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Ή πλέον χαρακτηριστική σκηνή άπ© το αθάνατον έργον τοΰ Προσπέρ Μεριμέ «Κάρμεν» εις ήν 
πρωταγωνιστούν ο διάσημος τενόρος Τομ Μπούρκ (Ντον Ζωζέ) καί ή Μαργαρίτα Ναμάρα τής ’Ό
περας τής Ν. Ύόρκης (Κάρμεν). Ή περίφημος αΰτη Όπερα μέ ολόκληρον τήν μουσικήν τοΰ διά
σημου Ζώρζ Μπιζέ, παραγωγής Μπρίτις Ίντερνάβιοναλ. θά προβληθή τήν προσεχή χειμερινήν πε
ρίοδον άπο τοΰ κομψοΰ Κινηματοθεάτρου «Μοντιάλ». Έκμετάλλευσις διά τήν Ελλάδα, εται

ρίας «ϊυνοδινός καί Παπαστόφας»
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= Το μονον εν Ελλαδι ειδιχευμένον πρακτο- = 
= ρεΐον διά την μεταφοράν κινηματογραφικών Ξ

ταινιών Ξ

Αποκλειστικός ‘Αντιπρόσωπος
= των παγκόσμιόν φήμης Οίκων Μεταφορών = ι
| Cie de Transport Robert Michaux S. A. 1
= Παρισίων Ξ
Ι The Northern Transport Agency Λονδίνου | 
g Raymond Costes Μασσαλία;
f Robert Haberling Βερολίνου
= M. Dulon et Co Βρυξελλών
Ξ Caricatori Rinniti Γενοΰης

g , To γραφεΐον μα; αναλαμβάνει νά παρα = 
g δίδη εντός βραχύτατου χρονικού διαστήματος | 
Ξ έν Άθήναις. ταινίας τάς οποίας δΰναται νά = 
g παραλαμβάνη κατόπιν εντολής τών κ. κ. είσα- | 
Ξ γωγέων παρ’οίουδήποτε κέντρου τής Ευρώπης ξ

1 , ’Επίσης συνιστώμεν δλως ιδιαιτέρως εις τά ϊ 
Ξ έν Άθήναις γραφεία δσον καί είς τούς έπαρ- ξ 
Ξ χιακούς κινηματογράφους, τήν άνάθεσιν είς τό = 
Β γραφεΐον μας πάσης μεταφοράς ταινιών άπό Ξ 
Ξ πόλεως είς πόλιν τής Ελλάδος.

Εκτος τών ειδικών μεταφορών κινήματα- ξ I 
I γραφικών ταινιών, τό γραφεΐον μας άναλαμ- I [ 
Ξ βάνει καί τήν διεκπεραίωσιν υποθέσεων τών 1 
Ξ εν ταΐς Έπαρχίαις διευθυντών Κινηματογρά- Ξ 
Ξ φων μετά τών έν Άθήναις γραφείων.
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φεροντωτέρων εστιατορίων.

«Κύριοι δικασταί, έσυνέχισεν ή Μις Σήπφερ. ‘Υπήρ
ξα άλληλοδιαδόχως γραμματεύς τής Μαίρης Πίκφορδ, τοΰ 
μακαρίτη Βαλενΐνο, του Τζαΐκυ Κοΰγκαν, ιής Νόρμας 
Σήρερ καί τής Ζανέτ Μακδόναλδ. Ιούς εξυπηρέτησα ό
λους άκούραστα, δπως έκαμα καί μέ τόν έναγόμενον, Κα
νείς τους δέν μοΰ κατεκράτησε ούτε έ'να σέντς άπό τήν ά- 
μοιβήν μου. Ό κ. Τσάπλιν δμως, τοΰ οποίου ύπήρξα 
γραμματεύς έπί δυόμιοη μήνας, μοΰ κατεκράτησε 10 λί
ρας άπό τήν άμοιβήν μου έκαστη; έβδομάδοΒ "Ητοι, 100 
στερλίνας έν συνόλφ. Τό ποσον αΰτο έρχομαι νά διεκδική- 
σω σήμερον, γιατί είμαι πεπεισμένη δτι αί ύπηρεσίαι πού 
προσέφερα είς τόν έναγόμενον τέως προϊστάμενόν μου, 
τό ύπεραξίζουν. "Αν σκεφθήτε δτι είχα νά δεχθώ πενήντα 
τουλάχιστον δημοσιογράφους τήν ημέρα, νά άνοίγω έκα- 
τοντάδας έπιστολών, νά άπαντώ αυθημερόν είς τάς πε- 
ρισσοτέρας άπό αύτάς καί νά διοργανώνω τά θρασύτερα 
διαφημιστικά κόλπα πρός όφελος τοΰ Ναπολέοντος τοΰ·. 
κινηματογράφου, τοΰ οποίου ύπήρξα ή γραμματεύς, τότε 
θά άντιληφθήτε άκόμη περισσότερον πόσον δικαία είνε 
ή άπαίτησίς μου καί πόσον καταφόρως μέ ήδίκησεν ό άν
θρωπος αύτός».

Καί πράγματι, οί δικασταί τό άντελήφθησαν, άφοΰ ό 
Τσάρλι Τσάπλιν καιεδικάσθη είς τήν άμεσον καταβολήν 
τών 100 λιρών καί είς τά έξοδα τής δίκης.

Τάς πρώτας μάλιστα, κατέβαλλεν αυτοπροσώπως είς 
τήν Μαίη Σήπφερ τήν έπομένην, μεταμελημένος πικρά γιά 
τό ρεζιλίκι ποΰ τού έστοίχισεν ή αυθαιρεσία τήν οποίαν 
έκαμε είς βάρος της.

"Ηδη, άναγγέλλεται μιά νεωτέρα δίκη τοΰ Τσάρλι 
Τσάπλιν. Άλλ’ αύτήν τήν φοράν τά πράγματα είνε άκό
μη σοβαρώτερα. Διότι, μηνυτής του, δέν είνε πλέον μία α
πλή γραμματεύς, άλλ’ό διάσημος Παρισινός δραματουργός 
κ. Ζάν Σαρμάν, ό όποιος, ούτε λίγο ούτε πολύ, τόν κα
τηγορεί ώς κλέπτην τής πνευματικής του ιδιοκτησίας, δι- 
ατεινόμενος δτι τό σενάριο τής τελευταίας ταινίας τοΰ 
βσσιλέως τοΰ γέλωτος, <Τά φώτα τής Πόλεως», αποτελεί 
είς πλείστα σημεία, πιστήν άντιγραφήν τοΰ θεατρικού του 
δράματος «Τά ωραιότερα μάτια τοΰ κόσμου» [γνωστού είς 
τούς ’Αθηναίους ένώπιον τών οποίων τό έδίδαξε τόσον 
άπαράμιλλα ή έκλεκτωτέρα τών νεαρών μας πρωταγω
νιστριών.

Σημειωτέον δτι προτοΰ ό Ζάν Σαρμάν ύποβάλη τήν 
έκδικαθησομένην μήνυσίν του έναντίον τού Τσάπλιν, τοΰ 
άπηύθυνε διά τών Παρισινών έφημερίδων άνοικτήν έπι.- 
στολήν. Τοΰτο έγινε, κατά τήν έβδομάδα τής πρεμιέρας 
τών «Φώτων τής Πόλεως» στήν Γαλλική πρωτεύουσα είς 
ήν καί παρέστη αυτοπροσώπως ό κωμικός, καί άπό τήν 
οποίαν φαίνεται δτι δέν έλειψεν ό Ζάν Σαρμάν Έν πάση 
περιπτώσει διά τής επιστολής του αυτής δ έκλεκτός δρα
ματουργός έξέθετεν εις τόν Τσάπλιν τά παράπονά τοτ δι-

Μία αγωγή τήν οποίαν ήγειρε έν ιντ’ον του «βασι- 
λέως τοϋ γέλωτος» ή τέως γραμματεύς του Μις Μαίη 
Σήπφερ, έπί κατακρατήσει 100 λιρών έκ τής αμοιβή; τη; 
έφερεν εις φως έξαιρετικά διασκεδαστικά πράγματα είς 
βάρος τοϋ λίαν δεκαρτλόγου, άν καί πολυεκατομμυριοΰχου, 
πρώην προϊσταμένου της. "Ισως άσυγκρίτως διασκεδαστι- 
κώ^ερα άπό τά περιστατικά μερικών κωμωδιών του, πού 
σατυρίζουν δήθεν τά αστικά ήθη...

Έν πρώτοι?, δέον νά άναφερθή δτι ή Μις Μαίη 
Σήπφερ έπαιζε τρεις ρόλους κοντά εις τόν μεγάλον κωμι
κόν, είς τά παρασκήνια τής ζωής του, δπως άπεδείχθη 
κατά τήν έκδίκασιν τής σχετικής μηνύσεώς της έναντίον 
του. Τούς ακολούθους: Έττάθη ή γραμματεύς του, ή μά- 
νατζερ τής διαφημίσετός του κατά τήν άνά τήν Ευρώπην 
περιοδείαν του καί ή έπανορθώτρια τών τερατωδών ασυ
νεπειών τοΰ Σαρλώ, έναντι το» κοινωνικού πρωτοκόλλου, 
τό όποιον ό ιδιόρρυθμος αύτός άνθρωπος έχει τήν κακή 
συνήθεια νά γράφη στά παληά του παπούτσια. ‘Υπό τήν 
τελευταίαν αυτήν ιδιότητά της μάλιστα, ή Μις Μαίη 
Σήπφερ, έσωσεν έπανειλημμένως τήν κατάστασιν,χάρις είς 
τό μοναδικόν της τάκτ καί εις τήν έξαιρετικήν της διπλω
ματίαν. ’Αρκεί νά σημειωθή, είς έπιβεβαίωσιν τών δύο 
προαναφερθεισών αρετών της, δτι δταν ό Σαρλώ προ- 
σεκλήθη άπό τόν πρωθυπουργόν τής ’Αγγλίας νά προγευ· 
ματίση μαζύ του, καί, παρ’ δλον δτι είχε φάει τά σίδερα 
γιά νά έξασφαλίση αύτήν τήν πρόσκλησιν, δχι μόνον δέν 
έπάτησε, άλλ* ουδέ κάν έδικαιολογήθη είς τόν "Αγγλον 
πρωθυπουργόν διότι δέν έπήγε, ή Μις Σήπφερ έκ τών υ
στέρων έμπάλωσε μιά χαρά τά πράγματα.

Κατά τήν αύτήν πάντοτε δίκην τοΰ Τσόρλι Τσάπλιν 
σΰν τοϊς άλλοις προέκυψεν, δτι τήν βραδυά, τής πρεμιέ
ρας τών «Φώτων τής πόλεως» έν Λονδίνφ, ό Σαρλω εΐ- 
χεν άναθέσει είς τήν Μις Μαίη Σήπφερ, νά όργανώση 
ένα μεγάλο γεΰμα είς τό ξενοδοχείων «Σαβ.όϊ», είς τό ό
ποιον νά παρακαθήσουν λόρδοι, υπουργοί, διανοούμενοι 
καί «άστέρες» τοΰ Λονδρέζικόυ θεάτρου. «’Αλλά θέλω 
νά ξοδέψω διακόσιες λίρες·, έπρόσταξεν ό κωμικός, «ούτε 
μιά πέννα περισσότερο». Χαρακτηριστικώτατον τής γεν
ναιοδωρίας του καί αυτό.

Έν συνεχεία τή? διαδικασίας, ή Μις Μαίη Σήπφερ, 
διεμαρτυρήθη πώς δταν έζήιησεν άπό τόν Τσάρλι Τσά
πλιν νά πληρωθή, δ τελευταίος, δλως αΰθαιρέτως, τής 
κατεκράτησεν άνά δέκα λίρας άπό τήν έβδομαδιαίαν ά- 
μοιβήν τών υπηρεσιών της, μέ τήν πρόφασιν δτι ή δε
σποινίς αύτη είχε πάντοτε γευματίσει είς τό «Κάρλτον», 
τό πολυτελέστατο καί πανάκριβο ξενοδοχεϊον δπου κατοι
κεί καί δ ίδιος. «Μά μοΰ ήτο άδύνατον νά κάμω διαφο
ρετικά», διεμαρτυρήθη, άλλ’ άνευ άποτελέσματος, ή άδι- 
κηθεΐσα γραμματεύς του, παρά τό βάσιμον τών σχετικών 
επιχειρημάτων της, δτι ό όγκος τής εργασίας της δέν τής 
έπέτρεπε νά χάση τόν καιρόν της διά τήν άνεύρεσιν συμ-
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ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Ό Μωρίς Τουρνέρ ήρχισε, είς τά στούντιο τής Ha- 

τί Νατάν το «γύρισμα» τοϋ νέου του έργου Gail6s de 
1'Escadron έκ τοΰ μυθιστορήματος τοϋ Ζόιρζ Κουρτελίν.

—’Αγγέλλεται ώς λίαν προσεχής ή προβολή τοΰ νέου 
έργου τοΰ Άντρέ Ούγκόν La croix du sud παραγωγής 
Πατ» Νατάν.

—Έπερατώθη έντελώς τό «γύρισμα» τοΰ νέου όμιλοΰν- 
τος φίλμ «Άτλαντίς» παραγωγής Nero-Sic, θά προβλη- 
θή δέ τόν προσεχή μήνα εις Παρισίους καί Βερολϊνον. 
Ώς γνωστόν τήν νέαν «Άτλαντίδα» έσκηνοθέτησεν ό με- ( 
γάλος μαιτρ Πάμπστ, τόν ρόλον δέ τής ’Αντινέας ΰποδύε- ■ 
ται ή πραγματική ελληνική καλλονή Μπριγγίτε Χέλμ.

—Είς τά στούντιο τής Tcbis στό Έπινάϋ, γίνεται τό 
ντουμπλάρισμα καί ή σονοριζασιόν τοΰ φίλμ τής Vandor 
Film, L’ Appel du Nord. I

Ή έταιρία Osso αρχίζει προσεχώς τό «γύρισμα· τριών | 
νέων ταινιών τό Hotel d*s Etudiants, τό La Belle Vie 
τοΰ Κάρλ Ααμάκ μέ τήν Άννυ Όντρα καί τό Un fils d' 
Amerique τοΰ Καρμίνε Γκαλόνε.

Ή Άννυ Όντρα υπέγραψε συμβόλαιον μετά τής γερ- ' 
μανικής εταιρίας “Εμτλχα διά νά παίξη τόν πρωτεύοντα 
ρόλον είς ένα νέον φίλμ τοΰ οποίου ό τίτλος θά είναι 
«Κικί». Τό νέον αύτό έργον θά «γυρισθή» είς δύο εκδόσεις 
γαλλικήν καί γερμανικήν θά τό σκηνοθετήση δέ ό Κάρλ 
Ααμάκ. Ή Όντρα πρόκειται κατόπιν ν’ άναχωρήση διά 
τό Χόλλυγουντ όπου θά «γυρίση» ένα φίλμ είς τρεις εκ
δόσεις, γερμανικήν, γαλλικήν καί αγγλικήν, τοΰ οποίου 
όμως ό τίτλος δέν είνε ακόμη γνωστός.

—Λίαν προσεχώς θά προβληθή είς τήν Πράγα ή νέα 
τσεχική όμιλοϋσα ταινία «Τό τραγοΰδι ένός μεγάλου έ
ρωτος».

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HU ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τό ρουμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν Rampa, 

δημοσιεύει στατιστικήν προβληθεισών έν Ρουμανίφ νέων 
ταινιών κατά τό έτος 1931=1932. Κατ’ αύτό, άπό 1ης 
Σεπτεμβρίου 1931 μέχρι 1ης Μαΐου 1932, προεβλήθησαν 
έν Ρουμανίφ 212 νέαι ταινίαι, ώς εξής :

101 γερμανικαί, 78 αμερικανικοί, 23 γαλλικαί, 3 δανικαί 
(Πάτ καί Πατασόν) 1 πολωνική, 1 ιταλική καί 2 ρουμα
νικοί.

’Εκ τών 1U1 γερμανικών ταινιών αί 14 ανήκουν εις τήν 
παραγωγήν τής ΟΥΦΑ αί υπόλοιποι δέ εις διαφόρους άλ
λος γερμανικός έταιρίας.

Έκ τών αμερικανικών αί 25 ανήκουν στήν Μέτρο 
Γκόλντουϊν, αί 17 εις τήν Φόξ Φίλμ, αί 14 ε’ις Παραμά- 
ουντ, αί 12 είς τάς Γουώρνερ καί Φέρστ Νάσιοναλ καί αί 
ΰπόλ ιποι είς άλλας έταιρίας.

Έκ τών γαλλικών αί 9 ανήκουν είς τήν παραγωγήν 
τής Γκωμόν Φ. Φ. Ώμπέρ μαί αί 8 είς τήν γαλλικήν πα
ραγωγήν τής Παραμάουντ.

άτι έπηρεάσθη τόσον σημαντικά άπό τό έργον του, εις τήν 
ταινίαν του «Τά φώτα τής Πόλεώς» καί τόν παρεκάλει 
«έν όνόματι τοΰ άνθρώπου τιμής μέ τόν όποιον είχε νά 
κάμη, νά τοΰ άπαντήση είς όσα τοΰ κατεμαρτύρει, είτε 
διά τοΰ Τύπου είτε είς τήν «’Εταιρίαν τών Δραματικών 
Συγγραφέων». Άλλ’ ό Τσάρλι Τσάπλιν δέν άπήντησε.Προ- 
τίμησε καί πάλιν νά παραμείνη βωβός κατά 100 ο)ο όπως 
καί είς τάς ταινίας του. Άλλ* άν ή τακτική αύτή είνε 
σοφή ε’ις τήν πρώτην περίπτωσιν, από τήν τροπήν τών 
πραγμάτων άποδεικνύεται ότι δέν συμβαίνει τό αύτό καί 
ε!ς τήν δευτέραν. ,

Καί τώρα, δέν άπομένει παρά νά ίδωμεν !έάν ό Τσά
πλιν θά όμιλήση ένώπιον τοΰ δικαστηρίου καί τί θά είπή. 
Είμεθα περίεργοι νά τόν άκούσωμεν. I. Σ.

Η ΠΡΟΣΕΧΜ KA02IS
ΤΟΥ "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

IHltlΜΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΒΗΚΜ - ΒΕΛΤΙίΣΕΙΣ
Η διεύθυνσις τοΰ «Κινηματογραφικού ’Α

στέρας» εύρίσκεται είς τήν εύχάριστον θέσιν νά 
άναγγείλη είς τούς άναγνώστας του, δτι άπό τής 
4ης προσεχούς μηνός Σεπτεμβρίου (προσεχούς 
φύλλου) τό περιοδικόν έπαναλαμβάνει τήν τα 
κτικήν του εκδοσιν, θά κυκλοφορή δέ όιά τοΰ 
πρακτορείου και ύποπρακτορείων τής< Έταιρίας 
τοΰ ΈλληνικοϋΤύπου» τακτικώτατα.Οϋτω οί έν 
'Αθήναις, Πειραιεϊ καί ταϊς Έπαρχίαις φίλοι 
μας, τ9·ά δύνανται νά προμηθεύονται φύλλα τοΰ 
αΚινημ.’Αστέρος» άπό τά διάφορα περίπτερα.

Ή άνωτέρω άπόφασις έλήφθη κατόπιν προη- 
γηθείσης Άλλης άποφάσεως, δπως τό περιοδικόν 
μας παρουσιάση άλλην οψιν είς ύλην καί έμφά- 
νισιν προστιθεμένου πιθαν ώτατα καί γαλλικοΰ 
παραρτήματος διά τούς μή γνωρίζοντας τήν έλ- 
ληνικήν γλώσσαν έπιχειρηματίας κινηματογρά
φων.

Ενδεχόμενον έπίσης είναι δπως, ή προσε
χής έκδοσις τοΰ «Κινημ. Άστέρος» μή περιορι- 
σθή είς τήν κατά δεκαπενθήμερον τακτικήν τοι- 
αύτην, άλλά καί είς έβδομαδιαίαν, έφ’ δσον μας 
παρασχεθή καί ή πρός τοΰτο ένίσχυσις τών φί
λων άναγνωστών μας, πράγμα είς τό όποιον έλ 
πίζομεν μετά βεβαιότητας έ'χοντες ύπ' οψιν μας 
τήν πάντοτε καί κατά πάντα τρόπον έκδηλουμέ- 
νσν συμπάθειαν καί έκτίμηοιν τοϋ Αναγνωστι
κού μας κοινοΰ τής Ελλάδος καί τοϋ έξωτερι- 
κοϋ.

Έπί τή εύκαιρίρ. αύτή παρακαλοΰμεν πάντας 
τούς κατά τόπους άνταποκριτάς μας,τών όποιων 
τήν πολυτιμότητα τών υπηρεσιών δέν παραγνω- 
ρίζομεν, δπως συντονίσουν τάς προσπάθειας 
των μετά τών ίδικών μας διά τήν έπιτυχίαν τοΰ 
άνωτέρω έκτιθεμένου προγράμματός μας. Καί 
τοΰτο θά έπιτευχθή διά τής έπιδείξεως έκ μέ 
ρους των μεγαλειτέρου ζήλου, τόσον είς τήν πα- 
ρακολούθησιν τής έν γένει κινήσεως τοϋ φύλλου, 
δσον καί είδικώτερον είς τήν εύρυτέραν διάδο 
σιν αύτοΰ διά τής έγγραφής νέων συνδρομητών 
κ.λ π.

ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά γραφεία τού Κινηματογραφι

κού 'Α σ τ έ ρ ο ς μετεφέρθησαν άπό 1ης 
Αύγούστου έ. δ. έπί τής όδοϋ Σωκράτους JfO, 
μεσαΐον πάτωμα (γωνία Λυκούργου καί Σω· 
κράτου;), παρακαλοϋνται δέ οί άλληλογραφοΰν- 
τες μεθ' ήμών νά έχουν ύπ' δψιν των τήν νέαν 
μας διεύθννσιν. 'Αριθ. Τηλεφ- 79—10 και 
24.558.

ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΗΣ ΑΙΕΒΝΟΪΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PARAMOUNT (Αμερικής)

Τήν νέαν γαλλικήν παραγωγήν ταινιών τής άμερικανι- 
κής έταιρίας «Παραμαουντ» θά ένισχύσουν καί έτερα δέ
κα άμερικανικά φίλμ τής αυτής έταιρίας, μέ άμερικανούς 
καλλιτέχνας έκτελεστάς, τά έξής:

S' Homme qtie j’ ai to6, σκηνοθεσία τοΰ Λοΰμπιτς, 
μέ τόν Λύονελ Μπάρρυμορ, τήν Νάνσυ Κάρολ καί τόν 
Φίλιπς Χόλμς.

Shanghai Express, σκηνοθεσία τοΰ φόν Στέρνμπεργκ, 
μέ τήν Μάρλεν Ντήντριχ, τόν Κλάϊβ Μπρούκ, τήν Άννα 
Μάΰ Βόγκ καί τόν Βάονερ Όλαντ.

Dr Jekyll et Mr. Hyde τοΰ Ρουμπέν Μαμουλιάν μέ 
τού; Φρέντριχ Μαρς, Μυριάμ Χόπκινς καί Ρόξ Χόμπαρτ.

Le Miracle μέ τήν Σύλβια Σίντνεϋ καί Τσέστερ Μό- 
θις· . ...La folie des hommes μέ τούς Μπανκροφτ, Φρανς 
Ντή, Ρόμπερτ Άμ, καί Ζουλιέτ Κόμπτον.

Nuit profonde, σκηνοθεσία τοΰ φόν Στέρνμπεργκ μέ 
τήν Μάρλεν Ντήντριχ.

Le monde et la Chair, μέ τόν Μπανκροφτ 
Μυριάμ Χόπκινς.

La V6nus blonde, ένα άλλο φίλμ μέ τήν 
Ντήντριχ.

Le Provocateur, μέ τόν Μπάνκροφτ.
Sirfenes et Tritons έκ τοΰ μυθιστορήματος 

ρίς Larrouy μέ πρωταγωνιστήν τόν Γκάρυ Κοΰπερ. 
JACQUES ΗΑ Ι-Κ

Είς τόν κατάλογον τών 24 ταινιών τής νέας παραγω
γής τής γαλλικής αύιής έταιρίας περιλαμβάνονται καί αί 
έξής:

Les Vignes du Seigneur.
Le sous-marin blesse·
L’ enfant rev0, μέ τόν Ζάκ Μπωμέρ,
L’ Affaire Orlandi, μέ τόν Βίκτωρ Μπουσσέ.
Mlle de la Seigliere, ui τόν Μαξ Ντερλύ.
Lc ‘ ··-----
La
La

καί τήν

Μάρλεν

τοΰ Μω- '

pore ipic μέ τήν Πιζέλλα
Banque Nemo.
vertu difficile μέ τόν Ζούλ Μπερρύ.
Cardinal masqu6, περιπετειώδες τοΰΣέρλοκ Χόλμς
La Terre a trembl0.

τρεις

καί 8

και
GAUMONT-FRANCO FILM-AUBERT

Ή άνωτέρω γαλλική έταιρία θά θέση είς κυκλοφορίαν 
12 φίλμ διά τό έτος 1932 33, τά έζής :

La petite de Monpartasse
Jeunes filles en Uuiforme
Embrasse-moi, μέ τόν Ζώρζ Μιλτόν (Μπουμπούλ).
Amour ... amonr (παραγωγή Λέων Πουαριέ).
Si tu veux ... (παραγωγή Άντρέ Ούγκόν).
Ombres des bas fonds
Service secret (τίτλος προσωρινός).
Monsieur de Pourceauguac (παραγωγή Star
Occupe-toi d’AmMie (παραγωγή As film) καί 

μεγάλας παραγωγάς τοΰ Λεόν Πουαριέ.
Έπίσης 6 ταινίας γαλλικάς τών 1000 μέτρων 

Μίκυ-Μάους.
METRO-GOLDWYN-MAYER

Ή άνωτέρω μεγάλη αμερικανική έταιρία θά θέση είς 
κυκλοφορίαν περί τά 40 νέα φίλμ διά τό έτος 1932—33 
μεταξύ τών όποιων συμπεριλαμβάνονται καί τά έξής:

Titans du ciel μέ τόν Βάλλας Μπήρυ καί τόν Κ. 
Γκάμπλ

Mala Hari μέ τήν Γκάρμπο καί τόν Νοβάρρο
Buster se marie μέ τούς Μπάστερ Κήτον καί Άντρέ 

Λυγκέ
Get Quick rich Wallingford μέ τόν Οϋΐλ Χέϊνς.
Instilut de Beaut6 μέ τήν Μαρί Ντρέσλερ καί Πόλυ 

Μόραν

Grand Hotel μέ τήν Κράουφορδ, τούς Μπάρρυμορ καί 
τόν Λ. Στόν

Fils de Radjah μέ τόν Νοβάρρο καί τήν Μάτς Έβανς 
Cuban Lovesong μέ τήν Λοϋπε Βελέζ καί τόν Τίμπετ 
Sin of Madelon Claudet
Le champion μέ τόν Βάλλας Μπήρυ
Fascination μέ τήν Κράουφορτ καί τόν Κλάρκ Γκάμπλ 
Buster Millionaire μέ τόν Μπάστερ Κήτον
Private lives μέ τήν Σήρερ
Arsene Lupin μέ τούς Τζών καί Λύονελ Μπάρρυμορ 
Susan Lenox μέ τήν Γκάρμπο καί τόν Γκάμπλ 
Ames libres μέ τήν Νόρμα Σήρερ
Le plombier amoureur
Emmi μέ τήν Μαρί Ντρέσλερ
Guilty hands μέ τόν Λύονελ Μπάρρυμορ
This Modern Age μέ τήν Τζόαν Κράουφορτ
Squaw man μέ τήν Λοϋπε Βελέζ
Tarzan
Ben - Hur μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο
Big Parade μέ τόν Τζών Τζίλμπερ
Sous le verrous μέ τόν Χονδρό καί τόν Λιγνό
Trader Horn μέ τήν Έντβίνα Μπούτ
Big House μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί τήν Μόνα 

Γ κόγια

Μεταξύ τών ταινιών τής νέας παραγωγής τής άνωτέρω 
.'μεγάλης γερμανικής κινηματογρ. έταιρίας, περιλαμβάνον- 

I ται καί τά έξής :
Quick μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Χάνς Άλμπερς. 

Σκηνοθεσία Ρόμπερ Σίοντμακ.
Ein blonder Traum μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, Βίλλυ 

Φρίτς καί Βίλλυ Φόρστ. Μουσική Χέΰμαν. Σκηνοθεσία 
Πάουλ Μάρτεν.

F. Ρ. ι Antwortet nicht μέ τόν Χάνς Άλμπερς. 
Σκηνοθεσία Κάρλ Χάρτλ.

Ich Lei tag und Du bei Nacht μέ τήν Κάτε φόν 
Νάγκυ καί τόν Βίλλυ Φρίτς. Μουσική Χέΰμαν. Σκηνοθε
σία Λ. Μπέργκερ.

Das Vermachtnis des marquis von S. μέ τήν Λίλιαν 
Χάρβεϋ. Σκηνοθεσία Πάουλ Μάρτεν.

Das schone Abenteuer μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ. Σκη
νοθεσία Ρέϊνχολτ Σοϋντζελ.

Morgenrot. Σκηνοθεσία Γουσταύου Ούσίσκυ.
Saison in Kairo μέ τήν Ρενάτε Μύλλερ καί τόν Βίλλυ 

Φρίτς. Σκηνοθεσία Ρέϊνχολτ Σοϋντζελ.
Wie sag ich’s moinem Mann μέ τήν Ρενάιε Μύλλερ.

Σκηνοθεσία Ρ. Σοϋντζελ.
Alarm anf Gleis Β μέ τόν Ροΰντολφ Φόρστερ. Σκηνο

θεσία Γουσταύου Ούσίσκυ.
Die Kameradin μέ τήν Τόνυ φόν Έϋκ. Σκηνοθεσία 

Γ. Λάμπρεχτ.
Dauerwallen μέ τήν Ρενάτε Μύλλερ καί τόν Όττο 

Βάλμπουργκ.
Der schwarze Husar μέ τήν Μαίντυ Κρίστιανς καί 

τόν Κόνραδ Φάϊντ. Σκηνοθεσία Γ. Λάμπρεχτ.
Rauschgift μέ τόν Χάνς "Αλμπερς καί τήν Γκέρτα 

Μάουρους. Σκηνοθεσία Κούρτ Γκερρόν.
Champagnerkrieg μέ τόν Χέϊντζ Ρίχμαν.
Schub im Morgengrauen μέ τόν Κάρλ Λοήντβικ 

Νιίεχλ καί τήν Τζένια Νικολσγεβα. Σκηνοθεσία Άλφρεδ 
Τζέϊσλερ·

Der «Stern von Valencia» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ.
Σκηνοθεσία Άλφρεδ Τζέϊσλερ.

Strich durch die Rechuung μέ τόν Χέϊντζ Ρίχμαν. 
Σκηνοθεσία "Αλφρεδ Τζέϊσλερ. κλπ.
ΡΑΤΗΕ ΝΑΤΑΝ

Ή άνω γνωστή γαλλική έταιρία θά κυκλοφορήσω έφέ-



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

‘‘Μ OIMi! “mi»
Τήν παρελθοΰσαν «βδομάδα, έλαβον χώραν είς Νέαν 

Ύόρκην αί πρεμιέραι δυο νέων υπερπαραγωγών. Πρόκει
ται περί τών ταινιών <Γκράντ Οτέλ> και «Ταρζαν».,

Ουδέποτε ταινία συνεκέντρωσε τόσους πολλούςαστερας, 
πρώτου μεγέθους, δπως τδ »Γκραντ Οτέλ». Ως, γνωστόν 
είς τήν έν λόγιο ταινίαν πρωταγωνιστούν οί: Γκρετα,Γκαρ 
μπο, Λαΐονελ Μπάρυμουρ, Τζών Μπάρυμουρ, Ουάλλας 
Μπήρυ, Τζώαν Κράουφορντ, Λουΐς Στόν καί Ζάν Χ,έρσ- 
χολτ. Ή εξαιρετική άπό καλλιτεχνικής καί τεχνικής απθ- 
ψβως πραγματοποίησις τοΰ φιλμ, οφείλεται εις τόν Υνί?- 
στόν ’Αμερικανόν σκηνοθέτην "Εντμοντ Γκούλντιγκ, η δε 
ώοαιοτάτη φωτογραφία είς τόν διασημον σεφ οπερατερ 
Ούΐλλιαμ Ντάνιελς. Τόσον ή υποδοχή τοϋ κόσμου οσον 
καί τοϋ τύπου ΰπήρξεν ένθουσιωδης. ,

Επίσης καί ή πρεμιέρα τοΰ «Ταρζάν» ύπήρξεν εξαιρε
τική. Αί εισπράξεις τής πριότης έβδομάδος υπερέβησαν 
τά 15.000 δολλάρια, παρ’ δλην τήν μαστίζουσαν κρίσιν.

Είς τόν «Ταρζάν» πρωταγωνιστούν ό παγκόσμιος πρω
ταθλητής τοϋ κολυμβήματος Τζόννυ Βαΐσμυλλερ καί η 
χαριτωμένη κρεολί στάρ Μώρις Ο’ Σούλιβαν. Ολοι οί 
ειδικοί έκριναν τήν τελευταίαν αυτήν δημιουργίαν τοΰ 
σκηνοθέτου τών «Λευκών σκιών» καί τής «Ραψωδίας τοΰ 
Ιρωτος»Βάν Ντάΰκ, ώς τήν καλλιτέραν του.

Η ΣΛΡΛΟΤ ΣΟΥΖΑ ΣΤΗ ΜΕΤΡΟ
Ή Lict Bild Biihne (γερμαγική κινηματογραφική έφη- 

μερίς) τοΰ Βερολίνου δημοσιεύει τήν πληροφορίαν δτι με
ταξύ το-' κ. Λώρενς διά λογαριασμόν τής Μέτρο Γκόλ- 
ντουϊν κ“ί τής υπέροχου γερμανίδος καλλι έχνιδος Σαρ- 
λόττε Σούζα (τής γνωστής μας άπό τό ώραϊον έργον τής 
Μπρίτις «Ποιος δ ένοχος») ύπενράφη συμβόλαιον , πολυ 
ετές. Ή έκλεκτή καλλιτέχνις άνεχώρησε τήν παρ. εβδομά
δα διά τό Χόλλυγουντ έκ Βερολίνου δπου θά λάβ,η μέρος 
είς νέα έργα άτινα θά «γυρισθοΰν» επίτηδες δι’ αυτήν.

Ό γερμανικός τΰπος μετά τήν απώλειαν τής Χάρβεϋ 
θρηνεί ήδη τήν άπώλειαν μιάς επίσης μεγάλης βεντέττας 
τοΰ γερμανικού κινηματογράφου.

τος τήν πρώτην σειράν έξ 20 έκλεκτών ταινιών μεταξύ 
τών οποίων τά :

Les gaiet6s de Γ escandron μέ τόν Ρεμύ.
La fleur de Γ oranger, σκηνοθεσία Άνρύ Ρουσέλ. 
Mirages de Paris μέ τήν Ζακελίν Φρανζέλ.
Sa meilleure cliente τοΰ Αουΐ Βερνείγ μέ τήν Έλβίρ 

Ποπέσκο.
ΜέΙο τοΰ Άνρύ Μπερνστάϊν μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί.
Enlevez moi όπερέττα κατά σκηνοθεσία τοΰ Λεόνς 

Περέ μέ τήν Ζακελίν Φρανσέλ.
La meirveilleuse journ6e μέ τήν Μόνα Γκόγια.
Οί “Αθλιοι τοΰ Βίκτωρος Ουγκιό.
Antenil Loncchamp φίλμ σπορτίφ.
Tartarin de Tarascon τοΰ Άλφόνς Ντωντε μέ τον 

Ρεμύ.
Αί δύο δρφαναϊ τοΰ Ντ’ Έννερύ, σκηνοθεσία Μωρίς 

Τουρνέρ. , ·
La nuit defend ue τοΰ Αουΐ Βερνέϊγ μέ τήν Έλβίρα 

Ποπέσκο.
Σαπφώ τοΰ Άλφόνς Ντωνιέ, σκηνοθεσία Λεόνς Περέ. 
Toto μέ τόν Ζάν Γκαμπέν.
L’ amcur veille μέ τόν l)uvall6s.
Τό γαϊδούρι _τοΰ Μπουριντάν μέ τόν Ρενέ Λεφέβρ. 
La dameTte^chez Maxim’s τοΰ Φεϋντώ, παραγωγή

Κόρντα.
Le controleur de wagons lits τοΰ Μπισσόν μέ τόν 

Ρεμύ.
Coup de vent, παραγωγή Κόρντα μέ τόν Ρεμύ καί 
Le train de 8h 47, παραγωγή Κόρντα.

Ε iliilOPM ΤΗ2
Ή ’Αμερικανική εταιρία «Φόξ Φίλμ Κορπ > απεφασισεν 

όριστικώς ώς φαίνεται, τήν παραγωγήν ταινιών διεθνοΰς 
εμπορικής αξίας καί δχι καθαρώς αμερικανικής _ νοοτρο
πίας ώς έπραττε μέχρι σήμερον. Τό γεγονός τοΰτο ενισ- 
χύεται άφ’ ένός μέν έκ τής προσλήψεως παρ αυτής, της 
γερμανίδος βεντέτας Λίλιαν Χάρβεϋ και τοΰ συμπα
θούς γάλλου Άνρύ Γκαρά, αφ ετέρου δέ και τής 
πραγματοποιήσεως ύπ’ αυτής τής αγγλικής βερσιον τοΰ 
περιφήιιου γαλλικοΰ έργου τής Πάτε Ναταν. 
λινοί Σταυροί». Ό πρόεδρος τής άμερικανικής «Φος 
Φίλμ» κ.Σίντνεϋ Κέντ άφιχθείς τελευταίως είς Παρισιους 
διά τήν μελέτην τής άναδιοργανώσ«ως τής Φόξ, ήγορασε 
παρά τής Πατέ—Νατάν τό δικαίωμα τής πραγματοποιή
σεως τής άγγλικής έκδόσεως τοΰ άνωτέρω έργου.

Ό κ· Κέντ, άνθρωπος μεγάλης ενεργητικότητας,, πριν 
ή άναλάβη τήν προεδρείαν τής Φόξ, ύπήρξεναντιπροεδρος 
καί γενικός διευθυντής τής Paramo nt—Poblix, ή μέχρι 
σήμερον δέ έπωφελής δράσις του είς τήν κινηματογραφι
κήν βιομηχανίαν δίδει άρκετας ελπίδας εις τήν εταιρίαν 
εις ήν προεδρεύει.

Η ΓΚΗΡΜΠΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΗ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 8 Αύγουστου 1932,—Ή διάσημος 

καλλιτέχνις Γκρέτα Γκάρμπο, έ'φθασε σήμερον εις τήν 
Στοκχόλμην οπού τής έγένετο θερμοτάτη υποδοχή. 200 
αστυφύλακες εϊχον διατεθή διά νά προστατεύσουν την 
περίφημη ντίβα άπό τόν ενθουσιασμόν τοϋ κοινού. 
Πλήθος αστυφυλάκων μετά κόπου κατόρθωσαν νά συ- 
νοόεύσουν τήν Γκάρμπο εϋρισκομένην εντός τοϋ αυτο
κινήτου της. eH Γκάρμπο κατεΖυσεν αμέσως ,εις τ1Ίν 
βίΖΖα τοϋ Ίβόρ Κρέουγερ τοϋ περίφημου βασιΖέως τών 
σπίρτων, όστις ώς γνωστόν ηυτο *τόνησεν.

ΑΙ ΔΥΟ ΟΡΦΑΝΑΙ
ΝΕΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΓΑΛΛΙΣΤΙ

Ό πολύ καλό; γάλλος σκηνοθέτης Μωρίς Τουρνέρ θά 
«γυρίση» λίαν προσεχώς είς ομιλούσαν γαλλιστί ταινίαν 
τό πολύκροτον μυθιστόρημα τοΰ Ά· Ντ’ Έννερυ, «Αί Δύο 
Όρφαναί» διά λογαριασμόν τής κινηματογ. εταιριαα «Πά
τε-Νατάν». Τό άνωτερ*») κινημ«τογ. εργον, περιλαμβάνεται 
εις τήν παραγωγήν 1932 33 τής εν λόγω εταιρίας.

ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΗΣ ΦΟ^
Ή γαλλική εταιρία Φόξ Φίλμ (Πρακτορεΐον τήςάμε- 

ρικανικής Φοξ Φίλμ εν Παρισιοις), σκεπτε,ται να πραγμα
τοποιήσω, έξ γαλλιστί ομιλουσας ταινίας απο κοινοΰ συν- 
εργαζομένη πρός τοΰτο μετά γαλλικών παραγωγικών 
Οίκων.

Ε Γ ΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Έ. Μαυροδημάκης Αθήναι 1-6-932 
Μ· Κατωγυρίτης Κηφισιά 1-5-932 
Κληρονόμοι Καρρά Αθήναι 1 7-932 
Φίλ. Παπαίό.τουλος » 1-7-932
Κινήμ. «Κυβέλεια» » 1-6-932
Κλ. Χατζηγεωργίου » 1-7-932
Κ. Φραγκέτης « 9θ2
Μιχ. Περδικολόγος Κηφισιά 1-8-932 
Άδόλφος Σκαλία Ρόδος 1-8 932 
Κινημ. «Παλλάς» Αθήναι 1-7-932

Μέχρι 31-5-933 
» 30-9-932

30 6 933
» 30 6 93.3
» 31 5 933

» 30-6-933
» 30-6 933
» 31-10-922
» 30- 7 -933
» 3ο- 6 -933

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Α Σ Τ Η Ρ }

© κ Λ. ΛΩΡΕΝΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΜ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Κατ’ αυτάς,αί Αθήναι εϊχον τήν ευτυχίαν νά φιλο
ξενήσουν μίαν άπό τάς πλέον σημαινούσας προσωπικότητας 
τοΰ διεθνοΰς κινηματογραφικού κόσμου τόν κ. Λ. Λώρενς 
γενικόν διευθυντήν τής «Μέτρο Γκόλντουίν Μάγερ» δι’ 
δλην — πλήν τής ’Αμερικής — υφήλιον.

’Άς μή φαντασθή κανείς ένα κύριον ^προχωρημένης ή- 
λικίας, κυρτωμένον κάπως άπό τό βάρος όγκου φροντί
δων καί ευθυνών, πού άσφαλώς άποκομίζει ή θέσις ' του. 
Ένας νεαρός,,υψηλός, κο,μψώτα-ος κύριος, ηλικίας τριάν
τα—τριανταδύο περίπου ετών μέ τρόπους άβροτάτους, μέ 
βλέμμα γεμάτον γλυκύτητα άλλά καί τήν έντονον λάμψιν 
τής δραστηριότητας, τύπος άμερικανοΰ μέ άνατροφήν Πα
ρισινήν ή παρισινού αμερικανίζοντας· ιδού ή είκών τοΰ κ. 
Λώπρενς.

Είχα τήν ευκαιρίαν νά τόν ίδώ κατά τήν έδώ παρα
μονήν του καί,νά άκούσω στό διάστημα μιάς μακράς συνο
μιλίας μαζί του πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

Σκοπος τοΰ ταξειδίου τοϋ εκλεκτού φιλοξενούμενου 
τών Αθηνών η το νά άντιληφ»ή καί νά παρακολουθήση 
αυτοπροσώπως τήν διαμορφουμένην εσχάτως, έξ άφορμής 
τών διαφόρων οικονομικών μέτρων τών διαφόρων κρα
τών, σοβαράν διά τόν κινηματογράφον κατάστασιν. "Ηρ- 
χισεν τήν περιοδείαν του άπό τήν κεντρικήν Ευρώπην 
καί προχωρών είς τά Βαλκάνια έφθασε καί είς τάς Αθή
νας μέ εντυπώσεις μάλλον άπογοητευτικάς.

, »Το πλέον καταστρεπτικόν, μοΰ λεγειέκ τών οικονομικών 
μετριον πού έλαβε ή Ελλάς είναι δΓ ήμάς ή άπαγόρευσις 
τής εξαγωγής τοΰ συναλλάγματος. Μπορεί κανείς κατά 
προσέγγισιν νά ύπολογίση είς ποιους άριθμούς φθάνει ή 
άξια τών ταινιών πού είσάγωμεν κατ’έτος είς τήν 'Ελλάδα, 
άξια τήν οποίαν εχομεν καταβάλλει καί τήν οποίαν δμως 
ούσιαστικώς δέν είσπράττομεν έφ’ΰσον τό κράτος μάς άπα- 
γορεύει νά τήν μετατρέψωμεν είς συνάλλαγμα καί νά τήν 
έξαγάγωμεν. Τό ίδιο μέτρον έφηρμόσθη καί είς τήν Ουγ
γαρίαν καί τήν Αυστρίαν άλλά έκεϊ τουλάχιστον υπάρχει 
παραγωγή κινηματογραφικών υλών καί δυνάμεθα έν μέρος 
τής άξίας τών ταινιών μας νά τό μεταφέρωμεν είς τήν 
’Αμερικήν ύπό μορφήν τοιούτων.»

‘Ο κ. Λώρενς άσχολεϊται μέ τά κινηματογραφικά ζη- 
τήιιατα γενικώτερον καί βαθΰτερον καί δέν τά εξετάζει 
μόνον άπό τής έμπορικής των μορφής. . Είς μίαν καμπήν 
τής συνομιλίας διατυπόίνει τά πορίσματα τών σκέψεών του 
διά τήν κατεύθυσιν πού πρέπει νά λάβη ό κινηματο
γράφος.

«’Η κινηματογραφική τέχνη πρέπει νά άπαλλαγή τής 
επιδ,ράσεως τοΰ θεάτρου είς τήν οποίαν τείνει νά ύποτα- 
γή άπό τής έπικρατήσεως τοΰ όμίλοΰντος κινηματογρά
φου. Πρέπει νά παραμείνη άνεξάρτητος. Καί αύτό θά κα- 
τωρθωθή διά τής αύξήσεως τών εικόνων, τής πλέον γορ
γής έξελίξεως τών κινηματογραφικών έργων, καί τής έλατ- 
τώσεως τών διαλόγων πού τείνουν νά μεταφέρουι τό έν- 
διαφέρον, τοΰ θεατοΰ άπό τήν θεαματικήν είς τήν άκροα- 
ματικήν έκτύλιξιν τοΰ παρουσιαζομένου έργου»’

Ή κρίσις δέν εΐνε άσθένεια μόνον τής Ευρώπης’ εΐνε 
ασθένεια όλου τοΰ κόσμου. Ό καθείς τήν άντιμετωπίζει 
όπως νομίζει καλύτερον, καί ό κ. Λωρένς άπαντά είς σχε
τικήν έρώτησιν:

«Ώς άποτελεσματικώτερον μέσον διά νά άνταπεξελ- 
θωμεν έναντίον τής κρίσεως έθεωρήσαμεν τό νά βελτιώ- 
σωμεν τήν ποιότητα τής παραγωγής μας έν συνδυασμφ 
μέτ ήν έλάττωσιν τής ποιότητάς της. Προσελάβομεν τούς 
καλλίτερους ήθοποιούς καί τούς πλέον φημισμένους σκη- 
νοθένας καί δέν «γυρίζομεν» παρά έργα νά όποια εϊμεθα 
έκ τών προτέρων βέβαιοι ότι θά έχουν έπιτυχίαν. Ήμπο-

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙ MAZY ΤΟΥ

ρώ νά σάς βεβαιώσω οτι οί υπολογισμοί μας δέν άπεδεί- 
χθησαν έσφαλμένοι».

Ριψοκινδυνεύω νά ζητήσω τήν γνώμην του διά τήν 
δημιουργίαν παραρτημάτων παραγωγής ταινιών έν ’Α
νατολή ύπό τών μεγάλων κινηματογραφικών εταιριών. ΑΙ 
άντιλήψεις του είναι σαφώς άρνητικαί.

« Οσονδηποτε καλοί καί αν εΐνε οί τοπικοί όροι τής 
παραγωγής ταινιών έν ’Ανατολή εΐνε άδύνατον νά γίνη 
ποτέ, έκ μέρους μας τουλάχιστον, τοιαύτη, διότι δέν θά 
εκάλυπτε ποτέ, λόγιο τού μικροΰ κύκλου είς δν θά διε- 
τίθετο, τάς δαπάνας της».

Ή συνομιλία μας τελειώνει μέ τό θέμα πού ήρχισε μέ 
τήν οικονομικήν κατάστασιν, διά τήν οποίαν έκφράζει 
πάλιν τάς δυσμενείς κρίσεις του.

, « Ας ελπισωμεν, συμπληρώνει μέ μειδίαμα, ότι όταν 
θά διέλθω πάλιν άπό τάς ’Αθήνας θά έχω τήν ευτυχίαν 
νά εύρω τά πράγματα διαφορετικά άπ’ δ,τι ευρίσκονται 
σήμερον.

Ό κ., Λώρενς πρόκειται νά έλθη πάλιν πράγματι είς 
τάς Αθήνας τόν προσεχή ίσως μήνα. Άς έλπίσωμεν καί 
ίιμεΙς —κ“ίτθι βέβαιοι περί τού ματαίου τών έλπίδων μας— 
οτι εως τότε ολα θα εΐνε ρόδινα ύπό τήν σκιάν τοΰ ίεροΰ 
καί πολυπαθοΰς βράχου.

Ε ΕΙΕΑΓ2ΓΗ Κ1ΪΒΜΑΤ0ΓΡΑΦΙΣ2Ϊ ΕΙΑ2Ϊ
Παρά τοΰ εμπορικού έπιμελητηρίου παραλαμβάνομεν 

τον, κάτωθι πίνακα ορίου εις κιλά εισαγωγών καταρτι- 
σθέντα συμφοινως πρός τό διάταγμα περί περιορισμού 
εισαγωγών καί έν άναλογία πρός τάς πραγματοποιηθείσας 
παρ’ ένός έκάστου γραφείου είσαγωγάς κατά τό παρελθόν 
έτος.

Ο πιναξ ουτος παρουσιάζει τό έπιτρεπόμενον δριον 
ε’σαγωγήζ είς έκαστον γραφεϊον άπό 15 Μαΐου μένοι 5 
Νοεμβρίου 1932.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
I. Μαργουλής Κιλά
Άμολοχίτης καί Βουλγαρίδης »
«Μέτρο Γκόλντουίν Μάγερ» »
«Φόξ φίλμ» 
Ά]φοί Σαντίκου »
Συνοδινός καί Παπαστόφας »
Μαυροδημάκης καί Σια 
«Σινέ Όριάν» »
Κληρονόμοι Καρρά »
Α. Αναστασιάδης »
«Άμέρικαν Φίλμ» 
Κ. Σουλίδης >
Κ. Φραγκέτης »

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΜΗΧΑΝΑΙ

261 
432 
202 
243
174 
103
113
126

46
84
30
13
10

Συνοδινός καί Παπαστόφας Κιλά 1675
Ίωάννου καί Μάλλης »
Τηλεμ. Σπυρίδης » 302
I. Μαργκουλής » 294
Κ. Φραγκέτης > ]θ()
Τα μη αναφερόμενα εις τους ανωτέρω πίνακας γρα

φεία (Κουρουνιώτη, Άργύρη κ.λ.π.) δέν ύπέβαλαν ώς φαί
νεται έγκαίρως, τάς αιτήσεις των εισαγωγής ταινιών καί 
διά τοΰτο δέν άναφέρονται καί είς τούς πίνακας τών χο- 
ρηγηθεισών άδειών.
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ΜΑΤΑ ΗΡΙ Ζώρζ Φίτσμορις ραμονΠνοβαρρο ΓαλλικήUHllfl Anil ΛΙΟΝΕΛ ΜΠΑΡΥΜΟΡ ομιλούσα

0 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Κίνγκ Βίντορ τζακυΣκουπερ Γαλλική _ W
ομιλούσα

ΜΠΙΓΠΑΒΥΖ <καιεργον'Πώχ Γα“ιδίαοΰσα|

ΙΠΕϋ ΧίίΪΡ Φρέντ Νίμπλο ραμον νοβάρρο Ηχητική

"ΡΟΥΜΠΑ,, IΡΩΤΟΣ “* 'ΑγτΥΧ J

ΟΜΠΑΠΕΡ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ^— ■*«£, ΓαλλΖ^
ΕΑΕΥ8ΕΡΕΣΨΥΧΕΣ ΓαΑλι£^
13 KU tin „ MAPI ΝΤΡΕΣΛΕΡ ΓαλλικήtJVlMA Κλάρενς ΜπρόοονΖΑΝ χερςοπ ομιλούσα

ΑΡΣΕΝ ΑΟΥΠΕΝ
ΠΑΟΥΤΗΣΑΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ,
ΙΟ ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΔΙΠΡΑΚΤΟΙ Αγγλιστί όμιλούσαι μέ Χονδρόν καί Λιγνόν γ

ΣΗΜ. Μερικοί ίκ τών

□ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MAS
__ ΤΙΤΛΟΙ_____________ ΣΚΗΝΟΘΕΤΑΙ ΑΣΤΕΡΕΣ________ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΡΕΤΝΤΕΡ ΧΟΡΝ Β- ■ is™ 0 ΓαλΑ'όμιΑ' 
ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ^XiAA S» ΓαΑ6μιλ·
ΣΟΥΖΑΝ ΛΕΝΟΞ ΗΕΤΑ1ΡΑΡομπέρ Λέοναρδ Γαλ·δμιΑ
0 Γ!10Σ ΤΟΪ ΜΜΠΙ ζάκ Φίιντερ ««“^ρρο Γαλ· όμιλ·
ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΣ Τσάρλς Μπραμ"ΈΓίΒΜΠΛ Γαλ·4μ,λ·
ο ηπαςτερ ifflomimiirio0A’zi0v Μάϋερ?™ί?ζτοΝ γ-· 

ΓΟΗΤΕΙΑ ΚλάρενςΙΛηρόοονΤΜΑΝ κ^ουφορδ Γαλ. όμιλ.

ΙΝΗΠΟΥΪΟ ΚΑΑΑΟΝΗΣτσάρλΡά ι ζνερ SF ΓαΧ όμιΑ' 
ΙΟ 1ΓΚΑΚΜ1ΤΒΣ MHT. ΜΜΪί'ΕντΐΓ’,αρ Σελ°“(« Α·

! ΪΟ ΠΡΩΤΟ ΣΦΑΛΜΑ Τίέι’μί Περότ — 
Ελληνικών τίτλων είναι ηροαωρινοί

Ώιίκ
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QRNRTOI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΜΛ1ΡΗ MfflbMil
Μέσ’ απ’ την άνοιξι τής ζωής, σαν τριαντάφυλλο 

τοΰ Μάη που τό χέρι ενός άκαρδου διαβάτη σπάζει απ' 
τό κλωνάρι του, αρπαξε κι' δ χάρος απ' τής αγκάλες 
τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου μιά μεγάλη καλλιτέχνιδα τοΰ 
ϋ·εάτρου και κινηματογράφου (πρωτηγωνίστησε είς τήν 
άλλην, ταινίαν «’Απάγηδες τών Ά&ηνών») τή Μαίρη 
Σαγιάνου Κατσέλη στήν ηλικίαν τών 25 Μαΐων της.

"Ετσι τήν προπερασμένη Παρασκευή 5 Αύγουστου 
κατόπιν ολιγοημέρου άσ&ενείας τύφου, άπέ&ανε και 
έκηδεύ&η άπό τήν εκκλησία τοϋ Άγ. .Κωνσταντίνου ή 
Μαίρη Σαγιάνου. Τήν κηδεία της παρηκολούϋ'ησε μέ 
πραγματική &λΐψι δλος ό καλλιτεχνικός κόσμος τής 
πρωτευούσης κατα&έσας απειρίαν στεφάνων είς τόν 
νεκρόν της.

Άγγέλεται έκ Παρισίων ό θάνατος τοΰ νεαροΰ καλλι
τέχνου Πιέρ Μπατσέφ προελθών έκ δηλητηριάσεων Τόν 
νεαρόν καλλιτέχνην οί έλληνες πρέπει τά ένθυμοΰνται 
άπό πλεϊστα του έργα καί Ιδίως άπό τά: «"Ερωτες μεσο
νυκτίου» καί <’Επαναστάτης»·

—’Επίσης άνηγγέλθησαν έκ Παρισίων οί θάνατάι, τών 
Σάρλ Φεσκούρ καθηγητοΰ Πανεπιστημίου, πατρός τοΰ 
σκηνοθέτου ‘Ερρίκου Φεσκούρ καί τής Φρανσουάζ Μπεσ- 
σΰ μητρός τής καλλιτέχνιδος κυρίας Ταβανό.

—’Απέθανεν έν Βερολίνφ ό σκηνοθέτης Φράντς Πόρ- 
τεν, πατήρ τής έκλεκτής καλλιτέχνιδος τοϋ κινηματογρά
φου "Εννυ Πόρτεν.

—’Απέθανεν έν Παρισίοις ό διάσημος σκηνοθέτης 
Λουΐ Μερκαντόν.

—’Απέθανεν έν Βερολίνφ όγερμανός καλλιτέχνης τής 
οθόνης Μπροΰνο Κάστνερ.

WAS ΑΜΜΜ AWMIM2
Τό μεγάλον άμερικανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν 

τής Νέας Ύόρκης «Motion Picture Herald» προεκή- 
ρυξε ένα πρωτότυπον διαγωνισμόν μεταξύ τών διευθυν
τών κινηματογράφων.

Τούς υπέβαλε τό έρώτημα: «Ποίων ηθοποιών, έργα έκ 
τών προβληθέντων είς τούς κινηματογράφους σας οάς α
πέδωσαν τάς μεγαλυτέρας εισπράξεις κατά τήν περίοδον 
1931—32 καί γενικώς ποια ονόματα πρωταγωνιστών θε
ωρείτε έμπορικώτερα .

Έκ τών μέχρι σήμερον ληφθεισών άπαντήσεων, άνερ- 
χομένων είς άρκετάς χιλιάδας, φέρονται ώς συγκεντροΰν- 
τας τάς περισσοτέρας προτιμήσεις έκ τών γυναικών μέν 
ηθοποιών αί: Μαρί Ντρέσλερ κατά ποσοστόν 91 ο)ο, Ζαν- 
νέτ Γκαίύνορ 84 ο)ο, Τζοάν Κρσουφορτ 76 ο)ο, Γκρέτα 
Γκάρμπο 61 ο)ο, Νόρμα Σήρερ 60 ο)ο. Έκ δέ τών άνδρών 
οί: Βάλλας Μπήρυ, κατά 67 ο)ο, Ρούϊλ Ρότζερς 61 ο)ο, 
Τσάρλ Φαρέλ 61 ο)ο, Κλά’ρκ Γκάμπος 59 ο)ο, Βήλερ καί 
Γούλσεΰ 42 ο)ο.

Έκ τών άνωτέρω καλλιτεχνών τέσσαρες γυναίκες καί 
δύο άνδρες άνήκουν είς τήν «Μέτρο-Γκόλντονϊν-Μάγερ» 
καί μία γυναίκα καί δύο άνδρες εις τήν «Φόξ». Ή γερμα- 
νίς Μάρλν Ντήντριχ τής ·Παραμάουν» υστερεί κατά 
πολύ έρχομένη είς τήν δευτέραν σειράν έπιτυχίας.

KRI 0 RhPV ΓΚΗΡΗ ΣΤΗ ΦΟΞ
Τά γερμανικά κινηματογραφικά περιοδικά άναγγέλουν 

δτι ή Φόξ Φίλμ προσέλαβε ώς παρτναίρ τής Λίλιαν Χάρ
βεϋ, τόν γάλλον καλλιτέχνην Άνρύ Γκαρά δστις μεταβ ιί- 1 
νει λίαν προσεχώς είς Χόλλυγουντ διά νά λάβη μέρος είς 
τά νέα φίλμ τής Χάρβεϋ.

ΜΙΚΡΑΙ_ΕΙΔΗΣ£ΙΣ
| ■—Ή χαριτωμένη Ντόλλυ Χάαζ, ή γνωστή μας άπό τό 
έργον «Ό Φράντς είναι γυναίκα» καί ό καλλιτέχνης Κάρλ 
Λοΰντβιγκ Ντύελ, παίζουν είς τό έργον Scampo'o παρα
γωγής «Λοθάρ-Στάρκ».

—Ή Κλαίρ Ρόμμερκαί ό Πάουλ Χέρμπιγκερ πρωτα- 
γωνιστοΰν είς τό νέον φίλμ τής A. A. F. A. «Zwei gln- 
eckliehe Tsge». Σκηνοθεσία Ροϋντολφ Βάλτερ Φέϊν.

—Είς τό νέον φίλμ τοΰ Φράντς "Οστεν «Τό σκάνδα- 
λον τοΰ Γκράντ Όιέλ» πρωταγωνιστεί ή Λή Πάρρυ.

—Ή «Μέτρο Γκόλντουϊν» θά γυρίση λίαν προσεχώς 
ένα φίλμ τοΰ οποίου ή ύπόθεσις θ’άναπαριστά ολόκληρον 
τήν σκανδαλώδη ζωήν τοΰ Ρασπουτίν.Τόν ρόλον τοΰ δια- 
βολοκαλογήρου θά ύποδυθή ό πολύς Μπάρρυμορ.

Ή Έλέν Ρομπέρ πρωταγωστεϊ είς τό νέον φίλμ τής 
«Πατέ Νατάν» «Fliur D’ orarger».

— ‘ΟΆλμπέρ Πρεζάν καί ή Άναμπέλλα πρωταγωνιστούν 
είς τό νέον φίλμ τοΰ Καρμίνε Γκαλόνε «Un fils d’ Ame- 
rique» παραγωγής «Os ο».

—"Ηρχισε τό «γύρισμα» τής νέας όμιλούσης γαλλιστί 
ταινίας "Αθλιοι έκ τοΰ περιφήμου έργου Βίκιωρος 
Ούγκώ.

—Είς τήν νέαν παραγωγήν τής Πατέ Νατάν» περι
λαμβάνονται καί τά κατωτέρω τρία έργα,«La Fleur d Ο- 
ramger», «Les gaites de 1’ Escadron» καί «Mirages de 
Paris», τών οποίων τό γύρισμα συνεχίζεται.

— Είς τάς 23 ‘Ιουνίου είς τήν αίθουσαν τοΰ παρισινού 
Κινηματογράφου «Μουλέν Ρούζ» έγένετο ή ρεπρεσαντασι- 
όν τοΰ νέου φίλμ τής «Πατέ-Νατάν» «Crois de bois (Ξύ ■ 
λινοί σταυροί).

—Μεταξύ τής U, F. Α· τοΰ Βερολίνου καί τής Gru- 
mont British τοΰ Λονδίνου ύπεγράφη συμφωνία διά τής 
οποίας ή Ούφα άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά «γυρίση» 
ε’ις τά στούντιο της μίαν σειράν έκλεκτών έργων είς άγ- 
γλικήν γλώσσαν διά λ]σμόν τής Γκωμόν Μπρίτις.

—Είς τά έν Νιουμπάμπελσμπεργ στούντιο τής Ούφα 
«γυρίζονται» αί τελευταίοι σκηναί τών έργων Ua homine 
sans nom καί Qnick.

—Τό νέον φίλιι τοΰ "Ερριχ Πόμμερ Un reve blond 
τοΰ όποιου τό «γύρισμα» ήρχισε έν Βερολίνφ άπό τάς 9 
Μαΐου, θά έκδοθή είς τρεις γλιόσσας : γερμανικήν, γαλ
λικήν καί άγγλικήν. Έίς τήν γερμανικήν βερσιόν θά λά
βουν μέρος, ή Λίλιαν Χάρβεϋ (ή όποια θά παίξη καί είς 
τάς τρεις εκδόσεις/, ό Βίλλυ Φρίτς, ό Βίλλυ Φόρστ καί ό 
Πάουλ Έρμπιγκερ-

—Είς τήν νέαν παραγωγήν τοΰ Στάπενχορστ διά τήν 
Ούφα La belle aventure, λαμβάνουν μέρος είς τήν γερ
μανικήν έκδοσιν. ή Κάτε φόν Νάγκυ, Βόλφ "Λλμπαχ-Ρέτ- 
τυ, "Αλφρεντ Άμπελ κτλ. είς δέ τήν γαλλικήν έπίσης ή 
Κάτε φόν Νάγκυ, Ντανιέλ Λεκουρτουά. Ζάν Πρεβώ, Λου- 
σιέν Μπαροΰ κ. α.

—Δεδομένου δτι είς δλην τήν ’Ιταλίαν δέν έπιτρέπεται 
ή προβολή όμιλουσών ταινιών είς άλλας γλώσσας πλήν 
τής ιταλικής, ή Ούφα θά έκδιόση είς ττήν ιταλικήν, έν συ
νεργασία μέ τήν Cines, τά φίλμ Τό συνέδριον χορεύει . 
«Ρόννυ» καί «Ή Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο».

— Ή Παραυάουντ θά γυρίση»είς τά έν Παρισίοις 
στούντιο τής Ζουάνβίλ. κατά τό τρέχον κινηματογραφικόν 
έτος 193’2-33, 40 μεγάλας ταινίας όμιλούσας γαλλιστί καί 
20 κωμωδίας.

—Ό περίφημος γεαμανός καλλιτέχνης Πάουλ Βέγκα- 
νερ, διά τόν οποίον είχε διαδόθή ψευδώς πέρυσι δτι ά- 
πέθανε, έμφανίζεται έφέτος είς μίαν νέαν ταινίαν τής ο
ποίας δ τίτλος είνε Der Unheimliche καί τής όποιας 
σκηνοθέτης είναι δ Ρίτσαρ "Οσβαλτ.

—Ή πρωταγωνίστρια τοΰ έργου «"Αγγελοι τής κολά- 
σεως» Ζάν Χάρλοου. προσελήφθη άπό τήν Μέτρο Γκόλ- 
τουΐν, "Ηδη λαμβάνει μέρος είς τήν προιτην της παραγω
γήν «ΉΚόκκινη γυναίκα» είς ήν πρωταγωνιστούν καί ό 
Λούϊς Στόν, -Λεϊλά -Χάϋαμς καί Ούννα Μέρκελ.

isomMMmmasizmMW
—Ό Άγγλος ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου "Αντωνυ 

Μπροΰσσελ—γνωστός άπό τό «Ούδέν νεώτερον άπό τό 
Δυτικόν Μέτωπον»—έπανελθών πρό τίνος ε’ις τήν πατρίδα

! ΜΒίΜ ASTEP2H 1
—‘Ο Ζώρζ Άλεξάντερ πλήν τής μητρικής του γλώσ- 

σης, τής γερμανικής, γνωρίζει τήν άγγλικήν καί τήν γαλ
λικήν,είναι δέ έπίσης βαρύτονος καί τενόρος καί άσκεϊται! αυΐΙΛυν ____..Κ_____ , ...
είς όλα τά σπόρ , | του μετά διαμο'ήν τεσσάρων έτών είς τό Χόλλυγουντ, δη-

Ό Κάρλ Λοΰντβιγκ Ντίελ γνωρίζει τήν γερμανικήν, μοσιεύει εις άρθρον τάς έντυπώσεις του άπό τήν έκεΐ δη- 
τήν άγγλικήν καί τήν γαλλικήν. , I μιουργηθεϊσαν τελευταίως κατάστασιν.

Ό "Ολαφ Φίορδ γνωρίζει τήν γερμανικήν καί τήνγαλ-Ι Ό Μπροΰσσελ περιγράφει μέ τά μελανώτερα χρώματα 
λικήν είνε δέ καί ένας πολύ καλός τενόρος. I τήν γενικήν οικονομικήν κατάπτωσιν ή όποια παρατηρεΐ-

—Ό Βίλλυ Φρίτς όμιλεΐ τήν γερμανικήν, τήν άγγλικήν ' ται είς τήν άμερικανικήν κινηματογραφούπολιν. Κολοσσι- 
καί τήν γαλλικήν, γνωρίζει δέ δλα τά σπόρ. | αΐαι έιαιρίαι πραγματοποιοΰσαι άμύθητα κέρδη κατά τήν

—Ό Γουσταΰος Φρέλιχ όμιλεΐ τήν γερμανικήν καί εποχήν τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου εύρίσκονται σήμερον 
την άγγλικήν γνωρίζει δέ έπίσης ολα τά σπόρ. I εις κατάστασιν πτωχεύσεως, άστέρες πρώτου μεγέθους

—'Ο Έμίλ Γιάννικς όμιλεΐ έπίσης τρεις γλώσσας· ’ ' * --------- Αν»,,
τήν γερμανικήν, τήν γαλλικήν καί τήν άγγλικήν.

—Φρίτς Κάμπερς όμιλεΐ τήν γερμανικήν, τήν γαλ
λικήν καί τήν άγγλικήν. Είναι βαρύιονος, θαυμάσιος ιπ- 
πεύς, αυτοκινητιστής καί κολυμβητής.

—'Ο Φράντς Λέντερερ όμιλεΐ τήν γερμανικήν, τήν 
γαλλικήν τήν άγγλικήν καί τήν Τσεχικήν. Έπίσης γνωρί- | 
ζει δλα τά σπόρ, είναι τενόρος καί υπέροχος χορευτής, ί

—‘Ο Μάριος Λέρχ όμιλεΐ τήν γερμανικήν καί τήν 
ιταλικήν. Γνωρίζει δλα τά χειμερινά σπόρ, τέννις, σωφέρ,' 
ίπτασιαν καί είναι έπίσης καί τενόρος.

—Ή Σαρλότ "Αντερ είναι σοπράνο καί όμιλεΐ τήν ’ 
γερμανικήν καί τήν άγγλικήν.

—Ή Λύσσι "Αρνα όμιλεΐ τήν γαλλικήν, γερμανικήν 
καί άγγλικήν, είναι σωφέζ, παίζει τέννις, είναι δεινή 
ίππεύτρια, κολυμβήτρια καί μέτζο σοπράνο·

—Ό ’Ιβάν Πέτροβιτς όμιλεΐ τήν γερμανικήν, τήν γαλ- 
γικήν καί τήν άγγλικήν. Γνωρίζει κωπηλασίαν, χειμερινά 
σπόρ, σωφέρ,τέννις, Ιππασίαν καί κολυμβητικήν. Είναι 
έπίσης βαρύτονος καί τενόρος.

— ‘ΟΒάλτερ Ρίλλα όμιλεΐ πέντε γλώσσας’ τήν γερμανι
κήν, γαλλικήν, ιταλικήν, ισπανικήν καί αγγλικήν. Γνωρίζει 
έπίσης δλα τά σπόρ είνε δέ καί βαρύτονος.

—Ό Κόνρατ φάϊτ όμιλεΐ τήν γερμανικήν, τήν γαλλι
κήν καί τήν άγγλικήν άσχολεΐται δέ μέ δλα τά σπόρ.

—Ή Μάρλεν Ντήντριχ όμιλεΐ έπίσης πλήν τής γέρμα- J 
νικής, τήν άγγλικήν καί τήν γαλλικήν άσχολεΐται δέ μέ I 
°λ“ , . ,, ■ . I s....... ____________________

, Ντολλυ Χααζ ομιλει την γερμανικήν, γαλλικήν αγ χνης Μωρίς Σεβαλιέ καί ή έπίσης περίφημος άμερινανίς 
γλικήν και...την ελληνικήν!;) Επίσης γνωρίζει ολα τα χει- βεντετα Κόλιν Μούρ προσελήφθησαν διά μακροχρονίων 
μερινα σπορ, οδηγεί αυτοκινητον, παίζει τέννις και εΐ- αυμβοχαΩον εις τήν «Μέτρο Γκόλντουϊν». Ό Σεβαλιέ θά 
νε σοπράνο. - "» ----- ,Λίίτηη»

—Ή Λίλιαν Χάρβεϋ όμιλεΐ τήν άγγλικήν, τήν γαλλι
κήν καί τήν γερμανικήν, άσχολεΐται μέ δλα τά σπόρ, εί
νε σοπράνο, θαυμασία χορεύτρια καί έπιδίδεται εις δλας 
τά γυμναστικός άσκήσεις.

—Ή Καίτη φόν Νάγκυ όμιλεΐ τήν ούγγρικήν, τήν 
γερμανικήν καί τήν γαλλικήν■ Είναι έπίσης σωφέζ.

—Ή Μαρία Πάουντλερ όμιλεΐ τήν γερμανικήν, καί 
τήν άγγλικήν. Είνε έπίσης μέτζο σοπράνο καί σοπράνο, 
έπιδίδεται δέ είς δλας τάς γυμναστικός ασκήσεις, παίζει 
κιθάρα καί αξωφόν. Γνωρίζει έπίσης κολυμβητικήν, αύτο- 
κίνητον, καί δλα τά χειμερινά σπόρ. · 
■■■■■■■■a a·················

ΟΙ ολίγοι ίναπομείναντες τόμοι «Κίνημα 
τογρ. Άστέρος» τών ίτών 1928, 1929, 1930 
καί 1931, πωλοϋνται είς τά γραφεία μας πρός

Δ Ρ A X Μ Α Σ 100 
έκαστος τόμος.

Μέ τΊ)ν αύτήν τιμήν και άνεν έπιβαρύνσεως 
ταχ τελών άποστέλλονται είς πάντα έμβάζοντα 
έκ τών έπαρχιών τό άνωτέρω άντίτιμον.

did τό ‘Εξωτερικόν βκαστο; τόμος έλεύ&ερος 
ταχ. τελών

ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΔΥΟ
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Ό Μπροΰσσελ περιγράφει μέ τά μελανώτερα χρώματα

άμειβόμενοι ήγεμονικώς άλλοτε εύρίσκονται σήμερον άνευ 
έργασίας, είς σημεϊον ώστε νά έκπληστηριάζονται τά πο
λυτελή μέγαρά των άπό τούς πιστωτάς των.

Ή δλη άφορμή αυτής τής καταστάσεως κατά τόν 
Μπροΰσσελ είνε ή έπικράτησις τοΰ όμιλοΰντος κινηματο
γράφου ή οποία έπέτρεψε είς τάς ευρωπαϊκός κινηματο
γραφικός εταιρίας νά συναγωνισθοΰν έπιτυχώς τάς άμερι- 
κσνικάς.

Έξ δλων τα>ν άμερικανικών εταιρειών μόνη ή «Μέτρο 
« Γκόλντοϋν Μάϋερ» κατώρθωσε νά παραμείνη άθικτος έν 

| μέσφ τής καταστροφής αυτής καί τοΰτο, ώς υποστηρίζει 
δ Μπροΰσσελ, οφείλεται είς τήν μεγαλοφυΐαν τοΰ διευθυν- 
τοΰ σκηνοθέτου της "Ιρβιγκ Τάλμπεργκ.

Η ΜΠΙΛΛΥ ΠΤΟΒ ΕΙΣ ΤΗΠ ΜΕΤΡΟ
Ή μεγάλη καί δημοφιλεστάτη ήθοποιός τής οθόνης 

Μπίλλυ Ντόβ, προσελήφθη διά μακροχρονίου συμβολαίου 
'ύπό τής «Μέτρο-Γκόλντουιν-Μάγερ».

Τό γύρισμα τής πρώτης της ταινίας άρχίζει προσεχώς, 
ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ γνωστού σκηνοθέ
του Έντμοντ Γκούλντιγκ. Είς τήν έν λόγφ ταινίαν πρωτα
γωνιστούν καί οί ΜάριονΝταΐβις καίΡόμπερτ Μοντγκόμερυ.

ΣΕΒΜΛΙΕ - ΚΟΛΙΠ ΜΟΥΡ
Κατά νεωτέρας ειδήσεις ό περίφημος γάλλος καλλιτέ-

,την ελληνικήν!;) Επίσης γνωρίζει δλα τα χει- Κόλιν Μούρ προσελήφθησαν διά μακροχρονίων
ϊ αύτοκίνητον, παίζει τέννις και εί- αυμβοΧαίον είς τήν «Μέτρο Γκόλντουϊν». Ό Σεβαλιέ θά 

λάβη προτεύοντα ρόλον είς τό νέον εργον τής «Μέτρο» 
Εύθυμη χήρα» τό όποιον θά πραγμτοποιηθή προσεχώς.

0 ΓΚΗΊΉΤΗΡΟΒ ΣΤΗ ΣΙΒΗΡΙΗ
Ή κινηματογραφική έφημερίς τοΰ Βερολίνομ Licht 

Bild Buehne άναγράφει τήν πληροφορίαν δτι αί Ρωσικαί 
Σοβιετικά! Άρχαί συνέλαβον καί άπέστειλαν είς τήν Σι
βηρίαν τόν γνοιστόν μας καλλιτέχνην τοΰ κινημανογράφου 

■ Βλαδίμηρον Γκα’ι’νταρώβ.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Hifl φ|1Μ J°
■ (ΑΛ. ΓΑΖΙΑΔΗ» 'ΑΘήναι Μητροπόλεως 1
ll "Εχουν μοναδικήν έπιτυχίαν είς ©λην τήν 
Ελλάδα. Έρωτήσατε εκείνους πού τάς έπαι-

I ξαν. "Εχουν τ© προνομιον νά πληρώνουν' μο- 
J νον 10 ο]ο φόρον στούς Κινηματογράφους.
ί Διαθέτει τά κάτωθι έργα :

Ι
Άατέρω, Απάχηδες ‘Αδηνών, Φίληοέ 
με Μαρίτσα, Μπόρα, Λιμάνι Δακρύων, 
Έρως και κύματα καί τήν τελευταίαν της 

επιτυχίαν ’Έξω Φτωχέ.α
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: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομαζ ■ * aa aaaaaaaaaaaa···········
Ή έφετεινή θερινή σαιζόν παρουσιά

ζεται τελείως αποκαρδιωτική έν συγ- 
κρίσει μέ τάς τών προηγουμένων ετών. 
Έκτος τοΰ δτι ό αριθμός τών θερινών 
κινηματογράφων περιωρίσθη σημαντι
κότατα μεταβληθέντων εις θερινά θέα
τρα, τελεία άπονέκρωσις παρατηρειται 
καί εις τήν δλην κίνησιν τής τρεχούσης 
περιόδου."Αν έξαιρεθοϋν τέσσαρα. πέν
τε κινηματοθέατρα καί αύτά έκ τών 
άνηκόντων είς τήν πρωτίστην κατηγο
ρίαν, τά θερινά θέατρα αντιμετωπίζουν 
καθημερινώς τεράστιας ζημίας θεω- 
ροϋντα ευτυχές γεγονός τήν κάλυψιν 
τών έξόδων των.

, * * ,ΟΙ χ ιμερινοί κινηματογράφοι επι
σκευάζονται έν τφ μεταξύ καί ανα
καινίζονται διά τήν προσεχή χειμερι
νήν περίοδον. Τό «Αττικόν», ώς έγρά- 
ψαμεν καί εις τό προηγούμενον φύλ- 
λον, ανακαινίζεται διά τής αλλαγής 
τών καθισμάτων του, τής μετατροπής 
γενικώς τής διακοσμήσεώς του έπί τή 
βάσει σχεδίων καλλιτεχνών καθηγητών 
τοΰ Πολυτεχνείου καί δι’ έπιστρώσεως 
τής αιθούσης διά φελλοϋ. Πλήν τής 
αιθούσης, έπέρχονται μετοβολαί καί 
εις τά άλλα διαμερίσματα τοΰ κινημα
τοθεάτρου, θά καταστή δέ ώς λέγεται 
αντάξιος συναγωνιστής τοΰ έπί τής 
όδοΰ Βουκουρεστίου, μεγάλου κινημα
τογράφου.

Έτοιμον δπως αρχίσει λειτουργοΰν 
είναι καί τό νέον κινηματοθέατρον τοΰ 
μεγάρου τοΰ Μετοχικοΰ Ταμείου, τό 
βαπτισθέν «Παλλάς». Ή έγκατάστασις 
εις αύτό τών ήχητικών μηχανημάτων 
συστήματος «Γουέστερν Έλέκτρικ» 
συνεπληρώθη, συμπληροΰται δέ δσον- 
ούπω καί ή έγκατάστασις τών μηχανη
μάτων παραγωγής ήλεκτρικοΰ ρεύμα
τος, δεδομένου δτι τό νέον αύτό κινη- 
ματοθέατρον δέν θά ήλεκτροφωτίζεται 
άπό τήν φιλοπόλιδα «Πάουερ». Τό 
«Σπλέντιτ» ανακαινίζεται καί αύτό 
άναλόγως, διά τής έπισκευής τών κα
θισμάτων κλπ. ’Ανακαινίσεις καί έπι- 
σκευαϊ γίνονται κοί είς τό «Ίντεάλ», 
«’Απόλλων» καί τό «Πάνθεον», είναι 
άγνωστον δμως άκόμη ποία θά είναι 
ή έκτασίς των·

Τό κυρίως άξιοσημείωτον δμως γε
γονός τής προσεχούς περιόδου, είναι ή 
έπανάληψις τής λειτουργίας τοΰ «Μον- 
τιάλ» ώς κινηματογράφου. Τήν έπιχεί- 
ρησιν αύτήν άνέλαβεν ή εταιρία «Γ. 
Συνοδινός καί Γ.Παπαστόφας» προβαί
νει δέ είς τήν πλήρη άνακαίνισιν τοΰ 
θεάτρου διά νά τοΰ δώση δψιν πραγ- 
ματικώς εύρωπαϊκοΰ. Ή όλη έμφάνισις 
τοΰ θεάτρου τόσον έσωτερικώς δσον 
καί έξωτερικώς μεταβάλλεται άρδην. 
Καθίσματα, θεωρεία, διάδρομοι άλλά- 
ζουν έντελώς θέσιν. Τά καθίσματα άν- 
τικαθίστανται άλλως τε διά νέων, πο
λυτελών καί άναπαυτικών. 'Όπως έπί
σης καί τά θεωρεία- μεταβάλλονται, γί

νονται πλουσιότερα είς έμφάνισιν καί 
άναπαυτικώτερα. "Ολο τό πάτωμα τής 
αιθούσης επιστρώνεται διά καουτσούκ 
συνδυάζοντος δύο τινά- άφ’ ενός μέν 
τό δτι έξαφανίζει έντελώς τόν θόρυβον 
τών βημάτων άφ’ ετέρου δέ τήν προ- 
ληπτικότητα τοΰ κινδύνου πυρκαϊάς 
διότι είναι άφλεκτον. Αί είσοδοι τοΰ 
κινηματογράφου θά αποκτήσουν οΰτω 
πολυτελήδψιν,είδικώς δέ ή έπί τήςόδοΰ 
Μπενάκη θά έχη ώς λέγεται λαμπρο- 
τάτην έμφάνισιν. Ή θέρμασις τοΰ θε
άτρου θά γίνεται δι’ ήλεκτρισμού. Θαυ
μάσιοι πολυτελείς θερμάσιραι θά το
ποθετηθούν έπί τή βάσει ειδικού σχε
δίου ώστε νά έξασφαλίζουν θερμοκρα
σίαν γλυκεϊαν καί κανονικήν. ’Ανάλο
γοι πρός τά άνωτέρω θάιϊναι ή διακό- 
σμησις τής αιθούσης καί τής σκηνής 
δπως έπίσης καί δ φωτισμός αύτής ό 
οποίος θά τής δίδει μορφήν φαντασμα
γορικήν. Συνέχεια τής αρμονικής έμ- 
φανίσεως τοΰ άψύχου ύλικοΰ θά είνε 
ή τοΰ έμψύχου—δηλαδή τοΰ προσωπι
κού. Ταξιθέτριαι, ταμίαι, γκρούμ, θά 
έχουν είδικάς στολάς—θά καθορισθή 
δέ τό σύστημα τής παροχής τών υπη
ρεσιών των είς τό κοινόν κατά τρόπον 
ώστε νά μή καθίστανται ένοχλητικαί, 
ώς ένίοτε συμβαίνει.

Τά ήχητικά μηχανήματα τοΰ « Μον- 
τιάλ» θά είναι ειδικού τύπου «Σινεμε- 
κάνικα» διά πρώτην φοράν είσαγωμέ- 
νου έν Έλλάδι, όμοιου μέ τά έσχάτως 
έγκατασταθέντα είς τό νέον μεγάλο 
Κινηματοθέατρον τοΰ Μιλάνου «Σού
περ Τσίνεμα» 2.500 θέσεων, μέ μηχα- 
νάς προβολής τελειοτέρας τών μέχρι 
σήμερον έν χρήσει. Γενικώς τό «Μον- 
τιάλ» πρόκειται νά παρουσιασθή ώς 
πραγματική έκπληξις θά άποβή δέ ώς 
φαίνεται ένα-, έπικίνδυνος άνταγωνι- 
στής τών γειτονικών είς αύτό κινημα
τοθεάτρων.

Τό «Κοτοπούλειον» θά λειτουργήση 
καίέφέτος ώς κινηματοθέατρον ίσως δέ 
παρουσιάζει κατά διασιήματα καί διά
φορα νούμερα διά τήν ποικιλίαν τοΰ 
προγράμματος.

'Οσον άφορφ τό «Οΰφα Πάλας» είνε 
άγνωστον άκόμη άν θά λειτουργήση 
καίτοι οί δι’ αύιό ένδιαφερόμενοι βε- 
βαιοΰν δτι ή λειτουργία του δέον νά 
θεωρηθή ώς τετελεσμένου γεγονός.

* *
Έκ παραλλήλου μέ τάς προετοιμασί

ας διά τήν έπανάληψιν τής λειτουργί
ας τών χειμερινών κινηματογράφων 
ήρχισεν καί ή παρά τών διαφόρων 
γραφείων προμήθεια τών νέων ταινιών 
αί όποϊαι θά προβληθούν κατά τήν 
προσεχή χειμερινήν περίοδον.

Εννοείται δτι λόγω τοΰ διατάγμα
τος περί περιορισμού τών εισαγωγών, 
ή εισαγωγή ταινιών προσκόπτει έφέιος 
εις άρκετάς δυσχερείας. Παρ’ δλα 
ταΰτα δμως, δλα σχεδόν τά γραφεία

εισαγωγής διεξάγουν έντατικάς δια
πραγματεύσεις διά τών απεσταλμένων 
των είς τά κέντρα παραγωγής διά τήν 
προμήθειαν ύπερτέρου τοΰ έπιτρεπομέ- 
νου πρός εισαγωγήν άριθμοΰ ταινιών, 
ύπολογίζοντες νά προβοΰν είς τήν έξα- 
γωγήν τοΰ υπερβάλλοντας ποσού κατά 
τό επόμενοι1 έξάμηνον τοΰ τρέχοντος 
οικονομικού έτους.

Κατά τάς ύπαρχούσας οΰτω μέχρι 
σήμερον πληροφορίας ή Μέτρο Γκόλ- 
ντουϊ'ν θά φέρη δλον τό προοριζόμε- 
νον διά τήν Ελλάδα μέρος τής παρα
γωγής της 1932—33 συμποσούμενον είς 
21 ταινίας τών όποιων τόν κατάλογον 
άλλαχοΰ δημοσιεύομεν. Τάς ταινίας 
ταύιας ή Μέτρο Γκόλντουίν διέθεσεν 
ήδη βμεταξύ τών Κινηματοθεάτρων 
«’Αττικόν» καί «Παλλάς».

Τό γραφεΐον τοΰ κ. Βουλγαρίδη προ
βαίνει είς άγοράς ταινιών διά τοΰ εις 
Εύρώπην απεσταλμένου είδικοΰ ύπαλ- 
λήλου του κ. Μιχαηλίδη δχι δμως ώς 
άλλοτε σύνολον παραγωγών διαφόρων 
εταιριών, άλλά κατ’ έκλογήν έκ διαφό
ρων τοιούτων.

Ή έταιρία«Συνοδινός καί Παπαστό- 
φας» θά είσαγάγη περί τάς 15 ταινίας 
έκ τών έκλεκτοτέρων τής άγγλικής 
Μπρίτις καί τής γερμανικής Σούντ- 
Φίλμ θά διαθέση δέ ταύτας πρός προ
βολήν είς τό ύπ’ αύ,ής ένοικιασθέν 
ώς άνωτέρω γράφομεν «Μοντιάλ», τό 
πρόγραμμα τού οποίου δι’ δλην τήν 
διάρκειαν τής σαιζόν θά συμπλή
ρωσή διά ταινιών άλλων εταιριών τάς 
οποίας πιθανότατα θά προμηθευθή έκ 
τοΰ έξωτερικοΰ διά μεταβάσεως έκεϊ 
τοΰ κ. Παπαστόφα.

Ή «Φόξ» εΐνε άγνωστον άν θά έξαν- 
τλήση δλον τό έπιτραπέν εις αύτήν δ- 
ριον εισαγωγής ή θά περιορισθή είς 
τήν τοιαύτην μικροτέρου ποσοΰ δεδο
μένου δτι δέν είνε δυνατόν νά προβλε- 
φθή ποία θά είναι ή ζήτησις τών ται
νιών της πριν ή τά άλλα γραφεία ει
σαγωγής συμπληρώσουν τήν εισαγω
γήν καί διάθεσιν τών ύπ* αύτών ήδη 
είς τό έξωτερικόν άγοραζομένων.

Τό γραφεΐον τοΰ κ. Μαργουλή προ
βαίνει καί αύτό ήδη είς άγοράν διαφό
ρων έργων είς τό έξωτερικόν διά τοΰ 
έκεϊ ευρισκομένου διευθυντοΰ του. Τό 
πλεϊστον τών έργων τοΰ γραφείου 
τούτου θά προβληθή είς τό «Παλλάς» 
δι’ ούτινος άλλως τε λογαριασμόν καί 
κατόπιν κοινής, ώς φαίνεται, μετ’αύτοΰ 
συνεννοήσεως γίνονται αί σχετικαί ά- 
γοραί. Μεταξύ τών οΰτω είσαχθησομέ- 
νων ταινιών έγνώσθη δτι περιλαμβά
νεται καί τό τελευταϊον έργον τοΰ 
Μπουμπουλ «Άγκάλιασέ με» καί τό 
μοναδικόν έργον τοΰ μεγάλου Ρώσσου 
βαρυτόνου Σαλιάπιν.

'Η «Σινέ Όριάν» πιθανώς θά προ
μηθευθή ταινίας έξ Ευρώπης διά τοΰ 
κ. Ά. Άναστασιάδη δστις πρό ημερών 
είχε αναχωρήσει δι’ έκεϊ ώς άπεσταλ- 

μένος τοΰ ύπό δημιουργίαν τράστ, πε
ρί τοΰ οποίου γράφουμε κατωτέρω. 
Οί κ.κ. Δαμασκηνός καί Ί. Κουρουνι- 
οίτης άνεχώρησαν όμοΰ πρός τόν αυ
τόν σκοπόν καί μέ τήν ίδιαν διεύθυν- 
σιν, τήν προπαρ. Τετάρτη 3 τρέχ. Έ
πίσης ό κ.Φραγκέτηςάναχωρεϊ τόν προ
σεχή μήνα διά Ν. Ύόρκην πρός προ
μήθειαν αμερικανικών ταινιών.

Τά γραφεία τών κ.κ. Σπυρίδη, Σου- 
λίδη, Σαντίκου καί Ζερβοΰ δέν θά 
προβοΰν ώς φαίνεται είς έπιτοπίους 
άγοράς ταινιών, άλλά θά εισαγάγουν 
τοιαύτας δι’ έντεΰθεν παραγγελιών.

Τό «προτεκτοράτον» τοΰ κ. Τριαν- 
ταφύλλου, λέγεται δτι θά έχη καί δι’ 
έφέτος τήν παραγωγήν τής «Πατέ-Να- 
τάν» έκ τής οποίας μέρος, κατόπιν έκ- 
λογής του, θά προβληθή είς τό «Πάν
θεον». * * *

Μέ άκρίβειαν άστρικοΰ φαινομένου, 
παρουσιαζομένου κατ’ άκριβή χρονι
κά διαστήματα, έσημειώθη καί έφέτος 
—δπως καί πέρισυ, δπως καί πρό δύο, 
τριών καί τεσσάρων έτών—-είς τό ’Α
θηναϊκόν κινηματογραφικόν στερέωμα, 
συρροή άστέρων πρός μίαν καί τήν αύ- 
τήν κατεύθυνσιν μέ προβλεπόμενον ά- 
ποτέλεσμα τήν δημιουργίαν ιδιαιτέρου 
άστερισμοΰ. Καί, δπως καθ’ δλα τά 
παρελθόντα, προτοΰ ή συγκέντρωσις 
φθαση είς τό τελικόν αύτό σημεϊον, αί 
κάτευθύνσεις τών άστέρων ήλλαζαν 
καί έκαστος έπανήλθεν είς τό σημεϊον 
τής έκκινήσεώς του.

"Αν ή παρομοίωσις είνε φαινομενι- 
κώς ... κάπως... νεφελώδης, είνε δμως 
δυστυχώς προσφυεστάτη, διότι μόνον 
μέ κάτι παρόμο ον μέ τό άνωτέρω θά 
ήτο δυνατόν νά παραβληθή ή τακτική 
περί τά μέσα έκάστου θέρους έμφανι- 
ζομένη έντατική κίνησις διά τήν 
σύμπτυξιν τράστ μεταξύ τών άθηναίων 
διευθυντών κινηματογράφων. Δύο τρεις 
άναλαμβάνουν τήν πρωτοβουλίαν καί 
άρχίζουν τόν σχετικόν θόρυβον πού 
προσελκύει καί τούς άλλους τούς άμυ- 
ήτους. Ή κίνησις ζωηρεύει, ό θόρυ
βος γενικεύεται, πολλά άκούονται, πε
ρισσότερα λέγονται, καί είς τό τέλος 
δλα άποδεικνύονται δτι «καπνός ήν 
καί διελύθη, πομφόλυγες καί διερρά- 
γησαν».

Είνε φαίνεται,δυστυχώς,αδύνατον νά 
γίνομεν τόσον σοβαροί δσον είς κάθε 
περίστασιν χρειάζεται. Διότι άλλως 
δέν έξηγεϊται ή τακτική τήν όποιαν ά- 
κολουθοΰν είς ένα τόσον σπουδαϊον 
καί ζωτικώτατον δι’ αύτούς καί τήν 
ελληνικήν γενικώς κινηματογραφίαν ζή
τημα, οί άναλαμβάνοντες έκάστοτε νά 
χειρισθοΰν. Καί, θέλομεν νά πιστεύσω- 
μεν δτι μόνον ή έπιπολαιότης είνε ή 
άφορμή τοΰ έκάστοτε ναυαγίου τών 
σχετικών συννενοήσεων, διότι διαφορε
τικά πρέπει νά συμφωνήσωμεν μέ τούς 
βεβαιοΰντας, δτι πλήν αύτής εΐνε καί 
ή έλλειψις τής καλής πίστεως.

‘Οπωσδήποτε δμως καί άν έχη τό 
πράγμα είναι τοΰτο αύτό καθ’ εαυτό 
λυπηρόν διότι άποδεικνύει δτι σπανί
ζουν είς τόν κινηματογραφικόν κό
σμον τά στοιχεία έκεϊνα τά όποια εί

ναι είς θέσιν νά άντιληφθοΰν τό συμ
φέρον των άπηλλαγμένον προσωπικών 
μικροτήτων καί νά έχουν τήν διάθεσιν 
νά προσφέρουν είλικρινώς τήν συνδρο
μήν των διά τήν πραγματοποίησιν ένός 
γενικοττέρου έξυπηρετικοΰ σκοπού.

Δέν θέλομεν νά άναφέρωμεν ούτε ο
νόματα ούτε λεπτομέρειας τών παρα- 
σκηνιακών, έν σχέσει μέ τό ζήτημα 
τοΰτο, προσπαθειών των.Θά ήτο έντε
λώς περιττόν διότι τίποτε δέν πρόκει
ται νά διορθωθή πλέον άφοΰ δλαι αί 
προσπάθειαι έναυάγησαν δπως ήτο φυ
σικόν όριστικώς λυπούμεθα δμως είλι- 
κρινώς διά τήν γελοιοποίησιν μιάς τό
σον καλής ιδέας καί θά ήθέλαμεν νά 
ήμπορούσαμεν άκόμη νά έλπίζωμεν δτι 
ίσως, κάποιαν ημέραν, άλλοι άνθρω
ποι θά έχουν τήν Ικανότητα νά τήν 
πραγματοποιήσουν. *

Κάποιαν άρκετά θερμήν ημέραν τοΰ 
παρελθόντος μηνός οί ’Αθηναίοι άνε- 
γίνωσκον έκπληκτοι είς τάς έφημερί- 
δας δτι έντός ολίγου θά είχον τήν εύ- 
τυχίαν νά φιλοξενήσουν είς τήν πόλιν 
των τήν Μπριγκίτε Χέλμ. Ή εϊδησις 
ήτο άρχικώς κάπως άόριοτος. Δέν κα- 
θορίζετο άκριβώς οΰτε ή χρονολογία 
τής άφίξεως, οΰτε ή διάρκεια τής έν 
Άθήναις παραμονής τής μεγάλης 
καλλιτέχνιδος. Βοηθοΰντος δμως τοΰ 
καιροΰ πού καθίστατο ημέραν μέ τήν 
ήμέραν θερμώτερος, ένίσχυεν καί τήν 
δημιουργικότητα τής φαντασίας, έ- 
φθασαν πληροφορίαι έξηκριβωμ«ναι 
άπολύτως, καθ’ ας ή Γερμανίς ήθο- 
ποιός, συνωδεύετο είς τό ταξείδιόν της 
ύπό τοΰ γάλλου καλλιτέχνου Ζάν Μυ- 
ρά, τοΰ συγγραφέως κ. Πώλ Μοράν 
καί στρατιάς σκηνοθετών, όπερατέρ 
καίειδικών συνεργείων διά τό«γύρισμα» 
τοΰ έργου τοΰ κ. Πώλ Μοράν «Ειρή
νη καί Λεβίς». Έν τφ άμα λοιπόν κα- 
τηρτίσθη έπιτροπή ξεναγών μέ έπί 
κεφαλής τόν «είδικυιτατον» κ. Α. Ά 
ναστασιάδην, βαθΰν γνώσιην τών ελ
ληνικών άρχαιοτήτων ή όποια θά έ- 
θετεν τά φώτα της καί τάς ύπηρεσίας 
της εις τήν διάθεσιν τών άφικνουμέ- 
,νων καλλιτεχνών.

’Εκτός αύτοΰ θά έγίνοντο καί πολλαί 
έορταί έπί τή έδφ άφίξει των μεταξύ 
τών όποιων καί τιμητικός παραστά
σεις δΓ αύτούς καί έπί παρουσία των 
είς κάποιον συνοικιακόν κινηματοθέα- 
τρον.

"Ολα τέλος ήσαν έτοιμα διά τήν έν- 
θουσιώδη ύποδοχήν τήςΓαλλογερμανι- 
κής καλλιτεχνικής δυάδος, δτε αίφνης 
άνεφύη κάποιο σοβαρόν οπωσδήποτε 
ζήτημα καίτοι άναγόμενον είς τάς λε
πτομέρειας τής δλης ύποθέσεως.Οί ξέ
νοι καλλιτέχναι δέν έπρόκειτο νά έλ
θουν, οΰτε είχον σκεφθή άλλως τε 
ποτέ τοιοΰτον ταξείδιόν. Καί αί προε- 
τοιμασίαι διά τήν ύποδοχήν, τήν άνα- 
σταλεϊσαν... προσωρινώς, έκλήθη δέ.... 
σιωπηλώς τό κοινόν νά άναβάλη τάς 
εκδηλώσεις τοΰ ένθουσιασμοΰ του δΓ 
εύθετώτερον χρόνον.

Πολλοί κατόπιν τών άνωτέρω ήθέ- 
λησαν νά ύποστηρίξουν δτι δλη ή 
ιστορία ήτο εύθύς έξ αρχής φαντα

στικόν δημιούργημα κάποιων πού εϊ- 
χον συμφέρον νά δημιουργήσουν θό
ρυβον γύρω άπό τό όνομα τής Μπριγ- 
κίτε Χέλμ διά νά άποκτήση μεγαλυτέ- 
ραν κυκλοφοριακήν άξίαν μία ταινία 
εις τήν οποίαν αύτή πρωταγωνιστεί 
καί τήν οποίαν ταινίαν έπρόκειτο νά 
φέρουν καί να προβάλλουν είς τήν 
Ελλάδα. * * *Ό πρόεδρος τής «Π.Ε.Κ. κ. Ζερ
βός καί ό γεν. Γραμματεύς αύτής κ. 
Γ. Παπαστόφας ύπέβαλλαν τάς πα
ραιτήσεις των, ό μέν πρώτος διότι δέν 
έπέτυχε τήν μείωσιν τής φορολογίας 
τών κινημαιογράφων, δ δέ δεύτερος 
διότι έσχημάτισε τήν γνώμην δτι τό 
Διοικ. Συμβούλιον τοΰ οποίου άπετέ- 
λει μέλος δέν έξεπλήρωσε τάς ύποχρεώ- 
σεις τάς οποίας άνέλαβε κατά τήν έκ
λογήν του.

Ή «Π.Ε.Κ.» παρέμενεν οΰτω άκέ- 
φαλος καί κατ’ άνάγκην άνέλαβε τήν 
διοίκησιν ό άντιπρόεδρος αύτής κ. 
Γκρέτσης δ όποιος μολονότι παρήλθε 
μήν καί πλέον άπό τής δημιουργίας 
τής άνωμαλίας αύτής, δέν έφρόντισε 
διά τήν σύγκλησιν γεν. συνελεύσεως 
πρός έξάληψίν της.

Έν τώ μεταξύ δμως ό προεδρεύων 
άντιπρόεδρος έσπευσε νά καταθέση 
άγωγάς έναντίον τών διαφόρων γρα- 
φείτυν μιλών τής «ίΐ. Ε. Κ» διά 
τάς καθυστερήσεις τών διακοσιοδράχ- 
μων καί εκατονταδράχμων μηνιαίων 
συνδρομών των α'ίτινες συμποσοΰνται 
εις άρκετάς χιλιάδας δραχμών ώρίσθη 
δέ παρά τοΰ είρηνοδίκου ή σχετική δι
κάσιμος διά τήν 9ην Σεπτεμβρίου. 
’Εκτός τής ένεργείας του αύτής διά 
τήν ένίσχυσιν τοΰ ταμείου τή; «ΠΕΚ» 
ό κ. Γκρέτση; άπηύθυνεν τελεσιγραφι
κήν έγκύκλιον πρός τούς κατακρατοΰν- 
τας σεβαστά ποσά προερχόμενα έκ τών 
γνωστών δεκαδράχμων εισφορών, δια
φόρους διευθυντάς γραφείων, άπειλών 
δτι έάν δέν καταθέσουν ταΰτο έντός 
ώρισμένης προθεσμίας είς τό ταμεϊον 
τής Π·Ε Κ. θά ύτοβάλλη έξ ονόματος 
αύτής μήνυσιν έναντίον των έπί ύπε- 
ξαιρέσει.

’Επειδή δ λόγος περί τής «Π.Ε.Κ.» 
καί περί τών άφορμών πού προεκάλεσαν 
τάς παραιτήσεις τών δύο μελών τής 
διοικήσεφς της, θά έπιχειρήσωμεν διά 
μίαν άκόμη φοράν νά ζητήσωμεν νά 
μάθωμεν κατά ποιον τρόπον καί πότε 
έπί τέλους πρόκειται νά έκδηλωθή ή 
ΰπαρξις τοΰ σωματείου αύτοΰ ώς επαγ
γελματικού. ’Αποφάσεις καί μέτρα λαμ- 
βάνονταιύπό τού κράτους, νόμοι ψηφί
ζονται, δλα άφορώνια ή μάλλον δολο- 
φονοΰντα τάς ελληνικός κινηματογρα
φικά; έπιχειρήσεις καί ούδαμοΰ φαίνε
ται κάποτα ενέργεια τής «Π.Ε.Κ,» άπο- 
πειρωμένη τήν προστασίαν αύτών.

Ή φορολογία δέν έμειώθη. Καί δέν 
έμειώθη διότι ή «Π.Ε.Κ.» δέν έφρόν- 
τισε άρκετά πρός τοΰτο. Καί δχι μόνον 
έπέδειξε κλασσικήν άνικανότητα διά 
τήν διόρθωσιν τοΰ ύφισταμένου ήδη 
κακοΰ άλλά συνεχίζουσα τήτ τακτικήν 
της αύτήν παρακολουθεί μέ έσταυρω-
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μένας χεϊρας !τήν μελετωμένην νέαν 
φορολογίαν έπί τών κινηματογραφικών 
εισιτηρίων τήν προοριζομένην διά τήν 
σύστασιν ταμείου άνεργείας μουσικών.

Έπί τέλους πότε θά φανή ή δημι
ουργική προστατευτική δράσις της; 
όταν θά καταντήση νά μή υπάρχει 
πλέον κινηματογραφική έπιχείρησις έν 
Έλλάδι; Φαίνεται δυστυχώς δτι τοΰτο 
είνε ή αλήθεια. Οί έπαρχιακοί κινημα
τογράφοι κλείουν ό είς μετά τοϋ άλλου 
άδυνατοΰντες νά βαστάσουν τό τερά
στιον βάρος τής φορολογίας, οί δέ ’Α
θηναϊκοί αγωνίζονται άπελπισμένον 
αγώνα διά τήν διατήρησιν τής ύπάρξε- 
ώς των. Καί ή κατάστασις αυτή αντί 
νά συγκινή τό έπαγγελματικόν σωμα
τεϊον των, τό αφήνει τελείως άδιάφο- 
ρον. Δέν θά εύρεθή μέχρι τέλους κά
ποιος νά τά έπαναφέρη είς τόν δρόμον 
άπό τόν όποιον παρεξέκλινε;

ρίας περί τών καλοκαιρινών αυτών νε- κ. Κάτσιου). Προεβλήθησαν τά έργα 
ανικών αταξιών των. ί «Τρελλή περιπέτεια», «Ό υπασπιστής

ι τών ούσσ”----- - *—~~
Πλήν τών έννέα κεντρικών κίνημα-1 «Άετιδεύς , _ , ....

τογράφων πού θά λειτουργήσουν κατά σκοπούλας» καί «Τό Ρομάντζο τής Σε- 
τήν έπί θύραις χειμερινήν περίοδον βίλλης».
θά προστεθή κατά νεωτέρας μας πλη- j Διονύσια. (Διεύθυνσις κ. Δαρβέρη). 
ροφορίας καί δέκατος τοιοΰτος, ό έπί Προεβλήθησαν «Ή συμμορία τοΰ 
τής όδοΰ’Ακαδημίας καί Ίπποκράτους j Μπουμπούλ», «Τό συνέδριον χορεύει», 
καί έντός τοΰ μεγάρου τής Φοιτητικής «Ή Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο» καί «Ή έ- 
Λέσχης, ένοικιασθείς ύπό τών κ. κ. ξαδέλφημου άπό τή Βαρσοβία».
Πετσάλη καί Μπακούρου. Είς τόν νέον I Κυβέλεια (Διεύθυνσις .κ. Σταμπου- -------------------- "---------- I Δ 'S„\ ΤΤ__ Q\ Λ _ '

τών ούσσάρων>, «Λευκός Διάβολος», 
ίς», «Ό άγαπητικός τής βο-

αύτόν κινηματογράφον είνε άγνωστον 
μέχρι σήμερον ποιου τύπου ήχητικά 
μηχανήματα θά τοποθετηθούν.

Κατά πληροφορίας τής τελευταίας 
στιγμής εις τό Βερολϊνον έφθασαν καί 
διαπραγματεύονται τήν άγοράν ταινι
ών οί κ. κ. Μαργουλής, Μιχαηλίδης, 
Κουρουνιώτη;, Δαμασκηνός καί Άνα- 

1 στασιάδης.
! Εκτός τών, διά τό άνωτέρω είδικώς 
σκοπόν μεταβάντων, ύπάρχουν καί οί 
μονίμως έν Βερολίνφ ευρισκόμενοι άν- 
τιπρόσωποι έλληνικών γραφείων οί

Ή «Ντάγκ Φιλμ» μάς άπέστειλε έπι- ] 
στολήν διά τής οποίας διαμαρτύρεται 
δι’ όσα έγράψαμεν σχετικώς μέ τήν I 
άνυπαρξίαν παραγωγής έλληνικών όμι- | 
λουσών ταινιών καί τονίζει <" 
τοΰτο πταίει τό Κράτος τό όποιον δέν ] 
ύποστηρίζει τάς ελληνικός ι----- ---- 1
γραφικός έταιρίας. j προβοΰν εις έντεΰθεν άγοράς.

. Θά μάς έπιτρέψη ή διεύθυνσις τής ι "Ολη αύτή ή δημιουργηθεϊσα τερα- 
Ντ·ιγκ Φίλμ νά έπιμείνωμην είς το c । στία ζήτησις έκαμε τούς 
άπόψεις μας καί νά έχομεν σοβαράς * * '
άντιρρήσεις διά τήν βασιμότητα τών I 
παραπόνων της. , .,

Τό Κράτος παρέσχε άρκετά τήν ύ- δ 
ποστήριξιν του είς τήν Έλληνικήν πα
ραγωγήν, έλαττιδσαν τήν δι’ αύτήν φο 
ρολογίαν είς σημεϊον ποΰ τής δίδει θέ
σιν έναντι τής ξένης,κάτι περισσότερον 
άπό προνομιακήν. "Ισως νά είνε άλη- 
θές ότι ή Τουρκική κυβέρνησις ένίσχυ- 
σεν καί χρτιματικώς τήν Τουρκικήν πα
ραγωγήν ταινιών δέν έχει όμως καί τό
σην σημασίαν διά τήν Έλληνικήν πα
ραγωγήν έάν τής έλειψεν ή τοιούτου 
είδους ένίσχυσις διότι άνεπληρώθη αΰ- 
τη είς τό πολλαπλάσιον διά τής ύπο- 
στηρίξεως τοΰ έλληνικοΰ κοινοΰ.

όποιοι διαπραγματεύονται έπίσης τήν I

νει , Φαντασιική Ραψωδία- καί «Θυ
σία έρωτος».

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά βωβά 
φίλμ «Τά κλεισμένα χείλη», «Καφέ 
Σαντάν», «Τό φάντασμα τής Ζούγ
κλας», «Τό μαγεμμένο νησί», «Τό πε- 
πρωμένον», «Τό κλειδί τής ευτυχίας», 
«Ό παγκόσμιος πόλεμος» καί «Γιοσι- 
βάρα» άπαντα άνεπιτυχώς.

Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά βωβά 
έργα «Τσάγκ», «Ό /δρόμος τής αμαρ
τίας», «Ό Κέρβερος τής τάξεως», «Ή 
άποπλάνησις», «Ό έκδικηιής», «Δυνα
μίτης τοΰ Νταβός» καί «Λησμονημένα 
πρόσωπα».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Βασιζόμενος είς τήν ύποστήριξιν τών 
έν Άθήναις γραφείων ό κ. ’Ιάκωβος 
Φωκαεύς, έδημιούργησε νέον κινημα
τογράφον θερινόν ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Σαπφώ» καί έκαμε έναρξιν τήν 2αν 
’Ιουλίου μέ μηχανήματα Σάμσον Έ- 
λέκτρικ Βίταφον. ’Ήδη προσεβλήθη- 
σαν τά φίλμ «"Ιλιγγος», «Ζιγκολά», 
«Χαμένα όνειρα», «Τό τέλος τοΰ καρ
ναβαλιού» καί «Τό τραγοΰδι τοΰ λύ
κου». Θά προβληθούν κατά σειράν 
έργα τών γραφείων Κουρουνιώτη. 
Μέτρο, Φόξ, Μαργουλή κλπ.

Εκτός τοΰ άνωτέρω κινηματογρά
φου ό κ. Φωκαεύς διατηρεί ύπαίθριον 
τοιοΰτον καί είς προάστειον τής Μυτι
λήνης όπου άπό καιρού είς καιρόν προ
βάλει βωβός ταινίας. Μέχρι σήμερον 
προεβλήθησαν αί ταινίαι «Μία νέα 1 
Ντυμπαρύ», «Τσέκα», «Ό θαλασσόλυ- I 
κος , «Κοκοττόδρομος», «Κρυφή άγά
πη», «Πριγκήπισσα Τρουλαλά», «"Ερω
τες Ρασπουτίν» καί διάφοροι κωμωδίαι.

Πλήν τοΰ κ. Φωκαέως καί οί κ. κ. 
Χατζηανδρέας καί Τσολάκης έγκατέ- 
στησαν ύπαίθριον κινηματογράφον μέ 
ήχητικά μηχανήματα Σάμψον Έλέ- 
κτρικ Βίττάφον, θά κάμουν δέ έναρ- 
τιν τής λειτουργίας του μετά τήν άνα- 
χώρηΐιν τοΰ θιάσου Προβελεγγίου — 
Φραντζή.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Διοτύσια. Προεβλήθσαν τά φίλμ 
«Το λυκόφως τής δόξης», «Στιγματι
σμένη γυναίκα», «Πονεμένες καρδιές», 
«Ρίγη έρωτος», «Μετά τήν καταιγίδα», ι 
«Τό μαγομένο νησί», «Τό φάντασμα 
τής ζούγκλας» καί «Ή άποπλάνησις .
ΚΕΡΚΥΡΑ

'Ολύμπια. "Εκαμε έναρξιν τήν 20 
Μαΐου προεβλήθησανδέτάέργα «Δικαί
ωμα ό έρως», «Ραψωδία έρωτος», 
-Τό έρωτευμένο θαλασσοποΰλι», «Λευ 
καί σκιαί», «Ό λευκός μάγος», «Οί 
κοζάκοι», «Ό κινηματογραφιστής» καί 
«Παληά ροΰχα». Προσεχώς «"Ονειρον 
άγάπης», «Ό πέπλος τοΰ παρελθόν
τος» καί «Ύπό τά χαρακώματα» .

Έπίσης προεβλήθησαν τά φίλμ 
Άδριανή Λεκουβρέρ», «Τό τραγικό 

γεφύρι», «Ή δακτυλογράφος», «Νέοι 
"Ικαροι», «Γέλα παληάτσο», «Λυσσα
σμένος σύζυγος», «Ό πόθος». «Τό 
λιμάνι τών δακρύων» μέ μεγάλην έπι
τυχίαν, «Τό άγοροκόριτσο», ·Ή ατί

θασος», «Τό καράβι τής άγάπης» καί 
«Δέν παίζουν μέ τόν έρωτα».

Άκταϊον. "Εναρξις 1 ’Ιουνίου. Προ
εβλήθησαν τά έργα «Ζιγκολώ», <Τά 
κορίτσια τοΰ θεάτρου» και «Ή χορεύ
τρια τών θεών».

Έπίσης προεβλήθησαν τά έργα 
«‘Ανύσηχοι γυναίκες», «Τά ορφανά τού 
ιπποδρομίου», «Χόκους Πόκους», «Ό 
άγαπημένος τών'Θεών·, «Ό άγαπητι
κός τής βοσκοπούλας», «Τρία κόκκινα 
τριαντάφυλλα», Φωλεά πειρατών», 
«Τό ξανθό άηδονάκι» καί «Κλεισμένη 
άγάπη ».
ΑΡΑΜΑ

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα Οί 
άπάχηδες τών ’Αθηνών», -Ελληνική 
ραψωδία», «Εύανζελίν», «Λέντζερυ», 

Δυό καρδιές στήν έξορία > καί «Τά- 
μεσβαρ».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Χόλλυγουντ Ρρβιοΰ», «Πατριώτης η 
«Λευκαί Σκιαί», «Τό μίσος» καί Σπίρ
το μονάχο». ’Επίσης μερικαί κωμωδίαι 
καί δύο μίκυ μάους.

Έπίσης προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Πρόσωοα λησμονημένα», «Οί ήρωες 
τής φωτιάς», «Γυναίκα τής τύχης» 
«Βροντή», «Ό λοχαγός τής Α. Φρου
ράς» μέ τεραστίαν έπιτυχίαν, «Μυστη
ριώδης νήσος» άνεπιτυχώς καί «Τό φί
λημα» μέ τήν Γκάμπο έπιτυχώς.
ΜΕΣΟΛθΓΓ ΙΟΝ

Θέσπίζ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή 
δεσποινίς ύπαστυνόμος» καί «Ό δί
γαμος».
«ΛΕΕΧΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά 
έργα«Ό δρόμος τοΰ παραδείσου»,«"Αν- 
νυ τοΰ Μονπαρνάς», «Τό σπήτι 
σιωπής», «Συζυγικά! παύσεις», 
νικός«, «Γαλάζιος άγγελος» καί 
χείλος τής άβύσσου». 
ν; ΟΡΕΣΤΙΑΣ

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα, 
«Ό άγαπητικός τής βοσκοπούλας», καί 
«Τό έρωτικόν βάλς» καί έπαυσε λει
τουργών.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Δικταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τσάρος καί Ρασποΰτιν» καί «Τό λυ
κόφως τής δόξης».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτη,

Προεβλήθησαν τά βωβά έργα «Τσά
ρος καί Ρασποΰτιν» καί «Τό Ρομάν
τζο».

Έπίσης προεβλήθησαν «Βεντετα», 
«Τρελλή μητέρα», « Γό λυκόφως τής 
δόξης», «Ή ξανθοϋλα». Ό «κλέπτης, 
καί «Ξόβεργα».

ί ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Ή με

λωδία τής καρδιάς-, «Ό ύ.τασπιστής 
τοΰ ναυάρχου» καί «'Ένας πρωτόπει
ρος στό Παρίσι».
ΑΓΡΙΝίΟΝ

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα

«Μαροκινοί έρωτες»,«Τό ξεβούρκωμα» 
«Συρανό ντέ Μπερζεράκ», «Ό ιατρός 
διάβολος» καί «Ό Σαρλόι παπάς».
ΑΜΑΛΙΑΣ

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή ψυχή ένός έθνους». «Ή άρτοπώ- 
λις τών Παρισίων», 'Ιερόν χρέος», 
«Άπάχης», «Μοργκάν ή σειρήν» καί 
«Γυναίκες απαγορεύονται ·

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν «Οί άδελφοί 
Σέλεμπεργκ» καί «Θωρακισμένο υπό
γειο».
ΝΕΑΠΟΛΙΣ (Κρήτης)

"Ηρξατο λειτουργών καί έν τή κω- 
μοπόλει ταύτη μικρός ύταίθριος κινη
ματογράφος τής Σχολικής Επιτροπής 
έν τώ περιβόλφ τής 2 χολής, <Γι πρό
σοδοι τοΰ οποίου περιέρχονται είς τό 
Σχολικόν Ταμεϊον. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Ρίγη έρωτος», <Ό δρόμος τής 
αμαρτίας», «Βεντέτα», Σατανική πα- 
ρέλασις». «Τό λυκόφως τής δόξης» 
καί «Ό παγκόσμιος πόλεμος».
ΛΡΧΑΝΕΣ (Κρήτης)

Προεβλήθησαν τά έργα «Κλεισμέ
να χείλη» καί «Ταπεινή θυσία».
Ξ»ΝΘΗ

Μέγας Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
κουραμπιές», Τό δράμα τοΰ ίπποδρο- 

1 μείου», «Οί πυροσβέσται», Ή πριγκή- 
πισσα τοΰ ιπποδρομίου», «Μιλάκ» καί 

। διάφοροι κωμωδίαι.
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν Οί άν- 

τάρται τοΰ νόμου», «Γαμβρός μιά φο
ρά», «Κίτρινος δαίμων» καί Ό κύριος 

ι χωρίς κατοικίαν».
j ΑΙΤΙΟΝ

Σταμπου- 
λ·'δη) Προεβλήθησαν τά φίλμ «"Ενα 
καπρίτσιο τής κ.Πομπαδούρ· καί «Νε- 
άπολις ή πόλις τών τραγουδιών».

Μοσκώβ (Διεύθυνσις κ. κ. Κάτσιου 
καί Άλαλούφ) Προεβλήθησαν τά έργα 
«Εύαγγελίνη·,«Τά κορίτσια τοΰΡήνου», 
«Ό δρόμος τοΰ παραδείσου» καί «Μό
νον έσένα λατρεύω··

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ούδέν νεωτέρον άπό τό δυτικόν μέ
τωπον», «Τό μεγάλο στοίχημα», ·Ό 
υπασπιστής τών ούσσάρων», «Τρελλή 
περιπέτεια», «Τό άρωμα τής κ. μέ τά 
μαΰρα» καί «Ό λευκός διάβολος».

Σπλέντιτ (Διεύθ. κ. Καμινάκη). Προ-
.2,2 ..... 221 ,, , «Τά κορί

τσια τοϋ Ρήνου·, «Εναέριος άπαγω- 
γή», «Ό περιπλανώμενος λεβέντης»καί 
«Ό μάνος τοΰ Ιπποδρομίου ·.
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

. δτι εις αγοράν ταινιών, άλλα δέγραφεΐα άθη- 1 εβλήθησαν «Τό ξύπνημα», 
•νΟΪΟν δεν I ,·--.■.*«« ΛΙI «Ι λ,.λλ«,λ—... ...’. Λ.Λ.. I «rtir, rnn Τ»ΰνη,,·
κινηματο- I τής έ'δρα: 

। -τηηβηύν

ναϊκά αλληλογραφούν άπ* ευθείας έκ 
ις των, ζητοΰντα τιμάς διά νά

, , , , . „ παραγωγούς------------
νά αγνοήσουν κάθε δριον είς τάς ά- | ’Αττικόν. Κατά τόν παρελθόντα μή-

Τών παιτήσεις των, μέχρι τοϋ σημείου ώστε να προεβλήθησαν τά έρ-α «Φλωρίντα», 
, ! μία έξ αυτών, ή <Οΰφα» νά ζητή 23500 «Τετάρτη έντολή», «Θωρακισμένο ύ·

Μετά τήν σοβαράν συζήτησιν περί 
παραγωγής καί ή κωμική ώς αντίδο
του. Μερικοί νεαροί άργόσχολοι μή 
έχοντες άλλο τι νά κάμουν κατά τάς 
ημέρας αύτάς τοΰ τρομερού κυνικοϋ 
καύσωνος άπεφάσισαν τήν σύναψιν με
γάλης κινηματογραφικής έταιρίας πρός 
παραγτογήν όμιλουσών ταινιών είς 
τήν έλληνικήν καί γερμανικήν γλώσ
σαν (είνε γνωστή ή γερμανομάθεια 
τοΰ έλληνικοΰ κοινού) μέ κεφάλαια, 
κατά προτίμησιν, μεγάλα. Τό όνομα 
τής έταιρίας είνε τό αύτό μέ τό τής 
προστάτιδος τών ’Αθηνών θεάς τής 
σοφίας μεταφραζόμενοι' είς τήν Λατι-

δολ. διά τήν έφετεινήν παραγωγήν της 
άνερχομένην είς 21 έν δλω έργα, ήτοι 
3 1]2 περίπου έκατομ. δραχμάς.

Μάς είνε άδύνατον νά έξηγήσωμεν 
ποία νοοτροπία ώθησε τούς Άθηναί- _______ ,______________,, , ___ ,
ους επιχειρηματίας νά φθάσουν είς αύ- 1 τής μέ τό στανιό», «Μπελφεγκόρ», «Οί 
τόν τόν τρομερόν συναγωνισμόν καί άθλιοι» μέ τόν Γκαμπριό, «Τέμπο-τέμ- 
μάλιστα κατόπιν τών ποοσφάτων άκό- ' πο», «Τό χωριό τής αμαρτίας», «Οί 
μη συνεννοήσεών των δπως σύσσωμα- , θεατρίνου 
τωθοΰν καί άντιμετωπίσουν άπό κοι- ζ,ζ , Έ..___ ...
νοΰ τάς υπερβολικός άξιώσεις τών ξέ- σόν τοΰ Πάλας ’C 
νων οίκων. Καί άδυνατοΰμεν άκόμη «Ό λευκός Σεΐχης» 
περισσότερον νά έννοήσωμεν πώς έλ- ό/είρων», «Φλόγες 
πίζουν ότι άγοράζοντες ταινίας είς . άπ’ τό Παρίσι», «Ί 
τοιαύτας εξωφρενικός τιμάς, θά κα- ! φανό τής θαλάυυ 
τωρθιόσουν ποτέ, καθ’ οίανδήποτε έν- 1 τής αύτοκρατείρας·, 
τασιν καί άν τάς έκμεταλλευθοΰν, νά τής Όδησσοΰ», «ΤΙ 
έπαναφέρουν είς τά ταμεία των καί τό λιά», «Σ?„57.

πόγειο», «Ταξί-Ταξί», -Γαμήλιον έμ
βατήριον», «Ή μικρή Κολέτ», «Ό ω
ραίος σπαθισιής», «Δόκτωρ Σαϊφερ», 
«Κβό βάντις», «Νύχτες Σικάγου», «Ό 
υπασπιστής τής βασιλίσσης», «Νικη-

.Οί 
θέλει παι- 
«Τό γκαρ- 

«Μακιγιάζ», 
νήσος τών 

αδελφή μου

। ..— ----- , Ή κυρία δέν
διά», «Επάνω τά χέρια», 

; Ότέλ», 
», «Ή 
;«, «·Η 
Ή Κίρκη», «Τά ορ

φανά τής θαλάσσης», «Τό δαχτυλίδι 
«Ή κατάσκοπος

, «Τό μυστικό τής Ντε- 
__  , «Βαρώνος άτσίγγανος«, «Ή ά- 
πάντησις» μέ τήν Πόλα Νέγκρι καί 
«Ό έρως νικά».

Ζάππειον. Προεβλήθησαν τά έργα 
ΓΟ πρίγκηψ τών ’Ινδιών», «Τό φαρ
μακωμένο βέλος», «Λουλούδι στή 
σκιά», «Ό σφαγεΰς τών άρμενίων», 

_____________ ! «Τό φάντασμα τοΰ Πύργου»’ «Κόκκι- 
Λ. Πύργος. (‘Υπό τήν διεύθυνσιν ν0» Καβαλάρης», «'Η κόρη τοΰ ίππο- 

τοΰ κ. Ψυλλάκη). Προεβλήθησαν τά .-ττ
έργα «Ή A. Υ. Διατάσσει», «Κατά
σκοπος X. 27», «Μιά φ(λη χρυσή σάν 
καί σένα», «Τραγωδία μιάς μητέρας»

ήμισυ έστω τών δι’ αυτής διατεθησο- 
μένων αστρονομικών ποσών.

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

νικήν γλώσσαν. Παρά τήν συμφωνίαν καί «"Οιαν ό έρως άνάψη».
έν τούτοις αύταί αί πνευματικοί ίδιό- | ’Απόλλων (Διεύθυνσις κ. Λ. Σεγού- 
τητες τών ιδρυτών τής έταιρίας δέν έ- ρα). Προεβλήθησαν «Ό άγνωστος Τρα- 
πηρεάζονται καί τόσο άπόν τήν σοφί- ! γουδιστής , «Τό άρωμα τής κυρίας μέ 
αν τής θεάς, διότι άλλως δέν έξηγεϊτε τά μαΰρα», «Παρί Μπεγκαίν», καί 
πώς άπεφάσισαν νά φέρουν μέχρι τών «Μιά φίλη χρυσή σάν καί σένα».
στηλών τών έφημερίδων τάς πληροφο- Χαρίλαος (Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ

δρομίου», «"Οταν κανείς άγαπφ» «Ή 
έκδίκησις», «Τά έπτά θαύματα» καί 
«Μπούφαλο - Μπήλ» είς δύο έποχάς.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν 
έργα «’Ανώφελη θυσία» καί 
κή παρέλασις·.

Πουλακάκη. Αργεί.
I Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν

• Χαμένα όνειρα», «Ό πόθος πού σβύ-

τά βωβά 
«Σατανι-

τα έργα

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
' «Χαρούμενα νειάτα», «Ή νύχτα είναι 

τής - δική μας», «Ύπό τά χαρακώματα», 
»Πα-| Θεία αρμονία >.«Νύχτες Καλιφορνίας» 
«Στό και ®^τό δυτικό μέτωπο».

Ονφα. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τί 
! άξίζει ένα τρελλό φιλί», «Φόξ Φόλλις 
j 1930», «Μαροκινοί έρωτες». «Ό πλοί
αρχος φάντασμα» καί πρίγκηι|> καί 

, κοκότα».
ΑΡΤΑ

Ίνιεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ρασπουτίν», «Ό λευκός σεΐχης», 
«"Οταν τά νειάτα διψοΰν», «Βόλγα— 
Βόλγα , «Ή δεσποινίς ύπαστυνόμος», 

ί «Τό τέλος τοΰ καρναβαλιού», «'Ιερόν 
I χρέος», «Συρκούφ», ■ Οί άπάχηδες τής 
' Μονμάρτης» καί»Ένας σερίφης πρώην 
ληστής .

j Κιλκίς. Προβάλλει πάντοτε έργα ά- 
I νάξια λόγου καί ήμικατεστραμένα άγ- 
νώστου προελεύσίως.
Χ|Γ>Σ

I Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
I « Όταν τά νειάτα διψοΰν», «Ό κύριος 
ί Άλμπέρ», «Ούγγρική μελωδία», «Σαμ
πάνια» μέ άποτυχίαν τοΰ πλείστου τοΰ 

, κοινοΰ άποχωρήσαντος είς τό μέσον 
ί τής παραστάσεως, «Ή ατιμασμένη 
παρθένος», «Ό πύργος τοΰ μυστηρί
ου», «Κάου μπόϋ καί ληστής , 'Αγνή 
Σουζάνα καί «Ό δίγαμος-.



Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
θά είναι έφέτος τό νέον Κινηματοθέατρον

ΜΟΝΤΙΑΛ
Ύπό τόν έκμετάλλευσιν τής έταιρίας

ΜίΝίΓοΠΙΟΦΑΣ
Άνακαίνισις τελεία—Διάκοσμος πολυτελής 

Θέρμανσις ήλεκτρική τελειότατου συστήματος

Καθίσματα καινουργή αναπαυτικότατα

Πλήρης ομιλούσα έγκατάστασις

τού έν Μιλάνω έργοστασίου

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
’Αποτελούσα τήν τελεοταΐαν λέζιν τής τελειότητας

Προβολή τών καλλίτερων ταινιών

Γαλλικής καί Γερμανικής παραγωγής


