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Ή συμπαθητικοτάτη καλλιτέχνις της ’Επαγγελματικής Σχ«λή; θεάτρου, πρωταγωνίστρια 

τοΰ νέου 'Ελληνικού έργου «Μακρυά απ’ τον κόσμο» παραγωγή; «’Ολύμπια Φίλμ» 
τοΰ όποιου ή προβολή εις τό μεγάλο κινηματοδέατρον «Σπλέντιτ» άρχεται άπό 

τής αϋριον Δευ έρας 10 τρέχοντος. Εις τό άνωτέρω έργον τούς πρωτεύοντας 
ανδρικού; ρόλου; κρατούν, ό δεδοκιμκσμένο; πλέον συμπαύής 'Έλλην 

καλλιτέχνη; τού κινηματογράφου κ. Δ. Τσακίρης και ό κ. Όρ. Λά
σκος ό καί συγγραφεύς τοΰ σεναρίου
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Ό συμπαθής Ρώσσος καλλιτέχνη; ό οποίος ως γνωστόν προσελήφθη υπό τής Ουφα, εμφανίζεται 

τήν προσεχή Δευτέραν άπό τής οθόνης τοϋ
ΟΤΦΑ ΠΑΛΑΪ

είς τόν ΰπερκολοσσόν

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ
άπό τό έργον τοϋ μεγάλου συγγραφέως Δέοντος Τολστόϊ X A ΤΖΗ*ΜΟΥ  Ρ ΑΤ·Κϊς τό έργον αυτό 

λαμβάνουν επίσης μέρος ή Λίλ Ντάγκοβερ καί ή Μπέττυ ’'Αμάν
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Η ΝΕΑ ΟΨΙΣ TOY ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

■ 'Ο κινηματογράφος είνε διά τήν ’Αμερικήν μα
ζί μέ τήν κατασκευήν αυτοκινήτων καί τό λαθρε
μπορίαν ;τών οινοπνευματωδών ποτών, ή μεγαλει- 
τέρα εθνική βιομηχανία! ’Εκείνο δμως πού δέν ε
μποδίζει τάς τεράστιας κινηματογραφικές εγκατα
στάσεις της νά προσλάβουν μίαν εντελώς βιομηχα
νικήν δψιν καί κάμνει άντιθέτως τό Χόλλυγουντ νά 
εΐνε ένα εντελώς μοναδικό μέρος στον κόσμο, εΐι ε 
δ διαβολεμένος χορός τών χιλιάδων τών «γκέρλς», 
τά οποία μόλις ένεφανίσθησαν αί δμιλοϋσαι ή ήχη ■ 
τι· αί ταινίαι έγκατέλειψαν άποτόμως τάς σκηνάς 
τοϋ θ-εάτρου καί τής έπιθεωρήσεως τοΰ Μπρόν.τ- 
γουαιη καί έτράπησαν πρός τά κινηματογραφικά 
«στούντιο» τής Καλιφορνία.-. ’Έτσι ή ζωή τής νε- 
αράς «γκέρλ» πού διψά τήν δόξαν καί επιθυμεί μέ 
άπλησιίαν τά δολλάρια ήλλαξεν άποτόμως, δλότελα 
δψιν διότι έγκαιέλειψε τήν νυκτερινήν ζωήν ποΰ 
ζοί σε έ'ως τώρα είς τά θέατρα καί ξυπνά άπό τά 
ξημερώματα διά νά έργασθή στον κινηματογράφο!

Μέχρι προ δύο άκόμη ετών γιά νά μπορέσης νά 
άποθαυμάσης καί νά χειροκρότησης τις ωραιότερες 
γάμπες έπρεπε νά πληρώσης είσοδον δέκα δολλα- 
ρίων! Παραλλήλως καί ή ζωή μιας ωραίας νέας 
τών μιούζικ χώλ ήτο ανθυγιεινή, σκληρά, καί τό ε
πάγγελμα δέν έπέφερε μεγάλα κέρδη.

Άπό τής ημέρας δμως ποΰ τά χαριτωμένα αυτά 
πλάσματα εύρήκαν μέ τόν κινηματογράφο, τόν ήλιο 
τόν όποιον πρώτα δέν έ'βλεπαν ποτέ, τήν ά’νεσιν, 
τά κέρδη, καί δλιγώτερον κοπιαστική δουλιά καί τό 
καθένα άπό αυτά μπόρεσε νά έλπίση δτι θά κατόρ
θωνε μιά μέρα μέ τήν άξια του, μέ τήν ώμορφιά 
του, μέ τις ώραΐές του γάμπες καί τό άγαλματώδες 
σώμα του,‘καί μέ,.,λίγη καλή τύχη νά έξελιχθή είς 
κινηματογραφικόν άστέρα, τά μιούζικ χώλ τής Νέας 
Ύόρκης έρημώθησαν καί τό Χόλλυγουντ ήλλαξε 
δψιν μέ τήν επιδρομή τών χορευτριών, οί όποιες έ- 
πέπεσαν έκεϊ ώς σμήνη άκρίδων καί τοΰ έδωκαν 
μιά νέα δψ. καί έ'ναν τόνον ζωήτ, κεφιού καί γλεν- 
τιοΰ !

'Η αιδώς, ή συμβατική αιδώς ήναγκάσθη καί 
αυτή νά συνθηκολογήση, νά ύποχωρήση, τ' άνα- 
γνωρίση τήν ήτταν της, καί οί κάτοικοι τής πρω

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ «ΓΚΕΡΛΣ» 

τευούσης τοΰ κινηματογράφου ήναγκάσθησαν νά 
συνηθίσουν τό θέαμα τών εκατοντάδων τών cho
rus gerls ποΰ προελαύνουν στούς δρόμους κατά 
στρατιωτικούς τρόπον τινά σχηματισμούς, ή φά
λαγγας, ντυμένα μέ ένα ίχνος υποκαμίσου καί μέ 
μιά κιλότα μικρού παιδιού, ποΰ άφίνουν νά διακρί- 
νωνται δλαι αί γραμμαί καί αί καμπυλότητες τοΰ 
σώματός των !

Τά «γκέρλς» έκαμαν τώρα τήν τύχη τους καί 
δέν περιμένουν, δπως Άλλοτε τήν λιμουνίζα τοΰ 
θαυμαστού των διά νά τάς παραλάβη καί τάς όδη- 
γήση στό διαμέρισμά τους κατά τήν λήξιν τής νυ
κτερινής παραστάσεως. Τώρα ή κάθε μία έξ αυτών 
έχει τό ιδιόκτητο αυτοκίνητό της, τό όποιον όδηγεΐ 
μόνη της μέ δαιμονιώδη ταχύτητα, άνάλογη τοϋ 
δαιμονισμένου χορού πού έκτελοΰν καθημερινώς 
προ τού κινηματογραφικού φακού τά πόδια της!

Ποτέ τό Χόλλυγουντ δέν είδε τέτοια κίνησι ζω
ής, τέτοιο κέφι καί τέτοιο γλέντι δπως άπό τής επι
δρομής τών γκέρλς ποΰ σκορπούν τά γέλια, τή χαρά 
καί τή δίψα τής ζωής καί τών άπολαύσεών της γύ
ρω τους.

Τά πράγματα βαίνουν τόσο γοργά στήν πρω
τεύουσα,στήν κοιτίδα τού κινηματογράφου, ώστε τά 
κορίτσια φεύγοντας άπό τήν παράστασι γιά νά πά
νε στό μπάρ ή στό εστιατόριο, δέν έχουν καιρό γιά 
νά περάσουν άπό τό βεστιάριο γιά νά ντυθούνε, 
άλλά βγαίνουν δπως εΐνε μέ περιβολήν περίπου 
λουτρού μέ τά μπράτσα καί τις γάμπες γυμνές χω
ρίς καπέλλο μέ τό κοντό πανταλονάκι πού άντικατέ- 
στησε σήμερα τό φύλλον συκής τών άρχαίων !

Έν τούτοις ή κίνησις αυτή γύρω άπό τά γκέρλς 
δέν έφθασε άκόμη είς τήν πλήρη έξέλιξίν της. Έ- 
πονται ήμέραι μεγαλειτέρας άκόμη δόξης τών χο
ρευτριών μέ τήν τάσιν ή οποία επικρατεί σήμερον 
είς τόν όμιλούντα κινηματογράφον, δπως δλα τά 
θέματά του λαμβάνωνται κατά προτίμησιν άπό τήν 
ζωήν τών μιούζικ χώλ.

Ή κυριαρχία τών όμιλουσών καί ηχητικών ται
νιών εΐνε τήν στιγμήν ταύτην άπόλυτος είς τό Χό- 
λυγουντ. Άλλά τίθεται τό ερώτημα: άμα παρέλθη ό 
ενθουσιασμός τής πρώτης στιγμής, ποία θά εΐνε ή

«Ό νεωτερισμός ήτο αναπόφευκτος νά σημειώση 
έμπορικήν επιτυχίαν μέ τις πρώτες ομιλούσες ται
νίες. Άλλά έφόσον παρέρχεται τό θέλγητρον τού 
«νεωτερισμού», τοΰ «άσυνήθους» καί ικανοποιείται 
ή περιέργεια τού κοινού, έπί τοσούτον ή άρχική ε
πιτυχία μειούται. Τό παγκόσμιον γενικώς κοινόν 
αντιλαμβάνεται ολοένα περισσότερον τάς άτελείας 
τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου, μοΰ φαίνεται δέ 
δτι μάλλον μπορεί κανείς νά προΐδη τήν τελικήν έ- 
πικράτησιν τών βουβών ταινιών».

Οί κριτικοί γενικώς δλου τού κόσμου καταφέρον
ται κατά τού όμιλοΰντος κινηματογράφου καί προ
λέγουν δτι τό κοινόν θά βαρυνθή έπί τέλους τάς 
έρρινους συνομιλίας καί τάς «σπηλαιώδεις» φωνάς 
ποϋ τοΰ σερβίρουν οί δμιλούσες ταινίες.

Τό δέ «Φιλμ Σπεκταϊτορ», ή πλέον άνεξάρτητος 
κινηματογραφική έπιθεώρησις διεξάγει σφοδρόν ά- 
γώνα κα'άτοΰ θεάματος. Άφ’ ετέρου, άπό τάς κα
τηγορηματικός δηλώσεις τών διευθυντών τών με
γάλων «στού<τιο» δτι δέν θά παράγουν εις το μέλ
λον παρά μόνον δμιλούσας ταινίας, διακρινεται σα
φώς ή ανησυχία καί ή άβεβα ότης, άπό τήν οποίαν 
ούτοι κατέχ νται,

Διά νά λυθή θετικιότερα τό ζήτημα δ Κάρλ 
Αέμλετής Ούνιβέρσαλ έσκέφθη νά άποταθή απ’ εύ-

τελευταία κρίσις τού κοινού καί ποία ή τύχη τού 
νεωτερισμού τούτου; Έπί τού ζητήματος τούτου αί 
γνώμαι εΐνε διηρημέναι είς τήν ’Αμερικήν. Προ δύο 
μόλις μηνών ό Τσάρλυ Τσάπλιν, δ περίφημος Σαρ
λώ, έδήλωνε μέ τόν κατηγορηματικώτερο τρόπο δτι 
δέν θά «γυρίση» ποτέ όμιλούσαν ταινίαν. ’Ήδη δ
μως αγγέλεται δτι ή προσφορά ενός εκατομμυρίου 
δολλαρίων, τήν οποίαν τού έκαμαν διά μίαν όμι
λούσαν ταινίαν τόν κάμνει νά μεταβάλη γνώμην!

Τόν παρελθόντα Νοέμβριον άφ’ ετέρου ό Τζών 
Μάκ Κόρμικ έδήλωνε μέ τόν κατηγορηματικώτερον 
τρόπον,< δτι ή Κόλλιν Μούρ δέν θά «έγύριζε» παρά 
μόνον βουβές ταινίες. Καί δλη ή τελευταία ταινία 
τής ωραίας κ·ί συμπαθητικής καλλιτέχνιδος είνε η
χητική!

Ή έπανάστασις, ή οποία έπήλθε στον κινηματο
γράφο μέ τις ομιλούσες ταινίες, έπέφερε μιά γενική 
άναστάτωσι είς τόν κόσμο ιών «άστέρων» καί συ- 
νέτριψε όριστικώς τό στάδιον πλείστων έξ αυτών. 
Οΰτω ή Πόλα Νέγκρι αναγκάζεται νά παίξη εφεξής 
στήν Γερμανία, ή Γκρέττα Γκάρμπο, ό Νΐλς Άστερ 
καί αυτός ό ’Έμιλ Γιάνιγκς άρχισαν νά χάνουν τήν 
λάμψι τους καί νά καθίσταται ή τύχη των άβεβαία. 
'Η Μπέσσι Λόβ άφ’ ετέρου καί ό Μπάλτερ μεσου
ρανούν, ή δέ Μαίρη Πίκφορντ έσημείωσε καί είς 
τόν όμιλούντα κινηματογράφον 
σημαντικωτάτην επιτυχίαν.

Τί προτιμά τθ κοινόν; Τούς 
παλαιούς άστέρας ή τούς νέ

ους; Τις βουβές ταινίες καί τις 
μεγάλες άρτίστες, ή τις ηχητι
κές καί τις ομιλούσες καί τάς έ- 
λαφράς ηθοποιούς καί τά 
«γκέρλς» μέ τούς χορούς καί 
τά^τραγούδια τους; ’Ιδού πώς 
συνοψίζεται τό ζήτημα καί πώς 
τίθεμαι τό ερώτημα.

Έάν έλάμβανε κανείς ώς βά- 
σιν καί ώς κριτήριον τάς είσ- 
π’ράξεις έκ τής παραγωγής τών 
ηχητικών ταινιών έν σχέσει καί 
έν παραβολή μέ τάς εισπρά
ξεις έκ τής παραγωγής τώνβου- 
βών τοιούτων θά κατέληγεν είς 
τό συμπέρασμα δτι τό μέλλον 
ανήκει είς τόν όμιλούντα κινη
ματογράφον.

Πράγματι ό κινηματο /ραφι- 
κός οίκος Γουώρνερ Μπρόδερς 
δ όποιος εύρέθη πολλάκις είς 
τά πρόθυρα τής πτωχεύσεως, 
έκέρδισε έ'νδεκα εκατομμύρια 
δολλάρια κατά τό λήξαν έτος 
άπό τάς δμιλούσας καί τάς ή 
χητικάς ταινίας.

Ό Ζέσσε Λάσκυ άφ’ ετέρου 
αυθεντία έπί τών κινηματογρα
φικών ζητημάτων, έκφράζεται 
οΰτω:

ΑΠΟ TO NEON ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Μία άπό τις χαρακτηριστικές σκηνές τοΰ πρώτου έργου τής νέας Ελλην. 
Έταιοίας «’Ολύμπια Φιλμ» «Μακρυά απ' τόν κόσμο» μέ πρωταγωνιστας 
τόν κ?Δ. Τσακίρην, τήν δίδα Μαίρην Σαγιάνου καί τόν κ. Όρ. Λάσκον, 

τοΰ οποίου ή προβολή άρχεται είς τό «Σπλέντιτ» άπό τή; 
προσεχούς Δευτέρας 10 Φεβρουάριου
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. Belleli (Alexandrie). Ή διακοπή τής αποστολής 

τοΰ φύλλου όφείλετοι είς λάθος. Έγράψαμεν μάλιστα εις 
τόν ανταποκριτήν μας έν τή πόλει σας νά μας γνωρίση 
ποια φύλλα δέν έλάβατε διά νά σάς τά άποστείλωμεν. Τό 
πρωτοχρονιάτικο τιμάται δραχμάς 30. Ό Κινηματογράφος 
«Άκροπόλ» πού μάς γράφετε εΐνε θερινός. Συνεπώς δέν 
λειτουργεί ήδη.

— Γιαλέσσαν ("Αμφισσαν). Πρέπει, έφ’ δσον θά δη- 
μοσιευθή κάτι καί φέρει υπογραφήν, νά φέρη καί τήν ευ
θύνην ό ΰπογράφων. Γιατί λοιπόν δέν θέλετε νά φέρετε 
τήν-ευθύνην έφ’ δσον εΐνε αληθές τό καταγγελόμενον ;

— Μιχάλου. (Καλά μας).—Είς τόν κ. Χανδρινόν εστάλη 
καί έκ δευτέρου τό πανηγυρικόν, έφ’ δσον δηλοϊ δτι δέν 
έλαβε τό πρώτον. Εΐνε δμως πολύ λυπηρά ή κατάστασις 
τών ταχυδρομείων μας.

Γ. Σσμ (Κοζάνην). Νά ελσ&ε βέβαιος δτι ή διεκπε- 
ραίωσις έντεϋθεν γίνεται κανονικωτάτη. Έλπίζομεν καί ό 
κ. Παπαζήσης νά μή έχη παράπονα. Άπόδειξις καί δεκά- 
δραχμον κ. Καλουμένου έλήφθησαν, εΰχαριστοϋμεν.

— ΙΙανονργιαν (Λεβάδειαν). Μολονότι μάς ειδοποιή
σατε δτι άπεστείλατε δι’ έπιταγής έξόφλησιν λογαριασμού, 
έν τούτοι ς μέχρι σήμερον δέν έλήφθη.

— Μαρχίδην (Δράμαν). Έλήφθησαν έναντι λ]σμοΰ 
δραχμαί 150. Εις τόν κ. Δεμερτζήν, Σύλλα 252, στέλλεται 
τακτικά τό τεύχος. Πρόκειται περί τοΰ Ιδιου ή άλλος εΐνε 
ό κ. Δερμεντζόγλου ;

— Σμπόνιαν (ΙΙρέβεζαν). Σάς εΰχαριστοϋμεν πολύ. Νά 
μάς άποστείλετε δύο μικράς φωτογραφίας διά νά σας έ- 
φοδιάσωμεν μέ δελτίον ταΰτότητος.

— Άριτζΐδην (Άλιστράτην). Σάς εΰχαριστοϋμεν καί 
σάς παρακαλοϋμεν νά μάς στέλλετε τακτικά.

— Τσιρς (Λευκάδα). Εΰχαριστοϋμεν διά τό ένδιαφέ- 
ρον σας. Είς τά ’Ιωάννινα διωρίσθη άλλος, επομένως μό
νον διά τήν "Αρταν φροντίσατε. Άναμένομεν άπό τόν 
κ. Γιώτην άνταπόκρισιν.

— Γιώτην (’Αμφιλοχίαν). Παρακαλοϋμεν αρχίσατε 
αποστολήν ανταποκρίσεων καθ’ εβδομάδα, συμφώνως μέ 
τό δημοσιευόμενον στύλ.

— Νικάκην (’Ιωάννινα)· ’Αρχίσατε παρακαλοϋμεν τήν 
αποστολήν ανταποκρίσεων τακτικώς καθ’ εβδομάδα καί 
άποστείλατε τήν τακτικήν διεύθυνσίν σας.

— Στροϋμπον (Καλλιθέαν). - Μάς φαίνεται πολύ πε
ρίεργον νά μή φθάνουν είς τά γραφεία μας αί έπιστολαί 
σας. Μόνον εις τήν αλληλογραφίαν σας συμβαίνει αύτό. 
’Άς έλπίσωμεν δμως δτι θά είναι τό τελευταϊον. Γιά τό 
άλλο ζήτημα δυστυχώς ακόμη τίποτε.

— Καζαντζήν (Ξάνθ-ην).—Μολονότι δέν γίνεται καμ- 
μία έκπτωσις, έν τούιοις πρός χάριν σας δεχόμεθα πρός 
75 δρχ. "Εχετε ΰπ’ δψιν σας παρακαλοϋμεν πάντοτε τήν 
προπληρωμήν τών συνδρομών. Κινηματογρ. «Πάνθεον» 
ένεγράφη, άναμένομεν έμβασμα. Άπεστάλησαν έπίσης ζη- 
τηθέντα τεύχη διαφόρων.
ιιιιιιιιιιηιιιιηιιιιιιιιιιι·ιιι·ιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι··ι  
θείας πρός τό κοινόν καί ένα λαϊκόν περιοδικόν έ- 
χον κολοσσιαίαν κυκλοφορίαν έθεσε σαφώς τό ερώ
τημα εις τούς άναγνΰστας του. Έκ τών άπαντήσεοσν 
των έξήχθή τό συμπέρασμα δυι τά ενενήντα εκατο
στά αυτών έκηόύχθησαν αναφανδόν υπέρ τοΰ βω
βού κινηματογράφου. Ταΰτοχρόνως μία μεγάλη κα
θημερινή αγγλική έφηήερίς άπηύθυνε κι’ αυτή τό 
ί'διο ερώτημα είς τούς αναγνώστας της. Είς τούτο 
άπήντησαν ζόΟ.ΟΟΟ ’Άγγλοι, οί ήμίσεις δέ τών άν- 
δρών καί τά τρία τέταρτα τών γυναικών έ'δο,καν τήν 
προτίμησίν των είς τάς βουβάς ταινίας.

Εν τούτοις παρ’ δλπ ταύτα δέν μπορεί κανείς 
νά έξαγάγη κανένα δριστικόν συμπέρασμα.

.... ....................................................................... ...................

Ι| ΣΤΗΛΗ
ϊ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ i

Καιτην Μ. ( Ενταΰ&α.) Σάς εΰχαριστοϋμεν διά τά 
θερμασας συγχαρητήρια. Τό πρόγραμμα τό όποιον άκο- 
λουθεϊ ο «Κινημ. Άστήρ» συνίσται είς τό νά βαίνη διαο- 
κως βελτιουμενος. Ο JFilly Fritsch εΐνε ουγγρικής έθνι- 
κοτητος και αγαμος. Ή διεύθυνσίς του εΐνε Kaiserdamm 
9d, Berlin Charlottenburg. Τοΰ Harry Liedtke εΐνε, 
Bismarck Allee, 16, Berlin—Gri'umewald, τοΰ δέ Jqo 
Sum και Lilian Harvey Universum Film Studios, Berlin 
Neubabelsberg, Deutschland. Τών Greta Garbo καί John 
Gdbert εινε' Metro Goldwyn Studios, Culver City, Cal,, 
L’S.«.. και τής Billy Dove, First National Studios, Bar- 
bank, C,al U.S’.J. Γενικώς άπαντοΰν είς τούς θαυμαστάς 
των δια τής αποστολής μιάς ένυπογράφου φωτογοα- 
φιας των.

Λουκίαν Κονιδάρη ( Ενταϋ&α). Ή διεύθυνσίς τής 
Mary Pickford εινε : Pickford-Fairbanks Studios 1(Μ 
Ν Formosa, Hollywood, Cal. U.S.A.

___  Wambas

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
Η νέα ©μιλοΰσα_ ταινία τοΰ "Αϊχμπερνκ -Hai 

lang Θα προβληθη ατό Καπιτόλ τοΰ Βερολίνου 
εντός τοΰ Φεβρουάριου.

, ή*  Πάουλ Ρίχτερ θά παίξη σέ μίκ όμιλοΰσα ται
νία υπο, την διευθυνσιν τοΰ Δανοΰ σκηνοθέτου 
Σνεβουακτ, ήτις θά έκδοθή είς τήν γερμανικήν, 
γαλλικήν, αγγλικήν καί δανικήν, γλώσσας τάς ό
ποιας γνωρίζει ό αλησμόνητος Σίγκφριντ.

Η Εβελυν, Χόλτ πρισελήφθη νά πρωταγωνι- 
<3τ0<35’ ,,S το νε® φιλμ τής Χέγκεβαλντ «Τό κορίτσι 
του Βόλγα». r

_Πρό ημερών προεβλήθη εις ένα κινηματοθέατρου 
του Μπροντγουαίϋ διά πρώτην φοράν μία ήχητική 
γερμανική ταινία, ή όποια έσημείωσεν έπιτυχίαν. 
Πρόκειται περί τού «Σένα αγάπησα*.  Τό γεγονός 
σχολιάζεται εϋφήμως.

Ο I ιοσεφ Στέρνμπεργκ, όστις έσκηνοθέτησε γιά 
λογαριασμό της Ufa τό πρώτο ήχητικό ευρω
παϊκό φιλμ . του Γιάννιγκς «'ο γαλάζιος άγγε
λος», δια το οποίον τόσα λέγονται, θά εΰτυχήσωμεν 
δε να τό ίδωμεν εφέτος, αναχωρεί κατ’ αύτάς έκ 
Βερολίνου επιστρέφων είς Χόλλυγουντ, οπού θά 
συνέχιση τήν συνεργασίαν του μέ τήν Παραμάουντ.

II .Πολα Νέγκρι άνεμένετ© εις Βερολΐνον έρχο- 
μενη εκ Παρισίων δι’ αυτοκινήτου. 0ά παραμείνη 
δι ολιγας ήμέρας είς το Hold Adlon.

δηλωςις
Σχεπκώς μέ τά κατά καιρούς είς τό παρελθόν 

δημοσιευθέντα είς βάρος τοΰ κ. Σ. Στεφανίδη,πρώην 
διευθυντοΰ τήςΦόξ Φίλμ, ό «Κινημ. Άστήρ» εύρί- 
σκεται εις την ευχάριστου θέσιν ν’ άποδώση είς 
τ ,ΰτον τό δίκαιον,καθ' δσον ά'πασαι αί σχετικά! πλη- 
ροφορίαι άπεδείχθησαν εσφαλμένοι καί ανακριβείς 
δοθεΐσαι ημΐν παρά τρίτων, έκ τών συνήθων προ
φανώς καλοθελητών, έπί συκοφαντική) κατά τού εϊ- 
ρημένου προσώπου σκοπφ.

Έφ’ ψ έκφράζοντες τήν πρός τόν κ. Στεφανίδην 
θλίψιν μας, δηλοΰμεν δτι ή παλαιά μας πρός αυτόν 
εκτίμησις παραμένει αμείωτος.

Κινηματογραφικός Άστήρ

υποκριτών τού φίλμ, σέ δυό/ κύρίως, δμαδές; Στόύς 
έπαγγελματίες—ήθ.οποιούς θέατρου—καί σιάύςερα- 
σιτέχνες. Ή άντίληψί μου λοιπόν είναι ή όλότελη 
χρησιμοποίησι τών προιτων. Δέν εννοώ; φυσικά, τόν 
αύστηρό άποκλεισμό τών δευτέρων, πού—σπανιώ- 
τατα—κι’ αύτοί κάτι μπορούν νά κατορθώσουν.

Οί έπαγγελματίες δμως έχουν άποχτήσει πιά τόν ■ 
«άέρα τής σκηνής», ξέρουνε νά χειρονομούν μετρη
μένα, νά «μορφάζουν» μ’ επιτυχία, νά κινούνται μέ 
χάρι. Έπίσης βρίσκουνται μακρυά άπ’ τόν αύτεπαγ- 
γελματισμό, τούς παράφορους νεανικούς ενθουσια
σμούς καί τήν κινηματογραφομανία, ελάττωμα χα
ρακτηριστικό, τών ερασιτεχνών. ’Άλλωστε τ’ άποτε- 
λέσματα τής χρησιιιοποίησής τους σ’ αρκετούς ρό
λους μιλούνε τόσο εύγλωττα, ενώ τούναντ ο, ή πρό- 
σληψιτών δεοτέρων, ώς πρωταγωνιστών μάλιστα(’). 
είναι, άναμφισβήτητα, οίχτρή.

Τελειώνοντας θέλω νά έφιστήσω τήν προσοχή 
τών Ελλήνων παραγωγών καί στο άλλο εξαιρετικό 
σημείο. Στήν προσεχτική εκλογή τών δπερατέρ. Για
τί, δυστυχώς, αρκετοί πρώην μεταφραστές τών τίτ
λων τών ταινιών—έργασ α πού καί σ’ αυτήν ώς 
έπιτοπλεΐστο αποτυχαίνουν, κάνοντας οίχτρές> λαν
θασμένες ερμηνείες—μετέρχουνται καί τό «λεπτό» 
επάγγελμα τού δπερατέρ. Γιά τ’ άποτελέσματα τής 
πρόσληψηςτών αύτεπάγγελτων αυτών κυρίωνςπράγ- 
μα πού έχει γίνει, δυστυχώς, δύο τρεις φορές ώς 
τώρα, ώς δπερατέρ, δέ θά μιλήσω διόλου. Είναι,, άλ
λωστε, τόσο κωμικά, τόσο έμφαντικά, τόσο έύνόητά.

Αωρος Φαντάζης

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ειν’ αναντίρρητο πώς ή ελληνική κινηματογρα
φία, τά τρία αυτά τελευταία χρόνια, σημείωσε αρκε
τές προόδους. Μπόλικα φίλμ είδαν τό φώς, διαφό
ρων εταιρειών, πού αν καί δέν ήσαν «κολοσσοί», 
«υπερπαραγωγές» καί «θαύματα»·, ύποσχόντουσαν 
δμως μιά καλύτερη έξέλιξι.

Τά έναλλαχτικά στάδια τής εξέλιξης, ψυχόρμητα 
τό πιστεύω θά τά περάση γοργά ή ελληνική ταινία, 
γιάνά φτάση τό ύψος πού πρέπει νά βρίσκ εται 
μιά παραγωγή καί στήν αποστολή της.

Επειδή δμως κάποιοι «μεγαλόσχημοι» "Ελλη
νες σκηνοθέτες, διευθυντές μεγάλων «ανωνύμων» 
κινηματογραφικών εταιρειών, γυρίζουν φίλμ μέ 
στοιχεία—σενάριο, ήθοποίο-, δπερατέρ—πού άντί- 
κεινται, κατά τήν άντίληψί μου, πρός τήν ολοκλη
ρωτική πρόοδο τής ελληνικής κινηματογραφίας, γι’ 
αύτό έθεώρησα πρέπον νά εκθέσω εδώ λεπτομε
ρώς τις απόψεις μου γύρω άπ’ τό ζωτικό αύτό ζή
τημα, κατακρίνοντας τό ελαττωματικό σύστημα πού 
ακολουθούν οί προαναφερθέντες παραγωγοί.

Κ’ έτσι, πρώτα-πρώτα, θά εξετάσω τόν «χαρα
κτήρα» πού πρέπει νάχη ένα ελληνικό σενάριο. Ε
ξηγούμαι. Γυρίστηκαν μερικά φίλμ πού είχαν κα
θαρά ελληνικήν ύπόθεσι, έχτυλισσομένην άπάνο) 
στά πολυτραγουδησμένα, τά αιώνια βουνά, στο 
γραφικό καί χαρακτηριστικό χωριό, στή γοητευτική 
στάνη. Χρώμα, δηλαδή, όλότελα ελληνικό, πού απέ
χει πολύ άπ’ τις κοσμοπολιτικές αποχρώσεις, πού
νε κατά τήν ανεπιτυχή έ'κφρασι κάποιου δικού μας 
σεναρίστα, «ολωσδιόλου εξεζητημένες». Οί ταινίες 
αύτές, δμολογουμένως, σημειώνουν εξαιρετικές πιέν- 
νες κατά τήν προβολή τους καί στην Ελλάδα καί 
στον δξω ελληνισμό (Άμερική-Αϊγυπτος-Κύπρος). 
'Όταν δμως πρόκειται νά παρουσιαστούν μπροστά 
στο διεθνές κοινό, πράγμα πού εΐνε απαραίτητο 
γιά νά γίνη γνωστή καί πέραν άπό τά στενά δρια 
τής χώρας μας ή παραγωγή μας ;

'Ο Ευρωπαίος, π. χ., θεατής, θά εύχαριστηθή, 
παρακολουθώντας στήν οθόνη τήν ελληνική ζωή, τά 
έθιμα, τά ήθη ’.’Έχουν άλλως τι κάποιο μορφωτικό 
χαραχτήρα. "Οταν δμως αύτά παρελαύνουνε συνε
χώς μπροστά του, άφόρητες παλινωδίες καί με χρώ
μα μάλιστα όλότελα τοπικό, πού τοΰ εΐνε, επομένως 
κι’ δλότελα ξένο ;

Τί θά γίνη τότες;
"Ωστε, δπως βλέπει ό άναγνώστης, ή επιμονή 

πού παρατηρεΐται κάποτε άπό τούς προαναφερθέν, 
τας σκηνοθέτας πρός τόν βαθειά ελληνικό «χαρα
κτήρα», είναι, κατά τήν άντίληψί μου κι- αν έπιτρέ 
πεται ή έκφρασι, εγκληματική.

Καί τώρα άς εξετάσουμε τό δεύτερο κεφαλαιώ
δες ζήτημα: ”Αν, δηλαδή, οί ηθοποιοί, πούναι, ά- 
ναμφισβήτητα, ή ψυχή τοΰ φίλμ, έκλέγουνται ώς 
έπιτοπλεΐστο μ’ επιτυχία.

Οί Έλληνες παραγωγοί διαιρούν τις τάξεις τών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
—Έπέστρεψεν έκ τοΰ άνά τήν Αίγυπτον καί Τουρκία* ’ 

ταξειδίου του ό κ. Α. Κόρνφελδ τής Μετρά Γκόλδσυϊν.
—Άνεχώρησεν διά Βερολΐνον ό κ. I. Κουρουνιώτης 

διευθυντής τής "Ικαφίλμ.
—Τήν παρ. Παρασκευήν ά ιίχθη εις τήν πόλιν μας έκ 

Κων)πόλεως ό κ. Λ. Λώρενς Γεν. Διευθυντής τών έν Ευ
ρώπη γραφείων τής Μετρά Γκόλντουϊν Μάγιερ.

—Άνεχώρησε τήν παρ. Πέμπτην διά Παρισίους .δ κ. 
Τ. Σπυρίδης άντιπρόσωπος τοϋ Οίκου Γκωμόν.
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(Συνέχεια έκ τής 14ης σελίδος)
ΛΑΡΙΣΣΑ 4 .

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν >'Ο πάτερ Σαρλώ», 
«Μία μοντέρνα οικογένεια», «’Ινδιάνα» μέ τήν Ντέλ Ρίο 
καί «Φιλοδοξία» μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Προσεχώς «Τσέκα», 
«Σαράι» κλπ. Μούσιο;
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Λούξ. Άποχωρησάντων τής διευθύνσεως, τών 
κ.κ. Σιμιτζή καί Βαϊνά," διετήρησε τήν διεύθυνσίν τοΰ κι
νηματοθεάτρου μόνος ό ιδιοκτήτης κ. Βασιλ. Αεμίιέσης 
δστις υπόσχεται νά παρουσιάση τά αληθινά τελευταία Αρι
στουργήματα. Προεβλήθησαν ήδη^ τά έργα «Ό πειρατής 
τοΰ ποταμοΰ», «'Ο πληγωμένος άετός», «Ή κουρτιζάνα 
τής Σεβίλλης» καί ολόκληρον τό έργον έκ 32 πράξεων «Οί 
άθλιοι».

Κινημ. Κεντρικόν. Άποπερατωθέντος τοΰ κινηματο
θεάτρου κ. Γ. Μάτσα, άρχεται έν αύτφ τών έργασιών του 
νέος κινηματογράφος υπό τήν έπωνυμίαν «Κεντρικόν». 
Τήν διεύθυνσίν τοϋ Κινηματοθεάτρου τούτου άναλαμβάνει 
ό κ. Παν. Μαρόγλου, υιός τοϋ μέχρι σήμερον διατηροΰντος 
τήν διεύθυνσίν τοΰ «Πανθέου» (Παλίρροιας).

Είς τάν νέον έπιχειρηματίαν κ. Παναγ. Μαρόγλου εύ- 
I χόμεθα πάσαν πρόοδον καί προκοπήν. 'Ακρο&αλασσίτη!
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 11ιϋ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤϋΡ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝ ΕΓΝΩΡΙΣΜ ΕΝΟΝ

ΕΤΟΕ Ι&ΡΥΣΕΩΕ 1925
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

Ή διεύθυνσις τοϋ «Κινημ. Άστέρος» παραχωρήσασα 
τάς στήλας τοϋ περιοδικού πρός τήν «Πανελλήνιον Κινη
ματογραφικήν “Ενωσιν» ΐνα δΓ αυτών έπικοινωνή αΰτη μέ 
τούς απανταχού "Ελληνας επιχειρηματίας τοΰ Κινηματο
γράφου, έπραξε τοΰτο έν πλήρει συναισθήσει δτι εξυπη
ρετεί διά τοΰ τρόπου αύτοΰ τά συμφέροντα τών επιχειρή
σεων διά τήν πρόοδον- τών όποιων κυρίως ένδιαφέρεται.

■Επί τή εΰκαιρίρ ταύτη δηλοΰμεν δτι πολύ ευχαρίστως 
θά δημοσιεΰομεν δωρεάν άπό τών στηλών μας διάφορα 
άρθρα, γνώμαι, έπιστολαί κλπ. ενυπόγραφα άτινα θά μάς 
άποστέλλονται υπό τών διαφόρων 'Ελλήνων επιχείρημα 
τιών τοΰ Κινηματογράφου, σχέσιν έχοντα μέ τήν άνάπτυ- 
ξιν τών συμφερόντων των ή τάς ένεργείας τού Σωμα
τείου κ.λ.π.

Τά άποστελλόμενα πρός δημοσίευσιν δέον άπαραιτήτως 
νά ώσιν καλώς συντεταγμένα καί εύανάγνωστα νά φέρουν 
δέ άπαραιτήτως καί τήν υπογραφήν τοΰ έκφράζοντος τήν 
γνώμην του.

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Κύριοι Συνάδελφοι
Εΐνε λυπηρόν, on τινές τών επιχειρηματιών κι

νηματογράφων δυστροποϋνείς τήν καταβολήν τοϋ 
ΙΟδράχμου κατά ταινίαν υπέρ τής Π. Ε. Κ. ώς επί
σης καί τό δτι μερικά μόνον ευτυχώς έκ τών γρα
φείου ν παρά τήν έπισήμως δοίΐεΐσαν ύπόσχεσίν των 
είς τήν Γ. Συνέλευσιν ενδίδουν είς τάς ά'ξκόσεις τής 
μή καταβολής.

'Ως δλοι γνωρίζομεν ό οΰνδεσμος άνέλαβε κα
τόπιν άποφάσεως Γ. Συνελευσεως υποχρέωσης πρός 
άντιμετώπισιν τών οποίων ή όρισάεΐσα επιτροπή ι'κ 
τών κ. κ. Γ. Σαμαρτζή, Ε. Βακογιάινη καί Θ. Δα
μασκηνού έπρότεινε τήν εϊσπραξιν τοϋ ΙΟδράχμου 
επί έκάστης ενοίκιαζομένης ταινίας.

Αί άναλήφάεΐσαι υποχρεώσεις σκοπόν έχουν τήν 
έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων δλων τών κινημα
τογραφικών επιχειρήσεων καί θά εϊμεθα άξιοι τής 
τύχης μας εάν παραβλάπτοντες αυτά ταΰτα τά συμ- 
φέροντά μας παρουσιάζομε θα ανίκανοι πρός έκπλή- 
ρωσίν των.

Ή ανάγκη τής καλλίτερος αΰριον επιβάλλει δ 
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άφέθηκα στ’ άλλο μαρτύριο, στό μαρτύριο τής δί
ψας τής αγάπης. Ξέρεις τί εΐνε γιά ένα φθισικό νά 
«ξεχάση»- τή,ν γυναίκα ; Εΐνε σαν τόν κολασμένο 
ποΰ έχει νά δροσίση τά χείλη του άπό τήν στιγμή 
ποΰ έγνώρισε τόν ’Άδη.

Εδώ απάνω, μάς έρχονται κάποτε γυναίκες. 
Γυναίκες άρρωστες δπως καί μεϊς, άπό τό γειτονικό 
Σανατόριο. Εΐνε κ’ αυτές διψασμένες σ άν κ' εμάς 
γιά έρωτα, κ' ίσως άκόμη περισσότερο,

Μιά άπ’ (ίλες τους, εΐχε τήν σιλουέττα σου. Τό 
βάδισμά σου ολόιδιο, τις φίνες κινήσεις σου Γι’ αυ
τό, τήν παρακολούθησα δταν έφευγε μονάχη της, 
καί ξεφεύγοντας τήν προσοχή τών άλλων τήν έπλη- 
σίασα. (Ακολουθεί)

δπως άναντιρρήτως συμμορφωθώμεν δλοι καί πι- 
στεύομεν δτι οΰδείς πλέον θά παρουσιασθή, μή έν- 
νοών τό συμφέρον του.

Άθήναι, 5 Φεβρουάριου 1930.
(Έκ τ=ΰ γρκφείβυ τ«ϋ Συνδέσμου)

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Εΐνε όντως οδυνηρά ή παρατηρούμενη κατάστα- 
σις έκ μέρους μας Έγένετο συνέλευσις είς ήν ήκού- 
σθησαν πολλά ωραία λόγια διά τήν άντιμετώπισιν 
τοΰ κινδύνου τών κιν]φων καί έξελέγη πενταμελής 
επιτροπή πρός έκτέλεσιν τής γνωστής άποφάσεως 
αυτής, καθ’ ήν θά συνετάσσετο υπόμνημα πρός 
έπίδοσιν είς τους αρμοδίους επί τή βάσει τών στοι
χείων άτινα έκαστος επιχειρηματίας κιν]φου θ’άπέ- 
στελλε είς τά γραφεία τοΰ Συνδέσμου. ·

'Η 'Επιτροπή ή; άποτελώ μέλος είς μάτην άνέ- 
μενε τά στοιχεία. Συνελθοϋσα είς συνεδρίασιν ήναγ- 
κάσθη ν' άποστείλη τάς έπιστολάς αϊτινες έδημοσι- 
εύθησαν είς τό προηγούμενον τεΰχος τοϋ «Κινημ. 
Άστέρος». Πλήν καί αΰται ούδέν έσχον άποτέλεσμα.

Δέν συνεμορφώθησαν είμή μόνον ΔΥΟ!!!!
Φυσικά έφ’ όσον ό σάλος παρήλθε πρός τί νά 

κουρασθοΰν οί κ. κ. έπιχειρηματίαι τών Κινίφων.
Τώρα εάν έξαγγέλλωνται νέα μέτρα εναντίον 

τών Κιν]φων θά έχωμεν τόν καιρόν νά συνέλθωμεν 
πάλιν, νά εϊπωμεν καί νά άκούσωμεν ωραία λόγια 
καί μόνον λόγια καί έπειτα ν’ άναπαυθώμεν επί τών 
δαφνών μας.

Πταίει λοιπόν τό Κράτος έφ’ δσον ημείς τό ένι- 
σχύομεν είς τάς εναντίον μας πιέσειι του καί διά 
τής εγκληματικής άδιαφορίας μας ;

Ή επιτροπή μή δυναμένη κατόπιν τών άνωτέρω 
νά έκπληρώση τόν προρισμόν της πρόκειται νά ύπο- 
βάλλη τήν παραίτησίν της είς τήν προσεχώς συγ- 
λ ηθησομένην Γ. Συνέλευσιν.

Άθήναι 6 Φεβρουάριου 1930 Μετά τιμής
Γ. Παπαστόφας

ΑΠΕΘΒΝΕΓΊ 0 Λ. ΠΑΠΗΓΙΗΓ1ΓΪ0Π0ΥΛ0Σ

Ό έν Κωνσταντινουπόλει επιχειρηματίας κινη
ματογράφων καί διευθυντής τοΰ μεγάλου κινηματο
θέατρου «’Όπερα», Λ. Παπαγιαννόπουλος άδελφός 
τοΰ εν τή πόλει μας κ. ΙΙοίντζη ευρισκόμενος δι’ 
εργασίας του έν Παρισίοις,άπεβίωσεν προ έβδομάδος 
είς τό ξενοδοχεΐον όπου διέμενεν, έκ συγκοπής τής 
καρδίας.

LICHT-BILD-BUHNE
Γερμανική καθημερινή κινηματογραφική 
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νο μέ τήν μεγάλη του προσωπικότητα καί ποΰ τό διέπει 
μιά ανώτερη πνοή.

Ή σκηνοθεσία κατορθώνει νά είναι άπ’ άκρου είς ά- 
κρον ενδιαφέρουσα, μέ ελάχιστα άδύνατα σημεία. Τό πρω
τότυπον δέ εύρημα ποΰ δεικνύει τά διάφορα πρόσωπα 
σκεπτόμενα διαφορετικά άφ’ δτι ένεργοΰν είναι βέβαιον 
δτι θά εύρη είς τό μέλλον πολλούς μιμητάς.

Άπό τούς έρμηνευτάς υπερτερεί καί έτιβάλλεται ό 
Τζτίιν Τζίλμπερ είς ένα πολύ δύσκολο ρόλο.

Εΐνε γεγονός αναμφισβήτητο πώς είναι σήμερον δ τε
λειότερος jeune premier τοΰ παγκοσμίου κινηματογράφου. 
Ή δύναμισ, ή φυσικότης καί ή ψυχολογία τοΰ παιξίματός 
του καταπλήσσουν. Παρά τό πλευρόν του οί λοιποί φυσικά 
ώχριοΰν.

Έν τούτοις δ γηραιός Ρόμπερ Έντεσον δημιουργεί ενα 
σπαρταριστό τύπο ζωγράφου, ή "Αλμα Ροΰμπενς, κομψο- 
τάτη, έχει άρκετές καλές στιγμές καί ή Ευα φον Μπέρν, 
παρ’ δλο ποΰ κρατεί ένα ρόλο άνώτερο, άπό τάς δυνάμεις 
της, κατορθιύνει νά παραμείνη συμπαθής. Δέν πρέπει νά 
λησμονηθή καί ό Ράλφ Φόρμπες άν καί τό ν άδικεϊ υπερ
βολικά ό ρόλος του.

Τό περίεργον είναι δτι οί «Μάσκες τοΰ Σατανά», παρ 
δλα τά μεγάλα καί άναμφισβήτητα καλλιτεχνικά προσόν
τα, καί τό έμπορικώτατον όνομα τοΰ πρωταγωνιστοΰ δέν 
έσημείωσαν τήν επιτυχίαν ποΰ τούς ήρμοζε.

Βίων Παπαμιχάλης

Σπανίας ώραιότητος φίλμ, έν πολλοϊς άνώτερον απο 
παρόμοιον («Σεράϊ») τής περυσινής περιόδου. Μία ινδική 
λεγκένδα τοΰ Νιραγιάν Πάλ άπετέλεσε τήν βάσιν τοΰ σε
ναρίου τοΰ Μάξ Γιούνκ, δστις προσεπάθησε, αδιαφορον άν 
δέν τό επέτυχε πάντοτε, νά μή άπομακρυνθή καθόλου άπό 
τό ινδικό χρώμα. ’Ίσως αυτό δέν ένθουσιαζει και τοσο 
τό κοινόν, δπερ ευρίσκει κάποιαν μονοτονίαν. Τοΰ αρέσουν 
τά τοιοΰτου είδους φίλμ, έν τούτοις ή πιστή αποδοσίς των 
τό κουράζει. Λ.χ. είς τήν προκειμένην περίπτωσιν αναγνω
ρίζει τό μεγαλεΐον τοΰ φίλμ,τήν δλως ιδιαιτέραν του ομορ
φιάν, δέν ενθουσιάζεται δμως. , , , ,

Ό Φάντς "Οστεν (σκηνοθέτης) αυτήν τήν φοράν απε- 
δωκε περισσσότερα. Συνετέλεσαν πολύ ό φωτογράφος Σι- 
νεμαν μέ τήν θαυμασίαν φωτογραφίαν του και αι επιβλη
τικά! κατασκευα! τοΰ Νάθς. ’Επιτυχής ή εκλογή τών τύ
πων. Ή επιτυχία των εΐνε άκόμη πλέον άξιέπαινοσ άν 
άναλογισθή τί άπαιτήσεις παρουσιάζει τοιουτου είδους 
φίλμ.

Οι ρόλοι κρατημένοι πολύ καλά άπό τήν ώραιωτατην 
Σέτα Ντέβη (Σουνίτα), -τόν γνωστόν μας Χιμανσοϋ Ραη 
(βασιλεύς Σιχάν) καί Χάρον Ρόκς (βασιλεύς Ρακητ).

Έν συνόλιρ πρόκειται περί ενός πολύ καλοΰ εις τό εί
δος του φίλμ, άξιοθέατον άπό πάσης άπόψεως. Ένταΰθα 
ήρεσεν σχετικώς.

ΛΕΥΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
Ταινία ηχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ “ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ.,

Άπό ένα μυθιστόρημα τής "Ελυνορ Γκλ,υν,ασφαλώς χά
ρις απαιτήσεις, έγινε τό σενάριο τοΰ φιλμ αυτοΰ, τό οποίον 
έπέτυχεν άρκετά. Δηλ. ύπόθεσις άν καί απίθανος, αρκετά 
έν τούτοις νόστιμη ώστε νά παρακολουθεϊται ευχάριστα, 
έπειτα άφθονος μοντερνισμός, σαλόνια, σπόρ, περιπέτειες 
καί άκόμη ευκαιρία διά μερικούς διαλόγους χαριτωμένους 
τής χαριτωμένης Μπίλλυ Ντόβ. , , ,

Ποιος τό άρνεϊται; ΙΙολλά προσόντα διά μίαν επιτυ
χίαν, ή οποία πράγματι έπηκολούθησεν.

Ό σκηνοθέτης Φιτσμώρις περιωρίσθη εις τό σενσριον, 
άλλά καί αύτό ήρκει. Δέν έλ,ειψαν τόσα ποΰ συντελούν εις 
τήν εύχαρίστησιν του κοινού. , , ,

Πρωταγωνιστεί ή τόσον θελκτικήΜπίλλυ Ντόβ με πολύ 
κέφι καί αφέλειαν. Είς τό πλευρόν της καλός ο Ρόντ 
Λά Ρόκ. e ,

Ή ταινία ώς ηχητική ικανοποιεί, ώς ομιλούσα δε με 
μερικούς διαλόγους τής Ντόβ [σπουδαίος συντελεστής τής 
έπιτυχίας] καί τοΰ Λά Ρόκ ευχαριστεί ιδιαιτέρως. Ή αλή
θεια εΤνε δτι καί άποδίδονται πολύ καλα από τα μη
χανήματα τού «Ίντεάλ».

Γενικώς τό φιλμ άπό καλλιτεχνικής άπόφεως δέν λέγει 
σπουδαία πράγματα, έμπορικώς δμως τελείως τό αντίθετο. 
Άπόδειξις καί ή ένταΰθα έπιτυχία του κρατήσαν έπί δύο 
εβδομάδας τό πρόγραμμα τού «Ίντεάλ». Ro—Μα

01 ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
Ταινία ηχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ,

Μέ τό έργον αΰιό ό Βίκτωρ Ζόστρωμ ερχεται νά μας 
δώση τήν ρεβάνς γιά τή «Θεία Γυναίκα». Έδιαλεξε ενα 
θέμα άρκετά δυνατό και πρωτότυπο, έπεξεργάσθη καί έ- 
σκιτσάρισε καλά τούς χαρακτήρας τών προσώπων του, καί 
έπαρουσίασε ένα φιλμ μέ αξιώσεις, ένα έργο μαρκαρισμέ-

Ο ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

Ό Λαδίσλαος Βάγντα έγραψε ένα σενάριο άσφαλώς 
όχι πρωτότυπο. Σ’ ένα φανταστικό σλαυϊκό βασίλειο (μία 
άπό τάς άνεξαντλήτους πηγάς κινηματογραφικών καί θεα
τρικών έργων) έξελίσσεται ή ύπόθεσις γύρω άπό τήν σκαν
δαλώδη ζωή τοΰ βασιλέως καί τήν μοιραίαν ενός κόμητος, 
ύπασπιστοΰ καί έραστοΰ τής βασιλίσβης. Δέν λείπει" καί 
τό άγνό αίσθημα τής τρίτης καί ή άναμενομένη θυσία 
μέχρις ού ό άπό μηχανής θεός τά συμβιβάσει δλα.

Αυτά άπό καθαρώς καλλιτεχνικής άπόψεως, διότι τό 
εμπορικόν μέρος παρουσιάζει τελείως άντίθετον δψιν. Ή 
ύπόθεσις δηλ. αυτή, παρ’ δλα τά έλαττώματά της προκα- 
λεΐ πάντοτε τό ενδιαφέρον καί εύχαριστεϊ μίαν μεγάλην 
μερίδα τοΰ κοινοΰ, ή οποία άδυνατεϊ νά λησμονήση πα- 
ληές δόζες.

Ή σκηνοθεσία οφείλεται είς τούς Φλέκ. Εΐνε γνωστή 
ώς πάντοτε επιμελής ή έργασία των. Άναλόγως πρός τάς 
απαιτήσεις τοΰ φίλμ εΐνε καλή καθιός καί τό λοιπόν τε
χνικόν μέρος.

'Υπασπιστής εΐνε ό Πέτροβιτς οπωσδήποτε καλός. Πολύ 
καλυτέρα ή Αγνή Έστερχάζη (βασίλισσα). Ή Λίλιαν "Ε- 
λις καθαρώς άρχαρία, ό δέ Άλεξάντερ μετριώτατος.

Τό φίλμ γενικώς ήρεοε καί έσημείωσεν άξιοσημείωτον 
επιτυχίαν. Ro-Ma

Ο Ε-ΩΣ ΠΑΝΤΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,,

'Ένα φίλμ τοΰ οποίου ή ύπόθεσις έξελίσσεται ώς έπί τ 
πλεϊστον είς τά παρασκήνια τοΰ θεάτρου.

Πρόκειται περί ενός νεοφανούς άστέρος τοΰ Μοΰζικ 
χώλλ καί τοΰ θεάτρου, ή φιλοδοξία τής μητρός τοΰ οποίου 
έμποδίζει νά πραγματοποιηθή ένας μεγάλος έρως, δ όποιος 
δμως είς τό τέλος θριαμβεύει.

Ή ύπόθεσις άν καί κοινή έν τούτοις χάρις είς τήν 
συμπαθητικήν διερμηνείαν τής ΜάγδαςΜπέλλαμυ κρατεί τό 
ένδιαφέρον τοΰ θεατοΰ. Ένταΰθα έσημείωσεν σχετικήν 
έπιτυχίαν.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
'Εξακολουθεί ζωηρά ή κίνησ ς είς τούς κινηματο

γράφους τής πρωτευούσης, κεντρικούς τε και συνοικι- 
κιαχούς. 'Ιδίως κατά τήν παρελθούσαν Κυριακήν, 2 τρ. 
παρετηρήθη άουνήθη; κίνησις είς όλους γενικώς τούς 
κινηματογράφους. Τό ρεκόρ όμως τό έχράιησε τό Σά
λον Ιντεάλ· μέ τό εργον <.‘0 λευκός γάμος» μέ τήν 
Μπίλλυ Ντόβ, τό όποιον έσημείωσζ, καθ' όλην τήν ημέ
ραν 5951 εισιτήρια. rHio φυσικόν επομένως κατόπιν 
τή; επιτυχίας αυτής νά συνεχισθή ή προβολή του καί 
διά δευτέραν εβδομάδα.

Είς τό Σπλέντιτ» κατά τήν παρελθούσαν εβδομά
δα προεβλήθη ή «Ουγγρική μελωδία» μέ τήν Λίλ Ντάγ- 
κοβερ λίαν έπιινχώς. Τό πρόγραμμα τού «Σπλέντιτ» 
έπικοίλετο, ώς πάντοτε καί μέ έβδομαδ.αΐον ζουονάλ 
Μι,τρό ώς και μέ ενα ώρ ιότατο μπαλέττο άπό ενα 
ύπέροχ > «τρίο» ώραίων κοριτσιών. Οίίτω τό κακόμοιρο 
«Σπλένιΐτ» είδε κάποιαν δόξαν διά νά έγκαταλειφθή 
ΐσως καί πάλιν, όπως πάντο ε. Ευτυχώς πού άπό τής 
προσεχούς Δευτέρας θά προβληθή είς τό ανωτέρω κομ
ψόν κινηματοθέατρον ή νέα παραγωγή τ)ς άρτισυστά- 
του ελληνικής εταιρίας καί μέ τόν έλληνικότατον τίτλον 
«’Ολύμπια φίλμ» «Μακρυά άπ' ι όν κόσμον»,εργον διά τό 
όποϊον λέγονται πολλά τά καλά. ΙΙάντως καί πεοί ιού 
έργου αυτού θά γράψουν οί ειδικοί συνεργάται τού «Κι- 
νηματ. 'Αστέρος οϊτινες πίντοτε διεκρίθησαν διά τήν 
άμεροληψίαν των. I

Είς το «Ούφα Πάλα*»  μέ καλήν έπίσης έπιτυχίαν 
προεβλήθη τό εργον παραγωγής «Ούφα» <Ή μικρούλα 
τού μπάρ» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Τζέννυ Γιούγχο.

Είς τό «.’Αττικόν» κατά ιήν παρελθ. εβδομάδα προ· 
εβλήθη τό ώραΐον εργον τής Μέτρο «‘Η δίψα τού χρυ
σού» μέ τήν Ντολ^ρές ντέλ Ρίο» μέ έπιτυχίαν. 'Ιδιαι
τέρως όμως ήρεσαν τά διάφορα Φόξ Μούβιτον Νιούς διά 
τήν έκλογήν τών οποίων ή διεύθυνσι; τής «Σινέ Όρι- 
άν» είνε αξία θερμών -συγχαρητηρίων.

Είς τό «Πάνθεον»έπίσης μέ έπιτυχίαν προεβλήθητό 
εργον «Τά τρία πάθη» μέ τήν ’Αλίς Τερρύ καί τόν 
Ίβάν Πέτροβιτς.

* *
Τό ύπουργεϊον τών 'Εσωτερικών διέταξε καί πάλιν 

τήν άρμοδίαν 'Επιτροπήν νά έξετάση άν καί κατά πό
σον έξετελέυθησαν αί ύποδειχθεΐσαι ύπ' αυτή; τροπο
ποιήσεις είς τάς αίθούσας τών αθηναϊκών κινηματο
γράφων καί έφ’ όσον αύται δέν έξετελέοθησαν, ή αστυ
νομία νά προβή είς τό κλείσιμον αυτών.

Τί θά μάς εϊπουν τώρα έκεϊνοι πού δέν συνεμορ- 
φώθησαν μέ τήν παράκλησιν τής όρισθείση; υπό τής 
Συνελεύσεως ’Επιτροπής, όπως τήν έφοδιάσουν μέ τά 
απαραίτητα στοιχεία διά νά προβή είς τά κατάλληλα 
πρός τούτο διαβήματα;

Εΐνε τή αλήθεια ανεξήγητος ή παρατηρούμενη αδια
φορία τών μελών τού Σωματείου τής U.E.K. πρός τά 
ίδια αύιών συμφέροντα καί πρός αυτήν ακόμη τήν όρ- 
γάνωσιν, ή οποία έκπροσωπεϊ τήν ολότητα τών ‘Ελλή
νων έπιχειρηματιών τού Κινηματογράφου.

”Ας έλπ/σωμεν ότι ή ανάγκη τής καλλιτέρας αύριον 
θά κάμη τούς έπιχειρηματίας νά σκεφθούν καί νά απο
φασίσουν τήν ένίσχυσιν τού Σωματείου τό όποιον είναι ' 
τό μόνον, ώς μία ώργανωμένη δύναμις, νά λύη τά έκά- ’ 
στοτε παρουσίαζα μένα είς βάρος τών συμφερόντων των ; 
ζητήματα. Είναι λυπηρόν έπαναλαμβάνωμεν, άνθρωποι I 
άνεπτυγμένοι ώς οί κινηματογραφισταί νά μή θέλουν 
νά έννοήσουν τήν σκοπιμότητα τής ύπάρξεως ενός Σω
ματείου καθ' ήν στιγμήν καί αυτοί ακόμη οί καραγω- 
γεΐς δέν στερούνται τοιούιου

Αί δημοσιευόμενοι είς τήν σελίδα τού Σωματείου 
ανακοινώσεις τού γραφείου τής H.E.K. άποδεικνύουν ! 
μέ πόσον πόνον παρακολουθεί τό Διοικητικόν Σνμβού- | 

λιον την αδιαφορίαν τών μελών τού Σωματείου, ώς 
πρός τήν οικονομικήν καί ηθικήν ένίσχυσιν τής όργα- 
νώσεως αυτής.

★

Ο όμιλών κινηματογράφος, δυνάμεθα μετά πεποι- 
θησεως πλέον νά εϊπωμεν ότι, έπεκράτησεν όριστικώ; 
εις τήν 'Ελλάδα. Μόλις τό πρώτον είκούσαμεν εί; τό 
Αττικόν τήν νέαν αυτήν έφεύρεσιν κατά τόν παρ. 'Ο

κτώβριον έοχηματίσαμεν τήν γνώμην ότι θά έπεκράτει 
εις την χώραν μα;, τά πρά; ματα δέ έδικαίωσαν πλήρως 
τάς προβλέψεις μας.

Ηδη καθ' όλην τήν Ελλάδα λειτουργούν εξ (άρ. 6) 
ομιλούντε: καί ή (ητικοί κινηματογράφοι, είνε δέ ούτοι 
οί εξής: Είς τάς 'Αθήνας τό «’Αιτικόν» μέ σύστημα Ου 
έστερν καί τό «Σάλον Ίγτεάλ» μέ σύστημα R. C. Λ., είς 
τόν Πειραιά τό «Χάϊ-Ααϊφ» μέ σύστημα έπίσης R. C. Α. 
και εις τήν Θεσσαλονίκην ό κινηματογράφος «Πατέ» μέ 
σύστημα Paccnl χαί οί κινηματογράφοι «Διονυσια· καί 
«Παλ άς» άμφότεροι μέ σύστημα γερμανικόν Κλάγκ- 
Τόμπίς. 'Ω; πληροφορούμεθα δέ είς τάς 'Αθήνας έγ- 
καθισταται προσεχώς καί τρίτος τοιούτος εί; τό Κινη- 
ματοθέατρον «Ούφα Πάλα » συστήματος Κλάγκ Ίόμπις. 
Μελετάται έν τω μεταξύ ή έγπατάστασις τοιούτων μη
χανημάτων άλλά διαφόρων συστημάτων είς τήν Κοκ ιΐ- 
νιάν τού Πειραιώς υπό τού κ. Μποζατζίδη, δύο άλλων 
είς Θεσσαλονίκην δευτέρας βτζιόν, άλλοι δέ είς Πάτρας 
καί Βόλον. 'Επίση; διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως όιΐ είς 
τά<. 'Αθήνα; θά έγκατασταθούν όμιλούντες κινηματο
γράφοι καί είς διάφορα θερινά κινηματοθέατρα καί 
συγκεκριμένως είς τό «Άλκαζάρ» τού κ. Φίνου καί είς 
τόν «'Έσπερον» τού κ. Γιαννάτου.

Ούτω άπ^δεικνύεται. ότι οί 'Έλληνες έπιχειρηματίαι 
τού Κινηματογράφου εΐνε προοδευτικότεροι καί αυτών 
τών Γάλιων συναδέλφων των, λαμβανομένου ύπ' όψιν 
ότι είς ολόκληρον τήν Γαλλίαν δέν λειτουργούν ούτε 
πέντε.

Τό μόνον τό όποιον δυσκολεύει σήμερον τόν "Ελλη
να έπιχειρηματίαν εΐνε τό ζήτημα τής δαπάνης άλλά 
καί τούτο έξουδετερούται άν λάβη τις ύπ' όψιν του τήν 
οικονομίαν τήν οποίαν θά εχη έκ τής κατάργήσεως τής. 
νυσταλαίας ορχήστρας ή τού νανουριστικού πιάνου καί 
τής δεδικαίολογημένης μικράς ύπερτιμήσεως τών εισι
τηρίων.

Κατά τάς προβλέψεις μας λοιπόν ή προ εχής χειμε
ρινή κι ηματογραφική περίοδος θά παρουσιασθή μέ 30 
καί πλέον έγκαταστάσεις όμιλούντος είς όλην τήν 'Ελ
λάδα. *Άργο;

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ ΛΛ8Ε (’Αθηνών)

Κινημ. Κρυατάλ (Χαροκόπον). Προεβλήθησαν τά έρ
γα »Ό αετός τοΰ πολέμου», <Διπλή κατηγορία», «Σσλλυτό 
σκάνδαλον» καί «Στά όπλα».

Κινημ. ‘Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μικρού
λα τοΰ ντάνσιγκ» μέ τήν Χάρβεϋ, «Γκώσσο», καί «Ό εύ- 
νούμενος τής τσαρίνας» μέ τήν Κάρμεν Μπόνι.

Κινημ. Έτονάλ. Κατά τό δεύτερον δεκαπενθήμερον 
τοΰ ’Ιανουάριου προεβλήθησαν τά έργα «Ή νεότης θρι
αμβεύει», «Τσίρκους» μέ τόν Σαρλώ, «Ταξεΐδι σιή σελή
νη» καί «Τά ψεύδη τής Νίνας Πέτροβνα». Στρονμπος 
Π ΕΙΡ Α 1ΕΥΣ ·

Κινημ. Χάΐ Λάϊφ. Προεβλήθη τό θαυμάσιον έργον 
<Τό Ξύπνημα» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ καί τόν Γουώλτερ 
Μπάϋρον.

Κινημ. ’Ολύμπια Προεβλήθη ή ρωσική παραγωγή

«Ό κατάσκοπος τής ’Οδησσού» χωρίς ύπόθεσιν καί κανέ· । 
να ενδιαφέρον Ευτυχώς ποΰ ό θίασος «Ροζίτα Μπάριος» : 
μέ τά νόστιμα τραγούδια καί τις κιθάρες του αποζημιώ
νει έν μέρει τάς απαιτήσεις τών θεατών.

Κινημ· Σπλέντιτ. Μέ αρκετήν κοσμοσυρροήν προε
βλήθη ή Α' εποχή τοΰ «Κόμης Μοντεχρήστος» μέ τόν 
Άντζελο καί τήν Ντάγκοβερ.

Κινημ. Φως. Προεβλήθησαν τά έργα Φρόσω ή Λε
βέντισσα» καί ή «Μεσσαλίνα».

Κινημ. Ήλύσσια. «Ό λαστιχένιος άνθρωπος», «'Ο 
απτόητος αεροπόρος», «Ό βασιλεύς τής ιππασίας» μέ τόν 
Κέν Μέϋναρ καί τό τέλος τοΰ έπεισοδιακοΰ «’Αστυνόμος 
τοΰ ασυρμάτου». Έμμ. Βρυέννιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη τό έργον «Ό βαγαπόντης | 

τοΰ Ισημερινού» ή «”Αν ποτέ τήν καρδιά σου χαρίσης» μέ 
τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί ή ομιλούσα ταινία «Ό τρελλός 
τραγουδιστής».

Κινημ. Παιε (όμιλών). Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «Ή 
γή τής ήδονής» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί τόν Νίλς 
”Αστερ. ’Επίσης «Ή δασις τού έρωτος».

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη τό έργον «Σώσατε τάς 
ψυχάς μας» μέ τήν Τζίνα Μανές καί ή ομιλούσα ταινία «Ό 
τρελλός τραγουδιστής».

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ή έπιστροφή τού 
ήρωος» καί «Πάλη στά σύννεφα». ’Επίσης «Είς τήν χώ
ραν τών κανιβάλλων».

Κινημ. Έ&νικάν. Προεβλήθησαα τά έργα «Τό τέλος 
τού Μόντε Κάρλο» καί «"Οταν οί άνδρες άγαπούν».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη «Τό λιμάνι τών δακρύ
ων» καί «Οί λύκοι τών θαλασών».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «Ματωμένη 
Μόσχα» μέ τήν Ντέλ Ρίο.

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθη τό «ΰ.000 δολλάρια» μέ 
τόν Τόμ Μίξ. \

Κινημ. Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Τό στοιχιωμένο κα
ράβι» καί έ-τεισοδιακά. ,

Κινημ. Ροναγιάλ. Προεβλήθη τό έργον «Ή φλόγα τοΰ , 
θανάτου· μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς (υιόν) καί ·Ό 
Σαρλώ πολυτεχνίτης».
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. ΙΙάν&εον (Αϊ&ονσα). Προεβλήθησαν «Τό κου
ρέλι», «Οί ίππόται τής άρβύλλας» καί «Ό ωραίος Μπρΰμ- 
μελ».

Κινημ. ΙΙάνϋ-εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό κουρέλι», «Άγρια έκδίκησις τοΰ Ταρζάν», «Οί ίππό
ται τής άρβύλλας» καί «Σάν αστραπή». Προσεχώς «Ή 
Καρμελίτα».

Κινημ. Ίντεά'. Προεβλήθησαν «Νύχτες πριγκήπων», 
«Ό προδότης» μέ τήν Λύα ντέ Πούττι καί τόν λάρς Χάν- 
σεν καί «'Ο δίγαμος». Προσεχώς «Τιτανικός».

Άδριόπουλος
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν «Ή Βαλέντσια« 
καί «Ή μυστηριιόδης κυρία» μέ τήν Γκάρμπο. Ή έπιτυχία 
τοΰ δευτέρου ύπήρξεν άνωτέρα πάσης περιγραφής. Άπε- 
δείχθει διά μίαν άκόμη φοράν τό δαιμόνιον τοΰ κ. Τσα- 
ούτου είς τήν έπιτυχή έκλογήν καί διαφήμισιν τών έργων 
του. Προσεχώς «Σώσατε τάς ψυχάς μας».

Κινημ. Ά τικόν. Προεβλήθησαν «Τροπικές νύχτες» 
μέ τήν Ρούθ Μίλλερ καί είς έποχάς τό έπεισοδιακόν «Ό 
μυστηριώδης νοΰς».

Κινημ. Άργνλλα. Προεβλήθησαν ή πεντάπρακτος κω
μωδία «Ό Σαρλιό παπάς» καί ή δίπρακτος «Ό καϋμένος 
ό Γιώργος».

Κινημ. Ν. ’Ιωνία ’Επεισοδιακά. Παπαβασιλείου

Σώματος Προσκόπων Δράμας. Τήν παράστασιν παρηκο- 
λούθησεν ή έκλεκτοτέρα κοινωνία τής πόλεώς μας ώς καί 
οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι τών Δημοτ. Σχολείων, γυ
μνασίου, ορφανοτροφείου Άρρένων καί Βιοτεχνικής Σχο
λής. Μεταξύ τοΰ έκλεκτοτέρου κόσμου διεκρίνοντο έπίσης 
ό νομάρχης κ. Α. Μαρκέλλος, ένθερμος ύποστηρικτής τού 
προσκοπισμού, ό δήμαρχος κ. Παζιώτης μετά τής κ. Πα- 
ζιώτη, ό κ. Γ. Κατσούφρης, διευθυντής ορφανοτροφείου 
μετά τής κυρίας του, ό κ. I. Καλλιγά; έπιθεωρητής δημ. 
σχολείων καί έφορος προσκόπων μετά τής κυρίας του, ό κ. 
γυμνασιάρχης, οί κ. κ. Γεωργιάδης, Βουτσιάδης, Λαμπρια- 
νίδης, Παυλίδης κλτ.

Γενικώς ή παράστασις έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας, 
Οί κ. κ. I. Μυρώδης, αρχηγός προσκόπων, Δημοσθ. Βενέ- 
ταςά ρχηγόςπροσκόπων καί οί ένωμοτάρχαιΠαπαδόπουλος, 
Παπαχρήστου καί Καναρας, είνε άξιοι θερμών συγχορητη- 
ρίων διά τήν τάξιν ποΰ έπεκράτησε.

Προεβλήθησαγ έπίσης είς τόν ανωτέρω κινηματογρά
φον «Τό έρωτευμένο θαλασσοποΰλι» καί «Μούς ό αλήτης» 

■ μέ τόν Νικολάϊ Κολίν. Άπό τής Πέμπτης 5 τρ. θά προ- 
I βληθή τό «Λυκόφως τής Δόξης» μέ τόν Γιάννιγκς.
| Προσεχώς «Σιβηρία», «Λέσχη αγάμων», «"Αννα Καρε- 
! νίνα» καί «Μωρά Παρθένος».

Μαρκϊδης
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα προ
εβλήθησαν τά έργα «Πέτσινη μάσκα» μέ τήν Βίλμα Μπάν
κυ καί ‘Τραγωδία νεόιητος» μέ τήν Ρούθ Μίλλςρ. "Ηδη

! προβάλλεται τό έργον «Γυναίκα άλά γκαρσόν», μέ τήν Κάρ
μεν Μπόνι.

1 Κινημ. Πάν&εον. Μετ’ έπιτυχίας έγένετο τήν Ιην Φε
βρουάριου ή πανηγυρική έναρξις μέ τό ώραΐον έργον «’Ε
ρωτικόν σκάνδαλον» μέ τήν Ζακομπίνι. Ή έν γένει ανω
τέρω έπιτυχία οφείλεται καί είς τάς άοκνους προσπάθειας 
τόσον τοΰ διευθυντοΰ τοΰ κινηματοθεάτρου κ. Χαιζηξάν- 
θη οσον καί είς τό άριστον προσωπικόν αϋτοΰ. Κατά τήν 
πρεμιέραν παρευρέθη καί ή έκλεκτοτέρα μερίς τής κοινω
νίας τής πόλεώς μας.

Σφίγγομεν θερμά τό χέρι τοΰ κ. Χαζηξάνθη που ου- 
νεπλήρωσε ένα μέγα κενόν. β

Καζαντζής
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ. ’Από ,λων. Προβλήθησαν αί έλληνικαί ταινίαι 
«Μπόρα» καί «Άστέρω». ’Επίσης καί διάφορα τοπεϊα τής 
’Ηλείας. Άνδριόπονλος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί γυναί
κες παίζουν· μέ έπιτυχίαν, «Ό ίπποδαμαστή;» καί κω
μωδία. Μαι-Ά-ϊας
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά 
έργα «'Η μάσκες ιού σατανά», «Ή κατά φαντασίαν πριγ- 
κήπισσα», «'Ο σαλπιγκτής» μέ τόν Κούγκαν,^ «"Οταν ή πό
λις κοιμάται» λίαν έπιτυχώς, «Τό καράβι ενός τραγικού 

I έρωτος», «Ό σιωπηλός πατήρ» καί «'Π γυναίκα μέ τό 
κοράκι». Προσεχώς «"Ονειρον αγάπης».

Κινημ. Δημοτ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά έργα, 
«Βαλέντσια», διά δευτέραν φοράν μέ μεγίστην έπιτυχίαν, 
«'Ο πρίγκηψ τοΰ καρναβαλιοΰ», «Ό κινέζικος παπαγά
λος», «Ή άπηγορευμένη γυιαΐκα» ή «Ή κατάσκοπος τοΰ 
σεΐχη»,«Ή φυγάς» καί «Μανωλέσκόυ» άμφότερα μέ εξαιρε
τικήν έπιτυχίαν» καί «Ό άνθρωπος πού γελά» με τον 
Κόνρατ Φάϊτ.

Προσεχώς έναρξις παραστάσεων όπερέττας Δραμαλη.
Μπιζέλης

ΛΡΑΜΑ

Κινηματ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα : «Ή καρ
διά μου αργά» καί «'Η "Αγνωστος» μέ τήν Πωλίν Φρίντε- 
ρικ> ώς ευεργετική υπέρ τής ένισχύσεως τοΰ ταμείου τοΰ

ΛΕΥΚΑΣ
Κινημ. Άπόλλονν. Τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθη μέ 

μ.εγάλην έπιτυχίαν τό αριστούργημα «Τό λυκόφως τής δο- 
ξης» τό όποιον παρηκολουθήθη μετά μεγάλου ενδιαφέρον-



14 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

τος ύπό τοΰ κοινοΰ καί πρό παντός ύπό τοΰ ανεπτυγμένου 
τοιούτου. ’Επίσης προεβλήθησαν «Τό πουκαμισάκι τής 
ζωντοχήρας» καί «Ό κουρσάρος μέ τή μάσκα».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «'Ο μυστηριώδης 
καθρέπτης» έπιτυχώς. «Πρός τόν θάνατον» μέ τόν Τόμ 
Μίξ, «Ό κύριος τού θανάτου», «'Ο καβαλλάρης τοΰ κάμ
που», «Τά πάντα γιά τό παιδί της» έπιτυχώς, «Πανταχοΰ 
παρών» καί «Οί πειραταί τοΰ ποταμοΰ». Τσιρς
ΑΛΡΤΡΑΤΗ

Κινημ. Μοσχοβίτη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόρη 
τοΰ ήλιου», «Ή μάστιξ τών κοζάκων», «Ματωμένος έρως» 
καί «Εξιλασμός». Άριτξίδης
ΕΔΕΣΣΑ

Κινημ. Μ. Αλέξανδρος. Προεβλήθη μέ κολοσσιαίαν έ
πιτυχίαν τό έργον «Άνάστασις». ‘Επίσης προεβλήθη τό 
έργον «Δικηγορίνα» μέ τήν Νόρμα Σήρερ.

Κινημ. Βέρμιον. Παρά τάς υποσχέσεις του δτι θά 
προεβάλετο «Ό Βαρκάρης τοΰ Βόλγα» προεβλήθη άντ’ 
αΰτοΰ τό έργον «"Εξ ήμέραι έρωτος καί άγτονίας» τό ό- 
ποοΐον ήρεσεν.

Άναμένομεν άπό τήν διεύθυνσιν τοΰ «Βερμίου» τήν 
πραγματοποίησιν τής ύποσχέσεώς του.
ΒΧΘΥ (Σ ίμου)

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Φωλεά πε- 
ρατών», «Παρίσι, Καμπούρ...», «"Αγγελος τοΰ σκότους» 
μέ έπιτυχίαν καί τό έπεισοδιακόν «Ό βασιλεύς τής ταχύ
τητας».

Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Οί σωμα
τέμποροι», «50.000 δολλάρια» μέ τόν Κέν Μέΰναρ. «"Ο- 
νειρον ώμορφιας» μέ έπιτυχίαν καί τό έπεισοδιακόν «Σι- 
ναμπάρ».
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά νά 
σώση τόν πατέρα του», «Γυναίκα διάβολος», «Τό καθή
κον ύπεράνω τοΰ μίσους» καί «Σάρξ καί διάβολος», Προ
σεχώς «Είλωτες». Μπιρμπιλης
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα Ό 
πτωχός σπουδαστής», «Λεγεώνες αέρων» καί μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν »Πρίγκη·ψ καί Κοκόττα». Εις τάς πρεμιέρας διε- 
κρίναμεν τούς κ.κ. Γ. Παπανδρέου διευθυντήν τής ’Εμπο
ρικής Τραπέζης, Γεωργακόπουλον ιατρόν, Α. Δαμηλάτην 
πρόεδρον Ένωσεως Κωνσταντινουπόλεως, Όδ. Παπαδο
πούλαν, Ν. Μιχάλον, τάς κ.κ. Νίκην Παπανδρέου. ’Αλε
ξάνδραν Ν. Μιχάλου, Γωγόν Γεωργακοπούλου, δίδα Μα
ρίαν Πλεμενοπούλου κ.ά. Μιχάλου
ΠΡΕΒΕΖΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Αννα φόν 
Μπέλιγκ», «Μία νέα Ντυμπαρύ», «Ό μυστηριώδης καθρέ
πτης», «Θυελλώδης σερίφης» καί «"Αντρον τών ληστών»

Σμπόνιας 
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. 'Ιδαϊον “Αντρον. Προεβλήθησαν «Τό θΰμα τής 
τύχης», «Τό άνθος τής Βαγδάτης», «Πάλη στήν άβυσσο», 
«Ρόμολα» καί ή κωμωδία *'Ο  Ζιγκοτιο φασαρίας».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα«Νοσταλγία», 
«Τά ματωμένα ξίφη», «Ό κήπος τοΰ «Άλλά*»  καί "Αννη 
Λώρη». ·

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «Γυιαίκα διά
βολος» καί διέκοψε τάς παραστάσεις του προσωρινώς, προ- 
κειμένου νά έγκατασταθή εις τό νέον συστηματικόν θέα- 
τρον, περιλαμβάνον 1300 θέσεις.
ΚΑΣΤΕλί (Κρήτης)

Κινηματ. Παλλάς. Προεβλήθησαν ; «Ό αετός τής ’Ι
σπανίας» καί «Τό άνθος τής Βαγδάτης».
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο θαλασ-

τοκράτωρ» καί «Ή Μητρόπολις» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έρνα «Μανδρα- 

γόρας» καί «Ρωσική θύελλα». Πανουργίας
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. ’Ιδαϊον Αντρον. Κατά τήν π ιρ εβδομάδα προ
εβλήθη τό έργον «Φαζίλ». Προσεχώς «Άπάχηδες ιών Πα
ρισίων*  καί «Ρασπουτίν».

Κινημ. Κοσμικόν. Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προεβλήθη 
τό έργον «Βόλγα·Βόλγα«. Πετρακά ιις
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου Νέων, 
έπαναλαμβάνει προσεχώς τάς έργασίας του. Γιαλέσσας 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτη;)

Κινημ. Πσγκίλου. Προεβλήθησαν τά έργα «Έπί τής 
ναυαρχίδας», «Κλέπτης τής Βαγδάτης», «Μπέττυ ή δακτυ- 
λογράφος» μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί «Τατιάνα· μέ με- 
τρίαν έπιτυχίαν.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Κινημ. Δικταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τατιάνα*  
καί τό έπεισοδιακόν «"Ασσος μπαστούνι».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη μετ’ έξαιρετικής έπιτυ- - 
χίας τό έργον «'Όταν τά νειάτα διψοΰν» μέ τήν Χέλμ. 
’Επίσης εις τήν αίθουσαν τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου 
έδόθη ή έτησία θεατρική παράστασις ύπό τών μαθητών 
τοΰ Γυμνασίου, μετά μεγάλης έπιτυχίας. Μπαρχαμούζας
ΚΑΡΛ0Β>ΣΙ

Κινημ. Πανσαμιακός. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ θιά
σου Πλέσσα Μπάρτζου, προεβλήθησαν τά έργα «"Ερως 
καί κύματα» καί «Γβψον πυροσβέστης».
ΜΥΤΙΛΗΝΙ0Ι (Σάμου)

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα. «Ή σέλλα 
τοΰ διαβόλου , Ξανθοΰλα», «Βασιλική τίγρις», «Ό άγγε
λος τοΰ σκότους», «Τελευταίο σύνορο», «Αμαξοστοιχία 
340» καί «Ό Γύψον πυροσβέστης».
ΤΗΓΑΝΙ (Σάμου).

Κινημ Λυκούργος. Προεβλήθησαν τά έργα «’Έρως 
καί κύματα», «Ό άγγελος τοΰ σκότους» καί «Βασιλική 
τίγρις».
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λυκόφως 
τής δόξης», «Τό σκάνδαλον τοΰ Βάδεν—Βάδεν» όχι δμως 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «'Η γάτα καί τό καναρίνι» ωσαύ
τως άνεπιτυχώς καί τήν 30ήν Ίανουαρίου «Τό χρήμα». 
Τό ίδρυμα προστασίας παιδίοΰ Κοζάνης έδωσε έπίσης κι
νηματογραφικήν παράστασιν δωρεάν γιά τά παιδιά, μέ ται
νίας τάς οποίας έπρομηθεύθη άπό τό Σπήτι τοΰ στρατιώτη 
Θεσσαλονίκης. Σάμ
1ΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ Σ

Κι ημ. "Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σάρξ καί 
διάβολος»,«Τό λυκόφως τής δόξης» μέ έπιτυχίαν, «Ή κό- 
λασις τοΰ έρωτος μέ έπιτυχίαν, «Ντορίνα», «Πολωνική 
θύελλα», «Μέσα στις φλόγες», «'Η Βιέννη πού χορεύει», 
«Μεγάλη παρέλασις» καί «Τό διαμάντι τοΰ Τσάρου», τό 
όποιον ύπερήρεσε.

Εις τό αότό θέατρον έδόθησαν έπίσης μερικαί παρα
στάσεις ύπό τοΰ θιάσου 'Ελλήνων Καλλιτεχνών Γαβριηλί- 
δη, Δενδραμή, Παρασκευά. Δ. Π·
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα : «Μπέν 
Χούρ», «Γορίλλας», «’Εμπρός» εις τό ικρίωμα» καί «Πο
λωνική θύελλα».

Κινημ. Αίγλη. «Ό κεραυνοβόλος ίππεύς», «Μπέν 
Χούρ», «Ό σιδηρόχειρ» καί κωμωδίαι.

Στογιαννίδης
(Συνέχεια επαρχιών εις τήν 7ην σελίδα)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929 1930

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ι929-Ι93Ο

Κ ΝΗΜΑΤΟΓΡ. TAINIU.N
9 Αρχικός τίτλος 

εργοστασίουΕλληνικός τίτλος 
ταινίας

Τό ναυάγιον 
Τύραννος τοΰΓκούλτς 
Κάλτσα τοΰ διαβόλου 
Φόβητρον βουνών 
Δαιμόνιος άστυνόμος 
Έπικηρυγμένος 
Πύργος τοΰ τρόμου 
Χρηματόδεμα θανάτου 
Γροθιά καί βούρδουλας 
Βασιλεύς τών άδαμάντων 
Καρμελίτα 
Χώρα κανιβάλλων 
Ζωή του μοΰ άνήκει 
Καβαλλάρης κάμπου 
Φάουστ 
Παιδί τοΰ δρόμου 
Καρτιέ Λατέν 
'Υπασπιστής βασιλίσσης 
Γυναίκα Νευρόσπαστο 
Κατάσκοπος Όδησσοΰ 
Μόντε Χρήστος 
Μοδέρνα Μαγδαληνή 
Ό ’Εκβιαστής 
"Ερως θριαμβεύει 
Μάσκες τατανα 
Ματωμ. τη’έγραφος 
Μπέϊζ μπώλ 
Ματωμένα ξίφη 
Κατακτ. αίθέρος 
"Ιχνη φαγάδων 
Λευκός γάμος 
Βασιλεύς Ιππασίας 
Σκλάβα ερήμου 
"Αν ποτέ κσρδιά χαρίσης 
Έσχάτη προδοσία 
Ούγγρικοί έρω «;
Σουνίτα 
Μικροΰλα Μτάρ 
Γ εντοΰν οί παντρεμμένοι 
Ίππόται άρβύλλας 
Ή φυγάς 
Ζουάννα 
Ωραίος Μπρΰμμελ 
’Αφροδίτη 
Τρία πάθη 
Φωλεά πειρατών 
Μυστικόν χρυσορυχείου 
Λαϊλαψ τοΰ Λοπλάτα 
Δίψα τοΰ χρυσόϋ 
Οΰγγρκή μελωδ α 
Μυστικόν Ντέλιας

Είδος 
ταινίας

Γ βωβή”"

Προεβλήθη I Γράψε»”' έκμεταλλεν- 
εις ιΰ οεως εν ΕλλαόιΔραμα η 

κωμωδία.
Παραγωγή

fe___
1824 ” 
1461
1900
1550
6500
1500
8000
1500
2000 
600υ
1815
1758 
194:-.
1750
3050
3100

Singapore Mutiny 
Tyrran the Goollz 
King ofthe Rodeo 
Thunder riders 
Black of S Yard 
Two Outlows 
La tour de Nesle 
Set Up 
Uue bonne racl6e 

ι Diamont master
Other Woman 
Sailors Wrong 
True Heaven 
Horseman Plains 
Midstream 
Lucky boy 
Quartie Lalin 
Lieutenant S. M. 
Femme et pantin 
Espione d’ Odesse 
Monte Cristo 
Gleux Knrtisanen 
Ipromessi sposi 
Motherkrowsbest 
Masks of Devil 
Overland Telegr 
Slide Kelly Slide 
Annie Laurie 
pinged Horseman 
Beck Country 
Man and momenl όμιλοϋσι 
Cheyenne βωβή
Captive jyonian 
wenn du einmal 
Hochverrat 
Lockendes Gift 
Schicksalswurfel »
Der Bund derdrei »
CohenKelly inPar »
Two Arabian Nig. »
La fugitive »
She goes to war »
Beau Brnmmel
Venus »
Three Passions 
Blockade 
The Drifter 
Two Gun Men
The trail of 98 ήχητική 
Amours Sangiants βωβή 
Secret de Delia »

ομιλούσα 

βωβή

μουσική 
βωβή

κ 
8
6
7

Δράμα 
Περιπετ.

Radio

Universal

Ροζικλαιρ

’Αθηναϊκόν

Δ. I. Καρρά κληρον

I. Μαργουλή

-Μ
24
5 ι
7
20
6
6
6
6
9
10

Έπεισοδ.
Περιπετ.

Δράμα 
Έπεισοδ.
Δράμα 
κωμωδία
Δράμα

Σιναμπάρ
Ελλάς

Fox Film Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
'Ελλάς

Φόξ Φίλμ

Tiffany Ίντεάλ Κ. Φραγκέτη

Α. Άναστασιάδη'Αττικόν 
ί’Απόλλων 
Σπλέντιτ

Hegewald Film I 
Paris Consortium 
Mejrabpora 
L. Nalpas

7
8
6
18
6
8
9

?ι
8 
θ
7
8
8
7
8
6
6

2600 ί 
2700 ί 
2321 ( 
5500 ]
2600 I
3500 I
2645 1
2200
1600
2500 
2800
1900
2200

t 2450 
2050 
2500 
2350
2371
2400 
2650
2300
2486 (
2520
2488
2910
2853
3100
2'00
2377
2331
1775 
2*36
2600 

|2280

'Απόλλων

>«

» Pittalug^t
Fox Filth

» Metro Golwyn
περιπετ.

» (Universal

δράυα (First National 
περιπετ.
δράμα

U. F. Α.

X. A. F. Α. 
|U. F. Α.

'Ελλάς 
Σπλέντιτ 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
'Ελλάς

’Αθηναϊκόν

Σινοριάν 
Ίκαφίλμ 
ΧάϊΦίλμ 
Φόξ Φίλμ 
Μετρό φίλμς

Ίντεάλ 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
Οϋφα Πάλας

I. Μαργουλή

Άμολ.-Βουλγαρίδη

Συμβατική

ΙΠάνθεον6 κωμωδία rUTn!Ye*'sl’ isls 
β , United Artists

Άμέρικαν φίλμ

6 Ι .δράμα 1
10 »
7 »

»otar
Jnitend Artists 
garner Bross 
Jnited Artists

» , 56 : ’

6 1 ’
ΙΟΙάτράξιον 
10 »

» 
Radio 

»
Ροζικλαί ρ ίύληρονόμοι Καρρά

1 1 * 
101 δράμα Metro Goldwyn 

A. A. F. A.
’Αττικόν 
Σπλέντιτ

Μετρό φίλμς 
Γούλα’Αναστασιαδη

8 ι »
7 1 » Aubert ί’Απόλλων Ίκαφίλμ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

I. Μαργουλή 32.—Μετρό Γκόλντουϊν 23.—Σινί Όριάν 8. - Φόξ φίλμ 15.—Κληρονόμοι Καρρά 25.—Α. Άναστασιάδη 
9·—Κ. καί Α. Φραγγέτη 6.—"Ικα’φίλμΙΟ.—Συμβατική 11.—Άμέρικαν φίλμ 17.—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 16.—Τηλ.

Σπυρίδη 4.—Κ. Σουλίδη 4.—Χάΐ-Φίλμ 2.—Ντάγ-Φίλμ 1.—

I
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ΟΠΩΣ ΕΙΣ ΟΛΟΝ TON ΚΟΣΜΟΝ Ε ΓΣΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΟΔΕΡΣ και ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ

διότι εινε α'ι έμπορικώτεραι καί πλουσιώτεραι ταινίαι τοΰ κόσμου

Ε π Ε Β Λ Η Θ Η Σ A Ν

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ και ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
εΐνε δα τά δύο μεγαλείτερα κινηματοθέατρα τών ’Αθηνών

Τ0 ΑΤΤΙΚΟΝ κλιτό ΣΑΛΟΝ ΙΤΕΑΛ
ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

Ο ΤΡΕΛΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ MF τον αλ τζολςον και 
Ο ΛΕΥΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕ την μπιλλυ ντοβ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΜΕΤ ΑΛΛΕ ΥΤ ΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. ΑΝΙΟΛΟΧΙΤΗΣ & Λ. ΒΟΥΑΓΑΡΙΑΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14 — τηλεγραφημ. ΦΙΡΝΑΤΕΞ


