ΡΕΝΕ ΕΡΙΜΠΕΛ
Η ώραιοτάτη γαλλίς καλλιτέχνις της ό&όνης, ή όποια λαμβάνει,
πρωτεύοντας ρόλους εις τά φιλμ'. <Ή ζωή της...» με τδν γερ
μανδ καλλιτέχνη ’Άλφρεδ "Αμπελ, «Τδ κίτρινο δωμάτιο τοϋ
Ρίο» με τδν Σάρλ Βανέλ, κατά οκηνο&εσίαν τοϋ γερμανοϋ Κάρλ
Γκροϋνε και «Νύχτες τοϋ Πδρτ Σάΐτ»^μέ τδν γερμανδν έκλεκτδν
καλλιτέχνην Γουαταΰον Ντίξλ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΓΝΔΡΟΜΑ1
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ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Έιησία
Δρ. 100.60.—
‘Εξάμηνος
30.—
ΐρψηνυς,
Τρίμηνος
Έξωτεοικον Γένιικώς
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ
At συνδρομ,αι άπαραιτή
τως προπληρώνονται

Διευθυντή;
ΗΡΑΚΛΗΣ

Β.

Γραφεία : όδός

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ

ΖΗΤΙΑΝΟ

Μετάτόν

♦I

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΗΘΗΝΟΝ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥΣ

ΤΗΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛ

μέ πρωταγωνίστριαν τήν Μις Τουρκίαν τοϋ 1930 ΦΕΡΙΧΑ ΤΕΒΦΙΚ ΧΑΝΟΥΜ, καί τούς
πρωταγωνιστάς τοΰ “ΖΗΤΙΑΝΟΥ,,
Επίσης κατα τόν μήνα Μάρτιον προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα είς τάς ’Αθήνας, τών όποιων
είναι γνωστή ή επιτυχία:

ΤΥΧΗ

μέ τήν Μαρί Μπέλ, τής Κομεντί Φρανσαίζ,ταύτοχρόνως είς τούς κινηματογράφους
«ΣΠΛΕΝΤΙΤ» καί «ΙΝΤΕΑΛ».

ΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ

Μεγάλη αεροπορική ταινία, μέ κατασκοπείας βομβαρδισμούς κλπ., μέ
τόν ΤΣΑΡΛΣ ΡΟΤΖΕΡΣ. 'Η μεγάλη επιτυχία τοΰ «ΑΤΤΙΚΟΥ».

ΡΑΓ ΚΟ Παρμένο στά παρθένα δάση τής νήσου Σουμάτρα, μέ χιλιάδας πιθήκους, τίγρεις, μίαν
άγρίαν πάλην μεταξύ τίγρεως καί βουβάλου κλπ. Ταινία ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΑΤΗ. Προε
βλήθη είς τό «ΑΤΤΙΚΟΝ».

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Πολεμική καί δραματική ταινία μέ τόν Γκάρυ Κοΰπερ, μέ
σκηνάς πλήρεις αγωνίας καί φρίκης. Προεβλήθη στό «ΙΝΤΕΑΛ»

Ο ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΩΡ

ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΔΑΚΙ

μέ τον Γζων Μπάρυμορ, μέ σκηνάς τρικυμίας πρωτοφανείς, -.ο υ κ
τηγι καί ή πάλη μέ τήν φάλαινα. Προεβλήθη στό ΙΝΤΕΑΛ.

'Η τελευταία επιτυχία τοΰ Μωρίς Σεβαλιέ, έκ τής γνωστής κωμωδίας τοΰ
Τριστάν Μπερνάρ. Προεβλήθη στό «ΑΤΤΙΚΟΝ».

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΙ

ή μόνη έφετεινή ταινία τής αγαπητής ΜΠΙΛΛΥ ΝΤΟΒ.
βλήθη στό «ΙΝΤΕΑΛ».

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ - ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗΣ
14, Ιίύπόλιδος—Ττ, εγρ. ΦΙΡχΑΤί.Ξ

'Αντιπρόσωπος Μακεδονίας — Θράκης

ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΤΗΣ’ΣΤΑΜΠΟΥΛ

τοΰ οποίου η επιτυχία υπήρξε πρωττφανής, τό ΙΝΤΕΑΛ προβάλλει κατά τήν τρέχουσαν εβδομάδα τούς
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ΒΙ Κατ’ αναλογίαν τά κλάΚ Δεκαπενθήμερος Κινηματογραφική Έπιθβώρησις ΒΙ
ουμφο,νίαι διά

ΨΥΛΛΑΚΗΣ

'Αγίας Σοφίας 1—ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προε

Γύρω άπό Sva φλέγον ζήτημα

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ
Δέν έπρόκειτο, όμολογοΰμεν, ν’άσχοληθώμεν καί θοΰν μάλιστα εντός τών ημερών, 'καί θί-^οποϊες,
πάλι μέ τό καταθλιπτικό γιά μάς ζήτημα τής έγ- χωρίς νά χρειάζεται βέβαια μαντική δΐίναμις (έξ ο
χωρίου κινηματογραφικής παραγωγής, άν δέν μάς νύχων τόν λέοντα), θά κατασπιλώσουν καί θά κα
έδίδετο ή άκόλουθος άφορμή: Πολλοί έπιχειρηματί ταρρακώσουν έκ νέου τήν εθνική μας καλλιτεχνία.
αι έκμεταλλεύσεως φιλμ δΓ επιστολών των πρός τήν Καί ένφ οί Τούρκοι, πού δέν έχουν στό £κάτω-κάτω,
διεύθυνσιν τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» υπο κανένα παρελθόν πολιτισμού καί πού μόλις έσχάτως
δεικνύουν, δπως άποσκορακισθή πλέον ή μερολη ένεβάθυναν στό θειο πνεύμα τής Τέχνης (ίδρύπτική στάσις πού τηρούμε άπέναντι τών ελληνικών σαντες καί τό πρώτο ’Εθνικό τους Θέατρο), παρου
ταινιών, άπότοκος τής οποίας είναι ίσως καί ή σιάζουν φιλμ έν πολλοϊς ικανοποιητικά καί μύριες
πλήρης άποθράσυνσις τών παραγωγών των καί δ όσες φορές ανώτερα άπό τά δικά μας, έμεΐςύπνώτ__ s l3 α
„  τουμε, ή καλύτερα διασύρουμε τ’ όνομά μας καί
πως καταφύγουμε πλέον στή γλώσσα τής πικρής
_ ς νά
λήθειας. "Ισως οί έπιστολογράφοι. fμας
ι ’ έχουν έν τήν ιστορία μας. Γιατί τά ελληνικά φιλμ προβάίλονΚινηματογραφικός
ται καί στό έξωτερικό,
ιιέρει δίκηο. Γιατί πράγματι ό «Γ.
,.
,
... ανεξαιρέτως
....μάλιστα καί τά
Άστήρ» έφάνη ως σήμερα άρχετά επιεικής γιά τά πικρόχολα σκώμματα καί οί ειρωνείες (γιατί οχι κι’
ντόπια φίλμ, πράγμα δμως πού πρέπει νά άποδοθή αυτών τών Τούρκων;) θά έπισφραγίζ< υν συνεπώς
όλότελα σέ καθαρώς σωβινιστικά έλατήρια. Άφοΰ κάθε επιδεικτική παρουσίασί των.
έστοχαζόμασταν, δλες σχεδόν αί άλλες χώρες (ούτε '
Τί πρέπει λοιπόν νά γίνη; Ποϋ νά καταφύγουμε;
κι’ αυτή ή μικρή Δανία έξαιρουμένη), απέκτησαν Γιατί άν δέν ενεργήσουμε δραστηρίως, οί άσυνείδη
πλέον τήν έθνική τους κινηματογραφική βιομηχανία,' τοι κα’^αύτεπάγγελτοι κινηματογραφικοί παραγωγοί
γιατί ή Ελλάς, ή κοιτίς τοΰ πολιτισμού (γιά νά * μας θά εξακολουθούν άνενόχλητοι τό επιβλαβές
θυμηθούμε μιά στερεότυπη έκφρασι τών σοφολογιω- ( καί αντεθνικόν των έργον καί οί «Μάγοι τής^ Άθήτάτωνή νά ύστερή; Δέν προσβάλλεται τό έθνικό । νας», οί «Ελληνικές Ραψωδίες», οί... οί... οί... θά
μας γόητρο καί ή καλλιττεχνική μας συνείδησι, δταν βλέπουν άδιαλείπτως τό φώς (ή μάλλον τό σκότος
προβάλλωνται σέ μιά κοσμοπολιτική, νά πούμε, πρω- ϊ τής κοινής οργής καί περιφρονήσεως), προς δόξαν
τεύουσα τοΰ έξωτερικοΰ ταινίες καί κινεζικής ακόμα: τής ρωμαίϊκης πενταρολογίας.
_ Τ___ » . ένα
«' τουρκικό
"
' φιλμ
'Λ έπαίχθη
2 ' λ 1
________ ’
Ό «Κινηματογραφικός
Άατήρ» λοιπόν, σέ
παραγωγής /(τελευταίως
στό Παρίσι) Jxai άπουσιάζουν μόνο οί δικές μας ; προηγούμενα τεύχη του, έπρότεινε τήν λήψιν δρα
Ετσι τό περιοδικό μας ένφ εύρέθη στή δύσκο κόντειων μέτρων, γιά νά τεθή τελείφ καί παΰλα στό
λη θεσι νά πρέπει νά κακίση τούς έκάστοτε κινημα φρικτό κατρακύλημα τής ελληνικής κινηματογραφί■
τογραφικούς παραγωγούς μας δέν τό έπραξε, έπει ας.|Δέν τ’ άραδιάζουμε καί πάλι εδώ λεπτολογοΰντες
δη εβαυκαλίζετο μέ τό ωραίο όνειρο ότι τάχα θά καί άναλύονιες, γιά νά μή γίνουμε κουραστικοί.
Τ’ άνακεφαλαιώνουμε μόνο, γιά δσους ίσως δέν
προσκόμιζαν κάποτε κΓ αυτοί τήν ειδική μόρφωσι
καί τήν πείρα πού τούς έλειπε καί κάτι τό άξιόλογο, τά θυμούνται καί τούς είναι επίσης δυσχερές νά
εν καιρφ, θά έπαρουσίαζαν. Δυστυχώς δμως ό και προστρέξουν σέ προηγούμενα φύλλα τοΰ περιοδικοΰ
ρός περνά καί καμμία σταθερά βελτίωσι δέν πα μας: Νά άρθή ή φορολογική ατέλεια έπί τών ται
ρατηρούμε. Οί «προσπάθειες», δπως έτιτλοφοροΰν- νιών εκείνων οί όποιες θά κρίνωνται άπό ειδική επι
το τα πρώτα βήματα τοΰ έλληνικοΰ κινηματογράφου, τροπή ως ανάξιες γιά νά τούς παρέχεται. Νά μήν ε
εξακολουθούν νά φέρουν άκόμα τόν ίδιο χαρακτή πιτρέπεται στόν τυχόντα νά μετέρχεται τό επάγγελ
ρα τής προχειρότητας καί τοΰ τσαρλατανισμοϋ, μα τοΰ σκηνοθέτου, όπερατέρ κ.λ.π. αν δέν είναι ε
αν μη καί είς μεγαλυτέραν κλίμακα. Νέες ται φοδιασμένος μέ πιστοποιητικά είδικεύσεως. ("Οπως
νίες ετοιμάζονται πυρετωδώς, πού θά προβλη- ' κάλλιστα δέν μπορεί ό καθείς νά αύτοχρισθή για-

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ
ΕΦΟΑΣΕ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

τρός, δικηγόρος, μηχανικός κ.λ.) Νά απαγορεύεται ■
ή προβολή τών αποτυχημένων φίλμ, κατόπιν γνω-1
μοδοτήσεως καί πάλιν ειδημόνων, καθώς γίνεται, μέ
τόσα καλά αποτελέσματα και στή Ρωσσία κ. ά.
Τοιουτοτρόπως είναι πιθανόν—ή μάλλον βέβαι
Ώς καί πρό καιρού άνεγράψαμεν,ή πολυθρύλητος πρω
ο— πώς θ’ απόκτηση κι’ ό τόπος μας μιά μέρα σο ταγωνίστρια τοΰ άμερικανικούΚινηματογράφου ΖανέτΜάκ
Ντόναλντ
υπέγραψε μακροχρόνιον στμβόλαιον μετά τής
βαρά κινηματογραφική παραγωγή (πρότυπο η
I Μετρά Γκόλντουϊν Μάγιερ.
Πρωσσία, Ρουμανία, Φινλανδία κ λ.), ή οποία θά I
Ώς πρώτη ταινία έξελέγη ή «Εύθυμος χήρα», ή τερά
σταθή εκεί τοΰλάχισ ο, πού βρίσκεται σήμερα τό στια αύτή επιτυχία τοϋ βωβοϋ κινηματογράφου είς τήν
έκυμόμενο καί προοδευτικό θέατρό μας. Καμμιά ΰ οποίαν πρωτηγωνίστουν οι Τζών Γκίλμπερτ καί Μάε
περβολή καί φληναφία. Δυνατόν οί Ελληνικές ται Μούραιϋ. Τώρα ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ θά έχη ώς παρτναίρ τόν Ραμόν Νοβάρρο, τοΰ οποίου ή γλυκειά καί αμί
νίες, δταν ληφθοϋν ύπ’ δψει αί ανωτέρω προϋποθέ μητος φωνή είναι ε’ις πάντας γνωστή.
σεις, μέ τό έμψυχον υλικό πού διαθέτουμε, μέ τήν
Εννοείται δτι ή παρούσα έκδοσις τής «Εύθυμου χή
πλούσια σέ γεγονότα καί επεισόδια ιστορία μας, μέ ρας» θά είναι ομιλούσα, ήχητική καί άδουσα.
τις ανυπέρβλητες φυσικές καλλονές τής χώρας μας
κ.λ., νά προσλάβουν μιά μέρα καί χαρακτήρα παγ
κόσμιο.
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ΡΩΜΗ, 4 ’Απριλίου, (Άθ. Πρ.).— Τηλεγραφούν έκ
Παρισίων, δτι ή έγκριθεΐσα υπό τοΰ ύπουργοΰ τών Οικο
νομικών έλάττωσις τών φόρων έπί τών δημοσίων θεαμά
των έθεωρήθη ώς ανεπαρκής υπό τών περισσοτέρων διευ
θυντών τών έν λόγφ έ.τιχειρήσεων, οΐτινες συνήλθον έκ
νέου χθές'ίνα διαμαρτυρηθοΰν πρός τήν Κυβέρνησιν ζητοΰντες μεγ λυτέραν έλάττωσιν τής φορολογίας.

Ο

ΕΛΑΤΤΟΥΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ
ΡΩΜΗ,^Ι ’Απριλίου. (Άθ· Πρ.).— Τηλεγραφούν έκ
Παρισίων οτι ή γαλλική Βουλή ένέκοινε διά μεγάλης πλειοψηφίας τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1932. Έξ άλλου ή έπί ι
τών οικονομικών κοινοβουλευτική έπιτροηή ένέκρινε τάς
προτάσεις τής Κυβερνήσεως περί έλαττώσεως τοΰ φόρου
επί τών δημοσίων θεαμάτων καί παροχής πιστώσεως τρι
ών εκατομμυρίων φράγκων διά τήν έξακολούθησιν τής
λειτουργίας τής γαλλικής "Οπερας.

ίΕΑΐ ηηττςιαι toy ™ xm

Ή έκθεσις τής Επιτροπής ’Εργασίας, σχετικώς μέ
τήν άπόφασίν της, ή όποια απαγορεύει τήν χρησιμοποίησιν ξένων ήθοποιών είς τάς ταινίας τής ’Αμερικανικής
παραγωγής, έπέφερε πραγματικήν άναστάτωσίν εις τό
Χόλλυγουντ. Τό μέτρον τούτο δέν αφορά μόνον τούς
«αστέρας», άλλά καί τούς σκηνοθέτας, συγγραφείς καί
δσους συμμετέχουν εις τήν καλλιτεχ. ζήμωσιν.
Μεταξύ τών «αστέρων» πού υποδεικνύει ό κατάλογος
τών ξένων ήθοποιών, άναφέρονται καί ή Μαίρη Πίκφορδ,
Νόρμα Σήρερ αί δτοϊαι είναι Καναδαί, Μωρίς Σεβαλιέ,
Μαρλέν Ντίντριχ, Γκρέττα Γκάρμπο, Τσάρλυ Τσάπλιν κ.ά.
Ώ αγγλικός Τύπος,καταφέρεται δριμύτατα κατά τής
ανωτέρω άποφάσεως τής ’Αμερικής.

ΜΙΑ ΩΡΑ MAZY ΣΟΥ
Μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν ^προεβλήθη στό Χόλλυ
γουντ ή γαλλική έκδοσις τοΰ νέου φιλμ τοΰ Λιοΰμπιτς
«Μιά ώρα μαζί σου». Ε’ις τό έν λόγω φιλμ πρωταγωνιστεί
δ Μωρίς Σεβαλιέ, δ όποιος λέγεται δτι έπιτυγχάνει τήν
ώραιοτέραν του δημιουργίαν καί δτι έπί πλέον έχει στιγ
μές δραματικές πρώτης δυνάμεως. Τό «Μιά ώρα μαζί σου»
κρίνεται άπό τούς ειδικούς ώς κατά πολύ άνώτερον άπό
τό «’Ονειρώδες Βάλς» (Μειδιών ύπολοχαγός) καί τήν «’Ε
ρωτικήν Παρέλασιν», τάς δύο προγενεστέρας επιτυχίας
τών Λιοΰμπιτς—Σεβαλιέ.
Πλήν τοΰ Μωρίς Σεβαλιε συμπρωταγωνιστούν είς τό
φίλμ ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ καί ή Λιλή Νιαμιτά, αί δποϊαι συνάγω· ίζονται είς *χάριν καί μπρίο.
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Θεμιστοκλέους 15
’Αθήνα ι

αλησμόνητος υπερπαραγωγή τής ίΜέτρο-Γχόλντουϊν-Μαγιερ» «ΟΙπέν Χοΰρι συγχρονισ&εΐσα διά μουαικής και ήχων καί ασμάτων προβάλλεται μέ τερά
στιον επιτυχίαν είς πλεϊστα μέρη τής Ευρώπης καί
Τό γνωστό μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Μπενουά «ΆτλανΑμερικής.
τίς», τό όποιον είχεν ήδη κινηματογραφηθή πρό δεκαε
τίας ύπό τοΰ Ζάκ Φέΰντερ μέ τήν Ναπιερκόφσκα καί τόν
Ζάν Άντζελο καί είχε γνωρίσει πραγματικόν θρίαμβον,
«γυρίζεται» έκ νέου ύπό τοΰ διαπρεπούς γερμανοΰ σκηνο
ΕΓΓΡΛΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
θέτου Πάμπτς. Τό εργον θά έκδοθή είς τρεις γλώσσας,
άγγλικήν και
καί γερμανικήν, πρωταγωνιστούσης
30 12-932 γαλλικήν, αγγλικήν
Νικ. Στασινόπουλος Άμαλιάς1-1-932 Μέχ<
30-12-932 καν ε’1? *άς τρεις έκδόσεις τής περιφήμου Μπριγκίττε
Κιν. «Ατελιέ»
Κόρινθος 1-1-932
Οδ. Καπάδαης
Άθήναι 1-10 931
» 30- 9-932 Χέλμ, εις τήν όποιαν ό ρόλος τής Άντινέας ταιριάζει ύ
28- 2-933 περβολιχά. Είς τήν γαλλικήν έκδοσιν, πλήν τής ΜπριγκίτΠ. Τσαγκαράκης Άγ. Νικόλαος '1-3-932
~ '*
Κιν. Σπλέντιτ
30 12-932 Τε· λαμβάνουν έπίσης μέρος οί Πιέρ Μπλανσάρ καί Ζάν
Άργοστόλιον 1-1-932
I. Ψυλλάκης
30-12 932 "Αντζελο. Ό τελευταίος υποδύεται καί πάλιν τόν ρόλον
Θεσ)νίκη 1-1-932
Argo-Film
30 12-932 τοΰ λοχαγού Μοράνζ, πού μέ τόσην έπιτυχίαν είχε κράτη1 1-932
Μπ. Σεγούρα
30-12 932 1 σει ε^ξ τήν παλαιάν έκδοσιν.
1-1-932
Γ. Θεοφιλόπουλος Άμαλιάς
1-1-932
Α. Μακρής
30 12-932 1 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό μπουφές τοϋ ^τρινοϋ ΚιΆμαλιάς
1-1-932
θ. Βουδούρης
Μυτιλήνη
1-4-932
30- 3 933 νηματογράφου «Βερντέν».

ΚΙΝ ΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΕ1

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

"ΐϊ.. ΚΡΪΤΪ^
ΤΟ ΓΛΛΛΖΙΟ ΕΞΠΡΕΣ

γει άπό τόν κανόνα. Δέν μπορεί νά ζητήση κανείς δόσιν
άλήθειας άπό τό «Μιά νύχτα στόν Παράδεισο» άλλά είναι
Προεβλήθη στό Κοτοπούλη» τόσον χαριτωμένο εις τήν έξωφρενικότητά του!
Τό σενάριο; ’Ανεκδιήγητο. Δύο είναι τά κύρια χαρα
Χρόνια τώρα—νομίζω 3—4 έχομε νάάπολαύσωμε έρ κτηριστικά του: ή άφέλεια καί τό πνεύμα. "Ενα σωρό έγον γνησίας ρωσσικής παραγωγής καί επομένως άνωτέρας ξυπνότατα ευρήματα τό ποικίλλουν καί καθιστούν τήν
τέχνης. Τό ύπό κρίσιν έργον—τό οποίον δυστυχώς προε παρακολούθησίν του εύχάριστον, παρά τήν άσυναρτησίαν
βλήθη μόνον έπί τρεις ήμέρας διά λόγους τάξεως—βεβαί του καί τούς πολλούς διαλόγους πού περιλαμβάνει. Ή
ως δέν είναι ισάξιον τών προηγουμένων ποΰ εϊδομεν σκηνοθεσία τοΰ Κάρλ Λαμάκ άκολουθεϊ πιστά τό θέμα.
(«Ποτέμκιν», «Σταυρός καί Μάουζερ», «Λιμάνι θανάτου» Σπινθηροβολεί καί αύτή άπό πνεύμα καί χιούμορ. Ντεκόρ
«Ίβάν ό τρομερός» κ. ά.) άλλά πρέπει νά δμολογηθή δτι μοντέρνα, φωτογραφία πρώτης τάξεως καί ντεκουπάζ ε
είναι ένα άπό τά καλλίτερα τής παραγωγής Σοβκινό. Ή πιδέξιο. Ή ύπόκρισις ικανοποιητική- "Ολοι οί ήθοποιοί
ύπόθεσις του καθαρώς εθνικιστική, άνευ ούδεμιας μπολ- είναι διαλεγμένοι σύμφωνα μέ τούς τύπους ποΰ ύποδύονσεβικικής πνοής, διαδραματίζεται μέσα είς ένα ολόκληρον ται. Φυσικά ή ζωή τού φίλμ είναι καί πάλιν ή "Αννυ
σιδηροδρομικόν
συρμόν
έν κινήσει μεταξύ κι- "Οντρα μέ τις κουκλίστικες έκφράσεις καί τό ύπερβολικό
νέζων εργατών, καί εύρωπαίων τυχοδιωκτών. Αί πρωτό μά τόσον χαριτωμένο παίξιμό της. Τά δυό τραγουδάκια
τυποι λήψεις, ή ωραία φωτογραφία, ό φωτισμός, τό ντε- τού φίλμ άκούονται ευχάριστα.
κουπάζ κλπ. δλα είναι άψογα καί δίδουν άκόμη μεγαλυΓενικώς πρόκειται περί έλαφροΰ έργου χωρίς άξιώσεις,
τέραν άξίαν εις τό αληθινά ώραϊον αυτό έργον. Αί σκη- τό όποιον βλέπεται καί άκούεται ευχάριστα, καί τό όποιον
ναί πού εκτυλίσσονται επάνω είς τήν αμαξοστοιχίαν, με άρέσει είς τήν μεγάλην μερίδα τοΰ κοινού.
ταξύ τών κινέζων, τών ζητούντων τήν άπαλλαγήν των ά
Βίων Παπαμιχάλης
πό τούς διαφόρους σωματέμπορους—τυχοδιώκτας Ευρω
παίους, είναι συγκινητικοί καί προκαλοϋν βαθεϊαν έντύ0 ΠΑΡΘΕΝΟΣ
πωσιν εις τόν άμερόληπτον θεατήν. Μία έπίσης καλή τα
κτική, τήν οποίαν πρός τιμήν των συνεχίζουν οί ρώσοι,
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβληθη είς τόν «Απόλλωνα»
είναι δτι καί είς τό έργον αύτό δέν υπάρχουν «αστέρες».
Οί ρόλοι είναι άκριβώς οίοι πρέπει νά είναι, χωρίς νά δί
Μία ευτράπελος 'ιστορία, γεμάτη κωμικά καί ολίγον
δεται μεγαλειτέρα σημασία είς ένα μόνον ώρισμένον καί νά σκανδαλιστικά έπεισόδια, τά όποια δμως κάποτε ένέχουν
θυσιάζεται κατ’ αύιόν τόν τρόπον ή άλήθεια καί ή ψυχο καί όλίγην ρουτίναν. Παρακολουθεϊται δμως εύχάριστα,
λογία τοΰ σενάριο.
πράγμα είς τό όποιον συντείνη, άφ’ ενός δ ήρτυμένος μέ
Δυστυχώς τό ώραϊον αύιό έργον, τοΰ οποίου ή προ γαλατικόν άλας διάλογος τοΰ φίλμ, ή άπροσποίητος καί
βολή έπειράπη άνευ ούδεμιας άντιρρήσεως είς ολόκληρον αυθόρμητος ύπόκρισις τών ήθοποιών καί άφ’ ετέρου αί
τήν Γερμανίαν, Τουρκ·'αν κλ. άπηγορεύθη μετά τριήμερον εΰφυώς συγκεκαλυμμέναι σόκιν σκηναί τοΰ έργου
έπιτυχή προβολήν είς τήν πόλιν τοΰ Παρθενώνος, είς τήν
Χάρις είς τούς άνωιέρω λόγους τό φίλμ συγκεντρώ
χώραν μού έδίδαξε είς δλους τούς λαούς τοΰ κόσμου τήν νει εμπορικήν άξίαν δπερ καί άπεδείχθη κατά τήν έν
έλευθερίαν, διότι ή ’Αστυνομία έξήγαγε τό συμπέρασμα ταΰθα προβολήν του.
διι θά διασαλευθή (!) ή τάξις, έπειδή εΰρέθησαν δέκα έθνικισταί νά χειροκροτήσουν τούς ήρωας τής οθόνης, χα0 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΟΛΙΑΣ
ρακτηρίσασα καί τούς πρώτους καί τούς δευτέρους μπολ
σεβίκους.
W.
'Ομιλούσα γαλλισά
Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»
Ρωσσική ταινία ηχητική

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗ ΔΩΥΓΚΑΝ

Πρόκειται περί έ'ργου «γυρισμένου» μέ ύπερβολικήν
Προεβλήθη είς τό Πάνθεον» κινηματογραφικήν έπιδεξιότητα πρός βλάβην συχνάκις τής
πραγματικής συγκινήσεως. Τό σενάριο, διασκευασθέν είΠρόκειται περί κινηματογραφικής διατκευήςτοϋ γνωστού δικώς διά τόν Μοσζοΰκιν ούτως ώστε νά δικαιολογή τήν
καί έν Έλλάδι γαλλικού μυθιστορήματος. Τό σενάριο όμο- σλαυϊκήν προφοράν του, πραγματεύεεται τήν περίπτωσιν
λογουμένως έπαρουσίαζε ορισμένα χάσματα, μή παρακο- ένός ρώσσου άξιωιιατικοΰ,ό όποιος κηρυχθείςείς άφάνειαν
λουθών κατά γράμμα τόν συγγραφέα, τούτο δμως δέν δύ- καιά τήν ρωσσικην έπανάστασιν εύρίσκει μετά παρέλευναται νά θεωρηθή ώς σοβαρόν μειονέκτημα, δεδομένου σιν άρκετών έτών είς τό Παρίσι τήν σύζυγόν του ύπανδιι ό"σκηνοθέτης άπέψυγε τοιουτοτρόπως τήν «φιλολογί δρευμένη έκ νέου μέ ένα γάλλον άξιωματικόν, καί έκτυαν» τοΰ έργου. Ή σκηνοθεσία άρκετά επιμελημένη ή δέ λίσσεται έξ ολοκλήρου είς έ'να στρατιωτικόν σταθμέν τής
ύπόκρισις τώς ήθοποιών Ικανοποιητική. Προεξήρχον δμως Λεγεώνας τών Ξένων. Τό θέμα, ώς σύλληψις, δέν είναι
τών λοιπών συναδέλφων των οί δύο έκλεκτοί γάλλοι καλ- διόλου κακό. Περιλαμβάνει σειράν άλληλοσυγκρουομένων
λιτέχναι Ούγκέτ Ντυφλό καί Σάρλ Μπουαγιέ, δ όποιος συναισθημάτων καί μερικάς καταστάσεις άνταξίας τοΰ
κατόρθωσε νά δημιουργήσω είς τό έν λόγω φίλμ ένα ρόλον Κορνηλίου. ’Αλλά ό Σιριγιέφσκυ δέν έχει τήν άπαιτουμέέξόχως ένδιαφέροντα.
νην ευαισθησίαν διά νά άποδιόση Ικανοποιητικά τό έργον
Ή προβολή του ένταΰθα έσημείωσε καλήν έπιτυχίαν του. Μάς καταπλήσσει πολλές φορές μέ τήν δεξιοτεχνίαν
διότι, κατά σατανικήν σύμπτωσιν συνέπεσε άμέσως κατό του άλλά σπανιώτατα καί παρά τήν δραματικότητα τών
πιν τής λήξεως τής πολύκροτου δίκης Κάστρου. Τό γεγο σκηνών, μάς συγκινεΐ Ή φωτογραφία πολλές φορές
νός δμως είναι δτι καί καλλιτεχνικώς καί έμπορικώς ή σκληρή, άντιθέτως πρός τούς φωτισμούς οί όποιοι ένίοτε
«Δίκη τής Μαίρη Ντούγκαν» παρουσιάζεται άξιόλογος.
είναι άριστουργηματικοί. ’Εκ τών ήθοποιών κυριαρχούν
δ Ίβάν Μοσζοΰκιν καί ό Ζάν Άντζελο οί όποιοι ύπερτεροΰν κατά πολύ τοΰ λοιποΰ συνόλου. Ό πρώτος υστέρα
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟΠ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
άπό τριετή άπομάκρυνσιν άπό τήν οθόνην κάμνει μίαν
'Ομιλούσα Γερμανιστί Προεβλήθη είς τόν «Άπόλλιονα» ώοαίαν έπάνοδον μέ τό φίλμ αύτό. Ό ρόλος του αν καί
δέν τοΰ επιτρέπει νά μεταχειριστή τήν χαρακτηριστικήν
Τά φίλμ τής "Αννυ "Οντρα τά χαρακτηρίζει πάντα ί- ’ του φαντασίαν,είναι άρκετά άβανταδόρικος καί συμπαθής.
διάζουσα πρωτοτυπία. "Ρ.τσι καί τό ύπό κρίσιν δέν ξεφεύ Είμαι δμως πολύ διατακτικός, λόγφ τής προφοράς ' τού

'Ομιλούσα γαλλιστί

Μοσζοΰκιν, διά τό καλλιτεχνικόν του μέλλονθ

Η MSPIS ΤΟϊ NMIH WHIN

Ό Ραμόν Νοβάρρο συμπληρώνει κατ’ αύτάς δέκα ετη
"c η 'W
Vrmtu Βερνόν
του παίξιμο.
Η Λουςυ
ηεριυν έχει
, στιγμές
Ι(~ καλές.
· Σπλέντιτ άπό τής έμφανίσεώς του είς τόν κινηματογράφον. Επι τη
I εύκαιρέ θά «γυρίση» ένα φίλμ εις τό όποιον θαι δεικνυη
Ή έπιτυχία τοΰ « Αγνωστου Λοχια» εις
μίαν άλλην πλευράν, άγνωστον μέχρι τουδε, του ταλέντου
δέν ύπήρξεν οϊα άιεμενετο.
β Παπαμιχάλης
του. Τό φίλμ θά είναι σπορτιφ και θα εχη ω,σκ^°ζ.
την τόν ειδικόν πλέον δια τοιουτου είδους έργα,
Λεονάρ. Σύντροφος τοΰ Νοβάρρο θα είναι κατα πασαν
ΕΝΔΕΚΑ ΩΡΕΣ ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΗ
πιθανότητα ή Μάτζ "Εβανς.
_
Τηΰ
'Ομιλούσα αγγλιστί Προεβλήθη στό Ουφα Παλας
Ό Λουΐ Μάγιερ έπι τή ευκαιριφ της δεκαετηριδο, του
Νοβάρρο τοΰ προσέφερε αναμνηστικόν δφρον.,

ασθή μία ταινία χωρίς γοΰστο, χωρίς ειρμό, ακατανοη ς
καί γενικώς άνόητος.
, . ΛΑ
τοΰ Οϋφα
’Απορώ δέ, πώς ή τοσον καλή διευθυνσις του
Πάλας έδέχθη νά παρουσίαση εις το εκλεκτ
ενα τοιοΰτον κατασκεύασμα.
,
τύν
Ή έπιτυχία του ένταΰθα υπηρξεν ανάλογος
άξίαν του, δεδομένου δτι τό σημερινόν κοινόν εχε» απο
κτήσει πλέον κινημ. καλλιτεχνικήν συνειδησιν.

ΤΩ ΚΑΦΕΝΕΔΑΚΙ
'Ομιλούσα γαλλιστί

ύπερηφανεύοντο οί Αμερικανοί $Η\η οποία μετά /Η
λοκληοωτικήν έπικράτησιν του διαλήυντος
φου έκλονίσθη καιρίως, ήρχισεν
'Η
τέραν της φήμην, χάρις είς εν τελευπαϊ^Ί^^^^·
νέα τη; αυτή ταινία, αθλητικής υποθεσεφ«Δ&·Υ<Μπεμπέ
λοΰσα, ποάγμα πού έπέτρεψεν εις την ευτραπελον Μπεμπε
ν’ άναπτύξη άπαντα τά προσόντα τής φωνητικής τη, ίκα-

Προεβλήθη στό «’Αττικόν»

Μετά τήν «’Ερωτική Π“θελασι» το ε αιρετικό εκ
νο φίλμ τού γάλλου καλλιτέχνου Μωρις Σεβ“λι®ί ~ ‘ ’
αυτός μάς παρυυσιάζεται είς το επίσης χαριτωμενο εργοι
του ΤόκαφενεδάκιΖ πού άνκαί δένσυγκρινεται μετο> πρω
τον, είναι έν τούτοις ένα πολύ ευχάριστο φιλμ καϊ“λλ{1_
λότατο διά κάθε κοινό-Γεμάτο χαριτωμένα κωμικά επε
σόδ.α, περνά κάθε θεατής δυο πολύ ευχάριστες ιορε,, ιΟι
ως μέ τό χαριτωμ’νο παίξιμο του Σεβαλιε ο ,
ζ ·
δύεται υπέροχα τόν ρόλον τοΰ γκαρσονιού.

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛ
'Ομιλούσα γαλλιστί

η μ·Ίβ0Μ,

Η ΑΕΠΗ ΪΜ TP1QN Ϊ12 ΤΗΝ Γ10ΑΜΙΑΪ
Μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν προβάλλεται εις δυο ,ουΤΧρ°
νως Κινηματογράφους τής Βαρσοβίας η '?ρωιΔ κ.
(<·ττ
λευταΐα δμιλούσα ταινία τοΰ μακαρίτου Δον ] σανπυ « Η
Λέσχη τών τριών». Είς τήν εν λογφ_ ταινίαν ο » Ανθρω^
ς γ
πος μέ τις χίλιες μάσκες» δημιουργεί τον τύπον
γαστριμύθου._______________

Η ΖΑΝΕΤ HIAKNTONAANT ΕΙΣ Τ?Ν ΜΕΤΡΟ

Προεβλήθη στό «Πάνθεον»

Έξ εγκύρου πηγής πληροφορούμεθα ότι ή
Ντόναλντ. τό άηδόνι τοΰ άμερικανικου κίνημα γρ
J
Ή νεωτέρα αύτή παραγωγή τοΰ δημοφιλεστάτου πλέ- υπέγραψε συμβό/,αιον μειά τηςΜετρο δια να «V - ■ '·'
ον καί έν Έλλάδι κωμικού Ζώρζ Μιλτον (Μπουμπουλ), φίλμ. Τό πρώτον ήρχισεν ήδη νά «γυρίζεται».
C
είναι μπορεί νά πή κανείς, κατά τι καλύτερα της προη- τής συμπαθούς άρτίσιας εΐνε ό Ρομπερ
νουμένης—«Βασιλεύς τών λούστρων»—αν και δεν λείπουν
1
καί άπό αύτήν, τά χονδροκομμένα άστεϊα, τα οποία , εν , Γ.... ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑ
τούτοις προκαλοϋν άβίαστα γέλια. Ο Ζωρζ Μιλτον, ο ηρως τών έξωφρενικοτέρων περιπετειών διασκεδάζει το ' I
Ό «Κινηματογραφικέ; ’Αστήρ· δια~ να ε_ ;
κοινόν μέ τάς πνευαατωδεστάιας κωμικάς επινοήσεις του. i ξυπηρετήση άποτελεσματικως τους
Εννοείται δτι καί άπό τό έργον αύτό δέν λείπει το = έπιχειρηματίας κινηματογράφων προς ολας
χιούμορ, ή Αριστοτεχνική έκτέλεσις, ο σκηνοθετικος πλού = τάς κκτενθύνόεις και δια να °ί,ι*λ.λ*»ί’=
τος, ή πεταχτή μουσική καί τά ωραία μπαλέτα, ί ενικως ( = του; τής ΰποχρεύσεως και ,/ης δ«μ·.νσεως
«Ή συμμορία τοΰ Μπουμπούλ» δύναται νά χαρακτηρισθη = πρός τρίτους, ίδρυσε τμήμα Φ>πηρετησεως κο»
ώς μία άπό τάς καλυτνρας κωμωδίας τού Μιλτον, πράγ : διεκπεραιώσεως πάαης φυσεως ύποθεσε ς»
;
μα τό όποιον έπιβεβαιοϊ καίήμεγάλη του εν τω «Πανθεφ» :: όποιον θά λειτουργή υπο απόλυτόν εχεμ
;
έπιτυχία.
______
ί θεΐΆν τ ί μόνον 50δ f αχ μ,ών θά j
λαμβάνη αμέσως ο ενδιαφερόμενος οιανδηπο- ;
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
τε πληροφορίαν καί θά διεκπεραιουται η υπόθεσίς του. όσονδήποτε σο?αρα και αν είναι ।
ΤΟ ΘΑΥΜΑ
Μετά μεγάλης εύχαριστήσεως παρακολουθοΰμεν το το
σον άξιόλογον περιοδικόν «Τό Θαύμα», τό όποιον εκδιδεται άνελλειπώς άπό τριμήνου τή έπιμελεία τής εκλεκτής 1
δημοσιογράφου δεσποινίδος *Ίριδος Σκαραβαίου, συνεργάτιδος καί του ήμετέρου περιοδικού. ΓΙλουσιωτατον πάν
τοτε εις εκλεκτήν καί ένδιαφέρουσαν τό ποικίλον κοινόν
ύλην, μέ συνεργασίαν τών έκλεκτοιέρων ανθρώπων των
γραμμάτων καί τεχνών, κατέστη ο απαραίτητος σύντρο
φος όλων τών ελληνικών οικογενειών. Ο «Κιν. Αστήρ» ’ο
τό συνιστά ιδιαιτέρως είς τούς άναγνώστας του.

aU Άποστείλατε όθεν δι’ επιταγής η δια συστημένης έπιστολής δρ. 50 και γράψατε μας
σαφώς τάς έκκρεμουσα; υποθέσεις σας δια ια
λάβετε άμέσως άκριβεστάτην πληροφορίαν. ।
Γράψατε:
,τ~“
Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ',ι κ ό ν Ά σ τε,ρα
οδός Φειδίου 11
’Αθήνας
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ΤΑ

ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΜΙΚΥΜΑΟΥΣ

ΜΕ

MEWOlilTIEOT

τοΰ περιφύμου έφευρέτου αύτών

WALT

DISNEY

Παραγωγής

KEN

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

COLUMBIA

ΓΡΑΦΕΙΑ. Πανεπιστημίου και Θεμιστι

ΤΟΥΣ

ΜΕΥΝΑΡ
ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΝξ^
ΜΠΟΜΠ ΣΤΫΖ

^ΖΑΚ\ ΧΟΞΗ

1—Τηλεγρ. Διεύ&υνσις «Σαντικοφΐλμς»

r ■ · K1S1
ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΏΔΗ

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΑΙ ΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΤΕΡΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ
ΧΑΒΑΝΕΖΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Μέ τήν Ρακέλ Τόρρες κα'ι τόν Μπέν Λ<ίϋον
ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Μέ τήν ώροιοτάτην Βαρβάραν Στάνγουϊκ
Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡιΟΥ Δράμα παρμένο άπό τήν ζωήν τής λεγεώτ ος τών

SUICIDE FLEET

ξένων στό ΜΑΡΟΚΟ

Μέ τόν περίφημον ΟΓΤΛΙΑΜ ΜΠΟ ΓΝΤ
Ναυμαχίαι τού ’Αμερικανικού Στό)ου μετά τών Γερμανικών υποβρυχίων
Ή μεγαλειωδεστέρα ταινία πού παρήχθη μέχρι «ήμερον μετά τάς: «?* γ’"1 , Γ
Μεγαλην
«Ούδέν νεώτερον άπό τό Μέτωπον», «Άγγελοι τής Κολάσεως», «Πόσο
έκοστισε
ή
χαί «Άερομαχίαι Δυτικού Μετώπου»

ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ·.· ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Μέ τήν ώμορτρη Κώνσιανς Μπέν ετ
Π0/ΕΜ||(Η ΤΡΑΓΩΔ|Α Τοΰ σκηνοθένου Πώ). Στέϊν μέ τήν Κώτσταν; Μπέννετ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Όπερέττα μέ τήν διάσημον χορεύτριαν Σ. Ο’ Νέϊλ

REBOUND

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΟΪ “Ενα ατό τά δυνατότερα δράματα
ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΜΠΑΡΕ Δράμα αστυνομικής ύποθέσεως
ΓΥΝΑΙΚΕΣ··· ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μοντέρνο έργο μέ μιά παράταξι γυναικείων πειρασμών

Μέ τήν περίφημη καλλονή ΙΝΑ ΚΛΑΙΡ
Άπό τό θεατρικόν έργον τοΰ Donald Ogden Stewart

ΤΟ
— ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

Τά άποδεδειγμένως έμπορικά φιλμ

Τό πολύκροτον έργον τοΰ Σέριφ μέ τόν γίγαν
ΚΟΝΡΑΤ ΦΑΤΝΤ

ΠΛΗΘΟΣ

Η ΚΟΛΑΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ—ΞΕΒΟΥΡΚΩΜΑ

ΚΩΜΩΔΙΩΝ

ΣΑΡΛΩ
ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΤΕΡΩΝ
ΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΟΠΙΑΣ

,
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Η πρώτη έλ όλοκλήρου όαιλοϋσα ΕΑλΛλ ^ρισμένη^ σΐ Αμερικανικά στούντιο με
έ'λληναζίκτελεστάς. Δράμα παρ# σημερινή ζωή των φοιτητών
γεμάτη πόνο
^ονβιτον

ΣΟΡΤΧ
(Μονόπρακτα—δίπρακτα — αύτοτελή)

ΕΓΧΡΩΜΑ
ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ο «ΚΙΝ. ΑΣΤΗΡ’ ΣΤΗΝ

7ΛΓΓΛΙΗ

10 ΧΟΛΛ¥ΓΟΥΝΤ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Μία επίσκεφις στά στούντιο τής Β·1.Ρ.

ΦΟ- ΚΑΙ ΠΑΡΜΑΟΥΝΤ
ΜΙΑ ΦΕΥΓΕΙ ΑΛΛΗ ΕΡΧΕΤΑΙ;
Κατά τινας φήμ,ας αϊτινες έχουν τήν προέλευ-

ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Μάρτιος (Γοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ σιν έκ τοϋ ’Εξωτερικού, ή άμερικανική έταιρία
μας).
Η Αγγλία απέκτησε τό Χόλλυγουντ της, μίαν । Paramount, άπεφάσιαεν όπως ίδρύαη έν Άνακινηματογοαφούπολιν η οποία τείνει νά έχη μιά εξαιρετι
κά άξιόλογον κίνησιν καί υπόσχεται νά παρουσίαση σΰν ( τολή ίδικά της γραφεία μέ κέντρον τάς ’Αθήνας.
Έπίσης κατά τάς αύτάς φήμας ή άμερικανι
τω χρονφ, μιαν από πάσης άπόψεως ένδιαφέρουσαν πα ।
ραγωγήν.
κη εταιρία Φοξ Φίλμ θά κλείση προσεχώς άπαν
Είναι,το Ελστρι, Ενα χωριουδακι χαμένο μέσα στό τα τά έν τή ’Εγγύς ’Ανατολή γραφεία της, πε
πράσινο,, πού απέχει μία ώρα περίπου άπό τό Λονδίνο.
Η Εταιρία Μπρίτις Ιντερνασιοναλ Πίκτσουρς ιδρό- ριορίξουσα οϋτω τάς μεγάλας καί άσκοπους δαθη πρό πενταετίας. Δέν κάτόρθωνεν δμως, παρά νά παρά- πάνας, πλεΐσται τών οποίων διατίθενται είς έξω
γη φίλμ, πού εστοιχιζαν'εξ φορές περισσότερα άπό τ’ ά- φρενικώς μεγάλους*μισθούς.
μερικανικά φίλμ.Καίτά σίόόντιο τοϋ "Ελστρι δένάνέμεναν
Αί ανωτέρω πληροφορίαι αναγράφονται ύπό
παρα τήν κατάλληλον στιγμήν γιά ν’ αρχίσουν τάς εργα
σίας των. Οί διευόυνταί■ των μαλιστα, προβλέψαντες τήν πάσαν έ τιφύλαξιν.
γέννηοιν και την επικράτησιν τοϋ όμιλούντος, έδιάλεξαν επίτηδες την ήσυχη αΰτη γωνιά, μακρυά άπό τό δη
μόσιο δρόμο, από τό σιδηρόδρομο κι’ άπό δτι θά μπορού
σε νά ταράζη τη γαλήνη εκείνη, πού είναι τόσο άπαραίτητη δι’ έργασίας τοΰ είδους αύτοΰ.
'Π διάσημος Άμερικανίς πρωταγωνίστρια τής οθόνης
Οπωσδήποτε, μ.α έπίσκεψις είς τά έν "Ελστρι στούν Γκλόρια Σβάνσον υποφέρει έκ βρογχίτιδας. Ή κατάσιατιο, δέν εϊναι εΰκολον πράγμα. "Ανευ ειδικού διαβατηρίου, σίς τη;, χωρίς νά εΐνε έπικίνδυνος, εμπνέει είς τούς θερά
η είσοδος είναι αδύνατος. Νομίζει κανείς δτι πρόκειται ποντος ιατρούς άνησυχίας διά τάς συνέπειας πού πιθανόν
να εισελθη εις Ναύσταθμον ή ε’ις τά ’Ανάκτορα τοϋ Βού- 1
εΧΙΙ ή άσθένεια αΰτη έπί τής φωνής τής καλλιτέχνικινχαμ. Ό θυρωρός μέ στολήν, πριν άνοίξει τήν καγκελ- δος.
___
λοπορταν,διά νά περάση τό αύτοκίνηνόν μας, έρωτά:
—Ή άδειά σας, κύριε;
Τοϋ δείχνω ένα μπλλιέτο, μίαν επιστολήν τοΰ διευθυντοΰ καί η καγκελλόπορια άνοίγη διάπλαιη. Συγχρόνως
τό σύνθημα τής άφίξεώς μου είχε δοθή είς τά αρμόδια
γραφεία.
Ή Μαρλέν Ντίντριχ δέν πρόκειται εφέτος νά μεναβή
Τά κτίρια τοΰ "Ελστρι είναι πελώρια. Μέ δέχεται έ είς τ ,ν Γερμανίαν. Είναι υποχρεωμένη διά τής υπογρα
νας εκ των διευθυντών καί σέ λίγο διαβάζω σέ διάφορα φής ένός νέου συμβολαίου νά «γυρίση» τρεις άκόμη ταιτοιχοκολλήματα, δτι άπαγορεύεται αΰστηρώς ε’ις τούς η | νιας είς τήν Καλιφορνίαν δπου θά παραμείνη τό όλιγώθοποιούς, νά πηγαίνουν στό χοσριό μέ τά κοστούμια πού τερον έπί ένα έτος. Ή τελευταία της ταινία «Τό έξπρές
φορούν κατά τό «γύρισμα» τών έργων. ’Επίσης υπάρχουν τή; Σαγκάης έχει ήδη τελειώση καί θά προβληθή προδιάφοροι ειδοποιήσεις, εις τάς οποίας διαβάζω τά ονό ; σεχώς είς τήν Ν. Ύόρκην. Είς τήν τέαν αύτήν παραγω
ματα γνωστών άγγλων ηθοποιών.
γήν πλήν τής Ντίντριχ, λαμβάνουν μέρος ή ίαπων'ις "Αν
Περνούμε σ’ ένα πελιύριο χιόλλ.
να Μαίη Γου.όγκ, ό Κλάίβ Μπρούκ καί δ Βάρνερ "Ολαντ.
—’Εδώ, μάς πληροφορούν, «γυρίζονται» αί μεγάλαι
σκηναί. Μπορούν νά.κινηθούν σ’ αυτό τόν χώρον, εκατόν
πενήντα άλογα. Μπορούν μάλιστα νά κάνουν καί επελά i
σεις"Επειτα περνούμε σ’ ένα άλλο διαμέρισμα, δ του χάρις
ε’ις τούς διπλούς των τοίχους, δέν φθάνει κανείς θόρυβος. ί
Θά τελεσθή κατ’ α’.τάς είς τό Χόλλυγουντ, διοργανωΒλέπω παρακάτω ένα κόκκινο φως πάνω άπό μιά
πόρτα κι’ άλλους άκόμη πελωρίους κόκκινος γλόμπους. θέν ύπό φίλων καί θαυμαστών του, μνημόσυνον ύπέρ ά।
ναπαύσεως
τής ψυχή; τοΰ Λόν Τσάνεϋ, τοΰ μεγαλειτέρου
Παντού ησυχία. Στό βάθος τοΰ μεγάλου χώλλ άρχίζει
μιά σειρά άπό μικρά διαμερίσματα διά τάς όμιλούσας ται j τρανσφορμίστα πού έγνώρισεν δ κόσμος. Τήν ημέραν τού
νίας. Τό κόκκινο φώςπού είναι στήν πόρτα ένός έκ τών ι κατανυκτικοΰ μνημοσύνου, άπαντα τά γραφεία καί τά
διαμερισμάτων αυτών, γίνεται πράσινο. Αυτό είναι σύνθη J στούντιο τών κινηματογραφικών εταιρειών τής ’Αμερικής
μα. Καί περνούμε μέσα άθορύβως Παντού σκοτάδι. Προ θά παραμείνουσι κλειστά, είς ένδειξιν σεβασμού τής μνή
χωρούμε ψηλαφητά-πρός τό στούντιο, δπου «γυρίζεται» μης τοΰ μεγάλου ήθοποιοΰ καί πολυτίμου συναδέλφου.
ένα νέον δμιλοΰν φίλμ.
Προσπαθώ νά περάσω μέσα καί ξαφνικά εύρίσκομαι έργα του.
εμπρός σ’ ένα καλλιτέχνη πού προβάρει τό ρόλο του, ένα
Φεύγοντας άπό τό στούντιο αυτό περνώ σ’ ένα τέταρ
ρόλο ναυτικού. "Ολα είναι έτοιμα: σέ λίγο θ’ άρχίση τό το χώλλ. Έκεϊ υπάρχει ένα σαλόνι Λουδοβίκου 11ου καί
«γύρισμα». Οί γλόμποι τών έκατό χιλιάδων κηρίων σκορ μιά τραπεζαρία τή; έ.τοχή; τής βασιλίσσης "Αννας.
πίζουν τό έκτυφλωτικόν των φώς καί παντού γίνεται άΠερνοϋμΕ άκόμη καί άπό άλλα στούττιο καί παντού
πόλυτος ησυχία. «Γυρίζουν»... «γυρίζουν». Αισθάνομαι τό εύρίσκομε άνθρώπους νά εργάζονται άκαταπαύστως καί
κάθισμά μου νά γλυστά, πάνω σ’ ένα άπό τά χίλια σχοι νά ετοιμάζουν ντεκόρ," ιδιαιτέρως δέ τά ντεκόρ τοΰ
νιά, πού σύρονται στό δάπεδο.
φίλμ «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως» είς τό όποιον ώς γνω
Τί τρομεριή στιγμή. Ό παραμικρότερος θόρυβος, μπο στόν παίζει ή ωραία γερμανίς Μπριγγίτε Χέλμ.
ρεί νά έπιφέρη μεγάλας ζημίας. Τό ρεύμα μόνο πού καΈβγήκα άπό τό νέον αύτό Χόλλυ/ουντ κυριολεκτικά
ταναλίσκη επί 50 λεπτά τής ώρας μιά ηλεκτρική λάμπα μαγεμένος άτ’ δτι είδα είς εγκαταστάσεις, πράγμα πού
στοιχίζει 750 φράγκα.
μέ κάνει νά πισιεύω, δτι πολύ γλήγορα τά στούντιο τής
Τό "Ελστρι έχει τέσσαρας μονίμους σκηνοθέτας. Είς άγγλική; πρωτευούσης θά περάσουν είς τελειότητα καί
αύτά τά στούντιο θά «γυρίση»_καί ό Μπέρναρ Σώου τά αύτά τής Οΰφα τοΰ Βερολίνου.

Η ΓΚΑΟΡΙΑ MI AM
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Ό κ. Πρωθυπουργός, δστις είχε λά
Είτε λόγιο τής γενικής φτώχειας, εί θέσωμεν τήν τραγικήνκατάστασιν είς
τε λόγω τής ’Ανοίξεως, αί έργασίαι ήν έχομεν περιέλθει. Δεν κατέστη βει πρό καιρού γνώσιν τού ύ.τοβληθέντών Κηματοθεάτρων τής πρωτευούσης, όμως τοΰτο δυνατόν διότι έκάστοτε τος ύπό τής Π Ε.Κ. εί; τόν 'Υπουργόν
έμειώθησαν αίσθητότατα κατά τάς τε- ( έλαμβάνομεν τήν άπάντησιν δτι εΐ- τών Οικονομικών ύμομνήματος δι’ οΰ
λευταίας εβδομάδας- Πλήν τών άνω- . σθε άπησ χολή μένος. Άπολέσαντες έζητεϊτο ή σύστμστς^έπ^μροπή; έξ άτέρω λόγων καί τά δύο θέατρα,«’Εθνι κά&ε ελπίδα δτι άά δυνη&ώμεν νά νωτάτων οί’/ΛνΰμτκΌνπρός
κόν» καί τοΰ θιάσου «Μαρίκας-Κυβέ- λάβωμεν τουλάχιστον μίαν άπάντη- έξέτασιν τρΧ^^ο^λογτκαδ^.ητήματο;
λης», συνέτειναν είς τήν μείωσιν αύτήν σιν είς τά κατατε&έντα έκάστοτε υ τών zivnirawf^ipov, κάήσπρ^καί τής
τής κινήσεως τών κινηματογράφων, πομνήματα μας, των όποιων άμφι- δημοσιευίί&ΰ^, της •-άνωτέρο^ηαΐ&οικτής
“πληδεδομένου δτι καθ’ έκάστην πληροΰν- βάλλομεν άν έλάβατε ποτέ γνώσιν έπιστο^.ή&βΰΥέ'στησεν, κατά^
ται άσφυκτικώς ύπό κόσμου καί κατά άναγκαζόμεάσ. νά έκάέσωμεν είς τήν ροφορίόι^ΐΐας, Χ>πως συγκροιι^ΐΙ ή ώς
άνωτέΛ^λοδειχνυομένη
έπίι^σπή,
ή
Ύμετέραν
Εξοχότητα
διά
τοΰ
τύπου
τάς δύο παραστάσεις, άπογευματινάς
οποία θλ·ΛΚτάσή την δυνμπ^γητα τής
τους λόγους, δι’ οΰς άπό έτους
καί εσπερινός.
μειώσεωΚ^φύ.
<Y>0gSj>
^^fov,
ύπό
τοΰμεν
νά
τύχωμεν
άκροάσεως.
'Οπωσδήποτε αί κινηματογραφικοί
'Επι&υμοΰμεν νά γνωρίξωμεν εάν τόν δρον θμ™3^ξίτν-^ηίεί'ωςμς αΰτη θά
έπιχειρήσεις διατρέχουν μεγάλους κιν
δύνους. Αυτό είναι πλέον γεγονός ά- είναι είς γνώσιν τής Ύμετέρας εξο έπέλθη άναλόγτκώΐζfetti έπί τών είσιχότητας
δτι αί ήμέτεραι επιχειρή ' τηρίων ώστε νά έπωφεληθή ταύτης καί
ναμφισβήτητον- Ή φτώχεια τοΰ κό
σμου πρώτον, ή μείωσις τοΰ φόρου σει^ έκ τών οποίων άποζοΰν πλείο- τό Κοινόν.
"Οσον άφορφ τόν ισχυρισμόν τών
νες
τών
20.000 άν&ρώπων φορολο
τών θεάτρων καί ή έπιβολή προσθέ
του έπί τού βαρυτάτου τοιούτου είς γούν αι μέ κλίμακα φορολογικήν δυ- διευθυντών καί ιδιοκτητών κινηματο
γράφων,
δτι άπό έιους έζήτησαν άναμένην
νά
χαρακτηρισ&ή
τουλάχι

τούς κινηματογράφους καί ή κατά 50
ο]ο αΰξησις τής τιμής τών κινημ. ται στον ώς εξοντωτική. Έάν ή ύμετέρα κρόασιν παρά τφ Πρωθυπουργφ, χωρίς
νιών, λόγφ τής καταπληκτικής ύψτδσε έξοχότης γνωρίξη δτι ή φορολογία νά τοϊς παρασχεθή αΰτη, άνεκοινώθη
ως τοΰ συναλλάγματος είς τήν έλευθέ- δι’ ή; έπιβαρυνώμε3·α ανέρχεται είς υπό τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου τού κ.
ραν άγοράν, άσφαλώς αί άφορμαί αΰ- 60 ο]ο έπί τών άκαά·αρίσ:ων εισπρά ιίροέδρου τή; Κυβερνήσεως, δτι τοιαύτη άκρόασις ουδέποτε έζητήθη.
ται θά φέρουν είς άπόγνωσιν τάς κι- ξεων.
Έάν είναι εί, γνώσιν ‘Υμών δτι
νημ. επιχειρήσεις.
¥ »
Άπόδειξις τών άνωτέρω λόγων είναι έπί τής πρωτοφανούς διά τόν κόσμον
'Υπό τού Προέδρου τής Π. Ε. Κ. κ·
καί ή, κατά άραιά ευτυχώς διαστήμα ολόκληρον φορολογίας ταύτης επετα, προβολή ταινιών τινών τής Φόξ, βλήάησαν έσχάτως πρόσθετοι τοιαΰ- Άντ. Ζερβού μάς άνεκοινώθη δτι τό
άπό Κινηματοθέατρα τών δποίων αί ται άναβιβάσασαι ταύτην είς 62 1)2 ζήτημα τής μειιύσεως τού φόρου τών
διευθύνσεις έχουν κάθε λόγον νά σέ ο)ο έπί τών ακαθαρίστων εισπράξε κινηματογράφων, εύρίσκεται ήδη εί;
πολύ καλόν σημεϊον συμφώνως πρός
βονται τήν νοοτροπίαν τού κοινού πού ων.
τά υποστηρίζει. Δυστυχώς δμως εύρί- ^Είς έποχήν δηλαδή κατά τήν τάς άντιλήψεις τοΰ κινηματογραφικού
σκονται είς τήν σκληράν ανάγκην, διά οποίαν δλα τά κράτη τοΰ κόσμου ε- κόσμου καί δτι, έλπίζεται, πολύ συννά μή κλείσουν τάς κινηματογραφικά; μείωσαν τάς έπί τών δημοσίων -θεα τόμως νά άνακοινωθοΰν τά εύχάριστα
αίθούσας των λόγφ τής έλλείψεως συ- μάτων φορολογίας καί έφθασαν ή άποτελέσματα.
"Ας τό πιστεύσωμεν άν καί είναι
ναλλάγμα ος διά τήν προμήθειαν τών μέν Γαλλία είς 5 ο)ο, ή Γερμανία είς
ταινιών των, νά προμηθεύονται οίασ- 9 ο)ο, ή Πολωνία είς 5 ο)ο, ή Αί πολύ δύσκολον.
γυπτος
άπήλλαξε
πάσης
φορολογίας
δηποτε αλλας άμφιβόλου ποιότητος
τάς οποίας θά εΰρουν καί α'ίτινες θά τά δημόσια θεάματα, τά Βαλκάνια έΕίναι γνωστόν, γνωστότατον δτι έν
είναι κατάλληλοι μόνον διά κοινόν ώς μείωσαν είς 20 ο)ο, ή Έλλας εμφα Έλλάδι ισχύει κάποιος Νόμος ύ.τ’ άριθ.
τό άμερικανικόν, άρεσκόμενον είς τούς νίζεται ώ; τό μόνον κράτος δπερ αν 4767 «περί κινηματογράφων». Ό νό
σαχλοανάλατους θεατρινισμού; τών τί νά μείωση, σύμφωνα άλλωστε μος αυτός καί ή ύπ' άρ. 297 έπεξηγηπρός τήν πέρυσι έξαγγελθεΐσαν όπόδιαφόρων Μακλαγκλάρηδων.
σχεσίν Σας, αυξάνει τήν φορολογίαν. ματική εγκύκλιος (άρ. πρωτ. 43780 τοΰ
Άφήνομεν είς Υμάς κ. Πρόεδρε 1930) τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερι
κών, καθορίζουν σαφώς τά τής λογο
,Έξ, αφορμής τή; προσθέτου φορολο" νά έκτιμήσειε έάν είναι βιώσιμος μία κρισίας τών κινημ. ταινιών. Σήμερον,
γιας επί τών εισιτηρίων τών κινηματο' έπιχεϊρησις πληρώνουσα ώς φόρον εί; τήν περίεργον αύτήν χώραν, τήν
γραφών ύπέρ τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου 62 1]2 ο)ο έκ τών ά/.αθαρίσνων εισ χώραν τοΰ μεγάλου Νομοθέτου, πα
καί τοΰ Ταμείου συντάξεως ή Τοτοιών, πράξεων της.
‘Ημείς αίσθανόμεθα τήν ύποχρέ- ρουσιάζεται τό εξής φαινόμενον! "Ερ
ήτις ήρχισε νά επιβάλλεται άπό 1ης
χεται ή διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας
τ6Χ· μηνός ’Απριλίου, οί έπιχειρηματί- ωσιν νά καταστήσωμεν γνωστόν είς καί διά μιάς απλής άναφοράς της πρός
αι κινηματογράφων τής πρωτευούσης τήν ‘Υμετέραν έξοχότητα ο τι έάν δέν τό Ύπουργεϊον τών Εσωτερικών ζη
ηρχισαν καί πάλιν νά κινούνται ζωη- ήθέλατε άποφασίση τουλάχιστον τήν τεί τήν κατάργησιν τοΰ ίσχύοντος νύ ·
ρώς διά τήν ^επιτυχίαν τής μειώσεως κατά τό ήμισυ μείωσιν τήι ίσχυούσης μου ή τήν άναστολήν τής ισχύος αυ
τοΰ γενικού φορου. Πρός τοΰτο, συνήλ- φορολογίας θά ύποχρεωθώμεν να τού. Έπί παραδείγματι: Ή έπιχεϊρησις
θον είς επανειλημμένα; συσκέψεις, σταματήσωμεν τάς έπιχειρήσεις μας. «Μαυροδημάκη καί Σια» προκειμένου
κατεληξαν δέ είς τήν άπόφασιν καί έ- όχι διότι διά τοΰ τρόπου αύτοΰ επι- νά άγοράση πρός έκμετάλλευσιν μίαν
δημοσίευσαν είς είς τάς καθημερινά; διώκομεν τήν θεραπείαν τών αιτη ταινίαν ρωσσικής παραγωγής «Τό γα
εφημερίδας, τήν κατωτέρω άνοικτήν ε μάτων μας. άλλά διόιι εύρισκόμεθα λάζιο Έξπρές», έζήτησε συμφώνως
πιστολήν πρός τόν κ. Πρόεδρον τής προ απολύτου αδυναμίας νά συνεχί- τφ Νόμφ άπό τήν διεύθυνσιν τής ’Α
σωμεν ταύτας ώς όύνανται νά βεβαι
Κυβερνήσεως.
ώσουν Υμάς αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι στυνομίας άδειαν προβολής ή οποία
Κ’ύριε Πρόεδρε.
δέν παρεχωρήθη. Συμφώνως τφ αρτοΰ υπουργείου τών Οικονομικών.
θρφ 7 τοΰ νόμου 4767 ή ένδιαφερομέΑπο ενός περιττόν έτους έζηιήΕυπειθέστατοι
σαμεν επανειλημμενως νά τύχω μεν Ci Λιευθονταί καί Ίδιοκτηται τών νη έπιχεϊρησις προσέφυγε είς τήν ύπό
παρ υμών άκροάσεως ΐνα Σάς έκ- Κινηματογράφον της 'Ελλάδος τοΰ άνωτέρω άρθρου όριζομένην έπι-
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τροπήν ή τις καί συνελθοΰσα έχαρα- νεώτερον έργον τού Ζωρζ Μιλτόν ΊΙ ται καί θεατρικαί παραστάσεις καί τά
Πανα&ήναια υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ
κτήρισε τήν ταινίαν αυτήν κατάλληλον συμμορία τού Μπουμπούλ».
Κοτοπούλη; 21-23 Μαρτίου,
πρός προβολήν ε’ις τήν έλλην. ’Επι
κ. Κωβτοπούλου.
Εις τήν συνοικίαν Κυψέλης ετοιμά
κράτειαν. ’Αφού ή έπιχείρησις «Μαυ- ρωσσικής παραγωγής Σοβιετικό έργον
ροδημάκη και
ροοημακη
καί ς.ια
Σια εζ.αμε
έλαβε την
τήν ανωιεάνωτέ- «Τό γαλάζιο ’Εξπρές», τού όποιου ζεται νέον κινηματοθέατρον έπί τής ο
ρω άδειαν προβολής, προέβη είς τήν ή περαιτέρω προβολή άπηγορεύθη ύ- δού τής τροχιοδρομικής γραμμής καί
άγοράν τής ταινίας ύποβληθεϊσα φυσι-1 πό τού Υπουργείου ’Εσωτερικών, 21 ακριβώς εις τό οίκόπεδον τής οικίας
κά είς μεγάλας δαπάνας καί ήρχισε'-27 ίδίου έπανάληψις τής όπερέττας Κανάρη, τό όποιον θά έκμεταλλευθή
τήν δημοσίαν προβολήν της. Μετά τήν | «Τό Χριστινάκι τού δασοφύλακας», ό κ. Άναγνιόστου. Τό παλαιόν θερ. κι3ήμερονπροβολήνκαί κατόπινάναφοράς 28 3 ’Απριλίου «Ό κύριος τοϋ μεσο- νηματοθέατρον Κυψέλη έγκατελείφθη.
τής διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας πρός 1 νυκτίου» καί 4-10 ’Απριλίου «Ό δια- Κατά τελευταίας όμως πληροφορίας,
τό Νέον Κυψέλη δέν θά λειτουργήση
τό Ύπουργεϊον τών ’Εσωτερικών, έ-' βολάκος ·
ζητείτο ή έκδοσις διαταγής περί άπαΆιτικόν: 21-27 Μαρτίου «‘Ο τρα- ώς κινηματοθέατρου, ένοικιασθέντος
γορεύσεως τής περαιτέρω προβολής γουδιστής τής Σεβίλλης» διά δευτέραν δι’ δλην τήν θερινήν περίοδον υπό τοϋ
_τη;,Λέπί
—1 —τφ
Ζλ Ί,Ά.ζ.τ
«■» Λαποτελεί
f c “ί cl ζήτημα ' εβδομάδα, 28 Q3 3’Απριλίου
\ -rrxi Ί. !
/«Τό
■ 'Τ’ A ·στι
rr c _ θιάσου «Πρινέα-Τριχδ» ύπό τοϋ οποί
λόγω ότι
καφεδημοσίας τάξεως, επειδή εύρέθησαν νεδάκι» μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ καί 4 ου θά δίδονται θεατρικαί παραστάσεις.
πέντε ύπερπατριώται νά χειροκροτή- -10 ίδίου «"Αχ! αύτές ή μιντινέττες» Έν τοιαύτη περιπιώσει, υπάρχει πιθανότης τό παλαιόν Κυψέλη νά λει
σουν τούς ήρωας τής οθόνης. Τό Ύ- μέ τήν Μπερνίς Κλαίρ.
Σπλέντιτ: 21-27 Ή Τύχη» μέ τήν τουργήσω ώς κινηματοθέατρου ύ.τό
πουργεϊον είχε τό δικαίωμα καί παρά
τήν άπόφασιν τής Έ τιτροπής—έφ’ο- Μαρί Μπέλ συγχοόνως _μετά τού Σα- άλλην, πάντοτε, διεύθυνσιν. Εις τήν
”Ίντεάλ
..................................
σον γεννάται ζήιημα τάξεως, όπως ύ- ! λόν
καί 28-10 ’Απριλίου Ό οδόν Θ. Δεληγιάννη θά λειτουργήσουν
τά δύο γνωστά θερινά, Άλκαξάρ τοϋ
πέδειξεν ή άρμοδία αστυνομική ύπηρε- 'άγνωστος λοχίας».
’Απριλίου
«Μία κ. Φίνου καί "Αστρα τοϋ κ. Γλυτσοΰ,
σία—νά άπαγορεύση τήν προβολήν τής I ’Απόλλων:
„
ταινίας- Δέν έκαμε όμως τούτο, άλλ’) νύχτα στό ΙΙαράδεισο» μέ τήν "Αννυ εις τό Παγκράτι τό καί ήδη χειμερινόν
έκάλεσεν έκ νέου τήν ’Επιτροπήν εις "Οντρα
”Γ'----- καί
—! 4-10
* 5η ίδιου «'Ο
"π Παρθένος». Παλλάς ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Γ.
Σάλον Ίντεάλ. 21 27 Μαρτίου «Ή Παπαλεξάνδρου, εις τό Θησεΐον τά δύο
τήν όποιαν ύπέδειξεν νά έξετάση κα
λύτερον τό ζήτημα- Ή επιτροπή έξε- Τύχη» συγχρόνως μετά τού Σπλέντιτ, γνωστά Ζέφυρος τοϋ κ. Κανελλοπούτάσασα καί πάλιν τάς διαφόρους περι 28-3 ’Απριλίου «Γυναίκα στον πόλεμο» λου, καί τό έτερον των κ.κ. Πετσάληπτώσεις έτάχθη σύμφωνος πρός τά; ά καί 4-10 ίδίου τό τουρκικόν έργον Μπακούρου, ε’ις τήν οδόν ’Ασκληπιού
πάψεις τού 'Υπουργείου καί τό ’Υ «ΟΙ λαθρέμποροι τής Σταμπούλ» καί τό γνωστόν «Νεάπολις», εις τό τέρμα
Οΰφα Πάλας: 21-27 Μαρτίου διά ’Αμπελοκήπων 'Ο Νάρκισσος τοϋ κ.
πουργεϊον άπηγόρευσε τήν προβολήν,
διά νά ζημιώση τήν Έπιχείρησιν μέ δευτέραν εβδομάδα «Δυό καρδιές σ’ έ Κανδρεβιώτη, έν ή δύο έπί τής Λεωφ.
πλέον τών 100 χιλ. δρχ. δσας περίπου να κτύπο», 28-3 ’Απριλίου,, έπανάλη- Συγγροϋ, τά Κυβέλεια εις τό τέρμα
πρέπει νά στοιχίζω μία τοιαύτη ταινία ψις τού έργου «Ή Α. Μ. τού Ποντε- Πατησίων καί Ισως καί μερικά άλλα
Μά γιατί έπί τέλους, αυτή ή στενο- νέρο» καί 4 10 «11 ώρες παντρεμμένη» εις άλλα σημεία τής πόλεως τά οποία
δέν είναι δυνατόν νά προβλεφθοΰν α
κεφαλιά τών αρμοδίων, νά ξεσπά εις μέ πρωτοφανή αποτυχίαν.
πό τοΰδε. Πλέον τών δέκα πέντε ακό
τά ταμεία τών επιχειρήσεων ε’ις στιγμάς κατάτάςόποίαςκαΐ αύτάεύρίσκονται
Οί θερινοί κινηματογράφοι ήρχισαν μη θερινών, θά λειτουργήσουν εις τά
κενά, λόγιο τής δημιουργηθείσης κρί νά έτοιμάζωνται καί οί διευθυνταί διάφορα προάστεια καί συνοικισμούς
σιμου οικονομικής καταταστάσεως; των νά διαπραγματεύονται τάς ένοικι- τών ’Αθηνών.
Γεννάται όμως τό ερώτημα, μέ τήν
Γιαιί νά έπιτρέψουν πρώτα τήν προβο άσεις τών ταινιών.
λήν του καί νά υποβάλουν τόν επιχειρη
Παρά τήν ϋφισταμένην άφ’ ένός οι σημερινήν οικονομικήν κρίσιν καί τήν,
ματίαν εις τεράστια έξοδα καί κατόπιν κονομικήν κρίσιν καί τοϋ τρομεροϋ ώς προβλέπεται, μεγαλυιέραν αυρια
νά τού απαγορεύσουν τήν προβολήν; συναγωνισμού πού θά ύ.τοστή δ κινη νήν τοιαύτην, θά ήμπορέσουν νά δια
Ποιος θ’ αποζημιώσω τήν έπιχείρησιν; ματογράφος έκ τού (οργανωμένου καί τηρηθούν, έστω καί νά καλύπτουν μό
Διότι τό αληθές είναι — καί αυτό δέν αφορολογήτου πλέον θεάτρου, έν τού- νον τά έξοδά των, τόσοι θερινοί κινη
δύναται ούδείς καλής πίστως συζητη τοις θά λειτουργήσουν τόσα θερινά κι ματογράφοι καί άλλα τόσα θερινά θέ
ατρα; Πολύ άμφιβάλλομεν.
τής νά τό άρνηθή—ότι πρόκειται περί νηματοθέατρα, δσα καί πέρυσικαθαρώς έθνικιστικού χαρακτήρας φιλμ
Εις τήν οδόν Πατησίων (Στάσις Λεοϋδεμίαν άπολύτως σχέσιν έχον μέ βίδη), τά γνωστά δύο αριστοκρα
τάς άρχάς τού μπολσεβικισμού.
τικό Γκλόρια τού κ. Δαμασκηνού καί ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
’Εκτός άν διεμαρτυρήθησαν ε’ις τάς "Επερος τών κ. κ· Ζερβού καί ΓιανΆρχσς αί διάφοροι ξέναι έταιρίαι: νάτου. Εις τόν ’Εσπερον θά δίδει συ ΠΕΙΡΑ ΙΕΥΣ
Κάπιτολ. Προέβαλλε τά έργα «'Η
Πάουερ, Ούλεν, Σίμενς Χάλσκε, Φα- χνά παραστάσεις καί θεατρικός θίασος
ουντέσιον, Χάμπρο κ. ά. (δρα καί τούς ώς πάντοτε. Εις τό τέρμα τής οδού ’ Ανάστασις», «Δυό καρδιές σ’
ξένους τυχοδιώκτας πού έμφανίζονται Άχαρνών, θά λειτουργήσουν καί έφέ- κτύπο» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί
εις τό φιλμ) καί αί άρχαί (δρα καί τος δύο, ό "Αρης τού κ. Μπόλα καί «'Ο Κύριος
τοϋ κεσονυκτίου». Τήν
„
Κινεζικός άρχά; πού έμφανίζονται ε τό Κάπιτολ τό όποιον λέγεται δτι έ- Δεύτερον ή πρώτη γαλλική ομιλούσα
πίσης εις τό φιλμ) διά νά μή δυσαρε- νοικιάσθη ύπό ένός νέου έπιχειρημα- ταινία τοϋ Ίβάν Μοσζοΰκιν_ Ό άγνω
στήσουν τούς ξένους δυνάστας, επρο- τίου τοϋ κ. Παπαχαραλάμπους. Οί στος λοχίας».
Λοχίας».
τίμησαν, παρά τάς πεποιθήσεις, των, Δελφοί τής δδοΰ Άχαρνών, κατά πά Σπλέντιτ. Μέ επιτυχίαν προεβλήθηνά ζημιώσουν μίαν ελληνικήν επιχει- σαν πιθανότητα, θά μείνουν άνευέ-:--·
_ I σαν αΐ
μέ τον ά— ταινίαι: «Ρασπουτίν»
---- _
ρησιν ύπό τάς σημερινός, τάς άφαν- νοικιαστού, καθ’ όσον αί έργασίαι του φθαστον Κονρατ Φαιτ, Το ^παιδι του
τάστως δυσχερείς οικονομικός συνθή- άπέδειξαν πάντοτε καί είς τούς έμπει- , έρωτος» με τους πρώτου μεγέθους
κας
ροτέρους ειδικούς, παθητικόν.' Είς τό γαλλικούς αστέρας Μαιρη Γκορυ, Ζακ
Ζάππειον έφέτος θά λειτουργήσουν δύο Κατελαιν και Ζαν Λντζελο, .και «Μια
______ αχ____ ’ s.,·.
.. s.\ π
χήν χής
κινηματοθέατρα
δηλαδή
πλήν
τής νύχτα στο Παράδεισο» με|την γοήτευ
Κατά τάς παρελθούσας έβδομάδας __
α- τικθν "Αννυ "Οντρα. Τήν Δευτέραν, ό
προεβλήθησαν τά έξης νέα έργα κατά Αίγλης θά λειτουργήση κινηματογρά
Επί τής
τής Λ.
Λ· Γαμόν Νοβάρρο στήν πρώτην του όμιφος καί εις τήν "Οασιν. ’Επί
Κινηματοθέατρα:
w
έ,,ίν^ς
Πάν&εον: 21-27 Μαρτίου τό φιλμ 'Αλεξάνδρας θά λειτουργήσουν επίσης λοΰσαν γαλλιστί ταινία «Ό Τραγουδι"δ?17'"" ατης Σεβίλλης» ·
«"Ετσι κάνουν δλες», 28 3 ’Απριλίου τρεις θερινοί· τό Λοΰξ τώνν αδελφών
χάϊ Λαϊφ. Ό διάσημος Τζων Μπάτών άδελαδελ
«Ή δίκη τής Μαίρη Ντούγκαν μέ Κουρουνιώτη, τό, Βερντέν τών
τό
όποιον
θά
δίδων- θυμορ ύπερήρεσεν είς τήν τελευταιαν
την Ντυφλός καί 4-10 ’Απριλίου _τ· φών Ψαρρά εις
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μεγάλην παραγωγήν του «Ό Θαλασσο- ΐ
κράτωρ». Προέβαλε κατόπιν τά έργα
• Ή τύχη» χωρίς νά άρέση είς τό κοι
νόν καί τό «Καφενέδάκι Χμέ τόν Μω
ρίς Σεβαλιέ καί τήν σύζυγόν του Ίβόν
Βαλέ.
Φως. «"Ονειρον αγάπης», [«Κινεζική
θύελλα» μέ τήν Άνίαα Παίητζ, «Τό
Μέντιουμ», τό «’Ερωτευμένο θαλασσόπουλο» ταινία παλαιά, ή οποία έν τούτοις έσημείωσεν έπιτυχίαν μέ τόν No
βάρρο.
’Ηλύσσια. Τό τραγούδι τού λύκου»,
-Τεξάς, έκτος νόμου», «Κισμέτ , «Χα
λύβδινος Κάου-Μπόί», Σατανική συ
κοφαντία».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ήλύσια. Προεβλήθη έτιτυχώς έπί
δεκαπενθήμερον ή τουρκική ταινία
«Ό ζητιάνος τής Σταμτούλ». Επίσης
προεβλήθη «Ή Ελληνική Ραψωδία».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φιλμ
«Τό Ρομάντζο» μέ τήν Γκάρμπο, «Ό
τραγουδιστήςτής Σιβιλλης»καί τό< Βάλς
τοϋ Δουνάβεως».
Πάλλας. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ή νεράιδα τής άποκρηάς», «'Όταν
ό έρως ανάψει» καί 'Η Τύχη» μέ τήν
Μαρί Μπέλ.
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα ·Ό
’Αετιδεύς», «Είσαι δική μου» καί ή ι
ταλική ταινία «Σιή γκαρσονιέρα .
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα
«Οί τρεις σωματοφύλακες», Τό ψεύ
δος» καί «Ή κίτρινη μάσκα».
Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα
«Τό νυχιερινό Παρίσι». «Ό βασιλεύς
τών θαλασσών καί ϊ,δη έπαυσε νά
λειιουργή.
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά φιλμ
«Μόνιτε Κάρλο», «Ό Κουραμπιές»,
«Ή βαρκαρόλα τής αγάπης», Γιά τήν
Αγάπη της» καί «Ό δρόμος τού Πα
ραδείσου».
’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
«Μανουελίτα», «Πώς παντρέφτηκε ό
Γιάννης», «Καρδιές στήν εξορία ,
«Ό άνθριοπος πού σκότωσε», «Νύξ
Άγ. Βαρθολομαίου», «’Αντίπαλοι μέ
χρι θανάτου», Μαύρη φρουρά», «Κόλασις έρωτος» καί «Ό υίός τού Ζορρό». ,
ϋάν&εον. Ιίροεβλήθησαν τά φιλμ
«Ταροκάνοβα», «Μελαγχολικός καβαλλάρης», «"Ερως τυφλής», «Ή Λ. Υ.
διατάσσει , «ΙΙύρινες γροθιές» καί
«Ουγγρικοί έρωτες».
Μοόέρν. Διάφορα επεισοδιακά.
'Ολύμπια J Ιίροεβλήθησαν τά έργα
«Δαχτυλίδι αΰτοκρατείρας», «’Απασσιονάτα» «Σκιά χαρεμιού», «Βαρκάρης
τού Βόλγα» καί «Δυό καρδιές σ’ ένα
βάλς»;
Αγίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Μεσσαλίνα», «Τό χρήμα», «Τρόμος
τών όρέων», «Στά όπλα», «Βαρκάρης
τού Βόλγα>, Βαγαπόνιης ποιητής·,
«Ίβαγκορόδ» καί «Σαρλώ στό Θέατρον».
Φοΐ’νίξ. Προεβλήθησαν τά φιλμ
Θυσία έρωτος», «Δυό καρδιές σ’ ένα
βάλς», «Μοιραία γυναίκα» καί «"Ερως
καί σαμπάνια».

καί τά καλλίτερα τής ελληνικής καί
ξένης κινηματογραφίας. ,’Εν τούτοις ό
μως, λόγφ τής άφορήτου οικοδομικής
κρίσεως δέν ύ τοστηρίζεται δσον τού
αρμόζει κι’ έτσι ή μοναδική ψυχαγω
γική τέρψις τών συμπολιτών μας είναι
αναγκασμένη νά φυτοζωή.
Τήν παρελθούσαν εβδομάδα προέ
βαλε τά ωραία έργα τήςΟΥΦΑ «Ζήτω
δ ’Έρως» μέ τόν Ζίγκριφ "Αρνο καί
«Στερνό φιλί» μέ τήν "Ελλεν Ρίχτερ
’Από τής στήλης ταύτης τοΰ αγαπητού
Κνημ. "Αστέρας θά παρακολουθώμεν
ΑΡΤΑ
τήν κίνησ.ν τοϋ Θέσπις καί θά τηΊντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα ροΰμεν ένημέρους τούς φίλους κ. κ
«'Αγνή Σουζάνα», «Έξ εβδομάδες μέ άναγνώστας.
σα ατούς άπάχηδες», «Ό Ιπτάμενος
Κ. Πασχαλίδ /ς
άνθρωπος», «Τό στερνό φιλί», «Ή
απολύτρωσες· μέ τόν Τζιόν Τζίλμπερ, ΣΕΡΡΑΙ
«Ό παγκόσμιος πόλεμος», «Κρυφή α
Κρόνιον. Ιίροεβλήθησαν τά φίλμ
γάπη» καί «Ό δρόμος πρός τήν δια «Συζυγικαί παύσεις «Τό ξανθό αηδοφθοράν >.
νάκι», «Επίγειος παράδεισος*, «Κόμης
Κιλκίς (βωβός). Προεβλήθησαν τά τοΰ Τεξάς» άπαντα άνεπιτυχώς, λόγτρ
φίλμ «Τό ρίγος τού θανάτου», «Ή ά τής οικονομικής κρίσεως καθόσον τά
μαξα ύπ’ άρ. 13», «Ή γή», «Τζάκ ό πλεϊστα προεβλήθησαν προ 2-3 θε
Κένταυρος», «Ή ώραία τού Βοσπό- ατών.
ρου», «Τό δράμα τού Βίντεργκάρνιεν ΤΡΙΚΚΑΛΑ
καί ήδη δίδει παραστάσεις ό θίασος
Πανελλήνιον.Προεβλήθησαν τά φίλμ
3ύδη.
«Ό 1’ίφ καί Ραφ πυροσβέσται>, «Ή
ΑΡΑΜΑ
κόρη τού Σεΐχη» μέ τήν Μπεμπέ ΝτάΜέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τε- νιελς. Προσεχώς ’Ανθρώπινη δικαιο
ρέζα Ρακέν», «Τό Μοιραϊον», «Ό ά- σύνη».
γαπητικός τής βοσκοπούλας», καί τό •νίΕΙΟΛΙΓΓ ΙΟΝ
«Χόλλυγουντ» αμερικανική ΈπιθεοιΘέσπις. Δίδει παραστάσεις ό θίασος
ρησις.
Άστήρ. Προέβαλε τάς παλαιάς καί Παληκαροπούλου—Χρόνη».
κατεστραμμένος ταινίας «Ή κόρη τοϋ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
Ιπποδρομίου»,
Έκδίκησις κινέζου»,
Σπλέντιτ. Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ
«Κήν ύ μεγαλοπρεπής», «Ό Μασίσιας θιάσου Μυράτ ό κίνημα ιογράφος έπάστήν κόλασι» άπαντα άνεπιτυχώς.
νέλαβε τάς εργασίας του και προεβλή
θησαν τά έργα «Καταιγίς», «Ό λέων
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
«Τεξάς» καί «'Ο βασιλεύς τής
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα τού
Προσεχώς θ’ άρχίση ή προβολή
«Τρελλή ευτυχία» καί Φόβος πρό τού τζάζ».
τών
εκλεκτών
έργων παραγωγής Με
έρωτος».
τρά Γκόλντουιν.
ΚΟΖΑΝΗ
"Ιρις. Προεβλήθη τό έργον «Ό ΝΑΥΠΛΙΟΝ
Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα
λευκός γάμος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.
«Μοιραία Συνάντησις μέ τήν Μπίλ
ΧΑΝΙΑ
λυ
Ντόβ, «Τό τραγούδι τής φλόγας»
Ίδαϊον Άνιρον. Προεβλήθη τό έρ
«Τά σφάλματα ένός πατέ
γόν Φλόγα θανάτου». "Ηδη δίδει πα έπιτυχώς,
μέ τόν Γιάννιγκς, «Νύχτες Ν. Ύραστάσεις ό θίασο; Φραγκοπούλου. Έ ρα»
όρκης»
μέ
την Ντολορές Κοστέλλο καί
πίση; «Πάνω τά χέρια», «’Ανεμοστρό «Τό τραγοϋδι
τής τζάζ» μέ τόν Αλ
βιλος τής ζωής», «’Αστυνόμος μέ πυγ Τζόλσον.
μή·,
«Τό βάλς τού χωρισμού» καί
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
«Ψεύτικος κόσμος».
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα
ΠουλαΛάκη. Προεβλήθησαν τά έρ
«Λευκαί σκιαί» καί «Ραγιάς». ’Επίσης γα «Ί1 νύχτα είναι δική μας», «Μιά
Φυλακισμένη καρδιά» καί «"Ενας νέος. νύχτα μπάλλου» καί διαφημίζεται ήδη
Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «ΊΙ τρελλή περιπέτεια».
«Τραγωδία μιας κ,κόττας», «Βεντέτα»
'Απόλλων. Ιίροεβλήθησαν τά φίλ,μ
καί «Τό μήλον τής έριδος». ’Επίσης «Τό έγκλημα τοϋ άνακριτσϋ», «Δαιμο
«Μοιραϊον ρήγμα». «Κατάδικος», «Χα νισμένη κούρσα», «Οί υποβρύχιοι κουρ
μένοι θησαυροί , «Μυστηριώδης ξαν- σάροι» καί «Ό στρατηγός Κράκ» έπι
θοΰλα» καί «Καρμελίτα».
τυχώς.

ΠΑΤΡΑ!

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φιλμ
«Ρόννυ», «’Ερωτική παραζάλη» καί
Μετά τόν έρωτα».
Οΰφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά
φιλμ «Ή κατάσκοπος X 27» «Ό πρίγκηψ διασκευδάζει» μέ τόν Άλεξάντερ
καί «Ή συναϊκα μου άπατεών».
Πάν&εον (Αίθουσα) Προεβλήθησαν
τά φιλμ «Νόννυ», «’Ερωτική παραζά
λη» καί «Στέλλα |Βιολάντη».

ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Στήν πόλη μας λειτουργεί άπό έτών
ό μοναδικός κινηματογράφος τού κ·
Καζατζή Θέσπις. Ό διευθυντής του
φροντίζει πάντοτε νά ίκανοποιή τά
γούστα τού κινηματογραφόφιλου κοι
νού, φέροντας έργα άπό τά *νεώτερα

ΜίΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν αί σιωπη
λά! ταινίαι «Κλοπή άδαμάντων», «Πλη
γωμένος αετός»,
Τό ναυτόπουλο»,
«Δόν διάβολος», «Τροπικός έρω;»
«Γκράν Πρί» καί αί ήχητικαί «Στά δί-
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χτυα τής Τσέκας» μέ μετρίαν έπιτυχί- |
αν. «Τό Χαβανέζικο τραγούδι» έπιτυ- \
χώς καί τά 'Ιεροσόλυμα. Διά τό προ I
σεχές δεκαπενθήμερον «Κισμέτ», «"Ε
ρως τσιγγάνων», «Νεάπολις, ή πόλις
τών τραγουδιών» κ. α.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Μιά φίλη χρυσή σάν κι’ εσένα», «Μα
τωμένο καμπαρέ» καί «Βενετσιάνικες
νύχτες».
Λόγω τής κρίσεως τά πλεϊστα έργα
προβάλλονται πρό κενών καθισμάτων.
Κατά τήν προβολήν τοΰ ωραίου έργου
«Βενετσιάνικες νύχτες» μόνον 24 εισι
τήρια διετέθησαν.
ΧΙΟΣ

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Άπάχηδες», «Έμπόριον λευκής σαρκός»
ταινία παλαιοτάτη καί εντελώς κατεστραμένη, τό τέλος τοΰ επεισοδιακού
«’Εκδικητικόν φάντασμα άπαντα σιω
πηλά καί διάφοροι κωμωδίαι.
"Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος
Ρουγγέρη.
Τήν 19 παρ. μηνός είς τήν αίθου
σαν τοΰ Γυμνασίου έδόθη μέ μεγάλην
έπιτυχίαν κινηματογραφική παράστασις μέ προβολήν διδακτικών ταινιών

καί διαφόρων κωμωδιών καί μέ είσοδον τέρνα οικογένεια» καί «Ό στρατηγός
Κράκ». Ό ανωτέρω κινηματογράφος
έλευθέραν.
ΚΕΡΚΥΡΑ
τελευταίως προβάλλει έργα ανάξια λό
Δημοτικόν. Προεβλήθη τό έργον γου.
Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Σώ
«Ό άνθρωπος μέ τήν Ισπανό» καί δι σατε τάς ψυχάς μας».
έκοψε τάς παραστάσεις του διά νά δώ1
|ΕΡΑΠΕΤΡΑ
(ΚΡΗΤΗΣ)
ση τοιαύτας τό 'Ελληνικόν Μελόδρα
μα.
I Δικταϊον. Προεβλήθησαν τά φιλμ
Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα .«'Όταν ή σάρξ υποκύπτει», «'Ο κλέ
«Δόν X ό υιός τοΰ Ζορρό», «’Αγάπα φτης», «Τό Ρομάντζο» καί έσταμάτημε κι’ ό κόσμος είναι δικός μας» καί σε προκειμένου νά δώση παραστάσεις
< Ή χαράδρα τού θανάτου»
ό θίασος Φραγκοπούλου.
ΞΑΝΘΗ
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτη,
Προεβλήθησαν τό · Σά σέ Παρί» καί
Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα
«Μεγάλη τρικυμία», «Δαιμόνιος κα- διάφοροι κωμωδίαι.’Επίσης προεβλήθη
σαν
τά έργα «'Ο τρωικός πόλεμος»,
βαλλάρης» καί τά ελληνικά «Μοιραϊον», Μακεδονικής παραγωγής καί «'Ο «Ρίγη έρωτος» καί «Νιτσέβο».
άγαπητικός τής βοσκοπούλας» άμφότε- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)
ρα μέ οίκτράν εμπορικήν αποτυχίαν. I Ό κινηματογράφος τής πόλεώς μας
ΐϊάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ αργεί λόγιο διακοπής τοΰ ηλεκτρικού
«Ό ήρωϊκός ταχυδρόμος», «Τό μίσος» ।ρεύματος έκ μέρους τοΰ άναδόχου τής
καί «'Υπό τό πέλμα τοΰ τυράννου».
| ’Ηλεκτρικής ζητοΰντος τιμήν φωτιστι
Δυστυχώς, οί κινηματογράφοι μας κού ρεύματος διά τήν κίνησιν τών μη
λόγω τής ένταθείσεις οικονομικής κρί χανών προβολής.
σεως, προβάλλουν τά έργα πρό θεατών ΑΡΧΑΝΑΙ (Κρήτης)
μετρουμένων είς τά δάκτυλα.
| Κατόπιν έτησίας άργίας, έπανέλαβε
ΒΑΘΥ (Σίιιου)
I τάς προβολάς του προβληθέντος τοΰ
Άπόλλο>ν. Προεβλήθησαν τά έργα βωβού έργου «"Οταν ή σάρξ υποκύ
Ή κόλασις τής Σαγκάης , »Μιά μον πτει».

ΝΕΑ ΑΠΟ _ΊΉΝ ΜΕΤΡΟ

ΝΕΑ IWIKY ΜΑΟΥΣ

Ό σκηνοθέτης Τσάρλι Ραίγνερ ύπέγρπψε νέον μακρο
χρόνιον συμβόλαιον μετά τής «Μέτρο — Γκόλντουϊν—
Μάγιερ».
—Ή Μύρνα Λόου πρωταγωνιστεί εις τήν νέαν ται
νίαν τοΰ Κλάρενς Μπράουν «"Εμμα» μαζύ μέ τήν Μαρί
Ντρέσλερ.
—Ή γνωστή βεντέττα τής «Μέτρο > Αείλα Χάϋαμς θά
πρωταγωνιστήση είς τήν νέαν ταινίαν τοΰ σκηνοθέτου
Τόντ Μπράουνιγκ Φρίως .
—Οί γνωστοί "Αγγλοι συγγραφείς Φίλιπ καί Αϊημ
Στιούαρτπροσελήφθησαν ύπό τής «Μετρό» διά νά γράψουν
μίαν σειράν σεναρίων τά όποια πρόκειται νά πραγματο
ποιηθούν κατά τήν διάρκειαν τοΰ θέρους.
—Τό «’Ερωτικό τραγοΰδι τής Κούβας», μέ τούς Λώρενς Τίμπετ καί Λοΰπ Βελέζ προβάλλεται μέ εξαιρετικήν
έπιτυχίαν εις τήν ’Αμερικήν.
—Τό θαυμάσιο παίξιμο τής Ούνα Μέρκελ εις τάς άρχικάς σκηνάς τής ταινίας «Ίδιωτικαί ζωαί» ήνάγκασε τήν
Μετρό νά ύπογράψη μετ’ αύτής μακροχρόνιον συμβόλαιον.
—'Ο σκηνοθέτης "Εντμον Γκούλντιγκ συνεχίζει πυρετωδώς τό «γύρισμα τών τελευταίων σκηνών τής υπερπα
ραγωγής «Γκράντ Ότέλ». Είς τήν έν λόγφ ταινίαν πρω
ταγωνιστοΰν ώς γνωστόν οί αστέρες.· Γκρέττα Γκάρμπο,
Τζιόαν Κράουφορντ, Τζών Μπάρυμουρ, Ούάλλας Μπΰρυ
κ. τ. λ.
—Ή πρωταγωνίστρια τών «’Αγγέλων τή; καλάσεως»
Ζάν Χάρλοου πρωταγωνιστεί μέ επιτυχίαν είς τήν ταινίαν
«"Ετσι κάνουν οί γυναίκες».

'Υπό τής εταιρεία; «Κολούμπια», τής ειδικής πλέον
διά τήν κατασκευήν τών Μίκυ Μάους, ήρχισεν,ή πραγ
ματοποίησή μιας σειράς τοιούτων, διά τήν έπιτυχίαν
όμως τών οποίων έργάζεται πλήθος ε’ιδημόνων καί χιου
μοριστών. Είς τά νέα* ταΰτα Μίκυ Μάους θά περιλαμβάνωνται καί μουσικαί εκτελέσεις δλων τών τελευταίων
ταγκό καί φόξ τής μόδας, μηδέ τής πολυθρυλήτου ρού
μπας έξαιρουμένης.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ

'Ο Κάρλ Λαμάκ τελειώνει τό
γύρισμα» τοΰ έργου
Lelicek aux services de Sherlock Holmes* είς τά στούν
τιο A—B καί θ’ άρχίση κατόπιν τό γύρισμα» τής νέας
κωμωδίας τοΰ Vlasta ύιιιίαη ^Funebrak*.
Τό τραγοΰδι ενός μεγάλου έρωτος» είναι ο τίτλος μιας
νέας όμιλούσης τσεχικής ταινίας πού θά «γυρισθή» , στήν
Πράγα ύπό τοΰ σκηνοθέτου 1. Kubasek. Οί κυρτότεροι
ρόλοι θά δοθούν είς τόν L.Stnina καί τήν Anita Janavth
'Η Fortuna Film* ύπέγραψε συμβόλαιον μετά τοΰ
γνωστοΰ σκηνοθέτουΚάρλ Λαμάκ διάτό «γύρισμα» τήςνέας
τσεχική; ταινίας Ό ΙδεώδηςζΜαίτρ».
'Ο σκηνοθέτης Ο. Κμινέκ συνεχίζει είς τήν Vilkovice
τό γύρισμα» τών «έξωτερικών τοΰ νέου του έργου L'
oiseau d' or.
'Η δίς Ζαρμίλα Νοβότνα άοιδός τής Τσεχικής "Οπερας
θά άναλάβη είς τήν γερμανικήν έκδοσιν τόν κυριότερον
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ ρόλον τοΰ έργου Fiancee Vendue τοΰ Μπέτριχ Σμετάνα,
ΦΙΚΗ έπιχείρησις εις κεντρικωτάτην καί λίαν προ τό όποιον «γυρίζεται ήδη εις τό Βερολϊνον υπό τής εται
σοδοφόρου συνοικίαν τών Αθηνών λειτουργούσα ά- ρίας Reichsligafilm.

πό οκταετίας επιτυχέστατα μέ αποκλειστικήν καί
Προσκαλείται όπως διέλΟη έκ τών γραφείων
μόνιμον πελατείαν, ύπό έξαιρετικώς συμφέροντος
ορούς. Πληροφορίαν καθ’ έκάστην είς τά Γραφεία μας δ κ. I. Χρυσομάλης, πρώην υπάλληλος τοϋ πε
ριοδικού «Τό Παρλάν».
μας.

