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ΠΩΛΓΛ-ΟΩβΓΑ Τ° π°Μκροτον έργον τοΰ σκηνοθέτου Tourjansky μέ πρώτα· DUi'l A”DU/|| Η γωνιστάς τόν Χάνς Άνταλμπερτ φόν Σλέτωβ, τόν Ροΰντολφ 
Κλάϊν Ρόγγε και τήν Λίλιαν Χώλ Ντάβις. Ρωσσική Μουσική υπέροχος — Σκηνικός 
πλούτος, αφάνταστος. Νέα ηχητική έκδοσις.

k Α Μ Π I D I Λ Τθ αθάνατον έργον τοΰ D’Annunzio. 'Η μεγαλυτέρα γνωστή Κινη-1 ΙλΗΐνΐ II I Γ ΙΑ ματογραφική επιτυχία. Ή θεαματικωτέρα άναπαράστασις τής ζωής 
τής ’Αρχαίας Ρώμης. Νέα ηχητική έκδοσις μέ τόν περίφημον Μασιόταν.

ΑΙ 28 ΗΜΕΡΑ! ΤΗΣ ΚΛΑΙΡΕΤΤΗΣ^».^
μήνας ολοκλήρους από τον θίασον τοϋ αλησμόνητου Παπαγιάννη, μέ τόν δηιιοφιλή Ζούΐ.

Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΦΛΕΡ
Τζΐμ Ζεράρ, Πιζάνι κ. α. Πεταχτό Παριζιάνικα τραγουδάκια άπό τήν Φλορέρ και τήν 
Σεϊρέλ. Όμιλοϋσα γαλλιστί.
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V V7 V Γ I Ιί Λ ΤΓΥΜΛΥΜΑΤΛ Μουσιχή εξωφρενική φάρσα γεμάτη άπρόο- u!Z_l i Ιι\Μ I L Λ I ν Μ L III Η I Α πτα κωμικά επεισόδια. Σκηνοθεσία Καβαλ- 
I καντι, μέ τάς Κολέτ Νταρφέϊγ και 'Υβόν Γκαρά αδελφήν τοΰ συμπαθούς Άνρύ Γκαρά· 

l/nnn ΤΙΙΓ ΓΠΙΙΛΛΩΜ Εξωτική ταινία μέ ύπέροχον ερωτικήν πλοκήν. 
ΚΟΡΗ ΤΗΣ EPHWlUl Ανατολική; ύποθέσεως ομιλούσα Γαλλιστί

, Μουσκή τοϋ Καθηγητού Bussel τής Όπερας τών Παρισίων.

ΑΛΚΟΟΛ Κοινωνικόν δράμα—συγκινητικής πλοκής.

ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ
0 ΚΙ1ΡΙΝΟΣ

Λ Π Μ Λ I Ν Π V 'Ολόκληρος ή μυστηριώδης νυκτερινή ζωή llU IV U I ι ι U I εις τά καταγώγια τοΰ Λονδίνου.

νΐ/νΛΛΠν ’Αστυνομική ταινία μέ εξαιρετικήν πλοκήν Δΐ\ l/iliUZ- και συναρπαστικήν ύπόθεσιν.

ΟΠΑΡΑΓΝΠϊ VV7VrnV Ξεκαρδιστική μουσική φάοσα μέ σκηνάς]I I Η Γ Ο L 11 U L· L· I L I I U L· τολμηράς γεμάτες Παριζιάνικο χιούμορ.ΌμΗ 
λοϋσα γαλλιστί.

0 ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ φάρσα, όμιλοϋσα γαλ
λιστί μέ τόν άμίμητον Fernandel τόν πρωταγωνιστήν τής ταινίας <Παρθένος 100 ο)ο>, 
τόν Άντρέ Ροάν και τόν γνωστόν κωμικόν Ριγκατέν.

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Υ<»νιστήν*τόν  άμίμητον κωμικόν Μπάχ.

ΠΩΣ ΜΙΛΟΥΝΕ Τ’ΑΓΓΛΙΚΑ
-ροαμέλ.

ΛΙΛΤΙίΓΛΛ7ΓΙ Γαλλική Μουσική Κωμωδία £Δ I Η Δ Γ. L £1Η Δ L I πεταχτήν μουσικήν και μέ
μέ 

πρώτα·

Tristan 
κωμικόν

ΚΑΘΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑ

ΤΥΠΟΙΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΝ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΗ ΤΑ 
ΕΦΘΗ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΟ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ S
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

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

9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
J Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ
S| Αί συνόρομαι άπαραι- 
9 τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΚΑΤΙΝΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός ΕΓΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 30 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 22 560 καί 24-558ΕΤΟΣ Ι0ΟΝ ΑΡΙΘ. 13 (317) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 5
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Άπό ένα ενδιαφέρον βιβλιαράκι, τό όποιον έξέδωκε ή 
αμερικανική παραγωγική εταιρία Φόξ Φίλμ, πρός τόν σκο
πόν τοϋ νά γνωρισθοΰν μεταξύ των—έστω καί έκ τών ει
κόνων—οί καθ’ δίον τόν κόσμον διευΟυντα! τών γρα
φείων της, άναδημοσιεύομεν δλα τά ονόματα τών κατά 
χώρας διευθυντών τής Φόξ, ή οποία, έκ τοϋ καταλόγου 
τών άνά τόν κόσμον γραφείων της, άποδεικνύει τόν μεγά- 
λον κύκλον τών έργασιών της καί επομένως τήν τεραστίαν 
της όργάνωσιν.
C. Ρ. Sheehan Γενικός διευθυντής τών γραφείων τής 

Φόξ εις τό Εξωτερικόν τών Ήνωμ. Πολιτειών.
W· J- Hutchinson Διευθυντής διά τήν Μεγ. Βρετιανίαν. 
J. C. Bavetta Διευθυντής διά τήν Ν. Ευρώπην.' 
S- S- Crick Διευθυντής διά τήν Αυστραλίαν.
S S- Horen Διευθυντής διά τήν 'Ισπανίαν καί Πορτο- 
γαλίαν.
F- L. Harley (ό άλλοτε διευθυντής διά τήν Έλλάδα( 

διευθυντής διά τήν Βραζιλίαν.
Bruno Fux Διευθυντής διά τήν ’Ιταλίαν.
V- Schochet Διευθυντής διά τήν ’Αργεντινήν καί τήν 

Ούραγουάην.
John Nolan Αντιπρόσωπος εις τήν Αυστραλίαν.
Carl Nielsen Διευθυντής διά τήν Σκανδιναυίαν.
Ρ. Ν. Brinch Διευθυντής διά τήν Κεντρικήν Δυτικήν Ευ

ρώπην.
Del Goodman Διευθυντής διά τήν ’Ανατολήν καί ’Ινδίας. 
Η. J. Qell Διευθυντής διά τήν Κενιρ. Άνατολ. Ευρώπην. 
J. Mansfield Διευθυντής διά τήν Έγγϋς ’Ανατολήν 
J. Ρ. Ryan ’Αντιπρόσωπος είς τήν Κεντρικήν ’Αμερικήν. 
Η. W· Kahn ’Αντιπρόσωπος είς τήν Νότιον ’Αφρικήν.
C. Ε. Munro, Διευθυντής τών θεάτρων Φόξ τή; Αΰστραλ. 
W. w. Sullivan, Διευθυντής διά τόν Παναμά.
C- V. Hake, Διευθυντής διά τήν Ιαπωνίαν.
Α· Ruscica, Διευθυντής διά τήν Χιλήν.
L- Prouse Knox, Διευθυντής διά τάς ’Ινδίας.
Ο· SpiHenaar, Διευθυντής διά τάς ’Ανατολικός ‘Ολλαν

δικός ’Ινδίας. ,
Β. Griffith, Διευθυντής διά τήν Κίναν.
Louis Groen, Διευθυντής διά τήν 'Ολλανδίαν.
Β. Biornstad, Διευθυντής διά τήν Φινλανδίαν.
Ο. Biornstad, Διευθυντής διά τήν Σουηδίαν.
Η. Frandsen, Διευθυντής διά τήν Δανιμαρκίαν.
C C- Margon, Διευθυντής διά τό Μεξικόν.
R. Garcia, Διευθυντής διά τήν Κούβαν.
Carlos Zeno, Διευθυντής διά τό Πόρτο Ρίκο.
Tom Kennard Διευθυννής διά τήν Σιγκαπούρην
F. Schwarzwald, Διευθυντής διά τήν Πολωνίαν.
Τ. Isdahl, Διευθυντής διά τήν Νορβηγίαν 
L. Giordano, » » Αίγυπτον.
Ε. Spitzer. » » Γιουγκοσλαυίαν.
A. Paucker, » » Ρουμανίαν.
D- Β. Lederman > » Φιλιππίνας.
Σ. Σταμέλος » » Ελλάδα.

οι λιευβυνται και τα γμφειοΓ^φμ,, καβ’ ολον τον κοτμον

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

"Ο στίχος. ..Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Karl Matzner, Διευθυντής διά τήν Ουγγαρίαν. 
L. Brandfeld, » » Τσεχοσλοβακίαν.
G- Joffe, >> » Λεττωνίαν.
• Πλήν τών άνωτέρω διευθύνσεων ή Φόξ Φίλμ διατηρεί 
κσί τά έξης γραφεία εις διαφόρους πόλεις τοϋ κόσμου:

Μπίρμιγχαμ, Λήδς, Λίβερπουλ, Λονδϊνον, Μάντζεστερ, 
Νιουκάστλ, Δουβλϊνον, Γλασκώβην, Κάρδιφ, Κοπεγχάγην, 
Έλσιγκφορσ, Στοκχόλμην, Άλγέριον, Βρυξέλλας, Βορδώ, 
Λίλη, Λυών, Μασσαλίαν, Παρισίους, Στρασβούργον, Κα· 
ζαμπλάνκα, Γενεύην,Μπολόνια, Φλωρεντίαν,Γενούη, Μιλά
νο, Νεάποίιν, Ρώμην, Τεργέστην, Τουρΐνον, Λισσαβώνα, 
Βαρκελώνην, Μπιλμπάο, Λερίντα, Μαδρίτην, Σεβίλλην, 
Βαλένθια, Ρεβάλ, Βερολΐνον,Ντούσελδορφ, Φραγκφούρτην, 
Σααρμπροΰκεν, "Αμστερνταμ, Ρίγα, Κόβνο. Κάτοβιτς, Λέ- 
μπουργκ, Βαρσοβίαν, Βιέ>νην, Μπρούν, Πράγαν, Βουδα
πέστην, Ζάγρεμπ, Βουκουρέστιον. Κλούξ, Σόφιαν, ’Αλε
ξάνδρειαν, ’Αθήνας, Ίόππην, Βαγδάτην, Βτ>ρηττόν, Ίστα- 
μπούλ, Άδελαΐδα, Μπρισμπάν, Μελμπο’·ρν, Πέρθ, Σίντνεϋ, 
Οϋέλλιγκτων, "Οκλαντ, Βελτεβρέντεν καί Σερσμπαία (Γερ
μανικοί ’Ανατολικοί Ίνδίαι) Σιγ.απούρην, Σαϊγκόν, Καλ- 
κούταν, Βομβάην, Λαχώραν, Χόγκ Κόγκ, Σαγκάην, Τιέν- 
Τσίν, Φουκουόκα Σίτυ (’Ιαπωνίας), Όσάκα, Τόκιο, Σεούλ 
(Κορέας), Κεμποΰ, Μανίλα καί Πουλουπαντάν (Φ λιππίνων 
Νήσων), Χαβάνα, Μεξικό Σίτυ, Σάν-Ζουάν τοϋ Πόρτο-Ρί- 
κο, Κολόν τοΰ Παναμά. Μαρακάϊμπο τής Βενεζουέλας, 
Μπαχία Μπλάνκα, Μπουένος Άϋρες, Κονκόρδια, Κόρδοβα, 
Μεντόζα, Ροζάριο, Μοντεβίδεο, Μπαχία, Μπέλλο Όριζόν- 
τε, Πόρτο Άλέγκρε, Ρετσίφε, Ριμπέϊρο Πρέτο, Ρίον Ία- 
νέϊρον, Σάν Πάολο, Σαντιάγο καί Βαλπαρέζο

ΝΕΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ .
Τά στούντιο τής «Μέτρο» πρώτα έξ όλων εί- τήν 

'Αμερικήν, παρήγγειλαν είς τά εργοστάσια τή< Μπέλ 
’Ά- τ Χόουελλ,αρκετά νεβεφευρεθέντα μηχανήματα 
τά ό-οΐα επιτρέπουν τήν σύγχρονον έκτύπι σιν, είς 
τήν φωνοταινίαν, τού ήχου καί τής είκόνος. Διά 
τοΰ τρόπου αΰτοΰ βά έπιτευχθή σημαντική καλλι- 
τέοευσις είς τήν ομοιογένειαν τή< άποδόσεως τής 
ομιλίας, ήχων, μουσικής κλπ.

ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ.... ΤΑΙΝΙΑ
Ό μαύρος ποιητής Λάγκστον Χιούζ, «έγύρισε» 

στή Μόσχα μιά κινηματογραφική ταινία, διά τήν ό
ποιαν είργάσθησαν,—ήθοποιοί, σκηνοθέται, δπερατέρ 
κλπ.—μόνον μαύροι.

Ό Χιούζ έδήλωσεν, δτι ή... μαύρη αύτή ταινία, πα- 
ριστα τήν άθλίαν ζωήν τών μαύρων τής ’Αμερικής, 
πρός τόν σκοπόν νά προκαλέση τήν προσοχήν καί 
τό ένδιαφέρον τοΰ πολιτισμένου κόσμου διά τά μαρ
τύρια τών δμοχρώμων του.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CINEMA
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ ΤΗΣ

Ή γερμανική έταιρία έκμεταλλεύσεως κινημα
τογραφικών ταινιών Cinema Exploitation έκη 
ρύχ&η είς πτώχευσιτ, ή έπιτροπή δέ τής έκκα- 
Φαρίσεως Αποφάσισε νά δώση πρός τούς Απαιτη
τάς της διά 500 μάρκα και άνω 35 ο)ο, είς δέ 
τούς τοιούτους μέχρι 200 μάρκων ολόκληρον 
τό ποσόν.

ΣΗΜ. «Κ ιν. Άστέρος». Κα·&·' Ά γνωρί- 
ζομεν ή ιι'Ελλην. Κινηματογραφική "Ενωσις» 
τής πόλεώς μας, είχε προκαταβάλει ιίς τήν 
άνωτέρω έταιρίαν έ'να άρι&μδν δολλαρίων διά 
τήν άγοράν άρκετών ταινιών,έκανονίσ&η δέ κατά 
τοιοϋτον τρόπον ή άπαίτησίς της, ώστε ό'χι μό
νον νά έξασφαλίση τάς ταινίας Άς είχε προαγο
ράσει άπό τήν πτωχεύσασαν βερολινέζικην έται 
ρίαν Cinema, Αλλά καί ή καταβληϋ~εΐσα ύπ’ αύ 
τής προκαταβολή νά μή μειω&ή πέραν τών 50 
περίπου δολλαρίων.

_■------------- -------------------- - — -
Η ΖΑΝ ΠΑΡΚΕΡ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ

.. Ή χαριτωμένη ήθοποιός Ζάν Πάρκερ, τής * οποίας 
ή κομψότης είναι δνομαστή εις τό Χόλλυγουντ, ύπέγρα- 
■ψεν συμβόλαιον μετά τή; «Μέτρο».

& Ή μις Πάρκερ, ντεμπουτάρισε εσχάτως είς τήν ται
νίαν τοΰ Τζαϊκυ Κοΰπερ «Οικογενειακόν διαζύγιον» καί 
έκτοτε έπαιξε είς τάς ταινίας «Ρασποότιν», «Τό μυστικόν 
τής Κυρίας Μπλάνς», «Ό Γαβριήλ ,ιτό λευκό σπίτι» καί 

/«Φτιαγμένοι στό «Μπρόαντγουαϊη».

*Ο περίφημος Ρωσσο - μογγόλος καλλιτέχνης τοΰ κινηματογράφου 
Ίγκιτσίνωφ καί ή Τζίνα Μανέζ είς μίαν σκηνήν τοΰ έργου «Τό 

κεφάλι ένός άνθρώπου».

tl TAINIAI DUBBING Ell TUN ΓΑΛΛΙΑΝ
«Δέν πρέπει νά ύπάρχη άπάτη εις τό έμπόρευμα».
Έπί τή βάσει τής άρχής αύτής, ή γαλλική Κυβέρ- 

νησις, διά προεδρικού Διατάγματος, καθώρισεν ώς 
άκολούθως τήν χρησιμοποίησιν διά τό κοινόν τών 
dubbing κινηματογραφικών ταινιών—δηλαδή τών ται
νιών έκείνων, ε’ις τάς οποίας ό ήθοποιός δέν όμιλεΐ 
τήν γλώσσαν, σύμφωνα μέ τήν όποιαν κινούνται τά 
χείλη του. Ή δμιλία είνε_ ένός άλλου προσώπου, 
άφανοΰς καί άγνώστου τοΰ όποιου ή φωνή κατεγρά- 
φη είς τήν δμιλοΰσαν ταινίαν.

Εννοείται, δτι ύπό τούς δρους αύτοός, δέν εΐνέ 
δυνατόν ποτέ, παρ’ δλας τάς τελειοποιήσεις, νά 
συγχρονισθούν αί κινήσεις τοΰ πα ^ ήθο-
ποιοΰ μέ τήν φωνήν τού πλησίο 
προσώπου

Τό Διάταγμά όπωσδήποτ^ ορίζφι, 
λοιπού αί ταινίαι αδται πρέπφ'/νά έπιδε^νύ 
εις τό Κοινόν σαφώς, ώς ντούβπλαρισμέναι, μέ’ 
μνείαν τής χώρας τής προελεύΟεως των, τών όν 
των τών ήθοποιών οί όποιοι παριστάνουν τό,θ 
τικόν μέρος καί έκείνων οί όποιοι διερμη'νεύρϋ^δ' 
ομιλούν μέρος. '

MIKPfll ΕΙΔΗΕΕΙ^Τ
—Ό ΛέβιςΜίλεστον, δ γνωστός σκηνοθέτης τοΰ «Οΰδέλ’ 

νεώτερον άπό τό μέτωπον- γυρίζει διά λογαριασμόν τής 
αγγλικής «Κολούμπια» τό φίλμ «the Lady iz Wil
ling» μέ πρωταγωνιστήν τόν Λέσλι Χόβαρντ.

—Ό Άλέξ Κόρντα κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος μη
νάς ήρχισε τό «γύρισμα» ένός νέου φίλμ ΰπό τόν τίτλον 
«'Η ιδιωτική ζωή τοϋ Ερρίκου VIIP- Πρωταγωνιστούν δ 
Τσάρλ Λάουτον, ή Έλσα Λάντσεστερ καί ή Λαίντη Τρή.

—Οί «Άθλιοι» τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ κατά σκηνοθε
σίαν τοϋ Ραϋμόν Μπερνάρ έτελείωσαν. Πρωταγωνιστούν 

ώς γνωστόν, οί Άνρύ Μπώρ 
(Γιάννης Άγιάννης), Σάρλ Βανέλ 
(’Ιαβέρης), Σάρλ Ντυλέν (θερ- 
ναδιέρος), Μαργκερίτ Μορένο 
(Θερναδιέραινα), Φλωρέλ (Φαν- 
τίνα), Ζοσελίν Γκαέλ (Τιτίκα) καί 
Ζάν Σερβές (Μάριος).

—Ή έταιρία «”Οσσο» κινη
ματογράφε! τό γνωστόν μυθιστό
ρημα τοΰ Κλώντ Φαρρέρ «Ή 
μάχη», μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, 
ιίς τόν ρόλον ποΰ έκρεάρησε 
πρό δεκαετίας δ Σεσσοΰ Χαγια- 
κάβα. Ό όπερατέρ Νικόλας Δαρ- 
κός εύρίσκεται εις τόν Σάν Φραγ
κίσκο, δπου παίρνει διάφορα 
«έξωτερικά».

—Συνεχίζεται ή λήψις τών 
σκηνών τής νέας ταινίας τής 
U-F- '■ «Adieu les beaux jours» 
είς τήν Λούρδην τής ξμεσημβρι- 
νής Γαλλίας. Τήν σκηνοθεσίαν 
τοΰ άνωτέρω έργου έχουν (άνα- 
λάβει ό Μάξ Πφέϊφερ καί Γιο- 
χάνες Μέγιερ. Τό φίλμ αύτό θά 
«γυρισθή» εις δύο έκδόσεις 
γαλλικήν καί γερμανικήν θά 
πρωταγωνιστή δέ καί είς τάς 
δύο ή Μπριγκίτε Χέλμ. Μερικά 
«έξωτερικά» θά «γυρισθοΰν» είς 
τήν ’Ισπανίαν καί κατόπιν τά 
«έξωτερικά» είς τό Βερολΐνον.

Τά γραφεία τού κ. Α. ΖΕΡ
ΒΟΥ’ μετεφέρθηααν έπί τή{ 
οδού ’Ακαδημίας 51.
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Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΠΓΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

Η Αμερικανική παραγωγή ταινιών, τών κυριωτέρων 
εταιριών, κατά τήν χρονικήν περίοδον 1983-34, ανέρχεται 
έν συνόλφ είς 399 ταινίας.

Παραμάουντ 65 ταινίαι εις άς πρωταγωνιστούν οί 
«αστέρες» Μάρλιν Ντήντριχ, Μωρΐς Σεβαλιέ, Μάξ Μπρος, 
Χαρολδ Λόϋδ, Σύλβια Σίντνεΰ, Γκάρυ Κοΰπερ και Φρέ\- 
τερικ Μαρς.

Φόξ Φιλμ 51 ταινίας είς ας πρωταγωνιστούν ό Βΐλ 
Ροτζερ, Λίλιαν Χάρβεϋ, Ζανέτ Γκαίϋνορ, Τζών Μπόλς, 
Ζοζέ Μοχίκα, Κλάρα Μπόου, Έλίζα Λάντι, Κλοϊβ 
Μπρούκ, Άνρύ Γκαρά, Γουώρνερ Μπάξτερ, Κοντσίτα Μον- 
τενέγκρο καί Τζόαν Μπέννετ.

Γουώρνερ, Φερστ-Νάσιοναλ 60 ταινίας μέ πρωταγω- 
νιστας τους Βίλλιαμ Ποουελ, Καίϋ Φρανσις, Ντούγκλας 
Φαίρμπαγκς (υιός), Τζόαν Μπλόντελ, Βαρβάρα Στάνβικ, 
Ρουθ Τσάτερτον, Ρίτσαρ Μπάρτλεμες κοί *Έντουαρ  Ρόιι- 
πινσον,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ(.γανον αύτόματον μέ όρχήστραν έκ 
12, όργάνων έν άρίστη καταστάσει καταλληλότατον 
δι’ αίθουσαν κινηματογράφου, χορού ή καί κέντρου 
διασκεδάσεως, είς συμφέρουσαν τιμήν. Πληροφορίαι 
παρά τφ κ. Γ. Τσαντίλα, διευθ. Κινηματογράφου, Κό
ρινθον καί είς τά γραφεία τοϋ «Κιν. Άστέρος».

Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ 48 ταινίας μέ κυριωτέρους 
πρωταγωνιστάς τούς, Γκρέτα Γκάρμπο, Τζιον καί Λύονελ 
Μπαρρυμορ, Νόρμα Σήρερ, Τζόαν Κράουφορτ, Βαλλας 
Μπήρρυ, Κλάρκ Γκέϊμπλ, Λούπε Βελέζ, Ρόιιπερ Μοντ
γκόμερυ καί "Ελλεν Χαίυς.

, Ούνιβερσαλ Φίλμ 42 ταινίας μέ πρωταγωνιστάς τούς 
Ζαση Πιτς, Σλιμ Σούμερβιλ, Γιάν Κιεποϋρα, Λιυύ Άϋ· 
ρβς, Τζών,Μπόλς, Γκλόρια Στούαρτ καί ό Κέν Μέϋναρ.

Ηνωμένων Καλλιτεχνών 30 ταινίας μέ τούς Ρόναλτ 
Κολμαν, Άννα Στέν, Λοΰπε Βελέζ, Βάλλας Μπήου, Τζά- 
κυ Κοΰπερ καί Ζώρζ Άρλις.

R. K. Ο. Ράντιο 52 ταινίας μέ τούς Ρίτσαρ Ντίξ, Άν
να Χάντιγκ, Κώνστανς Μπέννετ καί Ντολορές Ντέλ Ρίο.

Κολούμπια 48 ταινίας μέ αγνώστους πρωταγωνιστάς, 
πλην ενός, τοΰ Βάλλας Μπήρυ.

Η ΧΟΡΕΥΟΥΣΑ ΛΑΙΔΗ
Είναι ό τίτλος ιτιάς νέας ταινίας τής γοήσσης Τζώ- 

αν Κράουφορντ.Ή ύπόθεσις τής έν λάχω ταινίας είναι 
παρμένη άπό τό ομώνυμον μυθιστόρημα τοϋ Γουώρ
νερ Μπέλλας, πρωταγωνισταί Si αυτής θά είναι έκτος 
τής Κράουφορντ καί οί Κλάρκ Γκέΐμπλ, Ρόμπερτ 
Μοντγκόμερυ, Φράνκ Μόργκαν καί Γκράντ Μίτσελλ.

r Τά χορευτικά νούμερα τής ταινίας θά διευθύνη ό 
Σάμμύ Λή.

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ
Είς τήν "ΕκΘεσιν ’Ασυρμάτου ή δποία ήρχισεν έν 

Βερολίνφ τήν 18 Αύγούστου, έγένετο έμφάνισις μη
χανήματος τηλεοράσεως έν συνδυασμώ πρός τόν δ- 
μιλοϋντα. Γνωστός έν _Βερολίνω οίκος άσυρμάτου 
έν συνεργασία μετά τών ταχυδρομικών ύπηρεσιών 
κατεσκεύασε σταθμόν έκπομπής καί λήψεως, χάρις 
είς τόν όποιον ή ήχητική ταινία θά είναι όρατή καί 
θα άκούεται διά τοϋ άσυρμάτου. ’Εκείνο τό όποιον 
μέχρι τοΰδε έθεωρεΐτο ώς ούτοπία θά καταστη 
πραγματικότης. Τό μηχάνημα άντιπροσωπεύει συν
δυασμόν τηλεοράσεως, δέκτου καί ήχητικής ταινίας.

ΕΣΚΙΜΩΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
‘Ο γνωστός σκηνοθέτης Βάν Ντάϋκ, δ οποίος έπέ- 

στρεψε τελευταίως εις Κόλλυγουιτ κατόπιν δεκάμηνου 
παραμονής εις τόν Βόρειον Πόλον διά τήν κινηματο
γράφησή τών «εξωτερικών, » τοϋ φίλμ «Έσκιμόι, έφερε 
μαζύ του πλήθος ενδιαφερόντων τύπων Έσκιμώων, 
τους όποιους θά χρησιμοποίηση διά τήν λή-ψιν, τών 
^εσωτερικών*  της έν λόγφ ταινίας.

200.000 ΦΡΑΓΚΑ
ΤΙΜΑΤΑΙ Η ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ 

ΤΗΣ ΖΑΝΕΤ MAK ΝΤΟΝΑΛΤ
Ενώπιον τοΰ 12 Πλημμελειοδικείου τών Πα 

ρισίων έξεδικάσθη ή ύπόθεσις τής άμερικανίδος ή-1 
θοποιοΰ τοΰ κινηματογράφου Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ,; 
ζητοΰσης ώς αποζημίωσιν, 200.000 φράγκων άπό 
ενα συντάκτην τοΰ σατυρικοΰ περιοδικοΰ «Φαν- 
τάζιο».

Ή μηνΰτρια Μάκ Ντόναλτ έδεώρηοεν ώς προσ 
βλητικόν ένα άρθρου τοΰ συντάκτου, εις τό όποιον- 
ούτος ίσχυρίζετο, δτι είχε μετ’ αυτής πολύ στενάς 
συνομιλίας. Καί ό ισχυρισμός ούτος, κατά τήν μή· 
νυσίν της, έβλαψε τήν φήμην της ώς,... παρθένου 
καί ώς κόρης ήρραβωνισμένης.

Ο συντάκτης, υπέρ τοΰ οποίου έμαρτΰρησαν οί ι 
γνωστότεροι γάλλοι λόγιοι άπελογήθη, άναγνωρί- 
σας δτι, ή συνέντευξις καί αι συνομιλίαι ήσαν δλως ί 
φαντασιώδεις, άλλ’ οπωσδήποτε δημοσιευόμενοι είς' 
ένα σατυρικόν περιοδικόν προδίδουν άμέσως τόν 
άνακριβή χαρακτήρά των.

Γό δικαστήριον άνέβαλε τήν έκδοσιν τής άποφά- 
σεώς του δι’ έν δεκαπενθήμερον, συστήσαν έπιμόνως 
εις τούς διαδίκους νά λύσουν συμβιβαστικώς έν τφ 
μεταξύ τήν διαφοράν των.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙίΙΝ
Η ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΚΑΙ Η ΦΟΞ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ

Τό μεγάλο κινηματογραφικόν περιοδικόν Motion 
Picture Herald άναγγέλει δτι, έξ μόνον μεγάλαι ά- 
μερικανικαί έταιρίαι παραγωγής, πραγματοποιούν 
309 φίλμ διά τήν περίοδον 1933—34 έναντι 292 τής 
παρελθούσης περιόδου 1932—33.

Κατωτέρω ό άριθμός τών ταινιών έκάστης έταιρίας:
1933-34

Paramount.................................65
Fox Film.................................54
Radio ...........................................52
Columbia.................................48
Metro Qoldwyn....................... 48
Universal.................................42

1932—33
60
48
62
48
48
26
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Η ΤΟΥΑΛΕΤΤΕΣ ΤΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟ
Κάθε φίλμ έχει καί διαφορετικές άπαιτήσεις, ιδίως 

δσον άφορά τις γυναικείες άμφιέσεις. Είς τήν τελευ- 
ταίαν ταινίαν τής Γκάρμπο πρό τής άναχωρήσεώς 
της διά τήν ’Αμερικήν, «"Οπως μέ θέλεις» τοΰ Λουΐ- 
γκι Πιραντέλλο, δέν έχρειάσθηκαν ύφάσματα πλέον 
των τριών μέτρων.

Τούναντίον είς τήν προσεχή της ταινίαν Βασί
λισσα Χριστίνα», αί πολυτελέστατοι άμφιέσεις της 
θά άπαιτήσουν ύφάσματα μήκους τουλάχιστον τριά
κοντα μέτρων.

Είς τήν άνωτέρω ταινίαν λαμβάνει μέρος καί ό 
Τζών Τζίλμπερ.

ΑΠΕΘΑΝΕΝ_Ο_ΡΙΓΚΑΝΤΕΝ
Πρό δεκαπενθημέρου άπέθανεν εις Παρισί- 

ονς ό έκ των πρώτων ηθοποιών τοϋ βωβοϋ κι
νηματογράφου κωμικός ίΐρένς—Ριγκαντέν

Ό Ριγκαντέν είχε λάβει μέρος είς πλείστας 
χωμιπάς ταινίας καί εϊχε σκορπίσει άβίαστα γέ- 
λοια εις έκατομμύρια θεατών.

Τελευταίως, γέρων πλέον, είχε λάβει μέρος 
και εις μερικάς όμιλούαας ταινίας ώς είς τάς 
,Ή ΑΜ ό Ερως», «Παρτίρ», «Τό γαϊδούρι τοϋ 
Μπουριντάν», «Φιλήστε με» καί«’Η καλυτέρα του 
πελάτις»

0 ΕΡΙΧ ΠΟΜΜΕΡ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΟΞ ΦΙΑΜ
I Πρός έξασφάλισιν καλής εύρωπαϊκής παραγωγής 
ή Φόξ Φίλμ άνέθεσεν είς τόν διάσημον γερμανόν 
σκηνοθέτην Έριχ Πόμμερ τό «γύρισμα», ίκανου α
ριθμού έκλεκτών έργων είς α θά πρωταγωνιστούν 
οί Εκλεκτότεροι εύρωπαΐοι καλλιτέχναι.

Ώς πρώτον έργον τής νέας εύρωπαϊκής παραγω
γής τής Φόξ, θά «γυρισθή» τό Liliom τοΰ Μολνάρ 
ύπό τήν άνωτέραν καλλιτεχνικήν . διεύθυνσιν τοΰ 
"Εριχ Πόμμερ καί μέ πρωταγωνιστήν τόν περίφημον 
Σάρλ Μπουαγιέ. θά έπακολουθήσουν ένα μεγάλο 
φίλμ περιπετειώδες μέ τόν Άνρύ Γκαρά, δύο υπερ- 
παραγωγαί, μία μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί μία»με 
τόν Ζάν Μυρά καί μιά δπερέττα μέ τήν^Λίλιαν Χάρ-

ίβεϋ καί τόν Άνρύ Γκαρά. -.1 λ®3
“Ολα τά άνωτέρω άναφερόμενα,νέα,φίλμ,θα^γυ- 

Τρισθοΰν» είς τά έν Παρισίοις νέα στούντιο τής Φόξ.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Πρό 20 ήμερών είς τό Χόλλυγουντ έξερράγη άπερ- 

γία είς διάφορα κινηματογραφικά στούντιο. ,465 τε- 
χνΐται φωνοληψίας έγκατέλειψαν τής έργασίας των, 
συνέπεια τής όποιας ήτο νά παραμείνουν άεργοι 30000 
έργάται. _ - ,

Οί τεχνΐται τοΰ ήχου ζητούν δπως όρισθή ανώ
τατου δριον δωδεκαώρου ήμερησίας έργασίας και 
έβδομάς έξ ήμερών. Οί διευθυνταί των κινηματογρα
φικών έργαστηρίων, οί όποιοι έκ τής άπεργίας αύ
τής ζημιοΰνται τεράστια ποσά, έπεχείρισαν νά άντι- 
καταστήσουν τούς άπεργούς δΓ άλλων τεχνιτών. Δέν 
έπέτυχαν δμως, ώς φαίνεται, άξιόλογα άποτελέσματα 
καί διά τοΰτο άπεφάσισαν νά ζητήσουν, συμφώνως 
πρός τήν νέαν άμερικανικήν νομοθεσίαν, τήν έπέμ- 
βασιν τής κυβερνήσεως. Λέγεται προσέτι δτι οί δι- 
ευθυνταί τών έπιχειρήσεων, σκέπτονται νά άναστεί- 
λουν καί τήν εφαρμογήν τών συμβολαίων των μέ τά 
άλλα μέλη τοΰ προσωπικού, έάν ή άπεργία παρα- 
ταθη.

Κατά νεωτέρας πληροφορίας ή άπεργία έλύθη 
μέ τήν νίκην τών έργατών.

ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ
ΤΗ^ NTOAOPES ΝΤΕΛ ΡΙΟ

Τόν τεΑευταϊον καιρόν κυκλοφορούν διάφοροι διαδό
σεις διά τήν Ντολορές ντέλ Ρίο, άφορώσαι κυρίως τήν Ιδι
ωτικήν της ζωήν. Άλλά τό μόνον αληθές είναι τό έξης :

Ή Ντολορές θά άποσυρθή γρήγορα άπό τόν κινηματο
γράφον, διά νά άσχοληθή μέ διαφόρους έπιχειρήσεις.

Τό έ.τιχειρηματι,όν πνεύμα τής ώραίας Μεξικανίδος 
είναι άσυναγώνισιον I Ή Ννολθρές παίζει είς τό χρηματι

στήριου, άγοράζει καί πωλεϊ 
ακίνητα, ένα μεγάλο δέ ξε
νοδοχείου τοϋ Λός-Άντζε- 
λες, τό ν«Ρίστορ Πάλας», 
εΐνε ιδιοκτησία της. Λέγεται 
δτι έχει είπή ή ιδία τήν 
έξης φράσιν :

—Πρέπει νά μαζέψω μέσα 
σέ τέσσαρα χρόνια διακόσια 
έκατομμύρια τό λιγώτερο, τά 
όποια θά χάσω κατόπιν μέσα 
σέ μιά ώρα I

’Ιδού καί ή έξήγησις τής 
παράξενης αΰιής φράσεωτ, 
σύμφωνα μέ ένα αμερικανι
κόν περιοδικόν : Τό 1929, 
ή Ντολορές έγνώρισ^ τόν 
Εΰρωπαϊον κόμητα Ντιεν- 
τονέ, μέ τόν όποιον έσχετί- 
σ9η καί έζησε ευτυχισμένη 
έπί ένα χρονικόν διάστημα. 
Μίαν ημέραν δμως δ κόμης 
έγκατέλειψε τήν φίλην του, 
διά νά παντρευθή μέ τήν 
Άλβερτίναν Σάφα, κόρην 
τοϋ «βασιλέως τοΰσάπωνος».

"Οταν ό πεθερός του άπέ- 
θανεν, δ κόμης άνέλαβε τήν 
διεύθυνσιν τής έπιχειρήσεώς 
του, έπί κεφαλής τής δποίας 
εύρίσκεται καί σήυερα. Ή 
Ντολορές λοιπόν, δνά νά έκ- 
δικηθή τόν άπιστον εραστήν 
της, μαζεύει εκατομμύρια 
τά όποια θά θυσιάσω διά νά 
προκαλέση πτώσιν τών μετο
χών καί πλήρη καταστροφήν.
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—Ό Άντελκί Μιλλάρ ίδρυσε είς τήν Μαδρίτην 
κινηματογραφικήν έταιρίαν ύπό τήν έπωνυμίαν Latina 
Films διά τήν έκμετάλλευσιν ταινιών είς τήν ίσπα- 
νοαμερικανικήν άγοράν. Ώς πρώτον φίλμ Θά πραγ- 
ματοποιηθή «'Η γοητεία τής Σεβίλλης» ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ Ιδιου Μιλλάρ. Τά «έξωτερικά» θά λη- 
φθοΰν στήν ’Ισπανία τά δέ «έσωτερικά» είς τήν Γαλ
λίαν.

—ΈπιβεβαιοΟται ή είδησις καθ’ ήν δ Μωρίς Σε- 
βαλλιέ θά «γυρίση» μαξύ μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ 
τό φίλμ La veuve joyeuse διά λογαριασμόν τής Μέ
τρο Γκόλντουΐν καί μέ σκηνοθέτην τόν ΛοΟμπιτς.

—Ό Ντούγκλας Φαίρμπαγκς (υιός) άνεχώρησε 
διά τήν 'Ελβετίαν πρός περιποίησιν τής υγείας του, 
διά νά έπιστρέψη δέ είς Χόλλυγουντ πρό τοΰ ’Οκτω
βρίου..

—Ή Μάρλεν Ντήντριχ παραμένει ήδη είς τήν 
Εύρώπην.

—Είς τό νέον γαλλικόν έργον τής Φόξ «Κατά
σκοπος άρ. 33» πλήν τοΰ Άντρέ Λυγκέ πού κρατεί 
τόν ρόλον τοΰ κατασκόπου, λαμβάνουν μέρος καί οί 
Έντβίγ Φεγιέρ, Καμίλ Μπέρτ, Μόνα Ντόλλ, „Ρενέ 
Άμπέλ Ταρρίντ κ. α. 'Η ΰπόθεσις τοΰ έργου 
αύτοΰ έκτυλίσεται κατά τήν έποχήν τοΰ μεγάλου 
πολέμου.

—Είς τήν Τουλώνα ήρχισαν νά «γυρίζωνται» τά 
έξωτερικά τοΰ έργου, τοΰ Κλώντ Φαρρέρ «'Η μάχη»· 
Τούς κυριωτέρους ρόλους διενεμήθησαν οί έξής καλ- 
λιτέχναι: Άνναμπέλλα, Σάρλ Μπουαγιέ, Ροζέ Κάρλ; 
Άνρΰ Φαμπέρ, Ζάν Λουτέρ, Μπέττυ Στόκφελτ καί 
Ίγκιτσίνωφ. Σκηνοθεσία Τουρζάνσκυ. Τοΰ άνωτέρου 
|-------------------------------------------

έργου τήν έκμετάλλευσιν διά τήν 'Ελλάδα έχει τό 
γραφεϊον τής Α.Ε.Κ.Ε.

—Κατά τά τέλη Αύγούστου άναχωρεΐ έκ Παρι- 
σ(ων διά Βυρηττόν δλόκληρον τό καλλιτεχνικόν συγ- 
κρότημ χ, πρός λήψιν διαφόρων έξωτερικών σκηνών 
τοΰ νέου έργου «'Η πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου» j 
τοΰ Πιέρ Μπενουά. Τόν ρόλον τής πυργοδεσποίνης 
τοΰ Λιβάνου θά ύποδυθή ή Σπινελλί.

—Μετά τόν «Κατάσκοπον 33» δ σκηνοθέτης Φρ. 
Μπακός θά· «γορίση» διά τήν Φόξ Φιλμ τό έργον «Τό 
κρεββατάκι No 3».

—Ή Τάνια Φεντώρ εύρίσκεται ήδη έν Ρώμη διά 
τό «γύρισμα» σκηνών τοΰ νέου έργου τοΰ Μάριο 
Μπονάρ.

—“Εληξεν ή άπεργία τών τεχνιτών τοΰ Κινηματο- I 
γράφου είς τό Χόλλυγουντ.

1 —Τό συμβόλαιον τής Έλίζα Λάντι μετά τής Φόξ, I
έληξεν.

— Ό Έμίλ Γιάννιγκς καί ή Πάολα Βεσσέλυ θά ■ 
«γυρίσουν» διά λογαριασμόν τής γερμανικής έται- I 
ρίας D.L.S· τήν γερμανικήν έκδοσιν τής «Φανής» τοΰ 
Μορσέλ Πανιόλ.

— Ό Χάρρυ Πήλ θά «γυρίση» διά λογαριασμόν 3 
τής D.L.S· τρία φίλμ, τά Le dernier Cambrioleur. 
L«Univers m’ appartient καί Jeunes filles de la Foret .1 
moire. fl

— 'Η γερμανική έταιρία «Οϋφα» άναγγέλει διά τό 
έτος 1933 —34, 27 νέα μεγάλα φιλμ καί 27 μονόπρακτα.

Ό Ζάν Μυρά καί ή Μαρί Μπέλ είς μίαν σκηνήν τοΰ νέου έργου «Ό 
άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό», τό όποιον, ώς λέγεται, θά προβληθή συγ
χρόνως είς τούς κινηματογράφους «’Αττικόν» καί «Πάνθεον»' κατά 

τήν έπί θύραις χειμερινήν περίοδον.

ΕΚΡΑΝ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ
'Ο Γεωρ. Σπόορ, εφευρέτης τοΰ συστήματος 

Σπόορ διά τήν παραγωγήν καί προβολήν ταινιών 
μεγάλου πλάτους, ιδρύει είς τό Σικάγον ένα κινη- 
ματοθέατρον 1000 θέσεων, ειδικόν διά τήν προβο-

- λύν τί»ιν.<Τ«>·
. ___ -, «.ν*  ιην προβο

λήν ταινιών μόνον μεγάλου 
πλάτους, έπί οθόνης πλάτους 
20 μέτρων καί υψους 13 μέ 
τρων.

“Ενα άπό τά πρώτα φίλμ 
πού θά προβληθούν θά είναι 
τό φίλμ «Οί καταρράκται τού 
Νιαγάρα» τό όποιον είναι 
χρωματιστόν τό δέ. πλάτος τής 
ταινίας είναι 64 χιλιοστά. Ή 
προβολή τής ταινίας αυτής 
διαρκεΐ έπί ήμίσειαν όίραν.

Η “ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ,, 
θλ ΓΥΡΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΙΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ PARAMOUNT

Μετά τήν έπιτυχίαν τοϋ έρ" 
γου «Τό σημεΐον τοΰ Σταυ' 
ροΰ», ή Παραμάουντ άπεφάσΓ 
σε νά «γυρίση» τό περίφημον 
έργον «Κλεοπάτρα» τοΰ όποι
ου τήν σκηνοθεσίαν άνέλαβεν 
ό διάσημος σκηνοθέτης Σε- 
σ'ιλ ντέ Μίλλ, δστις έσκηνο- 
θέτησε και τό «Σημεΐον τοΰ 
Σταυροΰ». Πιθανώς τόν ρόλον 
τής Κλεοπάτρας νά ϋποδυθή 
ή Κλωντέντ Κολμπέρ.
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Ή απότομος μεταβολή τοΰ καιρού τών τελευταίων 
ήμερων καί ή καατπεσοΰσα αίφνηδία βροχή και έν Ά- 
θήναις, έζημίωσε σημαντικά τάς θερινάς κινηματογρα
φικός επιχειρήσεις, διότι ό πολύς κόσμος φοβούμενος 
τήν βροχήν καί τό νυκτερινόν ψΰχος, αποφεύγει τήν 
παραμονήν του είς τό ύπαιθρον.

* *
Κατ i τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον θά λειτουρ

γήσουν έν Άθήναις οΐ κάτωθι κεντρικοί κινηματογρά
φοι πρώιης βιζιόν.

Παλλάς. Τής Άνων. Κινημ, Εταιρίας.
Σπλέντιτ. Τής ‘Ελλην. Κινημ. Ένώσεως.
Ά-0λλ«ν. Τής Έλλτν. Κινημ. Ένώσεως.
Ciiqpoc Πτλας. Τής Έλλην. Κινημ. Ένώσεως. 
’Αττικόν. Τοϋ κ. Σκούρα.
Πάνθεον. Τοΰ κ. Άλκ. Τριανταφύλλου.
Έπίστς θά είναι έτοιμον μέχρι τέλους 'Οκτωβρίου 

καί τό νέον έπί τής λεωφ. Έανεπιστημίου κινηματο
θέατρου, είς τό όποιον κατά πάσαν πιθανότητα θά 
δοθή τό όνομα Τιτάνια καί τό όποιον θά λειτουργήση 
ώς γνωστόν ύπό τής ‘Ελλην. Κινημ. Ένώσεως. Δήλα 
δή, τό δλον επτά κεντρικοί κινηματογράφοι

Τό Μοντιάλ, εϊνε απολύτως βέβαιον δτι δέν θά λει- 
ςουργήση έφέτος ώς κινηματογράφος καθ' δσον ή έκ- 
μεταλλενομένη αύτό Έταιρία Συνοδινός καί ΙΙαπαστό- 
φας κατόπιν κοινής μετά τοϋ κ. Μακέδυυ συνεννοή- 
σεως, τό έγκατέλειψεν. Έπίσης δέν πρόκειται νά έπα- 
ναλειτουργήση καί τό Ίντεάλ, άποτεφρωθέν,
ώς γνωστόν. Τό έπί τής πλατείας 'Ομόνοιας Κοτοπόΰ- 
λείον θά λειτουργήση καί έφέτος ώς κινηματογράφος 
καί ώς έπιχείρησις τοΰ κ. Α. Ζερβού κατά πάσαν πι
θανότητα δμως ώς β' βιζιόν τοιοϋτος.

' * *
Πληροφορούμεθα ασφαλώς δτι δ κινηματογράφος 

Παλλάς (Μετοχ. Ταμείου), μεταξύ τών άλλων ταινιών 
πού θά προβάλη, έξησφάλισε καί οκτώ έκ τών καλυ
τέρων ταινιών παραγωγής Φόξ Φίλμ, τάς έξής: ί) 
^Καβαλκάτ», τό περίφημον κολοσσιαϊον φίλμ τό όποιον 
σημειώνει ήδη έν Παρισίοις καταπληκτικήν έπιτυχίαν, 
προβαλλόμενου έπι τετράμηνον συνεχώς, 2) *Τό  αμάξι 
τής Α. Μι όπερέττα μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ 3) «Ά- 
πηγορευμένη μελωδία*,  μέ τόν γνωστόν μας μεξικανόν 
«αστέρα» Δόν Ζοζέ Μοχίκα, 4) , Ή αδυναμία μου» μέ 
τήν Αίλιαν Χάρβεϋ έπίσης, 5) «Τήυ Τετάρτην σ’έρω- 
τεύθηκα» μέ τήν Έλίζα Λίντι, 6) τό μεγάλο φίλμ 

‘ Εκδίυ.ησις θηρίων» μέ τήν Αωρέττα Γιώγκ καί τοΰ 
όποιου ή ΰπόθεσις έκτυλίσσεται είς τό περίφημον θη- 
ριοτροφεϊον τής Βιέννης. 7) «Μέσα στήν αγκαλιά μου> 
μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ έπίσης καί 8) «Φόξ Φολίς» μέ 
τήν Χάρβεϋ, τόν Άνρύ Γκαρά κ.α. διασήμους αστέρας

Ή Φόξ διαπραγματεύεται έπίσης τήν προβολήν ται
νιών της και μέ άλλους κινηματογράφους, πιθανότερος 
τών όποιων είναι τό Πάνθεον. ‘Η Φόξ διέθεσεν έπί
σης καί αρκετός ταινίας είς δύο κεντρικούς κινηματο
γράφους τής Θεσσαλονίκης τών κ. κ. Χατζηνάν.ου (Ή
λύσια) καί Μπενβενίστ (ΙΙατέ), τών όποιων τά ονόμα
τα άναφέρονται εΐς τήν έκ Θεσσαλονίκης άνταπόχρι- 
σίν μας. Είς τήν Θεσσαλονίκην διετέθησαν ήδη έπίσης 
αρκετά καλά καί δλαι αί ταινίαι παραγωγής Μέτρο 
Γκόλντουΐν.

Περί τών έργων τών άλλων γραφείων τών διατεθέν- 
των είς τούς διαφόρους αθηναϊκούς κινηματογράφους 
έγράφαμεν είς προηγούμενον τεύχος

Νεωτέρα επιστολή τής έταιρίας ξενοδοχείων και λου

τρών *Αύρα,  σχετική πάντοτε μέ τήν ιστορίαν τοΰ αν
ταγωνισμού τών κινηματογράφων τής Αιδηψού, δίδει 
είς τό ζήτημα τοΰτο δψιν έντελώς απροσδόκητου, ή 
όποια μάς αναγκάζει νά θεωρήσωμεν τήν συζήτησιν 
κάθε άλλο παρά τελειωμένην.

Στηριζόμενοι είς αληθείς ή άβασίμους—άσχετον τώρα 
αύτό—πληροφορίας, έγράφαμεν δσα έγράφαμεν είς τά 
παρελθόντα φύλλα τοΰ περιοδικού διά τόν περίφημον 
ανταγωνισμόν, τονίζοντες διαρκώς δτι τό ένδιαφέρον 
μας διά τήν ύπόθεσιν αύτήν διεγείρεται μόνον άπό τόν 
φόβον μήπως ίδωμεν καταστρεφομένας άσκόπως δύο 
κινηματογραφικός έπιχειρήσεις.

'Η είλικρινεστάτη αύτή έξήγησις διά τό είδος τοΰ 
ένδιαφέροντός μας, δέν έγεινε φαίνεται πιστευτή είς 
τήν διεύθυνσιν τής *Αϋραςν,  διότι είς τήν νέαν επι
στολήν της—άφοΰ άνασκευάζει διά μίαν ακόμη φοράν 
τάς πληροφορίας περί τοΰ συναγωνισμού—διερωτάται 
μήπως καμμία παλαιό φιλία μετά τοΰ αντιπάλου της 
μάς χρησιμεύει ώς οδηγός είς τό ζήτημα τοΰτο.'..

‘Ο τελευταίος αύτός υπαινιγμός, αν καί δέν στηρίζε
ται καθόλου, καί ούτε δικαιολογείται άπό δ,τι έγρά
ψαμεν, μάς δίδει έν τούτοις τήν ΰποχρέωσιν νά δώσω- 
μεν κάποιαν άπάντησιν είς τόν έπιστολογράφον μας, 
δυναμένην νά είναι χρήσιμος καί εΐς οίονδήποτε άλλον.

‘Ο «Κινηματογραφικός ‘Αστήρ», λοιπόν, περιοδικόν 
έπαγγελματικόν, δργανον, δηλαδή, δημοσιογραφικόν 
μιας έπαγγελματικής τάξεως οχι πολυαρίθμου, είναι 
φυσικόν νά εύρίσκεται εΐς κάπως στενάς σχέσεις μετά 
τοΰ μεγίστου μέρους της, σχέσεις δμως, αί δποϊαι, ούτε 
έχουν, ούτε καί πρέπει νά έχουν τόν χαρακτήρα τής 
προσωπικής φιλίας. ’Ενίοτε, ή μάλλον πολύ συχνά, τό 
περιοδικόν αύτό έμφανίζεται θερμώτατος υπερασπι
στής μιάς μερίδας, μιας έπιχειρήσεως ή καί ένός άτό- 
μού καί υιοθετεί τάς άπόψεις του έπάνω είς έν ώρι- 
σμένον ζήτημα καί διεξάγει ένεργητικώτατον αγώνα διά 
τήν έπιβολήν των, χωρίς νά έχη κανένα δεσμόν Ιδιαί
τερον μέ έκεϊνον τοϋ όποιου τάς ιδέας τόσον φανατικά 
ύποστηρίζι ι άλλ’ απλώς καί μόνον διότι κρίνει δτι εϊνε 
όρθαί καί δίκαιαι.

Καί αύτά μέν δσον άφορά τό μέγιστον μέρος τών 
άποτελούντων τήν έπαγγελματικήν τάξιν έπί τής ό
ποιας κινείται τό ένδιαφέρον του. 'Υπάρχει δμως καί 
ένα μικρόν μέρος αύτής τό όποιον είναι έντελώς δια- 
γεγραμμένον άπό τόν κύκλον τοΰ ένδιαφέροντος τιϋ 
περιοδικού Τό μέρος αυτό άποτελούν έκεϊνοι πού ένώ 
χάρις είς τούς άγώνας τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέ- 
ρος»—άγώνας άνιδιοτελεϊς, άγώνας έπιζημίους δΓ αύ- 
τόν, άγώνας διά τούς όποιους πικρά μετανοεί τώρα— 
έδημιουργήθησαν καί έντελώς άναξίως έπεκράτησαν 
καί έπεβλήθησαν μέχρι τής ημέρας πού ή λεοντή—ή 
όποια έξηπάτησε καί τό περιοδικόν—κατέπεσε, άντα- 
πέδωσαν τάς πρός αύιούς εύεργεσίας κατά τόν τρόπον 
τοΰ δφεος πού περισυνελλέγη καί έθερμάνθη άπό τόν 
άπλοϊκόν χωρικόν.

Είς τήν ολιγάριθμου αύτήν κατηγορίαν άνήκει καί ό 
κ. ’Αλκιβιάδης Τριανταφύλλου, τόν όποιον αί ύπόνοιαι 
τοΰ συμπαθούς έπιστολογράφου μας καθιστούν προ
σωπικόν φίλον μας.

Είναι ίσως δυνατόν νά παραβή καμμιαν ημέραν ό 
Κινηματογραφικός Άστήρ» τάς άρχάς αύτάς πού διε- 

κηρύξαμεν άνωτέρω, τάς άρχάς αύτάς πού ήκολούθησε 
καθ' δλην τήν δεκαετίαν τής ζωής του καί νά άρχίση 
νά δημιουργή σχέσεις προσωπικής φιλίας μετά μεμο
νωμένων μελών τοΰ κινηματογραφικού κόσμου εΐς βά
ρος τής όλότητός του. Είναι δμως άπολύτως άδύνατον 
είς τόν κύκλον τών προσωπικών αύτών φίλων του νά
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εισελ&η ποτέ δ κ. ‘Αλκιβιάδης Τριανταφύλλου, τόν ο
ποίον ο επιστολογράφος μας εννοεί. Αύτό, τόν βέβαιου 
μεν με τόν κατηγορηματικώτερον τρόπον, δεν πρόκει
ται νά γίνη ούτε τώρα, ούτε είς τό μέλλον, ούτε...καί 
εις τήν άλλην ζωήν.

IjifTiimMB 
«1·^----------- - -----------------
OeaqatAevixn

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρί Μεντιτερανέ» 
"Γυναίκα α λά γκαρσόν», «Πάπρικα», «Ή Γκίτα χαρίζει 
την καρδια της», u‘O κ. ή κ. καί ό μπιμπί», (γαλλική 
βερσιον), «Ευιυχια για μιά νύχτα» καί «’Εγώ τήν ήιιέρα 
και συ τήν νύχτα».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «“Ανθος τής Χαβά- 
ιας» «Ένα τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα», «'Άυζάν 
Λενοξ», «Γαμήλιον ταξεΐδι», «Άσπρος έρως μαύρος καρ- 
πος» και Τσιγγάνικες νύχτες

Ά&ήναιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κική», «Ή κα
τάσκοπος X 27», «Ό Ιππότης τής νυκτός», «'Η τύχη», 
«Τό Χριστινάκι τοΰ δασοφύλακρς», «Σουζΰ Σαξοφών», 
«Μελό» καί «Παντρεύτηκα τή γυναίκα μου».

Απόλλων. Προεβλήθη «Τό ξανθό ποντικάκι» καί ήδη 
δίδει παραστάσεις ό θίασος Νέζερ.

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τά έργα «Κυρίαρχος τού 
ρυθου», « Οχι στό στόμα», «Τό έκατομμύριον», «Τό ξαν
θό ποντικάκι», «Ή A. Υ. ό "Ερως» καί «ΟΙ αετοί τής 
δοξης».

ΖΓαστελλα. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή κατάσκοπος 
X 27», «Κατηγορουμένη έγέρθητι», «’Αδελφοί Καραμα-

* Η νύχτα είναι δική μας», «Οί προικοθήραι» καί 
« Ο ερως χρόνια δέν κυττά».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τήν σκιάν 
των τάφων», «Τό ζωντανόν πτώμα», «Ό κακός δρόμος» 
και «Ουγγρική Ραψωδία».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Όρκος πολεμι- 
στού», «Βασιλεύς τών λούστρων» καί «Τό έκατομμύριον».

Δια τήν χειμερινήν περίοδον έκλείσθησαν κσί θά προ
βληθούν τά κάτωθι έργα τής «Φόξ Φιλμ είς τούς έξής κι
νηματογράφους :

Ήλύσια, «Τό λαχ.ϊον τού διαβόλου» μέ τήν Έλίζα 
Λαντι, « Ο κατάσκοπος 33» μέ τόν Άντρέ Λυγκέ, «Ό ά
γνωστος τού Σλήπιγκ», μέ τήν Όδέττην Φλορέλ, «Φίλησε 
Η® κ“ι, ξεχασέ με» μέ τόν Άνρύ Γκαρά, «Άπηγορευμένη 
μελωδία» μέ τόν Μοχίκα, «Ή αδυναμία μου» μέ τήν Λί
λιαν Χάρβεϋ, «Έκδίκησις θηρίων» μέ τήν Λωρέττα Γιώγκ 
και το περίφημον «Καβαλκάτ».

Πάτε (Μπενβενίστε). «Οί έρωτες τοΰ ναύτη» μέ τόν 
περίφημον κωμικόν Σάμυ Κοέν, «Φοξ Φόλλις» μέ τήν 
Χάρβεϋ, «Σέρλοκ Χόλμς», «Τό Καταφύγιον», «Ή Μαμά», 
«Μέσα στήν αγκαλιά μου» μέ τήν Χάρβεϋ, <'Η κακοκέ- 
φαλη» μέ την Αοΰπε Βελέζ, «Ό άρχαιτσίγγανος» μέ τόν 
Μοχικα, «Τό αμάξι, τής Α. Μ.» μέ τήν Χάρβεϋ καί «Ό 
τελευταίος ανδρας έπί τής γής» ταινία ισπανική.

’Επίσης έγνώσθη δτι διετέθη είς τούς κεντρικότερους 
κινηματογράφους τής πόλεώς μας καί άπασα ή παοαγωγή 
της Μέτρο Γκολντουϊν.
Βόλος

Αχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ αρκετά καλήν έπιτυχίαν 
τα έργα «Ή μικρή τοΰ Μονπαρνάς», «Πάρε τή γυναίκα 
μου», «Τελευταία μου αγάπη», «Τό τέλος τον ταξειδιοΰ» 
«Δωσ' μου αύτή τήν ευτυχία», «Ή πριγκήσισσα τών δολ- 
λαριων» και «Άρσέν Λουπέν».

Ειξωραίστικής. Προεβλήθησαν τά έργα «“Ανθος Χα- 
βαϊας». επιτυχώς, «Τί παράξενο κορίτσι», «Τρανζατλαν- 
τικ», «‘Η στιγματισμένη» «Μάτερ Ντολορόζα», «Δική σου 
για παντα» καί «Ό βασιλεύς τής ζούγκλας» μέ μετρίαν 
επιτυχίαν λογφ ακαταστασίας καιρού. Παπαβασιλείου.

Πάτραι.

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπέν-Χούρ», Λέν 
θέλω να,μάθω ποιος είσε», «ΟΙ πέντε τής τζάζ», «Στή 
μυσιική υπηρεσία» και «Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας».

Ουφα. Προεβλήθησαν το φίλμ «Ό λευκός δαίμων», 
«Η γυναίκα και τ’άηδόνι», «Ό φακίρης τών ’Ινδιών 
Σαντοΰ», «Ενας ανδρας μέ καρδιά», «’Ομολόγησε» καί 
• Ιυναϊκα αλά γκαρσόν» μέ τήν Κάρμεν Μπόνι.

. , Άνδριόπουλος
Μυτιλήνη.

Η ,.Πάν^°*  Προεβλήθησαν τά έργα «Τό άνθος τής Χα- 
βαί», «Ό άνθρωπος πού σκότωσε,» «‘Η Άνάστασις» μέ 
τήν λοΰπε Βελέζ.«Ό επαναστάτης» «Κάνατε λάθος δε
σποινίς», “ Ερως Τσιγγάνων,, “Βροντή», ·Ό Φρόντς είνε 
γυναίκα»,, «Αγάπη, γέλιο, ξενασιά», καί «Μαμά Κολιμποί 
απαντα άνεπιτυχώς. "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος 
Μ. Παλαιολόγου.

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα « Μιά βραδυά μέ τήν 
μου», «Έμπόριον λευκής σαρκός» πολύ παλαιόν, 

« Ο βασιλεύς τών λούστρων», «Αριστοκράτης λωποδύτης» 
’ Ο αρχών τής Άριζόνας», «Τρανζατλαντίκ» «Ό φωτο
γράφος», « Ανω τά χέρια» καί Ή Ουγγρική Ραψωδία».

, Σωφρονιάδης.Ηράκλειον Ζ

Άλκαέάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοΰ ανήκεις», 
* · αγαπη δέν ξεχ- ιέται», «Ό γόης τών γυναικών» 
και « Ετσι κάνουν όλες».

Βόσπορος- Προεβλήθησαν αί βωβαί ταινίαι «Τό στέρ
νο φιλί», «Ή μικρούλα τοΰ Παλαί ντέ Λούξ», «Μιλάκ» 
και^Το κορίτσι τής Ρεβύ».

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν αί βωβαί ταινίαι «Ή σχο
λή των σειρήνων», « Γό αγοροκόριτσο» καί «Διπλός πόνος».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά βωβά έργα «Οί αντίζη
λοι», « Εκτός νόμου», «Κίνδυνος φωτηάς», «Επιδέξια χέ
ρια», «Έκδίκησις καί μεταμέλεια-, καί «Ό άπάχης».

Άρχινών. Προεβλήθησαν τά περιπετειώδη έργα «Ό 
καπεταν Τρομάρας», «Δυναμίτης έλευθερωτής» καί «Οί 
απαχηδες τών Αθηνών».

‘Αγίου Νικολάου. Προεβλήθησαν τά έργα «Ερωτικό 
κυνήγι» και «Ή κόρη τού Σεΐχη».

Νεαπόλεως. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή πριγκήπισσα 
του Τσαρντας» καί «Ή Μονάκριβη». Παρατηρητής 
Χ«νιά.

, Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα »Χριστόε», «Τρεις 
όψεις πρός Άνοτολάς», «Ή γιγαντομαχία τών Δαρδανελ
ίων», «Στά χαρέμια τής Βαγδάτη-, », «Πολεμική τραγω
δία» και «Τά φώτα τοΰ Μπουένος Άϋρες» μέ τόν Κάρ- 
λος Γκαρντέλ. Κουβαριτάκης.
Χαλκίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ντουωμόν , «'Έ
νας ανδρας μέ καρδιά», «Ή Άνάστασις», «Ή νεράιδα τής 
αποκρηάς» καί «Μελό» μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί.

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πάρε τή γυναίκα 
μου», «Κεραυνός» καί «Τό αγοροκόριτσο».

*Ακρο&αλασσίτης. 
Χίος

, Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί νικηταί ιών 
άγριων» και «Ή κοιλάς τής κολάσεως». “Ηδη δίδει παοα- 
στασεις ο θίασος X. Νέζερ. Βουδούρης'
Κέρκυρα

Φοινιξ. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά φίλμ «Ή Βικτω- 
ρ!^,κ,αι ° θύσσάρος», «Μιά βραδυά μέ τήν αγάπη μου», 
««-αλλυ >, «Ό βασιλεύς τών τζαμπατζήδων», «Ό άνθρω
πος που σκότωσε», «Ό κύριος τού μεσονυκτίου». «Ποτέ 
πεια δέν θ αγαπήσου», «Τό διαβατήριον 13,444». «Ή κα- 
τάσκοπος τής Τσέκας» καί διάφορα Μίκυ-μάους καί 
^ουρναλ.

Άκταΐον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μαύρη σκιά», «Κα 
πεταν Μπλακ», «Τό μυστηριώδες άεροπλάνον», «Τό έγκλη 

μα ενός πατέρα», «’Εναέριος απαγωγή», «Ή γροθιά τής 
τιμής», «Τό χαμένο Τσέππελιν», «"Οταν η σαρξ υποκύ
πτει». ’ «Λησμονημένα πρόσωπα» καί «Σό—-Μπότ».

Νίπουας
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Όνειρον», «'Ένα 
σπήτι σιά σύνορα», «Ποτέ πειά δέν θ’αγαπήσω», ♦ Αν 
μέ θέλεις έλα σύ». «Άτλαντίκ», «Γυμνήγυναίκα», « Αναγ
καστικό φιλί», «Τσιγγάν.κες νύχτες». < Ζητιϊται δολόφονος·, 
<βΟ Φρόντς είνε γυναίκα» μέ τήν Ντόλλυ Χααζ και « U 
βασιλεύς τών Παρισίων». , _

Ήλύσια. Προιβλήθησαν τα έργα « Ο πρωταθλητής της 
πυγμαχίας», «Στήν παλτιά Καλιφορνία», «Μυστηριώδης 
τρομοκράτης», «Ό Γκολέμ» καί «Ταρζάν».

Δεσποτικόν. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Κίτρινοι πείρα 
ταί», Σκλάβοι τής ερήμου» καί «Ή κούρσα τής ζωής $και 
τοΰ θανάτου». , „ ,

Δυστυχώς ή κίνησες τών κινηματογράφων μας εινεπολυ 
μικρά λόγφ τοΰ δτι τούς συναγωνίζονταν τά διάφορά κέν
τρα τά όποια διατηρούν ορχήστρας, νούμερα κλπ.Κεφαλλωνιτης
Άρνοοτόλιον

Σπλέντιτ.-Προεβλήθησαν τά φίλμ «Στά κάτεργα» μέ 
τούς Χονδρόν καί λιγνό»·, «Ή παρείσακτος» άνεπιτυχώς, 
«Ή άγνωστος», «Ό Κατάδικος», «"Αννα Κρίσιι» με την 
Γκάρμπο μέ μετρίαν έπιτυχίαν, «Πληγωμένες καρδιές», 
καί .Γυναίκα μου σατανάς» καί μερικοί βωβαί κωμωδιαι. 
Προσεχώς «Μπέν Χούρ» καί «Μσριάννα». „

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα Πάμε 
γιά τό Παρίσι», «Μανουελίτα», «"Ενα παράξενο κορίτσι», 
«Κραυγάίον φάσμα», «Μαύρη φρουρά», «Νικημένος για 
τήν αγάπη τη,», «.Μποέμικες αγάπες» καί διάφορά Φος 
Νιούς. Προσεχώς «Τό καφενεδάκι» με τον Σεβαλιε~ καί 
«Ό Θαλσσσοκράτωρ». Βουτσινας
Σύρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ανάμεσα στά ά
γρια θηρία», «Ό έρως χρόνια δέν κυττά». , «Τό ονειρρν», 
“Ενα φώς στό σκοτάδι», «Κατηγορουμένη έγέρθητι», «Το 

Συνέδρων χορεύει», «Οί δύο κόσμοι», «Μαμζέλ Νιτούς», 
«Άριάν», «Παρτίρ», «Θά ξαναφτιτ.ξουν τά πράγματα», 
«Άλ Καπόνε», «Ή βαρκαρόλα της αγάπης», «Ό βασιλεύς 
τών τζαμπατζήδων», «Πάπρικα», ι.Μιά τρελλήιιδέα τοΰ- 

. Βίλλυ» καί «Ή. Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο». Γεραγαλας.
Καστόρια

Ό θερινός μας μοναδικός κινηματογράφος, αφού προέ- 
βάλε άνεπιτυχώς τά έργα «Ταρζάν ό ατρόμητος», « Ο 
μόνος της τρόπος», «Ή τρύπα τοϋ διαβόλου» καί «Ή κα- 
τάπτωσις» διέκοψεν επ’ άόριστον τάς προβολάς του.

Παπαντινας
Τρίχχκλ».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα ^«Στό Καμπαρέ», 
•Δεσποινίς Ρένα καί Σια». «Ουγγρικοί έρωτες», «Ό πέ
πλος τοϋ παρελθόντος», «Ή γυναίκα τής τύχης», « Η 

I δίκη τής Μαίρη Ντάγκαν», «Ό εύκολωτερος δρομος» μέ 
ί’ τήν Νταιιιτά καί ζουρνάλ μέ τόν Τίτα Ροΰφο.

Βίαλιωρας
Άγιάσσος (Μυτιλήνης)

Ό μοτάδικός κινηματογράφος μας προέβαλε τά έργα 
I «Τρωικός πόλεμος», ·Τό προσκύνημα τοϋ Βούδα» και επ 

ευκαιρία τών εορτών τής Παναγίας τό ελληνικόν φιλμ 
I «Δάφνις καί Χλόη».

ΑΙ ΤΑΙΝΙΑ! ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ
ΕΙΣ TO ROXY_KAI RADIO CITY

Ή άμερικανική έταιρία Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον^ά- 
Κ· νέλαβε τόν άποκλειστικόν έψοδιασμόν διά ταινιών 
| τής παραγωγής της, τών δύο μεγαλειτέρων Κινημα- 
H τοθεάτρων τοΰ Κόσμου, «θείατερ» και «Ράντιο Σίτυ 
& Μοΰζικ Χώλ».

Η ΕΥΡΩΠΑ ΓΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ Φ ΟΞ - Φ I Λ Μ

Ή Φόξ Φίλμ άπεψάσισεν δριστικώς νά «γυρίση», 
έκτος τών έξ φίλμ—διά τά όποια έγράψαμεν είς το 
προηγούρενον—16 νέα έργα, έκ τών οποίων 4 φίλμ 
είς τήν Γερμανίαν καί 12 ε’ις τήν Γαλλίαν., Τά φιλμ 
αύτά θά «γυρισθοϋν» είς τρεις έκδόσεις· τήν γερμα
νικήν, γαλλικήν καί άγγλικήν, Τά έν Γερμανία 4 
φίλμ θά «γυρισθοϋν» ύπό τοϋ διασήμου γερμανου 
σκηνοθέτου “Εριχ Πόμμερ. , ,

’Επίσης ή Φόξ άπεφάσισε να ντουμπλαρη εις τα 
Phonos studios τήςΡώμης 25 νέας ταινίας έναντι των 
20 τοΰ παρ. έτους καί 20 είς Phonos Hispano Stndio 
τής Μαδρίτης έναντι τών πέντε τοΰ παρ. έπίσης έ
τους. 'Όλα τ’ άνωτέρω θά ντουμπλαρισθοϋν με το 
νέον σύστημα τών μηχανημάτων Ούέστερν.

Είς τήν άγγλικήν έπίσης ή Φόξ θά «γυρίση» 15 
νέα φίλμ.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΤΟΥ ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΓΚΣ

Αί αμερικανικοί εφημερίδες πληροφορούνται οτι 
ό Ντούγκλας Φαίρμπαγκς (πατήρ) ,έγκατέ?.ειψε πρός 
τό παρόν τό σχέδιόν του να «γυριση« τό Καβαλ
κάτ έκ τή; Κινεζικής ιστορίας επειδή δ προϋπολο
γισμός τοΰ φίλμ ανέρχεται ε’ις 500 χιλιάδας*  δολλα- 
ρια. Τό προσεχές έργον τοΰ Ντούγκλας θά είναι ενα 
φανταστικό φίλμ ε’ις τό οποίον θά παίζουν πατήρ 
καί υιός Φαίρμπαγκς καί τοΰ οποίου δ τίτλος θά 
είναι «Ό Ζορρό καλπάζει καί πάλιν».

ΜΙΑ ΓΕΡΜ1ΝΙΚΗ Τ1ΙΝΙΑ ΤΗΣ ΦΟΞ-ΦΙΛΜ
Ή Φόξ Φίλμ Θά πραγματοποιήσει έν Βερολίνω τό 

φίλμ Fin Liebesabenteuer μέ σκηνοθέτέτην τόν Γιόχαν 
Μέγιερ καί μουσικήν τοΰ Ε. Kiinnecke Εις το νεον 
αύτό γερμανικόν φίλμ τής Φόξ θά^ πρωταγωνιστούν 
ή συμπαθής Τζέννυ Γιοΰγκο ό Λουΐ Γκραβέρ, και ο 
Χάνς ΡίμαΐΛ_________ ____________________

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΛΙΝ ΜΟΥΡ
Ή γνωστή πρωταγωνίστρια τοϋ Κινηματογράφου 

Κόλλιν Μούρ πρόκειται προσεχώς νά πρωταγωνι- 
στήση μετά τοΰ κωμικοΰ Λή Τράσυ εις μίαν νεαν 
ταινίαν, τήν όποιαν θά διευθύνη δ σκηνοθέτης Εντ- 
γκαρ Σέλβιν, διά λ)σμόν τής Μέτρο.

ΕΓΓΡΑφΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Κινημ. Αττικόν ΆΟήναι 
Ν. Παπασπΰρος »
Μανιάτης καί Σια »
Ί. Τσαμαδός »
Θ. Κυριακίδης »
Δ. Αργυρίου »
Π. Κουβέλης Πάτραι
Θ. Χατζηνάκος Θεσ]νίκη
Ξενοδοχ. «Αύρα» Αιδηψός 
Τ. Χανιώτης Άθήναι 
Κινημ. Αθηναϊκός » 
Άδελ. Σαντίκου » 
Νικ. Γαΐτης 
Φόξ Φίλμ Α.Ε. » 
Άμολ.-Βουλγαρίδης » 
Κων. Μορτάκης Χίος 
Χσρ. Μπάλας Άθήναι 
Κλ. Λουλουδόπουλος Σόφια

1— 7-933 Μέχρι 30 - 6—934
1— 1—933 ϊ, 30—12—938
1— 7-933 30— 6-934
1— 8-933 » 30— 7-934
1- 6-933 30— 5-934
1— 8-933 » 30— 1—934
1— 7—933 30— 6—934
1— β—933 30— 5—934
1— 9—933 > 30— 7—934
1— 9-933 30— 8—934
1— 9—933 » 30- 8-934
1 _ 9—933 » 30— 8—934
1— 9—933 » 30— 8- 934
1-10-933 30- 9-934
1— ίο— 93Τ 30— 9-934
1— 9-933 30- 8—934
1—10—933 > 30— 9-934

! 1- 7-933 > 30— 6—349
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(Συνέχεια έκ τοΰ ύπ’άριθ. 10(314) φύλλου).
Επ’ ούδενί λόγφ ή συνείδησίς του τον εμπό

διζε νά εξακολούθηση τά διαβήματα του προς τήν 
ασφαλιστικήν εταιρείαν γιά τήν πληρωμή τών πεντα- 
κοσίων χιλιάδων φράγκων που ωφείλονιο στήν βα- 
φτιστική του, άφοΰ τά συμβόλαια τοΰ κ.ΣαρόΙι ήσαν 
τριετοϋς διάρκειας καί περίελάμβανον δλους τούς κιν
δύνους συμπεριλαμβανομένης και τής αυτοκτονίας, 
τήν οποίαν ήθέλησε νά σκεπάση,

Έφανερώθηκαν μερικές δυσκολίες δσον αφορά 
ιό δτι ή πράξις τοΰ θανάτου δέν ήταν νομίμως άπο 
δεδειγμένη. Ή μαρτυρία δμως τοΰ αμαξά πού 
παρευρέθηκε στό δυστύχημα, έπέτρεψε στον συμβο
λαιογράφο νά τελείωση σύντομα τήν υπόθεσή του.

Ό τραγικός θάνατος τοΰ κ. Σαρόλ έπροξένησε 
μεταξύ τών φ^λων του τοΰ Κλούμπ πραγματική από
γνωση.

Τι άραγε θά έλεγεν δ δυστυχής, αν μπορούσε νά 
μάθη δτι τό ϊδιο βράδυ δ δήθεν πρίγκηψ X.... 
έβλεπε νά σταματά ή έπίμονη τύχη, χάρις στήν επέμ
βαση δύο αστυνομικών επιθεωρητών πού τόν συνέ- 
λαβον άπό τόν γιακά.

’Ανακαλύφθηκε πώς ήταν ένας κοινός διεθνής 
επικίνδυνος τυχοδιώκτης, τόν δποΐον ή αστυνομία 
έκυνηγοΰσε προ πολλοΰ και πού είχε κατορθώσει 
παίρνοντας διάφορα ψευδώνυμα, νά εισχωρήση και 
εις τό κλούμπ αυτό, πού ήταν έν τοσούτφ πολύ δύ
σκολο, και νά προσθέση ακόμη μερικά θύματα σ’ 
έκεΐνα πού εϊχε σωρεύσει ήδη χάρις στις πολυπλη
θείς απάτες του.

V
Έπέρασαν τρία χρόνια δίχως ή θάλασσα νά συγ- 

κατατεθή ν’ άποδώση τήν λεία της.
Ή Σουσάνα ήταν απαρηγόρητη γιά τόν μυστη

ριώδη και τραγικόν θάνατο τοΰ πατέρα της. Ή λύπη 
της τήν ήνάγκαζε ν’ άποφύγη εντελώς τόν κόσμο και 
νά άφοσιωθή μέ τήν ψυχή καί τό σώμα στό νοσοκο
μείο πού είχαν ίδρύση οί αγαπημένοι της γονείς.

Κάθε πρωΐ άπό νωρίς, έβγαινε άπό τήν έπαυλη, 
μεγάλη και πένθιμη τώρα δπως ήταν μόνη, μέ τήν 
δποία δμως έσυνοδεύονταν δλες της ή ενθυμήσεις και 
έπανήρχετο τό βράδυ νά κάμη ένα λιτό δείπνο, πρός 
μεγάλη άπελπισία τοΰ γέρο Λούη και τής γρηάς Μάρ
θας, οί όποιοι έκριναν πώς δέν ήταν ζωή αυτή γιά τήν 
άγαπημένη κυρία των.

Καθ’ δλο τό διάστημα τής ημέρας ήταν μιά τε
λεία και προσεκτική νοσοκόμος, έτοιμη, γιά έργασίες 
ποΰ θά τήςέφαίνονταν ανυπόφορες και άποκρουστικές 
άλλοτε και μόνη της άνακούφηση καί παρηγορία 
έθεωροΰσε τήν άνακούφηση καί τήν παρηγορία έκείνων 
πού έπασχον.

Στις συμπαθητικές καί γεμάτες αγάπη παρατηρή

σεις γιά τήν ζωή αυτήν, τοΰ κ. Μισώ, δ όποιος έπρο- 
σπαθοΰσε νά τήν κατηχήση, νά τήν διασκεδάση και 
νά τήν κάμη νά ξαναγαπήση τήν ζωή εκείνη, έσυνή- 
θιζε ν' άπαντά :

— Μά έχετε πολύ άδικο, άγαπητέ μου νουνέ, σάς 
βεβαιώνω, ν’ άνησυχήτε τόσο πολύ γιά μένα. Δέν 
μπορώ νά ευτυχήσω περισσότερο άφ’ δτι είμαι σή
μερα- - ,

Καί δ Ζάν Μπεσάμ έπίσής έγιατρεύθηκε άπό ιήν 
δειλία του, άπό τήν στιγμή ' ποΰ ή νέα άπέβαλε τό 
παιδικό της έξωτερικό.

Κατώρθωσε νά έκφράση μέ δλη τοΰ τήν ειλικρί
νεια τά αϊσθήματά του πρός τήν Σουσάνα, τόν έρωτά 
του, τήνάφοσίωσή του καί πολλές φορές τήν είχε πα- 
ρακαλέσει νά συγκατατεθή νά γίνη γυναίκα του.

Πάντοτε δμως προσέκρουσε στήν αυτή άπάντηση 
ποΰ τόν έκανε ν’ απογοητεύεται:

— Όχι Ζάκ. Μέ συγκινεΐς περισσότερο άφ’ δτι 
μπορείς νά φαντασθής, γιά τά αισθήματα ποΰ μοΰ 
εκφράζεις, αλλά θά έκαμνα-, κατά τήν ιδέα μου, πολύ 
άσχημα αν δέν έμεταχειριζόμουν άντίκρυ σου τήν με- 
γαλείτερη ειλικρίνεια

— Σ’ άγαπώ. αισθάνομαι γιά σένα μιά μεγάλη 
καί βαθειά συγκίνηση, άδελφική, αν θέλης, άλλά μή 
μοΰ ζητής τίποτε περισσότερα. Θά σοΰ ήμουν ένας 
πολύ πένθιμος σύντροφος, γιατί άπό τήν στιγμή ποΰ 
μέ έπληξε ή δυστυχία εκείνη δταν έγύρισα άπό τήν 
εκδρομή -άφροντίς καί εύθυμη, μοΰ φάνηκε πώς κάτι 
τί έσπάσέ’μέσα μου. Μή θυμώσης καί μήσοΰκακο- 
φανοΰν αυτά ποΰ σοΰ λέγω καί παραχώρησέ μου δλη 
σου τήν φιλία'μοΰ είναι, σέ διαβεβαιώνω γλυκειά πολύ 
καί πολύτιμη.·

Καί έλεγε-τήν άλήθεια : Μόνον γιά τούς ασθενείς 
της έζοϋσε. 'Μακρυά άπ’ αυτούς ή ζωή της έπερνοΰσε 
σέ μιά διαρκή άφασία καί άπαγοήτευση.

Ό νέος έπείσθηκε έπί τέλους δτι δλα του τά διαβή
ματα καί ή παρακλήσεις ήσαν ανωφελείς, γιά νά είνε 
δμως κοντά σ’ εκείνην ποΰ δέν έπαυε νά λατρεύη μέ 
δλη τήν δύναμη τής ψυχής του, εϊχε έγκαταλείψει 
τήν ιδέα, τήν δποίαν εϊχε μάλιστα άρχίσει νά πραγμα- 
τοποιή, νά έγκατασταθή δηλαδή στήν Νίκαια,

Εϊχε έγκαθιδρυθή στις Κάννες καί διέθετε τό 
μεγαλείτερο μέρος τοΰ καιρού του στό νοσοκομείο 
καί ή σύμπραξη αυτή ευχαριστούσε πολύ τήν Σου- 
σάν...

Έζούσαν λοιπόν έτσι κοντά δ ένας στον άλλον, 
εκείνη δίχως καμμιά επιθυμία καί μέ καμμιά θλίψη 
γιά τό μέλλον εκείνος, δέ διατηρώντας στό βάθος τής 
καρδιάς του τήν ελπίδα δτι δ χρόνος καί ή τρυφερό- 
της του θά κατόρθωναν νά τήν πείσουν στό τέλος, 
νά συγκατανεύση.

(Συνέχεια είς τό επόμενον).


