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ΜΕΓΚΛΕΜΟΝΙΕ - ANPY ΓΚΑΡΑ
Ci δύο συμπαθείς καί είς τό ελληνικόν κοινόν, «αστέρες· τοΟ γαλλικού κινηματογράφον,Γ['εΙι 

μίαν σκηνήν,τοΰ έργου «Μιά μ>κρ«ΰλα μέσα στό τραίνο» παραγωγή; PARAMOUNT, 
ποΰ θά προβληθή κατά τήν προσεχή'χειμερινήν περίοδον είς τόν 

Κινηματογράφον «Παλλάς».
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ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Ο ΠΡΟΖΕΚΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΚΛΑΣΕΩΣ

ΛΕΙΤΟΥρΤΕΙ ΟΛΩΣ 
ΑΘΟρΥΒΩΣ ΛΙΠΑΙ- 
ΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ 
ίςΑΟΑρίΖΕΤΑΙ = 
-------- ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Αυτόματον ρυθμιστήν τοΰ 
πτερού δπερ είνε τοποάε- 
τημένον κατά τρόπον ώ
στε νά κρυώνη συγχρόχως 

τήν ταινίαν
Πόρταν αυτόματον καί 
μεγάλην ώστε νά άποφεύ 
γωνται αί άνώμαλοι κινή

σεις τής ταινίας
Ταχύμετρον πρός έξέλεγ- 

ξιν τών στροφών

’Εάν θέλετε νά έχετε ρ,εγα- 
λειτέρας εισπράξεις άπό έζείνας 
πού έπραγριατοποιήσατε τάς
ταινίας τού

Έτους τής Μέτρο 1952—1935

VICTORIA III
Ή - τελευταία λέξις τής "παγκοσμίου κινηματογραφικής τεχνικής 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Δι’ 'Ελλάδα — Τουρκίαν—’Αλβανίαν—Κύπρον καί Δωδεκάνησον

Γ. ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ί Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
SQkPflTOYS 30 ■ ΛΘΗΝΟΙ

Τύποις ΛΑΜΙΑ

Εξασφαλίσατε τήν......
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Το Μ υ στίχον

της επιτυχίας

3α το εύρητε
Μόνον στήν

j ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΩΝΥΜΟΙ |j ε λλλ (,

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ Δ-ΣΙΣ : "Μ ΕΤΡΟΦ ΙΛΜΣ.,

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ d5 - ΑΘΗΝΑΙ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

AagBaaaauagaaaaaau-aaBaaggaaaagnaamagimaggHgaaaaaamBgggegM
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Έτησία........Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ
Αί συνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ Ι0ΟΝ ΑΡΙΘ. 12 (316)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΟΡΗΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥβΥΝΣΙΣ

ΚΑΤΙΝΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεί»: Χδός XCKPATCY2 άριθ. 30 

ΤΗΛΕΦΩΝ Α 22-560 χαί 24-558

Δρ. 10.— 
. 1000.-

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος. 
Ή σβλίς..

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

Σ 
ε 
S
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ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ! ..

Ο BASIAEYS ΚΟΓΚ ------------- «Τό περίεργον έργον τοϋ ’Έντγκαρ Ούάλλας.—Ό πιθηκάνθρωπος πού έχει ϋψος 15 μέτρων.—Bpov-r®II 
σαυροι, δεινόσαυροι κ. Ή ταινία πού προκαλεΐ έν τούτοις, άντί τρόμού μειδιάματα. /

πιθηκάνθρωπον νά στέκεται άπ> έξω άπό ένα Jevo- 
δοχείον τής Ν. Ύόρκης, νά περνά τό γιγάντιαΐον 
χέρι του είς ένα παράθυρον τοΰ 12ου πατώματος 
και νά άρπάζη άπό τό κρεββάτι μίαν νέαν, πού 
μοιάζει τής κομψής ήρωιδος. Άλλ' δς μή προτρέ-

Άπό μηνάς καί πλέον είς τό Λονδίνον προβάλ- 
Η λεται μία περίεργος ταινία μέ ύπόθεσιν, ή όποια 

ένφ έδημιουργήθη άπό τόν περίφημον Ούάλλας διά 
νά προκαλέση τήν φρίκην και τόν τρόμον, πρόκα

ν λεΐ άντιθέτως τά μειδιάματα κάθε λογικού άνθρώ- 
που, δχι δμως τών παιδιών καϊ τών άμερικανών.

|· Πρόκειται περί τής τελευταίας δμιλούσης ταινίας 
; τοΰ διάσημου συγγραφέως άστυνομικών μυθιστορη

μάτων, ό όποιος άπέθανε πέρυσι είς τό Χόλλυγουντ, 
δπου είχε μεταβή διά νά έπεξεργασθή τάς τελευ
ταίας λεπτομέρειας τοΰ φιλμ αύτοϋ.

'Η ύπόθεσις τής ταινίας αύτής έχει ώς έξής ;
Κοντά είς τήν Σουμάτραν, είς μίαν άγνωστον 

νήσον—πού δέν άναφέρεται, άλλως τε, ούτε είς 
Ε τούς χάρτας τοΰ ’Αγγλικού Ναυαρχείου, έχουν δια- 
I σωθή ανενόχλητα δλα τά άγρια είδη τών προϊστο- 
■fc ρικών θηρίων : δεινόσαυροι, βροντόσαυροι κλπ. κα

θώς και τό μεγαλείτερον έξ δλων αύτών τών τερά
των, δ Κόγκ, ένας κολοσσιαίος άνθρωποπίθηκος ϋ- 

■ ψους 15 μέτρων, δ όποιος είναι κυριολεκτίκώς βα- 
Κσίλεύς τής ζούγκλας, δεχόμενος καϊ θυσίας κορι- 
Β?- τσιών άπό τούς ιθαγενείς.

| Κάποιος τολμηρός όπερατέρ κινηματογράφου, ά- 
. κούων τούς θρύλους περϊ τής μυστηριώδους αύτής 

^..νήσου είς μίαν ταβέρναν τοΰ λιμένος τής Σιγγαπού- 
Ρ^ί, όργανώνει, πρός άνακάλυψίν της, μίαν άποβα- 

■ τικήν άποστολήν, ή δποία έφοδιάζεται πλουσίως δχι 
; μόνον μέ κινηματογραφικάς μηχανάς, άλλά καί μέ 

πολυβόλα, δπλα καί άσφυξιογόνους βόμβας άκόμη. 
■^Επίσης δ έπιχειρηματικός όπερατέρ παίρνει μαζή 

Η του καϊ μίαν ώραίαν δεσποινίδα, διότι κάποτε έδιά- 
βασε τόν μύθον περί τής «Καλλονής καϊ τοΰ Τέρα- 

Β τος» %αϊ έννοει νά έπαναλάβη τό πείραμα. Έπ’ 
■ αύτή; λοιπόν τής γοητείας τής καλλονής έπί τοΰ 
Κ. προϊστορικού τέρατος βασίζεται κυρίως δλη ή ται

νία τοΰ Ούάλλας—τοΰθ’ δπερ καϊ άποτελεΐ τήν κα- 
Κ Χαδϊκην της. Διότι είς τούς κινηματογράφους τοΰ 
a| Λονδίνου τουλάχιστον, καϊ τό άπλοϊκώτερον κοινόν 
Η ίκάγχαζεν, δταν έβλεπε φέρ’ είπειν τόν κολοσσιαΐον

χωμεν...
Λοιπόν: Ή κινηματογραφική άποστολή άνακα- 

λύπτει τήν μυστηριώδη νήσον καϊ έκστρατεύει κατά 
τοΰ «βασιλέως Κόγκ»—δπως λέγουν οί ιθαγενείς 
τόν τρομερόν γορίλλαν—άλλά τό πληρώνει πολύ ά- 
κριβά, διότι κατά τόν έναντίον του και τών δεινοσαύ
ρων καί τών θαλασσίων δφεων άγώνα, φονεύονται 
15 μέλη τής άποστολής καϊ τρώγονται άρκεταϊ δω
δεκάδες ιθαγενών. Εις τό τέλος δμως, ένίκησαν τά 
άσφυξιογόνα αέρια· δ Βασιλεύς Κόγκ έπεσε άναίσθη- 
τος, μετεφέρθη μέ χιλίους κόπους είς τό πλοΐον καϊ 
εύρίσκεται τώρα άλυσσόδετος έπϊ σκηνής ένός τερα
στίου βαριετέ τής Ν. Ύόρκης. ’Εννοείται, δτι αί
φνης θραύει τά δεσμά του· καί δ,τι θά ήμποροΰσεν 
άκόμη νά θεωρηθή ώς κάπως ανεκτός μΰθος είς τήν 
ζούγκλαν, μεταβάλλεται είς σειράν άφορήτων ανοη
σιών δταν διαδραματίζεται είς τήν Ν. 'Υόρκην. 
’Αφού ένέσπειρε τόν πανικόν είς τούς δρόμους καϊ 
τά, έκαμε δλα γυαλιά-καρφιά—μέχρι καϊ τοΰ έναε- 
ρίου σιδηροδρόμου άκόμη—δ τρομερός γορίλλας Ανα
καλύπτει τήν ώραίαν ξανθήν τής άποβατικής άπο
στολής, τήν πιάνει είς τήν χούφταν του (δπου μοιά
ζει σάν κουκλάκι τών 5Q λεπτών) καϊ άναρριχάται 
έτσι μέχρι τής κορυφής τοΰ περιφήμου Empire 
Building, τοΰ μεγαλειτέρου ούρανοξύστου τής Ν. 
‘Υόρκης, δπόθεν μόλις καί μετά βίας κατορθώνουν 
έπϊ τέλους νά τόν καταρρίψουν τά σμήνη τών βομ
βαρδιστικών άεροπλάνων πού έκστρατεύουν έναν
τίον του. Ή ώραία ξανθή ήρωΐς δμως μένει άθικτος. 
Τό τρομερόν τέρας τήν έρωτεύθηκε καϊ προτού άρ- 
χίση τόν θανάσιμον άγώνα μέ τ·ά άεροπλάνα, τήν 
άπέθισεν είς τό γεϊσον τής στέγης τοϋ ούρανοξύστου 
είς ύψος 200 μέτρων ύπεράνω τής μυρμηκιάς τών 
δρόμων δπόθεν παρακολουθεί τά πράγματα κατά-
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ο ΓΑΛΛΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΗΘΟΠΟΚΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ == 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΙΚΗΝΟΘΕΤ/ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ©ΗφΙΩΝ
ΚΑΒΑΛΚΑΤ—Παγκόσμιος ’Ηθοποιία Κλάϊβ Μηρί Ί
Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΟΥ!! όπερέττα Λίλιαν ΧάρΜ
ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ! όπερέττα Λίλιαν Χάρβ Η
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ » Λίλιαν χάρβ Η
ΦΟΞ ΦΟΛΛΙΣ 1977—4· Έπιθεώρησις Λίλιαν Χάρβεη, Έλίί

Λάντη, Ζανέτ Γκέπνβρ, Ανρή Γκαρά, Τζών Μηολς. Η 
hi ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ Λωρέττα Γιώγκ-Ζενέ Ραϊμί 
ΕΛΛΗΝΟ*  AMAZCNIO1 ΕΡΩΤΕΣ Έλίοαα Λάν

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΊΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au Zoo) «. . . ένα έργον άφαν- 
τάστως θεαματικόν Petit Parisien

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au Zoo) «Θαυμάσιον» !
Ginematographie Fran^aise

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au Zoo) «. . .Ταινία θαύμα».
Lia Depeehe

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au Zoo) «Μία έπανάστασις 
τών θηρίων.... δταν ίδητε τό φιλμ αύτό δέν θά τό ξεχάσετε ποτέ. Έπι- 

I τυχία πρώτης τάξεως». Pour Vous
ΤΗΝ TETAPTHN ΣΕ ΕΡΩΤΕΥΘΗΚΑ 
ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΛΚΦΥΤΤΑΣ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗΣ _________
Ο ΑΡΧΙΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ Ζβζέ Μβχίκα-Ρβζίτα Mepif
ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ Ζ©ζέ Μοχίκα-Μόνα Μάρις, Κι 

τοίτα Μοντενέγκρβ
ΕΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΕΣ Όπερέττα
ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓ1ΟΝ Δράμα (δυνατότερον τοϋ Παρθένες έν στολή) Μ 

Τζόρνταν
ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δράμα
ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ ’Αστυνομικόν

Έλίσοα 
Έλίααα 
Έλίασα

Λάν Η
Λάν
Λάν

Η
Ρβούλ Ρβυλι Η

Ζανέτ Γκέη'
Κλάϊβ Mnpe

Η

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au Zoo) «Έπανάστασις 
τών θηρίων ώραιότατα άναπαριστωμένη. Πολύ μεγάλη επιτυχία».

— Exeelsior
ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au Zoo) «Ό σκηνοθέτης 
^^δημιούργησε ένα όλοζώντανο αριστούργημα». Lie Journal
ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (R6volte au Zoo) «Ταινία ποΰ έλκύει 

πάσαν κοινωνικήν τάξιν». Gourrier Ginematographique
ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (R6volte au Zoo) «Σταματά ή ανα

πνοή τοΰ άνθρώπου» Homme Uibre
ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au Zoo) «Τό φίλμ αύτό 
| έπραγματοποίησε ένα μεγαλεΐον, μίαν αλήθειαν ποΰ μάς ένεθουσίασεν.

Ύπερόχως συγκινητικόν». Eeho de Paris

Q
O

Q
O

C
D

*-«

A 
Μ

ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ Κωμωδία Σάμη Κ«
ΤΑΕΕΙΔΙΟΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ » Έρμηέρ Μβντέν—Ρβλάν Γι« 
ΟΙ ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟ1 » Λοΰπε Βελέζ, Βίκτωρ Μάκ Λ< 

κλεν, νΕδμ©ν Λόβ.
Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΚΟΝ ΛΙ Όπερέττα τοΰ Βιλλει

Φλβρί
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 33
ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ καί ΕΕΧΑΣΕ ΜΕ!! 
Η ΜΗΤΕΡΑ

Άνδρέ Λυψκέ, Έδβιζ ΦεΥ'

ΗΕΚΔ1ΚΗΣ1Σ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au Zoo) «Συγκινητική περι- 
πέτεια μία άπό τάς ώραιοτέρας ποΰ ή μπορεί νά’ιδή κάνεις σήμερον. Ται- 

Β νία κυριολεκτικώς ώμορφη». Ami du peuple
Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au Zoo) «Ένας ύμνος ποΰ 
Κ δέν έχει δμοιον». Quotidien

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (R6volte au zoo) «Θαυμασιωτάτη»

Άνρύ Γκα| Η
Μάε Μί

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (R6volte
Marianne

au zoo) «’Ανθρωπιστική».
Gyrano

Έκ τών ανωτέρω 1—? είνε είς τήν αγγλικήν, 2—? είς < ** 
Ίοηανικήν καί αί λ©ιπαί είς τήν Γαλλικήν.

Τά κά©υμπ©ϊς καί περιπετειών έργα μας, δέν συμπεριλαρί θ 
ν©νται είς τόν ανωτέρω κ«τάλ©γ·ν.

M1IJI® Ι11Π-Μ1ΠΕ1Z1W41S M. WITH"

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au zoo) «Γεμάτη ζωήν καί
Κποίησιν». Gomaedia
Κινηματογράφος παρήγαγε ένα αριστούργημα, ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΤΩΝ

ΘΗΡΙΩΝ (Revolte au zoo) Radio Magazine
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πληκτος μέν, αλλά καί κατά τά άλλα σώα, αβλαβής 
καί κομψότατη μέ τό «ν ε κ λ ι ζ έ» της, σάν νά 
ήρχετο κατ’ εύθεΐαν άπό τό μπουντουάρ.

Είνε, πραγματικώς, άνατριχιαστική ή ταινία του 
Ούάλλας, άλλά καί είς τάς δύο έννοιας τού έπιθέ- 
του. ’Εκείνο δμως πού τήν καθιστά αξιοπερίεργου 
είνε μόνον τό τεχνικόν μέρος. Διότι τό νά έμφανί- 
σης ζωντανούς άνθρώπους είς αγώνας μέ προϊστο
ρικούς δεινοσαύρους καί νά. παρουσίασης έπειτα τόν 
άνύπαρκτον άνθρωπο πίθηκον τών 15 μέτρων είς πο- 
λυσυχνάστους δρόμους τής Ν. Ύόρκης, αποτελεί 
ένα κατόρθωμα πράγματι τής κινηματογραφικής 
τέχνης. 'Όλα τά μεγάλα περιοδικά έδημοσίευσαν 
ήδη λεπτομερή σκίτσα περί τών διαφόρων όπτικών 
άπατών καί άλλων «τρύκ» μέ τά όποια έπετεύχθη 
τό άποτέλεσμα αύτό. "Ας σημειωθή μόνον, δτι δλα 
τά προϊστορικά ζώα κατεσκευάσθησαν είς μικρά 
σχετικώς μοντέλα (Ο 50—1 μέτρου) έπί τή βάσει 
τών σκελετών τών Μουσείων καί μέ τόσον τελείας 
άρθρώσεις, ώστε δ όπερατέρ νά ήμπορή μετά κάθε 
φωτογραφίαν, νά σταματφ καί νά άλλάζη έλαφρώς 
τήν κίνησίν των, νά τά ξαναφωτογραφίζη, νά ξανα- 
σταματα καί ούτω καθ’ έξής. ’Έτσι δέ ή σειρά τών 
φωτογραφιών αύτών τοϋ αψύχου μοντέλου κινημα- 
τογραφουμένη έν αλληλουχία, έδιδε πλέον τήν έντύ- 
πωσιν ζωντανού δντος· μεθ’ δ ή ταινία αδτη έκινη- 
ματογραφεΐτο έκ νέου έπί άλλου φόντου μέ ζωντα
νούς άνθρώπους, άλλά τόσον τελείως συνηρμολογη- 
μένου ώστε νά φαίνεται ώς μία όμαδική σκηνή.

Τό ίδιον έγινε καί μέ τάς σκηνάς τοΰ Κόγκ 
είς τούς δρόμους τής Ν. 'Γόρκης. Ό ύποδυόμενος 
τό κολοσσιαϊον θηρίον ήθοποιός, έκινηματογραφεϊτο 
χωριστά άπό τόσον κοντά, ώστε ή προσαρμογή του 
είς τήν δευτέραν ταινίαν·—πού άπετέλει τό πλαίσιον 
τών κινήσεών του—νά τοϋ προσδίδη τάς γιγαντιαίας 
άναλογίας του.

Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑΝ ΤΟΥ“ΚΑΒΑΛΚΑΤ,,

Τελευταίως προβάλλεται είς Παρισίους μετά με
γάλης έπιτυχίας ή νέα μεγάλη ταινία τής Φόξ Φίλμ 
«Καβαλκάτ». Τό γαλλικόν κινηματογραφικόν περιο
δικόν Cinematographic Frar^aise . άσχολούμενον μέ 
τήν άξίαν τοΰ φιλμ αύτοΰ γράφει τά έξής:

«"Ενα θαυμάσιο φίλμ ! Μέ .αύτά τά λόγια πρέπει 
νά χαρακτηρίση κανείς τό έργον αύτό. Είναι γνω
στόν δτι τό «Καβαλκάτ» έργον τοΰ "Αγγλου Νοέλ 
Χόβαρτ άνεστάτωσε όλόκληρον τήν ’Αγγλίαν τής 
οποίας είναι ή σόνθεσις 30 έτών ζωής. Τό φιλμ αύτό 
θά μποροΰσε νά μή ένδιαφέρει ή τούλάχιστον νά μή 
συγκινήση τούς γάλλους οί όποιοι δέν συμμετέχουν 
ένεργώς στά γεγονόνα αύτά τά καθαρώς βρεττα- 
νικά. ’Αλλά τό έργον τοΰ Χόβαρτ είναι τόσον καλά 
μελετημένο ώστε τό γαλλικόν κοινόν νά εϋρεθή μπρο
στά σ’ ένα πραγματικό άριτούργημα. Δέν μπορεί 
κανείς νά κρίνη λεπτομερώς τό μεγάλο αύτό έργο. 
Κάθε γεγονός έχει άποδοθή μέ άφάνταστο φυσικό
τητα. ’Επί κεφαλής μιας έκλεκτής όμάδος ήθοποιών 
διακρίνονται ό Κλάϊβ Μπρούκ καί ή ώραία Διάνα Βί- 
νιαρτ, τής όποιας ή εύγενής φυσιογνωμία δεσπόζει 
δλοκλήρου τοΰ φίλμ καί τοΰ δίνει τήν αγνή λάμψη της».

Καβαλκάτ. «Ένα πραγ
ματικόν αριστούργημα!».

Paris Soir
Καβαλκάτ. «Κολοσσιαία 

ταινία μεγαλειτέρα άπό τό 
Μπέν - Χούρ».

Petit Parisien
Καβαλκάτ. «'Υπέροχου 

πλοκής καί έκτελέσεως».
Ami du Peuple 

Καβαλκάτ. «Κάθε σκη
νή του είνε καί μία τραγω
δία». Intransigeant

Καβαλκ τ. «Ή δυνστή 
ύπόθεσίς του προκαλεΐ τό 
άδιάπτωτον ενδιαφέρον καί 
μας αιχμαλωτίζει».

Quotidien
Καβαλκάτ. «Εκπληκτι

κή ταινία σπάνιος ώραιότη- 
τος πού πρέπει νά τήν δήτε 
πολλές φορές». L’ Oeuvre 

Καβαλκάτ. « Θαυμασία 
ταινία πρό τής οποίας πρέ
πει νά ύ.τοκλιθώμεν. ... ’Α
ριστούργημα ποΰ πρέπει νά 
έπωνομασΟή μία Έ π ο πο ι- 
ία». L’ homme Libre

Καβαλκάτ. «'Υπέροχος 
τελειοποίησις... ύπερθαυμα- 
σία άπεικόνισις ασυνήθους 
δυνάμεως» J ’ Ordre 

Κσβκλκάτ «Γιγαντιαϊον 
κ·ιί θαυμάσιον άπαύγασμα 
τελείας αρμονίας».

Republique

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ “ΜΕΛΟ,, 
ΚΑΙ Η ΑΘΩΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΤΣΙΝΕΡ
' Τό Πρωτοδικείου τών Παρισίων έξεδίκασε πρό 

ήμερών τήν αγωγήν τοΰ γαλλο-έβραίου συγγραφέως 
Μπερνστάϊν, δΓ ής ούτος έζήτει μεγάλην άποζημί- 
ωσιν έκ μέρους τοϋ διασκευάσαντος τό έργον του 
«Μελό» διά τόν κινηματογράφον, Κτσίνερ.
- Διά τής άποφάσεώς του τό Πρωτοδικείου παρε- 
δέχθη μεν δτι ή πλήρης διασκευή τοϋ έργου κατέ
στησε τοΰτο αγνώριστου, άλλ’ ήθώωσε τόν σκηνο
θέτην κ. Κτσίνερ, διότι διά τοϋ συναφθέντος συμ
βολαίου δ κ. Μπερνστάϊν παρεχώρει τό δικαίωμα 
είς.τόν κ. Κτσίνερ νά επιφέρει, «δλας τάς τροπο
ποιήσεις άς ήθελεν ούτος κρίνει απολύτως αναγ
καίας». Τό δικαστήριον έπίσης παρεδέχθη δτι ή 
διασκευή δέν έγεινε μέ τήν πρόθεσιν νά βλάψη τήν 
φήμην τοϋ συγγραφέως.

ΕΝΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣΠΙΝΑΞ
Άπό ένα πίνακα δημοσιευόμενου ύπό τοΰ γαλλι

κού κινημ. περιοδικού Cinematographic Fran- 
caise, σχετικόν μέ τήν κίνησιν τών παρισινών δη
μοσίων θεαμάτων κατά τά έτη 1926—1932 απο’ 
απώμεν τούς κάτωθι έξαιρετικώς ενδιαφέροντος α
ριθμούς, οϊτινες άποδεικνύουν, δτι ένφ ή οικονο
μική κρίσίς ή άλλοι λόγοι περιόρισαν συμαντικό- 
τάια τόν άριθμόν τών θεατών άπό τοϋ 1926 καί 
εντεύθεν,, δλων γενικώς, τών δημοσίων ..θεαμάτων, 
άπ’ εναντίας δ άριθμός.,τών θεατών..„τών_ κινημα
τογράφων ύπερεδιπλασιάσθη.

1926 1932
ΕΙσπρόξίΐς

, Φρ. γαλ.
32.589.631

102.511.830
359.328.746
67.6Ϊ6 962 
30.982.796
8.236 254 
7.319.067

Εισπράξεις 
Φρ. γολ.

Θέατρα ’Επιχορηγούμενα. 44.216.772
Θέατρα............................... 143.SOI 524
Κινηματογράφοι............... 145.994.959
Μούζικ Χώλ. ................. 132.754.489
'Ιπποδρόμια καί Πατινάζ. 12.705 661
Ντάνσιγκ............................ 12.502.437
Αθλ. Συναντήσεις............  3.904.903

Σιϊγκρίνυν.τες τήν διά τοϋ άνωτέρω πίνακος πα- 
ίρουσιάζομ^νή^’ί^ί&ησιν μέ τήν έν Έλλάδϊ άντιστοϋ 
χως σημειουμένην, παρατηροϋμεν διαφοράς κάθε 
άλλο φ;αρά ένθδυσιαστικάς διά τόν ελληνικόν κινη
ματογράφον.

0?τω ενώ τά παρισινά κινηματοθέατρα άπό τοϋ 
1926 μέχρι τοΰ 1932 έφθασαν νά τριπλασιάσουν 
σχεδόν τάς εισπράξεις των είς βάρος φυσικά τών 
εισπράξεων τών άλλων θεαμάτων καί κυρίως τών 
θεάτρων, είς ντήνΈλλάδα συνέβη άκριβώςτό άντίθε 
τον, φρί^ριρθέντος καί τοϋ αριθμού τών κινηματο
γράφων ελλείψει θεατών καί αύξηθέντος τοΰ αριθμοί 
τών θεάτρων. ■

ga Μ A JSS Qkb Έπέδραμε έπί, τής’Αμερικής,τής Άγ- 
rsrel 1 γλίας,τής Γαλλίας καί δρμητικόν έρχε-

‘ » * ται πρός Άνατολάς....Ταινία «ΦΟΞ»

Ν I ΚΟΛΑΟΣ ΛAΖΑΝΗΣ
Τήν παρελθ. Πέμπτην 3 Αύγούστου άπέ- 

θανεν καί έκηδεύθη σεμνοπρεπούς έκ τής οικίας 
του ό Νικόλαος Ααζάνης, εϊς έκ των παλαιοτέ- 
ρων έπιχειρηματιών τοϋ κινηματογράφου, Ιδιο
κτήτης και έπιχειρηματίας τοϋ έν τή Λεωφόρω 
Πανεπιστημίου Κινηματοθεάτρου, «Σάλον Ίν 
τεάλ», άποτεφρωθέντος ήδη, ώς γνωστόν.

Ό Νικόλαος Ααζάνης καταγόμενος έκ Ζακύν
θου διετέλεσε κατά τό παρελθόν πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου τών έν Άθήναις Ζακυνθίων καί εΤς 
έκ τών πρώτων προέδρων τής «Πανελληνίου/Ενώ - 
σε ως Κινηματογράφων» ή όποί^ιή^ι^ 
δειξεν ώς υποψήφιον βουλευτήν'κάτά τας eifWS, 
γάς τοΰ 1 926. Ύπήρξεν ά'ρισέος. οΖκογενειάρχ’ζις ? 
καί υπόδειγμα Ανθρώπου ανσθανομένου βαθύ^ 
τατα τόνπόνον τοϋ πλησίον του^Τέκνον τοΰ ΛαοΰΟι 
αύτός, ούδέποτε έλησμόνησε τήν πτωχείαν κα& 
είς τάς εύτυχεστέρας ήμέρας τής %ωής του Ούδεί£ , 
ποτέ έζήτησε τήν ένίσχυσίν του >ίαί δέν τή^έ< 
λαβε καθ’ οίονδήποτε τρόπον.

Ή Διεύθυνσις τοϋ «Κινημ. Άστέρος» Λπευ 
θύνει πρός τήν οικογένειαν τοΰ μεταστάντος τά 
πλέον ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Η “ΦΟΞ-ΦΙΛΜ”
ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
'Η γερμανική έταιρία Fox Film A.Q. άπεφάσισε νά 

ντουμπλάρη είς τήν γερμανικήν γλώσσαν τέσσαρα 
άπό τά καλύτερό της φιλμ τής άμερικανικής παρα
γωγής Φόξ Φίλμ 1933—34, τά κάτωθι:

1) Jahrmarktsrummel (State Fair) μέ πρωταγωνι- 
στάς τήν Ζανέτ Γκαίϋνορ καί τόν Βίλ Ρότζερς.

2) Revolte im Zoo (Zoo in Budapest) μέ τήν Λωρέττα 
Γιώγκ.

3) Cavalcade, τό περίφημου έργον μέ τόν Κλάϊβ 
Μπρούκ καί.

4) Ή άμαξα τής Α. Μ.» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ.

~ΤΑ RUBBING
THS /ΛΕΤΡΟ ΓΚΟΑΝΤΟΥΪΝ

Ή Μέτρο Γχόλντουϊν θά ντουμπλάρη εΐς τήν γαλλικήν 
τά έξής έργα : Chagrins d’ amour, Comme tn me veux, 
«Κινέζικες νύχτες», «Ρασποΰτιν», «Ρούμπα», Chanson des 

dies, La Seductrice, La Femme X, Une vie trepidante, 
La Faute de Madeleine Claudet, Bel Etudiant, Etrange 
Interniede, «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου», Une femme sur- 
vint, Fuyant le Vie, Honneur et Discipline, Le roi de 
la Biere, «Ή λευκή ’Αδελφή», Ravageuse καί Sans Souci.

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Δύο 
Κινηματογραφικοί μηχαναί ΓΚΡΟΥΠ - ΕΡΝΕ 
MAN τύπου ΙΜΠΕΡΑΤΟΡ. Πληροφορίαι παρά 
τοΐς κ. κ Δ Κ. ΜΑΝΙΑΤΗ καί Σια Βέραν 
ζέρου 24α.
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Ό διευθυντής τής παραγωγής τής Φόξ φιλμ κ. Ούίν- 
φιλτ Σήχαν ανεκοινωσεν δτι λίαν προσεχώς ή Φόξ θά 
πραγματοποίηση ένα βιογραφικό φιλμ τής ζωής τοΰ με
γάλου βακτιριολόγου Λουΐ Παστέρ.

—Ό σκηνοθέτης Σεσίλ ντέ Μίλ θά «γυρίση» διά λο
γαριασμόν τής «Ηαρσμάουντ» ένα νέον φιλμ ύπό τόν τί
τλον «Τό τέλος τοΰ κόσμου..

-Ή U.F Α, έγκατέλειψεν όριστικώς τό «γύρισμα» τής 
ταινίας « Οδύσσεια», τήν όποιαν θά έπραγματοποιούσε 
εν συνεργασία μετά τής Γαλλικής έταιρίας A.c.E.

H Πατέ Ναταν θά πραγματοποίηση λίαν προσεχώς 
το φιλμ «Σαπφώ» μέ σκηνοθέτην τόν Λεόνς Περέ. Τόν 
ρόλον τής ήρωίδος θά ύποδυθή ή καλλιτέχνις Μαρί Μάρ
κε τής Κομεντί Φρανσσίζ.

— Η «Γόμσον Χοΰστον» ιδρύει μίαν μικράν εταιρίαν 
υπό τήν επωνυμίαν «Τόμσον-Κολόρ», ήτις θά εκμεταλλεύ
εται τήν έφεύρεοιν, τοΰ Νόρντμαν, έγχρωμων ταινιών.

— Ή νέα πάρτναιρ τοΰ Μωρίς Σεβαλιέ είς τό έργον 
Le chemin de 1’amour παραγωγής «Παραμάουντ» θά είνε 
η Ζακελίν Φρανσέλ. Τό ανωτέρω έργον θά έκδοθή εις 
δύο βερσιόν, γαλλικήν καί άγγλικήν.

Η Λάουρα Λά Πλαντ εφθασεν εις τό Λονδϊνον 
προκειμενου νά πρωταγωνιστήση εις ένα νέον φιλμ τής 
« θπρίτις Ίντερνάσιοναλ Πίκτσερς». Ή μις Λά-Πλάντ εί
ναι η συζυγος τοΰ σκηνοθέτου Βίλλιαμ Σέϊτερ.

—Είς τό Λονδϊνον Ιδρύεται ένα κινηματοθέάτρον 3000 
θεσεων υπο τόν τίτλον Troxy, άντιθέτως μέ τό γνωστόν 
Roxy. Είς τόν κινηματογράφον αύτόν έγκαθίστανται μη
χανήματα Ούέστερν.

—Ή Νόρμα Σήρερ καί ό σύζυγός της "Ιρβιγκ Τάλ- 
μπεργκ μετά τοΰ μικροΰ υίοΰ των Ίρβιγκ έπίσης, έφθα- 
σεν εις το Λονδϊνον μεταβαίνουσα είς τήν Σκωτίαν διά τό 
«γύρισμα» .μιας ταινίας.

—*Ο  περίφημος κωμικός 
Roscoe Arbuckle, ό γνω
στός ύπό τήν προσωνυμίαν 
Φάττυ ό χονδρός, εύρίσκε- 
ται ασθενής είς έν ξενοδο- 
χείον τής Ν. Ύόρκης πνέ- 
ων τά λοίσθια.

—*0  Ζάν Κιεποΰρα θά 
πρωταγωνιστήση είς τό φιλμ 
Temps des Lilas παραγω
γής αμερικανικής Ούνιβέρ- 
σαλ. Τό σενάριο τοΰ άνω
τέρω έργου περιστρέφεται 
γύρω άπό τήν ζωήν τοΰ 
μουσικού Σοϋμπερτ.

—Ή γνωστή μας άμερι- 
κανίς καλλιτέχνις Κόλλιν 
Μούρ,υπέγραψε συμβόλαιον, 
προσληφθεϊσα ύπό τής Φόξ 
Φίλμ.

—Ή γνωστή καί έν ,‘Ελ- 
λάδι ταινία «Παρί Μεντιτε- 
ρανέ» θά «γιιρισθή» καί είς 
τήν άγγλικήν γλώσσαν ύπό 
τής British Screen Servi
ces. "Ηδη έχει «γυρισθή» 
καί είς τήν γερμανικήν μέ 
πρωταγωνίστριαν τήν Μάγδα 
Σνάΐντερ.

—Ή Πάλα Νέγκρι πρό
κειται νά «γυρίση» στή Γαλ
λία τήν ταινίαν La Savelli. 
Τόν ρόλον τοΰ Ναπολέον- 
τος III ϊσως νά ύποδυθή ό 
Πιέρ Μανιέ.

— ‘Ο Άντόλφ Μενζοΰ προσελήφθη ύπό τής έταιρίας 
Βάρνερ-Φέρστ Νάσιοναλ.

— Ή Μαρί Μπέλ καί όΠώλ Μπερνάρ θά «γυρίσουν» τό 
έργον Belle de nuit

— Ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί ό Ραμόν Νοβάρρο, θά 
«γυρίσουν» τό φίλμ Prisonnier de Zenda διά λογαριασμόν 
τής M.G/M.

— Ο  Χάρρυ Μπώρ θά ύποδυθή τόν ρόλον τοΰ Ρότ- 
σχιλδ είς τό ομώνυμον έργον τοΰ Μάρκο ντέ Γκαστίν.

*

— Ή σύζυγος τοΰ Άδόλφ Μενζοΰ ζητεί διαζύγιον καί 
600 χιλ.δολλαρίων άποζημίωσιν έκ μέρους τοΰ συζύγου της.

— Ό Τζών Μπάρρυμορ πρόκειται νά «γυρίση» διά λο
γαριασμόν τής «Ράντιο» τό άθάνατον έργον τοΰ Ρσστάν 
• Συρανό ντέ Μπερζεράκ».

Η ”ΦΟΞ-ΦΙΛΜ<(
ΠΑΡΑΓΕΙ ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

* 0 κ. Μπαβέττα, διενϋυντης τής Φοξ Φιλμ διά 
τήν Νότιον Ευρώπην, ήλ&εν είς συμφωνίαν μετά 
τοΰ διεν&νντοϋ τών στούντιο «Παραμάουντ  τών 
Παρισίων κ. Φρ'εντ Μπακός, διά τήν πραγματο
ποίηση γαλλικών ταινιών παραγωγής Φόξ.

*

Ή πρώτη σειρά άποτελεϊται άπό 6 ταινίας 
t>d *γυρισ&ή»  δε ώς πρώτη τό «Matricule 33» 
τών συγγραφέων Άλέξ. Μαντϊς καί Ρομπέρ Μπου- 
κάρ. Σκηνοθεσία Σάρλ ’ Αϊτόν. Πρωταγωνισται οί 
Άντρέ Λυγκέ, Έντβίγκ Φεγι'ερ καί Άμπέλ Τα- 
ρίντ. Δεύτερον φίλμ θά «γνρισθή» «Ό άγνωστος 
τοΰ Σλήπιγκ» μέ μουσικήν τοΰ Ζωζέφ Σούλτς. 
Πρωταγωνισται θά είναι ή Όδέττη Φλορέλ, ό 
Κλώντ Ντωφέν καί ή Μαργκερίτ Μορένο. Αί &λ- 
λαι ταινίαι θά άναγγελθοΰν λίαν προσεχώς.

*Η Λωρέττα Γιώγκ καί ό Ζενέ Ραϋμόν ατήν νέαν ταινίαν τής Φόξ Φιλμ 

«Ένα δράμα στό Θηριοτροφείο» (Zoo in Budapest).
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Πλήν ώρισμένων θερινών κινηματογράφων —τεσσά
ρων έ'ως πέντε—όλοι οί άλλοι τών ‘Αθηνών,ή ζημιώνουν 
η μόλις κατορθώνουν νά καλύπτουν τά έξοδά των. Είνε 
τή αλήθεια, τρομερά ή πτώσις τοΰ ‘Αθηναϊκού θερινού 
κινηματογράφου, Ιδίως κατά τήν έφετεινήν περίοδον.

“Αραγε δμως θά γίνουν μαθήματα αυτά εις μερικούς 
αδιόρθωτους, οί όποιοι νομίζουν ότι μία κινηματογρα
φική έπιχείρησις, φέρει τά εΰκολώτερα κέρδη :

Οί πρώτης βιζιόν χειμερινοί αθηναϊκοί κινηματογρά
φοι κλείνουν δ εις μςτά τόν άλλον τά προγράμματά των 
άπό τά διάφορα γραφεία ταινιών. Οϋτω τό ‘Αττικόν, 
έπί παραδείγματι, άφοΰ έκλεισε τά πλεϊστα έργα τής Μέ
τρο Γκόλντουϊν,έκλεισε έπίσης και 12 έργα τών κ.κ. Ά- 
μελοχίτη-Βουλγαρίδη μεταξύ τών οποίων ένα με τήν 
Μάρθα “Εγκερτ, «Τό σκάνδαλον τής Βουδαπέστης*  με 
τήνΦρ. Γκάαλ, «Τό παιδί τοΰ καρναβαλιού*  μέ τόν Ίβάν 
Μοσζοϋκιν, εΔεσποινίς Ροκοκό*  μέ τήν “Οντρα, «Ό 
άνθρωπος μέ τήν Ισπανό*,  <;’Ο Ρόλγας στής φλόγες*,  
«Τό κεφάλι τοΰ ανθρώπου*  μέ τόν Ίγκιτσίνωφ, ένα 
μέ τήν Λιάνε Χάΐντ κ. α.

Τό Π α λ λ ά ς πλήν τών ίδικών της, τών γνωστών 
τής Παραμάουντ καί μερικών γερμανικών, θά προβάλη 
έπίσης καί τέσσαρα τών γραφείων τής A.Ε.Κ.Ε., τών ό
ποιων τούς τίτλους άναφέρααε·’ είς τό προηγούμενου 
τεύχος ώς καί τέσσαρα τής Φόξ Φίλμ μεταξύ τών όποιων 
συμπεριλαμβάνονται καί δύο τής Λίλιαν Χάρβεϋ.

Περί τοΰ Μ ο ν τ ι ά λ δέν έγνώσθησαν είσέτι θετι- 
καί πληροφορίαι. ‘Εν τούτοις, διαδίδεται δτι, διεξάγον
ται συνεννοήσεις δπως προβληθούν άπρ τής όθόνης 
του άρκετά έργα γαλλικά καί γερμανικά τής νέας έται
ρίας τού Κινηματογράφου Π α λ λ ά ς ώς καί μερικά έκ 
τών μεγάλων της έπιτυχιών, συγχρόνως, είς τούς δύο 
ανωτέρω κινηματογράφους.

Είς τούς τέσσαρας κινηματογράφους τής Ε Κ. Ε. 
Ο ϋ φ α, Σπλέντιτ, ’Απόλλων καί τόν νέον 
τής όδοΰ Πανεπιστημίου, θά προβληθούν ταινίαι τής 
άνωτέρω έταιρίας, έξ εκείνων τάς όποιας ώνομάσα- 
μεν εις τό προηγούμενου τεύχος μας. Πάντως, έάν 
ό αριθμός τών είσαχθησομένων ύπό τής Ε.Κ.Ε. ται
νιών δέν έπαρκέση είς τάς άνάγκας τών θεάτρων της, 
πληροφορούμεθα ότι θά προμηθευθή τάς υπολοίπους 
άπό άλλα αθηναϊκά γραφεία.

Τό -ΠάνΘεον» έξησφάλισε 6—8 ταινίας τοΰ γραφεί
ου τοΰ κ. Ζερβού, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται 
καί τά -Πρέπει νά τούς παντρέψουμε;» με τήν “Αννυ 
“Οντρα, αΈνας γυιός άπ" τήν ‘Αμερική*  μέ τήν Άννα- 
μπέλλα καί τόν Πρεζάν, -Φρειδερίκη*  μέ τήν Μαίντυ 
Κρίστιανς, -Ντιριζίμπλ» αμερικανικό παραγωγής Κ ο- 
λ ο ύ μ π ι α, ένα μέ τήν Μάρθα “Εγγερτ, -Φτωχιιά 
σάν τό ποντίκι τής έκκλησίας» κλπ. καί 15 περίπου 
έργα τών κ,κ. ‘Αμολοχίτη - Βουλγαρίδη μεταξύ τών 
όποιων « Η γυναίκα μέ τό Σέξ - Άπήλ*  μέ τήν Φρ. 
Γκάαλ, νΧίλιες καί δυο νύχτες*  μέ τόν Μουσζούκιν, 
αΠές μου ποια είσαι» μέ τήν Λιάνε Χάΐντ καί τόν Βί
κτωρ ντέ Κάβα, *Μαργκοτόν  τού λόχου*  μέ τόν Μπερ
νάρ, αΤό κορίτσι τοΰ συντάγματος» μέ τήν “Οντρα, 
^Νύχτες τής Μόσχας», - ’Ιερή Φλόγα*  μέ τόν Φραίλιχ 
καί τήν Ντίτα Πάρλο, -Γάμος πεοιωρισμένης ευθύνης*  
μέ τόν Άλεξάντερ,-Μπαροΰ*  τοΰ Ρέξ “ Ιγκραμ,α’Υπο ■ 
βρύχιον μέτωπον*  τοΰ ’Άϊχμπεργ, -‘Οδηγήστε με κυ
ρία*  μέ τόν Μπερνάρ, «Ό άνθρωπος μέ τήν Ισπανό», 
τό όποιον θά προβληθή συγχρόνως αέ τό’Α ττικόνκά.

Τό γραφεϊον τών κ.κ. Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη πλήν 
τών γνωστών μέχρι σήμερον ταινιών θά φέρη έπίσης 
προσεχώς τήν νέαν ταινίαν - Ή πυργοδέσποινα τοΰ λι- 
βάνουακαί μερ κάς &λλας άκόμη.

Αί έργασίαι διά τήν άνέγερσιν τοΰ νέου έπί τής 
όδοΰ Πανεπιστημίου κινηματογράφου τής Ε Κ.Ε. συ
νεχίζονται κανονικώς, δέν διακόπτονται δέ ούτε τήν 
νύκτα, προκειμένου νά έτοιμασθή μέχρι τοΰ προσεχούς 
‘Οκτωβρίου. Είς τό ώς ανω νέον Κινηματοθέατρου πρό
κειται νά δοθή κατά πασαν πιθανότητα τό όνομα 
Γ κ λ όρ ι α ή Τιτάνια. *

Τήν παρ. Πέμπτην άπέθανεν—ώς γράφομεν καί 
είς άλλην στήλην σχετικώς—ό κινημ. επιχειρηματίας 
IV. Λαζάνης ιδιοκτήτης τού καέντος κινηαατογράφου 
Σαλόν Ίντεάλ. Εις τήν κηδείαν του, τήν όποιαν παρη- 
κολούθησεν εκλεκτή μερίς τής αθηναϊκής κοινωνίας, 
δέν προσήλθον είμή μόνον δύί συνάδελφοί του τοΰ κι
νηματογράφου, οί κ. κ. Π. Γκρέτσης καί Τηλ. Σπυρί- 
δης καθώς και ό ήμέτερος διευθυντής. Τό γεγονός αυτό 
μας έπροξένησε κατάπληξιν, δεδομένου ότι δ αείμνη
στος Λαζάνης ύπήρξεν εν έκ τών πλέον συμπαθών με
λών τοΰ κινηματογραφικού κόσμου μ*ς,  καί ένας ξε
χωριστός άνθρωπος. Δέον έπίσης νά σημειωθή δτι διά 
τόν άεϊμνηστον Λαζάνην, διατελέσαντα καί Πρόεδρον 
τής H.E.K., μετά δέ τήν άποχώρησίν του έκ τής ένερ- 
γοΰ έπαγγελματικής δράσεως όνομασθέντα επίτιμον 
πρόεδρον αυτής—διά τάς πολλαπλας του υπηρεσίας 
καί δωρεάς,—τό έν λόγω Σωματείου όχι μόνον δέν πα 
ρέστη δΓ αντιπροσώπου του άλλ’ οϋτε καί διέθεσε μο
νόλεπτου διά τήν κατάθεσιν έπί τοΰ νεκρού του μερι
κών κοινών άνθέων.

Ταύτα διά τήν ιστορίαν.
**

Πληροφορούμεθα δτι τό Πρωτοδικείου 'Αθηνών 
κατόπιν προσφυγής τής κ. Λαζάνι, δπως έπιτρέψη 
τούτο τήν άνοικοδόμησιν έπί τοΰ χώρου τοΰ άποτε- 
φρωθέντος κινηματογράφου Ίντεάλ, νέου κτιρίου έξέ- 
δωκε τήν άπόφασίν του δι’ ής δίδει τό δικαίωμα είς 
τήν ένοικιάστριαν τοΰ οικοπέδου κ. Λαζάνην, νά χρη- 
σιμοποιήση τοΰτο μέχρι τής λήξεως τής συμβάσεως — 
νομίζομεν μέχρι τοΰ 1938—άνεγείρουσα νέον τοιούτου.

“Ηδη, κατόπιν τοΰ θανάτου τού συζύγου της δέν 
είναι γνωστόν τι έπί τοΰ προκειμένου θά άποφασίση 
ή XV6a Λαζάνη.

Άπό τά γραφεία τής ‘Ελληνικής Κινημ. Ένώσεως 
ήρχισε μιά ομαδική παραίτησις, άποχώρησις, παϋσις, 
δέν γνωρίζομεν πώς νά τήν χαρακιηρίσωμεν, παλαιών 
υπαλλήλων τής ·Σινέ Όριάν. Οϋτω τήν παρελθούστν 
έβδομόδα, έπαύθησαν ή έξηναγκάσθησαν είς παραίτη
ση δύο άπό έννεαετίας υπάλληλοι, οί κ. κ. ’Αριστοτέ
λης Μενδρινός καί Μιχ. Τουλής. Λέγεται δτι θά έπα- 
κολουθήσουν καί αλλαι απολύσεις άγνωστον δμο>ς, 
τϊνων.

Δέν γνωρίζομεν ποιος λόγος έξηνάγκασεν τήν διεύ
θυνση τής Ε.Κ.Ε. νά προβή είς ενα τόσον σκληρόν 
μέτρου, άλλ'αν δέν υπήρχαν λόγοι σοβαρότατοι, δέν 
έπρεπε νά βρεθούν είς τούς δρόμους έντιμοι υπάλλη
λοι έπί σειράν έτών ΰπηρετήσαντες τά συμφέροντα μιας 
έταιρίας, εις έποχήν μάλιστα καθ’ ήν, τοιαύτη έπικρα- 
τεΐ οικονομική κρίσις. *

Ή -Α.Ε. Ξενοδοχείων καί Λουτρών Αϋρα» ίδιοκτή- 
τρια τοΰ έν Αίδηψω δμωνύμου Ξενοδοχείου μας άπέ 
στείλε μακροσκελή έπιστολήν είς τήν όποιαν διατυ- 
ποΰνται ώρισμέναι παρατηρήσεις καί παράπονα, έν 
σχέσει μέ όσα έγράφησαν είς τό προηγούμενον φϋλλον 
τοΰ α Κινημ. 'Αστέρας*  περί τοΰ όξυτάτου άνταγωνι- 
σμοΰ μεταξύ τών έν Αίδηψφ Ξενοδοχείων Αύρα*  καί 
ε Αίγλη».
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Ή επιστολή, ύπογραφομένη ύπό τοΰ προέδρου τον 
Δ. Σνμβονλίον τής εταιρίας κ. Π. Τριανταφύλλου το
νίζει δτι, αί δημοσιευθεϊσαι είς τον αΚιν. Αστέρι· 
πληροφορίαι σχετικώς μέ τό ανω ζήτημα άφίσταντο είς 
πολλά σημεία τής άληθείας, παρονσιάζονσαι μίαν κα- 
τάστασιν είς τήν πραγματικότητα ανύπαρκτον καί βε- 
βαιοΰσαι γεγονότα τ< όποια ουδέποτε συνέβησαν.

‘Εν συνεχεία ή επιστολή αναφέρει τό ιστορικόν τής 
ίδρύσεως τής εταιρείας «Αύοα», τήν εκπολιτιστικήν και 
προοδευτικήν δράσιν της, είς τό ενεργητικόν τής οποίας 
δέον να σημειωθή και ή έγκατάστασις τοϋ κινηματο
γράφου «‘Απόλλων στοιχίσαντος 1.700000 δρχ. καί 
αφήνει νά ύπονοηθή, μέ αρκετήν άλλως τε λεπτότητα, 
δτι, ό γράψας είς τόν «Κιν. ‘Αστέρα» τάς γνωστάς ει
δήσεις, ήτο ίσως δυσμενώς προδιατεθειμένος εναντίον 
τής εταιρείας.

Ή επιστολή αυτή μας υποχρεώνει φυσικά νά έπα- 
νέλθωμεν έκ νέου είς τό ζήτημα, άφοϋ άλλως τε τοΰτο 
επιδιώκει καί ή αποστολή της, καί, άφοΰ δώσωμεν είς 
τήν δημοσιότητα τάς πληροφορίας τάς όποιας μας πα
ρέχει—δπως καί έπράξαμεν ήδη ανωτέρω—θά τονίσω- 
μεν καί ημείς μέ τήν σειράν μας δτι εϊμεθα υποχρεω
μένοι νά έπιμείνωμεν είς τήν ακρίβειαν τών ίδικών 
μας πληροφοριών, (πλήν τής διαθέσεως δωρεάν 
ποτών), δεδομένου μάλιστα δτι, αλλαι νεώτεραι, έκ τής 
ιδίας καί άλλων πηγών προερχόμενοι, της έπιβεβαιοΰν 
πλήρως. Ή έπιμονή μας αΰτη δμως, δέν έχει καμμίαν 
μορφήν πολεμ κής κατά τής έπιστολογράφου μας εται
ρίας ή τής αντιπάλου της τοιαϋτης, ούτε οφείλεται εις 
προκατάληψιν έναντίον αυτής, γεγονός διά τό όποιον 
τήν διαβεβαιοΰμεν μέ τόν κατηγορηματικώτερον τρόπον. 
Θά ήτο άλλως τε καί τελείως αδικαιολόγητος ή υπαρ- 
ξις οίασδήποτε έχθρότηιος έκ μέρους μας πρός έπιχεί- 
ρησιν ή όποια μέχρι τής χθές μέν μας ήτο περίπου 
άγνωστος, τώρα δέ μας παρουσιάζεται ώς οργανισμός 
τοϋ όποιου ή ϋπαρξις καί τό .έργον, δίδουν αρκετούς 
τίτλους τιμής είς τούς ίδρυτάς του.

Έπιμένοντες λοιπόν είς τήν ακρίβειαν τών πρώτων 
μας πληροφοριών, δέν συνεχίζομεν κανένα άρχίσαντα 
πόλεμον άλλ’ απλώς έπιβεβαιοΰμεν ειδήσεις αί όποϊαι, 
φανταζόμεθα δτι, ένδιαφέρουν τό αναγνωστικόν μας 
κοινόν. ‘Αφοΰ δέ ή συζήτησις πηγαίνει κατ' ανάγκην 
«είς μάκρος*  δέν κρίνωμεν ασκοπον νά διατυπώσωμεν 
καί μερικάς σκέψεις μας, αί όποϊαι γεννώντας άπό 
δλον τό ύπαρχον—καθ'ήμάς άνύπαρκτον—κατά τόν επι
στολογράφον μας, ζήτημα. Κατά τάς περί έαυτής πλη
ροφορίας ποΰ μας δίδει ή εταιρία «Αύρα», ή ϋπαρξις 
της περιποιεΐ τιμήν δχι μόνον είς τήν Αιδηψόν άλλά 
καί είς ολόκληρον τήν ‘Ελλάδα. Σύμφωνοι. ‘Αλλ’ ή 
λαμπρά αυτή οργάνωσες, είναι βέβαιον δ-i θά διατήρη
ση έπί μακρόν τήν λααπρότητά της κατερχομένη είς 
όξύιατον ανταγωνισμόν δ όποιος, τό βεβαιοΰμεν καί 
πάλιν ύφίσταται, πρός άλλην συνάδελφόν της; Δέν 
υπάρχει άμφιβολία δτι ό ανταγωνισμός είναι σπου
δαιότατος παράγων τοΰ καλού καί τοΰ ωφελίμου, άλλά 
έχει τάς ιδιότητας αύτάς μέχρις ενός ώρισμένου μόνον 
σημείου, μέχρι τοΰ σημείου έκείνου ποΰ δέν φθείρει 
τάς δυνάμεις τών άνταγωνιζομένων είς ένα άνηλεή 
άγώνα άλληλοεξοντώσε'ως.

Καί δυστυχώς είς τήν προκειμένην περίπτωσιν περί 
ανταγωνισμού τοΰ τελευταίου αυτού είδους πρόκειται 
καί περί ανταγωνισμού δηλαδή δ όποιος μοιραίως θά 
καταλήξη είς Αποτελέσματα δχι ευχάριστα.

Αί σκέψεις μας αύταί άκριβώς μας ώθησαν είς τό 
νά δημοσιεύσωμεν είς τό παρελθόν φύλλον τάς ύπό 
συζήτησιν σήμερον πληροφορίας καί νά τάς ύπογραμ- 
μίσωμεν καί νά τάς σχολιάζομεν σήμερον ακόμη πε
ρισσότερον.
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Οεσσαλονίκη ■ >
Διονύσια (Θερινόν), Προεβλήθησαν τά έργα 15—16 ’Ιου

λίου «Ή καρδιά μου λαχταρά γι’ άγάπη», 16—20 ίδιου» 
«Σάν σμίξουν δυό καρδιές», 21—23 «Πριγκήπισσα τών 
δολλαρίων», 21—26 ίδιου «Έν όνόματι τοϋ νόμου», 27—30 
ίδιου «Διπλούς γάμους» καί 31—2 Αύγουστου «Δεσποινίς 
δακτυλογράφος».

Ήλύσια (Θερινόν). Προεβλήθησαν τά εξής έργα κατά 
τάς ακολούθους ημερομηνίας, 20—23’Ιουλίου «Έρως στήν 
Κυανή ’Ακτή», 24—26 ’Ιουλίου «Τό ξανθό όνειρο», 27—30 
ίδίου «Τό αγοροκόριτσο» καί 31—2 Αύγουστου «Ό τρα
γουδιστής τή; Σεβίλλης».

Άθήναιον. 23—26 Ίούλίου προεβλήθησαν «Τά Φώτα 
τοΰ Μπουένος "Αύρες», 27—30 ίδιου «‘Η κυρία δέν θέλει 
παιδιά» καί 31—2 Αύγουστου «Μνηστή στή λοτταρία».

’Απόλλων. 17—22 ’Ιουλίου. «Ό έμπορος τής άμμου», 
23—28 ’Ιουλίου «Ύπό ψευδή σημαίαν», 29— 30 ίδιου «Ό- -
Κατήφορος» καί 31—2 Αύγουστου «Όρκίσθηκες- νά μ’ 
αγαπάς».

Χαρίλαος. Προεβλήθησαγ τά έργα 13—16 ’Ιουλίου. «01 
λαθρέμποροι τής Σταμπούλ», 17—26 ’Ιουλίου. «Ό κακός 
δρόμος», 24—25 ίδίου «’Ιερός πόλεμος», 26—30 Ιουλίου 
«Μαρόκο» καί 31—2 Αύγουστου «Ό κόκκινος κοζάκος»,

Καστέλλα. Προεβλήθησαν τά φίλμ. «Ή συμμορία τοΰ 
Μπουμπούλ», «.’Αζαΐς:, «Μαρόκο», «Τί φαινόμενου» μέ τόν 
Χάρολδ Αόϋδ «Τά φώτα τοϋ Μπουένος "Αύρες» καί «Κα
κός δρόμος».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πάτ καί Πατα-’ 
σόν«. «Σαλαμπώ» καί «Ή εξορία τοΰ Ντοστογιέβσκυ»

Ταράτσα Πανθέου. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό φτε
ρωτός καπετάνιος», «Τό μυστήριον τής κόκκινης βίλλάς»; 
«Καπετάνιος τοϋ γλυκού νεροΰ», «"Ασπρος αετός» καί «Ό 
λευκός μάγος». Kino. -
Πάτρκι.

Ζενίθ. Προεβλήθησαν τά έργα ·*Ο  μυστηριώδης δο
λοφόνος», «Μιά βραδυά μέ τήν άγάπη μου», «Δον- Κιχω- 
της», καί «Μπέν Χούρ». Προσεχώς «Δέν θέλω νά μάθω 
ποιος εϊσάι».

Οΰφα. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό νοΰ σου στήν τιμή 
μου», «Ό Φαντομάς» καί «Ό λευκός δαίμων». Προσεχώς 
«Σουζάν Λενόξ». Άνδριόπουλος
Κόλας.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σουζύ Σαξο- 
φόν», «Αντίο γιά πάντα», «Σαντοΰ», «Τό βάλς τοΰ παρα
δείσου», «Κοντέσσα Μαρίτσα», «Τό μυστικόν τοΰ -δικηγό
ρου», **Ο  Νικητής» καί «Γιόχαν Στράους».

Τό «Άχίλλειον μέ τό άνοιγμα τής οροφής του κατέστη 
δροσερώτατον καί συγκεντρώνει κάθε βράδυ τόν καλύτερο 
κόσμο τής πόλεώς μας.

Έξωραΐστικήζ. Προεβλήθησαν μέ επιτυχίαν τά έργα 
«Έν όνόματι τοΰ νόμου», «Περιπέτειες νεοπλούτων», 
«Μανδραγόρα» μέ τήν Μπριγκίτε Χέλμ,«Τόν νοΰ σου στήν 
γυναίκα μου», «Παρί Μεντιτερανέ, «Ή γυναίκα καί τ’αη
δόνι», «Ή γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων», «Μελό» καί 
«Ό άλήτης φοιτητής». Παπαβασιλςίου
Κέρκυρα

Φοϊνιξ.Προεβλήθησαν τά έργα «Ή άγαπημένη τοΰ 
Αύτοκράτορος», «Ή A. Υ. διατάσσει», «Τό τέλος τοΰ .κό·. 
σμου», «Τραγωδία έρωτος», «Μποέμικες άγάπες», «Έρω-

■ τικό τραγούδι», «Παρθένος 100 ο)ο», «Βιεννέζικα κα- I 
πρίτσια», «’Ερωτικό βάλς», «Τό Χριστινάκι τοϋ δασοφύ-

I λακος», «Βαρκαρόλλα τής άγάπης» καί «Τό άσπρο καί τό 
μαΰρι». Προσεχώς «Ή Βικτωρία καί ό Ούσσάρος».

C Άκταϊον. Ιίροεβλήθησαν τα κάτωθι βωβά φίλμ:«’Εσκό- 
τωσα γιά τήν τιμή μου», «Σατανική συκοφαντία», «Ό δυ- 

Η χαμίτης έκδικεϊται», «Τά μυστήρια τών Παρισίων», «Σε- 
νόρ Αμερικανός», «Τό ίλιγγιώδες τραίνο», «Τό γκρέμισμα 
ένός θρόνου», «Ό πύργος τοΰ τρόμου» καί «Ανώφελη 

Ε- θυσία».
Τό Κερκυραϊκόν Κοινόν εκφράζει τάς ευχαριστίας του 

Μ ; πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ Κινηματογράφου «Φοΐνιξ» διά 
.τάς τελείας μηχανικός του εγκαταστάσεις τύπου Κλάγκ- 

Φίλμ ώς καί εις τούς καλούς χειριστάς αύτόίν κ. κ. Α. 
ΐ; . Βαλσαμήν καί Μ. Μαλακάσην. Μπούας

Καλάμαι

Τριανόν. (Ταράτσα). Μέ άφάνταστον επιτυχίαν προε- 
βλήθη τό έργον «"Αν μέ θέλεις έλα σύ», μέ τήν Μαρί 

Ε Γκλορύ.
F Κατά τήν πρεμιέραν του ιδίως πσρέστη τόσος πολύς 

■ καί έκλεκτός κόσμος, πού μπορούσε κανείς νά πιστέψη 
Η πώς εύρίσκετο κάπου άλλοΰ καί όχι σιήν δροσόλουττο τα- 
Κ ράτσα τοΰ «Τριανόν». Είς τήν πρωτοφανή αυτήν έξοδον 

τών Καλαματιανών καί πρό παντός τοΰ ώραιοκόσμου, συ- 
ΕΙ'νειέλεσαν δχι μόνον οί συμπαθείς πρωταγωνισταί Γκλορύ 
Κ καί Μυρά, άλλά καί οί φιλότιμοι προσπάθειαι τών διευ- 
, θυντών τοΰ κινηματογράφου κ. ζ. Άντωνοπούλου καί 
■ΚΆγγελοπούλου, οί όποιοι παρά τό κλείσιμον τοΰ έν τή 

παραλία κινηματογράφου των ""Εσπερος» ελλείψει θεα- 
ΗΕ τών, εξακολουθούν, μή φειδόμενοι θυσιών, νά παρουσία 
< ξουν έργα εκλεκτά. Τούς άξίζει κάθε έπαινος.

’Ayciviev
Θέοπις.Προεβλήθησαν τά έργα «Κισμέτ» μέ τόν Μοχίκα, 

«Στά δύχτια τοΰ έρωτος», «Τό βάραθρον», «Τετάρτη έν- 
Μ τολή», «Δυτικόν μέτωπον» καί ή «Νήσος τοΰ έρωτος».

Άμαλιάς
Πάνθεον.Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ «Μαύρη Σκιά», 

«Κόλασις ύπό τήν θάλασσαν», τό ομιλούν «Κατηγορου- 
Ε ’ θένη έγέρθητι» μέ επιτυχίαν, «"Ερωτες ερήμου», «Διά μέ

σου τών άσφυξιογόνων». «’Ανθρώπινη άδυναμία» καί «Ή 
Κ; μαιτρέσσα τής A. Υ.».

Ζενίθ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό πάν γιά τήν γν- 
Κ ναΙκα>> *’θ πΰργος τοΰ τρόμου», «Χαμένο Τσέππελιν», 

«Τό Ρομάντζο» έπιιυχώς, «Τό κορίτσι τής παρέας» καί 
Κ; «"Οταν ή πόλις κοιμάται». Ρουμελιώτης

Σέρραι.
Κρόνιον Προεβλήθησαν τά έργα «Μνηστή στή λοττα- 

g ρία», «Τσαντοΰ», «Άτλαντίς» καί «’Αζαΐς».
"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Διπλός γάμος,, 

Η “Η νύχτα είνε δική μας,, “Ή πόλις τών τραγουδιών,, 
καί “’Εάν δ Αύτοκράτωρ τό ήξευρε,,. Βατακίδης 
Χίος

‘Αστήρ (θερινός).Προεβλήθησαν αί ταινίαι «"Ενα δρά
μα στον Ωκεανό», «Τό γαμήλιον έμβατήριον», «Ή Άπο- 
λύτρωσις», «Ό Πατριώτης» μέ μεγάλην επιτυχίαν καί 
«Παρθένες τοΰ 1930» μέ μικράν επιτυχίαν. Έπίοης προε- 

' βλήθησαΛ «Ό άστυνόμος τοΰ καθήκοντος», «Ό Κένταυρος 
■ τής Άριζόνας» καί ζουρνάλ άπό τήν έκθεσιν Θεσ)νίκης.

‘Ηράκλειον.
Αλκαζάρ (δμιλών). Προεβλήθησαν τά φιλμ «Άνύπαν- 

Μ Β>η μητέρα», «Πριγκήπισσα Στρογκώφ», «Γιά τό πσιδί 
J.- της*  ή «Πολεμική τραγωδία», «Ή γυναίκα μου Σατανάς», 
Κ· «Ή Μπάρα» ελληνικόν, «Αγοροκόριτσο», «Στ’όμολόγησεο, 
Κ 'ρωμάντζο», «Οί ’Αντίζηλοι» καί ή «Άνάστασις».

‘Απόλλων (Βωβός Υπαίθριος). Προεβλήθησαν τά πε- 
Ε»;ριπετειώδη «Στά ίχνη τοΰ λύκου», «Ζήτω δ άθλητισμός», 

«Στή χώρα τών φαντασμάτων», «Ερυθροί επιδρομείς», 
g· «Σήμα κινδύνου», «Ό διάβολος τοΰ ’Αέρος», «Ή Σφηκο- 

Φωληά», «Πέντε φοβερές γροθιές», «Δυναμίτης έλευθερω- 
τήζ», «Ό καπετάν Τρομάρας»,«Οί άντίζηλοι» καί «Κίνδυ 
»θς φωτιάς».

Βόσπορ-ς (Βωβός - Υπαίθριος). Προεβλήθησαν «Έ*  
ρως σειρήνος», «Ό κόμης τοΰ Τεξάς». «Ό δούξ τοΰ Πα- 
πεγχάϊμ», «Ή μονάκριβη», «Ή παιγνιδιάρα κόμησσα», 
«"Οταν τά νειάτα διψοΰν» καί «Μιά νύχτα στό Λονδϊ- 
νον».

‘Αλάμπρα (Βωβός - Υπαίθριος). "Εκαμε έναρξιν τήν 
26 ’Ιουλίου καί προεβλήθησαν τά έργα «Άπάχικα αισθή
ματα» ή «Στά κέντρα τών άπάχηδων» καί «Ηρωική αύ- 
τοθυσία» ή «Ό γυιός τοΰ σκοτωμένου».

Άρχάναι. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή τρέλλες τής 
Κόλιν Μούρ», «Έρως σειρήνος» καί τό έκ δέκα εποχών 
επεισοδιακόν «Ζήτω δ ’Αθλητισμός» ή δ «’Αθλητισμός έν 
-Αμερική».

. “Αγιος Νικόλαος Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τρα
γούδι τής έρημου», «Ό τελευταίος τών άνθρώπων», «Ό 
φίλος μου σωφέρ», καί «Στον άλαλαγμό τής μάχης».

Νεάπολις. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Στόν άλαλαγ
μό τής μάχης», «'Όταν τα νειάτα διψοΰν», «Τά χρονικά 
τοΰ Γκρήσχουζ» καί «Τό στερνό φιλί».
Χανιά

Πάνθεον Προεβλήθη τό έργον «Νύχτες πόνου καί 
ήδονής» καί έκλεισε λόγφ τοΰ θέρους.

Δημ. Κήπου. "Ηρχισν τάς παραστάσεις του μέ τό έρ
γον «Ή Κατάσκοπος X 27» μέ τήν Μάρλεν Ντήντριχ. 
’Επίσης προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύριος μέ τό φράκο», 
«Τό μυστικόν τοΰ δικηγόρου», «Μποέμικες άγάπες», «ΤΙ 
φαινόμενον» καί «Μετά τήν προδοσίαν».

Παναθήναια (Βωβός). "Ηρχισε τάς παραστάσεις του 
έν τή θέσει Μπόλαρη ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. I. Βα- 
λαδάκη καί προεβλήθησσν τά έργα «Ή παρείσακτος», 
«Νόμιμος άμυνα», «Τό έξπρές 113». «Ό μαύρος παράδει
σος», «Ποιητής καί Τσάρος», «Τό σταχτί φάντασμα» είς 
τρεις έποχάς καί δ «Μαύρος πιερόττος». Κουβαριτάκης 
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό περιδέραιον τής 
Βασιλίσσης», «Καπετάν Μπλάκ», «"Ανεμος», «Ή μοδι- 
στροΰλα τών Παρισίων», «Ή έπανάστασις τών γάτων», 
«Τό πεπρωμένον ενός βασιλέως», «Ή ναυμαχία τοΰ Σαν
τιάγο», «Σαχρατάτ», «Μπέίζ Μπούλ», «Νύχτες Άριζόνας», 
«’Ακροβασία τοΰ θανάτου», «Κυρίαρχοι τής έρήμου», «Τό 
άγοροκόριτσο», «Τιμωρία ένοχου» καί «Τί αγοράζει τό 
χρήμα»

"Απαντα.τ’ άνωτέρω έργα παλαιά καί ήμικατεστραμένα 
παρουσιάσθησαν ύπό τής διευθύνσεως τοΰ Κινηματογρά
φου, διότι λόγφ τής μεγάλης οίκον, κρίσεως, δέν δύναται 
νά μάς παρουσιάση νεώτερα, λόγφ τών μεγάλων ενοικίων.

’Ολύμπια, Προεβλήθησαν «'Ο βασιλεύς τής έρήυου», 
«Κορακοφωληά», «Τό παιδί τής έρήμου», «Χαλύβδινοι 
άνδρες», «Άντάρται τοΰ νόμου», «Άγριογυναϊκα»καί«Μα- 
ρία Πενταγιώτισσα» μετά μεγίστης έπιτυχίας δεχθέντος 
τοΰ κ. Μαδρά τά συγχαρητήρια τής έκλεκτής..μαρίδας τής 
πόλεώς μας.

Ρέμβη Προεβλήθησαν τά φίλμ. «Ή κυρία δέν θέλει 
παιδιά», «Βεντέτα» «‘Ο δρόμος πρός τήν διαφθοράν», καί 
διέκοψε τάς παραστάσεις του. "Ηδη δίδει παραστάσεις 
δ θίασος Ξύδη.
"Αρτα

Κιλκίς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρασποΰτιν καί Τσά
ρος», «Κόλασις τού έρωτος» μέ τήν Τσέχοβα, «Ή ζωντο
χήρα», «Τό θωρακισμένο ύπόγειον», -Δάφνης καί Χλόη», 
«Τραγωδία γυναικός» καί «Σιωπηλός κατήγορος», 
Καστόρια

Κεντρικόν (Θερινός) "Ηρχισε λειτουργών ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ κ. Μ. Σμίλκου καί προεβλήθησαν τά έργα 
«Ταρζάν δ ανεκτίμητος» καί *’Ο μόνος τρόπος» μέ τήν 
Νόρμα Τάλματζ άμφότερα άνεπιτυχώς. Παπαντίνας 
Ζάκυνθος

Πάνθεον. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα «Μαν
δραγόρα», -Μιά γυναίκα πού....» «"Αλ Καπόνε», «Εύτυ- 

Ιχία γιά μιά νύχτα», «Μπέν Χούρ», «Μυστική ύπηρεσίσ», 
«Ή άγαπημένη τοΰ αύτοκράτορος», «Δυό καρδιές σ’ ένα 
κτύπο», -Δυό καρδιές μιά ψυχή», «Ή Α. Μ. τοΰ Ποντε- 
νέρο» καί «Κάρμεν». Γεωργία Γρυπάρη
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