδικόν 
του στυλ. Ή έλλειψις τοΰ λόγου δέν ήτο αισθητή 
καί ή ,είκών ώμιλοΰσεν είς δλας τάς γλώσσας.

Έν τούτοις ή κατηγορία δτι, έξ αιτίας τής έλλεί 
ψεως τοΰ λόγου, δ κινηματογράφος εΐναι’τέχνη εξω
τερική καί κατοδτερη, έκέντρισεν τούς έφευρέτας οί 
οποίοι ήθέλησαν μέ τόν ήχον καί μέ τόν λόγον νά 
τοΰ δώσουν μεγαλυτέραν αξίαν καί νά τόν άνεβά 
σουν είς αληθινήν περιωπήν.

Τελευταίως δμως δι’ δλων τών μέσων ύπερησπί- 
σθησαν τό άποκλειστικώς οπτικόν φίλμ. Διεκήρυξαν 
δτι αί καλλιτεχνικαί έντυποόσεις προκαλοΰνται μόνον 
μέ τόν ρυθμόν τής βωβής κινήσεως. Καί βεβαιοΰν 
δτι ή προσθήκη τοΰ λόγου καί τών ήχων δέν ήμπο- 
ρεϊ παρά νά δημιουργή μίαν νόθον κατάστασιν, δέν 
μπορεί παρά νά καταλήγη είς αποτέλεσμα έντελώς 
άντικαλλιτεχνικόν.Άλλ’ ήρκεσε μόνον έ'να έτος διά 
νά γίνουν πολλά ρήγματα είς τήν·παράταξιν έκείνων 
ποΰ είναι φανατικοί οπαδοί τοΰ βωβοΰ κινηματο
γράφου.

* *
Είναι γνωστόν δτι υπάρχουν δύο κυρίως συστή

ματα «γυρίσματος». Τό σύστημα ποΰ χρησιμοποιεί
ται διά τούς δίσκους καί τό σύστημα ποΰ έφαρμό- 
ζει τήν φωτογραφίαν.

Διά λόγους δέ καθαρώς τεχνικούς θά ήτο πολύ 
εύκολώτερον νά φθάσωμε είς ύπολογίσημον αποτέ
λεσμα μέ τούς δίσκους, χρησιμοποιοΰντες τήν πεί
ραν μας. Τήν πείραν μας ποΰ άπεκτήθη διά μακράς 
σειράς έτών.

Τό άλλο σύστημα στηρίζεται έπί τής φωτογρα
φίας τοΰ ήχου. Είς τό μηχάνημα «Κλάνγκ φίλμ» ποΰ

ΑΡΘΡΟΝ TOY ΕΡ1Χ ΤΤΟΜΜΕΡ

χρησιμοποιοΰν, οί ήχοι μεταβάλλονται δι’ ενός μι- 
κροφιόνου καί φωτογραφοΰνται έπί τής ταινίας .τοΰ 
φίλμ. Μόνον ποΰ αί ήχητικαί σκηναί έαμβάνονται 
χωριστά άπό τάς σκηνάς είς τάς δποίας χρήσιμο ■ 
’ποιείται καί δ λόγος.

'Οπωσδήποτε, δεδομένου δτι τά ηχητικά φίλμ 
χρησιμοποιούνται άπό δλους τους κινηματογράφους 
τοΰ κόσμου, πολλοί τών δποίων δέν μπορούν νά προ- 
μηθευθοΰν τά ειδικά διά τήν προβολήν τών ήχητι
κών φίλμ μηχανήματα, λαμβάνεται φροντίς ώστε νά 
είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις τών φίλμ αυτών καί 
δι’ απλών δίσκων. Τά νέα στούντιο τοΰ Νιουμπάμ- 
πελσμπέργκ είναι έφωδιασμένα μέ φωτογραφικά μη
χανήματα καί μέ άπλούστερα μηχανήματα,ή λειτουρ
γία τών δποίων στηρίζεται έπί τών δίσκων. ’Έπει
τα τό «γύρισμα» διά δίσκων παρέχει είς τόν σκηνο
θέτην εύχερέστερον τόν τρόπον τοΰ έλέγχου τής γε- 
νομένης έργασίας. Καί τοΰτο διότι δ σκηνοθέτης διά 
τοΰ μέσου αυτού άποφεύγει τάς πολυδαπάνους έπα- 
παναλήψεις τών μεγάλων σκηνών.

Τό μικρόφωνον είναι δ τύραννος τοΰ ηχητικού 
φιλμ. Τό ηχητικόν φίλμ έχει άνάγκην μικροφώνων 
έξαιρετικώς εύαισθήτων μικροφιόνων σκοπός τών 
δποίων νά είναι ή άνευ χασμάτων άπόδοσις τοΰ ή
χου. ’Ακριβώς δέ διά τόν λόγον αυτόν ή καλή άπό- 
δοσις τού ήχου έξαρτάται πολύ άπό τήν τύχην καί 
άπό τά άπρόοπτα.

’Άλλοτε δ όπερατέρ καί δ θάλαμος ήσαν 
κλεισμένοι είς μίαν μεγάλην αίθουσαν, είς τήν όποι
αν δέν ήτο δυνατόν νά φθάνη δ ήχος. Διά παν δέ 
ένδεχόμενον τό «γύρισμα» τών βωβών σκηνών έγί- 
νετο είς άρκετήν άπόστασιν άπό τήν κίνησιν τής προ
ετοιμασίας τοΰ φίλμ.

Τώρα τό «γύρισμα» τών σκηνών αυτών μπο
ρεί νά γίνη καί είς άπόστασιν 50 ή 00 έ «ατοστών 
τού μέτρου, χωρίς νά ένοχλεΐναι τό ηχητικόν μέρος 
τοΰ φίλμ. ’Επίσης άλλοτε διά τό «γύρισμα» τών ή
χητικών σκηνών έχρησιμοποιοΰντο είδικαί ήλεκτρικαί 
λάμπαι. Τώρα χρησιμοποιούνται αί συνήθεις.

*
Πρόβλημα διά τό ηχητικόν φίλμ παραμένει ά-
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κόμη καί δ τρόπος, μέ τον όποιον θά έξουδετερώ- 
νωνται οί ήχοι ποΰ δημιουργεί ή ακουστική τών 
«εσωτερικών». Αί αναζητήσεις εν προκειμένη) εύρί- 
σκονται προς τόπαρόνμακράν τοϋσκοποΰ των.Άλλοι- 
ώς θά άκουσίίή μία λέ'ξις προφερομένη είς μικρόν 
δωμάτων καί άλλοιώς εϊς μεγάλο. Καί τά δεδομένα 
τής ακουστικής τέχνης δέν μπορούν νά είναι σοβα
ρά, παρά μόνον άφοΰ οί εϊδικοί|άποκτήσουν μεγάλην 
πείραν. *

Άς πάρουμε τώρα μίαν ομιλούσαν σκηνήν ά
πό τήν «Μελωδία καρδιάς». Παίζουν οί δυο γνωστοί 
πρωταγωνισταΐ, ό Βίλλυ Φρίτς καί ή Ντίτα Πάρλο 
εμπρός είς ένα ουγγρικόν πανδοχείον. Θά μιλήσουν 
καί οί δύο μόνον έπί έξ λεπτά τής ώρας. Καί τά έξ 
αυτά λεπτά δέν πρέπει νά είναι ούτε έξ καί μισό. 
"Ολοι στέκονται μέ τό χρονόμετρον εϊς τό χέρι δ σκη
νοθέτης, δ δπερατέρ τής ακουστικής καί δ διευθυν
τής τοΰ μουσικού μέρους.

Ή ακρίβεια λοιπόν, είς τόν διάλογον είναι αφάν
ταστη. Χωρίζεται ή ομιλούσα ταινία, κατόπιν συμ
φωνίας μεταξύ σκηνοθέτου, δπερατέρ τής ακουστικής 
καί διευθυντοϋ τοΰ μουσικού μέρους, είς τρία μέρη. 
Οί δυο ηθοποιοί αρχίζουν τ) μέρος των. Ό δπε
ρατέρ τής ακουστικής παρακολουθεί άπό τόν θάλα
μόν του τήν σκηνήν πάντοτε μέ τό χρονόμετρον 
στό χέρι. ’Ακολουθούν τά ηχητικά μέρη καί έπειτα 
τά βωβά.

Καί δλα αυτά μέ μίαν τά-ιν καί συνοχήν ποΰ 
καταπλήσσει.

™ Έν τούτοις εχω τήν πεποίθησιν δτι ή τεχνική 
τού ηχητικού φίλμ θά έχη έξέλιξιν καί θά άπλουστευ- 
θή πολύ. Τότε δ ήχος θά χρησιμοποιήται διά νά ά- 
νανεώνη τό οπτικόν φίλμ καί νά τού δίδη περισσότε
ρον βάθος καί αξίαν.

ΟΔΗΓΙΑΪ ~
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ

Έπαναληφθείσης τής τακτικής εβδομαδιαί
ας έκδόσεως τοΰ ((Κινηματογραφικού Άστέρος» 
παρακαλοΰνται θερμότατα πάντες οί άνταποκρι- 
ταί μας νά άποστέλωσιγ ΑΝΕΛΛΕΙΠΩΣ καθ’ 
έβδομάδα είς τά γραφεία μας τήν κινηματογρα
φικήν κίνησιν τής πόλεώς των. ’Εν περιπτώσει 
καθ’ήν διά διαφόρους λόγους οί έν τή πόλει των 
κινηματογράφοι δέν λειτουργούν ώς τοιούτοι ή 
διακόπτουν Προσωρινώς τάς προβολάς των πρέ
πει άπαοαιτήτως και τοΰτο νά καθίσταται γνω
στόν είς τήν διεύθυνσιν έκάστην έβδομάδα, διά 
τήν ενημερότητα τοϋ περιοδικού.

Παρακαλοΰνται έπίσης οσοι έκ τών κ. κ. άν- 
ταποκρικών μας δέν δύνανται νά παρέχουν τάς 
άνωτέρω πληροφορίας και επιθυμούν νά παραι
τηθούν τών καθηκόντων των νά μας γνωρίσωσι 
τοΰτο, διά τήν έξεύρεσιν ΰφ’ ημών τού αντικα
ταστάτου των,

Η Διεύθυνσις

Η«· ΜΤ
Ή έξ Άθηνών’άναχώρησις τοΰ γενικού διευθυν- 

τοΰ τοΰ ένταΰθα γραφείου τής Φόξ Φίλμ κ.Φ. Χάρ 
λεύ, μολονότι δι' αυτόν τόν ίδιον είνε εξαιρετικό; 
ευχάριστος, καθόσον συνοδεύεται μέ προαγωγήν του 
καί τοποθέτησίν του είς θέσιν άνωτέραν τής σημερι
νής, λυπεί τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα» ιδιαι
τέρως καί γενικώς όλους εκείνους, ποϋ είχαν τήν εύ- 
χαρίστησιν νά έλθουν είς επαφήν καί νά συνεργα- 
σθοΰν οπωσδήποτε μέ αυτόν κατά τό διάστημα τής 
έν Έλλάδι διαμονής του.

Ό κ. Χάρλεϋ, δραστήριος, ευφυής, εύγενής, καί 
μέ ευρύτητα αντιλήψεων, είς τό βραχύ χρονικόν διά
στημα κατά τό όποιον διηΰθυνε τάς έν τή Εγγύς Α 
νατολή έργασίας τής Φόξ Φίλμ, κατάιρθωσε νά τάς 
έπεκτείνη είς εκπληκτικόν βαθμόν. Καί τό κατόρθω
μά του είνε τόσο μάλλον αξιοθαύμαστου, καθοσον 
πρό τής έλεύσεώς του ή εταιρεία αΰτη διετέλει εν ά- 
φανεία. Είνε δέ ευχάριστοι· τό δτι τά αποτελέσματα 
τής δράσεως του έξετιμήθησαν δεόντως υπό τών εν 
Άμερική ιθυνόντων τήν εταιρείαν, οί όποιοι είς ά 
ναγνώρισιν τών υπηρεσιών του τόν προήγαγον.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» εύχεται δπως 
δ νέος γεν. διευθυντής κ. Τζάνκερς—ό όποιος άφί- 
κετο ήδη άπό τή; παρ. Κυριακής—άκολουθηση την 
πορείαν τήν όποιαν είχε χαράξει δ διακεκριμμενος 
προκάτοχός του Μάς χαροποιεί δέ ιδιαιτέρως τό ότι 
ό κ. Χάρλεϋ θά παραμείνη έπί δίμηνον ένταΰθα, διά 
νά κατατόπιση τόν αντικαταστάτην του είς τα διά<ρο- 
ρα ζητήματα καί έτσι θά έχωμεν τήν εύχαρίστησιννα 
τόν βλέ.τωμεν έπί τινα καιρόν μεταξύ μας.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛ1Ν

ΚΠΝ)1ΙΟΛΙΣ.— (Τοϋ άνταποκριτοΰ μας). Η 
κινηματογραφική κίνησις τής πολεως μας αρκετάζω- 
ηρά, προβάλλονται δέ είς δλους τούς κινηματογρά
φους ωραία ως έπί τό πλείστον έργα.

Θΰτω είς τόν κινηματογράφον «’Όπερα» προε
βλήθησαν τελευταίως τά έργα «Deux coiurs au 
rythme 3)4» ταινία ομιλούσα γερμανιστί, « Ο κε
ραυνός», ταινία ήχητική μέ τό« Αόν Τσάνεϋ καί 
«Μανουέλα».

Εί; τό «Μελέκ» προεβλήθη επί δέκα ημέρας μέ 
συρροήν κόσμου ή ωραία ταινία παραγωγής Παρα
μάουντ «Parade d’Amo or» μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ. 
Έπίσης προεβλήθησαν τά έργα «Accuse/.. .. levez 
vous'.» μέ τόν Άντρέ Ροάν και την Γκαμπυ Μορ- 
λέϋ καί «Τζαζ γκέρλ» ομιλούσα γερμανιστί μέ. τήν 
Άννυ "Οντρα.

Ό κινηματογράφος «Μοδέρν» προεβα/ε μίαν 
βωβήν ταινίαν τής Φόξ Φίλμ μέ τόν Σάρλ Φαρέλ 
καί τήν Γκαίηνορ. ’Επίσης τό έργον «La course 

01 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ! ΤΟΪ Αίϊ ΔΙΙΟΤ 
:u5ismis Εϋ haai» τηκ «οκιμον orasiw

ΛΟΝΔΙΝ ΟΝ, Νοέμβριος.-Παράτήν έπικράτησιν τοΰ όμι
λοΰντος κινηματογράφου εις όλα τά κινηματοθέατρα τής 
’Αγγλικής πρωτευοΰσης πλήν ενός, φαίνεται δτι“δέν πρό
κειται νά καταργηθοΰν αί μόνιμοι όρχήστραι "Ενας ένας 
οί διευθυνταί τών κινηματογράφων τοΰ Λονδίνου, οί ό
ποιοι, όταν προέβησαν εϊς εγκαταστάσεις μηχανημάτων 
όμιλοΰντος, είχαν απολύσει τάς ορχήστρας των, τάς προ- 
σέλαβον καί πάλιν, διά νά παίζουν εις τά διαλείμματα.

Τήν αρχήν έκαμεν ή Μπρίτις Γκωμόν ή όποια εις τά 
200 κινηματοθέατρα ποΰ έχει μέσα είς τό Σίτυ καί είς 
τά προάστεια, έπανέφερε τάς παλαιάς ορχήστρας.

Έπίσης όλοι ανεξαιρέτως οί μεγάλοι κινηματογράφοι 
πολυτελείας, οί όποιοι ήνοιξαν τάς πύλας των πρό ολίγων 
ήμερων, έχουν ορχήστρας. Ό μεγάλος κινηματογράφος 
«’Αστάρια» έχει τήν παλαιόν ορχήστραν, άποτελουμένην 
άπό πολυάριθμα όργανα δια. νά συνοδεύη τάς διαφόρους 
εκτός προγράμματος ατραξιόν ποΰ παρουσιάζει είς τά δι
αλείμματα τών ταινιών.

Τέλος ό ξακουστός κινηματογράφος Τίβολι τοϋ Πόρτ- 
σμουθ κατήρτισεν μίαν πρώτης τάξεως ορχήστραν.

Κατόπιν τούτου οί διευθυνταί τών μικρών κινηματο
γράφων τής άγγλικής πρωτευοΰσης. εύρίσκονται εϊς πολύ 
διίσκολον θέσιν. διότι ένφ διά τής καταργήσεως τής ορ
χήστρας είχαν ελπίσει νά αντιμετωπίσουν μεγάλας δαπά
νης τής αγοράς καί ένοικιάσεως όμιλουσοΰν ταινιών, ήδη 
είναι υποχρεωμένοι νά προσλάβουν καί πάλιν ορχήστρας, 
διά νά μην χάσουν τήν πελατείαν των, πρό τοΰ απροσδό
κητου συναγωνισμού τών μεγάλων κινηματογράφων.

0 ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΑΑ2Τ2 ΕΙ2 ΜΑΡΟΚΟΝ
Ό διάσημος γερμανός συγγραφεύς κινηματογραφικών 

σενάριο Μπέλα Μπαλάστς έγραψε τελευταίως διά λογαρι
ασμόν κάποιας νέας έταιρείας παραγωγής τό σενάριο μι
ας νέας ταινίας ύπό τόν τίτλον Λέαινα . Κατόπιν παρα- 
κλήσεως τής έν λόγιο εταιρείας ό Μπέλα Μπαλάστς άνε- 
χώρησε διά τό Μαρόκον δπου εύρίσκονται ήδη τά συνερ
γεία καί οί ήθοποιοί διά νά έπιβλέψη είς τό «γύρισμα» 
τών έν ύπαίθρφ έξελισσομένων σκηνών τοΰ έργου.

Κατά τά τέλη Νοεμβρίου ό γερμανός συγγραφεύς θά 
έπανέλθη έκ Μαρόκου καί θά μεταβή είς Βρυξέλλας οπού 
θά αντιπροσώπευση τήν Γερμανίαν είς τό συνέδρων τής 
Πρωτοπορίας ποΰ θά συνέλθη έκεϊ.

Η IOS QA ΠΑΡΑΓΗ TAINIAS ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
Κατά πληροφορίας έκ Λονδίνου, ή γενική διεύθυνσις 

τής Φόξ Φίλμ, ή όποια ώς γνωστόν άπό καιρού σχεδιάζη 
νά όργανιόση παραγωγήν ταινιών της καί έν Ευρώπη, ά- 
πεφάσισε νά ίδρύση τά άπαιτούμενα στούντιο είς Λονδϊ- 
νον καί δχι είς Βερολϊνον, δπως ήτο ή αρχική σκέψις.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιιιιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ 
aux millions» μέ τόν’Αλμπερτίνι καί Ό Τιτανικός» 
τής Φόξ.

Τήν παρ. έβδομάδα έκαμε έναρξιν ό κινηματο
γράφος «Μαζίκ» ύπό τήν νέαν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Χαλήλ Κιαμήλ βέη μέ τό έργον «Χατζή Μουράτ».

Εντός ολίγων ημερών θά κάμη έναρξιν καί δ 
νέος κινηματογράφος «Γκλόρια» μέ τό έργον «Ό 
βασιλεύς τής Τζάζ».

Ναζλόγλον

mm τα έργα
ΒΕΡΟΛΪΝΟΝ, Νοέμβριος.—Μίαν παρατήρησιν ή όποια 

δέν στερείται σπουδαιότητος καί διά τούς "Ελληνας, τόσον 
τούς παραγωγούς, δσον καί τούς έκμεταλλευτάς ταινιών 
έγένετο πρό ημερών άπό μίαν μεγάλην κινηματογραφικήν 
έφημερίδα, τήν «Φίλμ Κουριέρ , τοΰ Βερολίνου" Ότι δη
λαδή είς τήν τελευταίαν γερμανικήν παραγωγήν ταινιών 
υπερτερούν'τά ελαφρά έργα. Άπό τόν σχετικόν επίσημον 
πίνακα ποΰ παραθέτει ή έν λόγω έφημερΐς, καταφαίνεται 
δτι έκ τών 10 ταινιών ποΰ διετέθησαν κατά τήν τελευταί
αν περίοδον, αί πέντε έχουν σενάριο μέ δραματικήν ύ- 
πόθεσιν; άλλαι πέντε έχουν ύπόθεσιν έγκληματικής φύσε- 
ως, τέσσαρα είναι ελαφρά δράματα, πέντε ήθογραφίαι 
στρατιωτικής καί ναυτικής ύποθέσεώς, δώδεκα κωμωδίαι 
καί εννέα όπερέτται.

Άς μή νομισθή δτι πρόκειται περί φαινομένου εξαιρε
τικού, τό όποιον έσημειώθη κατά τήν σαιζόν 'ταύτην, καί 
τό όποιον οφείλεται ίσως είς περίπτωσιν, ή είς ιδιοτροπί
αν τών παραγωγών καί τών ρεζισέρ. Πρόκειται περί γε
γονότος τό όποιον έπεβλήθη έξ αυτής ταύτης τής ανάγ
κης τών πραγμάτων καί έκ τών διαθέσεων τοϋ κοινοΰ. Δέν 
είναι φαινόμενου τό όποιον δέν παρατηρεϊται μόνον είς 
τήν Γερμανίαν, άλλά καί είς δλας τάς άλλας χώρας, τήν 
’Αμερικήν, τήν ’Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν.

Δέν είναι εύκολον νά εύρίσκη κανείς ύπόθεσιν δρα
ματικής φύσεως ένδιαφέρουσαν καί νά τήν κατασκευάση 
κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά συγκίνηση τόν θεατήν δ
σον πρέπει. ’Ενώ δέν συμβαίνει' τό αύτό μέ τάς κωμι- 
κάς, ή απλώς έλαφράς, ύποθέσεώς ταινίας. Όταν μία 
ναινίαν δραματικής ύποθέσεώς δέν συγκίνηση τόν θεατιήν 
έως τά κατάβαθα τής ψυχής του, εϊτε άπό κακήν άπόδο- 
σιν τών πρωταγωνιστών, είτε άπό σφάλματα τοϋ ρεζισέρ 
ό θεατής φεύγει πάντοτε δυσαρεστημένος. Ένφ μιά ται
νία έλαφράς ύποθέσεώς, έστω καί μέτριας ποιότητος δέν 
προξενεί είς τήν θεατήν τήν αύτήν ώς άνω δυσαρέσκειαν. 
Θά φύγη άπό τό θέατρον μέ κάποιαν εΰχαρίστησιν, έστω 
καί έλαφράν. Διά τοΰτο καί οί διευθυνταί τών μεγάλων 
ευρωπαϊκών καί αμερικανικών κινηματοθεάτρων, όταν δλν 
είμποροΰν νά έχουν μίαν ταινίαν δραματικήν πρώτης τά
ξεως, προτιμούν μίαν μετρίαν άλλά έλαφράς ύποθέσεώς. 
Καί οί παραγωγοί ταινιών καθώς καί οί ρεζισέρ δέν ήτο 
δυνατόν νά μή λάβουν ύπ’ όψει των τάς διαθέσεις αύτάς 
τών εκμεταλλευτών.

01 ΜΕΞΙΚΑΝΟΙ
ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΞΕΝΟΦΩΝΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Έξ άλλου ή ειδική έπί τών κινηματογράφων επιτρο
πή τοΰ Μεξικοΰ, κατά τήν τελευταίαν της συνεδρίασιν 
συνεφώνησεν δπως προτείνη είς τήν άιεξικανικήν κυβέρ- 
νησιν νά άπαγορεύση τήν προβολήν ξενοφώνων όμιλου- 
σίΰν ταινιών είς τούς κινηματογράφους τοϋ Μεξικοΰ.

ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TOBIS
Αί έφημερίδες τοΰ Βερολίνου άγγέλουν δτι κατά τήν 

τελευταίαν γενικήν συνέλευσιν τής γερμανικής κινηματο
γραφικής έταιρείας Tobis, άπεφασίσθη δπως διά τήν πρώ 
την εξαμηνίαν τοϋ τρέχ. έτους δοθή είς τούς μετόχους 
μέρισμα έπί τών κερδών ίσον πρός τά 8 ο)ο έκάστης με
τοχής. Αί αϋταί έφημερίδες τονίζουν ότι είνε τό πρώτον 
έτος κατά τό όποιον ή Tobis δίδει μέρισμα κέρδους. Τά 
μετοχικά κεφάλαιά της ανέρχονται είς 12.000.000 χρυσά 
μάρκα, ήτοι άνω τών 200 εκατομμυρίων ελληνικών δραχ.



(J ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

, Η.. ΚΡΙΤΙΚΗ MAS
ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΤΟΥ 1930

Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Τδ έ'ργον ποΰ προέβαλε πέρυσι τό «’Αττικόν» υ
πό τόν τίτλον «Σύγχρονες Παρθένες» άφήκε είς ό
λους μίαν καλήν άνάμνησιν.Ή «Μετρό—Γκόλντουϊν 
βάσιξομένη είς τήν έπιτυχίαν πού έσημείωσε τό φίλμ 
αυτό ήθέλησε νά βαδίση έπί τοϋ ασφαλούς καί «έ- 
γύρισε» τό «Παρθένες τοϋ 1930» έπί τών ίδίτον πε
ρίπου βάσεων. Οΰτω έπαναβλέπομεν μίαν μοντέρ- 
ναν ύπόθεσιν, έκτυλισσομένην εις πλουσιώτατον πε
ριβάλλον, μέ σαλόνια, χορούς, διασκεδάσεις, τουαλέτ- 
τες κ.τ. λ. καί έρμηνευομένηνάπό νέους καί ωραίους 
ηθοποιούς. Δυστυχώς όμως δέν έπανευρίσκομεν καί 
εκείνο πού άπετέλει τό μεγαλύτερον προσόν τών 
«Συγχρόνων Παρθένων»; τούς χαρακτήρας. ’Αντί 
έκείνων τών ύπερόχως σκιτσαρισμένων τύπων τρι
ών συγχρόνων κοριτσιών, ό συγγραφεύς τοΰ υπό 
κρίσιν φίλμ δέν κατορθώνη νά μας δώση τίποτε πε
ρισσότερον άπό μερικούς άβαθεΐς καί ένίοτε επί
πλαστους χαρακτήρας. Τό φινάλε άμερικανικώτατον.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Τζάκ Κονγουαίη ά'μεμπτος, 
μέ ντεκόρ πλούσια καί καλαίσθητα καί φωτογραφίαν 
πρώτης τάξεως. Τό αυτό δύναται νά λεχθή καί διά 
τήν ύπόκρισιν τών ηθοποιών. 'Π Τζοάνα Κράου- 
φορ κρατεί τόν ρόλον τής ήρωΐδος ικανοποιητικά. 
Μόνον σέ μερικές σκηνές ολίγον υπερβολική. Ό 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς υιός, συμπαθέστατος καί δι
αρκώς έξελισσόμενος έν άντιθέσει πρός τόνΡόντΛά 
Ρόκ, ό όποιος παρουσιάζεται κατώτερος άπό άλλες 
δημιουργίες του. Είς αύτό πταίει ολίγον καί ό ρό
λος του. 'Η Ζοζεφίν Ντάνν, ή πρωταγοινίστρια τοΰ 
«Τρελλοΰ τραγουδιστού», τήν φοράν ταύτην μετρι- 
ωτάτη εις τόν μικρόν καί άχαρι ρόλον της Έκράτη- 
σα τελευταίαν τήν Άνίτα Παίητζ. Ή μικρούλα αύ
τή, ή οποία πρό τίνος άκόμη περιορίζετο είς τό νά 
έπιδεικνύη μόνον τήν καλλονήν της ένιόπιον τοΰ κι
νηματογραφικού φακού, έκαμε καταπληκτικός προό
δους. Είς τό παρόν έργον άναδεικνύεται πραγματι
κή καλλιτέχνις καί δέν θά ήτο υπερβολή νά λεχθή 
ότι υπερτερεί δλων.

Γενικώς πρόκειται περί ένός άρκετά καλού έργου 
μέ άξιόλογον έμπορικήν άξίαν. Έδώ ήρεσεν.

Β. Παπαμιχάλης

■συμπαθή Αεέν Ματώ, άν δέν ήτο πια πολύ γερα- 
। σμένος. Μεταξύ τών μέτριων δμως ηθοποιών απαί
σια κυριολεκτικούς ή Ρούθ Βάιχερ.Φαίνεται οτι το ι
δανικό της είνε νά μιμήται τήν Μπερτίνι. Παρ όλα 
ταΰτα τό φιλμ συγκεντροϊ άρκετά στοιχεία που προ- 
καλούν τό ένδιαφέρον τού θεατού. 'Ως πρός τήν γε
νικήν πραγματοποίησιν τοΰ έργου τοΰ Φρονταί ο 
σκηνοθέτης είργάσθη εύσυνειδήτως. Αύτό καταφαί
νεται είς τήν ομαλήν ροήν τού έργου, είς άρκετάς 
έντυπωτικάς σκηνάς, είς ωραία έξωτερικά (αυται 
άδικοΰνται έκάστοτε άπό τή φωτογραφία) κλπ.

'Η διεύθυνσίς τοΰ «Σπλέντιτ» κατέβαλε αξιέπαι
νους προσπάθειας νά παρουτιάση πλούσιον το πρό
γραμμα καί τό έπέτυχεν. Τό κοινόν έμεινε ευχάρι
στη μένον Ro — Ma.

ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΙΣΤΟ ΧΟΛΑΥΓΟΥΔ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Φίλμ ή θέατρον; Ασφαλώς τό δεύτερον. 'Υπό 
τοιούτους ορούς εμένα τουλάχιστον δέν μ’ ευχαρι
στεί. Πρόκειται πάντως περί έργου μέ άρκετάνπλου 
σίαν σκηνοθεσίαν καί πλοκήν πού άρέσει είς τό πο- 

| λύ κοινόν.
Πρωταγωνιστούν δ Χάρολδ Μούρραιύ καίήΝόρ- 

μα Τέρρις δπιοσδήποτε καλοί. Τό μουσικό μέρος τής 
ταινίας είνε άσφαλώς τό ικανοποιητικότεροι’ δλων.Τό 
φίλμ ήρεσεν. Ro—\1a.

Η ΣΦΙΓΞ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ
। Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Ό ’Άλλων Ντβάν θεωρείται ένας άπό τούς κα
λούς σκηνοθέτας τής ’Αμερικής. Δυστυχώς δμως δέν 
ήτο κατάλληλος διά νά άναλάβη τήν διεύθυνσιν τοϋ 
ως άνω έργου. Καλός δΓ έργα σαλονιού άδυνατεί νά 
λάβη οίανδήποτε πρωτοβουλίαν είς τήν τραγωδίαν 

I αυτήν τών πάγιον καί άρκεΐται είς τήν κακήν άπο- 
μίμησιν έργων παλαιοτέρων παρομοίας φύσεως ώς 
τά: «Τσέ-τσα-Κώ», «Χρυσοθήρας», «Δίψα τοΰ χρυ
σού» καί αύτών άκόμη τών «Αευκών Σκιών». ( Από 
τό τελευταίον παίρνει μόνον τήν φιλοσοφικήν βάσιν 
δτι οί λευκοί μέ τόν ψεύτικον πολιτισμόν των φέρ
νουν τήν καταστροφήν παντού δπου πατήσουν).

'Όλο τό πρώτον μέρος τού έργου πού εκτυλίσ
σεται είς τά βόρεια μέρη τής Αλάσκας, είς τήν χώ
ραν τών Εσκιμιόων, είνε άνιαρό καί μονότονο,παρ 
δλον πού έχει σχετικήν κουλτουριστικήν άξίαν. Είς 
τό δεύτερον μέρος δ ’Άλλαν Ντβάν κατορθοόνει νά 
προσδώση κάποιο ένδιαφέρον. Εϊς τήν άρχήν μάλι
στα τού δευτέρου μέρους υπάρχει καί μιά σκηνή 
πραγματικά άξιόλογος. '0 σκηνοθέτης μάς δίδει εϊς 
διάστημα ολίγων λεπτών δλην τήν κίνησιν τής πό
λεως Νόμε τό 1899, κατά τρόπον άριστουργηματι- 
κόν καί μέ αφάντασταν δεξιοτεχνίαν. 'Η σκηνή αΰ-

ΑΠΑΣΣΙΟΝΑΤα

Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Πρόκειται περί ένός λεπτού καί ψυχολογημένου 
φίλμ, τό όποιον θά ήδύνατο νά άξιοι σπουδαίους τί
τλους αν δέν έπέδρων αίσθητώς εναντίον του μερικά 
σφάλματα. Τό κυριώτερο είνε οί ηθοποιοί. 'Η Ρενέ 
Έριμπέλ άποτελεΐ έξαίρεσιν. Είνε ή μόνη πού παί
ζει οπωσδήποτε καλά άν καί όχι σπανίως άχρωμά- 
τιστα. Τό ίδιο θά μπορούσε νά πή κανείς καί διά τόν

τη είνε, καί κατά πολύ, ή σπουδαιοτέρα τοΰ έργου J 
Τό φινάλε, μέ τήν καταδίωξιν τών ελκήθρων έπάνω 
στους πάγους, μέ τήν καταστροφήν τών αποθηκών, 
καί τήν κατάρρευσιν τών πάγων, κατορθώνει νά 
προκαλέση τήν συγκίνησιν τών θεατών, αν καί ένα 
κάπως έμπειρο μάτι άντιλαμβάνεται αμέσως τά ολί
γον χονδροειδή tru s.

Εις τό φίλμ αύτό κάμνει διά πρώτην φοράν τήν 
έμφάνισίν της ένιόπιον τοΰ φακού ή Αεονόρ Ούρλικ 
γνωστή δραματική καλλιτέχνις τοΰ αμερικανικού θε
άτρου. Τό μεγαλύτερον της προσόν επομένως, άν 
κρίνουμε μάλιστα άπό τήν άπαγγελίαν της μέ μουσι
κήν ύπόκρισιν είς τήν σκηνήν τοϋ καμπαρέ, είνε ή 
δμιλία της. Δυστυχώς καί τήν φοράν ταύτην ή διεύ-ι 
θυνσις τοϋ «Πανθέου» έκρινε καλόν νά κόψη δλους 
τούς διαλόγους τοϋ έργου καινά παρουσιάση αύτό 
ώς ηχητικόν. Οΰτω άφ' ενός στερεί τό φίλμ άπό έ
ναν άπό τούς κυριωτέρους συντελεστάς τής έπιτυχίας 
του καί άφ' ετέρου μάς εμποδίζει νά κρίνωμε τήν 
Ούρλικ είς τήν πραγματικήν της άξίαν. Ό Ρόμπερ 
Φράγκερ, ώς Αανάκ αρχηγός τών Εσκιμιόων, ικα
νοποιητικός. Ό Αουΐ Βόλχεϊμ κατορθώνει μέ τό 
πραγματικό του ταλέντο νά δώση ζωήν είς τόν άχα- 
ρι ρόλον τοΰ Ντιούκ.

Έν συμπεράσματι- πρόκειται περί έργου τής κα
τηγορίας έκείνων πού δέν άρέσουν είς τό ελληνικόν 
κοινόν καί συνεπώς ή εμπορική αυτού αξία είνε πε
ριορισμένη.

Β. ΤΙατΐαα,ι,χάλης

ΖΙΓΚΟΛΟ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

Δέν είναι ή πριότη φορά πού βλέπομε παρομοί- 
αν ύπόθεσιν στό φίλμ καί πρέπει νά όμολογηθή ότι 
είναι ή προκειμένη άπό τάς άτυχεστέρας πραγματο
ποιήσεις της. Μάτην άγωνίζονται νά τό σώσουν δύο 
τρεις εύθυμες σκηνές μέ νόστιμη μουσική. Μία κοι
νοτυπία άπό τήν αρχήν ώς τό τέλος.

Πρωταγωνιστεί δ ’Ίγω Σήμ, διά τόν όποιον πλη
ροφορούμεθα είς τις ρεκλάμες δτι είναι συμπαθής 
(.!), ανέκφραστος καί άνούσιος, τό ίδιο ψυχρός καί δ 
’Όσκαρ Μάριον. Τό γυναικείο φύλο δέν άντιπρο- 
σωπεύεται καλύιερα Ή’Αννΐτα Ντόρις άν έξαιρέση 
κανείς δυό τρεις στιγμές,δέν λέγει τίποτε. Σχετικώς 
καλύτερος δλων είναι δ θείος. Ro—Ma

ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εις τό Λονδϊνον ήνοιξε τάς πύλας του ένας μεγάλος 
κινηματογράφος, ό«*Όρφεουμ  > ό όποιος εΐνεό μεγαλείτε- 
οος τής αγγλικής πρωτευούσης καί εχει 2.500 θέσεις, καί 
18 γκαρταρόμπες. ’Εκτός τούτου δμως ό κινηματογράφος 
αυτός, ό όποιος, σημειωτέον, θά προβάλη όμιλούτας ται
νίας, έχει καί μίαν μόνιμον ορχήστραν άπό 24 όργανα καί | 
ένα εκκλησιαστικόν άρμόνιον, που θά παίζουν κατά τά 
8ΐαλείμματα. I

ΜΙΠ 5EHH ΚΡΙΤΙΚΗ

0 BA2IAEYS Τ!Π ΤΖΑΖ
ΤΙ γράφει τό iHl'bdo Eilffl»

«'Ο Βασιλεύς τής Τζάζ», εί ναι άναμφισβητήτως
1 ήώραιοτέρακινηματογραφικήέπιθειόρησις,τήν όποιαν 
εϊδομεν μέχρι σήμερον. Είναι μία διαρκής κρεπάλη, 
χρωμάτων, τραγουδιών καί χορών, πολυτελών εικό
νων' καί θαυμάσιων κουστουμιών κλπ. κλπ. τά δποία 
μάς παρουσιάζει ή χαριτωμένη ηθοποιός Γεωργία 
Ρώντ.καί ένας ηθοποιός θαυμασίας έμφανίσεως, δ 
Ανδρέ Σερών. 'Π ένορχήστρωσις οφείλεται είς τόν 

βασιλέα τής Τζάζ Παύλον Ούάητμαν καί τήν θαυ- 
μασίαν ορχήστραν του. 'II ταινία είναι τελείως έγ- 
γχρωμος καί άληθινή μαγεία είς θέαν, χάρις είς 
τήν μέθοδον τών φυσικών χρωμάτων, μερικαί δέ 
σκηναί ή μάλλον εικόνες δίδουν μίαν έντύπωσιν ά- 
ναγλήφου ήτις γίνεται μάλλον εμφανής άπό τό τά
λαντο τοΰ σκηνοθέτου κ. Τζό,ν Μοόρρεη ’Άντερσων 
δ δποίος κατώρθωσε νά συνδυάση τά χρώματα, ιδί
ως τά κυανά, τά πράσινα καί τά μαύρα σάν ένας ά- 
ληθινός ζωγράφος.

«Ό Βασιλεύς τής Τζάζ» είναι μία σειρά μαγι
κών εικόνων αΐτινες λαμβάνουν άξίαν, χάρις εϊς τά 
άπειρα μέσα τά δποία διαθέτει ή κινηματογραφική 
τέχνη διότι ή παραγωγή αύτη δέν είναι απλώς μία 
κινηματογραφική έπιθειόρησις τούΜιοϋζικ-Χώλ, άλλά 
είναι κινηματογραφικόν έ'ργον άφαντάστου πολυτε
λείας τό όποιον κανένα άλλο θέατρον είς τόν κόσμον 
δέν κατώρθωσε νά μάς παρουσιάση. Μεταξύ δλων 
τών εικόνων καί τών σκηνών ποΰ έχουν τραγοΰδι^έ- 
σημείωσα τήν σκηνήν τοΰ «πέπλου τής Νύμφης» 
μέ τάς ζωηράς εντυπώσεις φωτισμού, «ένα φλερτ 
στό κήπο» «τό τραγούδι τής αύγής» ποΰ τόσον ευ
χάριστα τραγουδεΐ δ Τζών Μπόλς. 'Η τελική σκηνή 
κόκ-τέϊλ δλων τών τραγουδιών τοΰ κόσμου, μέ σκη
νικά κατ’ άναλογίαν τεράστια, ιδίως ή είκών «ή κυ
ανή συμφωνία» άπό τήν περιώνυμον ραψωδίαν τοΰ 
Γκρέσβιν δπου βλέπομεν εικόνας καί άκούομεν τρα
γούδια τά δπ >ία συμφωνούν πλήρως καί καλλιτε- 
χνικοότατα. Έν συντομία «δ Βασιλεύς τής Τζάζ» 
είναι ένα σπάνιον θέαμα άπεριγράπτου πλούτου 
κατά τήν διάρκειαν τού δποίου χειροκροτοΰμεν τάς 
καλλιτέρας χορεύτριας, τήν θαυμασίαν ορχήστραν τοΰ 
Πώλ Ούάητμαν διά τόν όποιον μόνον έπαίνους έ- 
χομεν, τήν ευθυμίαν τοΰ Άνδρέ Σερόν, καί τής Γε
ωργίας Ρώντ, τήν ώραίαν φωνήν τοϋ Τζών Μπόλς, 
τήν λεπτήν χάριν τής Τζάννυ Αάγκ, καί Ζαννέτ Αύφ, 
ένός χορευτού ισαξίου τοϋ Χάλ Σέρμ τοΐ δποίου δυ
στυχώς δέν κράτησα τό όνομα καί πολλών άλλων 
ατραξιόν τών όποιων ή μικροτέρα θά έφθανε διά νά 
έξασφαλίση τήν έπιτυχίαν μιάς έπιθεωρήσεως δΓ 
έν ολόκληρον έτος

«Ό Βασιλεύς τής Τζάζ» είναι μία παραγωγή έ
ξόχως καλή ή δποία θά έχη άφθαστον έπιτυχίαν πα
ρά τφ κοινφ.

Βαθμολογία έργου. «Πάρα πολύ καλή».
Ραϋμόν Βιλέ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ή Πόλα Νέγκρι, ή οποία δπως έγράψαμεν ήδη, θά 
πρωταγωνιστήση εις τήν γερμανοτσεχικήν ταινίαν Αί υ
ποθέσεις τοΰ συνταγματάρχου Ρέντλ > πρόκειται νά πλη- 
ρωθή διά τήν εργασίαν αυτήν 70.000 χρυσά γερμανικά 
μάρκα, ήτοι 1.300.000 δραχμάς.

—'Ο Λεβΐς Στον τοΰ οποίου τήν παρ. εβδομάδα έξε- 
δόθη τό διαζύγιον άπό τής πρώτης του συζύγου, ένυμ- 
φεύθη τρεις ημέρας μετά τήν έκδοσιν τοΰ διαζυγίου τήν 
"Αζελ Γούντ.

—Ή Britisy International Pictures αρχίζει κατ’ αυ
τής εις τό έν "Ελστρη τοΰ Λονδίνου στούντιο της τό«γύ- 
ρισμα» τής κινηματογραφικής διασκευής τοΰ πρώτου άπό 
τά έργα τοΰ Μπέρναρ Σώου, τά όποια διά συμβολαίου ά- 
νέλαβε νά κινηματογράφηση.

Ή Fee Malten μετέβη κατ’ αύτάς εις Παρισίους όπου 
θά πρωταγωνιστήση είς τήν γαλλικήν ταινίαν «Ή γυναί
κα καί ή Άηδιον» υπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνση· τοΰ 
Λεό Λάσκο.

—'Ο Τσάρλς Μπώντυ Ρότζερς, ό όποιος είχε παίξει 
μαζΰ μέ τήν Μαίρην Πίκφορδ εις τήν ταινίαν «Τό καλλί
τερο μου κορίτσι» άνεχώρησεν έξ ’Αμερικής διά νά έπι- 
σκεφθή τάς εύρωπαϊκάς πρωτεύουσας.

—Ό τενόρος Έρπερτ βάν Μπλέμιε προσελήφθη υπό 
τής ’Άριελ Φιλμ διά νά πρωταγωνιστήση είς τήν πρώτην 
ταινίαν παραγωγής Χάρρυ Πήλ <’Εκείνος ή εγώ;», είς 
τήν όποιαν θά τραγουδήση είς γερμανικήν, αγγλικήν, γαλ
λικήν, δύο τραγούδια τά όποια συνέθεσεν επί τοΰτφ ό 
γνωστός μουσικοσυνθέτης Μποζιακό.

—Ή πλουσιωτέρα πόλις τής ’Αμερικής τό Μπροΰκλιν 
ή όποια εννοείται είνε μέν συνοικία τής Νέας 'Υόρκης, 
άλλ’ ή όποια έχει 1.000.000 κατοίκους δέν έχει αϋτε ένα 
κινηματοθέατρου.

—Ό κ. Μουσολίνι άπένείμεν είς τόν κομμεντατόρε 
Στεφάνο Πιτταλοΰγκα, πρόεδρον τής ομωνύμου ιταλικής 
κινηματογραφικής εταιρείας, τόν τίτλον τοΰ Grande Uffl- 
ciale, ό όποιος είνε έκ τών άνωτάτων τίτλων έν ’Ιταλία 
διά τάς προσπάθειας του πρός ανύψωση· τής ’Ιταλικής κι
νηματογραφίας.

ο imms a. nram τβι mwmm μ
Νεώτερα τηλεγραφήματα έκ Νέας 'Υόρκης πρός τάς 

εύρωπαϊκάς κινηματογραφικός εφημερίδας, επιβεβαιοΰν 
τήν εϊδησιντήν οποίαν έδημοσιεύσαμεν ήδη, ότι ό δήμαρ
χος τής αμερικανικής μεγαλουπόλεως κ.Τζαίημς Οΰώλκερς 
πρόκειται ν’ άναλάβη μίαν άνωτάτην θέσιν είς τήν εται
ρείαν Φόξ. Οί άνταποκριταί τών ευρωπαϊκών εφημερίδων 
αναφέρουν ότι ό κ. Οΰώλκερς ήτο καί άλλοτε εκ τών κυ- 
ριωτέρων παραγόντων τής αμερικανικής κινηματογραφίας. 
Συγκεκριμένως είχε διατελέσει έπί έτη πολλά, μέλος τοΰ 
διοικητικού συμβουλίου τής 'Ενώβεως τών ’Ιδιοκτητών 
Κινηματοθεάτρων τής ’Αμερικής, καί ώς τοιοΰτος είχε 
δράσει σπουδαίος εναντίον τής όργανώσεως Hays και εν
αντίον τών παραγωγών ταινιών. "Ηδη ό κ. Οΰώλκερς με
τά τήν λήξιν τής δημαρχιακής θητείας του, τήν Ιην ’Ια
νουάριου 1931 επανέρχεται καί πάλιν είς τήν κινηματογρα
φίαν καί τήν φοράν αύιήν ώς μέλος τοΰ διοικητικού συμ
βουλίου τής Φόξ.

KINEMATOGRAPH
Γερμανική καθημερινή κι νηματογραφική 

έπιθεώρησις
Zimmcrslrasse 35—41 Berlin S.W 68

ίΙ ΑΡΓΒΪΤΒΟΙ Μ ΘΕΑΟΠ 
omuotsa: ταινία: ;.ίχ rauui ποαπειαν

Κατά τηλεγράφημα έκ Μπουένος "Αύρες πρός τό γερ
μανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν «Ντέρ Φιλμ», ή 
μεγάλη άργεντινή έφημερίς «Λά Πρένσα ήρχισε ζωηράν 
πολεμικήν κατά τών όμιλουσών ταινιών τών είσαγομένων 
έκεϊ έξ Ήνωιιένων Πολιτειών. 'Η έν λόγιο έφημερίς τονί
ζει ότι αΐ ταινίαι παραγωγής Ηνωμένων Πολιτειών είναι 
αντίθετοι πρός τόν λατινικόν πολιτισμόν τών νοτιοαμερι- 
κανικών χωρών, αί υποθέσεις των δέ καί ή πλοκή των 
δέν ευρίσκουν καμμίαν άπήχησιν εις τήν Αργεντινήν ψυ
χήν, δπως έπίσης καί ή μουσική των. Ή Λά Πρένσα» 
συνιστά είς τήν κυβέρνηση· τής ’Αργεντινής νά λάβη σύν
τονα μέτρα κατά τών κινηματογραφικών εταιρειών τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, αί δποϊαι έχουν μονοπωλήσει τήν 
κινηματογραφικήν αγοράν τής ’Αργεντινής.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΝΕΩΝ ΒΩΒΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Αί έφημερίδες τής Νέας 'Υόρκης άγγέλουν ότι, κατά 
τάς πληροφορίας τάς οποίας συνεκέντρωσαν, αί αμερικα
νικοί κινηματογραφικοί έταιρέίαι, είς τό πρόγραμμα πα
ραγωγής τής νέας σαιζόν 1930—1931, προβλέπουν τήν κα
τασκευήν 30()—350 βωβών ταινιών. Αί ταινίαι αΰται προ
ορίζονται διάτά κινηματοθέατρα έκεϊνα τάδποΐα δέν προ- 
έβησαν είς έγκατάστασιν Όμιλοΰντος καί άτινα υπολογί
ζονται είς χιλιάδας ολοκλήρους άνά τήν ΰφήλιον.

Συγκεκριμένως κατά τήν νέαν σαιζόν ή Παραμάουντ 
θά κατασκευάση 30 βωβάς ταινίας, ή Μέτρο Γκόλτουϊν 
Μεγέρ άνω τών 100, ή Radio περί τάς 15, ή Universale  ̂
κάθε ομιλούσαν ταινίαν της θά κατασκευάζη καί άπό μί
αν βωβήν. Τήν ιδίαν τακτικήν μέ τήν Universal θά έ- 
φαρμόση καί ή Φόξ Φιλμ.

"Ας σημειωθή έπί τή ευκαιρία δτι μόνον είς τάς "Η
νωμένας Πολιτείας υπάρχουν 1.000 κινηπατοθέατρα τά ό
ποια δέν έχουν έγκαταστάσεις 'Ομιλοΰντος.

Η ΑΠΟΑίΙΚΙΜΑΣίΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ

Αί ’Αμερικάνικα! κινηματογραφικοί έφημερίδες δημο
σιεύουν τήν εΐδησιν τής έν Πράγα γενομένης αποδοκιμασί
ας, έκ μέρους ορισμένου αριθμού θεατών, κατά τήν προ
βολήν τής πρώτης όμιλούσης γερμανικής ταινίας, είς εν 
άπό τά έκεϊ κινηματοθέατρα. Παραλλήλως δημοσιεύουν 
τηλεγραφήματα τών έν Τσεχοσλοβακία ανταποκριτών 
των, οί όποιοι αναφέρουν δτι είναι ψευδείς αί πληροφορί- 
αι οί δημοσιευθεϊσαι άπό έφημερίδας τής Πράγας, καθ’ 
ας ή αποδοκιμασία είχεν ώργανωθή άπό τούς εισαγωγείς 
αμερικανικών ταινιών, διά νά πολεμήσουν τάς γερμανικός 
ταινίας καί οϋτω νά έχουν εϋκολωτέραν αγοράν διά τάς 
αμερικανικός.

Ό διευθυντής τοϋ έν ΙΙράγα γραφείου τής Οΰνιτετ 
"Αρτιστ έδήλωσεν είς δημοσιογράφους δτι άποκρούει τήν 
ώς άνω κατηγορίαν τήν όποιαν έχαρακτήρισεν ώς έκτο- 
ξευομένην έπίτηδες διά νά δυσφημισθοΰν αί Αμερικανι
κοί ταινίαι.

Έν τούτοις αί Τσεχοσλοβάκικα! έφημερίδες έπιμένουν 
εις τήν πληροφορίαν των καί τονίζουν δτι τήν έλαβον έκ 
τών γραφείων τής διευθΰνσεως αστυνομίας Πράγας.

Etrm αι mmwriws
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ΕΙ2Τ0ΝΚ ΝΒΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝΑΙΑΙΜΟΝ
Ζωηρόν Ενδιαφέρον ήρχισε νά έκδηλοΰται είς τούς 

φιλολογικούς κύκλους τής πρωτευούσης διά τό απο
τέλεσμα τοϋ διαγωνισμού, πού έγινε πρό μηνός διά 
τό καλλίτερο σενάριο πρός εξυπηρέτηση· τών φιλει
ρηνικών ιδεών. 'Ως γνωστόν πρόκειται περί ενός δι
εθνούς διαγωνισμού, τόν όποιον προεκήρυκεν ή «Δι
εθνής Όργάνωσις διά τήν διάδοσιν τού Κινηματο
γράφου», ή ίδρυθεϊσα υπό τής Κοινωνίας τών Εθ
νών, διά τήν συγγραφήν ενός κινηματογραφικού έρ
γου, τό όποιον νά έμπνέεται άπό τάς άρχάς τής Κοι
νωνίας καί τής ειρήνης. Διά τό μέλλον νά βραβευθή 
έργον ώρίσθη τό δχι ευκαταφρόνητου βραβεΐον τών 
150 χιλιάδων φράγκων (450 χιλιάδων δραχμών). 
ΕΙς κάθε χώραν έγινε τοπικός διαγωνισμός καί αι 
καταρτισθείσαι έπιτροπαί εξέλεξαν μεταξύ τών ύπο- 
βληθέντων έργων άπό τρία, τά όποια άποστέλλον- 
ται ήδη είς τήν έν Παρισίοις έδρεύουσαν μεγάλην 
διεθνή ’Επιτροπήν, ή οποία θά έκλέξη τό καλλίτε
ροι· καί θά τό βράβευση.

Είς τήν ελληνικήν τοπικήν επιτροπήν τήν οποίαν 
κατήρτισεν ή «Εταιρία τών Δραματικών Συγγρα
φέων» ύπεβλήθησαν περί τά είκοσι έργα. Μεταξύ 
αυτών ύπήρχον καί άρκετά πολύ καλά. "Ενα μάλι
στα άποτελεϊ θαυμασίαν κινη ιατογραφικήν επισκό
πηση· τής δράσεως καί τών ηρωισμών τών Ελλή
νων Μακεδονομάχο)/. Δυστυχώς ή Επιτροπή έκρι- 
νεν δτι δέν έκπληροΐ τούς όρους τού διαγωνισμού.

Μεταξύ τών γενομένων δεκτών έργων, ή ’Επι
τροπή έξεχώρισεν διά μυστικής ψηφοφορίας τρία 
κινηματογραφικά σενάρια, τά όποια καί έγνωστοποι- 
ήθησαν ήδη

Είναι ό «Νικητής» τοΰ κ. Θεοδ. Συναδινοΰ, αι 
« Αμφικτυονίαι» τούκ Ηλ Βουτυερίδου καί ό «’Άρ
χοντας τοΰ Κόσμου» τού κ. Μωραΐτίνη.

Επειδή νομίζομεν ότι οί άναγνώσται τοΰ «Κι- 
νημ. Άστέρος» θά ήθελαν νά γνωρίζουν τί περί
που έγραψαν οί τρεις γνωστοί "Ελληνες συγραφεϊς 
θά δημοσιεύσωμενείς τό προσεχές τεύχος περιλήψεις 
τών έγκριθέντων έργων των.

mi πρμδιικαΓ ταινίαι
'Η εταιρεία "Ατλας ήρχισεν είς τά έν Νοϊμπάμπελ- 

σμπεργ στούντιο τό γύρισμα τής όμιλούσης ταινίας τοΰ 
Ρίτσαρντ "Οσβαλντ «1914», μέ πρωταγωνιστάς τούς "Αλ- 
μπερ Μπάσσερμανν, "Αλφρεντ "Αμπελ κλπ.

'Η D. L. S. ετοιμάζεται ν’ άρχίση κατ’ αύτάς τό γύ
ρισμα» τής κωμικής ηχητικής ταινίας «1000 λέξεις γερ- 
μανιστί μέ πρωταγωνιστάς τούς δύο Δανούς παγκοσμίου 
φήμης κωμικούς Πάτ καί Πατασσόν, τής οποίας τό μου
σικόν μέρος συνθέτει ό Άντον Πρόφες. 'Η ταινία Ε
κείνος καί ’Εγώ» τής ιδίας εταιρείας, παραγωγής δέ Χάρ
ρυ Πήλ, θά είνε έτοιμη κατά τά τέλη Νοεμβρίου.

Ή έξαγορασθεϊσα άπό γαλλογερμανικόν όμιλον "Εμελ
πα, ήρχισε τό «γύρισμα» τής ταινίας «Μποϋκόττ» μέ καλ
λιτεχνικόν διευθυντήν τόν Γκάτζα Πολλατσικ.

ΙΑ SEA ΜΕΓΑΛΑ Ε?ΓΑ

"ΤΟ ΤΒΑΟΓΤΟΪ ΤΑΞΕΙΛΙΟΥ,,
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ‘ΤΡΙΑΝΟΝ,,

Άπό τού νέου Κινηματοθεάτροι> «Τριανόν» τό 
όποιον θά κάμη έναρξιν περί τό τέλος τοϋ τρέχ. 
μηνός υπό τήν διεύθυνση· τού κ. Κ. Φραγκέτη, θά 
προβληθή λίαν προσεχώς ένα έκ τών μεγαλυτέρων 
έργων τής αμερικανικής παραγωγής, τό όποιον θε
ωρείται ως τό άνθρωπιστικότερον όλων. Τό έργον 
αυτό τοΰ όποιου δ τίτλος είνε «Τό τέλος τοΰ ταξει- 
δίου» είνε παραγωγής Τίφφανυ τήςόποίας τήν άντι- 
προσωπείαν έν Έλλάδι έχει ό κ. Φραγκέτης.

Ό Σέριφ, συγγραφεύς τοΰ έργου αυτού όχι πε
πειραμένος θεατρικός συγγραφεύς,άλλά ένας άπλοΰς 
στρατιώτης στά χαρακώματα, κατώρθωσε είς μίαν 
δεδομένην στιγμήν νά εμφάνιση ένα έργον βαθύτα
τα άνθρώπινον είς τό όποιον περιγράφονται δλαι 
αί άνθρώπιναι άδυναμίαι καί οί ήρωϊσμ»ί τών με- 
τασχόντων είς τόν παγκόσμιον πόλεμον.

'Ολόκληρον τό έργον παίζεται είς ένα χαράκωμα 
τοΰ Δυτικού Μετώπου μέ ήρωας τούς αξιωματικούς 
αύτοΰ χωρίς νά εμφανίζεται καμμιά γυναίκα.

Καί δμως, πίσω άπό τήν φαινομενικήν απουσίαν 
της διαγράφεται πάντοτε αυτή, ιός σύζυγος, ώς ερω
μένη, ώς αδελφή.

Ευθύς άπό τής πρώτης άναβιβάσεοός του τό«Τέ- 
λος τοϋ ταξειδίου κατέκτησε τάς σκηνάς τής Ευρώ
πης καί Αμερικής παιχθέν έπί σειράν παραστάσεων 
είς τά μεγαλύτερα θέατρα. Καί είς τάς Άθτνας τό 
έργον τούτο έκράτησε τό πρόγραμμα τοΰ θεάτρου 
«Κοτοπούλη» παιχθέν υπό τοΰ ομωνύμου θιάσου έ
πί σειράν παραστάσεων. Μόνον είς τήν Γερμανίαν, 
μολονότι αγγλικόν, έπαίχθ η. συγχρόνωςείς ιίΟθέατρα.

'Η Κοινωνία τών Εθνών ήγόρασε «Τό τέλοςτού 
ταξειδίου» διά νά τό χρησιμοποίηση υπέρ τοΰ θε
σμού της άντί άδροτάτου χρηματικοΰ ποσού.

Κατά τήν περύσινήν έπέτειον τής άνακωχής τοΰ 
Ευρωπαϊκού πολέμου, ό κεντρικός ραδιογραφικός 
σταθμός τού Λονδίνου έραδιογράφησεν τό έργον ά
νά τόν κόσμον διά τούς κατόχους ραδιοφώνων.

Ό ευτυχής συγγραφεύς τοΰ έργου άνύποπτος 
άρχικώς περί τής τεράστιας άξίας τοΰ έργου του έ- 
γεινεν ήδη πολυεκατομμυριοΰχος, εσχάτως δέ τοΰ ά- 
πενεμήθη καί τό βραβεΐον Νόμπελ.

Έργα τής άξίας αύτοΰ τιμούν ιδιαιτέρως τόν 
φίλτατον κ.Φραγκέτην, δστις είχε τό θάρρος νά αντι
μετώπιση δι’ αύτοΰ τήν κινηματογραφικήν κρίσιν 
τοΰ τόπου μας. W.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνταποκριταί τον αΚινημα- 
τογραφικοϋ Άατέρος» είς Ναύπλιον, Τρίπολιν, 
Πύργον, Κόρινθον, Άμαλιάδα καί είς οίανδή- 
ποτε πάλιν τής Πελοπόννησου όπου λειτουργεί 
κινηματογράφος. Οί έπιϋ'υμοϋντες &ς γράφουν 
σχετικως πρός τήν διεύ&υνσιν τοϋ περιοδικού 
ν’ άποστείλουν δέ συγχρόνως καί τήν πρώτην 
άνταπόκρισιν.
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Κατά την παρελθούσαν εβδομάδα 
ή κίνησις εις τούς κεντρικούς κινημα
τογράφους ’Αθηνών ήτο σχετικώς ζω
ηρά ή άκριβέστερον διπλάσιά τών 
προηγουμένων εβδομάδων καί τούτο 
λόγω τής σημαντικής έλαττώσεως τής 
τιμής τών εισιτηρίων άπό δραχμάς 
30 είς 20 διά τήν πρώτην θέσιν και 
12.50 διά τήν δευτέραν.

Τό γεγονός τούτο έρχεται νά δικαί
ωση τόν Κινηματογραφικόν Αστέ
ρα» και τάς υποδείξεις μας πρός τάς 
διευθύνσεις τών Κινηματοθεάτρων 
δτι αί μεγάλοι τιμαί τών εισιτηρίων 
θά φέρουν και μεγάλος καταστροφάς 
Τοΰτο άπεδείχθη ,τεριτράνως έξ αυ
τών τούτων τών πραγμάτων, ήμπο- 
ρεϊ δέ νά εϊπη κανείς άπροκαλύ.ττως 
δτι αί κινηματοθεατρικαί επιχειρή
σεις έκλονίσθησαν σοβαρώς είς βαθ
μόν άξιοθρήνητον.

Δυστυχώςεπρεπΐ ή κ,ατάστασις αυτή 
νά φθάση είς οίον εφθασε βαθμόν 
διά νά άντιληφθούν τήν μεγάλην 
γκάφαν τήν όποιαν διέπραξαν αί δι
ευθύνσεις τών πέντε κεντρικών κι
νηματοθεάτρων. ’ Επιμένομεν νά χα- 
ρακτηρίξομεν άκόμη τήν ασκοπον αυ
τήν ένέργειάν των ώς γκάφαν άν κτί 
θά έπρεπε νά τήν χαρακτηρίσω μεν ά
κόμη βαρυτέραν, διότι τό νά διευθύνη 
τις μίαν κινηματοθεατρικήν έπιχεί- 
ρησιν δέν πρέπει νά γνωρίζη τήν αύ- 
ξησιν τής τιμής τών εισιτηρίων, άλ
λά τήν αύξησιν τού κοινού πού συχ
νάζει εις τούς κινηματογράφους. Δη
λαδή νά δημιουργή διαρκώς κινημα- 
τογραφόλιλον νοινόν μέ εύθυνόν εί
σιτήριον κα*  ό'χ*  τό ολίγον μέ ά- 
κριβόν είσιτήριον.

‘Ο Κινηματογράφος είς τήν ‘Ελλά
δα άπό εικοσαετίας πού είσήχθη, μέ
χρι σήμερον είναι ένα θέαμα εις τό 
όποιον ό πολύς, ό περισσότερος κό
σμος, πηγαίνει διά νά περάση τήν ώ
ραν του καί δχι διά νά σπουδάση. 
Προκειμένου δμως νά δαπανήση πο- 
σόν άνώτερον τών δυνάμεων του είς 
εποχήν μάλιστα τόσον οίκονομικώς 
στενόχωρον, προτιμά νά στερηθή τού 
θεάματος αυτού καί νά περάση δπως 
άλλως νομίζη ούτος καλλίτερον τήν 
ώραν του. δπως άπέδειξαν τουλάχι
στον τά πράγματα.

Είναι ευτύχημα, έπαναλαμβάνομεν 
καί πάλιν, δτι τό κακόν προελήφθη, 
μέ ό'χι μικράς εννοείται ζημίας, καί 
είσήλθομεν πλέον είς τήν κανονικήν 
τροχιάν τών κινηματογραφικών έργα
σιών.

Έξαίρεσιν μέχρι σήμερον άποτελεϊ 
τό Ούφα Πάλας, τό όποιον έξακολου- 
θεϊ νά κρατεί υψωμένος τάς τιμάς 
τών εισιτηρίων του, άλλά ειμεθα βέ- 
βαι δτι καί τούτο θά άναγκασθή πο
λύ γρήγορα νά άκολουθήση 'το παρά

δειγμα τών άλλων.
» *Περί τό τέλος τής προσεχούς έβδο- 

μάδος έλπίζεται δτι θά άρχήση νά 
λειτουργή ύπό τήν νέαν του διεύθυν- 
σιν καί τό «’Αττικόν» είς τό όποιον 
έγκατεστάθησαν. ώς καί άλλοτε έγρά- 
ψαμεν ήχητικά μηχανήματα συστήμα
τος Paceilt. Τό «’Αττικόν» λόγω τών 
ριζικών έπισκευών του κατέστη έντε
λώς άγνώρισιον καί άπό άπόψεως ά- 
κουστικής. Τά καθίσματά του είς τά 
όποια έτοποθέτησαν μονίμως μαξι- 
λαράκια, θά άνοιγοκλείουν διά τήν εύ- 
κολωτέραν διάβασιν τών θεατών διά 
τών καθισμάτων. 3Επίσης αί πλευραί 
τής αιθούσης έπενδύθησαν δι3 υφά
σματος μεταξωτού, κυρίως διά τόν 
λόγον τής άκουστικής, ολόκληρος δέ ή 
αίθουσα μετά τής οροφής έβάφη κατά 
τρόπον ώστε νά ξεκουράζη τό μάτι 
τού θεατού.

”Ας έλπίσωμεν δτι ήνέα διεύθυνσις 
τού <ΓΑττικού», έ'χουσα ύπ’ό'ψιν της 
καί τό προηγούμενον, θά όρίση μίαν 
καλήν τιμήν εισόδου άνάλογον πρός 
τήν οικονομικήν άντοχήν τού κοινού 
διότι ούτω μόνον θά κατωρθώση νά 
άντεπεξέλθη είς τάς τεραστίας δαπά- 
νας είς ας υπεβλήθη.

Είς τάς Αθήνα; σχεδόν δλοι οί κι
νηματογράφοι, κεντρικοί, λαϊκοί καί 
συνοικιακοί έφοδιάσθησαν μέ μηχα
νήματα όμιλούντος. Γενικώς δέ είς 
ολόκληρον τήν ‘Ελλάδα λειτουργούν 
πλέον τών 2,'j όμιλούντες Κινηματο
γράφοι συστημάτων Parent, Ούέ
στερν, Κλάγκ φίλμ. Super phone, Tobis. 
Χέππ, Ζερβοπούλου. Νοβάκ, Μαυρο
μάτη (τά τέσσαρα τελευταία ελληνι
κά).

ΙΙερί τής άποδόσεως τών ήχων καί 
ομιλιών δλων τών συστημάτων αυ
τών δέν έχομεν τίποτε νά εϊπωμεν 
eΩρισμέναι μόνον έπιφυλάξεις υπάρ
χουν ώς πρός τό σύστημα «Κλάγκ- 
Φίλμ , έξ αφορμής μιάς ατελούς ί
σως έγκαταστάσεως είς κεντρικόν κι- 
νηματοθέατρον.

’Εκείνο δμως τό όποιον εΐνε έξω- 
φρενικόν, εΐνε τό ζήτημα τού τρόπου 
τής διαθέσεως τών μηχανημάτων ύ
πό τών δύο μόνον εταιρειών Ούέ- 
στέρν καί «Κλάγκφιλμ .‘Ως γνωστόν 
αί δύο αύταί έταιρείαι δέν πωλούν 
τίποτε άντί τής έξωφρενικής τιμής 
πού ζητούν, αλλά ένοικιάζουν διάμί- 
αν δεκαετίαν τά πόδια είς τά όποια 
τοποθετούνται αί πλάκες καί τήνφω- 
τοηλεκτρικήν κυψέλην (μούβιτον), υ
ποχρεωμένου τού ένοικιαστού καί είς 
έξοδα αγοράς προβολής μηχανών. έγ
κατα τάσεαιν, ιδιαιτέρας ύπηρεσίας — 
διά τήν οποίαν ακριβοπληρώνουν— 
κλπ. κλπ.

Άντιθέτως δλα τά άλλα συστήμα-

' τα τά όποια ύπάρχουν είς τόν κό- 
\ σμον — καί είνε αύτά πλέον τών 600 
αφού είς τήν Ελλάδα ύπάρχουν 4-5 
περίπου—ΠΩΛΟΥΝΤΑΐ τά περισ
σότερα μάλιστα μετά τών μηχανών 
προβολής δπως τά τού Γκοιμόν καί 
αποτελούν ίδιοκτησίαντού αγοραστού. 
Διά τόν λόγον δέ τούτον, άκόμη καί 
διά τήν έμπιστοσύνην πού τρέφει ό 
γαλλικός λαός είς τόν Γκωμόν,αί έγ- 
καταστάσεις του άνήλθον έντός έ'τους 
είς 134 έναντι 106 τής Ούέστερν καί 
10 μονον Κλάγκ-Tobis. To Paceill έ
πίσης. σύστημα, άν ό'χι άνώτερον. 
πάντως δμως ισάξιον τής Ούέστερν. 
τό όποιον έγκαθιστά ένταΰθα καί τό 
’Αττικόν, έχει τεραστίαν διάδοσινπρό 
παντός έν Αμερική άνάλογον δέ καί 
έν Εύρώπη διότι πα>λεΐται καί μάλι
στα εύθυνότατα. Τό μόνον κακόν τού 
έργοστασίου αύτοΰ εΐνε δτι δέν δίδει 
πιστώσεις.

Επειδή πολλάκις μάς έρωτούν δΓ 
έπιστολών των πλεΐστοι άναγνώσταί 
μας έκ τών Επαρχιών καί μάς ζη
τούν τήν γνώμην μας διά νά προμη- 
θευθούν έγκαταστάσεις όμιλούντος. 
έθεωρήσαμεν καθήκον μας νά γρά- 
ψωμεν τ’ άνωτέρω καί νά δώσωμεν 
τήν γνώμην μας είς τούς φίλους ά- 
ναγνώστας μας. ‘Υπό τάς σημερι
νός οικονομικός συνθήκας τού τόπου 
μας καί τού άδήλου μέλλοντος τού ό
μιλούντος κινηματογράφου, ή άνάλη- 
ψις οικονομικών ύποχρεώσεων έκ 
μέρους τα>ν δέν νομίζομεν δτι εΐνεέρ- 
γον βίΐτιζόμενον είς τήν λογικήν. Δε
δομένου δμως δτι ή έγκατάστασις τι
ού ίου είδους μηχανημάτων εΐνε άπο
λύτως άπαραίτητος. λόγω τής έλλεί- 
ψεως βωβών ταινιών, πρέπει νά έ- 
ξοικονομηθούν όπωδήποτε τά πράγ
ματα δΓ άποκλειστικής άγοράς. άλλά 
καί πρό παντός οικονομικής. ούτως 
ώστε νά προληφθούν ένδεχόμεναι 
καταστρεπτικοί ζημίαι.

Τήν παρελθούσαν Δευτέραν τ’ ά- 
πόγευμα 3ην τρέχ. κατόπιν αίτήσεαίς 
τού κ. Κ. Φραγκέτη συνήλθε ή κατά 
τό άρθρον 7 τού νόμου 4767 τής 27 
-5-30 'Επιτροπή διά νά ϊδη καί κρί- 
νη τήν ταινίαν «Λησταί πόλεων τήν 
προβολήν τής όποίαςεΐχεν άπαγορεύ- 
σει ή 3Αστυνομία χαρακτηρίσασα ταύ- 
την ώς έπιβλαβή πρός τήν νεότητα.

‘Η Επιτροπή άπετελειτο έκ τού 
άντεισαγγελέως κ. Χυτήρη. τού τμη- 
ματάρχου τής 3Αστυνομίας πόλεων κ. 
Βλαστάρη, τού διευθυντού τής Παι
δείας κ. Κακούρου, τών παιδαγωγών 
κ. κ. Λάμψα καί Παγιδούση, τοΰ γεν. 
Γραμματέως τής εταιρείας Θεατρικών 
Συγγραφέων κ. Μπόγρη καί τού άν- 
τιπροσώπου τής ΠΕΚ.κ. Παπαστόφα.

'Η έπιδειχθεΐσα ταινία εΐχε μίαν 
κοινήν ύπόθεςιν καί ήτο μάλλονκ'ου- 

τή καί κακότεχνος ώς πολύ όρθώς 
παρετήρησε ό παιδαγωγός κ. Λάμψας 
δστις καί τήν έχαρακτήρισε ώς άπο
λύτως άβλαβή πρός τήν νεότητα.

Ο κ. Βλαστάρης δμως μή θέλωννά 
έκφράση γνώμην άντίθετον πρός τόν 
Διευθυντήν τής άστυνομίος Πόλεων 
έζήτησε τόν άποκλεισμόν ταύτης διό
τι έπιδεικνύει τήν εύμάρειαν τών ’Α
μερικανικών φυλακών, πράγμα δπερ 
ήθελε έπιβλαβώς έπιδράσει είς τού 3 
άλητόπαιδας οϊτινες ώς ζώντες άθλι- 
εστάτην ζωήν θά έπροτίμων τήν τών 
φυλακών (φαίνεται δτι αί φυλακαί 
μας άμιλλώνται είς εύμάρειαν μέ τάς 
3Αμερικανικός) διότι έχει φόνους καί 
πυρκαΐάς καί διότι τέλος παρουσιά
ζει τόν άστυνομικόν δστις έχει παρα- 
κολκουθήσει τήν σπείραν χαριζόμενον 
υπέρ ένός μέλους αύτής έξ έρωτος 
πρός τήν άδελφήν του. Παρουσίασε δέ 
ώς ένα έπί πλέον λόγον τοΰ άποκλει- 
σμοΰ τής ταινίας, τήν μή είσέτι έφαρ- 
μογήν τού άρθρου 9 τού νόμου δπερ 
άπαγορεύει τήν είσοδον τών άνηλί- 
κων καί τήν συνεπεία τούτου έλευθε- 
ρίαν αύτών διά νά ΐδουν τήν ταινίαν 
ταύτην.

Έπίσης ό κ. Κακούρος έχαρακτή
ρισε ταύτην ώς έπιβλαβή διότι καί ό 
πρωταγωνιστής της ώς ηλικίας 19— 
20 έτών θά εΐνε συμπαθής είς τούς 
άλητόπαιδας- καί ναί μέν έτόνισε, δέν 
πρέπει νά μεταβληθούν^τά μέλη είς 
ίεροεξεταστάς, άλλά διά νά τεθήφρα- 
γμός πλέον είς τοιαΰτα θεάματα(!!) 
καί παρετήρησε. δτι έάν ή ταινία αυ
τή ήτο περισσότερον έντεχνος δέν θά 
εΐγε λόγους νά προτείνη άποκλεισμόν.

‘Ο κ. Μπόγρης καί ό κ. Παπαστό^ 
φας έξέφρασαν τήν κατάπληξίν των, 
πώς ή ταινία αύτη χαρακτηρίζεται 
ούτω ένω δέν εΐνε τίποτε άλλο παρά 
ένα κουτό καί κακότεχνο κατασκεύα
σμα.

Παρετήρησαν έπίσης ό κ. Παπαστό- 
φας καί ό κ. Μπόγρης δτι αί ταινίαι 
άστυνομικής φύσέως αί παιζόμεναι 
ήδη θά έπρεπε κρινόμεναι κατ' αύ- 
τόν τόν τρόπον ν' άπαγορευθούν, δτι 
δέν είναι δυνατόν ή ήθικοποίησις 
τής νεολαίας ή βαθμιαίους νά έπέλθη, 
δτι κατ’ αυτόν τόν τρόπον διά 
τής τεθεμένης δηλονότι βά- 
σεαίς θ’ άποκλεισθούν είς τό μέλλον 
τά 50ο]ο τών είσαγομένων ταινιών 
καί έν άντιλήψει τής θέσεώς των α
πέναντι τής κοινωνίας συνέστησαν ν3 
άποτραπή παρομοία άδικία.

Τέλος ό κ. Παπαστόφας προέτεινε 
νά έπιτραπή ή προβολή τής ταινίας 
άφοΰ άλλαχθή ό άρχικό; τίτλος καί 
τροποποιηθή τό κείμενον 2 τίτλων 
τής τελευταίας πράξεως. Τήν πρότα- 
σιν ταύτην τήν ύπεστήριξαν καί οί 
κ.κ. Λάμψας καί Μπόγρης.

Δυστυχώ; τά έτερα 4 μέλη τής έπι- 
τροπής έκηρύχθησαν υπέρ τής άπα- 
γορεύσεως τήςέν λόγω ταινίας καί ού
τω, άπηγορεύθη αύτη.

Κατόπιν τών δσων άνωτέρω άναφέ- 
ραμεν καταφαίνεται είς πάντα δτι ή 
άπόφασις τής Επιτροπής ύπήρξεν

παντελώς άδικος, καί διά τούτο άπο
λύτως κατακριτέα.

Είναι ύπόχρεως ή Π.Ε.Κ. νά ένερ- 
γήση δι3 δλων *τών  μέσων πρός άπο- 
τροπήν παρομοίονν μελλοντικών άπο- 
φάσεων αϊτινες θά οδηγήσουν τά 
γραφεία ταινιών είς χρεοίκοπίαν. 
προβαίνουσα είς κατάλληλα διαβήμα
τα πρός τά ‘Υπουργεία Έσαίτερικών 
καί Παιδείας.

Καθ3 ήν στιγμήν άπό τάς σκηνάς 
τών θεάτρο>ν άκούωνται αισχρότατοι 
βωμολογίαι καί έπιδεικνύονται σκη
ναί έφαμίλλου αίσχρότητητος. είναι 
λυπηρόν νά διϋλίζωνται κατά παρό
μοιον τρόπον αί υποθέσεις τών ται
νιών καί νά χαρακτηρίζονται ώς έπι- 
βλαβεΐς ταινίαι παρόμοιοι ένω τού- 
ναντίον κυκλοφορούν τούς δρό
μους μυθιστορήματα άσεμνα καί λίαν 
έπιβλαβή.

Τά δει^ά πού ύφίσταται ό κιν]κός 
κόσμος τού άρκούν καί περιττεύουν 
αί προσθήκαι νέων τοιούτων.

Είναι καιρός νά παύση ή Δικαιοσύ
νη άπονεμομένη μέ δύο μέτρα καί στα
θμά είς βάρος πτωχών έπιχειρηματι- 
ών καί μερικά μέλη τής έπιτροπής 
πρέπει ν’άντιληφθώσιν δτι έχουν άνα- 
λάβη βαρείας εύθύνας καί νά μήν μζ- 
ταβάλλωνται είς ίεροεξεταστάς, διότι 
ούτω άντί ν3 άπονέμουν δικαιοσύ
νην άδικούν κατά τόν έπιβλαβέστερον 
τρόπον.

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π ΕΙ ΡΑ ΙΕΥΣ

Κιν. Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Νυκτερινή ιορα» μέ τήν Μπίλλυ 
Ντύβ, παραγωγή Φέρστ Νάσιοναλ κα'ι 
«‘Όνειρα χαμένα». Τήν Δευτέραν ή 
Βιεννέζικη όπερέττα «Παντρεμμένοι 
στό Χόλλυγουντ .

Σπλέντιτ. «'Ο γαλάζιος άγγελος» 
μέ τόν άφθαστον Γιάννιγκς, καί «'Υπό 
τάς στέγας τών Παρισίων .Πατέ-ζουρ- 
νάλ κτλ.

Κάπιτολ. Ό Νοβάρρο μέ τήν Άν- 
νίταν Παίητζ ΰπερήρεσαν είς τ»'|ν ηχη
τικήν ταινίαν «Νέοι "Ικαροι» ένα αε
ροναυτικόν δράμα γεμάτο νειάτα, (ο
μορφιά καί έρωτα·

Τήν λήξασαν εβδομάδα προεβλήθη 
τό έργον ΟΙ άπάχηδες τών ’Αθηνών», 
σκηναί άπό τούς Βαλκανικούς αγώνας 
καί άλλα επίκαιρα.

Φως. Προεβλήθησαν «Ό μοιραίος 
χείμαρρος», «Ή μή εστεμμένη βασί
λισσα», «Ό τρελλός τραγουδιστής» καί 
Ό λευκός γάμος», έργα διαλεκτά, ά- 

μιλλώμενα είς ωραιότητα καί ένδιαφέ
ρον. Δικαίως τό Φως κατέλαβεν έξέ- 
χουσαν θέσιν μεταξύ τών πρώτης τά
ξεως κινηματογράφων προβάλλων ολα 
τά τελευταία μεγάλα φίλμ χάρις είςτόν 
ζήλον κα'ι τάς προσπάθειας τοΰ δι- 
ευθυντοΰ κ. Ε. Ζερβοπούλου.

'Ηλύσια, Είναι ό πέμπτος κινηματ. 
τής πόλεώς μας δ όποιος άπό μιάς ε
βδομάδας καί μετά τάς γενομένας εγ
καταστάσεις λειτουργεί ώς ήχητικόξ καί

σμιλών, κι’ έτσι έλύθη τό ζήτημα τής 
μουσικής άπό ένα μονότονο καί νυστα
λέο πιάνο πού είχε πρότερον. Προέ- 
βαλλε τά έργα ή συνέχεια καί τό τέλος 
τοΰ «Πειραταί τοΰ Παναμά», «Ή κα- 
τηραμένη νήσος», Τό μυστηριώδες ά- 
εροπλάνον» καί Ή λεγεων τών άθα- 
νατων . Μάνος Βρνέννιος.
Θ ΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διονύσια. Προβάλλεται ή Ελληνική 
ταινία Άπάχηδες τών Αθηνών» μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν.

Ήλύσια. Τήν πεαασμένη Κυριακήν 
έκαμε έναρξιν ό άριστοκρατικός κινη
ματογράφος τής πόλεως μας «Ήλύσια» 
μέ τό έργον «’Ερωτικόν Βάλς»» τό ό
ποιον έσημείωσε μεγίστην έπιτυχίαν.

Πάλας. Προβάλλεται «Τί αξίζει ένα 
τρελλό φιλί πρώτη δμιλοΰσα ισπανι
κή ταινία.

Πατέ. Προβάλλεται Ή ’Ατίθασος» 
μέ τήν Ζουάν Κράουφορντ. Έπίσης 
προβάλλει καί βωβήν ταινίαν Μοντέ
ρνες γυναίκες > μέ τήν Έλεονόρ Μπόρ- 
τμαν. Ό άνωτέρω κινηματογράφος ήρ- 
χισε τήν προβολήν 2 έργων συγχρόνως 
ένός βωβού καί ένός όμιλοΰντος μέ τι
μάς συνήθεις, f

’Απόλλων. Προβάλλεται ή ήχητική 
καί άδουσα ταινία «Τό ξύπνημα».

Σπλέντιτ. Προεβλήθη ή «Σέλλα τοΰ 
Διαβόλου» μέ τόν Κέν Μάϋναρ καί ή 
ήχητική ταινία «Ή γυναίκα τοΰ δρό
μου». Ό άνωτέρω κινηματογράφος αλ
λάζει πρόγραμμα δίς τής έβδομάδος 
Δευτέρα—Τετάρτη βωβά έργακαί Πέμ
πτη Κυριακή ήχητικές ή ομιλούσες.

‘Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον Ντά- 
γκφιν ή Σφαγεύς τών Αρμενίων», Τά 
Περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πετρόβνας» 
ένα άτραξιόν μέ τόν Κουραμπιέ (Τέντ 
Οϋέλς) καί ένα ήχητικόν σόρτς. Έπί
σης διαφημίζεται S.O.S. τό τραγικόν 
σήμα.

Μοντέρν. Προεβλήθη Στά λημέρια 
τών ληστών» καί «Ό μυστηριώδης θη
σαυρός» μέ τόν Έντυ Πόλο- Προσε
χώς ο κολοσσός «Βαρκάρης τοΰ Βόλγα 

'Ολύμπια. Προεβλήθη «Τό Ζωντα
νό πτώμα τοΰ Τολστόϊ μέ τήν Μαρία 
Ζακομπίνι καί τόν Β. Μπουτόβκιν. Ή 
Διεύθυνσις τοϋ Κινηματογράφου τού
του προσπαθεί μέ κάθε τρόπον νά ευ
χαρίστηση τόν κοινόν μέ τά έκλεκτά 
έργα ποΰ προβάλλει.

Λευκός Πύργος. Έπίσης έτερος Κι
νηματογράφος βωβός έκαμε έναρξιν τήν 
περασμένην Κυριακήν μέ τό έργον «Τε
λευταίος μορφασμός». Ό κινηματογρά
φος ούτος είνε <> μόνος βωβός έκ" τών 
κεντρικών καί έχει εϊσοβον 10 καί 7.50 
δρχ.

Τήν παρελθούσαν Κυριακήν ήνοιξε 
τ ίς πύλας του ό νέος Κινηματογράφος

Ηλύσια» έναάληθινόν κομψοτέχνημα 
καί στόλισμα διά τήν πόλιν μας. Αί έ- ! 
ξωτερικαι εμφανίσεις τοΰ νεοδμήτου ; 
κτιρίου είναι άνωτεραι πολλών μεγά
λων κινηματογράφων τής Ευρώπης, δ I 
εσωτερικός διάκοσμος πλουσιώτατος τε- 
τείως μοντέρνος.

Ή ήλεκτρική έγκατάστασις του τό- |



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

έργων. Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα 
προεβλήθησαν τά έργα Ό κατάσκο
πος τοΰ Σεΐχη-, Ό ματισμένος νόμος» 
«Ούγγρική μελωδία»μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν καί «Ό εύγενής άπατεών» μέ τόν 
Άλμπερτίνι καί τήν Τζίμπσον.

Ό κ. Φωκαεύς διευθυντής τοΰ α
νωτέρω κινηματοθεάτρου μεταβάς τε
λευταίως εϊς Αθήνας έξησφάλισε με
ταξύ τών πολλών άλλων ωραίων ται
νιών καί τήν«Κιβωτόν τοϋ Νώε»,«Λευ
κόν Διάβολον» τοΰ Τολστόϊ κ. ά.

Έπίσης δ κ. Φωκαεύς έκλεισε συμ
φωνίαν διά μίαν καλλιτεχνικήν συναυ
λίαν τής δίδος Μαρίας Γιαννακοΰ υ
ψιφώνου τοΰ έλλην. Μελοδράματος.Διά 
τό τέλος Νοεμβρίου μετεκάλεσε έπίσης 
τόν θίασον τής καλλιτέχνιδος Ελένης 
Χαλκούση, ό όποιος θά δώση δέκαπα- 
ραστάσεις καί μέ τήν ύποχρέωσινδπως 
όιδάξη καί ένα έργον τού Λεσβίου συγ
γραφέως κ. Λόντου. Έπίσης διά τόν 
Δεκέμβριον έξησφάλισε νά βώση σει
ράν παραστάσεων καί ό θίασος Άργυ- 
ροπούλου.

Ό κ· Φωκαεύς μελετφ έπίσης καί 
τήν έγκατάστασιν δμιλοΰντος κινημα
τογράφου έντός τής χειμερινής περιό
δου. Σωφρονιάδης.
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν μοναδικόν μας κινηματο
γράφον προεβλήθησαν τά έργα«Όλευ- 
κός Σεΐχης» καί «Ή πρώτη άγάπη ·

Παρατηρητής.

ΑΜΦΙΣΣΑ
Πανελλήνιον. Προεβλήθη μέ έπι

τυχίαν τό έργον Μαιτρέσσα τοΰ Σατα
νά». Έντός τής εβδομάδας εγκαθίστα
ται έ τφ Κινηματοθεάτρφ καί Ραδιό- 
φωνον. Γιαλέσσας.
ΑΙΤΙΟΝ

Παρθενιάν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό τελευταϊον άνθρωπος τής γής», 
«Ταρζάν ό Παντοδύναμος», «Ή πριγ- 
κήπισσα Τρούλαλα» καί Τό περιποιη
τικό γκαρσόνι Μπιρμπίλης
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Άπόλλοιν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή μεγάλη στολή« μέ μετρίαν έπιτυ
χίαν καί Ματωμένες θάλασσες έπι
τυχώς.

Πουλακάκη. ’Αργεί.
Παρατηρητής.

ΜΕΙΟΛΟΓΓΙΟΝ

"Εδισσων. "Εκαμε έναρξιν τήν παρ. 
εβδομάδα υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Καζαντζή καί προεβλήθησαν τά έργα 
«Ταξεΐδι τοΰ θανάτου», «’Απ’τόν κρη
μνό στή θάλασσα», «Άσφαλτ», «Φό
βος πρό τοΰ έρωτος» καί Ό κύριος 
τοΰ θανάτου άπαντα έπιτυχώς.

Γεωργό πουλάς.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποι κιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μοιραία άγάπη», Ό άγνωστος πρω- 
σωπιδοφόρος», Ό κίτρινος βασιλεύς*  
«Στά καμπαρέ τής Βιέννης», «Ή φλό

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
Γιοσιβάρα» καί «Ή Μπόρα».
Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα ’Α

γωνία κολάσεως , Ό Σαρλώ όδοντο-
* ιατρός» καί Ό σιωπηλός κατήγορος».

σον τής προσόψεως όσον καί ή εσωτε
ρική, χάρμα οφθαλμών, πρωτοφανής 
διά τήν 'Ελλάδα· Έν «λίγοις άπό άπό 
ψεως έμφανίσεως, εσωτερικής διαρρυθ- 
μίσεως, πλούτου καί άνέσεως είναι έκ 
τών ολίγων Κινηματογράφων τής Ελ
λάδος, εϊμεθα βέβαιοι δτι καί αϊ Άθή
ναι στερούνται όμοιου τοιούτου. 'Ως 
μηχάνημα έγκατέστησε τό τής Κλάγκ- 
φίλμ τού οποίου ή άπόδοσις ήτο θαυ- 
μασία.

Μάς παρουσίασε τό «’Ερωτικόν βαλς» 
διαφημίζει δέ άρκετά καλά έργα τά ό
ποια θά προβάλλη κατά τήν παρούσαν 
περίοδον.

Έπίσης έκαμε έναρξιν τών παραστά- 
σεών του ό Κινηματογράφος τοΰ Λευ
κού Πύργου» υπό τήν διεύθυνσιν τών 
κ.κ. Σαμαρά καί Λαγγούρη. Θά προ
βάλλη μόνον βωβάς ταινίας, αν κρίνω- 
μεν δέ άπό άπό τήν συρροοήν τοΰ κό
σμου ποΰ παρετηρήθη κατά τήν πρώ- 
την του, άσφαλώς θά έργασθή καλά 
άρκεί νά έννοήση ή διεύθυνσις τού ά
νω Κινηματογράφου δτι μόνον έξαιρε- 
τικώς καλπ έργα θέλει τό κοινόν τής 
Θ|νίκης.

Καί ή δευτεροβάθμιος καίή τριτοβά
θμιος Έπιτροπαί αί ύρισθεϊσαι δι ι 
τόν έλεγχον τής λειτουργίας τών Κι
νηματογράφων, έκρινον τόν κινηματο
γράφον «Εθνικόν» ώς άκατάλληλον. 
Έπί τής άποφάσειός των ταύτης άς 
μάς έπιτραπή νά έχωμεν τήν γνώμην 
δτι ήτο έντελώς άδικος καί οΰτω άρκε- 
τός άριθμός ατόμων έργαζομένων έν 
αύτφ έστερήθησαν τής έργασίας των, 
πρός δέ καί δυνατόν πλήγμα έδόθη 
εϊς τούς επιχειρηματίας τοΰ άνω Κι
νηματογράφου. Έλπίζομεν δτι ή Π.Ε. 
Κ. εις τήν οποίαν άσφαλώς θά κατα
φύγουν τ ι τόσον αδικούμενα μέλη της 
θά καταβάλλη πάσαν προσπάθειαν 
πρός έπανόρθωσιν τοΰ αδικήματος.

Σινεφίλ

ΠΑΤΡΑΙ
Πάνθεον-Ταράτσα /όμιλών). Προ

εβλήθησαν τά έργα «Τσάρεβιτς .«Τέμ- 
πο-τέμο καί «Καρτιέ-Λατέν .

Πάνθεον-Αίθουσα. Προεβλήθησαν 
«Τζίμ δ κατακτητής», Τσάρεβιτς», 
«Τέμπο-τέμπο» και «Καρτιέ-Λατέν».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά * *φίλμ  
«Φλογισμένα σύνορα*.  «Έν όνόματι 
τοΰ αύτοκράτορος καί Ή μυστηριώ- 
δης κυρία». Προσεχώς Σαχραζάτ .

’ Ανδριόπουλος.
ΚΑΛΑΜΑΙ

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μακρυά άπ ’ τόν κόσμο καί 'Ο Τόμ 
καί ό Σάμ είς ιόν πόλεμο».

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τί; ποτό!» καί «Συζυγικαί θυσίαι».

Μι γάλον.
ΜιΤΥΛΗΝΗ

"Ηρχισε νά ζωηρεύη οπωσδήποτε ή 
κινημ- κίνησις τής πόλεώς μας· Κατά 
τάς διαβεβαιώσεις δέ τών διευθυντών 
τοΰ κινηματογράφου Πάνθεον. έξη- 
σφάλισαν καί θά προβληθοΰν , άπό τής 
οθόνης του ολόκληρος σειρά έκλεκτών 

γα τοΰ θανάτου»,«Λαθρέμπορος / Να
πολέων» καί Ματαιότης».

Προσεχώς Τρελλή Χορεύτρια», Ό 
προδότης», καί «Δοκιμαστικός γάμος».

Μπιζέλης.
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ναυσικα. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή πτώσις τής Βαβυλώνος καί «Κόρη 
άγριου». Παρατηρητής.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθη τό έργον 
«Τό μυθιστόρημα μιας εταίρας». "Η
δη δίδει παραστάσεις δ θίασος Τασίας 
Κύρου μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Μπαρχαμούζας
ΧΙΠΤ

Αστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ι
ερόν καθήκον». «Έντυ Πόλο», "Ονεί
ρου Αγάπης» καί «Μυστηριώδες με
λόδραμα» τά δύο τελευταία μέ αρκε
τήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ή κιβωτός 
τοΰ Νώε . Βονδούρης
ΧΑΝΙΑ

Ίδαΐον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά 
έργα Γύρω στην άγάπη , «Νά βουλευ
τής νά μάλαμα» καί «'Η πρίγκήπισσα 
τοΰ Ιπποδρομίου».

’Ολύμπια. Προεβλήθη τύ έργον 
«Σόνια Βερανώφ . Ε. Κ.
ΛΕΥΚΑΣ

’Απόλλων. Μέχρι τής 28 παρ. έδι
δε παραστάσεις δ θίασος Κούλας Λου
κιανού. Ήδη έπανήρχισε ώς κινημα
τογράφος μέ τό έργον «Ή σειρήν τών 
τροπικών τό όποιον έσημείωσε αρκε
τήν έπιτυχίαν.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Ζήτημα τιμής-, «Ή άλυσσος πού 

σπάζει» καί έν επεισοδιακόν εις 1 έ- 
ποχάς. Τσίρς.
ΤΡΙΚΜΛΑ

'Εθνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«ΔΓ έν εκατομμύριου», Έσχάτη προ
δοσία καί Ή μελωδία τής καρδιάς .

Πανελλήνιον. Αργεί έυ άυαμονεϊ 
θιάσου. Παφίλης.
ΛΑΡΙΣΣΑ

‘Ολύμπια. Άναχωρήσαντος τοϋ θι
άσου Γ. Ξύδη έκαμε έναρξιντών κινη
ματογραφικό»’ του παραστάσειου τήν 
29ην παρ. μέ τό έργον «Λουλούδι στή 
σκιά». Προσεχώς «Τό σκάνδαλον τής 
Ντωβίλ , «Ή Μάσκα’τοΰ Σατανά καί 
Τό ναυτόπουλο . Μούσιος

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
Δικταΐον. Προεβλήθη τό έργον 

«Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου μέ τήν 
"Αννυ "Οντρα. Παρατηρητής.
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Οϊ κοζάκοι , τό περιπετειώδες Ό ι
έραξ’ καί «"Ιχνη λύκου . Προσεχώς 
«Νύχτες καταιγίδας».

‘Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Μά-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΚΙΝΗΣΙΣΤΑΝΠΑΡΙΣΙΩΝ
Ή Παρασκευή είναι ή ημέρα αλλαγής προγράμ 

ματος δλων τών κινηματοθεάτρων τής γαλλικής 
πρώτε υοΰσης. Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθη
σαν τά εξής έργα:

Paramount. «Ό Μπύρντ εϊς τον Πόλον», ται
νία ήχητική.

Alma Palace. «Ό κινηματογραφιστής» μέ τον 
Μποΰστερ Κήτον.

Capucines. «Τονίσκα» μς τήν ’Ίτα Ρίνα, ται
νία βωβή.

Cliehy Palace. «Βροντή» μέ τον Αον Τσάνεϋ.
Omnia Pathe. «Τό μυστήριον τής Βίλλα Ρός , 

ταινία ομιλούσα γαλλιστί.
Gaumont Palace. (-)<> κάμη έναρξην λίαν προ

σεχώς και θά περιλαμβάνω περίπου 6000 θέσεις.
(•aite Palace. «'II σιδερένια μάσκα» μέ τόν 

Ντούγκ Φαίρμπαγκς, ταινία ήχητική.
Max I inder. Ή εβραϊκής ύποθέσεως ταινία 

«Λευή καί Σία». Κατά τήν πριότην τής ταινίας ταΰ- 
της παρηκολουθησαν δωρεάν 100 πελάται ονομα
ζόμενοι Λευή.

Luxor. Ό ’Αδόλφος Μενζοΰ εις τήν ομιλούσαν 
γαλλιστί ταινίαν «Mongosse de pere».

Rialto. «Ή τελευταία μάσκα».
Olympia. Εξακολουθεί τό μεγαλειώδες έργον 

« Ατλαντίς» διά πέμπτην καί τελευταίαν εβδομάδα.
Αγγέλλεται ώς λίαν προσεχής ή προβολή τής 

ταινίας τού Άμπέλ Γκ.άνς «Τό τέλος τού κόσμου».
Τ. Άλλαλοΰφ

Ίμηηθη TO ΜΙΜ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ^ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Τό αμερικανικόν περιοδικόν f'arieli’s τής Νέας Ύόρ
κης αγγέλλει δτι κατόπιν έπεμβάσεως τού γάλλου 'Υπουρ
γού τοΰ Τουρισμού, οί διευθυνταί τών παρισινών κινημα
τογράφων κατήργησαν τά πρός τούς ταξιθέτας καί τό άλ
λον προσωπικόν των υποχρεωτικά πουρμπουάρ.

'Ο γάλλος υπουργός τού Τουρισμού έτόνισεν πρός τούς 
παρισινούς διευθυντάς δτι, κατά τάς πληροφορίας τάς ό
ποιας έχει, ή έλάττιοσις τού άριθμοΰ τών περιηγητών πού 
έπισκέπτονται τήν Γαλλίαν,οφείλεται είς τό υποχρεωτικόν 
πουρμπουάρ. Εϊς τήν ιδίαν δέ αιτίαν όφείλετο καί ή ά 
ραίωσις τών θεατών τών παρισινών κινηματογράφων. Οί | 
διευθυνταί εύρηκαν ορθήν τήν άποψιν τοΰ υπουργού καί . 
δι’ αυτό συνεμορφώθησαν πρός τήν ύπόδειξίν του καί κα
τήργησαν τό πουρμπουάρ.

... 1,1111,111,111111.. .................................................. ............................................
τα Χάρι μέ τήν Μάγδα Σόνια.

Πανουργίας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά 
φίλμ «"Ερως είς τρεις Τύ γυάλινο 
σπίτι μέ τήν Ζακομπίνι, «Πόθος γιά 
τήν ζωήν», «Ό υιός τοΰ Ταρζάν» καί 
διάφορες κωμωδίες.

"Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος τοΰ 
'Ομίλου Νέων Καλλιτεχνών μέ έπι
τυχίαν. Σταμ. Παπ.

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Βαλέντσια , «Τό ρϊγο” τοΰ θανάτου». 
Τό κλειδί τής εύτυχίας» καί δίδει πα

ραστάσεις ό θίασος τών Νέων.
ΚΑΒΑΛΛΑ

13

ΑΙ ΑΓΓΑΙΚΑΙΤΑΜΙΠΜΜ
Αίαν κολακευτικός κρίσεις αφιερώνει δ ημερήσι

ος καί περιοδικός τύπος τής Ν. 'Υόρκης εις τά έν τφ 
Θεάτρφ τού Ζώρζ Κόχαν προβληθέντα τελευταίως 
έργα τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ. Μία τών εφημερί
δων ή «Σίτυ Πόστ»5φθάνει μέχρι τοΰ σημείου νά 
έφιστά τήν προσοχήν τών άμερικανών παραγοιγών 
έπί τοΰ γεγονότος δτι τά έν ’Έλστρει στούντιο έχουν 
υπερνικήσει απολύτως τας εϊς τό «γύρισμα» τών όμι-

(λουσών ταινιών παρουσιαζομένας δυσχερείας καί ώς 
άπόδειξιν φέρει τήν ταινίαν «'Ο νεαρός Γοΰντλεϋ» 

I ήτις αποτελεί ποαγματικήν γεφΰρωσιν τοΰ μεταξύ 
τοΰ θεάτρου καί τής οθόνης κενού Έν τφ μεταξύ 
δ ευτυχής Ζοίρζ Κόχαν δ δποϊος εΐχεν τήν ευφυΐαν 
νά άψηφήση τάςάρκετά βαρείαςύποδείξεις έκ μέρους 
διαφόρων ένδιαφερομένων νά μή είσαχθοΰν ’Αγγλι
κοί ταινίαι εις τήν Αμερικήν, αισθάνεται μεγίστην 
ίκανοποίησιν δταν καταγράφει τά έσοδα τής ημέρας.

0 ΝΟΒΑΡΡΟ m ‘ΤΟ 20ΫΡ0ΫΠΒΜΑ,
Είς τήν Νέαν 'Δ'όρκην ετοιμάζεται κατ’ αϋτάς η κινη- 

ματογράφησις τοΰ περιφήμου θεατρικού έργου Τό σου
ρούπωμα» τοΰ παγκοσμίου φήμης γερμανοΰ συγγραφέιυς 
’Αρθούρου Σνίτσελ,τό όποιον εϊς δλα τά μέρη τοΰ κόσμου 
δπου έπαίχθη έσημείωσε καταπληκτικήν έπιτυχίαν. Είς 
τήν ταινίαν αύτήν θά πρωταγωνιστήσω <> γνωστός μαίΡα- 
μόν Νοβ ίρρο. Τήν μουσικήν τής ταινίας, ή όποία είνε ο
μιλούσα. ήχητική καί άδουσα θά συνθέση ό έπίσης γνω
στότατος Βιεννέζος μουσικοσυνθέτης Όσκάρ Στράους.

. ΤΟ.. ^"θϊ'ΔΪό^..
ΑΓ ΝΩΡΙΣΤΟΝ

= ^Έγκατάστααις όμιλοϋντος καί ηχητικού Ξ 
: Καθίσματα άναπαυτικώτατα πολυτελείας ϊ 
: Αιακόσμησις πλούσια
: Θά προβληθούν τά καλλίτερα έργα περυ- ; 

σινά καί εφετεινά
ϊ ΤΟ Α.Ο.Δ.Ο εγινε πραγματικούς τό ώραι- = 
= ότερον άπό τά συνοικιακά κινηματοθέατρα = 
ϊ Διεύθυνσις: Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ =

ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον.Κατά τήν λήξασαν έβδο- 
λάδα προεβλήθησαν τά έργα μέ καλήν 
έπιτυχίαν Τό θύμα καί Ή δίψα τοΰ 
χρυσού . Προσεχώς Θυσία πατρός*.

Παπαβασιλεΐου
ΑΡΤΑ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν Οί νεο
σύλλεκτοι». «Παλαιά ροΰχα< καί «Εύ
θυμη χήρα».

Ζορμπας
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ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
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Συνολικό; άρι&μός προβλη&εισών ταινιών κατά Γραφεΐον Έκμεταλλεύσεω;
Φόξ Φιλμ 12 — Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη <5 — Μαργουλή 9 — Σινέ Όριάν 1 — Μετρό Γκόλντουϊν 4

Συμβατική 4 —· Ίκαφίλμ 1 — Μαυροδημάκης καί Σία 1 — Χάϊφιλμ 1

Τίτλος έργου Κινηματογρ. 'ραφεϊον Έκμε
ταλλεύσεως Τίτλος έργου Κινηματογρ. ''ραφεϊον Έκμε

ταλλεύσεως

Τί αξίζει ένα τρελλό φιλί 
Αύτή τή νύχτα ίσως 
Άπολύτρωσις 
Βασιλείς τοΰ άέρος 
Τό σπήτι τοΰ δημίου 
Ό κατάδικος 
Χαμένοι θησαυροί 
Πειρατής Παναμά 
Πέλεκυς Δικαιοσύνης 
Σφίγξ τών Πάγων 
Ό Βουκέφαλος στό πόλεμο 
Ανώφελη θυσία 
Κορίτσια τοΰ Ρήνου 
Μία έρωτική νύχτα 
Γαλάζιος άγγελος 
Παρισινές νύχτες 
Καρδιές στήν εξορία 
Νυκτερινή ώρα 
Νύχτα στή Σιγκαπούρη 
Λεγεών ’Αθανάτων 
Ματωμένο ποτάμι 
Καπετάν Αάς 
’Αγάπη δέν ξεχνιέται 
Τό λεβεντόπουλο 
Σουλτάνα τής αγάπης 
Έκδίκησις καί μεταμέλεια 
Νύχτες πόνου ήδονής 
"Οταν ήμουν ληστής 
’Έρχεται σάν κεραυνός 
Ραγισμένο βιολί 
Αθάνατος Αλήτης 
Χαμένα όνειρα 
Εύθυμος Μαδρίτη 
Άπασιονάτα 
’ Αρλεζιάνα 
Ζιγκολό
ΠαντρεμμένοιΧόλλυγουντ 
Αιμάνι ονείρων 
Παρθένες 1930 
Νίκη ή θάνατος 
Γυναίκα ήδονής 
Ραγιά
Κίτρινο διαβατήριο

Σαλόν’Ιντεάλ 
Σπλέντιτ 
Ιάνθεον 
3οζικλαίρ 
Ελλάς

?οζικλαίρ 
Ελλάς

Ιάνθεον 
ί’οζικλαίρ 
Αθηναϊκόν 
θΰφα Πάλας 
Κοτοπούλη 
Οΰφα Πάλας 
’Απόλλων 
Κοτοπούμη 
Ίντεάλ 
’Αθηναϊκόν 
[Ιανόραμα 
Ροζικλαίρ 
Έλλάτ 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ

Σπλέντιτ 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς 
Κοτοπούλη 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Ροζικλαίρ 
Πάνθεον 
Αθηναϊκόν 
Κοτοπούλη 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ

Φόξ Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλντ. 
Ε>όξ Φίλμ

I Μαργουλής

Φόξ Φίλμ

ί. Μαργουλής 
Συμβατική 
Αμολ.-Βουλγαρ 

Συμβατική 
■ίουρουνιώτη 
Αμολ.-Βουλβαρ

Μετρό Γκόντ. 
Α μολ.-Βουλγαρ.

Φόξ Φίλμ

Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή

Φόξ Φίλμ

Άμολ.-Βουλγ.
Συμβατική 
Μαυροδημάκη 
Μετρό Γκόλντ. 
Σινέ Όριάν

Συμβατική 
Φόξ Φίλμ 
Μαργουλή 
Μετρό Γκόλντ. 
Μαργουλή 
Άμολ.-Βουλγ.
Χάϊφιλμ 
Σινέ Όριάν

1

Ί

ΧΑΤ ΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14 
ΑΘΗΝΑΙ

Τ ηλεγραφήματα ΦΙΡΝΑΤΕΞ 
Άριθ. τηλεφώνου 51—69

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29

ΘΗΝΙ
Τηλεγ.ΣΙΝΟΡΙΑΝ Τηλέφ.56—99

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

ΤΗΛ. ΣΤΤΥΡΙΔΗΣ
Μηχαναί—Τα» νία

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 61—95

Κ. ΚΑΙ Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ·' ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α 

ΑΘΗΝΑΙ

Τη λ εγρα φ ήμ. Φ Ρ Α Ν Κ ΦIΑ Μ 
Τηλέφωνον 67—21

ΙΚΑΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΗΣ 4 

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφήματα ΙΚΑΦΙΛΜ 

Τηλέφ. 53—05

ΧΑΤ ΦΙΛΜ,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΕΗΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

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

ΑΘΗΝΑΙ

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

U. Ε. Α.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. 6
ΑΘΗΝΑΙ

Τ η λεγραφή μα τα: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
Τηλέφωνον: 52—01

Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΗΔΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ Κ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7 ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36

Ταχ. Κιβώτιον 56 ΑΘΗΝΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΆ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β

»» 
Κ1ΒΒ«ΑΙ0ΓΡΑΦ. SHKEIP8S8IS 

Γραφεία 

Όόός Φείόέου άριϋ'. 11 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλεγραφική Διεύθυνσις 
ΜΑΥΡΟΦΙΑΜ 

Τηλέφωνον : 67—36

Δ. 1. ΚΑΡΡΑΣ 
(Κληρονόμοι)

ΚΙΝΗΜΑΤ- EHIXEIPH2EIS
Πατησίων 12

Τηλεγραφήμ. Ροζικλαίρ» 
ΑΘΗΝΑΙ

1. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Βερανζέρου 14 

ΑΘΗΝΑΙ

ΙίΙΑΗΝΟΤ i uun
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

ZEISS IKON 
A. G. DRESDEN
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Πατησίων— Χαλκοκονδύλη

ΑΘΗΝΑΙ



*

τής έμπορικής άξίας τών ταινιών

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔ^Ρ
ΚΑΙ \Π3

ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙ©ΝΑΑ\<-Τζ
είναι ότι τό ΚινημΌτοθέατρο ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ τό όποιον προβάλλει aVowM 

τών ’Εταιρειών τούτων ερχεται ΠΡΩΤΟΝ είς εισιτήρια άπό όλους τδύ^\ 
κεντρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών X

Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα άνω τών 18000 θεατών παρηκολούθησαν τό άριστούργημα τής 

ΜΠ1ΛΛΤ NTUB 

ΤΟ ΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΒΙΟΛΙ
Κατά δε τήν τρέχουσαν Εβδομάδα ή ιδία κοσμοσυρροή έξακολουθεΐ μέ τό δυνατό δραματικό έργο 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ 
μέ τήν Λωρέττα Γιώγκ καί Ντούγκλας Φαίρμπανκς

Τήν δέ προσεχή έβδομάδα αρχίζει ή προβολή τής περίφημου όπερας—όπερέτιας

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
μέ τόν μεγαλείτερον βαρύτονον ΤΖΩΝ ΜΠ 3ΛΣ μέ 40 τραγούδια καί κόρα άπό 100 

πρόσωπα. Σκηνοθεσία, πλούτος καί ύπόθεσις πού θά καταπλήξουν

«Η
Λίαν προσεχώς θά προβληθούν άπό τής οθόνης τών μεγάλων Κινηματογράφων : 

ΚΥΡΙΑ 
NO NAN 
μέ τόν

ΕΡΜΙΝΑ >, «ΣΑΛΛΥ», «ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ”, NO
ΣΕ ΤΟ» μέ τόν Άλ Τζόλσον. «Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΡΑΚ ' 

ΑΦΙΣΤΟΣΑΓΓΕΛΟΣ» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ κλπ. κλπ.

ΤΕΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ (Ζουρνάλ)

ΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΟΣ 14 — Τηλεγραφήματα : ΦΙΡΝΑΤΕχ

’Αντιπρόσωποι Μακεδονίας—Θράκης

. ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΙ Γ. ΜΑΡΚΑΤΑ ΥΙΟΙ
Βίκτωρος Ούγκώ 5 — Θεσσαλονίκη


