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ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Διά τά άνωτέρω μηχανήματα παρέχονται εύκολίαι πληρωμής. Δια&έτο- < 
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WW’VWVWVWWVWWWWW vwwwwwwwwwww

ΖΕΛΕΝΟΦΟΝ - ΜΕΛΟΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜ)ΦΟΥ 

ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΙΤΧΕ

Μόνον τό ό'νομα

ΝΙΤΣΕ
εΐνε άρκετό

ΑΠΟΔΟΣΙΖ A4-0ASTOS
ΤιμαΙ προσιταί είς 

δλους.

Ζητήσατε πληροφο
ρίας : Κινηματο&έα- 
τρον «Διονύσια» Θεσ
σαλονίκη. Κινηματο- 
ϋιέατρον «Καπιτόλ» 
Πειραιά.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 33 Πατησίων

ι WM1MIIIM! ί I. Ul 1IUC ““= Σ.„

Π ΣΓΝΔΡΟΜΑ1
100.-
60.-
30.-

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Δρ,Έτησία 
ί Έξάμηνος

II Τρίμηνος
ΤΤ "Εξωτερικοί? Γενικώς
•I Έτησία Δραχμαί 200.—
·| 'Εξάμηνος » 100- —
♦J At σννδρομαι άπαραιτή- 
II τως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ 80V ΑΡ. 12 (271)

ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ή «Στέλλα Βιολάντη» είναι το δεύτερο ελληνικό κι- | 

νηματογραφικό έργο πού βγαίνει άπό φιλολογικό σύνθεμα. 
"Οταν είχα μάθη πώς τό γνωστό δραματικό κα'ι^μιθισ,το
ρηματικό έργο τοΰ κ. Ξενοπούλου θά «εγυριζετο» ,εξε- 
φρασα τήν απορία μου γιά τήν επιτυχία τοΰ εγχειρήμα
τος. "Οχι γιατί δέν πίστευα στήν Ικανότητα τοΰ σκηνο
θέτη, τοΰ όπερατέρ, τών εκτελεστών, αλλα γιατί νόμιζα 
πώς ή «Στέλλα Βιολάντη», έργο καθαρά φιλολογικό, με 
υπόθεση καί πλοκή αναχρονιστική, δέ μπορούσε νά εξυ
πηρέτηση μιά καλή πραγματοποίηση. Καί, τά πραγματα 
δικαίωσαν τή σκέψη μας. Ή οθόνη τοΰ « Αττικοΰ» μας 
έδωσε ένα φίλμ ανιαρό, πληκτικό, ποΰ τραβαει σε μά
κρος χωρίς δράση, πού δέ μπορεί να,χη καμμια αξίωση 
καλλιτεχνική μέσα στό κινηματογραφικό πλαίσιο· Δε φταί
νε οί έκτελεσταί, δέ μποροΰμε νά ζητήσουμε^ σ αυτους 
τήν ευθύνη μιας αποτυχίας. Πρέπει νά στραφούμε σ’ αΰτη 
τήν εκλογή τοΰ έργου καί νά εξετάσουμε κατα ποσον 
συμβιβάζεται μέ τήν κινηματογραφική πραγματικότητα η 
επιδρομή τής φιλολογίας σέ οικόπεδα ξένα πρός τό χα
ρακτήρα της. , , ,

Άπό μιά πρόχειρη στατιστική που έκανα ειοα πως σε 
100 ταινίες, οι 70—80 εΐνε βγαλμένες άπό φημισμένα φι
λολογικά έργα. Τό φαινόμενο δέν πρεπει να μας παρα- 
ξενεύη. Προπολεμικά τό ποσοστό αύτό εξηγείτο απο τήν 
έλλειψι ειδικών σεναριογράφων, άπό τή μικρή παράδοση 
τοΰ κινηματογράφου, πού δέν είχε βρει ακόμα, τον εαυτό 
του. Μετά τόν πόλεμο τό φαινόμενο άντί να εξαφανιστή 
ή τουλάχιστον νά έλαττωθή, παρουσίασε, μεγαλύτερη έν
ταση. Γιατί τάχα ; Ό κινηματογράφος' άρχισε νά γίνεται 
πιά μιά μεγάλη βιομηχανικέ] καί έμπορική έπιχείρηση. Οι 
χρηματοδόται του άποβλέπουν στό κέρδος^ καί μεταχειρί 
ζονται κάθε μέσο γιά νά τό επιτύχουν δσο τό δυνατόν 
μεγαλύτερο. Τά φημισμένα έργα τής φιλολογίας, έκτος 
τοΰ δτιπροσφέρουν τήν άξια τής καλής των φήμης και δια- 
δόσεως, παρουσιάζουν καί ενα άλλο πλεονέκτημα, δτι δεν 
άπαιτοΰν ειδικές δαπάνες άμοιβής σεναριογράφου ,μέ 
πρωτότυπη εργασία. Κι’ έτσι είδαμε νά άνασύρονται απ 
τά βάθη Τής λησμοσύνης έργα ποΰ είχαν στόν καιρό τους 
σημειώσει επιτυχία καί πού σήμερα γεμίζουν μέ τό διά
βασμά τους μόνο τις άδειες ώρες τής ανίας γερασμενων 
κοριτσιών. Ξανάρθαν στήν επιφάνεια έργα μέ περιπετειώ
δη πλοκή, άνούσια ρομάντσα, δραματικό άτέλειωτα μυθι
στορήματα. Ή βιομηχανοποιημένη φιλολογία τοΰ καιροΰ 
μας πρόσφερε κι’ αυτήν τήν εγκληματική της επικουρία. 
Καί κατάντησε ό κινηματογράφος νά γίνη φιλολογία έξε- 
λισσομένη δι’ εικόνων—κάτι σάν τά εικονογραφημένα πα
ραμύθια τών μικρών παιδιών.

"Υπάρχει μιά γενική άρχή πού μιλάει γιά τις σχέσεις 
τών τεχνών καί τήν επίδραση άναμεταξύ τους. Εΐνε πα
ραδεδεγμένο πώς καμμιά τέχνη δέν άναπτύχθηκε άνεξάρ- 
τηια άπ’ τις άλλες, άλλ’ δτι δέχτηκε τις γόνιμες έπιδρά-
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σεις των καί άφομοίωσε δημιουργικά δσα στοιχεία τής 
φάνηκαν χρήσιμα γιά τήν ένάπτυξη της. Σ’ αυτή τήν άρ- 

,χή—πού στά γενικά της σημεία παρουσιάζεται σωστή— 
θά μπορούσαμε νάντιτάξουμε έναν άλλο κανόνα, επίσης 
κι’ αύτόν άπόλυτο : Πώς μιά τέχνη όποιαδήποτε δέν πρέ
πει νά έμπνέεται άποκλειστικά άπ’ τις μορφές καί τούς 
τρόπους μιας άλλης τέχνης. "Εχει ξικά της στοιχεία, πού 
άποτελοΰν αυτά τά συστατικά της γνωρίσματα- Ό κινη
ματογράφος έχει δικό του χαρακτήρα έκφράσεως τής ζω
ής. Δέ μπορεί νά συγγενέψη οΰτε μέ τή φιλολογία, οΰτε 
μέ τό θέατρο. Καί θά εξηγήσουμε γιά ποιό λόγο.,

"Ολες οί τέχνες έχουν σκοπό νά δώσουν στόν άνθρωπο 
τά μέσα νά χαροποιήση τή γεμάτη άγωνία ζωή του. Ή 
ζωγραφική, ή γλυπτική, ή μουσική, ,ή ποίηση, ή φιλολο
γία κατατάσσονται στήν κατηγορία έκείνη τών τεχνών, 
πού σκοπός τους είναι νά έκφράσουν κατά τρόπο καλλι
τεχνικό αυτή τήν ίδια τή ζωή, τις λαχτάρες, τούς πόνους, 
τις λύπες, τή δυστυχία, τή χαρά. ’Οργανική καί κοινωνική 
χρησιμότητα ίσως νά μήν έχουν. Κι’ έδώ έγκειται το 
ώραΐο : δτι άξίζουν άκριβώς γιατί είναι περιττές. Ό άν
θρωπος δέν είναι μονάχα ή συνισταμένη άναγκών οργα
νικών, άπό αυτή τή φύση του κατ’ ευθείαν προερχόμε
νων. Έχει καί κάποιες άλλες ψυχικότερες άπαιτήσεις, 
πού ή ίκανοποίησίς της γιά τις λεπταίσθητες υπάρξεις 
είναι άνόγκη περισσότερο ζωντανή. Οί τέχνες πού άναφέ- 
ραμε ίκανοποιοΰν τις άνώτερες ψυχικές αίστήσεις τοΰ 
άτόμου. 'Υπάρχουν δμως καί άλλες τέχνες μέ πλατύτερη 
κοινωνική ωφελιμότητα. Παράδειγμα : Ή αρχιτεκτονική, 
ό Κινηματογράφος. Είναι τέχνες πού συνδυάζουν τό ώφέ- 
λιμο μέ τό τερπνό. ’Ιδίως ό Κινηματογράφος μέτήν έπί· 
δράσή του στις διάφορες σφαίρες τής κοινωνικής ζωής 
θέτει γενικώτερα προβλήματα. Πολλοί προσπάθησαν τά 
παρουσιάσουν τήν τέχνη τών σκιών σάν ένα παρακλαδι 
τοΰ θεάτρου, έπειδή άρχικά επηρεάσθηκε άπό τήν τεχνι
κή του. Ποιά δμως άντίφαση πρός τήν άλήθεια ! Τό θέ
ατρο έχει πάντα άνάγκη τοΰ καλλιτέχνη πού ύπό τήν ιδι
ότητά του ώς άτόμου είναι δ άντιπροσωπευτικός, τύπος 
μιας τάξεως. Ή μάζα στή σκηνή τοποθετείται, πάντα σέ 
δεύτερο πλάνο. Έπί πλέον τό θέατρο κατέστη, ανίκανο 
νά έκφράση τά αισθήματα τών μαζών, όχι έξ, αιτίας τής 
έσωτερικής του καλλιτεχνικής συνθέσεως, άλλ’ έκ τής 
κοινωνικής του κατασκευής. Τό θέατρο είναι κι’, αύτό 
ύπόθεσις οικονομική καί οί τάσεις του, οί κατευθύνσεις 
του έξαρτώνται πάντα άπό κείνον πού τό πληρώνει. Ή 
τάξις πού πληρώνει σήμερα τό θέατρο είναι ή άστικη, η 
οποία δέ ζητάει άπ’ αύτό νά διδαχτή, πάνω στά ζωτικά 
προβλήματα, άλλ’ άπλώς νά διασκεδάζη. Ό Κινηματο
γράφος, στήν πραγματική του έννοια, προσπαθεί να μάς 
άναπαραστήση τή ζωή ολοκληρωτικά. Καί , ή ζωή δέν 
υπάρχει στά άτομικά έπεισόδια, τις περισσότερες φορές 
άνούσια καί αισθηματικά, άλλά σ’ αύτή τή ζωή τών μα-
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ζών τήν πολύτροπη καί πολυποίκιλλη μέ τις διάφορες 
αποχρώσεις. Σ’ αύτό οφείλεται ή πρωτοτυπία τοΰ Κινη
ματογράφου απέναντι τών άλλων τεχνών και ό ξεχωρι
στός χαρακτήρας του· 'Ως έπί τό πλεϊστον ή φιλολογία 
καί τό θέατρο στρέφονται γύρω άπό θέματα μέ κέντρο 
τή ζωή ενός ατόμου, τοϋ οποίου παρουσιάζουν τόν τύπο 
μέ τά διάφορα αισθήματα, τις ψυχολογικές άποκλήβεις, 
τή δράση, γιατί οί τεχνίτες πού δημιουργούν τά έργα 
τής φιλολογίας καί τοϋ θεάτρου βλέπουν υποκειμενικά 
καί αποδίδουν τά πρόσωπα καί τά πράγματα διαθλασμένα 
μέσα άπό τό υποκειμενικό τους πρίσμα. Τουναντίον ό 
Κινηματογράφος αγκαλιάζει τή ζωή τών μεγάλων col- 
lectiuites, προσπαθεί νά τήν άνασυνθέση σ’ όλη τήν τρα
γικέ] της απλότητα.

Κάθε ίχνος φιλολογίας εξαφανίζει τή βάσηαύτή, γιατί 
προσθέτει υποκειμενικά στοιχεία έκεϊ πού πρέπει νά ζή 
ατόφια ή πραγματικότητα. Ή φιλολογία έχει κι’ ένα άλ
λο κακό. Πλαταίνει τά διάφορα έπεισόδια τής ύποθέσεως 
προσπαθώντας νά τά άναλύση καί έξηγήπη. ’Ίσως αύτό 
νάναι σύμφωνο μέ τό δικό της χαρακτήρα, άλλά δέν μπο
ρεί νά σταθή στόν Κινηματογράφο. Ό τελευταίος αύτός 
είναι γοργή εναλλαγή διαφορετικών ταμπλώ, έπειδή προ
σπαθεί νά δώση τή ρευστότητα τής έποχής μας.'Η εικόνα 
εξηγεί τή λεπτομέρεια, ένφ στή φιλολογία πρέπει νά γρα
φούν δέκα σελίδες γιά νά μάς διόσουν νά καταλάβουμε τήν 
αίτια μιάς πράξεως καί τής άπλουστέρας άκόμη.

Τά λίγα αυτά μάς δόθηκε άφορμή νά γράψουμε έξ αι
τίας τής προβολής τής«ΣτέλλαςΒιολάντη».Προέρχονται άπό 
βαθειά μελέτη καί γνώση τών πραγμάτων καί δέν άπο- 
σκοποϋν νά άποθαρρύνουν κανένα γιάτό μέλλον τής έλλη- 
νικής Κινηματογραφίας. Αύτό άνοίγεται εύρύ, άρκεϊ μόνον 
εκείνοι πού τήν όδηγοΰν στά πρώτα της βήματα νά μή δι- 
έπωνιαι άπ’ τις άντιλήψεις τών ’Αμερικανών έπιχειρημα- 
τιών πού θεωρούν τόν κινηματογράφο χρηματική άξια έπί 
τής όποιας κερδοσκοπούν πρός τ’ άπάνω ή πρός τά κάτω 
άναλόγως πρός τά έκάστοτε γούστα τοϋ κοινού. Τούλάχι- 
στον οί Άμερικάνοι έπιτυγχάνουν τοΰ σκοπού των, ένώ οί 
δικοί μας... Κ. ΔΑΦΝΗΣ

Ύστερα άπό τό «Λαγιαρνί», τήν περυσινή πρώτη της 
προσπάθεια, ή εταιρεία «Ελλάς—φιλμ» μάς παρουσιάζει 
τήν «Στέλλα Βιολάντη». Σκηνοθέτης ό κ. ’Ιωάννης Λού- 
μος, όπερατέρ ό Γάλλος Μπερλιέ, πρωταγωνισταί ή δ. 
’Ελένη Παπαδάκη καί ό κ. ’Αθανάσιος Μαρϊκος.

Τό σενάριο τού φίλμ «Στέλλα Βιολάντη» είναι παρ
μένο άπ τό ομώνυμο έργο τού κ. Γ. Ξ νοπούλου, τό 
όποιον όμως διεσκευάσθη έτσι, ώστε νά προσαρμοσθή 
πρός τό περιβάλλο τής σύγχρονης ζωής. Δέν προσαρμό- 
σθηκε όμως! Καί έξηγοΰμαι: Τό μυθιστόρημα τοΰ κ· Γ. 
Ξενοπούλου «Στέλλα Βιολάντη» ακολουθεί πιστά, είναι 
δά γραμμένο έδώ καί τόσα χρόνια, τ’ αχνάρια τού ρωμαν- 
τισμοΰ—παράβαλε καί τήν «Φωτεινή Σάντρη» τοΰ ίδιου 
συγγραφέα κ.λ.—διεπόμενον ύπό μιάς «λυρικής καί φαν- 
τασιοκρατικής έξάψεως», δπως λέει κάπου ό Πό>λ Μπουρ- 
ζέ γιά τά έργα τής ρωμαντικής σχολής.

Δέν είναι δυνατό, λ. χ., νά νοήσουμε, έπηρεασμένοι 
άπ’ τόν ώμό ρεαλισμό τής έποχής μας, τόν «τύπο» τής 
ήρωΐδος τοΰ έργου, τής Στέλλας, δπως έχει ήδη σκιτσαρι- 
σθή άπό τόν κ. Ξενόπουλο καί ολοκληρωθεί μάλιστα. Ό 
πεισιθανατισμός τοΰ χαρακτήρας της μάς φαίνεται παρά
δοξος, τί λέω κι’ άδικαιολόγητος, δέν μπορούμε δέ νά 
συγκρατήσουμε κ’ ένα ειρωνικό μειδίαμα δίαν παρακο
λουθούμε τήν Στέλλα, ερμητικά κλεισμένην άπάνω στή 
σκοτεινή κι’ άνήλιο σοφίτα τοΰ σπιτιού της, νά πεθαίνη 
γιά τόν άγαπημένο της—τόν όποιο, κατά τό φίλμ δμως, 
μόλις δυό φορές προηγουμένως είχε ίδή--κρατώντας σφι- 
κτά στά χέρια της τό έρωτικό ραβασάκι, πού τής είχε 
προηγουμένως άποστείλη...

Άνταποκρίνεται λοιπόν πρός τήν ώμή πραγματικότητα 
τού καιρού μας ό δλος αύτός χείμαρρος τού ρωμαντισμοΰ ; 
Φυσικά δχι. ’Ηταν, δέ λέμε, κι’ δ ρωμαντισμός μιά μόδα 
—ή όποια άρχισε νά έκδηλώνεται στά γερά άφ’ δτου άνε- 
βιβάσθη σέ κάποιο παρισινό θέατρο ό «Έρνάνης» τοΰ 

Ούγκω—άλλά άφοΰ ήταν μόδα, δέν ήταν δυνατό νά γίνη 
μόνιμη», δπως λέει ό Ρενάν. Καί ή κινηματογραφική ά- 
ναπαράστασι γενικά, ομολογώ πώς δέν μέ Ικανοποίησε. 
Βέβαια τό ταλέντο τοΰ ρεζισέρ κ. I. Λούμου έχει έξελι- 
χθή, ωρισμένως αύτός ό συμπαθής νέος θά μάς δώση 
μιά μέρα άρτια φίλμ, άλλά καί ό όπερατέρ καί οί πρωτα- 
γωνισταί υστερούσαν. Ή «Στέλλα Βιολάντη» φρονώ πώς 
μόνο ώς ομιλούσα ταινία μπορούσε νά έχη σοβαρές άξιώ- 
σεις. Θά άκούαμε έπιτέλους, τότε, καί τόν γνωστό διάλογο 
τοΰ θεατρικοΰ έργου καί τήν άπαγγελία τοΰ ποιήματος 
τού κ. Παλαμά τοΰ άφιερωμένου στήν ήρωΐδα, άκόμη τό 
προλούντιο τού κ. Καλομοίρη, ζακυνθινές καντάδες κ.λ. 
'Ως βωβή δμως ; Δέν ήταν δυνατό, π. χ. νά μάς παρου- 
σιάση δ όπερατέρ περισσότερα ξακυνθινά τοπεϊα, πλέον 
άμεμπτα φωτογραφημένα; ’Αλλά καί οί σκηνογραφίες ήταν 
άνεπιτυχεΐς, πολλές φορές δέ τόσον άτεχνα τοποθετημέ
νες, πού σέ άφιναν τελείως νά μαντεύσης καί τά όπισθεν 
ευρισκόμενα ξύλινα πλαίσια. ΟΙ φωτισμοί μειώνουν άκό
μη περισσότερο τήν δλη έντύπωσι·

Γιά τήν κατανομή τών ρόλων θά είχε νά κάνη κανείς 
πολλές παρατηρήσεις. Ξεχωρίζει βέβαια τό παίξιμο τής 
Δ-δος 'Ελένης Παπαδάκη, ή όποια δμως στερείται όλότε- 
λα φωτογένειας—ιδίως δταν τήν φωτογραφίζουν προφίλ— 
οί λοιποί δμως ήθοποιοί μήτε κι’ αυτού τού κ. Μαρίκου 
έξαιρουμένου, ήταν θεατρικοί καί σάν μαριονέττες στις 
κινήσεις τους.

Τελικά δέν έχει κανείς παρά νά έκφράση τήν εύχή, ά
φοΰ έγινε δπωσδήποτε μιά άρχή, δπως κινηματογραφη- 
θούν κι’ άλλα έργα τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, τότε 
δμως οπότε θάχουμε άποκτήση πιά τήν άπαιτουμένη πεί
ρα καί ιδίως... μηχανήματα δμιλοΰντος κινηματογράφου.

ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ

ΝΕΑΙ ΤΑίΝΙΑΙ
Dirigillenagayωγής .Κολοΰμπιαυ με πρωταγωνιστήν 

τόν ειδικόν είς λαϊκούς ρόλους Τζακ Χόλτ.
"Ανθρωπος τοϋ κόσμου τής Παραμάουντ μέ πρω

ταγωνίστριαν τήν Καρόλ Λομπέρτ, έ'να νέον «αστέρα*.
Ό ράπτης κάνει τόν άνθρωπον, έλαφρόν δραμα- 

τάκι τής έταιρίας Μετρό Γκόλντουϊν μέ πρωταγωνιστάς 
τήν Ντόροθυ Ζορντάν καί τόν Ούΐλλιαμ Χέϊνες.

’Άνδρες, γυναίκες εύθυμοι, παραγωγή τοΰ Τσάρλ 
Χοΰτσκινσον μέ πρωταγωνιστάς τήν Σάλλυ Μπλαίν καί 
τόν Ράντολν Σκότ, άμφότεροι νέοι ηθοποιοί.

ΙΙαληάτσοί παραγωγή Audio—Cinema. Κινηματο
γραφικόν έργον είλημμένον έκ τοϋ δμωνύμου μελοδρά
ματος τοΰ Λεόν Καβάλλο. Πρωταγωνιστεί ό συμπαθής 
ΐταλός καλλιτέχνης Φερνάντο Μπερτίνι.

Ή τιμή τών Ερώτων, παραγωγή τής Παραμάουντ 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν Κλωντέτ Κολμπέρ. Ταινία με
γάλης σκηνοθεσίας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠ0ΚΡ1ΤΑΙ
Χιητ<>Οντίc τακτικοί άνταποκριταί τοϋ «Κινη- 

ματογρ. Άστέρος» είς Δράμαν, Καβάλλαν, Πύργον 
(’Ηλείας), ’Αλμυρόν,Λάρισσαν, Καρδίτσαν,Κοζάνην, 
Κομοτινήν, Γρεβενά, Αμφιλοχίαν, Γαργαλιάνους, 
Τιγάνι, Καρλόβασι, Μυτιληνιοϋς (Σάμου), Λεβάδει- 
αν, Ρόδον, Σύμην, Κάλυμνον, Κών ίΔωδε- 
κανήσου) καί Κορυτσάν ’Αλβανίας.

Οί έπιθυμοϋντες ν’ άναλάβουν άς απευθυνθούν 
δι’ επιστολής των είς τήν διεύθ. τοΰ «Κ. Άστέρος» 
άποστέλλοντες συγχρόνως καί δύο μικράς φωτογρα
φίας διά νά τούς έφοδιάσωμεν μέ τό σχετικόν δελ
τίον ταυτότητας.

Έκ τής Διευ&ύνσεως

Η ΚΑΗΡδΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΑΙΕίΟΪ TajLLNArNQSTQN ΜΑ2

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΠΑ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ
Τήν παρ. Πέμπτην είς τά γραφεία τού «Κινημ. Άστέ

ρος» καί ένώπιον τής ειδικής Επιτροπής, έγένετο ή κλή- 
ρωσις τοΰ πρώτου ΛΑΧΕΙΟΥ τών Αναγνωστών μας, 
έξήχθησαν δέ έκ τής κληρωτίδος. οί λαχνοί τών πρώτων 
τυχερών τών οποίων τά ονόματα μετά τών κερδών δημο- 
σιεύομεν κατωτέρω:

1) Εΰάγ. Ζωΐτσης, Έμπορ. Τράπεζα Χανιά. Έκέρδισε 
μίαν έτησίαν συνδρομήν.

2) Άνδρέας Δούης, ’Εθνική Τράπεζα Κέρκυρα. Έκέρ- 
δισε Δώδεκα φωτογραφίας 18X24.

3) Γ. Σκανδάμης Σταδίου 42 Άθήναι. Έκέρδισε μίαν 1 
έξάμηνον συνδρομήν «Κ. Άστέρος».

4) Νικ. Λούστας, Διδασκαλιστής, Φλώρινα. Έκέρδισε 
έξ φωτογραφίας 18X24 καί

5) Χαρίκλεια Κυριακίδου Λυκούργου 18 Αθήνας. Έ- 
κέρδισε τρεις φωτογραφίας 18X24.

Πλήν τών άνωτέρω πέντε πρώτων τυχηρών καί συμφώ- 
νως πρός τούς δημοσιευθέντας όρους τοΰ ΛΑΧΕΙΟΥ θά 
λάβουν άνά μίαν φωτογραφίαν μεγέθους 18X24 καί πάντες 
οί κατωτέρω λαβόντες μέρος είς τό λαχεϊον μας.

Ε. Τσιμπούρης, Σιτυρ. Ξένος, Δ. Μοσχούτης, Έμμ. 
Μαρκόπουλος, Σταμ. Παπαζώης, "Αγγελος Νεόφυτος, Α. 
Γούναρης, Άναστ. ’Ιατρού, Δημ. Κασάπης, I. Κούμενος, 
Rene Sauignat, Α. Άναγνωστόπουλος, Μαρία Κοσμά, 
Λούλα Πάσσαρη, Βασιλική Κασιβελίδη, Γ. Σειρηνίδης, 
Άλ. Καργιός, I. Μανίσαλης, Φ. Παπαδοπούλας, Άθ. Λου- 
ίζος, Λέων. Σκούταρης, Κωνστ. Χατζής, Θ. Βουδούρης, 
Δέσποινα Ίατρίδου, Εύφροσύνη Χρηστίδου, Μ. Τζεζαϊρ- 
λίδης, Δ. Ρέγκος, Άλ. Παντελής, Σόνια Γκιουζέλη, Α. 
Μαυροβίτης, Γ. Μπαρχαμούζας, Άντ. Φραγκούλης, Ήλ. 
Τσαρούχας, Δ. Χατζή θανασίου, Άλ. Σπαγουλίδης, Κ. Σα- 
ρίκας, Άναστ. Χρυσικόπουλος, Χριστόφ. Γαλάνης, Χρυσ. 
Σμπόνιας, Γ. Ν. Μουμουτζής, Νικ. Γρίσπος, Γ. Ν. Φωκι- 
ανός, Γ. Ρουσόπουλος, Γ. Ζορμπαλσς, Ν. I. Δελής, Τάσος 
Πανόπουλος Ήλίας Παρασκευάς, Μαρία Λαγουδάκη, 
Άναστ. Δημητρόπουλος, Σπυρ. Τρίκης, Σ. Ζωϊτόπουλος, 
I. Τσαρκάτογλου, Δημ. Μασουρίδης, Ίω. Άντωνόπουλος, 
Λουλοΰ Αγγέλου, Κ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Κουκουδάκη, 
Μάρη Άνδρέου, Σ. Πουλίδης, Παν. Μπάζιος, Θ. Γεωρ- 
γόπουλος, Γουλιέλμος Όρεστίδης, Άπόστ. Κωνσταντινί- 
δης, X. Δ. Χριστοδούλου, Μαρίνος Βαλλιανάτος, Ντϊνος 
Κρανιώτης, Φ. Μαστιχιάδης, Γ. Παραντινός, Φωφιό Πα
πακωνσταντίνου, Π. Κωνσταντινίδης, Εύανθία Παπαδο- 
πούλου, Αέσποινα Σηφάκη, Άνδρονίίτη Ίορδάνου, Πρία
μος Οίκονόπου, Πέτρος Χαμόπουλος, Άντ. Καρακατσά- 
νης, ’Ισμήνη Κάρρου, Ζωή Κούτρα, Σουλτάνα Ίερεμιά- 
δου, Λίτσα Περδικοπάνη, Κωνστ. Καραμέρος, Νικ. Τσα- 
κάδης, Άρτισίκλεια Πατσατζόγου, Δημ. Πέρδικας, ’Ιω
σήφ Άλτάκης, Μεχμέτ Άλή Όγλού, Σεραφίνα Μοδέο, 
Πινχάς Κοέν, Τζούλια Χέςς, Νικηφόρος Περδικούλης, 
Γεώρ. Οίκονομόπουλος, Θεόφ. Σιφναϊος, Αγγελική Κο- 
μνηνοΰ, Ίω. Τσολάκογλου, Νίκος Γιαννακάκης. "Ολγα 
Περεσιάδου, Ούρανία Άλχανά, Ίω. Άμβάζης, Ίω. Άϊ- 
βατζόγλου, Ελευθερία Χαντούμη, "Ολγα Όρλώφ, Παύλος 
Κέν, Κρηνούλα Άσκητοπούλου, Ντίνα Χατζή, Μαρίκα 
Σηφακάκη, Τάκης Καλογερόπουλος, Λέων. Αποστόλου, 
Περικλής Βογιατζής, Ισίδωρος Γεωργιάδης, Γρηγ. Τσαν- 
τέκωφ,Αμαλία Νταούλη, Ούρανία Οικονόμου, Πέτρος Να- 
οϋμ καί Κιρκόρ Μποντοζιάν.

Οί άνωτέρω δικαιούχοι φωτογραφιών οί διαμένοντες 
εν Άθήναις καί Περαιεΐ δύνανται προσερχόμενοι καθ’ 
έκάστην εις τά γραφεία μας, νά λαμβάνουν μίαν φωτογρα
φίαν, οί έκ τών Επαρχιών δμως καί τοΰ Εξωτερικού θά 
τας λάβουν παρά τών άνταποκριτών μας είς οΰς θά στα
λούν όλαι πρός διανομήν.

Ή ’Επιτροπή τοΰ Λαχείου

ε mi ths rm mra 
ΣΤΗΝ "ANNA ΚΡΙΣΤΙ,, ΕΝ EYPQOH

Ή πρώιη ομιλούσα ταινία τής Γκρέτα Γκάρμπο 
«Άννα Κρίστι» σκηνοθετηθεϊσα ύπό τού γάλλου καλλιτέ
χνου Ζάκ Φέϋντερ δ.ά λογαριασμόν τής Μετρό Γκόλν
τουϊν Μάϋερ σημειώνει πανταχοΰ τής Εύρώπης άφαντά- 
στους έπιτυχίας. Τήν γερμανικήν έκδοσιν διά τήν καθ’ 
δλην τήν Γερμανίαν έκμετάλλευσίν της άνέλαβον αί έται- 
ρίαι «Οΰφα» καί «Έμελκα» τοΰ Βερολίνου αί προβολαί 
της δέ εις δλας τάς πόλεις τού γερμανικού Κράτους υ
πήρξαν άφαντάστως έπιτυχεϊς. Είς τό Βερολϊνον ιδίως, 
δπου προεβλήθη είς τό Capitol, Phoebuspalast ύπήρξεν 
δχι μόνον άφάνταστος είς κοσμοσυρροήν άλλά καί εις 
ρεκόρ εισπράξεων.

Μεγάλην έπιτυχίαν έσημείωσεν έπίσης ή γερμανική 
έκδοσις, έν Νέφ Ύόρκη προβληθεϊσα είς τό President 
Theater.

Ό γαλλικός τύπος άναφέρει ώς εξής τήν προβολήν 
τής πρώτης όμιλούσης ταινίας μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο 
«Άννα Κρίστι >.

«Ή πρώτη δμιλοϋσα ταινία τής σουηδίδος καλλιτέχνι- 
δος μάς τήν παρουσιάζει ύπό μίαν έντελώς νέαν δψιν— ή 
ταινία αύτή είναι ή λιτή καί τραχεία μερικών όπισθοδρο- 
μικών δντων, άποκλήρων τής τύχης, άποβλήτων τής κοι- 
νίας. Έπί τή εύκαιρίφ κάποια άλλη ταινία μάς έρχεται είς 
τήν μνήμην προβληθεϊσα είς τήν πόλιν μας ένώπιον με
ρικών προνομιούχων μόνον καί θέτουσα έπίσης έπί σκη
νής πρόσωπα, τά όποια είχον άποβληθεϊ άπό τήν κοι
νωνίαν. Πρόκειται περί τού Big House, τήν μεγαλυτέραν 
ταινίαν ή όποια έπραγματοποιήθη μέχρι τών ημερών μας 
άναφερομένη είς τά έθιμα τών φυλακών τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών καί τής όποιας ή γαλλική έκδοσις μέ τούς 
Σάρλ Μπουαγιέ καί Άντρέ Μπερλεϋ θά προβληθή έντός 
ολίγου είς Παρισίους. Μεταξύ τών ηθοποιών τών δύο τού- · 
των ταινιών δέν ήμπορει νά γίνη ούδεμία σύγκρισις" είναι 
πολύ διαφορετικοί. Άλλά άπό μία παράξενη σύμπτωσι, ή 
προσαρμογή τού μυθιστορήματος τοΰ Ο’ Νέϊλ έχει γίνει 
άπό τήν σεναρίστα Φράνσις Χίλλ, ή όποια διεσκεύασε 
καί τήν «Άννα Κρίστι».

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Έλάβομεν και δημοσιεύομεν ευχαρίστως τήν κατώ

τερο) επιστολήν :
Κινηματογραφικόν "Αστέρα

’Ενταύθα
Κύριε Διεν&νντά,

'Επί τών κατ’ έ π αν ά λήψιν δημοσιεν&εισών διαφη
μίσεων τού ήμετέρον Γραφεϊον και τον της * Εταιρείας 

| «Σννοδινός και ΙΙαπαστόφας·» περί τών ηχητικών έγ- 
| καταστάσεων τον έν Ά&ήναις θερινού Κινηματογρά
φον «Δελφοί» και πρός άποφνγην σνγχ σεως σάς γνω- 
ρίζομεν, οτι ή ήμετέρα 'Εταιρία έπώλησε πέρνσι μίαν 
ηχητικην έγκατάστασιν < Κινοτόν» πρός τόν ιδιοκτήτην 
τον άνωτέρω Κινηματο&εάτρον κ. Ίονστινιανόν ής 
έποιήσατο χρήσιν κα&’ ολην τήν περνσινήν θερινήν 
περίοδον μέ άριστα άποτελέσματα.

’ Ηδη ή e Εταιρία «Σννοδινός και Παμαστόφας» ένοι- 
κιάσασα τό Θέατρον ' Δελφοί» διά τήν έρχομένην θερι
νήν περίοδον έγκατέστησε ώς ήτο επόμενον τά ιταλικά 
μηχανήματα τής «Σινεμεκάνικα» τήν οποίαν άντιπρο- 
σωπεύει και φνσικά πρός έπίδειξίν αντών. ‘Επομένως 
ή ήμετέρα εταιρεία εύρίσκεται έν πλήρει τάξει διαφη- 
μίζονσα μεταξύ τών άλλων πωλη&εισών έγκαταστάσεών 
της και τήν τον κινηματο&εάτρον . Δελφοί».

Μεθ’ ύπολήψεως
Τεχνική Κινηματογραφική Εταιρία. 

I. Χέπ Μ. Νοβάκ και Σια.
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Ill WE0SM0I 
MTilTffl II· ζυΐΜ)Φ0Τ
. _ Η Ουέστερν Έλέΐρικ παρήγαγε νέον τύπον ήχητι-

Λ1 * * *ί^-αΎ11ίι“(ωνκατάλληλα διά κινηματογράφους μέχρις 
»01» θεσεων. Τα νεα μηχανήματα τά όποια ονομάζονται 
«Ιυπος 3α» θα είναι αξίας 400 χιλιάδων δραχμών, διά 
οίπλο ποστο και θα ενοικιάζωνται ύπό τούς αύτόύς όρους 
όπως και τα μέχρι σήμερον έγκατασταθέντα. Εννοείται 
οτι η ανωτέρω τιμή ώρίσθη διά τήν νέαν Ύόρκην. Τά 
νέου τυπου αυτά μηχανήματα, έπί τοϋ παρόντος εφαρμό
ζονται μονον εις μηχανάς προβολής μάρκας «Σίμπλεξ» 
και αργότερα ίσως καί είς μηχανάς «Έρνεμαν»,τάς οποίας 
οεον απαραίτητος νά προμηθεύεται ό ενοικιαστής Ιδιαν- ! 
τερως. 1

Ή Στέλλα Βιολάντη βωβό .φιλμ κατά τό σωτήριον 
έτος 1961 ! "Εμπνευσις άτυχης. Αμφιβάλλει κανείς ; Καί 
τό δτι πρόκειται περί βωβού φίλμ είναι μειονέκτημα πού 
έπί τέλους δέν παίζει καί σπουδαίο ρολο, ίσως μάλιστ", 
άν θυμηθούμε τόν οίκτρό συγχρονισμό μερικών προηγου
μένων ηχητικών τής άτυχούς ελληνικής παραγωγής, κα- 
ταντφ πλεονέκτημα. Άλλά ΰπόθεσις, τέτοια δεν στεκει 
σήμερα. Αυτό είναι τόσο φανερό ώστε επεχειρηθη κάποιος 
συγχρονισμός καί αυτός έβλαψε περισσότερον,απλούστατα 
γιατί ή άντίθεσις πρός τήν σημερινή πραγματικότητα είναι 
πολύ περισσότερο καταφανής. Θά ήταν προτιμώτερο μια 
καί καταπιάστηκαν μέ τή «Στέλλα Βιολαντη»νά ζητούσαν 
νά μάς δείξουν κάτι παληό. Γιατί όμως από την τριλογία 
τού ίδιου άκαδημα'ι'κοΰ δέν προτιμούσαν τήν «Φωτεινή 
Σάντρη». , ,

Καί τώρα έρχόμεθα είς τήν πραγματοποίηση’. Γιατί ο
σκηνοθέτης άφήκε άνεκμετάλλευτα τά «εξωτερικά» δοθεν-
τος δτι τά λίγα ποΰ βλέπομε είναι ελάχιστη αναλογία ;
Προτίμησε νά δράση σ’ ένα περιωρισμενο τόπο τών «εστο-
τερικών^.Μά τά «έσωτερικά»χρειάζονται πολλά πραγματα. 
Είναι άηδές τό φώς τών προβολέων νά διακρίνεται και 
άκόμη περισσότερο τά τελάρα τών ντεκόρ. Κι αυτές όμως

_ Ρ N«_C. A. Photophone παρήγαγε έπίσης νέον 
onn°V '{λΉτικών μηχανών δι’ αίθουσας κινηματογράφου 
800 περίπου θεσεων. Μία διπλή έγκατάστασις μετά προβο
λής μηχανών Σίμπλεξ τιμάται έν ’Αμερική δρσχ. 400 χιλ. 
’τ μ Gaumont-Radio η παραγουσα τά μηχανήματα 

* ,1ν*εαλ ^ονορ» και «Γκωμόν Ραντιό πωλεΐ αυτά καί 
με δόσεις. Η τιμή ένος πλήρους διπλού πόστου μετά μη
χανών προβολής Seg. 3 · είναι έν Γαλλίφ δραχ. 330 χιλ.

, Η Γαλλική, έπίσης εταιρία μηχανών Nalpas προ
σφέρει ηχητικός εγκαταστάσεις τώνόποίωναί τιμαί κυμαί
νονται απο 195 μέχρι, 265 χιλ. δραχμών, τιμαί Γαλλίας. 
±<ις τας ανωτέρω τιμάς δέον νά συμπεριληφθοΰν καί αί 
μηχαναι προβολής.

—Ή αμερικανική έταιρία Pacent διαθέτει πλήρεις δι- 
πλας εγκαταστάσεις μέ μηχανάς προβολής "Ερνεμαν Ίμ- 
περατορ No 2 αντί τοϋ ποσοϋ τών δρχ. 100 χιλιάδων.

Vl“ μηχανήματα μάρκας Suroox διατίθενται ώς 
έξης : Μια διπλή μηχανή προβολής τύπου "Ερνεμαν καί 
τα απαραίτητα μηχανήματα διά μούβιτον καί βίταφον με - 
τα των εγκαταστάσεών των άντί 255 χιλ δρχ. Εγκατα
στάσεις μονον μέ μούβιτον άντί δρχ. 225 χιλ.

—Ή έταιρία «Φίλιπς» ή κατασκευάζοϋσα τά ήχητικά 
μηχανήματα Phllisonor διαθέτει αύτά άνευ μηχανών αί 
δε τιμαι των είναι ανάλογοι μέ τά έξαρτήματα μέ τά όποια 
να είναι εφωοιασμενα.

— Τα Synchrostandard, γαλλικά έπίσης ήχητικά μη- 
χανηματα διατίθενται ώς έξής: Δύο μηχαναι προβολής έ- 
φοδιασμεναι με συστήματα μούβιτον καί βίταφον άντί 200 
χιλιάδων δραχμών.

Εννοείται ότι πάντων τών άνωτέρω μηχανημάτων αί 
τιμαι είναι εργοστασίου καί έπ’ αυτών δέον νά προστε
θούν τα διάφορά έξοδα μεταφοράς, δασμών, έγκαταστά- 
σεων κλπ.
. 2ημ· Κ· 4“Ε’1? τ° προσεχές νέα συστήματα ήχητι- 

κων μηχανημάτων.
Αί εν, Γαλλιφ ηχητικαι έγκαταστάσεις άνέρχονται έν 

συνολφ εις 703 τά δέ συστήματα τών έγκατασταθέντων 
μηχανημάτων εινε εις άριθμόν τά έξής : 
Gaumont Radio 
Western Electric 
Nalpas ·
R. C. A. Photophone 
Cinetone 
Etoile Sonore 
Cinesoncr 
Resonat 
Bauer 
Pacent 
Tobis 
Stellor 
Synchro Sonone 
Philips 
Ihomsonor 
Divers

Αί εγκαταστάσεις όμιλοϋντος κινηματογράφου

τών βωβών έχουν κατά Κράτη ώς κατωτέρω :
Αυστρία 165 έναντι βωβών 745Αγγλία 3163 » 4500Βέλγιον 121 » » 710Βουλγαρία 29 138Βαλτικαί Χώραι 75 178Γ αλλία 703 > » 3502Γερμανία 2200 D 5360Γιουγκοσλαβία 75 36 iΔανιμαρκία 135 » » 100Ελβετία 107 » » 310Ελλάς 43 » » 185’Ιταλία 245 » » 2500’Ισπανία 205 *■» » 3100Κάτω Χώραι 162 » » 215Νορβηγία 45 » » 245Ουγγαρία 125 » * 524Πολωνία 75 » » 861Πορτογαλία 

Ρωσσία
11 h98 

1800Ρουμανία 93 » » 279Σουηδία 411 » » 1190
Τσεχοσλοβακία 159 » » 1250Τουρκία 38 » » 108Φινλανδία 70 » » 300

9 21ΡΑΛ Bl SiTASEETiSH ΟΙΠΑΟΤ2&Η ΤΑΙΝΙΑΝ 
EI3 TEN illtf 0 MS BA HA;SH PJAON B3S0N
„ Α1 ,αΥΥλικαι κινηματογραφικά! έφημερίδες αναφέρουν 
οτι επι τη ευκαιρίςι τής εν Λονδίνω διαμονής του ό Σαρ- 
λω υπεστη μίαν πολιορκίαν άπό διακοσίους και πλέον 
δημοσιογράφους, οί όποιοι δέν εννοούσαν νά τόν άφήσουν 
ησυχον. Έν τέλει ό Σαρ\ώ ύπέκυψε καί τούς παρή/γειλε 
με τόν γραμματέα του δει Όά τούς έδιδε συνέντευξιν· 
Πράγματι μειέβη εις τό χώλλ του ξενοδοχείου όπου μένει 
και οπού οί διακόσιοι δημοσιογράφοι είχον παραταχθή 
εις δύο στίχους. Τοΰ έζήτησαν νά τούς κάμη δηλώσεις 
περί του ομιλοΰντος καί νά τούς είπή τί φρονεί περί 
αυτού.

Καί ο μεγας κωμικός αδιστάκτως καί χωρίς νά δειλιά- 
ση καθολου τούς ωμολογησεν δτι δ τον άφορφ τόν εαυ
τόν του ευρίσκει διασκεδασεικώτατον τόν όμιλούντα καί 
οτι, όταν κατά τόν Μά'ίον έπιστρέψη είς τήν ’Αμερικήν 
να δοκιμάση τε ραματικώς νά κατασκευάση μίαν ομιλού
σαν ταινίαν. Προσέθεσε όμως δτι, ένφ δλοι οί άλλοι ήθο- 
ποιοι οί οποίοι Οά λάβουν μέρος θά ομιλούν, αυτός θά 
περιορισθή είς βωβόν ρόλον. “Οσον άφορφ τό είδος τοϋ 
ρόλου πού θά παίξη ο Σαρλό) έδήλωσεν δτι αμφιταλαν
τεύεται μεταξύ τού μεγάλου Ναπολέοντος καί τοΰ 
Χριστού.

Η περίφημος πλέον ταινία τοΰ Σαρλώ «Τά φώτα τής 
Πολεως» θά προβληθή είς τό Βερολΐνον κατά τά τέλη 
Μαρτίου εις τόν μεγάλον κινηματογράφον Ufa Palas tam 
Zoo.

NEON ΚΟΪΑΤΟΪΡΙΣΜΟΝ ΦΙΑΜ
Ή κινηματογραφική εταιρεία Βίταφον έγύρισε είς τήν 

^Αφρικηνμίαν νεαν κουλτουριστικήν ταινίαν,τύπου «Τσάγ» 
J θ^Λ^λοφθρεϊται «Περιπέτειαι είς τήν ’Αφρικήν». 
Ολον τό μυστήριον τής ’Αφρικανικής Ζούγκλας ζωντα

νεύει εις τήν οθονην, κατά τρόπον λίαν έντυπωτικόν.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Είς ακρως συμφέρουσαν τιμήν ή πλήρης ό· 

μιλούσα έγκατάστασις συστήματος ΚΙΝΟΤΟΝ 
τοϋ κινηματογράφου ΔΕΛΦΟΙ. Πληροφορίαι 
παρά τφ κ. Α. Ίουστινιανφ—Άχαρνων 41.

"ΐϊ..KF>ITiKJEi BflLAS
τις τεχνικές έλλείψεις νά παραβλέπάμε, πάντοτε παρα^ε 
νει τό άλντο γιά τήν Ελλάδα, σήμερα τουλάχιστο, πρό
βλημα. Τό στενό περιβάλλον χρειάζεται σκηνοθέτην άσ
σον. 2έ μιά τέτοια περίπτωσι τό φιλμ δέν άπ,οκλείεται να 
είναι άριστούργημα-Ή Σχολή τοΰ Τσάπλιν καί τού Λοΰμ- 
πιτς μάς έχει συνηθίσει σέ τέτοια· ’Επειδή όμως οι άσσοι 
μειρούνται στά δάκτυλα καλόν θά ήτο νά μή καταπιανω- 
μεθα σ’ αύτές τις άδιάλυτες δυσχέρειες. Καί τό πιο φυσι
κό έπακόλουΒο είναι τό έκνευριστικό τρενάρισμα παι,ή 
έξάντλησις τής υπομονής τού θεατού· Ποιος έχει τή δυ- 
ναμι νά κρατήση τήν προσοχήν τοΰ θεατού μέσα στους 4 
τοίχους; ,

Ό σκηνοθέτης δμως είναι ίσως πιο ασυγχώρητος στους 
ρόλους.Είχε στάχέρια τουτήνΠαπαδάκηκαί άφ,ήκε τη θαυ- 
μασία ευκαιρία άνεκμετάλλευτο. Οΰτε για μιά στιγμή δεν 
φάνηκε Ικανός νά τήν διευθύνη. Κρίμα! ΚΓ έτσι βλεπομε 
τήν έπίλεκτον καλλιτέχνιδα τής έλληνικής σκηνής να 
προσπαθή μόνη, αυτή πρωτόπειρος, νά δείξη κάτι στό 
φίλμ· Στήν άρχή επιτηδευμένη υπέρ τό δέον κρατεί, κα 
ποιο χοόνο στό μέσον καί χαρίζει έν τφ μεταξύ ,και στο 
τέλος λίγες άλήθεια, άλλά ώραϊες στιγμές. Σ αυτές δεί
χνει τό ταλέντο της, τό έπιμελώς κρυμμένο στο σκηνοθέ
τη. Μή λησμονούμε κι’ αύτή άκόμη τήν είς β“Θ°5 τ?υ 
λεπτομέρεια’ νομίζει κανείς πώς έπιδιώκει να δείχνη την 
πρωταγωνίστριαν του πάντα προφίλ γιά νά την άδικη κι

I άπό τής άπόκεως αύτής. , -.τ’
ϊ Στούς άλλους ρόλους ούτε η υπερβολικοτης του Μαρι- 
κουούτε ή ψυχρότης τής Παυλογιάννη,οΰτε φυσικά ο ΦβιΚ 
Φλερύ μπορούν νά μάς ικανοποιήσουν δπωσδηποίε. Εξαι- 

ι ρεσιν άληθώς άποτελεϊ ή Μαρίκου,, κυριολεκτικώς καλή· 
'Φωτογραφία οέ μερικά σημεία καλή. „ ι-

'Υπό τοιού.ους δρους φαντάζομαι οτι δικαιολογείται 
τό θλιβερό ώς συνήθως δι’ έλληνικό φιλμ συμπέρασμα 
μ°υ· Κρίμα! RQ_Ma

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΗΣΙΛΕΩΙΊ
Έκμετάλλευσις Ί. Κουρουνιώτη

Ταινία ήχηΐική ΠΡΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

’Από τόν τίτλον άντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται 
περί μιάς, νέας έκδόσεως τοϋ βίου τού Χριστού. Εϊνε πε
ρίεργον νά σημειωθή ότι ή έκδοσις αΰτη οφείλεται εις 
τόν ’Ισραηλίτην Σέσιλ ντέ Μίλ. Ό γνωστός οΰτος σκηνο
θέτης λάτρης τών θεμάτων ά these καί τής μεγαλειώδους 
σκηνοθεσίας εύλογον ήτο νά θελχθή, παρά τήν καταγω
γήν του, άπό τό θέμα ποΰ τού προσέφερε ο βιος ,και τα 
πάθη τοϋ Χριστού. Καί τώρα άς έλθωμεν εις τήν αναλυ- 
σιν τού φίλμ. Άπό τεχνικής άπόψεως μένομεν, Ικα 
νοποιημένοι. Πλούτος σκηνικών, άφθονία οχλου^ 
μεγαλειώδης σκηνοθεσία, έντυπωιική σκηνή, τό κλού του 
φίλμ τού σεισμού καί τής καταιγίδος. Άπό αποψεως 
όμως πιστής άναπαραστάσεως δέν συμβαίνει τό ίδιον. Εις 
άλλο θέμα, αυτό ϊσως δέν θά είχε καί μεγάλην σημασίαν. 
Έφ’δσον δμως πρόκειται περί τών γνωστοτέρων γεγονότων 
τήςθρησκείας μας, τό ζήτημα δέν τίθεται οΰτω.Κατ’αρχας 
τό έπεισόδιον τής Μαρίας τής Μαγδαληνής παρουσιάζεται 
τελείως διαφορετικά. Μάς τήν παριστάνει, ώς ερωμένην 
τού ’Ιούδα, τόν όποιον καί πάλιν παρουσιάζει ώς ωραιο- 
τατον κομψευόμενον νέον τής έποχής., r

Ή άποκαθήλωσις κατόπιν, έν s άπό τά σπουδαιότερα 
στάδια τών παθών τοΰ Χριστού παραλείπεται, τελείως. 
Τέλος πολλά ένδιαφέρ οντα σημεία λείπουν, ένφ αντιθετως 
άρκετά πράγματα περιττά καί έν πολλοΐς φανταστικό, 
προσετέθησαν. "Αλλο άμφισβητήσιμον σημεΐον εϊνε η 
έκλογή τού Βάρνερ διά τό πρόσωπον τού "Ιησού Οχι το- 
σον άπό άπόψεως ερμηνείας, διότι πρεπει νά ομολογηθή 
δτι ή υπόκρισίς του είναι καθ’ δλα άμεμπτος, άλλά κυ
ρίως άπό άπόψεως έμφανίσεως. Έκ τών λοιπών ηθοποι
ών, καί είναι σωρεία ολόκληρος που λαμβάνουν μέρος, δι- 
ακρίνονται οί: Ζακελίν Λόγκαν (Μαρία Μαγδαληνή) , Βί
κτωρ Βαρκόνι (Πιλάτος) Ζόζεφ Σιλντκράουτ( Ιούδας) Ερ- 
νεστ Τόρρενς (Πέτρος) καί είς επεισοδιακούς ρολοϋς ή 
Τζούλια Φαίη, ό Ούΐλλιαμ Μπόϋντ, ό Ρομπέρ Έντισον 
κ< ά. -Β- ΙΙαπαμιχάΛης

ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΛΑΝΤΗ
Έκμετάλλευσις ‘Ελλάς Φιλμ

ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΤΡΕΛΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Έκμετάλλενσις Σινε *Οριαν

όμιλοΰσα γαλλιστί ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Ό Κάρλ Φρέλιχ δ δημιουργός τών Φίλμ «Ή νύκτα μάς 
άνήκει» καί «Βαρκαρόλα τού ’Έρωτος» συνειργασθη την 
φοράν τούτην μετά τοΰ Γάλλου Άντρέ ,Πωλ Αντουαν, 
γνωστοΰ λογοτέχνου, θεατρικού συγγραφεως και κινημα- 
τογοαφιστοΰ τής πρωτοπορίας. 'Η συνεργασία των απε- 
δωσεν Αξιοσημείωτα άποτελέσματα. Άμφοτεροι , προσεπα- 
θησαν νά παρουσιάσουν έργον μέ τήν κυριολεξίαν κινη
ματογραφικόν. ’Εξωτερικά (έπί τέλους!) αφθονα και δια
λεγμένα μέ γοΰστο, κίνησις, μπρίο, κέφι, διάλογοι εκλε
κτοί καί σύντομοι, ρυθμός, ιδού τά χαρακτηριστικά προ
σόντα, δυσεύρετα μά τήν άλήθεια, τού φίλμ. Το σενάριο; 
Μιά πραγματική τρελλή περιπέτεια. Είναι άλλωστε το 
άσθενέστερον σημεΐον τοΰ φίλμ, μειονέκτημα όμως το 
όποιον έξουδετεροΰται έν μέρει άπό τά προαναφερθεντα 
προτερήματα καί άπό τήν άψογον ύποκρισιν των ηθο
ποιών. Ή Μαρί Μπέλλ περισσότερον γυναίκα παρα ποτέ, 
ευρίσκει έπί τέλους τήν ευκαιρίαν νά μάς δωση το με
τράν τοΰ ταλέντου της. Μέ τήν παρούσαν της δημιουργίαν 
άποδεικνύει δτι είναι μία άπό τάς εκλεκτοτερας καλλι- 
τέχνιδας, τάς τόσον σπάνιάς δυστυχώς τής γαλλικής κι
νηματογραφίας. 'Η Μαίρη Γκλόρη είναι μία γραμματευς 
γλυκυτάτη καί δλο δροσιά. Ό Ζάν Μυρατ, distingue χαι 
κομψός, καί δ συμπαθής Τζίμ Τζεράλντ, σκιτσαρουν δυο 

’ χαριτωμένους τύπους ρεπόρτερ. ,
Γενικώς πρόκειται περί ταινίας με, αρκετα προτερή

ματα, καλλιτεχνικά καί έμπορικά, καί ή όποια ηρεσεν εις 
ε’ις τό κοινόν μας. Β. Παπαμιχαλης



ΤΟ ΜΕΓΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΕΓΚ ΑΤΑΣΤΑΣΙίΟΜΙΛΟΥΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

S ΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΡΙΏΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ “ΔΕΛΦΟΙ.,

ΆντΙ πάσης άλλης διαφημίσεως παραθέτομεν τάς κρίσεις τών παρακολούθησών τάς γενικάς δοκιμάς ίπιλέκτων μελών τοϋ κινηματογραφικού μας κόσμου

προβολή καθαρωτάτη.

ΙίίΣΗΦ ΜΑΡΓ01ΛΗΣ (άντιπρόσωπος Ούνίβερσαλ καί Παραμάουντ). Πολύ καλό. AiLtamOE ΣΤ4ΜΕΑΟΣ (Διευθυντής Γραφείων Φόξ). Ή άπόδοσις ίκανοποιητικωτάτη 
Β4ΓΓΟΣ b'akTAaNXHV HVv'1άλ^θεια· , ’ καΐφυσικωτάτη. Νομίζει κανείς δτι εύρίσκονται τά πρόσωπα έπί τής σκηνής. Έ 
ΒΑ11ΟΣ ΒΑΚΟ1 ΙΑΝλΗ-j (Γεν. Διευθυντής Σινε Οριαν)· Η άπόδοσις τοΰ μηχανημί ναθαοωτάτϊΐ

τος είναι καθαρωτάτη. Μπορεί νά ναρακτηρισθή ένα άπό τά τέλεια αηνανήμιαΐ ι ■ Ρ V-
άπό τά όποια κανείς είνε σίγουρος δτι θά έξασφαλίση τήν έπιτυχίαν τής έΪίχΙχΡ· ΜΑΛΟΓΧΟΣ (Διευθυντής Τραπέζης Λακωνίας) Αφού οί ε.Οικοι κρίνουν κατ 
ρήοβώζ TQU ‘ * "" * | Ααι *·Α μ «τΛ/στην <τλ ιιΎΊν/ywin/y. γτογ.γ έν(ι) O£V nSC £-VOL TL7COTOC VOC ΤΖΡΟΟνο

ΑΝΑΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣ!ΑΔΗΣ Συμφωνώ άπολύτως μέ τόν κ. Βακογιάννην. Ή έγκατέ 
στάσις είνε θαυμασία. h

Ε. ΑΝΔΡΟ) ΛΑΚΗΣ (Διευθυντής Κιν)φου «Κυψέλη»), Η άπόδοσις άρίστη, άνωτέρ 
πασης προσδοκίας. Εφάμιλλον τών καλυτέρων έν Άθήναις έγκαταστάσεων.

Κ. ΦΡΑΓΚΕΊΗΣ Άπόδοσις καθαρωτάτη, φυσικωτάτη.
Β. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ (Κριτικός «Κιν Άστέρος»). Ανώτερο δλων. ’Εφάμιλλον 03 
τ στερν. Απόδοσις θαυμασία. Είνε άδύνατον νά φαντασθή κάνεις καλυτέραν. “ 

Ν. ΒΟΡΔΩΝΗΣ (Δικηγόρος). Εινε άναμφισβητητος ή θαυμασία άπόδοσις τοΰ μηχανή 
ματος. Είνε άδύνατον νά νόηση κανείς φυσικωτέραν άπόδοσιν. Τό κρίνω έφάμιλλί ' 
τοΰ Ούέστερν διά νά μή είπω άνώτερον. Ή προβολή άρίστη άπό πάσης άπόψεως.

άρίστη, άνωτέρ

αυτόν τόν τρόπον τό μηχάνημά σας, έγώ δέν θά είχα τίποτα νά προσθέσω, είμη μό
νον τά ειλικρινή μου συγχαρητήρια.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Άνταποκρινής τής Cinemagasine). Συγχαρητήρια. Είς άπόδοσιν 
δύναμαι νά τό συγκρίνω μέ τάς καλυτέρας έγκαταστάσεις. Τολμώ νά είπω δτι είνε 
καί άνώτερ ν είς ώρισμένα σημεία τής Ούέστερν. 'Η άνωτερότης αύτή θά παρουσι- 
ασθή άπολύτως έάν προβληθή καινουργής ταινία.

Β. ΜΑΛΤΑΣ (τής Φόξ). Άπόδοσις τελειωτάτη, ύπέροχος. Άνωτέρα καί τών άκριβωτέ- 
ρων μηχανημάτων.

ΜΙΧΑΗΛΙΛΗΣ (Μηχανικός Βουλγαρίδη—Άμολοχίτη). Πολύ καλό. Έκτακτο άπό 
πάσης άπόψεως.

ΘΕΛΕΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΕΓΓΥΗΣΙΝ ΠΕΡΙ ΉΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΤΙΜΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠ0100.000-600.000ΔΡ. ΛΕΠθΜΕΡΕΙΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΩ ΑΙΤΟΥΝΤΙ

'Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, δι*  Ελλάδα, Τον(^αν> Αλβανίαν, Κύπρον καί Δωδεκάνησον

Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30 ΑΘΗΝΑΙ -) ΗΛΕΓΡ. Δ)ΣΙΣ= “ΦΙΛΜΑΠΑΡ,,
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ’
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Απρίλιος. (Τοΰ τακτικού άνταποκρι- 

τοΰ μας). Τήν 17 τρέχοντος μηνός πυρκαϊά έκραγεϊσα είς 
τόν έν Καίριο κινηματογράφον «Καμέο» άπειέφρωσε τάς 
εύρεθείσας εις αυτόν ταινίας, μεταξύ τών όποιων συγκα- 
τελέγετο καί τό έργον παραγωγής U.F.A. «’Αθάνατος α
λήτης» άνήκουσα είς τήν Άλιάνς Σινεματογραφΐκ Έζι- 
ψιέν (τό μόνον έλλην. γραφεΐον έκμεταλλεύσεως ταινιών),

—*0  έν Άλεξανδρείρ. κινηματογράφος «Ριάλτο» τήν 
ΙΟην ’Απριλίου ήργησε λόγφ τής Μ. Παρασκευής.

—Ή Α.Ε. ό πρωθπουργός τής Αίγυπτου ’Ισμαήλ Σίδ- 
κυ πάσσα, μειέβη τήν Παρασκευήν 10 ’Απριλίου είς τό 
κινηματοθέατρον «Μωχάμετ Άλυ» καί παρηκολούθησε 
τήν απογευματινήν παράστασιν. Τόν κ. πρόεδρον συνώ- 
δευον ό Διοικητής ’Αλεξανδρείας Σάμπρι πάσσα καί ό δι
ευθυντής τής Δημαρχίας Ίμπραήμ Φουάτ Σίδ Άχμετ 
βέη. Κατά τήν άνωιέρω απογευματινήν προεβάλετο τό 
έργον τής Πατέ Νατάν «"Ενα ωραίο κορίτσι» όμιλοι σα 
γαλλιστί.

,***  ’Από τής 15—20 ’Απριλίου ή είς τούς Κινηματο
γράφους τοΰ Καΐρου κίνησις έχει ώς εξής :

Ροναγιάλ. Προεβλήθη τό έργον «Σάλλυ» παραγωγής 
Φέρστ Νάσιοναλ μέ τήν Μαρυλίν Μύλλερ.

Άμηίρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκάνδαλον εις Βά- 
δεν-Βάδεν» καί «Ό γαλάζιος ποντικός» άνεπιτυχώς.

Γκωμόν. «Λευκόν διήγημα».
Ζόσυ. Προεβλήθη,έπιτυχώς ή «Ούγκρική ραψωδία» μέ 

τήν Ντίτα Πάρλο.
Καμέο. Προεβλήθη τό έργον «Μανουέλα» μέ τόν Αν

τώνιο Μορένο.
Μέτρ ,πολ. «"Ενα ωραίο κορίτσι» μέ τήν Τζίνα Μανές 

καί τόν Γκαμπριό
Άμέρ. Κοσμογκράφ. «Ή ηλικία τής τζάζ».
Τριόμφ. Προεβλήθη τό φίλμ «Αί τρεις μάσκαι».
ΙΙαρί. Προεβλήθη τό έργον «Καρδιά μουσικού» μέ τόν 

Λόν Τσάνεϋ.
Ίντεάλ. «Οί καλύτεροι φίλοι του» καί «Νύχτες τής 

Άριζόνας».
"Οαζες Μπάρ (Ήλιούπολις), Τό φίλμ «Ή τρελλή Φυ

λακή».
Άπο τής 10—20 ’Απριλίου ή είς τούς κινηματογρά

φους (τής Αλεξάνδρειά; κίνησις είχεν ώς εξής :
Ριάλτο. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ή ασταθής» ται

νία όμιλοΰσα έξ ολοκλήρου γαλλιστί τής Ούνιβέρσαλ καί 
ή υπερπαραγωγή τής «Οΰφα» «Ό Γαλάζιος άγγελος» μέ 
τόν Γιάννιγκς μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Προσεχώς «Κοέν 
καί Κέλλυ είς τήν Αφρικήν».

Άμέρ. Κοσμογκράφ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή ή- 
λικία τής Τζάζ», «Ή σονάτα τοΰ Κρώϋιζερ» μέ τήν Άν
να Βυρών καί «Τσέππελιν έν κινδύνω».

Μαξέστικ. Προεβλήθησαν «'Η παρέλασις» τής Παρα- 
μάουντ, έπιθεώρησις όμιλοΰσα γαλλιστί καί αγγλιστί καί 
«ό Γΰψ» μέ τήν "Ελεν ίάνδλερ.

Μωχάμετ Άλη. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα ώραϊο 
κορίτσι»|καί «Τό φάντασμα τής "Οπερα*  μέ τόν Λόν Τσά 
νεϋ.

Ροναγιάλ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή κυρία μέ τήν 
έρμίνα» καί «’Εάν τό έγνώριζεν ό αΰτοκράτωρ» όμιλοΰσα 
γαλλιστί μέ τήν Τάνια Φεντώρ καί τόν Άντρέ Λουζέτ.

Ζώσν. «Τό καταφύγιον» μέ τήν Άλίς Φίελδ.
Άμπασαντέρ «Τό πλήθος» καί «Ό άνδρας μου είναι 

ψεύστης».
Κουρσάλ. «Ή κολασμένη».
Κονκόρδια Προεβλήθησαν «Ή πέτσινη μάσκα», «Παν- 

τρεμμένοι στό Χόλλυγουντ» καί δύο κωμωδίαι μέ τόν Τσά
πλιν καί Χαρ. Λόϋδ.

"Εντεν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Συγγνώμην πλυθήτε» 
καί «Ό νόμιμος έραστής».

Μπελβύ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Η καταστροφή» ή 
«Ή κοκαΐνη» ταινία αιγυπτιακής παραγωγής τοΰ κ. Μισ- 
ράχη, «'Η γυναίκα τοΰ συρμού» καί «Τό χαμένο άκρωτή- 
QIOV». Γ. Σειρηνίδης

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΕ ΤΗΝ KSiNETANTINCrilCAlN

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (Τοΰ τακτικού άνταποκρι- 
τοΰ μας.) Κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον προεβλή
θησαν τα κάτωθι έργα είς τούς εξής κινηματογράφους.

Άρτιστίκ. «Τά τρία κόκκινα τριαντάφυλλα», «Ό ίπ- 
I πότης τών όρέων», «'Ο βασιλεύς τών βασιλέων-, έπί τρεις 
έβδομάδας μέ άφάνταστον έπιτυχίαν καί «Τό μεγάλο πά
θος», «Έρως καί σαμπάνια» καί «Ή πόλις τών φώτων» 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Όπερά. Ή έλληνική ταινία «Φίλησέ με Μαρίτσα», 
«Ύπό τόν ουρανόν τών Τροπικών», «'Ο βασιλεύς τών 
βασιλέων», «Άστέρω» καί «Μεγάλη παρέλασις», «Βαρώ- 
νος άτσίγγανος», «Ή γροθιά τοϋ σακάτη» μέ μεγάλην 
έπιτυχίανζκαί «Τά φώτα τής πόλεως».

Μελέκ. «'Ο δρόμος τοΰ παραδείσου», «Νύχτες Βενε
τίας» καί κατά γενικήν άπαίτησιν «Ό πόλις τών τραγου- 
διών» μέ τήν Μπριγκίτε Χέλμ, «Τό τέλος τοΰ κόσμου» καί 
«Σέ ένα χαμένο νησί».

Άλάμπρα. «'Ο δρόμος τοΰ παραδείσου» καί «Μόντε 
Κάρλο» μέ μεγάλην έπιτυχίαν έπί δύο έβδομάδας. Έπί
σης προεβλήθησαν «Τό τελευταΐον ένθύμιον», «Τό τέλος 
τοϋ κόσμου» καί «Μαριόν νοΰ».

Γκλόρια. «Ό άνθρωπος πού σκότωσε», «‘Η Μασσαλι- 
ώτις», «Απόψε ή ποτέ» μέ τήν Τζίνα Μανές, «Πάλι σάν 
πρώτα» καί «"Ενα φώς στό σκοτάδι». Έπίσης προεβλή
θησαν «Τό τραγοΰδι τών Εθνών» καί «Ή νύφη».

Μοντέρν. Είς τόν κινηματογράφον τοΰ δρασιηρίου κ. 
Τερζόγλου προβάλλονται βωβά έργα μέ ποικιλίαν προ
γράμματος άπό βαριετέ. Προεβλήθησαν «Ό κατάδικος», 
«Ή αύγή», «Τά απομνημονεύματα μιας κοκκότας» καί ό 
«Ένοχος». Έπίσης προεβλήθησαν «Ό ένοχος» καί «Ή 
κυρία προέδρου».

— Λίαν προσεχώς πρόκειται νά «γυρισθή» ή πρώτη 
Τουρκική ήχητική ταινία ύ.τό τόν τίτλον «Οί λαθρέμπο
ροι» μέ τόν Έρτογρούλ Μουχσίν βέην.

— Τήν παρελθ. Κυριακήν ή διεύθυνσις τοΰ Σινέ «Με
λέκ» καί «Άλάμπρα» έδωσαν ιδιαιτέραν παράστασιν διά 
τούς έπισήμους καί τούς δημοσιογράφους, κατά τήν όποι
αν προεβλήθη τό έργον τοΰ Άμπέλ Γκάνς «Τό τέλος τοϋ 
Κόσμου». 'Ο έν Ευρώπη διευθυντής τοϋ γραφείου τοΰ Τύ
που τής Μετρό Γκόλντουϊν κ. Σάμ ν aagenaar άφιχθείς 
είς τήν πόλιν μας παρέθεσε τέιον πρός τιμήν τών δημο
σιογράφων είς τό ξενοδοχεϊον Τοκατλιάν. "Ηδη ό κ. 
Waagenaar άνεχώρησε δι’ Ελλάδα καί Αίγυπτον συνο
δευόμενος ύπό τού διευθυθυντοΰ τοΰ γραφείου τοΰ Τύπου 
τοΰ έν τή πόλει μας γραφείου τής Μετρό κ. A. Langas.

Ναξλόγλον
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0 HUSZAR PUFFY ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ
Ό γνωστός Ούγγρος καλλιτέχνης Karl Huszar Puffy 

προσελήφθη ύπό τής Παραμάουντ διά νά πρωταγωνιστήση 
είς τήν νέαν ταινίαν τοΰ Άλεξάντερ Κόρντα τής όποιας 
τό «γύρισμα» θά άρχίση κατ’ αΰτάς διά λογαριασμόν τής 
εταιρείας ταύτης είς τά έν Joinuille τής Γαλλίας στούν
τιο της.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Τήν πχρ. Κυριακήν 26 Απριλίου έ. ε. είς τον 

ναόν τής Λ,εωφ. Συγγροΰ "Αγιος Σώστης καί έν 
στενώ οίκογενειακώ κύκλω, έτελέσθησαν οί γάμοι 
τοΰ φίλου κ. Γ; Λίκολα διευθυντού τοΰ λογιστηρίου 
της Μετρό Γκόλντουϊν (’Αθηνών) μετά τής Δίό^ς 
Νίνας Μητροπούλου τής εκλεκτής έκ Γαλαξειδίου 
οικογένειας.

Είς τούς νεονύμφους ή διεύθυνσις καί Σύνταξις 
τοΰ «Κινημ. Άοτέρος» εύχονται είλικρινώς τον βίον 
ευτυχή.

Άρκετά ζωηρά ή κίνησις εις τούς 
κινηματογράφους τής_ πρωτευουσης 
κατά τήν προπαρελθοΰσαν, εβδομάδά. 
Άπό τής παρελθούσης δμως Κυρι
ακής οπότε δ νόμος περί λειτουργίας 
κινηματογράφων έτέθη πλήρως ,εν ι
σχύει καί έν Άθήναις, δηλαδή εφηρ- 
μόσθη καί τό άρθρον 9, τοΰ νομού 
4767 δυνάμει τοΰ όποιου απαγορεύεται 
ή είσοδος είς κινηματογράφους είς νέ
ους κάτω τών 16 ετών, ή κίνησις ε- 
μειώθη, χωρίς καμμίαν ύπερβολην, 
κατά 50ο]ο. x , ,

Τό γεγονός αύτό, ως ,ητο επόμενόν, 
ήνάγκασε τήν Πανελλήνιον Ενωσιν 
Κινηματογράφων, νά καλέση τά μέλη 
αυτής καί νά συσκεφθούν καί λάβουν 
άποφάσεις τελικός, περί , άντιμετωπί- 
σεως τής καιαστασεως αυτής ητις ζη
μιώνει είς άφάνταστον βαθμόν τας κι
νηματογραφικός έπιχειρήσεις.

Οΰτω κατά τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα εις τήν αίθουσαν τοΰ ’Επαγγελ
ματικού ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών συν
ήλθαν δίς πάντες οί διευθυνιαί Κινη
ματογράφων Αθηνών και Πειραιώς 
ώς καί οί διευθυνιαί πάντων τών εν 
Άθήναις κινηματογραφικών γραφείων 
καί άντήλλαξαν διαφόρους σκέψεις 
περί τής στάσεως ήν δέον να τηρή
σουν έναντι τοΰ Κράτους πρός προστα
σίαν τών έπιχειρήσεών των. , ,

Πάντως ούδεμία οριστική ^ατοφασις 
έλήφθη μέχρι σήμερον.Δέον εν τούτοις 
νά θεωρηθή βέβαιον, ότι θα επικρα- 
τήση ή σκέψις περί κλεισίματος όλων 
τών έν Ελλάδι Κινηματογράφων, οχι 
βεβαίως διά νά έκβιασθή τό κράτος 
νά προβή είς τήν τροποποιησιν τοΰ 
ίσχύοντος νόμου—διότι εφ’ οσον εορι- 
σκονται είς τήν Αρχήν άνθρωποι από 
τούς όποιους λείπει καί ίχνος πολιτι
σμού, δέν πρέπει κανείς νά περιμενει 
τίποτε—άλλά διά νά σώσουν τας περι
ουσίας των, δσον μικραί καί αν εΐνε 
αύται.

Έκ παραλλήλου είς τά γραφεία μας 
φθάνουν καθημερινώς άθρόαι έπιστο- 
λαί διαφόρων διευθυντών Κινηματο
γράφων τών έπαρχιών διά τών όποιων 
μάς παρακαλοΰν νά ύψώτωμεν φωνήν 
κατά τοϋ καταστρεπτικού αύτοΰ μέ
τρου, τό όποιον παρέλυσε κυριολεκτι- 
κώς τάς έπιχειρήσεις των.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ», δέν 
πρέπει ούδείς νά άμφιβάλη δτι, έπρα- 
ξε καίθάπράξη πάν τό δυνατόν διά τήν 
ύπεράσπισιν τής άδικουμένης αύτής 
τάξεως τών έπιχειρηματιών τοΰ κινη 
ματογράφου, άλλά έφ’ δσον είς τήν 
άρμοδίαν ύπηρεσίαν τοϋ ύπουργείου 
τών ’Εσωτερικών εύρίσκεται ώς προϊ
στάμενος δ κ. Κλ.Γεωργιάδης, άνθρω
πος διακείμενος άναφανδόν έχθρικώς 
πρός τάς κινηματογραφικός έπιχειρή- 
σεις διά λόγους τούς οποίους αύτός

καί μόνον γνωρίζει, οί διευθυνταί τών 
κινηματογράφων καί τών κινημ. γρα
φείων, δέν πρέπει νά έλπίζουν τίποτε. 
”Η πρέπει να βρεθή δ ικανός έκεΐνος 
πρωθυπουργός δ όποιος θά συλλάβη 
έκ τοΰ ώτιου του τόν κ. Γεωργιάδην 
καί θά τόν έξαποστειλη άπ’ έκεϊ πού 
ήλθε, διά νά άπαλλαγή τό ύπουργεϊον 
ένός προστάτου τής θεατρικής άνηθι- 
κότηιος ή νά κλείσουν τάς έπιχειρή- 
σεις των, δπότε, καί ήμεθα διά τούτο 
ύπέρ β βαιοι, θά έπιτύχουν καί τήν 
τροποποιησιν τοΰ νόμου σύμφωνα πρός 
τάς κοινωνικός άνάγκας καί τήν έλάτ- 
τωσιν τής έπαχθεστάτης φορολογίας, 
άτελείας μελών τής Π.Ε-Κ. καί άλλα.

Εκείνο δμως είς τό όποιον πρέπει 
νά προσέξή ιό Σωματεϊον τών Κινημα
τογραφιστών, -εΐνε νά έπικρατηση εις 
δλα τά έν Ελλάδι μέλη ομόνοια, άλ- 
ληλεγγύη καί ύπομονή, πρό παντός ύ- 
πομονή, διότι μόνον δι’ αύτής θά έπι- 
τευχθή τό ποθούμενον.

* ♦
Κατά τάς δύο παρελθούσας έβδομά

δας είς τούς κεντρικούς κινηματογρά
φους τής πόλεώς μας προεβλήθησαν τά 
εξής, διά πριότην φοράν, έργα.

Σαλόν Ίντεάλ. «Τό τραγούδι τοΰ 
Σοχό» καί «ή A. Ε. ίνκόγνιτο».

'Αττικόν. «Τό τραγούδι τών ’Εθ
νών» καί τό ελληνικόν «Σιέλλα Βιο- 
λάντη» άμφότερα άνευ έπιτυχίας.

’Απόλλων. «Τό περιδέραιον τής βα- 
σιλίσσης» καί «Σώπα καρδιά μου» άμ
φότερα έπίσης άνευ έπιτυχίας-

Πάν&εον. Έπανάληψις τού έργου 
«Μή ρωτάς γιατί» καί «Ό κήπος τής 
Έδέμ» μέ μετρίαν έπιτυχίαν.

Σπλέντιτ. «'Η τρελλή περιπέτεια» 
καί «Μιά φίλη χρυσή σάν κι’ έσένα» 
άμφότερα μέ έπιτυχίαν.

Κοτοπούλη. «Ερωτικόν» καί «Τό 
παιδί τοΰ έρωτος» άμφότερα άνεπιτυ- 
χώς καί ,

Ούφα Πάλας. «Ξανθό άηδονάκι» 
καί έπανάληψις τοΰ έργου «Δύο καρ
διές σ’ ένα βάλς» μέ μετρίαν έπιτυχίαν.

Οί θερινοί κινηματογράφοι, παρ’ δ- 
λον πού υπάρχει σκέψις νά μή λει
τουργήσουν έάν ληφθή κοινή άπόφα- 
σις, έν τούτοις ετοιμάζονται πυρετω- 
δώς. Είς τήν περιοχήν Άχαρνών-Λε- 
βίδη 4—δθερινοΐ — ό Έσπερος, τό Ού
φα Πάλας, ή Μαγεία, τό νέον τοΰ κ. 
Σπορίδη (έκ τυπογραφικού λάθους ά- 
νεγράφη είς τό προηγούμενον τό όνο
μα Σπυρίδης άντί Σπορίδης) και ο Ά
ρης—θά συναγωνισθοΰν κατ’ άνάγκην 
άγρίως. Έγνώσθη έπίσης δτι θά λει
τουργήσω έφέτος καί νέος θερινός εις 
τό τέρμα ’Αμπελοκήπων ύπό τήι διεύ- 
θυνσιν τοΰ έν τή δδώ Έρμοΰ έμπορου 
φωτογραφικών ειδών κ. Κανδρεβιώτη, 
ώς έπίσης καί έτερος είς τήν πλατείαν 
Δεξαμενής ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Χανιώτη·

Τό ύπουργεϊον τών Εσωτερικών έ- 
πέτρεψε είς τούς διευθυντάς ιδιωτικών 
■καί δημοσίων σχολείων τήν έκδοσιν 
πιστοποιητικών ή/πκίας τών μαθητών. ’ 
Τό μέτρον τοΰτο έλήφθη κατόπιν τής 
έφαρμογής τοΰ είδικοΰ άρθρου τοΰ νό
μου 4767 περί άπαγορεύσεως τής ει
σόδου είς τούς κινηματογράφους τών 
νέων κάτω τών 16 έιών. Ή ψευδής 
άναγραφή τής ηλικίας θά συνεπάγεται 
έκτος τής πειθαρχικής καί ποινικήν 
δίωξιν καί τοΰ έκδώσαντος τό πιστο- 
ποιητικόν ήλικίας, διευθυντού τοΰ Σχο
λείου.

*
—-'Ο ιδιοκτήτης τοΰ έν Λασίση κινη

ματογράφου «’Ολύμπια» κ. Τζεζαϊρ- 
λίδης κατέστησεν πληρεξούσιόν του τόν 
διευθυντήν μας κ. Οικονόμου πρός ύ- 
περάσπισιν τών δικαιωμάτων του έναν- 
τίον τής Fox Film, ητις άθετοΰσα συ
νεχώς τάς υποχρεώσεις της καί μή έπι- 
στρέφουσα τήν ύπό τοΰ κ. Τζεζαϊρλί- 
δου καταβληθεϊσαν έγγύησιν γίνεται 
πρόξενος μεγάλων ζημιών εις αυτόν. 
Ό ήμέτερος διευθυντής άνέθηκε τήν 
άνωτέρω ύπόθεσιν είς τόν δικηγόρον 
καί έγκριτον συνεργάτην μας ειδικόν δέ 
περί τά κινηματογραφικά ζητήματα κ. 
Σπ· Μαρκεζίνην (Ro-Ma). Περί τής έν- 
διαφερούσης ταύτης δίκης θά κρατή- 
σωμεν ένημέρους τούς άναγνιόστας μας.

* ·* *
Ύπό τής γερμανικής εταιρίας U.F.A. 

έστάλη είς 'Ελλάδα δ σκηνοθέτης κ. 
Hansjuergen Voelcker μετά τοΰ συνερ
γείου του διά τήν λήψιν διαφόρων το- 
πείων αρχαίας καί νέας Ελλάδος, ά- 
τινα θά χρησιμεύσουν διά μίαν νέαν 
έκπαιδευτικήν ταινίαν ύψίστου ελληνι
κού ένδιαφέροννος. 'Ο άνωτέρω σκηνο
θέτης άνεχώρησεν ήδη καί φθάνει είς 
Αθήνας συντόμως μέσφ Μακεδονίας.

f * *
Τήν παρ. Πέμπτην, περατωθείσης 

τής έγκαταστάσεως τών δμιλούντων μη
χανημάτων «Σινεμεκάνικα» είς τόν 
ένταΰθα θερινόν κινηματοθέατρον*Δελ 
φοί», έγένειο ένώπιον προσκεκλημένων 
ή γενική δοκιμή αύτών. Προεβλήθησαν 
διάφοροι ήχητικαί ταινίαι συστήματος 
μούβιτον καί βίταφον μέ άποτελέσματα 
έξόχως ικανοποιητικά, πράγμα τό ό
ποιον έπέτρεψε είς τούς προσκεκλημέ
νους νά συγχαροΰν θερμότατα τούς έν 
Άθήναις άντιπροσώπους τής «Σινεμε
κάνικα» κ. κ. Συνοδινόν καί Παπαστό- 
φαν ώς καί τόν ειδικόν μηχανικόν τής 
«Σινεμεκάνικα» κ. Antonio Peccini 
χαρακτηρίσαντες τήν άπόδοσιν αύτών 
τελειοτάτην καί έφάμιλλον τών μηχα
νημάτων Ούέστερν.

Κατόπιν τής πανηγυρικωτάτης αύτής 
έπιτυχίας τών ήχηιικών μηχανημάτων 
τής «Σινεμεκάνικα» ό «Κινηματογρα
φικός Άστήρ» δύναται νά θεωρηθή 
ευτυχής άναγγέλλων τήν εύχάριστον



ταύτην εϊδησιν^ εις τους άναγνώστας 
του διευθυντάς Κινηματογράφων, συ- 
νιστά δέ άπροκαλύπτως άύτά είς τούς 
"Ελληνας επιχειρηματίας μέ τήν πεποί- 
θησιν δτι εξυπηρετεί πλήρως τά συμ
φέροντα αυτών, έφ’ δσον ή πρόοδος 
μιας κινηματογραφικής έπιχειρήσεως 
έξαρτάται σήμερον άπό μίαν ηχητικήν 
έγκατάστασιν άποδίδουσαν φυσικότατα 
τόν ήχον φωνής καί μουσικής.

’Εκ παραλλήλου είς τό έ'τερον θερι
νόν μεγάλον κινηματοθέατρον «Ζέφυ
ρος» τής πλατείας Θησείου, συνεχίζε
ται καί ή δεύτερα έν Άθήναις(τειάρτη 
έν Έλλάδι) έγκατάστασις ηχητικών μη
χανημάτων «Σινεμεκάνικα», έντός δέ 
τής τρεχοΰσης έβδομάδος καί ίσως μέ
χρι τής μεθαύριον Τετάρτης, γίνουν 
καί εκεί αί γενικαί δοκιμαί, πράγμα τό 
όποιον θά έπιτρέψη καί είς τούς τυχόν 
άμφιβάλλοντας άκόμη ώς μή παρευ- 
ρεθέντας κατά τάς δοκιμάς τών «Δελ
φών», νά πεισθοΰν περί τών ώς άνω 
άναφερομένων.

Ύπό τής εταιρίας «Συνοδινός καί 
Παπαστόφας» καί τοϋ Διευθυντοϋ τοΰ 
«Ζέφυρου» κ. Κανελλοπούλου παρε- 
κλήθημεν νά δηλώσωμεν διά τοΰ «Κι- 
νηματ. Άστέρος» δτι ή έλευθέρα είσο
δος είς τόν «Ζέφυρον» κατά τάς γενι
κός δοκιμάς θά έπιτραπή είς πάντα έ- 
πιθυμοϋντα νά παρακολουθήση αϋτάς.

‘Ο "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ϋΠΑΡΧΙΑΣ
Π Ε I ΡΑ ΙΕ ΥΣ

Χάϊ-Λάϊφ. Προέβαλλε τά έργα «Ή 
άγωνία τής Ιερουσαλήμ», «’Απόψε ή 
ποτέ» μέ τήν Τζίνα Μανές μετά Μεγά
λης έπιτυχίας, καί τό «Σιδηροΰν προ- 
σωπεϊον» μέ τόν Φαίρμπανκς.

Κάπιτολ. Προέβαλλε τά έργα «Χρι
στός» καί«Ταρακανόβα» γαλλικής παρα
γωγής. Τό πολύκροτον έργον «Οΰδέν 
νεώτερον άπό τό μέτωπον» έπί δύο συ
νεχείς εβδομάδας.

Σπλέντιτ. «Ό Χριστός», «Ποιος δ 
ένοχος» μετά κωμωδίας καί τό «Περι- 
δέραιον τής Βασιλίσσης».

Β. Μόνος 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πές το μέ τραγούδια» καί τό «Μυστή 
ριον τοΰ Κίτρινου Δωματίου». ’Επίσης 
έξηκολούθησε τήν προβολήν τοΰ έργου 
«Ό Βασιλεύς τών Βασιλέων» καθ’ δ- 
λον τό δεκαπενθήμερον είς πρωϊνάς 
παραστάσεις. Προσεχώς «"Αν μέ θέ- 
λης έλα Σύ» μέ τήν Μαρί Γκλόρυ καί 
Ζάν Μυράτ.

Διονύσια. Προεβλήθησαν ή έπιθεώ- 
ρησις «Βασιλεύς τής Τζάζ» καί «Ό 
άνθρωπος πού σκότωσε» μέ τόν Ζάν 
"Αντζελο καί Μαρί Μπέλ·

Πάλλας. Προεβλήθησαν αί Γαλλιστί 
όμιλοΰσαι ταινίαι «Άρτοϋρ» καί «Μία 
νύχτα μία ευτυχία» καί δλα τά έπίκαι- 
ρα Φόξ Μούβιτον.

Λ. Πύργος. ’Αργεί λόγφ τοΰ δτι είς 
τάς αίθούσας του δίδουν παραστάσεις 
θεατρικοί θίασοι.

Έ&νικόν. "Εκαμε έναρξιν ώς δμιλών 
μέ μηχανήματα ΣαμσόνΈλέκτρικ'.Προ- 
εβλήθησαν τά έργα «'Ο στρατηγός 
Κράκ» μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ καί 
"Ραψωδία,, έρωτος». Κατά τήν προβο
λήν τοΰ έργου τήν 22)4)31 ώραν 6ην 
απογευματινήν άνεφλέγη ή ταινία καί 
εκάησαν τέσσαρες ολόκληρες πράξεις 
τοΰ έργου. Τήν έπομένην άλλαγή προ
γράμματος μέ τό έργον «Έγκλημα τοΰ 
Άνακριτοΰ» τής Κολούμπια σχεδόν ά- 
νεπιτυχώς.

Πατέ.Προεβλήθησαν ή βωβή «Ή τρυ
γάς»,συνοδεία φωνογραφικών πλακών 
«Ό άθάνατος άλήτης» μέ τήν Λιάνε 
Χάϊντ καί Γουστ. Φραϊλιχ. Μετά τήν 
ΙΟην εσπερινήν δίδει παραστάσεις τό 
έλληνικόν Μελόδραμα.

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Φίλησε με Μαριτσα» καί «Ό ευνοού
μενος τής Τσαρίνας» μέ τήν Κάρμεν 
Μπόνι καί Ίβάν Μοσζοΰκιν συνοδείφ 
γραμμοφώνου.

Πάν&εον. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν 
«Στό Δυτικό Μέτωπον» «Μαμάν Κο- 
λιμπρί» ύπό τόν τίτλον «Κατακτηταί 
τοΰ Άργερίου», ή βωβή «Φλόγα τοΰ 
θανάτου» καί «Ματωμένες θάλασσες» 
μέ τόν Ρισάρ Μπάρτελμες.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό πατριιότης», ή βωβή «Άπλοι φαν
τάροι», ή ελληνική «Κάϊν καί Άβελ», 
«Τά κορίτσια τοΰ Ρήνου» καί συνέχεια 
επεισοδιακών Ταρζάν,ό Τίγρις καί «Ζή- 
τω τό σπόρ».

’Αττικόν. "Εκαμε έναρξιν ύπό τήν 
νέαν διεύθυνσιν τών κ. κ. ’Αδελφών 
Σεγούρα καί προεβλήθησαν «Κόμης 
Μόντε Χρήστος», «Νύκτες Σικάγου», 
«Άντρον τών ληστών» καί ή Ελλη
νική «Φίλησέ με Μαρίτσα».

‘Αλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δακτυλίδι τής αΰτοκρατείρας», «Ή ε
πάνοδος», «Ό Ιππότης τής ’Ερήμου» 
καί ή «Άππασιονάτα».

Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τσάρεβιτς», «Καπετάν Ρασκάς», «Μυ
στικός Ταχυδρόμος»,«Καταρράκτης τοΰ 
θανάτου», «Θαλασσόλυκος» καί «Ά- 
θιόα μικρούλα», ώς καί τά πρώτα έπει- 
σόδια «Ταρζάν δ τίγρις».

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ό θα
λασσοπόρος», «Κοκκοτόδρομος», «Τσέ 
κα», «Είλωτες», καί στά διαλείμματα 
τό βαριετέ «Μαίντυ Τσάρλις» σέ δια
φόρους άκροβατικούς χορούς.

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κάιν καί Άβελ» καί «Αγνή Σου- 
ζάνα».

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Έ- 
ξομολόγησίς του», «Ή νήσος τοΰ μαρ
τυρίου», «Τό λάβαρον τοΰ 21» καί συ
νέχεια έπεισοδιακοΰ «Συμμορία κατα
σκόπου».

’ Αχίλλειον. Προεβλήθη τό έργον 
«Καπετάν Λάς». Ό κινηματογράφος 
ούτος έργάζεται μόνον Σάββατον καί 
Κυριακήν. Σινεφίλ
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον. Αίθουσα (δμιλών) 
«Τό κορίτσι τής παρέας», «Τό χαμένο 
Ζέππελιν» μέ έπιτυχίαν, «Νύκτες πό
νου καί ήδονής», «Ό πέπλος τοΰ πα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤηΓ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ρελθόντος» καί«Ό βασιλεύς τήςΤζάζ». 
I Κινημ. Πάν&εον. Ταρατσα. «Δόν 
Μικέλλ»,«Τό μυστικόν χρυσορρυχεΐον», 
«Ό Σιδηροχέρης».

| Κινημ. ‘Ιντεάλ. «Μακρυά άπ’ τόν 
, κόσμο» ταινία έλληνική, «Ίουδήθ καί 
; Όλοφέρνης», «Βεντέττα» μέ τήν Σού- 
ζυ Βερνόν», «Τό σπήτι τοΰ δημίου» 

। καί «Οί 4 διάβολοι» μέ έπιτυχίαν».
I IΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
I Προεβλήθησαν τά έργα «Τίγρις τής 
ι ’Ισπανίας» καί «Διαφθορείς κοριτσιών».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Μέ τήν εφαρμογήν τοΰ άρθρου τοΰ 
νόμου,τοΰ άπαγορεύοντος τήν είσοδον 
τών νέων κάτω τών 16 έτών είς τούς 
κινηματογράφους ή ΰπαρξις τών κινη
ματογράφων τής πόλεώς μας κατέστη 
προβληματική. Έξ άλλου ή φοβερή 
κρίσις, ή βαρεία φορολογία καί τά υ
πέρογκα ένοίκια. Παρ’ δλην τήν προ
βολήν έκλεκτών ταινιών ή κίνησις δχι 
καί τόσον ζωηρά.

Λεσβιακόν. Προεβλήθησαν διάφορα 
Μίκι-Μάους, σόρτς, «Τό ρομάντζο τής 
Σεβίλλης», «Χάΐ Τάγκ», «Νό νό Να- 
νέτ» καί «Επικίνδυνοι άνδρες».Προσε- 
χώς «δ Πατριώτης» καί «Τρελλός τρα
γουδιστής».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Τό ψεύ
δος»1 «Τρόικα», «ό δρόμος τοΰ παρα
δείσου», «Τελευταία διαταγή», σόρτς, 
Μίκι Μάους καί ή βωβή ταινία «Οί 
κατακτηταί». Προσεχώς «ή Ντόλυ τό 
ρίχνει έξω», «Τό γκρέμισμα ενός κό
σμου», «Ζωγραφιστός άγγελος» κλπ. 
ΠΟΑΥΧν TQ1 Λέσβου

Είς τόν κινηματογράφον τοΰ κ. Καλ- 
λονά προεβλήθησαν «Τό δνειρώδες 
βάλς», «δ κλέφτης» καί «Ματωμένο 
τριαντάφυλλο».
ΧΙΟΣ

Άστήρ. Προεβλήθησαν «Τό λυκό
φως τού κακού», «Δικαστική πλάνη», 
«Δίψα χρυσού»,«Ή χίμαιρα τής ζωής» 
«Δεκάτη τρίτη ώρα», «Λευκός μάγος» 
καί κωμωδίαι. Προσεχώς «τραγική αυ
τοθυσία» καί «Κίτρινος βασιλεύς».
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)

Ό μοναδικός μας κινηματογράφος 
ύπεχρεώθη νά διακόψη τάς προβολάς 
του κριθέντος ακαταλλήλου ύπό τής 
άρμοδίας έπιτροπής.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΜ

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή 
μικρούλα τοΰ μπάρ», «Τό κορίτσι τής 
Ρεβύ», «Τρελλή ευτυχία», «Έρως τζό- 
κεϋ», «"Ερως καί σπόρ», «’Αστραπι
αίος καβαλλάρης» καί «Μαντρέν» είς 
τρεις έποχάς μέ έπιτυχίαν.
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Έσφαλμένως άνεγράφη είς τό ύπ’ άρ. 
11](270) τεύχος τοΰ Κ. Άστέρος δτι ό 
κινηματογράφος τής πόλεώς μας ύπε
χρεώθη νά διακόψη τάς προβολάς του 
λόγφ τοΰ ακαταλλήλου τοΰ οικήματος. 
Ή περίπτωσις αΰτη άφορφ τόν Κινη
ματογράφον τοΰ «Άγ. Νικολάου. Οδ- 

τω προεβλήθησαν τά έργα «Γιά τήν 
αγάπη του» καί «Τό θΰμα τής τύχης».
ΑΙΤΙΟΝ

Παρ&ενών. Προβλήθησαν τά έργα 
«Λευκαί σκιαί» καί Λουλοΰ».

Οϋφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά 
τά φίλμ «Ρωμαντικές καρδιές», «Τό 
χαμένο Τσέππελιν» καί «Καρδιές στήν 
έξορία.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κινηματογραφιστής», «Ραψωδία έρω
τος» καί «Νύχτες αγωνίας».

ΞΑΝΘΗ

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Άσφαλτ», «Τό μαύρο ντόμινο»καί τό 
περιπετειώδες «Μαύρος Τζάκ». Προ
σεχώς «Ερωτικόν βάλς», «Καρτιέ Λα· 
τέν» καί «Ό υπασπιστής τής βασιλίσ
σης».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό σώμα καί ή ψυχή«, «Ό Ιπτάμενος 
άνθρωπος» καί «Ή γυναϊκατής τύχης» 
μέ τήν Ν. Σήρερ ώς ευεργετική τού 
Συλλόγου «Άσπίς». Προσεχώς «Σωτήρ 
πλοίαρχος».
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ή σπείρα τών άνομων» καί «Βαγα- 
πόντης ποιητής».

Μαθητικόν Σνσσΐτιον. Προεβλήθη 
«Ό Γορίλλας».

των.
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «ΟΙ άλπινισταί», «Νοσταλγία», «Ή 
πόλις τοΰ μυστηρίου», «Τό φλεγόμενον 
μέτωπον», «Ρωσσική επαναστασις», 
«Νύχτες τροπικών», «Περιπίανώμενος 
λεβέντης», «Ή γυναίκα τού δρόμου», 
«Μπάρκερ», καί «Σάρξ και διάβολος». 
Προσεχώς «Μαίρη Λού».

Οϋφα Παλας.Προεβλήθησαν «Ή δα- 
κτυλογράφος», «’Ανεμοστρόβιλος θανά
του», «Λαίδη Χάμιλτων», «Ερωτευμέ
νο θαλασσοποΰλι», «Ή μοδίστρα τών 
Παρισίων» καί «ΟΙ ίππόται τού σκό
τους».
ΧΑΝΙΑ

Ίδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Τσάγκ», «Φυγή άπό' τήν κόλα- 
σιν», «Άπάχηκα αισθήματα», «Κατ’ 
εύθεϊαν σιήν Καρδιά» καί «Ποιητής 
καί Τσάρος».

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τό ρό
δαν τοΰ μεσονυκτίου», «Αρχόντισσα 
τοΰ Κόσμου», «Πειρατής» καί «Φαν- 
λάν λά τυλίπ».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν ό «Δαιμό
νιος καβαλλάρης» καί «Τά έπτά μαρ
γαριτάρια τοΰ Σουλτάνου».

Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΑΤΟΎ IN ΜΑΎΈΡ

Είς τά έν Κοΰλβερ Σίτυ στούντιο τής Μέτρο Γκόλν- 
τουϊν Μάγερ, ετοιμάζονται διά τήν προσεχή περίοδον 31 
έν δλφ ταινίαι συγχρόνως.

Τό πρωτοφανές αυτό άθροισμα άποτελεΐται άπό 8 ται
νίας είς τήν αγγλικήν. 8 εις τήν γαλλικήν, 8 είς τήν γερ
μανικήν, 4 είς τήν Ισπανικήν καί 3 εις τήν ιταλικήν.

Ή μεγάλη ταινία τοΰ Βάν Ντάϊκ Trader Horn έχει 
«γυρισθή» έσχάτως ε’ις δλας τάς ανωτέρω πέντε γλώσσας.

Τά κυριώτερα γαλλικά φίλμ τά όποια «γυρίζονται» 
ήδη ύπό τής Μετρό είναι:

Quand on est belle (οριστικός τίτλος) μέ πρωταγω
νίστριαν τήν Λιλή Νταμιτά.

Le pere celibataire (προσωρινός τίτλος) μέ τή Λιλή 
Νταμιτά καί τόν Άντρέ Λυγκέ.

Le proces de Marie Dugan μέ τήν Ούγκέτ Ντυφλό 
καί τόν Σάρλ Μπουαγιέ.

Le carotliers μέ τούς κωμικούς Λώρελ καί Χάρντυ.
Soyons gals μέ τήν Λιλή Νταμιτά καί τόν Άδόλφον 

Μενζοΰ καί
Big House μέ τούς Άντρέ Μπερλέϋ καί Σάρλ Μπου

αγιέ.
Τά δύο τελευταία έχουν ήδη τελειώσει.

—Οί ύποστηρίξοντες τόν «.Κινηματογραφι
κόν ’Αστέρα» υποστηρίξουν αυτό τοϋτο τό συμ
φέρον τους.
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ΛΡΧΑΝΕΣ Κρήτης I ΡΕΘΥΜΝΟΝ
_ ,, , | Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά φιλμ

Ό κινηματογράφος, της πολεως μας *υστηρι^§ες ταχυδρομεϊον», «Μέγας 
διεκοψε τας προβολάς του λογφ δια- φ·υχΟ8ιι5κτης», «Επίγειος παράδεισος», 
φωνίας τού διευθυντου του μετά του <Πανταχοΰ παρών,, «Πρίγκηψ καί ά- 
ένοικιαστου του φορου Δημ. Θέαμα- I άχισσο1>) «Μπέϊζ Μπώλ» καί«Ληστής»,

ΒΑΘΥ (Σσαου)
’Απόλλων. Όμιλών). Προεβλήθησαν 

τά έργα «Ζωγραφιστός άγγελος» μέ 
έπιτυχίαν, «Φανταστική ραψφδία», «Τό 
γεράκι τοΰ άέρος», διάφορα μίκι μάους 
καί Μούβιτον Νιούς.

Ήραϊον. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν 
«Ή καλύβα τοΰ μπάρμπα Τόμ».

Αττικόν. Προεβλήθη ή έλληνική 
ταινία «Τό Λαγιαρνί».
ΑΜΦ'ΣΤΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «'Ο χρυσοθήρας» μέ τόν Σαρλώ, 
«Οι κακοποιοί» καί «Άννα Καρένιν». 
"Ηδη μελετάται ή έγκατάστασις ηχητι
κών μηχανημάτων.
ΒΟΛΟΣ

’Αχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δε
καπενθήμερον προεβλήθησαν μέ καλήν 
έπιτυχίαν τά έργα «Σάλλυ», «Τά χείλη 
σου είναι μελωδία» καί «Έρωτες με
σονυκτίου».
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Ή πόλις τής σιωπής», «’Εκδικη
τική Ιππιλασία» καί «Διαβολεμένη*  
κούρσα».

ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ
'Η μεγάλη αμερικανική κινηματογραφική εταιρεία Pa

ramount, έπαρουσίασε τά εξής φίλμ, μέ μεγίστην όντως 
έπιτυχίαν : «Καπνός τοΰ όπλου», πρωταγωνιστεί ό γνω
στός άπό τόν «Βαρκάρην τοΰ Βόλγα» καί συμπαθής Ούι- 
λιαμ Μπόϋντ. «Όδοί τής πόλεώς» μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν Σύλβια Σύντνεΰ, ή οποία καί άντικαθιστά την αποσυρ- 
θεϊσαν ήδη έκ τοΰ κινηματογράφου Κλάρα Μτόου, τήν 
«Τσακπίναν» ώς τήν άπεκάλουν οΐ Αμερικανοί, είς τούς 
ρόλους της. «Ή άτιμος», κοινωνικόν δράμα, μέ πρωτσγω- 
νιστάς τήν γοητευτικήν Μαρλίν Ντίντριχ καί τόν Βί
κτωρ Μάκ Λαγκλέν. Τό ειδικόν κινηματογραφικόν περιο
δικόν «Motion Picture Herald» φρονεί, ότι ή σκηνοθεσία 
καί ή ύπόκρισις τοΰ έργου αύτοΰ είναι μεγαλειώδης και 
έξαιρετική.

—'Η αμερικανική έπίσης εταιρεία Fox-Film παρήγαγε 
τάς άκολούθους ταινίας : «*Ο  Yankel τής Connecticut», 
έπί σεναρίου τοΰ διασήμου χιουμοριστοΰ Μσρκ Τουαίν. 
Πρωταγωνιστεί ό νέος άστήρ Μωρίν Ο’ Σούλιβαν «Ό κύ
ριος Lemon άπό τήν Ο rance», κωμωδία πολύ έξυπνη, 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν εύτράπελον Φιφή Νιορσέϋ·

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—Βαμβακάν (Μυτηλινοί). Επιταγή έλήφθη, εύχαρι- 

στούμεν.
—Π. Έλιάου (Καστοριάν). Δέν σάς κατηγορήσαμεν 

διά τήν καθυστέρησιν, είμή μόνον παρεπονέθημεν διά 
τήν σιωπήν σας. Ή άποστολή τοΰ φύλλου διεκόπη διότι 
άπό τής 30-4-931 έληξεν ή συνδρομή σας. Έν τούτοις σάς 
στέλλομεν τά φύλλα τά όποια κακώς δέν έλάβατε.

—Agnes Dolfer (Πειραιά). Ή διεύθυνσις τής Jenny 
Jngo είνε, Berlin—Charlottenburg. Kaiserdamm 29,
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Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ
ΑΤ1ΝΑ ΕΦΩΔΙΑΣΘΗΣΑΝ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

MNQTQN
ΆτϊαντΙς (Ά&ηνων)
’Αχίλλειον (Άϋ'ηνων),
Πανόραμα (Άβηνών) παλαχά καϊ νέα έγ

κατά στάσις
Λελφοΐ (Άϋ·ηνων)
Λ..Ο.Α.Ο. (Ά&ηνών),
Μ έτρο (Γραφεϊον’Α&ηνών)

■«ρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς), 
"Κβπερο; (Καλαμών) 
Ούφα. ΙΙάλας (Τρικκάλων) 
’Atxtxov (Τριπόλεως) 
Μπομπονιέρα (Κηφισιάς) 
Ούφα Πάλας (Αίγιου) 
Λίέον (Αργοστολιού)

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ
ΕΤΕΡΑΙ 15 EPKATASTASEIS ΑΙΑ flSPWOTS AGHW RAI ΕΐΙΑΡΖΐΰϋ

ΚΙΝΟΤΟΝ
ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΟΤΟΝ
Είναι παραδωτέαι έν λειτουργία είς τό &έατρόν σας μέ δωρεάν έπίβλεψιν

καί τυχόν έπισκευάς έπι Sv έτος

ΜΟΤΒΙΤΟΝ ΒΙΤΑΦΟΝ ΜΟΝ1ΓΓΧΡΟΝΙΖΕ
ΕΙδικαι συσκευαϊ Βίταφον (33 στροφών) αυτόματοι μέ διπλούς δίσκους, δυνάμεναι νά προβάλωσι 

διά μιας μηχανής προβολής, ά'νευ διαλείμματος τρεις ολοκλήρους πράξεις
Αί αυταϊ συσκευαϊ προβολής χρησιμοποιούνται και ως ΛΙόν συγχρόνιζε (78 στροφών)

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΦΩΝΗΣ ΗΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΦΥΣΙΚΑΙ

ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΚΥΚΟΑΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ2 ΑΦΑΝΤΑΣΤΩΝ ΜΦΪΡ0Ϊ2ΑΙ
Αί έκτελέσεις έγκαταστάσεων λαμβάνουν σειράν προτεραιότητας

Τό Λ.εβ?Τια·ζόν Μυτιλήνης έγκαταστήσαν μηχανήματα μ<»ύβιτον Ιταλικά χρησιμοποιεί συγ- 
χρονιστήρα Ι« Ινοτόν διά τό Βίταφον.

Τό Βοζικλαΐρ Ά&ηνών έγκαϋτστά αυτόματον Συγχρονιστήρα Ι^,ινοτό >

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ

ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 28—Κάτωθι ξενοδοχείου ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕΑΝ

ΑΘΗΝΑΙ

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥΣ ζΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

Τίτλος έργου Αρχικός τίτλος Είδος ταινίας Παραγωγή Κινηματογρ. ραφεϊον Έκμε- 
ταλλεύσεως

Τδ ψεύδος Ε
Κόρη τοΰ Βόλγα 1
Φλεγόμενον μέτωπον Τ
Ταρζάν ό τίγρις r.
Τά χείλη σου είνε μελωδία Γ 
Ζωντανοί βρυκόλακες L
Καβαλλάρης διάβολος
Προικοθήραι 1

etrayal
as Volga Maichen !
light
'arzan the tiger 1
)er Einbrecher
.e Spectre vert
lidin Demon 1
^evy et Cie
Ulautie

Ηχητική ]
» 1

□μιλούσα I
Ιωβή 1
Ομιλοΰσα 1

» i
ίωβή 1
Ομιλούσα 1

’aramount ’ 
[egew Id 
Columbia 
Jniversal 
J. F. A.
4. G M. 
Jniversal 
^alhfe Natan 
3. I. P.

ίντεάλ 1
Απόλλων ]
'ριανόν ’
Αθηναϊκόν 
)ύφα Πάλας 
ϊπλέντιτ 
3οζικλαίρ 
Τάνθεον 
Απόλλων

. Μαργουλή

. Κουρουνιώτη 
Αδ. Σαντίκου
. Μαργουλή 
Συμβατική 
Μετρό Φίλμς
.Μαργουλή 
Αμέρικαν Φίλμ 
Κουρουνιώτη

’Ατσαλένια χέρια 
Ύπό τά χαρακώματα 
"Ενα ταγκό γιά σένα 
Στό γκρέμισμαένός κόσμου 
Ύπεράσπισις έχει λόγον 
Πές το μέ τραγούδια 
"Ενας πόθος ποΰ σβύνει

>ons of the Saddle Ηχητική Jniversal Αθηναϊκόν [. Μαργουλή
'he «W> Plan
Sin tango fur dich 
Taptain of the Guard 
,e defenseur 
Say it with songs 
Manhattan Cocktail

μιλούσα 
»

Ίχητική 
ιμιλούσα

ηχητική

tJ. 1. P' 
super Film 
Jniversal
I. Haik 
Warner 
Paramount

Ιντεάλ 
Τάνθεον 
Αττικόν 
Σπλένιιτ
Αττικόν 
Τριανόν

Κάί Φίλμ 
Αμέρικαν Φίλμ 
[. Μαργουλή 
Αμέρικαν φίλμ 
Αμολ. Βουλγαρ 
[. Μαργουλή

"Ενα φως στο σκοτάδι .a maison de la fleche ομιλούσα J. Haik Κοτοπούλη Αμέρικαν φίλμ
Χώρα φαντασμάτων 
"Ερως τσιγγάνων 
"Αν μέ θέλης έλα σύ 
’Απόψε ή ποτέ 
Ή Ντόλλυ τό ρίχνει έξω 
Ή A. Υ. διατάσσει

/ade box 
logtie song 
Privaten secrateren

3ωβή 
> μιλούσα

»

Universal 
M. G. M. 
Greembaum

Ελλάς 
[Τάνθεον 
Σπλέντιτ

I. Μαργουλή 
Μετρό Φίλμς 
Σινέ Όριάν

Une belle garce » Pathe Natan Κοτοπούλη ’Αμέρικαν φίλμ
Dolly macht karriere 
Hire Hoheit befiehlt ομιλούσα

U. F. A.
U. F. A.

Ούφα Πάλας 
Ούφα Πάλας

Συμβατική 
Συμβατική

0 άνθρωπος πού σκότωσε L’homme qui assassina » Braunberg. ’Απόλλων I. Κουρουνιώτη
1'Ταρακάνοβα
Τό τραγούδι τοϋ λύκου 
Βασιλεύς βασιλέων 
"Ετσι κάνεις σάν άγαπήση 
Μιά γύναϊκα πέρασε 
Ούδέν νεώτ. άπό τό μέτ.

Tarakanova 
Wolf Song

ήχητική G.F.F.A.
Paramount

Αττικόν 
Ίντεάλ

Μαυροδ. καί Σια 
I’ Μαργουλή

King of Kings
Quand on aime 
Le Cap Perdu 
All quiet on the front 
La maison de danse

ομιλούσα

P.D.C.
Φοίβος Φιλμ
Β.Ι.Ρ.
Universal

’Απόλλων 
Ίντεάλ 
Κοτοπούλη 
’Αττικόν

I. Κουρουνιώτη 
Φοίβος Φίλμ 
Χάϊ-Φίλμ
I. Μαργουλή

Έστρέλλα ath6 Natf n Πάνθεον ’Αμέρικαν Φίλμ
Ό λευκός μάγος West of Zanzibar βωβή 4.G.M. Ροζικλαίρ Μετρό Φίλμς
Κένταυρος τής Άριζόνας
*0 Ερυθρόδερμος

Lucky Larkin 
Redskin

βωβή 
ήχητική

Universal
Paramount

Ελλάς 
’Αθηναϊκόν

I. Μαργουλή
1. Μαργουλή

Σιδηροΰν προσωπεϊον 
Αίωνία αγάπη 
Κατακτηταί

Iron mask ήχητική United Art. Παννεον ’Αμέρικαν Φίλμ
Eternal love 
Conquest δμιλοΰσα Warner Br.

ΐιαννεον 
Ίντεάλ Άμολ.-Βουλγ.

Τό κορίτσι τοΰ δρόμου The Outcast ηχητική First Nat. Κοτοπούλη
Βιεννέζικα καπρίτσια 
Τρελλή περιπέτεια 
"Ενα βράδυ στό μέτωπο 
Ό εκτός νόμου

Caprice Viennois 
La folle aventure 
Un soir au front 
Men without law

δμιλοΰσα
C. Froelich 
Film Osso 
Columbia

Ούφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
Κοτοπούλη 
’Αθηναϊκόν

Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Λουπώ 
Άδ. Σαντίκου

Μανία χρυσού Pa's in Paradise βωβή P. D. C. Ελλάς Άμολ.-Βουλγ.
Κυνηγός άνθρώπων 
Μάτς τής δόξης

Man Hunter δμιλοΰσα arner Br Πανόραμα »
Forward Pass » First Nat. ’Αθηναϊκόν

Τραγική αμαξοστοιχία 
Ταγκό τής αγάπης 
Ή A.Ε. ϊνκόγνιτο

Greyhaoud Limited 
Great divide 
Glorions Betsy ήχητική

Warner Br 
F. Nalior.a 
Warner

’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
Ίντεάλ Άμολ. Βουλγαρ.

ιεριδέραιον βασιλίσσης 
Ερωτικόν

Le collier de la Reine 
Erotikon

ηχητική 
βωβή

Eclair
Gem Film

’Απόλλων 
Κοτοπούλη

Κουρουνιώτη 
’Ολύμπια Φίλμ

Τραγούδι τών ’Εθνών 
Ξανθό άηδονάκι

Le chanson des Nations δμιλοΰσα Nicaeafilm ’Αττικόν Άμερ. Φίλμ
Die blonde Nachiigall δμιλοΰσα U. F. A, Ούφ. Πάλλα Συμβατική

Σώπα καρδιά μου Deux fois vingt ans δμιλοΰσα 0'SO ’Απόλλων Λουπώ
■ ό τραγούδι τοΰ Σοχό 
Στέλλα Βιολάντη 
Γαρζάν ό αστυνομικός 
ιτόν παγωνένο ποταμό

Song of Soho δμιλοΰσα Β. I. P. Ίντεάλ Χάϊ Φίλμ
S’ella Violanti βωβή 'Ελλάς Φίλ H ’Αττικόν ’Ελλάς Φίλμ
The litt'e wild girl 
Frozen River

βωβή 
δμιλοΰσα

Trintshiiy 
Warner

Πολυθέαμα 
’Αθηναϊκόν

Σούλι μιώτη 
Άμολ. Βουλγαρ.

Αγνή αμαρτωλή
Μιά φίλη χρυσή σάν κ’έσ 
Τό καράβι τής Σαγκάης

Synthetic Sin
έ

shipe from Shanghai

ήχητική 
δμιλοΰσα 
ήχητική

F. Nationa

Metro G. N

1 Πανόραμα 
Σπλέντιτ 

. Ροζικλαίρ
Σινέ Όριάν 
Μετρό Φίλμς

Γαρζάν ακεκτίμητος The Tougu Gay βωβή Radio Κληρ. Καρρά
Κλεμένη αγάπη Molen Love > »
Ίντάχο Ρέντ Idaho Red »

Neo ArtΥπασπιστής Ναυάρχου Further Adventures » Τ> » »
Συνολικός άριάμός προβληάεισών ταινιών κατά Γραφεϊον Έκμεταλλευσεως

Μετρό Φίλμς 24-Άιιολοχίτη-Βουλναρίδη 40 — Σινέ Όριάν 14 — Μαργουλή 50 — ΧάϊΦίλυ. 7—Πάξ Φι) μ 1 Αμέρ
Φιλμ 16—Σπυοίδη L—Ντάγκ Φιλμ 2—-Συμβατική 19—Σουλίδη 6—Κλ. Καρρα b Αό. δαντικού

Μαυροδημάκης καί Σία 6—Κουρουνιώτης 11—Φραγκέτη 3—Φοίβος Φιλμ 1—Λουπω β



ΓΝΩΣΤΟΝ
ΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑΣ

ΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ Κων Κων

Η - ΒΟΥΛΓΑΡ1ΔΗ
ΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ 

ΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΣΑΙ ΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ
ΣΑΛΛΥ μέ τήν ώραιοτέραν γυναίκα τής Οθόνης ΜΑΡΙΛΓΝ ΜΙΛΛΕΡ (2 έβδομάδας, Σαλόν Ίντεάλ) 
ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ ΤυΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ή Ρ£ϊαλεί τέρα αεροπορική καί πολεμική ταινία 

(2 έβδομάδας, ’Αττικόν
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ’ Ανώτερο τοΰ Βαρκάρη τοΰ Βόλγα (3 έβδομάδας Άττικόν-Κοτοπούλη)
NO NO NANtTTE ή μεγάλη έπιτυχία τοΰ Άττικοΰ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΡΑΚ V παλυτέρα ταινία τοΰ ΤΖΩΝ ΜΠΑΡΡΓΜΟΡ
ΠΕΣΤΟ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ή μοναδική έφετεινή ταινία τοΰ ΑΑ ΤΖΟΛΣΟΝ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ 40 τραγούδια, κόρα, σκηνοθεσία καί πλούτος αφάνταστος
ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ή περίφημη όπερέττα (έγχρωμος)
ΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΒΙΟΛΙ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΩΡΑ; ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. ΡΩΜ^ΝΤΙΚΕΣ
ΚΑΡΔΙΕΣ, ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ μεγάλαι έπιτυχίαι τής ΜΠΙΑΑΓ ΝΤΟΒ κλπ. κλπ.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
Γ Α εκλεκτά σόρτς μέ τούς μεγαλειτέρους άστέρας τής έπιϋ'εωρήσεως και τοΰ 
ν ** μελοδράματος

ΜΗ ΛΙΙΪΜΟΜΙΓΕ και τάς περισινάς μας έπιτυχίας, αϊτινες έπραγματοποίησαν
τάς μεγαλειτέρας εισπράξεις

ΤΡΕλΛΟΪ ΤΡΛΙΌΙ’ΛΙϊΤΗΣ
Τ1·ΆΓΟ1·ΛΙΪ HIX TIIX ΤΖ.ΑίΚ μέ Αλ Τζολοον
Κ1Κ1ΓΓΟ1 ΤθΓ ΛΙΛίΕ τό θαΰμα τής κινηματογραφίας
ΤΡΑΦΛΛΓΚΑΡ μέ τήν Κόριννα Γκρίφφιϋ·
OVP.1 \Ο1 ΤΗ3ί ΛΟΞΗ £ μέ τούς Κόλλιν Μούρ—Γκάρρ
A.EVK.OX ΓΑΜΟΣ )

μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ
SlPAl.% ΙίΞϋΡΐϊΤΟΪ )

Διά τάς περισσοτέρας τών όποιων έφέραμεν νέας

Αντιπρόσωποι Μακεδονίας—Θράκης

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


