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Λ. ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ 
ΛΕΒΙΣ ΣΤΟΝ

ΜΑΤΑ ΧΑΡΥ

Όδος Θεμιστοκλέους 15 — ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγ. Δ)σις «Μετροφιλμ» Άριδμδς Τηλεφώνου 25-36+
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: ΠΟΥ ΕΣΗ Μ Ε1Ω Σ
: ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΝ■
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Α ΕΡΓΑ :
:αν εν αθηναις ■
ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ■

______  ■

: EUM'TSUWU ΙΙΕΡΓΠΠΕΙΕΣ ΪΕ0ΠΑ0ΤΤ2Κ :
■ Ταινία άνωτέρα πόσης Άλλης πολεμικής, 

προβληθεΐσα είς τό Κινηματοθέατρον
■ «.ΜΟΝΤΙΑΛ» έπι όλόκληρον δεκα

πενθήμερον, καί σημειώσασα ρε-
■ κόρ εισπράξεων, πραγματοποί-

ήσασα 25.000 εισιτηρίων.
■ ,______________________________

Χαριτωμένη κωμωδία γεμάτη κωμικά έ- Β 
πεισόδια καί πού κροτεί άδιάπτωτον τό ■

ένδιαφέρον τοϋ θεατοϋ. Προεβλή- Β
θη έν Άθήναις άπό τοϋ Κι- ■

νημ)τρου «ΜΟΝΤΙΑΑ» Β
μέ μεγάλην έπιτυχίαν. ■

ϊ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (9Α ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ■■
■ Η Κ Α Ρ Μ Ε Ν :
" Τό άριστούργημα τοϋ Προσπέρ Μεριμέ με όλόκληρον τήν μουσικήν Μπιζέ. Ή’Όπερα πού θά κα- ■ 
■ ταπλήξη τό κοινόν μέ τήν Αθάνατον μουσικήν της και τήν Άψογον ύπόκρισιν τών έκτελεστών της·
■ ________ Β

■ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ
ΜΟΝ ΓΙΑΛ :■

' ΤΟ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ‘Ολόκληρος ή συνταράξασα
1 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ νηοβρνχίον «-ΠΟΣΕΙΔΩΝή

■

■* 
τόν κόσμον τραγωδία τής καταβυϋ'ίσεως τοϋ ■
όμιλοΰσα γαλλιστί.

C
• Τό άριστούργημα τής Ευρωπαϊκής παραγωγής μέ τήν γόησσα Μπριγ (• ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ κ^ττε Χελμ, τόν Α. Μπάσσερμαν καί τόν Μπέρναρ Γκαϊτσκε. Ταινία όμι- * 
■ __ λοϋσα γερμανιστί. Β_ _ _ Β
" VA BANQUE ^ία ^η^6°χος ηαΟανωγή όμιλοΰσα γαλλιστί μέ τούς κορυφαίους γάλλους J 
■ (Τίτλος προσωρινός) καλλιτέχνας Μαρ'ι Μπέλ, Άλμπέρ Πρεζάν και Άντρέ Ροάν. ■

Ε■ Η Ζ Ω Ν Η μεγαλείτερον είρηνιστικόν έ'ργον. Ταινία ευρωπαϊκής παραγωγής όμι- *
’ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ^οίίσα γαλλιστί, γερμανιστί, άγγλιστί.

0 ΦΤΩΧΟΣ Χαριτωμένη Γερμανική όπερέττα γεμάτη νόστιμα επεισόδια καί ώραιο- ■
■ Ρ 0 Υ Δ Α Σ ΤΗΣ τάτην μουσικήν. Βa (Τίτλος προσωρινός)

■ Μ ΠΑηίΛΕΜβν Η μεγαλειτέρα μουσική ταινία πού έ'γινε μέχρι σήμερον. ’Ισπανικής ύπο-
’ . θέσεως μέ Τσιγγάνικη ορχήστρα. ■
■ ΤΩΝ OP Ε Ω Ν κ. Λ. Π. Κ. Λ. π. Κ. Λ. π.

Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ :
’ Γραφεία : Σωκράτους 30 — ΑΘΗΝΑΙ ■
■ Τηλεγραφική Διεύθυνσις ’. «Φιλμαπάρ» ’Αριθμός Τηλεφώνου 22-560 a |

ώ..................................................................................................®



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙ Σ
Πρ©§ τού§ κ.κ. ’Επιχειρηματίας Κινηματογράφων

ΜΗ ΠΡΟΒΗΤΕ
είςούδεμίκν έγκατάατααιν Λχπτικ. μηχανημάτων ή μετατροπήν τών ήδη ύπαρχουσών έγκαταστάοεών σα;

ΠΡΙΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΦΗΤΕ
τόν ευρισκόμενον π;ό μερικών ήμερών εί; τήν πόλιν μα; διάσημον Ingealeur

EUGEN HOCK
τοΰ γνωστότατου εργοστασίου τή; Βιίννη;

Π ΠΛΑΝΕΡ,, 
άναλαμβάνοντα τήν τελείαν καί πλήρη έγκατάστασιν ήχητικών μηχανημάτων ή καί μόνον τήν 

προσθήκην

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΥ ΜΟΥΒΙΤΟΝ
το όποιον έχει γίνει μέχρι σήμερον. ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 500 εγκαταστάσεων έ/ιναν εΐ; τήν Ευρώπην 

και πλέ© ; τών 100 εί; τήν Ρουμανίαν.

ΕΠΩΦΕΔΗΟΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ τή; παρουσία; τοΰ μεγάλου τεχνίτου κ. Hook καί δώσατε τά; παραγ

γελία; σα;.
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΟΗΝΑΤ-ΚΟΝ» έσπευσε νά έφοδιασθή ήδη μέ τό θαυμάσιβν αύ ό Μούβιτον 

τοΰ Οίκου «ΠΛΑΝΕΡ» διότι κατόπιν δοκιμή; διεπίστωεε ©τι

Τ© ΜΟΥΒΙΤΟΝ “ΠΛΑΝΕΡ,,
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΝ Α Π Ο Δ Ο ΣIN

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ

ΕΙΝΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΙΝΕ ΕΦΑΜΙΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ
τής διαμονής τοΰ μεγάλου τεχνίτου κ. HOCK καί δώσατε τάς παραγγελίας σας. 

Το Μούβιτον «Πλάνερ» τοποδετεΐται είς οίανδήποτε μηχανήν, εΐνε δέ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ
έν συγκρίσει τών αρίστων αποτελεσμάτων τά οποία επιτυγχάνουν

Πληροφορίαι καϊ συστάσεις είς τό γραφεΐον

ΚΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ S3

Το όποιον έξησφάλισε τήν αποκλειστικότητα τών έν λόγω μηχανημάτων.

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ
Έτησία Δρ, 100.—
‘Εξάμηνος » 60.—
Τρίμηνος » 30.—

’Εξωτερικοί? Γενικώς
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ
Αι συνδρομαι άπαραιτή 

τως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ 90V ΑΡ. 15 (302)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Δεκαπενθήμερος Κινηματογραφκή Έπιθεώρησις 
’Ιδιοκτησία - Διεύθυνσις

ΚΑΤΙΝΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία: όδό; ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 30

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 22-560 καί 24-558

*0 στίχος. . . Δρ. 10.— 
Ή σβλίς ... » 1000.—
Κατ’ Αναλογίαν τά κλά

σματα.
Ίδιαίτεραι συμφωνίαι διά 

δημοσιεύσεις άγγελιών 
διαρκείας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

0 ΦΡΑΙΛΙΧ ΚΑΙ Η ΛΑΜΠΑΡ ΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ, ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ. ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Τό παρελθόν τεύχος τού «Κινηματογραφικού Άστέ
ρος» εΰρίσκετο ήδη ΰπό τά πιεστήρια, δταν έδέχθημεν 
τηλεφωνικώς τήν είδησιν τής άφίξεως τοΰ «άστρικοΰ» 
ζεύγους Φραίλιχ—"Αλπαρ. Τί μπόμπα κΓ αύτή τού περα
σμένου Σαββάτου!

Άλλ’ επειδή μιά φορά τό χρόνο έχομε Πάσχα, άποδί- 
δοντες εις τό γεγονός τής διελεύσεως τών δημοφιλών α
στέρων άπό τήν πόλιν μας άκεραίαν τήν 
ώς έκ τής σπανιότητος τοΰ πράγματος, δη
μοσιεύομεν έστω καί όψίμως, τήν ένδια- 
φέρουσαν συνέντευξιν τού ζεύγους Φραΐ- 
λιχ—Άλμπαρ |μέ τήν έκλεκτήν συνεργά- 
τιδά μας δ. "Ιριδα Σκαραβαίου.

Θά έδιαβάσατε ήδη στόν καθημερινό 
τύπο τάς λεπτομέρειας τής άφίξεως καί 
τής έφημέρου διαμονής τοΰ δημοφιλούς 
Γερμανού καλλιτέχνου Γουσταύου Φραΐ- 
λιχ καί τής συντρόφου τουΓκίττας Άλ
μπαρ είς τήν πόλιν μας. Κατά συνέπειαν 
δέν θά σάς παραθέσω παρά τήν συνέν
τευξήν, ποΰ έλαβα μαζύ των διά σάς, καί 
ή οποία είναι φύσεως τοιαύτης ώστε νά 
ένδιαφέρη είδικώτερον τούς άναγνώστας 
τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος», δ-

.. , .... α- 
σημασίαν του,

» &

— Τί τά θέλετε ! δμολογεϊ μέ τήν σειράν του ό Φραί
λιχ, είς έπιβεβαίωσιν τοΰ χαρακτηρισμού του πού σάς έ
καμα πρό ολίγου. “Οταν έχει κανείς τόση έργασία δση 
είχαμε η γυναίκα μου καί έγώ, αύτά συμβαίνουν.

— Μά δέν μπορεί νά τήν διακόψη χάριν ένός τόσον 
έξαιρετικοΰ γεγονότος; Μιά φορά πανδρεύεται κανείς 
στή ζωή του...

— Αύτό εΐνε σωστό. Άλλά νομίζω δτι μέ τήν σημερι
νή κρίσιτοΰ κινηματογράφου πού βαίνει 
σταθερώς πρός τό κορύφωμά της, δέν 
επιτρέπεται νά άπορρίπτη κανείς τάς 
άλληλοδιαδόχους προτάσεις έργασίας πού 
τοΰ γίνονται. Πρό πάντων μάλιστα, δταν 
βλέπει τόσους καί τόσους συναδέλφους του 
άναξιοπαθοΰντας άπό £τήν άνεργίαν πού 
μαστίζει τήν Βερολινέζικη καλλιτεχνική 
οικογένεια. Κι’ άκόμη περισσότερο, δταν 
κανείς δέν ξέρει ποία θά εΐνε ή αύριανή 
τύχη καί τοΰ εαυτού του. Τότε φροντίζει 
νά έξασφαλίση-τά μέσα τής αύριανής ζω
ής του έργαζόμενος δσον περισσότερο 
μπορεί σήμερα, έφόσον έχει τήν τύχην 

— ν“ βδίακτί δουλειά. Αύτό άκριβώς έθεώ-
Α. .. .. ν , ..... 7 ρησα φρόνιμον καί έπραξα καί έγώ.

πως θά πεισθήτε άπό τό περιεχόμενό^ <Οφ(?αΓλ1χ αύτοσΜΐτσΓριξύμονος ΤΠώς βλέπετε σήμερα τόν Κινηματο-
της. , ' " ,

Ό ξανθός ’Απόλλων τοΰ Γερμανικού κινηματογράφου 
ποΰ ακούει εις τό δνομα Γουσταΰος Φραίλιχ, έν άντιθέ- 
σει πρός τήν πιθανωτάτην έντύπωσιν τοΰ ρωμαντικοΰ 
ώραιοκόσμου, ό όποιος ίσως τόν θεωρεί τύπον όνειπόλον, 
έξεζητημένον καί άκατάδεκτον, εΐνε ό πλέον άπλοΰς, πε
ζός καί πρακτικός "Αδωνις τοΰ αϊώνος μας. Κάθε στιγμή, 
αντιπροσωπεύει διά τόν Φραίλιχ... ένα «καρό» ταινίας, 
καί κάθε ώρα, τήν απώλειαν χιλιοστού τής αμοιβής πού 
δέν εισπράττει εφόσον δέν «γυρίζει» ταινίαν θά πεισθή- 
τε δτι δέν πρόκειται περί αυθαιρέτου συμπεράσματος τής 
γραφούσης, δταν διαβάσετε τόν ακόλουθον διάλογόν μου 
μαζύ του, τόν όποιον εμπιστεύομαι αύτούσιον είς τήν 
έντυπον αθανασίαν τοΰ περιοδικού:

— "Ωστε τό παρόν ταξείδιόν σας έπέχει θέσιν γαμή
λιου ταξειδιοΰ ;

— Επιτέλους! αποκρίνεται είς κλαυθμηρίζοντα αι
σθηματικόν τόνον ή σύζυγος τοΰ Φραίλιχ, Οΰγγρίς καλ- 
λιτέχνις του άσματος Γχίττα "Αλμπαρ. Καί συνεχίζει: 
Αυτές τις ήμέρες κλείνει χρόνος ποΰ πανδρευθήκαμε, καί 
μόλις άξιούμεθα νά περάσωμε 15 ήμέρες μακρυά άπό τόν 
λαβύρινθο τοΰ στούντιο καί άπό τά φώτα τής ράμπας.

; ' γράφο κ Φραίλιχ;
— Διανύοντα σταθερώτατα τό στάδιον τής τελειοποιήσε- 

ως του, εις την όποιαν ή σημερινή κρίσις δέν μπορεί πα
ρά νά τόν ωφελήση, άδιάφορον άν τόν βλάπτη έμπορικώς. 
Και τοΰτο, διότι ή παραγωγή εΐνε μικροτέρα καί έκλεκτι- 
κωτερα. Ή φίρμες παράγουν όλιγώτερα φίλμ ώς έκ τής 
αζητησιας τής άγοράς, άλλά τά φίλμ αύτά έπιδιώκουν καί 
ενίοτε επιτυγχάνουν ώς έκ τής ποιότητάς των, νά καταπο
λεμούν τήν κρίσιν, άνυψούντα συνάμα τό έπίπεδον τού 
σημερινού κινηματογράφου, άπό καλλιτεχνικής άπόψεως.

— Είς ποια έφετεινά γερμανικά φίλμ άποδίδετε αύτό 
τό ευγενες^καλλιτεχνικόν κατόρθωμα;

— Είς άπειρα, π. χ. στήν «Τραγωδία τοΰ Μεταλλείου» 
τού Πάμπστ. Στήν «"Οπερα τών τριών γροσιών» τοΰ ίδί- 
ου. Στήν «Άλρών, τή γυναίκα τοΰ κακού» τήν κωμωδία 
αύτήν τών θριάμβων τής Μπριγκίττε Χέλμ| καί στάς 
«Δεσποινίδας έν στολή» τοΰ Κάρλ Φραίλιχ, στό κινηματο
γραφικόν αύτό ποίημσ, τό όποιον έπέτυχε νά μάς δώση ά
πό τόν ύμνον τής γυναικείας τρυφερότητας, πού άποτελεϊ 
τό ομώνυμο δράμα τής Βίνσλε, Τό είδατε αύτό τό φίλμ 
στάς Αθήνας ; Παρατηρήσατε μιά-μιά τις εικόνες του ; 
Είδατε πόσο άριστοτεχνικά είναι παρμένες καί μέ πόση
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δεξιοτεχνία έχει φωτισθή ή κάθε μιά των ; Είναι ένα άπό 
τά ελάχιστα φίλμ δπου ή ελλετψις μουσικής ύποκρούσεως 
πέρνα έντελώς άπαρατήρητος, γιατί είναι περιττή σ’ αύτό, 
άφοϋ τό φίλμ τοΰτο αποτελεί μίαν καθ’ εαυτό μουσικήν 
τής δράσεως καί τής εφηβικής γυναικείας καρδιάς, εις τό 
λανθάνον πρωτοξύπνημα τής τρυφερότητός της, πού έκ-
φράζει.

— Ό Καρλ Φραιλιχ εινε συγγενής 
σας;

— ’Όχι. Άλλ’ είμαι ευτυχής γιατί 
αύτός δ σκηνοθέτης, δ απλώς συνώνυ
μός μου καί συμπατριώτης μου, έπλού- 
τισε τόν γερμανικό κινηματογράφο μ’ 
έ’να τέτοιο άριστούργημα.

— ΚΓ ή πρωταγωνίστριά του "Ερθα 
Τήλε, πώς σάς φαίνεται; Είνε πράγ
ματι ή μεγίστη άποκάλυψις τοΰ γερ 
μανικού κινηματογράφου άφ’ δτου κα
τέστη όμιλών;

— Θα μοΰ επιτρέψετε ν’ άποφύγω 
τό απόλυτον είς τήν γνωμάτευσίν μου 
περί αύτής.Πάντως είνε άναμφισβήτη- 
τον δτι δ γερμανικός κινηματογράφος 
έπλουτίσθη άπό άπειρους ύ.τοσχετι- 
κωτάτας γυναικείας καλλιτεχνικός 
άποκαλύψεις.

— Ποίαν άπό δλας τάς οημερινάς 
ήθοποιούς τοΰ γερμανικού κινηματο
γράφου προτιμάτε;

—Τήν γυναίκα μου Γκίττα Άλπαρ. 
Λυπούμαι δέ, ποΰ δέν έπαιξα μέχρι τής 
στιγμής παρά έ'να μόνον φίλμ μαζύ 
της, τό «Ή Γκίττα βρήκε τήν καρδιά 
της», δπου καί θά μάς ΐδήτε πολύ 
γρήγορα. Άλλά θά παίξω, κατά τό Πά
σχα, τήν «Κάρμεν» μέ τή γυναίκα μου. 
Θά κάνω τόν δόν Ζοζέ. ’Εννοείται δτι 
άλλος θά τραγουδήση τό μέρος μου.. 
’Εγώ δέν τραγουδώ ποτέ.

— Καί έ'ως τό Πάσχα τί θά κάμετε ;
—Μετά τό παρόν γαμήλιον ταξείδιόν 

μας στό Κάϊρον, θά μεταβώμεν εις 
Κων]πολιν δπου καί θά «γυρίσω» τό 
«Όριάντ-’Εξπρές», διά λ]σμόν τής 
έταιρίας «Σούπερ φίλμ»·

— Θά ξαναγυρίσετε άπ’ έδώ ;
— Όχι δυστυχώς.
—Καί σεις, Κα Άλμπαρ, ποιόν ηθοποιό τοΰ κίνημα-1 χη», όπου πρωταγωνιστεί μέ τόν συμπαθέστατον Μάξ 

τογράφου προτιμάτε ; 1 Χάνσεν. I. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
—Τόν άνδρα μου.
—Κι’ άπό τ’ις γυναίκες;
—Πάντοτε τήν μακαρίτιδα^Λύα'νιέ Ποΰττι.
—Άπό... σωβινισμόν ; τήν ερωτώ, έχοντας ύπ’δψινδτι 

ή Γκίττα Άλπαρ είναι έπίσης οϋγγρίς, δπως καί ή ντέ 
Ποΰττι.

—Όχι άπό σωβινισμόν;άλλά άπό ειλικρινή καλλιτεχνι
κήν προτίμησιν, ποΰ δέν κατώρθωσε νά κερδίση καμμία 
άλλη στήν συνείδησί μου, άπό τήν μνήμην τής πολυκλαύ- 
στου έρμηνευτρίας τοΰ «Βαριετέ.»

—Τί θέλετε νά πώ στους άναγνώστας τοΰ «Κινηματο
γραφικού Άστέρος» έκ μέρους σας κ. Φραίλιχ ;

—"Οτι τούς εύχαριστώ, γιατί ύποστηρίζουν τά γερμα
νικά φίλμ καί δτι τούς ΰποσχόμεθα, τόσο ή γυναίκα μου, 
όσο καί έγώ νά δικαιώσωμε καί προσωπικώς τήν έκτίμη- 
σίν των αύτήν διά τών μελλοντικών ταινιών μας.

Είς αύτό τό σημεϊον έληξεν ή συνομιλία μου μέ τούς 
έκλεκτούς φιλοξενουμένους μας καλλιτέχνας τής παρελ- 
θούσής έβδομάδος.

Διά μέν τόν Φραίλιχ, καί γνωστός είναι άπό τά φίλμ 
του «Μητρόπολις», «Επάνοδος», «Προδοσία», «Αθάνατος 
Αλήτης», «Ό Χάνς είναι γυναίκα» καί «Δέν θέλω νά 

ξέρω ποιος είσαι», καί δ «Κ. Α.» έγραψε συχνά. Όσον ό
μως διά τήν γυναίκα του Γκίττα ”Αλπαρ επιφυλάσσομαι 
νά σας τήν παρουσιάσω δι’ ειδικού άρθρου ποΰ θά τής 
άφιερτόσω τάς παραμονάς τής προβολής είς τήν πόλιν μας 
τών φίλμ της «Ή Γκίττα βρήκε τήν καρδιά της», δπου 
παίζει μέ τόν άνδρα’τηςζΦραίλιχ καί «Αύτή ή καμμιά άλ-

Ο ΧΟΒΑΡΝΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
Ό Ούΐλλιαμ Χόβαρντ δ περίφημος άμερικανός σκηνο

θέτης, δ όποιος έργάζεται ήδη διά λογαριασμόν τής Φόξ 
έφθασε τήν παρελθούσαν εβδομάδα είς τήν Εύρώπην κα- 
τευθυνόμενος ε’ις τήν ’Ιρλανδίαν.

Ό Χόβσρντ θά προετοιμάση έκεϊ τό «γύρισμα» ενός 
νέου φίλμ τοΰ δποίου ή ύπόθεσις έκτυλίσσεται είς τήν 
’Ιρλανδίαν.

Είς τό φίλμ αύτό τοΰ άμερ κανοΰ σκηνοθέτου πρωτα
γωνιστεί ή Ζαννέτ Γκαίυνορ.

Ο ΣΙΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Έκ τοϋ γενομένου άπολογισμοΰ τών προβληθέντων κατά 

τήν περίοδον 1931-32 φίλμ είς τήν Κίναν, έξάγεται δτι τά 
60 ο)ο έξ αύτών ήσαν άμερικανικής παραγωγής, τά 30 ο)ο 
γαλλικής, τά 2 ο)ο άγγλικής, τό 38 ο)ο σινικής παραγω
γής καί τά υπόλοιπα διαφόρων άλλων χωρών.

Τό άξιοσημείωτον τοΰ άπολογισμοΰ αύτοΰ είναι δτι, ώς 
βεβαιώνει, ούδέν γερμανικόν φίλμ προεβλήθη κατά τήν 
άνωτέρω περίοδον είς τήν Κίναν.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

%* Ό, Ρομπέρ Μπιμπάλ έτελείωσε τό μοντάρισμα τοΰ 
Chouchuu, poids plume τοΰ όποιου ή πρώτη ιδιαιτέρα 
παράστασις θά γίνη έντός τοΰ δευτέρου δεκαημέρου τοΰ 
τρέχοντος μηνός.

* ** To Bxtase τό νέον φίλμ τοΰ Ζ. Μασατύ, τό δποϊ
ον «γυρίζεται» διά λογαριασμόν τής G.F.F.A. εύρίσκεται 
ται ύπό περάτωσιν. Τά έξωτερικά τοΰ φίλμ αύτοΰ έκινημα- 
τογραφήθησαν είς τά Καρπάθια.

%* Ό Ζάν Άρρόοϋ έτελείωσε τό μοντάρισμα τοΰ L’es- 
cadre παραγωγής "Αατερ Φιλμ. Διά τό L’ escadre έγρά- 
φη μιά πρωτότυπος μουσική συμφωνία ύπό τοΰ Πώλ 
Ν τεβρέ.

%* Τό ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Μισέλ Μπουργκέ *γ“-· 
ριζόμενον» φίλμ τής Φ. Μερΐκ Paris soleil έπερατώθη.

Έπίσης έτελείωσε τό μοντάρισμα τοΰ, διά λογαριασμόν 
τής ιδίας έταιρίας σκηνοθετηθέντος ύπό τοΰ Ρ. Γκαβό) 
φίλμ, Toine.

%* Ό Ζοέ Μάν έπεράτωσε διά λογαριασμόν τής R. 
Pines- τό Voyage de noces μέ τήν Μπριγκίτε Χέλμ καί 
τόν Άλμπέρ Πρεζάν.

%* Ό τίτλος τοΰ Le lit de madame Ledoux άντεκα- 
τεστάθη μετά τήν άποπεράτωσιν αύτοΰ—συντελεσθεϊσαν 
ύπό τοΰ Λοΰτβιγκ Μπέργερ κατά τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα—διά του νέου τίτλου Moi le jour et toi la nuit. To 
φίλμ αύτό έξεδόθη είς τρεις γλώσσας. Είς τήν γαλλικήν 
έκδοσίν του πρωταγωνιστούν ή Κάτε φόν Νάγκυ, δ Φ»ρ· 
νάνι Γκράβεϋ, ή Ζάν Σορέλ καί δ Ζώρζ Φλαμάν.

%* Είς τά στούντιο τής Οΰφα μοντάρεται ένα ντοκυ- 
μαντέρ τοΰ δποίου αί σκηναί έλήφθησαν ύπό τοΰ μαρκη 
σίου ντέ Γουαβρέν είς τήν Χιλήν και τό Περού άφοροΰν 
δέ τήν ζωήν τών ’Ινδών Γκαλαπάγκος.

* ** Εξακολουθούν πάντοτε αί προετοιμασίαι διά τήν 
κινηματογράφησιν τοΰ Le testament de Marquis de S.

* ,* Είς τά στούντιο τής Φωτοσονορ στό Γκουμπεβουά 
έτελείωσε τό «γύρισμα» τοΰ Riri et Ncno chez les pur 
sang ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ροζέρ Καπελάνι.

Είς τό ίδιον στούντιο μαντάρονται δύο άκόμη φίλμ 
τοΰ αύτοΰ τύπου μέ τούς ίδιους Kiri καί Νοηο.

* ,* Οί Ρ. Σαλμαντιέ καί Όμπόλτ έτελείωσαν τήν δι
ασκευήν πρός κινηματογράφησιν δύο έργων τοΰ Πώλ ντέ 
Κόκ τών La pucelie de Belleville καί Gustave le mau- 
vais sujet.

* „* Είς τά στούντιο τής δδοΰ Φρανκέρ τών Παρισίων 
ό Άλεξάντρ Έσβάϋ «γυρίζει» διά λογαριασμόν τής ΙΙάλ- 
λας Φίλμ τό Le Jugement de Lieu τοΰ δποίου ή ύπόθε- 
σις έχει ληφθή άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Έντγαρ Ούάλ- 
λας The Ringer.

* ** Είς τό Μπιλλανκούρ ή Άννυ Όνιρα «γυρίζει» 
ταυτοχρόνως τάς δύο έκδόσεις, γαλλικήν καί γερμανικήν, 
τοΰ Baby ύπό τήν διεύθυνσιν τών Λαμάκ καί Μπιλλόν.

* ** Ό Κάρλ φόν Χάρτμαν «έγύρισε» είς τήν Φιλανδί
αν έξ φίλμ όμιλοΰντα είς τήν φινλανδικήν γλώσσαν.

* ** Είς τήν Βαρσοβίαν έγένειο ή πρώτη δοκιμαστική 
προβολή τοΰ La voix du desert τό δποϊον «έγυρίσθη» είς 
τήν ’Αφρικήν μέ τούς Μποντό, Μπρίτζιτζ, Κόντι, Νόρα 
Νέϋ καί Μαρί Μπόγδα.

* ,* Είς τά έν Κιέφ τής Ρωσσίας Σοβιετικά στούντιο 
«γυρίζεται» τό [e vois ένα φίλμ τοΰ δποίου ή ύπόθεσις 
πλέκεται γύρω άπό τήν ζωήν ένός γηραιοΰ «μπουρζουά».

%* Είς τήν 'Ολλανδίαν «γυρίζεται» ύπό διαφόρων ορ
γανώσεων ένα φίλμ ύπό τόν τίτλον Fakkelgang τοΰ δποί
ου σκοπός είναι ή έξάσκησις άντιαλκοολικής προπαγάν
δας.

* ** Εις τά στούντιο Ζάκ Χάϊκ έτελείωσε τό ντουμ- 
πλάρισμα είς τήν γαλλικήν τοΰ τελευταίου φίλμ τής Ντο- 
λορές ντέλ Pio L'oiseau de Paradis»

%* Ό πρωταθλητής τοΰ τέννις Κοσέ’ «γυρίζει» ένα

άθλητικό φίλμ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ταβανύ μέ τόν 
τίτλον La psychol gie du tennis.

Ή Οΰφα θά προβή προσεχώς είς τό «γύρισμα» 
μιάς νέας έκδόσεως τοΰ «Γουλιέλμου Τέλλου*.

* ** Πλησιάζει νά τελειώση τό «γύρισμα» τοΰ νέου φίλμ 
τής Λίλιαν Χάρβεϋ La fortune de Marquis.

* »* 'Η Ζανέτ Γκαίυνορ καί δ Βίλ Ρότζερς «γυρίζουν» 
είς τό Χόλλυγουντ τό State Fair ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
Άνρύ Κίγκ.

* ** Τό νέον φίλμ τοΰ Ριχ. Κορτέζ τιτλοφορείται Gi
ant Swing.

* ** Ή Μαίρη Πίκφορδ άρχίζει προσεχώς τό «γύρισμα» 
'^’ένός νέου φίλμ ύπό τόν τίτλον Shanty Town.
' ” ' "ί Ή Τζοάν Κράουφορντ άνέλαβε νά πρωταγωνιστήση 

εις μίαν νέαν έκδοσιν τοΰ La veuve joyeuse..
* ** Ό Όσκάρ Κάρτερ, δ όποιος διετέλεσε άνταποκρι- 

τής τών «Τάϊμς τής Νέας 'Υόρκης» είς τήν Ρωσσίαν, 
προσελήφθη ώς τεχνικός σύμβουλος τοΰ σκηνοθέτου διά 
τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ Paradis Sovitique.

* ** Ό Ρισάρ Μπαρθελεμές «γυρίζει» είς τό Τεξάς καί 
τό Μεξικόν τά έξωτερικά τοΰ νέου φίλμ Crand Central 
Airpot.

Τήν διεύθυνσιν τοΰ «γυρίσματος» τοΰ νέου φίλμ 
τοΰ Σάρλ Φαρέλ Face au Ciel άνέλαβε δ Χάρρυ Λάχμαν. 

, *** Ό Φρίτς Κόρτνερ ύπέγραψε συμβόλαιον μετάτών 
Χόρμπιγκεν, Γκυλστρώφ καί Λίγκεν διά τήν συμμετοχήν 
τών τελευταίων είς τό νέον φίλμ τοΰ πρώτου Deux fois 
1' amour.

* ** Ή Τρύντεφόν Μόλο θά είναι ή πρωταγωνίστρια 
τοΰ φ λμ τό δποϊον θά «γυρίση» δ Ντυπόν ύπό τόν τί
τλον Le coureur de Marathon («Ό δρομεύς τοΰ Μαρα
θώνας»).

* ** Ό Ζέρ Λάμπρεχτ προετοιμάζει τό «γύρισμα» ένός 
φίλμ μέ ύπόθεσιν άπό τά δράματα τής κατασκοπείας είς 
τό δποϊον θά πρωταγωνιστήση ή Μπριγκίτε Χέλμ.

*** Ό Γουσταΰος Βινκύ έτελείωσε τό Morgemot μέ 
τούς Ροδ. Φόρστερ, Σάντροκ Γκερσχόου Νίλκεσχ, Μπι- 
νέρτ καί Καμίλ Σπίρα.

«*, ΟΙ Έντομτ Λόβ, Βικτόρ Μάκ Λαγκλέν καί Λοΰπε 
Βελέζ «γυρίζουν» είς τό Χόλλυγουντ τό Hell to Pay.

Ό Ρουμπέν Μαμουλιάν έγκατέλειψε τήν Γαλλίαν 
μεταβαίνων είς τό Χόλλυγουντ δπου θά «γυρίση» τό R. 
V. R. _

»** Ό Ζουλιέν Ντουβιβιέ θά «γυρίση» μέ τόν Χάρρυ 
Μπώρ τό La tete d’ un liomme.

Ό Άλέξ Κόρντα προετοιμάζει τό «γύρισμα» τοΰ 
Argent Ccmptant.

Τήν διεύθυνσιν τοΰ «γυρίσματος» τοΰ νέου φίλμ 
Le chanteur de ohez Maxim's άνέλαβε δ Κάρλ Άντόν. 
Είς τό φίλμ λαμβάνουν μέρος ώς άνηγγέλθη δ Γκραμέλ 
καί ή Σούζυ Βερνόν.

Ό Ζ. Π. Πωλέν άναγγέλλει τό «γύρισμα» τοΰ Madame 
Bovary

* *« ΌΆνρύ Ντιαμάν Μπερζέρ έτελείωσε τό «γύρισμα» 
τής νέας έκδόσεως τοΰ φίλμ «Οί τρεις Σωματοφύλακες».

* ** Ό Ζακελούξ άνέλαβε τήν κινηματογράφησιν μιάς 
κωμωδίας τοΰ Άνρύ Φάλκ ύπό τόν τίτλον Mon chapeau.

* ** Οί Ρενέ Νιανού, Άγκισταπάς καί Μιλλύ Ματίς 
θά είναι πρωταγωνισταί άοΰ Prenez garde ala peinture.

Ό Νοέλ Νοέλ πρόκειται νά άρχίση τό «γύρισμα» 
τοΰ Adema'i aviateur τοΰ δποίου τό σενάριο έγράφη άπό 
τόν Πώλ Κολλίν.

Εις τό προσεχές του φίλμ δ Ζάν Κιπούρα θά έχη 
παρτεναΐρ τήν Τζένυ Γιοΰγκο.

%* Ή Έννυ Πόρτεν άρχίζει προσεχώς τό «γύρισμα» 
ToOIch Fahr ins Blave..
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KINHMAT. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ! I
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ |

ΚΑΤΙ
ΠΟΥΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ g

8ις ζην σημερινήν καζά- | 
σζασιν ή (ΰερισυχχογήζών | 
έ}όβων ωρέωει ν3 άωοζεγη | 
ζην βάσιν ζών ωροσωαδει- | 

ών σας.
"βναάΐΰό ζάσίΰονβαΐα κον- | 
βύχια (ΰον έωιβαρύνει ζάς | 
έαηχειρήσεις σας είναι και 1 
ζο ζών έ}όβων άζΰοσζοχής. g 
3δ/Ιναδέσαζεζήν διεκ(ΰεραί~ | 
ωσιν ζών εργασιών σας εις | 

ζαιρίαν ειδικενδεϊσαν εις | 
ζοιονζον εϊδονς άα>οσζοχάς | 
και ΰνναμένην ώς έκ zov g 
μεγάχον κνκχον ζών έργα- | 
σιών ζης νά σάς έ}ναηρε~ | 
ζήση καζά ζόν ωγέον σνμ- | 

φέρονζα ζρόωον.
Γράψατε ή άποτανθήτε εις τήν

m. miM iiwiai μμι I 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 22, ΑΘΗΝΑΙ |

Πρόθυμοξ πάντοτε νά σάς έξυπηρε- f 
τήση μέ τον ταχύτερον καί οικονομι- j 
κώτερον τρόπον.
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ΗΦΡΑΝΣ ΝΤΕΛΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΫΝΤΑ
Ή Φράνς Ντελιά ή όποια εΐχεν άπομακρυνθή άπό τήν 

ένεργόν κινηματογραφικήν ζωήν μετά τήν έπικράτησιν τοϋ 
όμιλοΰντος κινηματογράφου θά έμφανισθή λίαν προσεχώς 
είς τόν τελευταϊον.

Ή έκ νέου έμφάνισις τής γαλλίδος καλλιτέχνιδος είς 
τήν οθόνην θά γίνη μέ τό φίλμ Roger-la Honte τοϋ δ 
ποιου τό «γύρισμα» άνέλαβε ό Γκαστόν Ροντέ.

Εκτός τής Φράνς Ντελιά είς τήν άνωτέρω ταινίαν λαμ
βάνει μέρος καί ό Κωνστάν Ραιμύ.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ
'Υπό όμάδος πλουσίων γάλλων φιλοτέχνων σχεδιάζε

ται ή ϊδρυσις μιας κινηματογραφικής εταιρίας,ή οποία θά 
άναλάβη τήν κινηματογράφησιν όλων τών έργων τοϋ διά
σημου γάλλου μυθιστοριογράφου ’Ιουλίου Βέρν.

Καθώς βεβαιοΰται σχετικώς, είς τήν συσταθησομένην 
εταιρίαν θά μετάσχη καί εις τών κυριωτέρων γαλλικών 
οίκων παραγωγής ταινιών δ όποιος θά άναλάβη τήν όρ- 
γάνωσιν τοϋ τεχνικού μέρους αυτής.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΕΡΩΝ
Ή άνταλλαγή τών διαφόρων άστέρων μεταξύ τών 

άμερικανικών κινηματογραφικών εταιριών, έγινε πράγ
μα συνηθέστατον. Τελευταίως ή «Μέτρο-Γκόλντουϊν» έδα- 
νείσθη άπό τήν «Οΰώρνερ Μπρόδερς» τόν ήθοποιόν της 
Οϋώρεν Ούΐλλιαμ διά νά πρωταγωνιστήση είς τήν παρα
γωγήν της «Οϋρανοξΰσται».

ΝΕΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Κατά τάς άρχάς τής παρελθούσης έβδομάδος έγιναν είς 

τήν Κωνσταντινούπολην τά εγκαίνια ένός νέου τουρκικού 
στούντιο διά τήν παραγωγήν δμιλουσών ταινιών.

Τό νέον στούντιο θά «γυρίζη» κυρίως ταινίας είς τήν 
τουρκικήν γλώσσαν,έξ αυτών δέ αί καλλίτεραι θά έκδίδων- 
ται καί είς άλλας ευρωπαϊκός γλώσσας πρός εξαγωγήν 
είς τό έξωτερικόν.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ-ΤΟΥ ΠΟΡΤ-ΣΑΤΔ
ΠΟΡΤ-ΣΑΤΔ, Νοέμβριος (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— 

Κατά τάς δύο τελευταίας έβδομάδας οι τρεις κινηματο
γράφοι τής πόλεώς μας προέβαλλον τά έξής έργα :

Έλδοράδο. Προέβαλλε: «Ή ωραία περιπέτεια» μέ τήν 
Κάτε Φόν Νάγκυ, καί τόν Λουσιέν Μπαρού. «Ή έρωτική 
παραζάλη» μέ τήν Μαρί Γκλόρυ καί Άλμπέρ Πρεζάν.

Άμπιρ. Προέβαλλε «Grains de beaut6» μέ τήν Σι- 
μόνην Ζερδάν, Ροζέ Τρεβίλ καί Άντρέ Ροάν «Μάτα Χά
ρι» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί Ραμόν Νοβάρρο.

Μαζεστΐκ. Προέβαλλε «Τό κίτρινο διαβατήριο» μέ 
τήν Έλίσσα Λάνδι καί Λιονέλ Μπαρρυμόρ «Τό’Εξπρές τής 
Σαγκάης» μέ τήν Μάρλεν Ντίντριχκαί Κλάϊβ Μπρούκ καί 
Άννη Μαίη Βόνσκ.

’Ιωάννης Στυλιανός

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ.
Ε. Λουκαΐδης Άθήναι 1-11 932 Μέχρι 31-10 933
Α. Τσαοΰτος Βόλος 1-10-932 » 30 -9-933
Κ. Φαρέας Άργοστόλιον 1-11 932 » 31 10 933
Άδ. Σαντίκου Άθήναι 1- 9-932 » 31- 8-933
Β. Μαλτάς » 1-10-932 » 30- 9-933
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ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΔΑΡΔΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»

Ή «Γιγαντομαχία τώνΔαρδανελλίων» άνήκει είς τά με
γάλα φίλμ τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ Πίξορς.'Υπάρχουν 
είς αυτήν σκηναί πολεμικοί πού δύνανται άσφαλώς νά^_κα
ταταχθώ σι ν μεταξύ τών μεγαλοπρεπεστέρων πού μάς έδω
σε μέχρι σήμερον δ κινηματογράφος. Ή έπιτυχής άφ’ ε
τέρου χρησιμοποίησις καί συνοδεία τοΰ ήχου έπαυξάνει 
τήν έντύπωσιν. Ή άποβίβασις τοΰ στρατού είς τά Δαρδα- 
νέλλια, τό θέρισμα τών “Αγγλων άπό τά μυδραλλιοβόλα 
τών Τούρκων, ή κατάληψις τών Τουρκικών χαρακωμάτων 
ύπό τών Άγγλων κ. α. είναι σκηναί λίαν έντυπωσιακαί 
καί πού θά παραμείνουν άλησμόνηται ε’ις όσους τάς παρα
κολούθησαν. Άλλά καί σκηναί «έσωτερικής» δράσεως δέν 
λείπουν καί τά συναισθήματα τών δύο άδελφικών φίλων 
πού ή φοβερά μονοτονία τών χαρακωμάτων εκνευρίζει είς 
βαθμόν νά μισοΰν δ εις τόν άλλον, άποδίδονται άρκετά 
ζωντανά άπό τόν σκηνοθέτην Άσκουϊθ. ΟΙ ήθοποιοί υ
στερούν μόνον είς ώρισμένας σιηνάς.

Γενικώς πρόκειται περί καλής πολεμικής ταινίας τής 
δποίας ή επιτυχία κατά ένα δλόκληρον δεκαπενθήμερον 
είς τό «Μοντιάλ» είναι άπολύτως δικαιολογημένη.

Β. Παπαμιχάλης

ΔΕΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τόν «Απόλλωνα»

Άπό τής πρώτης σκηνής άντιλαμβάνεται δ θεατής ότι 
ή ύπό κρίσιν φιλμοπερέττα δέν είναι άπό τις συνειθισμέ- 
νες, τοϋ πανομοιοτύπου πλέον εύτραπέλου στυλ, πού χαρα
κτηρίζει δλα τά δίχως αξιώσεις έλαφρά δραματάκια. Καί 
πράγματι. Τόσον τό άφθαστο μπρίο τών πρωταγωνιστών 
καί ή δροσιά καί ή χάρις τής ύποθέσεώς, όσο καί τά άλ- 
λεπάλληλα έξυπνα σκηνοθειικά τρύκ, συντελούν στήν πλή
ρη Ικανοποίηση τής αισθητικής μας άντιλήψεως. "Ισως, 
τώρα, μιά κάποια έπίδρασι τοΰ μεγάλου Λοΰμπιτς έπί 
τοΰ σκηνοθέτου τοΰ «Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι», νά 
γίνεται έν μέρει καταφανής, αύτό δμως, κατά τή γνώμη 
μου, παροράται δεδομένου δτι, ποιος λίγο, ποιος πολύ, ό
λοι σχεδόν οί μή φορμαρισθέντες άκόμα άπολύτως ρεζισ- 
σέρ όπερεττών, κλίνουν δουλικά τόν αυχένα κάτω άπό 
τόν ζυγό τοΰ άπαραμίλλου γερμανοΰ διδασκάλου.

'Όσον άφορά—γιά νά προχωρώ—τήν ύπόκριση τών καλ 
λιτεχνών, θά είχε κανείς πολλά νά σημειώση. 'Οπωσδή
ποτε δ ύποφαινόμενος άρκεϊται μόνο νά παρατηρήση δτι 
όλοι μέχρι καί τοΰ τελευταίου φιγκυράν, οί ήθοποιοί ή- 
σαν στούς ρόλους των, μέ παίξιμο ανεπιτήδευτο καί προ
παντός δμοιογενές. Θά ήταν παράλειψι δμως αν δέν κα- 
τελογίζετο καί ξεχωριστά έπαινος στήν πρωταγωνίστρια 
Λιάνε Χάϊντ, τής δποίας ή προκειμένη δημιουργία παρου 
σιάζεται, άναμφιβόλως, πολύ ύπερτέρα τής τοΰ δημοφι
λούς «Μή ρωτάς γιατί», όσο καί στόν ζέν πρεμιέ Γου- 
σταΰο Φραίλιχ, τήν γνωστή άποκάλυψι τοΰ Φρίτς Λάγκ 
καί στόν παλαίμαχο τής σκηνής Σέκε Σακάλ έναν, άλη- 
θώς, άξιόλογο καρατερίστα.

Ή φωτογραφία, έν πολλοϊς «φλοΰ», καί σκοτεινή, οι 
φωτισμοί άτυχεϊς, τό ντεκουπάζ δμως έξαίρετο. Καλή έ
πίσης καί ή φωνοληψία. Όλες, πραγματικώς, οί μουσι
κές συνθέσεις, ιδίως οί ρομάντζες, τοΰ Ρόμπερτ Στόλτζ 
έξετελέσθησαν εΰσυνείδητα όμολογουμένως, μέ άρκετά 
τάκτ.

Τό «Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι» (γιατί αυτός δ 
μακαρονοειδής τίτλος;) είναι προορισμένο νά σημειώση 
καί στήν επαρχία- τήν αύτή θριαμβευτική επιτυχία, πού 
έγνώρισε καί κατά τήν ένταΰθα προβολήν του είς τόν 
«Απόλλωνα»· δημ. Σαμακίδης
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΓΑΙΚΩΝ
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τό «Οΰφα Παλάς»

Πρόκειται περί συνειθισμένης όπερέττας, «γυρισμένης» 
έπάνω είς τά γνωστά καλούπια, τοΰ «Διπλού Γάμου» καί 
τοΰ «Κάνετε λάθος δεποινίς». Ό «Διπλωμάτης τών γυναι
κών,» χωρίς νά παρουσιάζη τίποτε τό νέον,παρακολουθεϊ- 
ται έν τούτοις ευχάριστα χάρις είς μερικά νόστιμα έπεισό- 
δια, είς τήν μουσικήν τοϋ Χάνς Μαίη, καί είς τό ικανο
ποιητικό παίξιμο.τοΰΜάξ Χάνσεν καί τής χαριτωμένης 
Μάρθας "Εγκερτ, ή δποία έξελίσσεται διαρκώς πρός τό 
καλλίτερον.

Γενικώς πρόκειται περί έργου μέτριας άξίας, τό όποιον 
δμως, επαναλαμβάνω, άρέσει είς ώρισμένην μερίδα τοΰ 
κοινοΰ. Β· Παπαμιχάλης

Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ 13
Όμιλ. άγγλιστί Ταινία Φόξ Προεβλήθη είς το «Πάλλσς»

Ό "Ενρυ Κίγκ, ένας άτό τούς περιφημοτέρους resis- 
seurs τοΰ Αμερικανικού φίλμ κατά τήν έποχήν τοΰ βωβοΰ 
κινηματογράφου, είς τόν όμιλοϋντα χάνει μέγα μέρος τής 
δυναμικότητός του, Αύτό άλλωστε παρετηρήθη μέχρι 
τοΰδε μέ τούς περισσοτέρους σκηνοθέτας τοΰ βωβού κι
νηματογράφου. '0 Κίγκ ό όποιος μάς έδωσε τό γεμάτο 
λυρισμό καί ποιητική, έξαρσι έργο «Λευκή Αδελφή» καί 
τό ύτέροχο «Στέλλα Ντάλλας», δέν κατορθώνει εις τό 
«Ή κυρία τοΰ 13» παρά νά μάς παρουσίαση ένα κοινότα- 
τον άστυνομικόν δράμα σκηνοθετημένον κατά τούς θεα
τρικούς κανόνας καί πλήρες άτό γνωσιά έφφέ, κοινοτυ
πίας καί μελοδραματισμούς. Πρέπει νά δμολυγηθή δμως 
δτι τόν άδικεϊ καί τό σενάριο, τ»' όποιον είναι τελείως έ- 
πιφανειακό καί ψεύτικο. Αότά έννοεϊται άπό καλλιτεχνι
κής άπόψεως διότι άτό έμπορικής συμβαίνει τό άντίθετον 
Αρκετό μέοος τοΰ κοινοΰ συγκινεϊται μέ τις περιπέτειες 
τών ήρώων, καί παρά τήν κουραστικότητα καί τήν άκα- 
τάσχετον... φλυαρίαν ώρισμένων σκηνών, παρακολουθεί 
μέ ένδιαφέρον τήν έξέλιξιν τών γεγονότων, τοσούτφ μάλ
λον δταν τούς ήρωας τούς ένσαρκώνουν συμπαθείς καλλι 
τέχναι, ώς ή Έλίσσα Λάνδι, ό Τζίλμπερτ Ρόλαντ, δ Νέϊλ 
Χάμιλτον, ή Μύρνα Λόϋ καί ό Ράλφ Μπελλάμι.

Διά τήν Έλίσσα Λάνδι έχω νά τονίσω διά μίαν άκόμη 
φοράν δτι είναι ένα άπό τά πλέον προικισμένα νέα ταλέν
τα καί ότι άπό τοΰδε πρέπει νά ύπολογίζεται ώς ένας ά
π· τούς άξιολογωτέρους «άστέρας» τοΰ Αμερικανικού 
φίλμ. Ή φωνοληψία κι’ ή άπόδοσις ήχων,δμιλιών καί μου
σικής πρώτιστης τάξεως.

Γενικώς πρόκειται περί έργου τής σειράς, έστερημμένον 
καλλιτεχνικής άξίας, τό όποιον δμως λόγφ τής Αστυνομι
κής ύποθέσεώς του καί τής Ικανοποιητικής ύτοκρίσεως 
τών ήθοποιών καί ιδιαίτατα τής πρωταγωνίστριας, αρέσει 
είς ώρισμένην μερίδα τοΰ κοινοΰ. Β. Παπαμιχάλης

ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΕΝ ΣΤΩΛΗ
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη εις τό «Πάνθεον*

Ή κινηματογράφισις δραμάτων σάν τις «Παρθένες έν 
στολή» τής Βίνσλε. είναι έργον δυσχερέστατον. Καί τοΰ
το, διότι δ σκηνοθέτης πού άποτολμά νά καταπιασθή μ’ 
αύτήν τήν φροντίδα, οφείλει νά είναι εξαιρετικά προσε
κτικός λόγφ τής τολμηρότητος τοΰ έργου. Χρειάζεται δη
λαδή πολύ τάκτ, διά νά μή ξενίση τό κοινόν ή πλειονότης 
τοΰ όποιου κολάζει τάς παρά φύσιν τάσεις τών ήρωϊδων 
τής Βίνσλε.

Ό σκηνοθέτης Κάρλ Φραίλιχ δέ μάς άπέδειξε μέ τήν
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ταινίαν «Παρθένες έν στολή» τήν οποίαν μάς έδω- 
κε, δτι όχι μόνον συνεμερίσθη τήν άποψιν αύτήν,άλλάκαί 
δεξιοτέχνης είναι είς τό παρουσίασμα τών τολμηρών δρα
μάτων, τών οποίων τάς νοσηρός φάσεις ξεύρει νά έξιδα- 
νικεύη μέ τόν λυρισμόν τών κινηματογραφικών του εικό
νων. Κι’ έτσι ή ταινία του, δχι μόνον δέν έπροξένησεν 
τήν δυσφορίαν κανενός άλλά τουναντίον συνεκίνησε βαθύ
τατα καί συνήρπασε μέ τήν «ατμόσφαιραν» τοΰ περι
βάλλοντος τής έκτυλίξεώς της τήν οποίαν έδημιούργησε 
τόσον έπιτυχώς ό Φραίλιχ, ώστε νά νομίζη κανείς δτι με
ταφέρεται σ’ ένα βερολινέζικο παρθεναγωγείο καθιστάμε
νος μάρτυς τοΰ τόσον μοιραίου πρωτοξυπνήματος τών παρ- 
θενικών έκείνων ανοίξεων πού ύφίστανται τήν γοητείαν 
τής έκπάγλως ωραίας έκείνης γυναικός ποΰ είναι κράμμα 
αρετής καί κακίας (τρυφερότητας καί ήδυπαθείας.

Είς τήν έπιτυχίαν τοΰ έργου συνετέλεσαν τεραστίως 
καί αί δύο πρωταγωνίστριαι τοΰ φίλμ. Ή Έρθα Τήλε ή 
όποια καί άνεδείχθη μέ τήν Ιδεώδη δημιουργίαν τοΰ ρό
λου τής Μανουέλας, τής έπιρεποΰς είς νοσηρότητας μα- 
θητριούλας τών 14 χρόνων άπό τήν ύπολανθάνουσαν δί
ψαν της διά στοργήν, καί ή Δωροθέα Ούίκ ώς παιδαγω
γός, ποΰ εΰρίσκεται είς τόν δεύτερον παρονομαστήν, ένσυ- 
νειδήτως δμως αύτή.

’Αλλά καί ή έρμηνεύτριες τών δευτερευόντων ρόλων 
δέν υστέρησαν, συντελέσασαι έπίσης είς τήν έπιτυχίαν του.

Τό φιλμ τοΰτο, άν καί τολμηρόν καί άκατανόητον διά 
τούς πολλούς, έν τούτοις λόγφ τών ψυχολογικών καί τών 
καλλιτεχνικών άρετών του, (είχε θαυμασίαν φωτογραφίαν 
καί φωτισμούς), ήρεσε καί έσημείωσεν έπιτυχίαν. “I. Σ.

ΓΚΛΟΡΙΗ
Ταινία <Path6 Natan»

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Πρόκειται περί άεροπορικής ταινίας, τής οποίας τό 
κλού είναι ό διάπλους τοΰ ’Ατλαντικού ώκεανοΰ. Είναι 
έν όλίγοις ή άναπαράστασις τοΰ κατορθώματος τών Κόστ 
καί Λεμπρί, διά τό όποιον τόσον ύπερηφανεύεται ή Γαλ
λία.

Τό «Γκλόρια» πραγματοποιηθέν ύπό τοΰ γερμανοΰ 
σκηνοθέτου Μπέχρεντ, φέρει τήν σφραγίδα μιάς εύσυνει- 
δήτου έργασίας καί ένδιαφέρει περισσότερον διά τόν ρυ
θμόν καί τήν έν γένει κίνησιν του παρά διά τό θέμα τοΰ 
σενάριο, τό όποιον είναι άρκετά άναιμικό.

Μερικά καλλιτεχνικά ντεκόρ, ώρισμέναι σκηναΐ πλή
θους καλώς ρυθμισμένοι, ή έπίδειξις τών άεροπορικών ά- 
κροβασιών, αί σκηναΐ τοΰ Λοΰνα Πάρκ καί τέλος ή σκηνή 
τοΰ μεγάλου raid άξίζει νά σημειωθούν.

Καλή ερμηνεία άπό ηθοποιούς έπιδεξίους, έπί κεφαλής 
τών οποίων αρμόζει νά άναφερθή ό Ζάν Γκαμπέν, διά 
τήν δημιουργίαν τοϋ πιλότου πού έπιτυγ χά
νει. Ή Μπριγκίττε Χέλμ ερμηνεύει έ'να ρόλον πού δέν 
ταιριάζει ούτε είς τήν ψυχοσύνθεσίν της ούτε είς τά φυ
σικά της προσόντα. Πάντως καταβάλλει άξιεπαίνους 
προσπάθειας διά νά τόν «κρατήση». Ό Άντρέ Αιγκέ, ό 
Άντρέ Ροάν, ό δεύτερος περιέργως καλλίτερος τοΰ πρώ
του, ή γνωστή καρατερίστα Μέντυ Μπίρρυ καί ένας χα
ριτωμένος μικρός συμπληρώνουν τήν ύπόκρισιν.

Γενικώς πρόκειται περί έμπορικοΰ μάλλον έργου, χωρίς 
μεγάλας καλλιτεχνικός άρετάς, διά τήν έπιτυχίαν τοΰ ό
ποιου έγγυάται ή παρουσία τής δημοφιλεστάτης έν Έλ- 
λάδι Μπριγκίττε Χέλμ.

Βίων ϋαπαμιχάλης

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΦΥΛΕΣ 
Ταινία «Μετρό Γκόλντουίν» 

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»

Τό έργον αύτό μάς ξενίζει διά τήν προέλευσίν του. 
Περιμέναμε έργον παρόμοιον άπό τόν Πάμπστ ή άπό 

τούς Ρώσσους ρεαλιστάς,δχι δμως καί άπό τήν χώραν τών 
δολλαρίων. Ό Κλάρενς Μπράουν είναι όμολογουμένως ά
ξιος συγχαρητηρίων διά τό τόλμημά του αύτό. Τό «Ελεύ
θερες ψυχές» είναι ϊνα δυνατό κοινωνικό δράμα, σκλη
ρό πολλές φορές, πού περιγράφει μέ καυστικότητα καί ο
ξύτητα, τήν ζωήν ώρισμένων κύκλων τής άνωτέρας Αμε
ρικανικής κοινωνίας- Όταν οί Αμερικανοί παύσουν νά 
έκλέγουν κοσμοπολιτικά θέματα, τά όποια παρουσιάζουν 
μέ τόσον συμβατικήν ψυχολογίαν, καί άρκεσθοΰν είς τήν 
άνάλυσιν τών ήθών καί έθίμων των, φαντάζομαι δτι θά 
έπιτύχουν θαύματα. Είς τό ύπό κρίσιν έργον ύπάρχουν 
σκηναΐ συγκλονιστικά! χαί χαρακτήρες ολοζώντανοι πού 
άνάγονται είς τό ΰψο., συμβόλων. Καί τούς θαυμάσιους 
αύτούς χαρακτήρας ερμηνεύουν: ή Νόρμα Σήρερ (ή γυναί
κα ολέθριων άρχών ή οποία θέλει νά ζήση τήν ζωήν της 
δπως αύτή τήν άντιλαμβάνεται χωρίς νά ένδιαφέρεται δι
όλου δ.ά τάς κοινωνικός ψευτοπρολήψεις) ό Λιονέλ 
Μπάρρυμορ (ό άλκοολικός πατέρας) καί δ Κλάρκ Γκέϊμπλ 
(δ τραχύς καί πρόστυχος χαρτοπαίκτης), τρεις υπέροχοι 
καλλιτέχναι, οί όποιοι δέν παίζουν άλλά άναζοΰν τούς ρό
λους των μέχρι τών τελευταίων λεπτομερειών.

Μέσα εΐς τά τόσα σπάνια προτερήματα καί τά ύπάρ- 
χοντα έλαττώματα τοΰ φίλμ (κατάχρησις διαλόγων, κακή 
είς ώρισμένα σημεία φωτογραφία, τραινάρισμα μερικών 
σκηνών, κάποια σύγχυσις εΐς τό σενάριο,καί τό σπουδαιό- 
τερον, άνεπιτυχές είς μερικά μέρη ντουμπλάρισμα) περ
νούν σχεδόν άπαρατήρητα. Ό θεατής κυριολεκτικώς πα
ρασύρεται άπό τήν οξύτητα τής ύποθέσεως καί άπό τό 
θαυμάσιο παίξιμον τών ήθοποιών καί δέν τοΰ μένει και
ρός νά έμβαθύνη είο τά μειονεκτήματα.

Γενικώς πρόκειται περί δυνατοΰ δράματος, τό όποιον 
δέν διστάζω νά χαρακτηρίσω ώς ένα άπό τά καλλίτερα 
πού προεβλήθησαν έφέτος είς τάς Αθήνας. Παραλλήλως 
πρός τήν καλλιτεχνικήν του άξίαν τό φίλμ, τόσον λόγφ 
τής ύποθέσεώς του δσον λόγφ τών δημοφιλών πρωταγωνι
στών, συνδυάζει καί άνάλογον έμπορικήν άξίαν.

Βίων Παπαμηχάλης

ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΚΙΝΗΜ-ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Κατά πληροφορίας γαλλικής πηγής έντός ολίγου θά 
άναγγελθή έπισήμως ή ϊδρυσις ένός μεγάλου συνδικάτου 
εϋρωπαίων κινηματογραφικών παραγωγών.

Ό τίτλος τής ίδρυομένης όργανώσεως θά είναι «Ligue 
Internationale du Cinema» (Διεθνής κινηματογραφικός 
Συνασπισμός) θά έχη δέ ώς σκοπόν τήν διάδοσιν τών εύ- 
ρωπαΐκών ταινιών είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής Α
μερικής,

Εΐς τόν «Διεθνή Κινηματογραφικόν Συνασπισμόν» με
τέχουν πρός τό παρόν οί κυριώτεροι γάλλοι καί γερμανοί 
παραγωγοί οί όποιοι είναι καί ίδρυταί του, άποβλέπουν δέ 
ούτοι είς τό νά προσελκύσουν είς αύτόν δλους γενικώς 
τούς, εύρωπαίους κινηματογραφικούς παραγωγούς.

Τά γραφεία τής κινηματογραφικής αύτής όργανώσεως 
θά έγκατασταθοΰν είς τήν Νέαν Ύόρκην, θά συσταθοΰν 
δέ είς αύτά διάφοροι πολυπρόσωποι είδικαί ύπηρεσίαι διά 
τήν πλήρη καί ταχεΐαν έξυπηρέτησιν τών σκοπών αύτής.

Είς δηλώσεις του είς τών πρωτοστατούντων εις τήν 
δημιουργίαν τοΰ συνασπισμού διεβεβαίωσεν δτι ούτος δέν 
άποβλέπει τόσον είς έμπορικά κέρδη έκ τοΰ έ.τιχειρήματος 
του αύτοΰ δσον είς τό νά βοηθήση τήν προαγωγήν τοΰ 
κινηματογράφου ώς διεθνοΰς τέχνης.

Η ΜΕΤΡΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
Γαλλικόν περιοδικόν δημοσιεύει τήν εϊδησιν δτι ή ε

ταιρία «Μέτρο-Γκόλντουϊν» πρόκειται νά ίδρύση έν Ευ
ρώπη ειδικά στούντιο διά τήν παραγωγήν όμιλουσών ται
νιών είς τήν Γαλλικήν καί Γερμανικήν γλώσσαν.

■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ή κίνησις είς τά Αθηναϊκά κινηματοθέατρα κατά τό 

παρελθόν δεκαπενθήμερον ύπήρξεν έξαιρετικώς ζωηρά, 
όφειλομένη κατά τό πλεϊστον είς τήν έκλεκτήν ποιότητα 
τών προβληθεισών ταινιών, έκτιμηθεϊσαν άναλόγως ύπό 
τοΰ κοινοΰ.

'Όπως όμως καί άν έχη τό πράγμα καί είς οίονδήποτε 
λόγον καί αν οφείλεται ή σημειωθεϊσα έπιτυχία, τό γεγο
νός είναι εύχάριστον καί άρκετά παρήγορον διά τάς ημέ
ρας αύτάς τής κρίσεω; τήν όποιαν διερχόμεθα.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν είς 
τούς άθηνα’Γκούς κινηματογράφους τά εξής έργα :

Άττιχόκ. 14—20 Νοεμβρίου «Τρέϋιτερν Χόρν» β' έβδο
μός καί 21—27 ίδίου «Ελεύθερες ψυχές» μέ τήν Νόρμα 
Σήρερ.

Μοντιάλ. 14 20 Ν)βρίου «Γιγαντομαχία τών Δαρδανελ- 
λίων» (β' έβδομάς) καί 21—27 «Ή Κληρονομιά» μέ τόν 
Χονδρόν καί Λιγνόν.

Κοτοπούλειον. 14—27 Ν]βρίου «Τό τραγούδι μιάς νύ
χτας» μέ ιόν Κιεπούρα.

Οϋφα Παιά,. Έναρξις 19 Ν]βρίου μέ τό έργον «Ό 
διπλωμάτης τών γυναικών».

Σπλέντιτ. 14-20 Ν)βρίου «Τό τραγοΰδι μιάς νύχτας» 
συγχρόνως μέ τό «Κοτοπούλειον» καί 21—28 ίδίου «Γκλό
ρια· μέ τήν Μπριγκίτε Χέλμ.

Πάν&εον. 14- 20 Ν)βρίου «Παρθένες έν στολή» καί 
21—27 ίδίου «Τό μυσιικόν τοΰ δικηγόρου» όμιλοΰσα άγ- 
γλιστί.

’Απόλλων. 7—27 Ν]βρίου δηλ. έπί τρεις συνεχείς εβδο
μάδας τό γερμανικόν έργον «Δέν θέλω νά μάθω ποιος 
είσαι» μέ τήνΛιάνε Χάϊντ.

Ίντεάλ. 14—20 Ν)βρίου «Ή τελευταία μου άγάπη» μέ 
τόν Μοχίκα καί «Αύ'.ές ή Παριζιάνες·.

Κάλλας. 14-20 Ν)βρίου «Ή κυρία τοΰ 13» καί 21-27 τό 
τελευτ I ν έργον τοΰ Ζ". Μιλτόν(Μπουμπούλ) «Φιλήστε με».

* ♦
Έκ παραδρομής είς τό παρελθόν φύλλον έσημειώθη 

δτι τό φίλμ «Τρέΰντερν Χόρν» προεβλήθη εις τό «Σάλον 
Ίντεάλ».

Διορθώνομεν τώρα εύχαρίστως τό λάθος καί ζητοΰ- 
μεν συγγνώμην διά τήν άκουσίαν παραδρομήν τόσον άπό 
τήν ΐδιοκτήτριαν τοΰ φίλμ «Μέτρο Γκόλντουίν» δσον καί 
άπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κινηματογράφου «Αττικόν» είς 
τόν όποιον τοΰτο προεβλήθη.

*
Μολονότι γενικώς καλή μέχρι τής ώρας ή κίνησις είς 

τούς Αθηναϊκούς κινηματογράφους έν τούτοις διά μερι
κούς έξ αύτών είνε τελείως διαφορετική έκείνης τήν ό- 
όποίαν δλοι άνέμενον.

Τό «Πάνθεον» έπί παραδείγματι ύστερεϊ έφέτος πολύ 
είς κίνησιν μή σημειώσαν έως τώρα καμμίαν άπότάς πολύ 
γνωστάς του θριαμβευτικός επιτυχίας. "Ισως τοΰτο νά 
οφείλεται καί είς τό δτι τά φίλμ τά όποια προέβαλλε δέν 
είνε τής ποιότητος έκείνης είς τήν όποιαν έσυνήθεισε έπί 
τόσα έτη τό κοινόν του, διότι άλλως πως είναι άδύνατον 
νά έξηγηθή τό πράγμα.

’Επίσης καί είς τό «Πάλλας» ή κίνησις δέν είνε άνά- 
λογος έκείνης τήν οποίαν πράγματι ήξιζε. Δι’ αύτό δμως 
είνε φανερόν δτι ή καθυστέρησις του είς συγκέντρωσιν 
κόσμου προέρχεται άπό τήν κάπως άπομακρυσμένην τοΰ 
κέντρου θέσιν τήν όποιαν εΰρίσκεται.

Καί τό «Ούφα ΙΙαλάς» ώσαύτως εΰρίσκεται πολύ όπί- 
σω εις ζωηρότητα κινήσεως έν συγκρίσει μέ τά άλλα κεν
τρικά κινηματοθέατρα. Καί είνε λυπηρόν νά συμβαίνη 
τοΰτο διά τόν κινηματογράφον αύτόν τής «Ελληνικής 

Κινηματογραφικής Ένώσεως» ή δποία τόσον φιλότιμους 
προσπάθειας κατέβαλλε διά τόν καταρτισμόν τοΰ προ
γράμματος τών κινηματοθεάτρων της.

’Άς έλπίσωμεν πάντως δτι δλα αύτά τά δυσάρεστα 
τής έφετεινής κινηματογραφικής περιόδου θά έκλείψουν 
γρήγορα μέ τήν συμβολήν βεβαίως έκτος τής. τύχης καί 
τών καταλλήλων ένεργειών τών ενδιαφερομένων.

Διά νά προβληθή έλεύθερα ένα φίλμ είς τήν Ελλάδα 
είναι άπαραίτητον νά τό έξετάση προηγουμένως μία λογο- 
κριτική έπιτροπή άπό άστυνομικούς ή όποια θά κρίνη έάν 
είναι κατάλληλον ή δχι διά νά τό ίδή τό ελληνικόν κοινόν.

Ώς γνωστόν οί άρμοδιώτεροι τών έλλήνων προκιι- 
μένου περί κριτικής έργου τέχνης είνε οί άνήκοντες εΐς 
τό άσιυνομικόν σώμα, διά τοΰτο δέ καί αί άποφάσεις τής 
άνωτέρω επιτροπής είναι—λόγφ ακριβώς τής συνθέσεως 
της,—όρθώτατα πάντοτε δπως,άλλωστε, άποδεικνύεται ι.αί 
άπό τό εξής γεγονός :

Προκειμένου νά προβληθή εις ένα άθηναϊκόν κινημα- 
τοθέατρον ή φιλμόπερα «Κάρμεν» ύπεβλήθη ύπό τών έν- 
διαφερομένων τό φίλμ εΐς τήν λογοκριτικήν επιτροπήν διά 
τήν άνωτέρω άναφερομένην διαδικασίαν. Ό εισηγητή; 
αύτής κ. Φλεριανός έξήτασε μετά προσοχής τό ύπερμον
τέρνας κατασκευής έργον καί άπεφάνθη δτι είναι μάλλον 
άκατάλληλον διά τούςέλληνσς θεατάς διότι περιέχει ιστο
ρίας λαθρεμποριών, λιποταξιών, φόνων καί ληστειών, δη
λαδή πράξεων καταδιωκομένων άπό τόν Ποινικόν * Νόμον 
καί τών οποίων ή πρόληψις είτε είς τό φυσικόν, είτε είς 
τήν κινηματογραφικήν οθόνην άποτελεϊ τό έ,τάγγελμα 
τών έν Έλλάδι άστυνομικών.

Αξία όμολογουμένως παντός επαίνου ή διορατικότης 
τοΰ κ. είσηγητοΰ, δυσηρέστησε τού; έχοντας τήν άντίλη- 
ληψιν—έλαχίστους, έξ άλλου—δτι ή «Κάρμεν» είνε έργον 
κλασσικόν και ώς δρίμα καί ώ; ώς μελόδραμα καί ώς μυ
θιστόρημα, δτι είναι ένα άπό τά τελειόιερα φιλολογικά 
δημιουργήματα τής συγχρόνου έποχής καί δτι είνε δια
νοητικόν άριστούργημα άνώτερον πάσης κριτικής. Άλλ’ ή 
τόσον έπαξίως έκπροσωπουμένη ύπό τοΰ κ. είσηγητοΰ άρ- 
χή δέν ήτο καθόλου, φυσικά, υποχρεωμένη νά λάβη ύπ’ 
δψιν της τού; άνωτέρω ισχυρισμού:, οΰιε νά θεωρήση πι
στευτόν δτι ό συγγραφεύς τοΰ έργου δέν άπεσκόπει είς τό 
νά προωθήση τήν έλληνικήν νεολαίαν είς άξιοποίνου; 
πράξεις δι’δκαί κατ’ έξαιρετικήν μόνον συγκατάβασιν έδε- 
χθη έν τέλει νά χορηγήση τήν ζητουμένην άδειαν.

Εκτός τής άνωτέρω λογοκριτικής έτιτροπής ύπάρχει 
καί μία άλλη άσχετος μέ αύτήν ή δποία άπυφαίνεται περί 
τοΰ άν έν φίλμ είναι κατάλληλον ή δχι διά παιδία καί 
έπιτρέπει ή δχι τήν ύπ’.αύτών παρακολούθησιντής προβο
λής του.

Άλλ’ άν καί άσχετος ή δευτέρα έπιτροπή μέ τήν πρώ
την έργάζεται έν τούτοις μέ τήν Ιδίαν γραφειοκρατικήν 
σχολαστικότητα καί καταντά νά προβάλη δυσχέρειας διά 
τήν προβολήν ένώπιον παιδιών έργων τά όποια ήμπορεϊ 
κανε’ς νά είπη δτι έγιναν κυρίως δι’ αύτό,δτως έπί παρα- 
δείγματι κωμωδίας μέ τόν Λώρελ καί Χόρτυ (Χονδρόν καί 
Λιγνόν).

Διά μίαν ταινίαν τών άνωτέρω κωμικών διετύπωσεν 
τελευταίως πλείστας δσας άντιρρήσεις δσον αφορά τήν κα- 
ταταλληλότητά της διά την παιδικήν ηλικίαν,ώς νά έπρό- 
κειτο περί έργου άνηθίκου, ένφ καί είνε γνωστόν δτι γε
νικώς οί δύο άμερικανοί κωμικοί ποτέ δέν έχουν έμφανι- 
σθή είς σκηνάς δπωσδήποτε άντιτιθεμένας είς τήν ήθικήν 
καί είδικώτερον είς τήν ύπό κρίσιν ταινίαν των δέν υπάρ
χει τί τό δυνάμενον νά χαρακτηρισθή ώς θίγον καί τήν 
στενωτέραν έννοιαν τής ήθικής.* *

Γράφοντες άνωτέρω περ· τών δύο λογοκριτικών ύπηρΕ-
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σιών δέν άποβλέπομεν εις τό νά δυσφημίσωμεν τό έργον 
των ή τούς μετέχοντας αύτών, διότι καί τόΰ πρώτου τήν 
χρησιμότητα άναγνωρίζομεν καί τούς δευτέρους δσον χρει
άζεται έκτιμώμεν.

Ή ύπαρξις τών υπηρεσιών αύτών είναι πράγματι ανα
γκαία καί κανείς λογικώς σκεπτόμενος δέν ήμπορεϊ νά 
αμφισβήτηση τοΰτο. 'Υπάρχουν δμως πολλαί αντιρρήσεις 
διά τόν τρόπον μέ τόν όποιον έργάζονται καί πρό παντός 
διά τόν τρόπον μέ τόν όποιον σκέπτονται, αντιρρήσεις 
τών όποιων τήν όρθόιητα άποδεικνύουν αί εις τά δύο ά
νωτέρω σημειώματα άναφερόμεναι. λεπτομερώς περιπτώ
σεις.

“Οταν παρεμποδίζεται ή προβολή τής «Κάρμεν» μέ δι
καιολογίας αί όποϊαι είναι κυριολελτικώς άστεϊαι καί ούτε 
επιτρέπεται κάννά διατυπωθούν δέ έργον αξίας κλασσικής 
ώς αύτό δπως επίσης δίαν άμφισβητήται ή καταλληλότης 
διά τήν παιδικήν ηλικίαν κωμωδιών αί όποϊαι έχουν γίνει 
κυρίως διά παιδιά, τότε ή σημασία τής αποστολής τών ε
πιτροπών μειοΰται κατά πολύ καί ή έκτίμησις πρός τό έρ
γον των ολιγοστεύει σημαντικά. Διότι απαγορεύσεις ώς αί 
άνωτέρω άποδεικνύουν βέβαια υπερβολικόν ζήλον είς τήν 
έκτέλεσιν ανειλημμένου καθήκοντος, άλλ’ άποδεικνύουν 
ταύτοχρόνως καί ελλειψιν άναλόγων γνώσεων άπαραιτή- 
των απολύτως διά τήν έκτέλεσιν αύτοΰ.

Ή κατάστασις τής Π.Ε.Κ. εύρίσκεται άκόμη εις τό 
αύτό άξιοθρήνητον σημεϊον τό όποιον έπανειλημμένως 
περιεγράψαμεν καί τίποτε δέν δεικνύει δτι τοΰτο συγκινεϊ 
κανένα άπ’ δσους ωφειλαν νά συγκινηθοΰν.

Έπί τέλους, άφοΰ τό σωματεϊον αύτό εΐνε μοιραϊον 
νά έκπνεύση άδόξως δέν ήμποροΰν νά εύρεθοΰν 7 άν
θρωποι—δσοι ορίζονται άπό τόν Νόμον διά τήν ΐδρυσιν 
σωματείου—καί νά συμπήξουν μίαν άλλην νέαν όργάνωσιν 
έπί βάσεων καλλιτέρων καί πρό παντός σταθεροτέρων; 

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ
Θεσσαλονίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Σάν σμίξουν δυό 
καρδιές» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί Ζάν Μυρά.

‘Ηλύσια. Προεβλήθησαν : «Γοητεία» μέ τήν Τζόαν 
Κράουφορντ καί «σοντέσσα Μαρίτσα».

Απόλλων. Προεβλήθησαν : «Ρίο Ρίτα» μέ τήν Ντάνι- 
ελς καί τόν Δόν Άλβαράδο, «’Ερωτικόν Βάλς» μέ τόν Β· 
Φρίτς καί τήν Χάρβεϋ, «Δρέϋφους» καί «Πΰρ καί μανία».

Πατέ. Προεβλήθησαν : «Ρασπούτιν», «Ραγκό» καί ή 
κωμωδία «Παντρεύθηκα τήν γυναίκα σου» μέ τήν Άλίς 
Κοσεά καί Φερύ Γκραβέ.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν : «Ερωτικόν Βάλς» μέ τόν 
Β. Φρίτς καί τήν Χάρβιϋ, «Ό Σάμ καί ό Τόμ στόν πόλε
μο»,· «Δρέϋφους» καί «Πΰρ καί μανία». Μ. Π.
Μιτυλήνπ

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ρωμάντζο» μέ τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο, μέ σχετικήν έπιτυχίαν, «’Αστυνόμος τοΰ 
καθήκοντος» ήχητικόν περιπετειώδες, «Ό κατήφορος» μέ 
τήν Τζ. Κράουφορδ, έπιιυχώς καί «Λευκαί σκιαί» μέ τήν 
Ρακέλ Τορές αί όποϊαι ύπερήρησαν.

’Από τής 20ης τρ. έκαμε έναρξιν τών ήχητικών μηχα
νημάτων του συστήματος «Ούέπνερ» τά όποια έγκατέστη- 
σεν δ μηχανικός κ. Ί. Σαλίβερος είδικώς πρός τοΰτο άφι- 
χθείς ένταΰθα. Τό πρώτον έργον τό όποιον προεβλήθη 
διά τών νέων μηχανημάτων ήτο τό <Ποτέ πειά δέν θ’ ά- 
γαπήσω» μέ τήν Χάρβεϋ σημειώσαν μεγάλην έπιτυχίαν.

Τό «Πάνθεον» άναγγέλλει ώς προσεχείς τάς προβολάς 
τών φίλμ : «"Αν μέ θέλεις έλα σΰ», «Τραγουδιστής τής 
Σεβίλλης», «Τό συνέδριον χορεύει», «Μαμζέλ Νιτοϋς» καί 
«Συμμορία τοΰ Μπουμπούλ».

Σαπφώ. "Εκαμε πανηγυρικήν έναρξιν ώς χειμερινός

τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα μέ ήχητικά μηχανήματα «Σάμ- 
σον "Ελεκτρικ» τών οποίων ή άπόδοσις ύ.τήρξεν άρίστη. 
Άπό τής ένάρξεώς του προέβαλλε τά φίλμ : «Μαροκινοί 
έρωτες» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «’Αετός τής Άριζόνας», 
«Άερομαχίαι τοΰ Δυτικοΰ Μειώπου» μέ σχετικήν έπιτυχίαν 
καί «Τό κίτρινο διαβατήριο».
Άργοστόλιον

Μούβιτον. Διεύθυνσις Καλλιγά καί Σία. Κατά τό τε- 
λευταϊον δεκαήμερον προέβαλλε λίαν έπιτυχώς τά έργα 
«Άν μέ θέλεις έλα σύ» μέ τούς Ζάν Μυρά, Άρμάν Μπερ- 
νάρ καί Μαίρυ Γκλόρυ, «Ερωτικόν Βάλ» μέ τούς Βίλλυ 
Φρίτς Λίλιαν Χάρβεϋ καί Ζώρζ Άλεξάντερ καί «Μαρί αχ 
Μαρί». Προσεχώς : «Τραγικός έρως» καί «Γαλάζιο ’Εξ
πρές».

Σονόρ Ήλίας. Διεύθυνσις Τζάκ Βλαχούλη. "Εκαμε έ- 
ναρξιν τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν μέ τό όμιλοΰν έξ δ- 
λοκλήρου έγχρωμον έργον τής Βάνερ-Μπρόδερς«Παθητικό 
Τραγούδι» μέ τήν Μύρνα Λόϋ καί Νόαχ Μπήρυ μέ μετρί
αν έπιτυχίαν. ’Επίσης προέβαλλε άνεπιτυχώς τό βωβόν 
«Κούρσα θανάτου».

Ζάκυνθος
Πάν&εον. Προεβλήθησαν κατά τήν λήξασαν έβδομά- 

δα τά εξής έργα : «Τό Συνέδριον χορεύει» μέ τήν Λίλιαν 
Χάρβεϋ μέ λαμπράν έπιτυχίαν, «Ή κατάσκοπος», «Ή ώ- 
ραία άπάχισσα» μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο καί «Μοΰ άνή- 
κεις»

Ό θίασος Ξύδη δστις έπρόκειτο νά δώσρ παραστάσεις 
εις τό θέατρον δέν άφίκετο άκόμη. Γρυπάρης
Κέρκυρα

Δημ. Θέατρον (Έγκατάστασις δμιλοΰντος συστήματος 
Κλάγκ. "Εναρξις 12 Νοεμβρίου). Προεβλήθησαν μέ μεγά
λην έπιτυχίαν τά έργα : «Μαντάμ ντέ Πομπαδούρ», «Ή 
νύχτα είναι δική μας» καί Νεάπολις ή πόλις τών τραγου- 
διών». Μέ σχετικήν έπιτυχίαν προεβλήθησαν «Ό υπασπι
στής τών Ούσσάρων» καί τό «Καφενεδάκι».

Ποικιλιών (Έγκατάστασις βωβοΰ συστήματος Έρνε- 
μαν. Έναρξις 7 Νοεμβρίου). Προεβλήθησαν τά έργα : «Ά- 
νοιξις έρωτος», «Ηραία έξόριστος». «Ό καβαλλάρης τοΰ 
Κάμπου», «Επικίνδυνοι Άνδρες»,«Ένας έναν τ lev όλων» 
«Έν όνόματι τοΰ Αύτοκράτορος» καί «Ό κυρίαρχος».
Χανιά

Πάν&εον. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ μελοδράματος 
έκαμε έναρξιν τών χειμερινών παραστάσεων ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ κ. X. Σπανδάγου καί προέβαλλε τά εξής 
φίλμ : «'Ολοταχώς», «Τό τραγοΰδι τοΰ λύκου», «Γαμήλιον 
έμβατήριον» καί «Αγάπη ποΰ σκοτώνει» μέ τήν Πόλα 
Νέγκρι.

"Ηδη διέκοψε προσωρινώς τάς παραστάσεις του προ- 
κειμένου νά προβή είς έγκαταστάσεις δμιλοΰντος συστή
ματος R. Ο. C.

’Ολύμπια. Διέκοψε τάς παραστάσεις του, τής διακοπής 
όφειλομένης, ώς πληροφορούμαι, είς άνωτέραν βίαν.

Ε. Κ.
Βόλος

Αχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προε
βλήθησαν μέ καλήν έπιτυχίαν : «Μιά νύχτα στόν Παρά
δεισο», «Στήν Γκαρσονιέρα», «Βερντέν» καί *Ό γαμπρός 
έχει υπηρεσία». Βασιλείου
Σέρραι

Ερόνιον. (Διεύθυνσις Περιστέρη Κωστοπούλου καί 
Σία). Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έξής φίλμ : «Νύχτες 
καταιγϊδος», «Κατήφορος» μέ τήν Τζοάν Κράουφορδ «Ή 
έμπνευσις καί «Άερομαχίαι δυτικοΰ μετώπου».

TTcivdsor. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Έρωτική παρέλα- 

σις», άρκετά έπιτυχώς, «Ό βασιλεύς τών τσαμπατζήδων» 
καί «Μόντε Κάρλο». 1 Βατακίδης
Αϊγιον

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά όμιλοΰντα φίλμ : «Άλ 
Καπόνε». «Ό τρελλός άεροπόρος», «Περιπέτειες νεοπλού- 
των», «Ό βασιλεύς τοΰ Παρισιού», «Οί βαρκάρηδες τοΰ 
φλεγομένου κάμπου· καί «Χρυσές Γαμπίτσες».

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Τό ψεύδος», «Ό 
σκηνοθέτης» καί «Τό τραγούδι τής φλόγας».

Ν. Μπιρμπίλης 
Τρίκκαλα

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον πρρεβλήθησαν τά 
έξής βωβά φίλμ : «’Εγώ τόν σκότωσα» μέ τήν Ντολορές 
Κωστέλλο, «Μακιγιαρίστα» μέ τήν Κάρμεν Μπόνι, «Νύχτα 
καταιγϊδος» μέ τήν Νόρμα Νταλμάτζ μέ έπιτυχίαν καί 
«Ή γυναίκα τοΰ δρόμου» τό όποιον μολονότι ώραϊον Ελά
χιστα έπέτυχε. Μαλιώρας
Σητεία

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έξής φίλμ: «Δαιμονιώδης 
Καλπασμός», «"Αγνωστος χορεύτρια», «’Εκβιασμός καί 
Συκοφαντία·, «Πρίγκηψ Γονδολιέρος», «Μέγας Ναπολέ
ων», «Σενόρ Αμερικάνικο», «Τό Μάτι τοΰ Νεκροΰ», «Τί 
τοΰ έκόστισε ένα φιλί», «Τά λευκά ρόδα τοΰ Ζιλμόρ», 
«Θαύμα Πτερύγων», «Ατιμασμένη Παρθένος», «Μασίστας 
καί Σεΐχης», «Σοσελέν», Περιπλανόμενος ’Ιουδαίος», «Τό 
Θηρίον τής έρήμου» επεισοδιακόν, επεισόδια 15.

Μαραγκάκος 
Μεσολόγγιον

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα: «Άνοιξις Έρωτος», 
μέ τήν Έβελιν Χόλτ, «Ή κατάσκοπος Μάτα Χάρι» μέ 
τήν Μάγδα Σόνια, «Ό Τίγρις» μέ τήν Σαρλόττα Σοΰζα 
καί X. Φράνκ, «Ό πληγωμένος Αετός» μέ τόν Λουέν 
Ζερμαίν, «Ή Τραγωδία τών Ινδιών» μέ τόν Κάρλο Άλδί- 
νι, «Ή άδελφή τυς άπ* τό Παρίσι» μέ τήν Νόρμαν Ταλ- 
μάτζ καί Ρόναλντ Κόλμαν, «'Όταν ό έρως πληγώνει», 
«Ντορίνα», «Οί άπάχηδες τών Αθηνών» καί «Ούγγρική 
Μελωδία» μέ τήν Λίλ Νταγκόβερ. Φαέϋ·ων
Καστόρια

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα: «Τό χέρι σας φι
λώ μαντάμ» μέ τόν Χάρυ Λίτκε καί τήν Μάρλεν Ντίν- 
τριχ μέ έπιτυχίαν, καθώς καί τό παλαιόν άλλά ώραϊον 
έργον «Νήσος κρυμμένων θησαυρών». Άμφότερα ύπερή- 
ρεσαν. Προσεχώς θά προβληθή ή ταινία «"Αννυ τοΰ Μον- 
παρνάς». Παπαντίνας
Ναύπλιον

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Τό φίλημα» μέ 
τήν Γκρέτα Γκάρμπο, ή κωμωδία «’Εμπρός Μάρς· καί 
τό «Μάσκες Σατανά» μέ τόν Τζών Τζίλμπερτ.

Ζερβόπουλος 
'Ηράκλειον

Απόλλων. Προιβίήθη τό φίλμ: «"Ανδρα θέλω τώρα 
τόν θέλω», ώς καί νέα έπεισόδια τοΰ έργου «Αμοιβή 1 
έκατομ. δολλάρια».

Πουλακάκη. Κατά τάς 3 πρώτας ημέρας τής παρελθ. 
έβδομάδος, καί έν άναμονή θιάσου, προεβλήθη τό βωβόν 
επεισοδιακόν : «Ό Τέρρυ φθάνει έγκαίρως» ή «Ή κλίκα 
τών 30». "Ηδη άφίχθη καί δίδει παραστάσεις ό θίασος 
Μαυροπούλου. Παρατηρητής
Χίος.

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ: «Ή Τάσσα», 
«Τό έγκλημα ένός πατέρα» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Τά 
ορφανά τής Θαλάσσης», «Διψασμένοι γιά γλέντι» κωμω
δία καί «Ή μοδίστρα τών Παρισίων» διαφημισθέν ώς 
«Ή καρδιά μου σοΰ άνήκει» μέ τήν Ν. Σήρερ ύπεραρέσαν 
καί τά περιπετεκόδη «Τ’ άνδραγαθήματα ένός καμπαλέ-

ρο», «Απρόσωπος καβαλλάρης» καί «Ό Ντόν Μικέ Άρ- 
γκουέλλο». Προσεχώς.· «Ραψωδία έρωτος» κ. ά, 
Βαθύ

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν τά 
κάτωθι έργα :

Απόλλων (δμιλών). «"Αγνωστος τραγουδιστής», «Τό 
ξύπνημα» μέ μεγάλην άμφότερα' έπιτυχίαν καί «Πσρί 
Μπεγκέν» άνεπιτυχώς. , , ,

Αττικόν (βωβός). «Ό Κατάδικος» άνεπιτυχώς.
Πούλμαν

"Αρτα
Ίντεάλ. Προέβαλλε μετ’ έπιτυχίας τά φίλμ: «Σαμπά

νια» μέ τήν Μπέττυ Μπάλφουρ, «Τό που'.αμισάκι τής 
ζωντοχήρας» μέ τήν Μαρί Πρεβώ καί τόν Πιολ Μόργκαν 
καί «Τάμεσβαρ» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί τόε Κλάϊβ 
Μπρούκ. Ζάγκας
Δράμα

Μέγας. Προέβαλλε τά έξής φίλμ: «Επιδρομείς», «Βα- 
γαπόντης τοΰ ’Ισημερινού», «"Ονειρα πού σβύνουν», «Α
γωνία» καί τό όμιλοΰν «Βαριΰνη Τσιγγάνα» μέ έπιτυχίαν.

Ζέφυρος. "Εκαμε έναρξιν τήν παρελθοΰσαν έβ Νομάδα 
μέ τό φίλμ: «Ή φλόγα τοΰ θανάτου», σημειώσαν έπιτυ
χίαν, υπόσχεται δέ νά παρουσιάση κατά τήν χειμερινήν 
περίοδον έκλεκτόν πρόγραμμα. Καλογιάννης
Αρχάναι

Προβάλλεται τό επεισοδιακόν «Φάντασμα περιουσίας».
Νεάπολις

Προεβλήθησαν τά φίλμ: «‘Ιερό Βουνό» καί «Θαΰμα 
πτερύγων.
Ίεράπετρα

Προεβλήθη τό φίλμ: «Αί δέκα μοδέρναι έντολαί».
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Φ ποστέλλονται εις πάντα έπιθυμοΰντα Φ
Φ νά τούς άποκτιίση, ελεύθεροι ταχ. Φ

ί τελών. *
ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

♦) 'Έκαστος τόμος άδετος δρχ. 100.— φ
Φ ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ Φ 
1 "Εκαστος τόμος άδετος δολ. 2.— X
| Επίσης πωλοΰνται καί παλαιά τεύχη Φ 

♦) πρός δραχμάς ΠΕΝΤΕ έκαστον. φ
5 Φ
Οθ-θο θθθθθ€3 θ



ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
’Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

Gaumont-Franco Film-Aubert 
Gaumont Radio Cinema

Άθηναι
Γραφεία : Πανεπιστημίου 83

Τηλέφωνον 23—626

ΜΕΤΡΟ ΓΕΟΑβΤΟΤΊΉ ΜΑΓΕρ' 
■HAUS (ΕΑΑ4Σ) 41

Κινηματογραφικαι Ταινίαι
ΑΘΗΝΑΙ

Θεμιστοκλέους 15 Άθηναι

Άριθ. Τηλεφ. 25-364
Τηλ. Διεύθυνσις «Μετροφιλμς»

I, Ι2ΑΝΚ0Τ & 4, MAAASS 
Γενικοί Αντιπρόσωποι 

. τοΰ Οίκου

ZEISS 1 KOH a.g.
Κινηματογραφ. ΜηχαναΙ 

και ’Εξαρτήματα
Γραφεία και “Εκθεσις

Πατησίων 99—Τηλ. 80 684 
Άθηναι

■ S-. L··· . ■ ·· -L

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 
Δ.Ι. KAPPA

MWomi.Nizemis
ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία : 'Οδός Πατησίων 12 
Τηλ. Δ)σις : «Ροξικλαΐρ»

Άριθ. Τηλεφ. 25-479 
Κινηματοθέατρο ν 
ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ

Cinf meccanica 
ΗΧΗΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ 
Άποκλειστ. ’Αντιπρόσωποι 
smoiiKtsimustofis 

Γραφεία: Σωκράτους 30 
Τηλεγ. Διεύθ. «Φιλμαπάρ» 

Άριθ. Τηλεφ. 22-560 
Άθηναι

ΜΙΗΟΙΣΑΝΤΙΚΟΤ
Κινηματογρ. Έπιχειρήαεις 

Κινηματογρ. Ταινίαι |
Γραφεία : 'Οδός Πατησίων 9 

Τηλ. Δ]σις: εΣαντικοφιλμς^
ΑΘΗΝΑΙ

| Χώρος πρός διάθεσιν 
Τιμή έκάστης δημοσ. δρ. 50

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 4 ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ 
'Οδός Σωκράτους 30 

ΑΘΗΝΑΙ
Κινηματογραφικοί Ταινίαι 

BRITISH INTERNATIONAL PICTURES 
Τηλεγρ. Δ)σις «Φιλμαπάρ» 

Άριθ. Τηλεφ 22-560 
Κινηματοθέατρου 

ΜΟΝΤΙΑΛ

CINE RRDIO
Μτ/χαντ/ματα Όμιλοϋντος

Κινηματογράφου j
Τά μόνα εφάμιλλα ιών ι 

εΰρωπαϊζών

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙΖ'ΠΏΛΗΖΕΙΖ
ΑΘΗΝΑΙ

Στοά Φέξη άρ. 52 (Α' όροφος)

φιι. nwiMiauiis
ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία: 'Οδός Πατρώου 9 
Πάρι δος όδοΰ Μητροπόλεως 

Τηλεγ. Δ)σις: «Μητρόπολισφιλμ», 

smmnrniiw mi

R. C. Α.
PHOT Ο PHONE INC.

Τά καλύτερα μηχανήματα όμιλοϋντος Κινηματογράφου
ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ - NON ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Διά τήν 'Ελλάδα, Κύπρον, ’Αλβανίαν και Δωδεκάνησον

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Γραφεία : Παν^ισΓ1!',£ου

r Υ ΠΕΙγΑΙΕΥΣ : Λεωφ. Σωκραυους 41

asthp
Κινηματογραφ κόν Περιοδικόν 

Έκδιδομενον έν Άθήναις άπό τοΰ 1924 
Διευθυντής : HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία : Όδόσ Σωκράκους 30
Άριθ. ΙΑΰτομ. Τηλεφ. 21-558

Έτησία Συνδρομή ’Εσωτερικού δρχ. 100
Έιησία Συνδρομή ’Εξωτερικού δολλάρ. 2

Τό μοναδικόν άνά τήν ’Ανατολήν ειδικόν κινημ. Περιοδικόν

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
FW- CTF.K. ΕΠXSIP83E13
Γραφεία : 'Οδός Καρύτση 
Τηλεγρ. Δ)σις : «Σινοριάν»

Άριθ. Τηλ. 21-929 
ΑΘΗΝΑΙ

Κίνημα το θέατρον 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ

ωπ. mini 
1ΠΒ12Ϊ ΜΜ«

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 22
ΑΘΗΝΑΙ

II Άποστολαί Κινηματογρα- 
|| φικών Ταινιών είς τάς 

’Επαρχίας καί το 
’Εξωτερικόν

WSimJ-IWmES

Ήχητικαΐ ’Εγκαταστά εις
ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ 

SAMSON ELECTRIC
Κινηματογραφικαι Ταινίαι

ΑΘΗΝΑΙ 
Γραφεία 

'Οδός Λυκούργου 18

Χώρος πρός διάθεσιν

εμ. ram
Όδός Πανεπιστημίου 36 

Άθηναι

ΚΙ ΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ
ΤΑΙΝΙΑΙ

Δράματα-Έπεισοδιακά 
Κωμωδίαι

Διαφόρων Παραγωγών


