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ΛΩΡΑ ΒΑΛΕΡΗ
Η συμηα&ητική πρωταγωνίστρια τοϋ νέου^έλληνικου έργου «’Έτσι*κανε'ις σάν άγαπήσει*, πα

ραγωγής «Φοίβος Φιλμ», τδ όηοϊον προεβλήϋ·η έπιτυχως'καβ·’ δλην την παρελ&οϋσαν 
εβδομάδα άπδ της ό’&όνης^τοϋ «Σάλον Ίντεάλ». ’Αποκλειστική Έκμετάλ-

λευσις «Σ. Ριξόπουλος καί Σια», ΑΙόλου'θδα, Ά'&'ηναι
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MICKY MAUS-KRAZY KAT
ΤΑ ΕΜΨΥΧΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΧΑΛΟΥΝ ΚΟΣΜΟ

γκάγκς» τών κωμικών «τρυκ». "Ενα παράδειγμα^ Μια 
σκηνή είς ένα υπόγειο που έχει μιά μεγάλη σκάλα. Ενας 
σκιτσογράφος προτείνει νά συμπιεσθοΰν τά σκαλοπάτια 
καί ή σκάλα νά μεταβλητή... είς φυσαρμόνικα. Τό γκάγκς 
γίνεται δεκτόν καί καταγράφεται. Άς μου έπιτραπη τώρα 
μιά μικρά παρένθεσις γιά τά γκάγκς. Τά γκάγκς αυτά έ
χουν κατανιήση ολόκληρος βιομηχανία εις την , φιλοπρόο
δον πάντοτε ’Αμερικήν. 'Υπάρχουν άνθρωποι έξυπνοι οι 
λεγόμενοι γκάγμεν πού δέν έχουν άλλη δουλειά παρα yc. 
σοφίζωνναι κωμικές σκάνές, έξυπνα τεχνάσματα, πρωτό
τυπες καί κωμικές Ιδέες, άκόμη καί καλαμπούρια.^ Πλη
ρώνονται αδρότατα, είναι διάσημοι καί όχι αφανείς δπως 
θά ένόμιζε κανείς, καί δέν υπάρχει μεγάλος κωμικός τοΰ 
σινεμά—εκτός άπό τόν Σαρλώ —πού νά μήν εχη ολόκλη- 
κληρον έπιτελεϊον άπό αυτούς τούς γκάσκμεν^ # , e

Τρίτη συνεδρίασις. ’Από τοΰ σημείου αύτοΰ αρχίζει η ·> 
έκτέλεσις. Πρώτα σχεδιάζονται τά φόντα, οι διάκοσμοι 
(τοπεϊα, δρόμοι, σπίτια) εις τά όποια θά έκτυλιχθη η δρα- 
σις της κωμωδίας, κι’ έπειτα, οι σκιτσογ,ράφοι τοποθετούν 
τά πρόσωπα εις τάς διαφόρους σκηνάς. Ίδου πώς. Ενας 
ζωγράφος έχει νά σχεδιάση μίαν σκηνήν πυγμαχίας. Περ- 
νει ένα φύλλο διαφανούς χαρτιού καί σχεδιάσει τήν πρώ
τη γελοιογραφία τού Μίκυ Μάους μέ τα ποδιά ενωμένα, 
τά χέρια μέ τά γάνιια εις τό στήθος καί τα ματια κλειστά. 
’Έπειτα έπάνω σ’ αύιό τό σχέδιο, βάζει ένα άλλο ισομε-, 
γέθες φύλλον χαριιοΰ διαφανές καί αντιγράφει τό ίδιο σχε 
διο άλλά μέ τά μάτια λίγο ανοικτά, τά , χέρια λίγο πειο 
μακρυά άπό τό στήθος, τά πόδια λίγο ανοιγμένα· Κατό
πιν πέρνει τρίτο φύλλο χαρτιού, το τοποθετεί επάνω στο 
δεύτερο καί ζωγραφίζει πάλι αντιγράφοντας τό προηγου- 
μενον σχέδιον, άλλά τήν φοράν αυτήν μέ τά μάτια ανοιγ
μένα τά χέρια τεντιομένα καί τα πόδια ανοικτα.. Και ου- 
τω καθ’ εξής καί δι’ δλα τα πρόσωπα ταυτοχρονως τής 
ιδίας σκηνής.

Ή εργασία αύτή θέλει θέλει μεγάλην τέχνην καί μέ
θοδον. Διά μίαν ταινίαν 300 μέτρων τό συνεργδϊον χων 

, σκιτσογράφων σχεδιάζει δώδεκα έως δεκαπεντε χιλιάδες 
διαφορετικά σχέδια 
καί χρειάζεται τουλά
χιστον, ένα μήνα δι’

Πρό ολίγων άκόμη ετών, οί φίλοι τού κινηματογράφου! 
έπελάγωναν είς υποθέσεις καί είς πιθανά,ς εξηγήσεις διά τά 
καταπληκτικά «τρυκ» μέ τά όποια τούς έθάμβωναν οί διά

φοροι σκηνοθέται. 
Τά μυστήρια τοΰ 
«στούντιο» παρέμε
ναν άνεξιχνίασια.'Η 
διπλή ταυτοχρονως 
έμφάνισις τοϋ ήρωος 
ήκαθετος άναρίχη- 
σίς του είς τήν πρό- 
σοψιν τών ουρανο
ξυστών, τά τραγικά 

ναυάγια καί αί συγκρούσεις τών σιδηροδρόμων, όλα αυια 
έξάφνιζαν κατ’ άρχάς, τέλος δμως τά μυστικά τής τεχνι
κής των άπεκαλύφθησαν καί ήρχισαν να κουράζουν και 
νά γίνονται μονότανα· _

Σήμερον μέ τά πρώτα βήματα τοϋ ήχητικου ενεφανι- 
σΐη καί μία αξιοθαύμαστος πρωτοτυπία, τα «ζωντανεμ- 
μένα σχέδια, τά Μίκυ-Μάους. Ή καλλιτεχνία εχαιρετισε 
χωρίς ενδοιασμούς μιά τελείως νέαν έκφρασιν τοΰ χιούμορ 
καί τής κινηματογραφικής τεχνικής, καί τό θελγητρον αυ
τών τών ταινιών νά τό κρίνωμεν άπό τήν ψυχολογίαν των 
θεατών καί τά γνωστά είς δλους έπεισόδια ποΰ δημιουρ
γούν οί φανατικοί, ε’ις τάς ’Αθηναϊκός αίθουσας κινημα
τογράφων δταν δέν έχει... Μίκυ Μάους.

Πώς γίνεται δμως μιά τέτοια ταινία ; Μέ ποιον τρόπον 
δλες αυτές ή γελωιΟγραφίες κινούνται καί δημιουργοΰν 
μίαν ατμόσφαιραν ζωής καί... κωμωδίας ;

—‘Ά, θά είπήτε, είνε τόσο εύκολο !
"Οταν έρώτησαν τόν μεγαλύτερον χιουμορίσταν, τον 

Καμί, πώς γράφει τές σπαρταριστές σελίδες του, άπηντησε 
μέ αφέλειαν. «Νά, πέρνω χαρτί καί μολύβι καί γράφω.. » 
Τό ίδιο ήμποροΰν νά είποϋν καί οί σκιτσογραφοι τών Μι- 
κυ-Μάους καί Κράζη Κάτ. ’Άν κάνωμε δμως μίαν έφοδον 
εις τά «στούντιο» τους θά μείνωμεν κατάπληκτοι άπό την 
άφάνταστον έργασίαν καί τήν υπομονητικήν μέθοδόν τους. 
”Ας ίδοΰμε λοιπόν πώς εργάζονται.

~ Auch "2..

KRAZY KAT
be! uns

Der
Kurz +on m 

der Welt

«Διάκοσμος». Ένα άτελιέ μέ είκοσι τραπέζια σχέδια- 
στών—Πρόσωπα."Ενας μαιτρ και είκοσι σκιτσογραφοι.Και 1 
τό δράμα άρχίζει διά νά καταλήξη είς μίαν άμίμητην κω- , Τα διαφανή σχέδια 
μωδίαν. Πριότη συνεδρίασις. Παρόντες όλοι, ό καθένας επάνω εις τα οποία 
εκφέρει τάς κρίσεις του, τάς διορθώσεις του, τά εύρήματά έγιναν τα σχεοια ει- 
του, διά τό σενάριο» πού πρόκειται νά μοντάρουν.. ■ , νε πάντοτε ισομεγέθη 
"Ολαι αί υποδείξεις στενογραφούνιαι καί τέλος τό σενά- καί έχουν δυο τρύπες 
ριο συμπληρώνεται άπό τάς υποδείξεις αύτάς καί πέρνει κανονικές εις το ελα
τήν τελικήν μορφήν του, _ νω μέρος απο τες ο- εϊς τόν πίνακα

Δευτέρα συνεδρίασις. ’Αφιερώνεται είς άναζητησιν τών ποιες εφαρμόζονται σε δυο β ς
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τοΰ σχεδιαστοΰ. Τά πρώτα αυτά σκίτσα τής ^ταινίας αντι
γράφονται πάλι έπάνω είς παρόμοια φύλλα άπό γουταπέρ
κα καί χρωματίζονται. Δηλαδή αί άπλαΐ ίχνογραφίαι πέρ- 
νουν τόνον διά τήν πλαστικότητα. Διά νά τά βάψουν με
ταχειρίζονται τίς άκουαρέλλες. Μπορούν μ’ αυτόν τόν 
τρόπον νά λεπτύνουν κατόπιν τά φύλλα τής γουταπέρκας 
καί νά τά μεταχειρισθοΰν διά νέα σχέδια. ’Έπειτα δλα 
αύτά τά φύλλα μέ τά σκίτσα πέρνουν τόν αύξοντα άριθμό 
τους καί περιμένουν τήν μηχανήν τοΰ όπερατέρ.

Κανονικώς ό όπερατέρ μ’ ένα γύρο τής μανιβ___  .. ._____
φωτογραφίζει δέκα έξ εικόνες είς τό δευτερόλεπτον. Έδώ ' λάβουν μέρος 
όμως είς κάθε γΰρον τής μανιβέλλας φωτογραφίζει ένα 
μόνον σχέδιο· Ρλέπομεν λοιπόν ότι διά μίαν ταινίαν Μίκυ 
Μάους ό όπερατέρ έχει νά φωτογραφίση δώδεκα μέ δε
καπέντε χιλιάδες σχέδια. Ή άλήθεια εΐνε ότι πρέπει νά 
έχη υπομονή. ΙΙώς έργάζεται;

Τοποθετεί είς ένα πίνακα τό φόντο, τόν διάκοσμο τής 
πρτότης σκηνής. Έπειτα, έπάνω σ’ αύιόν, τό πρώτο δια
φανές φύλλο μέ τά πρόσωπα καί γυρίζει μιά βόλτα τήν 
μανιβέλλαν τής μηχανής. Ή πρώτη είκών έφωτογραφήθη. 
Κατόπιν τοποθετεί τό ύπ’ άρ. 2 σχέδιον καί συνεχίζει έ
τσι μέχρι έξαντλήσεως τών σκίτσων καί τής... υπομονής 
του.Τό φίλμ πού «έγυρίσθη»είνε άρνητικό καί μετ’ ολίγον 
στέλλεται είς τά χημικά έργαστήρια δπου τό εμφανίζουν 
δχι είς φωτογραφικό χαρτί άλλά είς νέον φίλμ κι’έτσι ε
πιτυγχάνουν τό θετικόν.

Τό «Μίκυ Μάους» δμως δέν είναι άκόμη έτοιμο διά 
νά κυκλοφορήση έμπορικώς, δπως δλαι αί κωμικοί ται- 
νιαι. Προβάλλεται δοκιμαστικώς πολλάς φοράς διά νά 
ίδοΰν άν αί διάφοροι σκηναί αί όποΐαι στό σενάριο φαί
νονται κωμικαί, προκαλοΰν δταν προβάλλωνται τήν ίδιαν 
εντύπωσιν καί τά ίδια γέλοια. Αυτήν άλλως τε τήν μέθο
δο ακολουθούν δλοι οί μεγάλοι ήθοποιοί άπό τόν Σαρλώ 
έως τόν Μπάστερ Κήτον.

'Όταν τελειιόσουν μίαν ταινίαν τους τήν προβάλλουν 
έξαφνα καί χωρίς καμμίαν προειδοποίησιν είς κάποιαν συ
νοικιακήν αίθουσαν κινηματογράφου καί περιμένουν νά 
ίδοΰν άπό τά γέλοια τών θεατών, τό άποτέλεσμά της. 
Πολλές φορές συνέβη νά άπογοητευθοΰν άπό σκηνές πού 
έστήριζαν τίς ελπίδες των. Τότε έπιστρέφουν είς τό 
στούντιο καί ξαναρχίζουν πάλι τό «γύρισμα» τών άποτυχη- 
μένων σκηνών μέχρις δτου κατορθώσουν νά έπιτύχουν τά 
γέλοια τοΰ κοινοΰ.

"Αλλως τε μία ταινία ποτέ δέν έχει ώρισμένον μήκος· 
Συνήθως διά νά έπιτύχουν ταινίαν χιλίων μέτρων «γυρί
ζουν» τέσσαρες καί πέντε χιλιάδες μέτρα. Τί γίνονται τά 
υπόλοιπα ; τά τρώει τό ψαλλίδι. "Αν λοιπόν ή δοκιμα
στική προβολή μιάς ταινίας Μίκυ-Μάους έπιτύχη άφοΰ 
ύπέστη τό άναγκαΐο «ντεκουπάζ» τό ψαλλίδισμα δηλαδή, 
καί έπήρε τήν τελική της μορφή, παραδίδεται τότε είς τό 
έλεος τών μουσικών.

Οί μουσικοίθά έργασθοϋν τώρα διά τήν «σονοριζασιόν» 
της διά τήν κωμική μουσική πού τήν συνοδεύει. Οί βιρ
τουόζοι αυτοί έχουν πάλι τήν μέθοδό τους. Συνοδεύουν 
τίς περιπέτειες τοΰ Μίκυ-Μάους μ’ ένα άπάνθισμα άπό 
γνωστά μοτίβα καί μέρη κλασσικών ή νεωτέρων συνθέ
σεων καί αί δοκιμαστικοί προβολαί άρχίζουν πάλι άπό 
τήν άρχή. "Οταν συγχρονισθή ή κίνησις καί ή μουσική, 
δλος δ κόσμος πού είργάσθη πίνει ένα ποτήρι λαθρεμπο- 
ρικό γουΐσκυ είς υγείαν .τής νέας ταινίας καί τό Μίκυ- 
Μάους ξεκινά πειά δλοζώντανο διά ν λ κατακτήση τό κοι
νόν τοΰ κινηματογράφου.

Η ΝΓΑΝικΓπΪΡρΔΑ ΚιΓβϊΡΟΛΙΝΟΚ
Ή διάσημος πλέον πρωταγωνίστρια τής οθόνης Ντα- 

νιέλ Παρόλα έφθασε τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τό 
Βερολΐνον, προερχομένη έκ Παρισίων-

Εύθύς άμα τή άφίξει της ή Ντανιέλα υπέγραψε συμ- 
βόλαιον μετά τοΰ Κάρλ Φρόελιχ διά νά πρωταγωνιστήσω 
είς τήν γερμανόφωνον ταινίαν «Ό έρως τοΰ Μεσονυκτίου». 
'Υπό τοΰ Φρόελιχ προσελήφθη διά τήν ταινίαν αυτήν καί 
ό παρτνέρ τής Παρόλα, Μπάτσεφφ.

υ.«τι, ν ιιυ

ιβέλλας
Έδώ ।

ENAS E.WA1W ΔΙΑΓΟΙΖΜΟ'

η Msis me ms
Είς τό εξωφυλλον τοΰ σημερινού τεύχους δημοσιεύεται 

το 3ον και τελευταΐον ΔΕΛΤΙΟΝ ΛΑΧΕΙΟΥ, τό όποιον 
μαζί με τα δυο προηγουμένως δπμοσιευθέντα πρέπει οί ά- 
ναγνωσται μας να άτοστέλλουν είς τά γραφεία μας διά νά 

n nnv μ«ρσς είς τόν πρωτότυπόν αυτόν διαγωνισμόν 
λαχείου. Γ

θΛω5 αναγγείλαμεν και διά τών δύο προηγουμένων 
τευχών, ολοι γενικώς οί άναγνώσται μας οϊτινες θά μά- 
αποστειλουν καί τά τρία κατ’ αΰξοντα άριθμόν δελτία’ 
θα λάβουν μέρος είς τόν διαγωνισμόν καί τό σπουδαιότε- 
ρον, οτι παντες θα λάβουν άνεξόδως ένα κέρδος τό όποΐ- 
?’’’™ °"·ιγωΓ,ερον είναι μία φωτογραφία μεγέθους 
Ιο -4. Οι πεντε προτοι ως γνωστόν κερδίζουν τά έξης:

Ιον. Μίαν έτησίαν συνδρομήν «Κινημ. Άστέρος».
2ον. Δώδεκα μεγάλας φωτογραφίας ηθοποιών 18X24.
3°ν. Μιαν εξάμηνον συνδρομήν «Κινημ. Άστέρος.»
4°ν. Εξ μεγάλας φωτογραφίας ήθοποιών 18X21 καί 
ί’θ”· Τθεϊς 1ιεΥάλας φωτογραφίας ηθοποιών 18χ21.
Ια δελπα του λαχείου Οά γίνονται δεκτά είς τά γρα- 

φεΐα μας μέχρι τής ημέρας τοΰ Πάσχα,καθ’ δσον τήν έδδο- 
μαδα της Διακαινησίμου θά γίνη ή κλήρωσις τοΰ λαχείου, 
ι“ θν°(ι“Γα δε τών τυχερών ώς καί δλων έκείνων, οϊτινες 
θα λάβουν μέρος είς τόν διαγωνισμόν θά δηιιοσιευθοΰν 
εις το επόμενόν τεύχος τής 19 Απριλίου έ. έ.
λ1 ^ι ψωτογραη ιαι, αί όποΐαι θά δοθοΰν είς έκείνους πού 
θα λάβουν μέρος είς τόν διαγωνισμόν τοΰ λαχείου, θά 
σταλοΰν είς τούς έν ταϊς έπαρχίαις άνταποκριτάς μας, οί 
οποίοι και θά τάς διαιείμουν. Οί έκ τών Αθηνών’καί 
Πειραιώς δύνανται νά προσέρχωνται εις τά γραφεία μας 
καθ εκαστην δια να λαμβάνουν τά δώρα των.

αλληλογρα φϊα

ΕΤΣΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΝ ΑΓΑΠΗΣΕΙ
Παραγωγή «ΦΟΙΒΟΣ ΦΙΛΜ»

το Λώρα Βαλέρη 
’Άγης Νόρμας 
Μανος Κατράκης

Μάσα . Ά^αν. Μαρϊκος
’Άγης I Κ. Παπανικολάου
Βιοίάστας | Κ. Σηαθόηουλος

Σενάριο—Σκηνοθεσία ΣΤΑΘΗ ΛΟΥΠΑ

(Θεατρώνης 
Στάσα 
Κούτρας

, — Α· Ίατροϋ (ενταϋ&α). Τής Billie Dove κ·ιί Gaibi 
απευθύνετε τάς έπιστολάς ώς εξής C]o The .Standard 
Casting Dire, lory Inc., 614, Tait Bui'dirg, Hollywood 
Bool., Hl'ywool Cd. τής δέ B igi'te Helm, Berlin- 
Dahlen, Im. Winkel 5

, ,Αστροκ Αυγής ('Αλμυρόν). Νά ζητήσετε πληροφο
ρίας απο τήν Ντάγκ Φίλμ, Μητροπόλεως 1 Άθήναςί Η
μείς είμεθα αναρμόδιοι. Θά μάς υποχρεώσετε έάν μάς 
γράφετε κατά δεκαπενθήμερον ποια έργα προβάλλονται 
είς τόν κινηματογράφον τής πόλεώς σας.

--Πασχονίδην (Λάρισσα).Εύχαρίστως δεχόμεθα καί σά; 
παρακαλοΰμεν νά μάς στέλνετε κατά δεκαπενθήμερον ση« 
μειωμα τών προβληθησομένων έργων.
, (Καστοριάν). Έξηκριβώθη δτι ό κ.
Ελιάου δέν εύρίσκεται εις Θεσσαλονίκην. "Οπως δήποτε 

σάς εύχαριστοΰμεν.
-Αίτραχ/τατοττοιτ/τον πό&ον (ένταΰ&α). Είς όποιον 

δήποτε αμερικανόν «αστέρα» θέλετε νά γράψετε, ν’ απευ
θύνετε τας έπιστολάς σας εις τήν διεύθυνσιν ποΰ άναφέ- 
ρωμεν εις τον ανω κ.’Ιατρού.Τό άνωτέρωγραφεϊον αναλαμ
βάνει να παραδίδει τάς έπιστολάς πρός όλους τούς καλλι- 
νέχνας τής^Άμερικής. Ό Βίλλυ Φρίτς είναι ξανθός, τό τί 
τοΰ αρέσει δμως δέν εϊμεθα είς θέσιν νά τό γνωρίζομεν.

—Γεωργόπουλον (Μεσολόγγιον). Ή δεύθυνσις τοΰ 
Carlo Aldini είναι: Β rlin. SJF 48. Fried ichstr. 27, 
Τής Μπριγγιτε Χελμ ώς γράφομεν άνωτέρω τοΰ κ. Ίατροϋ 
καί τοΰ Jaque Cat-lain, 63 Boulev. des Invalides. Paris

ΠΩΛΟΥΝΤ\I εκατόν καινουργή καθίσματα 
Κινηματογράφου και Πιανόλα μεθ’ εκατόν μου
σικών τεμαχίων είς άρίστην κατάστασιν. Πλη- 
ροφορίαι εις τόν Κινηματογράφον «'Ελλάς», ο
δός Αθήνας.

Σ’ ένα ώμορφονησάκι τοΰ Αιγαίου, που δλα του εΐνε 
χαρούμενα καί χαμογελούν μένει μιά ώμορφη κοπέλλα , 
σάν τό κρύο νερό, ή Μάσα. Ή καταγωγή τής κοπελλας 
αυτής έχει κάτι τό μυστηριώδες καί τό μόνο πού ξέρουν | 
εΐνε ότι έδώ καί κάμποσα χρόνια τήν έφερε στό νησί „ πο- , 
λύ μικρούλα τότε, ένας παράξενος γέρος πού τόν ,ελεγε ( 
παπποΰ, μά πού κανείς δέν έμαθε ποιος ήτανε και απο 
ποΰ ερχόταν, γιατί λίγο καιρό άργότερα πέθανε άφίνοντας I 
στή Μασαδλατά κτήματα ποΰ είχε άγοράσει στό νησί. 
"Ετσι μετά τό θάνατό του, τή μικρούλα Μάσα τή μεγά
λωσαν δυό συμπαθητικά γεροντάκια πού τήν άγάπησαν 
σάν παιδί τους. Ή θειά Μαριώ καί ό μπάρμπα-Κούτρας.

Τώρα ή Μάσα, 18 χροιών κοπέλλα πιά, ζή μιά ζωήχα- 
οούμενηκαί ξένοιαστη στόωμορφο νησί. Ολοιτην λατρεύουν 
γιά τήν ώμορφιά της καί τήν καλή της καρδιά. Τά παλλη- 
κάρια τοΰ νησιοΰ είναι ξετρελλαμένα μαζί της,^μα κανείς 
δέν τολμά νά τής τό πή. Εκείνη δμως, παρ’ δλα της τά 
18 χρόνια, δέν πονηρεύεται γιά τίποτε. Ή ζωή της είναι 
ένα τοαγοΰδι άφέλειας καί χαράς.

Μιά μέρα δμως πού είχε βγή , περίπατο με το κατσι
κάκι της συμβαίνει κάτι πού άλλάζει δλως διόλου τή 
ζωή της.

’Εκείνες τής ημέρες είχε έλθει άπό τήν ’Αθήνα στό 
νησί γιά νά ζωνραφιση μερικά του τοπεΐα ό ζωγράφος 
"Αγης, ποΰ, παρ’ δλον δτι πολύ νέος, τα ιαμπλω του τον 
είχαν κάνει γνωστότατο καί πάμπλουτο. Τήν ώρα λοιπόν 
πού ή Μάσα είχε βγή γιά νά βοσκήση , τό κατσικάτι της, 
ό ζωγράφος "Αγης ζωγράφιζε σέ μιά ακρογυαλια τον Η
λιο που βασ.λευε έκείνη τή στιγμή. Τό κατσικάκι ξεφεύγει 
άπό τά χέρια τής Μάσας καί τρέχοντας έρχεται καί μπερ
δεύεται στά πόδια τοΰ καβαλέτου τοϋ ζωγράφου και τό 
άναποδογυρίζει. Τρομαγμένη φτάνει ή Μάσα Βλέπει τι 
έχει συμβή καί τά χάνει. Ό "Αγης όμως τήν καθησυχάζει 
λέγοντας της δτι δέν συμβαίνει τίποτε το σπουδαΐον.

Αύτό τό περιστατικό ήταν άφορμή τής πρώτης τους 
γνωριμίας, , , , . ,

Ό "Αγης γοητευμένος άτό τήν ωμορφια τής Μασας 
τής προτείνει, γιά άποζημίωσι ταχα τής ζημιάς πού τοΰ 
έκαμε τό κατσικάκι της, νά,ποζάρη νά τι| ζωγραφιση. 
Κι’ άρχίζουν άμέσως άπό τήν άλλη ’μέρα.

Δυό καρδιές δμως γιομάτες φωτιά και νειάτα ήταν 
μοιραίο νά μή μείνουν άδιάφορες η μια για τήν άλλη. Ε
τσι υποσυνείδητα άρχίζει νά γεννιέται, χωρίς, καλα καί.α 
κι’ αυτοί νά καταλάβουν πώς, μια φλογερή αγαπη., Τρελ- 
λά παιδιά κι’ οί δυό τους μέσα στό μεθύσι τής αγαπης 
τους δέν σκέπτονται τίποτε άλλο απ’ αυτή. Καί μιά μέρα 
χωρίς πολλές διατυπώσεις, άφίνουν τό νησί κι έρχονται 
στήν Αθήνα. Οί καλλιτεχνικοί κύκλοι άρχισαν το συνηθι
σμένο κουτσομπολιό. Ό "Αγης άφησε τήν τέχνη του. Μα- 
κέττες, πινέλλα καί πίνακες είναι πετάμενα, σε μια γωνία 
τοΰ άτελιέ του. Κι’ ένας θεατρώνης που πρόκειται ν ανε- 
βάση εκείνες τίς ήμέρες ένα λέο θεατρικό έργο, τοΰ κα
κού τόν γυρεύει νά τοΰ “άναθέση τις Μακέτες· Οταν τον 
βρίσκει, δ "Αγης άρνεϊται. Ή έπέμβασις δμως τής πρώτα 
γωνιστρίας τοΰ Θιάσου ποΰ κατα τύχην βρίσκεται, εκείνη 
τήν ώρα μπροστά καί τόν παρακαλεΐ, τόν κάνει ν αλλα- 
ξη γνώμη. , ,

Τώρα άσχολεϊται μέ πολλή ορεςι γι ι το ανεβασμα του 
νέου έργου. Ανάμεσα στις θεατρίνες καί στους θεατρί
νους μέσα στά παρασκήνια καί σέ δλη τήν ακαταστασία 
τοΰ θεάτρου ποΰ ταιριάζει περισσότερο στό μποέμικο χα

ρακτήρα του, έχει ξεχαστή καί τό σκέρτσο τής πρωταγω
νίστριας άρχίζει νά τόν έπηρεάζεί δπως δήποτε. Ή α
γάπη του γιά τή μικρή νησιοτοποΰλα σβυνει σιγά σιγά.

Μιά μέρα, ή Μάσα τοΰ λέει ότι πρόκειται να γινη σέ 
λίγο μητέρα καί εκείνος μέ τήν ύπόσχεσι δτι ,θά πήγαινε 
κι’ αύτός στό νησί δταν τελείωνε τίς δουλείες του, τήν 
διώχνει. , , ,

Ή μόνη του άσχολία τώρα είναι, αφοΰ την ξεφορτώ
θηκε, ή κατάκτησις τής θεατρίνας· Έκείνη όμως ξέ-

Ή Μάσα πλανιέται τρελλή, νομίζοντας την , θάλασσα 
γιά τάφο τοΰ παιδιού της, ρίχνει λουλούδια

ρει πολύ καλά τή δουλειά της. Τότε μόνο θά γίνη δικοί 
του δταν θά τή στεφανωθή. , , ,

Τοΰ κάκου ή άλλη τόν περιμένει στό νησί. Ή ’μερες 
παιρνοΰν καί κείνος δέν φαίνεται. Στα γραμματα της δέν 
πέρνει καμμιά άπάντηιι. Καί ή μεγάλη στιγμή τή βρίσκει 
ολομόναχη. Πονεμένη μητέρα τώρα, μέσα στή γενική κα
τακραυγή τών άγαθών άνθροιπων τοΰ νησιοΰ,, ποΰ δλη 
τους ή άγάτη γι’ αύτήν έχει μεταβλ,ηθή σέ απεχθεια, δέν ι | 
ξέρει τί νά κάνη. Ή τελευταία της έλπίδα εΐνε νά ξανα- 
γυρίση στήν Αθήνα καί νά τόν έξορκίση στήν παληά του 
άγάπη. , ,

Τή βραδυά δμως πού φθάνει, έξω άπο το σπίτι του α
κούει γέλια καί χαρές. Μουσικές παίζουν χαρούμενους χο
ρούς, κυττάζει άπό τίς γρύλλιες τοΰ παραθυριού,και βλέ
πει τόν άγαπημένο της πλάι σέ μιά άλλη ντυμένη νύφη. 
ιΌ ’Άγης παντρευότανε τή θεατρίνα. Καί ύστερα τα γο-



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

νατά της λύγισαν, τά λογικά της σαλεύθηκαν.....  Τό
παιδί έκλαιε. Τό κούνησε δυνατά κοιτάζοντας το παρά
ξενα. Τί ήταν αύτό; "Ενα παιδί στήν αγκαλιά της; Πώς 
βρέθηκε; Δέν ήταν δυνατό νάταν δικό της.......

'II θάλασσα μιλεϊ μέ χίλια παράξενα λόγια στους α
πελπισμένους... Καί δέχεται στήν υγρή αγκαλιά της δ,τι 
τής ρίξουν.“Άκόμη κι’ ένα παιδάκι πού σιγοκλαίει... Λί-

ΤΙΤΛΟΥΣ ΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΡΗ Ο ΚΑ0ΕΙΣ

ΑΛΑ’ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟΝ Η

ΣΗΜΕΙΑΣΟΥΛΕΣ
Ή Κυβέρνησις μέ τά νομοθετικά μέτρα πού έλαβε 

σχετικά μέ τήν ασφάλεια τών θαμώνων τών σκοτεινών 
αιθουσών έδειξε πως αναγνωρίζει τή σπουδαιότητα τοΰ 
Κινηματογράφου καί τή συμβολή του στή μόρφωση καί 
ψαχαγωγια τοΰ κοινού. Δέ νομίζει ή Κυβέρνησις πώς χρει
άζεται ακόμα ή γενναία χειρονομία τής ύποβιβάσεως τής 
φορολογίας, χειρονομία ή οποία δέν πρόκειται νά ώφελή- 
ση ιόσον, τούς έπιχειρηματίας δσο τό κοινό; Γιατί τό τε- 
τετιαΐο, άν η φορολογία ύ.τεβιβάζετο, καί μικρότερο αντί
τιμο εισιτηρίου θά πλήρωνε καί ταινίες καλύτερες θά μπο- 
ροι σε νά ,8 ή έπειδή οί έπιχειρηματίαι δέ θά έδίσταζαν καί 
φίλμ, μή άπολύτως έμπορευσίμου χαρακιήρος άλλά καλ
λιτεχνικά πραγματοποιημένα νά φέρουν δταν θάξεραν δτι 
ιό Κράτος δέ θά ιούς έπερνε τά 50 ο)ο τών εισπράξεων. 
’’Επειτα θα ύ.τήρχε κι’ ένα άλλο όφελος. Θά έδίδετο ή εύ- 
καιρία εις τήν Ελληνική Κινηματογραφικέ] Βιομηχανία νά 
άναπτυχθή δημιουργικότερα καί νά μήν προβάλλη διαρ
κώς τή βαρειά φορολογία ώς δικαιολογία τής ανυπαρξίας 
καλ περιεχομένου τών πριγματοποιηθεισών ταινιών.

Ό κ. Πολ. Μοσχοβίτης ο’ ένα ολόκληρο τετράστηλο 
τοΰ « Εθνους, τής 21 .Μαρτίου κάνει τήν τιμή στόν έαυ- 
ιό του ν’ άσχοληΰή μέ τό Ρέμαρκ καί τό έργο του. Τά 
κριτικά του συμπεράσματα τοΰ κ. Μοσχοβίτη τά χαρίζου
με στόν ίδιο καί σιή μερίδα έκείνη τών αναγνωστών του 
πού έχει άναγάγει τά γραφόμενά του σέ Ευαγγέλιο πί- 
στεως. Ούτε τις ανακρίβειες, έκ τών όποιων βρίθει τό 
άρθρο του, θά προσπαθήσουμε νά αναιρέσουμε. Εκείνο 
πού μάς ενδιαφέρει είναι νά ρωτήσουμε ποΰ ό κ. Μοσχο
βίτης απέκτησε τά έφόδια τού φιλολογικού κριτικού. "Η 
μήπως έν τή Ιδιότητί ιου τοΰ άλλοτε διοικητού πυροβο
λαρχίας άνεκάλυψε στόν εαυτό του τό τάλαντο κριτικής 
πολεμικής φιλολογίας, αφού μιά φορά έτυχε κι’ αύιός ν’ 
άιακατευθή μέ τόν πόλεμο; Τό βέβαιον είναι πώς ό κ. 
Μοσχοβίτης είτε πιστεύει κείνα πού γράφει είτε δχι κάνει 
τή δουλίτσα του.Έπ’αΰτού πιστεύουμε νά μή ύπάρχη δια
φωνία.

Τήν εβδομάδα αύτή σε δυό κεντρικούς Κινηματογρά
φους^ προεβλήθησαν άντίστοιχα ελληνικά έργα. Τό γεγο
νός έπρετε νά μάς χαροποιήση. Τουναντίον μάς κατηγα- 
νάκτησε. Άιαγνωρίζουμε κι’ έμεΐς—δπως καί ό κ. Λώρης 
Φαντάζης, πού, ίσως λόγφ τοϋ ονόματος του, φαντάζεται 
καμμιά φορά ανυπάρκτους αιτίας τής κακοδαιμονίας τοΰ 
ελληνικού φίλμ—δτι δέν πρέπει νά ζητάμε άπό τούς "Ελ
ληνας παραγωγούς πράγματα περασμένα άπ’ τό μέτρο τοΰ 
άπολύτου. Το άναγνωρίζουμε. Άλλά δέν πρέπει έξ αιτίας 
το ι λόγου αύτοΰ νά δίνουμε άφεση αμαρτιών στά διάφορα 
έξαμ,βλώματα μάρκας Μαδρά, κλπ.' θά μάς προβλη- 
θή ’) ϊ^1 ^Χθθτης τών οικονομικών μέσων. "Εχουμε δμως 
ν’ άντιτάξουμε άποστομωτικά παραδείγματα. Ό Joris 1- 
uens, διάσημος 'Ολλανδός σκηνοθέτης, μ’ ένα μικρό μη
χάνημα ερασιτέχνου δημιουργεί αριστοτεχνικά φίλμ, άνά- 
μεσα στά όποια ξεχωρίζει τό περίφημο έκεϊνο «La pluie> 
βγαλμένο άπό σενάριο τοΰ Iranken. Ό Leni δημιουργεί 
τον «Ίβάν τόν Τρομερό» μέ μηχανικά καί οικονομικά μέ
σα πολύ πιό φτωχά άπ’ τά Ελληνικά. ’Εκεί δπου υπάρχει 
τό πολύ χρήμα —βλ. Αμερική—έκεΐ καί τά καλλιτεχνικά 
αποτελέσματα λιγοστεύουν. Ό σκηνοθέτης, οί ήθοποιοί, 
δίαν δέν υπάρχουν τά πλούσια ντεκόρ, θά προσπαθήσουν 
ν’ άναπτύξουν στό έπακρον τις άτομικές τους δυνάμεις 
γιά νά άναπληρώσουν τήν έλλειψη μέ τήν καλλιτεχνική 
απόδοση. Στις ελληνικές αυτές ταινίες ούτε ίχνος τέτοιας 
προσπάθειας 8έν παρουσιάζεται. Μάλλον οί παρασκευα- 
σταί της φαίνεται νά μεταχειρίστηκαν κάθε μέσο γιά νά 
αυξήσουν ιην άηδία τοΰ θεατού. Κάθε άργόσχολος νεανίας 
αύτεπαγγέ/.εται τόν σκηνοθέτην καί τόν σεναρίσταν, κάθε 
άποτυχημένος άρτίστας διαθέτων ολίγα χρήματα καί πολ- 
λήν δόσιν άναιδείας φορτώνουν είς βάρος τής Ελληνικής 
παραγωγής τά αμαρτωλά τέκνα τών άσθενικών φιλοδοξιών 
τους. Μιλάμε τραχειά γλώσσα γιατί πονάμε στ’ άλήθεια 
τήν κατάντια τής’Ελ.Κιν.Βιομηχ.Χρειάζεται ριζική κάθαρ- 
σις,νέες έξορμήσεις. Άλλ’ αύτοΰ θά έπανέλθουμε. Κς. Δς.

‘Η Στάσα (Καίτη Παπανικολάου) είς την σκηνήν 
τοϋ γάμου

γος άφρός, μιά αναταραχή κι’ υστέρα τό γέλιο τής τρελ- 
λής μάννας....... ...

Τίποτε δέν άλλαξε άπ’ τή χαρούμενη ζωή τοΰ όμορ
φου νησιού. Όλα εΐνε χαρούμενα καί χαμογελούν τό χα
μόγελο τής δουληΰς καί τής χαράς.

Μονάχα σάς απόμακρες άκρογυαλιές, τϊς σεληνοφώ- 
τιστες ανοιξιάτικες νύχτες ή Μάσα, μιά ήρεμη τρελλή, 
πλανιέται, καί νομίζοντας τή θάλασσα γιά τόν Τάφο τοΰ 
παιδιού της ρίχνειλουλούδια στ’άνάλαφρα κυματακια της.

ΗΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡΑΦΙΚΗΚΙΗΗΣΙΗΗΦΙΑΑΝΛΙΑ
Κατά τάς άρχάς τοΰ 1931 ύπήρχον έν Φιλανδία 229 

έν δλω κινηματογράφοι μέ 61,000 καθίσματα. Ό επί των 
ταινιών είσπραττόμενος φόρος είναι 35 ο(ο έπί_ τής τιμής 
τοΰ εισιτηρίου δ.ά τάς συνήθεις ταινίας καί 15 ο)ο μόνον 
διά τάς καλλιτεχνικός ταινίας.

Προκειμένου δμως περί επιστημονικών ταινιών, ή έκ- 
παιδευτικών τοιούτων, ή ταινιών παραγομένων έν Φιν
λανδία οΰδείς φόρος είσπράττεται.

Κστά τό 1930, ή Κρατική λογοκρισία έξήτασε έν συν 
όλω 610 ταινίας συνολικού μήκους 829.200 μέτρων, έκ τών 
οποίων 490.800 μέτρα προήλθον έ,ξ ’Αμερικής, 188.900 
μέτρα έκ Γερμανίας, 25.900 μέτρα έκ Σουηδίας, 37.100 
μέτρα έκ Γαλλίας, 23.600 έξ’Αγγλίας, 27,600 έκ Ρωσ- 
σίας κλπ.

Ή παραγωγή τής Φινλανδίας διά τό έτος 1930 ανήλθε 
εις 23.000 μέτρα.

Αί κυριώτεραι φινλανδικαί έταιρίαι εισαγωγής κινημα
τογραφικών ταινιών είναι ή «Suomi Filmi», ή «Α- 
damsin Filmitoimisto*  καί ή «Filmilteskus«,

Τό μόνον άξιον λόγου κινηματογραφικόν περιοδικόν 
είναι τό «Έλοκοΰβα», δπερ αντιπροσωπεύει τήν έν γένει 
κινηματογραφικήν κίνησιν τοΰ τόπου.



JO ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Ο ΜΑΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Έκμετάλλενσις Μαδρά

Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Πρόκειτα( περί μιας ταινίας μερικών χιλιάδων μέτρων 
μήκους, διά τήν όποιαν, έκ σεβασμού προς τό άναγνωσιι- 
κόν μας κοινόν καί δΓ αΰιήν τήν αξιοπρέπειαν τοϋ φύλ
λου μας, δέν πρέπει ν’ άσχοληθώμεν περισσότεοον. νν

ΑΝ ΜΕ ΘΕΛΕΙΣ ΕΛΑ ΣΥ
Έκμετάλλενσις «Σινε Όριάν»

Μούβιτον ομιλούσα γαλλιστί ΤΓΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ Σ Π Λ Ε Ν ΤIΤ

Μία νέα μουσική κωμωδία τοΰ Βίλχεμ Ήλε, τού δη - 
' ptνο τοΰ «Ερωτικού Βαλς». Ό έν λόγφ .σκηνοθέτης,
χωρίς νά έπιδιώκη άνω τέρας καλλιτεχνικάς δάφνας, άρ- 
κεΐται εις τό νά παρουσιάζει έργα καλοβαλμένα καί εύ- 
χάριστα. Καί τήν φοράν ταύτην επιτυγχάνει απόλυτα τόν 
σκοπόν του. Τό «'Αν μέ θέλης έλα σύ» είναι φιλμ χαρι
τωμένο καί εύχάριστο πού παρακολουθεΐται απ' αρχής 
μέχρι τέλους μέ αμείωτο ένδιαφέρον. Εις αύτό συντελούν 
τό έξυπνογραμμένο σενάριο, ή πειαχτή μουσική, τό επι
δέξιο ντεκουπάζ, ή έν πολλοίς τεχνική καί ιδιαίτατα ή 
χάρις καί τό μπρίο τής Μαίρυ Γκλόρυ, ή οποία μάς δει
κνύει μίαν άγνωστον πλευράν τοΰ ταλέντου της. Ό Άρ- 
μάν Μπερνσρ είναι αμίμητος εις τόν ρόλον τού κλητήρος 
καί ό Ζάν Μυράτ κρατεί μέ άνΐίληψιν τόν ρόλον τοΰ 
διευθυντού Τραπέζης.

’Εδώ τό έργον ύπερήρεσεν, προβληθέν μέ μεγάλην κο
σμοσυρροήν έπί δύο συνεχείς εβδομάδας.

Β. Παπαμιχάλης

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ
'Εκμετάλλενσις I. Μαργουλή

Βίταφον ηχητική ΤΓΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Μία συμβατική αισθηματική Ιστοριοΰλα ή όποια έχει 
τό προσόν νά έρμηνεύεται άπό δύο συμπαθείς καλλιτέ- 
χνας τήν Λοΰπε Βελέζ καί τόν Γκάρυ Κούπερ. Χωρίς 
τήν παρουσίαν τών δύο τούτων καλλιτεχνών, ή όποϊοιμαζύ 
μέ ώρισμέναώραϊα τοπεϊα,είιαι τάμόνα προσόντατοΰ φί/.μ, 
είναι βέβαιον ότι τό έργον θά ήτο μία μεγάλη κοινοιυ- 
πία. ’Από τήν μουσικήν ξεχωρίζει ένα μελωδικό ταγκό 
πού τραγουδεϊ κατ’ έπανάληψιν ή Λοΰπε μέ τή συμπαθή 
φωνοΰλαν της.

Τό φιλμ έν τούτοις έδώ δέν ήρεσεν. Παπαμιχάλης

ΕΡΩΣ ΤΣΙΓΚΑΝΩΝ
Έκμετάλλενσις Μέτρο Γκόλντονϊν Φιλμ 

Βίταφον ομιλούσα άγγλ. ΤΓΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΝΘΞΟΝ

Ό Λύονελ Μπάρρυμορ, γνωστός καλλιτέχνης τοΰ κι
νηματογράφου, ήθέλησε νά δόκιμά ιη τήν αξία του καί 
ώς σκηνοθέτης καί ώς πρώτον του έργον έξέλεξε τήν πα- 
σίγνωστην όπερέτταν τοϋ Λέχαρ «’Έρως τσιγγάνων». Κρί- 
νοντες άμερολήπτως τήν προσπάθειάν του ταύτην δυνά- 
μεθα νά εΐπωμεν ότι αντί δοκιμής έπέτυχεν αμέσως ιιιι 
coup de maitre. Δέν διατηρεί άπό τό λιμπρέιτο τής ό- 
περέττας παρά τάς γενικάς μότον γραμμάς καί κατορ
θώνει, μέ σαφή καί άκριβή έπίγνωσιν τών κινηματογρα
φικών ζητημάτων, νά προσδώση ζωήν, ένδιαφέρον καί 
χρώμα εις τό συμβατικόν είδύλλιον τού άρχιατσίγκανου 
Γκρεγκόρ μέ τήν ώραίαν πριγκήπισσαν. Τόν άτσίγκανον υ
ποδύεται ό γνωστός βαρύτονος τοΰ Metropolitan House 

τής Νέας Ύόρκης Λώρενς Τίμπετ. "Οπως συμβαίνει μέ 
όλους σχεδόν τούς τραγουδιστός, ή ύπόκρισις του δέν είνε 
άμεμπτος. Δίνει· τήν έντύπωσιν ένος άγαθοΰ καί νομοτα
γούς πολίτου μέ άγριεμμένα μαλλιά παρά ενός φοβερού 
καί άγριου ληστοΰ πού τόν θέλει ό ρόλος του. 'Μ φωιή 
του όμως φωνή πραγματικώς σπουδαία εις έκτασιν, έν- 
τασιν καί τέμπρο, καλύπτει τά διάφορα άλλα μειονεκτήμα- 
τά του. 'Η Κάθριν Νιάλ "Οουεν κρατεί τόν ρόλον τής 
πριγκηπίσση^. Νόστιμη, αθώα καί άγνή έμφάνισις. Περι- 
μένομεν άπό στιγμής εις στιγμήν νά τραγουδίση καί αύτή, 
άλλά τό μονοπώλιον άνήκει εις τόν Τίμπετ.

Οί συμπαθείς κωμικοί Λώρελ καί Χάρτλυ (Χονδρός 
καί Λιγνός) δίδουν τήν εύθυμη νότα. Χωρίς νά έχουν νά 
κάμουν σπουδαία πράγματα, άρκεϊ ή άπλή έμφάνισίς των 
διά νά ξεσπάση τό κοινόν εις άκράτητα γέλοια. ’Ένα μπα
λέτο (δ χορός τών κύκνων) κατά τήν δεξίωσιν τών ανα
κτόρων άποτελεϊ άληθινό ποίημα χάριτος, πλαστικότητας 
καί ρυθμού.

'Η ταινία είναι έξ ολοκλήρου έγχρωμος, πράγμα πού 
δέν είναι πρός όφελος της.

'Η μουσική συνοδεία καλέ] καί τά τραγούδια ποΰέκτε- 
λεϊ ό Τίμπετ συγκαταλέγονται μεταξύ τών ώραιοτέρων 
τοΰ Λεχάρ. Γενικώς άξιοσημείωτον έργον, τό όποιον έδώ 
έσηιιείωσε έπιτυχίαν. Β. Παπαμιχάλης

ρΊο?ρϊτα~~
Έκμετάλλενσις Μανροδημάκη και Σΐα

’Ομιλούσα άγγλ. ΤΓΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Τό έργο αύτό παρμένο άπό τό ομώνυμο θέαμα τών 
«Ζίγκφιλντ-Φόλλις» τής Νέας Ύόρκης μάλλον ώς παρω
δία δύναται νά έκληφθή παρά ώς φιλμ μέ Αξιώσεις.

Είναι ένα έργον άφαντάστως άνομοιογενές άποτελού - 
μενον άλλοτε άπό περιπετειώδεις σκηνάς κάου μπόϋ καί 
άλλοτε άπό φωτογραφημένας τοιαύτας μιούζικ-χώλλ. "Ο
σον άφορά τά τραγούδια υπάρχουν έν ΰπεραφθονίρ άκόμη 
καί εις τάς όλιγώτερον καταλλήλους στιγμάς. Δέν πρέπει 
όμως νά λησμονήται ότι τό φιλμ «Έγυρίσθη» πρό τριε
τίας εις έποχήν δηλαδή πού ό όμιλών ευρίσκετο άκόμη εις 
τά πρώτα του βήματα, καί κατ’άνάγκην ύφίσταται τάς συ
νέπειας τοΰ χρόνου. Τά άνωτέρω σοβαρά μειονεκτήματα 
έξουδετεροΰνται έν μέρει άπό τήν γλυκυιάτην φωνήν τής 
Μπεμπέ Ντάνιελς, τήν όποιαν έπαναβλέπωμεν μετ’ εϋχα- 
ριστήσεως κατόπιν πολυετούς άπουσίας, άπό τήν εΰχαρι- 
στην μουσικήν καί άπό τά πλούσια σκηνικά καί μπαλέττα.

Ή έπιτυχία τοΰ φίλμ έδώ υπήρξα μετρία.
Β. Παπαμιχάλης

ΥΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ

Έκμετάλλενσις Χάΐ Φιλμ

Μούβιτον ομιλούσα άγγλιστί ΤΓΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Είναι διασκευή τοΰ διηγήματος τοΰ Γκράχαμ Σέτον. 
Ό συνταγματάρχης τής άγγλικής κατασκοπείας Γκράντ 
άπό τά έπιθανάτια παραληρήματα ένός Γερμανού αξιωμα
τικού, δστις συνελήφθη αιχμάλωτος βαρέως τραυματισμέ
νος, πληροφορείται τήν ΰπαρξιν σχεδίου τινός, τοΰ Γερ
μανικού έπιτελείου, άποσκοποΰντος τήν συντριβήν τής άγ
γλικής παρατάξεως, διά τής μεταφοράς δΓ έπί τούτου κα- 
τασκευαζομένου υπονόμου Γερμανικών στρατιών, όπισθεν 
τών άγγλικών γραμμών, ϊνα πλήξουν τούς άγγλους έκ τών 
όπισθεν. Αμέσως δι’ άεροπλάνου προσγειοΰται έπί τοΰ γερ 
μανικού εδάφους, έφοδιασμένος διά τών έγγράφων τοΰ ά- 
ποθανόντος γερμανοΰ αξιωματικού καί κατορθώνει νά κλέ
ψω έκ τής οικίας τούτου τά σχετικά πρός τό σχέδιον έπί- 
σημα έγγραφα. ’Εντεύθεν άρχεται μία περιπετειιόδης προ-

σ.τάθεια τούτου όπως έπιστρέψη εις τάς άγγλικάς γραμμάς 
καί καταστήση ένήμερον τοϋ σχεδίου τήν διοίκησιν. ’Α
φού άλληλοδιαδόχως άλλάζει ταυτότητας, καταδικάζεται 
ώς γερμανός λιποτάκτης ε’ς θάνατον, άλλά άναστέλλεταϊ 
ή ποινή του λόγφ τή; άγγλομ αθεΐας του, καί προσκολάται 
ώς διερμηνεύς εις τούς έργαζομένους εις τάς υπονόμους 
άγγλους αιχμαλώτους. Συγκεντράινει τούς αποφασιστικό
τερους έξ αύτών καί άνατινάσοντες εις έν σημείον τάς 
υπονόμους κατορθώνουν υπό τό πυρ τών δύο παρατάξεων 
νά φθασουν εις τάς άγγλικάς γραμμάς καί νά μετάδοση 
τάς σωτηρίους πληροφορίας.

Αυτή είναι έν γενικαϊς γραμμαϊς ή υπόθεσις τοΰ έργου 
ήτις επιτρέπει εις τόν σκηνοθέτην τοΰ έργου Βίκτωρα Σα- 
βίλλ νά μάς παράσχω έξαιρετικά δείγματα σκηνοθετικής 
μαεστρίας εις πολεμικάς ταινίας. ’Ιδιαιτέρως ή άερομαχία 
καί αί έν ταίς ύπονόμοις σκηναί άκρως ένδιαφέρουσαι.

Ό πρωταγωνιστής Μπρίαν Άχέρν κρατεί λίαν ευσυνεί
δητα τόν ρόλον του. Συμπαθέστατη καί ευσυνείδητος εις 
τόν μικρόν ρόλον της ή άγνωστος εις τόν κοινόν μσς 
Μαντελαίν Καρό λ.

Τό φιλμ έδώ έσημείωσεν έπιτυχίαν.

8 ΑΙΑΚΕ ΚίΤΐ Ε!Ζ ΤΈΚ UMHIIW
Κατά πληροφορίας έκ Βερολίνου, ή διάσημος πρωτα

γωνίστρια Λιάνε Χάϊτ άνεχώρησεν έκεϊθεν τήν παρελθού- 
σ αν εβδομάδα διά II ιρισ.ους διά νά πρωταγωνιστήσω εις 
μίαν νέαν ταινίαν τοΰ Άλεξάνιρ Κόρντα, τής όποιας τό 
γύρισμα» ήρχισε διά λογαριασμόν τής Παραμάουντ τήν 

5ην Μαρτίου εις τά έν Ζυυανβ λ στούντιο τής εταιρίας 
ταύτης. Μετά τής Λιάνε Χάϊτ εις ιήν ταινίαν αυτήν πρω
ταγωνιστούν έπίσης ή Lien Deyers, ή Trude Hesterrbery 
ό Oskar Karlweiss. ό alter liilla κ. ά.

ΖΕΛΕΝΟΦΟΝ - ΜΕΛΟ ΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜ)ΦΟΥ

ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΙΤΧΕ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
1ί

ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΦΙΛΟΥΣ

ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜ ΑΣΤΕΡΟΣ,,
Καθίσταται γνωστόν οτι διωρίσαμεν περιοδεύοντα 

άνά τάς επαρχίας αντιπρόσωπόν μας τόν κ. Μιχαήλ 
Στραβελάκην μέ τό δικαίωμα τής έγγγραφής και είσ- 
πράξεω; συνδρομών, παρακαλοϋνται δέ θερμώς όπως 
παρέχωσι εις αυτόν κτθε δυνατήν υποστήριξιν πρός 
εύόδωσιν τής άνατεθείσης αύτώ εντολής εκ μέρους μσς.

'Ήδη ό κ. Στραβελάκης άνεχώρησε διά τάς Κυ- 
κλάδας νήσους, μετά τάς οποίας θά έπισκεφθή τήν 
Μακεδο' ίαν καί Θράκην.

Κινπμ. Άστήρ>

Η ΚΙΝΗΝΙΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
Λ 4 ΡΝΑΚΑ. — Σάλον Ρουζ,' Κυπριανόν. Προεβλήθη- 

σαν τά εξής έργα «Ταβέρνα τής Σαγκάης» μέ τήν Πάτσυ 
Ρούθ Μίλλερ καί τόν Ράλφ Ίνς. «Ναύτης τοΰ γλυκού 
νεροΰ» μέ τόν Χούτ Τζίφον. «Πριγκήπτσσα τοΰ ’Ιπποδρο
μίου» μέ τόν Χάρρυ Λίτκε καί τήν Χίλτα Ρόζ. «Ζήτω ό 
"Ερως» μέ τήν Άννυ "Οντρα καί τόν Βέρνερ Φύτερερ.

Κινηματο&έατρον Μακρίδη, Γιά λίγες μέρες φιλοξε
νούσε τόν θίασον Καράλλη ό όποιος έδωσε τέσσαρες πα- 
ραστάσετς έπττυχώς. Προέβαλε τήν «Πέτσινη Μάσκα» μέ 
τή ΒίλμαΜπάνκη καί τόν Ρόναλτ Κόλμαν μέ άρκετήν έπι
τυχίαν. «Τρέλλες Καρναβαλιού» μέ τόν Χάρρυ Λίτκε καί 
«Ούγγρικοί έρωτες» μέ τόν Πώλ Ρίχτερ.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
πληκτικήν έπιτυχίαν καί τό... έλληνι- ' 
κόν δυστυχώς «‘Ο Μάγος» μέ οίκτρο- ' 
τάτην άιοτυχιαν.ΆπΑλων. «Ό άνθρωπο; πού σκό
τωσε» καί «Ό βασιλεύ; τών βασιλέων 
μέ σχειικήν έπιτυχίαν.Οΰφα Πάλας. «Ή A. Υ. διατάσ- 
σει» διά δευτέραν έβδομάδα μέ σχετι- 

I κήν έπιτυχίαν.| Πάν&εον. «ΊΙστοργη»δευτέρα βιζιόν 
μέ σχετικήν έπιτυχίαν καί«Έστρέλλα». 

| Σαλόν 'Ιντεάλ. Τό τραγούδι τοΰ 
ί λύκου» άιεπιτυχώς καί «’Έτσι κανείς 
σάν άγαπήσει» μέ έπιιυχίαν.| Κοτοπούλη. «Ό άνθρωπος πού 
.σκότωσε» καί «Μιά γυναίκα πέρασε» 
ψέ έπιτυχίαν.| ’Αττικόν. «Ταρα άνοβα» μέ έπιτυ-

*Η παρελθοΰσα δεκαπενθήμερος 
κινηματογραφική κίνησις τής πρωτευ- 
ούσης ύπήρξεν ζωηροιάτη καί επομέ
νως άρκετά Ικανοποιητική, οχι βεβαί
ως δι’ όλους άλλά πάντως διά τούς 
περισσοτέρους κινηματογράφους. ’Ιδίως 
διά τό Σπλέντιτ ήμπορεΐ κανείς νά 
εΐπη δτι έσημείωσε μίαν πρωτοφανή 
διά τάς ’Αθήνας έπιτυχίαν τό έργον I 

"Αν μέ θέλεις έλα σύ» προβληθέν συ-ι νεχώς έπί δεκαπέντε ημέρας μέ κατα-' 
πληκτικήν συρροήν κόσμου. Πρό παν-1 
τός κατά τάς Κυριακάς, ήτο άδυνατον, 
νά διέλθη τις διά τοΰ πρό τοΰ Κιιημα-Ι 
τογράφου πεζοδρομίου. Καί τό σπου- I 
δαιότερον δτι υπήρξαν άνθρωποι οϊτι- 
νες παρηκολ’ούθησαν τό έργον 5-6 φο-' 
ράς κατά τό δεκαπενθήμερον αυτό διά-1 
στημα κατά τό όποιον εννοείται έπρα- [ 
γματοποίησεν περί τάς 35 χιλ· είσιτή-I 
ρια καί μέ πιθανότητας νά κρατήση τό 
πρόγραμμα άξιολογότατα μέχρι τοϋ 
Πάσχα, άν δέν παρενεβάλετο δυστυχώς I 
ή προβολή τοΰ τερατουργήματος τού 
κ. Μαδρά διά τό όποιον καί ό χαρα- ' 
ρακτηρισμός αΰιός εΐνε επιεικής.

"Ενα άλλο έπίσης κινημ. γεγονός τό 
όποιον πρέπει νά μείνη Ιστορικόν, ιίνε' 
καί ή προβολή τοΰ πολεμικού έργου I 
«Ούδέν νεώτερον άπό τό δυτικόν μέ
τωπον» άπό τής οθόνης τοΰ 'Αττικού. ' 
Ό δημιουργηθεΐς άδικαιολογήτως ύπό ι 
τής ’Αστυνομίας θόρυβος περί τοΰ άν 
πρέπει ή δχι νά προβληθή τό άνωτέρω ' 
έργον, συνετέλεσεν ώστε νά τοΰ γίνη. 
μία τοιαύνη διαφήμησις, τήν όποιαν ό 
ιδιοκτήτης τής ταινίας καί ό διευθυν- 1 
τής τοΰ 'Αττικού καί άν έδαπανοΰσαν . 
εκατοντάδας χιλιάδων δραχμών δέν θά | 
έπετύγχανον άσφαλώς. Ή έπιτυχία του 
ένταΰθα ύπήρξε τοιαύτη ώστε καθημε
ρινώς ή καταπληκτική συγκέντρωσι; 
κόσμου, νά προκαλή τήν έπέμβασιν ι
σχυρός άστυνομικής δυνσμεως διά τήν 
τήρησιν τής τάξεως. ί

’Εννοείται δτι καί τά μικροεπεισόδια 
δέν έλειψαν. Τήν πρώτην ιδίως ήμέ 
ραν, άλλά καί τήν δευτέραν άκόμη, πα I 
ληανθρωπίσκοι τινές έρριψαν έντός τή; ' 
αιθούσης δακρυγόνα ύγρά διά νά κά
μουν κακόν είς τήν έπιχείρησιν τοΰ I κινηματογράφου καί προκαλέσουν ίσως ' 
διά λόγους τάξεως καί τήν άπαγόρευ- 
σιν τής προβολής τής ταινίας. Διά τοΰ-1 το καί ό άστυνομία μή δυνηθεϊσα νά' 
συλλάβη τά καθάρματα αυτά, ένήργει 
σωματικήν έρευναν έπί δλων τών θεα
τών άρσενικών τε καί θηλυκών ύπό ει
δικών άστυνομικών ύπαλλήλων άμφο- 
τέρων τών φύλων.Πάντως ή έπιτυχία του θεωρείται βέ
βαια, θά διαρκέση δέ κατά τάς προ
βλέψεις μας έπί άρκετάς εβδομάδας

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον, 
προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα πρώτης 

βιζιόν.,Σπλέντιτ. Διά δευτέραν έβδομάδα 
τό «"Αν μέ θέλης έλα σύ» μέ κατα

χίαν κ<ιί «Ούδέν νεώτερον άπό τό Δυ
τικόν μέτωπον».I Τό Τριανόν έκλεισε τός πύλας του 
άπό τής προπαρελθούσης έβδομαδος 
έλλείψιι θεατών.ί , ,ΆΠληροφορούμεθα άσφαλώς ότι ή έ- 
πίχείρησις τοΰ μεγάλου θερινού κινη- 

Ιματογριιφου Άλκαζάρ μετετραπη είς 
’Ανώνυμον Έιοιρίαν Κιτημαιογραφι- 
κώ>· έπιχειρήσεων«Άλκ<>ζάρ», μέ κεφά- 

I λαια καταβεβλημένα 1000000 δραχμών 
άντιπροσωπεύυνια 2.000 μειοχάς άξ ας 
500 δρ έ-τάστη καί μέ γενικόν διευ- 

|θυντήν αυτής τόν κ· Ίω. Φΐνον τόν 
καί Πρόεδρον τής Π.Ε.Κι Είς τήν νέαν αυτήν A. Ε. ό «Κι- 

| νηματογροφικός Άστήρ» εύχεται κάθε 
προκοπήν.

| Ό τέως πρόεδρος τής Π. Ε. Κ. καί' 
ήδη επίτιμος Πρόεδρος άγαπητός κ. ! 

, Γκρέτσης, ένδιαφερόμενος όπως πάν- 
| τότε δια τά γενικά συμφέροντα τής ο
λότητας τών Κινηματογραφιστών καί 

{ανεξαρτήτως τών ένεργειών τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τής Π. Ε. Κ. είναι άληθές 

'ότι δέν παύει ενεργών παρά τοϊς άρ- 
. μοδίοις διά τήν καλλιτέρευσιν τής οι
κονομική; θέσεως τών κινηματογρά
φων. Οΰτω κατόπιν έντονων ένεργειών 

. του ό βουλευτής Αθηνών κ. Αίλιανός 
ύπέβαλεν είς τήν βουλήν έπερώτησιν 

I διά τήν καταθληπτικήν φορολογίαν 
τών κινηματογράφων, θά όμιλήσουν δέ 
σχετικώς είς τήν Βουλήν καί οι κ. κ. 
Ζαβιτσιάνος, Στράτας καί Παπαφλέσ-

Ποιοΐ είμαστε ; Μάζ γνωρίζετε ;

σας κατακρίνοντες τήν φορολογικήν 
πολιτικήν τής Κυβερνήσεως έναντι 
τών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων. 
Έκ παραλλήλου ό κ. Γκρέτσης μετά 
τοΰ κ. ΙΙετσάλη θά έπισκεφθοΰν έντός 
τών ημερών τούς άρχηγούς τών κομ
μάτων κ. κ. Καφαντάρην, Τσαλδάρην, 
Κονδύλην κ. ά. είς τούς όποιους θά έ- 

{ πιδώσουν σχετικά ύπομνήματα.

Λόγφ άδιαθεσίας καί της κατόπιν 
ένσκηψάσης κακοκαιρίας άνεβλήθη τό 
άνά τάς ’Επαρχίας τής Ελλάδος άναγ- 

| γελθέν ταξείδιον τοΰ ήμειέρου διευ- 
θυντοϋ κ. Οικονόμου, θά πραγματο
ποιηθώ δέ τοΰτο ίσως μετά τάς έορ- 
τάς τοΰ Πάσχα.

'Από ήιιερών εΰρίσκεται ε ίς τήν πά
λιν μαςόέν Αίγύπτφ άντιπρόσωπος τής 
αμερικανικής έταιρίας Οϋνιβέρσαλ κ. 
Ιίτ’ολ Σλάτερμουντ, διά νά παρακολου- 
θήοΐ] τάς προβολάς τής ταινίας «Ού- 
δέν νιώτερον από τό δυτικόν μέτωπον» 
Ό κ. Σλάτερμουντ είναι άρκετά ικα
νοποιημένος έκ τής έπιτυχίας τής προ
βολής τοΰ άνωτέρω έργου, αναχωρεί 
δέ πολύ συντόμως έπιστρέφων είς ’Α
λεξάνδρειαν.

Σχειικώς μέ τήν άναγραφεϊσαν είς 
προηγούμινον τεΰχος ε’ίδησιν περί δια
φορών τοΰ διευθυντοΰ τοΰ «Σαλόν Ίν
τεάλ» κ· Εύγενίου Κραμερ καί τοΰ κ· 
Μάρκου Κωνσταντίνι καί περί κατα- 
σχέσεως ύ.τό τοΰ δευτέρου τών ήλεκτρο- 
παραγωγικών μηχανών τοΰ «Ίντεάλ» 
πρό; έξασφάλησιν άπαιτήσεώς του, μας 
άνεκοινώθη ύπό τών αρμοδίων ότι αί 
προσωπικοί διαφοραί τοΰ κ. Κράμερ 
μετά τοΰ κ. Κωνσταντίνε ουδόλως δύ- 
νανται νά θίξουν τήν έπιχείρησιν τοΰ 
«Σαλόν Ίντεάλ» ή όποια εΐνε άποκλει- 
στικύν δικαίωμα τής έταιρίας «Ν. Πα- 
πακώστας» μέχρι τοΰ.έτους 1937 καί 
παρά τής όποιας δ κ. Κωνσταντίνι ού- 
δεμίαν δύναταινά έχηνάπαίτησι.Διάτούς 
λόγους αυτούς καί μόλις έξηκριβώθη ή 
άλήθεια ήρθη ή παρανόμως έπιβληθεΐ- 
σα κατάσχεσες. Επομένως πάσα τυχόν 
παρουσιαζομένη διαφορά, έάν ύπαρξη 
τοιαύτη μεταξύ τοΰ κ. Κραϊμερ καί 
τοΰ κ. Κωνσταντίνι δέον νά θεωρείται 
άπολύτως προσωπική, μή δυναμένη νά 
έπηρεάση τήν έπιχείρησιν τοΰ «Σαλόν 
Ίντεάλ» ούσα ξένη πρός τάς διαφοράς 
τών δύο άνωτέρω κυρίων.

Πληροφορούμεθα ότι ή περίφημη 
ταινία τοΰ Άμπέλ Γκόνς «Τό τέλος 
τοΰ κόσμου» ή όποια θριαμβεύει ήδη 
είς Παρισίους, έξησφαλίσθη καί διά τήν 
Ελλάδα ύπό τοΰ κ. Τηλ. Σπυρίδη-

Ή Σαμιακή έφημερίς «Αίγαϊον· γρά- 
φουσα πολύ κολακευτικά διά τόν νέον 
κινηματογράφον τοϋ Βαθέος «Άπόλ- 

λων» τοΰ κ. Άνεζίνη εις τόν όποιον ώς 
γνωστόν έγκατεστάθησαν όμιλο ΰντα 
μηχανήματα «Σινεμεκάνικα» χαρακτη
ρίζει αυτά ώς τά καλύτερα τών έν ’Α
νατολή έγκατασταθέντων, άνώτερα δέ 
καί τών Οΰέστερν.

’Επίσης ή Μυτιληναϊκή έφημερίς 
■ Δημοκράτης» τής 29 π. μ. άναγγέλ- 
λουσα τήν έγκατάστασιν ήχητικών μη
χανημάτων τύπου Σαμσων Έλεκτρίκ 
είς τό έκεΐ κινηματοθέατρον «Πάν
θεον» τών κ. κ. Φωκαέω; καί Τσολά- 
κη, γράφει ότι ή προβολή τοΰ έργου 
«’Ερωτικόν βάλς» ύπήρξε θαύμα άπο- 
δόσεως φωνής, ήχων καί συγχρονισμού 
κινήσεων. Ό “Αργος

Λουΐζα Λαγκράνζ καί Πιέρ Μπλανσάρ, 
καί - Ό ιόραϊος Μπροΰμελ» μέ τόν 
Τζών Μπάρρυμορ.

Άλκαζάρ. Προεβλήθη καθ’ δλην 
τήν έβδομάδα «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλ
γα· μέ χωρωδίαν.

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τραγωδίαι Ωκεανών- ύπό τόν τίτλον 
«Τραγικό καράβι» καί «‘Ως Λέων» μέ 
τόν Μπούκ Τζώνς.

Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κεραυνοβόλος Καβαλλάρης., «Θάρρος 
τοΰ Λεοντόκαρδου», «Μητρόπολις» καί 
συνέχεια επεισοδιακού «Χώρα Φαντα
σμάτων».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Μητρό- 
πολις» ί2αέποχή) καί«Ό άνθρωπος πού 
γελά». Κατά τήν προβολήν τοΰ έργου 
ή ταινία άνεφλέγη καί κατεστράφη 
σχεδόν μία όλό λήρος πραξις. Τήν 
Παρασκευήν έκαμεν άλλαγήν προγράμ
ματος μέ τό έργο «Νύχτα γάμου».

Κνβέλεια. Προεβλήθη τό έργον 
«"Ονειρον Ώμορφιάς» καί στά δια
λείμματα τό Ιταλικόν βαριετέ Φλωρά.

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σουλτάνα τής άγάπης» καί «Πύργος 
Μαρτυρίου».

Άχίλλειον Προεβλήθη τό έργον 
«Σιωπηλός Κατήγορος». Σινεφίλ.
ΤΡΙΚΚΜΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Παριζιάνα», «‘Η νήσος τοΰ 
Μαρτυρίου», «"Ονειρον (ομορφιάς καί 
«‘Η κιβωτός τοΰ Νώε».

Οΰφα Πάλας. Έτανέλαβε τάς ερ
γασίας του καί προεβλήθησαν τά έργα 
«Κορακοφωληά», «Μεγάλη παρέλασις», 
Τά νύχια τοΰ λύκου», «Δεσποινίς δα- 

κτυλογράφος» διάφοροι κωμωδίαι καί 
σόρτς.
ΠΡΕΒΞΖΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ έπι
τυχίαν τά έργα «Αγνή καί ’Ατιμασμέ
νη», «Θύμα τοΰ έρωτος», «Λουλοΰ τής 
Μονμάρτρης», «Ζαζά». «Τό μαγεμμένο 
βασιλόπουλο», «Τό παιδί τοΰ δρόμου», 
♦ Ή όγδοη γυναίκα τούΜπάρμπ-Μπλέ», 
καί «Ή Δύναμις τοΰ πειρασμού».
ΒΙθΥ (Σ'ίμ,ου)

Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ έπι
τυχίαν διάφορα Μίκι Μάους, «Μάνου- 
ελίτα» καί «δ τραγουδιστής τήςΤζάζ».

Ή άπόδοσις τών μηχανημάτων «Σι
νεμεκάνικα» τού άνωτέρω κινηματο
γράφου εΐνε άπό πάσης άπόψεως τε
λεία καί άσσγκρίτως, κατά τούς άκού- 
σαντας, άνώτερα καί τών τής Ούέ- 
στερν.

Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή γυναίκα μέ τό μαστίγιον» καί ή 
ώραίαν ταινία μέ
τήν Γκρέτα Κάρμπο.

’Αττικόν. Δίδει παραστάσεις ό θία
σος Βεάκη.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δήμιος , «Μαύρος πιερόττος», «Ά- 
στέρω», «Ή πριγκήπισσα Νάντια» 
«Πτωχόκοσμος», «Νύχτες δεκαημέρου», 
<Έξ ήμέρες μέσα στούς άπάχηδες»,

ΕΙΣ ΤΑΣ ίΠΑΡΧΙΑΣ
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

Χά'Γ Δά'ι'φ. Μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα ταγ
κό γιά σένα» μέ τόν Βίλλυ Φόρστ, 
καί «Πές το μέ τραγούδια» μέ τόν δι- 
άσημον ’Αλ. Τζόλσον.

Καπιτολ. Έπί δύο συνεχείς εβδομά
δας προέβαλλε μέ έπιττχίαν τήν ομι
λούσαν γαλλικήν ταινίαν «Έρωτες με
σονυκτίου».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Άτλαντίκ» ή τό ναυάγιον τοΰ Τιτανι
κού καί «’Άν μέ θέλης έλα σύ» τό ό
ποιον ήρεσεν.

Φως. «"Οασις τοΰ έρωτος», «Αί ά- 
ερομαχίαι τοΰ Δυτικού Μετώπου»καί ή 
μεγάλη έπιτυχία τής UFA «ΟΙ κατά
σκοποι» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς.

Ήλύσια. «Ή νήσο; τών χαμένων 
καραβιών», «Περιπέτειαι σενορίτας ·, 
«‘Ωραία ’Αμαξών». «Ό άσσος τών ιπ
πέων» καί «Τό ίλιγγιώδες τραίνο».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ήλύσια. Προεβλήθη τό έργον «Λο
χαγός τής Αύτοκρατορικής Φρουράς» 
έπιτυχώς. Προσεχώς «Τό μυστήριον 
τοΰ κίτρινου δωματίου».

Διονύσια. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν 
ή Γαλλιστί όμιλοϋσα «Βασιλεύς τών 
Τζαμπατζήδων». Προσεχώς «"Ερως 
Τσιγγάνων».

Πάλλας. Προεβλήθη τό έργον «Μή
λον τής έριδος» μέ τήν Λιλή Νταμιτά.

Λ. Πύργος. Προεβλήθη τό έργον 
«Φλεγόμενον μέτωπον». Στά διαλείμ
ματα ορχήστρα άποτελουμένη άπό 22 
πρόσωπα ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Κοτσανίδου.

Πατέ. Προεβλήθη τό «Πανδρεμένος 
τρεις φορές» ύπό τόν τίτλον «Παπάς 
καί Ραβΐνος» μέ τόν Σάρλ Ροζέρ καί 
Νάνσυ Καρόλλ.

'Απόλλων. Προεβλήθη ή «Τρόικα».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 

«"Ερως καί Σαμπάνια» μέ τόν Ίβάν 
Πέτροβιτς, καί ή Ελληνική ταινία 
Άπάχηδες τών ’Αθηνών .

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα 
< Ό Καπετάν Λάς», «’Ανδραγαθήματα 
ένός Καμπαλέρο» καί «Τί άξίζει ένα 
τρελλό φιλί»·

Έϋ·νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό γαμήλιον έμβατήριον» μέ τήν

ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣ ΓΗΡ 13

«Δαίμων θαλάσσης», «Πάνω τά χέρια» 
«Σφηκοφωληά», «Μυστηριώδης έξαφά- 
νισις» καί «Πάλη στήν άβυσσο >. Τό ά
νωτέρω κινημοτοθέατρον έγκαθιστά 
προσεχώς μηχανήματα δμιλοϋντος.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα : 
«Ή γή»,< Συρματένιος φράχτης», «Λη
μέρια ληστών» «Επιδέξια χέρια» καί 
«Ιυχοδιώκτης . Προσεχώς «ή Μπόρα·.
ΣΥΡΟΣ

Κοσμογκράφ. Προεβλήθησαν τά έ- 
πεισοδιακά «‘Μ πόρτα τοΰ θανάτου» 
«αί «Ροβινσών ό θηριοφάγος».
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάνϋ·εον. Άπό τής 2 Μαρτίου ό 
θίασος Γ. Ξύδη έδωσε 15 παραστάσεις 
μέ μεγάλας έπιτυχίας, προεβλήθησαν 
δέ κατόπιν τά κινηματογραφικά έργα 
«Τό μυστικόν τής Νιέλλια», «Οί δύο 
κατάδικοι», Ματωμένες θάλασσες» 
καί «Τραγική αυτοθυσία». Άπό τής 
26ης Μαρτίου ήρξατο τών παραστάσε
ων του ό θίασος τοΰ κ. Άργυροπούλου 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν·
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Δημ. Καφενείου. Κατά τό παρ. δε
καπενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα 
«Πτέρυγες», «Φάτσες τοΰ πόκερ», «Κα
κομοίρες γυναίκες» μέ τήν Άλμπάνι, 
«Αί δέκα μοντέρνοι έντολαί», «Φλω- 
ρίντα καί «Τσάρος καί Ρασποΰτιν» 
κατά τήν παράστασιν τοΰ όποιου συνε- 
κεντρώθη έκλεκτή μερίς τής κοινωνίας 
μεταξύ τής όποιας διεκρίναμεν τόν κ. 
καί τήν κ. Άποστολιάδου μηχανικού, 
Κον καί Καν Δημακοπούλου, Κον καί 
Καν Γ. Στίβα, Μελισσαράτου, τάς δας 
Πολλάτου, Πανά, Παναγάτου, Κουν- 
τούρη, Κρητικού τούς κ. κ. Πετρό- 
πουλον, Σάνδερς, Βαλλιάνον. Πανάν, 
Κανάκην, Πεντόγαλον, Λειβαδάν, Πά
γο λάτον κ. ά. Προσεχώς «Ραγιά» 
καί «Μανόν Λεσκώ». Βουτσινας
ΣΕΡΡΑΙ

Διονύσια. Προεβλήθησαν ή ομιλού
σα ταινία «Μπρόντουαίη μπέμπις» καί 
«Ίουδήθ καί ‘Ολοφέρνης» μέ συνο
δείαν ορχήστρας, μέ έπιτυχίαν.

Ρέμβη. Διάφορα έπεισοδιακά.
ΗΡΑΚΛΕ θΊ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Παριζιάνες», «ό Πρόεδρος», «τό με- 
γαλείτερο κόλπο», «τό μεγάλο μυστικό» 
καί «ή χορεύτρια τή; Γρεννάδης».

Πονλακάκη. Αργεί.
Μαϋ·ητ. Συσσιτίου. Προεβλήθη ή 

μορφωτική ταινία «Ό λευκός άνθραξ», 
ΑΡΧτΝΕΣ Κρήτης

Είς τον μοναδικόν κινηματογράφον 
προεβλήθη έπιτυχώς Ή πληγωμένη 
πεταλούδα».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ναυσικα. Προεβλήθησαν τά έργα 
«"Εξ ήμέραι έρωτος καί άγωνίας» καί 
«‘Ο κτηνάνθρωπος».
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δε-
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καπενθήμερον προεβλήθησαν μέ καλήν 
έπιτυχίαν τά έ'ργα «Ή νύχτα είνε δι
κή μας», «Ό άθάνατος αλήτης», «Μα
ραμένα κρίνα» καί «Μή ρωτάς γιατί». 
Προσεχώς «Τό τραγούδι τής φλόγας» 
καί «Ό υπασπιστής τών Ουσάρων».
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)

Προεβλήθη τό έργον <Τό θύμα τής 
τύχης».
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Δικταϊον. Προεβλήθη άνεπιτυχώς 
τό έργον Τά μυστήρια τώνΠαρισίων».
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν ή κω
μωδία «‘Ο Σαρλιο έπί τής σκηνής καί 
μίκι μάους.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ 
γα <Ό κινηματογραφιστής» καί «Σκι- 
αί νυκτός». ι
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά επεισο
διακά μέ πρωταγωνιστάς Τόμ Τύλερ, 
Μπούκ Τζόνες, Κέν Μέϋναρ καί Χούτ 
Γκύψον. Άπό τής 25 π· μ. έγκατέ- 
στησε μηχανήματα όμιλοΰντος Βίτα ( 
φον συστήματος Σαμψόν Έλέκτρικ 
τών κ. κ. Φραγκέτη καί Άρτέμη, έκα 1 
με δέ έναρξιν μέ τήν προβολήν δύο 
σόρτς, μίκι μά υς καί τό ώραϊον έρ
γον τής Οΰφα «’Ερωτικό βάλς» μέ κα
λήν έπιτυχίαν. Τ ήν προσεχή έβδομάδα 
«Στό Δυτικόν Μέτωπον».

Λεσβιακόν.προεβλήθησαν δύο σόρτς, 
«Ρομαντικές καρδιές» μέ σχετικήν έ
πιτυχίαν καί «'Η γυναίκα μέ τό κορά
κι» τής Φόξ αποτυχίαν. Τήν προσεχή 
έβδομάδα «Οί κοζάκοι τοΰ Ντόν», «Ρο
μάντζο τής Σεβίλλης». Προσεχώς «Κα
τηγορουμένη έγέρθητι» καί «Μή ρω
τάς γιατί».
ΞΑΝΟΗ

Παριοίων», «Τό τέλος τοΰ παρελθόν- 1 
τος» καί τό περιπετειώδες «"Ενας, ε
ναντίον όλων».

Τρομερά κρίσις μαστίζει τούς κινη
ματογράφους τής πόλεώς μας έξ αφορ
μής τής γενικής οικονομικής κρίσεαις. 
Έπί πλέον καί ή έφαρμογή τοΰ άρ
θρου 9 τοΰ νόμου περί κινημανογρά- 
φων, άσφπλώς άν έφαρμοσθή θά ση- 
μάνη τό τέλος τών επιχειρήσεων.
ΧΑΝΙΑ

Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά 
' έργα «Ληστής μέ τό στανειό», «Βασί- 
I λισσα τοΰ Ιπποδρομίου», «Ανθρώπινα 
I ράκη» καί «Θωρακισμένο αυτοκίνητο»

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Μοντέρνος Καζανόβα», «Γλεντούν οί 
παντρεμένοι καί «Θαλασσινή».

Σπλέντιτ (Λούβάρη). Προεβλήθη
σαν τά «Δύναμις τής πίστεως», «Τό 
θαυματουργό καπέλλο» καί «'Ο βασι
λεύς τή; ιππασίας».
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Θέσπις. ’Εξακολουθούν μέ έπιτυ
χίαν αί παραστάσεις τού θιάσου Μπάρ- 
τζου. Τήν Κυριακήν (σήμερον) αρχίζει 
έκ νέου τάς προβολάς του μέ τό έργον 
«Μεγάλη τρικυμία».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό τυχοδιώκτης» καί «Τά έπιδέξια 
χέρια».
ΑΛΕΞιΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά 
έργα «*Ο  άγγελος τού σκότους», «Ό- 

■ νειρον ώμορφιάς», «Κοκοττόδρομος», 
«Ουγγρική ραψωδία» καί «Τιτί ό βα
σιλεύς τών αλητών».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν «'Ο μυστι
κός ταχυδρόμος», «Έκδίκησις*,  «Ή 
έξομολόγησις», «Προσέχετε τις χήρες» 
«Ό άγγελος τοΰ δρόμου» καί «Άπασ- 
σιονάτα». Προσεχώς «Βόλγα-Βόλγα», 
«Οί άπάχηδες τών ’Αθηνών» καί Μα 
κρυά άπό κόσμο»· Ταβλάς

προτελευταία ήσαν άρκετά έλλειπή. 
Έπίσης προιβλήθησαν «Δάνεισέ μου 
τήν γυναίκα σου» καί «Θεία γυναίκα» 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Ιερόν μίσος», «Άνθρωποι τοΰ δρό
μου», «Ζαζά», «Ή όγδοη γυναίκα τοΰ 
μπαρμπλέ», «Μπαροκό», «Ή χορεύ
τρια μέ τά χρυσά πόδια» καί «Τό στί
γμα».
ΕΔΕΣΣΑ

Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πάνω τά χέρια» «Ρόμολα» καί τό έ- 
πεισοδιακόν «Ό βασιλεύς τής ζούγ
κλας».

Μ. ‘Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά 
• Ραμόνα», «Ζωντοχήρα» καί «Φυγάς» 
καί συνέχεια τοΰ έπτισσδιακοΰ «"Ασσος 
μπαστούνι» μέ έπιτυχίαν.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Κατά τό παρ. δεκαπεν
θήμερον προεβλήθησαν τά έργα «Χα
τζή Μουράτ», «Μιά νύχτα στό Λον- 
δΐνον» καί «Ή πριγκήπισσα Ρεπα- 
νάκι» άπαντα μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς 
«Νύχτες καταιγίδος».
ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημ. Θέατρον. Προεβλήθησαν τά 
φιλμ «Ή κόκκινη γυναίκα», «Ουγγρι
κή ραψωδία», «Τά. έπτά πατήματα τοΰ 
Σατανά», «Ό τραγουδιστής τής Ιζάζ», 

I «Φωτιά στό Βόλγα» μέ οίκτράν άπο- 
I τυχίαν καί «Μελαγχολικός καβαλλάρης». 
ί Ποικιλιών. Προεβλήθησαν «Τό μυ
στικόν τής Ντέλια» «Τά έπτά θανάσι
μα μαχαίρια», «Πόκερ ντ’ "Ας», «Τό 
λευκόν ρόδον», «'Ο αθλητής Ντούγ- 
κλας» καί «S. Ο. S.
ΚΑΛΑΜΑΙ

"Εσπερος. Προεβλήθησαν «Ή αί- 
। χμάλωτος» καί «'Η σπείρα τών ανό
μων». _

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
। «Μοιραία άγάπη» καί «Γιοσιβάρα».

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΪ ΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

I ΛΕΥΚΑΣ
’Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ σχε- 

----------------------- ________ ,_Γ—, ___ . τικήν έπιτυχίαν τά έργα «'Υπό τήν 
:::ιί «'Η Μπαλαρίνα τής Μό- βασιλικήν χλαμύδα», «Τά τρία πάθη», 

σχας». Προσεχώς τό έλληνικόν έργον «Μαΰρος πειρατής», «'Ιπποδρόμιον», | ΊΗΧΙ υιχν Acynuvu^", " v,ib
«Τά γαλάζια κεριά». · «Σόνια», «Σινιάλο τής άγάπης», «Αί μου» καί «Ό παληάτσος τής ζωής».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα δύο άδελφαί», ·Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ» Τήν προσεχή έβδομάδα «Κινεζική θύελ- 
«Τραγική στιγμή»» «Ή μοδίστα τών καί «Λυσασμένος σύζυγος». Τά δύο λα» καί «'Ο ουρανός τής δόξης».

Μέγας. Κατά τό τελευταϊον δεκα
πενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα 
«Τσάρεβιτς» έπιτυχώς,«Πιτζάμες» άνε- 
πιτυχώς καί «'” ” ' ' *

I ΧΙΠΣ
I Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
ληστής», «Πιστός εις τό καθήκον», 

'«Δέν παίζουν μέ τόν έρωτα», «Έρχε- 
j ται σάν κεραυνός», «'Ιππείς τής έρή-

m: mm KuwTsmz
ΓΙΑ TON ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ

Όταν εύρεθήτε ένιότιον τοΰ χαριτωμένου αυτού άν 
δρός, είτε κατά τήν ώρα τής έργασίας του στό στούντιο, 
στό τραπέζι, στήν πόλι, ένα μειδίαμα σάς υποδέχεται είς 
τό όποιον κανείς δέν ήμπορει ν’ άντισταθή.

Ή ειλικρινής έγκαρδιότης του, ή άτλότης τής έμφανί- 
σεώς του, ή εύχέρεια μέ τήν οποίαν συνδιαλέγεται στήν 
δική σας γλώσσα, άναμφιβόλως σας καταγοητεύουν. Είνε 
άληθώς, γιά μάς τούς καλλιτέχνας ό διεθνής συνάδελφος 
υπό τήν καλλιτέραν έννοιαν τής λέξεως.

Μ’ αύτά νά λόγια ό Άντρέ Νικόλ ένας άπό τούς έρ· 
μηνευτάς τής ώραιοτάτης ταινίας «Άς εϊμεθα εύθυμοι»

ή οποία «γυρίζεται» είς τό Χόλλυγουντ γιά τήν Μετρό, 
μάς μεταδίδει τάς έντυπώσεις του γιά τόν μεγάλο καλλιτέ
χνη Ραμόν Νοβάρρο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ένοικιάξεται,είςτιμήνεύκαιρίας 
πλήρης κινηματογραφική μηχανή προβολήςΕνηε- 
minPresident καινουργής, λειτουργήσασα μόνον 
2 μήνας. Πληροφορίαι είς τά. Γραφεία μας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κινηματογραφική ταινία «‘Ο 
Βίος και τά πάϋ·η τοϋ Χρίστου’» παραγωγής ι
ταλικής «Τσίνες» είς πέντε μέρη και μέ πλού
σιον διαφημιστικόν υλικόν άντι 3.000 δραχ
μών. Πληροφορίαι Ν. Φραγκουδάκην, Βόλον.

Συνολικός αρι&μ,ος προβλη&εισών ταινιών κατά

Τίτλος έργου ’Αρχικός τίτλος Είδος ταινίοις Παραγωγή Κινηματογρ .Γραφεϊον Έκμ 
I ταλλεύσεως

η

Τό ψεύδος 
Κόρη τοΰ Βόλγα 
Φλεγόμενον μέτωπον 
Ταρζάν ό τίγρις 
Τά χείλη σου είνε μελωδίι 
Ζωντανοί βρυκόλακες 
Καβαλλάρης διάβολος 
Προικοθήραι 
Άτλαντΐκ 
’Ατσαλένια χέρια 
'Υπό τά χαρακοιματα 
Ένα ταγκό γιά σένα 
Στό γκ,ρέμισμαένός κόσμοι 
Ύπεράσπισις έχει λόγον 
Πες το μέ τραγούδια 
Ένας πόθος πού σβύνε 
"Ενα φώς στό σκοτάδι 
Χώρα φαντασμάτων 
Έρως Τσιγγάνων 
Άν μέ θέλης έλα σύ 
’Απόψε ή ποτέ 
Ή Ντόλλυ τό ρίχνει έξω 
Ή A. Υ. διατάσσει 
Ό άνθρωπος πού σκότωσε 
Ταρακάνοβα 
Τό τραγοΰδι τοΰ λύκου 
Βασιλεύς βασιλέων 
"Ετσι κανβίς σάν άγαπήση 
Μιά γυναίκα πέρασε 
Οϋδέν νεώτ. άπό τό μέτ. 
Έστρέλλα 
Ό λευκός μάγος 
Κένταυρος τής Άριζόνας 
Ό Ερυθρόδερμος

Betrayal
Das Volga Madchen 
Flight
Tarzan the tigar 

x Der Einbrecher
Le Spectre vert 
Ridin Demon 
Levy et Cie 
Atlantic 
Sons of the Saddle 
The «W» Plan 
Ein tango fur dich 
Captain of the Guard 
Le defenseur 
Say it with songs 
Marhaltan Cocktail 
La maison de la fleche 
Jade box 
Rogue song 
Privaten secrateren 
Uoe belle garce 
Dolly macht kariiere 
Hire Hoheit bffiehlt 
L’homme qui assassina 
Tarakanova 
Wolf Song 
King of Kings 
Quand on aime 
Le Cap Perdu 
All quiet on the front 
La maison de danse 
West of Zanzibar 
Lucky Larkin 
Redskin

’Ηχητική

'Ομιλούσα 
Βωβή 
'Ομιλούσα

Βωβή 
'Ομιλούσα

’Ηχητική 
ομιλούσα

ηχητική 
ομιλούσα

ηχητική 
ομιλούσα 
βωβή 
ομιλούσα

»

ομιλούσα

ήχητική

ομιλούσα

βωβή 
βωβή 
ήχητική

Paramount 
Hegew Id 
Columbia 
Universal 
U. F. A. 
M. G M. 
Universal 
Palh6 Nata 
Β. I. P. 
Universal 
Β. I. P 
Super Film 
Unive· sal 
J. Haik 
Warner 
Paramount 
J. Haik 
Universal 
Vf. G. M. 
Greembaum 
Pathe Natan 
U. F. A. 
U. F. A. 
Braunberg. g.f.f.a. 
Paramount 
P.D.C. 
Φοίβος Φίλμ 
B.I.P. 
Universal 
Path6 Natin 
M.G.M. 
Universal 
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Ίντεάλ 
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Τριανόν 
Αθηναϊκόν 
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Σπλέντιτ 
Ροζικλαίρ 
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Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
Κοτοπούλη 
Οΰφα Πάλας 
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I. Μαργουλή 
I. Κουρουνιώτ 
Άδ. Σαντίκου 
I. Μαργουλή 

ς Συμβατική
Μετρό Φίλμς 
I. Μαργουλή 
Άμέρικαν Φίλ) 
Κουρουνιώτη 
I. Μαργουλή 
Χάϊ-Φίλμ 
Άμέρικαν Φίλ) 
I. Μαργουλή 
Άμέρικαν φίλμ 
Άμολ. Βουλγαρ 
I- Μαργουλή 
Άμέρικαν φίλμ 
I. Μαργουλή 
Μετρό Φίλμς 
Σινέ Όριάν 
Άμέρικαν φίλμ 
Συμβατική 
Συμβατική
I. Κουρουνιώτη 
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I' Μαργουλή 
I. Κουρουνιώτη 
Φοίβος Φίλμ 
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I^ννο/ιικΟς άρι&μός προβλη&εισών ταινιών κατά Γραφεϊον Έκμεταλλεύσεως
Μετρό Φίλμς 23 —Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 30 — Σινέ Όριάν 12 — Μαργουλή 50 Χάίτριλα 6—Πάξ Φιλμ 1 — Αμέβ·

Φίλμ 13—Σπυρίδη 1—Ντάγκ Φίλμ 2—Συμβατική 17—Σουλίδη 5-Κλ. Καρρά 2—Άδ. Σαντικου 8—Φόξ Φιλμ 32 
Μαυροδημάκης καί Σία 6—Κουρουνιώτης 10 Φραγκέτη 3 Φοίβος Φιλμ 1



ΧΑΊ' ΦΙΛΜ
Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30 - ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφεχή Λεεύ'ιυ ·, β·.ς :

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡ0ΣδΠ^31
ΔΙ’ ΕΛΛΑΔΑ, /ΛΛΒΑΠΙΗΠ- ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΕΤαΪ^Μ:ΜΒαΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

BRITISH INTEWflta
ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΊ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΟΥ ΝΤΤΠΟΝ 

“ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕΡΑΣΕ··,, 
(“Εκδοσις είς τήν Γαλλικήν)

Μέ τούς άριστεϊς τής Γαλλικής δραματικής σκηνής 
HARRY BAUR, JEAN ΜαΧμοΙ MAR”ELLE ROMEE 

To όποιον προεβλήθη μέ εξαιρετικήν κοσμοσυρροήν τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα 
είς τό κινηματοθέατρον

KOTO ΠΟΥΛΗ
Παρέχει άλλην μίαν άπόδειξιν ότι διαθέττομεν μόνον έξαιρετικάς ταινίας

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ 
ΕΙΣ Τ© “ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ,, 

ΤΟ ΥΤΤΕΡΟΧΟΝ ΔΡΑΜΑ

“το ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΟΧΟ„
Μέ τόν γόητα τενόρον ΚΑΡΑ ΜΠΡΙΣΣΟΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΤΩ ΑΙΤΟΥΝΤΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

S ΜΑΑΑΑΧ
ΣΤΟΑ ΣΙΟΥΝΤΑ—ΡΟΓΚΟΤΗ 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1


