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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΠΟ 500-3000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΛΕΟΝ 
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥΣ ΤΙΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΞΙΑΝ ΤΩΝ Κ ΑΓΥΠΟ 

ΤΟΝ ΟΡΟΝ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΦΟΡΗΤΑ
MHXAN1MATA

ΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ 
ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ/ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟ 
ΓΡΔΦΟΧΖ.-
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αΖΤΑΖΕΙΖ ΜΗΧΑ
ΝΗΜΑΤΩΝ R.CAVICTOn<? 

ΧΑΪΛΔΙΦ 
ΠΕΙΡΑΙΩΖ 

ΜΟΠΤΜΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣ1Ν 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛ
ΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕ

ΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ 
ΠΕΙΡΑ’ΕΥΣ
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ΕΠΟΜΕΝ TON P/WTEPON ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ EPEQN
μέ πρωταγωνιστάς ώς τούς : ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ ΧΕΛΜ, ΙΒΑΝ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ, ΖΑΝ ΜΥΡΑ, ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ, 
ΑΝΤΡΕ ΝΟΞ, ΑΝΑΜΠΕΛΛΑ, ΖΆΡΑ ΜΗΟΥΑΠΕ, ΙΓΚΙΤΖίΝΩΦ, MAPI ΜΠΕΛ, ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ, ΓΠΕΡ 
Ρ1ΣΑΡ, ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ, ΜΠΟΡΙΣ ΚΑΡΛΟΒ. ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ, ΛΙΛΙΑΝ ΜΠΟΥΤ, MAPI ΓΚΛΟΡΥ, 
ΑΡΛΕΤ ΜΑΡΣΑΛ, ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ, ΒΙΛΜΑ ΜΠΑΝΚΥ, ΒΙΚΤΩΡ ΒΑΡΚΟΝ1, ΛΟΥΪΣ ΤΡΕΝΚΕΡ. 
ΝΑΝΣΥ ΚΑΡΟΛ, ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ, ΠΩΛ ΛΟΥΚΑΣ κ.λ,ιί. .
καί μέ σκηνοθέτας ώς τούς : ΤΟΥΡΖΑΝΣΚΥ, ΕΡΝΕΣΤ ΦΡΑΝΚ, KOYPT NEYMAN, ΡΟΜΠΕΡΤ ΦΛΩΡΕΥ, 
ΤΖΕΙΜΣ ΓΟΥΩΛ κ.τΛ.

LEO - FILM
15 ROE DE CONSERVATOIRE!

v PARIS
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ΖΑΝΕΤ MAK ΝΤΟΝΑΛΤ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ “Η ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ. ΒΙΟΛΙ,, 
ΚΑΙ “ΕΤβΗΜΗ ΧΗΡΑ,, ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΤΤΟΤΪΝ ΜΑ’Υ’ΕΡ,



ΑΝΝΑΜΠΞΛΛΑ

■ΑΓΩΝΙΣΤΡ.Α του ΕΡΓΟΥ ‘ ΑΠΗΓΟΡΕΤΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ., 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ Α. ΖΕΡΒΟΙ'



ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
ΚΩΣΤΑ & /Λ IX Art Λ Α. ΓΑΖΙΑ Art

Κατόπιν τής Δηλώσεως
της ,,ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Κο, “Δ. ΓΑΖΙΑΔΗ

Οί κάτωθι ύπογραφόμΕνοι κ , ΚΩΣΤΑΣ Α ΓΑΖΙΑΔΗΣ, έκπαιδευθείς καί έργά- 
σθείς έπί σε.ράν ετών εις τά Κινηματογραφικά έν τφ Έξωτερικφ, αποδεδειγμένης ΐκανότη· 
τητος καί πείοας, τέως Διευθύνων Σύμβουλος τής Ντάγκ Φίλμ A. Ε. καί κ. ΜΙΧΑΗΛ Α. 
ΓΑΖΙΑΔΗΣ, τέως Τεχνικός Σύμβουλος καί ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ CHEF OPERATEUR τής 
Ντάγκ Φίλμ A. Ε., δστις έγύρισε καί έπεξεργάσθη αυτοπροσώπως άπαντα τά ύπό τής 
εταιρίας ταύτης έκδοθέντα άπό τοϋ 1921 μέχρι καί τοϋ 1932 Κινηματογραφικά Δραματικά 
"Εργα, Ζουρνάλ, Έκπαιδευτικάς, Τουριστικάς, Βιομηχανικός καί Διαφημιστικός έν γένει 
ταινίας, καί έκ τών ιδρυτών τή; εταιρίας ταύτης (δρα Έφημ Κυβερνήσεως. Δελτ. Άνων. 
Εταιριών άριθ. φύλλου 341 τής 26)12)1929) δηλοϋσι πρός άπαντα τόν Κινηματογραφι
κόν Κόσμον δτι, παραιτηθέντες καί άποχωρήσαντες άμφότεροι έκ τής άνω εταιρίας ήτις 
έξακολουθεΐ νά φέρη καί τήν έπωνυμίαν «’Αδελφοί Γαζιάδη», χωρίς νά ύφϊστανται πλέον 
ουτοι, ίδρυσαν έσχάτως τήν ύπό τήν κάτωθι έπωνυμίαν ιδίαν Κινημ)κήν εταιρίαν :

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ. καί Μ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗ 

«Κοσμοπόλιταν Φίλμ Κο»
τά Γραφεία τής οποίας μετέφερον έκ τής δδοΰ Μητροπόλεως 1 εις τήν Όδόν ΣΤΑ 

ΔΙΟΓ άθιθ. 48 (παραπλεύρως Τραπέζης ’Αθηνών)
Ποός αποφυγήν δέ π ίση; μελλοντικής συγχίσεω; δηλοϋσι ωσαύτως δτι ούδεμίαν 

πλέον σχέσιν έχουσι μετά τής μέχρις του 1932 παρ’ αυτών διευθυνομένης Ντάγκ Φίλμ 
A. Ε., κα· τοΰ κ. Δημ Γαζιάδη, δστιζ διευθύνει ταύτην σήμερον.

Διαθέτοντες τά τελειότερα Κινημ)κά Μηχανήματα «ΝΤΕΜΠΡΙ» ως καί Ιδιόκτητα 
Εργαστήρια καί Χημεία δηλοϋσι δτι έξακολουθοΰν τήν παραγωγήν Κινημ)κών Ταινιών, 
Ζουρνάλ, Εκπαιδευτικών, Βιομηχανικών καί Διαφημιστικών έν γένει ταινιών καί δέν 
αμφιβάλλουν δτι άπας ό Κινηματογραφικός Κόσμος, έκτιμών τήν μέχρι τοϋδε φιλοπρόο
δον καί φιλότιμον δράσιν των, θέλει έξακολουθήση περιβάλλων αυτούς διά τής αυτή; έμπι 
στοσύνης καί προτιμήσεως.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: “ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ ■ ΑΘΗΝΑΙ,.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 23-544

ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥΣ ΩΡΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΑΙ 23-7 54

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Κινηα)κά Δραματικά ’Έργα καί Ταινίαι γυρ ωθείσαι καί έπεξεργασθεισαι παρά τοϋ 
κ. ΜΙΧΑΗΛ Α. ΓΑΖΙΑΔΗ:

Κινημ)κά "Εργα : "Ερως καί Κύματα -Άστέρω—Άπάχηδες ’Αθηνών—Λιμάνι τών Δακρύων—Φίλησε 
με Μαρίτσα—Μπόρα—"Εξω Φτώχεια-

‘Εκπαιδευτικα'ι Ταινίαι : ’Αρχαιότητες τής Έ'.λάδος—Καπνός—Σταφΐς—Γεωργικά! -Στρατιωτικά! — 
’Αεροπορικά! —Ναυτικοί—Τουριστικά!—ταινίαι, κλπ.,

Βιομηγανικαι—Διαφημιστικοί Τιινίαι : Χημικών Προϊόντων καί Λιπασμάτων—Καπνοβ. Παπαστρά- 
του — Ύφαντ. Πα ταγεωργίου—Ύφαντ. Μουρτζούκου —Ελληνικής ’Εριουργίας—’Ηλεκτρι
κής 'Εταιρίας—Άεροπορ. Έκθέσεως —Πουλοπούλου—Σοκελατ Παυλίδου—Καπνοβ. Μα- 
τσάγγου—Έρθα— Μαιευτήρων Βενιζέλου— ’Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς—’Ελεύθερα 
Ζώνη Πειραιώς—’Εθνική Άτμοπλοΐα ’Ελλάδος—Τράπεζα ’Αθηνών—’Εθνική Τράπεζα 
Ελλάδος—Άτμοπλοΐα Ίγγλέση — λιαρκής "Εκθεσις Ζαππείου—Διεθνής "Εκθεσις Θεσσα
λονίκης—Μεταξ. ΧρυσαλΙς —Έλλ. Πυριτοδοποιείου—Ζυθοπ. Κ- Φιξ—’Ακτοπλοΐα 'Ελλά
δος —Σταφιδικός ’Οργανισμός—Οίνοποιητ. Άχαΐας—Ύδροηλεκτρ. Γλαύκος—Τσιμέντα 
’Ηρακλής—Οίνοπ. Κρόνος—Χημικής Βιομηχανίας—Σύ'λογος Έγχωρ. Προϊόντων—Άλευρ. 
Άλατίνι—Σαπωνοπ. Άλεπουδέλη — Έργοστάσιον Άσπιώτη—Άναργύρειος Σχολή Σπε
τσών—Κατάστημα Χρυσικοπούλου — Μακαρον. Γούτου—Σταφιδοπαργ. ’Αφοί Μιχαηλίδη 
Σχολή ’Αρσάκειου Ψυχικού—Έταιρ. ’Εναερίων Συγκοινωνιών, καί πλεϊσται άλλαι.

ΖΟΥΡΝΑΛ : Δεκάδες χιλιάδες μέτρα.
ΟΠΕΡΑΤΕΡ : Τής «FOX-NEWS» «ΡΑΤΗΕ-NEWS» «UFA-WOCHE» LUCE διά τήν προμή
θειαν έπικαιροτήτων.

"Απαντα τά Δραματικά "Εργα καί τάς πλεΐστας τών ’Εκπαιδευτικών καί Βιομηχανικών ταινιών 
αΐτινες έγυρίσθησαν παρά τοϋ κ: ΜΙΧΑΗΛ Α. ΓΑΖΙΑΔΗ, εκθέτει ή Ντάγκ Φίλμ A. Ε. είς τό έν 
τή ΔΕΕΠ Ζαππείου Περίπτερόν της.
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Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ

/nii ΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Διαρκής ψϋξις δι’ ύδατος έντός τοΐ 

προζεκτέρ, ή δποία έξασφαλίζει ίδεώΐ 
δη λειτουργίαν καί απόλυτον άσφά 
λείαν τοϋ φ λμ άπό τόν κίνδυνον τής 
άναφλέξεως.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
διά τήν προβολήν τών νέων ταινιών δι 
πλοϋ πλάτους.

Γά άπειρα πλεονεκτήματα τοϋ νέου 
Τύπου Μηχανών Προβολής.

ERNEMANN V.
Ασφαλίζουν τούς κατόχους των άπό τήν 
Ανάγκην τής άντικαταστάσεώς των, οία- 
δήποτε καί έάν είναι ή έξέλιξις τού 
κινηματογράφου.

Μηχανήματα διπλά τοϋ νέου τούτον 
τύπου έγκατεστάύησαν καί λειτουργούν 
είςτόννέονκινηματογράφον ΤΙΤΑΝΙΑ

ERNEMANN V

ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ “F.,.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ίκογν Ί

WMEY ΜΟΤΕΡ

Προσαρμόζεται εύκόλως είς δλας τάς μηχανάς προβολής

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ ΗΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΦΑΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ZEISS IKON

■Χάρις είς τήν ειδικήν κατασκευήν 
του καί τήν φωτοηλεκτρικήν του 
*νψέλην εΐνε τό ίδιώδες ΜΟΥΒΙΓΟΝ 
Απαραίτητον διά κάϋεκινημ)γράφον.

I ΙΩΑΝΝΟΥ & Α. . .
ΑίΑΡΚΗΣ EKeESIS *Οδος  Πατηαίων 99, Τηλεφ So - 684.

όΙΑ ΤΗΝ ΖΛΑΚΕΑΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

A Ρ. Λ\€ΝΔΡΙΝΟΞ Τ2Ι/*\ ιςκη 7 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΑΦΗΝΑΙ, .Γραφεία: Βερανζέρου 14—Ταχ. Κιβ. 5—Άρι#. Τηλ. 24.838

Μερικά άπό τά αριστουργήματα μας

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γαιιια μεγάλης δυνάμεως μέ πρωταγωνίστριαν τήν μεγαλυτέραν άοιδόν τοϋ κόσμου 
(Σοπράνο) ΜΑΡΙΑΝ ΓΕΡΙΤΖΑ. — Σκηνοθεσία Βίλχελμ Τύλλε—Μουσική ΦΡΑΝΤΣ 
ΛΕΧΑΡ.
Ηθοποιοί: ό τραγουδιστής Σλέζακ, Χάνς Ρίμαν, ΣΕΚΕ ΣΑΚΑΛ, Πάουλ Χάρτμαν. 

Πολλά τραγούδια τοϋ μουσουργού ΒΕΡΔΙ
Ή ύπόθεσις εξελίσσεται εις τήν Τσαρικήν καί μετεπαναστατικήν Ρωσσίαν και τε
λειώνει εις Βιέννην.

ΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΝ ΕΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΒ^Η  ̂
ΤΑ ΝΕΑ ΗΧΗΤΙΚΑ MHXANHIwW
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ-

WEBSTER CHICAGO^
THEATER AMPLIFIER

Eg

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Μουσική φάρσα —Σκηνοθεσία ΤΖΕΖΑ ΦΟΝ ΜΠΟΛΒΑΡΥ —Μουσική ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΣΤΟΛΤΖ.
’Ηθοποιοί ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ, ή χαριτωμένη ΕΛΣΑ ΕΛΣΤΕΡ και δ ΠΑΟΥΛ 
ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ.
I λύκεια καί πεταχτή μουσική. Πολλά τραγούδια, Σλόου—Φόξ, Βάλς κλπ.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Μουσική κωμωδία (είδος δπερέττας) -Σκηνοθεσία ΠΩΛ ΦΕΓΙΟΣ—Μουσική 
ΟΣΚΑΡ ΣΤΡΑΟΥΣ.
Ηθοποιοί: 'Η θελκτική Βιεννέζα ΛΔΕΛΑ ΚΕΡΝ (πρωταγωνίστρια τής όπερας τής 

Βιέννης) ή έπιλεγομένη «ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ», Όσκαρ Καρλβάϊς, 
ΣΕΚΕ ΣΑΚΑΛ, Ούρσούλα Γκράμπλεη κλπ.
Η μουσική συνετεθη υπο τοϋ Οσκαρ Στράους, είδικώς διά τήν ταινίαν ταύτην μέ 

μοτίβα τοϋ Γιόχαν Στράόϋς καί Μόζαρτ.
Εις μερίκας σκηνάς τής ταινίας θ’ άκουσθή ή περίφημος φιλαρμονική ορχήστρα 
τής Βιέννης-

-----------------—-------------------------------------------------_-- ------
ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

’Αμερικανική ταινία ντουμπλαρισμένη στή Γαλλική. —Έκ τοϋ περιωνύμου μυθιστο
ρήματος τής Φάινυ Χόρστ.
Πρωταγωνισταί ΤΖΟΝΜΙΙΟΛΣ καί ΙΡΕΝ ΝΤΟΥΝ
Ή ταινία αυτή προβάλλεται στό Παρίσι συνεχώς έπί 57 εβδομάδας.
Ή υπόθεσις τοϋ έργου αρχίζει άπό τήν Βιέννην, συνεχείζεται στό Παρίσι καί τε
λειώνει στή Νέα 'Υόρκη. 'Ολόκληρος δ Παρισινός τύπος δμοφρόνως έχει άπονείμη 
στην ταινία αύτή τόν τίτλο «Ή ταινία τοϋ έτους». Πρόκειται περί λεπτοΰ συγκινη
τικού δράματος πού συναρπάζει τρυφερά τόν θεατήν καί ποΰ ζωγραφίζει τις χαρές 
καί τις πίκρες ένός μεγάλου πάθους,μιας μεγάλης αγάπης ποΰ διαρκεΐ δλόκληρη ζωή.

ΤΑ ΦΛΕΓΟΜΕΝΑ ΒΟΥΝΑ
Ταινία έκδόθεΐσα άπό τούς Βανδάλ καί Αελάκ.—Όμιλοϋσα Γερμανιστί καί Ίταλιστί. 
’Ηθοποιοί Ό διάσημος ’Αλπινιστής ΛΟΥΙ ΤΡΕΝΚΕΡ, ΛΟΥΙΤΖΙ ΣΕΡΒΕΝΊΤ 
ΚΑΛΟΥΣ ΚΛΑΟΥΖΕΝ, ΛΙΣΣΗ ΑΡΝΑ κλπ.
: Ενα επεισόδιό τού παγκοσμίου πολέμου στά χιονισμένα βουνά τοΰ Τυρόλου είς τό 
Ίταλο-Αυστριακόν μέτωπον. Ή ύπόθεσις τής ταινίας εξελίσσεται στήν μεγαλειώδη 
καί μαγευτικήν φύσιν τών "Άλπεων τοϋ Τυρόλου. Μέσα σ’αύτήν τήν ιστορία τοϋ 
πολέμου, τών ραχών καί τών άνατινάξεων, έχει είσχωρήση καί μιά συγκινητική 
συζυγική ύπόθεσις.

ΘΑΥΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ και ΑΝΤΟΧΗΣ
XEIPIEWOZ ΛΠΛΟΥ£ΤΛΤΟ£

|
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ άπ' ευθείας εις τδ ρεϋμα τής πόλεως.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ Δύο μηχανάς (Δύο πόστα).

ΔΙΔΟΥΝ ρεϋμα είς δύο φωτοηλεκτρικάς κυψέλας.

ΔΙΔΟΥΝ Διέγερσιν εις τδν λαμπτήρα Διεγέρσεως 6, 8 καί 10 
ΒΟΛΤ (ήτοι, οποίον δήποτε έκ των 3 Λαμπτήρων 
τοποθετήσετε ή έγκατάστασις λειτουργεί).

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ τδ μαρτυρικόν σύστημα των μπαταριών ώς 
και τών ξηρών στοιχείων.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ’άν ιδιαίτερον προπολλαπλασιαστήν καδότι 
ούτος έμπεριέχεται εις τδν πολλαπλασιαστήν 
καϊ λειτουργεί άπ’ εύθείας είς τδ ρεϋμα.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ’άς παλαιού τύπου Λυχνίας αΐτινες στοιχίζουν 
1000—1200 δρχ. έκάστη. 'Ολόκληρος ή σει

ρά τοϋ νέου τύπου Λυχνιών στοιχίζει περί τάς 1500 Δραχμάς

ΜΕ ΜΙΑΝ ΛΕΞΙΝ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ Ο ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙ’ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

II ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΑΘΗΝΑΙ |
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’Αθηνών

'Ηράκλειον

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Διευθυνςις: ΦιΑΜΑΠΑΡ

Παλλάς I
Ζέφυρος |
Κρυατάλ Καλλιθέας
’Απόλλων . . Σάμου 
Πουλακάκη

!■■■■■■■!■■■■■

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΗΤΗΣΤΗΣΕΙΣ ΕΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

εις ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Πάνθεον . . Ζακύνθου 
Παρθένων . . Αίγιου 
Σάν Τζιόρτζιο I ρόδβ1) 
Έξελαιορ. . . |
Πατέ . ... ®εο]νίκης

ΑΛΒΑΝΙΑΝ. ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

I Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
30 - ΑΘΗΝΑΙ

«ράχην ΣΑΜΠΗ ΜΑΛΛΑΧ Τοιμισκή 7 - ©εοοαλονίκη



ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ

Ο ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΟΣ ΕΦΕΤΘΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
(Ή πρωτοφανής έπιτυχία τών ήδη προβλη&τιαών έν Ά&ήναις 
έγγυώνται διά τήν έξαιριτικήν άξίαν όλοκλήβου τοϋ καταλόγου)

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΑΕΤΟΙ ιντιριζαμπλι
Πρωταγωνισταί: ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ, ΦΑΙΗ ΡΑΙΗ, Ρ. ΓΚΡΑΙΗΒΣ

Σκηνοθεσία: ΦΡ. ΚΑΠΡΑ 
(Έκδοσις Γαλλική)

ES GIBT NCR ΕΙΝΕ LIEBE
Πρωταγωνισταί: Λ. ΓΚΡΑΒΕΡ, ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ, X. ΡΗΜΑΝ,

ΡΑΛΦ ΡΟΜΠΕΡΤΣ
Μουσική :ΕΝΤ. ΚΙΟΥΝΕΚΕ 
Σκηνοθεσία ; ΓΙΟΧΑΝ ΜΕΓΙΕΡ

Η Α. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΘΥΡΩΡΟΣ}
(LE ROI DES PALACES)

Πρωταγωνισταί: ΖΟΥΛ ΜΠΕΡΥ, Σ. ΣΙΜΟΝ, ΜΠΕΤΤΥ ΣΤΟΚΦΕΑΝΤ 
Μουσική : Ρ. ΜΟΡΕΤΙ 
Σκηνοθεσία : ΚΑΡΜ. ΓΚΑΛΟΝΕ

ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ UN FILS D’ AMERIQUE 

(KAI TQPA ΦΙΛΑ ME ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ)

Πρωταγωνισταί: ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ, ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ 
Σκηνοθεσία : ΚΑΡΜ. ΓΚΑΛΟΝΕ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΒΙΛΕΩΣΙΣ ,LE
Πρωταγωνισταί: ΧΑΡΡΥ ΜΠΟΡ, ΑΛΚΟΒΕΡ, NT. ΜΕΝΤΑ!·, ΕΛ. ΠΕΡΝΤΡΙΕΡ 

Σκηνοθεσία ; ΦΟΡΕΣΤΕΡ

ΔΙΑΓΩΓΗ . ΜΗΔΕΝ I
Πρωταγωνισταί: ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ, Κ. ΛΑΜΑΚ 

Σκηνοθεσία: ΜΑΚ ΦΡΗΚ

ΙΧΝΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ
Πρωταγωνισταί : ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ, Κ. ΣΠΙΡΑ

Σκηνοθεσία : ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ

(EKMETAAAtmX :

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Φρειδερίκη)
Πρωταγωνισταί: ΜΑΙΝΤΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝΣ, X. ΜΠΟΛΜΑΝ, ΟΤΤΟ 

ΒΑΛΜΠΟΥΡΓΚ, Π. ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ, ΑΝΤΕΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ
(Μουσική ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΧΑΡ)
Σκηνοθεσία ΦΡ. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ

ΤΟ ΒΑΛΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΕΧΝΙΕΤΑΙ
Ε.Πρωταγωνισταί: ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ, Ρ. ΦΟΝ ΓΚΟΤ, ΕΡΝΣΤ ΦΕΡΕΜΠΕΣ,

Α. ΠΑΟΥΛΙΓΚ
Μουσική ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΧΑΡ
Σκηνοθεσία : Β. ΓΙΑΝΣΟΝ

01 ΠΑΛΗΑΤΪΟ1
, Ή αθάνατη ’Όπερα τοϋ ΛΕΟΝΚΑΒΑΛΟ μέ τούς μεγάλους καλλιτέχνας τής Σκάλας τοϋ Μιλάνου 

Α. ΝΟΒΕΛΑ, Μ. ΒΑΛΕ, Φ. ΜΠΕΡΤΙΝΙ

Bn TOYS ΠΑΝΤΡΕΥΑΜΕ;
Πρωταγωνισταί: ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ

Σκηνοθεσία .ΚΑΡΑ ΛΑΜΑΚ
(’Έκδοσις Γαλλική)

ςμαι τον H/niKox/noy
Πρωταγανισταί: ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ, ΝΤΑΡΥ ΧΟΛΜ, X. ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ

Σκηνοθεσία X. ΠΗΛ

ΟΙ ΛνρίΟΙ τον ΙΛΑΞΙΛΑ
Β Πρωταγωνισταί: ΛΗ ΠΑΡΡΥ, Ο. ΚΑΡΛΒΑΊ.Σ, Γ. ΡΗΜΑΝ, Λ. ΣΛΕΖΑΚ

Μουσική : ΟΣΚΑΡ ΣΤΡΑΟΥΣ
Σκηνοθεσία : ΚΑΡΑ ΜΠΕΖΕ

ΚΓ ΕΜΕΝΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΕ ΦΙΑΗΣΗ;
|*ρωταγωνισταΙ:  ΓΚΕΩΡΓΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, MAP. ΤΑΛ, ΦΕΛΙΞ ΜΠΡΕΣΑΡ

Μουσική : ΦΡ. ΓΚΡΟΤΕ
Σκηνοθεσία: Ε. ΕΜΟ

Το ΣΤΟΙΧΕΙΩ/ηΕΝΟ &ApArJI
Πρωταγωνισταί: ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ, ΤΡΟΥΝΤΕ ΜΠΕΡΛΙΝΕΡ

Σκηνοθεσία :Χ. ΠΗΛ

|α ΖΕΡΒΟΥ)



ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ!

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 9
C I Μ A R R Ο Ν Μιά άπό τις μεγαλείτερες ταινίες πού παρουσιάσθησαν Ή έξόρμησις πρός 

- —, -——- την Οχλάχομαν... .ή στιγμή τοΰ 1889 πού συνετάραξε τόν κόσμο .. όμα·
δίκη εξορμησις ανθρώπων. Ο Ρίτσαρ ΝτΙξ δημιουργή τόν δυσκολώτερον ρόλον τοΰ σταδίου του. Πρω
ταγωνιστούν έπίσης ή "Ιρεν Ντόν, Έστέλ Ταίϋλορ κλπ.

ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ
A BILL OF DIVORCEMENT

Ό Τζών Μπάρρυμορ σ’ ένα ρόλο δυνά- 
μεως και πάθους .. μαζύ μέ τάς Μπύλλι 
Μπούρκε και Κά&εριν Χέμπουρν.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΕ
STATE’S ATOCNEY

θ Τζών Μπάρρυμορ σέ μιά μεγάλη δημιουργία του..·, στό ρόλο 
ένός έγκληματίου Είσαγγελέως. Πρωταγωνιστούν έπίσης ή "Ελλεν 
Τουέλβτρης καί ΤζΙλ Εσμονδ.

ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Τό Δράμα μιας ώμορφης κατασκόπου πού διετάχθη ν’ά- 
Δ ιλ/λμλμ cvDcoiiur-c- μαρτήση γιά νά υπηρέτηση τήν πατρίδα της,... Κατάσκο-
Α WOMAN OF EX ERINCE ποι και Αντικατάσκοποι, νυκτερινή ζωή τής Βιέννης,

τά κέντρα, τά Μιοΰζικ Χώλ, τά καμπαρέ της..... μέ τήν "Ελεν Τουέλβτρης, Ούΐλιαμ Μπάκουελ
και .Διού Κόδυ.

ΣΟΥΪΠΣΤΕΪΚΣ
SWEEPSTAKES

“Ολη ή μεγαλοπρέπεια τοΰ Γαλλικού Γκράν Πρί και τοΰ ’Αγγλικού 
Ντέρμπυ μαζύ μ’ ένα λεπτό ρομάντζο ! Μέ τόν "Εντι Κούϊλλαν, τήν 
Μάριον Νίξον και Λίου Κόδυ.

Ο ΑΓΡΑΦΤΟΣ ΝΟΜΟΣ
THE COMMON LAN

Τό ρομάντο ένός μοντέλου πού εθυσίασε τήν ευτυχίαν της 
γιά νά χαρίση τήν δόξαν σ’ένα καλλιτέχνην. Μέ τούς Κων- 
στάν Μπέννετ, Τζόελ Μάκ Κρύ καί Λίου Κόδυ.

ΣΤΑΧΕΙΛΗ ΤΗΣΣΤΙΓΜΗΣ
MILLIE

Τό δράμα ένός κοριτσοΰ πού ωνειρεύθηκε τόν με- 
γάλον, τόν αγνόν έρωτα καί δέν βρήκε παρά τήν 
ψευτιά. Μέ τήν ωραιωτάτην "Ελεν Τούελβτρης.

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡ
YOUNG DONOVAN’S KlD

Τό μεγαλείτερον δράμα τοΰ υποκόσμου τής Νέας 
Ύόρκης. Ή έγκληιιατική ζωή τών γκάγκστερ. Μέ 
τούς Ρίτσαρ ΝτΙξ, Μάριον Σίλλιγκ καί τόν 

Τζαίκυ Κοϋπερ. Τοΰ μεγάλου Σκηνοθέτου Φρέντ Νίμπλο.

REBOUND «Πόσο καιρό μπορεί μιά σύζυγος νά συγχωρή τόν άνδρα της»; Τήν άπάντησιν 
---------------------------θά τήν βρήτε σ’ αύτήν τήν γεμάτη χιούμορ ταινία. Πρωταγωνιστούν αί "Ινα 
ΚλαΙρ καί Μύρνα Λόϋ καί ό Ρόμπερτ Αίημς.

ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ Οί γορίλλαι καί αί γυναΐκαις συζοΰν I Ή 
--------------------------------------------------------------------------------ταινία αυτή αποδεικνυει αληθινήν την θεω 
ρίαν τοΰ Ντάρβιν δτι «καταγόμεθα άπό τούς πιθήκους».

ΕΝΟΧΗ ΑΓΑΠΗ Ή ‘Ιστορία μιάς ά'καρδης κοκέττας. Μέ τήν Βαρβάραν Στάνγουηκ 
καί Σάμ Χάρντυ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑΝ Συγκλονιστικόν δράμα, μέ τήν Μαίρη Φίλμπιν.

ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΤΟΥ ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΥ παραγωγής ΚΟΛΟ

Μέ τούς ΓΟΥΛΛΙΑΜ ΜΠΟΎΔ - ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ 

ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
Μέ τούς ΓΟΥΤΛΙΑΜ ΜΠΟΎ Δ - ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ μπεν λαιόν-ρακελ τορρες 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΣ ΜΠΕΝΝΕΤ - ΤΖΟΕΛ ΜΑΚ ΚΡΗ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΣ ΜΠΕΝΝΕΤ

ΣΑΝΤΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

IΟ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΌμΑοϋσα Γαλλιστί

ΙΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ
Μέ τόν ΚΟΝΡΑΤ ΦΑΊ.Τ (Γερμανική ομιλούσα)

f ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ

|ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ

ΧΑΒΑΝΕΖΙΚΟ
I ΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Η ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΗ

ΤΖΙΟΥΝ ΚΟΛΛΙΕΡ - ΛΟΎ-Δ ΧΙΟΥΓΚΣ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΟΥ
Β1ΡΤΖΙΝΙΑ ΒΑΛΛΙ - ΤΖΩΝ ΧΟΛΛΑΝΔ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ςαλλυ ονετλ - τζακ εγκαν

ΣΤΗ ΠΑΛΗΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
ΧΕΝΡΥ ΟΥΩΛΘΩΛ - ΕΛΕΝ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ

ΣΤΡΑΤΟΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΚΡΑΝΤ ΓΟΥΡΘΕΡΣ, ΑΙΛΗΝ ΠΡΙΝΓΚΛ

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ Σ<ΓΜ (βωβή ή Νόν - Συνγχρόν)
I ΕΡΜΙΝΗ ΣΤΕΡΛΕΡ, ΟΣΚΑΡ ΜΑΡΙΟΝ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ!
Μέ τούς: ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΝΣ, ΤΟΜ ΤΑΎΆΕΡ, ΤΖΑΚ ΠΕΡΡΙΝ ΜΠΟΥΦΑΛΛΟ 

ΜΠΙΛΛ, ΜΠΟΥΝΤΥ ΡΟΥΖΒΕΛΤ, ΤΣΑΡΛΙΣ ΝΤΗΛΑΝΕΎ-

ΒυΜΠΙΑ... ΣΟΡΤΣ ΕΓΧΡΩΜΑ παραγωγής ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ... ΠΑΤΕ ΝΙΟΥΣ···



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ETRIPEIR ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

*

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ Ι- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο· Ε·
Γραφεία ; Μητροπολεως και Πατρώου 9 (Μέγαρον Εύβταθιάδη)
'Αποθήκη : Μητροπόλεως καί Πατρώου 11

/ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΡΒΟΥΝΑ —

CONRAD IQ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

Τού άρχαιοτέρον ειδικού εργοστασίου τοΰ Κόσμου
Τηλ)χή Δ)σΐξ: ‘‘ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Φ|ΛΜ,. ’Αθήνας -Τηλέφωνον 23-483

Παραγωγή - άγορά - πώλησις καί έκμετάλλευσις ταινιών διαφόρων παραγωγών 
Πλούσιον στόκ έκλεκτών βωβών ταινιών

Κινηματογράφησις έπικαιροτήτων (ζουρνάλ) κ.λ.π.

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΤΑ NAP3OVNA CONRADTY

Δάφνης καί Χλόη, ’Ελληνική Ραψωδία, ’Αγαπητικός τής Βοσκοπούλας, 
Μακρυά άπό τόν Κόσμο, Παληάτσος τής Ζωής, Γιά τδ Φιλί μιας Τσιγγάνας.

Κατασκευή καί ύπεύ&υνος έγκατάστασις όμιλούντων μηχανημάτων μούβιτον, μάρκας 
“ΦΙΛΜΟΦΩΝ,, μέ ήγγυημένην ύπό τής ’Εταιρείας άπόδοσιν φωνής καί ήχου, έφά- 
μιλλον τών Εύρωπαϊκών καί εις τιμάς έκτος παντός συναγωνισμού. ==== =
Ή Εταιρία δια&έτει έν τή Άποβήκη της μηχανήματα προβολής διαφόρων τύπων, 
ώς καί πετρέλαιο μη χανάς και βενζινομηχανάς διά τά μέρη &ν&α δέν υπάρχει 

ήλεκτρικόν ρεύμα.

Προτιμώνται πάντοτε άπό όλους τούς Κι
νηματογράφους τοϋ κόσμου διά τήν στα- 
θερόιητα τοΰ έξαιρετικά λευκού φωτός των 

καί τήν αντοχήν των.
Χρησιμοποιούνται είς οίονδήποτε Άμπεράζ

Σήμα Κατατε&έν

Προς τό συμφέρον τών έπιχειρήσεών σας 

μεταχειρίζεστε πάντοτε ΚΑΡΒΟΥΝΑ CONRADTY

Μόνοι καί αποκλειστικοί αντιπρόσωποι διά τήν 
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑΝ, ΚΥΠΡΟΝ καί ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Άντιπροσωπεΐαι τών κυριωτέρων ’Αθηναϊκών Κινηματογρ. Γραφείων. ’Ανωνύμου 
Κινημ. 'Εταιρίας «Κινημ. Παλλάς», Ταινίαι Paramount και Γερμανικοί, Άμολοχίτη— 
Βουλγαρίδη, Ταινίαι διαφόρων Εύρωπ. παραγωγών.

Ίωάννου και Μάλλη, Μηχαναι Ernemann, Zeiss Ikon, ’Αντιπροσωπεία τών Κάρ
βουνων Conradty, διά τήν Μακεδονίαν και Θράκην.

Ι.ΙΩΑΝΝ0Τ&Α.ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99. — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 80-684

Διά τήν λιανικήν πώληαιν άποταθήτε παρά τοΐς κ. κ.

Δ- ΜΑΝΙΑΤΗΝ & Σ,Α Βερανζέρου 24α

’Αντιπρόσωπος διά τήν Μακεδονίαν καί Φράκην
ΑΡΙΣΤ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Φεβααλονίκη Οδός Τσιμιακή 7



wl CINE-RADIO
/^ΗΧΗΤΙΚΑ \

ΜΚΡΜΒ 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ
•5 ·. ’■'“V ■’ ®  — 

έφαμΪλλ’α τον

Al ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑΙ ---- -

ΕίΚΑ-
ΤΑΣΤΑ 

_ _ ΙΕΙΣ 
Μ0ΥΒΙΓ6Ν 
ΜΕΪ ΣΙΙΙΒΕΠίΙ

ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ

A X I Λ Λ Ε I Ο Ν

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | £\|~Τ ΕΥΘΕΙΑΣ 

---- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ------ €IS ΤΟ ΡΕΥΜΑ

ΘΕΣΕΩΝ 1000 - ΕΝ 
-------------

ΔιβυΟυντής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣαΙοΥϊ^? Ιδί

ΗΧΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
KLANG FILM

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ ΑρΙθ 52

α· οροφος — ΑΘΗΝΑΙ

0 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ

Έγκατάστασις καλοριφέρ και δλων τών συγχρόνων κομφόρ 
ΕΚΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ 

κατ’ έτος τάς ταινίας πού έχουν τάς μεγαλειτέρας 
έπιτυχίας είς τά πρώτα Κινηματοθέατρα τών ’Αθηνών

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΝΕ Η ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

CINE - RADIO
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

διαθέττουν ειδικούς τεχνίτας δια τήν 
συντήρησιν καί τήν άμεσον έπισκευήν 
βλαβών είς οίαδήποτε ήχητικά 

---------- μηχανήματα. ----------------

■■ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ...... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΜΙ!!Ι!!!Ι!ΙΙΙ!!Ι!,Ί!!ίΜ:ΐΙΙ!ΙΙ!Ι.Έ!^
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Κ. & Μ. Α. ΓΑΖΙ ΑΔΗ 

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ ΦΙΛΜ Κ°
ΑΘΗΝΑΙ — ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ API©, 48 

(Παραπλεύρως Τραπέζης ’Αθηνών)
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ: 23'544 ΤΗΛΕΓΡ ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ

Μετά τάς ίργασίμους ώρας Τηλεφωνεϊται; 23-754

ΠΑΡΑΓΩΓΗ : Κινηματογραφικών Δραματικών Έργων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ : Λήψις καί έκτέλεσις πάσης φΰσεως ’Εγκυ

κλοπαιδικών, ’Εκπαιδευτικών και Τουριστικών ταινιών.
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ-ΖΟΥΡΝΑΛ : Είδικότης καί ταχύτης είς τήν λήψιν καί 

έκδοσιν Έπικαιροτήτων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ: Λήψις καί έκτέλεσις πάσης φύσεως Βιομηχα

νικών καί Διαφημιστικών έν γένει ταινιών.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ : Fox - News, Pathe - News, 

U.F.A. - Woche, Lnce.
'Ιδιόκτητα ‘Εργαστήρια καί Χημεία — Τά τελειότερα Κινηματογραφικά Μη
χανήματα· ΝΤΕΜΠΡΙ» — ΈργααΙα καί οροί έκτδς παντός συναγωνισμόν. 

Καλέαατέ μας Τηλεφωνικ&ς οΐανδήποτε ώραν ήμέρας καί ννκτός. Θά Σας 
έξυπηρετήαωμεν ΑΜΕΣΩΣ
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EXCELSIOR - ΡΟΔΟΥ
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’Ιδού τί μάς γράφει ό πελάτης :
Ρόδος τή 22 Νοεμβρίου

Κους Κυρίους
Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΝ - Γ ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΝ 

'Οδός Σωκράτους 30
ΑΘΗΝΑΣ (Ελλάς)*

>k

*

Me

*

Κύριοι,
Διά τής παρούσης σάς γνωρίζω δτι 

παρέλαβον τήν ηχητικήν έγκατά- 
στασιν τύπου^Σ,Ε ΓΙ» κατασκευής 
της Α.Ε ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ τοΰ Μιλά
νου ήν μοΰ έπωλήσστε καί έγκατε- 
στήσατε είς τόν κινηματογράφον 
μου Ε2ΕΛΣΙ0Ρ

Ή τελεία της λειτουργία,καί ή 
έξοχες καί φυσική’άπόδοσις φωνής, 
ήχων και μουσικής μοΰ έπιβάλλουν 
νά σάς παρακαλέσω δπως διαβιβά- 
σητε τά πλέον είλικρινή συγχαρη
τήρια είς τόν Οίκον ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ 
δν άντιπροσωπεύετε ώς καί τήν υ
περηφάνειαν μου ώς Ίταλοΰ βλέ
ποντας δτι Οίκος τής Χώρας του 
κατασκευάζει ηχητικά μηχανήματα 
τόσον· θαυμαστής; τελ,Βΐότητος·

Δεχθήτε, Κύριοι, τήνδιαβεβαί- 
ωσιν τής έζαιρέτου ύπολήψεώς 
μου.

(ύπογ.) ΛΕΝΤΙ ΓΑΕΤΑΝΟ

•Rodi le '22 Novembre 1933
Messieurs

G.SYNODINOS-G.PAPaSTOFAS 
Rue Socrate 30 - ATHENES (Grece)

Messieurs,
Je vous fais savoir par la presence 

que j’ai pris possession de I'iustalla- 
tion sonore type «S. Ε. 11» de constru
ction CINEMECCANICA S. A. de 
Milan que vous in ’avez vendue et 
installee dans mon cinema “EX
CELSIOR.

Son foncionnement parfait et son 
excellent et naturel rendement de la 
voixduson et^le la musique, m’im- 
posent de vous prier de bien vou- 
loir transmettre mes felicitations 
les plus sinceres a la Maison CI
NEMECCANICA que vous repre- 
sentez ainsi que ma fierte comma 
Italien voyant qu’ une Maison de 
son pays construct d’appareils sono- 

■ res ‘d’ttiie perfection si mervelleuse.
Veuillez agreer, Messieurs, 1’as- 

surance de ma consideration par- 
faite. (signe) LENTI GAETANO
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Δι’ ‘Ελλάδα - Τουρκίαν - ’Αλβανίαν - Κύπρον καί Δωδεκάνησον.
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑ

n 
* 

n
H

|' n
g

ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΡΙΤΣΑ - ΠΑΟΥΛ ΧΑΡΤΜΑΝ
*

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30 - ΑΘΗΝΑΙ - τηλεγρ. διευθ.: "Φιλ 

Διά Μακεδονίαν καί Θράκην: ΣΑΜΙ1Η ΜΑΛΛΑΧ 
ΤΗΙΜΙΣΚΗ 7 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

H
ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ- “ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ I. ΜΑΡΓΟΥΛΗ



ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

ΣΤΟ ΤΕΛΕΤΤΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΡΓΗΜΑ “ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΊΝΑ»
ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΤΪΝ ΜΑΓ ΕΡ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ
Αί αυνδρομα'ι απαραί
τητος προπληρώνονται

Μ . '■

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ -1924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Κ. HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία: ‘Οδός SOKPΑΤΟΥΣ άριΒ. 30

*0 στίχος... Δρ. 10.— ί
Ή σελίς.... · 1000.— !

Κατ’ αναλογίαν τά Ρ 
κλάσματα..

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι { 
διά δημοσιεύσεις άγγε- |! 

λιών διάρκειας. Ιϊ
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 25 |ί

’(ϊϊϊΰ>ϊπήππππη<ιπππ>!ΠΠ>!Π<π<ιι>·<>π·>πιιπ«>υιυ!>ιι<>..<Ηΐιιΐ!ΠΗ>ιΐΗ>1»»ι.ιη1>ι»»>ι>1>ΐ(>Π!Π„πππ1ιιυυ!Πχ

ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ
ΥΠΟ ΒΙΩΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ

Ή περίοδος 1933. Μία άνασκόπησις ειλικρινής καί άμερόλίριτος. Ποια τά 
καλλίτερα έργα. Ό Απολογισμός τής περιόδου. Τά νέα φίλμ. .

t Διά πρώτην φοράν, ύστερα άπό μίαν δλόκληρον πενταε
τίαν, δυνάμεθα νά γράψωμεν μέ ειλικρίνειαν δτι εΐμεθα 

Κκανοποιημένοι άπό τήν κινηματογραφικήν κίνησιν τοΰ 
κόπου μας. Ό μεγάλος συναγωνισμός τών έπιχειρημα- 
Κιών μας, ποΰ ήρχισεν άπό πέρυσι καί ποΰ έφθασεν έφέ- 
*τος σέ υπερβολές καί σέ τραχύτητα ποΰ ζημιώνουν αύ- 
&ούς τούς ΐδίους, έφερε καί τά καλά του αποτελέσματα. 
^Πολυτελείς νέαιαΐθουσαι έκτίσθησαν (Παλλάς, Τιτάνια) 
αί παλαιαί έκαλλωπίσθησαν καί, τό κυριώτερον, τά προ- 

Κράμματα τών κινηματογράφων εκλέγονται μέ μεγαλει- 
κέραν επιμέλειαν καί άποτελ· ιΰνται άπό τά καλλίτερα 
'καί νεώτερα έργα τής παγκοσμίου παραγωγής.

’Εκείνο ποΰ έγραψα πρό μηνών είς τόν «Κ. ’Αστέρα», 
}δτι δηλαδή ή αμερικανική παραγωγή θά επικράτηση έ- 
[φέτος, έπεβεβαιώθη άπολύτως. Έάν δχι άπό ποσοτικής 
Εάπόψεως (άπ’ αύτής υπερισχύει καί έφέτος ή γερμανική 
Μταραγωγή) άλλά τουλάχιστον άπό ποιοτικής τοιαύτής. Τό 
Κοινόν μας, ποΰ άπό προκατάληψιν άντιπαθοΰσε τά άμε- 
ίρικανικά έργα καί άπέφευγε νά συχνάζη έκεϊ δπου προ- 
[ίβάλλοντο, ήρχισεν έπί τέλους νά άντιλαμβάνεται τό 
’.πόσον εσφαλμένη καί άδικος ήτο ή τακτική του αΰτη. 
' Βέβαια δέν υποστηρίζω δτι δλα τά αμερικανικά φίλμς είνε 
Ικαλά’ κάθε άλλο μάλιστα. Άλλά μέσα είς τόν δγκον τών 
600 - 700 ταινιών ποΰ παράγουν κάθε χρόνον αί Ήνω- 

ίμέναι Πολιτεΐαι, υπάρχει ένα σεβαστόν ποσοστόν έργων 
^επιμελημένων καί καλοβαλμένων, ποΰ μπορεί .θαυμάσια 
νά ίκανοποιήση τάς άπαιτήσεις τής άγοράς μας. Αύτό τό 

Εάγνοοΰσαν, ή προσεποιοΰντο δτι τό άγνοοΰν,μέχρι πέρισυ 
[άκόμη, οί έπιχηρηματίαι μας.

Κατά τό διάστημα τών τριών τελευταίων μηνών (δη- 
[λαδή άπό τής ημέρας τής ένάρξεως τής νέας κινηματο
γραφικής περιόδου μέχρι σήμερον) προεβλήθησαν είς τούς 
'κεντρικούς κινηματογράφους 62 έν δλφ φίλμς πρώτης βι- 
Γζιόν. Έκ τούτων τά 31 ήσαν γερμανικής, τά 20 άμερι- 
ί κανική;, τά 10 γαλλικής καί έν ούγγρικής παραγωγής. 
r’Hcoi τά 50 ο)ο έκ τών προβληθέντων έργων ήσαν γ.ρ
ομανικά, τά 33 ο)ο άμερικανικά καί 17 ο)ο γαλλικά. Έξ 
καύτών πάλιν τά 30 ήσαν όμιλοΰντα είς τήν γερμανικήν, 
■ 29 είς τήν γαλλικήν (15 διά τής μεθόδου «dubbing»), 
[2 είς τήν άγγλικήν καί 1 είς τήν ’Ισπανικήν γλώσσαν. 
Κ. Άπό τά γερμανικά είναι ζήτημα έάν ξεχωρίζωμεν 5— 
■■ 6 πραγματικώς καλά. Αύτά είναι : «Ή πλωτή νήσος 
Ν ο 1 δέν άπαντά», περίφημον άπό τεχνικής άπόψεως 

Ι άν καί ολίγον ψυχρόν κρΐ άψυχον, ποΰ δεικνύει μίαν με- 
Ιγάλην προσπάθειαν τοΰ γερμαν.κοΰ κινηματογράφου, 
μ«Τό μυστικόν ποΰ καίει» τοΰ Σίοντμακ, λεπτότατη αί- 
|σθηματική κομεντί ποΰ έπέρασε δυστυχώς άπαρατήρητος 

«Νινόν» τοϋ Τζόε Μάϋ μέ τόν Ζάν Κιεπούρα, «’Εγώ καί 
ή Αύτοκράτειρα» τοΰ Χολλέντερ, όπερέττα όλίγον βαρειά 
«γυρισμένη» κατ’ απομίμηση’ τής μεγάλης έπιτυχίσς «Τό 
συνέ-'ριον χορεύει», *0  «πόλεμος τών βάλς» τοΰ Αούντ- 
βιχ Μπέργκερ καί «Σερενάτα τοΰ Σοΰμπερι» ποΰ είναι 
άσφαλώς τό καλλίτερον μουσικόν φίλμ ποΰ είδαμε μέχρι 
σήιιερον.

Μέσα σέ 31 φίλμς ένα τόσον έλάχιστον ποσοστόν ε
κλεκτών έργων είναι όμολογουμένως άπογοηιευτικόν διά 
τήν γερμανικήν κινηματογραφίαν. Ποΰ νά άποδοθή αύτό 
δέν είναι εΰκ»λον νά έξηγηθή. "Ισως είς τό δτι οί γερ- 
μανοί παραγωγοί επηρεασμένοι άπό τήν εμπορικήν έπι
τυχίαν τών πρώτων φιλμοπερεττών, είδικοποιήθησαν είς 
τό έλάχιστα καλλιτεχνικόν αύτό είδος. Άντιθέτως μέσα 
είς τά 20 άμερικανικά φίλμς είναι ζήτημα έάν ύπάρχουν 
3—4 αποτυχημένα. Πώς νά μή έκτιμά κανείς τό κράτος 
ποΰ μέσα είς τόσον μικρόν χρονικόν διάστημα μάς έδωσε 
τό «Γκράντ Ότέλ»», το «·Κα/?αλκατ» τό «Σαχκάι Εξ
πρές» καϊ τό «Σημείο»· τοϋ Στανρον»; Καί δέν είναι μό
νον αύτά. Είς έπίπεδον όλίγον κατιότερον άλλά άσφαλώς 
πάντοτε άξιοσημείωτον όφείλομεν άκόμη νά άναφέρωμεν 
τά: «Δύσκολη Στιγμή» τοΰ Κλάρ. Μπράουν μέ τήν όση- 
μέραι έξελισσομένην Τζόαν Κράουφορντ, «Ξανθός πειρα
σμός», δυνατό δράμα τών τροπικών μέ τόν Κλάρκ Γκέ- 
ημπλ καί τήν Τζίν Χάρλοου, «Μιά ιόρα κοντά σου» λε» 
πτήν κωμωδίαν χαρακτήρων τοΰ Λιοΰμπιτς μέ τόν Σεβα
λιέ καί τήν Μάκ Ντόναλντ, «Πουλί τοΰ Παραδείσου» ά- 
φελή ίστοριοΰλαν άλλά θαυμασίως σκηνοΰετημένην άπό 
τόν Κίγκ Βίντορ, «"Οταν ξυπνά τό παρελθόν» ρομαν
τικόν δράμα μέ τήν Νόρμα Σήρερ, «Ναγκάνα» μέ τάς υ
πέροχους σκηνάς τών άγριων θηρίων, «Δόκτωρ Τζέκυλλ» 
τοΰ Μαμουλιάν άξιοσημείωτον χάρις είς τήν θαυμαστήν 
ύπόκρισιν τοΰ Φρέντερι ■ Μάρς είς ένα διπλοΰν ρόλον, 
καί «'Υγρός τάφος» μέ τάς ωραίας θαλασσίας σκηνάς του. 
Δέν πρέπει άκόμη νά άποσιωπήσωμεν τό «Φρανκενστάΐν» 
καί τούς «Χαλύβδινους Αετούς» (D’rigeable) διότι παρά 
τό μέτριον σύνολόν των παρέχουν σκηνάς άξιοσημειώτους 
Ιδίως άπό τεχνικής άπόψεως.

Γαλλικής παραγωγής είδαμε ολίγα σχετικώς, άλλά τά 
περισσότερα ήσαν άνώτερα τοΰ μέτριου. Μεταξύ αύτών 
ύπάρχουν μερικά πραγματικώς ένδιαφέροντα, δπως τό 
«Κεφάλι ένός άνθρώπου», δυνατόν άοτυνομικόν δράμα 
τοΰ Ζουλιέν Ντυβιβιέ, θαυμάσια έρμηνευόμενον άπό τόν 
Ρώσσο μογγόλον καλλιτέχνην Ίνκιτζίνωφ καί τόν Χάρρυ 
Μπώρ. Άξιοσι μείωτα άκόμη, διά τόν ένα ή τόν άλλον 
λόγον, είναι καί τά : «Γεράκι» τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ μέ 
τόν μεγάλον Σάρλ Μπουαγιέ «Δνίς Ζοζέτ, γυναίκα μου»
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χαριτωμένη κομεντί τοΰ Μπερθομιέ μέ τόν Ζάν Μυράτ 
καί την Άνναμπέ’λα, «Άπηγορευμένη αγάπη» (Un fils 
d’ Amerique) τοϋ Κάρμινε Γκαλλόνε μέ ήν Άνναμπέλλα 
και τόν Αλμπερ Πρεζαν, και «Φωνή χωρίς πρόσωπο» 
τοϋ Λεό Μίττλερ μέ τόν τενόρον Άουσιέν Μυυρατόρ.

"Ενα σημεϊον άκόμη εξαιρετικά εΰχάριστον τής' έφε- 
τεινής περιόδου, δέν προεβλήθη κανένα ληνικόν κατα
σκεύασμα.

Αύτά δσον άφορά τούς τρεις μήνας ποΰ έπέρασαν. Τί 
μάς υπόσχεται τώρα τό 1934 ; Έξακολούθησιν τοϋ φοβε
ρού συναγωνισμού τών κεντρικών κινηματοθεάτρων ιιατ, 
ποϋ ήρχισε μέ τόσα; άγριας διαθέσεις, καί ιδιαιτέρως ιιε- 
ταξυ τοΰ «Παλλάς» τοΰ «’Αττικού» καί τού «Τιτάνια» 
έκαστον τών όποιων αγωνίζεται νά καταλάβη τήν πρώ
την θέσιν. ’Από άπόψεως έργων αγγέλλονται πολλά καί 
περίφηιια. Οΰτω διαδίδεται ότι θά ίδωμεν τά φίλμς : 
«Ξανθή ’Αφροδίτη» τού Στέρνμπεργκ μέ τήν Μάρλεν 
Ντήτριχ, «’Αγάπα με άπόψε» θαυμασίαν όπερέττα "τοΰ 
Μαμουλιάν μέ τόν Σεβαλιέ καί τήν Μάκ Ντόναλντ, «Μιά 
νύχτα τρόμου» τοϋ Ράουλαν Λή μέ τήν Λωρέττα Γιούγκ 
(τό πλέον ένδιαφέρον μέρος ιού έργου τούτου είναι ή 
θαυμαστή φωτογραφία του όηειλομένη είς τόν δεξιοτέ
χνην όπερατέρ Λή Γκάρμες) «Κίγκ Κόγκ- έργον φαντα
στικόν τοΰ μυθιστοριογράφου Έντγκαρ Ούά'λλασ, τό ό
ποιον άναηέρω μόνον διά τήν τεχνικήν του, «’igloo» 
«Λευκή άδελςή»,, «"Οπως μέ ποθείς» μέ τήν Γκάρμπο’, 
«Ρασποΰτιν καί ή Αϋτοκράτειρσ » μέ τό τοίο τών άδελ
φών Μπάρρυμορ, «Ροβινσών Κροΰσσος» αέ ιόν Ντούγ- 
κλας Φαίρμπανκς, «Ή γυναίκα εμπρός ε'ίς τόν καθρέ- 
πτην» μέ τήν Νάνσυ Κάρρολ, «Ό άνθρωπος ποϋ έσκό- 
τωσα» τοΰ Λούιιπιτς, «Προσοχή ! τό γύρισμα αρχίζει» ιιέ 
τον Χαρολντ Λοϊντ (αμερικανικά), «Γλυκοχάοαγμα» αέ 
τον Ροΰντολφ Φόρστερ, «Ό άνθρωπος χωοίς 'όνομα» μέ 
τον Βέρνερ Κράους, «Ή Διαθήκη τοϋ Δόκτορος Μαμ- 
πυζ» Τοϋ Φριτς Λάγκ, «S.O.S. Αϊσμπεργκ» (γερμανικά), 
« Η Ναυμαχία» με τον Μπουαγιέ, «Τό μεγάλο Παιχνίδι» 
τού Φεϊντερ, «Καζανόβα», «Λίλιομ» τοϋ Φοίτς Λάγκ μέ 
τόν Μπουαγιέ (γαλλικά), «’Ερρίκος ό 8ος» μέ τόν Τσάρλ 
Λωτον και «ΙΙεριπλανώμενος ’Ιουδαίος» μέ τόν Κόνρατ 
Φαϊτ (άγγλικά).

Παρόμοια σωρεία εκλεκτών έργων είχε χρόνια νά πα- 
ρουσιασθή. Τό ’Αθηναϊκόν κοινόν πρέπει’ έφέτος, έάν 
πραγματοποιηθούν δλαι αί άνωτέρω υποσχέσεις, καί υ
πάρχει κά ε λόγος νά τό πιστεύωμεν, νά μείνη ' άπόλυτα 
ικανυποιημένον.

Η KATE ΦΟΝ ΝίΓκΥοΜΙΑΕΪκίΝΕΖΙΚί
Εις μίαν ταινίαν τής U.F.A. ύπό τόν τίτλον «Φυ- 

γάδες», ή πρωταγωνίστρια Κάτε φόν Νάγκυ, Θά όμι
λέ) τέσσαρας γλώσσας— συμπεριλαμβανομένης και 
της κινεζικής. Ή ταινία άναπαριστδ ένα έπεισόδιον 
τής δραματικής έκκενώσεως τοΰ Χαρμπ’ιν κατά τό 
1928 καί είς μίαν άπό τάς κυριωτέρας σκηνάς, ή 
Κάτε φον Νάγκυ, έχει ένα ζωηρόν διάλογον μέ άστυ- 
νομικοός, είς τήν κινεζικήν γλώσσαν.

Διά περισσότερον ρεαλισμόν ή -Ουφα», ήθέλησε 
νά μάθη ή πρωταγωνίστριά της νά προφέρη όρθώς 
τάς κινεζικός φράσεις της καί δι’ αύτό τής πρεσέλα- 
βεν ενα καθηγητήν τής κινεζικής.

Πολιορκιθεΐσα άπό δημοσιογράφους ή χαριτω
μένη πρωταγωνίστρια, συγκατετέθη νά δώση ένα 
μικρόν δείγμα τής κινεζομαθείας της καί μέ τόννον 
καθαρώς .. μαντζουριανόν ήρχισε νά δμιλεϊ :

— Ούάϊ σιντσιάγκ, νί τιγκ μπουντέν.... Τσοτσούμ 
κιταϊσσέ. ΝΙ τζέ βόμιν ναλάϊ ντιεγκά...

Είς μίαν στιγμήν,κάποιος άπό τούς παρευρισκομέ- 
νους δημοσιογράφους τήν διέκοΦε διά νά τήνέρωτήση:

—Πώς λέγεται είς τήν κινεζικήν: Εΐσθε χαριτω
μένη !»

Καί ή Κάτε έχαμήλωσε δειλά τάς μακράς βλεφα
ρίδας της καί άπήντησε :

Πού ντούγκ ντί (Δέν καταλαβαίνω). '

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕ Ρ
Τό πρώτον φιλμ που Οά «γυρίση» ή Νόρμα 

Σήρερ, ίίστερα άπό τήν επιστροφήν της έξ Ευρώπης, 
θά είναι «Ό καταρράκτη;», ή ύπόθεσις το» όποιου 
είναι παρμένη άπό τό γνωστόν μυθιστόρημα τοϋ 
Τσάρλς Μάκ ’Άρτουο.

«Ό καταρράκτης» είναι ή πρώτη άνεξάρτητος 
παρ ιγωγή τοΰ ’Ίρβιγκ Τάλμπεργκ, τό μελλοντικόν 
πρόγραμμα τοΰ οποίου περιλαμβάνει καί τάς έξής 
ταινίας : «Μαρία Άντο ανέττα», «Εΰθυμος χήρα», 
«Καλή γή» καί «Πράσινο καπέλλο».

Τήν σκηνοθεσίαν τοΰ «Καταρράκτου» άνέλαβεν 
ό διάσημος σκηνοθέτης τοΰ «Γκράντ Ότέλ» ”Εν- 
τμόντ Γκουλντιγκ.

ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ
’// παραγιογή τή; «ΛΓέτρο Γκόλντονϊν Μάγιερ» 

«Γκράντ Ότέλ» έξακηλον&εΐ νά προβάλλεται μέ 
άφάνταστον έπιτυχίαν εις δλας τάς πόλεις της ’Αγ
γλίας. ‘II ζήτησις έκ μέρους τώη Διευθυντών τών 
επαρχιακών κινηματογράφων υπήρξε τοιαύτη ώστε 
η έν Λονδίνφ έδρεύουσα αντιπροσωπεία τής «Μέ
τρο - Γκολντουϊν - Μάγιερ» ήναγκάσΟη νά ζήτηση 
τηλεγραφικώς έκ Νέας 'Ιόρκης σημαντικόν αριθ
μόν αντιγράφων τής έν λόγοι ταινίας διά νά είναι 
μελλοντικώς εις θέσιν ν’ άντιμετω ίση τήν κατα 
πληκτικήν ζήτησιν τής πελατείας της.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΠΛΕΝΤΙΤ —-----------------
Πασσα Λιμάνι
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΥΠΟ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟΙΣΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣ1Σ Τό άρθρο τοΰτο τοΰ κ. Jack Cohen θίγει ένα πρό
βλημα τοΰ κινηματογράφου ύψίστου ένδιαφέροντος. Διαφορετικά άπο κάθε 
άλλου είδους έκδήλωσι τής σκέψεως καί" τής τέχνης, ό κινηματογράφος δέν 
άπευθύνεται σ’ «ένα» κοινό ή στό κοινό «του·· δέν μπορεί νά βασισθή μόνο στή 
συνδρομή μιας Ιδιαιτέρας κατηγορίας άνθρώπων ποΰ τόν ,άναζητοΰν' πρέπει νά 
κινήση τό ένδιαφέρον, νά διασκεδάση, νά συγκινήση άνθρώπους άνήκοντας σ’ ό
λες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι πολύ μακρυά πιά ή έποχή ποΰ ήθελε νά ξεχωρί- 
ζη βαθειά καί ριζικά τις διάφορες τάξεις, ποΰ ήθελε τήν τέχνη καί τήν οιίσθητική 
άποκλειστικό προνόμιο μιας ώρισμένης τάξεως. Ή τέχνη άπευθύνεται ^στήν αισθη
ματικότητα, στή ψυχή καί δχι στή μόρφωση καί στήν εύφυΐα. Πόσο μάλλον ό κι
νηματογράφο- ποΰ είναι μιά τέχνη πιο εύνόητη, πιό έκδηλωτική, πιό ζωντανή.

Έξ άλλου ό κινηματογράφος ή «πέμπτη» αύτή «έξουσία», δπως , δικαίως 
χαρακτηρίζεται, ποΰ έχει μιά τεραστία έπίδρασι στή ζωή, δέν άποτελεΐ ένα άπλό 
θέαμα άλλά έχει κάποιον ύψηλότερο προορισμό, άφοΰ άποτελεΐ ένα μέσον μορ- 
φώσεως τοΰ ήθους καί άναπτύξεως τής αισθητικής, ένα μέσον πνευματικής έξυ- 
ψώσεως, έν συνδυασμφ μέ τήν τερπνή ένασχόλησί του.

Είναι άλήθεια δτι ό Κινηματογράφος άποτελεΐ έπίσης ένα μέσον πνευματι
κής άνακουφίσεως καί ώς τέτοιο δέν πρέπει νά κουράζη. ’Αλλά άπό τοΰ σημείου 
αύτοΰ μέχρι τοΰ νά προσφέρη άηδή, άπίθανα καί ξεκάρφωτα κατασκευάσματα, 
ύπάρχει τεραστία διαφορά.

Κάθε προσπάθεια λοιπόν, τόσο τών παραγωγών δσο καί τών διευθυντών 
τών κινηματογράφων πρέπει νά τείνη, γιά μέν τούς πρώπους στή βαθμιαία καλ- 
λιτέρευση τής ποιότητος τής παραγωγής τους, γιά δέ τούς δευτέρους στή προ
σεκτική έκλογή τών έργων πού θά παρουσιάσουν στό κοινό.

Κάθε φοοά πού ό παραγωγό; έχει μπροστά τ,,υ ένα 
καλλιτέχνη γιά νά έξετάση τά πιθανά αποτελέσματα μιας 
κινηματογραφικής έπιχειρήσεως, κάθε φορά ποΰ αναμέ
νεται ή μαγική λέξι ποΰ πρόκειται νά θέση σέ κίνησι 
στρατιά ολόκληρη συνεργατών γιά τή παραγωγή ένός 
φίλμ, τό πνεύμα προσηλοΰται σέ μιά μοναδική σκέψι : τό 
Κοινόν !

Θά σάς παρατεθούν γιά λογαριασμό του ή πιό αντι
φατικές καί Ιδιόρρυθμες κρίσεις καί θά σάς άναφερθή 
γιά παράδειγμα τό τάδε ή τάδε φίλμ ποΰ έπραγματο- 
ποίησε ή δχι εισπράξεις.

Δέν θέλω νά λυπήσω κανένα, άλλά χωρίς κα»είς νά 
είναι παντογνώστης, Sv ληφθή ΰπ’ δψιν δτι ή φύσις έχει 
αρκετά καθαρά ξεχωρίσει τις διάφορες κατηγορίες τών 
άτόμων, μπορεί γενικώς νά παραδεχθή δτι τό μέ εμπο
ρική φινέτσα προικισμένο πνεύμα, δέν μπορεί νά περι- 
κλείη σ’ δλες τις λεπτομέρειες τις καλλιτεχνικές λεπτο- 
λογίες. Τίποτε δέν παραλύει τήν αισθηματικότητα, δσο 
ή κερδοσκοπική έπιδεξιότης.

"Ετσι, δταν ένας παραγωγός έπικαλεϊται εμπορικούς 
λόγουσ άναφερόμενος σ’ εκείνο ή έκέϊνο τό φίλμ, τά ά
πειρα ασήμαντα στοιχεία καλλιτεχνικής προελεύσεως 
συγκρούονται καί, κατά τό πλεΐστον, ό περίπλοκος ρόλος 
τους ξεπερνά τή σχεδόν πάντοτε συνοπτική κριτική καί 
τού έμπειροτέρου εμπορευόμενου.

'Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις, άλλά τόσο σπάνιες !
Έτσι ό βιομήχανος τοΰ Κινηματογράφου δέν διστάζει 

νά σάς πή δτι,δλη ή επιτυχία τοΰ«ΙΙαρθένες μέ στολή» 
προέρχεται άπ’ τόν άνώμαλο έρωτα τής Μανουέλας γιά 
τή δί·α Μπέρνμπουργκ, δτι ό θρίαμβος τού «Δρόμου 
τής ζωής»όφεϊλεται στό θέλγητρο ένός άγνωστου κόσμου 
μέσα σ’ ενα επεισόδιο τής σοβιετικής ζωής, δτι τό «Συ
νέδριο διασκεδάζει» άρεσε παντού έξ αιτίας τής, χαριτω
μένης μουσικής του, δτι άλλα φίλμ πέτυχαν άναλόγως 
τών πρωταγωνιστών ποΰ τά ήρμήνευσαν.

"Ολα αυτά είναι ίσως άλήθεια, άλλά έτσι μονόπλευρη 
ή γενκή κρίσις άποβαίνει έσφαλμένη, γιατί , κάθε φορά 
πού ό παραγωγός θέλει νά πάρη ώς βάσι τό μεμονωμένο 
στοιχείο τής έπιτυχίας γιά νά τό μιμηθή, τά άποτελέ- 
σματα διαψεύδουν τις έλπίδες του.

Ή έκμετάλλευσις ένός θέματος ποΰ πέτυχε, τόν γοη 
τεύει καί τόν τυφλώνει γιά κάθε τι ποΰ τόν άπομακρύ 
νει άπ’ τό δρόμο ποΰ άκολούθησε ή προηγούμενη έπι. 
τ”Χία· , , , , , , ,

Ό τροπος αυτός τοΰ σκεπτεσθαι ενισχυεται απ το 
γεγονός μιας οικονομικής καταστάσεως γενικώς επισφα
λούς, κάποτε τραγικής, παρά τά φαινόμενα, ή οποία πολύ 
λίγο έπιτρέπει πειράματα.

Κατά βάθος οί παραγωγοί έχουν πλήρες δίκαιο νά 
άνησυχοΰν πρό παντός διά τή γνώμη τοΰ κοινού, δχι 
μόνο έξ αιτίας τοΰ διατεθέντος γιά κάθε έργο κεφαλαίου 
άλλά καί γιατί ή άνέκλητος γιά ένα μόνο φίλμ άπόφα- 
•ίς του, μπορεί νά κλονίση ολόκληρη τή παραγωγή μιας 
εταιρίας.

Τί είναι λοιπόν αύτό τό παντοδύναμο Κοινόν έπί τοΰ 
οποίου στηρίζονται δλες ή έλπίδες, ποΰ είναι υπεύθυνο 
γιά κάθε αποτυχία ;

Άφοΰ χωρίς αυτό δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη κινη
ματογραφική τέχνη, δέν είναι καλύτερα νά τό γνωρί
σουμε κατά βάθος, αυτό τό κοινό, σ’ δλες τις έκδηλιόσεις 
του ; Νά τοΰ ζητήσουμε νά είναι επιεικέστερο στό σκοπό 
γιά τόν όποιον μπαίνει σέ- μιά κινηματογραφική αί
θουσα ;

"Ας μή τό αγριέψουμε κατ’ αυτόν ή έκεϊνον τόν τρό
πον, μήπως τό χάσουιιε τελείως.

"Αν θέλετε, θά τό πάρουμε δπως άκριβώς είναι κατά 
τό σωτήριο έτος 1933, δηλαδή μέσα στις φροντίδες του, 
στις στενοχώριες του, στόν άρρωστιάρικο έκνευρισμό του 
καί θά φροντίσουμε νά βρούμε τή ψυχική του διάθεσι, 
τις έπιθυμίες του, τί^ απαιτήσεις του.

Πρό παντός άς μήν απευθυνθούμε σ’ αυτό. Τις πε
ρισσότερες φορές δέν ξέρει τί θέλει καί αγνοεί τό τί 
μπορούμε νά τοΰ προσφέρουμε. Δέν είναι έξ άλλου δύ
σκολο νά τό κάνουμε νά χειροκροτήση ένα φίλμ τοϋ 
είδους ποΰ διατείνεται δτι άπεχθάνεται, νά κλάψη θε
ληματικά δταν πάει γιά νά γελάση καί νά γελάση ατε
λείωτα ένόσώ ύποστηρίζει δτι άγαπφ μόνο τά σοβαρά 
φίλμ.

Διά νά διακρίνσυμε τά διάφορα στοιχεία πού άποτε
λοΰν τό Κοινόν, δέν θά περιορισθοϋμε στήν έπιγραμμα-
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τική κατάταξι τοΰ Jean Epstein : «’Εκείνοι ποΰ καταλα
βαίνουν... καί οί άλλοι».

Μας είναι Αδιάφορο αν τό κοινό καταλαβαίντ) ή όχι. 
Αυτό ποΰ τοΰ ζητούμε είναι νά α ί σ θ α ν θ ή. Μέσα σέ 
έλάχιστο ανεπτυγμένο καί μορφιρμένο περιβάλλον, βρή
καμε θεατάς μέ μεγάλη αισθηματικότητα.

Έξ άλλου μέ τό νά συχνάζη στον κινηματογράφο, 
τό μεγάλο αύτό παιδαγωγό, τό κοινόν φωτίζεται, ή αί- 
σθηματικότης του λεπτύνεται καί σιγά σιγά γίνεται πιό 
Απαιτητικό.

'Η διαπίστωσις αΰτη δέν είναι ξένη πρός τήν αξιολύ
πητη κατάσταση μερικών σημερινών παραγωγών ποΰ δέν 
μπόρεσαν νά άντιληφθοΰν τήν πρόοδο ποΰ έπετέλεσε τό 
κοινόν τους ένφ σέ άλλες παραγωγές διαφαίνεται ή στα
θερά φροντίς τής καλλιτερεύσεως.

"Οταν προτείνουν σ’ ένα επιχειρηματία έντ φίλμ κά
πως Ανώτερο, σοΰ άπαντά : «Είναι πολύ καλό, άλλά τό 
κοινόν μου’δέν θά τό καταλάβη !...»

”Αν εξετάσουμε, Αρχίζοντας, τί είναι έκεϊνο ποΰ 
προκαλεΐ τό ενδιαφέρον τοΰ πλέον στοιχειώδους θεα
τού, βρίσκουμε δτι τοΰτο θά ήσαν χαρακτήρες προσώ
πων εξαιρετικά θετικοί, τών όποιων χαρακτήρων έξ άλ
λου ή μεταπτώσεις θά τοΰ διέφευγαν.

Μπορεί κανείς νά κατατάξρ τά πρόσωπα αυτά σέ δύο 
κατηγορίες, άναλόγως τοΰ αν έμπνέουν συμπάθειαν ή 
Αποστροφήν. «’Εκείνος ποΰ θά ήρέσκετο νά συγκεντρώ
σω μερικά προτερήματα καί μερικά ελαττώματα, δέν θά 
μπορέση προκαλέση ενδιαφέρον» μάς λέγει ό Epstein.

"Ε λοιπόν, ή κρίσις αυτή ποΰ Ανάγεται στή περίοδο 
δπου κυριαρχούσε τό κακό κινηματογραφικό μελόδραμα 
έχει τελείως καταπέσει ύστερα άπό τις Αναμφισβήτητες 
προόδους ποΰ έπετέλεσε τό κοινόν.

"Ενα καλό φίλμ ποΰ παρουσιάζει χαρακτήρες μέ ποι
κίλες μεταπτώσεις, τυχαίνει σχεδόν απολύτως σήμερα 
καλής υποδοχής στή μάζα, τόσο στήν επαρχία δσο καί 
στή πρωτεύουσα.

Χωρίς, εννοείται, νά θέλη κανείς νά βεβαιώσω δτι 
έργα πολύ δυνατά θά ενθουσιάσουν τό πολύ κοινόν, 
μπορεί δμως νά υποστηρίξω δτι έ'να έργο μέσης αξίας 
τοΰ συγχρόνου θεάτρου μας, μπορή νά βρή μεγάλη Απή
χηση στό κοινό τοΰ κινηματογράφου.

ΜολαταΟτα, Αναγνωρίζω δτι δπως μπορεί κανείς νά 
υπολογίσω σέ μιά εκλεκτή μερίδα κοινοΰ, υπάρχει μεταξύ 
τής πελατείας ποΰ συχνάζει στόν κινηματογράφο ένα 
στοιχείο χονδροειδές, λίγο δυσκολώτερο νά διαπαιδαγω- 
γηθή άλλά ποΰ δσο πάει λιγοστεύει. Τό νά θελήση κα
νείς νά έργασθή γιά τό καθυστερημένο αύτό κοινόν, τό 
όποιο δπως λένε μερικοί, ζή τόν κινηματογράφο καί τό 
δποϊο άντιθέτως κατά τή γνώμη μου, τόν καταστρέφει, 
θά ήταν σάν νά έγκατέλειπε τή πελατεία ποΰ επιτρέπει 
μιάν Απεριόριστη πρόοδο τοΰ κινηματογράφου.

Τό μή προηγμένο κοινό δέν έχει άκόμη Αποκτήσει τή 
σαφή έννοια τοΰ ωραίου, Αλλά ή Ασχήμια Από τήν οποία 
περιστοιχίσθη, τόν σπρώχνει παρά τή θέλησή του σ’ ένα 
Ανώτερο ιδεώδες.

Είναι δίκαιο έξ άλλου νά λεχθή δτι, επειδή ένα φίλμ 
δέν μπορεί οίκονομικώς νά άντεπεξέλθη Από μόνη τή 
μορφωμένη πελατεία, τό πρωτοποριακό λεγόμενο φίλμ δέν 
μπορεί νά ύπολογισθή σοβαρώς άπό τή σημερινή παρα
γωγή, έκτος αν έπέλθη μία παγκόσμια συνεννόησις ποΰ 
νά τό Απαλλάσσω τής φορολογίας σ’ δλες τις χώρες.

ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOT ΚΟ1ΝΟΤ
'© Προλετάριος.—"Ας πάρουμε τόνέργάτη τών πόλεων 

καί ας μποΰμε πρός στιγμήν στή θέσι του. Γεννηθείς 
έλεύθερος, Αναπτυχθείς δπως ένα, δυνατό φυτό, τόν με- 
τεφύτευσαν, τόν κλάδεψαν, τόν λύγισαν, τόν περιώρισαν 
καί έν μέρει τόν κατέπνιξαν. Μέσα του ό άνθρωπος έξη- 
φανίσθη, δέν έμεινε παρά ή μηχανή. Ό Πολιτισμός τοΰ 
προσέφερε μερικές Ανέσεις, άλλά τοΰ άφήρεσε τήν έννοια 
τής ζωής, ποΰ μπορεί σιγά-σιγά νά τοΰ ξαναδώση ό Κι
νηματογράφος.

Μέ τό νά τοΰ Αλλάξουν τις ωραίες πνευματικές του 

έντυπώσεις’σέ άθλια κατασκευάσματα καί σέ δυσαρμονι. 
κές εικόνες, σέ βρώμικες πεποιθήσεις σκεπασμένες άπό 
μια ρυπαρή διαφήμισι πρός όφελος ροπών ποΰ Αποκτη
νώνουν, τοΰ δημιουργεϊται μέσα του ή Ανάγκη νά δή το- 
πεΐα πιό ιίιραΐα, άλλους ορίζοντας πιό έλεύθερους.

Ταινίες δπως ή «Meoana» ή τό «Trader Horn» ποΰ 
μποροΰν νά Αρέσουν σ’ δλο τόν κόσμο, ήσαν γιαυτόν μιά - 
οασις.

"Ας κάνουμε τόν έργάτη νά συχνάζω στόν κινηματο
γράφο καί μέ τό νά άποφύγουμε νά τοΰ προσφέρουμε ώς 
θέαμα έγκλήματακαί αισχρότητες, ή σκέψι του κυριευο- 
μένη Απ’ τό πλήθος τών εικόνων θά άντιληφθή κάπως 
διαφορετικώτερα τήν ϋπαρξιν τής αύτονόμου αύτής ζωής 
ποΰ τόν κρατεί δεσμευμένο στή πόλι.

Ή τέχνη, Ιέρεια τής αίσθηματικότητος, δίνει ένα Ανώ
τερο τόνο Ανθρωπισμού. Ή τέχνη δίνει στή ζωή τό χρώ
μα ποΰ τής λείπει. Μόνη ή τέχνη πραγματοποιεί τήν Ιδέα 
τής Ανθρώπινης Αδελφοσύνης, ύπεράνω τής οικογένειας 
τοΰ έθνικισμοΰ καί τών ταπεινών έγωϊστικών συμφερόν
των τους.

Γιά πόσους προλετάριους δ Κινηματογράφος δέν περι
κλείει, παρά τό μόνο μόριο τέχνης ποΰ τούς είναι δυνα
τόν νά κατανοήσουν !

'ΰ υπάλληλος, χ«ί ό μικροαστός.— Είναι τό σπου
δαιότερο στοιχείο άλλά καί τό δυσκολώτερο νά προσελ- 
κύσουμε τό σκοπό μας.

"Ας μοΰ συγχωρηθή ή αρκετά γενική ταξινόμησις 
άλλά πιστεύω ότι βοηυεΐ στήν άνάλυσιν.

"Αν εύθύς άμέσως Αναφέρω μιά μορφή χαρακτήρος, 
θά μπορέσετε εύκολα νά μοΰ έπικαλεσθήτε τις έξαιρέ- 
σεις. Έν τοιαύτη περιπτώσει θά σάς Αντείπω δτι είναι 
πολύ πιό γελοίο νά καταδικάσετε ή νά συγχωρήσετε έν 
όνόματι τοΰ κοινοΰ, ποΰ είναι σύνολο πολύ εκτενέστερο 
καί πιό ετερογενές.

Γιά νά πώ τόν ορισμό μιάς κατηγορίας ύπαλλήλων 
θά οχυρωθώ Ανανδρα, γιά νά άποφύγω τις έπιθέσεις τους 
πίσω Από ένα μεγάλο κριτικό, τόν Taine, πού λέει πάνω 
σ’ αύτούς ;

«Χωρίς περιέργεια γιά τή ζωή, δίχως έπιθυμίες, Ανί
κανος έφευρετικότητος καί έπιχειρηματικότητος, σφηνω
μένος σ’ ένα μικρό εισόδημα, Αποταμιεύει, διασκεδάζει 
ανούσια, μαζεύει άχρηστες Ιδέες καί γιά μόνη φιλοδοξία 
έκτος άπό τήν σύνταξί του ποΰ τόν βασανίζει, έχει τό 
πώς Αντί γιά έπιπλα άπό δρΰ θά φτιάξη από καρυδιά 
καί πώς Αντί καρυδιάς άπό μαόνι.

Μέ τις μικροπρέπειες καί τις μικροφιλοδοξίες του τό 
σπίτι του καταντάει ή εικόνα τοΰ πνεύματός του καί τής 
ζωής του.

Ή μετριότης αύτή, ποΰ δέν είναι έξ άλλου τό Απο
κλειστικό ιδίωμα μερικών ύπΛιλλήλων, περιορίζει άναγ- 
καστικώς τό καλλιτεχνικό του αίσθημα ποΰ θέλουμε έμεΐς 
νά ξυπνήσουμε.

Συνηθισμένοι στις κοινωνικές διεκδικήσεις, κάνουν 
σχεδόν πάντοτε δλ'οι πολιτική, άπό φυσική τάσι, ύστερα 
άπό έπαγγελματική διαστροφή.

Κοινωνικά φίλμ δπως τό «Halleluyah», «Je Suis un 
evade», «Ό δρόμος τής ζωής», «L’opera de quaf sous» 
τούς ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως δταν λάβουν τόν κόπο νά 
ένοχληθοΰν γιά νά πάνε νά τά ίδοΰνε. Γιατί τό νά τούς 
βγάλης άπό τίς, μέ μαθηματική τάξι καθορισμένες συνή
θειές τους, άποτελεΐ μεγάλο κατόρθωμα.

Άλλ’ είς Αντάλλαγμα, μιά καί γίνει τό πρώτο βήμα, 
γίνονται οί πιό τακτικοί πελάται καί οί πιό σίγουροι αν 
δέν τούς απογοητεύσουν.

Τέλος, μέσα σ’αύτό τό στοιχιϊο στρατολογεΐται ή έκλε- 
ι κτή μερίδα, διότι δ υπάλληλος προικισμένος έν γενει 

μέ μικρή μόρφωσι, δση άκριβώς άπητείτο γιά νά πετυ- 
χη στό διαγωνισμό ποΰ ύπέστη, αν δέν αφισε τελικός να 
χαυνωθή άπό τήν πάντοτε ίδια καί μονότονη δουλειά 
πού σκληραίνει τούς πνευματικούς πόρους αν παρέμεινε 
μέ τή δίψα γιά αισθητικές έντυπώσεις καί γνώσεις, τότε 
σχηματίζει τό Ιδεώδες κοινό γιά ένα κινηματογράφο.

'© άατός, καί ό ονόμπ.— Στις δυό μεγάλες αύτές 

g κατηγορίες κατατάσσονται ό μορφωμένος Αστός καί δ 
σνόμπ ποΰ προσποιείται τό μορφωμένο.

Πώς θέλετε δ έπαγγελματίας ποΰ ή μόνη του σκέψις 
Ρ είναι πώς νά κερδίση μιά πεντάρα περισσότερο, νά καλ- 
Β λιεργήση τήν έννοια τοΰ ωραίου ; Ή ψυχή του μικραίνει 

μαζύ μέ τίς σκέψεις του. Έπί πλέον ή έμπορική του έτι- 
δεξιότης τοΰ έξασφαλίζει μιά αύθεντικότητα ποΰ τόν θέ
λει έμπειρο σέ δλα τά ζητήματα. "Οταν πληρώνη, εννο
εί νά υπηρετείται. Τό σέξ άπήλ είναι ένας τέλειος ορι
σμός τοΰ κινηματογραφικού του ιδεώδους. ’Αρκεί cat μέ 
ίκανοποίησι στή μονότονη κουφότητα τοΰ ιψενικού τρι
γώνου καί τών κωμειδυλλίων τής παλαιάς εποχής.

Κάθε έργο ποΰ φαίνεται νά θίγη τίς κοινωνικές τά
ξεις, μέσα στήν δποία κατέχει μιά προνομιούχο θέσι, τόν 
εξοργίζει. Κάθε καλλιτεχνική προσπάθεια τοΰ φαίνεται 
υπερβολικά Απαιτητική.

"Ενα Από τά Αγαθά τής κρίσεως υπήρξε καί τό γεγο
νός, δτι άνέτρεψε έν μέρει τά αίσθήματά του Είδαμε 
αστούς νά χειροκροτούν φίλμ ποΰ άλλοτε κατέκριναν.

Ό σνόμπ τέλος ποΰ ενθουσιάζεται από έμπιστοσύνη 
καί προκατάληψι γιά ένα έργο ποΰ αίσθάνθηκε πολύ 
συγκεχυμένα, βρίσκεται στό ίδιο έπίπεδο μέ τόν χωρίς ι
δεώδη Αστό ποΰ ντροπιασμένος ζητεί νά ξεφύγηαπ’ τή 
κατάστασί του αύτή. Δέν τό έπιτυγχάνει πάντα γιατί ή 
άπαιτουμένη προσπάθεια είναι κάποτε Ανώτερη τών δυ- 
νάμεών του. Καί δμως δ σνόμπ μέ τίς προκαταλήψεις του 
δίνει ζωή στή τέχνη.

Ci έπίδτξοι αστέρες.— Μένει νά ταξινομήσουμε 
εύθύς μετά τούς σνόμπ, τό άπειρο πλήθος τών ανθρώ
πων πού θά ήθελαν νά δρέψουν τίς δάφνες τών Αστέ
ρων καί ποΰ συγκρίνονται αύταρέσκως μέ τούς Ρα
μόν Νοβάρο καϊ Γκρέτα Γκάρμπο.

Καθόις είναι πολλοί, τροφοδοτούν κατά μέγει μέρος 
τίς κινηματογραφικές αίθουσες.

Σ’ αύτούς μπορεί νά σερβιρισθή δτι δήποτε, Αφοΰ πά
νε στό κινηιιατογράφο δπως άλλοι πάνε στήν έκκλησία. 
"Ολη τους ή ζωή φαίνεται νά είναι προσηκωμένη στή 
καινούργια τέχνη. Πηγαίνουν νά λατρεύσουν έν σιγή τό 
βϊδωλό τους.

Ή θέρμη τους, υποθάλπεται άπό τό διάβασμα πολυα
ρίθμων ειδικευμένων εφημερίδων.

Οί φωτοχαρεΐς πεταλουδϊτσες ποΰ τραβιοΰνται Απ' τό 
φώς τών προβολέων, σκοντάφτουν κάποτε στά τζάμια 
μιάς ζωής, περισσότερο γοητευτικής παρά εύτυχισμένης.

* ♦
«Νά δώση ένα αγνότερο τόνο στά αισθήματα μιάς 

φυλής» μάς λέγει δ Malarme, αύτύς είναι δ ρόλος τής 
ποιησεως. Δεν μπορεί λοιπόν νά Ακούση κανείς νά. μι
λούν γιά Κινηματογράφο χωρίς ή >έξις «Κοινόν» νά 
χτυιάει άκατάπαυστα στ’ αύτί.

’Από τό έλαφρό αύτό συνοπτικό άρθρο ποΰ διαβά
σατε, μπορείτε εύκολα νά έξακριβώσετε δτι ή λέξις αύτή 
προκαλεΐ πλήθος σκέψεων ποΰ είναι Ανάγκη νά διαφω- 
τισθοϋν, έργασία, στήν δποία θά έπιδοθοΰν άλλοι αύριο 
πολύ πιό εκτεταμένα Απ’ δτι δέν έκανα έγώ.

Σέ καμμιά άλλη τέχνη ό θεατής δέν παίζει ένα τόσο 
παντοδύναμο ρόλο, δσο στόν κινηματογράφο.

Καμμιά άλλη τέχνη δέν μπορεί νά τυπώση τόσο Ανε
ξίτηλα τή σφραγίδα της πάνω στά πλήθη.

ί’Εκ τοϋ περιοδικού τής Κοινωνίας των ’Εθνών :
«Διεθνής Έπιϋεώρησις τοϋ Εκπαιδευτικού Κινηματογράφου»].

ΠΙΝΕΤΕ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ

Εργοστασίου Π. Κ. ΒΟΪΑΟΪΡΗ
Πωλείται

είς δλα τά Εδωδιμοπωλεία των ’Αθηνών

ΠΑΡΕΦΡΟΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΤ ΚΑΙ ΠΑΤΑΣΟΝ;

Ό Δανός πρώην δημοδιδάσκαλος Σιόνστρεμ, ό 
όμοιος προ έτών είχε γίνει διάσημος ώς κωμικός 
τής όθόνης ύπό τό ψευδώνυμον Πάτ, μαζύ μέ τόν 
συμπαίκτην του Πατασόν, παίζων συνήθως ρόλους 
μουρλού, παρεφρόνησε πραγματικώς τήν φοράν αύ- 
τήν, ώς Αγγέλλεται έκ Κοπεγχάγης, καί ένεκλείσθη 
είς μίαν ψυχιατρικήν κλινικήν.

Σημειωτέον δτι ή λήψις τών δύο τελευταίων ται
νιών τών Πάτ καί Πατασόν είχε διακοπή έπανειλτ|μ- 
μένως, διότι ό πρώτος έκ τών πςωταγωνιστών, 
προσεβάλλετο άπό περιοδικός κρίσεις μανίας. Ή 
σχετική εϊδησις προσθέτει, δτι ό Πατασόν δέν πα

ρουσιάζει πρός τό παρόν κανένα άνώμαλον σύμ
πτωμα.

ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΟΙ πρωταγωνισταί της κινηματογραφικής δπε- 

ρέττας «Ή γάτα και τδ βιολί», Ραμδν Νοβάρρο 
και Ζανετ Μσκ Ντόναλντ, σκέπτονται νά δώσουν 
κατά την προσεχή χειμερινήν περίοδον μίαν σειράν 
συναυλιών είς τάς κνριωτέρας πόλεις τής Ευρώπης.

Κατ’ άρχάς ί)ά μεταβόνν είς Παρισίους, κατό
πιν δε διαδοχικώς είς την Ελβετίαν, Γερμανίαν, 
Αυστρίαν, ’Ιταλίαν ’Ιβπανίαν καί Αγγλίαν.

Ή μις Μάκ Ντόναλντ καί ό Ραμδν Νοβάρρο 
είναι επίσης δημοφιλείς ώς καλλιτέχναι τοϋ Θεά
τρου δπως καί ώς «αστέρες» τής δ&όνης.

^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιι̂
I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |

I ΚΩΝ· ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
= ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (Κρήτης) |

Τηλεγρ. Δ]σις: «ΛΙΝΑΡΔΟΣ» SI ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ |
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ)

|| Ήχητικαί Εγκαταστάσεις συστήματος s
| SAMSON ELECTRIC

ΑΛΚΛΖΑΡ
(ΘΕΡΙΝΟΣ) |

= Ήχητικαί Εγκαταστάσεις συστήματος Ξ
| SAMSON ^ELECTRIC

g lllllllllillllllll Ν £ Ο N lllllllllillllllll |
= (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ)Ξ —
Ξ Προβάλλονται πάντοτε τά εκλεκτότερα έργα Ξ
= τής Ευρωπαϊκής καί ’Αμερικανικής
= παραγωγής
= Τέλεια εργαστήρια λήψεως ταινιών Ιστορικών, =
Ξ Επιστημονικών, Ζουρνάλ, Διαφημιστικών = 
Ε κ. λ. π.
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“Οταν δ διευθυντής τοΰ φιλικού αύτοΰ περιοδι
κού, μοΰ έκαμε τήν τιμή νά μοΰ ζητήση συνεργα
σία γιά τό πανηνυρικό του τεύχος, δ νοΰς μου 
έπήγε μέ συγκίνησι, σέ μία χρονολογία. Σέ μία 
ήμερομηνία, πού έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τόν 
«Κινηματογραφικό ’Αστέρα», γιά δλους τούς έλλη 
νας φίλους τής Έβδομης Τέχνης, γιά τούς καλούς 
συνεργάτες τοΰ περιοδικού αύτοΰ, καί τέλος γιά 
μένα τήν Ιδία. Ξαναεΐδα τό φύλλο τοΰ ημερολογίου 
τών γενεθλίων τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος». 
Κι’ άνεπόλησα τήν εποχή, κατά τήν δποίαν έβλεπε 
τό φώς τό περιοδικόν αύτό. Ό κινηματογράφος 
ήτο τότε ή τέχνη τοΰ μέλλοντος. Εις τήν Ελλάδα 
αριθμούσε πολλούς άλλ’ άβεβαίους θιασώτας.

Κατά συνέπειαν οί φίλοι του τοΰ τόπου μας, 
είχαν άνάγκην ένός «αποστόλου»—τρόπον τινά— 
γιά νά τούς κάνη καί νά πιστεύσουν στήν εύερ/ε- 
τικότητα αύτής τής μεγάλης τέχνης τήν δποία ήδη 
αγαπούσαν. Κι’ δ «Κινηματογραφικός Άστήρ», 
συνετέλεσε πράγματι, στό ν’ άγαπηθή άκόμη περισ
σότερο ή ωραία, ή εκπολιτιστική, ή τερπνή αύτή 
τέχνη ή δποία είνε καί άνυπολογίστως εξυπηρετική 
γιά κάθε χώρα, άπό εθνικιστικής άπόψεως ... Μέσα 
σέ εύγενεΐς άγώνες δέκα χρόνων, δ ιδρυτής του κ. 
'Ηρακλής Β. Οικονόμου καί τό δεξί του χέρι—οί 
άκούραστοι συνεργάται του, (πού αν λυπάμαι γιά 
κάτι, είνε δτι συναισθάνομαι πώς άνάμεσά τους, 
είμαι εκείνη πού έδωσε τό λιγώτερο στήν ωραία 
τους προσπάθεια), προσέφεραν στούς "Ελληνας φί
λους τοΰ κινηματογράφου καί στούς επιχειρηματίας 
οί όποιοι άποζοΰν έξ αύτοΰ, ένα άρτιο περιοδικό, 
ένα πολύτιμο καί έξυπηρετικώτατο «Κινηματογρα
φικό ’Αστέρα».

Κατά τή δεκαετία πού μάς συνδέει διά τής τιμη
τικής συγγένειας μας μέ τό δημιούργημα τοΰ κ. 
Οικονόμου, άλλοι άνταγωνισταί μας, πού βρήκαν 
ίσως άνεπαρκή τόν «Κινηματογραφικό ’Αστέρα» 
καί τό έπιτελεΐον του διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
προορισμού τόν όποιον πρώτος αύτός άντελήφθη 
καί έταξεν ως σκοπόν του, έδωσαν τό φώς είς άλλα 
κινηματογραφικά περιοδικά. Δέκα τόν άριθμόν ! 
Αί επιθεωρήσεις αύταί, έζησαν δσον καί αί χίμαιραι. 
Δέν πρόκειται βέβαια νά ψέξω τούς ίδρυτάς των 
διά τήν βραχυζωΐαν τών περιι δικών των. Απλώς τήν 
λαμβάνω ώςάφορμήν, διάνα κάμω τήν δικαίαν δσον 
καί ενθαρρυντικήν διαπίστωσιν, δτι δ «Κ. Άστήρ» 
πού έπίστευσε περισσότερον είς τήν «κινηματογρα
φικήν Ιδέαν» καί είς τήν άνάγκην νά ζήση χάριν 
τής διαδόσεώς της καί τής έξυπηρετήσεώς της ώς 
τέχνης καί ώς βιοποριστικού επαγγέλματος εκείνων 
πού άποζοΰν άπό τόν κινηματογράφον, ήγωνίσθη 
περισσότερον, καί έζησε. Άλλ’ ή συνέχισις τής έκ- 
δόσεως τοΰ περιοδικού καί τών άγώνων του, δέν 
είνε τό άπαντον τοΰ κατορθώματος τοΰ ίδρυτοΰ 
του. Ό κ. Οικονόμου, πού οί αρχικοί άγώνες τής 
συμπληρουμένης δεκαετίας τοΰ περιοδικού του,

έσπειραν, στό τόσο αβέβαιο/ έδαφος τής «πρόχειρό- 9 
λογίας», ύπό τήν δποίαν λαμβάνονται τά πάντα · 
στόν τόπο μας, τήν ύπόσχεσιν τής κινηματογραφι- ■ 
κής μας έξελίξεως, εύτυχεΐ σήμερον νά δρέψη τούς 3 
καρπούς τών δημιουργικών του προσπαθειών πού J 
δέν έπήγαν χαμένες. Τό άβέβαιον μέλλον τής έβδό- 
μης τέχνης, τό όποιον, πρό τής έκδόσεως τοΰ J 
«Κ. Άστέρος», έξηρτάτο άπό τό πώς θά έπαιρνε δ 3 
κόσμος τόν κινηματογράφον ύπό τήν άτελή άκόμη 
μορφήν του τοΰ 1923, μέ τήν δεξιάν κατεύθυνσιν 
τήν δποίαν έδωσενδ «Κ. Άστήρ», στά κινηματογρα- 
φικά μας πράγματα, μέ τήν ύπεράσπισιν τών συχνό- J 
τατα άπειληθέντων δικαιωμάτων τοΰ κινηματογρα- a 
φικοΰ μας κόσμου, μέ τήν προστασίαν τών συμφε-^ 
ρόντων τού ιδίου αύτοΰ κόσμου είς τάς ’Επαρχίας, ό 
όποιος μακράν τοΰ κέντρου διά νά γνωρίζη τά 1 
καθέκαστα, έφωτίζετο άπό τήν ένήμερον «Κινημα
τογραφικήν Εβδομάδα» καί άπό τήν πάντοτε άμε- 
ρόληπτον κριτικήν καί είδησεογραφίαν τοΰ «Άστέ
ρος» καί, οΰτω έπροστατεύετο άπό τούς κινδύνους ■ 
πάσης ένδεχομένης έκμεταλλεύσεως καί τέλος μέ τήν 
έν γένει ενημερότητα τοΰ περιοδικού, τό άβέβαιον | 
αύτό μέλλον τοΰ κινηματογράφου, κατέστη εντός J 
δέκα χρόνων ένα ώραΐο παρόν. Οί έλληνες φίλοι-; 
τοΰ κινηματογράφου καί οί βιοπαλαισταί του είς : 
τόν «Κ. Αστέρα», εύγενή πρωτοπόρον καί κινηματο 
γραφικόν άγωνιστήν, οφείλουν καί αναγνωρίζουν'; 
είς αύτόν στοργικώς καί εύγνωμόνως, διά τής ύπο- 
στηρίξεως πού τοΰ δείχνουν, τήν ίκανοποιητικωτέ- 
ραν δικαίωσιν τής άγάπης των στόν κινηματογρά
φον καί τόν ιδεώδη συνδετικόν κρίκον πού άποτε- 
λοΰν αί στήλαι τοΰ περιοδικού μέ τήν διεθνή κινη
ματογραφικήν οικογένειαν.

Άν μένη λοιπόν νά προστεθή κάτι άπό μάς- 
τούς συνεργάτας τοΰ «Κ. Άστέρος», είνε τό νά τοΰ 
εύχηθώμεν έπί τή συμπληρουμένη δεκαετίφ του, νά 
έορτάση αίσιώτερον άκόμη άπό σήμερον τήν πεντη
κονταετίαν του. “Ισως δ ιδρυτής του καί ημείς νά 
εϊμεθα πλέον τότε οί απόμαχοι τής «κινηματογραφι
κής ιδέας». Άλλ’ ή άνάμνησις δτι δ κ. Οικονόμου 
ύπήρξεν δ πρόμαχός της, είς τόν τόπον μας, θά μείνη 
άναμφιβόλως αξέχαστη εις τούς διαδόχους του καί 
θά-τούς έμπνέη τό θάρρος νά προχωρήσουν είς τήν 
συνέχισιν τοΰ ώραίου έργου, τοΰ όποιου κατόπιν τό
σων πολυμόχθων άγώνων έστερέωσε τάς βάσεις.

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Τό γνωστόν αστυνομικόν μυθιστόρημα «Τό μυ- 
στήριον τής Αστυνομίας», θά κινηματογραφηθή- 
ύπό τής «Μέτρο - Γκόλντουϊν». Ώς πρωταγωνί
στρια έξελέγη ή νεαρά ηθοποιός Έλίζαμπετ Άλλαν.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΖΛΑΞ Συνεργασία κ. ΒΙΟΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ

Ειαραγωγη ULTRA FILM

ΝΥΧΤΕΣ ΣΑΓΓΑΙ-
■‘Ομιλοϋσ ι γερμανιστϊ) «Προεβλήθη είς τό ιΚοτοπονλειον» 

Έκμετάλλευσις : Κ. Σουλίδη.

Ε ’Έργον τό όποιον ικανοποιεί άπολύτως τούς θαυ- 
Β μαστός τών περιπετέιών καί τών άστυνομικών φίλμς. 
I Τό φιλμ έκτυλίσσεται είς τήν Κίναν, δπου μία συμ- 
■ μορία εύρωπαίων κακοποιών τρομοκρατεί τούς κα- 
κ-.οίκους μέχρις δτου ένας άμερικανός ντέντεκτιβ κα- 
■τορθώνει νά τούς συλλάβη καί νά έλευθερώση τόν 
■τόπον. Περιπέτειαι, μυστήρια, καταγώγια, πάλαι, 
■ άεροπλάνα, μάχαι, θωρηκτά, έπαναστάσεις, ύπάρχουν 
■δλα έν άφθονία, ούτως ώστε νά συγκρατήται μέχρι 
| τέλους τό ένδιαφέρον τοΰ θεατοΰ. Τό φίλμ περιττόν 
■νά τονίσω, δτι στερείται καλλιτεχνικής άξίας, άλλά 
■αύτό έλάχιστον έπηρεάζει τήν έμπορικήν του καρ- 
Βριέραν.

Ε Τό «Νύχτες Σαγγάϊ· έδώ ήρεσεν, δπως άσφα- 
■λώς θά άρέση καί ίς τάς έπαρχίας, δπου τό κοινόν 
Β δείχνει ιδιαιτέραν προτίμησιν διά τά τοιούτου είδους 
»ΡΥα' - g
■ ΠΑΡΑΓΩΓΗ BAVARiA FILM

ΒΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΟΦΜΑΝ
■Ο.ι ίο'ι» γε,ιμ ινι πί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έ-μετάλλευσις : Ε.Κ.Ε.
Ε Συνήθης φάρσα τής Άννυ “Οντρα, πραγματο- 

Β ποιηθεΐσα κατά τήν γνωστήν τεχνοτροπίαν τών έρ- 
■γων Λαμάκ - “Οντρα, μέ τό μόνον πλεονέκτημα δτι 
Κε’ις αύτήν ή ξανθή “Αννυ είναι ώραιοτέρα άπό κάθε 
■άλ/Ίν φοράν.

L Ό ζέν πρεμιέ Μαθίας Βίμανν είναι μετριώτατος 
■άν δχι άνυπόφορος. ’Αντιθέτως ή γνωστή καρατερί- 
■στα Ίντα Βούστ, δ Πάουλ “Οττο καί δ Γιοζέφ Άϊ- 
■χάϊ. (δ σωφφέρ) είναι ικανοποιητικοί είς τούς ρο- 
■λ'-υς των.
Κ, Τό φίλμ λόγω τής παρουσίας τής έκκεντρικής 
Β’Οντρα, ή όποία έξακολουθεϊ νά έχη άκόμα, δπως 
^Κγραφα καί είς τό προηγούμενον σημείωμα, άρκετούς 
■θαυμαστός, έσημείωσε σχετικήν έπιτυχίαν.

ΚίΑΡΑΓΩΓΗ «UNIVERSAL-

ΝΑΓΓΑΝΑ
ΚΌιιιλο-'ση γαλλισιί Προεβλήθη εις τόν
■ «dubbing») «’Απόλλωνα»

Έκμετάλλευσις: Λ-Ε.Κ.Ε.
■ ' Πρόκειται περί έκπαιδευτικοϋ φίλμ, είς τό όποιον, 
■ιά νά δοθή περισσότερον ένδιαφέρον, προσετέθει 
■ία αισθηματική ίστοριοϋλα.
Κ Δύο έπιστήμονες, ένας εύρωπαΐος και ένας ίάπων, 
Ι.άναχωροΟν διά τά ένδώτερα τής ’Αφρικής, δπου ή 
Ιβυΐγα τσέ - τσέ, ή όνομαζομένη άπό τούς ιθαγενείς 
|*ναγγάνα·.  κάμνει θραΰσιν μέ τήν άσθένειαν τοΰ 
■πνου, διά νά μελετήσουν έκ τοΰ πλησίον τήν νόσον 
ρΐαί νά ευρουν τό άντιφάρμακον.
■ ’Επακολουθούν διάφορα έπεισόδια, κατά τό μαλ- 
»ον καίήττον ένδιαφέροντα, άν καί κατά τόπλεϊστον 
•ανταστικά καί άπίθανα, κεί είς τέλος δ εύρωπαΐος 
Βατρός μέ τήν έκλεκτήν του, ή δποία τόν ήκολούθη- 
Κεν έως έκεΐ, κατορθώνει νά φέρη είς πέρας τήν 
Βποστολήν του. Μεταξύ τών ωραιότερων σκηνών. 

καί ύπάρχουν άρκεταί, άναφέρω, τήν δραπέτευσιν 
τών θηρίων άπό τούς κλωβούς των, ή δποία είνε 
δλοζώντανη καί θαυμάσια φωτογραφημένη, τήν 
πυρκαϊάν τοΰ χωρίου τών ιθαγενών, καί μερικάς έκ 
τοΰ φυσικού σκηνάς τής ζωής τών άγριων.

ΟΙ ήθοποιοί, πλήν τοΰ Μέλβιν Ντούγκλας δ όποιος 
ύποδύεται τόν ιατρόν, δέν έχουν μεγάλον ρόλον. Τόν 
πρωτεύοντα ρόλον παίζουν τά άγρια θηρία.

"Οσον άφορα τήν Τάλα Μπίρελ, τήν μοναδικήν 
γυναίκα τοΰ φίλμ, ή όποία προσπαθεί νά μιμηθή τήν 
Γκάρμπο, είναι μετριωτάτη. θά μπορούσε ό ρόλος 
αύτός νά δοθή είς καμμίαν άλλην καλλιτέχνιδα πε
ρισσότερον φυσικήν καί έκφραστικήν.

’Εν σιμπεράσματι τό ·Ναγγάνα» είναι πρωτότυ
πον καί ένδιαφέρον έργον, άπό τά καλά τοΰ είδους 
τούτου, τό όποιον παραλλήλως συνδυάζει καί άξιό- 
λογον έμπορικήν άξίαν.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ «ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ* ^~

ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑ
(ΌμΓ/οΓοα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»

Έκμετάλλευσις : Άνων. Κινημ. Έταιρίας.
Πρόκειται περί κοινής γαλλικής κομεντί τών 

boulevards, όφέιλομένης είς τόν γνωστόν θεατρικόν 
συγγραφέα "Υβ Μιράντ. ’Υπάρχουν έξυπνοι διάλογοι 
έξυπνες σκηνές, άλλά τό σύνολον ένθυμίζει ύπερβο
λικά θέατρον. Είς αύτό πταίει τόσον δ συγγραφεύς 
δσον καί δ σκηνοθέτης Ρενέ Γκισάρ, δ όποιος άρ- 
κεΐται είς τό νά φωτογραφή άπλώς τάς διαφόρους 
σκηνάς χωρίς νά λαμβάνη καμμίαν πρωτοβουλίαν. 
Οί ήθοποιοί είναι τό καλλίτερον σημεΐοντοΰ έργου. 
Άν καί παίζουν δλοι κάπως ύπερβολικά, έπηρεαζό- 
μενοι προφανώς άπό τόν θεατρικόν χαρακτήρα τοΰ 
έργου, έν τούτοις δέν μπορεί νά άρνηθή κανείς τήν 
προσωπικότητα καί τό μπρίο τοΰ Φερνάν Γκραβαί, 
τις λεπτές κωμικές έκφράσεις τοΰ Πιέρ Έτσεπάρ 
καί τό ταλέντο τοΰ Άντρέ Μπερλέ. Ή Μαίρη Γκλορύ 
ύστερε! άπό άλλες δημιουργίες της. Τόφίλμ ήρεσεν 
μόνον είς δσους γνωρίζουν γαλλικά οί όποιοι ήσαν 
είς θέσιν ' ά έκτιμήσουν τόν έξυπνον διάλογον και 
τήν θεατρικήν μαεστρίαν τοΰ Μιράντ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ FILM DE FRANCE

ΦΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟ 
(Όμιλοϋσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό “Πάνθεον,, 

Έκμετάλλευσις : Α. Ε. Κ. Ε
Τ ό έργον αύτό ήτο άξιον καλλιτέρας τύχης. 

Προβληθέν είς έβδομάδα άγρίου συναγωνισμοΰ έπέ- 
ρασεν σχεδόν άπαρατήρητον, ένώ δμολογουμένως 
ήξιζε πολύ περισσότερον άπό ώρισμένας δήθεν. .. . 
“ύπερπαραγωγάς,,. Τό σενάριο είναι άρκετά πρωτό_- 
τυπον καί ένδιαφέρον, έσκηνοθετήθη δέ ύπό τοΰ 
Λεό Μίττλερ μέ εύσυνειδησίαν καί στοργήν. Τό ύπό 
κρίσιν φίλμ θά ήτο άσφαλώς άπό τά καλλίτερα 
τής γαλλικής παραγωγής, έάν οί πρωταγωνισταί του 
ήσαν άλλοι. Ό Λουσιέν Μουρατόρ, τό άλλοτε_ καύ
χημα τοΰ γαλλικοΰ μελοδράματος, τραγουδά μέν 
πάντοτε καλά άλλά είναι φοβερά ύπερβολικός τόσον 
είς τό παίξιμό του δσον καί είς τήν ομιλίαν του, καί 
ή Βέρα Κορέν στερείται καί τής πλέον στοιχειώδους 
φυσικότητος. Φαίνεται δτι έχει τό τράκ τοΰ φακοΰ 
καί δέν μπορεί δχι μόνον νά παίξη άλλά ούτε κάν 
νά περιπατήση ή νά σταθή μέ άφέλειαν καί φυσικό-
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τητα. Τό μόνον παρήγορον σημεΐον είς τήν ερμη
νείαν τών ήθοποιών είναι ή Σιμόν Μπουρνταί, ή ύπο- 
δυομένη τήν κόρην τοΰ τενόρου, ή όποια έχει στιγμές 
πολύ πολύ καλές.

’Ανεξαρτήτως δμως τοΰ μειονεκτήματος τούτου, 
τό φίλμ περιέχει άρκετά έφόδια διά νά άρέση εις 
κάθε είδους κοινόν καί πιστεύω δτι όπουδήποτε καί 
άν προβληθή θά σημειώ^ττι επιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΑΓΗ «U.F.A.

0 ΜΑΥΡΟΙ 0ΥΣ3ΛΡ0Σ
(Όμιλοΰσα γερ'μανιστί)ΤΙρόξβλήΌιώής τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευοις Ε. *Κ~Ε.
"Ενα ρομαντικόν δβ^μα’ έκτλισσόμενον -έπί τής 

έποχής τοΰ Μεγάλου ΝαποΧέόντος, τό όποιον δέν 
έχει τίποτε άπό' τ.ήν άγρςότητα,Τοΰ τίτλου του. Τό 
ένδιαφέρον τοΰ φίλμ. ε^κψιταί άποκλειστικώς καί 
μόνον εις τήν παρουσίαν τοΰ Κόνρατ Φάϊτ, ό όποιος 
άν καί δέν κρατεί ρόλον άντάξιόν του, έν τούτοις 
τόν ύποδύεται περίφημα καί κατορθώνει μέ τήν 
προσωπικότητά του νά μάς κάνη νά παραβλέπωμεν 
τάς άπιθανότητας ώρισμένων καταστάσεων, τήν 
άδυναμίαν τοΰ σενάριο καί τήν μετριότητα τοΰ συ
νόλου. Άπό τούς άλλους ήθοποιούς διακρίνονται ή 
Μαίντυ Κρίστιανς, ό Βόλφ "Αλμπαχ Ρέττυ, καί ό 
Μπέρναρ Γκέτζκε, ό όποιος δμως άδικεΐται ύπερβο
λικά άπό τόν άχαρι ρόλον του.

Τό έργον έδώ, δέν έσημείωσεν έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΑΓΗ ‘UFA,,

ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑΣ
(Ομιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τόν “Απόλλωνα, 

Έκμετάλλευσις : Ε. Κ Ε.
Περιπετειώδες έργον άπό τά συνήθη, πραγματευ_ό- 

μενον, έπιπόλαια καί έπιφανειακά, τό έμπόριον τής 
λευκής σαρκός. Ό σκηνοθέτης είργάσθη εύσυνείδητα 
άλλά χωρίς άτομικότητα. Οί πρωταγωνισται Τόμμυ 
Μπουρντέλ καί Ζάν Γκαμπέν αδικούνται άπό, τούς 
ρόλους των καί ή Μπριγκίττε Χέλμ είναι ώραΐα 
άλλά πάντοτε ψυχρά καί άψυχη. Μερικαί νυκτεριναί 
άπόψεις τών πλοίων τελείως άποτυχημέναι, δεικνύ
ουν δλοκάθαρα ότι πρόκειται περί μικρογραφιών. 
Τά καλλίτερα σημεία τοΰ φίλμ είναι ώρισμένα «έξω- 
τερικά» ένός γραφικοΰ λιμένος (κατά πιθανότητα 
Ίσπανικοΰ) καί τό χαριτωμένο παίξιμο τής μικρού
λας Σιμόνης Σιμόν.

Τό έργον παρά τόν λαϊκόν χαρακτήρα του, έση
μείωσε μετρίαν έπιτυχίαν. 

ΠΑΡΑΓΑΓΗ «U.F.A.

ΠΛΩΤΗ ΝΗΣΟΣ No 1 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ 
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Ποοεβλήθη εΐ; τό «Τιτάνια»

Έκμετάλλευσις : Ε.Κ.Ε.
Τό Αθηναϊκόν κοινόν πρέπει νά είναι ένθουσια- 

σμένον αύτήν τήν έβδομάδα. Τοΰ προσέφέρθησαν 
συγχρόνως τρία άπό τά μεχοιλύτερα φίλμς τών δυο 
τελευταίων χρόνων. Τό *Γχράντ  'Οτέλ*  είς τό «Ατ
τικόν, τό * Σημεΐον τοΰ Σ’αυροϋ» είς τό «Παλλάς , 
καί τό «Ή πλωτή νήσος No 1» είς τό «Τιτάνια». 
Κάθε ένα άπ’ αύτά είς τό είδος του είναι περίφημον. 
Τό τελευταϊον δείχνει μίαν μεγάλην» προσπάθειαν 
τής γερμανικής κινηματογραφίας. Ή κεντρική ιδέα 
τοΰ φίλμ είναι πολύ ένδιαφέρουσα καί στέκεται λαμ
πρά καί άπό καθαρώς έπιστημονικής ' άπόψεως. Μία 
πλωτή νήσος άπό χάλυβα, στήνεται είς τόν ,Άτλάν,- 
τικόν ’Ωκεανόν, είς τό μέσον άκριβώς τής' άποστά-

βεώς··μί?ΐαξύ Εύρώπης καί 'Ηνωμένων Πολιτειών διά 
νά διευκολύνη τόν διάπλουν δι’ άεροπλάνων.

Τά λοιπά, ή αισθηματική ιστορία καί ή^ άντιζηλία 
τών δύο φίλων, τό μυστήριον πού πλαναται μέχρι 
τέλους, καί ή διάφορες άλλες περιπέτειες, έχουν έπι- 
νοηθή διά νά προκαλοΰν τό ένδιαφέρον καί τήν προ
σοχήν τοΰ θεατού. Άσφαλώς δέ καί τό μέρος τό 
όλιγώτερον άξιόλογον τοΰ φίλμ είναι άκριβώς αύτό.

-Έκέΐνο πού κινεί ιδιαιτέρως τήν προσοχήν μας 
έκ-τός άπό τό$ όγκον τών . ντεκόρ καί τάς,θαυμαστός 
μηχανικός λεπτομέρειας τής πλωτής νήσου, είναι 
ή φωτογραφία, όφειλομένη είς τόν Γκύντερ Ριττάου. 
Σπάνια σέ ταινία έχομεν συναντήσει τόσον θαυμά
σιες εικόνες, παρόμοιες άντιθέσεις τοΰ λευκοΰ καί 
τοΰ μαύρου χρώματος, τόσον καλλιτεχνικήν , έκλο- 
γήν τών γωνιών λήψεως. Καί ή φωτογροφία, ώς 
γνωστόν, σ’ ένα κινηματογραφικόν έργον παίζει 
σπουδαιότατον ρόλον.

Άπό τούς ήθοποιούς ξεχωρίζει άπόλυτα ό Σάρλ 
Μπουαγιέ. Ό έκλεκτός γάλλος καλλιτέχνης, στό 
ρόλο τοΰ άεροπόρου “Ελισεν, σημειώνει μίαν άπό 
τις καλλίτερες δημιουργίες τής καρριέρας του.Κρντά 
του ώχριοΰν δλοι οί άλλοι έρμηνευταί, μηδέ τοΰ 
Ζάν Μυρά έξαιρουμένου. 'Η Ντανιέλ Παρολά έχει 
στιγμές μόνον καλές.

Άπτ εμπορικής άπόψεως τό φίλμ δεν έξετιμήθη 
άπό τό κοινόν μας δσον έπρεπε. Καί άν έπρανμα- 
τοποίησε μεγάλον άριθμόν ξίσιτηρίων τδΟτό δφείλε- 
ται κυρίως είς τό Κινηματοθέατρον είς δ προε». 
βλήθη. Είς ένα άλλο κινηματοθέατρον δέ.ν,θά έπραγ 
ματοποίει, ούτε τά μισά είσιτήρια. .

Είναι πραγματικά_κρϊμα έργα τέχνης, ώς τό υπό 
κρίσιν, τά όποια τιμούν τόν κινηματογράφον, νά μή 
σημειώνουν τήν έπιτυχίαν πού έχουν κάθε δικαίωμα 
νά έλπίζουν, λόγω τής άτελοΰς κινηματογραφικής 
μορφώσεως καί τοΰ κακοΰ γούστου τοΰ κοινοΰ μας. 
Άλλά καταντά κουραστικόν νά έπαναλαμβάνη κα
νείς πολλές φορές τά ίδια πράγματά!

Π ΑΡΑΓΩΓΗ G. F. F. Α.

ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ \ΥΟ ΝΥΚΤΕΣ 
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «ΠάνΘεον» 

Έκμετάλλευσις : Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη
Πιθανόν τά έργα τοΰ είδους τούτου είς τήν έπο

χήν τοΰ βωβοϋ κινηματογράφου νά ήσαν κατάλληλα 
διά τήν οθόνην, δπου τό μυστήριον τής ’Ανατολής, 
άποΜδόμενον χάρις είς τήν σιωπήν, καί ό παραμυ
θένιος πλούτος τών ντεκόρ καί τής σκηνοθεσίας 
έχοήτευον καί έτερπον τόν θεατήν. Σήμερον, προι
κισμένα μέ τόν λόγον, άπογυμνώνονται άπό κάθε 
γοητείαν καί άποδεικνύεται πλήρως πόσον ψεύτικα 
καί συμβατικά κατασκευάσματα είναι. Άπόδέιξτς 
πόσην έπιτυχίαν έσημείωσεν πρό δεκαετίας τό 
«Κισμέτ» τό άντιπροσωπευτικώτερον έργον τοΰ 
είδους μέ τόν Ότις Σκίννερ καί τι άποτυχίαν τό, 
αύτό έργον μέ τόν ίδιον πρωταγωνιστήν εις τήν πε- 
ρισυνήν ομιλούσαν έκδοσιν του.

Τό «Χίλιες καί δύο νύκτες», άφελές καί άνόητον 
ώς,,σενάριο, προσπαθεί νά στηρίξη τήν έπιτυχίαν του 
είς τόν πλούτον τής σκηνοθεσίας. Δυστυχώς καί άπό 
αύτής τής άπόψεως ό θεατής δέν μένει ικανοποιη
μένος. Τό κοινόν κάμνει μίαν πρόχειρον σύγκρισιν 
μέ τά παλαιότερα άνατολίτικα έργα (Κλέπτης τής 
Βαγδάτης, Τά παραμύθια τής Χαλιμάς, Κισμέτ, κ ά.) 
καί βέβαιά ή-σύγκριτης αϋτη δέν άποβαίνει ύπέρ τών 
χάρτινων ντεκόρ τοΰ ύπό κρίσιν έργου, Ό Ίβάν 
Μοσζοϋκιν ό δυστυχής χαντακώνεται τελείως μέ τόν 
άστεΐον,-ρόλον-ποΰ τοΰ ένεπιστεύθησαν καί τά γαλ
λικά του προκαλοΰν ειρωνικά μειδιάματα.
.. Γενικώς πρόκειται περί άποτυχήμένου έργου, το
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ί όποιον, μολονότι δέν ήρεσε έσημείωσεν έν τούτοις' 
' έμπορικήν έπιτυχίαν, χάρις ,είς τόν τίτλον του καί 
Βεις τό γεγονός δύ ούδέν αξιον^όγου έργον, πλήν 
-τής ’Σερενάτας Σοϋμπερτ», προεβάλετο κοιτά τήν, 
’Ιδίαν έβδομάδα ύπό των άλλων κινηματογράφων.

ΠΑΡΑΓΟΓΗ · ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΟΥΊ'Ν ·

Ο ΜΠΑΣΤΕΡ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ 
^{Όμιλοΰσα άγγλιστΐ) Προεβλήθη είς τό “’Αττικόν,, 

Έκμετάλλευσις: “Μέτρο - Γκόλντουϊν,.
Πολλάκις έτόνισα άπό τών στηλών τούτων δτι 

■ ό Μπάστερ Κήτον πιθανόν νά θεωρήται μεγάλος 
I κωμικός άλλά δέν είναι διόλου κατάλληλος διά τήν 
f Ελλάδα. ’Από τήν έποχήν ποΰ ένεφανίσθη ό δμιλών 

δέν ένθυμοΰμαι καμμίαν κωμωδίαν τοΰ Μπάστερ ποΰ 
'.νά ήρεσέν είς τό κοινόν μας καί νά έσημείωσεν 
f έπιτυχίαν. Σκοπός τών κωμικών έ'ργων είναι νά 
^προκαλοΰν άβίαστο τόν γέλωτα τών θεατών. Όχι 
ρμόνον δέν συμβαίνει αύτό μέ τά έργα τοΰ Κήτον, 
ί άλλά τούναντίον είναι μοναδικά είς τό νά φέρνουν 
μάκριβώς τό άντίθετον άποτέλεσμα, δηλαδή, είς τό 
Ι'ϊ/ά κάμουν τόν θεατήν νά πλήττη καί νά μελαγχολή

Ό “Μπάστερ έλληνιστής,, δέν ξεφεύγει άπό τόν 
| κανόνα. Πρόκειται περί έργου που έπιζητεΐ διά 
^διαφόρων μέσων νά διασκεδάση τόν θεατήν άλλά 
Βπού δέ > τό κατορθώνει παρά κατά άραιότατα μόνον 
'διαστήματα.

Τό φιλμ αύτό, άντικαταστήσαν τό θαυμάσιον 
I “Γκράντ Ότέλ,, είς τό πρόγραμμα τοΰ “Άττικοΰ,, 
[έσημείωσεν άποτυχίαν.

ί ΠΑΡΑΓΟΓΗ “ΜΕΤΡΟ—ΓΚΟΛΝΤΟΥΙΝ,,

«ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ»
ΕΡμιλοΰσά γαλλιστί «dubbing» Προεβλήθη στό «Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις «Μέτρο Γκόλντουϊν»
Γκράντ Ότέλ, ένα άριστοκρατορικό ξενοδοχείο 

ΤποΟ ύπάρχει σέ κάθε μεγαλούπολυ διαρκής κίνησις, 
Τένας κόσμος άπό τά πλέον άνομοιογενή στοιχεία τό 
ί-κατακλύζει, άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν, ένα σω- 
Ερό μικρά δράματα συμβαίνουν, ένφ δλα μένουν πάν- 
Ιήοτε ίδια καί άμετάβλητα. Αύτή εϊναι περιληπτικά 'ή 
|ίδέα τοΰ μυθιστορήματος τής Βίκυ Μπάουμ, τήν οποί- 
Ε αν έζωντάνευσε σέ θαυμαστές είκόνες δ σκηνοθέτης 
κΈντμοντ Γκούλντιγκ. "Ενας συνθετικός πίνακας πού 
|μέσα του φαντάζουν ένα σωρό ζωές συγκεντρωμένες 
σ’ ένα κοσμοπολίτικο ξενοδοχείο. 'Η συνάντησις και 
ό χωρισμός άνθρώπων ποΰ έρχονται άπό διάφορα 

ι,μέρη, ζοΰν γιά λίγο μέσα σ’ αύτό, γνωρίζονται, γλεν- 
ίτοΰν, διασκεδάζουν, άγαπιοΰνται, γιά νά ξαναφύγουν 
,καί πάλιν πρός τό άγνωστο. "Ενα fait divers τής κα- 
[θημερινής ζωής, θαυμαστό άπό ρεαλισμό καί παρα- 
Ετηρητικότητα.

Είναι ή μοναδική κινηματογραφική διασκευή ποΰ 
I είδα έως τώρα, ποΰ δχι μόνον δέν προδίδει τό βι- 
κβλίον άπό τό όποιον ένεπνεύσθη, άλλά άπεναντίας 
tτό συμπληρώνει θαυμάσια. Αύτος δ χαρακτηρισμός 
Fάρκεΐ διά νά δείξη δλη τήν άνώτερη καλλιτεχνική 
|άξία τοΰ φίλμ.
Ρ Τεχνικόν μέρος, φωτογραφία, φωτισμός, ντεκόρ, 
ίμοντάζ, ντεκουπάζ, κτλ. είναι δλα πρώτιστης τάξεως 
I καί άποτελοΰν ένα σύνολο κυριολεκτικώς θαυμαστό. 
ί-Διά τήν δπόκρισι τών ήθοποιών, δεδομένου δτι πέρνει 
Β μέρος δλο τό βαρύ πυροβολικόν τής “Μέτρο,, είναι 
ι περιττόν νά τονίσω δτι εϊναι ή λαμπροτέρα ποΰ είδα 
I μέχρι σήμερον. Δέν γνωρίζει κανείς ποιόν ήθοποιόν 
|νά προτιμήση. Όλοι, χωρίς έξαίρεσι, είναι περίφη- 
ί,μοι καί ενσαρκώνουν τέλεια τούς ρόλους των. Πε-

s.

ριοριζόμεθα απλώς είς τό νά τούς άναφέρωμεν δ- 
λούς: Γκάρμπο (χορεύτρια Γ,κρουντσίσκαγια) Τζών 
Μπάρρυμορ (βαρώνοξ ΓΚάίγκέρν) Τζόαν Κράουφορντ 
(δάκτυλογράφος Φλογίτσα) Λιονέλ Μπάρρυμορ (λο
γιστής Γκριγκελάϊν) Ούάλλας Μπήρρυ (διευθυντής 
Πρέϋσιγκ) Λέβις Στον (ιατρός) Τζών Χέρσολντ (θυ
ρωρός).

θά μπορούσε έν τούτοις νά γίνη μία έξαίρεσις 
διά τήν μεγάλην Γκάρμπο. ή όποία έχει στιγμές -(δ
πως επί παραδείγματι στήν έρωτική σκηνή μέ τόν 
Τζών Μπάρρυμορ καί στήν τελική σκηνή τοΰ τηλε
φώνου) κυριολεκτικώς συγκλονιστικές.

Τό «Γκράντ Ότέλ» δέν είναι άπό τά έργα ποΰ 
κρίνονται μέ δυο γραμμές καί λυποΰμαι γιατί δ χώ
ρος δέν μοΰ έπιτρέπει νά άσχοληθώ άναλυτικώτερα..

"Εχω νά προσθέσω άκόμη δτι παρόμοια φίλμ 
μόνον κατά πολύ άραιά διαστήματα μας παρουσιά
ζει ό κινηματογράφος^ καί δτι συνιστώ, χωρίς καμ- 
μιά έπιφΰλαξη, νά τό παρακολουθήσουν δλοι οί φίλοι 
τοΰ καλοΰ κινηματογράφου.

ΠΑΡΑΓΟΓΗ “ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ,,

«ΤΟ ΣΗΜΕΪΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
('θιΐιλοΟσα γαλλιστί «dubbing·) Προεβλήθη σιό -Παλλάς: 

Έκμετάλλευσις : A. Κ. Ε.
"Ενα μεγαλοπρεπές Θέαμα, ένίοτε συναρπαστι

κόν, τό δποϊον μας δίδει μίαν πλουσίαν καί περίερ
γον άναπαράστασιν τής πλέον χαρακτηριστικής'Ρω
μαϊκής έποχής. Τό «Σημεϊον τοΰ Σταυρού» μας ένθυ- 
μίζει ύπερβολικά τό «Κβό Βάντις» τοΰ Σιέγκεβιτς. 
Άμφότερα άσχολοΰνται μέ τούς διωγμούς και τά βά
σανα τών Χριστιανών έπί Νέρωνος.

Τό «Σημεϊον τοΰ Σταυροΰ· όφείλεται εις τόν 
Σέσιλ ντέ Μίλ. Αύτό νομίζω λέγει πολλά διά τήν 
σκηνοθεσίαν του. Ό δημιουργός τών «Δέκα έντολών» 
καί τοΰ «Βασιλέως τών Βασιλέων» γνωρίζει καλλί- 
τερον άπό κάθε άλλον νά μας καταπλήσσει μέ τά 
θεάματά του. Ή πυρκαϊά τής Ρώμης, τό λουτρόν τής 
Ποππαίας, ή συγκέντρωσις τών χριστιανών είς .. τά 
έρείπια, ή έπίθεσις τών στρατιωτών, ή τελευταία 
προσευχή καί ή άνοδος πρός τόν θάνατον, δ ‘Ιππό
δρομος, αί μεγαλοπρέπειαι καί τά φρικιαστικά θεά
ματά του, είναι είκόνες πραγματικώς ώραϊαι καί με
γαλοπρεπείς.

Οί ήθοποιοί χάνονται μέσα είς τό πλούσιον σύ
νολον καί είς τόν δγκον τών ντεκόρ καί τής σκηνο
θεσίας, Οϋτω καί ή ύπόθεσις άπό άπόψεως καθάρας 
συγκινήσεως μας αφήνει άδιαφόρους. Αί δυστυχίαι 
τής Μέρτσιας καί ό έρως τοΰ Μάρκου δέν κατορθώ
νουν νά μάς συγκινήσουν πολύ, διότι έκτυλίσσονται 
μέσα είς πολλάς παρελάσεις, μέσα είς μεγάλην κί- 
νησιν τοΰ δχλου, τοΰ πραγματικού πρωταγωνιστοΰ 
τής ταινίας ταύτης, καί έπισκιάζόνται άπό τήν' φρί
κην τών άνθρωπίνων θυμάτων είς τόν στίβον, άπό 
τόν μέχρις έξοντώσεως άγώνα τών ξιφομάχων καί 
άπό τά γεύματα τών θηρίων μέ σώματα χριστιανών.

'Ορισμένοι άναχρονισμοί (οϊ ΰμνόι τών χριστια
νών κατά τό 64 μ. X. όπότε δέν ύπήρχεν άκόμη ούτε 
ή γρηγοριανή λειτουργία, ό τρόπος συμπεριφοράς 
τών Ρωμαίων ποΰ ενθυμίζει τό savoir f.iire τής βα- 
ρώνης Στάφ, ή ύπερμοντέρνα χορεύτρια Ντάτσια, τά 
κοστούμια καί τά κτενίσματα τών γυναικών κ. ά.), 
έγειναν άπό σκοποΰ διά νά εύχαριστοΰν τήν δρασιν 
καί τήν άκοήν τοΰ θεατοΰ.

Τά κύρια πρόσωπα τοΰ έργου, δσονδήποτε καί 
άν είναι τό ταλέντο των, γίνονται άπλοι κομπάρ 
σοι, παίζοντες δραματικά σκέτς μέσα είς ένα σύνο
λον ποΰ άποτελεϊ αύτήν ταύτην τήν ύπόθεσιν. Έν 
τούτοις ή Κλωντέτ Κολμπέρ, θαύμα ώραϊότητος καί 
ό Τσάρλ Λώτον, δ όποιος μάς δίδει ένα Νέρωνα
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ποΰ πλησιάζει πολύ πρός τήν Ιστορικήν παράδοσιν, 
κατορθώνουν νά διακριθοΰν. Ό Φρέντερικ Μάρς έ'χει 
μεγαλοπρέπεια / είς τήν έμφάνισίν του άλλά ή Έλί
ζα Λάντι είναι ύπερβολικά ψυχρά είς τόν ρόλον τής 
μικρας Χριστιανής.

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί μεγαλοπρε
πούς θεάματος, τό όποιον άπήτησε μεγάλρν ύπομο- 
νήν, μακράν προπαρασκευήν, ταλέντο καί ιδιαίτατα, 
πολλά δολλάρια. Ή έπιτυχία του είς τήν πόλιν μας 
ύπήρξεν άναμψισβήτητος.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ “CNE-ALLIANZ..

ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΕΡ
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη συγχοόνως είς 

τά Τιτάνια· καί «Σπλέντιτ).
Έκμετάλλευσις : Ε Κ.Ε.

"Ενας άτυχής ερως τοϋ Φράντς Σοΰμπερτ, ποΰ 
τόν ήνάγκασε νά άφήση άτέλειωτη τήν περίφημη 
«'Ημιτελή συμφωνία· του, έδωσεν άφορμήν είς τόν 
Βίλλυ Φόρστ νά μάς παρουσιάση τό πραγματικώς 
ώραϊον αύτό μουσικόν έργον. Όμολογώ δτι έπή- 
γαινα μέ έπιφϋλαξιν νά παρακολουθήσω τό φίλμ. 
Ό Βίλλυ Φόρστ ώς σκηνοθέτης δέν μοΰ ένέπνεε με
γάλην έμπιστοσύνην. Έν τούτοις ή «Σερενάτα τοϋ. 
Σοΰμπερτ» μοΰ άφήκε τάς καλλιτέρας τών έντυπώ- 
σεων.”Εχει βέβαια ό Φόρστ πολλά άκόμη πράγματα, 
και ίδίως τεχνικής φύσεως, νά μάθη, άλλά τό τα
λέντο του, ή καλλιτεχνική του διαίσθησις, ή φινέτσα 
του, θριαμβεύουν και είς τό δυσκολώτατον πεδίον 
τής ρεζί. . , ,

Οί έρμηνευταί του δλοι είναι ικανοποιητικοί. 
Διακρίνομεν τήν Μάρθα ’Εγκερτ, ή δποία νοητεύει 
τόσον μέ τήν έμφάνισίν καί τό παίξιμό της δσον καί 
μέ τήν γλυκυτάτην φωνήν της, καί τόν Χάνς Γιαράϊ, 
διακεκριμμένον ηθοποιόν τοΰ Βιεννέζικου θεάτρου, 
δ δποϊος μάς δίδει μίαν περίεργον άλλά ένδιαφέ- 
ρουσαν σιλουέτταν τοΰ Σοΰμπερτ.. Εκείνο δμως 
ποΰ καθιστά τό φίλμ έξαιρετικόν είναι ή μουσική 
του. Ποτέ μέχρι σήμερον δέν μάς έδόθη ή εύκαιρία 
νά άκούσωμεν είς τόν κινηματογράφον, παρομοίαν 
μουσικήν. Ίο έργον δλόκληρον είναι μία μουσική 
πανδαισία, καί τό ’Αθηναϊκόν κοινόν έξαιρετικά 
φιλόμουσον (τούλάχισιον έχει αύτό τό προσόν) τό 
έξετίμησεν είς τήν άξίαν του.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «ΠΛΡΑΜΑΟΥΝΊ»

ΟΝΕΙΡΩΔΕΣ ΒΑΛΣ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) : Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις : Άνων. Κινημ. Εταιρίας.
ΟΙ ’Αμερικανοί εΐχον δίκαιον νά άλλάξουν τόν 

τίτλον τοΰ έργου καί νά τό δνομάσουν «The Smiling 
lieutenant· (Ό μειδιών ύπολοχαγός), διότι τό φίλμ 
ποΰ είδαμε δέν έχει παρά μακρυνήν μόνον σχέσιν 
μέ τήν γνωστήν όπερέτταν τοΰ Στράους. Δέν άπο- 
μένουν άπό τό «’Ονειρώδες Βάλς» παρά τά ονόματα 
τών πρωταγωνιστών, αί γενικαί γραμμαί τοΰ ρο- 
μάντζου τής βιολονιστρίας Φράντσι μέ τόν Νίκι, καί 
ώρισμένα μουσικά κομμάτια ποΰ χρησιμεύουν δμως 
μόνον ώς μουσική συνοδεία. Ό ’Ερνεστ Λιούμπιτς 
προσεπάθησε νά καταστήση μοντέρνο τό έργον τοΰ 
Στράους, προσέθεσε διαφόρους σανσονέττες καί 
φόξ—τρότ, καί τό άποτέλεσμα είναι δτι εύρισκό- 
μεθα ένώπιον ένός άνομοιογενοΰς φίλμ, τό όποιον 
μάλλον είςπό παθητικόν τοΰ μεγάλου δημιουργοΰ 
του πρέπει νά καταλογισθή. Εκτιμώ καί θαυμάζω 
έξαιρετικά τόν Λιούμπιτς, τόν όποιον θεωρώ έναν 
άπό τούς μεγαλυτέρους σκηνοθέτας τοΰ κόσμου, 

αύτό δμως δέν μέ έμποδίζει άπότό νά δμολογήσω 
δτι τό «’Ονειρώδες Βάλς» του μέ άπεγοήτευσεν. 
'Ωρισμέναι λεπταί σκηναί, ποΰ δείχνουν τήν φινέτσα 
καί τήν μαεστρία τοΰ σκηνοθέτου, δέν λείπουν, δπως 
καί κάποια σατυρική διάθεσις στρεφομένη ιδίως κατά 
τών βασιλέων, καί κατά τοΰ πρωτοκόλλου καί τής - 
έθιμοτυπίας τών άνακτόρων, άλλά τό σύνολον δέν 
είναι άντάξιον ένός ’Ερνεστ Λιούμπιτς, Ένθυμού- 
μεθα δέ μέ συγκίνησιν τήν βωβήν έκδοσιν τοΰ ίοίου 
έργου άπό τόν Μπέργκερ μέ τόν Βίλλυ Φρίτς, τήν 
Ξένια Ντέσνυ καί τήν Κρίστιανς.

Ό Μωρίς Σεβαλιέ διατηρεί πάντοτε τήν θαυμα
στήν άνεσίν του ένώπιον τοΰ φακοΰ άλλά δέν άλλάσ- 
σει διόλου τό παίξιμό του. Κίνδυνος μεγάλος δι’ένα 
καλλιτέχνην διότι ύπάρχει ό φόβος τής μονοτονίας. 
Ή Κλωντέτ Κολμπέρ έκφραστική, άλλά ;περιμέναμε 
περισσότερα πράγματα άπό τήν έκλεκτήν καλλιτέχ- 
νιδα. "Οσον άφορσ τήν Μύριαμ Χόπκινς κατωρθώνει 
νά μή φαίνεται γελοία εις τόν άχαρι ρόλον της.

Τό φίλμ λόγφ τοΰ γνωστοτάτου τίτλου του καί , 
τών όνομάτων τοΰ σκηνοθέτου καί τοΰ πρωταγω- 
νιστοΰ, δέν στερείται έμπορικής άξίας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΟΥΦΑ

« Τ Σ Α Ρ Ν Τ Α Σ »
Όμιλοΰσα Γερμανιστί Προεβλήθη στόν ·>’Απόλλων» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Μουσική κωμφδία άπό τάς πλέον συνήθεις, ή οποία 
δέν παρουσιάζει κανένα καλλιτεχνικόν ή άλλο έν
διαφέρον. Τό πλέον άσθενές σημεϊον τής παραγωγής 
ταύτης είναι τό σενάριο τό όποιον οΰτε είς τόν σκη
νοθέτην έπιτρέπει νά έπιδείξη τίποτε τό άξιοσημείω
τον (πλήν μερικών εικόνων τής ^Ούγγαρίας, καί μιάς 
έκ τοΰ φυσικοΰ σκηνής άθλητικών άγώνων τής στρα
τιωτικής σχολής τής Βουδαπέστης) οΰτε είς τούς 
ήθοποιούς δίδει τήν εύκαιρίαν νά δείξουν τό ταλέν
το των, έάν έχουν, έφ’ δσον οΐ ρόλοι πού έρμηνεύουν 
είναι ρόλοι άνδρεικέλλων.

Τό μόνον ποΰ διεπιστώσαμεν άπό τήν παρακο- 
λούθησιν τοΰ φίλμ, είναι δτι ό συμπαθής κωμικός 
Τίμπορ φόν Χάλαυ άδιχεΐται ύπερβολικά καί δτι ή 
Ρόζ Μπαρσόνυ χορεύει καλά.

Συμπέρασμα: Έργον τό όποιον στερείται κάθε 
ένδιαφέροντος καί τό όποιον, φυσικά, δέν ήρεσεν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «OSSO*

ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ»
Όμιλοΰσα Γαλλιστί (Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν») 

Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη

Είναι περίεργον νά βλέπη κανείς τόν Μαρσέλ 
Λερμπιέ, έναν άπό τούς έλαχίστους πρωτοπόρους 
τοΰ γαλλικοΰ κινηματογράφου νά καταντήση νά μάς_ 
δίδη τά μέτρια έκεϊνα άστυνομικά φίλμ «Τό μυστή 
ριον τοΰ κιτρίνου δωματίου» καί τό «Μυστικόν τής 
κυρίας μέ τά μαΰρα» ή έργα ώς , τό «Γεράκι» που 
δέν είναι τίποτε περισσότερον άπό φωτογραφημένον 
θέατρον. Πάντως διά τό τελευταΐον έχομεν νά προ- 
σθέσωμεν δτι έάν έχει αύτό τό βασικόν σφάλμα έχει 
δμως καί προτερήματα τά όποια τό καθιστούν φιλμ 
ένδιαφέρον καί άξιοπρόσεκτον. Καί κατά πρώτον τό 
δτι δ Λερμπιέ κατώρθωσε νά καταστήση σύγχρονον, 
κατά τό δυνατόν βέβαια, τό προπολεμικόν δράμα τοΰ 
Φρανσίς ντέ Κρουασσέ, είναι άσφαλώς κάτι. Κατόπιν, 
άξιοσημείωτα είναι τό ντεκουπάζ, τά ντεκόρ καί 
ιδιαίτατα τό παίξιμο τών ήθοποιών. Ό μεγάλος Σάρλ 
Μπουαγιέ είς τόν δύσκολον ρόλον του είναι άψογος 
Χωρίς άμφιβολίαν αύτός συγκεντρώνει δλον τό έν 

διαφέρον τοΰ φίλμ. Ή πριγκήπισσα Νατάλια Πάλεϋ 
έχει πηγαΐον καί πλούσιον αίσθημα, καί αύτό έξου- 
δετερώνει έν μέρει κάποιαν άπειρίαν της, ποΰ όφεί- 
λεται είς τό δτι διά πρώτην φοράν κάμνει τήν γνω
ριμίαν τοΰ κινηματογραφικού φακοΰ. Πάντως μπορεί 
νά θεωρηθή άπό τοΰδε ώς καλλιτέχνις «φτασμένη» 
καί περιμένομεν νέας δημιουργίας της διά νά τήν 
κρίνωμεν καλλίτερα. Ό Πιέρ Ριτσάρ—Βίλμ, είς τόν 
άχαρι ρόλον τοΰ άντιζήλου, δεικνύει διά μίαν άκό
μη φοράν _τήν φινέτσα τοΰ ταλέντου του.

θεωρώ σκόπιμον νά προσθέσω άκόμη δτι ή φω
τογραφία είναι πολύ σκληρά είς ώρισμένα σημεία 
καί δτι ή φωνοληψία είναι έν πολλοΐς έλαττωματική.

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί άνομοιογενοΰς 
έργου, εις τό όποιον τά έλαττώματα συγχέονται μέ 
τά προτερήματα,_άλλά τό όποιον άξίζει νά δή κα
νείς άποκλειστικώς καί μόνον διά τήν δημιουργίαν 
τοΰ Σάρλ Μπουαγιέ. Έδώ έσχε σχετικήν έπιτυχίαν.

-ϊ*-  -
< Λ I Μ Π ΕΛ Α·Ι· »

Όμιλοΰσα Γερμανιστί (Ποοεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό έργον αύτό, πού τόσον μάς συνεκίνησε πρό 
έτών εις τήν βωβήν έκδοσιν του, μέ πρωταγωνί
στριαν τήν Έβελιν Χόλτ, έκλήθημεν έκ νέου νά τό 
παρακολουθήσωμεν ώς όμιλοΰσαν ταινίαν αύτήν τήν 
φοράν, κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Μάξ Όφιλς καί μέ 
ήρωΐδα τήν Μάγδα Σνάϊντερ. Όμολογώ δτι ή προ- 
τίμησίς μου στρέφεται άμέριστος πρός τήν παλαιόν 
έκδοσιν. Ό Μάξ Όφιλς έσκηνοθέτησε τό έργον του 
μέ εύσυνειδησίαν, άλλά δέν δεικνύεται πάντοτε άν- 
τάξιος πρός τήν άναληφθεΐσαν προσπάθειάν. Κάποια 
βαρύτης καί βραδύτης είς τήν πραγματοποίησιν γί
νεται άφορμή νά ζημιώνεται τό ώραΐρν καί συγκι
νητικόν θέμα. Κατόπιν τό γκρίζο χρώμα μέ τό όποι
ον περιέβαλλε εύθύς έξ άρχής τό έργον του καταν
τά είς τό τέλος κουραστικόν. Ό θεατής στενοχωρεΐ- 
ται, πλήττει καί αύτό τόν έμποδίζει είς τό νά παρα- 
κολουθήση τό φίλμ μέ τήν άπαιτουμένην ψυχικήν 
διάθεσιν.

Οί ήθοποιοί διευθύνονται καλά, άλλά έχουν δλοι 
κάτι τό «στυλιζαρισμένο» είς τό παίξιμό των, ποΰ 
ζημιώνει τήν πραγματικήν συγκίνησιν. Ή Μάγδα 
Σιάϊντερ ήτο δι’ ήμάς μία εύχάριστος έκπληξις. 
Δείχνει δτι είναι ικανή νά σταθή καί είς έργα μέ 
άξιώσεις. Άλλά καί δλοι οί λαμβάνοντες μέρος ήθο
ποιοί είναι άξιομνημόνευτοι. Είναι ^έ οΰτοι : ή Λου- 
ΐζα Οΰλριχ (ή φίλη), δ Πάουλ Χέρμπιγκερ δ (πατήρ,) 
ό Βίλλυ Αίχμπερ (δ Τεό), δ "Ολγα Τσέχοβα (βα- 
ρώνη) καί δ ύποδυόμενος τόν Φρίτς τοΰ δποίου μοΰ 
διαφεύγει τό δνομα.

Τό «Λιμπελάϊ,, παρά τήν προηγηθεΐσαν μεγάλην 
διαφήμισιν, έσημείωσε έπιτυχίαν μετρίαν.

Ο ΕΡΙΚ ΤΣΑΡΕΛ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΗ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ_ΦΙΛΜ ΔΙΑ ΤΗΝ "Φ0Ξ„

Ό ”Ερικ Τσάρελ, δ σκηνοθέτης τοΰ φιλμ «Τό 
Συνέδριον χορεύει» έφθασεν εις τά στούντιο τή- 
«Φόξ Φιλμ Κορπορέσιον» εις τό Χόλλυγουντ, δπου 
πρόκειται νά «γυρίση» ένα φιλμ μεγάλης σκηνοθεσίας 
μίαν μουσικήν παραγωγήν είς τό είδος τοΰ προ- 
αναφερθέντος έργου. Θά βοηθήται είς τήν πραγμα
τοποίησή ύπό τοΰ Ρόμπερτ Κάν, δ όποιος ταξει- 
δεύει ήδη έκ τής Νέας Ύόρκης πρός τό Χόλλυγουντ.

Δέν άνηγγέλθη ακόμη οΰτε δ τίτλος τοϋ φίλμ 
οΰτε οί ήθοποιοί ποΰ πρόκειται νά λάβουν μέρος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“Έ Κ R Q Ν...

Ευχαρίστως άναγγέλλομεν τήν έν Κωνσταντινου- 
πόλει έκδοσιν ένός νέου έπαγγελματικοΰ κινηματο
γραφικού περιοδικού ύπό τόν τίτλον «Ekran». Τό 
νέον τοΰτο κινηματογραφικόν περιοδικόν μέ έμφά- 
νισιν πραγματικώς καλλιτεχνικήν καί ύλην αρκετά 
ένδιαφέρουσαν, έχομεν τήν γνώμην δτι θά καταλάβη 
ταχέως τήν άρμόζουσαν είς αύτό θέσιν μεταξύ τοΰ 
διεθνούς κινηματογραφικοΰ Τύπου.

Είς τήν νέαν τουρκικήν συνάδελφον ή δποία μετά 
τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» αποτελούν τόν 
Κινηματογραφικόν Τύπον τών Βαλκανίων, εύχόμεθα 
τήν λαμπροτέραν σταδιοδρομίαν.

ΛΓΛΠΕΣ ΕΚΠΛΤΡΙ£ΜΕΝ9Ν
Κυκλοφορεί κατ’ αύτάς τό λογοτεχνικόν έργον τοΰ 

κ Λέλη Λευκάκη «’Αγάπες έκπατρισμένων».

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ
Ό γνωστός σκηνοθέτης Βάν Ντάΐκ περάτωσες 

είς τά μονιέρνα στούντιο τής «Μέτρο - Γκόλντουΐν 
Μάγιερ» τό «γύρισμα» τών «έσωτερικών» τής νέας 
του ταινίας «*Ο  πρωταθλητής καί ή κυρία» θά ανα
χώρηση προσεχώς διά τήν Άριζόνσ, πρός λήψιν καί 
τών «έξωτερικών» αύτής.

Είς τήν άνωτέρω ταινίαν πρωταγωνισθοΰν δ Ρα- 
μόν Νοβάρρο μετά τής χαριτωμένης Λοΰπε Βελέζ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΎΠΡΟΥ

Ό Άριστοκρατικώτερος Κινηματογράφος 
Θέσεων 800

ΗΧ4ΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

THOMSON HOUSTON
Προβάλλει πάντοτε τά έκλε- 

κτότερα έργα τής παγκοσμίου 

παραγωγής μέ έλληνικούς 
επεξηγηματικούς ύποτίτλους
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Είναι δ πρώτος μήν τοΰ έτους δι’ δλον τόν κόσμον, 

πλήν τοΰ κινηματογραφικού, διά τόν όποιον τό έτος άρ- 
χεται περί τά μέσα ’Οκτωβρίου καί λήγει τόν Μάϊον. 'ο 
ήλιος κατά τους αστρονόμους, εύρίσκεται είς ιόν υδρο
χόον. Κατά τούς κινηματογραφιτζήδες δ. ως.... εύρίσκεται, 
δπου καί ή Γκρέτα Γκάρμπο, ήτις θεωρείται ώς ό... ήλιος 
τών σταρ. 'Ο μήν έχει ημέρας 31 πρός μεγάλην θλϊψιν 
τών επιχειρηματιών τοΰ σινεμά, οί όποιοι θά ήθελαν νά 
είχε 131» άπάσας ψυχρός, καθ’ όσον τοΰτο θά είναι ε’ις 
δφελός των, έφ όσον κατά τόν μήνα τοΰτον πραγματο
ποιούν τάς γενναιοτέρας εισπράξεις.

Σελήνης τέταρτον πρώτον. Ό καιρός εξακολουθεί δει 
κνύων τά κινηματογραφόφιλα αίσθήματά του, δΓ δ καί δ 
κ. ’Ιωσήφ Μαργουλής θεάται διαρκώς μερακλωμένος καί 
ακούεται αδων.

"Αν πάη έτσι ό καιρός Μαρία Μαργουλίτσα μου 
έναν άκόμη μήνα,
Δίνω τή... γαϊδουρίτσα μου, Μαρία Μαργουλίτσα μου 
καί φεύγω άπ’ τήν ’Αθήνα.

Έν τούτοις ό κ Σταμέλος διευθυντής τής «Φόξ-φϊλμ» 
είς τόν όποιον φωνογραφικώς μετεβιβάσθησαν τ’ ανωτέρω 
άνεκραύγασεν είς καθαράν Πορτογαλλικήν διάλεκτον, 
όπως αΰτη δμιλεΐται ύπό τών Εβραίων τής Γουατεμάλας :

—Μήν άκούση, σάς παρακαλώ, τίποτε τέτοιο ό κ 
Τζών Μάνσφιλδ, διότι θά τόν βάλη στή θέσι του, οπότε 
ό απείρων διαρκώς ζιζάνια κ. Σπνρίδης θά διαδώση 
ότι ό κ. Ζερβός, μέ τήν Ιδέα ότι θά παν οί δουλειές του 
δεξιά, αν βαδίσουν αριστερά αί τών συναδέλφων του, 
έχει βάλει τήν ουρά του στή μέση.

— Πανσέληνος. Ώς τοιαύτη, δμως εκλαμβάνεται ή φα
λακρά καί φρεσκοξυρισμένη φάτσα τοΰ ήθοποιοΰ κ. Σπ. 
Δημητρακοπούλου, δστις συμβάλλεται μέ τόν κ. Δαδήραν 
τής «’Ολύμπια Φίλμ» νά γυρίσουν τό Πανάγιον της 
Δδος Δακτυλογράφου». Έάν τό πράγμα λάβη χώραν, θά 
παρασταθώμεν μάρτυρες εύθύμων σκηνών, καθ’ όσον δ 
κ. Συναδινός έν συνεννοήσει μετά τοΰ κ. Χάρτυ τής Μέ
τρο Γκόλντουϊν, παρ’ ού έπρομηθεύθη χάρτην καί καλ - 
μάρι, θά διεκδικήση ποσοστά, δ δέ κ. Δαδήρας ώς βέβαιοί 
ό κ. Φραγκέτης—δρκιζόμενος νά γίνη Τουρκέτης αν λέη 
ψέμματα—θά τόν δείρη, αν τολμήση τοιοΰτόν τι.

’ Σελήνης τελευταϊον τέταρτον. Παρά τό Φάληρον 
άνευρέθη έκθετον τέρας μήκους 12000 μέτρων.Λέγεται ότι 
πρόκειται περί νέας ελληνικής ταινίας, άλλ’ ό κ. Δημ. 
Γαζιάδης τής «Ντάγκ Φίλμ» άρνεϊται τήν πατρότητα αίτιώ- 
μενος τούς ’Αδελφούς Κ. καί Μ. Γαζιάδη. Τό πράγμα θά 
έξετάσουν προσεχώς πραγματογνώμονες' ώς τοιοΰτοι ώρί- 
σθησαν ό κ. Κρεμαμλής ώς γνώστης τών Ρωσσικών ται
νιών καί ό έν Θεσσαλονίκη κ. Μαλλάχ, οί όποιοι έπεφυ- 
λάχθησαν ν’ άποφανθοΰν, δταν κατορθώσουν νά συνεννοη- 
θοΰν μεταξύ των.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Μολονότι ό μήν ούτος είναι χωλός, αί κινηματογραφι

κοί έργασίαι δέν φαίνονται χωλαίνουσαι. Κατά δηλώσεις 
τοΰ κ. Ξενάτου, πέμπτου μέλους τοΰ κουαρτέτου τής... 
τριμελοΰς έλλην. Κινηματογραφικής έ'ώσεως, „τό χρήμα 
ρέει άφθόνως είς τά βαλάντια τών εταίρων καί ας κλέγεται 
κρώζων ώ: κουρούνα, ό "Αδωνις τοΰ κινηματογραφικού 
κόσμου, τόν όποιον ίδιον ό άείμνησιος Βαλεντίνος, εσκασε 
άπ’ τή ζήλεια του, παρ’ δλον ότι ό πτωχεύσας φεΰ κ. 
Κραΐμμερ ισχυρίζεται ζηλοφθόνως δτι δ Δάρβιν απέδωσε 
τήν καταγωγήν τοΰάνθροιπου είς τούς πιθήκους επι μόνη 
τή θέφ τοΰ κύρ Γιάννη Κουρουνιώτη. Ό κ. Σκούρας τοΰ 
’Αττικού, δΓ άνακοινωθέντος του πρός τόν παγκόσμιον 
τύπον, διαψεύδει κατηγορηματικώς δτι η έπιχείρησις του 
τά βρήκε σκούρα καί τονίζει δτι δέν θά περάση φίνα μαζί 

του ό κ. Φίνος τοΰ Άλκαζάρ, προβαίνων είς τοιαύτας συ
κοφαντικός διαδόσεις διά νά τοΰ πάρη τήν πελατείαν. Τό 
έπεισόδιον τοΰτο ευτυχώς δέν θά λάβη διαστάσεις, καθ’ 
δσον ό πρόεδρος τών Κινηματογραφιτζήδων κ. Γκρέτσης 
άπέδειξεν εις τόν κ. Σκούραν δτι δ κ. Φίνος δέν έχει τό 
θέατρον του ανοικτόν παρά μόνον τό θέρος, αί δέ διαδό
σεις έδημιουργήθησαν ύπό τριάντα φίλων τοΰ κ. Τριαν
τάφυλλου, τό «Πάνθεον» τοΰ όποιου θέλει νά περιλάβη 
όλους τούς ’Αθηναίους, διασήμους καί μή.

Οί άδελφοί Γιαμαλίδη ύπέβαλλον μήνυσιν κατά τοΰ 
κ. Γλυτσού, διότι έγλύτσασαν τά ρούχα των καθίσαντες 
είς τά καθίσματα τοΰ «Καπιτόλ». Φαίνεται δμως δτι πρό
κειται περί έπαγγελματικής άντιζηλίας, καθ’ δσον ώς μαρ
τυρούν πάντες οΐ άναλαμβάνοντες μεταφοράς κινηματο
γραφικών ταινιών, κ.κ. Μ. Μαλτάς, Παύλος Νικολάου καί 
Δ. Μανιάτης καί Σας, ουδέποτε οί άδελφοί Γιαμαλίδη 
μετέφεραν εαυτούς πέραν άπό τοϋ οίκου των μέχρι θεά
τρου καί τανάπαλιν. "Ετσι έπήγαν γιά....μαλλί καί βγαί
νουν κουρεμένοι.

Κατά τό τελευταϊον τέταρτον τής σελήνης τοϋ μηνός 
τούτου ό Χέρν Ντόκτωρ Δαμασκΐνος συνανταται μετά τοΰ 
Χίτλερ. Τά έξοδα καταβάλλει άνευ έπεμβάσεως δικαστι
κού κλητήρος δ κ. Βάγγος Βακογιάννης.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ό ήλιος εύρίσκεται είς τόν κριόν, ώς έκ τούτου πανη

γυρίζουν παντες οί νυμφευθέντες μωρός παρθένους. Κατά 
τηλεγράφημα έκ Βερολίνου δ κ. Β. Βακογιάννης, άνεκά- 
λεσε τήν χορήγησιν τών έξόδων μεταβάσεως έκεΐ τοΰ δό- 
κτορος Χέρν Δαμασκΐνος. Είς διαμαρτυρίαν τούτου, διατί 
τόν έκθέτει οΰτω εις τόν ώραΐον Άδόλφον, τοΰ άπήντησε 
τηλεγραφικώς : Μπράκ λακριντί μπέ, γιατί άλλοιώς θά 
γράψω στήν Οΰφα πώς δχι Ντόκτωρ δέν είσαι, άλλ- ούτε 
τελειόφοιτος τής σχολής Καραμάνου. Ό κ. Χρ. Κουρου- 
νιώτης, παρακληθείς νά βεβαιώση τήν εΐδησιν, ήρκέσθη 
νά μειδιάση Μεφιστοφελικώς καί θέτων τήν ούράν ύπό τά 
σκέλη νά τρυπώπη είς τόν «’Απόλλωνα».

Επείγον τηλεγράφημα έκ Χόλλυγουντ, άναφέρει δτι 
ή γνωστή μανικιουρίστα Μάρλεν Ντίτριχ, ύπέβαλε μήνυσιν 
κατά τής διευθύνσεως τοΰ κινηματογράφου «Τιτάνια» έπί 
άντιγραφή τής τουαλέττας μέ τήν όποιαν ιιετέβη είς τό 
Παρίσι, δ ά τήν ραφήν τών στολών τών ταξιθετίδων της, 
πράγμα δπερ μειώνει τήν κινηματογραφικήν της φήμην. 
Οί άδελφοί Σαντίκου πληροφορηθέντες τό γεγονός έμει- 
δ'ασαν χαιρεκάκω: καί είπαν : Σαν τί κουβέντα θά γίνε
ται τώρα γιά νά μάς ζητήσουν δάνειο, γιά τά έξοδα τής 
δίκης ! Θά πούμε δμως πώς δέν κρατοΰμε ψιλά !... Καί δ 
έτερος τών άδελφών προσέθεσε : ’Εγώ νά τό πω, ποΰ μέ 
λέν ’Ανάργυρο, γιατί σένα δέν θά σέ πιστεύσουν !,..

Ό καιρός κρύος κι’ άπόκρυος. Ώς έκ τούτου οί Κινη
ματογράφοι προβάλλουν έργα θερμοτάτου έρωτος, μέ τά 
όποια κινούν θερμόν τό ένδιαφέρον τών θεατών, ώστε νά 
μή αίσθάνωνται ούτοι τήν έλλειψιν κεντρικής θερμάνσεως 
τών αιθουσών. Τόν μήνα τοΰτον ανοίγουν τά πρώτα Τριαν
τάφυλλα. Επομένως είναι ψευδής ή εϊδησις δτι ό κ. 
Τριαντάφυλλου κλείνει τό «Πάνθεον». ’Απεναντίας 
άνοίγει καί άλλες πόρτες σ*  αύτό γιά νά φεύ
γουν εύχερέστερα δσοι δέν τούς άρέσουν τά έργα που 
προβάλλει. Σελήνης τέταρτον τελευταϊον. Συν—ώδυνεν 
δρος καί έγέννησε Παπαστόφαν. Παπαστόφας δέ καί 
Συνοδινός ένωθέντες έγέννησαν Σινεμεκάνικα, τό όποιον 
σημαίνει δτι μολονότι ό δεύτερος δέν είναι παπαδοπαίδι 
είναι άπό τήν αύτή... στόφα μέ τό συνέταιρό του...

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
’Ανοίγουν τά ρόδα καί κλείνουν μερικά άπό τά χίλια 

έξακόσια έξ χειμερινά κινηματοθέατρα τών ’Αθηνών. ΟΙ 
διευθυνταΐ τού ιΠαλλάςι άπαλλάσσουν εαυτούς καί άλ- 

λήλους τής ένώσεώς των. Ό κ. Καλογήρου προχειρίζεται 
είς ήγούμενον καί πάει στό Μοναστήρι—τής Σερβίας—νά 
φέρη ράσσα, ό δε ‘ζ. Στεφανόπουλος νά πωλήση στέ
φανο γιά τήν έγγίζουσαν πρωτομαγιά. Λέγεται δτι ό 
Άργύρης δέν έχει ψιλή. Ή διάδοσις δμως είναι χοντρο 
κομμένη πρωταπριλιάτικη ψευτιά διότι δ κ. Άργύρης δέν 
εΐνε φτωχός άλλά φιλαργύρης. Ό κ. Πετρόπουλος με
τέφερε άεροπορικώς τό έν Κερκύρφ γκαράζ του είς τάς 
Πάτρας καϊ τήν έν Πάτραις βενζίναν του είς τήν Κέρκυ
ραν. Ό ίδιος κρατείται έν Κερκύρφ δΓ άγνώστους λόγους. 
Πασας τάς ως άνω μεταφοράς ένήργησε μονοπωλιακών ό 
κ. Β Μαλτάς μέσφ Μάλτας καί ίίρίντεζι. Ό κ. Μεν- 
δρινός τής Θεσσαλονίκης, άπεφάσισε νά παύση δεχόμενος 
νά έπιλέγεται Κρισναμούρτι είς τήν περίπτωσιν ποΰ θ’ ά 
ποδειχθή αληθές δτι δ κ. Βακογιάννης έπλήρωσε τά έξο
δα μεταβάσεως τοΰ Χέρν Ντόκτορ είς Βερολϊνον. Νά πε- 
θάνω Πατριάρχης Ιεροσολύμων, φθέγγεται, άν συνέβη 
κάτι τέτοιο, 'ο κ. Δαρβέρης έρωτ ,θείς σχετικώς τί φρο
νεί, άπήντησεν δτι δ κ. Μενδρινός κάνει καί γιά Δαλαϊ- 
λάμας άλλά, στή Θεσσαλονίκη, μόνο θέσι Ραββίνου μπο
ρεί νά βρή.

Ό κ. Γεωργιάδης τοΰ Χάί—Λάϊφ Πειραιώς, είς έρώ- 
τησιν : ποΰ οφείλεται ή διαρκής πρόοδος τών έργασιών 
και ή τονωσις τών έπιχειρήσεών των, άπεκρίθη δτι οφεί
λεται είς τήν διαρκή χρήσιν τών Ιΐίγκ τά όποια άντιπρο- 
σωπεύει δ κ., Παπακώστας : Τά καταπότια Πίνκ τονώ
νουν πάντα έξησθενημένον οργανισμόν καί όί άμφιβάλ- 
λόντες δύνανται νά δοκιμάσουν.

ΜΑΓΟΣ
Οί έρασταί δρέπουν ναρκίσσους καί οί έπιχειρηματίαι 

τοΰ Κινηματογράφου δέν δρέπουν πλέον ψιλά γιατί σφί- 
ςαν οί ζέστες. Ό κ. Μπενβενίστε διά νά συγκρατήση τό 
θέατρόν του άνοικτόν κατά τό θέρος έγκαθιστα είς αύτό 
ψυγεϊον καί προβάλλει έργα είκονίζοντα τοπεΐα τοΰ Βο
ρείου Πολου, Οί Θεσσαλονικεΐς έπιχειρηματίαι αναστα
τώνονται καί ό μέ\' κ. Δαρβέρης άναχωρεϊ διά τήν Σιβη
ρίαν δπως φέρη έκεΐθεν κΰμα ψύχους δ δέ κ. Χαιζηνά- 
κος προμηθεύεται ταινίας Πατογωνικάς. Είς τό Ροζι- 
κλαίρ ή κ. Καρρά καραδοκεί τήν ευκαιρίαν νά ϊδη ποιον 
σύστημα τών άνω θά έπιν-χη, δπως τό έφαρμόση πρώτη 
ένταΰθα. Νέα Σελήνη. Καλαμπούριον λεχθέν ύπό τοΰ κ. 
Τσαούτου έν Βόλφ γίνεται άφορμή νά παγώση δ Πηνειός 
έν Λαρίσση, δΓ δ ευγνώμων δτι θά παραταθοΰν αί έργα- 
σίαι τού Σινεμά του—ό κ. Τζεζαϊρλίδης—είπε ι Τοαούτω 
βοήσωμεν, εύοί εΰάν. Ό κ. Σολομωιίδης τής Νέας Κοκ- 
κινιάς έξέμαθε τελείως τήν έλληνικήν δπως βέβαιοί δ κ. 
Κανελλοπουλος τοΰ «Ζεφύρου». Κατά γεΰμα παρατεθέν 
ύπό τοΰ κ Γκρέτση προέδρου τής Π. Ε.Κ. ήγειρε πρόπο- 
οιν έχουσαν οΰτω : ’Εμένα, σινεμά μου μέσα, Γκρέτα 
Γκάρμπο ντέν ήρεοε. Άμά Μασίστα έργα άμα προβάλλω 
Παρλάν—Μαρλάν είναι, βουβό—μουβό ένεται, γιασσασίν 
έφέντη Σολομωνίδη οΰλοι φωνάζουσι. Ό κ Δεσύλλας 
διευθυντής τής Μέτρ ι έν Θεσσαλονίκη μεταβάς ε’ις Κό
ρινθον παρετήρησεν, δτι έκαστος τών έκεΐ κινηματογρά
φων έχει σήμα καθιερωμένον πρό τής εισόδου του. Οΰτω 
προ τοΰ Σινεμά τοΰ ν. Μαστέλλου αίωρεΐται τεράστιον 
φωτεινόν Μαστέλλον, πρό δέ τοΰ κ. Τσαντήλα, φωτεινή 
τσαντήλα σακκουλίσιας γιαούρτης. Ό συνταξιδεύων μαζί 
του κ. Πανόπουλος τοΰ Ναυπλίου, κοίνας τό διτ φημιστι- 
κόν τοΰτο μέτρον έξαιρετικά εύφυές, θ’ άναρτήση πρό τοΰ 
κινηματογράφου του διάφορα πανικό, άλλά θσ παύση νά 
παίζη έργα φρίκης ϊνα μή οί θεαταί του καταληφθούν 
άπό... πανικόν.

Κατά τόν μήνα τοΰτον δ ήλιος εύρίσκεται είς τούς 
διδύμους. Ή τρίδυμος έλλην. Κινηματογραφική "Ενωσις 
των πέντε μείών έοριάζει καί προσφέρει κομπόσταν έκ— 
Χέρν—δαμασκίνων.

Ό κ. Κάτσιος άνθεΐ έν Θεσσαλονίκη κσί Κατσιάζει 
έν Καβάλλα.

ΙΟνΝΐΟΣ
Οί θερινοί κινηματογράφοι είς τήν άκμή τής δράσεώς 

των. Σημειοΰται δμως άπόδρασις τοϋ κ. Παπασπύρου έκ

τοϋ σινεμά του. Ούτος έγκατασταθείς δρι^ίκ-ώς είς>(τ^\ 
«Στάδιον» προπονείται διά τόν Μοραθώνέι^ύ.'Ή έλλ^ί-, \ 
κή Κινηματογραφική παραγωγή προσεβλήθγι από /πεθόζό/ j 
σπορο καί κατεστράφη. Ό κ. Λάσκος δένς 'γράφε,Γ-ΐ ώόίε ; 
καν. . τρίχες. Ό κ. Λιναρδάκης δέν παρητήθή μέ^· .
σχεδίων του νά κάνη κάτι...... ΛιναρδάκειονΑΙεΟά^ δέν/4υρε /'
κατάλληλον μέρος νά έγκαταστήση τό στοιΛτίό ΐθνΓ- καί^"^Α'' 
οί ντίβες του συνεβλήθησαν μέ τόν είς Βαθύ^^αιιοης^^^/ 
Άνεζίνην δπως γυρίσουν έκεΐ τό ώραΐον έργονΤΐί*;.  Ζα«^ 
κυνθίου κ. Μπίτα, τό φέρον τόν πολλά ύποσχόμενον τί
τλον ·Μπρός βα&ϋ και πίσω Ρέμμα*.

Ό έκ Ρόδου κ. Λέντι έσπευσε νά προαγοράση δλα τά 
άντίγραφα τοΰ έργου διά ν’ άποφί’γη τδν συναγωνισμόν 
τοΰ συμπολίτου του κ. Σκαλία. ‘Ο τελευταίος, μαθόιν 
τοΰτο, άπηυθύνθη είς τόν Αλβανόν έπιχειρηματίαν κ. 
Γιουσούφ Μπεσίρι καί έζήτησε μονοπωλιακώς τήν έκμετάλ- 
λευσιν τής νέας ‘Αλβανικής ταινίας, έπί σεναρίου τοΰ 
Φαν—δλοι, «40 κλέφτες είμαστε ϊκ νίκι ντίβερε ντέ 
πράπα*  Δυστυχώς δ Άχμέτ Ζώγου, έπεμβάσει τοΰ έκ 
Κορυτσάς κ. Κώστα Βασίλη καί τοΰ έκ Δυρραχίου κ. Κ. 
Γιάγκου άπηγόρευσε τήν έξαγωγήν. Κατά τόν μήνα τοΰτον 
δ ήλιος εύρίσκεται είς τόν καρκίνον, δ δέ καρκίνος είς 
τούς έπι μένοντας νά παραμένουν ανοικτοί χειμερινούς 
κινηματογράφους δι’ δ αί έργασίαι των καρκινοβατούν. 
Σελήνης τέταρτον πρώτον. Ό γενικός γραμματεύς καί 
μυστικοσύμβουλος τοΰ κόμητος κ. Τριανταφύλλου "Ινκ 
φίλμ Λίμιτεντ κ. ’Αγαμέμνων ύποβάλλει τήν παραίτησίν 
του, ήτις γίνεται δεκτή. Γά αίτια τοΰ άπροόπτου διχα
σμού τοΰ κομψοΰ Άγαμέμνονος άπό τού ύψηλοΰ του αύθέν 
του,άποδίδονται είς διοβολάς τοΰ έν Πειραιεΐ μεγαλεμπόρου 
καί ιδιοκτήτου τοϋ έν Αίδηψφ κινηματοθεάτρου «’Απόλ
λων» κ. Τριαντάφυλλου. Τούτο δμω» έλέγχεται άνακριβές 
καθ’ δσον δ άγαπητό, Αγαμέμνων, συνεβλήθη μέ τόν κ. 
Άργύρην, δστις τού παρέχει περισσότερα Αργύρια κατά 
μήνα διά τάς άπό κινηματογράφου είς κινηματογράφον 
μεταφοράς ταινιών.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Κατά τόν μήνα τοΰτον σφίγγουν οί ζέστες καί ξεσφίγ

γονται τά ζουνάρια τών παντελονίων τών ιδιοκτητών θε
ρινών κινηματογράφων, καθ’ δσον οί κοιλιές των πρή- 
σκονται άπό τό γενναίο μάσσημα. ’Ανοίγουν έξακόσια νέα 
θερινά κινηματοθέατρα καί κλείνουν ισάριθμοι μάντραι 
πωλήσεως καυσοξύλων. Μεγάλη τρικυμία κρίσεως έκσπά- 
σασα είς Χανιά παρέσυρεν είς τήν δίνην της τόν κ. Σπαν· 
δάγον. Ό κ. Μαραγκάκης σπεύσας έκ Σητείας νά σιτίση 
τόν ναυαγόν, έπόδισε παρά τήν Λευκάδα, δπου ό κ. 
Σκληρός, ήρνήθη, καθ’ δ σκληρόκαρδος, νά τόν φιλοξενή- 
ση. Ό κ. Δημόπουλος πληροφορηθείς τό συμβάν κραυ
γάζει : Καλά παθαινέτηνε δ κακόρροικος. Ίντάθελε, νά 
σάς χαρώ, νά πάη στήν Λευκάδαν. Έν ίρχόντανε στήν 
Χίον νά μήν τήνε πάθη άλλοΰ χιώτικα ; 'Ο κ. Νικολαΐ- 
δης δμως άποφαίνεται δτι: «Καλέ, σείς, νά σάς χαρώ μήν 
τόν πιστεύετε καί έν λέη αλήθεια... Ούτε τσικουδιά δ 
σπαγγοραμένος δέ θά κέρναγε τόν αθρωπο.... Κατ’ ειδή
σεις έκ τής συνοικίας Λεβίδη, τά κτίριον τοΰ άριστοκρα- 
τικοΰ χειμερινού κινηματογράφου τών κ.κ. Γιαννάτου, 
Σταθοπούλου, Καπράλου εύρίσκεται έν τφ περατοϋσθαι 
είς τρόπον ώστε νά άνοιξη τάς πύλας του τόν μεταπροσεχή 
χειμώνα τό συνιομώτερον. “Ηδη άνεσκάφησαν τά θεμέ
λια καί κατεσκευάσθη ή λάσπη. Δέν μένει παρά τό κτίσι- 
μον, ή τοποθέτησις τών κουφωμάτων καϊ τής στέγης, ή 
άμμοκονίασις, ή έπίστρωσις τοΰ δαπέδου καϊ ή παραγγε
λία τών καθισμάτων. "Οσο διά τήν τοποθέτησιν τών μη
χανημάτων δ κ. Ράτζιο διατελεΐ άπό πολλοΰ έν άναμονή. 
Έν τοσούτω δ έτοιμος πάντοτε γιά καυγά άσπρομάλλης 
υπάλληλος τής «Μετρό» κ. Καπάνταης ισχυρίζεται δτι, πιό 
εύκολα μπορεί νά μαυρίσουν τά μαλλιά του, παρά νά τε- 
λειώση τό θέατρον. Μόνον δ κ. Τσαμαδός αντιπρόσωπος 
τών δικαιωμάτων τών ξένων συγγραφέων καί μουσικών, 
άναμένει εϋελπιστών διά τήν ταχεϊαν άποπεράτωσιν είς τήν 
θέσιν δπου ύποτίθεται δτι θά στηθή τό ταμεΐον διά ν’άσκήση 
τό.,.εργον του., Πανσέληνος. Ό διευθυντής κάποιου κινη
ματογράφου έρωτευθείς μέ μίαν άρκετό ώραίαν τα- 
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ξιθέτιδά του όνόματι ‘Ελένη, άλλάσσει τόν τίτλον τοΰ 
θεάτρου του εις «Πάρις». ’Ανάδοχος δ έξ Αίγιου κ. 
Τριανταφυλλόπουλος, πρός μεγάλην θλίψιν τού καλού 
μας ’Αγαμέμνονος, έπιμένοντος δτι διά τό πλήρες τοΰ 
τριγώνου μεταξύ Πάριδος καί 'Ελένης- τοΰ Μενελάου, 
έχρειάζετο ένας... ’Αγαμέμνων. Σύγκρουσις αστέρων ιίς 
Χόλλυγουντ. Οί ειδικοί άποφαίνονται δτι ή Ίζόαν Κρά- 
ουφόρντ καί η Ζανέτ Μακντόναλντ έξεμαλλιάσθηκαν έξ 
αιτίας τοΰ Βίλλυ Φρίτς. Ή Λίλιαν Χάρβεϋ διαμαρτύρεται 
δτι πρόκειται περί συκοφαντίας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ό ήλιος είς τήν Παρθένον ή δέ Παρθένος είς τό Μαιευτήρων. Ό Παρθένος 100 ο)ο έπί τής ’Οθόνης. Ό κ. Μαυροδημάκης έρωτηθείςποΰ οφείλονται αί κακοτυ- 

χίαι του τών τελευταίωι ημερών άπεφάνθη ότι : Ζερβώ 
συντυχόν ζερβοδιμήτως έβάδισα, άλλ’ ας δψεται ό κ. Νο- 
βάκ, ό όποιος κατασκευάζει τίτλους ταινιών καί όχι τρα 
πιζών, διά νά διορθώσουμε τά σπασμένα. 'Ο κ. Δημ. 
Ρέγγος, τής Θεσσαλονίκης, φρονών δτι τό έπώνυμόν του 
ένΦυμίζη μπακάλην, ένψ αυτός αποπνέει όριγκάν, θέλει 
νά ύποβάλη αΐτησιν αλλαγής τούτου. ’Επειδή δμως εύρί
σκεται πρό διλήμματος άν τό νέον τοιοΰτον πρέπει νά 
ενθυμίζει τό επάγγελμά του ή όχι οπότε θά έπρεπε νά 
γίνη.-· Όθωναϊος ή πανιγυρίζεις, προκηρήσσει διαγω
νισμόν είς ον επιτυγχάνει δ κ. Χριστίδης τής "Αρτης, 
δστις χρίζει τοΰτον εις... Σινεμαΐδην.

Κατά πληροφορίας έκ Πρεβέζης ό κ. Χατζόπουλος 
υπέβαλε μήνυσιν έπί λαθρεμπορία ταινιών κατά τοΰ κ. 
Εύστρατιάδη τών Ίωαννίνων άλλά τό δικαστήριον άπήλ- 
λαξεν άμφοτέρους λόγφ αμφιβολιών. Ή εϊδησις γνω- 
σθεϊσα έν Καλάμαις ένεποίησεν αΐσθησιν, ό δέ κ. Άγ- 
γελόπουλος είπε. «Εύρεν δ Φίλιππος τόν Ναθαναήλ». Ό 
κ. Χατζηξάνθης, άνέστειλε τήν προβολήν τής ταινίας 
«Ξανθή ή Μελαχροινή» καθ' όσον εις τήν Ξάνθην, μόνον 
ή «Ξανθή καί δχι μελαχροινή» έχει πέρασιν. Ό κ. Καλ- 
λιάφας τών Πατρών, οϋδεμίαν δηλοϊ δτι έχει σχέσιν μέ 
τόν κ. Κουβέλην, διότι ουδέποτε ήσχολήθη μέ τις μέλισ
σες ποΰ κάνουν μέλι, οπότε θά είχε κι’ αυτός. . ένα 
Κουβέλη. Ό κ. Μοντέντσι είς τήν άκοήν τοΰ οποίου πε
ριήλθε τό γεγονός, έρωτηθείς ύπό σημαίνοντος Πατρινοΰ 
τΐ γνώμην έχει έπ’ αύτοΰ άπήντησεν. “Μοντ—έτσι μοντ’ 
άλλοιώς. Τρεις στό γΰρο. ‘Ο κ. Σκευάκης τής Θεσσαλο
νίκης έρωτηθείς τηλεγραφικώς τΐ σηυαίνει ή δήλωσις 
αυτή άπήντησε. Σκεύη καί κλΐναι καί έπιπλα άτάκτως έρ- 
ριμμένα, σημαίνουν έξωσιν. Ό συνάδελφός μου κ. Παπά
ζογλου καθ’ δ παπά παιδί καί διαβόλου έγγόνι, μπορεί 
νά σάς δώση σαφεστέρας πληροφορίας.

Πληροφορίαι έκ Χανίων άναφέρουν δτι ό κ. Δασκαλο- 
γρηγοράκης γρηγορών έπί τής βελτιώσεως τής παιδείας, 
άπεφάσισε νά διορισθή δάσκαλος, άλλ’ ό κ. Δημητρό- 
πουλος, υποδείξει τοΰ γυναικαδέλφου του Χέρν Ντόκτωρ 
Νταμαοκΐνος, τόν άποτρέπει, δηλών αΰιφ,,δτι, καιρός τοΰ 
γρηγορεϊτε καί προσεύχεσθε ΐνα μή είσέλθετε είς πειρα
σμόν. Τής αυτής γνώμης εϊναι καιδέν Άμαλιάδι θεοφιλέ
στατος κινηματογραφιστής κ. Θεοφιλόπουλος καθώς καί 
• γνωστός εύφήμως πολιτευτής τοΰ άγροτοεργατικοΰ κόμ- 
τος κ. Τάκυς Παπαχριστοφίλου. Ό κ. Σκενδερίδης, διαπι- 
στώσας δτι εϊναι κατ’ ευθείαν απόγονος τοΰ Σκεντέρμπεη, 
έπισπεύδει τήν άπό τριετίας συνεχιζομένην πυρετωδώς καί 
μή άποπερατουμένην οικοδομήν τοΰ «Σπόρτιγκ», προκει- 
μένου ν’ άναχωρήση είς 'Αλβανίαν δπως διεκδίκηση τόν θρόνον τοΰ Άχμέτ Ζώγου καί παρηγορηθή διά τήν απώ
λειαν τής “Μπομπονιεριας του,,.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Τά φύλλα πίπτουν. Δι’ δ οΰδέν κινηματογραφικόν ψύλ

λον άπέμεινεν έπί τών έκδοτικών... κλάδων. Μόνος δ 
“Κινηματογραφικός Άστήρ,, έξακολουθεΐ μεσουρανών 
καθ’ δ “στάρ» έπί τοΰ στερεοιματος τοΰ Κινηματογραφι
κού Κόσμου,, Οί κ.κ. Χατζηανδρέας καί Χατζηδημη- 
τρίου τής Μυτιλήνης έσκέφθησαν—διά νάεΐν/ι πραγ
ματικοί Χατζήδες—νά κάνουν τόν κινηματογράφο τους... 

χάνι. Ό κ. Σεγούρας τής Θεσσαλονίκης έρωτώμενος άπαν
τά... Σίγουρα δέν χάνει τίποτα κανείς τους μέ μιά δοκιμή 
'Ο κ. Μάτσας τής Χαλκίδος διαψεύδει δτι έχει... μάτσ 
τά τάλληρα καί παρακαλεϊ τόν κ. Μαρόγλου ν’ άφίση 
τής... ματσαράγγες του. ‘.Ο κ.-Μοσχοβίτης τής Κομοτινής 
δηλοϊ οτι δέν είναι διευθυντής τοΰ ‘Ημερησίου Κήουκος. 
Ή πολυετής έντιμος κινηματογραφική δράσίς του άποδει- 
κνύει δτι δέν είναι.. . Πολύμερος. Ό έν Σάμφ κ. Μπε- 
ρεσή δηλοϊ δτι “ντέν ντίνει μπερεσί είσισήρια, δπως 
λέει τό κατεργάρας κ. Ντούγκας τής Σύρου, παρακαλεϊ δέ 
τόν κ. Εύστρατιάδη τών Ίωαννίνων νά τόν βάλη στήν 
καλή στράτα γιά νά κάτση κάθε κατεργάρη; στόν μπάγκο 
του. Κατά τόν μήνα τοΰτον ό ήλιος εύρίσκεται είς τόν 
Τοξότην, ό δέ τοξότης, κατά μέν τούς κινηματογραφομα- 
νεϊς είς τά μάτια τών θηλυκών στάρ έκ τών οποίων πυ
ριφλεγή εκτοξεύει βέλη είς τάς καρδιάς των, κατά δέ τάς 
κιντψατογραφομανεϊς, τάνάπαλιν. Ό έν Ν. Όρεοτιάδι ει
δικό; περί τά τοιαΰτα κ. Ν. Πολίτης πσροκληθείς νά έκ- 
φέρη τήν κρίσιν του άπεφάνθη : ’Από τήν πόλιν έρχουμει 
καί στήν κορφή κανέλλα.

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ
Οί θεριιοί κινηματογράφοι σπείραντες κατά τήν...βα- 

σιλείατ των ανέμους είς τά Γσμεϊα τών χειμερινών, θερί
ζουν τώρα θυέλλας καί καταποντίζοντοι παγκάρεκλοι. Ό 
κ. "Αλκής Τριανταφύλλου προτεήει συμμαχίαν είς τόν 
τέως άρχικαγκελλσριόν του ’Αγομέμεονα, άλλ’ ουιος τοΰ 
άπαντά ύπερηφάνως :

Δέν άφίνω τόν Άργύρη.
Κι’ άν μέ διώξη, κι’ άν μέ δείρη.
Ό κ. Φωκέας μεταφέρει τήν έδραν του έκ Θεσσαλο

νίκης είς Φώκαιαν.
‘Ό κ. Σαμαράς τόν μιμείται καί έγκαθιστά έκεΐ “Σα- 

μαροποιεϊον,,.
'Ο κ. Σταμπουλίδης στενοχωρηθείς διά τήν έκλειψιν 

δύο άνταγωνιστών πανί—γυρίζει εΰλογοΰντος τοΰ Πατρι- 
άρχου κ Μενδρινοΰ.

Ό κ. Σπηλιόπουλσς μεταβαίνων έκ Πύργου είς Άμα- 
λιάδα, γίνεται θερμότατα δεκτός άπό τόν συνάδελφόν του 
κ. Κοροντζήν, δστις τοΰ παραθέτει είς γεύμα “Καρούτζα- 
φλα αίγός μ’ αλιάδα,,. Τό πράγμα γνωσθέν άπό τόν κ. 
Κωστόπουλον τών Σερρών, τόν κάνει ν’ άναφωνίση : Σερ- 
ραι φίλε Κοροντζή».

Τρομερόν σκάνδαλον έκρήγνυται εις τόν κινηματογρά
φον “Τιτάνιο,, καί προκαλεϊ τήν άγατάκτησιν τοΰ άρρε- 
νος κοινού. Αί ταξιθέτιδες έβγαλαν τά πανταλόνια τους 
καί φόρεσαν τά φουστάνια τους.'Ο κινηματογράφος «Ίρις» 
μετατρέπεται είς καπνοπωλείων, μέ τμήμα “Κουρείου.,. 
Οί κ.κ. Βουλγαρίδη; καί .’Αμολοχίτης ορκίζονται πώί δέν 
εϊναι ένοικιασταί. Ό κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης έρωτηθείς 
εΐπεν : ’Ενδεχομένως ό κ. Βουλγαρίδης νά ήτο πρώην 
έλλην, ό δέ κ. ’Αμολοχίτης νά έπρεζάριζε αντί Τσάμικου 
Περσικό ταμπάκο, άλλ’ άν δ πρώτος ήτανε κουρεΰς καί ό 
δεύτερος εϊχε πρατήριον σιγαρέττων δέν μπορώ νά πάρω 
δρκο. Ό κόσμος δμως τό έχει τούμπανο κι’ αυτοί κρυφό 
καμάρι. Σελήνης τέταρτον τελευταϊον. Ό κ Γαΐτης 
έγκαταλείπων τήν ‘Ελλάδα εγκαθίσταται εις Μεσολλογ- 
γιον δπου αγοράζει μίαν Γαΐταν καί γίνεται ψαρράς. Ό 
κ. Δημη’ριάδης τά βάφει μαΰρα καί τραγουδεϊ. "Εχετε 
ψσρράδες ψάρια, έχετε ψαρράδες ψάρια, άστακοΰς καί 
καλαμάρια.

Δυστυχώς άπεδείχθη δτι ή διάδοσις εϊναι δνειρον θε
ρινής νυκτός τοΰ κ. Σαμαρτζή, τό ’Αθηναϊκόν, τού 
οποίου συναγωνίζεται ή “'Ελλάς,,.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
"Ανεμος μετά βροχής παρασύρει χιλιάδας θεατών είς 

τάς αίθούσας τών κινηματογράφων, ποΰ κάνουν χρυσές 
δουλειές. ‘Ο κ. Ζήνων Παπαδόπουλος τής Κύπρου, συμ
βάλλεται μετά τοΰ κ. Ν. Κυπριανού, νά παίζουν τήν μίαν 
ημέραν ό ένας καί τήν άλλην δ άλλος διά νά έκλειψη ο 
ανταγωνισμός. Τήν στιγμήν δμα»ς πού υπογράφουν τά συμ
βόλαια διαφωνούν ποιος θά κάνη τήν αρχήν τοΰκλεισίμα- 

τος. Ο κ. Σακελλαρίου τής Λαμίας έπεμβάς νά τούς δια
χωρίση τρώει τής χρονιάς του καί γίνεται άγνώριστος. Ό 
κ. Βενιζέλος έναβρύνεται δτι καί μή κυβερνών' άγνωρι- 
στοποιεΐ τούς πάντας.

Είς τό ύπουργεϊον τής ’Εθνικής Οικονομίας κατατί
θεται σχέδιον κατασκευής μηχανών όμιλοϋντος, έντελώς 
νέου τύπου, εύχρηστου καί οικονομικού. Οί γνωστοί είσα- 
γ ιγεϊς μηχανών κ.κ. Ίωάννου καί Μάλλης, προαγορά
ζουν τήν έφεύρεσιν. ‘Ο ήλιος κατά τόν μήνα τοΰτον εύρί
σκεται είς τόν Λίγόκερω Αί αίγόμορφοι δέ κόραι τών 
'Αθηνών, δσαι δέν προσελήφθησαν είς τά. . κόρρα τών 
έτιθεωρήσεοιν προσλαμβάνονται πρωιαγωνίστριαι ύπό 
των κ.κ. Δαδήρα, ’Αδελφών Κ. καί Μ. Γαζιάδη καί τής 
Ντάγκ Φίλμ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ειδήσεις έκ τού Ουρανίου θόλου βεβαιοΰν δτι τά Χρι

στούγεννα αναβάλλονται, έλλείψει φάτνης διαθεσίμου 
καθ’ δσον ολαι έχουν μεταβληθή ιί; αίθούσας σινεμά. Ό 
κ νηματογράφος τής συνοικίας Λεβίδη έξακολουθεΐ νά 
κτίζεται. 'Ο κ Τσαμαδός π -ραμένει άγρυπνος φρουρός 
είς τήν θ ίραν του διά νά είσπραξη ποσοστά. ’Απ’ όλοι 
τόν κόσμον βεβαιοΰται δτι δ κ. I. Κουρουνιώτης μένει 
άεί.τοτε ωραίος ώς “’Απόλλων,,. 'Ο κ. Μαστέλλος Κορίν- 
θουεβελτίωσε τό σήμά του προσθέσας παρά τό Μαστέλλο 
κι’ εναν Κάπελλα. 'Ο κ. Τσαντήλας σπεύδει νά τόν μιμη- 
θή καί παρά τήν Τσαντήλαν βάζει ένα... γιαουρτά. "('πως 
τηλεγραφεϊται έκ Δαυασκοΰ ή συνεργάτις μας δϊς Ίρις 
Σκαραβαίου, σκέπτεται νά κάνη λαθρεμπορίου Δαμασκη
νιάν υφασμάτων τών όποιων παρατηρεϊται έλλειψις είς 
Αθήνας. 'Ο Χέρν Ντόκτορ Ντ<μασκϊνος, έρωτηθείς τί 
φρονεί, απεκρίθη δτι, έφ’δσον έφθασε μέχρι Λ-βάνου, 
έκανε'δέ έκεΐ χρυσή δουλειά καί άν άκόμη δέν διήλθεν έκ 
Σμύρνης, δέν μπορεί νά μή κάνη λαθρεμπορίαν, άλλά 
χρυσού, λιβάνου καί Σμύρνας. Τό βωδ-νό κρέας, ύπετιμήθη 
έξαιρετικά. Μήπως έσφάγη άντί Ταύρου ό κ. Διοΐλης ;

'C Καζαμία;
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Ό Γαλλικός κινηματογράφος πενθεί κατ’ αύτάς 
διά τόν θάνατον δύο έκλεκτών καί διασήμων καλ
λιτεχνών του: τοΰ Ζάν "Αντζελο καί τοΰ ΦιρμΙν Ζεμιέ-

Ό δεύτερος, όλιγώτερον γνωστός είς τό ’Αθη. 
ναϊκόν κοινόν, έθεωρεϊτο ένας άπό τούς καλλιτέρους 
σκηνοθέτας τοΰ γαλλικοΰ θεάτρου, άλλά ε’ιργάσθη- 
έπίσης άρκετά καί διά τήν κινηματογραφικήν τέχνην. 
Ύπήρξενό έμψυχωτής τής σκηνής τοΰ «Theatre Antoi
ne», καί είναι ό πρώτος ό όποιος έπενόηση τήν κλί
μακα ποΰ τοποθετείται ένώτιον τής σκηνής διά νά 
έπιτρέπη είς τούς ήθοποιούς νά έπικοινωνοΰν μέ τό 
κοινόν. Είς τόν κινηματογράφον ύπήρξεν ό έρμη- 
νευτής τής πρώτης έκδόσεως τοΰ «Μάτερ Ντολορόζα» 
τοΰ ’Αμπέλ Γκάνς καί τελευταίως έπαιξε είς τόν 
όμιλοΰντα τά φίλμς «Ό "Ανθρωπος χωρίς δνομα» (είς 
τάς ’Αθήνας θά προβληθή ή γερμανική έκδοσις μέ 
τόν Βέρνερ Κράους) «Ή Ρουκέττα» καί τό “Σιμούν,, 
τοΰ Λενορμάν. Τοΰ τελευταίου είναι ταύτοχρόνως 
σκηνοθέτης καί πρωταγωνιστής.

Ό Ζάν "Αντζελο, ό ωραίος καί κομψός καλλι
τέχνης, είναι πολύ γνωστός καί άγαπητός είς τό 
κοινόν μας. Ή καρριέρα του εϊναι γεμάτη άπό έπι- 
τυ)ζίας καί θριάμβους. "Εκαμε τήν έμφάνισίν του διά 
πρώτον είς τό θέατρον, καί άπετέλεσε μέλος τοΰ 
θιάσου τής Σάρρας Μπερνάρ. Ήλθε μάλιστα καί μέ 
τήν τουρνέ τοΰ θιάσου τούτου καί εις τήν πόλιν μας. 
Είς τόν κινηματογράφον, ποΰ κατέφυγεν άργότερον, 
κατέλαβε ταχέως σημαίνουσαν θέσιν καί έθεωρεϊτο 
ένας άπό τούς καλλιτέρους γάλλους καλλιτέχνας. 
Ύπήρξεν ό λοχαγός Μοράνζ καί είς τάς δύο έκδό- 
σεις τής “Άτλαντίδος,, τοΰ Φεϋντέρ καί τοΰ Πάμπστ. 
Τά κυριώτερά του έργα είναι : ‘Τόσπίτη τοΰ δάσους, 
Μία περιπέτεια, μέ τήν Λισσέγκο, Ό τυχοδιώκτης, 
Συρκούφ, Ρομπέρ μακαίρ, Μπαρόκο, Νανά, Τό τέλος 
’τοΰ Μόντε—Κάρλο, μέ τήν Μπερτίνι, Μαρκίττα, 
Εκβιασμός, Διπλός "Ερως, μέ τήν Λισσέγκο καί Ό 
Κόμης Μόντε—Χρίστο (δευτέρα έκδοσις). Είς τόν 
όμιλοΰντα “ένύρισε,, “Τό παιδί τοΰ έρωτος,, μέ τήν 
"Εμμυ Λίν, “Ο άνθρωπος ποΰ έσκότωσε,, μέ τήν 
Μαρί Μπέλλ “Ό Λοχαγός τών Ούσσάρων, μέ τήν 
Μαίντυ Κρίστιανς, “Μιά καινούργια άγάπη μοΰ γε
μίζει τή ζωή,, μέ τήν Ντόλλυ Ντάβις, “Ό "Αγνωστος 
Λοχίας,, μέ τόν Ίβάν ΜοζοΟκιν, “’Ατλαντίς,. μέ τήν 
Χέλμ, καί τό “Κολόμπα,, τοΰ Μεριμέ ποΰ ύπήρξε καί 
τό τελευταϊον του έργον.

Ό θάνατός του έπήλθε συνεπεία μιας σκληρας 
νόσου, ή όποία τόν έτυρράνει έπί μακρόν.

Β. Π.

Ε Σ. Κ I Μ Ω Ο I
Ή «Μετρό-Γκόλντουϊν» προβάλλει εις τό «Aston» μίαν 

άπό τάς πλέον ένδιπφερούσας πσραγωγάς της τών τελευ
ταίων έτών. Πρόκειται περί τού «Έσκιμώου», τοΰ δποίου ή 
φωτογραφία μις μεταφέρει είς τά υψηλότερα μέρη τής’Αλά- 
σκας Είς αυτήν τήν περιοχήν κατοικεί δ πλοίαρχος ένός 
φορτηγού, δ όποιος μέ τάς αγριότητάς του προκαλεϊ τόν 
τρόμον τών ’Εσκιμώων. Ό Βάν Ντάϊκ, ό γνωστός σκηνο
θέτης τών «Λευκών Σκιών» καί τοΰ “Ταρζάν,, δ όποιος 
κρατεί τόν ρόλον ένός έπιθεωρητοΰ τή; ’Αστυνομίας τοΰ 
Καναδά, διηύθυνε περίφημα τήν κινηματογράφησιν. Τό 
υπόλοιπον τής διανομής άποτελεϊται άπό ένα τρίο Έσκι- 
μώων τών οποίων τό ζωντανό καί φυσικό παίξιμο προ
ξενεί κατάπληξιν. Υπάρχουν σκηναί πολύ συγκινητικοί 
καί άλλαι δπως τό κυνήγι τών άρκτων, τών θαλασσίων 
έλεηάντων καί τών καριιιπού, άφαντάστου μεγαλοπρεπείας.

Παι-ά τό μάκρος τοΰ σενάριο, τό ένδιαφέρον διατηρεί
ται. Ή φωτογραφία εϊναι έξαιρετικής ώραιότητος.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

Ή Νόρα Βιντάλ είχε τρία χρόνια τώρα νά φανή στόν 
κόσμο.

Άποτραβηγμένη στήν εξοχική τους έτπυλι, ποΰταν 
τρεις ώρες έξω άπ’ τό Παρίσι σέ μιά τοποθεσία μαγευτική, 
περνούσε τις ώρες της μέ τις αναμνήσεις τής χαμένης αγά
πης της. Τοΰ κάκου οί δικοί της καί πρό πανιών ό πα
τέρας της πού τήν πονοϋσε περισσότερο άπ*  τούς άλλους, 
γιατί έννοιώθε πώς αύτός ήταν ό ένοχος τής θλίψεως πού 
σιγά—σιγά μάραινε τή νειότη της, προσπαθούσαν νά τήν 
πείσουν νά ξαναρχίση τήν παληά κοσμική ζωή της, δτου 
στις διασκεδάσεις, στούς χορούς, στά φλέρτ, ήλπιζαν νά 
ξαναύρη τήν παληάν εύθυμία της καί νά ξεχάση τό μεγά
λο καϋμό της.

Τοϋ κάκου ή μητέρα της αγωνιζόταν νά τής ύποβάλη 
τήν Ιδέα, ότι δ Πώλ—έτσι έλεγαν τόν άγαπημένο τη;—δέν 
άξιζε τόση άφοσίωσι, άφοϋ όχι μόνο—άσχετα αν δ πατέ
ρας της άπέρριψε τήν πρότασί του—δέν πρυσ-άθησενά τήν 
άπαγάγη, άλλ’ οΰτε καν έδωσε σημεία ζωής, δέν τής έστει
λε ούτε ένα κάν γράμμα, πού νά τής λέη δτι έζαφανίσθη- 
κε μέ τό σκοπό νά έργασθή ώς που νά γίνη άξιός της καί 
νά τήν ξαναζητήση. . . Δέν ήταν παρά ένας προικοθήρας, 
μικρούλα μου, έτόνιζε, πού μόλις είδε πώς δέν μπορούσε 
νά βάλη χέρι στήν προίκα σου, τδστριψε ζητιόντας νά τυ- 
λίξη καμμιάν άλλη·.

Ή Νόρα, τ’ άκουγε δλ’αΰτά χωρίς ν’ άπαντφ καί δταν 
κάποτε τήν πσραζόριζαν άποτραβιώταν στόν κοιτώνά της 
φωνάζοντας.
—Ό Πώλ είναι ανώτερος άπό κάθε υπολογισμό. Κι’άν ή 
σκληρότητά σας μέ τήν Ιδέα πώς μπορούσα νά υποτάξω τό 
αίσθημά μου στή θέλησί σας δέν τόν έκανε νά σκοτωθή, 
θά ξανάρθη νά μέ ζητήση δταν νομίση πώς θά μπορή νά 
μοΰ δώση μιά ζωή σάν αύτή πού μέ συνειθίσατε. “Ετσι 
θά τόν περιμένω. Κι*επειδή  δέν μπορώ νά διασκεδάζω τήν 
-"ρα πι·ύ αυτός θά βασανίζεται γιά χάρι μου, θά κάθουμαι 

ς πού νά γυρίση, κλεισμένη στήν καυαρά μου, μέ μόνη 
συντροφιά τή γλυκιά του άνάμνησι.

ΟΙ δικοί της μέ τόν καιρό, τό πήραν άπόφασι καί τήν 
άφιναν νά ζή τή ζωή της, χωρίς νά τήν ενοχλούν μέ τις 
παροτρύνσεις τους νά λάβη μέρος στις διασκέδασέ ς τους

"Ετσι, δταν στό τέλος τοΰ τρίτου χρόνου άπ’ τή μέρα 
πού δ Πώλ τήν άφησε χωρίς νά τής δώση σημεία ζωής, 
τούς πρότεινε νά πάνε ένα βράδυ στόν κινηματογράφο, 
άλάλαξαν άπό χαρά κι’ υπέθεσαν πώς δ καιρός, γιατρός 
κάθε πόνου, είχε σβήσει άπ’ τήν ψ ·χή της τό νεαιικό της 
έρωτα.

Ώς τόσο αύτό δέν ήταν άλήθεια. Ή Νόρα, πού μόνη 
παρηγοριά στις ατέλειωτες ώρες τής μοναξιάς της, εΰρισκε 
στό διάβασμα, είχε πληροφορηθή άπ" τις εφημερίδες, πώς 
τό βράδυ έκεϊνο, σ’ένα άπ’ τά μεγαλύτερα κιιηματοθέατρα 
τοΰ Παρισιού, θά προβάλουνταν μιά 'Αμερικάνικη ταινία, 
στήν όποία πρωταγωνιστούσε ένας νέας ηθοποιός, γάλλος 
τήν καταγωγή πού ή άσύγκριτη ώμορφιά του καί ή ύπέρο- 
χη ήθοποιΐα του θά τόν έπέβαλαν πολύ γρήγορα στήν έκτί- 
μησι τοΰ κοινού, ώς τό μοναδικό αντικαταστάτη τοΰ αξέ
χαστου Βαλεντίνου., Καί στήν πληροφορία αύτή ή καρδιά της 
είχε σκιρτήσει. “Ενα άλλόκοτο, άνιξήγητο προαίσθημα την 
έσπρωχνε ν’ άφίση τις μελαγχολίες, τις απογοητεύσεις, τούς 
πόνους της καί νά τριξη έκεΐ στό Κινηματοθέατρο, δπου δ 
άγαπημένος της. πισ’ός ατούς όρκους τής άγάπης πού τις 
έδωκε, άντί μιάς απλής τυπικής—μ’δσο θερμά κι’άν έκλεινε 
λόγια—τής έστελνε τήν εικόνα του, ζωντανεμμένη έπάνω 
στό πανί, σέ τρόπο ποΰ νά νομίζη πώς είχε τόν ίδιο 
άπέναντί της. . . .

* ♦
Μέ τό προαίσθημα αύτό, πού ολοένα γινόταν εντονό

τερο, ή Νόρ« ετοιμάσθηκε μέ όση έπιμέλεια έδειχνε στήν 

τουαλέττα της δταν έπρόκειτο νά τρέξη στά μυστικά 
ραντεβού της.

Οί δικοί της σχεδόν δέν τήν άνεγνώρισαν δταν σέ λί
γο παρουσιάσθηκε στή σάλλα πού τήν περίμεναν γιά νά 
φ γουν. Τόσο ή προσδοκία τύ μεταμόρφωσε.

Ή ελπίδα πώς σ λίγο θ’άβλεπε εκείνον στόν όποιον 
είχε αφιερώσει τή δροσιά τών 20 χρό ων της, ή χαρά δτι 
θά μπορούσε νά τόν ξαναύρη είχαν σβύιει άπ’ τή γλυκειά 
δψι της κάθε ίχνος πόνου κΓ άπιγοήτευσις.

Ώς τόσο, δταν έφθασαν στόν Κινηματογράφο, ένας 
δισταγμός λύγισε τά πόδια της καί μιά χλωμάδα θανάτου 
άπλώθη στό πρόσωπό της.

Γρήγορα δμως τά μάτια τη; έπεσαν στις εικόνες τοΰ 
έργου, πού καλλιτεχνικά είχαν τοποθετηθή στήν προθήιη 
κι’ ή ελπίδα πού γιά μιά στιγμή έκανε νά σβύση, μεταβαλ- 
λόταν αμέσως σέ σταθερή βεβαιότητα.

Στήν ιίκόνα τοΰ πρωιαγωιαστοΰ, τού άγνωστου σέ ό
λους Πιέρ Ντενουά είχε άναγνωρ1'σει τ α· Παύλο της.

Έσυρε τότε βιαστικά τούς γονείς της στήν οϊθουσα 
καί άνυπόμονη, μέ καρδιά π· ύ έιρεμε άπό συγκίνησι, έκά- 
θησε στό πρώτο φωτέϊγ πού βρέθη μπροστά της, άπό 
φόβο μή τά πόδια της δέν κρατήσοιν τό βάρος τοΰ σώμα- 
τ.-ς της.

Σέ λί,ο τό πρώτο μέρος τού έργου έκλεισε μέσ’ σέ μιά 
ά’οθέωσι χειροκροτημάτων γιά τόν νεαρό πρωταγωνιστή.

Τότε ή Νόρα μ’ένα χαμόγελο υπερηφάνειας στά χείλη, 
γύρισε στούς γονείς της καί τούς, ρο'ιτησε :
—’Επιμένετε, μήπως άκόμη, ότι δ Πώλ δέν αξίζει πεντάρα;

’Εκείνοι έσκυψαν καί τή χαΐδεψαν μέ στοργή λέγοντας. 
—Κατεργάρα, γι’οΰτό μάς έφερες εδώ; ’Ας γίνη τό θέλη
μά σου.

Λίγες μέρες άργότερα, ή οικογένεια Βιντάλ, έφευγε γιά 
τό Χόλλυγουντ νά παρακαλέση εκείνον πού είχαν περιφρο
νητικά άποπέμψει πριν λόγο καιρό, νά δεχθή νά γίνη 
γαμπρός του.

ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕ Ϋ·

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ .“Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΟΓ 
ΚΑΙ "ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΟΓ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ,, της φοε φιλμ’



ΑΝΤΕΛΑ KERN

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘‘ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. 
ΕΚΜ ΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ I. ΜΑΡΓΟΥΛΗ
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ΓΙΑΝΝΗ /ΛΠΙΖΑΝΟΥ

ENQ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΧΡΟΝΟΞ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ

Εϊναι γνωστό μέ τι τρόπο υποδέχθηκε ό κόσμος 
τόν ερχομό τοΰ περασμένου χρόνου. "Ολοι κραυγά 
ζανε γιά έπικείμενες εμπορικές καταστροφές και 
γι’ άλλα γεγονότα. Μά παράλληλα πρός δλα αυτά, 
τό δαιμόνιο πνεύμα τοΰ "Ελληνος έπιχειρηματίου, 
δέν άφηκε έδαφος στήν πραγματοποίηση κάθε δυσά
ρεστης προβλέψεως. Έργάσθηκε, καταπονήθηκε καί 
παρά τά μέτρα ποΰ ληφθήκανε γιά τόν περιορισμό 
τής κινήσεως και τής ελεύθερης συναλλαγής, κατόρ 
θωσε νά φτάση νικήτρια στό τέλος ενός δύσκολου 
έργου ποΰ δρθονώτανε μπροστά του μέ τήν έναρξι 
και πρό αυτής άκόμα, τοΰ παληοΰ χρόνου

Γιά τήν ελληνική κινηματογραφική επιχείρηση, 
φυσικά, τά εμπόδια ποΰ είχε νά περάση δέν ήτανε 
λιγώτερα άπό τά τών άλλων. Ό περιορισμός τών 
εισαγωγών κα'ι ή συγκέντρωση ξένου συναλλάγμα
τος, ποΰ είναι άπ’ τά πρώτα περιοριστικά μέτρα 
γιά τή διατήρηση τοΰ εθνικού μας νομίσματος σέ 
λογικά επίπεδα, έβάρυναν πολύ τήν πλάστιγγα τών 
ύποχρεώσεών της. Ωστόσο ή κινηματογραφική έπι 
χείρηση, πού τόσα άλλα είχε ύποστή μέχρι σήμερα, 
δέν άρνήθηκε ούτε κα'ι γιά τήν ύστερη τούτη φορά 
τή συνδρομή της. Κι*  έτσι χάρις στις τόσες θυσίες 
ποΰ υποβλήθηκε δέ στερηθήκαμε ούτ’ ένα άπό 
τ’ άριστουργήματα τής παγκόσμιας παραγωγής, 
συγχρόνως δέ αποκτήσαμε κι’ άλλον κινηματογράφο 
στήν πρωτεύουσα, κατάλληλο γιά τήν εξυπηρέτηση 
ενός κο.νού πολυπληθούς δπως εϊναι τό ’Αθηναϊκό.

Τά παραπάνω εϊναι στοιχεία ποΰ άποδεικνύουνε 
δτι ή Ιδιωτική πρωτοβουλία στήν επιχείρηση τοϋ 
κινηματογράφου έθριάμβευσε, αν λάβουμε ύπ’ δψιν 
μας πώς καμμιά άλλη αιτία δέν συνέτρεξε γι’ αυτό, 
μά άντίθετα οί περιορισμοί τοΰ κράτους, ή βαρειά 
φορολογία κΓ δ άγριος συναγωνισμός τών θεάτρων, 
άποτελοϋσαν τους σκοπέλους κάθε ένέργειάς της.

Μά κάθε κινηματογραφική επιχείρηση έχει καί 
τις υποχρεώσεις της. Γνωρίζουνε καλά οί έπιχειρη- 
ματίαι πόσο τό κοινό συνέτρεξε γι’ αύτή τους τή 
νίκη. Γνωρίζουνε έπίσης πόσο τό κοινό αύτό έκώ- 
φευσε στήν έκκληση τών άλλων θεαμάτων (Θέατρο, 
Μελόδραμα κλπ.) μέ τις «λαϊκές τιμές» τους.

ΓΓ αύτό πρέπει νάχουν ύπ’ δψιν τους κα'ι τήν 
ικανοποίηση τοΰ κοινοΰ. Υπάρχει ένα προηγούμενο 
γι’ αύτό ποΰ λέμε. Τό σύστηιια ποΰ ακολουθούν οί 
Κινηματογράφοι γιά τή διαφήμηση τώ^ ταιιιών 
τους. Συνέβη πολλάκις γιά έργο μικρού ενδιαφέρον
τος, ιιετρίας αξίας, νά γίνη διαφήμισις μεγάλη καί 
άσκοπη ’Άς δώσουν μεγαλύτερη προσοχή, γιατί τό 
ζήτημα εϊναι πολύ λεπτό. ”Αν αύτό, ποΰ συμβαίνει 
τώρα τακτικά, καθιερωθή στό μέλλον, ρωτάμε, ποιο 
σκοπό καί ποιό προορισμό μπορεί νά έχη ή ρεκλάμα; 
Ή παρατήρηση αυτή ποΰ πιστεύουμε πώς εΐνε δι 
καία, δέν περνά πρώτη φορά άπ’ τό Περιοδικόν μας. 
Μ’ αν κΓ αύτό πραγματοποίηση τότε ή Κινηματο

γραφική επιχείρηση τής Ελλάδος θά εϊναι υπερή
φανη γιά τήν θέσι πού κατέχει.

Καί τώρα, ένας καινούργιος χρόνος άνατέλλει 
στόν ορίζοντα τής ζωής μας. Εϊναι φυσικό μέ τήν 
έναρξί του, ν’ άκούσωμε άλλες προφητείες καί άλ
λες απαισιόδοξες προβλέψεις. Άς άφήσωμε δμως ε
κείνους ποΰ περισσότερον εϊναι άρμόδι ι νά κρί 
νουν τί μέλλει νά συμβή κατά τό πέρασμά του. Ε
μείς ψύχραιμοι μέσα στό θόρυβο τών κραυγών αυ
τών, θά βαδίσωμε μέ αίσιοδοξία, γιά τή πραγιιατο 
ποίηση καί επικράτησή τών δοξασιών μας. Τό βέ
βαιο εϊναι πώς περνάμε δύσκολες περ στάσεις. 'Αλλά 
μή λησμονάμε δτι καί άλλοτε σέ παληότερες εποχές, 
πιο δύστυχα χρόνια βασίλευαν καί πώς μεγάλα γε
γονότα συνετάραξαν τήν ανθρωπότητα

”Ας παρέλθωμε λοιπόν χωρίς σχόλια, δ,τι μονάχα 
δ καιρός μπορεί νά δείξη.

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Ή «’Αγωνία τών άετών» ένα ιστορικόν φίλμ 
τού Ροζέ Ρισεμτέ, έκτυλισσόμενον επί τής εποχής 
τού Λουδοβίκου 18ου, έσχε τήν τιμήν νά προβληθή 
διά πρώτην φοράν εις ειδικήν παράστασιν εις τήν 
«Όπερα», εΐδικώις έφοδιασθεΐσαν μέ μηχανήματα δ- 
μιλοΰντος, εις τήν όποιαν παρευρέθησαν δ πρόε
δρος τής Δημοκρατίας, δ στρατηγός Ντυμπαίλ καί 
δ ναύαρχος Λέ Μπρί.

Ό κύριος Ρουσέ, διευθυντής τής «Όπερά», καί 
δ κύριος Νταλιμιέ, υπουργός τής Δικαιοσύνης, ύπε- 
δέχθησαν τόν κύριον Άλμπέρ Λεμπρέν. Κατά τήν 
είσοδόν του ή μουσική έπαιξε τήν Μασσαλιώτιδα. 
Καί ή μεγάλη δλόχρυση βελούδινη αύλαία ήνοιξε διά 
νά έμφανιοθή ή μεγάλη φωτισμένη οθόνη, έπί τής 
δποίας παρήλασαν αί ήρωϊκάί εικόνες ύπό τά θερμά 
χειροκροτήματα τού πλέον κομψού κοινού

"Ενα ποτηράκι

ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ
Έργο^ταοίου 

ΣΤ. Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ 
Εΐνε τό καλλίτερβν ορεκτικόν 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Είς δλα τά Εδωδιμοπωλεία Άδηνών
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— ΕΙς την γερμανικήν εκδοσιν τοϋ φίλμ τής 

«Οϋφ.ι» Adieu les beaux jours τοϋ σκηνοθέτου 
Γιοχάνες Μέγιερ, τούς κυριωτέρους ρόλους κρατούν 
οί Μπριγγίτε Χέλμ, Άντρέ Μπέκλερ, Γκοΰστάβ 
Γκροΰντγενς, Βόλφγκαγκ Λιμπενέϊνερ, Κούρτ Βέσ- 
περμαν καί Ζάκομιτ Τίτκε, εις δέ τήν γαλλικήν < ι 
Μπριγγίτε Χέλμ, Ζάν Γκαμπίν, Άνρύ Μπόσκ, Κα· 
ρέττ, Τόμυ Μπουρντέλ καί Βιλμπέρ.

—Τρεις παραγωγικές κινημ. εταιρίες, έξ’ ών δυο 
αγγλικές καί μία αμερικανική . διαπραγματεύονται 
τήν πραγματοποίησήν εγχρώμων ταινιών κατά τό 
σύστημα Raycol.

—Ό Πρίμο Καρνέρα, ό γνωστός γίγας αθλητής 
προσελήφθη ύπό τής Αμερικανικής εταιρίας «Μέτρο 
Γκόλντουϊν» διά νά λάβη μέρος είς τό φίλμ The 
prize fighter, μέ παρτναίρ τήν Λούσε Βελέζ

—Ή Γουώρνερ Μπρόδερς καί ή Φέρστ Νάσιο- 
ναλ, λέγεται δτι θά προσλάβουν τόν περίφημον 
Γερμανόν σκηνοθέτην Μάξ Ράϊνχαρτ ώς βοηθόν 
τοϋ Μέρβιν Λερόϋ διά τήν πραγματοποίησιν τοϋ 
έργου Wonder Bar.

—Ή νέα αγγλική ταινία τοΰ Άλεξ Κόρντα 
«Ή ιδιωτική ζωή τοΰ ’Ερρίκου 8ου», μέ τόν Σάρλ 
Λάουτον, προεβλήθη είς τήν Βοστώνην

—Τό νέον φίλμ τοΰ Ζέσσε Λάσκυ διά τήν Φόξ 
Φίλμ «Bekerlay Square τό όποιον προβάλλεται ήδη 
είς τό Gaiety Theatre τής Νέας Ύόρκης, σημειώ
νει ήδη αύξάνουσαν επιτυχίαν καί πραγματοποιεί 
εισπράξεις άνωτέρας καί αΰτοΰ τοΰ «Καβαλκάτ» είς 
τήν ’Αμερικήν, αΐτινες εΐχον καταρρίψει παν προη- 
γούμενον ρεκόρ.

—Τήν 22 Σεπτεμβρίου άπέθανε είς τό Χόλλυ 
γουντ δ Ιδιοκτήτης καί διευθυντής τοΰ μεγαλειτέ- 
ρου αμερικανικού κινηματογραφικού περιοδικού 
«Variety», Sime Silverman.

—Ό Ζέσσε Λάσκυ ήγόρασε τά δικαιώματα τού 
έογου Flight of the Swan τοΰ Άνδρέα Ολιβερώφ· 
Πρόκειται περί τής ζωής τής ’Άννας Παύλοβα δλί- 
γον τι- «ρωμαντικοποιημένης». Τό φίλμ θά «γυρι 
σθή» διά λ)σμόν τής Φόξ Φίλμ.

—Τό νέον φίλμ τοΰ Ζώρζ Μιλτόν θά έχη τόν 
τίτλον «Μπουμπούλ δ Λ'» τοΰ όποιου τό σενάριο 
έγράφη ε’ιδίκώς ύπό τοϋ Ρενέ Πυόλ

—Ό διάσημος γεριιανός σκηνοθέτης Πάπστ ά- 
νεχώρησε διά τό Χόλλυγουντ.

—Εις τήν ταινίαν On a vole un ho me τής 
Φόξ Φίλμ, πλήν τοΰ Άνρύ Γκαρά καί τής Λιλή 
Νταμιτά, θά λάβουν μέρος καί οί Σάρλ Φαλλότ, 
Πιέρ Λαμπρύ καί Φερνάν Φάμπρ.

—Τού σατυρικού φίλμ «Ρότσχιλδ», έτελείωσεν 
ή πραγματοποίησις. Είς τό φίλμ αυτό πρωταγωνι
στεί δ Χάρρυ Μπώρ.

—Ή Ρίνα ντέ Λιγκουόρο, παλαιός «άστήρ» τοΰ 
ιταλικού κινηματογράφου, πρωταγωνιστεί είς τό 
έργον «Ή ωραία κουρσάρος».

— Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον προεβλήθησαν 
είς τό Βερολϊνον 15 νέα φίλμ, έκ τών δποίων 9 
γερμανικά μήκους 22335 μέτρων, 1 αυστριακόν 
μήκους>2469 μέτρων, 4 αμερικανικά 10012 μέτρων 
καί 1 γαλλικόν 2179 μέτρων.

—Είς τάς 5—7 Όκιωβρίου θά συνέλθη είς 
Παρισίους καί εις τήν αίθουσαν τοΰ Παιδαγωγικού 
Μουσείου, τό πρώτον Συνέδριον τοΰ ’Εκπαιδευτικού 
κινηματογράφου τής ειδικότητας ιατρικής καί βιο
λογίας.

—‘ΗΜαρίΜπέλ εύρίσκεται ήδη είς τήν Καζαμπλάν- 
κα γιά τό «γύρισμα» τοΰ νέου της φίλμ Le grand 
Jeu.

— Προκειμένου νά «γυρισθή» έκ νέου τό έρ
γον «Γουλιέλμος Τέλλος», τόν πρωτεύοντα ρόλον 
τοΰ Γκέσσλερ θά ύποδυθή δ γερμανός καλλιτέχνης 
Κόνρατ Φάϊτ.

ΑΙ 28 Η WI Ε Ρ Α Ι_Τ^Η Σ ΚΛΑΙΡΕΤΤΗΣ
Ή γαλλική παραγωγική έταιρία G.E F.A. δι’ ανα

κοινωθέντος της τής 6 ααρελ, μννός, μας.,.έγνώρισεν οτι 
ιό περίφημον μουσικόν κωμειμύλλιον ·Αί 28 ήμέραι 
τής Κλαιρέττης*  προβάλλεται ήδη μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν άπό τής όθόνης τών κυριωτέρων κινηματογράφων 
τής Ελλάδος.

Λυπούμεθα πολύ διότι ήμεθα υποχρεωμένοι νά δια- 
ψεύσωμεν τήν έν λόγφ έπίαημον άνακοίνωσιν και νά 
βεβαιώσωμεν τήν αξιόλογου γαλλικήν έταιρίαν G. F.p.A. 
ίίτι αναμένομεν μέ αγωνίαν τήν πρώτην προβολήν τοϋ 
έργου *Αΐ  28 ήμέραι τής Κλαιρέττηςι ή όποια θά γίυη 
απο τής όθόνης τοϋ κεντρικού Κινηματογράφου Ά τ- 
τικόν, είς έβδομάδα μή καθωρισθεϊσαν όμως εΐσέτΐ.

ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
Ό έκλεκτόςίσυνεργάτης καί ειδικός κριτι
κός τοϋ “Κινηματογραφικού Άστέρος,, είς 
τόν όποιον κατά μέγα μέρος όφείλει τάς 

τόσας έπιτυχίας του.

ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΟΥ’’ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

Έπί τή συμπληρώσει μιας δεκαετίας άπό τής έκ- 
δόσεως τοΰ «Κινημ. Άστέρος», άπαξ ό ύγειώς σκε- 
πτόμενος Κινηματογραφικός κόσμος μας συνεχάρη 
διά τών Ακολούθων έπιστολών :

Φίλε χ. Λιευθυντά,
Μέ Ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν σπεύδομεν νά σα, συγχα- 

ρώμεν διά τήν συμπλήρωσιν τής δεκαετίας άπό τής έκδό 
σεως τοϋ λαμπρού περιοδικού σας, τό όποιον έξυπηρετεϊ 
τόσον εΰσυνειδήτως μίαν ώραίαν καλλιτεχνικήν ανάγκην.

"Αν οί άστ’ρες τοΰ Κινηματογράφου ζοϋν έπί τής οθό
νης μίαν ζωήν ένδοξο > άλλά συχνά παροδικήν, ό ίδικάς 
σας «Κινηματογραφικός Άστήρ» εϋχόμεθα νά διατηρήση 
έπί τοΰ έντυπου χάρτου μακράν καί συνεχή τήν λάμψιν του.

Μέ φιλικά αίσθήματα
Αδελφοί Γιαμαλίδη

•iS-g-
Φίλε κ. Διευδυντά,

Ή συμπλήρωσις δεκαετίας άπό τής έκδόσεως τοΰ πε
ριοδικού σας, μάς παρέχει τήν ευκαιρίαν, νά δαπιστώσω- 
μεν καί ημείς τήν σημαντιτήν συμβολήν του είς τήν κινη
ματογραφικήν ζωήν τού τόπου μας.

Έχων ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» σαφή έπίγνωσιν 
τής δέσεως καί τής αποστολής ένός πραγματικού κινηματο
γραφικού οργάνου προσεπάδησε μέ πολλήν επιμέλειαν, νά 
πληροφορή, νά ένημερώνη, είς τήν Ιδικήν μας καί ξένην 
κινηματογραφικήν κίνησιν, άλλά καί νά καθοδηγή διά τής 
φωτεινή; καί ευσυνείδητου κριτικής του. Πρέπει δέ νά ομο
λογήσω κανείς ότι είς τήν προσπάδειάν του αυτήν έπέτυ- 
χεν είς δλην τήν γραμμήν, άφοϋ κατέστη πλέον δ άπαραί- 
τητος σύντροφος καί σύμβουλος παντός άσχολουμένου 
οπωσδήποτε μέ τόν κινηματογράφον.

Ύπό τόσους αισίους οιωνούς είσερχόμενον τό περιοδι
κόν σας, είς τήν δευτέραν δεκαετίαν τ ·υ, έχομεν τήν πε- 
ποίδησιν καί τό εϋχόμεθα πολύ, ότι δά συνέχιση επ’ άγ«- 
θφ τής κινηματογραφικής ζωής τοΰ τόπου μας, τήν καλήν 
παράδοσιν τήν οποίαν τό ίδιον έδημιούργησε.

Μετά φιλικών χαιρετισμών 
‘Αδελφοί Σαντίκου

Κύριε Διευδυντά,
Ή δεκάτη επέτειος τής έκδόσεως τοΰ έγκριτου περιο

δικού σας μας δίδει τήν ευκαιρίαν δπως σάς άπευδύνωμεν 
τά δερμά μας συγχαρητήρια συνοδευόμενα καί άπό τάς ει
λικρινείς εύχάς μας περί συνεχίσεως τοϋ τόσον ωφελίμου 
καί δυσκόλου πράγματι έργου δπερ έκπληρώνε,ι ό Κινημα
τογραφικός Άστήρ·.

Μετά τιμής 
Έδουάρδος Χάρτυ

Διευθυντής ‘Εταιρίας Μέ-ρο-Γκόλντουϊν-Μάϋερ 
Χ«· g-

Αγαπητέ κ. Οικονόμου,
Δέκα χρόνια πέρασαν άφ’ δτου έκδίδεις τό μοναδικόν 

στήν 'Ελλάδα κινηματογραφικόν περιοδικόν “Κιν»ματογρ. 
Άστήρ,,. Σ’ δλο αυτό τό διάστημα είδαμε τόν καθ’ ένα 
άπό μά; πού έχωμε ώς επάγγελμα τήν Κινηματογραφία 
νά φιγουράρωμε πότε στά ύψη καί -πότε στά τάρταρα ! 
Γήν αύτήν τρικυμίαν ύπέστησαν καί ή ταινίες μας.

Συνεκέντρωσες δηλαδή στήν πέννα σου, φ.λτατέ μου 
’Ηρακλή, δλην τήν δημοσιογραφικήν δύναμιν καί διπλωμα
τίαν πότε φίλος, πότε έχδρός. 'Ημείς δμως σέ άγ«ποϋμεν, 
οίανδήποτε στάσιν καί αν τηρείς άπένανιί μας. Είσαι φίλος 
ύπό τήν κυρίαν σημασίαν τής λεξεως, είτε μάς έξυμνεΐς, 
είτε μάς ρίχνεις Πάρδια βέλη ! 'Ισως έάν δλο μάς έπαι- 
νοΰσες νά μή σέ συμπαδούσαμε καν.

Κάδε λογικός πρέπει νά έκτιμήση τό γιγάντων έργον σου 

τό όποιον μόνον ώμοι .... Ήρακλέους μπορούσαν νά 
βαστήξο'.ν.

Δέκα χρόνια πέρασαν ! κινηματ γραφικά περιοδικά, μέ 
γνωστούς καί περειρο μένους δημοσιογράφους καί πρΑ παν
τός μέ κεφάλαια, είδαν τό φώς, άλλά ταχύτατα καί »ό 
σκότος.

Σύ μόνος, διευθυντής, ιδιοκτήτης, διαχειριστής κλπ. πα- 
λαίεις, ποτιζόμενος ώς έκ τοΰ έπαγγέλματός σου, πικρίας 
ύπό πλείστων δσων συναδέλφων.

Μόλα ταΰτα Δέκα ολόκληρα χρόνια ό “Κινημ. 
Άστήρ,, συ φωτοβόλος ρίχνει τό φώς του έπάνω μας, όλο- 
νέν τελειοποιούμενος καί μεγεθυνόμενος.

Μέ δλη τήν καρδιά μου σοΰ εύχομαι κάθε προκοπήν 
σφίγγοντας τό χέρι σου. Νά ζήσε) γιά πέντα!

Στάμος Σταμέλος 
Διευθυντής τής 'Εταιρίας Φόξ Φίλμ 

-*-«·
Φίλε κ. ΟΙκονόμου,

"Επί τή ευκαιρία τής συμπληρώσεως δεκαετίας άπό 
τής έκδόσεως τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» θεωρώ 
καθήκον μου δπως σάς έκφράσω τά συγχαρητήριά μου καί 
σάς ευχηθώ δπως έξακολουθήσητε ύπό καλύτερος συνθήκας 
νά εκδίδετε τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα» τό μόνον έν 
Έλλάδι κινηματογραφικόν περιοδικόν τό όποιον τόσας 
υπηρεσίας προσφέρει είς »ήν τάξιν τών επιχειρηματιών τοΰ 
κινηματογράφου.

Ζήνων ΙΙαπαδόπουλος 
’Επιχειρηματίας Κινηματογράφων έν Κύπρφ 

g-
Κον Ήρ. Οικονόμου

Δ)τήν Περιοδικού 
«Κινηματογραφικός Άστήρ» 

’Ενταύθα
Επ’ εύκαιρίφ τής συμπληρώσεως δέκα έτών άπό τής 

έκδόσεως τού μοναδικού είς τήν Ελλάδα κινηματογραφι
κού περιοδικού σας «Κινηματογραφικός Άστήρ» σάς εύ
χομαι δπως ευτυχήσετε καί εορτάσετε καί τήν πεντηκον- 
ταετηρίδα του.

Δ. Σκούρας
- Κιν)φος «’Αττικόν», ’Αθηνών

->-g-
Φίλε κ. Οικονόμου,

’Επί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής έκδόσεώς 
του αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά ευχηθώ στό άγαπηνό 
περιοδικό «Κινηματογραφικός Άστήρ» πού τόσο ώς τιόρα 
συνέβαλε στήν άνάπτυξι τής κινηματογραφίας έν Έλλάδι, 
κάθε προκοπή καί ευτυχία.

Θ. Δαμασκηνός
g-

Άγαπητέ Ηρακλή,
Σού εύχομαι μέ δλην μου τήν καρδιά νά ευδοκιμήσω 

τό περιοδικό σου είς τήν σταδιδρομίαν του, διότι πράγ
ματι άξίζει σέ σένα, ό όποιος τόσον έκοπίασες νά τό 
έπιβάλής άφοΰ τώρα τήν άξίαν του έκτιμοΰν δλοι.

Μέ άγάπην
Βάγγος Βακογιάννης

Φίλε κ. Οικονόμου,
Έπί τή συμπληρώσει τής Α' δεκαετίας τοϋ «Κινημα

τογραφικού Άστέρος» μοί παρέχεται ή ευκαιρία νά σάς 
απευθύνω καί έγώ τά θερμά μου συγχαρητήρια διά τήν 
άναμφισβητήτως πολύτιμον καί πολύμορφον συμβολήν 
σας υπέρ τής προόδου τού κινημ)φου έν τή χώρφ μας.

’Ανεκτίμητοι είναι όντως αί ύπηρεσίαι άς προσφέρει 
δ «Άστήρ» εις άπάσας τά; ένδιαφερομένας επάγγελμά-
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μέν καταρτίζων καί διαφωτίζων τούς 
' τκινίηματογράφιβτάς-έπιχειρηματίας, είς ο,τι αφορά τήν 
* .έίμ/εί^ησίύ\τΑν,' τό δέ πληροφορών τά Γραφεία Έκ- 

μετβλλεύσεως Χμινιών— διά τών τακτικών άνταποκρι- 
τφγήάς — περί; τών έκαβταχού προβαλλομένων ταινιών, 
άποήρβπά.ν ούτωτό προγενεστέρως συντελούμενον κατα- 
πλή^έ^ήνκαί άσύστολον λαθρεμπόριον, δπερ ευτυχώς 

, τείνβνίνΰ> νά έκλειψη-
Ευχόμενος τήν άπρόσκοπτον ουνέχισιν τής σταδιο

δρομίας του.
- Δια τελώ μετά τιμής

4. Σπαγουλίδης
3 Κί

Φίλτατε κ. Οίκονόμου,
Έπί τή συμπληρώσει τής 10ης επετείου τοΰ περιοδι- 

κοΰ«Κινηματογραφικός Άστήρ» δέν θεωρώ Αναγκαϊον νά σάς 
διαβιβάσω επαίνους, άφοΰ οΰτοι πλούσιοι αναπηδούν Από 
τήν βαθιίαν έκτίμησιν ολοκλήρου τοϋ κινηματογραφικοί 
κόσμου πρός τδ ύμέτερον περιοδικόν, δπερ τοσοΰτον σοβα- 
ρώς μέχρι σήμερον εξυπηρέτησε τήν κινηματογραφίαν

Σπεύδω μόνον νά σάς ευχηθώ όλοψύχως δπως κι>ΐ ή 
νέα δεκαετία τοϋ περιοδικού σας σημείωση τήν αυτήν Ας 
καί μέχρι σήμερον λαμπράν καί επαινετήν σταδιοδρομίαν 
έπ’ άγαθφ καί υμών καί τής κινηματογραφίας ή τις πλεΐστα 
δσα οφείλει είς τδ τόσον εΰδοκίμως καί επωφελώς έργασθέν 
ύπέρ αύτής περιοδικόν σας.

“Όλως Ύμέτερος 
Ε. Μανροδημάκης

’Αγαπητέ 'Ηρακλή,
Είμαι ένας άπό εκείνους ποΰ πρδ δέκα ετών σέ είσή- 

γαγε στά άδυτα τοϋ Κινηματογράφο”, ομολογώ δέ δτι ή 
έξέλιξις ποΰ πήρε τό περιοδικό σου δέν μέ κάμνει νά 
μετανοιώσω γι’ αύτό.

Μέ αγάπη 
Ιωάννης Κουρουνιώτης

3
Κύριε Διευθυντά,

Είς τόν "Κινηματογραφικόν ’Αστέρα,, ουμπληρώσαντα 
άπό τής έκδόσεώς του δεκαετίαν, ήν διήνυσε έν μέσω θριάμ
βων καί προσέφερε κατά τό διάστημα ταύτης, τόσας ΰπη- 

. ρεσίας είς τόν βωμόν τής Έβδομης τών Καλών Τεχνών, τήν
Κινηματογραφίαν, τήν τοσοΰτον συνυφασμένην μέ τήν κοι
νωνικήν πρόοδον, εύχομαι, δπως έπί μακράν σειράν δεκα
ετηρίδων, μεσουρανεί.

ΙΙαντ. Σταυρίδης
■Υποπράκτωρ έν Έλλάδι τής Διεθνούς 

Έταιρίας τών Συγγραφέων καί Συνδετώι

’Αγαπητέ Ήρακ λή,
Έπί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής έκδόσεώς 

τοΰ περιοδικού σου «Κινηματογραφικός Άστήρ», είμαι 
υποχρεωμένος νά σοΰ έκφράσω τά ειλικρινή μου συγχα
ρητήρια καί τις καλύτερές μου εύχές γιά τήν μέλλουσαν 
σταδιοδρομίαν τοΰ πράγματι Απαραιτήτου γιά τήν Ελ
ληνικήν κινηματογραφίαν περιοδικού, διά τδ οποίον τό 
μόνον ποΰ μπορεί νά πή κανείς, είναι δτι πάντοτε πραγ- 
ματικώς έξυπηρέτησε τόν Ελληνικόν κινηματογράφον.

Μέ έκτίμησιν
Κ. Χλοίδης 

Διευθυντής Κινηματογρ. «Ροζικλαϊρ»
3

Κύριε Διευθυντά,
Έπί τή εύκαιρίφ τίς 10ης έπετείου άπό τής έκδόσεώς 

τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» άπευθύνω τάς θερμοτέ- 
ρας μου εύχάς διά τό κινηματογραφικόν τοΰτο περιοδικόν, 
τό όποιον έξυπηρέτησε μέχρι τοΰδε μέ τόσον ζήλον τά 
συμφέροντα τοΰ κινηματογραφικού κόσμου, έξακολουθήση 

δέ νά εύτυχή πρός μεγαλείτερον καλόν τής ελληνικής κι 
νημοτ γραφικής οικογένειας.

Ώς διευθυντής δύο επαρχιακών Κινηματογράφων επι
θυμώ νά Υπογραμμίσω τό άπειρον ένδιαφέρον πού παρου
σιάζει διά τούς έπιχι ιρηματίας τής έπαρχίας ή έκδοσις τοΰ 
«Κινηματογραφικού Άστέρος» δστις κανονικώς καί μέ πά
σαν άμεροληψίαν, μάς δίδει μίαν ζωντανήν εικόνα τής κι
νηματογραφικής κινήσεως τής πρωτεύουσες.

Μακροζωία καί ευτυχία εις τόν «Κινηματογραφικόν 
Αστέρα» δστις δικαιούται πάσης συμπαθείας καί ύποστη- 
ρίξεως τόσον άπό τούς ένοικιαστάς ταινιών δσον καί άπό 
τούς επιχειρηματίας κινηματογράφων.

Μέ έκτίμυσιν
Μπενϊκο Σεγονρα

Διευθυντής Κινηματογράφων «Άλκαζάρ» 
καί «Αττικόν» Θεσσαλονίκης

3-&r
Δεχθήτε εγκάρδια συγχαρητήρια έπί δεκαετηρίδι 

«Κινηματογραφικού Άστέρος».
Γεώρ. Μενδρινδς

3 <■
«Άνών. Κινημ. Έταιρία» 

Κινηματογράφος «Παλλάο
Άθήναι 

Φίλε κ. Οικονόμου,
Πέρασαν 10 χρόνια άπό τότε ποΰ τό δημιούργημά σας 

δ «Κινηματογραφικός Άστήρ» έκανε τήν πρώτη του έμ- 
φάνισι. Σ’ αύτά τά δέκα χρόνια έπάλαιψε, άλλά στό τέ
λος βγήκε νικητής.

Σήμερα ό Ελληνικός Κινηματογράφος μπορεί νά 
καυχηθή πώς έχει ένα πραγματικό επαγγελματικό πε
ριοδικό πού τόν τιμά.

Κάθε "Ελλην Κινηματογραφιστής είναι υποχρεωμέ
νος νά άναγνωρίση, πώς στή σημερινή θέσι τοΰ Κινημα
τογράφου στήν Ελλάδα, κατά πολύ συνετέλεσε δ «Κινη
ματογραφικός Άστήρ».

Τοΰ εύχομαι νά είναι πάντα δυνατός καί θαρραλέος 
μέ βοηθό του, δπως ώς τώρα, τήν Αλήθεια γιά νά συνέ
χιση τόν τόσο χρήσιμο σέ δλους μας Αγώνα του.

Μέ Αγάπη
Κ. Λαζαρίδης 

■
Κον Ήρ. Οίκονόμου 

Ενταύθα
Κύριε,

Έπί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής έκδόσεώς 
τοΰ «Κινηματογραφικοΰ Άστέρος*  σάς άπευθύνω θερμά 
συγχαρητήρια καί εύχάς δπως τό άξιόλογον περιοδικόν 
σας συνέχιση μετά τοΰ αύτοΰ θάρρους καί άμεροληψίτς 
τήν τόσον εξυπηρετικήν διά τάς Κινηματογραφικός επι
χειρήσεις έκδοσιν του καί έοριάση ύπό καλλιτέρας συν- 
θήκας καί τήν πεντηκονταετηρίδα του.

Μετά τιμής
Κ. Φραγκέτης

3~3γ

Συγχαρητήρια έπί δεκαετηρίδι «Κινηματογραφικού 
Άστέρος».

Δαρβέρης-Βούρβουλης
3--3γ

Κύριον
Ήρ. Οίκονόμου

Δ)τήν Κινηματογραφικού Άστέρος 
’Ενταύθα

Φίλε Κύριε,
Έπί τή εύκαιρία τής συμπληρώσεως δεκαετηρίδος άπό 

τής έκδόσεώς τοΰ ύμετέρου περιοδικού «Κινηματογραφι
κός Άστήρ», παρακαλοΰμεν νά δεχθήτε τά ειλικρινή μας 

I συγχαρητήρια διά τήν ύπέρ τοΰ κλάδου ημών άρθρο 

γραφίαν σας, ήτις σημαντικώς συνετέλεσε είς τήν έξυπη- 
ρέτησιν τών γενικών συμφερόντων πάσης κινηματογρα
φικής έπιχειρήσεως. ’Ιδιαιτέρως σάς συγχαίρομεν διά τήν 
έκ μέρους σας ύποστήριξίν τής Ελληνικής παραγωγής.

Μετά έξαιρέτου τιμής
Ντάγκ Φιλμ Κύμπανν A. Ε.

(’Αδελφοί Γαζιάδη)
Ό Πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου 

Δημ. Γαξιάδης

Αγαπητέ κ. Οίκονόμου,
Μοΰ έζήτησες νά σοΰ γράψω τήν γνώμη μου γιά 

τόν «Κινηματογραφικό Αστέρα» έπί τή ιύκαιρία τής δε
καετηρίδας του.

Αοιπόν φίλτατέ μου κ. Οίκονόμου αύτό ποΰ έχω νά 
σοΰ πώ είναι δτι δ «Κινηματογραφικός Άστήρ» μοΰ είναι 
Απαραίτητος γιά τήν έργασία μου, γιατί μέσα σ’ αύτόν 
βρίσκω δλην τήν κίνησι τοΰ κινηκατογράφου μέ τή με- 
γαλειτέρα της λεπτομέρεια.

Εύχομαι μέ δλη μου τήν καρδιά νά έξακολουθή ό 
«Κινηματογραφικός Άστήρ» έκδιδόμενος καί έπί πολλές 
δεκαετηρίδες.

Μέ αγάπην
I Τσαμαδδς

Πράκτωρ έν Έλλάδι τής Έταιρίας 
πρός προστασίαν τής I Ινευματικής ’Ιδιοκτησίας

Φίλε κ. Οίκονόμου,
’Επί τή εϋκαιρίφ τής συμπληρώσεως δέκα ετών ζωής 

τοΰ αγαπητού μας περιοδικού σου «Κινηματογρ Άστήρ», 
δέκα έτών κόπων καί Αοκνων προσπαθειών διά τήν έξυπη- 
ρέτησιν τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων καί έν γένει 
τοΰ κινηματογράφου, σοΰ εύχόμεθα μέ δλην μυς τήν καρ
διά τήν μέ τόν αύτόν ένθουσιασμόν καί μέ τάς αύτάς άρ 
χάς τής Απολύτου άμεροληψίας, συνέχισιν τής λαμπρός 
σταδιοδρομίας τού μοναδικού είς τό είδος του έν Έλλάδι 
περιοδικού σου.

Φιλικότατα
Γ. Συνοδινός καί Τ’. ΙΙαπαστόφας

Έπί ολόκληρον δεκαετίαν παρακολουθήσας καρπο
ί φόρον δράσιν «Κινηματογραφικού Άστέρος-, συγχαίρω 
Ε έπί δεκαετηρίδι, εύχόμενος μακροχρόνιον σταδιοδρομίαν 
| πρός όφελος Κινηματογραφικών ’Επιχειρήσεων Ελλάδος.

Τσατσαπας

Φίλτατε’ κ. Οίκονόμου,
Μέσα στά τόσα συγχαρητήρια πού θά λάβετε Ασφα

λώς έπ’ εύκαιρίφ τής συμπληρώσεως δεκαετίας άπό τής 
έκδόσεώς τοΰ τόσον χρησίμου είς πάντα κινηματογραφι
στήν, περιοδικού σας. σάς παρακαλώ νά δεχθήτε καί τά 
θερμότατα δικά μου καθώς καί τάς εύχάς μου, γιά μιά 
καλυτέρα αύριο τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» καί 
δική σας πρός τό γενικΛν καλόν τής Κινηματογραφικής 
μας οικογένειας.οικογένειας.

Μέ έκτίμησιν 
Κ. Αιναρδάκης 

Έπιχειρημ. Κιν)φων Ηράκλειον

Φίλε Κύριε,
Είς τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα», διανύσσντα νι- 

κηφόρως τήν σκολιάν οδόν τών 10 έτών, άπό τής ημέρας 
τής έκδόσεώς του, έν ω χρόνφ διάφορα ποικιλλώνυμα κι
νηματογραφικά περιοδικά ήθέλησαν κακοβούλως νά θέσω- 
σι έμπόδια είς τήν σταδιοδρομίαν του, έκλειπόντα έν τφ 
μεταξύ ώς διάττοντες Αστέρες, ή έταιρία «Μητρόπολις 
Φίλμ» εύχεται όλοψύχως πάσαν πρόοδον, μέ τήν πεποίθησιν 

ότι θά ΐδη μίαν ημέραν τό φύλλον τοΰτο έξελα^ 
περιεχόμενον καί έμφάνισιν εύρωπαϊκοΰ πο^Λ&ους^'πεβΐο^γ/’^\ 
δικού.

Μέ έξαιρετικήν φιλίαν κα//εβτ/μη σιγ ££/£. \ ,ήΐ 
«Μητρόπο ις Φΐλμ«| ® [ / f | Οί]

Φιλοποίμην. I. ΠαπαδόπιIvjp*  καί Σεό^Τ j zjl
-**·  \*\ ' vJS

Φίλε κ. Οίκονόμου,
Έπί τή εύκσιρίςι τής συμπληρώσεως δεκαδτηρί^ις / 

τής έκδόσεώς τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέροτ^Ν^ι^μηΙαι " 
νά σάς συγχαρώ θερμά καί νά σάς εύχηθώ δπως τό μονα
δικόν μας κινηματογραφικόν δργανον έν Ελλάδι, έξακολου
θήση τήν λαμπράν του σταδιοδρομίαν, παρέχον είς τόν κι
νηματογραφικόν μας Κόσμον τάς πολυτίμους υπηρεσίας του 
διά τάς οποίας τοϋ όφείλομεν πολλά.

Μέ άκραν φιλίαν καί έκτίμησιν
Τ. Σπυρίδης

3-3γ

Κύριε Οίκονόμου,
Έπί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής έκδόσεώς τοΰ 

«Κινηματογραφικοΰ Άστέρος» συγχαίρω ύμάς έγκσρδίως 
καί εύχομαι θερμώς δπως ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» 
έξ ’κολουθήσχ) τήν λαμπράν πορείαν του, ώς άπαραίτητον 
συμπλήρωμα τής έν γένει κινηματογραφικής κινήσεως έν 
Έλλάδι.

’Ιδιαιτέρως, ημείς, οί έν τή Έπαρχίφ έπιχειρηματίαι κι
νηματογράφου, όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι δ «Κινημα
τογραφικός Άσιήρ» μάς είναι έ'να προσφιλέστατον περιο
δικόν, άπό τό όποιον άντλοΰμεν πολλάκις πλείστας δσα- 
πληροφορίας καί διδαχάς, λίαν πολυτίμους διά τήν έργας 
σίαν μας.

Μεθ’ ύπολήψεως
Άναστ. Τσαοΰτος

Δ)τής Κινηματογράφου «Άχίλλειον» Βόλου
3·-^-

Εύχομαι έπί τή δεκαετηρίδι δπως τό μόνον έν Έλ- 
λσδι ειδικόν περιοδικόν σας «Κινηματογραφικός Άστήρ» 
έξακολουθήση μετά τής αύτής έπιτυχίας τήν περαιτέρω 
σταδιοδρομίαν του.

’Αριστοτέλης Μενδρινδς 
33 

Φίλε κ. Οίκονόμου,
Έπί τή συμπληρώσει μιάς δεκαετίας άπό τής έκδό· 

σεως τοΰ ζΚινηιιατογραφικού Άστέρος» έπωφελοϋμαι τής 
εύκαιρίας δπως έκφράσω τάς θερμοτέρας εύχάς μου ύπέρ 
τής προόδου ένός φύλλου πού τοσαύτας προσέφερε έκδου- 
λεύσε<ς μέχρι σήμερον είς τόν έν Έλλάδι κινηματογράφον 
καί πολλαχώς ύπεστήρ.ξε τά κινηματογραφικά συμφέροντα.

Μέ έκτίμησι
’Αντώνιος Ζερβός

■3—3·
Χαιρετίζομεν έγκαρδίως έναρξιν δευτέρας δεκαετη

ρίδος εύχόμενοι βέλτιστα άγαπητόν «Κινηματογραφικόν 
Αστέρα».

Κινηματοθέατρα
Κάτσιου-Θεοφιλάκου, Θεσσαλονίκη

Φίλτατε κ. Οίκονόμου,
Είς τάς τόσας εύχά^ τάς οποίας θά λάβετε άπό τούς 

διαφόρους μεγάλους, έπί τή συμπληρώσει δεκαετηρίδος 
άπό τής έκδόσεώς τοΰ έγκριτου περιοδικού σας, θεωρώ 
καθήκον καί έπιβεβλημένην ύποχρέωσίν μου νά προσθέσω 
καί τάς ίδικάς μου.

Σάς εύχομαι όλοψύχως νά έορτάσητε καί τήν 25ετη- 
ρίδα καί οί Απόγονοί σας τήν έκατονταετηρίδα, διά νά 
φωτίζι) πάντοτε δ «Κινηματογραφικός Άστήρ» τούς άς 
σχολουμένους μέ τόν κινηματογράφον καί νά θέτη εί-
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συνάφειαν καϊ τούς πλέον άπομεμακρυσμένους έπιχειρη- 
ματίας τών επαρχιών μέ τήν πρωτεύουσαν.

Σάς εύχομαι νά αύξάνχ] διαρκώς ή λάμψις τοΰ «Ά
στέρος» σας διά νά φωτϊζη πάντοτε δλους μας.

Μέ αγάπην
Β. Μαλτας

Φίλε κ. Ήρ. Οικονόμου,
Γιά τήν δεκαετηρίδα τοΰ αγαπητού «Κινηματογραφι

κού Άστέρος» σπεύδω νά έκφράσω τά εγκάρδια συγχα
ρητήριά μου καϊ τις θερμότερες ευχές γιά τήν ευημε
ρία του.

Τυγχάνουν πασίγνωστες ή θυσίες καϊ ή «ηράκλειες» 
προσπάθειες σας γιά νά καταστήσετε τό περιοδικό σας 
αντάξιο τοΰ προορισμοΰ του, εφάμιλλο τών Ευρωπαϊκών, 
ένα πολύτιμο καί αχώριστο σύμβουλο κάθε κινηματο- 
γραφιστοΰ.

Ή αμερόληπτη καϊ ανιδιοτελής δράσις τοΰ «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» έχει προσφέρη μέχρι σήμερον με
γάλες υπηρεσίες κα'ι εκδουλεύσεις είς τήν κινηματογρα
φική κίνησι τής "Ελλάδος, ή δποία οφείλει, κατά μέγα 
μέρος, ε’ις τό περιοδικό σας τή γοργή της έξέλιξι.

Γι’ αύτό, σάς συγχαίρω καί πάλιν, φίλε κ. "Ηρακλή> 
καί σάς εύχομαι εύήμερία καί απρόσκοπτη σταδιοδρομία.

Μέ τούς φιλικωτερΟυς μου χαιρετισμούς
Διά ’Ιωσήφ Μαργουλήν

Σίμων Χαϊλπέρνος
->-«■

Άγαπητέ κ. "Ηρακλή Οικονόμου,
Τα θερμότατα συγχαρητήριά μας γιά τήν δεκαετη

ρίδα τοΰ περιοδικού σου «Κινηματογραφικός Άστήρ» καϊ 
«οΰ εύχόμεθα άπό καρδίας νά έορτάσης μέ τό καλό καί 
τήν δΟετηρίδα του πρός τό γενικόν καλόν ολοκλήρου τοΰ 
"Ελληνικού Κινηματογραφικού Κόσμου, τοΰ οποίου τά συμ
φέροντα τόσον εξυπηρετούνται άπό τό Περιοδικόν σου.

Μέ αγάπην
Ν. Γαΐτης καί Σ. Δτμητριάδης 
Διευθυνταί Κινηματ. «Ελλάς» 

"Αθηνών

Άγαπητέ κ. Οικονόμου,
Μέ μεγάλη χαρά συνεορτάζουμε καί μεΐς μαζύ σου 

τήν δεκαετηρίδα τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» σου, 
δ όποιος τόσον συνέβαλε είς τήν πρόοδον τοΰ Κινημα
τογράφου έν "Ελλάδι. Σοΰ εύχομαι προκοπήν τήν όποιαν 
ποθείς γιά τό δημιούργημά σου αύτό καί σοΰ συνιστώ 
τό αύτό θάρρος εις τούς άγώνας σου πρός έπίτευξιν τοΰ 
σκοπού σου.

Μέ πολύ άγάπη
Αντώνιος Δεσύλλας

«Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ»
Θεσσαλονίκη

. Κινηματογραφικόν ’Αστέρα
’Αθήνας

Έπϊ τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής έκδόσεως 
τοΰ μοναδικού κινηματογραφικού περιοδικού τής "Ελλά
δος, σάς συγχαίρω καί σάς εύχομαι πάν ποθητόν.

Δημοσ&ένης Ρέγκας
Θεσσαλονίκη

Λόγω ύπερπληθώρας Ολης ή συνέχεια τών συγχα
ρητηρίων έπιστολών ε’ις τό έπόμενον τεύχος.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΙΣΤΑΜΠΟΥΑ. Δεκέμβριος (Τοΰ τακτικοΰ άνταποκρι- 
τοΰ μας.— Ή κινημ. νίνησις τής πόλεώς μας, κατά τό 
παρελθόν ε’ικοσαήμερον ύπηρξεν άρκετά Ικανοποιητική καί 
λόγφ τοΰ ένσκήψαντος ψύχους άλλά καί λόγφ τή , προβο
λής έκλεκτών έργων. Ούτω προεβλήθησαν τά εξής έργα 
είς τούς κατωτέρω κινηματογράφους.

Artistic: «Τό τραγιϋδι πού κάνει τόν γΰρον τοΰ κόσμου*  
μέ τόν Ζοζέφ Σμ'ιθ, «Γαλάζιος ουρανός» μέ τήν Μάρθα 
"Εγγερτ καί τόν Φέρεμπες, «’Ονειρώδης πύργος» μέ τόν 
Λουσιέν Μπαρού καί τόν Ζάκ Κατελέν κα'ι τό «Ταγκό τού 
έρωτος» όμιλοΰσα γερμανιστί.

Melek : «Τό σημεϊον τοΰ Σταυρού» μετά μεγάλης έπι- 
τυχίας, »Τό τραγούδι τοΰ έρωτος» μέ τήν Μάρλεν Ντήτριχ 
«Δεσποινίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου» καί ή "Ελληνική βερσι- 
όν τής τουρκικής ταινίας «Τζιτζ’ι μπερμπέρ» ύπό τόν τί
τλον «Άχ αύτός δ έρως» μέ τήν Ζωζώ Ντολμάς.

Ipek : «Τό σημεϊον τοΰ Σταυρού», «Ό μαύρος Ούσ- 
σάρος» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ. μία ταινία τοΰ Νασήτ «γυρι- 
σθεϊσα» στά στούντιο Ίπέκ καϊ ή τούρκική βερσιόν,τού 
«"Αχ, αυτό, δ έρως» ύπό τόν τίτλον «Τζιτζϊ μπερμπέρ».

Saray : «Τό νησί τής ήδονής» μέ τόν Ζοζέ Μοχίκα 
έπιτυχώς, «"Οταν ξυπνά τό παρελθόν» μέ τήν Σήρερ, μία 
ταινία μέ τόν Μπάστερ Κήτον καί «Καβαλκάτ».

Tttrc : «Δον Κιχώτης», «Δόκτωρ X» καί «Τοτό».
Alhambra : «"Ετσι είναι ή Σιμόν», «Τό σημεϊον τοΰ 

Σταυρού». «Μιά νύχτα στό ρεβεγιόν» καί «Τζιτζϊ Μπερ 
μπέρ». Ναξλόγλον

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Τό περιοδικόν «Candide» δημοσιεύει μίαν πολύ 
ένδιαφέρουσαν συτέντευξιν τοϋ Μαρσέλ Πανιόλ, τοϋ 
διάσημου θεατρικού συγγραφέως εις τόν , όποιον 
οφείλεται, πλήν άλλων πολλών έργων, ή γνωστή 
σειρά ποΰ περιλαμβάνει τόν «Μάριον» καί τήν 
«Φαννϋ», τά όποια έσημείωσαν μεγάλην έπιτυχίαν εις 
τάς ’Αθήνας διδαχθέντα ύπό τοΰ θιάσου τής ’Αλί
κης. Επειδή ό Πανιόλ λέγει πολύ ενδιαφέροντα 
πράγματα σχετικώς μέ τόν κινηματογράφον, εις τόν 
όποιον τελευταίως αφιερώνει δλας τάς φροντίδας του, 
κρίνομεν σκόπιμον νά άναδημοσιέϋσωμεν τά κυρι 
ώτερα σημεία άπό τήν συνέντευξίν του, ανεξαρτή
τως αν δέν συμφωνοΰμεν μέ δλα δσα υποστηρίζει.

* * *
Ή άνθρωπότης έγνώρισε τρεις τουλάχιστον με- 

γά/ας εφευρέσεις :
Τήν τυπογραφίαν.
Τήν τυπογραφίαν τής μουσικής, δηλαδή τόν 

φωνογράφον.
Τήν τυπογραφίαν τοϋ θεάρου, δηλαδή τ' ν 

όμιλοϋντα κινηματογράφον
’Έτσι ήρχισε τήν σ νομιλίαν μας ό Μαρσέλ 

Πανιόλ, έξομολόγησιν κατά τήν όποιαν μοΰ έξέφρα 
σεν δλην τήν αδιαφορίαν του διά τό θέατρον.

— Δέν γράφεται λοιπόν πλέον διά τό θέατρον ;
—’Ασφαλώς δχι, άπήντησεν δ λαμπρός συγγρα

φείς τόϋ «Τοπάζ». ’Ή μάλλον ναί ! δέν θά παυσω 
νά γράφω δι’ αυτό, γράφοντας διά τόν όμιλοϋντα 
κινηματογράφον ποΰ αποτελεί τήν νέαν μορφήν τοΰ 
θεάτρου. Γνωρίζετε δτι ίδρυσα ϊδικήν μου εταιρίαν. 
Έγϋρισα ήδη τήν «Φαννϋ», τήν «’Αγωνίαν τών 
’Αετών», «τόν Γαμβρόν τοΰ κ. Πουαριέ» καί τόν 
«Λεοπόλδον τόν Πολυαγάπητοι». ’Αρχίζω, άλλά 
ξεκινώ μέ ιδέας πολύ καθορισμένος, άκριβεΐς, κα 
τηγορηματικάς. Είναι τελείως νέον αυτό τό πρόγραμ
μα καί δέν θά πραγματοποιηθώ χωρίς νά αναστα
τώσω τους μέχρι σήμερον ΐσχϋοντας κανόνας τοϋ 
κινηματογράφου. Αυτό δαως ολίγον ενδιαφέρει ! 
Έκεΐνο πού εϊναι σκόπιμον εϊναι νά μή κάμη τό 
κοινόν νά άγανακτήση. Άλλά πιστεύω άντιθένως δτι 
τό κοινόν θά ύποδεχθή ευχαρίστως τήν νέαν κίνησιν.

Επί κεφαλής τοϋ προγράμματος μας έγράφη 
αύτό τό κείμενον υπέρ παν άλλο. Έκεΐνο ποΰ 
θέλω εϊναι νά εισαγάγω—καί προσεπάθησα ήδη μέ 
τόν «Γαμβρόν τοΰ κ. Πουαριέ»—τήν φιλολογίαν 
εϊ; τόν κινηματογράφον. Πρό παντός άπαιτεΐται 
κείμενον γραμμένον. Κατόπιν ή φιλοδοξία μου εϊναι 
νά εισαγάγω τόν κινηματογράφον εις τήν φιλολογίαν. 
Είμαι βέβαιος δτι θά γράψω μίαν ημέραν ένα βιβλίον, 
ένα μυθιστόρημα, τό όποιον θά εϊναι, χωρίς νά με 
ταβληθή ούτε έν κόμμα, ένα σενάριο, ένα ντεκουμπάζ 
τοϋ φίλμ.

Καί επιθυμώ μέ άύτό τό μυθιστόρημα—διαττί 

πωσις τής αϋριον—νά κερδίσω ένα λογοτεχνικόν 
βραβεϊον.

—Ό κινηματογράφος έν τούτοις βασίζεται εις 
τάς εικόνας του ;

Ό βωβός κινηματογράφος ήτο ένα είδος τελειο
ποιημένης παντομίμας’ λέγω τελειοποιημένης διότι 
έπέτρεπε είς τόν θεατήν νά βλέπη έκ τοΰ πλη
σίον τό πρόσωπον τοΰ ηθοποιού, ή μίαν πλευράν, 
μίαν έκφρασιν τοΰ προσώπου τοΰ καλλιτέχνου. 
Ό δμιλών κινηματογράφος εϊναι ή τελειοποίησις 
τοΰ θεάτρου, διότι έπιτρέπει εϊς τόν θεατήν νά 
βλέπη έκ τοΰ πλησίον καί νά άκούη τόν ηθοποιόν. 
Ό βωβός κινηματογράφος, έν συμπεράσματι, έχρη- 
σίμευεν εις τό νά έκτυπώνη τήν παντομίμαν, ό όμι
λών έκτυπώνει τό ϋέατρον.Ό πρώτος εϊναι ή ζωή, 
τό δεύτερον μία stylisation, ή δποία, τώρα ποΰ 
ό ήχος άναπαράγεται, θά εύρη πάντοτε τήν εύνοιαν 
μερικών σνόμπ, άλλά ποΰ δέν ώφελεΐ εϊς τίποτε.

—Δέν νομίζετε δτι δ τρόπος σας' θά αϊχμαλω- 
τίση τόν κινηματογράφον είς ένα περιβάλλον καθα- 
ρώς θεατρικόν, και δτι ύπάρχη κίνδυνος νά γίνη 
δ σκλάβος τοΰ θεάτρου;
— Άλλά είναι αύτό τό ίδιον τό ϋέατρον. Είναι 
ένας νέος τρόπος νά γίνωνται έργα. ’Αντί νά τά 
διηγούνται, τά δεικνύουν’ αυτό εϊναι δλον. "Οταν 
ένεφανίσθη τό αΰτοκίνητον κανείς πλέον δέν έσκέ- 
φθη νά μεταχειρισθή άμαξαν. Σήμερον μερικοί 
σέρνουν τά μεταχειρισμένα των αμάξια εϊς τούς 
δρόμους, δπως, μετ’ ολίγον, τά σπάνια θέατρα πού 
θά παραμείνουν θά. . . . σέρνουν τά τελευταία θεα
τρικά έργα.

*

Έκ τών άνωτέρω έξάγεται σαφώς δτι δ Μαρσέλ 
Πανιόλ ξεύρει τί θέλει. Ή ειλικρίνεια του εϊναι 
συμπαθητική εϊς μίαν περίοδον δπου τόσοι παρα 
γωγοί και σκηνοθέται πού έχουν τήν άξίωσιν νά 
κάμνουν κινηματογράφον δέν πραγματοποιούν 
παρά θέατρον φωτογραφημένοτ. 'Ο Μαρσέλ Πανιόλ 
τουλάχιστον δέν ζητεί νά μας ξεγελάση. Δηλώνει 
εΐλικρινά δτι θέλει νά έκτυπώαει τό ϋέατρον. 
Είναι απόλυτον καί κατηγορηματικόν καί δέν εϊ
ναι άμφίβολον δτι θά εγκατάλειψη τελείως τόν 
άρχικόν τρόπον συγγραφής διά τό θέατρον, δ όποιος 
μάς έδωσε έν τούτοις τά : Τοπάζ, Τζάζ, ίΜάριος, 
Φαννύ, διά νά άφιερωθή εϊς τό τελειοποιημένον 
ϋέατρον ηατά τήν έκφρασίν του, τόν κινηματογράφον.

ΠΙΝΕΤΕ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ

Έργοοταοίβυ ίΤ. Κ. ίΟΪΙΟΪΡΚ
Πωλείται

είς δλα τά έδωδιμοπωλεΐα Άϋην&ν
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ΚίΠΗΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΒ ΣΚΙΤ?β
'Ωραίος ώς ό Άδωνις, κομψός ώς ό Νοβάρρο 
άπ’ τάς Άτθίδας κρίνεται, κι’ απ’ δλον τόν κοσμάκη. 
Συχνά—πυκνά στό σινεμά »Άπόλλων« τόν κιαλάρω, 
κι’ άν τ’ όνομά του θέλετε, τόν λέν, θαρρώ, Γιαννάκη.
Συνάδελφός του προσφιλής, κι’ ώραΐος ώς έκεϊνος, 
είναι έπίσης ό γνωστός Χ'ερν ντόκτωρ Νταμασκϊνος. 
ΟΙ ’Αθηναίες χάνονται γιά τούτου τό χατήρι, 
καί δυό, έξω άπ’τό «Τιτάνια*  έκάναν χαρακίρι.
’Αλλά καί είς τό «Πάν&εον» συχνά συνωστισμός 
διά τοΰ "Αλκή γίνεται τά γαλανά τά μάτια.
Πλήν, φεΰ, τών φιληνάδων του δ συμπαθής έσμός 
φοβάται τής συμβίας του τά τρομερά γινάτια 
καί συγκρατεΐ τόν δι’ αύτόν μεγάλον έρωτά του 
κλεισμένον... στήν καρδιά του.
’Επίσης καταμαρτυρούν καί γιά τόν Βακογιάννη 
Πώς σάν νά είναι Δόν Ζουάν σπουδαίος, κοκορεύεται 
πλήν δπως τά κορίτσια λέν, άδίκως κόπους χάνει 
κι’ άς πάη νά,.κουρεύεται.

Κι’ δ Παπαμιχάλης Βίων 
δπου σ’ δλον του τόν βίον 
μιά δέν έσχεν έρωμένη 
κι’ δλοένα τήν παθαίνει 
καί χυλόπηττες μασάει, 
κι’ ένφ άλλων έργα κρίνει 
τά δικά του.,.δέν κυττάει

μιά έκ τών ταξιθετίδων τοΰ «Τιτάνια*  μέ λύσσα 
παρακολουθοΰσ’ έσχάτως καί πεζή ώς τά.,.Πατήσια 
βάδιζε μέ τήν έλπίδα νά τήν έβλεπε...νά πέφτη 
ώς ποΰ τοΰπε : «Καλέ σπίτι, σεις, δέν έχετε..καθρέφτη;
'ΟΓιώργης δ Σερμπέτης μας δέν παύει νά νεάζη 
καί μ’ ΰφος μελιστάλακτον δπου σερμπέτι στάζει 
θεάται μέσω γυναικών τά μάλιστα κοινών 
ν’ άκκίζεται νεανικά τό πάν περιφρονών...
Κι’ άν τύχη κάποτε γνωστοί καί εύρεθοΰν μπροστά του 
Τή μιά ώς ξαδέρφη συνιστα, τήν άλλη...ώς άνεψιά του.

*' *
Τοΰ κόσμου ή κακογλωσσιά πού δρια δέν ξέρει 
κι’ ό,τι ανάποδο ΐδεΐ τό λέει χέρι-χέρι.
Μάς είπε, κάτι, ποΰ εμείς δέν τδχαμε χαμπάρι : 
Ό Σκούρας, έχει τήν μορφή κόκκινη σαν πατζάρι 
κι’ ό Κόκκινος είναι ωχρός έξ άλλου σάν σουδάρι. 
'Ο πρώτος έχει τδνομα κι*  δ δεύτερος τή χάρι 
γι’ αύτό συνδυασδήκανε καί γίνανε ζευγάρι.

Καί τέλος μιά κι’ ή στήλη μου ήρθε καιρός νά κλείση 
γιά τόν καλό μας διευθυντή λιγάκι θά μιλήση.
Μά τί νά πώ τοΰ 'Ηρακλή, 

■ πού δ άθλιος, άθλεϊ
λαμπρώς μέ τόν «’Αστέρα > του
καί μ*  δλο πού έχόνδρυνε και τούρλωσε ή γαστέρα του 
σάν νάναι γκαστρωμένος
εΐν’ πάντα αεικίνητος, λεπτός κι’ ευγενικός 
κι’ άν κάποτε σέ μερικούς φέρεται καί κακώς 
ώς τόσο δέν εΰθύνεται καθόλου ό καϋμένος; 
Απλώς τηρεί μ’ βύλάβειαν καθ’ δ έξ.... Οικονόμων 
“Ενα κανόνα πού εγώ, άνήγαγεν εΐς Νόμον :

«Μίλα δπως σοΰ μ.λοΰνε 
γιά κουτό μή σέ περνούνε».

Μά στήν κυρά διευθύντρια πού δλο καί., χοντραίνει 
θέ νά συστήσω κάποτε καί μόνη της νά... βγαίνη 
Γιατί άν συνδυάζεται μέ τήν καλή της φίλη 
τήν Άναστασιάδαινα καί δέν άποχωρίζουνται 
γιά Σιαμαίες αδελφές άπ’ δλους । ά νομίζουνται 
καθώς μαζί βαδίζουνε βράδι, αυγή καί δείλι 
καί κάποιου αδιάκριτου τά χείλι] θ’ άνοιχτοΰνε 
Καί: «Γειά σας αυγοτάραχα» μιά μέρα θά τούς ποΰνε 1

Ο ΚΑΡΜΙΝΕ ΓΚΑΛΛΟΝΕ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΦΑ

'Ο γνωστός Ιταλός σκηνοθέτης Κάρμινε Γκαλ- 
λόνε, δ όποιος έτελείωσε τό τέταρτον έργον του εΐς 
τήν Αγγλίαν έφέτος, «Δυο καρδιές σ’ένα βαλς», 
διά λογαρ.ασμόν τής εταιρίας Nettlefold, πρόκειται 
νά έγκαιαλείψη τά αγγλικά στούντιο. Ο Γκαλλόνε 
υπέγραψε συμβολαίου μέ τήν «Οΰφα» διά νά πραγ-, 
ματοποιήση φιλμ εις τά γερμανικά στούντιο. Ή 
πρώτη παραγωγή του εΐς τό Βερολΐνον θά είναι 
μία μουσική κωμωδία έπί τή βάσει ένός σενάριο 
τοΰ Βάλτερ Ρέϊχ.

Π Α Τ Ε Ρ ΣΕΡΓΙΟΣ
Τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Δέοντος Τολστόϊ, 

ποΰ οί παλαιότεροι ’Αθηναίοι θά ενθυμούνται εις 
τόν κινηματογράφον μέ τ< ν Ίβάν Μοσζοΰκιν καί 
τήν Ναιαλί Λισσέγκο. πρόκειται νά διασκευασθή 
εις κινηματογραφικόν έργον ύπό τοΰ γνωστού συγ- 
γραφέως τοΰ «Μαρόκο», Μπένο Βίνυ. Σκηνοθέτης 
θά είναι δ πολύς Στριγέφσκυ. Διά τούς ηθοποιούς 
ποΰ θά λάβουν μέρος δέν είναι άκόμη τίποτε γνω
στόν. Διαδίδεται έν τούτοις δτι τόν ρόλον τοΰ«ΙΊά 
τερ Σέργιου» θά ύποδυθή μεγάλος καλλιτέχνης διε
θνούς φήμης.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

—'Η ϋΰνιβίρσαλ έτοιμάζει to «γύρισμα» ένός νέου 
φιλμ τοΰ όποιου τό σενάριο γράφει δ περίφημος συγγρα- 
φεύς R. G. Sheriff. Τό φίλα αύτό θά έχη τόν τίτλον 
«"Ενα ταξεΐδι εις τόν πλανήτην “Αρην», τόν κυριιότερον 
δέ ρόλον θά ύποδυθή δ καλλιτέχνης Μπόρις Κάρλωβ.

—'Η Αίλιαν Χώλ Ντάβις, ή πρωταγωνίστρια τοΰ 
φίλμ «Βόλγα - Βόλγα», γνωστή μας καί άπό άλλα φίλα, 
άπεβίωσεν τόν πσρ. μήνα εις ηλικίαν 34 ετών.

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Πρός τήν Διεύθυνσιν

«τοΰ Κινηματογραφικοΰ Άστέρος» 
’Ενταύθα

Κύριε ΔιευΘυντά,
Εΐς άπάντησιν τής έν τφ ύπ’ άρ. 19 τοΰ 1933 τεύχει 

καί εΐς τήν σ λίδα 4 δημοσιευθείσης είδοποιήσεως τής 
'εταιρίας «Συνοδινός καί Παπαστόφας» γνωρίζω Ύμίν 
τά κάτωθι :

'Άπαντα τά έν τφ Κινηματογράφφ «Ίρις» μηχανή
ματα δμιλοΰντος κινηματογράφου είναι τής παρ’ εμού 
άντιπροσωπευομένης 'Εταιρίας Webster Chicago· ήτ<Η : 
Πολλαπλασιαστής λειτουργών άπ’ εύθείας εΐς τό ρεύμα, 
λογαριθμικοί κώνοι, μεγάφωνα κλειστοΰ κώνου κ. τ._λ· 
πλήν τών μηχανισμών καθόδου ταινίας (Μούβιτον) έκ τών 
δποίων δ είς είναι τύπου «Σινεμεκάνικα» ό δέ έτερο; 
Ιδίας μου κατασκευή;, λειτουργοΰντες δέ εναλλάξ δέν 
δύναταί τις νά άντιληφθή ούδεμίαν άπολύτως διαφοράν. 
“Αλλωστε ή μεγαλειτερα διαφήμισες καί ή τρανωτέρα δια- 
ψευσις τών δσων έλέχθησαν εΐς βάρο. μου, θέλει είναι 
ή νέα μεγάλη μου έγκατάστασις είς τόν άρτι περατω- 
θέντα παρά τήν Στάσιν Λεβίδου κινημ)φον «Άτθίς».

’Επί τούτοις
Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως

Χρήατος Άξαρλής

II

ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΤΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΤΧΙΑ ES G) ΒΤ NUR ΕΙΝΕ L1EBE.
ΕΚΜ ΕΤΑΛΛΕΤΣ1Σ A. ZEPBQT
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ΕΚΜ ΕΤΑΛΑΕΓΖ1Ζ I. ΜΑΡΓΟΓΛΗ
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ΑΙΣΙΟΝ KAI ΕΥΤΥΧΕΣ
Κύριοι Διευθυνται Κινηματογράφων,

"Οσοι δέν έχετε εφαρμόσει άκόμη την διαφήμισιν τών εμπορευμάτων 
και καταστημάτων τοΰ τόπου σας είς τόν κινηματογράφον σας, εφαρμόσατε 
την, πρός έξυπηρέτησιν τής πελατείας υμών και πρός ίδιον όφελος.

Άποστείλατέ μας τό κείμενον ή τήν εικόνα τήν όποίαν θέλετε νά 
προβάλετε είς τόν κινηματογράφον σας και θέλομεν σάς παραδώση ταινίαν 
έτοίμην πρός προβολήν εντός πέντε ήμερώτ άπό τής παραγγελίας της.

Τά 10 μέτρα θά στοιχίσουν περί τάς Δραχ. 200- —Διαθέττομεν τά 
καλύτερα μηχανήματα καί τήν μεγαλυτέραν πείραν είς τό είδος μας. Ειμεθα 
δ άρχαιότερος και σοβαρότερος οΐκος έν Έλλάδι.

Άναλαμβάνομεν τήν κινηματογράφησιν εργοστασίων οπουδήποτε εύρί 
σκονται έν Έλλάδι ύπό τούς ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Φροντίσατε νά έξυπηρετήσητε τούς φίλους σας, υμάς και ήμάς, ύπο 
στηρίζοντες τήν Ελληνικήν Βιομηχανίαν και τά Ελληνικά προϊόντα.

ΝΤΑΓΚ-ΦΙΛΝ C° (αδελφοί γαζιαδη)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ -I - ΤΗΛΕΦ. 21 - 230

ΣΗΜ.—Διαάέττομεν τα καλύτερα 'Ελληνικά έργα, ζουρνάλ, τοπεϊα κλπ. Ζητήσατε κλείνοντες προβολάς.
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ΟΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΙΔΟΣ.
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Η Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΓΗΣ Ξ
Ξ||_ π π ,,  Ε

(Συνέχεια έκ τον προηγουμέχ ου.)
'Από τήν στιγμή εκείνη γιά δλον τόν κόσμο ή 

μουν δ εργάτης Ρενέ Σιμόν... Ή μοναδική μου δέ 
Ιδέα καί επιθυμία ήταν νά ξαναϊδώ τήν κόρη μου 
καί γι’ αΰιό δταν είχα έστω καί μιά στιγμή ελευ
θερίας έτριγύριζα στήν έπαυλη και στό νοσοκομείο 
εΰτυχής δταν μπορούσα νά τήν απολαύσω άπό μα- 
κρυά, σάν δπτασία, δυστυχής δμως συγχρόνως για
τί τήν έβλεπα λυπημένη και απομονωμένη....

...Κατόπιν, Λούη, έγινε ή φωτιά. Άπό εκείνη 
δέ τήν ήμέρα-εννόησα δτι δ Θεός μέ έλυπήθηκε, 
έλαβε ΰπ’ δψιν δλα δσα ύπέφερα. μου εσυγχώρησε 
τά λάθη καί τις αμαρτίες μου καθώς έπίσης και 
τήν απόπειρα ποΰ είχα κάμει έναντίον τής ζωής μου.

— Εύλογώ τήν στιγμή ποΰ συιέβηκε τό δυστύ
χημα καί μοΰ έστέρησε τήν δράσή μου, γιατί έγινε 
αίτια ν’ απολαύσω τήν υπέρτατη ευτυχία ν*  ακούω 
καθημερινώς κοντά μου τή φωνή τής αγαπημένης 
μου μικρούλας Σουζάνας νά μοΰ έπαναλαμβάνη τόν 
τρυφερό σεβασμό ποΰ τρέφει στήν μνήμη μου.... 
Δέν είναι τό ωραιότερο καί πολυτιμότερο προνόμιο 
ποΰ μπορούσε νά μοΰ δοθή ;

...Βλέπω έξ άλλου, δτι εκείνο ποΰ είχα ευχηθεί 
άλλοτε, πραγματοποιείται. Μεθαύριο παντρεύεται 
τόν έντιμο κι.ί ειλικρινή άνθρωπο μέ τόν δποΐο επι
θυμούσα πριν πεθάνω νά τήν ενώσω. Τί μπορώ 
λοιπόν νά έπιθυμήσω περισσότερο ; "Ολες ή ευχές 
μου έξεπληρώθησαν. Είναι ευτυχισμένη καί δέν μοΰ 
μένη άλλο παρά νά ευχαριστήσω τόν Θεό γιατί ήθέ- 
λησε νά μοΰ έπιτρέψη, πρίν πεθάνω, νά τήν άφή- 
σω έξασφαλισμένη καί ευτυχή...

Άμα έτελείωσε δ κ Σαρόλ, έσηκώθηκε μέ κόπο 
άπό τήν πολυθρόνα του καί έκαμε ένα βήμα πρός 
τό παράθυρο. Άκούμπησε τά χέρια του στό ξύλινο 
γήσωμα καί έσήκωσε στόν ουραιό τό παραμορφω
μένο καί βασανισμένο πρόσωπό του ποΰ έλαμποκο- 
ποΰσε άπό μειδίαμα άνέκφραστης έσωτερικής είχα 
ριστήσεως.

Ή συγκίνησις δμως και ή χαρά ποΰ έγέμιζαν 
τήν καρδιά του ήταν επόμενο καί νά τήν καταστρέ
ψουν γιά πάντα.

Τά χαρακτηριστικά του έξαφνα άλλοιώθηκαν, 
έφερε τό χέρι του στό στήθος, πρός τό μέρος τής 
καρδιάς καί έσωριάσθηκε στήν πολυθρόνα του, ψι
θυρίζοντας τίς τελευταίες αυτές λέξεις :

— Ποτέ.. .ποτέ νά μή μάθη τίποτε...ή κόρη μου 
ή άγαπημένη.,.Λούη .. μοΰ δρκίσθηκες ..θυμήσου. .

Ό θάνατος τοΰ Ρενέ Σιμόν τοΰ φτωχού καί μυ 
στηριώδους δπωσδήποτε γέρου έογάτη γιά τόν δποΐο 
αισθάνονταν μιά τόσο βαθειά καί τρυφερή συμπά
θεια, έπροξένησε στή Σουζάνα, μέσα στήν τωρινή 
ευτυχία της, μιά μεγάλη και πραγματική λύπη.

Συχνά κατόπιν ήρχονταν έγονάτιζε καί έπροσεύ-

Ο,ΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ Τ’ΑΚΟΥΜΕ
ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕ

Κάποιο συνάδελφο συχνά τόν βλέπω νά ρεμβάζη 
απ' έξω απ’ τά χασάπικα καί φυσικά απορώ. 
Π·ήν, Κρέας είναι ό άνήρ, στά κρέατα συχνάζει 
νά μοΰ σφυρίζη ακόυσα στά ώτα τόν... Αισχρό 
ΚΓ ό Τούρκος, σάν τό ακούσε, στόν Πέρση ψιθυρίζει 
Τόν “Αδωνι κυττάζοντας παντοΰ νά τριγυρίζη 
τόν Κογκορίλλα έχοντας μοναδική παρέα : 
Ή παροιμία τοΰ λαοΰ, έδώ ταιριάζει ώραϊα’ 
Όμοιος τόν δμοιο δηλαδή κι*  ή., κοπριά τά λάχανα ! 
ΚΓ άρχίσαμ’ δ οι παρευθΰς τά γελοία καί τά χάχανα.

Καί τόν Ροκφέλλερ ακόυσα τών ’Αθηνών, τόν πάνυ 
Στόν Κωνσταντίνι Σάϋλωκ, νά λέη πώς θά κάνη 
ένα γενναίο δάνειο, νά σπεΰση νά πληρώση 
τά πρόστιμα ποΰ τουβαλαν έπί τοκογλυφία 
ή φυλακή τό φουκαρά μήπως τόν μαραζώση 
κΓι τών Τριαντο.. φίλων μας σφραγίσιυν τά Γραφεία 
συνάμα καί τά Σινεμά, δταν ό Μάρκος λείψη 
πού κάθε ώς τώρα . έλλειμα τούς έχει συγκαλύψει.

•%
Στή Σαλονίκη έμαθα τρομάρα νά μή μοΰρτη 
δτι Ραββϊνο κάνανε τά φίλο... Κρισναμούρτη 
πού Πατριάρχη; πάσχηζε νά γίνη ό καϋμένος 
κι’ αίτια τοΰ φρικτοϋ κακοϋ έγίνει δ.. Κομμένος 
Μά σαν τοΰ τάπε ό ‘Ανανάς άνεστατώθη εκείνος 
καί στό Ρεζίλη κραύγασεν, δ Ντόκτορ Νταμασκΐνος 
είνε αιτία τοΰ κακού μαζί μέ τόν Φραγκέτη 
κΓ άν δέν πιστεύετε εμέ, ρωτήστε τόν... Σερμπέτη

Πλήν δ καλός Σερμπέτης μας ποΰ διαρκώς νεάζει 
κΓ έν μέιω πλείσιων γυναικών σάν Κόκκορας κομπάζει 
σκύβοντας στοΰ Παστονρματξή τ’αύτί, κρυφά τοΰ λέει 
Ό Κομμένος σάν δέν κόβει μέ τά λόγια του. μάς καίει! 
Ώς τόσ’δ γερωνηό; αύτός πού δλους.. .μηκτυρίζει 
Πρέπει στόν Παπακώστα μας τή χάρί νά γνωρίζει 
πώς μέ τά καταπότια τοΰ Πίγκ πού τόν ποτίζει 
τόν καθιστά ανδροπρεπή μπροστά σέ κάθε σκρόφα 
κάνοντας έτσι ν’ άπορή συχνά τόν.. Παταστόφα.

» *
Μέσ' τό γνωστό κουτσομπολιό τό ευχάριστο τά μάλλα 
λέ 1 δτι δ Μονάντερος είπε γιά τόν Κεφάλα 
πώς μέσα στήν κεφάλα του μυαλό δέν έχει.. στάλα. 
Καί ό Σουλτάνος π’ ακούσε τήν τέτοια του τήν κρίσι 
είπε : στόν κόσμο δ θε’ις κακά τάχει ρυθμίσει 
άφοΰ καί μένα χαρεμιού μέ έχει άποστερήσει 
κΓ αύτοΰ κεφάλι τοΰδωκε άλλά καθόλου κρίσι 
καί στό φτωχό Μονάντερο πού ωσάν λύκος τρώει 
κρέας δέν έδωκε σταλιά μά,.κόκκαλα καί μπόι.
ΚΓ δ Κουτσαβάκης πού ώς γνωστόν ψοφάει γιά καυγά 
Βρέ μήν τρώγεστε φώναξε καί γρήγορα—δχι άργά, 
θά λείψουμ’ δλοι άπ’ τό ντουνιά οί άντρες δίχως άλλο 
καί ιιέσ’ σέ κείνο τό κακό τ’ άσύγκριτα μεγάλο 
Στερνός αντρας έπί τής γης δ Μάνσφιλδ θ*  άπομείνη 
κσί δ Σουλ-άνος κΓ οί λοιποί . χώμα Οάχουμε γίνει.

Ο ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΗΣ

χονταν στόν τάφο ποΰ τοΰ είχε κάνει, ωθούμενη 
άπό μιά μυστηριώδη έλξη

Πράγμα παράδοξο! Πάντοτε, δταν ήρχονταν, δ 
τάφος ήταν σκεπασμένος άπό νωπά άνθη "Αγνω
στον ποιός τά έτοποθετοΰσε.

Ό μόνος γνώστης τοΰ τρομερού μυστικού ό πι
στός γερο-Λούης εξακολουθούσε νά λατρεύη τή μνη- 
μη τοΰ άγαπημένου κυρίου του.

ΤΕΛΟΣ

αβκ.β
Τμήμα Έκμεταλλεύσεως 
Κινηματογραφικών ταινιών 

ΑΘΗΝΑΙ

CINEMECCANICA
Μηχανήματα

ΚΙμιλοΰντος Κινηματογράφου 
’Αντιπρόσωποι

ΙΥΝΟΛΙΝΟΣ & ΠΑΠΟΣΤΟΦΑΣ
Άβήναι

■‘ραφεία: Όδός Σωκράτους 30 
Άρ. τηλεφ. 22-560

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΗΣΤΗΡ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Έπδιδόμενον έν Άθήναις άπ© τοΰ >924 

Λιεύθυνσ ς Κ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία: ’Οδός Σωκράτους άρ. 30 Τηίεφ. άριθ. 21558

Έτησία ’Εξωτερικού: Λολλάρια 2.— ή Δραχ. 250.— 
Έτησία Εσωτερικού : Δρχ. 100.— Έξάμηνος δρχ. 60.—

ANQNVHOIy “ε ΛΛΛ <,JΕΤΛΙΡΕΙ»

[ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Γραφεία Αθηνών: ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 Τηλ. 25-364 

Τηλεγρ. Δ]σις : «ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ»
I ΓΠ0Κ)ΜΑ ΘΕΣΣ)Ν1ΚΗΣ: ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3-ΜΕΓΑΡΟΝ ΛΕΒΗ

ΙΙΙΙΗΜΙΚΒ ΠΑΡΛΓΒΓΙΙΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ· & Μ Α ΓΑΖΙΑΔΗ

|"ΚΟΣΜΟΠΟΛ|ΤΑΝ · ΦΙΛΜ Κ° ... 
t ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ : 23-544
ΤΗΛ ΜΑΤΑ:"ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι„
Καραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ)- 
|κών Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο- 
|μη χαν ικαί - Δ ισφη μιστικαί-Του- 
Ιριστικαί καί ’Εγκυκλοπαιδικοί 
Ιϊαινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
[ώρας τηλεφωνείτε : 23-754).

4· ΜΑΝΙΑΤΗΣ & Σ'*
ΓΕΝ. ΚΙΝΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β€ΡΑΝΖΕΡΟΎ 24ι 
ΑΟΗΝΑΙ

Κάρβουνα Προβολής 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 

Μ Η X A Ν A 1 & ΤΑΙΝΙΑ!
Άτοστολαί—Παραλαβαϊ 

καί Έκτελωνισμοί 
— Ταινιών —

I MHjpQnq^ix
ΦΙΛΟΠ.Ι.ΠΑηΑΠΟΠΟϊΑΟΣ&Σ'Μ.Ε.

ΑΘΗΝΑΙ
| ΓΡΑΦΕΙΑ : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΠΑΤΡΟΝ, 9
ΓΓΗΛ. ΔΙΕΥΘΙΣΙΣ: ‘μΗΤΡΟΠΟΛΙΣΦΙΑΜ», -ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ ; 23-483
ϊ Παραγωγή-άγορά-πώλησίς και έκ- 
ϋιετάλλευσίς κινηματογραφικών ται
νιών. Κινηματογράφησις έπικαιροτή- 
των (Ζ«υρνάλ>. Κατασκευή και έγκα· 
ράστασίς δμιλούντων μηχανημάτων 
Ιμούβιτον, μάρκας “φιλμοφων,,. 
Κινηματογραφικοί μηχαναΙ διαφόρων 
ρύπων εις τιμάς εύκαιρίας. ______

!Ϊ1Κ - ΦΙΛΜ Κ- α e.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 

ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1

Τηλεφ 21.239
Τηλ. Δσις : ΝΤΑΓΚ.ΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ 

Παραγωγή καί έκμετάλλευσις 
Ελληνικών Κινηματογραφι

κών έργων καί Ζουρνάλ.

Χώρβς προς διάθεαιν 
Έχάατη δημοαίευσις 

Δραχ 50
ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
’Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. και G. R. C. 
ΑΘΗΝΑΙ 

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

ΚΠΝΣΤ. Σ0ΥΛ1ΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 
ΤΑΙΝΙΑ!

Δράματα, ’Επεισοδιακά 
Κωμωδίαι

Διαφόρων Παραγωγών

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ
Κ ινη ματογραφικαι 

Ταινίαι και Μηχαναι 
Ηχητικά Μηχανήματα 
Μοΰβιτον και Βιταφόν 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

-ΑΘΗΝΑΙ-

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ U 

Άριθ. Τηλ. 23.058 
Τηλεγρ. Δ)σις «PSYKO*

CINE RADIO
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα έφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών

’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις
ΑΘΗΝΑ'

Στοά Φέξη άρ. 52 Α' Όροφος

1OSS 
IKON

Κινηματογραφικαί 
Μηχαναι - 'Εξαρτήματα 

Γενικοί Αντιπρόσωποι

I. IQANNOY & Κ. ΜΑΛΑΗΣ
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684

ΑΟΗΝΑΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
■ΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΘΕΣ)ΝΙΚΗ οαος βενιζελου3 - ΤΗΛ. δ ιεγ®'OIKONOMOV-ΣΙΝΙΑΡΑ,,Ι 

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους

Π Λ Ξ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

2S ’Οδός Εΰριπδου 2S 
Τηλ. Διεύθ. <Μαιζοξενάτο» 

Άρ. Τηλ. 23-687 
Πωλήσεις, ενοικιάσεις κ«ί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί 

Ούβερτοΰραι καί Μίκυ-Μάους
ΦΟΗ
Γρ. Π
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Γυο^λ εθελ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ 

ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 

ραηποττιη in momiEiPi
PAM ON ΝΟΒΑΡΡΟ και NIYPN A AOYJ

Στό μεγάλο ανατολικής ύποδέαεω; μουσικό ρομάντζο

Γ0 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ■
ΖΑΝ ΧΑΡΛΟΟΥ ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΤΜΠΛ

2ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ g
Τό άερο-ύποβρυχιακό μεγαλούργημα

Ο ΥΓΡΟ Σ ΤΑΦΟΣ Β
Ι^ΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΛΩΤΟΣ 4^ ΜΙΓΗΚ

--------  \την Όπερέττα -------- -*>  W

ΦΡΑ ΝΤΙΑΒΟΛΟ We/ Β
Μέ τον ΝΤΕΝΙΣ ΚΙΝΚ [«’Αλήτης Βασιληάς»]
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80 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ£ 
X X

ΠΟΙΚΙΛΛΑ
ΕΙς τοΰ Σινεμά τή σάλλα 
μιά πανέμμορφη δασκάλα 
πρό καιροΰ συχνά πηγαίνει. 
ΚΓ έλεγα πώς ή καϋμένη 
τήν Έβδομη έπιστήμη 
δίχως άλλο θά θαυμάζη 
κΓ άπό τό σχολειό τό σκάζει 
γιά νά πάη στό Σινεμά 
στά κρυφά άπ’ τή μαμά.
Άλλά γρήγορα έπείσθην 
δτι μόνον τοϋ Νοβάρρο 
έργα παρακολουθούσε, 
κι’ δταν πρόβαλλε ή μορφή του 
ή γλυκεία στήν όθόνη 
φλογερώς τόνε κυττοϋσε 
κάπου έβαζε τό χέρι, 
—κάπου πάνου άπ’ τό γόνυ— 
μέ μανία τό κουνοΰσε 
κΓ δλο καί άγκομαχοΰσε 
ώς πού πιά...λιποθυμοϋσε.
Ένας νεανίας πάλι, 
μέ σγουρόμαλλο κεφάλι 
άπό μία σάλλα σ’ άλλη 
σινεμά γοργά τραβούσε 
καί τί' ώρες του περνούσε. 
ΚΓ έλεγα πώς ό καϋμένος 
ήτανε μέ τήν όθόνη 
καί μ’ αύτήν, αύτήν καί μόνην 
τρομερά...έρωτευμένος.

Μά...έξαίφνης κάποιο βράδυ 
δταν φώς είς τό σκοτάδι 
κάπως ξαφνικά έρρίφθη 
τί φρονεΐτ’ άπεκαλύφθη ; 
Μέ τά μάτια στή Ντεποϋτι 
καρφωμένα κα'ι στό μπούτι 
δίπλα έχοντας τό χέρι 
•Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι 
τοΰ διαβόλου οί καλογέροι*  
σιγογλυκοτραγουδοϋσε 
κΓ ΰποπτα...άγκομαχοΰσε...

‘Ο "Αλιτήριος

X

H ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
Θά ήτο παράλειψις στοιχειώδους ύποχρεώσεως 

τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος», αν έπί τή λή
ξει τοΰ έτους 1933, δέν άνέφερεν δτι ή Υπηρεσία 
Φόρου Δημοσίων Θεαμάτων, οί υπάλληλοι τής οποίας 
κατά τό παρελθόν, δτε αΰτη άνήκεν εις ίδιώτας, τό
σον ε’χεν απασχολήσει τάς στήλας μας μέ τήν άνά- 
γωγον καί έν πολλοΐς βασιβουζικικήν στάσιν των, 
παρουσιάσθη κατά τά δυο τελευταία έτη αξία παν
τός επαίνου. Υπηρεσία πραγματικώς πολιτισμένου 
Κράτους.

Εϊναι αλήθεια αδιαφιλονίκητος,'δτι κατά τά δύο 
αυτά έτη δέν ήκοΰσθη ούδέν κατά τής υπηρεσίας 
ταύτης παράπονον, τόσον έκ μέρους τοΰ κοινού, δ
σον και έκ μέρους τών έπιχειρηματιών.

‘Ο διευθύνων τήν δλην υπηρεσίαν έλέγχου εισι
τηρίων κ. Άργύριος Παι ύπουλος, διά τής άγρυπνου 
παρακολουθήσεως τών ύπ’ αύτόν έποπτών, τών 
πρός τούτους οδηγιών του καί τής εύγενικής προθυμίας 
του νά έξυπηρετεΐ έξ ϊσου έπιχειρηματίας, κοινόν 
καί δημόσιον, κατόρθωσε τόν μέγαν αύτόν άθλον 
τής έξυψώσεως τής, ύπηρεσείας ής προΐσταται εις τήν 
συνείδησιν πάντων Τόν συγχαίρομεν.

Κ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΠώΗΕΠΙΣΤΗΛΜΟΥ 36“ΑΘΗΝΑΙ
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"Αγορά, Πώλησις καί "Ενοικίασις κινηματογραφικών ταινιών, όμιλουσών, καί βωβών. 
Δράματα, περιπετειώδη, Κάου Μπόϊς, κωμωδίαι και διδακτικοί.

Κόλλα εϊς χύμα σπανίας συγκολητικής δυνάμεως. Γενική αντιπροσωπεία δι’ δλην τήν 
Ελλάδα τών καλλιτέρων καρβούνων τοΰ κόσμου, τής Γαλλικής Εταιρίας ΚομπανΙ 
ΛορρλνΙΙαρΙ ε’ις τιμάς συναγωνιζομένας δλας τάς άλλας μάρκας, λόγφ τής έξαιρε- 
τικής ποιότητος,οικονομίας, καί λευκού φωτός, αποδίδοντας καί τάς έλαχίστας 
λεπτομέρειας τής προβαλλομένης ταινίας.

Άναλαμβάνομεν ίπισχευάς παρά ειδικού τεχνίτου σπουδάσαντος έπί πολύ εις φημισμένα 
έργοστάσια τής Εύρώπης, μηχανών προβολής οίουδήποτε τύπου, ως και μοτέρ, 
αντιστάσεων, κ.τ λ.

"Ανατυπώσεις καί λήψεις ταινιών εϊς συγκαταβατικός τιμάς, μεγεθύνσεις φωτογραφιών.

Παρέχομεν τφ αίτοϋντι συμβουλάς δσον αφορά έγκαταστάσεις κινηματογράφων, καθώς 
καί διά πάσαν δυσκολίαν τεχνικής φύσεως τών κ. κ. Διευθυντών Κινηματογράφων,
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Άναλαμβάνομεν τήν προβολήν κινηματογραφικών έργων, ώς καί διδακτικών τοιούτων, 

δΓ Ιδίων μηχανημάτων προβολής ειδικού τύπου, (δυνάμεως προβολής μέχρις 20 
μέτρων) είς δλας τάς πόλεις τής 'Ελλάδος.
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Έ
πί

 τιμ
ής

 
ΕΙ

σι
τη

ρί
ου

 
Δρ

αχ
.

Φόροι

Σύ
νο

λο
ν 

φό
ρω

ν

Δι
κα

ίω
μα

 
θε

άτ
ρο

υ

Σύ
νο

λο
ν

Κ
ύρ

ιο
ν 

τέ
λο

ς
Υ

πέ
ρ 

εθ
νι

κο
ύ',

, 
θε

άτ
ρο

υ
Υ

πέ
ρ 

συ
ντ

άξ
. 

ήθ
οπ

οι
ών

1.- 0.17 0.01 0,20 0.38 0.61 C.99 U

2.— 0.37 0.02 0,20 0.59 1.41 2.—
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4.- 0.75 0.03 0.20 0.98 3.00 3.98
4.50 0.85 0.04 0.20 1.09 3.40 4.49
5.— 0.95 0.04 0.20 1.19 3.80 4.99
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17.50 3.35 0.14 0.70 4.19 13.31 17.50 <Λ X

18.— 3.45 0.14 0,70 4.29 13.71 18.— 8
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Πρός τούς κ. κ. ‘Επιχειρηματίας
gp Κινηματογράφων τών επαρχιών τής "Ελλάδος jfl

’Εξασφαλίσατε έγχαίρως την προβολήν τής ταινίας;

ί Μ ΠΑΑΗΕ ΔΗΜΗΤΡΕΑΑΗ·ΖΙΕΙ · 
'Ολόκληρος ό αγών πάλης μεταξύ τοΰ Έλληνος πρωταθλητοΰ

S Β. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗ £
jgi Τοΰ άποκαλουμένου ύπό τών ’Αμερικανών ό "Ελλην Διάβολος £|
Μι καί τοΰ πρωταθλητοΰ τής Εύρώπης καί ’Ωκεανίας Άβυσσινοΰ μαύρου γίγαντος 11

1 ΡΕΤΖΙΝΑΛ ΣΙΚΙ *
Ή ταινία έλήφθη έκ τοΰ πλησίον

* Άποκλειστικότης β. |. ΜΑΛΤΑΣ £
Μητροπόλεως 22 ’Αθηναι 
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΓΕΝΙΚΑ! ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΜ. ΜΑΝΙΑΤΗ & ΣΙΜ
Όδβς Βερανζέρου 24. α ΑΦΗΝΑ!

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΣΊΌΛΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΑΑΒΑΙ
Κινηματογραφικών ταινιών, μηχανών κλπ. 
τόσον έκ τών ’Επαρχιών όσον καϊ έκ τοΰ 

----------------------- ’ Εξωτερικού-----------------------

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ ΚΙΝΗΜ. ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΜΑΡΚΑΣ
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CONRADTY
ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ

ΤΑΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Μέ τό σημερινόν τεύχος ό «Κινηματογραφικός Ά
στήρ» εισέρχεται είς τό 11ον άπό τής έκδόσεώς του 
έτος. .

Ή Διεύθυνσίς του ύπερήφανος καί εύτυχής, διότι 
παρά τόν έντατικόν καί ταπεινόν άγώνα μερικών 
άχαρίστων καί μικροσυμφεροντολόγων έπιχειρημα- 
τιών, τό πάθος τών όποιων πολλάς πικρίας τήν επό- 
τισε, κατώρθωσε νά κερδίρη φανατικήν τήν ύποστή- 
ριξιν τοϋ ύγειώς σκεπτομένου κινηματογραφικού κό
σμου καί τοΰ κινηματογραφόφιλου κοινοΰ. Αλύγιστος 
πρό πάσης τυχόν άντιδράσεως θά συνέχιση τό έργον 
της μέ τήν αύτήν πίστιν καί θάρρος, μέ τήν ένδε- 
λεχή καί άμερόληπτον τών Κινηματογραφικών ζητη
μάτων παρακολούθησιν.

Έχει δέ στερράν τήν πεποίθησιν δτι είς τάς τά
ξεις τών καλών φίλων της τής σήμερον, θά προστε- 
θοΰν είς τό έγγύς μέλλον καί δσοι έξ έσφαλμένης 
έκτιμήσεως τών πραγμάτων ή κακής τοϋ συμφέρον
τος των έκτιμήσεως, άντέδρασαν είς τό έργον της.

Ή κίνησις τών Κινηματοθεάτρων τής πόλεώς μας 
ύπήρξεν άρκετά ζωηρά καθ’ δλον τόν παρελθόντα 
μήνα. Κεντρικοί α' καί β' βιζιόν κινηματογράφοι έρ- 
γάζονται, παραδόξως, έφέτος, άρκετά καλά, πράγμα 
τό όποιον ένισχύει τάς πεποιθήσεις μας διά μίαν 
πολύ καλυτέραν αδριον. 0.1 μόνοι κινηματογράφοι 
πού φυτοζωούν, είνε οι τών συνοικιών. Είς τοΰτο δ
μως πταίουν αύταί αΰται αί διευθύνσεις των, αΐτινες 
δέν φροντίζουν καταλλήλως νά κάμουν τό κοινόν τών 
συνοικιών των νά συνηθίση τά κέντρα των. Πρώτα 
πρώτα, άν έξαιρέση τις τόν κινηματογράφον«’Άρης· 
τοΰ τέρματος τής όδοΰ Άχαρνών δστις έχει ήχητικά 
μηχανήματα πρώτης τάξεως Klang Film, δλοι οι άλ
λοι χρησιμοποιούν διάφορα αθύρματα τά . όποια συ
ναρμολογούν καί τά όνομάζουν ήχητικά μηχανήματα. 
’Εκτός αύτοΰ καί άναλόχως τής τιμής τών εισιτη
ρίων εισόδου, τά προγράμματά των δέν είνε διόλου 
έλκυστικά. Αύτοί είναι καί οί κυριώτεροι λόγοι τής 
κακοδαιμονίας των.

Γενικώς δμως, ή κίνησις δλων τών κινηματογρά
φων τών Αθηνών είνε τοιαύτη, ώστε νά ικανοποιεί 
τά 9)1 ο τούτων.

Κατά τόν παρ. μήνα προεβλήθησαν τά έξής έργα 
α' βιζιόν είς τούς κάτωθι κινηματογράφους.

ΠΑΛΛΑΣ -.27—3 Δεκεμβρίου «Τόσημεΐον τοΰ Σταυ- 
ροΰ» τό όποιον έσυνεχίσθη καί διά δευτέρ.αν έβδο- 
μάδα 4 — 10 Δεκεμβρίου, 11—17 ίδίου «Τό ονειρώδες 
βάλς», 18—24 ίδίου «Ό δόκτωρ Τζαΐκυλ» κοίί 25—31 
ίδίου «Προσοχή, τό «γύρισμα» άρχίζει» μέ τόν Χά- 
ρολδ Λόϋδ.

ΑΤΤΙΚΟΝ : 27—5 Δεκεμβρίου, δηλ, έπί 9 ήμέρας 
τό «Γκράντ Ότέλ», 6—10 ίδίου «Ό Μπάστερ έλληνι- 
στής»,11—17 «Τό γεράκι», 18—24 ίδίου«Ύγρός Τάφος» 
καί 25—31 ίδίου «Ή μάσκα τοΰ Φοΰ-Μάν-Τσοΰ».

ΤΙΤΑΝΙΑ : 27-3 Δεκεμβρίου. «Πλωτή Νήσος 1 δέν 
άπαντά·, 4-10 Σερενάτα Σοΰμπερτ» συγχρόνως μέ 
τό «Σπλέντιτ», 11-17 «Λιμπελάϊ», 18-24 Ιδιου «Ό πό
λεμος τοΰ βάλς- καί 25-31 ίδίου «Χαραυγή».

ΣΠΛΕΝΤΙΤ: 27-3 Δεκεμβρίου «Ό μαΰρος Ούσσά- 
ρος», 4-24 Δεκεμβρίου, δηλ. έπί 22 ολοκλήρους ήμέ
ρας «Σερενάτα Σοΰμπερτ» καί 25-31- ίδίου «Γυμνός 
σάν τό σκουλήκι» κωμωδία μέ τόν Μπουμπούλ, συγ
χρόνως μέ τό “’Απόλλων,,.

ΠΑΝΘΕΟΝ : 27-3 Δεκεμβρίου. “Φωνή χωρίς πρό- 
σωπ,'„ 4-10 “Χίλιες καί δύο νύχτες,, 11-17 “Φρανκεν- 
στάϊν,, 18-24 “Χαλύβδινοι Άετοί,,καί 25-31 ίδίου «Μπα- 
ροΰ».

ΑΠΟΛΛΩΝ: 27-3 Δεκεμβρίου. “Τά 
Βαλέντσιας,, γαλλική έκδοσις, 4-10 ίδιου “Τοτό„ 11-17 
"Τσάρντας,. 18-24 “Ό πλοίαρχος τής Κορβέτας,, καί 
25-31 ίδίου τήν κωμωδία τοΰ Μπουμπούλ “Γυμνός σάν 
τό σκουλήκι,, συγχρόνως, μέ τό Σπλέντιτ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ : 27-3 Δεκεμβρίου. “Τό λαχεϊον τοϋ 
διαβόλου,, 4-10 ίδίου '“’Ίχνη πάνω στό χιόνι,, μέ τόν 
Χάρρυ Πήλ, 11-17 “Ό Άρχιατσίγγανος,, μέ τον Μο- 
χίκ ·, 18-24 “ΚΓΐμένα ποιος θά μέ φιλήση μέ τόν 
Άλεξάντερ καί 25-31 ίδίου«Χαλύβδινοι άετοί» β' βιζιόν.

Ή δ'εύθυνσις τοΰ “Κινηματογραφικού Άστέρος,, 
είναι ύποχρεωμέν.) νά ζητήση συγγνώμήν άπό τούς 
άναγνώστας της διά τήν καθυστέρησιν τοϋ τεύχους 
τής 10 Δεκεμβρίου, διότι κανονικώς έπρεπε νά ειχεν 
έκδοθή καί 20όν τεύχος 1933. Δυστυχώς δμως ή άνά 
χεΐρας έκδοσις άπήτει τοσαύτην έργασίαν ώστε νά 
μάς άναγκάσουν τά πράγματα νά παραλείψωμεν τήν 
έκδοσιν τοϋ τελευταίου τεύχους τοϋ 1933 καί νά άπο- 
ζημιώσωμεν τούς άναγνώστας μέ , τήν άνά χεΐρας 
έκδοσιν, ή όποια καί είς ϋλην καί εις όγκον, άποτε- 
λεΐ ένα έκδοτικόν άριστούργημα διά τήν Ελλάδα.

Έλπίζομεν δτι οι άναγνώσταί μας θά συμφωνή
σουν άπολύτως μέ τήν γνώμην ρας^καί θά θελήσουν 
νά μάς ύποστηρίξουν καί είς τό μέλλον, ώστε 
νά δυνάμεθα, άν όχι τακτικώτατα, τούλάχιστον δίς 
τοΰ έτους νά έκδίδωμεν ένα παρόμοιον τεΰχος, τό 
όποιον θά τιμά πραγματικώς τόν τόπον μας.

***
Κατά τάς παρ. έβδομάδας, τά είς τούς κινηματο- 

ράφους α'. βιζιόν προβληθέντα φίλμς, έπραγματο- 
ποίησαν τά κατωτέρω εισιτήρια:

Έβδομάς 20—26 Νοεμβρίου 1933
~ — «θά ' * - '---------  ΑΑ~"’

20 
21 
22

γίνης Δούκισσα», Μαρί Γκλορύ.
Νοεμβρίου Εισιτήρια 1298

» » 926
» 1223

» » 983
» » 899

1460
3122

Σύνολον εισιτηρίων 9.911
ΑΤΤΙΚΟΝ. «Σκάνδαλον στή Βουδαπέστη , Φρ. Γκάαλ

Δευτέρα
•Τ ρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή

• Σάββατον 
Κυριακή

ΠΑΛΛΑΣ.
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη
Παρασκευή 24
Σάββατον 25
Κυριακή 26

20
21
22
23
24
25
26

ΤΙΤΑΝΙΑ.
Παρασκευή 17 
Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τ ετάρτη 
Πέμπτη
Παρασκευή 24 
Σάββατον 25 
Κυριακή 26

18
19
20
21
22
23

Νοερβρίου Εισιτήρια 2319
, » 1632
» » 1497
» » 1040
> » 1039
» 1447
» » 2698

Σύνολον εισιτηρίων 11672
Νινόν», Γιάν ΚιποΟρα
Νοεμβρίου Εισιτήρια 1375

» » 3933
» · 6055
» » 2390
» 2200
» » 2553
» » 1879
» » 1781
» » 2405

4955
Σύνολον εισιτηρίων 29630
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ΣΠΛΕΝΤΙΤ : «Δί·ς Παραμύθιαt Χόφμαν», Α. Όντρα.
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου Είσιτήρια 946
Τρίτη 21 » > 1377
Τετάρτη 22 » 1490
Πέμπτη 23 » » 1417
Παρασκευή 24 » » 1233
Σάββατον 25 » 2059
Κυριακή 26 • 3067

Σύνολον είσιτηρίων 12.129
ΠΑΝΘΕΟΝ “Στό ύποβρύχιο μέτωπο„

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 1907
Τρίτη 21 » 1750
Τετάρτη 22 » » 1627
Πέμπτη 23 » 1173
Παρασκευή 24 » 1029
Σάββατον 25 Ά 1395
Κυριακή 26 D » 3452

Σύνολον είσιτηρίων 12.333
ΑΠΟΛΛΩΝ : “Ναγγάνα,, Ντούγκλας Μέλβιν
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 1193
Τρίτη 21 » 1193
Τετάρτη 22 1210
Πέμπτη 23 » » 821
Παρασκευή 24 > » 819
Σάββατον 25 > > 1212
Κυριακή 26 » » 3242

Σύνολον Είσιτηρίων 9.690
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ : “Νύχτες Σαγγάϊ,,

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου Είσιτήρια 1011
Τρίτη 21 » » 961
Τ ετάρτη 22 > α 882
Πέμπτη 23 » » 741
Παρασκευή 24 » Τ> 842
Σάββατον 25 > > 1156
Κυριακή 26 » 3070

Σύνολον είσιτηρίων 8.663
Έβδομός 27—3 Δεκεμβρίου 1333

ΠΑΛΛΑΣ. ‘ ‘Τό σημεΐον τοΰ Σταυρού,, Σ. Μάρς.
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου Είσιτήρια 4753
Τρίτη 28 „ „ 4120
Τετάρτη 29 „ „ 3765
Πέμπτη 30 „ „ 3313
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου „ 3046
Σάββατον 2 „ „ 2957
Κυριακή 3 „ „ 8164

Σύνολον Είσιτηρίων 30118
ΑΤΤΙΚΟΝ. “Γκράντ Ότέλ„ Γκάρμπο.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου Είσιτήρια 4249
Τρίτη 28 „ „ 4092
Τ ετάρτη 29 „ „ 3072.
Πέμπτη 30 ,. „ 2214
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου „ 1873
Σάββατον 2 „ „ 1787
Κυριακή 3 . „ „ 3656

Σύνολον Είσιτηρίων 20943
ΤΙΤΑΝΙΑ. “Π. Ν. 1 δέν άπαντά,, Σ. Μπουαγιέ
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου Είσιτήρια 3902
Τρίτη 28 „ „ 3734
Τετάρτη 29 „ „ 2957
Πέμπτη 30 „ „ 2884
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου „ 2451
Σάββατον 2 „ „ 2635
Κυριακή 3 ,. „ 4397

Σύνολον Είσιτηρίων 22.960

ΣΠΛΕΝΤΙΤ. “Μαύρος Ούσσάρος,, Κ. Φάίντ.
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου Είσιτήρια 521
Τρίτη 28 649
Τ ετάρτη 29 812
Πέμπτη 30 834
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου „ 950
Σάββατον 2 957
Κυριακή 3 J1 »Τ 2200

Σύνολον Είσιτηρίων 6923
ΠΑΝΘΕΟΝ. "Φωνή χωρίς πρόσωπο,, Λ. Μουρατόρε.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου Είσιτήρια 372
Τρίτη 28 424
Τετάρτη 29 565
Πέμπτη 30

Δεκεμβρίου ,,
622

Παρασκευή 1 857
Σάββατον 2 .. 941
Κυριακή 3 ί» ’> 2015

Σύνολον Είσιτηρίων 5796
ΑΠΟΛΛΩΝ. “Τό άστρον τής Βαλέντσιας,, Μπρ. Χέλμ.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου Είσιτήρια 842
Τρίτη 28 11 ,, 893
Τ ετάρτη 29 1123
Πέμπτη 30 1196
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου ,, 1213
Σάββατον 2 Μ 1» 1242
Κυριακή 3 Μ 2696

Σύνολον Είσιτηρίων 9205
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ. «Λαχεΐον διαβόλου», Έλ. Λάντι.
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου Είσιτήρια 619
Τρίτη 28 11 644
Τ ετάρτη 29 651
Πέμπτη 30

Δεκεμβρίου „
526

Παρασκευή 1 653
Σάββατον 2 Η Μ 769
Κυριακή 3 η »» 1974

Σύνολον Είσιτηρίων 5836

Έβδομός 4—10 Δεκεμβρίου 1933
ΠΑΛΛΑΣ. “Σημεΐον Σταύρου,, β' έβδομός.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1165
Τρίτη 5 „ „ 1115
Τετάρτη 6 ,. ,, 2207
Πέμπτη 7 „ ,, 1061
Παρασκευή 8 „ „ 1086
Σάββατον 9 „ „ 1599
Κυριακή 10 „ ,, 4879

Σύνολον Εισιτηρίων 13112
Σύνολον Είσιτηρίων α' έβδομάδος 30118

■ Όλικόν 43230
ΑΤΤΙΚΟΝ. “Γκράντ Ότέλ„ β' έβδομός.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου ΕΙσιτήρια 519
Τρίτη 5 „ „ 636

Σύνολον Είσιτηρίων 1155
Εισιτήρια α' έβδομάδος 20943

Όλικόν 22098
“Ό Μπάστερ 'Ελληνιστής,, Μπ. Κήτον.

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2166
Πέμπτη 7 „ „ 1013
Παρασκευή 8 ,, „ 995
Σάββατον 9 „ „ 1006
Κυριακή 10 „ „ 2057

Σύνολον Είσιτηρίων 7687

ΤΙΤΑΝΙΑ “Σερενάτα Σοΰμπερτ,, 
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3182 
Τρίτη 5 „ „ 3217
Τετάρτη 6 „ „ 3611
Πέμπτη 7 „ „ 3124
Παρασκευή 8 „ „ 3632
Σάββατον 9 „ „ 4098
Κυριακή 10 „ „ 6086

Σύνολον Είσιτηρίων · 26950
ΣΠΛΕΝΤΙΤ. “Σερενάτα Σοΰρμπερτ,, 

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1777 
Τρίτη 5 „ „ 1898

• Τετάρτη 6 „ „ 2145
Πέμπτη 7 „ „ 1614
Παρασκευή 8 „ „ 1762
Σάββατον 9 „ „ 2133
Κυριακή 10 „ „ 3945

Σύνολον Είσιτηρίων 15304
ΠΑΝΘΕΟΝ. «Χίλιες καί δύο νύχτες». Μοσζοΰκιν. 
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3249 
Τρίτη 5 „ „ 3030
Τετάρτη 6 „ „ 3064
Πέμπτη 7 „ „ 2224
Παρασκευή 8 „ „ 1976
Σάββατον 9 „ „ 2199
Κυριακή 10 „ „ 3984

Σύνολον Είσιτηρίων 19726
ΑΠΟΛΛΩΝ “Τοτό„.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 450 
Τρίτη 5 „ „ 807
Τετάρτη 6 ,, „ 662
Πέμπτη 7 „ „ 493
Παρασκευή 8 „ „ 644
Σάββατον 9 ,. „ 779
Κυριακή 10 ,, ,, 1470

Σύνολον Είσιτηρίων 5305
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ. “Ίχνη πάνω στό χιόνι,, Χαρ. Πήλ.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 941
Τρίτη 5 „ „ 874
Τετάρτη 6 „ „ 1466
Πέμπτη 7 „ 824
Παρασκευή 8 „ „ 768
Σάββατον 9 „ „ 1124
Κυριακή 10 „ ., 3310

Σύνολον Είσιτηρίων 9307
Έβδομός 11—17 Δεκεμβρίου 1933

ΠΑΛΛΑΣ. “Τό όνειρώδες βόλς,, Μ. Σεβαλιέ
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2193
Τρίτη 12 2118
Τετάρτη 13 .. .. 1530
Πέμπτη 14 .. „ 1522
Παρασκευή 15 .. .. 1270
Σάββατον 16 .. .. 1881
Κυριακή 17 .. ..  4296

Σύνολον Είσιτηρίων 14810
ΑΤΤΙΚΟΝ “Τό Γεράκι,, Σ. Μπουαγιέ.

Δευτέρα 11 Δεκερβρίου ΕΙσιτήρια 1276
Τρίτη 12 .. 1493
Τετάρτη 13 .. .. 1405
Πέμπτη 14 1541
Παρασκευή 15 .. .. 1539
Σάββατον 16 1966
Κυριακή 17 .. 3009

Σύνολον Είσιτηρίων 12229

ΤΙΤΑΝΙΑ. “Λιμπελάϊ,, Μ. Σνάϊντερ
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου ΕΙσιτήρια 2471
Τρίτη 12 .. .. 3027
Τετάρτη 13 .. .. 2166
Πέμπτη 14 .. .. 1771
Παρασκευή 15 .. .. 1772
Σάββατον 16 .. 2024
Κυριακή 16 .. .. 3323

Σύνολον Είσιτηρίων 16504
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Σερενάτα Σοΰμπερτ*,  β' έβδομός
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1218
Τρίτη ’2 .. 2045
Τετάρτη 13 .. .. 1775
Πέμπτη 14 .. .. 2043
Παρασκευή 15 .. .. 1867
Σάββατον 16 .. .. 2608
Κυριακή 17 .. 4487

Σύνολον Είσιτηρίων 16043
Πραγματοποιηθέντα ΕΙσιτήρια κατά τήν 

προηγουμένήν έβδομάδα είς δύο 
συγχρόνως Κινηματογράφους, Τιτά
νια,, καί ‘‘Σπλέντιτ,,............................ 42254

Όλικόν 58297
Αί προβολαί τοΰ άνωτέρω έργου συνεχίζονται 

είσέτι είς τό “Σπλέντιτ,,.
ΠΑΝΘΕΟΝ. “Φρανκενστάϊν,,

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου ΕΙσιτήρια 2967
Τρίτη 12 .. 2706
Τετάρτη 13 .. .. 2250
Πέμπτη 14 .. .. 1753
Παρασκευή 15 .. .. 1702
Σάββατον 16 .. 1726
Κυριακή 17 .. 3955

Σύνολον εισιτηρίων 17059 
ΑΠΟΛΛΩΝ : “Τσάρντας,,

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου ΕΙσιτήρια 700
Τρίτη 12 .. .. 995
Τέτάρτη 13 .. 884
Πέμπτη 14 .. .·, 1047»
Παρασκευή 15 .. .. 734
Σάββατον 1G .. ., 1121
Κυριακή 17 .. ,. 1490

Σύνολον είσιτηρίων 6969
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ : Ό “Άρχιατσίγγανος,, Ζ. Μοχίκα 

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1093 
Τρίτη 12 .. .. 1287

Τετάρτη 13 .. 1094
Πέμπτη 14 .. 1029
Παρασκευή 15 .. 966
Σάββατον 16 .. 1322
Κυριακή 17 .. .. 3418

Σύνολον Είσιτηρίων 10239

Τά πραγματοποιηθέντα εισιτήρια είς τους πρώτης 
βιζιόν κινηματογράφους Θεσσαλονίκης έχουν ώς εξής: 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

‘Ηλύσια Δόν Κιχώτης 6635
„ Γυιός Μαχαραγιά 6898
„ "Ενα κορίτσι σάν έσένα 4400
„ Μανωλέσκου 4463
„ Ταρζάν (έκτός σχολικών) 12917
,, Δύσκολη στιγμή 6007
,, Άπηγορευμένη μελωδία 7609
„ Καβαλκάτ 7938
„ θλίψεις παρελθόντος 6697
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Διονύσια Κόρη Συντάγματος 9252
Αύτόν θέλω αύτόν θά πάρω 5970

,. Λευλός δαίμων 8080
„ ’Όνειρον Σέμπρόυν 10588
„ Νύχτες Βοσπόρου _ 9242
„ ’Άνθρωπος ΊΡπανό 7187
,, Έγώ καί ή Αύτοκράτειρα 6095
,, Γλυκά φιλιά Βερόνικα 6718

Πατέ θά γίνης δούκισσα 5813
„ Είναι χαριτωμένος 6117
„ Μασκώτ λόχου 5244
,, Άνθρωπος Ισπανό 3525
,, Σαγγάΐ ’Εξπρές 7761
,, Κεφάλι ένός ’Ανθρώπου 3834

Ή διαφορά εις τήν κίνησιν τών κεντρικών ’Αθη
ναϊκών Κινηματογράφων Α*.  βιζιόν κατά τήν έφετει- 
νήν περίοδον έν συγκρίσει πρός τήν περυσινήν 
τοιαύτην μέχρι τέλους Δεκεμβρίου παρουσιάζεται 
ώς κατωτέρω :

Κινηματογράφοι
Ήμέραι 

λειτουργίας
Πραγματοποι- 
θέντα εισιτήρια

1932 1933 1932 1633

Παλλάς 
'Αττικόν

65 78 144313 195274
71 78 154270 156508

Σ ι έλντιτ 72 78 115745 136227
Πάνθεον 71 63 96824 119808
’Απόλλων 67 70 75112 87985
Τιτάνια — 31 105044

Ό κριτικός τοΰ •.Κινηματογραφικού Άατέρος*  έξε- 
τάζων είς τό προηγούμενο? ψύλλον τά φίλμ πού προε
βλήθησαν κατά τάς τελευταίας εβδομάδας, ήσχολήθη 
καί με δύο φιλμ ποΰ παρουσίασε, τό ενα κατόπιν τοΰ 
άλλ· υ, τό ·Πάνθεο», τά : «'Απηγορυμένη αγάπη*  καί 
• Πές μου ποιά είσαι*·  Διά τό πρώτον έξ αύτών ό συ
νεργάτης μας έξεφράσθη σχεδόν ένθουσιωδώς, ένφ διά 
τό δεύτερον διετύπωσε πολλούς ενδοιασμούς περί τής 
αξίας του.

Έάν είναι ορθή ή δχι ή άντίληψις αύτή τοΰ συνερ
γάτου μας καί γενικώτερον αί κρίσεις τοΰ ·Κινηματο
γραφικού Αστέρας*,  ανήκει εις τούς άναγνώστας μας νά 
άποφανθοϋν, οι όποιοι, έπί όλόκληρον σειράν έτών τώρα 
παρακολουθούν τάς γνώμας του καί κανονίζουν σύμ
φωνα μέ αύτάς τάς προτιμήσεις των χωρίς νά εύρε- 
θοϋν μετανοημένοι διά τούτο.

Επειδή όμως είς τά γραφεία τών κ.κ. Άμολοχίτη 
καί Βουλγαρίδη έγινε κάποια απόπειρα επικριτικής τών 
κριτικών ποΰ άναφέρονται άνωτέρω, προετάχθη δέ ώς 
βασικόν επιχείρημα περί τής μη όρθότητός των ή είς τό 
ίδιον ψύλλον τού περιοδικού, δημοσιευομένη κατάστα- 
σις τών εισιτηρίων, τά όποια έπραγματοποίησε*  τό καθ’ 
ένα έκ τών έργων αύτών, θεωρούμεν ύποχρέωσίν μας 
νά έπανέλθωμεν έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ, δχι διά νά 
δικ.αιολογηθώμεν, άλλά διά νά καταδε ξωμεν διά μίαν 
άκόμη φοράν τάς πονηρός σκέψεις τών συκοφαντών 
A°S- · , , , ,Ή κατάστασις τών εισιτηρίων άνεφερε πράγματι 
δτι τό μεν φιλμ • Άπήγορευμένη αγάπη*  έ πραγματο
ποίησε 9549 εισιτήρια, ένφ τό ·Πές μου ποιά είσαι*  
έπραγματοποίησε 13004. Ή διαφορά αύτή πείθει— ατά 
τους έπικριτάς τοΰ «Κινημ ’Αστέρας* —περί τής άνειλι- 
κρινείας τού περιοδικού, διότι πώς θά ήτο δυνατόν 
έργον άποτυχόν νά έχη συγκέντρωση πολύ περισσοτέ
ρους θεατός άπό ένα άλλο σημείωσαν έπιτυχίαν.

Ό τρόπος αυτός τοΰ σκέπτεσθε διά κάθε ένα ευ
ρισκόμενον έξω τοΰ έπαγγελματικοϋ κύκλου τών κινη
ματογραφιστών είνε πραγματικώς ορθότατος. ’Αλλά δι’ 

έκεΐνους ποΰ εΰρίσκονται μέσα είς τόν κύκλον αϊτόν 
και γνωρίζουν πρό παντός πρόσωπα, πράγματα, πα
ρελθόντα, σκέψεις και έπιθυμίας πονηρός, δέν είνε διό
λου δύσκολον νά άντιληφθοΰν πόσον κουτοπόνηραν καί 
γελοΐον είνε τό επιχείρημα αύτό.

Είνε γνωστόν είς δλους, δτι τό πλέον άσημοντον έκ 
τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τής αξίας μιας ται
νίας είνε ό αριθμός τών θεατών τοΰώ όποιους συνεκέν 
τρωοε, διότι ό άριθμός αύτός κατά τό πλεϊστον κανονί
ζεται άπό διαφόρους αλλας άφορμάς έκ τών όποιων 
πρώτη ή διαφήμισις. Συγκεκριμμένως εις τήν περί- 
πτωσιν ποΰ ασχολούμεθα τώρα, δέν θά εΐμεθα διόλου 
υπερβολικοί αν ύπεστηρίζαμεν δτι τά 3)4 τών θεατών 
ποΰ παρηκολούθησαν τό <Πές μου ποιά είσαι*  έπαγι- 
δεύθησαν άπό τάς έντονωτάτας διαφημίσεις τοΰ φίλμ·. 
‘Η διεύθυνσις τού «Πανθέου» ή οποία κατά τά τελευ
ταία έτη περιόριζε·αι πολλάκις είς μίαν απλήν αναγ
γελίαν τών έργων της, προκειμένου περί τοΰ ·Πές μου 
ποιά είσαι*  κατεπόντισε τάς ’Αθήνας εις ωκεανούς, 
παντός είδους διαφημίσεων. Έπί ολόκληρον επταήμερον 
οί τοιχοκολληταί έστόλιζαν καθημερινώς τους τοίχους 
τών οικοδομών μέ καλλιτεχνικά διαφημιστικά μονό
φυλλα, οί δρόμοι τών ’Αθηνών είχαν γεμίσει άπό φέϊγ- 
βολάν καί δίστηλοι καί τρίστηλοι έκτεταμέναι δημοσι
εύσεις είς τάς έφημερίδας έβεβαίωναν τό κοινόν ύ π' 
ευθύνην τής πασιγνώστου διά τήν ειδικότητά της 
Άμέρικαν φιλμ δτι, τό «Πές μου ποιά είσαι*  είνε «τό 
άνώτερον φίλμ τής εβδομάδας ·, ·Τό καλλίτερον φιλμ 
τής Αιάνε Χάΐντ*  κλπ. κλπ.

Πώς ή διεύθυνσις τού «Κανθέου» παρεσύρθη είς 
τοιούτου είδους ένθουσι αστικός διαφημίσεις, μας είνε 
άγνωστον. Τό γεγονός δμως είνε δτι, κόσμος έπίστευσε 
καί πιστεύσας μετέβη είς τά ταμεία τού κινηματογρά
φου διά νά έξέλθη κατόπιν τής αιθούση; του, τελείως 
απογοητευμένος.

Εκτός δμως τής διαφημϊσεως υπήρχε καί κάποιος 
άλλος συντελεστής τής συγκεντρώσεως τοΰ κόσμου· δτι 
κατά τήν εβδομάδα πού τό ·Πές μου ποιά είσαι*  προ- 
εβλήθη, είς τούς άλλους κινηματογράφους δέν προεβάλ- 
λοντο έργα δπως τό «Κάβαλκατ*  και • 'Όταν ξυπνά τό 
παρελθόν*  τί όποια άντιθέτως συνέπεσε νά έμφάνι- 
σθούν τήν ιδίαν εβδομάδα μέ τό α’Απηγορευμένη αγά
πη», νά είνε έργα σημαντικής άξίας καί νά ΰπερδιαφη- 
μισθοΰν

Άλλά διά νά τελειώσωμεν και αύτή ή Ιδία ή στατι
στική τών εισιτηρίων όμιλεϊ περί τής άξίας τοΰ φιλμ 
καί τής έντυπώσεως ποΰ προεκάλεσεν είς τό κοινόν. 
Εύθΰς μετά τάς πρώτας παραστάσεις του, ό άριθμός 
τών θεατών βαίνει μειούμενος άποδεικνύων δτι ή ζων
τανή διαφήμισις είχε πολύ μεγαλείτερον αποτέλεσμα 
άπό τήν -άλλην.

Όλαι αΰταί αί έξηγήσεις δέν είχον σκοπόν, δπως 
καί έν αρχή τονίζομεν, παρά νά καταδείξωμεν ποιοι 
είνε οί κατά τακτικήν συκοφάνται μας καί είς πιϊας 
μεθόδους καταφεύγουν διά νά μάς συκοφαντήσουν. Δέν 
έλπίζομεν βέβαια δτι τό σημερινόν μάθημα θά τούς 
σωφρονήση καί θά τούς κάμη νά άλλάξουν εις τό 
μέλλον τακτικήν. Αυτό είνε άδύνατον. Θά τούς διδάξη 
δμως νά μή μεταφέρουν τήν έναντίον μας πολεμικήν 
των είς έδαφος έντελώς άκατάλληλον διά τήν περιωρι- 
ομένην έπαγγελματικήν μόρφωσίν των.

Άπό δεκαετηρίδων δημοσιογράφοι καί οί πρώτοι 
έκ τών δημοσιογράφων άσχοληθέντες καί ασχολούμενοι 
μέ τόν κινηματογράφον, εΐμεθα είς θέσιν νά γνωρίζω- 
μεν πολύ καλώς τά ζητήματα καί νά έκφέρωμεν έπί 
οίουδήποτε έξ αύτών γνώμας απολύτου κύρους. 
Τούτο κανείς δέν ήμπορεϊνά τό άμφισβητήση, πολύ δέ 
περισσότερον άνθρωποι οί όποιοι άφού διήλθον όλό- 
κληρον τήν ζωήν των είς τήν άρωματισμένην άτμόσφαι- 
ραν τών κομμωτηρίων καί τών καπνοπωλείων τής ο
δού ’Αθήνας, εύρέθησαν τυχαίως κατά τάς δυσμάς τοΰ 
βίου των είς τάς τάξεις τών κινηματογραφικών έπιχει- 
ρηματιών,

3 i mas τη mm fi
Πειραιεί;

•KamroZ. Προεβλήθησαν τά έργα -‘Σέρλοκ Χόλμ:., μέ 
τόν Κλάϊβ Μ/ιρόυκ, “Ναγγσνα,, “Τό σημεΐον τοΰ Σταύ
ρου,, καί “Φράνκενστάΐν,,

Σπλέντιτ Προεβλήθησαν τά φίλμ “Νινόν,, μέ τόν 
Γιάν Κιεποΰρα, “Πλωτή Νήσος 1 δέν άπαντά, μέ τον 
Σάρλ Μπουαγιέ, “Γκράντ Ότέλ„. καί “Γλυκά φιλιά Βε
ρόνικα,,.

•Χάϊ - Αάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα“Μιά ώρα κοντά 
σου,, με τόν Μωρίς Σεβαλιέ, ,,'Υποβρύχιον μέτωπον,, Γό 
Σημεΐον τοΰ Σταυρού,, καί “Χίλιες καί δύο νύχτες,,.
Θεσσαλονίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Γλυκά φιλιά Βερό
νικα,, “Πές μου, ποιά είσαι» καί “Δεσποινίς Παραμύθια 
Χόφμαν,,·

’Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έρνα “Όταν ξυπνά τό πα
ρελθόν,, “Τί ονειρεύονται ή γυναίκες*,,  καί “Γυναίκα πει
ρασμός,,.

Πατέ- Προεβλήθησαν τά φίλμ “Τό κεφάλι ένός άν- 
θρώπιυ,, “Αί 28 ήμέραι τής Κλαιρέττης,, καί ,,Ό τελευ
ταίος ανδρας έπί τής γής„.

Απόλλων. Προεβλήθυσαν τά έργα ,,Ή κόρη τοΰ Συν
τάγματος,, “ ί’οΰ άνήκεις,· καί ,’Ατλαντίς,,.

Άλκα'ζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Θά γίνης δού
κισσα,, “Μιά ώρα κοντά σου,, καί ’Είναι χαριτωμένος,,.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα ,,’Ορλώφ,, “Μπέν 
Χούρ, ,,’Ανύπανδρος μπαμπάς,, καί “Πριγκήπισσα Στρογ- 
γώφ„,

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα “Μπέν Χοΰρ,, 
“Φαντομάς,, καί τό “Ρομάντζο,,.

Φοϊνιξ. (Τούμπας). Προεβλήθη τό έργον “Ραψωδία 
έρωτος,,.
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Ευτυχία γιά μιά 
νύχτα,, “Απηγορευμένη άγάπη,, „"Ενα κορίτσι ποΰ δέν 
ξεχνιέται,, “Νύχτες στό Βόσπορο,, ,.Ή κυρία μέ τό 
διαμάντι,, καί “Αύτοκρατορικές βιολέττες,,. Προσεχώς 
“Γκράντ ‘Οτέλ , “Π. Ν. 1 δέν άπαντά,, “Σερενάτα 
Σοΰμπερτ,, “Νινόν,, καί άλλα έκ τών μεγαλειτέρων έφε- 
τεινών έπιτυχιών. Παπαβασιλείου.
Πάτροιι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Τόβάλς ποΰ δέν ξε
χνιέται,, “Τό κορίτσι τοΰ συντάγματος,,. Προσεχώς “Σε
ρενάτα Σοΰμπερτ,,.

ΠάνΘεον (αίθουσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ “Χον
δρός καί λιγνός στά κάτεργα,, “Ροΰμπα τής άγάπης,, καί 
“'Η έξορία τής Σιβηρίας,,.

ΠάνΘεον (ταράτσα). Προεβλήθησαν “Ό μάγος τοΰ 
Ιπποδρομίου,, “Άνθρωπος άπό τό Σικάγο, καί “Ό γά
μος τοΰ κοζάκου.,. Άνδριόπουλος
Ν. Όρεστιάς

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό Γεράκι,, καί 
“Τό πεπρωμένον,, είς δύο έποχάς καί άπό τής 2ς παρ. 
μηνός δίδει παραστάσεις ό θίασος Στρατή. Ματσκίδης 
AegdiSeisc

Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα “Ό Βαρκάρης τοΰ 
Βόλγα,, ‘ Στό δυτικό μέτωπο,, “Οί έπιδρομεΐτ,, καί “Τό 
βάλς τοΰ βαγκόν-λί„ μετά μεγάλης έπιτυχίας,,.

Έλικών. Προιβλήθησαν τά έργα “Στήν τρέλλα τοΰ 
χορού,, “Ή πριγκήπισσα τών δολλαρίων,, “'Ορκίστηκες 
νά μ' άγαπάς,, “Κατηγορουμένη έγέρθητι,, “Ποτέ πειά 
δέν θ’ άγαπήσω,, “Ό χορός τής τύχης,, καί “Άν μέ θέ- 
λης έλα Σύ„. Προσεχώς “Νεάπολις ή πόλις τών τρα- 

γουδιών,, “Κάνετε λάθος δεσποινίς,, “Ή A, Υ. διατάσ- 
σει,, “’Ατλαντίς,, “Τό συνέδριον χορεύει,, κ. ά.

Πανουργίας 
Καλάμ-κι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Ντρέϋφους,, “Ή 
πριότη άγάπη., καί - “Περιπέτειαν μιάς δακτυλογράφου,,. 
”Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Ειρήνης Βασιλάκη.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά φίλμ “Στή 
χιόρα του μυστηρίου,, “Σήι·α κινδύνου,, “Μάσκες τοΰ Σα
τανά,, “’Ανατολή,, καί Νύχτες έρήμου,,. Κεφαλλωνίτης ' 
Άργοοτόλιον

Μούβιτον. Προεβλήθησαν τά έργα ’‘Παρίσι,, “Κορί
τσια τοΰ Χόλλυγουντ,, “Νύχτες Καλλιφορνίας,, “Ή κυρία 
τοΰ 13,, καί διάφορα Σόρτς καί Φόξ Νιούς καί διέκοψε τάς 
προβολάς του διά νά δώση παραστάσεις ό θίασος Χ.Νέζερ.

ΠάνΘεον (Διεύθυνσις Γαρμπή). Έναρξις προσεχώς.
Βουτσινάς 

Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα “Ή καρδιά τοΰ ναύ- · 
τη„ “Ή βροντή,, ή πάλη Λόντου-Κβαριάνι, “Τό ψεύδος,, 
“Δικαίωμα ό έρως,, “Φυλακισμένη καρδιά,. “Ό πόθος,, 
“Ή γυναίκα μου σατανάς,, “Ή μεγάλη πόλις,, “Μόνον 
έσένα αγάπησα τρελλά,, “Ή άτίθασσος,, καί “Μαμζέλ 
Νιτούς,,.

ΠάνΘεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Τό παιδί τοΰ Ιπ
ποδρομίου,, “Τό άστρον τής ευτυχίας,, “Τό σπήτι τού δη
μίου,, “Τρομερός πειρατής,, “Μεθυσμένοι άπ’τό μέτωπο,, 
“Λησιαί καί φαντάσματα,, “Τό μάτς τής δόξητ,, “Ό κα
τάδικος,# “’Αποικιακός πόλεμος,, καί διάφοροι κωμωδίαι.

Γοριδάρης 
Κομοτινή

Αττικόν. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα “Δέν 
θέλω νά μάθω ποιος είσαι,, “Τό άσπρο καί τό μαΰρο,, 
“Κουΐκ,, 1 Τό τραγοΰδι μιάς νύχτας,, “Οί άδελφοί Καρα 
μαζώφ,, καί τά βωβά “'Ο τολμηρός άεροπόρος,, “Ό τε- 
τράπους άστυνόμος,, “Συρμάτινος φράχτης,, “Στά όπλα,, 
καί “'Ο διάβολος τοΰ αίθέρος,,. Βαφειάδης
Χανιά

ΠάνΘεον. “Άλό Παρί έδώ Βερολΐνον,, “Κυανή ’Α
κτή,. “'Η κυρία δέν θέλει παιδιά,, “Δόν Κιχώτης,, καί 
“Χρυσόμυιγες,,.

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν “Τό φλεγόμενον μέτωπον,, 
“Περιπλανώμενος λεβέντης., “Διψασμένη γιά φιλιά,, “Η 
ατιμασμένη παρθένος,, “Στά λημέρια τών ληστών,, “'Ο 
προδότης , “’Αθώα μικρούλα,, καί “Σφαγεύς τών άρμενίων,,

Ίδαΐον “Αντραν. Προεβλήθησαν τά φιλμ “Ή γυ
ναίκα ποϋ σκοτώνει,, καί “Τό μίσος,,, 
Ναόπλιον

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Μιά βραδυά...,, 
“Καί σύ μιά μέρα θά έπιστρέψης,, “Κατηγορητήριον,, 
“Θύελλα,, μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς, “Μιά βραδυά 
μέ τήν άγάπη μου,, “Κόμησσα Μόντε-Χρίστο,, καί “Ό 
κακός δρόμος,,, Παρατηρητής
Ξάνθη

ΠάνΘεον. Προεβλήθησαν τά έργα “Χατζή Μουράτ,, 
“Σάν σμίξουν δυό καρδιές,, “Σάλτο Μορτάλε,, “Οί πέντε 
τής Τζάζ,, “Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο,, τό όποιον προ
εβλήθη άπαξ λόγφ τής κακής καταστάσεως τής ταινίας, 
“Μετά τόν έρωτα,, τό ζουρνάλ τής πάλης Λόντου - Κβα· 
ριάνι καί “Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι,,. Προσεχώς 
“Όρλώφ,, “Νεράιδα τής άποκρηάς,, κλπ. Παρασχίδης 
Seppoci.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ζητείται δολοφό
νος,, “Σάν σμίξουν δυό καρδιές,, “’Αδελφοί Καραμαζώφ,, 
“Όρλώφ,, “Τό δνειρον τού Σένμπρουν,, συγχρόνως μέ τό 
ΠάνΘεον. “Τά φτερά τής αγάπης,, “Ή τελευταία μου α
γάπη,, μέ τόν Μοχ'κα καί ή “Μικρούλα τού Μονπαρνάς,,.

ΠάνΘεον. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό μαλτέζικο μα-
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χαϊρι,, “Μανδραγόρα,, “Ό έμπορος τής άμμου,, “'Υπό 
τάς σιέγας τών Παρισίων,, συγχρόνως μέ τό Κρόνιον. 
“Τό νοΰ σου στήν τιμή μου,, “'Υπό ψευδό σημαίαν,, καί 
“Κουΐκ,, μέ τήν Χάρβεϋ.

Δυστυχώς παρά τάς προσπάθειας τών διευθυντών των 
κινηματογράφων μας εις τό νά παρουσιάζουν έκλεκτά. ώς 
τά ανωτέρω, έργα, τό κοινόν δέν προσέρχεται ώς θά έ
πρεπε, πολλάκις δέ αναγκάζονται νά προβάλλουν έκλεκτά 
έργο πρό κενών καθισμάτων. Βατακίδης
Bctfl · (Σάμου)

‘Απόλλων Προεβλήθησαν τά έργα “Τρελλή περιπέ
τεια,, “'Ο κ. ή κ. καί δ μπιμπί,, γαλλική βερσιόν καί 
“Οί τέσσαρες ίππόται τών "Αλπεων,, μέ τήν Μαρί Γκλορύ.

Άτιι*όν  (βωβός). Προεβλήθησαν τά φίλμ “Τό χα
μένο Τσέππελιν,, καί “Ή 'Ελληνική Ραψωδία., μέ τόν 
Πρινέα. Πούλμαν
Κέρκυρα

Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά φιλμ “Γυμνή γυ
ναίκα,, “Μόντε Κάρλο,, ""Ε'ας απρόσκλητος ξένος,, “Γό 
ξανθό δνειρο,, 1 "Ολη της ή ζωή,, “Άρτούρ,. “Πάπρικα,, 
μέ τήν φρ. Γκάαλ, “'Ο διαβολάκος,, “Διπλό "ς γάμος,, 
“Κίνδυνος θάνατος,, τό ελληνικόν **'Ο  κακός δρόμος,, καί 
διάφορα Νιούς.

Ποικιλιών (βωβός). Προεβλήθησαν “Τά φτερά τής 
καταιγίδας,, “Βαριετέ,, μέ τόν Γιάννιγκς, “'Η φωνή τοΰ 
αίματος,, “Ή άρτοπώλις τών Παρισίων,, καί διάφορες 
κωμωδίες. Μπούας
’Αμαλίας

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Αύτή ή καμμιά 
άλλη,, “Ιό γαμήλιον ταξεϊδι,, μέ τήν Μπρ. Χέλμ, “Τό 
μυστικόν τοϋ ΐατροϋ,, “Γκλόρια,, “Νύχτες μεγαλουπόλε- 
ως,, καί “Ό τραγουδιστής τής Τζάζ,,.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τσ φίλμ “Ό στραιηγός Κράκ„ 
“Ο κατήφορος,, μέ τήν Κράουφορτ καί “Ό ουρανός τής 
δόξης,»
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ “Στό παγκό
σμιο ρεκόρ,. “Τό τραγικοί τέλος μιάς ήθοποιοΰ,, “Δίς 
Ζοζέττα ή γυναίκα μου„ “Πάλη στήν άβυσσο,, διάφορα 
άλλα περιπετειώδη, ή πάλη Λόντου-Κβαριάνι, “Ό λοχα
γός τής Α. Φρουράς,, “Μυστηριώδης έξαφάνισις., “'Ο ά
γνωστος επισκέπτης,, “'Η μελωδία τής καρδιάς,, καί “Τά 
κέντρα τών άπάχηδων,,.

Ήδη έγκαθιστά μηχανήματα δμιλοΰντος, κατασκευής 
“Βέμπστερ,,.
ΡέΒυιινον

Ίδαϊον “Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα “Κίτρινοι 
Πειραταί,, "Ή συμμορία τών εκατόν,, μέ καταπληκτικήν 
επιτυχίαν, “Ή μονάκριβη., “Ζωντοχήρα,, καί τό μάτς 
Λόντου-Κβαριάνι μέ άφαντάστως μεγάλην επιτυχίαν.

‘Απόλλων. "Εναρξις προσεχώς ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Λ. Καφφάτου. Όδ. Π.
"Αρτοι

Κιλκίς. Προεβλήθησαν τά έργα “Σάλλυ,, μέ τήν Μάρ- 
λεν Μύλλερ, τά βωβά “Κόκκινος Καβαλλάρης,. “Οί λη- 
σταί τοΰ Δεγερμπάς,, μέ τόν Μάξ Λίντερ, “Μοιραία συ- 
νάντησις,. μέ τήι Μπίλλυ Ντόβ, ένα σόρτς “Τσιγγάνικη 
ορχήστρα,, “Οί λαθρέμποροι,, μέ τούς Πάτ καί Πατασόν, 
“Καταστροφή,, καί ή ήχητική καί άδουσα “Ό ιππότης 
τής Σεβίλλης,,. Ζάγκας
Χαλκίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “"Ανθος τής Χα- 
βάΐ„ “Φαντομάς,, “Δέν θέλω νά μάθω ποιός είσαι,, “Ό 
άγνωστος τραγουδιστής,. “Στή λεγεώνα τών ξένων,, “Σου- 
ζΰ Σαξοφών,, “'Ο θαλσσσοκράτωρ,, “Νεράιδα τής Άπο- 
κρηάς,, “Μελό,, “Σουζάν Λενόξ,, “Φιλήστε με„ μέ τόν 
Μπουμπούλ, “Θά είμαι μόνη μετά τά μεσάνυχτα,, “Τά 
φώτα τοΰ Μπουένος "Αϋρες,, “Σάν θέλει ή νύφη κι’ δ
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γαμπρός,, “Ντουομόν,, “Δική σου γιά πάντα,, “ Ανάμεσα 
στά άγρια θηρία,, “Τό ξανθό όνειρο,, “”Ε·,ως ά λά Ά- 
μερικαίν,, “Γκλόρια,, “"Ε α τρ.ιγοΰδι, ένα ιιλί, μιά γυ
ναίκα,, “Τό σφάλμα μιας μητέρας,. ‘Άοντέσσα Μσρίτσα,, 
“’Ελεύθερες ψυχές,, “Μιή νύχτα αγωνίας,, καί “Τό βάλς 
τοΰ Δουνάβεως,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “"Ας χωρίσουμε 
γιά πάντα,, “Ή γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων,, κοί 
“Ή ερωμένη τοϋ ύπασπιστοΰ,,. Άκρο&αλασοίτης
Ηράκλειον.

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα “"Ανθος τής 
Χαβάΐ,. “Τό διαβατήριον 13444,, καί ήδη δίδει παραστά
σεις δ θίασος Κοτοπούλη, διά νά έπαναληφθοΰν αί κινη
ματογραφικοί παραστάσεις κατά τάς παραμονάς τών Χρι
στουγέννων.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν άνεπιτυχώς τό φίλμ “Τό 
τραγούδι τής καρδιάς μου,, καί έπιτυχώς τά φίλμ “Πάρε 
τήν γυναίκα μου, “Ή Βικτώρια καί δ ούοσάρος της,, 
“Σώπα καρδιά μου σώπα„ “'Ο τραγουδιστής τής Σεβίλ
λης,, “’Ερωτική νύχτα,, καί “Ή κυρία τοΰ 13„.

Άρχάνες. Προεβλήθησαν τά βωβά “Τό τελευταίο σύ
νορο., καί “Τό άγριοκόριτσο,, άπό μηνός δέ δίδουν παρα
στάσεις διάφοροι περιοδεύοντες θίασοι.

Ιεράπετρα. Προεβλήθησαν “Ό καρχαρίας,, καί 
“Μπαμπάς μέ τό στανιό,,.

Νεάπολις. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Μιλάκ,, “Λου
λούδι στή σκιά,, “Ό δούξ τοΰ Παπεγχάΐμ,, καί “Ιππό
της τής έρήμου,,.

"Αγιος Νικόλαος. Προεβλήθησαν .“Οί είλωτες,, κ ί 
“Ή μονάκριβη,,.

Σητεία. Προεβλήθησαν τά έργα “Ή νεαρά μητέρα,, 
“Θωρακισμένο ύπόγειο,, “Οί πειραταί τών τραίνων,, “Ό 
Καρχαρίας,, καί “Φλόγες,,. Παρατηρητής
Τρίκκκλα.

Ό κινηματογράφος τής πόλεώς μας δέν λειτουργεί 
άπό μηνός καθόσον ή αϊθουσά του παραχωρεϊται είς δια
φόρους περιοδεύοντας θιάσους. Μαλιώρας
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Αύτοκρατορικόν 
βάλς,, “Μπέν Χούρ,, “Ή Σουζύ στό μπάνιο,, άνεπιτυχως, 
“Είναι χαριτωμένος,, άνεπιτυχώς, “Στή μυστική ύπηρεσία,, 
μέ μικράν επιτυχίαν, “Ό εύκολώτερος δρόμος,, “Ό τε
λευταίος τής φυλής,, καί “Τό ξανθό όνειρο,,.

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Φιλήστε μ·-„ άνε- 
πιτυχώς, “Οί κατακτηταί,, καί “Τό Μελό,, άιιφότερα άνε- 
πιτυχώς.

Δυστυχώς παρά τήν προβολήν εκλεκτών έργων ή κί- 
νησις είς τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας είναι 
πολύ μικρά καί ώς έκ τούτου, μεγάλαι αίζημίαι.

Σωφρονιάδης
Σΰρος

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Αύτοκρατορικό 
βάλς., “Νεάπολις, ή πόλις τών τραγουδιών,, καί “'Η 
Α. Υ. διατάσσει,, μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ. Γεραγάλας 
ΖάκυνΘοί

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό άρωμα τής 
κ. μέ τά μαύρα,, “Άρτούρ,, “Μέσα στή θύελλα,, “Άγάπη, 
γέλοιο, ξενοιασιά,, “Τρέϊντερ Χόρν., “Τό σφάλμα μιάς μη
τέρας,, “Χόλλυγουντ Ρεβύ„ “Ό Φράντς είναι γυναίκα,, 
“Αύτή ή καμμιά άλλη,, “Οί ήρωες τής φωτιάς,, καί “Μάτα 
Χάρρι,, μετά μεγάλης επιτυχίας. Ν. Γρυπάρης
Αϊγιον

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα “Άπάχικα αισθή
ματα,, “Ραψωδία έρωτος,, “Ο Κένταυρος τής Άριζόνας,, 
“Τό τέλος τοϋ ταξειδιοϋ,, καί “Τό πήδημα τοΰ θανάτου,,.

Μπιρμπίλης
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ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΗΞ ΚΙΗΗΜΗΤΟΘΕΗΤΡΩΠ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 

---------- ----------------- --- -Μ»- - --------------------------

ΑΘΗΝΑΙ
Κινηματογράφοι α'· βιζιόν

Αττικόν ήχητικός Pacent Δημ. Σκούρας
•Απόλλων » Klang Ε. Κ. Ε.
Παλλάς Μ Western Άν. Κινημ. Εταιρία
Πάνθεον » » Άλ. Τριανταφύλλου
Σπλέντιτ » > Κ Κ. Ε.
Τιτάνια > Klang Ε. Κ. Ε.
Κοτοπούλη Wertern Α. Ζερβός

Κινηματογράφοι Β'. βιζιόν
Άτθίς » Βέμπστερ Γιαννάτος-Σταθόπουλος
"Αρης » Klang Χαρ Μπάλας
Άχίλλειον » έλλην. Τ Παπαχριστοφίλου
Αθηναϊκόν ϋίιιέ-ΚπάΐοΆδελ. Σαμαρτζή
Άστήρ » » Φ. Άντωνιάδης
'Ελλάς » » » Γαίτης Δη.ιητριάδης
Έκλαίρ » Κόλστερ , Π. Βασιλείου
Κρυστάλ » Cinemeccanica Γ. Κοσμίδης
Κρόνος Φίλιπς Γ. Παπανικολάου
Μαζέστικ Wertern Γ. Κοσμίδης
Οΰφα Πάλας » Wertern Ε. Κ. Ε.
Παλλάς Ginetneccanica Άδελ. Πάταγα
Παρθένων. » ΟΙ έκάστοτε ένόικιασταί
Ροζικλοίρ » Sabah 'Ελένη Καρρά

Κινηματογράφοι Θερινοί
Αίγλη
Άλκαζάρ

» Wertern Γ. Κοσμίδης
» Φ. Φίνος

Αύρα » Cine Radio Μάϊσνερ-Τουλής
Αίγκλόν » Οί έκάσ. ένοικιαστσί
Βερντέν
Γκλόρια

Sabah 'Ελένη Καρρά 
Wertern Κληρον. Άντωνιάδη 
Samson Γ. ΓκρέκαςΓκρέκα £

Δεξαμενή Οί έκάσ. ένόικιασταί
Παρθένων » > »
" Εσπερος J> Wertern Α. Ζερβός
Ζέφυρος η Cinemecc. Π. Κανελλόπουλος
Κυψέλη ΟΙ έκάστ. ένόικιασταί
Κάπιτο?. > Klang Γκο·'·μας καϊ Μπάλας
Κρυστάλ Cinemecc. Γ. Κοσμίδης
Κυβέλεια 0 Samson Θ, Κυριακίδης
Μπομπονιέρα » ελληνικό I. Καρατζόπουλος
Νεάπολις » Western Γ. Κοσμίδης
Παλλάς » Cinemec. Άδελ. Πάταγα
Παναθήναια Οί έκάστ. ένόικιασταί
Στάδιον > Cinemec. Ν. Παπασπύρου
Σόνια > Cin.RadioN. Κανταρέλλης

Αιδηψός.
Απόλλων ηχητικός Klang Ξεν. Τριανταφύλλου
Αίγλη » Western Άλ. Τριανταφύλλου
Άγρίνιον.
Θέσπις βωβός — -----
"Αγ. Νικόλαος (Κρήτητ).
Ανώνυμος j 
Άμαλιάς.

βωβός Π. Τσαγγαράκης

Πάνθεον ηχητικός Cine Radio Γ. Θεοφιλόπουλος
Ίντεάλ Σάμσον Άδελ. Κοροντζή
"Αρτα.
Κιλκίς Βίταφον Άρ. Χρηστίδης
Αΐγιον.
Παρθένων » Σινεμεκάνικα. Τ. Τριανταφυλλόπ.

Άργοστόλιον.
Σπλέντιτ » Σάμσον Γ. Γαρμπής
Κέφαλος » — —
‘ Αλεξανδρονπολις.
Ηλύσια Πατέ Λκάλ Β. Φινκελστάϊν

Πανελλήνιοιf * > Χρ. Σοφιανόπουλος
Βέρροια.
Ζάππειον » Θεμ. Χατζής
Βα&ΰ (Σάμου).
Απόλλων Σινεμεκάνικα Άντ. Άνεζίνης
Αττικόν βωβός — —
Βόλος.
Άχίλλειον ήχητικός Klang Άναστ. Τσαοΰτος
Έξωραϊστική » Cine Radio Β. Βούτσινος
Γρεβενά.
Αετός βωβός Πατέ Μπαγκούας
Δράμα.
Μέγας ήχητικός Νίτσε Αναγνώστου καί Σια
Πάνθεον "Ερνεμαν —.
Διδυμότειχον.
Δημ. Λέσχη βωβός Πατέ Α. Δεσποτόπουλος
"Εδεσσα.
Μ. Αλέξανδρος » Πατέ Γ. Σκούρας
Βέρμιον > » Τρ. Χατζηγιάννης
Ζάκυν&ος.
Πάνθεον ήχητικός Σινεμεκάνικα Μπίτας καί Σια
Ζαχάρω (Τριφυλίας).
’Ανώνυμος βωβός — Α. Χρυσόπουλος
Ζαγκλιβέρι (Μακεδονίας).
Ανώνυμος » — —
‘Ηράκλειον
Απόλλων ήχητικός Σάμσον Κ. Λιναρδάκης
Άλκαζάρ » >
Νέον βωβός α-

Πουλακάκη ήχητ- Σινεμεκάνικα Μ. Έτ. Θ. Έπιχ.

Θεσσαλονίκη
Διονύσια ήχητικός Ούέστερν Δαρβέρης— 'ξ

Βούρβουλης
Ήλύσια > Klang Θ. καί Δ.

Χατζηνάκος
Παλλάς > Western Πανούσης Μουτσοπ. φ

Πατέ » Σινεμεκάν. Μπενβενίστε tn Ρ
Απόλλων > Νίτσε Άριγκόνη-Σια © 1'1
Κυβέλεια > Σταμπουλίδης '° Η
Άλκαζάρ Νίτσε Άττάς καί Σια χ5Η
Πάνθεον » "Ερνεμαν Σ.Κάτσιος-Σια > > X
Αττικόν » Νίτσε Άττάς— «3 ο, υ» 

«'Ρ
Σεγκούρα

Σπλέντιτ » Πατέ Φωκέας καί Σια
Εθνικόν > Πατέ Κάτσιος καί Σια
Αχίλλειον » Νίτσε I. Σαμαράς ω Ο, 8
’Ολύμπια Πατέ Ζ. Ναχμίας—Σια Ή-ζ
Φοϊνιξ — — Α. Παπαηλιοϋ
Ιωάννινα.
Πάνθνον ήχητικός — Κ. Εΰστρατιάδη
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Ιεραπέτρα (Κρήτης).
Δικταϊον βωβός Ε. Μαρκόπουλος
ΈόρινΦος.
’Ατελιέ ήχητικός Άξαρλή Ν. Μαστέλος
Παλλάς » Σάμσον Γ. Τσαντίλας
Καλάμαι.
Τριανόν » Cine Radio Άγγελόπουλος
Δεσποτικόν » — —
Κέρκυρα.
Φοϊνιξ » Klang Σ. Πετρόπουλος
Ποικιλιών βωβός —
Κομοτινή.
’Αττικόν ήχητικός Νίτσε X. Μοσχοβίτης
Καλαμπάκα.
Κέντρον βωβός Πατέ X. Άθανασούλας
Καβάλλα.
’Ολύμπια ήχητικός Νίτσε Κάτσιος καί Σια
Κατερίνη. 
’Ολύμπια βωβός Πατέ Πορτοκάλης
Καστόρια, 
Κεντρικόν » » Δ. Μαυροβίτης
Κιλκίς.
Σταμπουλή » » Άδελ. Σ ταμπούλή
Κοζάνη.
Ίρις » » Καπιτσόγλου καί Σια
Ληξούριον. 
’Αττικόν βωβός — Γ. Γαρμπής
Λαμία.
Πάνθεον ήχητικός Βίταφον Σ. Σακελλαρίου
Λεβάδεια.
Έλικιον ήχητικός Cine Radio Δημακόπουλος
'Αρμονία » Λ. Μέγας
Λεύκάς.
’Απόλλων * -—a. Δ. Σκληρός
,Αάρισσα.
’Ολύμπια ήχητικός Zeiss Icon Μ. Τζεζαϊρλίδης
Μυτιλήνη, 
Πάνθεον ήχητικός Σάμσον II. Χατζηανδρέας
Σαπφώ » Σάμσον ’ 1ά. Χατζηδημητρίου
Νάουσα.
Νυμφαϊον βωβός Πατέ Άδελ. Δάρη
Νιγρίτα.
Ραμόνα - » Βαγενάς
Ναύπλιον.
Τριανόν ήχητικός Cine Radio Άναστ. Πανόπουλος
Ν. Όρεστιάς 
Άττιών βωβός _ Χρ. Πολίτης
Ξάν&η.
Πάνθεον ήχητικός — Κ. Χατζηξάνθης
ΠΕϊΡΑΙΕΥΣ
Σπλέντιτ Klang Άδελ. Γιαμαλίδη
Χάϊ - Αάϊφ ■» R-C-A Ν. Παπακώστας
Κάπιτολ > Νίτσε Μιχ. Γλυτσός
Φώς > Cin. Radio Άμολ. Βουλγαρίδης
Ήλύσια » Cin. Radio » »
Καλιφόρνια Γσάις"1κονΝ. Μάμμας

’ Ί. τεάλ > έλληνικόν Κ. Κιάφας
’.Αστήρ > Cin.RadioM. Μιχαηλίδης
Έκλαίρ » Σαλιβέρου Κυρ. Σολομωνίδης
Κρυστάλ έλληνικόν Κ. Νέγρης
Λοΰξ » » Δικόπουλος-Μανιάτης
Παλλάς > Σαλιβέρου Ε. Βαβανάσος-

Πάτραι.
Ίντεάλ » Ούέστερν Φ. Μοντέντσι
Πάνθεον (αϊθ.) » » Π. Κουβέλης
Πάνθεον (ταρ.) > cine Radio >
Πολυθέαμα » » Φ. Μοντέντσι

ΣΙΙΜΕΙΩΣ'Σ. Κατά τό θέρος τά μηχανήματα Ούέ- 
στερ■· μεταφέρονται είς έν τά Ψηλά Άλώνιαθερι νά Ζενιϋ· 
καί Οΰφα Πάλας, τό δέ Cine Radio είς τό Άλάμπρα, 
ατινα λειτουργούν ύπό τάς αύτάς ώς άλω διευθύνσεις.ΖΓίρχοδ.
Πάνθεον ήχητικός 1Cine Radio Άδ. Σπηλιόπουλό|,

Πρέβεζα.
Πάνθεον » Βίταφον Καλ. Χατζόπουλος

Σέρραι.
Κρόνιον ήχητικός Νίτσε Κωστόπουλος και Σια
Πάνθεον Σίμπλεξ I. Ζαβερδινός

Σιάτιστα.
Πάνθεον βωβός Πατέ Γ. Μάλαμας

Σιδηρόχαστρον.
Άθήναιον βωβός Πατέ I. Κουβάτσης

Σύρος. 
‘Απόλλων ήχητικός Webster Τ. ή Π. Δούγκας

Σουφλί.
'Ολύμπια βωβός Πατέ

Σπάρτη.
Πάνθεον
Τρίκκαλα.

βωβός

Αττικόν βωβός Βίταφον Κωστίζας καί Σια
Φλώρινα.

Πάνθεον ήχητικός Άλ. Γούναρης
Χίος

Άστήρ ήχητικός Webster Δημόπουλος καί Σια
Χανιά.

Πάνθεον ήχητικός Σάμσον I,. Δασκαλογρηγοράκης
’Ολύμπια βωβός

Χαλκίς.
Πάνθεον ήχητικός Έλλην. . Π. Μαρόγλου
Κεντρικόν Έλλην. Γ. Μάτσας
Μπούφαλο βωβός I. Καλατζόπουλος

ΠΙΝΑΞ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Δυρρά^ιον

Nasional ήχητικό , Μπάουερ J. Beshiri
Esperia — Giovani Zaja

Τύρανα
Nasional J. Beshiri
Ideal » Α. Βοκοπόλα
Diana βωβός Κιόσιας

Κορυτσά
Λοϋ'ξ > Kolster Κώστα Βασίλης
Μαζέοτικ » — Μάνος κοί Σια

Σκόδρα
Rozafat

Έλβασάν
Μπετχόβεν βωβός
ΠΙΝΑΞ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία
Παπαδοπούλουίχειμ.) ήχητ. Τόμσον-Χοΰστον Ζ.Πα.ταδόπ.
Πανόραμο(θεριν,) » » » . » »
Μαγικό Παλάτι(χειμ)» Τσάϊς Ίκον Νικ. Κυπριανού
Μαγικός Κήπος(θερ)> » » » »

Λεμεσσός
Γιορλαμτή (χειμ.) » » » Γιορλαμτή

» (θερ.) » · »

Χρυσοχοϋ(θερ-χειμ.)» » * Άδελφ. Χρυσοχοΰ
Λάρναξ

Σαλόν-Ρόζ(χειμ.θερ)» » » Ν. Κυπριανού
Μακρίδη(χειμ. θερ.) » » » Α. Μακρίδης

‘Αμμόχωστος
Χατζηκαμπή(χ, θερ) » ΤόμσονΧοΰστονΔ. Χατζηκαμπής 
Παντελίδη(χειμ.θερ)» Τσάϊς Ίκον Παντελίδης
Π1ΝΑΞ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ρόδος
San Οϊοτ£Ϊο(θερ. -χειμ.)ήχητικός Σινεμεκάν. Α. Σκαλία 
Exselsior » » Γ. Λέντι
Italia βωβός Γ. Λέντι
Casa di Faccio » Γ. Λέντι

Κάλυμνος
Στλέντιτ βωβός Γκρ. Μπιλίρι

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
Π. Σινόπουλβν (Πύργον'. "Εχομεν είς , τήν διάθε- 

σίν σας επιστολήν είς άπάνιησιν ίδικής σας άπό 21)4)933, 
ή όποία, σταλεϊσα, μάς έπεστράφη μέ τήν δήλωσιν δτι εΐ- 
σθε άγνωστος. Παρακαλοϋμεν γνωρίσατέ μας ακριβή 
διεύθυνσιν σας.

—Γοριδάρπν (Δράμαν). Πεντηκοντάδραχμον έλήφθη, 
σάς εΰχαριστοϋμεν. Δυστυχώς άφοΰ ή Διεύθυνσις τού 
Κινημ. Μέγας δέν γνωρίζει τό συμφέρον της καί Θέλει 
«ά δημιουργή ζητήματα μέ τόν ανταποκριτήν μας, τί θέ
λετε νά κάμωμεν ; ΛυπούμεΟα είλικρινώς διά λ)σμόν της.

— Ματσκίδην (Ν. Όρεστιάδα). "Ο.ιον διά τήν έγγρα 
φήν τοΰ κ. Πολίτη ολίγον ή μάλλον διόλου δέν μάς ενδι
αφέρει καί ούτε θά τήν έπιδιυ'Λωμεν. Αύτι,ί ζημιούνται 
διότι δέν γνωρίζουν ποιον είνε τό συμφέρον των. Διά τό 
άλλο ζήτημα λυπούμεθα τόϊδιο, άλλά τί θέλετε νά κάιιω- 
μεν δταν ύπάρχουν άνθρωποι πού σκέπτονται κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον !

EMM. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΛΑΣ - ΦΙΛ/η

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ -18

ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ 
ΕΠΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΕΙδικά έργάνωαις διά τήν 
Κεντρώαν Άβίοιν κ«1 ’Αφρικήν

:!!:ΐΙΙ!!!!Ι!Ι1!!!!Ι!1!1!!Ι!!Ι^

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΏΝ

ΑΘΗΝΑΙ (Κατ’ άλφαβητικήν σειράν)
Βουκουρεστίου 1

Εύπόλιδος 14 
Λυκούργου 14 
Σταδίου 48 
Πανεπιστημίου 38 
’Ακαδημίας 51 
Πατησίων 12 
Λυκούργου 18 

» »
Βερανζέρου 24α 
Θεμιστοκλέους 15 
Πατρώου 9 
Βερανζέρου 14 
Μητροπόλεως 1 
Εύριπίδου 28 
Πατρώου 9 
Σωκράτους 30 
Πανεπιστημίου 83 
Πατησίων 9 
Πανεπιστημίου 36 
Πλατεία Κάνιγγος 
Λυκούργου 18

Άνών. Κινημ. Έταιρία 
Α. Ε. Κ. Ε.
Άμολοχίτη -Βουλγαρίδη 
Άμέρικαν Φιλμ 
Γαζιάδη Κ. καί Μ. 
Έλλην. Κινημ. Ένωσις 
Ζερβός ’Αντώνιος 
Καρρα Ελένη 
Κρεμαμλής Ήλ. 
Κυριακόπουλος Έμ. 
Μανιάτης καί Σια 
Μέτρο Γκόλντουϊν φίλμς 
Μητρόπολις Φίλμ 
Μαργουλής ’Ιωσήφ 
Ντάγκ Φίλμ 
-ενάτος Παν. 
’Ολύμπια Φιλμ 
Συνοδινός καί Παπαστόφας 
Σπυρίδης Τηλέμ.
Σαντίκου ’Αδελφοί 
Σουλίδης Κωνστ. 
Φόξ Φίλμ 
Φραγκέτης Κωνστ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ! ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Δημητρόπουλος Χρ. 
Μαλλάχ Σαμπή 
Μενδρινός Άριστ 
Μέτρο Γκόλντουϊν 
Σαντίκου ’Αδελφοί 
Τσατσαπας Άναστ. 
Οίκονόμου—Σαμαράς 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (Κρήτης) 
Άλ. Σπαγουλίδης

Τσιμισκή 7
Τσιμισκή 7
Τσιμισκή 7
Βενιζέλου 3
Τσιμισκή 19
Φράγκων 31
Βενιζέλου 3.

Όδός Μαρτύρων 123

ΓΡΑΦΕΙΑ'ΠΩΛΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΩΝ
Άξαρλής Χρ.
Gine Radio
Ίωάννου καί Μάλλης
Καρρά Ελένη
Κλάγκ Φιλμ

Ούέστερν Έλέκτρικ 
Παπακώστας Ν. 
Συνοδινός καί Παπαστόφας 
Σπυρίδης Τηλέμ. 
Φραγκέτης Κ.

Σταδίου 60 Άθήναι
Στοά Φέξη 52
Πατησίων 99 »
Πατησίων 12
Έταιρία Ζαχαρίου
Σταδίου 56 Άθήναι
Μαντζάρου 9 >
Πλατεία Κοραή Πειραιά
Σωκράτους 30 Άθήναι
Πανεπιστημίου 83 »
Λυκούργου 18 »

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Σαράνιης Γιαννοιλης Πλατεία Κεντρικού Τελω
νείου, κάτωθεν Χημείου. Πειραιά

Δ. Μανιάτης καί Σια Βερανζέρου 24α.
Άθήναι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΙΤΛΩΝ
Δριμαρόπουλοι Αδελφοί Κουμουνδούρου 36
Νοβάκ Μαυρίκιος Πλαπούτα 44
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Σπυρίδης Τηλέμαχος Πανεπιστημίου 83
Τζαννετής Εμμανουήλ Τζώρτζ 12

ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΙΔΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ :
Έλλην. Εταιρία Διεθνών Μεταφορών,

‘Οδός Μητροπόλεως 22 Άθήναι
Μανιάτης καί Σία Βερανζέρου 24α »
Παύλος Νικολάου Λυκούργου 18 »

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ δεκαπενθήμερον 
Κινηματογραφικόν Περιοδικόν, έκδιδόμενον τακτικώς 
άπό τοΰ 1924 έν Άθήναις. 'Ιδρυτής, Εκδότης, Διευ
θυντής HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Γραφεία: Όδός Σω- 
κράτους 30. Έτησία Συνδρομή δρχ. |00. Διά τό Εξω
τερικόν γενικώς δρχ. 250 ή δολλάρια 2.50 ή φράγκα 
Γαλλίας 35. Διαφημίσεις: 'Η σελίς δρχ. 750 καί άνα- 
λόγως τά κλάσματα. Διαφημίσεις καί έπί ιδιαιτέρα 
συμφωνία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΑΣΜΟΛΟΠΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΔΩΝ

ΚΑΑΣΙΣ 186. Κινηματογρ αφικαί ταινίαι, 
κατά χιλιόγραμμον 2.00 μεταλλικα'ι δραχμαί.

ΚΑΑΣΙΣ 185 α/'. Φωτογρ αφίαι, λιθο
γραφήματα κα'ι έν γένει διαφημιστικόν κίνημα 
τογραφικόν υλικόν, κατά χιλιόγραμμον .20 
μεταλλικα'ι δραχμαί.

ΚΑΑΣΙΣ 134 ό. Μηχ.νήματα όμιλοΰντος, 
λάμπες, μεγάφωνα και λοιπά έξαρτήματα, δα
σμέ ς 20,’ έπί τής άξίας των.

ΚΑΑΣΙΣ 135 β. Μηχανήματα προβολής 
καί δίσκοι κινηματογραφικοί, δασμός 15 ο)ο 
έπ'ι τής άξίας των.

Επι των άνω δασμών δέον νά προστίθενται 
έκάστοτε 75 ως παρομαρτοΰντες φόροι καί 
1 1)2 ’/„ έπί τής άξίας και συνόλου δασμών, 
φόρος κύκλου έργασιών συμφώνως τφ τελευταίφ 
Νόμω

Ή τιμή έκάστης μεταλλικής δραχμής δέον νά 
ύπολογίζεται πρός 25 χαρτίνας τοιο,ύτας

ΓΑΜΟΙ

Ό κ. Γεώργιος Μενδρινός καί ή ΔΙς θεοδώρα 
Αγγέλου έτέλεσαν έν Θεσσαλονίκη τούς γάμους των 
'Η διεύθυνσις τοϋ “Κινηματογραφικού Άστέρος,, τούς 
εύχεται νά εύτυχήσουν.

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Είς τό «Ρόξυ Θήατερ» τής Νέας “'Υόρκης προ

βάλλεται άπό ημερών ή μεγάλη παραγωγή τής «U- 
niversal», 'Ο «’Αόρατος άνθρωπος», διασκευή έκ 
τοϋ ομώνυμου έργου τοϋ Ούέλς. Τό φιλμ είναι ένας 
πραγματικός θρίαμβος διά τόν«’Αόρατον άνθρωπον» 
Κλώντ Ραίηνς, ηθοποιόν άγγλον, διά πρώτην φο
ράν πρωταγωνιστοϋντα εΐς κινηματογραφικήν ται
νίαν. Είναι προσέτι ένας θρίαμβος διά τούς τεχνι
κούς (δπερατέρ, φωτογράφους, ντεκορατέρ κλπ.). 
τής «Γιουνίβερσαλ» 'Η παλαιά αίθουσα τοϋ Ρόθα- 
φελ (νΰν Ρόξυ) άρνεΐται κόσμον, ένφ μέχρι πρό 
τίνος ακόμη τό θέατρον αύτό ήτο σχεδόν κενόν.
ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κινημ. ’Ολύμπια Καβάλλα 

Ρόδος 
Καστόρια 
Άθήναι

Δ. Μαυροβίτης 
Ντάγκ Φίλμ 
Κ Σουλίδητ 
Ε. Κ. Ε.
Συ οδ -Παπαστόφας »
Μπεν. Σιγούρα Θεσ)νίκη .    
Μ.Ε.Θ. Έπιχειρ. Ήρακλειονί—11—933 Μ...Ζ Iwz,, ..Α- 1— 1_934

1— 1-934 
1-12-933 
1—11-933 
1-12-933 
1 —12—933 
1-12-933
1— 1-934

1-12-933 Μέχοι 30- 11—934
1— 8—933 " ■
1—10-933
1— 1—934
1— 1-934
1— 1—934
1— 1-934
1—12—933

—Έτελείωσε τό «γύρισμα» τοΰ φιλμ Le Tunnel. Ή ύ- 
πόθεσις τοϋ έργου αύτοΰ έλήφθη άπό τό ομώνυμον μυθι
στόρημα τοΰ Κέλλερμαν, διεσκευάσθη δέ ύπό τής Τέα 
φόν Χάρμπου, συζύγου τοΰ Φρίτς Λάγκ. π
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30- 7-934 
30— 9-934 
30-12—934 
30-12-934 
30-12—934 
30—12—934 
30—11—934 
30-10-934

■'30—12 —934 
30-12—934 
30-11-934 
30—10—934 
30-11—934 
30—11—933 
30-11—934 
30—12—934

Ίωάν.καί Μ άλλης Άθι'ναι 
A.E.K.F.
Κ. Λιναρδάκης 'Ηράκλειον
Μ. Γλυτσός ” 
Ν. Γούδας 
Δ. Δάρ ς 
Λουκάς Μέγας 
Π. Ξενάτος
IHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllillllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllJI

Πειραιά 
Δράμα 
Νάουσσα 
Λεβάδεια 
Άθήναι

Σ. & Κ. ΚΑΪίΙΟΗΕΟΦΙΛΙΚΙί
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γωνία, Έγνατίας καί Δωδεκανήσων

Θέσεις 800 

’Ιδιόκτητον 
Χειμερινόν Θερινόν 

Γωνία 
ΈγνατίαςΔωδ)νήσων

ΕΘΝΙΚΟΝ

Θέσεις 650 
Χειμερινόν 

Λεωφόρος Νίκης

θέσεις 2500
θερινόν—Έναντι Πανεπιστημίου

ΕΝ ΚΑΒΑΛΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ

Θέσεις 700

Χειμερινόν-Θερινόν—Όδός Βενιζέλου

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ



ΕΙΝΕ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΛΕΟΝ
“Oh Ιά Τυπογραφικά ΖΚαιασιήμαζα 
Ν. ΔΑΜΙΑΝΟΥ Σ'Α οδός ’δμμ. 
ΤΥίωενάκη 14 έν 3ΤΙδήναις άωέδησαν ώς 
ιά μόναέν 3<ΤΙναζοχη διά ζην διεκωεραί- 
ωσιν (βάσης Τυπογραφικής έργασίας 
Ιόσον διά ζην καχχιίεχνικ'ην καϊ έαημε- 
χημένην έκΐύωωσιν βιβχίων, σύγγραμμά- 
Ιων, ω έριο δικών κχω. δσον καϊ διά Ιην 
έν γένει ΙαχυΙάζην έκΐύωωσιν δΚινη- 
μαΐ ο γραφικού διαφημισίικοΰ υχικοΰ.

Ήεκζαϊ ωαραγγεχίαι καϊ άωοσζοχάϊ 
διαφημισίικοΰ ΰχϊκοϋ διά έΚινημαΙο- 
γράφους Ιών έωαρχιών.

Τιμαϊ έκιός Τυναγωνισμοϋ.

ΑΝΑΓΛΥΦΟΤΥΠΙ Al ’LUX.
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