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H A. Ε. Ε/ηΠΟρίΚΩΜ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α· Ε· Κ. Ε.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠρΩΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ

ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΕΦΕΤΟΣ Μ I ΧΩΡ·ΣποΜΠΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ! ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΑΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΙΣ ΤΟ\Σ χ χ ΔΙΕΥΟΥΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΝΗΜΑ ΤΟΓρΑΦΩΝ ΝΑ ΑΓΚΑΖΑρΟΥΝ TAX ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ^ ΚΑΤΩθ| ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΕΙΣ ΤΟ ΑΜΕ1.ΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΜΕΙΝΑΤψ^ ΔΗ/ηοΣ|Ε.γ£|Ν ^A| ΔΕΥΤΕρθΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ANNA KAIPENDN (Τό αριστούργημα τοϋ Ρώσσου σοφοΰ Λ.ΤΟΛΣΤΟΙ 
μέ τούς άσσους τής Γαλλικής όθόνης Σάρλ Μπουα' 
γιέ, Γκαμπύ Μορλαί, Ίγκιτσίνωφ.

Τ© ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΒΧΝΒΔΟ (’Αφρικανικής ύποθέσεως τοΰ μεγάλου 
σκηνοθέτου Ζάκ Φεϋντέρ μέ τούς Πιέρ 
Ρισάρ Βίλμ. ΜαρΙ Μπέλ, Σάρλ Βανέλ 
Ζώρζ Πιτσέφ, Φρανσουάζ Ροζέ). 1

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ (Τό γνωστόν έργον τοΰ J. KESSEL, ένα πραγματικόν 
άεροπορικόν θαΰμα μέ τόν μέγα καλλιτέχνην Σάρλ 
Μπουαγιέ.—Σκηνοθεσία A, LIIVaK).

ΖΟΧΛΕΝ (Τό άθάνατο έργον τοϋ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ μέ τόν Σαμψών Φαινσιλ- 
μπέρ καί τήν διάσημον τραγωδόν Μαργαρίταν Βεντινμπέργκερ).

XAInld&O (Τοΰ Γάλλου συγγραφέως Άλφόνς Ντωντέ, σκηνοθεσία ΛΕΟΝΣ 
ΠΕΡΕ μέ τήν Μαρί Μαρκέ).

ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΓΥΝΑΒΚΑ RFPNFTT η κηνηΑρΓτΪίΎ ΓΗ Λ η ηλ ηι ιττιρ ΒΕΡΓΊΕ I Γ. σκηνοθεσία Πιερ Κολομπιε 
μέ τήν διάσημον Έλβίρα Ποπέσκο).

ΜΟΥΜΟΑ (Προσωρινός τίτλος. Δράμα άνατριχιαστικόν «γυρισθέν είς Αίγυ
πτον. άνώτερον τοΰ Φρανκενστάϊν καί μέ τόν ίδιον δημιουργόν 
BORIS KARLOFF).

ΒΔΕΟΔΗΧ ΓΥΝΑΟΚΑ <' Υπέροχος δραματική κωμωδία μέ τήν χα
ριτωμένων Μαιρυ Γκλόρυ.

ΤΥΝΝΕΛ (Τό μέγα δημιούργημα τοΰ KELLERMANN σκηνοθεσία τοϋ 
“ u Μ Μπένρνχαρτ μέ τόν Ζάν Γκαμπαίν).

ΤΟ ΧΚΑΜΔΑΑΟΝ1
λοσσούς τής όθόνης Γκάμπυ Μορλαί, Άνρύ 
Ρολλάν, Ζάν Γκαλάν καί τήν μικροσκοπικήν 
Τρικέτ. ’Αναμένεται ώς ή μεγαλυτέρα έπιτυχία 
τής έφετεινής Κινηματογρ. σαιζόν).

ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΟΖΕΛΛΙ ·,Κ“ π“Ρα°βΧ,°νς ΧΤΧΠλ,λ'
0 ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ ipaSifi ,όν

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ άγωνας τών Αύστριακών κατά τών" Γάλλων 
διά τήν ανεξαρτησίαν τοΰ Τυρόλλου. Πρωτα
γωνιστούν ή διάσημος Γερμαν'ις κοιλλιτέχνις 
τήςΣερενάταςΣοΰμπερτ,ΟΥΛΡΙΧκαί ό γνωστός 
Αουΐ Τρένκερ. Σκηνοθεσία καταπλήσσουσα 
τοΰ δαιμόνιου σκηνοθέτου Μπενρνχάρτ).

ΜΠΒΛΒΕΝΤΕΜΒΛ Φρανσέν, Μαρί Μπέλ, Βανέλ, Σπ^νελό. Ζάν Μυρα, 
Άνναμπέλλα, Γκαμπαίν, Ρολλάν, Γκαλάν, Μπουμπούλ, Ζούλ).

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΟΝΟΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΖΕΛ ΧΑΝΤΑΛ 

ΤΑΡΤΑΡΒΝΟΧ ΤΗΧ ΤΑΡΑΧΚ©ΝΗΧ Εμωδία^α" 
ζόν άνωτέρα καί τής«Βασιλεύς Τζαμπατζήδων»μέ τόν γνωστόν 
καλλιτέχνην ΡΕΜΥ).

a-onie des A’sles) ’Από τήν δραματικήν^ ίστο- 
““ & & U sil U Ά £-ilE= II ρ(αν toq Μεγάλου Ναπολεοντος με πιστήν αναπα-

ράστασιν τών γεγονότων. Πρωταγωνιστεί ό μέγας 
Γάλλος ήθοποιός ΚΩΣΤΑΝ ΡΕΜΥ).

Ι41! ίΟΥΛΒΟΥ (Προσωρινός τίτλος, μέ τήν Άνναμπέλλα και Πόλλα

ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ I CY ΔΕΥΤΕΡΟ κ.τ a Λ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Σ. ΜΑΛΛΑΧ
ΟΔΟΣ ΤΣΙΜ1ΣΚΗ ΑΡ. 7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

EIS ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΙΙ AQUIJAK ΟΔΟΣ ΓΥΑΑΣΤΩΝΟ^
Lil ΗΟΠΠΑιΖ τηλ. ΔΙΕγβγΝΣ.Σ: ps'fPl®M©£ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 24 779

LEC FILM
ΤΗΛ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Σ ΜΑΛΛΑΧ
ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΑΡ. 7 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

WEBSTER CHICAGO,
m ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
To NEO TOY
Μ Ο Δ E A 0

T.A.3 WIDE RANCE/'
Σάς τό παρέχει μέ 

τήν πεποίΰ'ησιν ότι 

ύ'ά Ικανοποίηση και 

τούς πλέον απαιτη

τικούς διά τήν μέ

χρι τοϋδε άπόδοσιν

τοϋ όμιλοϋντος.

Ο ΤΥΠΟΣ Τ. Α. 3 WEBSTER CHICAGO
F.INAI το ΖΕΝΙΘτης κινηματογραφ. τελειοτητος

ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ
»·ηλ*9  26.845 ΣΤΑΔΙΟΥ 60 -ΑΟΜΝΑΙ Τηλ.ΛΐΕώ8. ΧΡΗΣΤΑΞΑΡ
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Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος.. . » 60.—
Τρίμηνο;.. . » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 
Ένησία Δολλάρια ΔΥΟ 
Αί ουνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΧΙ.ΑΡ.15 (339)

'α 'λ S S S S S *S  S S S “ί» -Ε» ^·δ*  «5?

&ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ— ΔΙΕΥΦΥΝΕΙΧ 

Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Συνδ)τής: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία; ‘Οδός Σ11ΚΡ ΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(*'  ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

π’’’’Π ! ’Π!’ΠΤ’Π’ΤΠΠ!·’’ΠΠΠΠΠ’Τ’·!! !’’ΤΠίΤ,Π,!Τ’Τ’’’’Τ’Γ’Τ’·"''' 5!'"",τ''"

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. ΙΟ.— 
Ήσελίς.... · 1000.—

’Ιδιαίτερα·. συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΘΑ ΙΔΟΥΜΕ
Ποια τά καλλίτερα φίλμς.— ΟΙ νέοι «άστέρες».— Προκριτικαι και μερικά.,., παρασκήνια.

Είς προηγούμενον σημείωμα ύπεσχέθην νά Ασχο
ληθώ μέ τά έργα πού θά Ιδωμεν τήν προσεχή πε
ρίοδον. "Άν και τά πράγμα είναι ακόμη κάπως πρό- 
οιμον καί αί ύπάρχουσαι πληροψορίαι δέν είναι α
πολύτως έξηκριβωμέναι, θά προσπαθήσω έν τούτοις 
νά δώσω μίαν σαφή εικόνα τής προσεχούς κινημα
τογραφικής σαιζόν.

Κινηματογράφοι πρώτης προβολής θά λειτουργή
σουν έφέτος οί έξής : ’Αττικόν, ’Απόλλων, Πάλλας, 
Πάνθεον, Σπλέντιτ καί Τιτάνια ροπούλου». Πλήντών 
άνωτέρω λέγεται δτι θά λειτουργήση καί τό «Ίντεάλ» 
έπισκευαζόμενον μετά τήν περισυνήν πυρκαϊάν του.

’Ακόμη διαδίδεται δτι θά κτισθή πολυτελής αί
θουσα παρά τοΰ κ. Ζερβού είς τήν όδόν Κοραή.Άλλά 
τό τελευταΐον μάλλον είς άπώτερον μέλλον πιθα
νόν νά πραγματοποιηθή.

’Από άπόψεως ποιότητας καί ποσότητος ταινιών, 
ή έφετεινή περίοδος θά ύπερβάλη μάθε προγενεστέ
ρου. ‘Υπολογίζεται δτι θα είσαχθοΰν 400 περίπου 
ταινίαι (μαζύ μέ τάς έπεισοδιακάς), ποσόν έξαιρε- 
τικά ύπερβολικόν διά τάς άνάγκας τής Ελληνικής 
άγοράς.

Ή Ε.Κ.Ε. θά φέρη περί τάς 90 τής παγκοσμίου 
παραγωγής, διά τά 3 κινηματοθέατρά της «Τιτάνια» 
«Σπλέντιτ» καί «’Απόλλων». Μεταξύ αύτών διακρίνο- 
μεν τάς «Χρυσός» τό μεγάλο περυσινό φίλμ τής 
Οΰφα μέ τήν Μπριγκίττε Χέλμ καί τόν Πιέρ Μπλαν- 
σάρ, «Ή νήσος» μέ τήν Χέλμ καί τόν Φρίτς, «Τό τέ
λος τοΰ Δόν Ζουάν» μέ τόν πατέρα Φαίρμπακς, 
«Νανά» μέ τήν Ρωσσίδα καλλιτέχνιδα "Αννα Στέν, 
(τό έργον αύτό έκρίθη ύπό τών ειδικών δτι προ
σδίδει μέν τό μυθιστόρημα τοΰ Ζολά, άλλά πάντως 
είναι άξιοθέατον λόγφ τής λεπτής σκηνοθεσίας του 
καί τή . ύποκρίσεως τής πρωταγωνίστριας), «Κυρία 
μέ τάς Καμελίας» άπό τό πασίγνωστον έργον τοΰ 
Δουμά υίοϋ, μέ τήν γαλλίδα καλλιτέχνιδα Ύβον 
Πρεντάν, διά πρώτην φοράν έμφανιζομένην εις τόν 
κινηματογράφον, «"Ημουν Κατάσκοπος» άγγλική 
υπερπαραγωγή άπό τάς καλλιτέρας μέ τήν Μαντε- 
λέν Κάρρολ καί τόν Κόνρατ Φάϊτ., «Ηθοποιός Κήν» 
τόζγνωστόν άπό παλαιοτέραν έκδοσιν, έργον τοΰ 
Δουμά μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, ό όποιος άσφαλώς 
είναι ό καταλληλότερος σήμερον έρμηνευτής είς τόν 
δύσκολον πρωτεύοντα ρόλον, «Ό ’Ερυθρός Σουλτά
νος», πού λέγεται δτι ήγοράσθη είς πρωττφανή 
διά τήν έλληνικήν άγοράν τιμήν καί τοΰτο διότι πι
στεύεται δτι λόγω τοϋ άνατολικοΰ χαρακτήρας του 
θά σημειώση μεγάλην έπιτυχίαν είς τήν πόλιν μας, 
άπό τά έλαφρά έργα άξίζει νά άναφερθοΰν τά 
«Χορός στό Σαβόϊ», ή γνωστή όπερέττα τοΰ Πώλ 
Άμπραάμ μέ τήν Φραγκίσκα Γκάαλ, «Τσάρντας»

ς
έ.

τοΰ Κάλμαν μέ τήν Μάρθα ’Έγκερτ είς τήν γέρμα 
νικήν καί τήν Μέγκ Λεμονιέ είς τήν γαλλικήν έκδο 
σιν (θά προβληθοΰν άμφότεραι) Τσού-Τσίν-Τσάου 
φαντασμαγορική όπερέττα ανατολικής ύποθέσεώς 
(πρόκειται περί τής ιστορίας τοΰ Άλή Μπαμπά καί 
τών σαράντα κλεπτών) μέ τήν Κινέζα ’Άννα Μαίη 
Βόγκ καί τόν Φρίτς Κόρνιερ, Ρωμαϊκά Σκάνδαλα· 
μέ τόν Έντυ Κάντορ καί ώραιότατα μπαλέττα καί 
μία άλλη φιλμοπερέττα μέ τόν Ζάν Κιεποΰρα καί 
τήν Μάρθα ’Έγκερτ. Ή Μετρά Γκόλντουϊν θά φέρη 
περί τάς 24 έκλεκτάς ώς πάντοτε ταινίας. Σπουδαί- 
οτέρα δλων θεωρείται ή «Βασίλισσα Χριστίνα» τοΰ 
Ρούμπεν Μαμουλιάν μέ τόν Τζών Τζίλμπερ καί τήν 
Γκρέττα Γκάρμπο, είς τήν όποιαν ή τελευταία δη
μιουργεί τόν καλλίτερου μέχρι σήμερου ρόλον της. 
Αξιοσημείωτα άκόμη τυγχάνουν τά «Νυκτερινή 
Πτήσις» μέ τούς άδελφούς Τζών καί Λυονέλ Μπάρ- 
ρυμορ, τόν Κλάρκ Γκέημπλ καί τήν Έλλεν Χέηζ, 
«Ή Κυρίατοΰ Ντάνσιγκ» καί «Σήμερα ζοΰμε», δύο 
ένδιαφέροντα φίλμς τής Τζόαν Κράουφορντ, “Οπως 
μέ ποθείς» άπό τό θεατρικόν έργον τοΰ Λουΐτέι Πό- 
ραντέλλο μέ τήν Γκάρμπο καί τόν Έρικ φόν Στρό- 
χαϊμ. «Ή Ευθυμος χήρα> μέ τήν Μακ Ντόνανλτ καί 
τόν Σεβαλιέ (τό έργον αύτό, τό όποιον έγυρίσθη είς 
δύο έκδόσεις, γαλλικήν καί άγγλικήν, ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ Λοΰμπιτς, δέν είναι βέβαιον άκόμη άν 
θά προβληθή ή δχι έφέτος είς τάς ’Αθήνας), Ή γάτα 
καί τό βιολί» μι άνόστιμη φιλμοπερέττα μέ τόν Νο
βάρρο καί τήν Μάκ Ντόναλντ, «‘Ο άνδρας τόν όποιον 
ποθοΰν» μέ τούς πρωταθλητάς τής πυγμαχίας Μάξ 
Μπάερ καί Πρίμο Καρνέρα. εις τό όποιον συμμετέχουν 
άκόμη ό Τζάκ Ντέμσεϋ καί ή Μύρνα Λόϋ. Ό Ταρ- 
ζάν καί ή γυναΐκά του» μέ τόν Βάΐσμύλλερ καί τήν 
Μωρίν Σούλλιβαν. Έσκιμώοι» ώραΐον έκπαιδευτι- 
κόν φίλμ τοΰ Βάν Ντάΐκ. Τό τελευταΐον θεωρείται 
ώς έν άπό τά ώραιότερα έργα τοΰ είδους του.

Ή Άν. Έτ. Κινηματογρ. ’Επιχειρήσεων κ. Άντ. 
Ζερβού θά φέρη περί τάς 25 •Γαινίας. Άξιαι προσο
χής είναι: -Λίμνη τών Γυναικών» έκ τοΰ ώραίου μυ
θιστορήματος τής Βίκυ Μπάουμ, μέ τόν νέον ζέν 
πρεμιέ Ζάν Πιέρ Ωμόν, τήν Ροζίν Ντερεάν καί τήν 
Σιμόν Σιμόν, «Σίντ - ’Εξπρές» τοΰ ’Έρικ Βάσνεκ. 
μέ τήν Σαρλότ Σούζα καί τόν Κάρλ Ντήλ, «Παγκα- 
νίνι» έκ τής όμονύμου όπερέττας τοΰ Φράντς Λέχαρ 
μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς, «Απόκρυφα...» μέ τήν Ντο- 
ροθέα Βήκ, καί τό γκραγκινιολέσκ έργον Τό τέρας» 
μέ τόν Βέγκενερ.

Μεταξύ τών καλλιτέρων φίλμς πού θά φέρη ή 
έπιχείρησις τοΰ Παλλάς, συγκαταλέγονται τά άκό- 
λουθα : «"Άσμα Ασμάτων» τοΰ ΡοΟμπεν Μαμουλιάν 
μέ τήν Μάρλεν Ντήτριχ (θά είναι ένδιαφέρον νά
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συγκρίνωμεν έπί τέλους τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί 
τήν Μάρλεν Ντήτριχ ύπό τήν διεύθυνσιν ίδιου σκηνο
θέτου) «Κυρία Μπάτερφλάϊ» μέ τήν Συλβία Σύτνεϋ, 
«Ούγγρική Φαντασία» τοΰ Νιούφελντ μέ μουσικήν 
τοΰ Πώλ’Άμπρααμ. Μασκαράτα» κατά σκηνοθεσίαν 
τοΰ Βίλλυ Φόρστ μέ τήν ’Όλγα Τσέχοβα, «Τό Σκάν- 
δαλον» τοΰ Μπατάΐγ μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί, Τό 
άδύνανον φΰλον·, τό γνωστόν θεατρικόν έ'ργον του 
Μπουρντέ κατά σκηνοθεσίαν Σίοντμακ μέ τους πρώ
τους διδάξαντας, τήν Μαργκερίτ Μορενό καί τόν 
Βίκτωρα Μπουσέ, Πωλίς» τοΰ Άμπέλ Γκάνς μέ τήν 
Γκαμπύ Μορλαί. Ή ιδία έπιχείρησις θά παρουσίαση 
πρώτη εις τό ’Αθηναϊκόν κοινόν ένα καινούργιο 
«αστέρι» πού χαλά κόσμο είς τήν Εύρώπην: τήν ούγ- 
γαρέζα Ίρέν ντέ Ζιλαχύ, ένα πραγματικό διαβολο- 
θήλυκο, καθώς καί τήν πρώτην όμιλοΰσαν ταινίαν 
τής Ζοζεφίν Μπαΐκερ. Έπί τή ευκαιρία θά είχαμε 
νά συστήσωμεν είς τήν διεύθυνσιν τοΰ «Παλλάς,., έφ’ 
δσον πρόκειται νά είσάγη ώρισμένον άριθμόν έργων 
της «Παραμάουντ«, νά φέρη καί ένα τούλάχιστον 
φίλμ τής Μαίη Γουέστ, τής περιφήμου γοήσσης τοΰ 
Χόλλυγουν, ή οποία είναι τελείως άγνωστη είς τήν- 
'Ελλάδα.

'Από τά 30 έργα τής «Φόξ» αξίζουν ιδιαιτέρας 
μνείας τά ακόλουθα : «Ό κόσμος προχωρεί» έρωτική 
ιστορία μιας έκατονταετηρίδος, μέ πλειάδα «άστέ- 
ρων« ώς οΐ : Μαντελέν Κάρολ, Φράνσοτ Τόν, Ζοζέ 
Μοχίκα." Ραούλ Ρουλιέν, Ρέτζιναλντ Ντέννυ κ. ά. 
«Παγκόσμιος Πόλεμος», μέ σκηνάς έκ τοΰ φυσικοΰ 
είλημμένοις, «Καραβάν», θεαματική όπερέττα τοΰ 
Έρικ Τσάρρελ (Τό Συνέδριον χορεύει) μέ τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ καί τήν Άνναμπέλλα, «Λίλιομ» τοΰ Φρίτς 
Λάγκ μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ. «Ή Σουζά'να είμαι 
έγώ», τό ώραιότερον αμερικανικόν φιλμ τής Λίλιαν 
Χάρβεϋ. Συμμετέχουν ό Ζέν Ράϋμον καί τό περίφη
μων κουκλοθέατρον Πίκολλι, «Βασιλική τίγρις» φίλμ 
της ζούγκλας, «"Ανδρας τής Πολεμιστρίας· έξυπνό- 
τατον έργον αρχαϊκής ύποθέσεως μέ τήν Έλίζα 
Αάντι, «Στό σκότος τής Μεγάλης Πόλεως» μέ τήν 
Έλεν Τούλβετρις καί τόν Σπένσερ Τρέϊσυ, «’Εξπρές 
Οριάν» τοΰ Πάουλ Μάρτιν (Τό Ξανθό δνειρο) μέ 

τήν _άγγλίδα καλλιτέχνιδα Χήδερ Έΐντζελ, «Ό Γολ
γοθάς μιας ατιμασμένης» δυνατό φίλμ. ένθυμίζον ο
λίγον τάς «Παρθένας μέ στολήν» μέ τήν Ντόροθυ 
Τζόρνταν, τό «Χούπ-Λά» τό τελευταΐον φίλμ τής 
Κλάρα Μπόρυ, καί τό πρώτον έργον τοΰ Χάρολντ 
Λοϋντ διά τήν «Φόξ» «Τό Πάτημα τής γάτας».

Ή A. Ε. Κ. Ε. θά φέρη, λέγεται, έφέτος περί τάς 
68 ταινίας. Μεταξύ αύτών συγκαταλέγεται καί ολό
κληρος σχεδόν ή έκλεκτή παραγωγή τής «Πατέ Να- 
τάν», ή όποία περιλαμβάνει τά έργα: «Ταρταρίνος 
τής Ταρασκόνης» άπό τόμυθιστόρημα τοΰ Ντωντέ 
μέ τόν πασίγνωστον καλλιτέχνην Κωνστάν Ρεμύ,«"Αν
να Καρενίνα τοΰΤολστόϊ μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί 
τήν Γκαμπύ Μορλαί, «Τό Σκάνδαλον» τοΰ Μπατάΐγ μέ 
τήν Γκαμπύ^Μορλαί καί τόν Άνρύ Ρολάν κατά σκη
νοθεσίαν τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ, «Ή ιδεώδης γυναίκα» 
του Μπερθομιέ μέ τήν ώραιοτάτην Άρλέτ Μαρσάλ 
και τήν Μαίρη Γκλόρυ, «Σαπφώ» τοΰ Ντωντέ κατά 
σκηνοθεσίαν τοΰ Λεόνς Περρέ μέ τήν Μαρί Μαρκέ 
τής Κομενιί Φρανσαίζ, «Ό τελευταίος έκατομμυριοΰ- 
χος» μέ τόν Μάξ Ντεαρλύ. θά φέρη άκόμη τά έργα: 
«Μεγάλο Παιχνίδι» πολύ ένδιαφέρόν φίλμ τοΰ Ζάκ 
ΦεΟντέρ μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί τήν Μαρί 
Μπέλλ, «Τό Χιλιάρικο» πρωτότυπον θέμα τοΰ "Ϋβ 
Μυράντ, εις τό όποιον λαμβάνουν μέρος δλοι σχε
δόν οί γνωστοί καλλιτέχναι τοΰ γαλλικοΰ κινηματο 
γράφου, «Ή δεσποινίς Δόκτωρ» παρμένο άπό τήν 
ζωήν τής περιφήμου γερμανίδος, κατασκόπου κατά 
σκηνοθεσίαν τοϋ~ Άνατόλ Λίτβακ, «Τό ΤοΟννελ» δυ- 
ατόν δράμα τοΰ Κούρτ Μπέρνχαρντ μέ τήν Μαν
εκέν Ρενώ, «Τό Πλήρωμα· τοΰ Κεσσέλ κατά σκηνο- 
εοίαν τοΰ Λίτβακ, «Ή Μούμια» έργον τρόμου μέ 

τόν γνωστόν άπό τό «Φράνκεστάϊν Μπόρις Καρλώφ' 
«Ό τυχοδιώκτης» τοΰ Καπίς μέ τόν Βικτώρ Φραν- 
σέν, καί «Ζοσλέν τό περίφημον ρομαντικόν ποίημα 
τοΰ Λαμαρτίνου, μέ τόν Σαμψών Φενσυλμπέρ.

Άπό τά φίλμς πού θά φέρη ή εταιρία Άμολοχίτη- 
Βουλγαρίδη διακρίνομεν: τούς «’Αθλίους» τοΰ Ούγκώ 
κατά σκηνοθεσίαν Ραϋμόν Μπερνάρ μέ τίν Άνρύ 
Μπώρ, τόν Σάρλ Βανέλ, τήν Φλορέλ, τόν Μάξ Ντε
αρλύ, τήν Ζοζελίν Γκαέλ καί τήν Μαργκερίτ Μορενό. 
«Νύχτες Μόσχας μέ τήν Άνναμπέλλα, «'Ένας χρυ
σός άνθρωπος» μέ τόν Άνρύ Μπώρ. Ό άόρατος άν
θρωπος άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Ούέλς (τό φιλμ 
αύτό φημίζεται κυρίως διά τήν τεχνικήν του), 
«S.O.S. Παγόβουνα μέ τήν Λένι Ρίφενσταλ, «‘Η μι
κρή Ντόριτ» άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Ντίκενς μέ τήν 
”Αννυ 'Όντρα, «Κόμης Όμπλιγκάντο» τήν γνωστήν 
όπερέτταν πού έδίδαξε είς τάς Άθήτας ό Παρα- 
σκευάς Οικονόμου, μέ τόν Μπουμπούλ, κατά σκηνο
θεσίαν τοΰ Λεόν Ματώ. καί τό «Δακτυλογράφος παν
τρεύεται», μέ τήν Μαίρη Γκλόρυ καί τόν Ζάν Μυρά. 
τό όποιον άποτελεϊ συνέχειαν τοϋ«’Άν μέ θέλης Ελα 
σύ!».

Άπό τά φίλμς πού πρόκειται νά εισάγουν τά άλλα 
γραφεία δέν διακρίνομεν τίποτε τό άξιον ιδιαιτέρας 
μνείας,

Οπως συνάγεται έκ τών άνωτέρω, ύπάρχουν ’έργα 
δι’ δλα τά γούστα. "Οτι έκλεκτόν έχει νά έπιδείξη 
ό παγκόσμιος κινηματογράφος, έσπευσαν τά διάφο
ρα γραφεϊά μας νά τό άποκτήσουν. Έξαίρεσις γίνε
ται διά μερικά μεγάλα άμερικανικά έργα (δπως π.χ. 
«Αίματωμένη Τσαρίνα» μέ τήν Ντήτριχ. «Βολταΐρος» 
μέ τόν Τζώρτζ ’Άρλις, «Κλεοπάτρα» μέ τήν Κλων- 
τέτ Κολμπέρ, «Γεράκι καί αετός» κ. ά. καί συγκε- 
κριμμένως δι’ δλα τά φίλμ τών έταιριών Φέρστ-Νά- 
σιοναλ-Βαρνερ Μπρος (42ος Δρόμος, τό Μπάρ θαύ
μα, Παρέλασις έλαφρών ποδών κ. ά.) καί τής «R 
Κ. Ο. Πίκτσουρς». Άλλά περί τών αιτίων τής τοιαη- 
της καταστάσεως θά άσχοληθώμεν εις προσεχές ση
μείωμα. ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΛΛΗΣ

Η Δ· ΕΚΒΕίΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
IVMNtETOXH ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΟΝ
Ευχαρίστως πληροφορούμεθα δτι ή Διεθνής "Εκθεσις 

τής Θεσσαλονίκης ήρχισε έπισϋρουσα τό ενδιαφέρον τών 
μεγάλων κινηματογραφικών εταιριών τοΰ ’Εξωτερικού, 
αίτινες, κρινουσαι έκ τών μέχρι τοΰδε αποτελεσμάτων τής 
Εκθέσεως ταΰτης, κατέληξαν είς τό συμπέρασμα δτι ή 

συμμέτοχη των είς αυτήν, είναι λίαν εξυπηρετική τών συμ
φερόντων των.

Οίίτιο εφέτος ό γνωστός Οίκος τοϋ Μιλάνου «Σινεμε- 
κάνικα» μετέχει τής Έκθέσεως Θεσσαλονίκης δι’ ιδιαιτέ
ρου περιπτέρου. Μεταξύ τών έκτεθησομένων μοδέλλων 
ηχητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται καί ό τελευταί
ως τεθείς ύπό τοΰ ώς άνω εργοστασίου έν κυκλοφορία τύ
πος «Βικτωρία V.» δστις, εκτεθείς εσχάτως καί είς τήν 
εν Βενετία Έκθεσιν ετυχεν ενθουσιώδους υποδοχής.

Χαιρετίζομεν μετά χαράς τήν τοιαΰτην συμμετοχήν ξέ
νων κινηματογραφικών οίκων είς τήν έν Θεσσαλονίκη 
Διεθνή Έκθεσιν καί εύχόμεθα δπως τήν Έινεμεκάνικα» 
ακολουθήσουν κατά τα επόμενα έτη καί άλλοι Οίκοι. Τό 
τοιοΰτον θά παρέχη την ευκαιρίαν είς τούς διευθυντάς 
των εν Έλλάδι Κινηματογραφικών επιχειρήσεων νά πα
ρακολουθούν εκ τοΰ σύνεγγυς τάς έπιτυγχανομένας τελειο
ποιήσεις είς τάς ιιηχανάς προβολής καί ήχητικάς εγκατα
στάσεις.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν ευκαιρίας, μηχανή προ
βολής A. Β. G , σι γχρανιζατέρ, άμπλιφικατέρ 
καί μεγάφωνον Φίλιπς. Πληροφορίαι ; «Μέτρο- 
Γκόλντουϊν-Μάϋερ», Θεμιστοκλέους 13,'Αβήναι.

ΕΙΛΗΪΕΙΪ ΟΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΝ
Ποάγα. Τό υπουργείου τοΰ Εμπορίου έπέτρεψε 

τήν ελευθέρου έν τή Τσεχοσλοβακία εισαγωγήν τών 
κάτωθι 4 γερμανικών Φίλμ :

• ·Ι lente Abend bei mir», «Der Springer von Pontre- 
siua», «Die grosse Chance» καί «Hochzeit am Wolf- 
gangsee».

Λονδϊνον. Κατ’ άνακοινώσεις τοΰ κ. Hutchinson, 
διευθυντοΰ τής άγγλικής Φόξ, ή έπιχείρησις του θά 
λάβη τελειωτικώς έντα.ικά μέτρα ύπέρ τής άγγλι
κής παραγωγής ταινιών.

Ή άπόκτησιο ένός ίδιάζοντος στούντιο άποτελεϊ 
τό πρώτου της μέ . κατά τόν έρχόμενον μήνα
Σεπτέμβριον θά γιν ξις μέ τό πρόγραμμα 1934- 
1935 τής άγγλικής παραγωγής Φόξ. θά παράγεται 
μία ταινία κατά μήνα.

Χόλ.Ιν) ονν ·. Ο ρεσισέρ King Vidor έγνωστοποί- 
ησευ δτι τά δύο προσεχή φίλμ του θά τά «γυρίση» είς j 
τήν Εύρώπην. Ό ίδιος έκ παραλλήλου θά σκηνοθε- 
τήση είς τό Λονδίνου μίαν ταινίαν διά τόν ’Αλέξαν
δρον Κόρντα, ένώ συγχρόνως θά πρέπει νά «γυρισθή» 
μία δεύτερα τοιαύτη έν Ρωσσία κατά παραγγελίαν 
τών Ηνωμένων Καλλιτεχνών.

ΤΤ-α ‘Υύριη Κατά πληροφορίας τής «Motion Pi
cture Daily», άπηγορεύθη είς τό προάστειον Ντε- 
τρόΐτ, κατά διαταγήν τοΰ Διευθυντοΰ τής Αστυνο
μίας Πίκερτ καί τοΰ άνωτέρου Έπιθεωρητοΰ Σμίθ, 
ή προβολή τοΰ γνωστού γερμανικοΰ έργου μέ τόν 
τίτλον «Χιτλερική Κυβέρνησις», τό όποιον έχει τεθή 
ύπό δίωξιν είς πολλά Κράτη. Ό Πίκερτ περιγράφει 
τό Φίλμ τοΰτο ώς μίαν «οφθαλμοφανή άπάτήν».

Χόλλυγουντ. Καθ’ ά ψιθυρίζεται μεταξύ τών κα
λώς πληροφορημένων κύκλων, έπίκειται ό γάμος τοΰ 
Ίω»ήφ Σένχ. διευθυντοΰ τών Ηνωμένων Καλλιτε
χνών, μετά τής άγγλίδος καλλιτέχνιδος τοΰ Κινημα
τογράφου Merle Dberon. ‘Η έν λόγω ηθοποιός υπο
δύεται τόν ρόλον τής Anna Bolleyn είς τό έργον «'Έξ 
γυναίκες καί είς Βασιλεύς», τοΰ οποίου ή πρεμιέρα 
έδόθη πρό τινων μηνών είς τό Βερολΐνον έπί παρου
σία της. Ή Φίρμα Σένκ εΐχεν ένοικιάσει τήν ταινίαν 
ταύτην έν ’Αμερική. , , ,

Κοπεγχάγη. Τήν 30ήν παρελθ. ’Ιουλίου έγενετο ή 
σύγχρονος προβολή τοΰ μεγάλου φίλμ τής Οΰφα 
«Gild» είς τρία Κινηματοθέατρα τής δανικής πρω- 
τευούσης. Ή συρροή τοΰ Κοινού υπήρξε τόσον με
γάλη καί είς τά τρία θέατρα Alexandra, Colosseum 
Triangel theatret, ώστε τά Ταμεία των ήναγκάσθη- 
σαν νά διακόψουν τήν περαιτέρω έκδοσιν είσιτηρίων. 
Ή πρεμιέρα τοΰ έργου προεκάλεσεν άκράτητον τό 
ένδιαφέρόν τών θεατών.

Παρίσιοι. Ό Άλμπέρ Πρεζάν ,έπαναρχίζει τάς 
έργασίας του μέ τά νέα του άνευ τίτλου μέχρι °τιγ- 
μής Φίλμ, μέ ρεζισέρ τόν Κούρτ Μπέρναρτ καί μέ 
παρτνέρ τήν Daniele Νταριέ.

Φίομα παραγωγής εΐνε «Les films Ρ. I. de Venloo».
Ρώμη — Ό Πάπας Πΐος ό XI έδέχθη είς άκρόα_- 

σιν είς τό Castelgandolfo τούς άντιπροσώπους τοΰ 
Κινηματογραφικού Τύπου, οΐτινες έφθασαν ένταΰθα 
προερχόμενοι άπό τό έν Βενετία συγκροτηθεν διεθνές 
Συνέδριου Ταινιών.

Κατά τήν άκρόασιν ό άρχηγός τής Καθολικής Εκ
κλησίας έπωφελήθη τής εύκαιριας διά νά έπιτιμήση 
μέ λόγια καυστικά τήν άνηθικότητα μερικών Φίλμ 
καί έκάλεσε τόν Τύπον ινα, άπό καθήκοντος,, κατα- 
πολεμήση δραστηρίως τήν τοιούτου είδους τάσιν καί 
έξέλιξιν τής Κινηματογραφικής Τέχνης. ,

Δέν πρόκειται περί θρησκευτικού,τίνος ζητήμα
τος, άλλά περί τοιούτου άφορωντος τήν άνθρωπινην 
ηθικήν, έφ’ δσον εΐνε στατιστικώς άποδεδειγμένον 
δτι συρρέουσιν είς τά Κινηματοθέατρα 87.000.000 
προσώπων κατά μήνα.

Ο ΚΙΝΗΜ ΤΥΠΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΎΝΕΔΡΌΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ. Τήν Δευτέραν τής 6ης τρ. μηνό_ς είς 
τό περίφημον Λίντο καί είς τό γνωστόν πλέον ξενο
δοχείου Έξέλσιορ ήρξατο τών .έργασιών της _ή με
γάλη 'Επιτροπή τής ^ΔίεΌ-νονς ομοσπονδίας τον κινη- 
ματογραφι,Ηοϋ τύπου»-

Αξίζει τόν κόπον νά έκθέσωμεν μερικά πράγματα 
άπό τήν Ιστορίαν τής μεγάλης αύτής δημοσιογρα
φικής Όργανώσεως, μέ τήν άκόμη μεγαλειτέραν επι
βολήν της καί δύναμιν, ήν ήσκησεν, άσκεΐ καί δέν 
πρόκειται νά παύση άσκοΰσα είς τούς κύκλους τής 
κινηματογραφικής οικογένειας καί μέσα είς τούς 
κόλπους τοΰ Παγκοσμίου Κοινοΰ

Ή Ιδέα, τοΰ νά ένωθή καί κληθή είς δρασιν ό 
διεθνής Τύπος τοΰ Κινηματογράφου, έγεν ήθη έν Πα- 
ρισίοις καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ Συνεδρίου _ ταυ 
νιών τό όποιον είχε συγκληθή κατά τό 1926 υπό τοΰ 
διεθνούς ’Ινστιτούτου, πρός τόν σκοπόν μιας πνευμα
τικής συνεργασίας.

Μία έπιτροπή Δημοσιογράφων, ήτις είχε παρακο
λουθήσει τάς έργασίας τοΰ Συνεδρίου, ,ήσχολήθη 
μέ τόν καταρτισμόν τοΰ σχεδίου μιας ένώσεως τοΰ 
διεθνούς κινηματογραφικού τύπου, ή όποία θά ώψειλε 
νά έχη τήν έπίσημον έδραν της παρά τή έπιτροπή 
ταινιών τοΰ διεθνούς ’Ινστιτούτου, ϊνα μετ’ αύτής 
πνευματικώς συνεργάζεται.

Ή "Ενωσις αδτη θά ίδρύετο έν Βρυξέλλαις κατά 
τό 1927. Οί Βέλγοι έκπρόσωποι έπεδίωξαν άμέσως 
επαφήν μετά τών άνά τάς διαφόρους χώρας Υφιστα
μένων δημοσιογραφικών Συνδέσμων πλήν^λόγφ τής 
άναποφασιστικότητος καί τών ένδοιασμών μερικών 
τοιούτων Συνδέσμων, δέν έπραγματοποιήθη ή Γενική 
Συνέλευσις ίδρύσεως, ή όποία ε’χεν όρισθή διά 
τό 1927.

Αί διαπραγματεύσεις παρετάθησαν μεχρι_ του 
1929. Αίφνης, τήν 6ην ’Ιουλίου τοΰ 1930, διαρκοΰντος 
τοΰ έν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συνεδρίου Ταινιών, οί 
κατ’αύτό παριστάμενοι Γάλλοι, Ιταλοί καί Βέλγοι 
Δημοσιογράφοι άπεφάσισαν τελειωτικώς νά δώσουν 
ζωήν είς τήν "Ενωσιν. Επειδή δμως δέν, συνεβου- 
λεύθησαν έπί τοΰ προκειμένου τούς διαφόρους Εθνι
κούς Συνδέσμους, ή ύπό τών δημοσιογράφων τούτων 
ίδρυθεΐσα "Ενωσις, έβασίσθη έπί τών άτομικών άρ- 
χών τών Ιδρυτών της. Μόλις κατά τό έν έτει 1932 
συγκροτηθεν έν Λονδίνω Συνέδριον Ταινιών,~ το Κα
ταστατικόν τής Ένώσεως έρυθμίσθη έπί τή βάσει 
τών γενικωτέρων γνωμών τών διαφόρων έθνικών 
Συνδέσμων, τών Συνδέσμων δηλαδή έκείνων ών τά 
μέλη άποκλειστικώς άνήκουσιν είς τήν δημοσιογρα
φικήν οικογένειαν τοΰ Κινηματογράφου.

Ή Διεθνής "Ενωσις τοΰ Κινηματογραφικού Τύπου 
άποσκοπεΐ δπως ένώση τούς δημοσιογράφους τοΰ 
Κινηματογράφου είς ώργανωμένους ειδικούς Συνδέ
σμους καθ’ δλας τάς Χώρας καί έφ’ δσον τοΰτο εΐνε 
δυνατόν. Περαιτέρω άποβλέπει είς τήν προάσπισιν 
τών γενικών συμφερόντων, τής κοινωνικής τάξεώς 
των κλπ. Έκτος τούτων, σκοπόν έχει νά διαβιβάζρ 
πρός τούς ύπ’ αύτήν Συνδέσμους τάς ειδήσεις έκεί- 
νας αί όποΐαι γενικώς ένδιαφέρουν τόν Κινηματο
γραφικόν Τύπον καί νά διευκολύνη τά ταξείδια τών 
δημοσιογράφων άπό Χώρας είς Χώραν.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τόν τρέχ. μήνα Σεπτέμβριον λήγουν αΐ συνδρο- 

μαί τών κ.«. Χαρ. Μπόλα, Όδ. Καπάδαη καί Β. Μάλ
τα (Άθήναι), Α. Τσαούτου (Βόλος), Ίακ. Χατζηδημη- 
τρίου καί’Π. Χατζηανδρέα (Μυτιλήνη), Δ. Σκευάκη 
(θεσ)νίκη), Π. Μαρόγλου (Χαλκίς), Δ. Μαυροβίτη (Κα
στόρια), Κ. ’Αποστόλου (Καβάλλα) καί Νικ. Κύπρια· 
νοΟ (Λάρνακα-Κύπρου).
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ΕΚΛΕΨΑΝ
ΕΝΑΝ... ΑΝΔΡΑ!!

Παραγωγή: ΕΡΙΧ ΠΟΜΜΕΡ 
Σκηνοθεσία: ΜΑΞ ΟΦΙΛΣ

Πρωταγωνισταΐ
ΛΙΛΗ ΝΤΑΜΙΤΑ - ΑΝΡΙ ΓΚΑΡΑ 
Είδύλλιον Ερωτικής Περιπετείας 
σ’ ϊνα πλαίσιον φαντασμαγορικόν 

στάς άκτάς τής Μεσογείου
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0 ΜΕΓΑΣ ΔΙΜΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗ MAZY ΜΑΣ

t

Η ΛΙΑΙΑΝ ΧΑΡΒΕΎ’
στό τελευταίο της αριστούργημα

ΕΟΫΖΑΝΑ
Μέ τόν ΖΕΝΕ ΡΑΎΜΟΝΤ

καί τις περίφημες 
ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΕΣ τοΰ

ΠΟΔΡΕΓΚΟ

Έκδοσις γαλλική

ΑΠΟΨΕ
ΘΑΡΘΩ ΚΟΝΤΑ

ΣΟΥ
‘Υπέροχος γερμανική όπερέττα

ΤΖΕΝΝΥ ΠΟΥΓΚΟ

ΠΑΟΥΛ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ

ΛΕΟ ΤΙΝΕΝ

Α

0 ΠΡΙΓΚΗΨ
ΤΟΥ ΠΙΠΕΡΣΤΑΙΝ

Γαλλική Όπερέττα
Καλλιτεχνική διεύθυνσις

ΦΡΕΔ ΜΠΑΚΟΣ
Σκηνοθεσία ΣΑΡΛ ANTON 

Πρωταγωνισταΐ 
ΦΛΟΡΕΛ—ΛΟΥΒΙΝΙ 
ΚΛΩΝΤ ΝΤΩΦΕΝ 

ΖΑΝ ΣΕΊ ΡΕΛ

> I Λ Μ
ΓΡΑΦΕΙΑ; ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ Αί ΑΙ

Τηλ«γρα< ·°ΞΦ1ΛΜ ΑΡίθ. ΤΗΛΕΦ. 22.654
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JO «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Μία ένδιαφέρουσα τόν κινηματ τγριφικόν κόσμον συνέν τευξις.— Ή τροποποίησις ιοΰ νόμου τοϋ 43Τ7 
.περί έλληνικοΰ όργανισμοΰ τουρισμοΰ. — 'Έγκυροι δηλώσεις τοϋ κ. I. Τουρνάκη διευθυντοΰ Ε.Ο.Τ 
πρός διακεκριμμένον συνεργάτην μας.— Τό μέλλον τής έλλην κινημ. παραγωγής καί αί κρατικοί 

άντιλήψεις.— Ο κινηματογράφος άσκεϊ τεράστιον έπίδρασιν έπί τοϋ μέλλοντος τής φυλής.

Συνεπείς πρός τάς οδηγίας τής αγαπητής Διευ- 
θύνσεως τοΰ «Κινημ. Άστέρος» άφ ένός καί άφ’ ε
τέρου, έχοντες ΰπ’ δψιν τήν τόσον εύγενώς παρα- 
σχεθεΐσαν ήμΐν έκ τών προτέρων άκρόσσίλ’ έκ μέ
ρους τοΰ γεν. Διευθυντοΰ τοΰ Έλλην. ’Οργανισμού 
Τουρισμοΰ, μετέβην τόν παρ. Δευτέραν είς τά έπί 
τής όδοϋ Φιλελλήνων γραφεία τοΰ Όργανισμοΰ 
Τουρισμοΰ.

Πολύ πρό τής όρισθείσης διά τήν συνέντευξιν ώ
ρας, ό άκοόραστος Διευθυντής είχεν ήδη έπιδοθή 
είς τά άφορώντα τήν πολυσχιδή έργασίαν του. ή ό
ποια δέν έχει ποτέ τελειωμό. Έν τώ μεταξύ πρόθυ
μος ή υπηρεσία μας ώδήγησεν είς τήν παραπλεύρως 
τοΰ γραφείου τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ αίθουσαν άναμο- 
νής. Όλίγα, άπλά άλλά κομψά έπιπλα, σκυριανής 
πιθανώς τέχνης καί τρεις ή τέσσαρες άνάγλυφοι 
χάρται, άποτελοΰν τήν διακόσμησίν της. Τά μάτια 
μου είχαν πέσει έπάνω στό Χάρτη τοΰ Λιμένος Πει
ραιώς καί τής Σαλαμίνας. Μεταξύ Ψυτταλείας καί 
τοΰ μικροΰ ’Ακρωτηρίου «Κυνός ουρά-, πρό τοΰ Κα
ματερού καί τοΰ έναντι Περάματος, έπεξεργάζομαι 
τήν είκονογραφημένην παράταξιν τού Περσικοΰ Στό
λου μέ τάς έναντι αύτοΰ παρατεταγμένας τριήρεις 
τοΰ Εύρυβιάδου καί τοΰ Θεμιστοκλέους. "Ενα ση- 
μεΐον έπί τοΰ Αιγάλεω δεικνύει τόν θρόνον τοΰ 
Ξέρξου, άπό τόν όποιον ό Άσιάτης έκεϊνος Μονάρ
χης παρηκολούθησε τήν ιστορικήν έκείνην καταστρε
πτικήν ήτταν τοΰ Περσικού Στόλου κατά τήν έν 
«Σαλαμΐνι ναυμαχίαν».

Καλός ναύαρχος ό μακαρίτης Εύρυβιάδης, μά 
πειό έξυπνος καί πονηρός ό Θεμιστοκλής μέ τό 
γνωστό του σχέδιο νά παρασόρη τόν φοβερόν έκεΐ- 
νον στόλον τού ζτέρξη στό μικρό στενό τοΰ Περάμα
τος καί τής σημερινής νησίδος τοΰ Άγ. Γεωργίου 
σέ τρόπο ποΰ νά μήν ήμπορή νά δράση έν τώ συνό- 
λω του.

Αλήθεια, δέν είναι καί μικρό πράγμα 1207 πλοία 
μέ 275.UOO ναΰτες νά τά βάλουν μέ 380 τριήρεις ποΰ 
δέν είχαν περισσότερους άπό 85.000 θαλασσολύκους!

'Η Ιστορία μέ τάς άναμνήσεις θά μάς έκαμνε νά 
λησμονήσωμεν τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς μας. άν 
δέν ήνοιγεν αίφνης ή παραπλεύρως πόρτα διά νά 
άντικρίσωμεν τό χαμόγελο τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ 
τοΰ Ε. Ο. Τ.

Μάς παρεκάλεσε νά είσέλθωμεν στό ιδιαίτερο 
Γραφεϊον του. Έπάνω ο’ ένα μακρύ τραπέζι τής μέ
σης διακρίνουμε ένα σωρό άπό χαρτιά καί κά;ι προ
σχέδια. Σωρεία καλλιτεχνικών φωτογραφιών άπό 
έκεΐνες ποΰ διαφημίζουν τά τουριστικά κέντρα τής 
πατρίδος μας. τούς τύπους τών νησιών της. τά ήθη 
καί τά έθιμα. Εύρίσκομε τόν καιρό νά τά φυλ
λομετρήσουμε, σέ μιά στιγμή ποΰ δ Γεν. Διευθυντής 
ζητεί έπιμόνως άπό τήν ύπάλληλον κ. Κάζου νά 
άναζητήση μερικαΐς φωτογραφίαις άπό τήν Πανήγυ- 
ρι τής Ευαγγελίστριας τής Τήνου Υπάλληλοι τοΰ 
Όργανισμοΰ πηγαινοέρχονται διά νά ζητήσουν οδη
γίας ή νά λάβουν διαταγάς. Οί κλητήρες διαρκώς 
αναγγέλλουν τοΰς άναμένοντας.

Ό κ. Γουρνάκης. διευθειών μέ τό χαρακτηριστικό 
^ου νευρικό κάπως τάκτ τήν κάθε έπείγουσα υπόθεσι 

ποΰ άφορά τήν λειτουργίαν τοΰ Όργανισμοΰ. τοΰ 
οποίου τόσον έπαξίως προΐσταται, έπιθυμών νά θέση 
έαυτόν είς τήν διάθεσιν τοΰ δημοσιογράφου, παρα
μερίζει κάθε άλλη τέλος άσχολία του. Όποιος έ- 
γνώρισε τόν πνευματώδη καί άνήσυχον Γεν. Διευ 
θυντήν τοΰ Ε.Ο.Τ. δέν όφείλει νά άγνοή τήν ιδιαιτέ
ραν του αγάπην καί έκτίμησιν πρός τήν τάξιν μας.

θά προσπαθήσωμεν νά δώοωμεν άπό τών στη
λών μας μίαν σύντομον σκιαγραφίαν μέ όλίγας βιο- 
γραφικάς του σημειώσεις.

Ό κ; I. Τουρνάκης, έγεννήθη έν Κιάτω τής Κο
ρινθίας τό 1894. Είνε διπλωματούχος τής Νομικής 
Σχολής ’Αθηνών, τιμηθείς μέ τά δύο βραβεία Ράλλη 
καί Παπαστράτου. Τάς κοινωνικός καί οικονομικός 
σπουδάς συνεπλήρωσεν έν Γαλλία, Γερμανία καί 
Ελβετία. Εν έτει 1925 τώ άνετέθη ή Γενική Γραμμα
τεία τοΰ Υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας, μεθ’ 
δ άπεστάλη διαδοχικώς ώς πληρεξούσιος άντιπρό- 
σωπος τής Κυβερνήσεως είς τό διεθνές Συνέδριον 
Έργασίας κατά τά έτη 1927 καί 1928 καί είς τήν 
Οικονομικήν Διάσκεψιν τής Κοινωνίας τών Εθνών 
ύπήρξεν άναπληρωτής τοΰ ύπουογοΰ τής Εθνικής 
Οικονομίας είς τήν Συνδιάσκεψιν έργασίας τοΰ 
1929, μέλος τής Διεθνούς Διασκέψεως Έρεύνης τοΰ 
Β. I. Τ. καί τέλος ’Αντιπρόεδρος τού Συμβουλίου 
Έργασίας. ώνομάσθη επίτιμος Καθηγητής τής Πο
λιτικής Οικονομίας έφαρμοσθείσης είς τήν Άνωτά- 
την Σχολήν τών Οικονομικών καί Εμπορικών Σπου
δών. έπί τρία δέ συνεχή σχολικά έτη (1931 -1932— 
1933) έχρημάτισε Διευθυντής καί Άντιπρύτανις τοΰ 
σοβαροΰ τούτου ’Ιδρύματος.
• Τό Δ. Συμβούλιον τοΰ Τουρισμού, είς μίαν τών 
τελευταίων συνεδριάσεών του, ήχθη είς τήν άπόφα- 
οιν ύποδείξεως Γενικού Διευθυντοΰ τοΰ Έλληνικοΰ 
Όργανισμοΰ Τουρισμοΰ, ώς τοιοΰτον δέ όμοφώνως 
έξελέξατο τόν κ. Ίωάννην Τουρνάκην, τέως Διευ
θυντήν τής Άνωτάτης Σχολής τών Οικονομικών καί 
Εμπορικών Επιστημών.

Τό παρελθόν τοΰ κ. Τουρνάκη. γεμάτο άπό χα
ρακτηριστικήν δράσιν, ή μεγάλη του έγκυκλοπαι- 
δική μόρφωσις, τό άκαμπτον τοΰ χαρακτήρας του. 
τό εύγενές- του, ήθος καί τό σπινθηροβόλο πνεΰμά 
τΟυ, δλ’α μαζύ έφανέρωναν πώς δέν ήτο δυνατόν νά 
ήταν κάποιος άλλος περισσότερον ένδεδειγμένος γιά 
τό αξίωμα αύτό, γιά τήν θέσι αύτήν. είς τήν όποιαν 
θά μπόρεση νά άναπτύξη δλα τά πνευματικά του 
χαρίσματα, τό οργανωτικόν του μυαλό, άφοΰ γιά 
τοΰτο μας δίνει έγγύησι τό παρελθόν του.

Ό νέος Γενικός Διευθυντής τοΰ Ε.Ο.Τ. κ. Τουρ
νάκης, ανήκει πλέον είς τό ’Έθνος.

Μοΰ προσέφερεν ένα γνήσιο αιγυπτιακό σιγαρέτ- 
το Nestor Gianacli».

Καπνίζομεν καί έπί τέλους μόνοι !
— Κύριε Διευθυντά. ό «Κινημα'ογραψικός Άστήρ» 

δΓ έμοΰ, έπιθυμεΐ ν’ άκούση άπό τό στόμα σας ώρι- 
σμένα πράγματα, άφορώντα τόν έν γένει Κινηματο
γραφικόν Κόσμον τής Χώρας μας. Δέν σάς άποκρύ- 
πτομεν δτι διατελεΐ οΰτος είς πραγματικήν άναστά- 
τωσιν, κατόπιν άρθρων τινών τοΰ ύπό έπιψήφισιν 
Νομοσχεδίου.

—Διαβιβάσατε, παρακαλώ, τούς θερμούς χαιρε
τισμούς', μου πρός τόν «Κινημ.’Αστέρα» καί δι'αύτοΰ 
πρός άπαντα τόν Κινηματογραφικόν Κόσμον τονί- 
ζοντες δτι κάθε Κρατικόν μέτρον ποΰ θά ληφθή. θά 
άποβλέπη είς τό γενικόν καλόν, χωρίς νά παραγνω- 
ρισθώσι καί τά τυχόν θιχθησόμενα ιδιωτικά συμφέ
ροντα, τά όποια προτιθέμεθα οπωσδήποτε νά προ- 
στατεύσωμεν καί νά μή άδικήσωμεν.

—Είνε άληθές, Κύριε Γενικέ Διευθυντά, δτι θά 
άπαγορευθή τοΰ λοιπού ή κατασκευή Ταυ. ιών ύπό 
Εταιριών ή Παραγωγών έν γένει έν Έλλάδι ; (τοΰτο 
σχεδόν άφίνει νά έννοηθή σχετική παράγραφος τοΰ 
άρθρου 15 τοΰ Σχεδίου Νόμου «Περί τροποποιήσεως 
τοΰ Νόμου 4377 περί Έλληνικοΰ Όργανισμοΰ Του
ρισμού»).

—Τό άρθρον 15 θά άτονίση —διά νά μή εϊπω δτι 
έξηλείφθη, άπήντησενό κ. Τουρνάκης. Τοΰτο έγένετο 
διά νά έπακολουθήση ή σύστασις μιας Επιτροπής, 
άπαρτισθησομένης άπό άνωτέρους ύπσλλήλους τών 
διαφόρων υπουργείων, κατ’έκλογήν τών κ. κ. υπουρ
γών, ής έργον θά ήναι μία είδικωτέρα καί πλέον 
έμπεριστατωμένη μελέτη τοΰ δλου Κινηματογραφι
κού ζητήματος καί δή τής ίδρύσεως μιας έταιρ^ας. Ή 
εταιρία αυτή, ώς σκεπτόμεθα. θά συσταθή τή άρω- 
γή τών Τραπεζών Ελλάδος κσί Εθνικής μέ άρχι- 
κόν πιθανώς Κεφάλαιον 15.000.000 δραχδών, θά τέ
λη δέ ύπό τήν έπίσημον έποπτείαν τοΰ Κράτους.

Είς τήν ίδρυθησομένην ουτω Μετοχικήν Εταιρίαν 
θά παραχωρηθή τό προνόμιον τής άποκλειστικής λή- 
ψεως έλληνικών Ταινιών, τόσον μορφωτικών δσον 
καί γενικωτέρου ένδιαφέροντος.

Μία καταφατική επομένως άπάντησις είς τό ερώ
τημά σας, δέν θά απείχε πολύ τής άληθείας.

—Παρόμοια^μέτρα έλήφθησαν καί είς άλλα Κρά
τη; τολμώμεν νά έρωτήσωμεν.

— Βεβαίως άπήντησεν ό κ. Τουργάκης. Δέν σάς 
αναφέρω τήν Ρωσσίαν, ή όποια έκρατικοποίησεν, 
ώς είνε γνωστόν, μεταξύ πολλών άλλων καί τόν 
Κινηματογράφον. Σάς αναφέρω δμως τήν ’Ιταλίαν, 
τής όποίας*τά  αναδημιουργικά μέτρα περί τά άφο
ρώντα τάς Κινηματογραφικάς_Έπ,ιχειρήσεις, πολλα- 
χώς έπιχορηγουμένας ύπό τοΰ^Κράτους, έφερον μίαν 
αληθινήν έπανάστασιν^είς τήν νέαν ταύτην δύναμιν 
διαπαιδαγωγήσεως τών Λαών.

Άντιστοίχως δμως έπεβλήθησαν έκασταχου καί 
διά Νόμων, πλεΐσται^,δσαι υποχρεώσεις δεσμεύουσαι 
τάς Κινηματογραφικός Επιχειρήσεις, πρός τό γενι
κόν καλόν έκάστης χώρας.

Είς τήν Γερμανίαν π. χ. ισχύει ή αναγκαστική 
κατασκευή καί προβολή κρατικών ταινιών, ϋπό τών 
Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων, κατά ποσοστόν ά- 
νερχόμενον είς 20 ο)ο. Πορόμοια μέτρα έχουν άρχί- 
σει λαμβανόμενα'καί είς άλλα, Κράτη, συμπεριλαμ- 
βανομένης καί τής Βραζιλίας άκόμη.

Είνε εύτύχημα δτι, έστω καί τήν τελευταίαν ώ
ραν, άνανήψαντες, άναλαμβάνομεν τό βαρύ, άλλά 
καί εύχάριστον έργον, νά δώσωμεν μίαν νέαν καί 
μάλλον ύγιά κατεύθυνσιν είς τό τόσον έκπολιτιστικόν, 
πλήν ταί ψυχοφθόρον ένίοτε, έργον τοΰ Κινηματο
γράφου είς τήν Πατρίδα μας. Εύελπιστώ δτι θά έπι- 
τύχωμεν τοΰ σκοπού _μας.

— Μπορείτε νά μοΰ λύσετε μίαν άπορίαν, Κύριε 
Γεν. Διευθυντά;

Ό κ. Τουρνάκης, μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν 
προσήνειαν καί τόν ένθουσιασμόν ^που φλογίζει τήν 
ψυχή του, μοΰ είπε χαρακτηριστικώς «... οτάς διατα- 
γάς σας καί δλος αύτιά !». . „ .

—Προκειμένου τό Κράτος νά υίοθετήση συντομως 
τάς άπόψεις σας διά τής Νομοθετικής όδοΰ, θά έχετε 
τήν καλωσύνην νά μάς πληροφορήσητε,, τί θά άπογί- 
νουν οί σημερινοί κάτοχοι Μηχανών λήψεως Κινημα
τογραφικών Ταινιών έν Έλλάδι καί όποια θά ήναι ή 
θέσις τών μέχρι σήμερον άσκούντων τό έπάγγελμα
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τοΰ„Κινηματογραφΐστοϋ, έφ’ δσον αύτά καί μόνον 
είνε τά μέσα τής ζωής των σήμερον ;

— Εύχαρίστως, άπήντησεν ό Γενικός Διευθυντής 
τοΰ Ε.Ο.Τ.

—θά άσκήσωμεν έλεγχον αύστηρόν. Οί κάτοχοι 
τών άχρήστων Μηχανημάτων λήψεως θά άποζημιω- 
θώσι κατά μοίραν δικαίαν, τών μηχανών των έξαγο- 
ραζομένων ύπό τής Εταιρίας. "Οσοι δμως έκ τού
των κατ-χουσι τοιαΰτα, δυνάμενα νά χρηοιμοποιη- 
θώσιν ύπό τής ίδρυθησομένης Εταιρίας, θά δόναν- 
ται νά συνεισφέρωσι ταΰτα'είς τήν Εταιρίαν, γινό
μενοι αύτομάτως μέτοχοι αύτής κατ’ άνάλογον πο
σοστόν,

Τό μέγιστον μέρος τοΰ προσωπικού τής Εταιρίας 
θά άπαρτισθή άπό τούς έν άναγκαστική άνεργία πα- 
ραμένοντας ουτω ύπαλλήλους των.

—"Ωστε δέν θά έπιτραπή είς τό μέλλον ή σύστασις 
μιας νέαςοίασδήποτε ίδωτικής—ούτως είπεΐν—Εται
ρίας Παραγωγής Ταινιών, μέ όσονδήποτε μεγάλα 
Κεφάλαια καί άν έπρόκειτο νά διαθέση αϋτη ;

—Βεβαίως δχι, προσέθεσεν άμέσως ό πνευματώ
δης συνομιλητής μου.

—Οόσιαστικώς λοιπόν καταργεΐται ή άσκησις τοΰ 
έπαγγέλματος τούτου;

—Πιθανότατα ναι '.
Όλίγαι στιγμαί σιωπής διέρρευσαν, καί εις τών 

κλητήρων τής ύπηρεσίας τοΰ Ε.Ο.Τ. προσήλθε διά 
νά άναγγείλη τήν έπίσκεψιν τοΰ Άντιστρατήγου κ. Ί.

Ό κ. Γεν. Διευθυντής, άπερροφημένος άπό τάς 
σκέψεις του έπί τοΰ φλέγοντος ζητήματος τής άκρο- 
άσεώς μου. διηυθέτησε καταλλήλως τά τοΰ έπισκέ- 
πτου' μεθ’ δ, μέ περισσήν προθυμίαν καί εύγένειαν 
έθεσεν έαυτόν είς τήν διάθεσιν τοΰ «Κινηματογραφι
κού Άστέρος«.

—Θά ύπάρχουν πάντοτε μικραί ταινίαι διά τούς 
7 πρώτης βιζιόν Κινηματογράφους, οϊτινες άλλάζουν 
έβδομαδιαίως πρόγραμμα ;

— ’Ασφαλώς, μοΰ άπήντησεν.
—Αί ύποχρεωτικώς προβαλλόμεναι είς τήν άρχήν 

έκάστου προγράμματος μικροταινίαι, θά πληρώνων- 
ται ύπό τών Διευθυντών τών Κινηματοθεάτρων καί 
άντί τίνος ποσοΰ ;

—Μεχοις έπιψηφίσεως καί ένάρξεως τής ισχύος 
τοΰ νέου Νόμου, θά ίσχύη ή διάταξις καθ’ ήν οί Κι
νηματογράφοι θά ύποχρεοΰνται νά προβάλλωσι, μέ 
έσβεσμένα τά φώτα κλπ., τάς κρατικός μικροταινίας 
αϊτινες θά δίδωνται είς τάς Επιχειρήσεις βεβαίως 
έπί πληρωμή. Ή άξια των θά καθορισθή έν καιρώ.

‘Η άκρόασις, έβλεπον δτι παρετείνετο, ένώ ό χρό
νος πολύτιμος μέν δΓ έμέ. πολυτιμώτερος δμως διά 
τόν κ. Γεν. Διευθυντήν τοΰ Ε.Ο.Τ. δέν θά ήδύνατο νά 
έπαρκέση είς πληθώραν έρωτημάτων μου, τά όποια 
θά έχρηζον άπαντήσεως.

Μίαν τελευταίαν έρώ ησιν. κ. Γεν. Διευθυντά.
—Ποιοι οί πόροι τοΰ Ε.Ο.Τ. διά τό Κινηματογρα

φικόν του Τμήμα ;
—θά γίνη, ώς άνωτέρω, έν άρχικόν δάνειον p0xpt 

ποσοΰ 15.000 000 δραχμών.
Τόν ηύχαρίστησα θερμότατα διά τήν τιμήν, μέ 

προέπεμψεν ό τόσον εύγενικός, σοφός καί άκούρα- 
στος Γεν. Διευθυντής τοΰ Ε.Ο.Τ. καί μοΰ έξέφρασε τήν 
έλπίδα γιά μιά καλλίτερη μελλοντική σταδιοδρομία 
τών Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων είς τήν χώραν 
μας, είς τήν όποιαν είνε διατεθειμένος νά παράσχη 
τήν Συνδρομήν του άμέριστον. ‘Ανς.
ΑΛΛΑΓΗ Δ1ΕΓΘΤΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ

Τά γραφεία τοϋ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΑΣΤΕΡΟΣ» μετεφέρθησαν άπό 1 ης Σεπτεμ
βρίου είς τό έπί τής όδοϋ Σωκράτους άριθ. 43 
μέγαρον Πικραμμένου (α όροφος) καί άκριβώς 
έναντι τοϋ οικήματος δπου τά παλατά γραφεία.
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ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ “ΑΣΤΕΡΩΝ,,
"Εϊμς “Αντριαν Νυμφευμένη μέ τόν Στέφεν "Εϊμς. 

Έγεννήθη είς τό Τεξάς. 'Ομοιάζει καταπληκτικά μέ 
τήν Τζόαν Κράουφορντ. ’Ανήκει είς τήν έταιρείαν 
Παραμάουντ. Ένεφανίσθη είς τά έργα: Κακό Μπρον- 
τγουαίη» τής «Φόξ,·. «Άπό τήν Κόλασι στόν Ουρα
νό» καί «Νυκτερινή ιστορία τής Παραμάουντ.

Ρίτααρ "Αρλεν Νυμφευμένος μέ τήν τέως πάρτ- 
ναιρ τοϋ Χάρολντ Λόϋντ Ζομπίνα Ράλστον. Έγεν
νήθη είς "Αγιον ήίαϋλον τής ’Αμερικής μίαν Ίην Σε
πτεμβρίου. ’Ανήκει τήν Παραμάουντ. Τελευταία του 
έργα: «Ή νήσος τών Χαμένων ψυχών , Τά Σπα
σμένα φτερά», «Τό τραγούδι τοϋ Άετοϋ» καί «Χιου
μοριστικό Κολλέγιο».

Τζώοτζ "Αρλις Σύζυγος τής Φλώρενς Μοντγκό- 
μερυ. θεωρείται άπό τούς καλλιτέρους ήθοποιούς 
τής Αμερικής. Έγεννήθη είς τό Λονδϊνον, τήν 10 ’Α
πριλίου 18... Άστήρ τής έταιρίας Βάρνερ. Πρωτηγω- 
νίστησεν είς τά έργα : «Διακοπαί τοΰ Βασιλέως-, 
«Εργατικός άνθρωπος» καί «Βολταϊρος».

Νίλς “Αστερ Διεζεύχθη τήν Βίβιαν Ντάνκαν, Έ
γεννήθη είς τήν Στοκχόλμην τής Σουηδίας τάς 17 
’Ιανουάριου 18... ’Ανήκει είς τήν εταιρείαν «Μετρό- 
Γκόλντουΐν». "Ελαβε μέρος είς τά φίλμς : «Μυστικά 
τής Γαλλικής Αστυνομίας» τής «Ράντιο . «Στρατη
γός Γιεν» τής Κολοΰμπια» Νυκτερινή Πτήσις» τής 
Μετρό» καί «Ραψωδία·.

Μαίρη "Αστορ, Νυμφευμένη μέ τόν Δόκτωρα Φράν 
κλίν Δόρπε. ’Ανεξάρτητος. "Ελαβε μέρος είς τάσ ται
νίας: «Ό μικρός Γιάντ-, τής «Βάρνερ», «Τζένιυ 
Γκέρχαρντ» τής «Παραμάουντ», Δύναμις καί Δόξα» 
τής «Φόξ».

Λιοϋ "Αύρες Διεζεύχθη τήν Λόλα Λέΐν. Έγεννήθη 
είς τήν Μινεάπολιν, τάς 28 Δεκεμβρίου 19... Άστήρ 
τής «Γιουνίβερσαλ». Τελευταία έργα είς τά όποια 
πρωτηγωνίστησε: «Νυκτερινός Κόσμος καί «Ο. Κ. 
’Αμερική» τής Γιουνήβερσαλ, Τό Πανηγύρι τής ζωής» 
καί «Ή άδυναμία μου» τής Φόξ»

Τζών Μπάρρυμορ Σύζυγος τής Ντολόρες Κοστέλ- 
λο. Έγεννήθη είς τήν Φιλαδέλφειαν, τάς 15 Φεβρουά
ριου 18.. Άστήρ τής ΜετρόΤκόλντουΐν». Νεώτερα 
έργα : «Τό Λυκόφως τών Τσάρων», «Δεϊπνον είς 
τάς όκτώ», «Νυκτερινή πτήσις», «Συγκέντρωοις στή 
Βιέννη» τής «Μετρό» «Τό πάζ» τής «Ράντιο .

Λάιονελ Μττάρρνμορ Σύζυγος τής Ίρέν Φένβικ. 
Έγεννήθη είς τήν Φιλαδέλφειαν, τάς 28 Απριλίου 
18...  Πρεσβύτερος άδελφός τής οικογένειας Μπάρ-
ρυμορ. Άστήρ τής «Μετρό-Γκόλντουΐν». Τά νεώτερα 
έργα είς τά όποια πρωτηγωνίστησεν «Ρασποΰτιν καί 
Αύτοκράτειρα», «Λυκόφως τών τσάρων», - Νυκτερινή 
Πτήσις», «Δεϊπνον είς τάς όκτώ», «Παράξενος γυ 
ρισμός»

Ρίτααρ Μπάρϋ-ελμες. Νυμφευυένος μέ τήν Γ>έσ· 
σκιά Σέρτξεντ. Έγεννήθη είς τήν Νέαν Ύόρκην, τήν 
9 Μαΐου 18 ... Άπό τούς παλαιμάχους τοΰ Αμερικά
νικου κινηματογράφου καί πρωταγωνιστής τών πρώ
των έργων τοϋ Γκρίφφιδ. Είναι άστήρ τής «Φέρστ 
Νάσιοναλ». Τελευταία τοΰ έργα: «Κεντρικός άερο- 
λιμήν», καί «Buad Line».

Εγγραφαι συνδρομητών
Άμολ. Βουλγαρίδης Άθήναι 
Ν. Γεωργιάδης Ν. Κοκκινιά 
Γ. Παπαστόφας ,Αθήναι 
Χρ. Άξαρλής
Κινημ. «Αθηναϊκόν» »
Φόξ Φιλμ
Leo Film Paris »

1-10-034 μέχρι 30-9-935 
1- 9-934 » 30-8-935
1- 9-934 » 30 8 935
1-10 934 » 30-9-935
1- 9-934 » 30-8 935
1-10-934 » 309935 
1-10 934 » 30-9-935

0 NATAN ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΚΣ
Μετά μακροχρόνιον διαμονήν έν Αμερική, έπέ- 

στρεψε καί πάλιν στό Παρίσι ό κ. Bernard Natan, ό 
γνωστός διευθυντής τών τεραστίων κινηματογραφι
κών Επιχειρήσεων Bathe - Natan.

Έρωτηθείς ύπό τών δημοσιογράφων περί τών έν- 
τυπώσεών του έξ Αμερικής, ό κ. Nat η έδήλωσεν 
δτι κατά τήν γνώμην του, δέν είναι μακράν ό και
ρός κατά τόν όποιον θά έξασφαλισθή ή πραγματική 
πλέον σΰσφιγξις τών σχέσεων μεταξύ τών εύρωπαϊ- 
κών καί άμερικανικών εταιριών παραγωγής ταινιών.

Οί Ευρωπαίοι παραγωγοί δέν πρόκειται νά κατα- 
κτήσωσι τάς άμερικανικάς άγοράς, άλλ’ έπιθυμοϋσι 
νά μή καταπνίγωνται τά ίδικά των φιλμ. Ό κ. Natan 
πιστεύει δτι τά έν Ευρώπη παραγόμενα φιλμ, λόγω 
τών ιδεών των, λόγω τής τεχνικής άλλά καί καλλι
τεχνικής πρωτοτυπίας των, θά έχωσι πάντοτε μεγα- 
λυτέραν σημασίαν καί δΓ αύτό άκόμη, τό άμερικα- 
ικόν κοινόν.

Ό διευθυντής τής Pathe - Natan, έπεβεβαίωοε πε
ραιτέρω τήν πληροφορίαν δτι ή φίρμα του ίδρυσε 
Πρακτορεΐον έν Νέα Ύόρκη καί δτι ή έπιχείρησίς 
του άγκαζάρισε μέ τριετές συμβόλαιον τόν Charles 
Boyer.

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
— Κατά τό Φιλμ Κουριέρ τής 24.8.34, «Ό Κυρίαρχος 

τοΰ Κόσμου . τό μέγα εντυπωσιακό φιλμ τής Ν. D. 
L. S., προεβλήθη κατά τήν εβδομάδα 24—30ής Αύ
γουστου είς 17 συγχρόνως κινηματοθέατρα πρώτης 
βιζιόν τοΰ Βερολίνου.

— Γράφουν άπό τό Χόλλυγουντ δτι ή Έπιχείρησίς 
τοΰ Casino de Paris διεξάγει κατ’ αύτάς διαπραγμα
τεύσεις, μέσω ένός πράκτορος τοΰ Χόλλυγουντ, μέ 
τήν Μάρλενε Ντίτριχ.

— Σκοπός τών διαπραγματεύσεων τούτων εΐνε νά 
πεισθή καί κλείση ή καλλιτέχνις τής οθόνης ένα άγ- 
καζεμάν διά τήν τρέχουσαν περίοδον είς τό Καζίνο 
τών Παρίσίων.

— Κατά πληροφορίας έκ Λονδίνου τά Κεφάλαια 
τής London-Films ηύξήθησαν άπό Λίρας 50900 είς Λί
ρας 141000, λόγω τής εντατικής έργασίας τής Έπι- 
χειρήσεως ταύτης διά τήν νέαν σαιζόν.

—Τό άνυπομόνως άναμενόμενον ύπό τοΰ Ελλη
νικού κοινοδ πολύκροτο φιλμ τής Βίκυ Μπάουμ 
«ΛΑΚ Ω ΝΤΑΜ-> είσήλθεν άπό τής ιταρελθούσης 
Δευτέρας είς τήν 17ην έβδομάδα τής άδιακόπου θρι
αμβευτικής προβολής του είς τόν κινηματογράφον 
«Κολιζέ» τών Παρίσίων.

_ —Αγγέλλεται έκ Νέας Ύόρκης δτι τό νέον φιλμ 
τής Mae-West-Film του όποιου ό τίτλος Δέν εΐνε 
αμαρτία» είχεν ώς άποτέλεσμα ζωηροτάτας διαμαρ
τυρίας μέ έπακολούθημα τήν άπαγόρευσίν του, μετε- 
βαπτίσθη, πρός άποφυγήν νέων επιθέσεων τών Κα
θολικών κατά τής Παραμάουντ.

—Τό φιλμ τοΰτο θά φέρη τώρα τόν τίτλον «Ή 
εκλογή τών καθώς πρέπει κυρίων».

—Τό L. Β. Β.. άφ’ έτέρου, τής 2ας Αύγούστου, άγ- 
γέλλει δτι τό έφετεινό μουσικό άριστούργημα τής 
αύτής Εταιρείας «ΠΑΓΚΑΝ1ΝΙ», μετά τήν θριαμβευ
τικήν έπιτυχίαν του είς τό «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣΤ AM 
ΤΖΟ» τό μεγαλείτερο κινηματοθέατρο τοϋ Βερολί
νου, προβάλλεται, άπό τής 3 Αύγούστου, είς 25 συγ
χρόνως κινηματογράφους τής Γερμανικής πρωτευού- 
σης, σημειώσαν ουτω πρωτοφανές ρεκόρ.

— Κατά τήν διάρκειαν τής φθινοπωρινής Έκθέσεως 
τής Βιέννης, ή όποια λαμβάνει χώραν άπό 2—9 Σε
πτεμβρίου, προβλέπεται δτι θά γΐνη συγχρόνως καί 
μία μεγάλη Κινηματογραφική τοιαύτη, διά τήν ό
ποιαν δλα έχουν προπαρασκευασθή.

ι ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑ! Μ
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Μετά είκοσαήμερον περίπου άρχίζει ή νέα χειμε
ρινή περίοδος. Οί λάτρεις τής έβδομης τέχνης άλλά 
καί τών «άστέρων» της, θά απολαύσουν τά έφετεινά 
άριστουργήματα τής κινηματογραφικής παραγωγής 
τά όποια, ώς διαφημίζεται, θά κατακλύσοι ν τήν Ελ
λάδα καί συνεπώς τάς άποθήκας τών διαφόρων γρα
φείων έκμεταλλεύσεως, έκ τών οποίων κανένα δέν 
κατεδέχθη νά φέρη έστω καί μίαν ταινίαν μέτριας 
έμπορικότητος !

'Όπως πάντοτε, ουτω καί εφέτος δλα είναι άρι
στουργήματα τής παγκοσμίου παραγωγής άπό έ- 
κείνα πού θα καταπλήξουν κυριολεκτικώς.

Πάντως, τό Κοινόν, πού είναι ό μεγάλος κριτής, 
θά άπαντήση έν καιρώ.

Έν τώ μεταξύ, εύνοοΰντος τοΰ καιροΰ. οΐ_θερινοί 
έργάζονται άρκετά καλά καί ’ιδίως οί δύο τής όδοΰ 
Πατησίων Εσπερος καί "Α&ηνα οΐτινες συναγωνί
ζονται άγρίως μέ τήν προσθήκην διαφόρων _νουμέ- 
ρων—βαριετέ είς τό πρόγραμμά των. Εννοείται δ
μως, δτι τό ρεκόρ είς εισιτήρια κατέχει πάντοτε ό 
Εσπερος ό όποιος έφέτος ύπερέβη παν προηγού- 

μενον.
***

Σχετικώς μέ τήν είς τό προηγούμενου τεΰχος δη_· 
μοσιευθεϊσαν πληροφορίαν περί ένοικιάσεως , τοΰ 
θεάτρου Άργυροπούλου υπό τοΰ κ. Σαλψατή. ό ό
ποιος καί θά τό μετέτρεπε είς κινημάτογράφον. πλη- 
ροφορούμεθα ήδη δτι ή ύπόθεσις αϋτη έλαβε τελευ
ταίως άλλην μορφήν.Ό θιασάρχης κ. Άργυρόπουλος 
ό όποιος, ώς ισχυρίζεται, είχεν έκ τοΰ συμβολαίου 
του δικαιώματα άναφαίρετα. έγκατεστάθη αύθαιρ-- 
τως μίαν ώραίαν ήμέραν είς τό περί οΰ ό λόγος θέ
ατρον τής όδοΰ Πανεπιστημίου καί ήρχισε μάλιστα 
νά δίδη καί παρ τστάσεις. Οί ίδιοκτήται καταφυγόντες 
είς τόν Πρόεδρον τών Πρωτοδικών, έπέτυχον τήν έκ- 
δοσιν άποφάσεως δΓ ής έπικυροΰται ή έξωσις του 
κ. Άργυροπούλου. Κατόπιν τής άποφάσεως αυτής τό 
θέατρον θά λειτουργήση ήδη ώς κινηματογράφος 
ύπό τοΰ νέου ένοικιαστοΰ κ. Σαλφατή.

Πολύ περίεργα, τώ δντι, πράγματα, μάς παρου 
σιάζουν έφέτος τά διάφορα γραφεία έκμεταλλεύσεως 
ταινιών. Ταινίαι αϊτινες άνηγγέλθησαν ήδη ώς άγο- 
ρασθεϊσαι ύπό τών Α. γραφείων, εύρίσκονται σήμερον 
είς χεΐρας τών Β. γραφείων, οΰτω ,δέ πλείστοι πελά- 
ται, διευθυνταί έπαρχιακών Κινηματογράφων, νά μή 
γνωρίζουν πού έπί τέλους ν’ άποτανθοΰν διά τό ο
ριστικόν κλείσιμον τών προγραμμάτων των. Συγκε- 
ιριμμένως, δύο ταινίαι ό ’Ερυθρός Σουλτάνος καί ή 
Σερενά'α Τοζέλλι. αϊτινες. ώς μάς έδηλώθη, εΐχον 
έξασφαλισθή διά τήν Ελλάδα ύπό τής Έλλην. Κι- 
νημ. Ένώσεως, ήδη διαφημίζοντας είς τόν κατάλο
γον τών ταινιών τής Α.Ε.Κ.Ε. τοΰ κ, Άργύρη.

***
Είς άλλην σελίδα, δημοσιεύομεν ένδιαφέρουσαν 

τόν κινημ. κόσμον τής χώρας μας συνέντευξιν μετά 
τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Έλλην. ’Οργανισμού Τουρισμού 
κ. Τουρνάκη, τής όποιας τήν άνάγνωσιν συνιστώμεν 
ιδιαιτέρως, καί κυρίως είς τούς έλληνας παραγω
γούς καί γενικώς είς τούς ασχολούμενους μέ τόν 
έλλην. κινηματογράφον. ‘Ως γνωστόν, ή παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών έν Έλλάδι. δι ένός νέου 
νομοσχεδίου, ύποβληθέντος τελευταίως εις τήν Βου
λήν πρόςζψήφιοιν, άνατίθεται είς τόν Οργανισμόν 

ΤουρισμοΟ, πράγματά όποιον, φανταζόμεθα, θά ση- 
μάνη τό τέλος τής έλευθέρας έξασκήσεως έν Έλ
λάδι ένός έπαγγέλματος, τό όποιον, άν καί εύρί- 
σκετο άκόμη έν τή γεννέσει του, έδιδεν έν τούτοις 
κάποιαν έλπίδα, δημιουργίας μιάς σοβαράς βιομηχα
νίας είς "ό μέλλον.

Επειδή, παρά ταΰτα, ή ψήφισις ένός τοιούτου νο
μοσχεδίου. άφορώντος τό μέλλον μιας βιομηχανίας, 
ώς έπίσης καί τήν υπαρξιν ένός όλοκλήρου κόσμου 
άποζώντος έκ τοΰ έπαγγέλματος αύτοΰ, ένδιαφέρει 
κυρίως πλείστα δσα τών μελών τής κινηματογραφι
κής οικογένειας, ό «Κινημ. Άστήρ». συνεπής πρός 
τάς άρχάς του. θά δεχθή νά δημοσιεύση πάσαν σοβα
ρόν γνώμην προερχομένην έκ τοΰ άνωτέρω κοσμου 
διά τήν διαφώτισιν τοΰ κοινοΰ. _____  

Θεσσαλονίκη
Ηλύαια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Βόλγας στής 

φλόγες», «Ή γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ» καί «Ίνστιτοϋτον 
κ ιλλονής».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τά δυό σου γαλα
νά ματάκια», «Ό πόλεμος τοΰ βάλς» καί «Μοντέρνα
χρονιά».

Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον Κόμησσα Σταβλίι».
Χαρίλαος Προεβλήθησαν τά φιλμ «Αύτή ή καμμιά 

άλλη», «’Αγωνία ένός πατέρα» και «Σάρξ καί κόσμος».
Ά/ίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στή μυστική ύπη

ρεσία» και «Μαμζέλ Νιτούς».
Πάν&ε ν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς δακτυ- 

λ ιγράφος , «Τρελλός γιά κίνδυνο», «Ό έμπορος τής άμ
μου , ΙΙαληά ρούχα . «Σάρξ καί κόσμος» καί «Έγκλη 
μα καί έξιλέωσις»

’Αττικόν Προεβλήθησαν τά έργα «Τρέϋντερ Χόρν», 
«’Ανατολή», «Εμπρός μάρς , «'ό μίσος», «Ό δαίμων 
τή; θαλάσσης», «Ό διαβολάκο;» καί «Στή χώρα τών φαν
τασμάτων» .

Λίαν προσεχώς κάμει έναρξιν τών χειμερινών του πα 
οαστάσεων ό κομψός κινηματογράφος τής παραλίας «Πά
λας» είς τόν όποιον εγκαθίστανται νέαι ήχη ικαί έγκα 
ταστάσεις συστήματος Φίλιπς-Σινέ Σονόρ.
Πάτραι

Ζενίϋ·. Προεβλήθησαν τά έργα «Βίκτωρ καί Βικτω
ρία», «'Π έ.τανάστασις τών θηρίων·, «Ή γυναίκα στό 
βολάν . «Σερενάτα Σοΰμπερτ» β’ βιζιον καί «Τσάρεβιτς».

Ούφα. Προεβλήθησαν τά φιλμ Τό λαχεϊον τοϋ δια 
βόλου», ΟΙ κύριοι τοΰ Μαξίμ», «Γυναίκα στό βολάν· 
καί «Μις Δυναμίτ». Προσεχώς «Αί δΰό όρφ ιναί».

’ Ανύριόπουλος
Βόλος

'Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τά φλέγόμενα 
βουνά», Φρά Ντιάβολο», ύπό τήν σκιάν τής πογόδας», 
«Δέν φοβούμαι τόν έρωτα», «Ροβινσών Κροΰσσος», «"Ιχνη 
πάνω στό χιόνι», «Σ’ αρέσω γιά γυναίκα σου ;» καί «Γιά 
νάσαι αγαπημένη».

Έξωραϊστική. Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Όταν μέ γέ
λασε; μιά βραδυά», «Έξτάζ», «Τζάζ Γκέρλ», «'Ιερή φλό
γα». «Γάμος περιωρισμένης ευθύνης», Ό άνθρωπος μέ 
τήν ’Ισπανό», «ΊΙ μασκώτ τοΰ λόχου·, Στά κύματα τοΰ 
Βοσπόρου» καί Ό άνθρωπος πού σκότωσα».

Ν. "Ιωνίας. Προεβλήθησαν τα έργα «Κόλασις ύπ



14 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

τήν θάλασσαν», «Μέσα στάάγρια θηρία», «’Ατρόμητος», 
«Ό άγαπητικός τής βοσκοπούλας», «Ή πυργοδέσποινά 
τοϋ Λιβάνου», «Κεραυνός», «Δύο μάγκες»-καΐ «Δράμα στόν 
ωκεανό». ΤΖαττα^ασιΛειου
Κκβάλλα

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έρχα «Ή μικρούλα τοϋ 
Μονπαρνάς», «Σπήτι στά σύνορα», «Γαλάζιος ουρανός», 
«Σούζαν Λενόξ» μέ τήν Γκάρμπο καί λόγω σφίξεως τοΰ 
ρουμανικού μπαλέττου Φλωρέσκου διεκόπησαν αί κινημα
τογραφικοί παραστάσεις.

Πάν&εον (Βωβός). Προεβλήθη τό έργον «Τά παιδιά 
τοΰ σκότους» καί διέκοψε τάς προβολάς του λόγφ διαφω
νίας τών συνεταίρων.

Προετοιμάζονται πυρετωδώς τά χειμερινά κινηματο
θέατρα ’Ολύμπια καί Διονύσια, είς τά όποια λέγεται ότι 
θά προβληθούν αί καλύτεραι ταινίαι τής έφετεινής περι
όδου. Βασιλακος
ΞάνΒη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Έν όνόματι τοΰ 
νόμου», «Τιτάνες τού άέρος», «Τό βάλς πού δέν ξεχνιέ
ται» καί «'Ένας άνδρας μέ καρδιά». Προσεχώς «Ένα 
τραγούδι γυρίζει τό κόσμο», «Κοζάκοι στά σύνορα», 
«Μπουμπούλ» κ ά.

Ώραία Θέα. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μιά ώρα κον
τά σου», «’Αργεντινές αγάπες» μέ τόν Κάρλο Γκαρντέλ, 
«Άπηγορευμένη μελφδία», «Τά φώτα τής πόλεως» μέ έπι
τυχίαν, «Είναι χαριτωμένος» καί διάφορα Φόξ Νιούς. 
Προσεχώς «Καβαλκάτ». Πασχαλίδης
Λάρισσα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοϋρ δ στιγματι
σμένος», «Θά γίνω κεραυνό:», «Λαθρέμποροι κοκαΐνης», 
«Λευκό παγώνι» καί «Ό θρίαμβος τοΰ Τόμ Μίξ».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πριγκήπισσα Μον 
τεχρϊστο», «Ή Γκίτα χαρίζει τήν καρδιά της» μέ έπιτυ
χίαν, «’Ατλαντίς» μέ έπιτυχίαν έπίσης, «Τό λυκόφως τής 
δόξης» έπίσης μέ έπιτυχίαν καί «’Ερρίκος δ 8ος» άνεπι- 
τυχώς.

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Βασιλική Τίγρις», 
«Ό δρόμος πρός τήν διαφθοράν», «Τό κορίτσι τοΰ συν
τάγματος», «Τό άνθος τής Χαβάϊ», «Τό πουλί τοϋ παρα
δείσου» καί «Μιά νύχτα μπάλου». Σολωμός'
Καλ-»μαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό ρομάντσο μιάς 
νύχτας·, «Καρτιέ Λατέν», «Αικατερίνη ή Μεγάλη» καί 
«Μπροντγουαίϋ» απαντα άνεπιτυχώς.

Τάκης Κεφαλλωνίτης 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «‘Ο Μπάστερ πυγμά
χος», «Τήν άγάπη πρέπει νά τήν νοιώθης» άνεπιτυχώς, 
«Χατζή Μουράτ», «Αυτόν θέλω κΓ αύτόν θά πάρω», «Τα- 
ρακάνοβα», «Τό καμπαρέ τής Μονμάρτρης» καί (.Μαροκι
νοί έρωτες».

Πάν&εον. Δίδει παραστάσεις δ θίασος Ξύδη. Αί κινη
ματογραφικοί προβολαί θά έπαναληφθούν άπό 1ης ‘Ο
κτωβρίου. Σωφρονιάδης
Δράμα

Μύγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόν διάβολος», 
«Ταρζάν» εις δύο έποχάς, «Οί ’Αντίζηλοι», «Ό νόμος τών 
συνόρων» «Σώμα καί ψυχή», «Τά επιδέξια χέρια», «Ζη
τείται δακτυλογράφος» καί «Ό τρομοκράτης».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο γόης τών γυ 
ναικών», «Χρυσά διαζύγια», «Ταξεΐδι μεσονυκτίου», «“Αν
τρα θέλω τώρα τόν θέλω», «Βόλγα, Βόλγα» καί «Ηρωι
κή αύταπάρνησις».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Διαγωγή μηδέν» μέ 
τήν "Οντρα, «Έμδεν», «Ό Βόλγας στής φλόγες», «‘II 
δεσποινίς δακτυλογράφος», «"Ερως μέ μοτοσυκλέττα», «Κο
ζάκοι στά σύνορα» καί «Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας».

Γοριδάρης

ΤρίχΧαλα
Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δέν σ’ αφήνω, δέν 

θά πάς·, «Τραγικός "Ερως», «Τό παιδί τού έρωτος» μέ 
τόν Ζάκ Κατλαίν, «Ό γαμβρός έχει υπηρεσίαν», «Τό πή
δημα τού θανάτου· μέ τήν Τζίνα Μανές καί «Ό άπα- 
γοητευμένος» μέ τόν Χάνς Ι’ήμαν.
Άργοστόλιβν

Απόλλων. Κατόπιν τοποθετήσεως νέου μηχανήματος 
όμιλοΰντος κ. Δ. Ποντική, έπανέλαβε τάς πρό καιρού 
διακοπείσας προβολάς του καί προέβαλεν έπιτυχώς τά 
έργα «Καβτλκάτ», «Σάν θέλει ή νύφη κι’ ό γαμπρός» 
καί «Ή γυμνή γυναίκα». Βοντσινας
Σύρος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα «Ή 
αδελφή μου καί έγώ», «Ή νυχτερίδα», «Ξαναγύρισε στή 
γυναϊκά σου», «Τό παιδί τού καρναβαλιού» καί «Κική».

Κατά τήν χειμερινήν περίοδον θά λειτουργήση ώς κι
νηματογράφος τό Δημοτικόν «Απόλλων». Γεραγάλας
Πύργος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ερωτικό τραγού
δι», «Τό δράμα τοΰ Ι’ίο Γκράντε», «Τσάρντας» «Τήν 
άγάπη πρέπει νά τήν νοιώθης·, «‘Ο έρως χρόνια δέν κυτ- 
τά», «Δικαιοσύνη» καί «Μάρς Ρακότσυ». Σινόπουλος
'Ηράκλειον.

Άλκαζάρ. Συνεχίζει τάς παραστάσεις του ό θίασος 
Χρ. Νέζερ.

Πουλακάκη Προεβλήθησαν τά έργα «Ερρίκος 8ος», 
«Τό ιερόν μίσος», «Ή συμμορία τοΰ Μπουμπούλ» καί 
• "Αν θέλεις».

Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τίγρις τής Άριζό- 
νας», «Ό ληστής της Αριζόνας» (ώς ληστής τοϋ Σάν 
Φραντζϊσκο») καί «Οί τρεις υπέροχοι άλήιαι».

Σπλέντιτ. Έσταμάτησε τάς κινηματογραφικός προβο
λάς λόγω τών άδιακόπων ζημιών,

’4ρχάκες. Προεβλήθησαν τά φίλιι «Έσκότωσα γιά 
τήν τιμή μου» καί «Γίγρις τής’Αριζόνας». Παρατηρητής.
Άμαλιάς

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαβανέζικο τρα
γούδι·, «‘Η γυναίκα τοΰ δρόμου». «’Αστυνόμοι τού καθή
κοντος», «Ό κύριος μετά τόν Θεόν», «Τέσσαρες νύφες 
δυό γαμβροί», «Βαλέντσια», «Ή κόρη τοΰ Σεΐχη» καί 
«Τά ίχνη τοΰ λύκου».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό "Εντυ Πόλο σω- 
τήρ», «Έάν ό αΰτοκράτωρ τό ήξευρε», «Νύχτα μυστηρί
ου», «Ό πόλεμος τής Χέβας». «Ζωντανοί βρυκόλακες» 
καί λέσχη τών τριών». Ρουμελιώτης
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό συνέδριον χο
ρεύει», «Σέρλοκ Χόλμς», «Ή άγάπη τοΰ Ναύτη» καί 
«Ντρέΰφους».

'Ολύμπια (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποι
νίς δάκτυλό». S.
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Κοινωνική Κίνησις

Τήν παρ. Παρασκευήν 7 τρέχ. άνεχώρησεν διά Θεσσα
λονίκην ό διά τήν Ελλάδα, ’Αλβανίαν, Κύπρον καί Δω
δεκάνησον γεν. αντιπρόσωπος τοΰ έν Μιλάνφ Οίκου «Σί- 
νεμεκάνικα» κ. Γεωρ. Παπαστόφας. Σκοπός τής εις Θεσ- 
σαλονίκην μεταβάσεοις του είναι τό νά παραστή είς τά 
εγκαίνια τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης είς ήν 
συμμετέχει καί ή «Σινεμεκάνικα» δΓ ειδικού περιπτέρου. 
Ό κ Γ Παπαστόφας θά παραμείνη είς Θεσσαλονίκην 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Έκθέσεως ϊνα έπικοινωνή 
μετά τών έπισκεπτοιιένων τήν "Εκθεσιν κινηματογρα
φιστών.
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Είναι τά μηχανήματα πού άνεκούφισαν τούς ’Επιχειρηματίας, επειδή 
αποδίδουν πιστά, Εργάζονται άπροσκόπτως, είναι μοντέρνα, ευ
χερή είς τήν χρήσιν, κατασκευασμένα άπό τά καλύτερα ύλικά, καί 
τό σύνολον των αποτελεί 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 Γραφεϊον μας αναλαμβά
νει ύπευθύτως τήν μετατροπήν δι' άπ’ εύθείας είς τό ρεύμα τής 

πόλεως, παντός τύπου μηχανήματος Κινηματογράφου.
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ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΐ:

ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

ΤΖΩΝ ΤΖΙΛΜΠΕΡ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:

ΡΟΥΜΠΕΝ ΜΑΜΟΥΛΙΑΝ


