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ROZIN ΝΤΕΡΕΑΝ και ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ
Μιά χαρακτηριστική σκηνή άπό τό «ΛΑΚ Ω ΝΤΑΜ» τό μνημειώδες άριστούργημα τής Γαλλικής 

παραγωγής, τό όποιον, ώς γνωστόν, έχει φινανσάρειδ δισεκατομμυριοΰχος Ρότσιλδ.
(Έκμετάλλευσις ‘"ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. Ε.„ Ακαδημίας 51)
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Κολοσσιαία ήχητική άναπαράστασις ολοκλήρου τοΰ Μεγάλου 
Πολέμου μέ είσήγησιν και έπεξήγησιν τοΰ ΚΛΩΔ ΦΑΡΡΕΡ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ
δλαι αί ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ»
δλαι αί ΝΑΥΜΑΧΙΑ»
δλαι αί ΜΑΧΑΙ

ΜΕΓΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
τών άνά τον Κόσμον Γραι^είων τής

ΣΕΡΑΓΕΒΟΝ, ΣΚΑΓΚΕΡΑΚ, ΣΚΑΠΑ ΦΛΟΟΥ 
ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΟΑ, ΤΑΝΕί^ΠΕΡΓΚ· ΜΑΡΝΗΣ 

[ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ *·  λ. π.
BDXIM1APK, ΚΑΤΖΕΡ, ΧΟΝΔΕΡ^ΠΟΥΡΓΚ, Ζ©ΦΡ· Φ©Σ, 
ΓΟΥΤΛΣΟΝ, Π©ΥΑΝΚΑΡΕ, ΚΛΕ^ΑΝΣΗ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
ΒΗΣΗΦ·^ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΒΑΣΟΛΕΥΣ ΚΗΝΣΤΑΝΤΟΝΟΣ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΕΝΟΖΕΛΟΣ, ΦΕΡΔΟΝΑΝΔΟΣ.

ί ΦΟΞ ΦΟΛΜ
ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΑΟΝΙΑΣ ΦΟΞ

ΙΑ ΝΑ ΔΕΙ1ΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΚΑΟ ΕΚΤΒΜΗΣΟΝ ΣΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΟΡΕΟΑΝ mΑΣ
ΚΟΤΣΕΝΕΡ· ΝΑΥΑΡΧΟΙ! TZEADK©· ΜΠΗΤΤΥ

Βαρώνος Φόν Ρ1ΤΧΟΦΕΝι καταρρίψας 81 έχΰρικά αεροπλάνα
Λοχογός ΓΚΗΝΕΜΕΡ » 53 » »

ΝΟΥΓΚΕΣΕΡ )> 43 
καί τέλος τό Μεγάλο Συμμαχικό Ρήγμα στή γραμμή 

ΧΒΝΤΕΜΠΟΥΡΓΚ 
Έπανάστασις στήν Γερμανία 

ΑΝΑΚΩΧΗ
A. Κ. Ε.

ΓΡΑΦΕΙΑ : θ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΟΡΟΠΟΪΛΟΥ
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ΚΑΙ
ΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΣ ΕΜΠΟΡ1ΚΑΣ 

ΚΑΙ ΩΡΑΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΑΣ

ίΥΜΜΕΡΙΣΟΗΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΙ1AHM18 Μ I] U \λ UI W U ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 22 -654
J ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : “ΦΟΞΦΙΛΜ,,
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'ΕΛΛΑΣ,, a. Ε.

ΜΕΤΑΦΕ PONTA!
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ 

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ 
13 ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 25.364
ΤΗΛΕΓΡ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : “ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼S
S Αί ουνδρομα'ι άπαραι-
S τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ XI.ΑΡ.14(338)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 4 924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΦΥΝΣΙΣ 

Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός SttKPATOYS άρι9. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος.. .Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΚΕΚΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΛΙΝΤΟ—ΒΕΝΕΤΙΑ. (Κα&υστερήσασα άνταπόκρι- 

σις τής 1ης Αύγουστου)·—Ή πρώτη έντύπωσις, τήν ο
ποίαν αποκομίζει τις έν Βενετία, εΐνε έκείνη τήν ό
ποιαν προκαλεΐ ή καθαριότης τής μοναδικής αύτής 
πόλεως είς τά μάτια τών ξένων έπισκεπτών της. Ή 
άτμοσφαϊρα, μέσα είς τήν όποιαν διαδραματίζονται 
αί έβδομάδες τών έορτών καί τών Films, εΐνε μέ 
λίγα λόγια σαν υπνωτισμένη.

Δύτην τήν φοράν, αί κινηματογραφικοί προβολαΐ 
τοΰ Λίντο δέν γίνονται μέσα σέ κλειστό χώρο τοΰ 
Ξενοδοχείου Excelsior, άλλ’ είς τό ύπαιθρον, περι
τριγυρισμένο άπό θαυμαστούς κήπους, σ’ ένα ειδικό 
χώρο μέ 2.000 περίπου θέσεις καθημένων. "Οταν αύ- 
ταϊς ή γραμμές μου θά έχουν φθάσει στά Τυπογρα
φεία τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος·, θά έχη άρ- 
χίσει ή προβολή τών δύο διεϋ-νών Φίλμ.

Ή έναρκτήριος εορτή θά λάβη χώραν σήμερον 
καί ώραν 5 30' άπογ; υματινήν είς τό Palazzo della 
Biennale καί κατά τήν όποιαν ό Πρόεδρος τής Μπι- 
εννάλε, ό Κόμης Βόλπι, θά όμιλήση ένώπιον τών ξέ
νων, καί τών Αντιπροσώπων τής Κυβερνήσεως.

Τό κινηματογραφικόν πρόγραμμα τής πρώτης 
βραδυάς έχει καταρτισθή άπό έξ φίλμ διαφόρων 
χωρών. Είς τήν πρώτην γραμμήν έρχεται τό φίλμ 
«Vaskerade», παραγωγής τής Tobis Sascha-Film τής 
Βιέννης· μεθ’ δ άκολουθεΐ τό «Καταιγίς στά βουνά», 
παραγωγής τοΰ Ινστιτούτου τοΰ Μαζαρίκ τής Πρά
γας· έπεται τό «Studio No 8» τής Γερμανίας’ μία 
ταινία διάρκειας 3' ύπό Μαρκέλλου ντε Ουψ (Γαλλί
ας)· εβδομαδιαία γεγονότα (journal) τής ’Ιταλίας· τέ
λος ένα χρωματιστό τρικ φίλμ τής Γιουνάϊτεντ ”Αρ· 
τιστ (’Αμερικής).

Αϋριον θά γίνη ή προβολή ένός Ιταλικού "Εργου.
Συμμετέχουν συνολικώς είς τήν έφετεινήν έπίδει- 

ξιν ταινιών 17 Χώραι μέ 50 περίπου Φίλμ καί ε’ιδι- 
κώτερον :

ΤΤνωμ. Πολιτεΐαι 11
Γ αλλία 6

Γερμανία 5
Τσεχοσλοβακία 4
’Αγγλία 4
'Ολλανδία 4
’Ιταλία 3—4
’Ισπανία 2
Σουηδία 2
‘Ελβετία 2
Αυστρία 1
Ούγγαρία 1

καί έν ζουρνάλ
Δανία 1
Πολωνία 1
Τουρκία 1
Ίνδίαι
Ιαπωνία 1

Άξιοσημείωτον εΐνε δτι παρίσταται ή γείτων μας 
Τουρκία καί άπουσιάζει ή 'Ελλάς.

Είς πρώτην γραμμήν, έν σχέσει μέ τήν άνάπτυ- 
ξιν τής Βιομηχανίας τών Φίλμ, έρχεται καί πάλιν ή 
’Αμερική, ή όποια καί άντιπροσωπεύεται μέ 11 άπό 
τάς καλλιτέρας της ταινίας. 'Η ταινία τής Γκάρμπο 
«'Η Βασίλισσα Χριστίνα» θά έπιδειχθή έκτος συνα
γωνισμού.

Έκ παραλλήλου πρός τά Φίλμ, οί ’Αμερικανοί 
παρουσιάζουν μεγάλην δράσιν προπαγάνδας διά τά 
διάφορα ήδη παραγωγής των. Μεταξύ τών άλλων 
δύναμαι νά σας άναφέρω τήν Μέτρο-Γκόλντουίν, ή 
όποια ’έχει έγκαταστήσει μίαν άξιοσημείωτον υπηρε
σίαν Τύπου καί Προπαγάνδας, ξεχωριστή άπό όλες 
τής άλλες. Ο

Μεγάλας έπίσης φροντίδας κατέβαλεν ή Ούγγα
ρία διά τήν άξιοπρεπή της ένταΰθα έμφάνισιν.

Πλεΐστοι δσοι άνθρωποι, ούτως είπεϊν, τοΰ Κινη
ματογράφου, Δημοσιογράφοι κλπ. έφθασαν σήμερον 
έδώ άπό δλας τάς Χώρας. Δύναταί τις νά συναντή- 
ση μέσα στάς αίθουσας τοΰ Excelsior τάς πλέον ση- 
μαινούσας προσωπικότητας· πάντως μέχρι τής στιγ
μής ή συμμετοχή δέν παρουσιάζεται πάρα πολύ ση- 
μαίνουσα. 'Η μεγαλυτέρα συγκέντρωσις άναμένεται 
μετά τινας ήμέρας καί δταν θά άρχίσουν α'ί περαι
τέρω προπαρασκευαί εντός τής Biennale.

Τό Συνέδριον τοΰ Διεθνούς Κινηματογραφικού 
Τύπου θά λάβη χώραν άπό 5—7 τρ. μέ ένα προει
σαγωγικόν λόγον τοΰ κ. Ούμβέρτου Γκουλιελμόττι, 
Γραμματέως τοΰ Γενικοΰ Φασιστικού Συνδέσμου τοΰ 
Τύπου.

Ζωηρότατον ένδιαφέρον διά τούς φίλους τοΰ μι- 
κρο-φίλμ,'θά προκαλέση ή έπίδειξις τοιούτων κατά 
τά άπογεύματα άπό τής 8ης—18ης τρ. μηνός είς μί
αν τών αιθουσών τοΰ «Έξέλσιορ». "Εχουν ϋποβληθή 
είς τήν οίκείαν Επιτροπήν περί τά 50 έργα. Καί έπί 
τοΰ σημείου τούτου ή διεθνής συμμετοχή παρουσιά
ζεται ζωήροτάτη. ’Εκτός τής ’Ιταλίας, τής όποιας ή 
συμμετοχή υπολογίζεται μέ τόν μεγαλύτερον άριθ- 
μόν μικρο-ταινιών, συμμετέχουν ή Ούγγαρία μέ 6, μέ 
τόν αύτόν δέ άριθμόν καί ή ’Ισπανία. 'Η 'Ολλανδία 
καί ή Αγγλία έχουν άποστείλει περισσότερα, ένώ 
ή Γερμανία θά άντιπροσωπευθή μέ 2 τοιαΰτα, κατ’ 
έκλογήν τοΰ άνωτέρου κυβερνητικού Συμβούλου 
Άρνόλδου Ρέτερ.

(*)  Είς τήν υπηρεσίαν αύτήν τοΰ Τύπου επιδεικνύονται 
καί τεύχη τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος».
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ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΒΥΝΟΥΝ

MAP! ΝΤΡΕΣΛΕΡ
Μέ πραγματικήν λύπην έπληροφορή&ημεν τόν θά

νατον τής μεγάλης άμερικανίδος καρατερίστας Μαρί 
Ντρέσλερ. Άπό καιρόν έγνωρίζαμεν οτι ύπέφερεν άπό 
ασθένειαν τοΰ καρκίνον, πράγμα μάλιστα πον τήν ή- 
νάγκασε νά αραιώσει τελευταίως τάς εμφανίσεις της 
είς τόν κινηματογράφον, Ό θάνατός της όμως έπήλ&ε 
πολύ έν ^ρίχερον άπ*  οτι άνεμένετο.

Καταγόμενη άπό οικογένειαν καλλιτεχνών (έγεννή&η 
πρό 64 ετών εις τόν Καναδά) ένεφανίσ&η είς ηλικίαν 
16 ετών είς τό ύέέατρον, οπού συν τω χβόνω κατέλαβεν 
επίζηλον Ό'έσιν μεταξύ τών συναδέλφων της.

‘Ο κινηματογράφος τήν είλκνσεν άπό τάς πρώτας 
τον πρ σπα&είας, και ύπήρξεν ή σύντροφος τον 
Τσάρλν Τσάπλιν (Σαρλώ) εις πολλάς τών παλαιοτέρων 
τον ταινιών. Άλλά κυρίως εγεινε διάσημος άπό τής 
εποχής τής έμφανίσεως τον όμιλοΰντος. "Έλαβε μέρος 
είς πλεΐστα έργα (Χόλλυγουντ Ρεβιοΰ, ’idvya Κρίστυ, 
ΙΙόλλν καί Μόλλυ, Έμμα, Ίνστιτ >ΰτον Καλλονής, Δει- 
πνον είς τάς οκτώ και άρκετά άλλα, δυστυχώς τελείως 
άγνωστα είς τόν τόπον μας) καί είς τό κα&ένα άπ*  
αύτά έπεβεβαίωνε τήν φήμην της ώς τής μεγαλειτέρας 
συγχρόνου καλλιτέχνιδος.

Τό 1Q31 έβραβεύ&η ύπό τής Κινηματογραφικής Α
καδημίας τοΰ Χόλλυγουντ μέ τό χρνσοΰν μετάλλιον ώς 
έπιτυχοΰσα τήν ώραιοτέραν δημιουργίαν κατά τό έτος 
τοΰτο είς τό φίλμ **Έμμα·».

Ό θάνατός της άφήνει κενόν δνσαναπλήρωτον είς 
τόν άμερικανικόν κινηματογράφον.

Έπί τή ενκαιρία έχω νά κάμω μίαν ούστασιν είς τήν 
διεύ&υνσιν τής *Μέτρο  Γκόλντουϊν».Μεταξν τών φίλμς 
πον άναγγέλλει διά τήν περίοδον 19341935 δέν δια- 
κρίνομεν τό περίφημων έργον τής Μαρί Ντρέσσλερ 
'Δεΐπνονείς τάς οκτώ», είς τό όποιον, πλήν τής προα- 
ναφερ&είσης καλλιτέχνιδος, συμπράττουν άκόμη ό 
Τζών Μπάρρυμορ, ή Τζίν Χάρλοου. ή Μπίλλυ Μποΰρ- 
κε, ό Ούάλλας Μπίρον, ή Μάτζ "Ηβανς καί ό Έντμοντ 
Λόβ.

Είς τό έργον αύτό, τό όποιον Ό-εωρεΐται ώς ένα απο 
τά καλλίτερα τής περισννής παραγωγής τής χΜετρό», 
ή Μάρι Ντρέσσλερ διαπλάσσει μίαν &ανμασίαν δημιουρ- 
γίαν καί #ά ήτο ευτύχημα διά τό κοινόν μας νά δννη- 
Ό'ή νά τό παρακαλον&ήσει. Άφ' ετέρου &ά άπετέλει 
τρόπον τίνα καί φόρον τιμής πρός τήν μεγάλην έκλι- 
ποΰσαν καλλιτέχνιδα τήν οποίαν πολλοί παραδέχονται 
ώ; τό σηονδαιότερον ταλέντο τών δύο τελευταίων αιώ
νων καί τήν &εωροΰν άνωτέραν άπό τήν Σάρρα. Μπερνάρ, 
τήν Ντοϋζε καί τήν Ρεζάν. Β. Π.

ENG ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΟΥΝ
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ

Κατ’ εγκύρους πληροφορίας άπό τήν Ούάσιγκτων 
τά κέρδη τών διευθυνόντων τά μεγάλα κινηματογρα
φικά συνδικάτα παρουσιάζονται τελευταίως μέ ρε
γάλας αύξήσεις. 'Ως προκύπτει άπό μίαν στατιστι
κήν τοϋ 1933, μόλις δημοσιευθεΐσαν, 110 διευθυνται 
τών μεγάλων Συνδικάτων ταινιών εϊχον έσοδα με
γαλύτερα και άπό τάς άπολαυάς τοϋ Προέδρου Ροΰζ- 
βελτ τών Ήνωμ. Πολιτειών.

Χαρακτηριστικόν εϊνε οτι, φίρμαι αί όποΐαι κατά 
τό 1933 εΐργάσθησαν μέ παθητικόν, άντιθέτως έπλή- 
ρωσαν τους μεγαλητέρους μισθούς. Γενικώς, ή Βιο
μηχανία ταινιών τών 'Ηνωμ. Πολιτειών, διαρκοΰντος 
τοΰ έτους 1933, ΰπέστη μίαν κολοσσιαϊαν ζημίαν ϋπο- 
λογιζομένην είς 20.000.000 δολλαρίωνί^

Μία τών κυριωτέρων αίτιών διά τήν τεραστίαν, 
ώς άνω ζημίαν, είναι προφανώς καϊ τό τεράστιον 
μισθολόγιον τών κυρίων διευθυντών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ, Αύγουστος. (Τοΰ έκτάκτου συνερ

γάτου μας).— Τόν περασμένο μήνα ή παλαιά γνώρι
μός μας Κόλιν Μοΰρ έδωσε μίαν δεξίωσιν είς τήν 
βίλλα της στό Χόλλυγουντ ποΰ προεκάλεσε μεγά
λην έντύπωσιν σέ δλο τόν κινηματογραφικό κόσμο 
τοϋ τόπου, τόν τόσο μπλαζέ έν τούτοις γιά παρό
μοια ζητήματα. Λέγουν δτι ή Κόλιν Μοΰρ έξώδευσε 
όλόκληρη περιουσία γιά τό γλέντι αύτό _(ή κακές 
υποστηρίζουν δτι αύτό έγεινε άπό σκοκοΰ διά νά 
γίνη θόρυβος γύρω άπό τό όνομα τής χαριτωμένης 
Κολίν, τής όποιας τό άστρον έδυσεν άπό καιροΰ άπό 
τό στερέωμα τοϋ Χόλλυγουντ). Φυσικά δτι πιό σίκ 
έχει νά έπιδείξη ή κινηματογραφούπολις παρευρί- 
σκετο στον περίφημον αύτόν χορόν. Σέ φιλικωτάτη 
κωζερί έθεάθη ή Γκλόρια Σβάνσον, κομψότατη, μ’ 
ένα μαΰρο μεταξωτό φόρεμα, μέ τόν τέως σύζυγόν 
της μαρκήσιον ντέ Λά Φαλαίζ, ένω ή νΰν μαρκησία 
ή άλλως γνωστή ώς Κώνσταντζ Μπέννετ δέν άφηνε 
ούτε στιγμήν έλεύθερον τόν νέον ζένπρεμιέ Φράν- 
τσότ Τόν, ό όποιος πάλιν κατέτρωχε μέ τά μάτια 
τήν άφθαστη γόησσα Τζόαν Κράουφορντ. Δηλαδή 
φαύλος κύκλος. 'Η Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ περιεστοι- 
χίζετο άπό σωρείαν θαυμαστών, πράγμα ποΰ έκανε 
πολλάς συναδέλφους της νά σκάσουν άπ’ τή ζήλεια 
τους. Μία άλλη, ώραιωτάτη έμφάνισις ήτο και ή 
Μπαρμπάρα Μπέννετ, ή όποία μαζύ μέ τήν Μάκ 
Ντόναλντ έθεωρήθη ή βασίλισσα τής βραδυας. 'Η 
Μαίρη Μπράϊαν και ό Ούΐλλιαμ Πάουελ (σύζυγος 
τής Καρόλ Λομπάρ) έκάθηντο διαρκώς σέ μιά γωνιά 
καί σιγοκουβέντιαζαν έννοεΐται δτι τό κουτσομπο
λιό έδωσε κΓ έπήρε είς βάρος των. 'Η Μάριον Νίξον 
έπικαρίσθηκε πολύ όταν ό "Εντυ Χίλμαν άνήγγειλε 
μέ δυνατή φωνή δτι πρόκειται νά δώση ένα δεϊπνον 
πρός τιμήν «άμφοτέρων τών τέως συζύγων του» καί 
προσεκάλει τούς γνωστούς του νά παρευρεθοΰν είς 
αύτό τό ένδιαφέρον γλέντι. Είς τόν χορόν παρευρί- 
σκοντο άκόμη ή Μπέμπη Ντάνιελς μέ τόν σύζυγόν 

’της Μπέν ΛάΟον, ό "Εντμοντ Λόβ μέ τήν κομψοτάτην 
Λίλιαν Τάσμαν, ή Λορέττα Γιάγκ μέ τόν Σπένσερ 
Τρέσυ (είδύλλιον έν τή γεννέσει του) οί όποιοι διά 
καθαρώς διαφημιστικούς λόγους έδέχοντο μέ μεγά
λην εύχαρίστησιν νά φωτογραφηθοΰν είς διαφόρους 
στάσεις άπό τους φωτορεπόρτερ καί τους όπερατέρ 
ποΰ έφθασαν κατά δεκάδας είς τήν βίλλαν τής Κόλιν 
Μούρ, (οί καλώς πληροφορημένοι ύποστηρίζουν δτι 
ή ίδια οικοδέσποινα έσπευσε νά τους είδοποιήση 
διά νά έπιτύχη άσφαλέστερα τόν σκοπόν της).

Επειδή γίνεται λόγος γιά κουτσομπολιό,_άναφέρο· 
με χρονογραφικώς τήν τελευταία εΐδησι τοΰ Χόλλυ- 
γουντ : 'Η ξανθειά Έλίσσα Λάντι χωρίζει άπό τόν 
’Άγγλον δικηγόρον σύζυγόν της. Αιτία ό παράφο
ρος έρως της πρός ένα νεαρόν Εβραίον, τόν Άδάμ 
Τσέΐζις, μέ τόν όποιον μάλιστα έσπευσε νά άναχω- 
ρήση είς τήν Νέαν 'Υόρκην.

Και κάτι άλλο ποΰ θά ένδιαφέρη τούς "Ελληνας : 
Ή άλλοτε μεγάλη συμπάθεια τών Αθηναίων, ή ώ- 
ραιοτάτη Μπίλλη Ντόβ, διά τήν όποιαν μάλιστα έ- 
θρυλλοΰντο πολλά διά τάς σχέσεις της μέ κάποιον 
"Ελληνα, ένυμφεύθη πρό τίνος ένα νεώτατον καί 
πλουσιώτατον κτηματίαν, τόν Ρόμπερ Κέναστον. 'Η 
Μπίλλη Ντόβ, ή όποία μετά τό διαζύγιόν της άπό 
τόν σκηνοθέτην ’Ίρβιν Βίλλατ, εϊχεν άποσυρθή άπό 
τήν όθόνην έδήλωσεν δτι δέν σκοπεύει πλέον νά έμ- 
φανισθή είς τόν κινηματογράφον.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν ευκαιρίας, μηχανή προ
βολής A. Ε. G. συγχρονιζατέρ, άμπλιφικαιέρ 
καί μεγάφωνου Φίλιπς. Πληροφορίαι «Μέτρο 
Γκόλντουϊν Μάϋερ», Θεμιστοκλέους 13, Ά&ήναι'

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ^

έκ τών όποιων τά :
άμερικανικής παραγωγής
γερμανικής »
γαλλικής »

ο)ο . 
ο)ο . 
ο)ο .

’Αμερική 
Γ ερμανία 
Γ αλλία

Κατόπιν μιας έκθέσεως τοΰ έν Κων)πόλει άμερι- 
κανοϋ έμπορικοΰ άκολούθου πρός τάς προϊσταμένας 
του άρχάς, ή άρμοδία ’Αρχή τής Οΰασιγκτώνος προ- 
έβη είς άνακοινώσεις, κατά τάς όποιας ή είς Τουρ
κίαν εισαγωγή άμερικανικών φίλμ κατέχει τήν πρώ
την σειράν, ή Γερμανία τήν δευτέραν καί ή Γαλλία 
τήν τρίτην.

Κατά τό έτος 1933 είσήχθησαν είς Τουρκίαν 179 
ήχητικαί ταινίαι έκ τών όποιων τά:

41 ο)ο .
29 ο)ο .
17 ο)ο .

Οί άντίστοιχοι άριθμοί διά τό έτος 1932 είχον ώς 
' έξής:

37
27
25

Έκ τοΰ συγκριτικού πίνακος άποδεικνύεται δτι ένω 
τό ποσοστόν τών ε’ισαχθεισών τό 1933 ταινιών ηύξήθη 
διά τήν ’Αμερικήν καί Γερμανίαν, τούναντίον ήλατ- 
τώθη διά τήν Γαλλίαν.

Πολύ διάφορον δμως κλίμακα παρουσιάζουσιν οί 
άριθμοί διά τούς πρώτους μήνας τοΰ τρέχ. έτους, 

, κατά τούς όποιους ή μέν άμεοικανική βιομηχανία 
παρουσιάζει ποσοστόν εισαγωγής είς τήν γείτονα 
χώραν 55 ο)ο, ή Γαλλία 23 ο)ο καί ή Γερμανία 17 ο)ο 
καταλαμβάνουσα ουτω τήν τρίτην σειράν.

Τό τουρκικόν κοινόν παρέχει γενικώς τήν προτί- 
μησίν του είς τάς μέ γαλλικούς τίτλους ταινίας.

Γερμανικαί μουσικαί κω.ιωδίαι καί όπερέτται εΐ
χον μίαν καλήν προσελκτικήν δύναμιν, μέ μειονέκτη
μα δμως τήν γλώσσαν.

Φίλμ είς τήν άγγλικήν γλώσσαν δέν άπέδωσαν 
είμή έλαχίστας εισπράξεις καί τοΰτο, διότι έπρόκει- 
το περί ταινιών, αίτινες δέν άντεπεκρίθησαν είς τό 
ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ.

Κατά τόν Μάϊον τοΰ τρέχ. έτους έλειτούργησαν 
έν Τουρκία 61 Κινηματοθέατρα, τά όποια συνεκέν- 
τρωσαν έν συνόλω 34.0D0 θεατάς.

Τά 18 έκ τών Κινηματοθεάτρων τούτων ίδρύθησαν 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους 1933 καί τών πρώτων 
τεσσάρων μηνών τοΰ τρέχ. έτους.

ΕΓΓΡΑΦΜ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Δ. Τοσκάνης Ιωάννινα άπό 1-1-931 μέχρι 30-12-934
Άδελ. Σαντίκου Άθήναι > 1-9-934 » 30- 8-935
Π. Κουβέλης Πάτραι 1-7-934 » ‘30 6-335
Κ. Φραγκέτης Άθήναι » 1-7-934 > 30- 6-935
Κιν)φος Πατέ Θεσ)νίκη » 1-6 934 » 30- 5-935
Ν. Γαΐϊης Άθήναι » 1-9-931 30- 8 935
Τ. Χανιώτης » » 1-9-934 » 30- 8-935
I. Καλατζόπουλο ς Χαλκίς Λ» 1-1-934 » 30-12 934
Κιν. "Εσπερος Καλάμαι » 1-8-934 30- 7 935
Κιν. Μέγας Δράμα » 1-6-934 30- 5-935
ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Τόν τρέχ. μήνα Σεπτέμβριον λήγουν αί σύνδρομα! τών 
Η -λ. Χρ. Άςαρλή, Φόξ Φιλμ, Π. Γκρέτση, X. Μπάλα, 
Όδ. Καπάδαη, Β Μαλτδ, Μ. Νόβακ καί Άμολοχίτη- 
Βονλγαρίδη (Άθήναι), Α. Γσαοΰτου (Βόλος), Ίάκ. Χα- 
τζηδημητρίου καί Π. Χατζηανδρέα (Μυτιλήνη), Α. Δεσύλ- 
λα καί Δ. Σκευάκη (θεσ]νίκη), Π. Μαρόγλου (Χαλκίς)1 
Δ. Καλλιάφα (Πάτραι), Δ. Μαυροβίτη (Καστόρια), Κ. ’Α
ποστόλου (Καβάλλα), Ν. Κυπριανού (Λάρνακα) καί Leo 
Film (Paris).

Σ
Η ΟΥΓΓΑΡΊΑ “ 

ΣΤΗΗ ΕΚΘ£ΣΙ_ΓΗ2
ΒΕΝΕΤΙΑ Αύγουστος (Τοϋ Άνταηοκ^Ιτον^ 

Μεταξύ τών Κρατών, τά όποια συμμετέσχο-ν—είς τήν 
άνοίξασαν τάς πύλας της ένταΰθα "Εκθεσιν ταινιών, 
συγκαταλέγεται καί ή Ούγγαρία, ή όποία προπαρε- 
σκευάσθη άπό πολλών μηνών πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον.

Τό έν Ρώμη έδρεΰον Διεθνές Εκπαιδευτικόν Ίν- 
στιτοΰτον Κινηματογραφικών Ταινιών έχει πλείστας 
έθνικάς ύποεπιτροπάς, ώς γνωστόν, μεταξύ τών 
όποιων καί μίαν Ούγγρικήν Επιτροπήν τελοΰσαν 
ύπό τάς διαταγάς τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβούλου Νι
κολάου φόν Κόσμα καί ήτις Επιτροπή ζωηρώς είρ- 
γάσθη άπό τινων μηνών διά νά άντιπροσωπευθή είς 
τήν ’Έκθεσιν ταύτην καί ή χώρα των.

Ή Ούγγαρία θά άντιπροσωπευθή πρός παντός μέ 
μίαν σειράν φωτογραφιών καί Πινάκων.

Εις τάς μεγάλας αίθούσας τοΰ Ξενοδοχείου «Ex
celsior» παρουσιάζουν σήμερον μίαν εξαιρετικήν έμ- 
φάνισιν οί ούγγρικοί Πίνακες. ’Απεικονίζουν οδτοι 
τήν ιστορίαν τής ουγγρικής Κινηματογραφίας άπό τοΰ 
έτους 1895, δηλαδή άπό τής γεννήσεώς της μέχρι 
τής σήμερον. Τό υλικόν έν γένει εϊνε μέ θαυμασίαν 
τάξιν έκτεθειμμένον, είς ώραίους χρωματισμούς καί 
κάθε τι μέ τήν άνάλογη έπεξηγηματική λεζάντα.

Διάφορα διαγράμματα περικλείουν περαιτέρω 
χρονολογίας σχετικός μέ τήν σημερινήν θέσιν τή , 
Κινηματογραφίας έν Ούγγαρία, καί δή ώς πρός τήν 
τεραστίαν άνάπτυξιν τών άφορώντων τάς πρώτας 
υλας τής Βιομηχανίας ταύτης.

"Αλλη σειρά πινάκων παρουσιάζει ουγγρους καλ- 
λιτέχνας δρώντας τόσον έν τώ έσωτερικώ δσον καί 
είς τό έξωτερικόν.

'Η ούγγρική Βιομηχανία ταινιών άντιπροσωπεύε- 
ται μέ τό Φίλμ «Rakoczi Marches». Τό φίλμ τοΰτο 
έχει γαλλικούς τίτλους καί θέλει προβληθή τήν ΙΟην 
τρ. μηνάς.

Τό ούγγρικόν έκπαιδευτικόν φίλμ θά άντίπροσω- 
πευθή μέ μίαν σειράν έβδομαδιαίων γεγονότων τοΰ 
Ung. Film buros.

Τό φίλμ αύτό, τοΰ όποιου τό μήκος δέν υπερβαί
νει τά 300 μ. περιέχει πολύ ένδιαφερούσας καί δι
δακτικός λεπτομέρειας άπό τήν ούγγρικήν ιστορίαν 
τών 15 τελευταίων έτών.

Επάνω στά τραπέζια εύρίσκονται τρία ’Άλμπουμ 
τά όποια περιέχουν τάς λεπτομέρειας καί τάς εικό
νας τών κατά τά τελευταία έτη «γυρισθεισών» ούγ- 
γρικών ήχητικών ταινιών. Τά άλμπουμ αύτά έχουν 
προκαλέσει ζωηρόν ένδιεφέρον.

Έπίσης άντιπροσωπεύεται ή έρασιτεχνική Κινημα
τογραφία άπό φίλμ μικρά τών 16 χιλιοστομ. τά ό
ποια δίδουσι τήν έντύπωσιν άριστων προϊόντων τών 
οϋγγρτρν έρασιτεχνών τής βιομηχανίας τοΰ Κινημα
τογράφου.

ΤΟ Φ'ΛΜ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
'Η Κυβέρνησις τής Βραζιλίας, έπιθυμοΰσα νά το- 

νώση καί προστατεύση τήν σρτιγέννητον έν τή Χώρα 
βιομηχανίαν παραγωγής ταινιών, έλαβεν άνάλογα 
προστατευτικά μέτρα, τών όποιων ή έφαρμογή ήρ- 
ξατο άπό 1ης Αύγούστου έ. έ.

"Εν έκ τών μέτρων τούτων εϊνε τό δτι κάθε Κινη- 
ματοθέατρον όποχρεοΰται νά περιλαμβάνη είς κάθε 
πρόγραμμά του καί μίαν έγχωρίου παραγωγής ται
νίαν, τής οποίας τό έλάχιστον μήκος θά πρέπη νά εί
ναι 100 μέτρα.
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Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Κατά τάς έκ Στοκχόλμης πληροφορίας μας, έντα 
τική κίνησις και έργασία επικρατεί κατ’ αύτάς είς τά 
σουηδικά στούντιο ταινιών. Ή παραγωγή θά έργα- 
σθή μέ δλας της τάς δυνάμεις, διότι τό θέρος είνε 
βραχύ, τό δέ φθινόπωρον, μέ τάς άκορέστους, οΰτως 
είπεΐν, άξιώσεις του, θά εχωμεν περί τά 25 νέα φίλμ 
σουδικής παραγωγής.

'Εκατοντάδες προσώπων απασχολούνται είς τά 
σουηδικά έργαστήρια πυρετωδώς καί μέ μοναδικόν 
σκοπόν νά έπιταχυνθή πάση θυσία ή έργασία.

Είς τό στούντιο τής «Ρεζούντα» ταύτοχρόνως«γυ- 
ρίζονται» τρία διάφορα φίλμ, πράγμα πού δέν έχει 
συμβή άπό πολλών έτών.

Ό έν Σούντμπυμπεργκ οίκος παραγωγής ταινιών 
Europafilm ίδρυσε νέα μεγάλα καί πρακτικά έργα
στήρια, τά όποια έπλούτισε μέ μοντέρνας τεχνικός 
έγκαταστάσεις καί είς τά όποια θά «γυρισθοΰν» πρός 
τόπαρέν δύο φίλμ.

"Αλλη φίρμα, ή Svenska Aktiebolaget Nordis To
nefilm έργάζεται πρός τό παρόν έν Κοπενχάγη μέ 
ρεζισέρ τον σουηδόν Πέρ "Αξελ Μπράννερ, προσε- 
χέστατα δμως । θά μεταφερθή είς τάς πλησίον τής 
Στοκχόλμης νέας εγκαταστάσεις της.

_ Έπίσης διάφοροι άλλαι έταιρεϊαι παραγωγής, ζωη- 
ρώς σήμερον απασχολούνται μέ τήν λήψιν διαφόρων 
ταινιών.

Η σουηδική παραγωγή ταινιών έχει λάβει τοιαύ- 
την έκτασιν κατά τό τρέχον θέρος, ώστε νά γίνεται 
λόγος περί νέας μεγάλης Βιομηχανίας,

Τό σημερινόν σουηδικόν κεφάλαιον, δπερ έχει δια 
τεθή διά τήν παραγωγήν ταινιών, υπολογίζεται είς 
3—4 εκατομμύρια κορωνών, δηλαδή υπερβαίνει τά 
100.000.000 έλλ. δραχμών.

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΥΦΑ
ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΐΝΤΓΜΠΟΥΡΓΚ

’Από τής 3ης τρ. μηνός ήρχισε προβαλλόμενη είς 
τά Γερμανικά Κινηματοθέατρα μία Αναμνηστική ται
νία τής Ufa τοΰ άρτι έκλιπόντας γηραιού καί ένδο
ξου Προέδρου τοΰ Ράϊχ von Hindenburg.

Τό φίλμ τοΰτο έμφανίζει τόν ένδοξον Στρατάρ
χην τής Γερμανίας άπό τά νεανικά του χρόνια, δη
λαδή δταν ήτο μαθητής τής Σχολής τών Εΰελπίδων, 
μέχρι τής κατά τό 1983 γενομένης τελετής είς τό 
άναμνηστικόν μνημεΐον τοΰ Τάννεμπεργ.

Υπολογίζεται δτι ή άναμνηστική αϋτη ταινία, 
600 μ. μήκους, θά προβληθή έντός 2 μηνών άπό 2500 
Κινηματογράφους έν Γερμανία,

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ

Ό διαχειριστής τών έξωτερικών ύποθέσεων τής 
Παραμάουντ καί Αντιπρόεδρος αυτής κ. Τζών Χίκς 
έφθασεν είς Βερολΐνον μετά τής οικογένειας του, 
προερχόμενος εκ Στοκχόλμης, καί κατέλυσεν είς τό 
γνωστόν Αριστοκρατικόν Ξενοδοχεΐον τής Γερμανι
κής πρωτευούσης Adlon.

Ό κ. Hicks, διά δευτέραν ήδη φοράν έντός έτους 
έπισκεπτόμενος τό Βερολΐνον, Αφίνει νά ύπονοήται 
τό ύποδειγματικόν Αληθώς ένδιαφέρον του διά τάς 
σημερινός,έν Γερμανία πάσης φύσεως έγκαταστά- 
σεις καί υποθέσεις γενικώς τής Έπιχειρήσεώς του.

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Τρίκκαλα 21 Αύγούστου 1934 

Κύριον
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΠΟΝΤΙΚΗΝ

Ραδιολόγον ,
, Αθήνας

Κύριε Ποντική,
θεωρώ καθήκον μου έπιβεβλημένον δπως σάς ευ

χαριστήσω θερμώς διά τήν κατασκευήν τών μηχανη
μάτων τοΰ όμιλοΰντος Κινηματογράφου καί σάς συγ
χαρώ συγχρόνως διά τήν ειλικρίνειαν ήτις διακρίνει 
τήν έργασίαν σας, καθόσον έχω πικράν πείραν τοΰ 
πράγματος μέ τήν συνεργασίαν άλλων οί όποιοι 
σχεδόν διαρκώς μέ γελούσαν χωρίς νά κατορθώνω 
νά κάμω τήν έργασίαν μου έλευθέρως καί ικανοποι
ημένος Απέναντι τοϋ κοινοΰ δπως τώρα έξαιρετικώς 
μέ σάς.

Με πολλήν έκτίμησιν
Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Διευθυντής, Κινηματοθεάτρου 
’Αττικόν—Τ ρίκκαλα

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
—θέλετε νά μάθετε τί γίνεται ό Σαρλώ ; Άπό 

μηνός καί πλέον ό μεσουρανήσας κωμικός είνε άπερ- 
ροφημένος μέ τάς έργασίας τοΰ νεωτάτου του φίλμ. 
Εννοείται δτι, τό έργαστήριόν του είνε ερμητικώς 
κλεισμένο σέ ολους έκείνους ποΰ δέν συμμετέχουν.

—Άπό άκροτομυθίας έγένετο γνωστόν δτι ό Τσά- 
πλιν, παρά τάς Αρχικός σκέψεις του, θά προίκιση 
τό φίλμ τοΰτο μέ διάλογον.

—Εις τό κοσμικώτατον Κινηματοθέατρον τοΰ Βε
ρολίνου «Μαρμορχάουζ» παρά τό Κουρφιούρστενταμ 
έγένετο ή προβολή τής εύθύμου Ροβινσονιάδος (κατά 
τό Ίλιάδος) ό «Μοντέρνος Ροβινσών».

—Πρωταγωνιστούν ό Ντούγκλας Φαίρμπαγξ, είς 
τόν ρόλον τοΰ Ροβινσώνος μέ τήν Μαρίαν "Αλμπα.

—Ή Georgette Bankroft ή κόρη τοΰ μεγάλου κα
ρατερίστα άμερικανοΰ ήθοποιοΰ, ήρχισεν είς ήλικίαν 
17 έτών τό καλλιτεχνικόν της στάδιον. Παίζει ένα 
πρωτεύοντα ρόλον είς τό έργον -Elmer and Elsie» 
τής Παραμάουντ, ενώ συγχρόνως ό πατέρας της έμ- 
φανίζεται είς τόν ρόλον τοΰ πρωταγωνιστοΰ.

— Ενας Αμερικανός πολυεκατομμυριοΰχος, όνό- 
μ,ατι Reginald Orcutt, ώργάνωσε μίαν Αποστολήν 
εις τήν Γροιλανδίαν, μέ τόν σκοπόν νά «γυρίση» είς 
τήν νήσον ταύτην τών άνταρκτικών χωρών μίαν ται
νίαν μέ φυσικά χρώματα.

—Άπό δύο ήδή έτών είχε μεταβή είς Γροιλανδίαν 
ό Ocurtt διά νά προπαρασκευάση τά πράγματα.

—Τό περί οΰ πρόκειται φίλμ, κατά κληροφορίας 
τοΰ γερμανοΰ χημικοΰ Δόκτορος Τράουμπε θά «γυ- 
ρισθή» είς τό Μονάχον.

, —Περί τά τέλη τοΰ λήξαντος Ιουλίου, ή Βουδα
πέστη έφιλοξένησε σημαίνοντα πρόσωπα. Ό Ιωσήφ 
Σέγκ καί ή Ακολουθία των έπεσκέφθησαν τήν Βου
δαπέστην καί παρευρέθησαν είς μίαν μεγάλην συγ- 
κέντρωσιν τών 'Ηνωμένων Καλλιτεχνών, είς τήν ό
ποιαν έπίσης παρίσταντο Αντιπρόσωποι δλων τών 
τμημάτων τής Κεντρικής Ευρώπης.

—2.000. Κινηματοθέατρα περισσότερα άπό πέρυσι 
λειτουργούν έφέτος άνά τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
τής Αμερικής. ■ ,.·

—Έσταμάτήσαν προφανώς τά κλεισίματα τοΰ. πα
ρελθόντος έτους, τά όποια δέν είχαν τελειωμό

—Αναμένεται έπίσης μία Αναστολή τής τελευ
ταίας μανίας τών Καθολικών, οί όποιοι—ώς γνωστόν, 
έχουν κηρύξει άγριον μποϋκοτάζ κατά τοΰ Κινημα
τογράφου καί ώρισμένων ταινιών, τή προτροπή τοΰ 
Καθολικού Κλήρου.
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'Όσο πλησιάζουμε πρός τήν χειμερινήν περίοδον, 
τόσον καί αί διάφοροι διαδόσεις, τών πάντοτε καλώς 
πληροφορημένων, όργιάζουν. 'Όπως είς κάθε κύκλον 
έμπορικόν ή πολιτικόν, ύπάρχουνκαί είς τόν τοΰ κι
νηματογράφου, οί άνθρωποι οί όποιοι ένώ, δέν γνω
ρίζουν τίποτε, τά γνωρίζουν δλα. Είναι οί πάντοτε 
καλώς πληροφορημένοι, οί μόνοι δυνάμ_ενοι, νά έκφέ- 
ρουν κρίσεις άλανθάστους, καί οί όποιοι έχουν τοι- 
αύτην πειστικότητα, ώστε νά κάμουν τόν συνομιλη
τήν των νά άμφιβάλη άκόμη καί περί τής όντότητός 
του. Είναι οί άνθρωποι οί όποιοι αισθάνονται ηδονήν 
δταν Ασχολούνται μέ τάς σ<έψεις καί κινήσεις τών 
άλλων. Προκειμένου δέ νά ύποστηρίξουν τά δσα λέ
γουν, έάν τολμήση τις νά έχη αντίθετον γνώμην ή 
πληροφορίαν, φθάνουν μέχρι τοΰ σημείου νά δηλώ
σουν έπισήμως δτι....παρέστησαν καί μάρτυρες κατά 
τήν υπογραφήν τών δήθεν σχετικών συμβολαίων τής 
α' ή β’ έπιχειρήσεως ή έμπορικής συμφωνίας, έστω 
καί αν δέν συνδέονται άκόμη καί μέ ΑπλοΟν χαιρε
τισμόν μ’ έκείνους διά τά συμφέροντα τών όποιων 
όμιλοΰν. , , , .

ΤοιοΟτοι εύθυμοι τύποι, ύπάρχουν καί εις τήν κι
νηματογραφικήν οικογένειαν, οΰκ ολίγοι. Κάθε δέ 
καλοκαίρι καί πρό παντός είς τήν ,άρχήν έκάστης 
περιόδου, έχουν κυοιολεκτικά τήν εύεργετικήν των.

"Οπως λοιπόν είς κάθε άρχήν περιόδου έκάστου 
έτους, οΰτω καί έφέτος, λέγονται, ψιθυρίζονται και 
διαδίδονται πολλά καί ποίκιλλα περί νέων„κινημα· 
τογράφων, συνδυασμών, συνεργασίας, ταινιών κλπ. 
κλπ. „ <. t ·

Έξ δλων αυτών τών κυκλοφορουσ,ών διαδόσεων, 
όλίγαι είναι έκεϊναι πού πλησιάζουν πρός, την αλή~- 
θειαν. Έπί παραδείγματι: Πρωτοβουλία, ίσως, του 
Κινηματογράφου Παλλάς έγένοντο διαπραγματεύσεις 
δπως καταργηθοΰν αΐ παραστάσεις 2 —4, μ. μ. τών 
χειμερινών κινηπατογράφων α' βιζιόν. ή τούλάχιστον 
έάν τοΰτο δέν καταστή δυνατόν, νά διατηρηθούν αί 
συνήθεις τιμαί εισόδου εισιτηρίων των 15 καί 25, δρχ. 
καί κατά τάς ώρας 2—4 μ. μ. "Επειτα συνεζητήθη ή 
κατάργησις τών μονοφύλλων καί ,ή τοιχοκόλλησές 
τούτων είς τούς δρόμους ώς καί ό μετριασμός τών 
μεγάλων καταχωρήσεων ρεκλαμών είς τάς έφημ,έρι
δας. Έπίσης συνεζητήθη καί ή περίπτωσις τής αϋξή- 
σεως τών τιμών τών εισιτηρίων άπό 25 είς 35 δραχ- 
μάς καθώς καί ό περιορισμός τής,διανομής προσκλή
σεων. Εννοείται δτι δλαι αΰταί αί διαπραγματεύσεις 
κατέληξαν είς τό μηδέν, καθ’ δσον,, αί διευθύνσεις 
τοΰ Πανθ'έον καί του ’Αττικού δεν επιθυμούν να έλ
θουν είς τοιαύτας συνεννοήσεις αιτινες περιορίζουν 
τόν τρόπον τής έργασίας μιας έκάστης έλευθέρας 
έπιχειρήσεως, δυναμένης νά λειτο,υργή άναλόγως τών 
ίδιων συμφερόντων της καί τών έκάστοτε, παρουσία- 
ζομένων περιπτώσεων. Επίσης μεταξύ τής « Ελλην. 
Κινημ. Ένώσεως» καί τοΰ Κινηματογράφου Παλλάς 
συνεζητήθη ή δυνατότης τής προβολής, πέντε έκ των 
καλλιτέρων ταινιών τής «Έλλ. Κινημ. Ένώσεως» είς 
δύο συγχοόνως Κινηματογράφους —τοΰ Παλλάς καί 
είς ένα τής Ένώσεως —ώς έπίσης καί πέντε έκ των 
καλλιτέρων ταινιών τής Άν. Κινημ. Εταιρίας είς 
τούς Ιδιους καί πάλιν Κινηματογράφους. Περί τής τε
λευταίας αύτής συμφωνίας, δέν έγνώσθη, τι τό συγ- 
κεκριμμένον. πάντως δμως πρόκειται περί συμφερ,ού- 
σης τοιαύτης δΓ άμφοτέρας τάς Επιχειρήσεις, έφ δ- 
σον αί δέκα αΰταί ταινίαι θά είναι άξιαι τής τιμής 
αύτής.

* *
Οί μέλλοντες Ασφαλώς νά λειτουργήσουν έν Ά-

θήναις χειμερινοί κινηματογράφοι 
κεντρικοί καί συνοικιακοί είναι οί
Α' ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Παλλάς 
Αττικόν 
Τ ιτάνια 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
Απόλλων

Α ΕΥ8ΥΝΣΙΣ

Άν. Κινημ. Εταιρίας 
Δημ. Σκούρα

Έλλ. Κινημ. Ένώσεως 
» » »

Άλκ. Τριανταφύλλου 
Έλλ. Κινημ. Ένώσεως

α' καί β' βιζιόν, 
έξής:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Western Electric

Klang Film
Western Electric

Klang Film
ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑA' ΚΑΙ Β' ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΑΊ’ΚΑ ΚΑΙ

Ουφα Πάλας Έλλ. Κινημ. Ένώσεως Western Electric 
’Ίρις ■' - ' ----
Μαζέστικ 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς 
’Άρης 
Άτθίς 
Άχίλλειον 
Αθηναϊκόν

Κιν. Επιχειρήσεις Α.Ε. Webster Chicago 
Γ. Κοσμίδης r';"5· D-J:-
Ελένης Καρρά 
Γ αΐτης-Δημητριάδης 
Χαρ. Μπάλας 
Καπράλου
Τ. Παπαχριστοφίλου 

,...,_____ Άδελ. Σαμαρτζή
Κρυστάλ (Καλλιθ.) Γ. Κοσμίδη 
Έτουάλ » ΒρεττοΟ

Cine Radio 
Δ. Ποντική 
Zeiss Ikon 
Klang Film 
Webster Chicago

Cine Radio 
Cinemeccanica 
Webster Chicago

Είς αύτούς ενδεχόμενον νά προστεθή καί τό καέν 
ΣαΛόν Ίντεάλ τό όποιον Ανοικοδομείται ήδη, τόσον 
βραδέως δμως, ώστε νά καθίσταται προβληματική ή 
λειτουργία του δΓ έφέτος.

'Η δημοσιευθεΐσα είς τό προηγούμενον εϊδησις 
δτι, κατά πάσαν πιθανότητα θά μετεβάλετο είς κινη
ματογράφον καί τό γνωστόν θέατρον Άργυροπούλου 
δέν φαίνεται νά άνταποκρίνεται πρός τήν Αλήθειαν· 
Ό διαπραγματευθείς τήν ένοικίασιν του κ. Ξανθό- 
πουλος, δστις διεπραγματεύθη καί τήν ένοικίασιν ή- 
χητικοΰ μηχανήματος καί ταινιών, φαίνεται δτι μετέ
βαλε γνώμην, διακόψας τάς σχετικάς διαπραγματεύ-

Τήν τελευταίαν στιγμήν έπληροφορήθημεν, δτι τό 
Ανωτέρω θέατρον ένοικιάσθη διά μίαν πενταετίαν, 
ύπό τοΰ κ. Δαρ. Σαλφατή ύπογραφέντος καί τοΰ 
σχετικού ένοικιαστηρίομ συμβολαίου. Πρόκειται περί 
τοΰ ίδίου έπιχειρηματίου τοΰ διατηροΰντος ήδη τήν 
έπιχείρησιν τοΰ θερινοΰ «Νεάπολις». Είς τόν νέον τοΰ- 
τον κινηματογράφον έγκαθίστανται ήχητικά μηχανή
ματα Klang Film, τύπου Europa.

Έπίσης τό Κοτοπονλειον δέν θά λειτουργήση ώς 
Κινηματοθέατρον, καθόσον ένοικιάσθη ήδη ύπό τοΰ 
θιάσου τοΰ κ. Πέτρου Κυριάκου.

* * *
Αί έπισκευαί καί οί καλλωπισμοί τών αιθουσών 

τών κεντρικών μεγάλων κινηματογράφων ήρχισαν ή
δη. Τοΰ ’Απόλλωνος μεταρρυθμίζεται ή β' θέσις, άφαι- 
ρουμένων τών χωρισμάτων τών θεωρείων, ούτως ώ
στε νά περιλαμβάνη ήδη περισσοτέρας θέσεις. Αί αί- 
θουσαι δλων τών άλλων, άπλώς φρεσκάρονται. Επί
σης είς τό ’Αττικόν ήρχισαν αί εγκαταστάσεις τών 
νέων ήχητικών μηχανημάτων συστήματος Western 
Electric.

Είς προηγούμενα φύλλα τοΰ «Κινημ. Άστέρος» 
άνεφέραμεν πόσας καί ποιας περίπου ταινίας θά φέ- 
ρη έκαστον Αθηναϊκόν γραφεϊον έκμεταλλεύσεως κι- 
νημ. ταινιών, ό συνολικός Αριθμός τών όποιων έφθα
νε τάς 360 ταινίας. "Ηδη είς αύτάς δέον νά προστε
θούν 15 περίπου φίλμ τοΰ γραφείου τοΰ κ. Τηλ. Σπυ
ρίδη έκ τών όποιων 10 περιπετειώδη κσί περί τά 10 
φιλμ τοΰ κ. Κων. Φραγκέτη μεταξύ τών όποιων περί.
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αμβάνεται καί μία καθαρώς έβραϊκή, δηλαδή μέ ή- 
°οποιούς έβραίους καί ομιλούσαν έβραϊστί, παραγω
γής δμως αμερικανικής,

Λεγεται ότι ή «Ελληνική Κινημ. "Ενωσις» πρός 
πλουτισμόν τών προγραμμάτων τών Κινηματοθεά
τρων της, άπεφάσισε νά μενακαλέση έξ Ευρώπης 
διάφορα καλλιτεχνικά συγκροτήματα' Μεταξύ αύτών 
λέγεται ότι περιλαμβάνονται, ή γνωστή μεγάλη τσιγ- 
γάνικη όρχήστρα ή όποία, ώς θά ενθυμούνται οί ά- 
ναγνώσται μας έπαιζε καί είς τήν ταινίαν «Τό βάλς 
τού Δουνάβεως», τόν περίφημον ρώσσον καλλιτέχνην 
Φεοντόρ Σαλιάπιν, τήν γνωστήν μας ούγγαρέζα καλ- 
λιτέχνιδα Μάρθα Έγγερτ κ. ά.

’Άν τό παράδειγμα δμως τής «Ένώσεως» άκο- 
λουθήσουν καί αί διευθύνσεις τών άλλων Κινηματο
θεάτρων—καί άσφαλώς θά τό άκολουθήσουν—έξ 
ύποχρεώσεως συναγωνισμού, τότε οί ’Αθηναίοι θά 
άπολαμβάνουν ποικιλίαν θεαμάτων σπανίων διά τόν 
τόπον μας.

|| ί sms Till ΕίΡΜί
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Μάχη», «Μαν- 
δραγόρας», «Γέλοια, αγάπη, ξενιασιά» καί «Τό’βάλς πού 
δέν ξεχνιέται».

Ζιον-υσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «'Ένα τραγοΰδι γυ
ρίζει τόν κόσμο» καί «Μαρς Ρακότσυ».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Είναι χαριτωμέ
νος» καί «Κική».

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τά έργα «Θά μέ παντρευ- 
θής», «Καζανόβας», «'Η Νυχτερίδα», «Τά φώτα τής πό
λεως» καί) «Μάνα Χάρι»,

Ά/.ίλλειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή πρώτη άγά
πη δέν ξεχνιέται» καί «Ή σφίγξ ώμίλησε».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τιτάνες τοΰ άέ- 
ρος», Χάρολδ Λόϋδ, Τζάκ Χόξ, «Δεκάτη τρίτη ώρα», 
«Σκιαί τής νυκτύς» καί «’Ατσαλένιες κλωτσιές».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό λοχαγός τής αΰ- 
τοκρατορικής φρουράς», Μαχόμενα καραβάνια», «"Ερως 
δολλαριούχου», «Κοζάκοι» καί "Εντυ Πόλο.
Πάτραι

Ζενίϋ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά χείλη μου προδί
δουν» μέ τήν Χάρβεϋ. «"Ενα τραγοΰδι γυρίζει τόν' κό
σμο», «Το παλάτι τών ονείρων», «Όρντινάντσα» καί «Οί 
’Αντίζηλοι».

Ούφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μαΰρος ούσσάρος» 
μέ τόν Κ. Φάϊντ, «Τιμωρία έκβιαστοΰ» ή «Τό μυστικόν 
τοΰ καταδίκου» μέ τόν Βάρβικ Βάρντ, «Ή δεσποινίς Ρο
κοκό» μέ τήν "Οντρα καί «Μπαροΰ» Άνδριόπονλος 
Κοτβάλλα

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η νυχτερίδα». 
«Κι εμενα ποιος θά μέ φιλήση;», «‘Ο διπλωμάτης τών 
γυναικών», «Δεσποινίς δακτυλογράφος» καί «Ό πρίγκηψ 
τής Αρκαδίας» άπαντα άνεπιτυχώς λόγφ τών παραστά
σεων ιοΰ θιάσου Άρτάτωφ·.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πάλη στήν άβυσ
σο», «Τό διαμάντι τή; ’Ανατολής», «’Επάνω τά χέρια» 
καί «Οί Νικηταί τής φωτιάς». Βασιλάκος
Έλεοθεροΰπολις,

Κέντρον Μπουζίνα. Προεβλήθη τό έργον«Πάλη στήν 
άβυσσο» μέ τόν Άλντίνι. ' Θ.Ω.
Άγρίνιβν

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό έγκλημα τοΰ 
—υλβέστρου Μπονάρ», «Ώρκίστηκες νά μ’ αγαπάς», «Ίπ- 

πότηϊ τής νυκτός», «Ό έμπορος τής άμμου» καί «Τό 
άστρον τής Βαλέντσιας». Προσεχώς «Σερενάτα Σοΰμπερτ»

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δικαστική πλάνη» 
καί «Τό καράβι τής άμαρτίας».

Κρίππα, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ρίφ καί δ Ράφ 
άεροπόροι», «'II κληρονόμος τή; χαμένης νήσου» είς τρεις 
έποχάς, «Καζανόβα», «’Άγγελος τοΰ σκότους» καί «Φά- 
ουστ». Κ. Πασχαλίδης,
A'iyiev

Παρϋενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φάντασμα 
τοΰ ιπποδρομίου» καί «Τά ίχνη τοΰ ουρανίου τόξου». "Ηδη 
δίδει παραστάσεις δ θίασος Άργυροποΰλου. Μπιρμπίλης 
Χανιά

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μιά νύχτα στόν 
παράδεισο», «Γυμνός σάν τό σκουλίκι», «Ό βασιλεύς τών 
Παρισίων» καί «Σαντοΰ».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φλογισμένο 
τραγούδι» καί «'Ανοιξιάτικες αγάπες». Σ. Γ.
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ερως μέ μοτοσυ- 
κλέτα», «"Ενα δράμα στόν Ωκεανό», «Ό βασιλεύς τών 
βασιλέων», «Τά φώτα τής πόλεως», «Παρτίρ», «Οί δύο 
κόσμοιυ, καί «Χατζή Μουράτ». Προσεχώς «Τήν άγάπη 
πρέπει νά τήν νοιώθης», »Καζανόβα» κ. ά.

Πάνϋ-εον. "Εδιδε παραστάσεις δ θίασος Χριστοφορίδη 
— Κροντηρά καί δίδει τοιαύτας ή όπερέττα Ξύδη. Άπό 
1ης ’Οκτωβρίου έναρξις τοΰ Κινηματογράφου.
’Ανιάσσο; (Μύτιλόνηc)

Εις τήν κωμόπολιν αΰιήν τής Λέσβου, όπως κάθε 
χρόνο δ κ. Φωκαεύς, ΰγκατέστησε κατά τάς ημέρας τών 
εορτών τής Παναγίας, κινηματογράφον, συνοδεία δίσκων 
καί προέβαλε άνεπιτυχώς τό έργον «‘Ο βασιλεύς τών βα
σιλέων». Ανταποκριτής.
Ά σνοστόλιον

’ Απόλλων.Έπανΐ\ νχισε τάς προβολάς του ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τών κ.κ. Γαρμπή καί Λιβιεράτου καί προεβλήθη
σαν τά έργα «Γιόχαν Στράους» καί «Δόν Κιχώτης».

Βοντσινας 
’Ιωάννινα
Γκλόρια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Βερντέν», «Ή κυρία 
Πομπαντούρ», «Ό άγαπημένος τών Θεών», «Άγγλογερ- 
μανική κατασκοπία», «Τρελλή περιπέτεια», «Δυό καρδιές 
ένα βάλς» καί «’Ερωτικά γυμνάσια».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν «Ή μάχη τής Ραγούζας», 
«Ματίας Σαντώρφ», «Τό δακτυλίδι τής αύτοκρατείρσς» 
καί «Ύπό τήν σκιάν τών τάφων». Παπαζήσης.
Χαλκίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα »Μιά ώρα κονιά 
σου«. «'Όταν μέ γέλασες μιά βραδυά», »Τό κεφάλι έιό; 
ανθρώπου» καί «Αγάπα με αύτή τή νύχτα».

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η σκλάβα τοΰ πα
ρελθόντος», «Ό γυρισμός» καί «Ύπό τήν σκιάν τής" πα
γόδας».

Μπούφαλο. Προεβλήθη τό έργον «Αυτός είναι ό δο
λοφόνος». Άκροϋαλασσίτης
Ηράκλειον.

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ράφλ» μέ τόν 
Ρ. Κόλμαν, «Μικρούλα άπατεών», «"Ερως ά λ’άμερικαίν », 
« Γό ξανθό όνειρο» καί «Ή γυναίκα γιά τήν οποίαν δμι- 
λοΰν».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν «Ή γυναίκα τής τύχης» καί 
«Άριάν»."Ηδη δίδει παραστάσεις δ θίασος Χρ. Νέζερ.

Βόσπορος. Προεβλήθησαν ενώπιον κενών καθισμάτων 
τα έργα «Φόξ Φόλλις» καί «Μοιραία συνάντησις», έπί- 
κειται δέ τό πλήρες ναυάγιον καί κλείσιμόν του.

Σπλέντιτ. (Βωβός). Προεβλήθησαν πρό κενών καθι
σμάτων «Ή σκλάβα τής ερήμου» καί «Ό σκακιστής» 

Έπηκολούθησαν μερικοί έπιδείξεις τοΰ πειραματιστοΰ 
Καρρά ήδη δέ δίδει παραστάσεις Καραγκιόζης.

’Ιωνία. (Συνικισμοϋ ’Ατσαλένιου) βωβός. Προεβλήθη τό 
έργον «Ματωμένες θάλασσες». Ό παρατηρητής.
Καλάμαι

“Εσπερος. "Ηδη ανακαινίζεται τελείως μέ εγκατα
στάσεις δμιλούντων μηχανημάτων καί μονίμων καθισμά
των. Ή νέα του διεύθυνσις υπόσχεται νά προβάλλη τά 
νεότερα έργα τής παγκοσμ'ου άλλά καί νεωτέρας παρα
γωγής, οϋτω δέ ή πόλις μας θ’ άποκτήση καί δεύτερον 
αξιολογον κινηματοθέατρον. "Ας έλπίσωμεν δτι τό Κοινόν 
τών Καλαμών θά έκτιμήση δεόντως τάς ευγενικός αΰτάς 
προσπάθειας καί θά παράσχει άμέριστον τήν ύποστήρι- 
ξίν του.

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό άνθος τής Χα- 
βάΐ», «’Ερωτικό τραγοΰδι», «Γλυκά φιλιά Βερόνικα» μέ 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν έπί» τρεις συνεχείς ημέρας, καί 
«Δύο καρδιές ευτυχισμένες». Τάκης Κεφαλλωνίιης.
Ξάνθη

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό διπλωμάτη; 
τών γυναικών», «Μ|ά βραδυά μέ τήν άγάπη μου», «Μέσα 
στήν άγγαλιά του» μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ, «Σουζάν Δε- I 
νόξ», «Δόν Κιχώτης», «Αύτή ή καμμιά άλλη» καί «Δεσποι
νίς Ζοζέτ ή γυναίκα μου».

’Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κική», «Ή κυ
ρία τοΰ 13», «Κατάσκοπος 27», «Μιά μικρούλα στό τραί
νο», «Μιά ώρα κοντά σου», «’Αργεντινές άγάπες» καί διά
φορα Μίκυ-μάους. Παρασχίδης

Σέρραι.
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Μέσα στήν αγκα

λιά του», «Εις τήν χώραν τοΰ μειδιάματος» μέ τόν Γά- 
ουμπερ, «Έσύ τήν ημέρα κι’ έγώ τήν νύχτα» καί *11ά·-  
πρικα» καί διέκυψε τάς εργασίας του προκειμένου νά ά- 
νακαινισθή τελείως. "Εναρξις καί παλιν εις τας, αρχας 
τοΰ Σεπτεμβρίου. Βατακίδης.

Χίος
Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 'ιππότη; τής νυ

κτός» μέ τόν Μοχίκα, «Τά φώτα τής πόλεως» έπιτυχώη 
«Αυτή ή καμμιά άλλη» επίσης, Γκράντ Ότέλ» δυστυχώς 
χωρίς μεγάλην έπιτυχίαν, «Τό πήδημα τοΰ θανάτου» άνε- 
πιτυχώς μή άρέσαν, «Άτλαντίκ», «Κοντέσσα Μαρίτσα» 
χωρίς ν’ άρέση, «'Ο βασιλεύς τών τζαμπατζήδων», , «Μιά 
νύχτα στή Σταμπούλ» μέ οίκτράν άποτυχίαν μή άρέσαν 
παντελώς, μίκυ μάους καί διέκοψε τάς κινηματογραφικός 
του παραστάσεις διά νά παίξη ό θίασος Μ. Παλαιολόγου.

Βουδούρης.

Τρίχκαλ»
'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Επικίνδυνη στι

γμή· μέ τόν Ζώρζ Ο’ Μπριάν, «Ό υπασπιστής τών Ούσ- 
σάρων», «Ή κόμησσα Μοντε-Χριστο» μέ την, Μπριγγιτε 
Χέλμ, «Στήν τρέλλα τοϋ χορού» καί «Ραψωδία έρωτος».

Πόρνος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έρχα «Μιά νύχτα μπάλ- 
λου», «Ύπό ψευδή σημαίαν», «Σάν θέλει ή νύφη κι*  δ 
γαμπρός», «Τό ρομάντσο μιας δακτυλογράφου», «Μέ τή 
μάσκα τοΰ άλλου» καί «Μιά βραδυά μέ τήν αγαπη μου».

Σινόπονλος

Σύρος
'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία δέν 

θέλει παιδιά», «Σουζυ Σαξοφων»,, « Ο Βόλγας στις φλό
γες» μέ έπιτυχίαν, «Γυναίκα, χαμόγελο, ζωή», « Ολη της 
ή ζωή», «Αά γκράντ μάρ» μέ τόν Σεβαλιε καί « Ο ατρό
μητος αστυνόμος». Γεραγάλας

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Τά γραφεία τοϋ «Κινηματογραφικού Άστέρος» μετε- 
φέρϋησαν άπό 1 ης Σεπτέμβριον είς τό έπί τής όδοϋ 
Σωκράτονς άριϋ. 43 μέγαρον Πικραμμένον [A‘ όροφος], 
και άκριβώς έναντι των παλαιών γραφείων.

—Άπό Της Σεπτεμβίου τά νέα γραφεία τοΰ κ. Γε
ωργίου Παπαστόφα, ’Αντιπροσώπου τής «Σινεμεκά- 
νικα», έγκατεστάθησαν έπί τής όδοΰ Γ’ Σεπτεμβρίου 
καί Σολωμοΰ άριθ. 62.

— Τά νέα κεντρικά γραφεία τής Μέτρο Γκόλντουϊν 
Μάυερ, έγκατεστάθησαν άπό Ί-ης Σεπτεμβρίου είς 
τήν έπί τής αύτής όδοΰ Θεμιστοκλέους, άριθ. 13, νεόδ 
μητον οικοδομήν.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
2ΤΗΝ ΠΑΑΑΙ^ΤΙ Ν Η
TEA - ΑΒΙΒ, - Αύγουστος (τού έκτάκτου άνταπο- 

ποκριτοσ μας).-Ή κινηματογραφική κίνησις τής πό- 
λεώς μας έξελίσσεται άρκετά ικανοποιητική. Ήδη 
λειτουργούν τέσσαρα πολυτελή Κινηματοθέατρα α' 
βιζιόν άνεγερθέντα συμφώνως, μέ τάς άνάγκας ,τής 
κινηματογραφικής τέχνης' άλλά τ’ άνωτέρω κριθέντα 
άνεπαρκή διά τήν πόλιν μας,_ άνοικοδομοΰνται ήδη 
τρία νέα τοιαύτα διά τά όποια λέγονται πολλά τά 
καλά. 1 ά σχέδια τών νέων κινηματογράφων, είναι 
έργα προσφύγων έβραιογερ^ανών άρχιτεκτόνων διε
θνούς φήρης, οϊτινες χάρις είς τάς γνώσεις των χαρί
ζουν είς τό κοινόν τού Τέλ-Άβίβ. όχι πλέον κινημα
τοθέατρα άλλ’ έπιγείους παραδείσους. Ή έξωτερική 
καί έσωτερική διακόσμησις καί τών τριών τού
των νέων κινηματογράφων, άποτελεϊ χάρμα οφθαλ
μών. Καθίσματα πολυτελή παραγγελθέντα είς ειδι
κόν γαλλικόν οίκον, φωτισμός όνειρώδης καί αυτό
ματος άερισμός τών αιθουσών είς 30 δευτΕρόλεπτα. 
’Εγκαταστάσεις ήχητικών μηχανημάτων ,έ-κλείσθησαν 
ήδη, διά τά δύο Western Electric διά δέ τό τρίτον 
R- C- θά λειτουργήσουν δέ καί οί τρεις κατά τάς 
άρχάε τής έπί θύραις χειμερινής περιόδου.

Ή γενική κινημ. κίνησις, δπως καί άνφτέρω άνα- 
φέρομεν, είναι έξαιρετικώς ευχάριστος,' δεδομένου 
δ^ι ή παγκόσμιος κρίσις δέν συνεκίνησε διόλου 
τόν τόπον μας' άλλά καί φόρος Δημ. θεαμάτων δέν 
είσπράττεται άπό τά εισιτήρια τών 3-5 γροσίων (16. 
50 - 27.50 δρχ.). Μόνον τά εισιτήρια τά άνω τών 6 
γροσίων (33 δρχ. καί άνω), ύπόκεινται είς φόρον ήμί- 
σεως γροσίου (δρχ. 2.50).

Τά τελευταίως προβληθέντα, έργα (άποκλείονται 
πάντοτε τά γερμανικά) είναι τά εξής :

Ophir. «Μοντέρνος Ροβινσών» μέ έπιτυχίαν έπί 
τρεις συνεχείς έβδομάδας, »Φρά Ντιάβολο» καί «Τό 
ϋπερωκεάνειον».

Opera Mograbi. «Αί δυο όρφαναί» μέ μεγάλην έπι- 
τυχίαν, «Σερενάτα ΣοΟμπερτ» καί μία πολωνέζικη 
όπερέττα.

Eden. I am a Spy μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ, «Μάτερ 
Ντολορόζα», «Autour d’un million» μέ τήν Καμίλα 
Χόρν καί τόν Γουστάβ Φραΐλιχ.

Beth Aam. Διά πέμπτην φοράν τό μουσικόν έργον 
«Ό γαλάζιος Δούναβις· καί διάφορες πολωνικές 
δπερέττες.

’Απόλλων (Γιάφας). Προβάλλονται ώς έπί τό πλεΐ- 
στον ταινίαι όμιλούσαι είς τήν άραβικήν καί αίγυ_- 
πτιακήν γλώσσαν, αΐτινες έχουν έπιτυχίαν λόγφ τού 
άραβικού πληθυσμού τής πόλεως. G. Allalouf.
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EHIXEIPHMAIIAI ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
ΙΕΙΕΤΕ ΚΙ ΜΗΤΙΙΕΙΕ Mill I Kill MIUHIΜΙ1ΙΙ;

Προμη'θε'υΰήτε τάς παγκοσμίως γνωστάς διά 
τήν άντοχήν των, τήν σταθερότητα τής προβο
λής των καί γενικώς τήν άνωτερότητά των, μη
χανάκι προβολής

GAUMONT
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΚΘΕΣΙΝ ΜΑΣ 

Τιμά) έχ:®ς Συναγωνισμού·

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Γραφεία & ’’Εχθεσις: Πανεπιστημίου 8? - ΑΦΗΝΑ I

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 23 626

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0ΜΙΛ0ΪΝΤ0Ι ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

*

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ8 (1-η Πάροδος όδοΰ Πατηοίων) ΑΘΗΝΑΙ

:ί:

Είναι τά μηχανήματα πού άνεκούφισαν τούς’Επιχειρηματίας, επειδή 
αποδίδουν πιστά, έργάζονται άπροσκόπτως, είναι μοντέρνα, ευ
χερή είς τήν χρήσιν, κατασκευασμένα άπό τά καλύτερα υλικά, καί 
τό σύνολον των άποτελεΐ έγγύησιν είς κινηματογραφικήν έπιχείρησιν. 
Διά τάς ’Επαρχίας δπου τό ρεύμα τής πόλεως δέν είναι σταθερόν, 
παραδίδετε ειδική συσκευή, διά τής όποιας ρυθμίζετε ή ομαλή λει
τουργία τών μηχανημάτων. — ΕΠΙΣΗΣ τό Γραφείον μας αναλαμβά
νει ύπευθύνως τήν μετατροπήν δι’ άπ’ εύθείας είς τό ρεύμα τής πό

λεως, παντός τύπου μηχανήματος Κινηματογράφου.

y
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PHILIPS CINE SO NOR
(ΦΙΛΙΠΣ ΣΙΝΕ ΣΟΝΟΡ)
Μηχανήματα όμιλοϋντος Κινηματογράφου 

Προϊόντα τής μεγαλυτέρας ήλεκτροραδιολογικής
Εταιρίας τοΰ Κόσμου

PHILIPS
Τά τελειότερα, τά στερεότερα

Τά πλέον εΰκολομεταχείριστα καί προσιτά 
διά κάθε τσέπην

ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Είδικώς διά τούς μικρούς Κινηματογράφους 

τών Επαρχιών, μικρά μοντέλλα μέ 
άπ” εύθείας χρήσιν είς τό ρεϋμα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ&ΚΤΗΒΙΑΤΙΚΩΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ Ια, ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ. 24.339 

ΤΗΛΕΓΡ. Δ)ΣΙΣ : ‘PSYKO»

ΔΙΑΡΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ



WEBSTER CHICAGO

Μέ τήν άπαράμιλλον άπόδοσιν του, μέ τήν άφάνταστον στερεώ*  
τ ητα καί αντοχήν του καί μέ τήν άπιστεύτως χαμηλήν τιμήν του 

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ 
έντός ολίγων μηνών καί τήν ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
είναι ή άπό οκταμήνου άπρόσκοπτος λειτουργία 

12 έγκαταστάσεων
WEBSTER CHICAGO

ΓΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ
ΑβΗΝΑΙ -ΣΤΑΔΙΟΥ 60 - ΤΗΛΕΦ· 26-845
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