
' -------- ΜΑΡΣΕΛΛΑ ΛΑΜΠΑΝ I--------—;
Ή μεγάλη καί ωραία καλλιτέχνις τής οθόνης εις τό τελευταϊον της γαλλικόν αρι
στούργημα τού Βικτ. Σαρδοΰ «Τό μυστικόν τής Ντέλια» τό όποιον έκινηματογρα- 

φήθη ΰπ© τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Ρέξ ’Ίγκραμ. Τήν άνωτέρω ταινίαν 
έξησφάλισε διά τήν Ελλάδα τό γραφεϊον τοΰ κ. I. Κουρουνιώτη καί 0ά προ- 
βληθή κατά τήν προσεχή περίοδον είς τόν νέον κινηματογράφον «’Απόλλων».

ΚΑΣΤΟΝ ! τεύχοςΠμαΤαι δραχμας ΔΥΟ



Ή παραγωγή 1929— 1030 τής·
η ΣΙΝΕ - ΟΡΙΑΝ

ΦΟΞ
Περιέχει τής μεγαλείτερες καί τής πλέον ΔΙΑΛΕΧΤΕΣ ταινίες τοΰ κόσμου 

καί άποτελεΐται άπό

3S ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΣ
μεταξύ τών οποίων καταλέγονται

ΟΙ 4 ΔΙΑΒΟΛΟΙ τού Μουρνάου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ μέ τήν Ζανέτ Γκάηνορ καί Σάρλ Φαρρέλ
Μία ΔΟΛΟΡΕΣ ΔΕΛ ΡΙΟ
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΟΙ 4 ΥΙΟΙ 
Ο ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

(5) Σούπερ φίλμ μέ τόνΒ'κτωρα ΜάκΛάγ λιν
ΓΕΣΣΑΡΑ (4) Σοΰπερ-φίλμ μέτϊν Ζώρζ Όμπρ.έν
ΔΥΟ (2) Συΰπερ-φίλμ μέ τήν Μαίρην “Ασώρ
ΔΥΟ (2) Σοΰπερ-φί)μ μέ τήν Μάγδα Μπελομύ
Ι1ΕΝΓΕ (5) ΤΟΜ Μ1Ξ
ΠΕΝΤΕ (5) ΜΠΟΥΚ/ΓΖΟΟΥΝΣ

"Ενα πράγμα μόνον έχετε νά κάμετε.
Κλείσατε άμέσως τή; ταινίες αύτές καί έτσι τό θέατρό σας 

άσφαλώς θά κερδίση πολλά λεφτά

ΙΙα^ακαλ^Οj£v σημειώσατε τήν νέαν μ ςΠιβύθ^σιν 
3 θ^-θζ: κΑΐνίΓΓοζ: cb

Γωνία οδών Κάνιγγος καί Γλάδστωνος

ΑΘΗΝΑΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
1929 — 1930

Θά είς τή> όιάθεσιν τών πελατών της. 
άγοϋ προδάλη είς τά θέατρά της

ΑΤΤΙΚΟΝ & ΣΠΛΕΝΤΙΤ
Τεσσσαοάζοντα πέντε —45— τεσσαράκοντα πέντε 

ταινίας έκλεγείσας αυτοπροσώπως παρά τοΰ οιεζθυντοΰ της εν Εύοώ,.η.

’Δ,ναφέρομεν μεταξύ άλλων 7 πραγματικά άρ ιστουργήμα,τα 
καθαρώς ρωσσικής παραγωγής τών έργοστ ισίων

ΣΟΒΚΙΝΟ & ΜΕΖΡΑΜΠΟΜ
Μέ καθαρώς προτοτύπους υποθέσεις καί σκηνοθεσίας ασυνήθεις.

Μεταίύ αυτών: «Θύελλα τής ΑσΓς», «Ιο χωρίο τής αμαρτίας», «Ιό 
γκαρσόν τοΰ ΙΙάλ/ας Ότέλ» “□ κατάσκοπος τής Οόησσοΰ,, 

‘‘Τό κίτρινο όϊαβττηοιο,, ‘Μζτωζένα χιόνια,, κ)π.

Τρεις ταμίας με νϊ,ν 
Δύο ταινίας με τΐ\') 

Δύο ταινίας /ζέ τήν

ΌΛΓΑ ΤΣΕΧΟΒΑ 
ΑΝΝΥ ΧΟΝΤΡΑ 
ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ

καί οιαγόρους άλλας ταινίας μ.ε ηθοποιούς πρωταγωνιστάς 
γνωστούς άνά τήν Έλλάοα

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

111

Μ SINE-OPAN
έπιφυλάσσει πολλάς καί διαφόρους πραγματικός έκπλήξεις 

Έν τή σταδιοδρομία τού κινηματαγράφου έν Έλλάδι ή ΣΙΝΕ-ΟΡΙΑΝ 
θά κράτηση καί έφέτος τά πρωτεία

ΓΡΑΦΕΙΑ·· ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΠΝΗ 29 - ΑΘΚΝΑΙ
Τηλεγραφ· Διεύθυνσις ΣΙΝΟΡΙΑΝ — Τηλέφ. 36 99

:=||^



K.& Α.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ iMI TfflTAIKI2S ΤΙ2 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

TIFFANY STAHL
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ ?9«—AGHNAI— Τηλέφ. 67-24

Η νέα χειμερινή περίοδος 1929—1930 ϋ'ά πλουτισΰ'ή μέ την νπέροχον 
παραγωγήν τής ΤΙΦΦΑΝΥ ΣΤΑΛ έκ τής οποίας έξελέγηααν κατόπιν δοκιμήζ 
ΔΕΚΑ Σούπερ—Φιλμ καί ΔΕΚΑ άλλα &ανμασίας πλοκής και ενδιαφέροντος.

Ίά άνωτέρω έργα κατεακευάσΰ'ηοαν καί ώς όμιλονσαι ταινίαι.

Παραθέτομεν κατωτέρω μερικάς έ'ξ αυτών αί όποΐαι έγγυώνται 

απολύτως τάς μεγαλειτέρας εισπράξεις.

TOILERS Μέ τον Ντούγκ. Φαίρμπαγκς ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΛΑΝΗ Μέ την ’ Αλμα Μπένετ
ΚΑΜΠΑΛΕΡΟ μέ τον Ρ. Ιάλμαιτζ ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ μέ τήν Πάτσυ ΡούθΜίλλερ
ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΙΟ—ΟΝ μέ την Ντορ. Σεβάστιαν ΙΟ ΠΑΡ.ΙΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΟΥ μέ την Μπένετ 
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ μέ την Πάτσυ ΡούθΜίλλερ ΤΟ ΕΡΗΜΟ ΣΠΙΤΙ μέ την Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ μέ τήν Μπέλ Μπένετ' ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΨΙΘΥΡΟΣ μέ τύν Ριχ. Κορτέζ 
ΑΠΗΓΟΡΕΥΜ. ΚΑΡΠΟΣ μέ τήν Ντ. Σεβάστιαν' ΤΥΧΕΡΟΣ ΤΕΝΟΡΟΣ μέ τύν Ζώρζ Τζέσελ 
ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΥΡΩΝ (υπό κατασκευήν) ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΓΑΠΗ μέ τον Ριχ. Κορτέζ

ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΖΕΠΠΕΛΙΝ (υπό κατασκευήν) Ο ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ μέ τόν Ριχ. Κορτέζ

'Εκτός των άνωτέρω, τδ γραφεϊον μας έχει τήν έκμετάλλεναιν των. ταινιών 
τής Ρωοοο-Πολωνικής παραγωγής MUZA —FILM εις τήν όποιαν περιλαμβά
νονται καί τά Ρωσ, ΰπο&έσεως έργα ΡΩΣΣ1ΚΗ ΑΑΙΑΑΨ και ΠΟΛΙΚΟΥΣΚΑ

£2Σ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ

ΒΕΡΝΤΕΝ ΚΑΙ ΛΑΙΔΗ ΧΛΜΙΛΤΩΝ

ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΜΑΣ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΕΡΑΒ

ΙΟΥΔΗΘ ΚΑΙ ΟΛΟΦΕΡΝΗΣ
Τ£ία Ροτσκάγια—Μπαρτολομέο Παγκάνο (Μασίστας)

Σκηνοθεσία ΛΙαγκρόνι—Λομπαρτότσι
Ο ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ

Ανρύ ’Έντβαρ—Λίλιαν ’Όλδλανδ—Ίζαμπέλ Ζάνς
Σκηνοθεσία Β. Κ,ελίνο (Σκηνοθέτης τοΰ έργου ’Επί τής Ναυαρχίδος)

Q ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Κλάϊβ Μπρούκ—Ιρέν Ρίτς

Σκηνοθεσία τοΰ διάσημου Μίϊέρτ Γκλενόν 
λεγεώνες; του ^ερος 

Μπέν Λυών—’Αντώνιο Μορένο—Μάρθα Σλήπερ 
Σκηνοθεσία Ρομ.πέρ Β'.ντόλα

ΥΠΟ ΤΟ ΠΕΛ/Λα τον ΤΥΡΑΝΝΟΥ
Μάριον Νίξον—Κάρμελ Μέγιερ

Σκηνοθεσία Βομ.τ:έρ Βινιόλα
ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΕρΗ/ΚΟ

Νοάχ Μπήρυ—Τρεβόρ
Σκηνοθ. Ζορζ Με) φό j (σκην. τών έργων «Ό Σεΐχης» καί «Υιός τοΰ Σεΐχη» τοΰ Ρ. Βαλεντίνο)

ΑΙΑ ΤΗΝ ΕλΕΤΘΕΡΙΑΝ
Τζακελίν Λούγκαν—Φράνσις Μπούσμαν

Σκηνοθεσία Ζόρζ Χάϊτζ
ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ

Φράνκι Ντάρρο (9 ετών)—’Έλεν Κοστέλλο
Σκηνοθεσία Ζορζ 2£αϊτζ

Οταν έχετε ταινίας έκλεκτάς ώς αύτάς καί με ηθοποιούς 
καί σκηνοθέτας ώς τούς άνωτέρω

ΑΣΦΑΛΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ
"Αν Οέν σπεύσετε νά τάς έζασφαλίσετε 6ιά τούς κινηματογράφους σας

ΤΟ ΓΡΑΦΕΪΟΝ Δ. I. KAPPA
ΠΑΤΗΣΙΩΝ ^2 ~ ΑΘΗΝΑΙ-ΤΗΛ 52Η4

ΫΠΟΈΧΕΤΑΙ ί||
και άλλας έζ ίσου μεγάλας καί προ παντάς έμπορικάς ταινίας τών οποίων . 

κατάλογος θά άκολουθηση συντόμως

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ:
* ‘Ο TOM MIS (βέργα), ό ΦΙΈΔ TOMXittlV (4 έργα) 

ό ΤΟΜ ΓΑ1ΙΛΚ1’ (7 έργα), ό ΦΙ* %ΛΙΚ.Ι ΛΓΓΑΡΡΟ (7 έργα) 
καί ό ΜΙ1ΟΜΙ1 1TII V (5 έργα)

Θά έ^ζφανισθούν εις σειράν ολόκληρον λίαν εκλεκτών έργων
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Λ
Κινηματογραφικός Άθτΐιι»

ΣΓΝΔΡΟ ΑΛΙ

44 Έτησία Δρ, 75.—
JJ ‘Εξάμηνος » 40.—
JJ Εξωτερικού Γενικώς
JJ Ε ησία Δολλάρια
Ιί ΆιιεοικϊΙς

·* Έτησία Δολλάρια

MB’·2-'
ΜΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2.—

3.—

ΕΤΟΣ ΣΤ'. ΑΡ. 24 ' 209)

Μ Μ 
Π

Εβδομαδιαία Κινηιιατογραςι'ή 
Έπιθβώρησις

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραφεία : Κολωνοΰ 68 (Άνω πάτωμα)
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56

♦4 Διά μίαν φςράν 
|4 ό σ’ΐχες. . . Δρ.
pl Μέχρι τριών δη- 

μοοιεύσεωνδ στ. »
44 Άνω τών τριών 
Ju δημοσ. ό ετϊχος »
41 *Η σελίς ... »
4 * Εις τό έξώφυλλον » 600.—

5 — ιι::
4.—

500.—

J<J ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ· AYC π
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

H ΖΩΗ ΤΩΝ 9HPISN ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Προ ολίγων μόλις ημερών είς τό Μάμπλ ’Άρτς 
Πάβιλλιον. προεβλήθη ή περιεργοτέρ α κινηματο
γραφική ταινία άπό δσας εϊδομεν έως τώρα, ένα 
φιλμ πράγματι πρωτοφανές. Τό φίλμ αυτό, τοΰ ό- 
ήοίου ό τίτλος εΐνε «Τέμπι»,έχει ιός πρώταγώνιστάς... 
τετράποδα και δίποδα, ζφα καί πουλιά, καί ώς 
πλαίσιον εντός τοΰ οποίου εξελίσσεται τήν φοβέραν 
ζούγκλαν τής ’Αφρικής, τήν στέππην καί τά δάση 
ίων οχθών τής λίμνης Βικτωρία Νυάνζα καί τήν 
πέραν τών κρασπέδων τοΰ ορούς Κιλιμαντζάρου 
Εκτεινόμενων πεδιάδων Σεριγκέτι, είς τήν Ταγκα- 
νίκαν.
ξ Τό «Τέμπι» εΐνε άπλούστατα κινηματογράφησή 
τής ζωής και τών συνηθειών τών αγρίων θηρίων 
καί τών πουλιών τής χώρας, είς τήν δποίαν υπάρ
χει μοναδικός άνά τόν κόσμον πλοΰτος άγριων ζώων 
όλων τών ειδών, τά δ.τοία τρέφει ή Μαύρη ’Ήπει- 
ρος,; Τό φίλμ εξελίσσεται λαμβάνον ως ύπόθεσιν 
τήν ζωήν καί τάς άσχολίας ενός εγχωρίου φυλάρχου 
τοΰ Ίνγκούτι, τής συζύγου του καί τοΰ μικρού κο
ριτσιού του, τών οποίων περιγράφει τάς περιπετείας 
έν μέσω τής άγριας χώρας. Περιπετείας δημιουργου- 
μένας κυρίως έκ τοΰ κυνηγιού τών άγριων ζώων, 
είς τό όποιον επιδίδεται δ φύλαρχος, έκ τών κινδύ
νων τούς όποιους συνεπάγεται διά τόν κυνηγόν τό j 
ίΒειδιωκόμενον αυτό σπόρ, έκ τών φοβερών στιγμών ι 
Λύ περνμ θ Ίνγκούτι, βλέπων, μέ τά μάτια τοΰ I 
&τρός καί τοΰ συζύγου τήν σύζυγον καί 
κάί τό κοριτσάκι του κινδυνεύοντα νά κατα-' 
σπαραχθοΰν είς τήν κατασκήνωσιν άπό τήν άδόκη-, 
τον έπίσκεψιν ενός φοβερού «τσήταχ» είδους λεο- 
παρδάλεως τής ’Αφρικής, ζώου κατ' εξοχήν αίμοβό-' 
ρδυ, ύπουλου καί επιθετικού, αιλουροειδούς, τοΰ । 
όποιου τώ φανταστικά πηδήματα τώ επιτρέπουν νά . 
έπιπίπτη κατά τού θηράματος—και εΐνε δι αΰτο । 
θήραμα δ άνθρωπος—άπό τό ύψος βράχων δπου οι 
κυνηγός δέν τό φαντάζεται, ή έκ λοχμών άπεχουσών 
δεκάδα μέτρων.

Τό «Τσήταχ» αυτό, άλλως τε, εΐνε ένας έκ τών... 
κυρίων ρόλων τοΰ φίλμ. Ό άλλος εΐνε είς ιερός κρο
κόδειλος έξ ενός περιέργου δσιο καί φρικτοΰ τήν 
θεάν είδους σπανίου, ζώντος εις τινας λίμνας της

Κεντρώας ’Αφρικής καί καλούμενου είς τήν 
γλώσσαν τών ιθαγενών «Τέμπι», έξ ού καί τό φίλμ 
έλαβε τόν τίτλον.

Άλλ’ ό καθαυτό πρωταγωνιστής τού φίλμ εΐνε 
ένα περίφημο λεοντάρι αφρικανικό, σπάνιον δείγμα 
τοΰ είδους τοΰ «αφρικανικού λέοντος», πελοίριον, 
μέ μαύρην χαίτην, όραμα μεγαλοπρεπείας. Αί φω- 
τογραφίαι τοΰ λεονταριοΰ αύτοΰ, τάς όποιας έπέτυ- 
χε νά πάρη διά τό φίλμ του δ δημιουργός του κ. 
Τιέρρυ Κώρτον, δ όποιος τό «έγύρισεν» είς τήν 
ζούγκλαν, εΐνε πράγματι υπέροχοι. Ό υπερήφανος 
βασιλεύς τής ερήμου έχει φωτογραφηθή είς τό βα- 

1 σίλειόν του είς διαφόρους εκδηλώσεις τής άγριας 
του μονήρους καί μεγαλοπρεπούς ζωής εις τό φυσι
κόν-του πλαίσιον, σπαράσσων τό θΰμά του αίφνης, 
ή διασχίζων τήν στέππην καί ωρυόμενος, ή θυμω
μένος, διότι ταράσσουν τήν ησυχίαν του ή ξαπλω
μένος μέ τά πόδια απλωμένα καί τήν κοιλίαν έφα- 
πτομένην τού εδάφους νά δροσίζεται εις τό χείλος 
ενός μικρού τέλματος άναρροφών τό νερό μέ τήν 
γλώσσαν σάν σκύλος, ένφ τά φοβερά μάτια του, κάρ
βουνα προκαλοΰντα φρίκην, ατενώς προσηλωμένα 
προς τόν φακόν, βλέπουν τήν κινηματογραφικήν μη
χανήν.

*
ΊΙ θαυμασία αύτη ταινία δέν έχει καμμίαν σκη

νήν · παιχθεΐσαν». Αποτελεϊται δλόκληρος άπό.φω
τογραφία; ληφθείσας έκ τοΰ φυσικοΰ καί τούτο εΐνε 
εκείνο τό όποιον τήν κάμνει πράγματι πρωτότυπον 
καί μοναδικήν τουλάχιστον πρός τό παρόν. Διότι 
φίλμ μέ μοτίβα σκηνάς άπό τήν ζωήν αγρίων ζώων 
έχουν ληφθή πολλάκις έως τώρα. Άλλ’ ή διαφορά 
εΐνε δτι αί σχετικοί σκηναί έφιλμάροντο είς ζφολο- 
γικούς κήπους ή είς επίτηδες όργανουμένους υπαι
θρίου; χώρους ένα είδος ειδικών στούντιο’, καί τά 
θηρία προήρχοντο όχι σπανίως άπό διάφορα ιππο
δρόμια. Εΐνε αληθές δτι έχουν γίνη καί φιλμ μέ 
θέματα παρμένα πράγματι έπί τόποι' άπό τήν ζούγ
κλαν, αλλά τά θέματα ταύτα ήσαν έλάχισται σκηναί 
ή μάλλον φιότογραφίαι σχεδόν μεμονωμένοι, αί ό- 
ποϊαι παρενεβάλλοντο έν τώ μεταξύ τοΰ καθ’ εαυτό

φίλμ, τό όποιον κατά βάσιν είχε «γυρισθή» είς ένα 
όποιονδήποτε στούντιο.

;Αντιθετως το«Τεμπι»,ώς έλέχθη έχει «γυρισθή» 
ολόκληρον είς τήν ζούγκλαν, έχει άσχοληθή μέ τούς 
τροφίμους ενός ζφολογικοΰ κήπου έχοντος έπιφά- 
νειαν εκατοντάδων τετραγωνικών μιλίων, μάς πα
ρουσιάζει θηρία, άγρια ζφα καί πουλιά ζώντα, κι
νούμενα, τρεφόμενα, σπαράσσοντα καί σπαρασσό- 
μενα, επιτιθέμενα καί αμυνόμενα, είς τό φυσικόν 
των περιβάλλον, κυριολεκτικώςζωντανά εμπρός εις 
τα ματια μας. Συγχρόνως τό φίλμ εξελίσσει ένιόπιον 
τοΰ θεατού ένα άμίμητον πανόραμα τής αφρικανι
κής ζούγκλας, των βουνών καί τών πεδιάδων της, 
τών δασών καί τών στεππών της, τών άδιαβάτων 
λοχμών καί τών τεναγωδών της εκτάσεων.

Η πρωτότυπός καί μοναδικήαύτη κινηματογρα- i 
φική ταινία άλλως τε δέν πρέπει νά ύποτεθή δτι 
έχει ενδιαφέρον προερχόμενον μόνον άπό τήν θαυ- 
μασίως άναπαριστωμένην ζωήν τών άγριων θηρίων 
τής Μαύρης ’Ηπείρου. ’Έχει καί σκηνάς— καί πολ- 
λάς—πραγματικώς αγωνιώδους δραματικού ενδια
φέροντος. CH έκ τοΰ φυσικοΰ ληφθεϊσα σκηνή τού. 
τρομερού κινδύνου, τόν όποιον είς μίαν περίπτωσιν 
διατρέχει δ ιθαγενής ήρως Ίνγκούτι,προκαλεϊ πράγ
ματι καί κυριολεκτικώς τήν άγωνίαν τού θεατοΰ.Ό 
Ίνγκούτι, παρακολουθών ένα έκ τών «κυρίων ρό
λων» τής ταινίας, τό άνοικονόμητον «τσήταχ», τήν 
μεγάλην λεοπάρδαλιν, περί τής οποίας έγινε λόγος 
ανωτέρω, μεταβάλλεται αίφνιδίως άπό κυνηγός είς 
κυνήγιον καί διωκόμενος άπό τό θηρίον μόλις έπι 
τυγχάνει παρά τρίχα —δπως λέγουν —ν’ άποφύγη 
τόν φρικτόν σπαραγμόν χάρις είς τήν ευκινησίαν 
του, άναρπαζόμενος άπό ένα κλάδον καί άναρριχώ- 
μενος δι’ ενός πηδήματος είς ένα δενδράκι εύρεθέν 
είς τόν δρόμον του. Εκτάκτως ένδιαφέρονσαι εΐνε 
επίσης αί σκηναί τοΰ φιλμ αί παριστώσαι μίαν Α
φρικανικήν έλαφον άνασκάπτουσαν τό έδαφος τής 
ξηράς κοίτης ενός ποταμού πρός άνεύρεσιν ΰδατος, 
τό όποιον, καθώς προειδοποιεί τό ζώον τό θαυμά
σιου ένστικτόν του, πρέπει νά ύπάρχη υποκάτω, ένφ 
εις ωραιότατος ζέβρος αναμένει μέ τήν σειράν του 
νά δροσισθή καί δταν τά κέρατα τοΰ συντρόφου τοτ 
τής ζούγκλας ανασκάψου ν τό έδαφος καί άποκαλύ- 
ψουν τό πολύτιμο νερό, αίιόνιον πρόβλημα τής μύ- 
στηριώδους ηπείρου καί τών κατοίκων τής στέπ- 
πης της. 1

Γό πρωτότυπον αυτό φίλμ, δπως ήτο επόμενον, 
έσημείωσε μεγάλην επιτυχίαν καί λόγφ τοΰ ένδιαφέ- 
ροντος τό όποιον παρουσιάζουν αί θαυμάσιοι είκό-' 
νες του, άλλά καί δι’ ένα συμπληρωματικόν λόγον, 
δη συνέπεσε μέ τήν άπό τίνος διεξαγομένην έν τφ 
Γυπφ, καί ιδία άπό τών στηλών τών «Τάϊμς», συ- 
ζήτησιν έν σχέσει μέ τό ζήτημα τής εξοντωτικής θή- 
ρας τών άγριων ζώων, ή οποία γίνεται είς. τήν πε
ριοχήν τής Ταγκανίκας, δπου άκριβώς ό κ. Κώρτον 
«έγύρισε» τό περίφημον φίλμ του. ΓΗ συζήτησις αυ
τή, ώς γνωστόν ήρχισε δι' ενός μακρού άρθρου 
τοΰ κ. Φίντ Χάττον, δημοσιευθέντος είς τούς 
«Τάϊμς». Διά τοΰ άρθρου του αυτού ό κ. Χάττον

άφ’ ενός μέν κατήγγειλεν δτι τά θηρία τής Ταγκα
νίκας καί συγκεκριμένως τής πεδιάδος Σερεγκέττι, 
ή οποία εΐνε πράγματι εις Απέραντος ζωολογικός 
κήπος, έντός τοΰ οποίου ζοΰν δλα τά είδη τοΰ ζωο
λογικού βασιλείου τά όποια τρέφει ή Αμερική, κιν
δυνεύουν νά έξοντωθοΰ/ όλοσχερώς έντός ολίγων 
έτών έάν δέν ληφθοΰνάμεσα μέτρα νομοθετικά πρός 
περιορισμόν τοΰ κυνηγίου σφαγής, τό όποιον διεξά
γουν καί οί ιθαγενείς, άλλά κυρίως καί οί Ευρω
παίοι κυνηγοί. Προ πάντων ό κ. Χάττον έπετίθετο 
κατά τών Αμερικανών, οί όποιοι μέ τήν μανίαν τής 
φυλής των έπιδιώκοντες νά φέρουν είς τόν τόπον 
των έπιστρέφοντες άπό τάς κυνηγετικάς των έκδρο- 
μάς, δσφ τό δυνατόν μέγαν αριθμοί' κυνηγετικών 
τροπαίων, διοργανώνουν πραγματικός σφαγάς τών 
ζώων, θηρεύοντες αυτά δι’ αυτοκινήτων. Δι’ άνεξη- 
γήτους λόγους τά θηρία, ίδίφ οί λέοντες, έπιδεικνύ- 
ουν πρός τό αύτοκίνητον άφοβίαν έκπληκτικήν, φθά- 
νουσαν μέχρι τοΰ νά παραμένουν ακίνητα άκόμη καί 
δταν τό αύτοκίνητον εύρίσκεταί υπό τάς όψεις των 
είς μέτρων τινων άπόστασιν.

¥ ¥

Επωφελούμενοι τής περ'έργου ταύτης άφοβίας 
τών ζώων διάφοροι πολυτάλαντοι Αμερικανοί «δή
θεν» σπόρτσμαν, πλησιάζουν τά ζφακαί τά φονεύουν 
έκ τοΰ άσφαλοΰς. Ό κ. Χάττον, στιγματίζουν εις τό 
άρθρον του τήν «άνανδραν» καί «9ηριώδη« αυτήν 
σφαγήν τών θηρίων, άφ’ ενός έκάκιζε τάς άρχάς τής 
Ταγκανίκας διότι δέν λαμβάνουν άρκούντως αυστη
ρά μέτρα πρός προστασίαν τών ζόδων καί πρόληψιν 
τής έκμηδενίσεως ώρισμένων ειδών αυτών διά διαρ- 
ρυθμίσεως τής θήρας καί προ πάντων δ’ άπαγορεύ- 
σεως τοΰ κυνηγίου δι’ αυτοκινήτων. Άφ’ ετέρου ύ- 
πεστήριζεν δτι δι' ένα πραγματικόν σπόρτσμαν πα
ρουσίαζε πολύ μεγαλείτερον ένδιαφέρον τό κυνήγι 
διά τοΰ φακοΰ άπό τό κυνήγι μέ τό τουφέκι.

Διότι, ένφ τό δεύτερον, παρέχον είς τόν κυνηγόν 
ένα ποσόν συγκινήσεων, τοΰ δίδει ώς άποτέλεσμα 
τής επιτυχίας μίαν δοράν καί μερικός έντυπώσεις 
προσωπικάς, τό κυνήγι διά τοΰ φακοΰ δέν τοΰ πα
ρέχει μέν τήν δοράν, άλλ’ άφ’ετέρου έξττφαλίζει 
είς τόν θηρευτήν καί συγκινήσεις πολύ μεγαλειτέρας 
—διότι καί οί κίνδυνοι εΐνε μεγαλείτεροι έκ τής ά- 
νάψκης τοΰ νά πλησιάση πρός τό θηρίον πολύ πλη- 
σιέστερα δταν θέλη νά τό φωτογραφήση παρ’ δσον 
χρειάζεται διά νά τό πυροβολήση καί τό μέσον νά 
άποθανατίση είς τήν φωτογραφικήν πλάκα τάς σκη
νάς τής ζωής τών θηρίων.

Τό άρθρον αυτό τοΰ κ. Χάττον έπηκολούθησε 
σειρά δλη έπιστολών πρός τούς «Τάϊμς» έκ μέρους 
διαφόρων ειδικών καί αρμοδίων διαμαρτυρομένων 
προπάντων διά τήν καταγγελθενσαν ύπό τού κ. Χάτ
τον »σφαγήν» λεόντων καί βουβάλων αφρικανικών, 
τήν οποίαν έκαμεν εσχάτως όμάς Αμερικανών κυ
νηγών, οί όποιοι έπιβαίνοντες αυτοκινήτων—φαίνε
ται μάλιστα δτι έχρησιμοποίησα,ν καί δύο τοιαΰτα 
είδικώς κατασκευασθέντα, θωρακισμένα καί ώπλι- 
σμέ.να με καραμπίνες επαναληπτικές—-είσώρμησαν 
κυριολεκτικώς είς τήν κοιλάδα Σερεγκέτι καί «κατέ-

I
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σφαξαν» εκ τοΰ ασφαλούς δωδεκάδας δλας αφρικα
νικών βουβάλων καί λεόντων. Ή «σφαγή» αΰτη 
προυκάλεσε γενικήν αγανάκτηση' ακόμη καί εις ε
κείνους οί οποίοι δέν έχουν υπέρμετρου αισθηματι
σμόν προκειμένου περί τών θηρίων καί οί οποίοι 
λογικότατα παρατηρούν δτι υπάρχει μία αντινομία 
μεταξύ τοϋ ενδιαφέροντος διά τήν προστασίαν τών 
ζώων τής ζούγκλας καί ιδία τών μή σαρκοβόρων 
τοιούτων, ώς αί έ'λαφοι, οί ζέβροι, οί βούβαλοι καί 
τής επιθυμίας, έκ μέρους τών ιδίων αυτών ζωόφι
λων, τής προστασίας τών λεόντων, καί τών λοιπών 
σαρκοβόρων θηρίων, τά όποια σπαράσσουν πολύ 
περισσότερον ζφα τής ζούγκλας άπό δσα φονεύουν 
δλοι οί κυνηγοί μαζί. Χαρακτηριστική έν προκειμέ- 
νφ εΐνε ή άπευθυνθεϊσα εις τούς «Τάϊμς» επιστολή 
τού σέρ ’Άλφρεντ Σιάρπ, δστις μεταξύ άλλων γρά
φει δτι «αν καί προσωπικώς κάθε άλλο παρά συμ
παθεί τούς λέοντας τούς οποίους θεωρεί πληγήν 
προωρισμένην νά έκλειψη έφ δσον ό πολιτισμός 
εισδύει είς τήν ’Αφρικήν, τόσο? μάλλον καθ’ δσον οί 
λέοντες εΐνε οί ίδιοι δεινοί καταστροφεΐς άλλων 
ζώων, έν τούτοις θεωρεί τερατώδη τήν αθροιστικήν 
καί άνανδρον σφαγήν οϊα ή καταγγελθεΐσα υπό τοΰ 
κ. Χάττον.

Ή συζήτησις έξηκολούθει δταν προεβλήθη διά 
πρόιτην φοράν τό έκτακτον όντως φίλμ «Τέμπι» περί 
τοΰ οποίου, τό παρόν, άποδεικνύον εμπράκτους δτι 
όντως τό κυνήγιον διά τοϋ φακού τής φοιτογραφι- J 
κής μηχανής εΐνε πολύ μάλλον ενδιαφέρον άπό τό

ΑΗΛΚΣΙΪ
Άποσυρθείς τον γραφείου μου χα&ως και πάσης 

άλλης ατομικής εμπορικής έπιχειρήσεως, κατόπιν τής 
υπό τής εταιρείας Φόξ φιλμ Κορπορέσιον, προσλήφεώς 
μου, δηλώ οτι παρεχώρησα ολα τά εμπορικά μου δικαι
ώματα είς τόν αγαπητόν κ. Στέλιον Δημητριάδην. οστις 
τοϋ λοιπού, θέλει άναλάβη ίι’ϊδίόν τ©υ λογαριασμόν 
τήν έξακολούθησιν καί τάς υποχρεώσεις τών εργασιών 
τούτων.

Εύραχιστώ θερμώς πάντας τούς συναδέλφους φί- 
( λους και πελάτας διά τήν μέχρι τοϋδε έκτίμησιν και 
συνδρομήν των καί ευελπιστώ οτι καί έν τή νέη. μου 
θέσει θέλω τιμηθή ύπ’ αυτών διά τών ιδίων αισθημά
των καί τής αυτής νποστηρίξεως.

Στάμος Β. Σταμέλος

0 ΚΟΡΝΑΤ ΦΑΤΤ ΣΤΗΝ ΟΥΦ\
Τό τελευταίου πρόγραμμα τής Ούφα υπόσχεται 

δσον ποτέ άλλοτε τόσα πολλά. Φαίνεται δτι μετά τό- 
σας δοκιμασίας ή άνω εταιρεία εϊσήλθεν πλέον όρι- 
στικώς είς θετικήν περίοδον δράσεως. "Ενα άπό τά 
ένδεικτικώτερα σημεία είναι καί τά ονόματα τών 
συντελεστών τής νέας παραγωγής,εις τά οποία συγ- 
καταριθμείται ήδη καί ό Κόνρατ Φάϊτ, δστις υπό 
τό σήμα τής Ούφα έδρεψεν τάς ώραιοτέρας του δά- 
φνας. Πρόκειται περί όμιλούσης ταινίας τής παρα
γωγής Ζόε Μάη καί μέ σκηνοθέτην τόν Κούρτ 
Μπερνχάρτ.

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ
--------------- Η

Δέν περνά ίσως ήμερα ποΰ νά μή κυκλοφορήση καί 
άπό μία παράδοξος διάδοσις σχετικώς μέ τά μελλοντικά 
σχέδια τοΰ Τσάρλη Τσάπλιν, ή οποία μέ τόν καιρόν δια- 
ψεΰδεται διά νά κυκλοφορήση καί πάλιν έπιμόνως μέχρις 
ου ένα νέο φίλμ τοϋ μεγαλοφυούς ήθοποιοΰ έλθει νά θέ
ση τελείαν καί παϋλαν διά τόσον διάστημα δσον άρκεϊ διά 
τάς κρίσεις καί τόν θαυμασμόν δλου τοΰ κόσμου γύρω άπό 
τό νέον του έργον.

Ή πλέον έπιμόνως κυκλοφορούσα φήμη εΐνε ότι ό 
Τσάπλιν άπεφάσισε τοϋ λοιποΰ νά «γυρίζη» σοβαρά φίλμ 
καί δή κλασσικούς ρόλους μέ πρώτον παράδειγμα τόν πε- 
ρίφημον ηρώα τοΰ Σαίξπηρ, τόν Άμλετ, ρόλον τόν όποιον 
καί οι ισχυρότεροι ή θοποιοί μετά δυσκολίας άναλαμβάνουν 
νά ύποδυθοΰν, γνωρίζοντες κάλλιον παντός άλλου τάς δυ
σχέρειας τοιούτου έργου.

Έν τούτοις τό μόνον γεγονός μέχρι τής στιγμής εΐνε 
δτι ό Τσάπλιν εξακολουθεί νά εΐνε προσκεκολλημένος είς 
τούς κωμικοτραγικούς ρόλους, εις τούς οποίο ις καί τόσον 
άνεδείχθη. "Ας ένθυμηθή πας τις τόν «Χρυσοθήραν» ή 
τό «Τσίρκους».

’Αμερικανός δημοσιογράφος συνήντησε πρό τίνος τόν 
Τσάπλιν καί τόν ήρώτησε διά τόν τρόπον τής εργασίας 
του καί τά μελλοντικά του σχέδια. Χάριν τών αναγνω
στών τοϋ «Κινηματ. Άστέρος» παραθέτομεν τήν ένδιαφέ- 
ρουσαν συνομιλίαν των :

Είς τήν έρώτησιν πώς πραγματοποιεί τά φίλμ του ό 
Τσάπλιν άπήντησεν : «Σκέπτομαι πολύ πριν γυρίσω» ένα 
μου φίλμ, πάντοτε δέ τά τεμάχια ποΰ παίζω εΐνε άπλού- 
στατα. Προσπαθούν νά άποδώσουν τήν ζωήν δπως εΐνε. 
Στή ζωή τό κωμικό καί τό τραγικό μέρος συμβαδίζουν 
πάντοτε. Τι’ αυτό σε -

να βράδυ συναντάται μέ μιαν μικρή τυφλή άνθοπώλιδα, 
ή οποία έχει σέ μιά γωνία τοϋ δρόμου τό καταστηματάκι 
της. Αυτός τήν συμπονεϊ, άρχίζει νά συζητή μαζί της καί 
άγοράζει μίαν άνθοδέσμην. Πηγαίνει καί τήν έπομένην 

' καί τήν μεθεπομένην καί καθ’ έκάστην άγοράζει πάντοτε 
J κάτι. "Ολες του πλέον ή οικονομίες άφιερώνονται διά τάς 
άνθοδέσμας καί μέρα μέ τήν μέρα νοιώθει καί μεγαλυτέ- 
ρα κλίσι πρός τό τυφλό κορίτσι, τό μόνο πού τόν έπήρε 
στά σοβαρά καί δέν διεσκέδαζε μαζί του, δπως δ άλλος 
κόσμος ποΰ τόν θεωρούσε κωμικόν τύπον.

Διά πρώτην φοράν νοιιόθει τό ωραίο αίσθημα πού προ- 
καλεϊ τό γεγονός δτι ένας άνθρωπος έκίνησε τό ενδιαφέ
ρον τών άλλων. Ό Τσάρλη, δ άνθρωπος τοΰ φιλμ, δ μό
νος πού δέν έχει τίποτε καί αύτή τήν φοράν ούτε ένα ζφο, 
ούτε ένα σκΰλο. Κάθε βράδυ λοιπόν συνοδεύει τό κορίτσι 
στό σπίτι μέχρι τής πόρτας. Εΐνε μιά πραγματική, αγνή 
άγάπη μεταξύ ενός κωμικού βαγαπόντη καί μΐ8ς τυφλής 
κόρης. Τό κορίτσι τόν νομίζει γιά πλούσιο άπό τό ωραίο 
του μπαστούνι καί τό καπέλλο του πού άπό τής άφές φαί
νονται πολύ καλά. Ό Τσάρλη εργάζεται δραστηρίως διά 
νά τήν άνακουφίση. Οϊκονομεΐ δραχμή μέ δραχμή διά νά 
συλλέξη τό άπαιτούμενον ποσόν διά μίαν έγχείρησιν. Καί 
έπί τέλους ή έγχείρησις έγεινε καί έπέτυχεν. Ή άνθοπώλις 
μπορεί έπί τέλους νά βλέπη. Καί τόν βλέπει...καί σκα στά 
γέλοια άπό τήν κωμική έμφάνισι τοΰ άνθρώπου αύτοΰ πού 
άδυνατεΐ νά πιστεύση δτι εΐνε δ εύγενής καί φιλάνθρωπος 
πού έφαντάζετο καί ώνειρεύετο. Καί ή άσπλαχνη τόν έγ- 
καταλείπει. Γιά τόν άτυχή Τσάρλη τό παν έχάθη, τό ω- 
μορφό του δνειρον έσβυσε. Καί μόνος έντελώς έγκαταλε-

κυνήγιον διά τής κα ρ- 
μπίνας καίήσχετική συ- 
ζήτησις εύρεν ούτω νέ
αν τροφήν, αί δέ δια- 
μαρτυρίαι διά τόν πε
ριορισμόν τοΰ κυνηγί .υ 
διά τοΰδπλου^ εις τήν. 
Ταγκανίκα ν ένετά θη- 
σαν τόσον, ώστε ή δι- 
οίκησις τής αποικίας ν’ 
άναγκασθή νά δικαιο- 
λογηθή διά μακράς 
έπιστολής’τοΰ 'γενικού 
γραμματέα»; τήςΚυβερ- 
νήσεως τής Ταγκανικής 
ΑούγκλαςΙΤζαιρντιόν,έ- 
κθέτοντος είς τούς«Τά- 
ϊμς» τάς δυσκολίας τής 
λήψεως άποτελεσματι^ 
κών μέτρων ' προστα
σίας τών ζιόων λόγιο 
τής έκτάσεως· τής αποι
κίας άφ’ ενός καί τής 
ανεπάρκειας τών διατε
θειμένων μέσων καί 
παρεχομένων, νομικώς 
δικαιωμάτων, είς τήν 
αποικίαν άφ’ ετέρου. 
Καί ό καυγάς εξακο
λουθεί.

Σκηνή άπό τό έργον παραγωγής Pitalluga 1929—30 «Ίουδήθ καί Όλοφέρνης» μέ 
τήν ώραιοτατην καί διάσημον καλλιτέχνιδα. πλαστικών χορών Τζία Ρουσκάγια καί 
τόν Βαρθολομαίο Παγκόνο (Μασίστας). Τήν έκμετάλλευσιν τοϋ μεγαλειώδους αϋ- 

τοΰ έργου έχει τό γραφείου τρΰ κ. Δημ. Καροά.

κάθε δράμα ευρίσκει τις 
καί δόσιν κωμικού ή 

γκοοτέσκ. Ζώ κάπως α- 
πομεμακρυσμένος καί άρ- 
κετά ήσυχος, είδα δμως, 
έδιάβασα καί έμελέτησα 
πολλά καί δλας μου τάς 
έντυπώσεις καί τάς ιδέ
ας προσπαθώ νά άπο 
δώσω στό φίλμ. Ιδού 
ολόκληρο τό μυστικό τής 
τέχνης μου».

Σχετικώς δέ μέ τό νέο 
του φίλμ δΤσάπλιν. άπήν- 
τησε τά κάτωθι : «Τό 
νέό μου φίλμ φέρει τόν 
τίτλον Τά φώτα τής 
πόλεώς». Λαμβάνει χώ 
ραν σέ κάποια μοντέρνα 
μεγαλούπολη'. Φαντα 
σθήτε Παρίσι, Νέαν 
Ύόρκην, Λονδϊνον η 
Βερολΐνον. ’Εργάζομαι 
σχετικώς 14 ήδη μήνας 
καί έν τούτοις πρό τοΰ 
φθινοπώρου εΐνε άδύ- 
νατο νά εΐνε έτοιμον.

Ή ύπόθεσις εΐνε καί 
πάλιν άπλουστάτη.'Η κυ
ρία φυσιογνωμία εΐνε 
καί πάλιν δ βαγαπόντης 
τών δρόμων Τσάρλη, ό 
πρωταγωνιστής δλων τών 
Τσάπλιν φίλμ. "Ολος δ 
κόσμος ποΰ τόν συναντά 
γελφ μαζί του καί δια
σκεδάζει μ’ αυτόν, εΐνε δ 
κωμικός τύποςκαί ή μάγ
κες τόν κοροϊδεύουν. Έ-

Μία χαρακτηριστική σκηνή» τού έργου «’Αγάπη στήν έρημο» μέ τήν Όλιβ Μπόρ- 
ντεν, τόν Νόαχ Μπήρυ καί τόν Τρεβόρ κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Ζώρζ Μελφόρ, σκη
νοθέτου τών έργων «Ό Σεΐχης» καί «Ό υιός τοΰ Σεΐχη». Τήν έκμετάλλευσιν τοΰ 

άνωτέρω έργου θά έχη διά τήν Ελλάδα δ κ. Δημ. Καρράς.
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ΕΕΚΑΙ δοος ΕΤΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Έν Τριπόλει τή 4]8]2ί)

Πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ «Κινηματογραφικού 
Αστέρος». ’Α θ η να ς^

Προ πολλοΰ χρόνου δι’ επιστολών μου πρός α- 
παντα τά γραφεία ένοικιάσεως κινηματογραφικών 
ταινιών υπέδειξα τό διενεργοΰμενον λαθρεμπόρων 
μεταξύ Σπάρτης—Γυθείου παρά τοΰ κ. Κοτρσοΰ- 
μη. Άτυχώς αί έπιστολαί μου αύται δέν ετυχον προ
σοχής και έρίφθησαν, ασφαλώς, εις τόν κάλαθον 
τών άχρηστων.

’Επειδή ή τοιάύτη αδιαφορία τών γραφείων 
άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου ή στάσις έν προκειμένω 
τοΰ διευθιντοΰ τοΰ τμήματος έκμεταλλεύσεως τής, 
Σινέ-Όριάν, εις κάποιαν μετ’ αύτοΰ συνάντησίν| 
μου, άφήκεν νά ύπονοηθή ότι ή ανωτέρω πράξις 
μου ίσως νά ωθείτο άπό επαγγελματικήν αντιζηλίαν ' 
έπαυσα πλέον νά ενοχλώ σχετικώς τά γραφεία άμυ- | 
νόμενος οΰτω καί τής άξιοπρεπείας μου τήν οποίαν j 
έΟεώρησα προσβληθεΐσαν έφ όσον ούτε ες άβρό η- 
τος κάν ετυχον άπαντήσεως.

Οί παρ’ έμοΰ όμως καταγγελθέντες άπεθρα· 
σύνθησαν έκτοτε καί έργα τά όποια εΐχα κλείσει έγω 
διά τήν Σπάρτην έβλεπα νά προβάλλονται παρ 
αυτών. Διεμαρτυρήθην τότε έκ νέου είς την Σινέ- 
Όριάν ή οποία δμ> ς άγνοώ τί μέτρα έλαβεν.

Φέρων είς γνώσιν υμών τό ανωτέρω επιφυλ/.ασ- 
σομαι όπως εντός δγίγου—εάν μοί παραχωρησητε 
τάς στήλας τοΰ εγκρίτου υμών περιοδικού τό οποί
ον τοσάκις ένίσχυσε τούς τίμιους αγώνας—να απο
δείξω καί δι’ επισήμων εγγράφων τά παρ εμού κα- 
ταγγελόμενα οπότε πιστεύω νά κατορθωθή ο περιο- 
σμός τοΰ κακού καί νά έκκαθαρισθή τό επάγγελμα 
τών επιχειρηματιών τοΰ κινηματογράφου εκ των δι
αφόρων είς αυτό παρεισφρυσάντων παρεισάκτων.

Διατελώ μετά τιμής
Γ. Β. Χριστόπουλος

Τ7ΚΙΝ1Α1

Τό Πανεπιστήμιου τοΰ Χάρναρτ τών ϊ'’(ι)στοτ^- 
ρων καί μεγαλειτέρων πανεπιστημίων τής Αμεοική* 
εξέλεξε διόδεκα ταινίας τής παραγωγής τοΰ । ή^ι, χα
ρακτήρισαν αύτάς ώς κλασσικός ταινίας με τ(')ν σζ0- 
πόν νά τάς διαθέση διάτό τμήμα κινηματογραφικής 
τέχνης τοΰ Μουσείου Χάρβαρντ—Φόγκ. Μεταξύ τών 
δώδεκα αυτών ταινιών εΐνε καί τό γνιοσ’τόν «Βαριε
τέ» τό δποΐοι*προεβλήθη προ διετίας είς τήν Έλ 
λάδα.
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λειμένος περιπλανάται κάτω άπό τά φώτα τών δρόμων τής 
μ,εγαλουπόλεως...

Περισσότερα σχόλια περιττεύουν' δ αναγνώστης αντιλαμ
βάνεται σαφώς πόσον ενδιαφέρον παρουσιάζει τό νέον αυ
τό φ'λμ μιας έκ τών μεγαλοφυεστέρων αληθώς προσωπι
κοτήτων τής έβδομης τέχνης.

■^.■■■■■■BBBBBBBSBB ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ

♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜ4Τ0ΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ♦
βΒ'ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ■■■■■■■■■■

Ό Έρνστ Λοΰμπιτς ήρχισε τό «γύρισμα» τής όπερέττας 
ή «παράταξις τοΰ έρωτος» μέ πρωταγωνιστήν τόν Μωρίς 

ί Σεβαλιέ καί τάς δημοφιλείς αρτίστας έπιθεωρήσεως Ζάνέ 
I Μακντόναλντ καί Λίλιαν Ρότ. Πρόκειται, φυσικά, περί ό- 
μιλούσης ταινίας.

I —Μία άγγλική κινηματογραφική εταιρεία διέθεσεν 150 
000 λίρ-ς διά τό «γύρισμα» μιας όμιλούσης ταινίας, σχε
τικής μέ τήν ζωήν τοΰ Σαίξπηρ.

—Μέχρι τής στιγμής 62 διάφορα συστήματα όμιλουσών 
ταινιών λειτουργούν έν ’Αμερική.

—'Ο Νόρμπετ Φάλκ γράφει τό σενάριο τοΰ νέου φίλμ 
τοΰ Ντυπόν διά τήν ~C reenbaum» «Δύο κόσμοι»».

—Ή ’Αργεντινή έχει καί αυτή ιδίαν παραγωγήν. Ή κυ- 
ριωτέρα κινηματογραφική εταιρεία εΐνε ή ίδρυθεϊσα μέ Ι
σπανικά κεφάλαια Soiedad Anonyma Hisqano America
na Manzanera».

—Ή Μεσραμπόφίλμ, η γνωστή ρωσσική Εταιρεία καί 
μία άλλη νορβηγική, άπεφάσισαν νά «γυρίσουν» άπό κοι
νού τά πλεϊστα ιψενικά έργα καί πρώτον τά «Φαντά
σματα».

—Ό Ούϊλλιαμ Φόξ έτραυματίσθη βαρέως ένεκα αΰτο- 
κινητικοϋ ατυχήματος. Ό σωφέρ άπέθανεν, αί δέ συνοδεύ- 
ουσαι τόν Φόξ 3 κυρίαι έτραυματίσθησαν έλαφρώς. Έν τού- 
τοις ή κατάστασις τοΰ Φόξ δέν εμπνέει καί απολύτους ανη
συχίας.

—Ή γνωστή ήθοποιός ’Όλγα Τσέχοβα ένήγαγεν είς τά 
δικαστήρια τήν εταιρεία της, διότι τής κατακρατεί μισθούς 
πλέον τών 120,000 μάρκων. Τό δικαστήριον έζήτησε τήν 
προσαγωγήν νέων μαρτυρικών αποδείξεων. Έν τώ μεταξύ 
οί καλλιτεχνικοί κύκλοι μ’ ενδιαφέρον παρακολουθούν τήν 
δίκην αυτήν τής Τσέχοβα εναντίον τής Τσέχοβα. (Ή εται
ρεία της δηλ. εΐνε Τσέχοβα-φίλμ).

Τό ώραϊον φίλμ, τό όποιον είδαμε καί ημείς άπό τής 
οθόνης τοΰ «’Αττικού», τό «ζωντανό πτώμα» άπηγορεύθη 
νά προβληθή στήν Ουγγαρίαν. —

—Στό φίλμ τής Metro «Έπιθεώρησις τοΰ Χόλλυγουντ 
1929; , ό“Τζών Τζίλμπερ καί ή Νόρμα Σήρερ θά παίξουγ 
μίαν παρωδίαν τοΰ «Ρωμαίου καί τής Ίουλιέττας».

Ή αμερικανική ήμερησία έφημερίς» «Νταίηλ Νύϋς» 
ήρώτησε ποία ή δημοφιλέστερα ήθοποιός τής ’.Αμερικής. 
Τάς περισσοτέρας ψήφους συνεκέντρωσεν ή Κλάρα Μπόου 
καί ή Γκρέτα Γκάρμπο. ’Ιδού αί πέντε πρώται :

Κλάρα Μπόου 18063 ψήφους
Γκρέτα Γκάρμπο 14552 »
Ζοάν Κράφορντ 5447 »
Βίλμα Μπάνκυ 3553 . »
Νανσϋ Κάρολλ 3436 »

’Ακολουθούν μέ όλιγωτέρας ή Μαίρη Πίκφορντ, Ντολο- 
ρές ντέλ Ρίο, Ντολορές Κοστέλλο, Ζανέτ Γκαίηνορ καί 
Κόλιν Μούρ.

—15 έκατομ. δολλάρια υπολογίζεται ότι εΐνε αφιερω
μένα ήδη εις συσκευάς όμιλουσών ταινιών.

— ’<J Λουϊ. Ναλμάς ίδρυσε κατ' αύτάς έν Παρισίοις 
εταιρείαν όμιλουσών μέ κεφάλαιον 3 έκ. γαλλ. φράγκων 
τήν Societe Anonyme Francaise d' Appareiles el Fi
lms Sono res«.

ΊΙ Paramount προσέλαβ^ τόν 26ετή Ιταλόν τενόρον 
Νίνο Μαρτίνι.

— Διαδίδεται καί πάλιν ότι ό Τσάπλιν θά υτοδυθή 
τον Άμλέτον.

— Τό νέο φίλμ τοΰ’Άμπελ Γκάνς τιτλοφορείται Τό 
τέλος τοΰ κόσμοι.’. Μέχρι τής στιγμή; όμως οί ήθοποιοί 
δέν έξελέγησαν.

— Ή Γκρέτα Γκάρμπο λίαν προσεχώς θά «γυρίσιμ 
τήν πρώτην της ομιλούσαν ταινίαν υπό τήν σκηνοθεσίαν 
τοΰ Κλάρενς Μπρόουν, τήν «’Άννα Κρίστη».

’— ‘Π Μπέμπε Ντάνιελς πρωταγωνιστεί είς τήν ομι
λούσαν φιλμοπερέτταν Di.viana

— 'Η Σούζη Βερνόν καί ή Μπέττη Μ.τ'ιρντ πρωταγω
νιστούν είς ένα νέο φίλμ τής D.L.S.

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! ΤΗΣ ΔδΡΟΘΕΑΣ ΜΠ0ΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μέ μεθοδικότητα, χωρίς ούτε μίαν στιγμήν νά 
παύση νά έξετάζη προσεκτικά τόν συνομιλητήν του, 
δ Τζέρολντ εξέθεσε λεπτομερέστατα τήν «ύπόθεσιν 
Χάρντυ», άπό τήν αρχήν τών ερευνών του μέχρι 
τέλους. Δέν άπέκρυψε τίποτε, ούτε τήν ιστορίαν τών 
πούρων πού προσέφερεν ή Δίοροθέα, ούτε τά ύ
ποπτα διαβήματα τοΰ Φόστερ Δάρζιν.

—Δέν υπάρχει άμφιβολία, έφώναξε μέ άναίδειαν 
δ Ούΐξ, δτι αυτός δ Δάρζιν εΐνε δ ένοχος. Ποΰ εύ- 
ρίσκεται τώρα ;

— Θά έλθη είς τό γραφεΐον μου εντός ολίγου, 
άπήντησεν δ Γκαίρισων.

—Τότε νά καλέσετε τήν άστυνομίαν νά τόν συλ- 
λάβη, διέταξεν δ Ούΐξ. Μήν άφήσετε νά σάς φυγή.

—Περιμένετε ολίγον, κύριε Ούΐξ, δέν έτελείωσα 
άκόμη. Φαίνεται δτι υπάρχει κά'ποιος δ όποιος προ 
πολλοΰ επιζητούσε νά έκδικηθή τόν Χάρντυ. 'Ο μα
καρίτης τόν έφοβεΐτ ι πολύ καί τόν άπέφευγε πάν
τοτε. Δέν νομίζετε δτι πιθανόν δ άνθρωπος αυτός 
νά ενέχεται επίσης είς τό έγκλημα ;

(’Ακολουθεί)
·η·α·Β·Β·····ΒΟΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ 
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ΣινεφΙλ (Ένταΰθα). 1) Είς τό Quartier Latin (παρα
γωγή Sofar, σενάριο Maurice Dekobra, σκηνοθεσία Au
gusto Genina, διάκοσμος H. Aguettaud, Robert. Gys καί 
Schroeder, όπερατέρ Hoesh, Asselin καί Mouteran) παί
ζει πράγματι, εκτός τής Carmen Boni, καί τοΰ Ιιναη Ρέ- 
trowich είς τούς κυρίους ρόλους, τό εϊδωλόν σας ή Gina 
Manes τόν ρόλον τής πριγκηπίσσης Bolinsky. Θά τήν θαυ·» 
μάσητε έπίσης τόν προσεχή χειμώνα είς τό S.O.S.· (σώ
σατε τάς ψυχάς μας) καί είς τάς «Νύκτας πριγκήπων». 
Ή έν λόγιρ διάσημος Γαλλίς καλλιτέχνις εΐνε ηλικίας 34 
ετών, παρισινή τήν καταγωγήν καί ύπατδρευμένη μετά τοΰ 
επίσης ήθοποιοΰ τοΰ κινηματογράφου Georges Charlia. 
Ή διεύθυνσις της εΐνε : 1 Bue Gabrielle Paris (XVIII)· 
2) Πράγματι ύπήρξεν αμέλεια νά μή σημειωθή τό όνομά 
της εις τήν διανομήν τών ρόλων, άλλά τοΰτο δυστυχώς 
συμβαίνει τόσον συχνά έδιώ είς τήν Ελλάδα ! ! 3) Ή ζη- 
τηθεϊσα εκτενής διανομή τών ρόλων θά γίνη είς προσεχές 
φύλλον ελλείψει χώρου. 4) Τό τοιοΰτον επιτυγχάνεται διά 
τής διπλής φώτογραφήσεως καί καταλλήλου συναρμολο- 
γήσεως κατά τήν έκτύπωσιν καί κοπήν τής ταινίας. 5 
Ευχαρίστως.

Mi—Ky (Ένταΰθα). Αί ζητηθεϊσαι διευθύνσεις εΐνε : 
1) Maria Zacobini Friedrich Wilhelmstrasse 13 Berlin, 
AV. ϊθ καί 2) Τής El. la Porta: Ufa Slahndorferstrasse 
77- 10.7. Neubabelsberg Deutschland.

Μ. ’Αναγνώστου (Μυτιλήνην). Conrad Veidt Ufa. Sta- 
hudorferstrasse 77—10.7 Neubabelsberg. Deutschland. 
Διά τάς λοιπάς πληροφορίας παρατηρήσατε τήν στήλην 
αλληλογραφίας προηγουμένου φύλλου.

Δ. Μ. Δημη ριάδην (Δράμαν). Ή Nila Naldi εΐνε μία 
άπό έκείνας τάς καλλιτέχνιδας αί όποίαι «γυρίζουν» κατά 
περιόδους. Πρό τίνος ήργάζετο είς τήν γαλλικήν εταιρίαν 
Slar-Film .71, rue Saini Georges Paris (IX). Διευθύνατε 
έκεϊ τήν επιστολήν σας καί θά τήν διαβιβάσουν.

Σπόρτομαν (Καστοριάν). Διά τήν Μιράνταν Θεοχάρην 
καί Δ· Τσακίρην διευθύνατε τήν επιστολήν σας είς τήν 
έλλην. κινιμιατ. εταιρίαν Dag Film Co Μητροπόλεως 1 Α
θήνας.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
— Ναί, αναγνωρίζω δτι ήργησα νά σάς παρου

σιάσω τήν έκθεσίν μου, εϊπεν ό Γκαίρισων, ό ό
ποιος, ένστικτωδώς, έξήταζε τόν επισκέπτην του μέ 
προσοχήν, άπό τής κεφαλής μέχρι τών ποδών. Δέν 
έχασα δμως τόν καιρόν μου. Ή ύπόθεσις, δπως 
γνωρίζετε, εΐνε άρκετά πολύπλοκος.

— Τί εΐνε πάλιν αυτή ή ιστορία πού δημοσιεύ
ουν σήμερον αί εφημερίδες ; Τό όνομά σας άναφέ- 
ρεται μαζί μέ τό όνομα μιας ανεψιάς τοΰ Χάρντυ, 
ή «ποία ύπανδρεύθη γιά νά τόν κληρονομήση. Πώς 
διάβολο έχετε άνακατωθή σ' αυτήν τήν ύπόθεσιν ;

— 'Η «ιστορία» αυτή, όπως τήν είπατε, άπήν
τησεν ό Γκαίρισων μέ ψυχραιμίαν, μολονότι ή προ
σεκτική έξέτασις τοΰ Ούΐξ τοΰ έπροξένει ζωηράν έν- 
τύπωσιν, ή «ιστορία» αυτή εΐνε εντελώς προσωπική 
μου ύπόθεσις. Δέν έχει τίποτε τό κοινόν μέ τήν ερ
γασίαν πού άνέλαβα γιά λογαριασμόν τής εται
ρίας σας.

—■ Καλά, καί σέ ποιον σημεΐον έχουν φθάσει αί 
έρευναί σας ; έφώναξεν ό Ούΐξ. Γνιορίζετε. δτι ό 
Χάρντυ έδολοφονήθη. Είς αυτό τουλάχιστον ελπίζω 
δτι εΐσθε σύμφωνος.

Ό Γκαίρισων έκύτταξε καί πάλιν προσεκτικά 
τόν συνομιλητήν του. Τόν έμελέτησε καλά, πριν α
πάντηση. Τί ζωντανή προσωποποίησις τοΰ Χούγκ 
Κλήβ ! Εΐχεν εμπρός του τόν άνθρωπον πού ώ- 
μοίαζεν άκριβώς μέ τήν περιγραφήν πού τοΰ εΐχε 
κάμει ό Δάρζιν. Καί τί ήτο δυνατόν νά γνωρίζη δ 
Ούΐξ γιά τόν θάνατον τοΰ Χάρντυ, ώστε νά όμιλή 
μέ τήν τόσην πεποίΰησιν περί δολοφονίας ;

— ’Αλλά, νομίζω δτι εγώ δέν άνέφερα δτι πρό
κειται περί εγκλήματος, είπε μέ ψυχρότητα δ 
Γκαίρισων.

Ό Ούΐξ τόν έκύτταξε μέ άνησυχ αν.
— "Οσα μοΰ είχατε πή κατά τήν έπίσκεψίν σας 

είς τά γραφεία τής άσφαλιστικής εταιρίας, μοΰ έ 
δωσαν νά εννοήσω ένα τέτοιο πράγμα, άπήντησεν 
δ τελευταίος ύστερα άπό όλιγόλεπτον δισταγμόν. 
'Οπωσδήποτε, πρέπει νά έχω τήν έκθεσίν σας. Α
παιτώ νά τελειώνετε τό ταχύτερον.

Ό Γκαίρισων ένθυμήθη δτι τήν ιδίαν ημέραν 
πού έπεσκέφθη τόν Ούΐξ εις τά γραφεία τής Ε
ταιρίας εΐχεν έξαφανισθϋ άπό τήν τσέπην του τό 
δηλητηριώδες ποΰρον. Έξαφνα, είς την σκέψιν τοΰ 
έμπειρογνωμονος-έγκληματολογου ήλθεν η ίδεα ότι 
εις τόν υπόγειόν σιδηρόδρομον, μέσα είς τον συνω
στισμόν ό Ούΐξ ήμποροΰσε πολύ καλά νά τοΰ τό 
κλέψη τό ποΰρον.

Έθειόρηοε τήν στιγμήν κατάλληλον για να εξα
κρίβωση εάν ή υποψία του ήτο βάσιμος.

— Κύριε Ούΐξ, εϊπεν δ Τζέρολντ θά προσπα
θήσω νά σάς ευχαριστήσω. ’Αλλά, εάν δεν έχετε άν- 
τίρρησιν, ή έ'κθεσίς μου δέν θά εΐνε γραπτή, θά τήν 
κάμω προσωπικώς καί μάλιστα τώρα αμέσως.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας
Μολονότι βαδίζομεν πλέον γοργώς πρός την χειμε

ρινήν περίοδον έν τούτοις ή επίμονος καλοκαιρία καί 
τά κννικά καύματα διατηρούν καί επαυξάνουν τήν κί- 
νησιν εις τά θερινά κινηματοθέατρα. τά όποια, όλα ανε
ξαιρέτως έργάζονται θαυμάσια.

* * 
*

'Εν τώ μεταξύ ήρχισαν αί προετοιμασίαι των χειμε
ρινών κινηματοθεάτρων.

Ούτω τό «Σπλέντιτ» ανακαινίζεται σχεδόν εξ ολο
κλήρου διαρρυθμιζομένου τελείως τού τε εσωτερικού 
καί εξωτερικού του. Τό υπερώον αλλάζει μορφήν, τά 
άνω θεωρεία καταργούνται, τά καθίσματα—δέν υπήρχε 
χαί τόσον μεγάλη άνάγκη~άν ^καθίστανται, τό χώλλ 
ευπρεπίζεται καί ή πρόσοψις καλλωπίζεται καί εξωρα
ΐζεται εις τρόπον ώστε τό θέατρον αλλάζει τελείως 
μορφήν.

Μετατροπαί* έπισκευαί, διαρρυθμίσεις καί ανανεώ
σεις γίνονται επίσης καί είς τό «’Αττικόν- καί τά δύο 
δέ θέατρα τής Σινέ Όριάν αποκτούν νέας μηιανάς ηλεκ
τρικού ρεύματος μεγάλης παραγωγής διά τών οποίων ό 
φωτισμός θά πενταπλασιασθή.

* * 
> * 'Ανακαινίζεται ωσαύτως καί ετοιμάζεται διά τήν χει

μερινήν περίοδον καί τό «Πάνθεον». Καί είς τό «Ίν- 
τεάλ» επίσης πρόκειται νά γίνουν μετατροπαί, αλλά 
έκεΐ ή έναρξις τών σχετικήν εργασιών θά άργήση 
λόγω τού οτι θά λειτουργήση άκόμη τούτο επ' αρκετόν 
ώς θέατρον.

* * 
*

Ή προμήθεια τών ταινιών αί όποΐαι θά προβληθούν 
κατά τήν έφετεινήν χειμερινήν περίοδον συνεπληρώθη 
πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου.

'Η Σινέ Όριάν έχει κλείση ήδη διά τού διευθυντού 
αυτής κ. Β. Βακογιάννη μεταβάντος ειδικώς πρός τούτο 
είς τήν Ευρώπην περί τάς 45 ταινίας έξ ών 8 ρωσικής 
παραγωγής. "Οπως βεβαιούται έκ τών γραφείων τής 
'Εταιρείας έκ τών ανωτέρω 45, αί 20 εΐνε άνώτεραι 
πάσης άλλης προβληθείσης μέχρι σήμερον.

'Η Φόξ καί τινα άλλα γραφεία εισαγωγής αναγγέλ
λουν έπίσης τήν εισαγωγήν ικανού αριθμού έκλεκτών 
ταινιών, τών οποίων όμως οί τίτλοι δέν μετεφράυ θησαν 
είσέτι είς τήν 'Ελληνικήν.

Τό γραφζΐον έξ άλλου τού κ. Βουλγαρίδη μάς ανήγ
γειλε τόν κάτωθι κατάλογον έκ τών καλλυτέρων ται
νιών τάς όποιας έφερε διά τήν έφετεινήν περίοδον. 
«Κιβα>τός τού Νώε», Τραγουδιστής τής Τζάζ», Ουρα
νός τής δόξης 9 Μή έοτεμμένη βασίλισσα , Πρι- 
γκήπισσα Όρλώφ» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ. Ό άνθρω
πος καί ή στιγμή» μέ τήν ιδίαν. «*’Ερως καί διάβολος 
μέ τήν Κόριννα Γκρίφφιθ, Κίτρινος βασιλεύς μέ τήν 
Ντολορές Κωστέλλο, Γυναίκα τού δρόμου». μέ τήν Κό
ριννα Γκρίφφιθ. «Καρδιά πριγκηπίσσης μέ τάν Μπίλ
λυ Ντόβ, «Ματωμένη θάλασσα», «‘Ωραία τής Βαλτι
μόρης μέ τήν Ντολορές Κωστέλλο», ‘Η κραυγή» Μέγα 
μελόδραμα κλπ. t

* 
$ *

"Οπως άνηγγείλαμεν είς τό προηγούμενον φύλλον 
λον μας αί τελευταίαι άρχαιρεσίαι τής Π.Ε.Κ.» έφεραν 
είς τήν διοίκησιν αυτής τόν κ. Γκρέτσην ιδιοκτήτην τού 
συνοικιακού κινηματογράφου «Μαγεία».

"Οπως πληροφορούμεθα ήδη τό γεγονός προκαλεΐ 
ήδη δυσφορίαν είς τάς τάξεις τών ιδιοκτητών κεντρικών 
κινηματογράφων καί άλλων ιδιοκτητών μεγάλων 
κινηματογραφικών έπιχειρήσεων βαρέως φερόντων τήν 
έκλογήν προσώπου προερχόμενου έκ τής κατηγορίας 
τών μικροτέρων έπιχειρηματιών.

’ Ας μάς έπιτραπή νά θεωρήσωυεν ώς άδικαιολογή- 

τους τάς σημερινός διαμαρτυρίας.'Εν πρώτοις ανεξαρτή
τως τού άν ό κ. Γκρέτσης εΐνε μικρός ή μεγάλος έπι- 
χειρηματίας εΐνε γεγονός ότι ήτο κανονικώτατα μέλος 
τής 'Ενώσεως έχον όλα τά δικαιώματα τού έκλέγειν καί 
έκλέγεσθαι. Έφ* όσον δέ ή έκλογή του έγένετο διά μεγί
στης πλειοφηφίας δικαιότατα καίκάλλιστα έγινε καί θά 
μείνη πρόεδρος τής < Π.Ε.Κ.

'Εξ άλλου όπως ό σημερινός διά τό ανωτέρω γεγονός 
θόρυβος καθίσταται άκόμη περισσότερον αδικαιολόγητος 
άν ληφθή ύπ' όφιν ή μέχρι τής παραμονής άκόμη τών 
άργαιρεσιών έπιδεικτική αδιαφορία τών σήμερον δυσφο- 
ρούντων, διά κάθε τι τό άφορών τήν "Ενωσήν' αδιαφο
ρία. ή οποία ώδήγησεν πολλάκις είς θυμούς καί συκο
φαντίας κατά τού περιοδικού τούτου διότι έτόλμα νά 
άσχοληθή μέ τά τής κακής διοικήσεως τού σωματείου.

Μεταξύ τών κεντρικών κινηματοθεάτρων πού θα 
λειτουργήσουν κατά τήν προσεχή κινηματογραφικήν πε
ρίοδον συγκαταλέγεται καί τό έπί τής οδού Σταδίου θέα
τρον «Απόλλων» καί ακριβώς έναντι τού «'Αττικού - 
τό όποιον ένοικιάσθη υπό τού κ. I. Κουρουνιώτη. Τό 
θέατρον «Απόλλων» διασκευαζόμενον καταλλήλως θ' 
άρχίση λειτουργούν άπό τού προσεχούς ’Οκτωβρίου.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Κιγκ-Ζώρζ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοδι- 
στρούλες», «Ό ναός τής ’Αφροδίτης', Τσετσακώ», καί 
«Ροζίτα».

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν «Τό χαρέμι τον 
Όσμάν», «Ζήτημα τιμής», «'Υπό τήν σκιάν τών τάφων», 
«Πρωινή αΰταπάρνησις καί «Αί περιπέτειαι τοΰ Σαρλιό».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ό στοιχειωμένος 
πύργος· , Περιπέτειαι τοΰ Σαρλώ ’, «Δράματα οίκων άνο- 
χής«, Αστυνόμος καβαλλάρης» καί«Ό δόκτωρ Σατανάς».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τό στοιχειωμένο 
σπήτι», «Όδέττη» καί «Ό Σαρλιό στό ίπποδρόμιον».

Κινημ. Καραβάν Σαράι. Προεβλήθησαν »Λευκή 
’Αδελφή», »'Η κυρία μέ τάς καμελίας«, «Μεσσαλίνα» καί 
«Κατηραμένος νά είναι δ πόλεμος .

Κινημ. Χαρίλαος. Προεβλήθησαν «'Ο κόμης Μοντε- 
χρήστος», Δύο κατάδικοι καί «Μαύρη χορεύτρια .

Κινημ. “Αλσος, Προεβλήθησαν «Ό υίός τοΰ Ζορρό», 
'Ο άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό», «'Ο μάγος τοΰ Όζ», «'Ο 

δαίμων τών Παρισίων , Τί έπαθε ό Γιάννης» καί «Οίκοι 
ανοχής».

Κινημ. Καπρίς. Προεβλήθησαν «Κροκέτ , ‘Αγρια δι
καιοσύνη , «Ό κόμης Κιόστια καί «Αναπληρωματικός 
σύζυγος».

Κινημ. Τσιμισκή. Προεβλήθη «Ή πληγωμένη πετα
λούδα». Καραγιάννης
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΝ (Θεσ)νίκης)

Κινημ. Διόνυσο;. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό χορευ
τής τής κυρίας μου» καί «Τί έπαθε ό Γιάννης·. Προσε
χώς Ή Μητρόπολις». Βικΐας
ΧΑΝΙΑ

Κινηματ. Δημοτ. Κήπου. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Λουϊζιάνα», «Παριζιάνες», «Οί κατάσκοποι» είς δύο έπο
χάς, Μεγάλη περιπέτεια», Μοντέρνα γυναίκα», «Τό κο
ρίτσι τής Ρεβύ«, «Μιά νύχτα στό Λονδίνο», Ή κυρία μέ 
τή μάσκα» καί «Φωτιά .

Κινημ. ιΣπλέντιτ>. Προεβλήθησαν τά έργα Ή δικη- 
γορίνα», Οί αρπαγές τής Δύσεως», «Βαλέντσια», Δρόμος

γου, τόν τής Έξωραϊστικής , δημιουργηθέντος ώς έκ τού
του ένός ούτως είπεϊν μονοπωλίου κινηματογράφου. Ή ά- 
παγόρευσις λοιπόν αΰτη τών υπαιθρίων κινηματογράφων, 
εκτός τοΰ δτι υπήρξε καταστρεπτική διά τούς δύο μή λει- 
τουργήσαντας τοιούτους, άλλά έσχε θλιβερά άποτελέσμα- 
τα καί γιά τό κοινό μας. Ή διεύθυνσις τής «Έξωραϊστι- 
κής», βασιζομένη είς τό μονοπιόλιόν της καί μή φοβουμέ- 
νη κανένα συναγωνισμόν, άνέλαβε νά μάς παρουσιάση ο
λόκληρον τό στοκ ένός μόνον γραφείου χωρίς οΰδεμίαν 
διάκρισιν. Είμαι βέβαιος δμως δτι καί ή ιδία δέν εΐνε Απο
λύτως ευχαριστημένη άπό τόν εαυτόν της καί τό τέλος τής 
έποχής θά τής άποδείξη πόσο άσχημα έκαμε νά θελήση 
νά έκμεταλλευθή τήν περίστασι είς βάρος τοΰ κοινοΰ τής 
πόλεώς μας, παρουσιάζοντάς του έργα τής σειράς κι’ αυ
τά διχοτομημένα.

Κινημ. Έξωραϊστικής. Προεβλήθησαν Σάλλυ ή κό
ρη τοΰ ιπποδρομίου», Δόν Ζουάν», «Πού ήτανε δ Γιάν
νης», «’Αντίο νεότης», «'Ιπποδρόμιον», «Σόνια», «'Ο άν
θρωπος μέ τήν ’Ισπανό» καί «Τολμηρός άεροπόρος» .

Κινημ. Κύματα. Προεβλήθησαν τρεις δίπρακτες κω
μωδίες τοΰ Σαρλώ, Οί Άθλιου , «Ό βασιλεύς τών κά
μπων», 'Ο ίπποδαμαστής» καί «'Ο τολμηρότερος νικά».

Κινημ. Συνοικισμού. Προεβλήθησαν τά ίδια έργα τοΰ 
κινηματογράφου «Τά Κύματα». Παπαβασιλείου
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Αλάμπρα. Προεβλήθ ησαν τά έργα «Ό δημό
σιος υπάλληλος» μέ τόν Άντρέ Ροάν, «Τό λιμάνι τών δα- 
κρύοίν», «Ή πρώτη άγάπη», «Μόργκαν ή σειρήν», Ό μυ
στικός ταχυδρόμος», «Πώς παντρέφτηκε ό Γιάννης», «Ό 
θαλασσοκράτωρ» καί «Ό πρίγκηψ γονδολιέρος .

Κινημ. Ζενί·&. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα 
τής χθές καί τής αύριον», «Φάουστ > «Τό μελανόν της 
σημείον , «Ρουλέττα», «Τό καρναβάλι τής Νίτσας», «Ό 
Φρίτς πυγμάχος», «Μανέζ» καί «Τό τελευταϊον βάλς».

Κινημ. Πάρκρν Άγ. Άνδρέου. Προεβλήθησαν 'Η 
χρυσή πεταλούδα», «Ή Σιβηρία», «"Εξ ήμέραι έρωτος», 
«Πρίγκηψ κοζάκος», «Καρδιά χορεύτριας , «Εχθρός τών 
γυναικώχ», «Κομφετί’, «Ή κυρία δέν θέλει παιδιά», Τά 
χέρια τοΰ Όρλάκ» καί Ή μπαγιαντέρα».

Κινημ. Ελλάς. Προεβλήθησαν, τό επεισοδιακόν «Ό 
μυστηριώδης μάγος», «Ό άτρόμητος Καναδός», 'Ο λη
στής τοΰ γρανίτου» καί Τό θέρος τοΰ Αγίου Μαρτέν».

Άνδριόπουλος
Ε&Ε1ΣΑ

Κινημ. Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα Δε
σποινίς Καπρίς», «Δράμα ιπποδρομίου», «Κόμης Κώστια», 
«Σεχαραζάτ», «Τό μεγάλο μυστικό», «Τό κορίτσι τών πέν
τε», «Ή πριγκήπισσα τής σοκολάτας» καί «Είς τήν χιόραν 
τοΰ μίσους».

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά όνομα 
τοΰ Θεοΰ», «Μέ τό στανιό θά...», «Λαός καί στέμμα», «Ό 
καθένας πρέπει νά πληρώνη», «Τό άνευ οικογένειας», 
«Άνδρες τοΰ δάσους», «Ηοιός τόν σκότωσε», «'Ο κτηνάν
θρωπος», «Ό κουραμπιές», «Οί άδελφοί Σέλλεμπεργκ», 
«Ή πληγωμένη πεταλούδα καί Δικαίωμα τής άγάπης» 

Έσπιελίδης
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. Χαλήμαγα. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοδέρνα 
γυναίκα», «Ό Νικητής* καί «'Ο θαλασσοκράτωρ», ό ό
ποιος δέν είχε ούδεμίαν σχέσιν μέ τό δμώνυμον έργον τής 
Σινέ Όριάν. Περί τοΰ ζητήματος τούτου έβεβαιώθην έκ 
μέρους τοΰ κ. Τζεζαϊρλίδη, δ δποίος ώς άναγγέλει, θά 
προβάλη λίαν προσεχώς τόν «Θαλασσοκράτορα», τόν πραγ
ματικόν εννοείται, μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο καί τόν 
Τζών Μπάρρυμορ. Καξανόβα
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα «Σεχαρα
ζάτ», «Άλλοΰ δ παπάς κι’ άλλοΰ τά ράσσα του , «Βόλγα- 
Βόλγα», «Κήδ δ μορτάκος» καί «Ή χορεύτρια τοΰ Τσάρου" .

Κινημ. Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν Ό μέγας συναγερ-

τοΰ αίματος», Δεκάτη τρίτη ώρα . Μάγος , «Τιμωρία 
καί «Τό ναυτόπουλο».

Κινηματ. Όλνμπ'α . Προεβλήθησαν τά έργα: Ο 
σιωπηλός σωτήρ», «Ό αιμοχαρής σουλτάνος», ”Αννα 
Μπολένα», Ή καπετάνισσα τοΰ διαβόλου», «Τό πουκά- 
μισσο τής ζωντοχήρας ·, «Τραγωδία νεότητας», Ντόγκφιν» 
καί «’Αριστοκράτης λωποδύτης».
ΒΑ>Υ(Σάμου>

Κινημ. ’Αττικόν . Προεβλήθησαν τά έργα «Τό νυφικό 
κρεββάτι», «Μεγάλη τρικυμία» μέ αποτυχίαν, ’Ηλί
θιος», «Ό .μικρός Κούγκαν», Στά δπλα», »’Αγάπη 
κοζάκου» μέ έπιτυχίαν, «Διαμαντένιες χειροπέδες», «Πτω- 
χόκοσμος» μέ αποτυχίαν, «Δαιμόνιος καβαλλάρης», «Ή έκ- 
δίκησις ένός Παρία», «Λέντζερυ καί Ό Μασίστας ·ε- 
ίχης ·

Κινημ. Ήραΐον. Προεβλήθησαν τά έργα 'Ο κατα- 
κτητής», «Οί τέσσαρες διάβολοι», «Τρομερά έκδίκησις», 
• Καρδιά χορεύτριας , «Τραγωδία νεότητος», «'Ιστορία 
ένός πειρατοΰ», «Σόνια», «Οί τέσσαρες ίππόται τής άπο- 
καλύψεως», «Ό ένοχος», «'Ο άνθρωπος τοΰ δρόμου» καί 
έκλεισε λόγω θανάτου τοΰ ιδιοκτήτου Ν. Φούκη. Πρός τό 
παρόν ούδείς άλλος ανέλαβε τήν έπιχείρησιν.

Κινημ. Καλλιϋ'έα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταπεινός 
καί καταφρονεμένος >, «Παριζιάνες», «Τά επτά κορίτσια 
τής κ. Γιούρκοβιτς», «Χάννιμπαλ», «Συζυγικά! παύσεις», 
«Γύρω άπό τό γάμο», «Δούξ τοΰ Παπεγχάίμ», «Μία νέα 
Ντυμπαρύ», «Ό κύριος χωρίς κατοικίαν», «'Ο δαίμων τοΰ 
άέρος», «Τό στοιχειωμένο καράβι», «Ή σημερινή τρέλλα» 
καί «Παγκόσμιος πόλεμος». Πούλμαν
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (Σάμου)

Είς τους κινηματογράφους τής πόλεώς μας «Πανσα- 
μιακός» καί «Ήραΐον» προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύ
χτα στό Λονδϊνον», «Συζυγικοί παύσεις», «Πριγκήπισσα 
ρεπανάκι», «Μεγάλη τρικυμία», <Ό δοΰξ τοΰ Παπαγχάϊμ», 
«'Ο φίλος μου σωφέρ», «Ταπεινός καί καταφρονεμένος», 
«Σιδηροΰς άνθρωπος», «Γύρω άπό τόν γάμον», «Οί τέσ
σαρες ίππόται τής ’Αποκαλύψεώς», «’Αγάπη Κοζάκου», 
«Δρόμοι τής Σαγγάης», «'0 ένοχος», Είς τήν χώραν τοΰ 
μυστηρίου», Οί τέσσαρες διάβολοι , «Μία νέα Ντυμπα
ρύ», «'Ο άνθρωπος χωρίς κατοικίαν», «Κάθισμα ύπ’ άρ. 
17», «Τρέλλα τοΰ ιπποδρομίου» καί «Χάννιμπαλ».
Μ ΥΤΙ ΛΗΝΙΟΐ(Σάμου)

Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στό Λονδϊνον», 
Συζυγικαί παύσεις», «'Ο φίλος μου σωφέρ», «Γύρω άπό 

τόν γάμον» καί «Ταπεινός καί καταφρονεμένος».
Γενικώς σ’ δλην τήν νήσον οί κινηματογράφοι διέρ

χονται μεγάλην κρίσιν. Τά ένοίκια τών προβολών εΐνε άτ 
έξής: Βαθύ άπό 500—1000 δρχ.. χωριά άπό 250—400 δρχ.

Η. Μ.
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Μετά τήν άποτέφρωσιν τοΰ κινηματογράφου «Σαπφώ» 
ή έπιχείρησις περιωρίσθη είς τό θερινόν «Άστήρ» υπό 
τήν ιδίαν πάλιν διεύθυνσιν. Κατόπιν μικρών τινων έπι- 
σκευών παρεχωρήθη καί μέχρι τής 15 Αΰγούστου είς τόν 
θίασον Ριτσιάρδη. «Ή πριγκήπισσα Τρούλαλα» δέν προε
βλήθη καί κατά λάθος έδημοσιεύθη είς τόν «Κινημ. ’Α
στέρα» τό άντίθετον.

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ θιάσου έπανέλαβε τάς έρ- 
γασίας του καί προεβλήθησαν τά έργα: Οί λύκοι τοΰ άέ
ρος», «Ή μοντέρνα σταχτοπούτα», «Τό γεράκι , «Ή κόρη 
τοΰ διαρρήκτου», «Γυναίκα διάβολος» καί «Ό ζωντανός 
νεκρός».
ΒΟΛΟΣ

Ό έφετεινή θερινή κινηματογραφική σαιζόν τής πόλεώς 
μας, μπορεί κανείς νά πή δτι υπήρξε μηδαμινή άπό άπό- 
ψεως άριθμοΰ κινηματογράφων καί προβολής ταινιών.

Μετά τήν άπαγόρευσιν τών υπαιθρίων κινηματογράφων 
καί τήν, κατά συνέπειαν μή λειτουργίαν τών άπό ετών λει- 
τουργούντων θερινών τοιούτων τοΰ Άργυλλά καί Πανελ
ληνίου», ή πόλις μας περιωρ’σθη είς ένα μόνον άξιον λό
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μός», Ζητείται δακτυλογράφος», «Κόλασις τής Σαγγάης». 
«Μέσα σ«ής φλόγες» καί «Οί πυροσβέσται», Προσεχώς 
«Ρομάντζο».

Κινημ. Πίν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Μιά νύχτα 
έρωτος*, - Γιά μιά θεατρίνα». Άβδοΰλ Χαμίτ», «Ό πα
πάς καί οί νεόπλουτοι» καί Σόφια ή χορεύτρια ·.

Κινημ. Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά έργα Μωρά 
παρθένος», Μούς ό αλήτης , 'Η πριγκήπισσα Τρούλαλα», 
«Φιφή» καί Έμπόριον λευκής σαρκός»,

Πρό ημερών έξερράγη πυρκαϊά παραπλέύρως τοΰ χει
μερινού κινηματογράφου ’Αγλαΐα τοΰ κ. Λιναρδάκη, 
άποτεφρώσασα οκτώ καταστήματα. Έκ τής πυρκαϊάς έ- 
προξενήθησαν ζημίαι καί είς τό όπισθεν μέρος τοΰ κινη
ματογράφου, είς τά καθίσματα καί είς τά μηχανήματα 
κατά τήν μεταφοράν των.

Κινημ Άρχανών (’Ηρακλείου). Προεβλήθησαν τά 
έργα Κλεισμένα χείλη καί Άλλου ό παππας κι’ άλλου 
τά ράσσα του- . Χανιωτάκης
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Μαστρονικολοπούλου. Προεβλήθησαν τά έργα 
■ Ό κόκκινο; καβαλλιί.ρης». Προσεχώς «Ό φοιτητής τοΰ 
ντάνσιγκ» «Οί κίτρινοι πειραταί», «Ό ένοχος καί «Ό 
ένεδρεύων κίνδυνος». Γιαλέοσας
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μαστίγιον 
τοΰ Κοζάκου» καί «Ή κόκκινη νύχτα» είς δύο έποχάς.

Κινημ. Μέγα;. Προεβλήθησαν τά επεισοδιακά Ή επι
στροφή τοΰ μυστηριώδους καβαλλάρη» καί «Ό σιδηρο- 
χέρης».

Κινημ. Παναρέτου. ’Αργεί
Κινημ. Έϋν. Κήπου. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου, 

προέβαλε τά έργα «Τό κορίτσι τής ερήμου» καί «Ό περι- 
πλανώμενος Ιουδαίος» λίαν έπιτυχώς. . Δημη-ριάδης 
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Έμδεν», 
«Ή γόησσα , «Μαρτύριαν γυναικός», «Μαΰρος πειρατής», 
«Δικαίωμα αγάπης», «Συρματοπλέγματα» καί «Γυμνή 
Λαίδη».

Κινημ. Χρήστου. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Περιπέ- 
τειαι χορεύτριας», «Βαλέντσια», «Τό ταγκό τοΰ θανάτου» 
καί διέκοψε τάς εργασίας του λόγφ τής μεγάλης κρίσεως.

Κινημ. Παράδεισος. Προβάλλονται διάφορα λαϊκά 
έογα. Χαλκίδης

ΛΕΥΚΑΣ
Κινηματ. «’Απόλλων . Τό κέντρον ψυχαγωγίας τών 

έκλεκτών Λευκαδίων. Μέχρι σήμερον προεβλήθησαν τά έρ
γα «'Ιερό βουνό», «Τό δράμα ενός τζόκεϋ», «Ό άγνωστος 
στρατιώτης», «Καφέ σαντάν», «Ό αετός τών θαλασσών» 
είς' δύο έποχάς καί «Αί δύο Όρφαναί». Προσεχώς «'Η 
Μεσσαλίνα», «Βόλγα-Βόλγα» κλπ. Είς τόν άνωτέρω κλει
στόν κινηματογράφον λειτουργούν τακτικώς τρεις μεγάλοι 
ανεμιστήρες διά τήν άνανέωσιν τής, ατμόσφαιρας.

Κινηματ. Πύ.ν9·εοντ>. Προεβλήθησαν τά έργα «Συρα- 
νό ντέ Μπερζεράκ». «Τό καρναβάλι τής Βενετίας», «'Η 
εύθυμη χήρα» καί «'Η άγνωστος».

Τσιρίμπασης
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημαι. «Πάνδ·εον ». Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ρι
ψοκίνδυνος Χάρρυ», «"Αννα Κρίστη», «Σφηκοφωληά» καί 
τόν Έντυ Πόλο, «’Έξ εβδομάδες μέσα στο’ύς άπάχηδες καί 
«Μυστηριώδης έξαφάνισις».

Κινημ. «’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Κλέ
πτης» «Ό Μασίστας στήν κόλασι >, «Ό Σαρλιυ ζητιάνος», 
«Καφέ-σαντάν», «"Ενα σημάδι στήν πόρτα» μέ αποτυχίαν ! 
"Ηδη ένεκα τοΰ θέρους άργεϊ.

Πανουργία;
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Κινηματ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Διεθνής 
σωματεμπορία», ‘Ιπποδρόμων» μέ τόν Σαρλώ, «Ή πόρτα

τού θανάτου» καί «Ό μάγος τοΰ ”Οζ» μέ τόν Ζιγκοτώ.
Κινηματ. “Αλσος. Ήρχισε νά λειτουργεί μέ τό έρ

γον 'Η κυρία Ντυμπαρύ», νέος θερινός κινηματογράφος, 
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Άγγελίδη, ό όποιος απαγορεύει 
την είσοδον είς τόν άνταποκριτήν μας ώς καί τήν δημοσί- 

I ευσιν είς τόν «Κινηματογραφικόν «’Αστέρα» τών προβαλ
λόμενων έργων, προφανώς διά νά καλύψη έργα τά όποια 
προβάλλει, ένοικιάζων αυτά όχι απ’ ευθείας άπό τά γρα- 

■ φεϊα τών Αθηνών. Κοίν
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικό;. Προεβλήθησαν Τό γεράκι», 
Ή Φαιδώρα·. Ό ιππότης τής νυκτός», Μοΰζικ χώλ» 

καί «Ό έρως τής ’Ιωάννας Νέϋ .
ί Κινημ, ’Αθηναϊκός. Προεβλήθησαν Οί κληρονόμοι 
' τής χαμένης νήσου» είς πέντε έποχάς, «'Η κατάπτωσις , 

«Ό άγγελιαφόρος τής νυκτός καί Ταρζάν δ βασιλεύς τής 
. Ζούγκλας». _ Μιχάλου

ΧΙΟΣ

Κινημ. Λούξ. Προεβλήθησαν «'Π τιμή , «Ό εχθρός? 
μέ επιτυχίαν καί Τό διαμάντι τοϋ Τσάρου» μέ μεγίστην 
επιτυχίαν. Προσεχώς «Ναυμαχία τής Έλιγολσνδης , «Βαρ- 

I κόρης τοΰ Βόλγα», Βαριετέ», Γέλα παληάτσο» καί «Βόλ
ι γα-Βόλγα . Βουδούρης
, ΛΑΜΆ

Κινημ. Αυγή. Προεβλήθησαν μέ επιτυχίαν τά έργα 
«Τρελλή μητέρα», Ή πουπέ», «’Αμοιβή 50000 δολλαρίων» 

1 «Δύο λοχίαι», Τρελλή χορεύτρια» καί «Φαντασιώδης νους». 
। Τάς παραστάσεις συνοδεύει ή άρτια άπό πάσης άπόψεως 
ορχήστρα τών κ. κ. αδελφών Γκόλφη. ΈΙαφρός
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

| Κινημ. Εΰστρατιάδου. Προεβλήθησαν «Τό τραγικό 
। ναυάγιο» καί «Ο Συρανό ντέ Μπερζεράκ» άμφότερα μέ 
σχετικήν επιτυχίαν. Ήδη διέκοψε τάς παραστάσεις του όί- 
δων τοιαύτας θεατρικός θίασος.

; ΣΥΡΟΣ

Κινημ. Πάν&εον (Γαβαλλα—Οικονόμου). Προεβλήθη- 
। θαν τά έργα «’Απόκρυφα τοΰ χαρεμιού», «Λέντζερυ», «Ό 
ί άνθρωπος μέ τά χίλια ονόματα», «Τό θύμα» μέ τήν Έβε- 
। λυν Χόλτ, «"Αννα Καρενίνα , «Γυναίκα διάβολος», «Πα- 
ληκάρι μιά φορά», «"Ενα έξυπνο κόλπο», Ό εχθρός» μέ 

ι τήν Λίλιαν Τζύς. «’Από κουρεϋς μαρκήσιος» μέ τόν Μαν- 
ί ζοΰ, «Τό λυκόφως τής δόξης» μέ τόν Γιάννιγκς, 
' ■ Ή πριγκήπισσα Τρούλαλα . «Ό Βαρκάρης τού Βόλγα», 
j «Τό καρναβάλι τής Βενετίας» μέ τήν Ζακομπίνι, «Έπί- 
θεσις κατά τοΰ τραίνου 8 , «Ό τελευταίος τών ανθρώ
πων», «Στά όπλα», «'Η άγάπη τοΰ ναύτη» μέ τόν Ζώρζ 
Ο’ Μπριέν καί συνέχεια τού επεισοδιακού «Μυστηριώδης 
νοΰς>.
PEQYMNON (Κρή ης)

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Δούξ τοΰ 
Παπεγχάϊμ», Σεράϊ», Δεσποινίς ΰπαστυνόμος·, «Μία νέα 
Ντυμπαρύ», «Γιοσιβάρα» καί «Ό ένοχος».

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Λιαρήκται 
μητροπόλεων», Οί κίτρινοι πειραταί», Έμπόριον λευκής 
σαρκός», «Ματωμένη χορεύτρια», «Πάλη στήν άβυσσο», 
Μεγάλη παρέλασις», «Βαραβάς», 'Π άλήθεια νικά», Τα- 

ξεΐδι έρωτος», «Ό πρόεδρος» καί «Ή νυχτερίδα».
Μανουρας

TML I 1< ΝΕΑ

— Ό Φρίντριχ Τσέλνικ θά «γυρίση» ένα φίλμ δια 
τούς Ηνωμένους καλλιτέχνας». Τό φίλμ θά έκδοθή είς 
άγγλικήν καί γερμφικ>]ν.

Ή Sowkino πρόκειται νά «γυρίση δύο άττιθρησκευ- 
τικά φιλμ τόν ’Ιούδαν» καί «Ή νήσος των φυγαδων «

— Τό προσεχές φίλμ τής Λίλιαν Χάρβεϋ θά άνήκη 
είς τήν παραγωγή τοΰ Ζόε Μάη φίλμ τής Οΰφα. Θά είναι 
δέ ομιλούσα ταινία.

ΔΙΑ ΜΗΧΑΝΩΜ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Εφωδιάσϋ’ησαν μέχρι σήμερον οί κά~ 
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Κινηματογράφος» «ΟΛΥΜΠΙΑ» — Πειραιώς 
» «ΑΛΣΟΣ» — Θεσσαλονίκης
» «ΜΟΝ ΜΠΕΓΚΑΙΝ» —Ν.Φαλήρου
» «ΑΚΡΟΠΟΛ» — Αθηνών
» «ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ» »
» ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» »
» «ΔΕΛΦΟΙ» »
» «ΛΟΥΝΑΠ ΑΡΚ> »

> «ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ » — Σπάρτης
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» Καστόρια 

> ΣΠΥΡΟΥ&ΚΑΡΤΕΛΙ Α Αλιβερίοτ*
» ΕΜ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΒαΟέως Σιίμου
» «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ » Θεσσσαλονίκη;

«ΜΑΖΕΣΤΙΚ» Κορυτσάς
» «ΣΚΙΡΤΟΝΙΟΝ» Χαλάνδρι
» «ΠΑΝΟΕΟΝ» Πρέβεζα

«Π ΑΝ ΘΕΟΝ» Σΰρου

Ο διατεθείς αοι&μοζ των πείϋ'ει ατάντας δτι ή

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Εΐνε ό ιδιωδεοτεροζ και Απαραίτητο; τύπος 

Μηχανή; διά τον κινηματογράφον σις

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 12 ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ
Διαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών

Σ1ΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ-ΕΡΝΈΜΑΝ-ΠΑΤΕ

Τύπος ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Κατάλληλοςδιά τούς μεγάλους
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΓΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ και Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ — ΑΘΗΝΑΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
ΤΧΑΤΣ3ΑΠΑΣ3
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ^!!
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΕΣ

ΜΕ

ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ
Άποτελούμενα έκ τών κάτωδι μονάδων : Κεφαλάρι—Δύο κυτία άσφαλείχς -Τραπέ
ζι έκ χυτοσιδήρου Κώνον όρειχάλκινον διά σταθεράς προβολάς -Μοτέρ μετ’ άντι- 
στάσεως λειτουργούν εις ολα τά ρεύμχτα—Φανάρι -’Αντίστασιν 110 ή 220 βολτ -10 
μπομπίνες Δύο φακούς Αάμπα οικονομίας τελευταίου συστήματος μέ καθρέπτην 

καί όλων έν γένει τών χρειωδών διά τήν κανονικήν λειτουργίαν των

ΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ

ΕΙΣ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 170 ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΩΝ

Τ’ζΝ’ΤΙ ΔΡΑΧΜΩΝ

ΠΑΡΑ ΤΩ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
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ΑΘΗΝΑΙ


