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Α. κ. Ε. ΦΟς^ΙΛ/Υ^
ΠΛΑΤΕΙ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ

Τηλεγρβφιχή ΔιβύΒυνσις : ΦοΗΦίφ Αριθμέ; Τηλεφώνου 22.654

[ΕΛΛΑΣ]

Η ΧΟΥΖΑΝΑ ΕΚΛΕΨΑΝ
ΕΒΜ13 ΕΓΟ ΕΝΑΝ ANAPA

ΊΊ μεγαλειτέρα καί ώραιοτέρα δημιουργία τής

ΑΙΑ1ΑΝ ΧΑΡΒΕΎ”

ΔΡΑΜΑ από τά πειό δυνατά 

OPERETTA άπό τις πειό σπαρταριστές

Σκηνοθεσία άφθαστος καί αμίμητος

Σκηνές μελοδραματικές μέ τής περίφημες f^APJONETTEE 
τοΰ διάσημου ΙΙροδρέγκο.

Μέ τό υπέροχο ντουέττο

ΑΝΡ! ΓΚΑΡΑ - ΛίΑΗ NTAMHTA
Γαλλική παραγωγή τοΰ διάσημου σκηνοθέτου

erox πομ^ερ

Σκηνοθεσία τοΰ [j^AlE ©ΦΒΛΣ 

Μουσική Γιοΰρμαν καί Καπέρ

Τά τραγούδια τοΰ έ'ργου:

Αυτή τόν άπήγαγε .............................................

TO OPADOTEP© KA! Ε Κ @ A m Β Q Τ ΙΚΟΤΕΡ» Ποΰ τόν μετέφερε.............................................

ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Γιατί ; ; ;

(Έκδοσις Γαλλι* Θά γίνουν τά πειό δημοφιλή

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
’ 19 34 =^=—

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

ΗίΠΛΟΥΧΙΩΤΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΖ - KRMEPR ΘΡΙΛΣ
— ΜΑΓΙΚΑ ΧΑΛΙΑ - ΤΕΡΡΥ ΤΟΥΝΣ



ο δευτερο:<αταλογος"α,Ε. ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΙ

Α.
1 QΙί Η 1 j ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ ΑΡ ΑΡΙΘ.
ΑυΠΙΙπΙ Τηλεγραφ. Δ)σις . PSYJ I

ΤΗΑΕΦΟΝΟΥ 24.339

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ (όλόκληρος ή ζωή καί· 
ή δρασις του αιμοχα
ρούς ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΜΙΤ)

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ

ΕΝΑ ΚΟΡΟΤΣ0 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΕΝΝΗ (Υπέροχος

Βιεννέζικη όπερέττα μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ)

ΑΓΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ (Ή γνωστή Μουσική Όπερέττα).

^ΥΣΤΗΡ3ΟΔΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑ ^Μεγίστου ένδιαφέρο·. το® 
μέ όλην τήν μεγαλοπρέπειαν τής εξωτικής φύσεως τών Τροπικών χωρών)

Ο ΚΑΤΑΑΟΚΟΣ (Κοινωνικόν δράμα).

ΟΝ ΓΙΟΡ ΓΚΑΡΝΤ -♦Μια υπέροχος ακροβατική -^-περιπετειώ.· 

=======SaH’I©AAYS’’KWOT'mSYOWW,llIt |

ΦΡΟΫΛΑΪΝ ΝΤΟΚΤΩΡ (Ή βασίλισσα τών κατασκόπων 

τοϋ μεγάλου πολέμου. Τό φόβητρον τής Γαλλικής άντικατασκοπείας. 
Ή ταραχώδης σταδιοδρομία της κατά τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον καί ή 
δράσις της είς τό Μακεδονικόν μέτωπον. Μερικαί σκηναί τοΰ έργου θά 
γυρισθοΰν είς θεσ)κην καί είς τόν ’Άθω).

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΙΝΙΑ Μ£ ΤΗΝ ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΖΑΝ ΜΥΡΑ

Η ΦΛΟΓΑ (Τό γνωστόν άριστούργημα τοΰ ΑΝΡΥ ΜΥΛΛΕΡ μέ τήν 
Γκάμπυ Μορλαί).

0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ
(Του διασήμου σκηνοθέτου Ρενέ-Κλαίρ μέ τόν γνωστόν Μάξ Ντερλύ).

ΑΙΑΡ mADHA (’Αεροπορικόν δράμα μέ τούς Άσσους τής ΓαλλΓ 
κής άεροπορίας).

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΗΣΟΣ (Ταινία άφθάστου πλοκής καί 
ένδιαφέροντος μέ τόν μέγαν ’Αμερικανόν έξερευνητήν 

ΚΕΝΝΕΘ ΧΑΡΛΑΝ)

Τ© ΑΡΑΒΊΑ ΤΟΥ 0ΠΠΟΔΡΟΜ8ΟΥ Μέ τήν Άνίτα 
Πα(ητζ).

ΧΠΙΒΝΤ ΜΑΝΤΝΕΣ (μέ τόν λαστιχένιο άκροβάτη 
ΡΙΣΑΡ ΤΑΛΜΑΤΖ)

8Υ0Μ ιί 1
αντιπρόσωπός j . ^ΙΕΥΧΙΝ ΚΑΙ τρίτον ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

δια Μακεδονίαν και θρακην ^ΟΤ ANAMfclίΜΛΑΧΝΤΟΧϊJCMΤΗΝ Λ
OzS'^TSl/AUEKpf 7 ΠΑΤΕ ΖΟΥΡΝΑΛ ’Επίκαιρα γεγονότα

ΘΕΣΣΑΛΟνικκ Διάφοροι περιπετειώδεις ταινίαι

1 Εβδομαδιαία γυναικεία μόδα τών ΙΙαρισινών οίκων. 
αί τελευταίοι τοΰ ΤΟΜ ΜΙΞ

ΔΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
Σ ΜΑΛΛΑΧ

ΟΔΟΣ TSI/AISKH 7 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος.. . » 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ 
ΑΙ συνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

411 ΕΤΟΣ ΧΙ.ΑΡ.16 (340)

ίΕΚΛΠΕΝθΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙ©ΚΤΗ£ΙΑ-ΔΙΕΥ®ΥΝ£Ι2
Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ
Συνδ)τής: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία: ‘Οδός ΣΏΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α' ΟΡΟΦΟΣ *Ρ.  5) METAPON ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ή σελίς.... · 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

TO ΚΡΑΤΟΣ, Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΙς τό προηγούμενον τεΰχος τοΰ «Κινημ. Άστέ
ρος», έδημοσιεύθη ένδιαφέρουσα γενικώς τόν κινη
ματογραφικόν κόσμον συνέντευξις, δοθεΐσα ύπό τοΰ 
διευθυντοΰ τοΰ Έλληνικοΰ Όργανισμοΰ Τουρισμοΰ 
κ. 1. Τουρνάκη πρός τόν συνεργάτην μας κ. “Ανς, 
σχετική μέ τήν μελετωμένην κρατικοποίησιν τής 
παραγωγής τών έλληνικών κινηματογραφικών ται
νιών και τήν πρός τόν σκοπόν τοΰτον υποβολήν 
σχετικοΰ Νομοσχεδίου είς τήν Βυυλήν πρός ψήφισιν.

Ή έν λόγω, έν τοΰτοις, συνέντευξις μολονότι δέν 
διετΰπωνε ούδέν νεώτερον έξ” όσων είναι γνω
στών έκ τοΰ ύποβληθέντος είς τήν Βουλήν Νομο
σχεδίου, ήρχετο έν τοΰτοις νά διαπίστωση τάς έπι- 
κρατούσας παρά τώ Ελληνικά) Όργανισμφ Τουρι- 
σμοΰ καί παρά τή Κυβερνήσει άντιλήψεις, περί 
τοΰ δυνατοΰ τής Κρατικοποιήσεως ή μάλλον τής 
μονοπωλήσεως τής βιομηχανίας τοΰ κινηματογρά
φου έν Έλλάδι. Λέγομεν δέ περί τοΰ δυνατοΰ, διότι 
δέν ήμποροΰμεν ποτέ νά πιστεύσωμεν, δτι τό Κρά
τος άφ’ ένός καί ή υπηρεσία τοΰ Ε.Ο.Τ. άφ’ έτέ- 
ρου, έσκέφθησαν ποτέ σοβαρός δτι είναι δυνατόν ή 
μάλλον λογικόν νά κρατικοποιηθή μία τοιούτου εί
δους βιομηχανία καί μάλιστα είς'Κράτος φιλελεύ
θερον καί συνταγματικόν ώς είναι ή Ελλάς. Τό δτι 
ό κ. Τουρνάκης μάς άνέφερεν έν τή συνεντεύξει του, 
δτι καί άλλα Κράτη, ώς ή Γερμανία, ή ’Ιταλία καί 
ή Σοβ. Ρωσσία έκαμαν τό ίδιον, αύτό άποδεικνύει 
παντελή_ άγνοιαν τών πραγμάτων έκ μέρους τοΰ δι- 
ευθυντοΰ τοΰ Ε.Ο.Τ. θά λησμονή ίσως ό κ. Τουρνά
κης δτι τά έν τή συνεντεύξει του άναφερόμενα 
Κράτη, δέν κυβερνώνται κοινοβουλευτικώς δπως ή 
χώρα μας καί δέν θά γνωρίζη ίσως, δτι παρά τοΰτο 
ή κινημ. _ παραγωγή είς τάς άνωτέρω χώρας δέν 
άποτελεΐ κρατικόν προνόμιον, έξαιρέσει μόνον τής 
Σοβ. Ρωσσίας, είς τήν όποιαν τά πάντα είναι κρα
τικά.

Είς τήν ’Ιταλίαν, έπί παραδείγματι, ό κ. Μουσσο- 
λίνι ένισχύει δΓ έπιχορηγήσεως ώρισμένους σοβά· 
ρούς παραγωγικούς οίκους, οϊτινες καί αναλαμβά
νουν τήν ύποχρέωσιν τής παραγωγής άριθμοΰ τίνος 
ταινιών, αΐτινε,ς έξυπηρετοΰν εθνικούς σκοπούς ή 
έξυψώνουν τό έθνικόν ή πατριωτικόν φρόνημα του 
λαοΰ.

ΤοΟτ’αΰτό πράττει καί ή Γερμανία καί ή Αύστρία 
καί ή ’Αγγλία καί ή Τουρκία καί ή Βουλγαρία κ ιΐ 
δλα σχεδόν τά Κράτη τά όποια δέν άπέβλεψαν ποτέ 
είς τόν Κινηματογράφον γενικώς, μόνον ώς είς ένα 
μέσον άντλήσεως πόρων πρός προικοδότησιν ή καί 
ένίσχυσιν διαφόρων ταμείων ξένων πρός τήν βιομη
χανίαν αύτήν. Μόνον δ Ντοΰτσε, δΓ είδικοΰ νόμου, 
^πηγόρευσε τήν προβολήν άλλογλώσσων όμιλουσών

g

ταινιών καθ ολην τήν ’Ιταλίαν, διά τοΰτο δλαι αί 
προβαλλόμεται ταινίαι ή πρέπει νά έχουν «γυρισθή» 
άπ ευθείας είς τήν ιταλικήν ή άλλως νά ντουμπλά- 
ρωνται—κατά,,τήν κινηματογραφικήν έκφρασιν —είς 
την Ιταλικήν ή καί μόνον ήχητικαί. Ό σκοπός δέ 
της τοιαύτης ά,ποφάσεως είναι άρκετά εύνόητος. Είς 
ούδεμίαν έπομένως_χώραν τοΰ κόσμου διεπράχθη 
τοιοΰτον σφάλμα, τής κρατικοποιήσεως δηλονότι τής 
κινημ. βιομηχανίας, δυνάμει τής όποιας θ’ άπαγο- 
ρευθή ή έξάσκησις ένός τιμίου επαγγέλματος, τό ό
ποιον, μολονότι σήμερον, ώς είναι αληθές, εύρίσκε- 
ται είς έμβρυώδη κατάστασιν, θά ήμποροΰσε δμως 
μελλοντικός, είς ιδιωτικός χεΐρας εύρισκόμενον καί 
ένισχυόμενον καταλλήλως ύπό τοΰ Δημοσίου ν’ άπο 
τελέση μίαν σοβαροτάτην έθνικήν βιομηχανίαν, διά 
τήν όποιαν νά καυχάται τό έπίσημον Κράτος. Μία 
τοιαύτη δμως βιομηχανία είς χεΐρας τοΰ Δημοσίου 
ευρισκόμενη, δέν είναι δυνατόν, όχι μόνον ν’ άνα- 
πτυχθή, άλλ’, άντιθέτως θά φέρη είς κατάστασιν μα
ρασμού τήν έλλην. παραγωγήν, ή δποία έάν σήμε
ρον δέν δημιουργή τίποτε, δέν αποκλείεται έν τού- 
τοις νά, δημιουργήση αυριον, εύρισκομένων τών πρός 
τοΰτο άπαιτουμένων κεφαλαίων.

Ή ίδρυσις μιας έταιρίας, ώς αναφέρει έν τή συ- 
νεντευξει ,του ό κ. Τουρνάκης, τή αρωγή τών Τραπε
ζών, Ελλάδος καί Εθνικής μέ κεφάλαια 15 έκατομ- 
μυρίων, μόνον τό μηδείαμα προκαλεΐ είς έκείνους, 
οί όποιοι γνωρίζουν καλώς τά τής κινημ. βιομηχανί- 
ας„καί δίδει τό δικαίωμα είς πάντα νά πιστεύη δτι 
τοΰτο γίνεται μόνον διά νά έξυπηρετηθοΟν ώρισμέ- 
νοι σκοποί.

Είς τήν Τουρκίαν, έπί παραδείγματι, οί αδελφοί 
Ιπεκτσή, οίτινες ίδρυσαν κινημ. βιομηχανίαν μέ ιδι
ωτικά κεφάλαια καί μέ κρατικήν έπιχορήγησιν έφ’ 
απαξ 100 χιλ. τουρκικών λιρών, κεφάλαια άνερχόμε- 
ια συνολικός είς 300 χιλ. λίρας--25 περίπου έκα- 
τομμύρια δραχμών—δέν ήδυνήθη νά ευδοκιμήση δι
ότι άπεδείχθη δτι καί τά 25 αύτά έκατομμύρια ήσαν 
άνεπαρκη. Πώς είναι έπομένως δυνατόν νά δημιουρ- 
γηθή έν Έλλάδι κινημ. βιομηχανία μέ 15 μόνον έκα
τομμύρια άπό τά όποια θά ζητήσουν—καί δπως 
πληροφορούμεθα. ζητούν—ν’ αποζημιωθούν οί μέχρι 
σήμερον άσχοληθέντες μέ τήν παραγωγήν ελληνι
κών ταινιών, ώς καί οί κατέχοντες κινημ. μηχανήμα
τα λήψεως,-έλληνες τεχνΐται·; 'Έπειτα ποΰ καί πώς 
βά έξευρεθή τό άπαιτηθησόμενον τεχνικόν καί καλ
λιτεχνικόν προσωπικόν ; Μήπως έξ έκείνων πού ή- 
σχολήθησαν μέχρι σήμερον έν Έλλάδι ; Έν τοιαύτη 
περιπτώσει θά, ήθέλαμεν νά μάθωμεν ποΐοί είναι 
οδτοι. Διότι άν έξαιρέσωμεν 2—3 οίτινες ’έχουν 
πραγματικός τεχνικός γνώσεις, δλοι οί άλλοι έ'χουν

τόσην σχέσιν μέ τήν παραγωγήν ταινιών δσην καί 
ήμεΐς μέ τήν άρβυλοποιΐαν. Άλλά καί αύτοί οί 2—3 
καλοί τεχνίται. μέ τήν σημερινήν τεχνικήν έξέλ,ιξιν 
τοΰ κινηματογράφου, δέν θά είναι είς θέσιν νά απο
δώσουν θετικά αποτελέσματα, άν δέν μαθητεύσουν 
προηγουμένως πλησίον είδικών καί πεπειραμένων 
τεχνιτών τής κινημ. βιομηχανίας. Ανάγκη έπομένως 
νά μετακληθοΰν ειδικοί έξ Εύρώπης, οίτινες νά δι- 
ωργανώσουν καί νά θέσουν τάς βάσεις μιας τοιαύ
της βιομηχανίας καί πλησίον τών όποιων νά μαθη
τεύσουν οί "Ελληνες, μέχρις δτου καταστούν ικανοί 
νά δημιουργήσουν καί αύτοί κάτι, τό όποιον νά μή 
προκαλή τά ειρωνικά μειδιάματα τών θεατών. Διότι 
ή ταινία είναι δημόσιον θέαμα, τό, όποιον καλείται 
νά κρίνη ό λαός, δ όποιος είναι σήμερον είς θέσιν 
νά κρίνη καλλίτερον παντός άλλου.

Είς άλλην έν τή συνεντεύξει του παράγραφον δ 
κ. Τουρνάκης όμιλεΐ περί άποζημιώσεως τών τεχνι
τών καί έξαγοράς τών μηχανών των λήψεως, _οί δε 
κάτοχοι τοιούτων, δυναμένων_νά χρησιμοποιηθούν, θά 
κληθοΰν νά συνεισφέρουν ταΰτα είς τήν ίδρυθησομέ- 
νην έταιρίαν, γινόμενοι αύτομάτως μέτοχοι.

Άλλά, έρωτώμεν ·. Πώς θά έπαρκέσουν τά κεφά
λαια αύτά διά τήν άποζημίωσιν τόσων τεχνιτών, 
άφοΰ μόνον ή έταιρία «Ντάγκ—Φίλμ*  παρουσιάζεται 
μέ κεφάλαια τριών έκατομμυρίων ; ’Έπειτα διά ποι
ον λόγον ό κ. Γαζιάδης, δ όποιος, άνεξαρτήτως τής 
έξελίξεως τής έταιρίας του, έδημιούργησεν ένα πα
ρελθόν, τό όποιον πραγματικώς έτίμησε τήν . Χώραν 
μας καί είς τό ’Εξωτερικόν (πολλαί ταινίαι, του, 
«Άστέρω» κ. ά. προεβλήθησαν έπιτυχέστατα είς, τό 
Εξωτερικόν) νά έξαναγκασθή άν όχι είς άργίαν, 
τούλάχιστον νά γίνη ύπάλληλος τοΰ όργανισμοΰ. 
ένώ ήλπιζε δτι μίαν'ήμέραν έξευρισκομένων των σχε
τικών κεφαλαίων θά έδημιουργοΰσε κάτι άνάλογον 
μέ τήν καλλιτεχνικήν ιστορίαν τοΰ τόπου μας ;

Διά τούς άνωτέρω άναφερομένους λόγους άλλά 
καί διά πολλούς άλλους άκόμη, ή διεύθυνσις του 
Έλλ. Όργανισμοΰ Τουρισμοΰ όφείλει νά ένθυμηθή 
τήν άπάντησιν τοΰ Άπελλή, πρός τόν περίεργον έκεΐ- 
νον ύποδηματοποιόν, καί νά μή θέλει νά_ πιστεύη 
δτι είναι ’έργον ίδικόν του ή βιομηχανία, τοΰ Κινημα
τογράφου. Ό ’Οργανισμός Τουρισμού έχει π,άν δι
καίωμα νά άπαγορεύση τήν λήψιν ταινιών είς αρ
χαιολογικούς καί μόνον τόπους καί νά άφήση ελεύ
θερον πάντα νά έξασκήση τό έντιμον έπάγγελμά 
του, έξω τών ιερών άρχαιολογικών τόπων. Ένα κρά
τος τό όποιον δέν κατόρθωσε μέχρι σήμερον νά 
δημιουργήση πραγματικόν Έθνικόν θέατρον προσι
τόν είς τόν λαόν, πού δέν κατόρθωσε νά δημιουρ- 
γήση ή νά διοργάνωση Έθνικόν Μελόδραμα, μολο
νότι διαθέττει δλα τά'πρός τοΰτο, στοιχεία, δέν τοΰ 
έπιτρέπεται ν’ άσχολεϊται μέ ζητήματα ξένα πρός 
αύτό καί μάλιστα μέ τόσον κωμικά κεφάλαια.

Ήμπορεΐ άξιολογότατα ό_ Τουρισμός νά δημιουρ
γήσω Κινηματογραφικίν Τμήμα, προσλαμβάνον τό 
είδικόν πρός τοΰτο προσωπικόν έκ τοΰ, ήδη υπάρ
χοντας τοιούτου καί προμηθε_υόμενον είδικόν μηχά
νημα λήψεως ήχητικών ταινιών έξ έκείνων πού είνε 
τοποθετημένα έπ’ αύτοκινήτων, νά προβαίνη εις τήν 
λήψιν ταινιών έπικαίρων γεγονότων, αίτινες νά διατί
θενται ύποχρεωτικώς είς τούς έλληνικούς Κινηματο
γράφους έπ’ αμοιβή άναλόγως τούς μήκους των καί 
νά ένοικιάζωνται καί είς τό Εξωτερικόν πρός όφε
λος τοΰ Τουρισμοΰ. Αί μικροταινίαι δέ αΰταί όφεί- 
λουν νά έξυπηρετοΰν τούς έθνικούς καί τουριστικούς 
μας σκοπούς, πρός οδς και μόνον άποβλέπει ή όρ- 
γάνωσις τοΰ Τουρισμοΰ. Πασα άλλη απασχόλησ,ις 
τοΰ Τουρισμοΰ είς έργα ξένα πρός τόν προορισμόν 
του, ώς τά τής παραγωγής μεγάλων ταινιών, είναι 
ούτοπία, μόνον δέ προορισμόν έχει τήν έντός όλι- 
γίστου χρονικοΰ διαστήματος έξάτμισιν τών διατε- 
θεισομένων πρός τοΰτο κεφαλαίων. HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΒΑΝΣΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΦΟΞ ΦΙΛΜ

Αΐ προσπάθειαι πού καταβάλλει άπό τίνος καιρού 
ή «Φόξ» διά νά βελτιώση τήν παραγωγήν της, δέν 
διαφεύγουν τήν προσοχήν ούδενός. Οϋτω, άφοΰ ηϋ- 
ξησε τό χρηματικόν ποσοστόν τό προωρισμένον διά 
κάθε ταινίαν, άφοΰ ένεκολπώθη τούς περ,ισσο_τέρου,ς 
πρωτοπόρους σκηνοθέτας καί παραγωγούς τής Εύ
ρώπης καί Αμερικής (Φρίτς Λάγκ, Έρικ Πόμμερ, 
Ζέσσε Λάσκυ, Μάξ Όφυλς, Έρρικ Τσάρρελ, Χένρυ 
Κίγκ, Τζών Φόρντ, Χάρρυ Λάχμαν κ. ά.), άφοΰ έξη- 
σφάλισε τήν άποκλειστικήν έκμετάλλευσιν τής παρα
γωγής τοΰ Χάρολντ Λοϋντ, φροντίζει να πλουτίση τα 
στελέχη της μέ τά πλέον εκλεκτά όνόματα «άστέ- 
ρων». Πρόσφατον άπόκτημα τής «Φόξ» είναι καί ή 
παλαιά συμπάθεια τών έλλήνων Γκλόρια Σβάνσον, 
ή δποία πρόκειται νά πρωταγωνιστήση είς σειράν ο
λόκληρον μεγάλων έργων.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καθ’ α άγγέλλεται έκ Στοκχόλμης, έληξεν ό ύπό 
τής A. Β. Svensk Eiltn-Industiie προκηρυχθείς διαγω
νισμός τής 20ής Νοεμβρίου π. έτσυς. Είς τόν διαγω
νισμόν τοΰτον είχον λάβει μέρος πληθώρα συγγρα
φέων, είδικών είς τά Κινηματογραφικά σενάρια, πρά
γμα τό όποιον άποδεικνύει τό ένδιαφέρον,τοΰ σουη
δικού πνεύματος καί γενικώς τοΰ Λαοΰ διά τούς,τοι- 
θύτου είδους διαγωνισμούς. Ή πληθώρα τών ύπο- 
βληθέντων σεναρίων, ύπεχρέωσε τήν Ελλανόδικον 
Επιτροπήν νά μειώση τά έπαθλα.

Τό πρώτον βραβεΐον έ< Κορ. 5.000—δηλαδή δραχ. 
136.000 περίπου—άπενεμήθη είς τό χειρόγραφον ύπό 
τόν τίτλον ‘Άλλά τό τρνΐνο ταξειδεύει....» τοΰ σένα- 
ρίστα Φόλκε Μέλβικ έκ Στοκχόλμης. Τό δεύτερον έκ 
Κορ. 3.000 καί τό τρίτον έκ Κορ,. 2 000 άπενεμήθησαν 
είς σουηδούς δημοσίους ύπαλλήλους. 'Ένδεκα άλλα 
χειρόγραφα έτυχον τιμητικών διακρίσεων.

ΑΝΤΙΖΗΛΙ ΑΙ
ΚΡΑΟΥΦΟΡΤ ΚΑΙ ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ

Είναι γνωστή είς δλους ή άντιπάθεια που αισθά
νονται μεταξύ των αί δύο μεγάλαι «στάρ» τής «Μέ
τρο». ‘Η ξανθή Τζίν κατόρθωσε μέσα σέ λίγο σχε
τικός χρονικό διάστημα ν’ άποκτήση μιά ξεχωριστή 
θέσι μεταξύ τών «άστέρων» τοΰ Χόλλυγουντ καί νά 
έπισκιάση άρκετάς παλαιός καλλιτέχνιδας, αί όποΐαι 
πρό τής έμφανίσεως τής Χάρλοου μεσουρανούσαν. 
Μεταξύ αύτών συγκαταλέγεται καί ή Τζόαν Κράου- 
φορντ, ή δποία μέ μεγάλην άγανάκτησιν είδε τήν 
έπιβολήν τής έπικινδϋνου άντιζήλου της. Άλλά τά 
πράγματα δέν σταματούν έδώ. 'Η Κράου,φορντ, μετά 
τό διαζύγιόν της άπό τόν Φαίρμπανκς υιόν, έρωτεύ- 
θήκε τόν νέον ζέν πρεμιέ Φράνσοτ Τόν, μετά λοΟ ό
ποιου μάλιστα διαδίδεται δτι πρόκειται έντός ολίγου 
νά τελέση τους γόμους της. Ό Φράνσοτ Τόν έλαβε 
μέρος είς τό τελευταΐον φίλμ τής Χάρλοου, ή δποία 
τόσον ένθουσιάσθη άπό τόν συμπαίκτην,της (είς τάς 
έρωτικάς Ιδίως σκηνάς άμφότεροι είναι υπέροχοι) ώ
στε άπήτησε άπό τήν «Μέτρο» νά τόν έχη ώς σύν
τροφον καί είς τήν νέαν της ταινίαν, «Ή Έντη ήταν 
Λαίντη». Καταλαβαίνει τώρα κανείς τήν ζηλοτυπίαν 
τής Κράουφορντ. "Ολοι στό Χόλλυγουντ, περιμένουν 
νά ίδουν πώς θά δεχθή ή Κράουφορντ τήν νέαν αύ
τήν κατάστασιν.
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ΟΜΙΛΕΙΗ ΠΑΤΙίΤΙΚΗ
in inniiim nitwnnwim ιιιιιιιιιι
Διάφοροι αμερικανικού έταιρεϊαι, 77 τόν αριθμόν, αΧ- 

τινες καί άνππροσωπεύουσι τό μεγαλύιερον μέρος Κεφα
λαίου τής βιομηχανίας ταινιών, άπησχόλησαν εις τάς έρ
γασίας των—διαρκοΰντος τοΰ έτους 1933—399.215 πρόσω
πα, σύμφωνα μέ τάς πληροφορίας τής οικείας στατιστι
κής υπηρεσίας τοΰ Λευκοΰ Οίκου.

Τό είς μισθούς καί άποδοχάς, αποζημιώσεις καί δι’ 
άλλας αίτίας καταβληθέν έν συνόλφ χρηματικόν ποσόν, 
άνέρχεται είς δολλάρια 135.113.135, ποσόν έγγίζον τά 
1350 έκατομμύρια... έλληνικών δραχμών !

Έκ παραβολής πρός τούς αριθμούς παρελθόντων έτών 
προκύπτει δτι, καίτοι κατά τά έτη 1931 καί 1932 άπησχο- 
λήθη προσωπικόν μικρότεροι’ κατ’ αριθμόν, κατεβλήθη- 
σαν μεγαλήτερα ποσά εις άποδοχάς κλπ.

Δηλαδή : Τό 1931 άπησχολήθησαν 316.176 πρόσωπα, 
διανεμηθέντα έν συνόλφ δολλάρ α 175.302.105.

Τό 1932 άπησχολήθησαν 350.126 πρόσωπα συναποκο- 
μίσαντα συνολικώς τό ποσόν τών 153.093 481 δολλαρίων.

Κατόπιν τών δεδομένων τούτων τής άμερικανικής στα
τιστικής συνάγεταζοτι, άπό τοΰ 1931 ό άριθμός τών άσχο- 
λουμένων μέ τήν Κινηματογραφίαν ηύξήθη κατά 25 ο)ο 
ένφ έξ άντιθέτου ήλαττώθησαν αί άποδοχαί των κατά 
τό αύτό περίπου ποσοστόν.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
^Τηλεγράφημα τοΰ έν Νέα Ύόρκη άνταποκριτοϋ 

τοΰ «'Ημερησίου Ταχυδρόμου» του Λονδίνου, Αναφέ
ρει όλίγους έκ τών μεγαλειτέρων μισθών πού πλη
ρώνονται οί διάσημοι «Αστέρες» τής όθόνης. Άναγρά- 
φομεν μερικούς: Γκρέτα Γκάρμπο, 1800 λίρας Αγγλί
ας έβδομαδιαίως, Βίλλ Ρόγκερς (ό γνωστός καρατε
ρίστας τής ·Φόξ’) 1500 λίρας, ό Μωρίς Σεβαλιέ 1500 
λίρας, ή Κώνσταντξ Μπέννετ 1400, ό Τζών Μπάρρυ- 
μορ 1300, ή “Ανν Χάρντιγκ 1200, ό Ρίτσαρ Μπάρθελ- 
μες 1200, ή Νόρμα Σήρερ 1200, ή Τζόαν Κράουφορντ 
800, ή Ζανέτ Γκαίηνορ 750, καί δ Γκάρρυ Κοΰπερ.... 
260 λίρας έβδομαδιαίως. “Οπως βλέπουν οί Αναγνώ- 
σται μας, οί «Αστέρες» δέν Αμοίβωνται πάντοτε σύμ
φωνα μέ τήν πραγματικήν των Αξίαν!

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Έν Άθήναις τή 15)9)1931 

Πρός τήν Διεύθυνσιν
τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος»

Ένταΰθα
Κύριε Διευθυντά,

Έξ άφορμής τών έκάστοτε σημειουμένων πυρκαϊών 
είς διαφόρους Κινηματογράφους θά μή έπιτρέ·ψη··ε ν’ Απα
σχολήσω τάς στήλας τοΰ Ύμετέρου έγκριτου περιοδικοΰ, 
διά νά έξηγήσω τούς λόγους οί όποιοι προκαλοΰν τά έν 
λόγφ Ατυχήματα.

’Επικρατεί, δυστυχώς, ή άκατανόητος άντίληψις εις 
πλείστους έπιχειρηματίας νά έξοικονομοΰν τήν περίστα- 
σιν δπως-δπως, διά τής προσλήψεως τοΰ πρώτου τυχόν
τος, ώς μηχανικοΰ, ένφ υπάρχουν πεπειραμένοι καί κατάλ
ληλοι μηχανικοί, πραγματικής πολυετοΰς πείρας, οί όποι
οι βεβαίως άξιοΰν νά πληρώνωνται καλώς, εις Αντιστάθ
μισμα τής βαρυτάτης ευθύνης τήν όποιαν φέρουν καί 
τής λεπτής έργασίας τήν όποιαν έκτελοϋν.

Ή πρόσληφις δμως οικονομικών αλλά καί άνιδέων 
υπαλλήλων, έχει πάντοτε ώς μοιραϊον έπακολούθημα τοι- 
αΰτα άτυχήμαια,

Μεθ’ ύπολήψεως
ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝ€£ ΦΙΛΜ

Πρός έξυπηρέτησιν τών Αναγνωστών 
μας άλλά καί διά νά γίνεται μία σύγ· 
κρισις τής ξένης κριτικής μετά τής ίδι- 
κής μας, έξ ής θ’ άποδεικνύεται ή Α
νεξαρτησία γνώμης άφ" ένός καί ή δια
φορά τοΰ γούστου, τοΰ ελληνικού καί ξέ
νου Κοινοΰ, άπό σήμερον θά άναδημο- 
σιεύομεν, ώς κατωτέρω, κριτικάς τοΰ ξέ
νου κινηματογραφικού Τύπου καί Ιδίως 
τού γερμανικού.

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
Ταινία τής όποιας τήν έκμττάλλεναιν διά τήν ‘Ελ

λάδα ΐ'χει ή δταιρία «Κινηματογραφικοί ‘Επιχειρή
σεις Α. Ε.ν.

Πρόκειται περί μιας νέας μουσικής ταινίας, παρα
γωγής Badal καί μέ ρεζισέρ τόν Georg Zoch, ή ό
ποία μας δδηγεΐ εκ νέου είς τόν κόσμον τής όπερέτ- 
τας, Από τόν όποιον εϊχομεν νομίσει δτι δριστικώς 
ΑπεμακρύνΘημεν.

Τό ύπό τόν Ανωτέρω τίτλον φίλμ, μήκους 2561 
μέτρων, διαιρούμενσν είς 9 πράξεις, προεβλήθη ήδη 
διά πρώτην φοράν είς τό Κινηματοθέατρον «Mozar- 
tsaal» τοΰ Βερολίνου.

Ή ύπόθεσις τοΰ έργου περιληπτικώς έχει ώς 
έξής:

Σέ κάποιο φανταστικό Πριγκηπατον, μία νεαρά 
πριγκήπισσα άνεκηρύχθη ήγεμονίς. Ό κρατικός Σύμ
βουλος άνεκάλεσεν, έν άγνοίφ τής Δουκίσσης, τόν 
άπό πολλών έτών χαμένον καί αίφνηδίως άνευρεθέν- 
τα Διάδοχον, δστις καί ύπήκουσεν είς τήν πρόσκλη- 
σιν. Ό ήγεμών οΰτος, δστις μέ έπιτυχίαν εΐχεν Αρ
χίσει τό καλλιτεχνικόν του στάδιον ώς καλλιτέχνης 
τραγουδιστής Torelli, μόνον Αγωνίας εΐχεν Αποκομί
σει άπό αύτό.

Τό γιατί δ πρίγκηψ οΰτος είχε παραιτηθή είς τό 
παρελθόν τών έπί τοΰ θρόνου δικαιωμάτων του καί 
τό γιατί ή βασιλεύουσα ήγεμονίς Στεφανία δέν έγ- 
κρίνει τόν διορισμόν τοΰ μηχανΰρραφοΰντος Συμ
βούλου τοΰ Στέμματςς, δέν πρόκειται νά τό προδώ- 
σωμεν. Τοΰτο δμως δέν εΐνε καί τόσον σπουδαΐον 
έπί τοΰ προκειμένου, διότι παρουσιάζονται τόσαι πολ- 
λαί κωμικαί παρεξηγήσεις κατά τάς περί τόν θρόνον 
διαμάχας, αί δποΐαι φυσικά τελειώνουν μέ ένα Αρ
ραβώνα, ώστε τό Κοινόν νά παραβλέπη πολλά καί 
πιστεύη δτι τά παρακάτω εΐνε τόσον ευχάριστα μέ 
τά Αλλεπάλληλα κωμικά σημεία.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Georg Zoch εΐνε ένδιαφέρουσα 
καί σέ πλεΐστα σημεία—ούτως είπεΐν—ζωντανή.

Ή ώραία φωνή τοΰ Louis Graveure τυγχάνει έν- 
θουσιώδους έπιδοκιμασίας.

Ή Camilla Horn δέν είναι μόνον ώραία, άλλά 
καί μία πολύ γοητευτική ήγεμονίς.

Ό Heinz Riihmann Αποσπά φρενήρεις έπευφημίας 
είς τόν ρόλον τοΰ φίλου καί έμπιστου.

Ή Μαρία Ζατσαρίνα, πριν ή Αρχίση τό έργον, 
χορεύει Από σκηνής μίαν σκηνήν Από τό Φίλμ.

Ή Adele Sandrock Αποτελεί πάντοτε μίαν έπι
τυχίαν. Kinematograph

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 
1934-1935

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

“ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΙΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,, 
(ΑΘΗΝΑΙ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5Ί )

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
—Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προεβλήθη είς τό θέα

τρον τοΰ Έδουάρδου έν Λονδίνω τό φίλμ τοΰ δια- 
σήμου τενόρου Κεπούρα «My song for you-».

—Ό ’Αγγλικός τύπος σχολιάζει εύμενέστατα τό 
έργον καί εύελπιστεΐ δτι θά άποφέρη Ικανοποιητικά 
κέρδη είς τούς έπιχειρηματίας.



βραβευθέντος μυθιστορήματος τής ΒΙΚΥ ΜΠΑΟΥΜ.
Ενας άθάνατος ύμνος στήν ώμορφιά, στά νειάτα κα'ι στόν έρωτα, χαρακτηρισθείς ύπό 

τοΰ παγκοσμίου^τύπου ώς ή τελευταία λέξις τής Γαλλικής κινηματογραφίας.
Πρωταγωνισταί : ΖΑΝ Π1ΕΡ ΩΜΟΝ—ΡΟΖΙΝ ΝΤΕΡΕΑΝ—ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ — ΣΟΚΟΛβΦ 

β. ΔΙΑΒΑΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ
Τό ποιθητίκώτερο ρωμάντσο πού παρουσίασε μέχρι σήμερον ό όμιλών Κινηματο
γράφος. Μέ τήν νέα βασίλισσα τής όθόνης ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΥΓΚ καί τόν μοναδι
κόν ΣΠ. ΤΡΑΣΥ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗ

9. ΖΥΝΤ ΕΞΠΡΕΣ
ΠΑΓΚΑΝΙΝΙύργημα τοΰ ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΧΑΡ.

Πρωταγωνισταί : ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, ΕΛΙΖΑ ΙΛΛ1ΑΡΔ (τοΰ κρατικού μελοδράματος τής 
Δρέσδης), ΤΕΟ ΛΙΓΚΕΝ, ΑΔΕΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ, ΡΟΥΝΤ. ΚΛ. ΡΟΓΚΕ.
(Σόλο βιολιού ύπό τοΰ κοντσερτίστα τής "Οπερας τοΰ Βερολίνου).

Ένα πραγματικό έργο τέχνης τοΰ μεγάλου Γερμανοΰ σκηνοθέτου ΕΡΙΚ ΒΑΣ- 
ΝΕΚ, μέ τήν ώραιοτάτη βεντέτ-α ΣΑΡΛΟΤΤΑ ΣΟΥΖΑ, τόν ΚΑΡΑ Λ. ΝΤΗΛ καί 
τούς ασύγκριτους κωμικούς ΡΑΛΦ ΡΟΜΠΕΡΤΣ—Ρ. ΡΩΜΑΝΟΦΣΚΥ.
Μουσική ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΤΟΛΤΣ. Καλλιτεχνική Διεύθυνσίς: Ρ. ΝΕΠΑΧ.

8. Ν ΕΑιΥΟΕΚΗ -χΜΙΑΟ ΓΚΕΪΜΠΛ καί ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ
διά πρώτην φοράν πρωταγωνιστοΰντας είς τήν αυτήν ταινίαν.
Σκηνοθεσία τοΰ διασήμου ΦΡ. ΚΑΠΡΑ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗ 

10. Η ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝΤΩΝ ...
Τό πρωτοτυπώτερο φιλμ «Γκράν Γκυνιόλ» πού έχει νά έπιδείξη ή διεθνής Κινημα
τογραφία. Παρμένο άπό τις «ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» τοΰ Έντγκαρ Πώ_καί τό 
ομώνυμον έργον τοΰ Στήβενσον. Πρωταγωνιστεί ό μέγιστος τών Γερμανών τρα
γωδών ΠΑΟΥΛ ΒΕΓΚΕΝΕΡ. Σκηνοθεσία: ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΟΣΒΑΛΝΤ.

ιι· Ο ΣΩΣΙΑΣ
4. ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τό κολοσσιαϊον πρωτοπορειακό φιλμ τής Γερμανίας διά τό όποιον έδαπανήθησαν 
ίλιγγιώδη ποσά. Συμπράττουν: Ή μεγάλη Γερμανίς καλλιτέχνις ΣΥΜΠΙΛ- 
ΛΕ ΣΜΙΤΣ. οί ΒΑΛΤΕΡ ΦΡΑΝΚ, ΜΑΞ ΓΚΥΛΣΤΟΡΦ κ. α.

Κατά τό πολύκροτο μυθιστόρημα τοΰ "Εντγκαρ Ούάλλας. Πρωταγωνιστούν ή 
ΚΑΜΙΛΛΗ ΧΟΡΝ. ό συμπαθής ΓκΕΩΡΓΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ καί ό απαράμιλλος κωμι
κός ΤΕΟ ΛΙΝΚΕΝ στόν ώραιότερόν του μέχρι σήμερον ρόλον. Μουσική ΛΕΟ ΛΕΞ.

12. Η ΠΕΙΟ ΤΡΕΛΛΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑ

6. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ [Προσωρινός τίτλος]
Το έφετεινό κινηματογραφικό γεγονός τοΰ Μπρόντουεϊ, όμοφώνως έγκωμιασθέν 
ύφ’ όλοκλήρου τοΰ τύπου. ΕΚΔΟΣΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗ
Μέ τήν ΚΑΡΟΛ ΛΟΜΠΑΡΤ καί τόν ΤΖΩΝ ΜΠΑΡΡΥΜΩΡ.

Ή υπέροχος μουσική φάρσα τοΰ ΠΑΟΥΛ ΦΡΑΝΚ μέ τόν μεσουρανοΰντα άστέρα 
τής Γερμανίας ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΘ. Σκηνοθ. Μ. ΝΟΤΦΕΛΔ, Μουσική ΟΤΟ ΣΤΡΑΝΣΚΥ.

is. (ΒΕΣ ΔΕ ΘΕΣ...ΟΑ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΗΣ8
Ή πρώτη θριαμβευτική έμφάνισις στόν Κινηματογράφο τοΰ κορυφαίου τενόρου 
τής Γερμανίας ΛΟΥΗ ΓΚΡΑΒΕΡ. Συμπράττουν ή χαριτωμένη ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ 
καί οί γνωστοί κωμικοί ΡΑΛΦ ΡΟΜΠΕΡΤΣ, X. ΡΗΜΑΝ. Μουσική ΕΔ. ΚΥΝΕΚΕ

6. Ο ΚΟΖΑΚΟΣ ΚΑΙ Τ’ ΑΗΔΟΝΙ
Μέ τήν βασίλισσα τοΰ τραγουδιού ΠΑΡΜΙΛΑ ΝΟΒΟΤΝΑ,τόν ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ κ. α. 
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΑ ΛΑΜΑΚ. Μουσική ΣΜΙΤ ΓΚΕΝΤΕΡ.

ΣΗΜ. Η ταινία θά γυρισθή κατά μέγα μέρος είς ’Αθήνας, Αίγυπτον καί Ριβιέραν, θά κατέλ- 
θουν δέ πρός τοΰτο είς τήν Ελληνικήν πρωτεύουσαν οί πρωταγωνισταί μετά τοΰ σκηνοθέτου 
καί όλοκλήρου τοΰ τεχνικού συνεργείου).

14. ΑΠΟΚΡΥΦΑ
6 άστέρες είς τό αριστούργημα τοΰ Μάρκ Ζόρκιν: ΔΩΡΟΘΕΑ ΒΗΚ—ΓΚΟΥΣΤΑΦ 
ΓΚΡΥΝΤΓΚΕΝΣ, ΤΙΜΠΟΡ ΦΟΝ ΧΑΛΜΕΎ’, ΜΠΕΡΝΑΡ ΓΚΑΙΤΣΚΕ, ΓΚΟΥΣΤΑΒ 
ΝΤΗΣΛ—ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΣΟΚΟΛΩΦ.

? ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ©ΝΕΒΡΩΝ
Ή τελευταία μεγάλη δημιουργία τοΰ διαπρεποΰς καλλιτέχνου τοΰ άσματος 
ΛΟΥΗ ΓΚΡΑΒΕΡ. ’Ονειρώδης σκηνικός διάκοσμος. Είς τούς πρωτεύοντας ρόλους: 
ΚΑΜΙΛΛΗ ΧΟΡΝ, ΑΔΕΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ. ΤΕΟ Λ1ΝΚΕΝ, X. ΡΗΜΑΝ καί ή διάσημος 
Ούγγρίς χορεύτρια ΜΑΡΙΑ ΣΑΖΑΡ1ΝΑ.

15 ΜΙΑ ΠΟΛΥΦΕΡΝΟΣ...
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ

*Η γλυκειά Βιεννέζικη Όπερέττα τοΰ Γκ. Βήτ, μέ τόν διακεκριμμένο τενόρο ΧΑΝΣ 
ΖΕΝΚΕΡ καί τήν ΟΥΡΖΟΥΛΑ ΓΚΡΑΜΠΛΕΎ'. Μουσική: Β. ΜΑΙ ΖΕΛ.
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16) ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ

Τό δυνατό έργο τοϋ Ντ. Φόλ<α» Πρωταγωτίσταί: PONT ΛΑΡΟΚ—ΝΤΟΡ1Σ KENYON

17) ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΙΛΕΩΣΙΣ
’Από τό συγκλονιστικό δραμα τοΰ Μ. ΦΛΑΒΕΝ «ΑΕ ΚΡΙΜΙΝΕΛ». Είς τους πρω
τεύοντας ρόλους: Ό ασύγκριτος Γάλλος τραγωδός ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ καί οί γνω
στοί καλλιτέχναι ΑΛΚΟΒΕΡ, ΜΕΝΤΑ Γ.

18) ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ
Ή ώραιοτέρα δημιουργία τής ΜΠΕΜΠΕ ΝΤΑΝΗΕΛΣ κώί τοϋ ΜΠΕΝ ΛΑ ΓΟΝ.

19) Η Α. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ... 0 ΘΥΡΩΡΟΣ!
Ή γνωστή μουσική φάρσα τοϋ Άνρύ Κηστεμάκερς, κατά σκηνοθεσίαν τοϋ δια- 
σήμου ΚΑΡΜΙΝΕ ΓΚΑΛΟΝΕ. Πρωταγωνιστούν : Ό άμίμητος Γάλλος κωμικός 
ΖΟΥΛ ΜΠΕΡΡΥ, ή ΜΠΕΤΤΥ ΣΤΟΚΦΕΛΝΤ, ή χαριτωμένη ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ καί 
ό γνωστός καρατερίστας ΝΤΡΑΝΕΜ.

20] ΑΕΡΙΟΝ X 9
Τό καταπληκτικό έργο τοϋ Βέρνερ Σέφ. Πρωταγωνισταί: ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ—ΜΑΡΙΑ 
ΖΟΛΒΕΚ—Ε. ΦΟΝ ΒΙΝΤΕΡΣΤΑ ΓΝ.

2D ΜΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Ή δραματικωτέρα περιπέτεια τοΰ ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ. Συμπράττουν: ANNY ΜΑΡΚΑΡΊ 
Χ1ΛΔΕ ΧΙΛΔΕΜΠΡΑΝΤ, ΦΡΙΤΣ ΟΝΤΕΜΑΡ.

ΣΟΡΤΣ
ΚΑΡΜΕΝ τοΰ Μπιζέ (ΟύβερτοΟρα ύπό^τής Συμφ. Όρχήστρ. τοΰ Βερολίνου) 
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ τοϋ Στράους » » » > > . »
ΜΠΑ1ΜΠΥ (Άπό τήν χαριτωμένη ζωή τών μικρών) τοΰ ΓΚΕΣΤΑ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣ 

Μουσική : ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑ Ι Ν.

ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΖ

“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Α. Ε.„ 
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ΣΤΗ ΜΕΘΗ ΕΝΟΣ
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ

ΣΚϋΝΟΟΕΣΙΑ:

Σ. ΦρΑΝΚΛίΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ: 
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H ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ
fo^d ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣΙΚΑΓΟΥ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

WEBSTER CHICAGO
Εγένετο κατόπιν μεγάλου άνιαγωνισμοΰ δλων 

τών ’Αμερικάνικων ‘Εταιριών ’Ηχητικών μηχα
νημάτων, κατά τόν όποιον τήν προτίμησιν δλα 
βεν ή ΟΥΕΠΣΤΕΡ ΣΙΚΑΓΟ.

01 είδικώς κατασκευασ&έντες, πολλαπλασια- 
σταΐ εΐναι Ισχύος 1 000 Watt πραγματικών καί 
τροφοδοτούν περί τά 5 ΊΟ Ήλεκτροδυναμικά 
μεγάφωνα.

’Άς σημειω&ϋ δτι ούδεμία Άλλη έταιρία μέ
χρι σήμερον κατεσκεύασεν παρόμοιας φύσεως 
έγκατάστασιν, διά τοϋτο, δικαίως λογίζεται, ώς 
ή μεγαλειτέρα τοΰ Κόσμου.

ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ θΟΔ - ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

26.845 ΧΡΗΣΤΑΞΑΡ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΓ
ί"ΓΤΙπτ''’... .

Τό κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ένσκήψαν 
αισθητόν δπως δήποτε ψΰχος, έκαμε τάς διευθύνσεις 
τών χειμερινών κινηματογράφων τής πόλεώς μας νά 
αποφασίσουν τό άνοιγμα ένωρίτερον άπό κάθε άλ
λον προηγούμενον χρόνον. Οϋτω, ένώ συνήθως οί 
κεντρικοί κινηματογράφοι έκαμαν έναρξιν τής χειμε
ρινής περιόδου κατά τό πρώτον καί δεύτερον δεκαή
μερον έκάστου ’Οκτωβρίου, έφέτος ήνοιξαν 20 ήμέ- 
ρας ένωρίτερον τοϋ συνήθους.

Πρώτον έκαμε έναρξιν τό «Τιτάνια» άπό τοΰ πα
ρελθόντος Σαββάτου 22 Σεπτεμβρίου μέ τήν κωμω
δίαν «Τό νοΰ σου στήν Άμέλια» γνωστήν παλαιόν 
θεατρικήν έπιτυχίαν. Χθές Σάβθατον 29 ίδίου, έκαμε 
έπίσης έναρξιν καί τό «Παλλάς» μέ τό έργον «Δεσποι
νίς Λιζελότ» μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ.

Εντός τών προσεχών ήμερών θά κάμουν έναρξιν 
καί οί ύπόλοιποι κινηματογράφοι, έτοιμαζόμενοι 
πρός τοϋτο.

* ' *
Έφέτος, αί διευθύνσεις μερικών Κινηματογράφων, 

άπεφάσισαν ν’ αυξήσουν τάς τιμάς τών εισιτηρίων. 
Οϋτω οί Κινηματογράφοι «Τιτάνια», «Παλλάς», «Α
πόλλων» καί «Σπλέ»τιτ» ηϋξησαν τάς τιμάς τών εισι
τηρίων κατά δύο δραχμάς, ήτοι: τής α'. θέσεως αυξά
νεται εις δραχμ. 27 άπό 25, τής δέ β'. θέσεως είς δρχ. 
17 άπό 15. Εννοείται δτι διά τήν αυξησιν αυτήν τών 
εισιτηρίων, προηγήθη μεταξύ τών διευθύνσεων τών 
Κινηματογράφων σχετική συνεννόησις, τήν όποιαν έν 
τούτοις, κατά τάς πληροφορίας μας, δέν έδέχθη άπο- 
λύτως τό «Πάνϋ-εον», τό δέ «’Αττικόν» έδέχθη καί θά 
αύξήση τήν τιμήν τοΰ εισιτηρίου έάν καί τό «Πάν- | 
ϋεον» δεχθή τελικώς τήν αυξησιν.

Αυξησιν κατά 2—3 δραχμάς είς τάς τιμάς τών ει
σιτηρίων, πληροφορούμεθα δτι έκαμαν καί τέσσαρες 
έκ τών κεντρικών Κινηματογράφων Θεσσαλονίκης, οί 

' «Πάλας», «Διονύσια», «Ήλύσια» καί «Πατέ».
Δέν μάς είναι, δυστυχών, δυνατόν νά προβλέψωμεν 

ποια θά εΐναι τά άποτελέσματα έκ τής τοιαύτης αύ- 
ξήσεως τής τιμής τών εισιτηρίων τών Κινηματογρά
φων. Άλλά προκειμένου περί τών ’Αθηνών είδικώς, 
ή τοιαύτη ύπερτίμησις τών εισιτηρίων, φανταζόμεθα 
δτι δέν θά άποδώση σπουδαία πράγματα είς τάς 
έπιχειρήσεις. διά τόν λόγον δτι. έκ τών προστιθεμέ
νων δύο δραχμών, άσφαλώς ή μία δραχμή—διά νά 
μή ύπολογίσωμεν περισσότερα - περιέρχεται είς τά 
δικαιώματα τών ποσοστών φόρου δημοσίων, θεαμά
των, ενοικίου θεάτρου καί ένοικίου ταινίας. Υπέρ 
τής έπιχειρήσεως, έπομένως, μένει ή έτέρα μία δραχ
μή Έάν δμως λάβωμεν ώς βάσιν τόν μέσον δρον ει
σιτηρίων έκάστου Κινηματογράφου δστις δέν ύπερ- 
βαίνει τάς 320 χιλιάδας, ή μέλλουσα νά προκύψη 
διαφορά θά εΐναι βεβαίως άνάλογος. Άλλά αί 320 
χιλιάδες δραχμών δέν άντιπροσωπεύουν είμή μόνον 
15.000 εισιτήρια, άριθμός δστις, ένδεχόμενον νά μειω- 
θή, έάν τό κοινόν δυσφορήση. Διά τοϋτο, έχομεν τήν 
γνώμην δτι αί διευθύνσεις τών Κινηματογράφων 
έπρεπε νά στρέψουν άλλοΰ τάς οικονομολογικός 
των προσπάθειας. Γνωρίζομεν τάς πολύ μεγάλας δα- 
πάνας είς ας ύποβάλλονται διά τήν άγοράν τών ται
νιών καί ώς έκ τούτου ή άντιμετώπισις τών δαπανών 
έπεβάλετο. Άλλά δχι διά τής αύξήσεως τής τιμής 
τών εισιτηρίων, άλλά διά τής περισυλλογής καί τών 
οικονομιών. Ήμποροΰσαν, άξιολογότατα αί διευθύν
σεις τών Κινηματογράφων νά περιορίσουν τάς άηδεΐς 
έκείνας μεγάλας διαφημίσεις διά τών έφημερίδων, 
διά τάς όποιας δαπανά έκαστος τών Κινηματογρά
φων 25—35 χιλιάδας δρχ. έβδομαδιαίως καί άλλας

ποικίλλας σπατάλας. Είς ένα χώρον, έπί παραδείγ
ματα δίστηλον έξ 80—100 στίχων καί είς 3—4 καθημε
ρινός έφημερίδας. ήμποροΰσαν άξιολογότατα νά δια- 
φημισθοΰν δλοι οί Κινηματογράφοι. Έξ άλλου, νά 
χορηγηθούν άνάλογοι διαφημίσεις είς 3—4 σοβαρά 
περιοδικά, τά όποια καί μεγάλην,—άσφαλώς μεγα- 
λειτέραν τών έφημερίδων—κυκλοφορίαν έχουν, άλλά 
καί τό σπουδαιότερον, έπί μίαν όλόκληρον έβδομάδα 
διαβάζονται άπλήστως είς δεκάδας χιλιάδων σπιτιών. 
έν άντιθέσει μέ τάς έφημερίδας αϊτινες έξαφανίζον- 
ται μετά δίωρον άπό τής έκδόσεώς των, λαμβάνου- 
σαι τήν γνωστήν όδόν δΓ ήν κάθε ρωμηός προορίζει 
τήν έφημερίδα του. * * Α

Σχετικώς μέ τά έργα τά όποια θά προβάλη ένας 
έκαστος τών χειμερινών κεντρικών Κινηματογράφων, 
γνωρίζομεν άσφαλώς τά έξής:

Οί Κινηματογράφοι «Τιτάνια», «Σπλέντιτ» καί «Α
πόλλων» θά προβάλλουν πάντοτε τάς ταινίας τής 
Ελληνικής Κινηματογραφικής Ένώσεως, μερικαί τών 
όποίων 3—4 θά προβληθοΰν συγχρόνως καί είς τό 
« Παλλάς».

Ό Κινηματογράφος «Παλλάς» θά προβάλη έπίσης 
τάς ταινίας τής έκμεταλλευούσης αύτόν Ανωνύμου 
Κινηματογραφικής Εταιρίας.

Ό κ. Τριανταφύλλου έκλεισε, ώς πληροφορούμεθα 
άσφαλώς, τόν κατωτέρω καταπληκτικόν άριθμόν ται
νιών, διά τήν προβολήν αύτών είς τόν Κινηματογρά
φον του «Πάνϋεον».

Έκ τοΰ γραφείου τών κ. κ. Άμολοχίτη—Βουλγα- 
ρίδη 18 έν δλω έργα τά έξής: 1) «Ό δικτάτωρ τοΰ 
Παραδείσου· μέ τόν Ρεμοΰ καί τήν Μαίρη Γκλορύ, 2) 
«Σιμοΰν· τοΰ Λενορμάν, 3) «Ό κλέπτης» τοΰ Μπερν- 
στάϊν μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν, 4) «Δακτυλογράφος 
παντρεύεται· τό όποιον θά προβληθή συγχρόνως καί 
είς τό «Παλλάς», 5) «Νύχτες τής Μόσχας» τοΰ Πιέρ 
Μπενουά μέ τήν Άναμπέλλα, 6) Liebe dumme Mama 
μέ τόν Χέρμαν Τίμιγκ, 7) «S. Ο. S. Παγόβουνα», 8) 
«Μιά νύχτα μόνον» μέ τήν Μάργκαρετ Σούλιβαν καί 
τόν Τζών Μπόλς, 9) «Ή μικρή Ντόριτ» μέ τήν Άννυ 
’Όντρα, 10) Dracula μέ τόν Λουγκόζι, 11) «Πέτερ» μέ 
τήν Φραντζέσκα Γκάαλ, 12) «Ό κόμης Όμπλιγκάντο» 
μέ τόν Μπουμπούλ, 13) «Ό κουρεύς τής Σεβίλλης» 
μέ τόν Μπωζέ, 14) «'Ένας χρυσός άνθρωπος» μέ τόν 
Χάρρυ Μπώρ, 15) «Τό μάρς τών ούσσάρων» μέ τήν 
Λιάνε Χάϊντ καί τόν Φραϊλι^, 16) μιία άλλη ταινία μέ 
τήν Άννυ ’Όντρα, 17) μία άλλη μέ τήν Φραντζέσκα 
Γκάαλ, καί 18) «Ή ούγγρική ραψωδία» συγχρόνως μέ 
τό «Αττικόν*.

Τής έταιρίας Φόξ-Φίλμ, 14 έν ολω έργα, τά έξής: 
1) «'Η Σουζάνα εΐμ’ έγώ», τό μοναδικόν φίλμ τής 
Λίλιαν Χάρβεϋ, 2) •’Έκλεψαν έναν άνδρα» τοΰ Πόμμερ 
μέ τόν Άνρύ Γκαρά, 3) «Τό πάτημα τής γάτας» τήν 
μοναδικήν ταινίαν τοΰ Χάρολδ Λόϋδ, 4) «Ό πρίγκηψ 
τοΰ Πιπερστάϊν» μέ τήν Φλωρέλ, 5) «Δεμένος χειρο
πόδαρα» μέ τήν Σπινελλί καί τόνΈτσεπάρ, 6) «Υπε
ρήφανη πριγκήπισσα» μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, 7) «Βα
σιλική τίγρις» ταινία ζούγκλας, 8) »'Η δεσποινίς λο
χαγός·, 9) «Κόλασίς στούς αιθέρας» μέ τόν Γουώρ- 
νερ Μπάξτερ, 10) ένα γερμανικό μέ τήν Τζέννυ Γιοΰ- 
γκο, 11) «Όνειρα κοριτσιών, »12) «Κατάσκοπος 33» μέ 
τόν Άντρέ Λιγκέ καί δύο έτεραι ταινίαι γερμανικαί 
μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο. Έπίσης δέκα κάμερα θρίλς 
καί 25 τέρρυ τούνς.

Τής έταιρίας Α. Ε. Κ. Ε. τοΰ κ. ΆρΥύρη 14 έν δ
λω έργα, τά έξής1)·Άννα Καρένινα» μέ τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ, τό όποιον θά προβληθή συγχρόνως μέ τό
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•’Αττικόν», 2) «Τό πλήρωμα» έπίσης μέ τόν Μπουα
γιέ», 3) ϊνα μέ τήν ’Ανναμπέλλα καί τόν Ζάν Μυρά 
τοΰ όποίου δέν έγνώσθη άκόμη δ τίτλος, 4) <Ό τυχο
διώκτης» μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν, 5) «Ό Ταρταρίνος 
τής Ταρασκόνης», μέ τόν Ρεμοΰ, 6) «Ό Επαναστά
της» μέ τήν Ούρλιχ, 7) «Ή Μούμια» μέ τόν Μπόρις 
Καρλώφ, 8)«Τό μεγάλο παιγνίδι» μέ τήν Μαρί Μπέλ, 
9) «Ό κοντρολέρ τοΰ βαγκόν-λί», 10) «Τυνέλ» μέ τόν 
Ζάν Γκαμπέν, 11) «Φλόγα», 12) «Τό σκάνδαλον» μέ 
τήν Μορλαί, 13) «Σαπφώ» μέ τήν Μαρί Μαρκέ κα'ι 
14) «Ζοσλέν», τό περίφημον έργον τοΰ Λαμαρτίνου.

**«
Ό κ. Δ. Σκούρας έκλεισε διά συμβολαίου τά κα

τωτέρω έργα, διά τόν Κινηματογράφον του ’Αττικόν
Τοΰ γραφείου ’Αμολοχίτη — Βουλγαρίδη 14 έργα 

τά έξης : 1—3) «ΟΙ άθλιοι» είς τρεις έποχάς, 4) «Πο· 
λωνέζικο αίμα» μέ τήν "Αννυ ’’Οντρα, 5) «’Ανοιξιά
τικη παρέλασις» μέ τήν Φρ. Γκάαλ, 6) Mirages μέ τήν 
Μαρί Μπέλ, 7) «Ή ζωή άρχίζει αυριον» μέ τήν Γκα- 
μπύ Μορλαί, 8) «Ό άόρατος άνθρωπος» τοΰ Οΰέλς, 
9) «Μιά ύπερμοντέρνα γυναίκα» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ, 
10) «Τό τελευταίο βάλς» μέ τήν Καμίλλα Χόρν καί 
τόν Πέτροβιτς, 11) «Οί νέοι άνθρωποι» τοΰ Κλώντ 
Φαρέρ μέ τήν Μαρί Μπέλ, 12) μία άλλη ταινία μέ 
τήν Φρ. Γκάαλ, 13) «Πρετόρια» μέ τήν Σαρλόττε Σού
ζα, καί 14) «Ούγγρική ραψωδία» τό όποιον θά προ- 
βληθή ταύτοχρόνως μέ τό ΠάνΟ-εον.

Τής έταιρίας Φόξ Φίλμ τρία έργα, τά έξης : 1) «Ούγ- 
γαρέζικο τραγούδι» (πρόκειται περί τοΰ «Καραβάν» 
μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ τό όποιον ό κ. Γ. Σκούρας 
ένοικίασε άπ’ εύθείας άπό τά έν ’Αμερική γραφεία 
τής Φόξ κατά τήν πρό διμήνου έκεΐ μετάβασίν του, 
2) «Λιλιόμ» τοΰ Φριτς-, Λάγκ μέ τήν Φλωρέλ καί τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ, καί ένα γερμανικόν μέ τήν Τζέννυ 
Γιοΰγκο παραγωγής έπίσης Φόξ. Έπίσης τό ’Αττικόν 
έξησφάλισε διά πρώτην προβολήν καί δλα τά νέα 
Φόξ Μούβιτον Νιούς.

Τής έταιρίας Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάϋερ 20 έν δλω 
έργα, δΓ εΐκοσιν μίαν έβδομάδα τά έξής :

1) «Έσκιμώ», τό περίφημον έργον τοΰ Βάν Ντάϊκ, 
μέ έσκιμώους ιθαγενείς ήθοποιούς, 2) «‘Η κυρία τοΰ 
Ντάνσιγκ», 3) «Τό βράδυ στάς όκτώ» μέ τήν Τζίν 
Χάρλοου καί τούς Τζών καί Λύονελ Μπάρρυ- 
μορ, 4) «Νυκτερινή πτήσις» μέ τούς Κλάρκ Γκέϊμπλ. 
Τζών καί Λύονελ Μπάρρυμορ καί τήν "Ελλεν Χέϊζ, 
5) «"Οταν ή γυνβΐκα άγαπα» μέ τήν Νόρμα Σήρερ, 
6) «Ή θύελλα ξεσπά» μέ τόν Νίλς ’Άστερ. 7) 
«Μυστική συνεδρίασις» μέ τήν Τζίν Χάρλοου, 8) «Ό 
βασιλεύς τής μπύρας» κωμωδία τοΰ Μπάστερ 
Κήτον,9) «Ό άνδρας πού κάθε μιά ποθεί», 10) 
• Βασίλισσα Χριστίνα» μέ τήν Γκάρμπο καί τόν 
Τζών Τζιλμπέρ, τό όποιον ύποχρεωτικώς θά προ- 
βληθή έπί δύο έβδομάδας, 11) «Γιατί νά δου
λεύουμε ;» κωμωδία μεγάλη μέ τόν Χονδρόν καί Λιγ
νόν, 12) «Ό Ταρζάν καί ή σύντροφός του» μέ τόν 
Βαϊσμύλλερ, 13) «"Οπως μέ ποθείς» μέ τήν Γκάρμπο, 
14) «Σήμερα ζοΰμε» μέ τήν Κράουφορτ, 15) «Κλεμένη 
άγάπη» μέ τήν Μάτζ "Ηβανς, 16) «Ή γάτα καί τό 
βιολί» μέ τόν Νοβάρρο καί τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ, 
17) «Στή μέθη ένός βιεννέζικου βιολιού» μέ τήν Διά
να Ούΐνιαρ καί τόν Τζών Μπάρρυμορ, 18) «Περιπέ
τεια στό Χονολουλοΰ» μεγάλη κωμωδία τών Χον
δρού καί Λιγνού, 19) «Πλασμένη γιά τούς άνδρες» μέ 
τήν Τζίν Χάρλοου καί 20) «Γιά μία νύχτα έρωτος» μέ 
τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ.

Πληροφορούμεθα έπίσης δτι μερικά έργα, ίσως 
5—6. θά κλείση ό κ. Σκούρας καί άπό τό γραφεϊον 
Α-Ε.Κ.Ε. τοΰ κ. Άργύρη, άγνωστον δμως ποια.* * *

Τό γραψεΐον τοΰ κ. Ζερβού θά διαθέση τά κάτωθι 
έργα :

1) «Λακ ω Νταμ», διασκευή τού βραβευθέντος μυ
θιστορήματος τής Βίκυ Μπάουμ, 2) «Παγκανίνι» τού 

Λέχαρ, μέ τόν Πέτροβιτς, 3) «Νέα Ύόρκη—Μιαμί», 
έργον έφετεινής παραγωγής Columbia, μέ τόν γόητα 
Κλάρκ Γκέϊμπλ καί τήν Κλωντέτ Κολμπέρ, 4) «Ό κυ
ρίαρχος τού κόσμου» μέ τήν Σύμπιλλι Σμίτς, 5) «Ει
κοστός αιών», έκδοσις γαλλική, μέ τόν Τζών Μπάρ
ρυμορ, 6) «Ό κοζάκος καί τ’ άηδόνι» μέ τόν Πέτρο
βιτς, 7) «Στή χώρα τών όνείρων» μέ τήν Καμίλλα 
Χόρν καί τόν Λουΐ Γκραβέρ, 8) «Διαβατικά πουλιά» 
μέ τήν Λωρέττα Γιούγκ καί τόν Σπένσερ Τρέϊσυ, 
9) «Ζύντ ’’Εξπρές» μέ τήν Σαρλόττε Σούζα, 10) «Ή 
λέσχη τών αύτοκτονούντων» μέ τόν Πάουλ. Βέγκενερ 
11) «Ό Σωσίας» μέ τήν Καμίλλα Χόρν, 12) «θές δέν 
θές θά μ’ άγαπήσης» μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο καί τόν 
Λουΐ Γκραβέρ, 13) «’Απόκρυφα» μέ τήν Δωροθέα Βήκ, 
14) Μία πολύφερνος... δακτυλογράφος» μέ τήν Ούρ- 
σούλα Γκράμπλεϋ, 15) «Κουρασμένες ψυχές» μέ τόν 
γνωστόν μας Ρόντ Λά-Ρόκ, 16) «"Εγκλημα καί έξιλέ- 
ωσις» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, 17) «ΟΙ άπόκληροι» μέ 
τήν Μπεμπέ Ντάνιελς καί 18) «Ή Α. Μ. ό θυρωρός» 
μέ τήν Σιμόν Σιμόν καί τόν κωμικόν Ντρανέμ.

Τ’ άνωτέρω έργα, κατά πληροφορίας δοθείσας ή- 
μΐν έκ τών γραφείων τοΰ κ. Ζερβού, έκλείσθησαν 
καί θά προβληθούν, είς μέν τό Πανθ-εον ό μεγαλεί- 
τερος άριθμός, είς δέ τό ’Αττικόν 4-5, τά όποια δμως 
δέν καθωρίσθησαν εϊσέτι.

Πάντως, οί περί τήν έταιρίαν τοΰ κ. Ζερβού, βε- 
βαιοΰν, δτι τά έργα των θά προτιμηθούν τών άλλων, 
λόγφ τής άναμφισβητήτου έμπορικότητός των.

"Οπως φαίνεται, έκ τών άνωτέρω άναμφισβητήτων 
γεγονότων, αί προμήθειαι ένός έκάστου τών δύο 
άνεξαρτήτων Κινηματογράφων, ύπερβαίνουν τάς ά- 
νάγκας των κατά 100 °/0. Βεβαίως δέν θά πρόκειται 
νά προβάλλουν οδτοι δύο ταινίας τήν έβδομάδα διά 
νά ικανοποιηθούν τά γραφεία, άλλά θά προτιμηθούν 
έκεϊναι, τών όποιων ή έμπορικότης θεωρείται έξη- 
σψαλισμένη. Αύτά λέγει ή λογική.

*«*
Πλήν τών άνωτέρω 6 κεντρικών Κινηματογράφων 

θά λειτουργήση έπίσης τό {γνωστόν Σάλον Ίντεάλ, 
τό όποιον άνεγείρεται ήδη πυρετωδώς ύπό τού κ. 
Δ. Λαζάνη καί τό όποιον, ύπολογίζεται, δτι θά είναι 
έτοιμον περί τά μέσα Νοεμβρίου. Τήν έκμετάλ- 
λευσιν τού Σαλόν’Ιντεάλ ίσως κρατήση δι’ ίδιον λο
γαριασμόν ό κ. Δ. Λαζάνης, θά προβληθούν δέ είς 
αύτό ταινίαι α’ καί β’ βιζιόν, μέ κατά πολύ ήλαττω- 
μένον είσιτήριον, τών άλλων Κινηματογράφων.

Περί τοΰ νέου Κινηματογράφου τής όδού (Πανεπι
στημίου δπου ήδη τό θέατρον Άργυροπούλου, δέν 
είναι γνωστόν άκόμη τίποτε, καθόσον δ κ. Άργυρό- 
πουλος έκαμε έφεσιν τής Πρωτοδίκου άποφάσεως, μή 
έκδοθείσης εϊσέτι τής τοιαύτης τοΰ Έφετείου. Έν τώ 
μεταξύ είς τό έπίδικον θέατρον δίδει παραστάσεις ό 
θίάσος Άργυροπούλου.

Τά γραφέντα πρό έβςομάδος είς τήν “Καθημερι
νήν,, περί λειτουργίας νέου Κινηματογράφου είς τήν 
γνωστήν γωνίαν τών όδών Πανεπιστημίου καί Κο- 
ραή ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Άντ. Ζερβού, είναι α
πολύτως άνακριβή, καθ’ δσον, δΓ έφέτος τούλάχιστον 
ούτε κάν σκέψις τοιαύτη γίνεται. ”1σως τού χρόνου.

* *
Πληροφορούμεθα, δτι ύπό τοΰ διευθυντοΰ τής ’Α

στυνομίας Πόλεων τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερι
κών κ. Σαραντοπούλου, καταρτίζεται νυμοσχέδιον 
διά τού όποίου τροποποιείται έπί τό αύστηρώτερον 
ό ήδη ισχύων νόμος “περί λειτουργίας θεάτρων,,. 
Διά τοΰ έν λόγφ’νομοσχεδίου προβλέπονται “αύστη- 
ρότεραι ποιναί διά τούς παραβάτας τών άστυνομικών 
διατάξεων τών σχετικών οέ τάς ώρας λήξεως τών 
παραστάσεων, τήν άπαγόρευσ^ν τής εισόδου τών ά- 
νηλίκων καί τά μέτρα ασφαλείας τών θεατών, Έπί
σης διά τού ίδίσυ Νομοσχεδίου μεταβάλλεται ή σύν- 

θεσις τής έπιτροπής, ή όποία ένεργεϊ τήν προληπτι- I 
κήν λογοκρισίαν τών ταινιών. Ή νέα έπιτροπή θά 
έκεργή προληπτικήν λογοκρισίαν, έπί δλων έν γένει 
τών προβληθησομένων ταινιών θά παρασχεθούν δέ 
είς αυτήν εύρύτατα δικαιώματα.

g I HIE!! ΤΜ me li
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Γεράκι», «Ρα- 
σπούτιι», «"Ενα φιλί μπρος στόν καθρέπτη» καί «Αΰιο- 
κρατορικό βάλς» μαζύ μέ τήν ορχήστρα Μπιάνκο.

Ήλύσια (χειμερινόν). Προεβλήθη τό έργον «Ωραίος 
φοιτητής» καί έπαιζε ή όπχήστρα Μπιάνκο.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ένας απρόσκλη
τος ξένο;», «Νύχτες στό Βόσπορο» καί · Δύσκολος δρό
μος». _ _ , , ,

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Για την τιμή 
του» καί «Ή συμμορία τοΰ Μπουμπούλ».

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ύ έρως κά
νει μόδα», «Τό βάλς ποΰ δέν ξεχνιέται», «Τό τέλος τοΰ 
κόσμου» κσί «Σούζυ Σαξωφόν».

Άχίλλι ιον. Προεβλήθη «Ό άγνωστος λοχίας».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή συμμορία τοΰ 

Μπουμπούλ», «Χαρέμια τών Θεών», «Μάτα Χάρη», «Πά- 
τερ Σαρλώ», «’Εγώ τήν ήμέρα καί σύ τή νύχτα», Ό κυ
ρίαρχος τής ερήμου», «Ιό τέλος τοϋ κόσμου» καί «Ή κόρη 
τοΰ δράκου».

’Αττικόν. Προεβίνηθησαν τά έργα «Ή κιβωτός τοϋ 
Νώε, «Ή καλύβα τοΰ θανάτου», «Τραστ μυστυρίου», «Έ- 
κδίκησις τσιγγάνων», «Σωτήρ πλοίαρχος καί «Ή κόρη 
τής αμαρτίας».

Κνβέλεια. Προεβλήθη «Ό Άρχισιδηρουργός». 
Απόλλων Προεβλήθη «ΟΙ τρεις σωματοφύλακες». 
ΤΙατέ. Προεβλήθη τό έργον «Σταυρός καί Σπαθί». 
Άλκαζάρ, Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα στό 

βολάν» καί «Σοΰ αρέσω γιά γυναίκα σου;».
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Φρανκενστάίν» 
«Σέρλοκ Χόλμς», «Καβιλκάτ» καί «Μοντέρνα χρόνια».

‘Από 1ης ’Οκτωβρίου κάμει έναρξιν τής χειμερινής πε
ριόδου γιά τήν όποία έκλεισε καί θά προβάλη, δπως 
πάντοτε, τά καλλίτερα έργα τής νέας παραγωγής.

Έξωραϊστικής- "Αν καί ή θερινή σαιζόν ευρίσκεται είς 
τό τέρμα της, έν τούτοι; εξακολουθεί νά συγκεντρώνη 
αρκετόν κόσμον. ’Εφέτος ή « Έξωραϊσιική«, είργάσθη 
πολύ καλά. ’Ιδίως αί πρεμιέραι της θά μείνουν αλησμό
νητοι. Κατά τό τελευταίου δεκαπενθήμερον προεβλήθη
σαν τά έργα «Ή γυναίκα μέ τό σέξ άπηλ», «Στο υπο
βρύχιο μέτωπο», «Τό γεράκι» καί «Τα δυο σου γαλανά 
ματάκια».

Ν. ’Ιωνίας. Μέ τήν προβολήν τοΰ ελληνικού «"Ερ»ς 
καί κύματα» έτερμάτισε τήν θερινήν του περίοδον. "Ηδη 
έγκατεστάθη είς τήν αίθουσαν τοϋ Δημ. Σχολείου, προε
βλήθησαν δέ «Ή παραστρατημένη» καί «"Ενοχη άγάπη..

Παπαβασιλείου. 
Κόρινθο;

‘Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ανοιξιάτικο τρα
γούδι», «‘Ο πόλεμος τοϋ Βάλς», «Καλό ταξεϊδι Μόνικα», 
«Βίκτωρ καί Βικτιόρια», «Θεόδωρος καί Σια», μέ τόν ’Αλ- 
μπέρ Πρεζάν, «Τό παλάτι τών όνείρων», «Φρειδερίκη· 
μέ τήν Λιάνε Χάϊντ, «Καζανόβα» μέ τόν Ίβάν Μοσζοΰ- 
κιν, «Δόκτωρ Τζαΐκηλ» μέ τόν Φρ. Μαρς, «‘Ο άρχισιδη- 
ρουργός» μέ τήν Μορλαί, «Χαραυγή», «Αικατερίνη ή Με
γάλη», ’Αγάπα με αυτή τή νύχτα», «Λιμπελά'ί», «Τό δνει- 
ρον τοΰ Σαίνμπρουν», «Τρελλή Αθλα» «Ή κυρία μέ τό 
διαμάντι », «‘Η ωραία τής Γραινάδης» μέ τήν Μπρ. Χέλμ, 
«Ή γέφυρα τών στεναγμών», «Μάρς Ρακότσυ», «ώανθή 
’Αφροδίτη», «‘Ο βασιλεύς τής ’Αρένας» μέ τόν κωμικόν 

"Εντυ Κάντορ. «Διαγωγή μηδέν» μέ τήν "Αννυ "Οντρα 
καί «’Ερρίκος 8ος».

Παλλάς Προεβλήθησαν τά έργα «Τά χείλη μου 
προδίδουν μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, «Ποιος δ ένοχο;» «‘Η 
συμμορία τής ’Αράχνης», «’Ο μυστηριώδης δολοφόνος». 
«Άπηγορευμένη μελωδία», «Ό άρχιατσίγγανος» μέ τόν 
Μοχίκα. «Ή αδυναμία μου» μέ τήν Χάρβεϋ, «’Ερωτικό 
τραγοΰδι», «Αυτός εκείνη καί ό φίλος», «Τίγρις τής Άρι- 
ζόνας», «Ή άγάπη τοϋ ναύτη», «Τά φλέγόμενα βουνά», 
«Δυναμίτιςυ, «Νύχτες Σαγγάί» καί «Τό τραγούδι τοΰ Νεί
λου» μέ τόν Ρ. Νοβάρρο.

"Ολα ανεξαιρέτως τ’ άνωτέρω έργα προεβλήθησαν μέ 
ζημίαν άρκετήν είς βάρος τών επιχειρηματιών καί τοΰτο, 
διότι άμφότεροι οί κινηματογράφοι κατά τό θέρος έλει- 
τούργησαν έντός τών χειμερινών αιθουσών.

’Εφέτος, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μαστέλλου, διευ- 
θυντοΰ τοΰ Κινημ)φου «’Ατελιέ», έλειτούργησεν καί έν 
Λουτρσ.κίφ Κινηματογράφος, μέ ηχητικά; έγκαταστάσε ς 
συστήματος Ούέμπστερ. Προεβλήθησαν δέ οί ιδιαι ται- 
νίαι πού προεβλήθησαν είς τό εδώ «Ατελιέ», άλλά καί 
ή έκεϊ έπιχείρησις κλείνει μέ όλίγην ζημίαν. Π. Κόλια
Καλνμαι

Τριακόκ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μανωλέσκου», «Τό 
παλάτι τών όνείρων», «Τό μυστικόν ποΰ καίει», «Πώς νά 
τό πώ στόν ανδρα μου», «Κατάσκοπος έπί τό έργον» καί 
«Τό δνειρον τοΰ Σαίνμπρουν» χωρίς κανένα άπ’ αύτά, 
δυστυχώ;, νά ικανοποιήσουν τό κοινόν τών καλαμών.

Τά-ης Κεφαλλωνίτης
ΣΗΜ. ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΧ.- Κατάπληΐιν μας προξ&ντϊ τό 

άνωτέρω γεγονός. 'Ως θά παρατηρούν έκάστοτε καί οί άναγνώ- 
σται μας, είς τόν άνωτέρω καλόν Κινηματογράφον τών Καλαμών, 
προβάλλονται πάντοτε τά έκλεκτότερα έργα έκαστη; περιόδου, 
έκείνων πού προβάλλουν οί άριστοκρατικο'ι κινηματογράφοι τών 
Άδηνών καί τών όποίων ή έμπορικότης έχει άπολύτως άποδειχδϋ 
κατά τάς διαφόρους άνά τούς κινηματογράφους της 'Ελλάδος πρό
βολός των. Πώς συμβαίνει δμως, τό Κοινόν τών Καλαμών νά μή 
Ικανοποιείται μέ τήν προβολήν τόσων έκλεκτών έργων, μας προ
ξενεί άληθινήν κατάπληξιν, μάς κόμη δέ νά πιστεύομεν. ή οτι τό 
κοινόν τών Καλαμών άγνοει παντελώς τί έστί Κινηματογράφος, η 
ότι ή διεύ&υνσις τοϋ Κινηματογράφου άγνοεϊ τόν τρόπον τής πα- 
ρουσιάσεως ένός έκάστου έργου. “Αλλο τί να ύποβέσωμεν;
Άγρίνιον

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Σερενάτα Σοϋμ- 
περτ», «Γυναίκα άΐά γκαρσόν», «Μπέν-Χούρ», «Τά πα
ραμύθια τοΰ "Οφμαν, «Φαντομάς» καί «Τό τραγούδι 
τής Σεβίλλης».

ΠάνΙλεον. Προεβλήθη τό έργον «Μανδρέν».
Κρίππα. Προεβλήθησαν ιτά βωβά «Ό έρως τής Ιω

άννας Νέΰ», «Σκλάβες ηδονής», «Ή κόρη τοΰ ιπποδρο
μίου», «Ό άστραπιαϊος καβαλλάρης», «Τό δακτυλίδι τής 
αύτοκρατείρας», «Τρέλλες μεσονυκτίου» καί «Ή λευκή 
σκλάβα». ' Πασχαλίδης
ΤρίκΧαλοι

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Γαμήλιον ταξεϊδι» 
μέ τήν Μπριγτίττε Χέλμ, «Ή βαρκαρόλα τής άγάπης», 
«Τό Συνέδριον χορεύει», «'Π κυρία μέ τά διαμάντια» καί 
«Άτλαντίκ».
Πόρνο;

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυμνός σάν τό 
σκουλήκι», »Μιά νύχτα άγωνίας», «Ό βασιλεύς τής ’Α
ρένας», «Τό ονειρώδες βάλς» καί «Ό άπάχης τών Παρι- 
σίων». Σινόπουλος
AegaSeta

’Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μασκωτ τοΰ 
λόχου», «Ξύπνημα αμαρτωλής», «Πες μου ποιά είσαι», 
«Δεσποινίς Ροκοκό», «Τά δυό σου γαλανά ματάκια», «‘Υ- 
π βρύχιο μέτωπο·, «Στά χαρέμια τής Βαγδάιης», «Σαν- 
τοΰ» καί «Μπαροΰ» Πανουργίας
Σΰρος.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξαναγύρισε στήν 
γυναίκα σου», «Μιά νύχτα μπόλλου», «Ό ατρόμητος ά- 
στυνόμος», «Κική» καί «Σκάνδαλον στή Βουδαπέστη.»



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Προσβχώς «Αύεόν θελιό κι’ αΰιόν θά πάρω», «Νινόν» 
«Τό άνθος τής Χαβάϊ», «Ό άνθρωπος μέ τήν Ισπανό»’ 
«Τό γεράκι» κ. ά. Γεραγάλας
Χχλχι;

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Γλυκά φιλιά 
Βερόνικα», Στό υποβρύχιο μέτωπο» καί «Αικατερίνη ή 
μεγάλη».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή ’Αφροδί
τη», «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου» καί »Στά χαρέμια τής 
Βαγδάτης», ‘Ακρο&αλασσϊτης
Ba8u (Σάμου)

‘Απόλλων. ’Αργεί.
Αττικόν. ’Αργεί.
Ήραϊον (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κιβω

τός τού Νώε», «Σάν ή καρδιά χτυπά», «'Αγνή αμαρτω
λή», «Κίτ ό μορτάκος», «Μεταξύ φλογών καί ΰδάτων», 
'Σειρήν τών τροπικών» καί «Ή ιδιωτική της ζωή».

Αί πλεϊσται τών άνωτέρω ταινιών ήσαν τελείως κα
τεστραμμένοι καί ελλείπει, εις πράξεις καί ιδίως ή τε
λευταία, διά την οποίαν εϊχομεν αμφιβάλλει ακόμη καί 
περί τής ταύτότητός της, διότι ήτο είς αφάντασταν βαθ
μόν ακατάληπτος, Ενγ Πούλμαν
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δνειρον τού 
Σαιμπρουν»,, « Ο μαύρος Ουσσαρος», « Γό ξανθό όνειρο», 
«"Ερως άλ’ άμερικαίν», «Χαραυγή» καί «Τρελλή Λόλα».

Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή συμμορία τών 
εκατό» καί «Ή πριγκήπισσα Τρούλσλα». Λίαν προσεχώς 
έγκατάστασις όμιλοΰντος (μούβιτον) καί ύπό νέαν δι’εύ- 
θυνσιν. g
'Ηράκλειον.

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Λυύ καρδιές 
εύτυχισμένες», «Σαιζόν στό Κάιρο» μέ τόν Β. Φρίτς, «Ή 
Σφίγξ ώμίλησεν», «Άτλαντίς» καί εις μίαν μόνον προβο
λήν ή επιστημονική ταινία τής μεταμοσχεύσεως αδένων 
ύπό τοΰ Βορονώφ.

Αλκαζαρ. Προεβλήθησαν τα έργα «’Ιδιοτροπίες κο- 
ριτσιοΰ» καί «Στά κύματα τοΰ Βοσπόρου».

Βόσπορος. Προεβλήθη ή ταινία «Χαλύβδινα στήθη».
Σπλέντιτ. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Πίτσας Στα- 

θοπούλου.
'Αρχάνες. Προεβλήθησαν τά βωβά «Ντάγκφιν» καί 

«Χαλύβδινον φάντασμα». ‘Ο παρατηρητής
Χίος

Άστήρ. Κατόπιν μακράς σειράς παραστάσεων τοΰ θι
άσου Μ. Παλαιολόγου, έκλεισε τήν θερινήν του σαιζόν, 
ήρχισε δέ νά έπισκευάζη τήν χειμερινήν αίθουσαν διά νά 
άρχίση έντός τών ημερών τάς προβολάς του.

Δυστυχώς ή κίνηοις τοΰ μοναδικού μας κινηματογρά
φου ^κατά τό θέρος ύπήρξεν πολύ περιωρισμένη, λόγφ 
τοΰ δτι τόν συνηγωνίζοντο τό θέατρον Νικήτα καί τά διά
φορα αλλα κέντρα τά όποια διατηρούσαν ορχήστρας, νού
μερα κλπ. Βονδούρης
Κοτβάλλα

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αυτή ή καμμιά 
άλλη», «Πάλι ιιαζύ μέ σένα» καί «Ένας άνδρας μέ καρ
διά». Προσεχώς έναρξις χειμερινής περιόδου.

Πάν&εον (Βωβός). Διεύθυνσίς Δ. Άνδρεάδη. Προε
βλήθησαν τά φιλμ «Ό προστάτης τών αδυνάτων», «Ό 
κύριος τοΰ θανάτου», «Κοκο'-τόδρομος», «Τσέκα» καί «Ή 
Μάχη» μέ τόν ’Ιάπωνα Χαγιακάβα.

‘Ολύμπια- (Διεύθυνσίς Κ. ’Αποστόλου). Έναρξις λίαν 
προσεχώς μέ εκλεκτά έργα καί τέλεια ηχητικά μηχανή
ματα. Βασιλακος
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τών πεδι
άδων» καί «Ναύτης τοΰ γλυκού νερού».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «S.O.S.», «Τέμπο- 
Τέμπο», «’Επικίνδυνος αποστολή», «Ό Τίγρις», «Τί αξί

ζει ένα τρελλό φιλί», τό όποιον όμως, λόγφ τής κα<ής 
καταστάσεώς του, προεβλήθη άπαξ μόνον, «Ρόμολα», « Α
τρόμητος αεροπόρος», «Ό καρπός τοΰ πάθους» καί «‘II 
καλύβα τοΰ μπάρμπα Τόιι».

# Τιτάνιά. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Βικτωρία καί ό 
Οΰσσάρος», «Ό βασιλεύς τών τζαμπατζήδων», «Μετά 
τήν προδοσίαν», -Τό βάλς τοΰ Μονπαρνάς», «Τό τέλος 
τοΰ κόσμου», «Έν όνόματι τοΰ νόμου», Σούζυ Σαξοφών», 
« Αναμεσα στα. άγρια θηρία» ταινία τελείως κατεστρααέ- 
νη, «Ό έμπορος τής άμμου», «Ή πρώτη αγάπη δέν ξε
χνιέται» καί «Αυτή ή καμμιά άλλη».

Μεγας (Χειμερινός). "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Τό 
τραγούδι μιάς νύχτας». ' Γοριδάρης
Σέρραι.

Κρονιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σούζη Σαξωφόν», 
«Ό Βόλγας στής φλόγες», «'Ένα κορίτσι πού δέν ξε
χνιέται», «Τιτάνες τοΰ άέρος» και «Έν όνόματι τοϋ νό
μου».

Πάν&εον. Έναρξις λίαν προσεχώς. Βατακίδη; 
5άν8η

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Ένα τραγούδι 
γυρίζει τόν κόσμο», «Κοζάκοι στά σύνορα», «Μή ρωτάς 
γιατί», καί «Γιόχαν Στράους».

Ωραία Θέα. «Τά φώτα τής π.όλεως», «Είναι χαριτω
μένος», «‘Ο άγνωστος τραγουδιστής», «'Ένα κορίτσι πού 
δέν ξεχνιέται» καί «Κρυμιιένος θησαυρός».

Μύγας. ’Ανακαινίζεται διά τήν χειμερινήν περίοδον.
Παρασχίδης

Η ΠΕΓΚΥ ΦΗΑΡΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΦΟΞ ΦΙΛΜ

’Εάν διά τόν τόπον μας είναι τελείως άγνωστον 
τό όνομα τής Πέγκυ Φήαρς, δέν συμβαίνει τό ίδιον 
καί είς τήν ’Αμερικήν, δπου ή καλλιτέχνις αύτή χαί
ρει εξαιρετικής φήμης.

Χορεύτρια, δραματική καλλιτέχνις καί σκηνοθέτις, 
είναι ασφαλώς ένα άπό τά πλέον πολυσύνθετα νέα 
ταλέντα. Τά θεατρικά έργα «Νόνα» καί «Champagne 
Lupper» πού έσκηνοθέτησε είς τό θέατρον «Ζίκψιλντ 
Φόλλις τής Νέας Ύόρκης. έσημείωσαν μεγάλην επι
τυχίαν.

Τώρα δοκιμάζει τήν αξίαν της καί είς τόν κινη
ματογράφον. Τό πρώτον έργον πού θά «γυρίση» δια 
τήν «Φόξ» καί είς τό όποιον θά είναι έν ταύτώ σκη
νοθέτις καί έρμηνεύτρια, φέρει τόν τίτλον «’Αγάπη 
στή λοτταρία». Οί άπειροι θαυμασταί της περιμένουν 
ανυπόμονα τήν πρώτην αύτήν δοκιμήν, βέβαιοι δντες 
δτι θά πρόκειται ασφαλώς περί άξιοσημειώτου παρα
γωγής.

"Ενα μεγάλο αίνιγμα παρουσιάσθη είς τούς κύ
κλους τοϋ Χόλλυγουντ, περί τοΰ μή κατονομασθέν- 
τος ήθοποιοΰ ύπό τής οικείας έποπτικής ’Αρχής τών 
Φιλμ παρά τφ Λευκώ Οϊκω, δστις καί παρουσιάζε
ται κατά τό παρελθόν ώς δ μεγαλήτερος μισθωτός 
είσοδηματίας τοΰ Χόλλυγουντ καί έν γένει τής αμε
ρικανικής βιομηχανίας τοΰ Κινηματογράφου, μέ εί- 
σόδηυα 315.000 Δολλαρίων.

Αί διαδόσεις περί τοΰ δτι πρόκειται περί τής 
Greta Garbo, δέν έγένοντο πιστευτά! μεταξύ τών κύ
κλων τής ’Αμερικανικής Βιομηχανίας Ταινιών.

Διασαφηνίζεται δτι ή πληροφορία άφορα τόν 
John Barrymore, άγοντα ήλικίαν 52 έτών, ό όποιος 
παίζει έπί σκηνής άπό 31 έτών ή περί τοΰ Wallace 
Beery, δστις έπί 30ετίαν άσκεϊ τό έπάγγελμα τοΰ 
ήθοποιοΰ τής όθόνης.

ΚΑΡΒΟΥΝΑ
ΚΙΝΝ/ΛΑΤΟΓρΑΦΙΚΑ

<
< CONRADTY

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κύριοι Κύριοι Διευθυνταϊ Κινηματογράφων

Πρός τό συμφέρον τών έπιχειρήσεών σας, μεταχειρίζεστε πάντοτε 
ΒΟΥΝΑ &ONRADTY. Προτιμώνται διά τήν σταθερότητα τοΰ 
εξαιρετικά λευκού φωτός των και τήν άντοχήν των.

’·*,  Μόνοι καί άποκλειστικοί αντιπρόσωποι διά τήν
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒίΝΙΑΝ, ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

DWBi I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ»*»θΤθΝΒΑΙι
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Διά Μακεδονίαν και Θράκην ΆΡ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, Ταιμιακή 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

OMIWHTOI KINHMHOIΡΑΦΟΪ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 8 <1-Π Πάρβδβς όδβΰ Πατησίων) ΑΘΗΝΑΙ

Είναι τά μηχανήματα πού άνεκούφισαν τους Επιχειρηματίας, επειδή 
αποδίδουν πιστά, έργάζονται άπροσκόπτως, είναι μοντέρνα, ευχερή 
είς τήν χρήσιν, κατασκευασμένα από τα καλύτερα υλικά, και το 
σύνολον των άποτελεΐ έγγύησιν είς κινηματογραφικήν Έπιχείρησιν.

Διά τάς ’Επαρχίας δπου τό ρβΰμα τής πόλεως δέν είναι σταθερόν, 
παραδίδεται ειδική συσκευή, διά τής όποιας ρυθμίζετε ή ομαλή λει
τουργία τών μηχανημάτων.— ΕΠΙΣΗΣ τό Γραφείον μας αναλαμβά
νει ύπευθύνως την μετατροπήν δι απ ευθείας εις το ρεύμα τής 

πόλεως, παντός τύπου μηχανήματος Κινηματογράφου.



'Η περίφημος γαλλίς βεντέττα τοΰ κινηματογράφου Καίτη Γκαλιάν ή όποια ύποδύεται τόν πρω
τεύοντα ρόλον τής μικρής γαλλίδος χορεύτριας Cberie είς τό έργον Marie Galante, άπό τό γνω
στόν ρομάντσο τοΰ γάλλου συγγραφέως Ζάκ Ντεβάλ. Τό έν λόγω έργον, εις τό όποιον συμπρωτα
γωνιστεί καί δ περίφημος άμερικανός καλλιτέχνης Σπένσερ Τρέϊσυ, είναι παραγωγής Φόξ Φίλμ, 
θά προβληθή δέ κατά τήν έπί θύραις χειμερινήν περίοδον είς ένα των κεντρικών Κινηματογράφων 

τών ’Αθηνών,

Τύποις: Ν. ΔΑΜΙΑΝΟΥ & Σ>λ, Έμμ. Μπενάκη 14


