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ΜΑΡΛΕΝ NTHTPIX
Ή διάσημο; γερμανί;"καλλιτέχνι; τή; „όθόνη; ποΰ αναστατώνει κυριολεκτικά; τήν Εύρώπην 
μέ τήν καθιέρωσιν τοΰ άνδριχοΰ κουστουμιού καί τήν, όποιαν θά ίδή έφέτο; τό ελληνικόν 
Κοινόν εί; τά έργα «Σαγκάη—’Εξπρές» καί «Ξανθή ’Αφροδίτη» πού θά προβληθούν άπό τή; 
οθόνη; τοΰ [μεγάλου καί αριστοκρατικού κινημοτοθεάτρου «Παλλά;» κατά τήν προσεχή 

^^^ει^ε^ινήν περίοδον.
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ME ΤΜΗΜΑ ΕΧΜΕΤΑΛΛΕΥΞΕ&ξ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΏΝ

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΛΤΚΟΤΡΓΟΤ 14 ΤΗΛΕΦ. 23-058 

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΤ)ΣΙΣ: “PSTKO,,

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1933 · 1934

ΛΕΣΪΤΟΙΝΙΣ ZQZETTA Η ΓΥΝΑΙΚΑ «10
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ.

111 <Τό τελευταίο άριστούργημα τής γοήσσηςο ΜΠΡΙΓ- 
ΚΙΤΤΕ ΧΕΛΜ καί τοΰ ΒΙΚΤΩΡ ΝΤΕ ΚΟβΥ^-^κηνο1 
θεσία τοΰ μεγάλου Ντυπόν. Παραγωγή: MATADOR 
FILMS- (Γαλλική Όμνλ&σιξχ)

"Ενα πραγματικό άριστούργημα μέ τόν ZAN MYPjj 
καί τήν ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ. σκηνοθεσία:BERTHOMIEI 
Παραγωγή: LES FILMS DE FRANCE

(Όμιλοΰσα Γαλλική
ΤΟ ΧΚΑΝΛΑΛΟΝ

Μία ύπέροχος δημιουργία παραγωγής VANDOR 
FILMS μέ τήνώμορφή ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ καί τόν ΠΙΕΡ 
ΜΠΛΑΝΣΑΡ.

(Γαλλική Όμιλοΰσα)

Άπό τό περίφημον μυθιστόρημα τοΰ Άνρύ Μπατάϊγ 
μέ τούς άφθαστους καλλιτέχνας ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ 
καί ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ. Παραγωγή: VANDOR FILMS 

(Γαλλική Όμιλοΰσα)

Ι< 1 X % rw ΟΙΙΛ

ρουκ ΕΤ^Ε AIMEE
(Τίτλος προσωρινός)

Μία έξαιρετική δημιουργία τής βασιλίσσης τής μό 
δας ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ. Μουσική: G. CELERIER· Πα
ραγωγή: VIA FILMS- (Γαλλική Όμιλοΰσα)

Ή μεγαλειώδης δημιουργία τοΰ σκηνοθέτου HENRI 
FESCOURT μέ τόν διάσημον γόητα ΙΒΑΝ ΜΟΣ- 
ZOYKIN. Παραγωγή : Μ· J- FILMS'

(Γαλλική Όμιλοΰσα) ■ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
LA BATAILLE

ΙΊ /η Α X H
(Τίτλος προσωρινός)

Τό ’Αθάνατο ρομάντζο τοΰ Κλώντ Φαρέρ μέ τήν 
χαριτωμένην KATE ΦΟΝ ΝΑΓΚΥ καί τόν μεγάλον 
καλλιτέχνην ΣΑΡΛ^ΜΠΟΥΑΓΙΕ. Σκηνοθεσία : Τουρ- 
ζάνσκυ. (Γαλλική Όμιλοΰσα)

III
θ’ύπέροχος δσον καί διάσημος τενόρος ΛΟΥΣ1ΕΝ 

> ΜΟΥΡατΟΡΕ στήν τελευταία του έπιτυχία παραγω-

VANTOR FILMS- (Γαλλική Όμιλοΰσα)

Τ/ΛΗ/ΛΑ EKMETAAAEYSEQs
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙ2Ν

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΛΤΚΟΤΡΓΟΤ 14 ΤΗΛΕΦ. 23-058

ΤΗΛΕΓΡ. Δ)Σ1Σ “PSTKO,,
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία Δολλάρνα ΔΥΟ
Αί αυνδρομαΐ απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΑΕΚΑΠΕΝθΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΚΑΤΙΝΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία : ‘Οδός 2ΕΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 30 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 22-560 χαΐ 24-55S5 ΕΤΟΕ Ι0ΟΝΑΡΙΘ. 10 (314) ΤΗΛ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝ2ΣΤΗ ZQHTQM ASTEPSN 

ΤΑΔΟΥΛΑΧ ΜΠΑΝΚΧΕΝΤ
Ή πρωταγωνίστρια τοΰ ’Αγγλικού θεάτρου μέ τάς... άνωμάλους όρέξεις. — Ερωμένη, πλοοσιωτάτου “Ελ- 

ληνος τραπεζίτου καί.... έραστής έκατοντάδος ώραίων γυναικών. — Πώς τά πλούσια δώρα τοΰ 
φίλου μεταβιβάζονται είς τάς φίλας. — Πρωτοφανή μεθύσια. — 'Η γκαρσονιέρα της 

στό Wigmore Street. — Ή ζωή της στό Χόλλυγουντ.

Μέσα εις τά νέα «αστέρια» τού κινηματογράφου ποΰ 
αξίζει νά τά προσέξη κανείς καί νά παρακολούθηση τήν 
έξέλιξίν των μέ συμπάθειαν είναι αναμφισβήτητα καί ή 
Ταλούλαχ Μπάνκχεντ. Ένα μονάχα έργον της παίχθηκε 
στήν πόλιν μας (ή ’Ατιμασμένη) άλλά αύτό έφθασε διά 
νά τήν προσέξη τό κοινόν μας καί νά εκτίμηση δσον έ
πρεπε τό πραγματικό της ταλέντο.

‘Η έξωτική αυτή καλλιτέχνις μέ τά εκφραστικά καί 
λάγνα μάτια πού, στό φίλμ, ερωτεύεται παράφορα τόν 
Κλάϊβ Μπρούκ καί ποϋ μάς έκανε νά νοιώσουμε μέ τό 
ρεαλιστικό παίξιμό της δλο τόν ενθουσιασμό τοΰ μεγά
λου πάθους, εις τήν πραγματικότητα δέν συμπαθεί πολύ 
τό ανδρικόν φΰλον.

Τήν Ταλούλαχ είχα τήν εύτυχία νά τήν θαυμάσω πρό 
τριετίας στό «His Majesty’s Theater» τοΰ Λονδίνου δπου 
έπαιξε τό γνωστό γαλλικό δράμα τοΰ Μπισσόν «Ή Άγνω
στος». Τό παίξιμό της ήταν κάτι τό πραγματικά ασύλλη
πτο καί έδινε ζωή καί ένδιαφέρον στό ψεύτικο αύτό με
λόδραμα. ‘Η βαθειά φωνή της, ή σχεδόν ανδρική, μέ τις 
βελούδινες αποχρώσεις (ποΰ θυμίζει λίγο τήν φωνή τής 
μεγάλης μας Κοτοπούλη) έγγίζει βαθειά στήν ψυχή τοΰ 
θεατοΰ καί προκαλεΐ ρίγη άνωτέρας καλλιτεχνικής συγκι- 
νήσεως. 'Ένας κοινός φίλος, δ κύριος Ταχ..., άνέλαβε νά 
μέ συστήση εις τόν «αστέρα» καί τήν άλλη μέρα τ’ από
γευμα χτυπούσαμε τήν πόρτα ενός κοκκέτικου διαμερί
σματος τοϋ Wigmore Street, ποΰ είναι μιά άπό τις αρι
στοκρατικότερες συνοικίες τοΰ Λονδίνου.

Ή Ταλούλαχ μάς έδέχθη εύγενέσιατα ντυμένη μέ 
μιά μεταξωτή μαύρη πυτζάμα. Είναι πολύ αφελής καί δέν 
φοβάται νά συίητήση έλεύθερα γιά τις κάπως... παράξε
νες ιδέες της. Καπνίζει συνεχώς καί τά μεγάλα καστανο- 
πράσινα μάτια της παίρνουν κατά τήν διάρκειαν τής συ
νομιλίας παράξενες λάμψεις. Μάς λέγει δτι ή,ζωή είναι 
τόσο σύντομη πού πρέπει κανείς νά μή χάνη άδικα ούτε 
στιγμή καί νά τήν γλεντά δπως τοϋ αρέσει, χωρίς νά επη
ρεάζεται άπό βλακώδεις κοινωνικές προλήψεις. Δέν σκο
τίζεται γιά τίποτε καί παίρνει δλα τά πράγματα άπό τήν 
καλήν των δψιν. Προτιμά τό θέατρο άπ’ τόν κινηματο
γράφον γιατί έπιτρέπει στόν καλλιτέχνη νά έρχεται σέ 
άμεσον έπαφή μέ τό κοινόν. Γιά τούς άνδρες... δέν εχει 
μεγάλη έκτίμησι. Είναι βάναυσοι καί χυδαίοι. Καί δ 
έρως; ριψοκινδυνεύομε. Ό έρως;... μά δ ιδεώδης έρως 
μπορεί εύτυχώς νά ύπάρξη καί χωρίς τήν βοήθειάν σας!...

Άν καί είχα άκούσει πολλά γιά τήν Ταλούλαχ, έν 
τούτοις ή τελευταία αυτή δήλωσις, ποΰ έλέχθη τόσον ά·
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“Ο στίχος... Δρ. 10.— 
Ήσβλίς.... · 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαν 
δνά δημοσιεύσεις άγγε- 

λιών δναρκείας.

g
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προκάλυπτα καί μέ τόσην κυνικότητα, μέ έξέπληξεν 
άρκετά.

Ρίχνω μιά ματιά στό πολυτελέστατο δωμάτιο πού μάς 
φιλοξενεί. Θά έλεγε κανείς δτι βρίσκεται σέ μιά παραμυ 
θένια γκαρσονιέρα. 'Ο πλούτος καί ή καλαισθησία που 
διακρίνονται, είναι κάτι τό άφάνταστον. Στις γωνίες χα- . 
μηλά ντιβάνια μέ θαυμάσια σκεπάσματα καί μέ πλήθος 
άπό κομψά καί σπάνια μαξιλάρια, τάπητες περσικοί καί 
δέρματα άγριων ζώων ριχμένα κάτω, παντού υπάρχουν 
εξωτικά λουλούδια, καί ένα μεθυστικό άρωμα ξεχύνεται 
στό δωμάτιο πού διεγείρει τόν πόθο Πλήθος φωτογρα
φίες γυμνών γυναικών σέ διάφορες σκανδαλιστικές στάσεις 
καί ένας γλυκύτατος κρυφός φωτισμός συμπληρώνουν τήν 
εικόνα. Μέσα σ’ αύτό δέ τό παραμυθένιο περιβάλλον ή 
έξωτική Ταλούλαχ μέ τά καστανοπράσινα μάτια, φαίνεται 
άκόμη πιο ωμορφη καί πιο παράξενη.

"Οταν άπεχαιρετίσαμε τήν γοητευτική καλλιτέχνιδα, δ 
φίλος μου είχε τήν καλωσύνη ιά μοΰ δώση μερικές συμ
πληρωματικές πληροφορίες διά τό άτομόν της. Ή Τα
λούλαχ είναι ή επίσημος ερωμένη ένός πλουσιωτστου έλ- 
ληνος τραπεζίτου, τοΰ γνωστοτάτου κ.,Μιχ. . Ό, συμπα
τριώτης μας, άρκετά περασμένος στήν ήλικία, καί δ δποΐος 
έχει περί τά εκατόν άλογα είς τόν άγγλικόν Ιππόδρομον, 
διατηρεί τήν Ταλούλαχ μάλλον γιά ρεκλάμα καί γιά τά 
μάτια τοΰ κόσμου, παρά γιά δική του εύχαρίστησι. Τής 
κρατεί τό πολυτελέστατο διαμ,έρισμα τοΰ Wigmore Street, 
τής χορηγεί μηνιαίως σεβαστόν χρηματικόν ποσον καί δέι 
φείδεται ούδεμιάς δαπάνης προκιιμένου νά ικανοποίηση 
κάθε καπρίτσιο τής έκκεντρκής άρτίστας. ,Τά δώρα δμως 
αύτά ή Ταλούλαχ δέν τά κρατεί διά τόν ,έαυτόν της. Τά 
προσφέρει καί αύτή μέ τήν σειράν της είς τας διάφορους 
νέα: πού επισκέπτονται τακτικά τήν γκαρσονιέρα της. 
Μία σερβιτόρα μάς έπεδείκνυε ένα βράδυ μέ υπερηφά
νεια ένα παλτό άπό έρμίνα, πριγκηπικό δώρο τής ιαλού- 
λαχ διά... υπηρεσίαν μιάς νύχτας. Κάθε βράδυ μετά τό 
θέατρο ή δημοφιλής καλλιτέχνις γυρίζει τά διάφορα νυ
κτερινά καμπαρέ καί γλεντά εκεί έλεύθερα μέχρι τών 
πρωινών ωρών. Τότε μόνον, καί κατά κανόνα μεθυσμένη, 
έγκαταλείπει τόν χορόν καί συνοδευομένη τακτικά άπό 
μιά νόστιμη σύντροφο (ή εύκολία πού άλλάζει φίλες είναι 
καταπληκτική) κατευθύνεναι στό σπίτι της γιά νά ξαναρ- 
χίση τό βράδυ τό ίδιο γλέντι. Εννοείται δτι αύτή ή 
οργιώδης ζωή έχει γίνει αφορμή πολλών σκανδάλων είς 
τήν πουριτανικήν ’Αγγλίαν καί πολλές φορές, ή Ταλούλαχ 

I άναγκάσθηκε νά εγκατάλειψη τό Λονδϊνον έως δτου κα· 

τευνασθοΰν τά πνεύματα καί λησμονηθούν τά κατορθώ- 
ματά της. Παρ’ δλα αύτά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος τοΰ 
’Αγγλικού κοινού πού τήν λατρεύει καί τής συγχωρεϊ κάθε 
της ιδιοτροπία.

Στό Χόλλυγουντ ή εκκεντρική καλλιτέχνις δέν μπό
ρεσε νά έγκλιματισθή. Εκεί ή σκανδαλώδης ζωή της δέν 
είναι άνεκτή κι’ έτσι ή Ταλούλαχ, παρά τά; επιτυχίας 
πού έσημείωσε στόν κινηματογράφο καί πού τήν έκαναν 
νά θεωρείται επικίνδυνος άντίπαλος τής Γκάρμπο καί τής 
Ντήτριχ, είναι άποφασισμένη νά εγκατάλειψη γιά πάντα 
τήν πληκτική, δπως τήν άποκαλεϊ, κινηματογραφούπολιν 
καί νά έπιστρέψη είς τό άγαπημένον της Λονδϊνον καί είς 
τούς άφθονους Σαπφικούς έρωτάς της. ο ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
—Εις τόν Πειραιά ίδρΰθη σύλλογος τών φίλων 

τοϋ κινηματογράφου ύπό τήν επωνυμίαν «Κέντρον 
τών Φίλων τοΰ Κινηματογράφου.

—Ό περίφημος Χατζόπουλος τής Πρεβέζης άπέ- 
κτησεν έπί τέλους ϋπολογίσημον συναγωνιστήν. 
Ένας άλλος κινηματογράφος καθ’ δλα ευπαρουσία
στος και σεβόμενος τήν διανοητικήν αξίαν τών φίλων 
τοϋ κινηματογράφου τής Πρεβέζης, κάνει χρυσές 
δουλειές μέ τής εκλεκτές ταινίες πού προβάλει, ένφ 
άντιθέτως δ Χατζόπουλος, εξακολουθεί νά δέχεται 
τούς γαβριάδες τοϋ λιμανιού και πολλές φορές νά 
χορηγή εισιτήρια είσπράττων τό άντίτιμον αύτών εις 
είδος αντί χρημάτων (αυγά κλπ.).

I Μία ώραία σκηνή άπό τό τελευταΐον έργον I 
I τοΰ γνωστού μας Ζοζέ Μοχίκα «Ό ’Αρχιατσίγ- X 
= γανος» (King of Gypsies) παραγωγής Φόξ-Φίλμ § 
I 1933—34 εις δ λαμβάνει μέρος καί ώραιοτάτη ι 

Ροζίτα Μορένο

ΑΛΕΚΟΣ_ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Τήν παρελθοϋσαν Πέμπτην 15 "Ιουνίου έ. %, 

άπεβίωσεν είς τό φθισιατρείου «Σωτηρία» ό "Α- 
λέκος Φωτιάδης, εις έκ τών άρχαιοτέρων έλλή 
νων έπιχειρηματιών τοϋ κινηματογράφου. "Ασθε- 
νήσας τελευταίως έκ πνευμονίας καί προσβληθείς 
άπό τήν έπάρατον νόσον βαρυτάτης μορφής, 
είσήχθη είς τό άνωτέρω σανατόριον, άπ' δπου, 
φεϋ ! δέν έξήλθεν είμή τό πτώμα τοϋ άτυχοϋς 
"Αλέκου.

Ό "Αλέκος Φωτιάδης καταγόμενος έξ "Αδρια- 
νουπόλεως ένεφανίσθη είς τό κινημ. στερέωμα 
τό έτος 1908, δτε άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοϋ 
έν Άδριανουπόλει κινηματογράφου τής έν Σόφιφ 
έταιρίας Έστεράϊχερ καί Σιλάγκυ.Τό 1912 ϊδρυ 
σεν ίδικόν του κινηματογράφον έν Ξινθη, τό δέ 
1914 έγκατεστάθη έν Σμύρνη ώς Αντιπρόσωπος 
τής προαναφερθείσης έταιρίας Έστεράϊχερ καί 
Σιλάγκυ, μετά δέ τήν διάλυσίν της παρέμεινεν 
έν Σμύρνη, Ιδρύσας κινημ. γραφεΐον μετά τοϋ 
έπίσης σμυρναίου κινημ. έπιχειρηματίου Δήμο- 
πούλου, διατηρήσαντες καί δύο συγχρόνως κινη
ματογράφους, τό «Αοϋξ» καί τό «Πάνθεον» μέχρι 
καί τής καταστροφής, όπότε έγκατεστάθη είς 
"Αθήνας, συνεταιρισθείς μετά τοΰκ. Κ. Σουλίδη.

Ό μεταστάς ύπήρξεν υπόδειγμα τιμίου άνδρός 
καί έπιχειρηματίου, άλλά δυστυχώς είς τήν έπο- 

ήν μας οί τοιούτου είδους Άνθρωποι δέν εϋρί- 
σκουν καλύτερον τέλος.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΧΕΛΕΝ ΧΑΙΗΖ
Τά στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάϋερ» ά 

ναγγέλουν τήν έναρξιν τοΰ «γυρίσματος» ένός νέου 
δραματικού φιλμ εις τό όποιον θά πρωταγωνιστή
σουν διά πρώτην φοράν μαζύ ή Χέλεν Χαίηζ καί ό 
Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ

Ή ύπόθεσις τής ταινίας έχει ληφθή άπό τό πε
ρίφημου θεατρικόν έργον «Ξενόγλωσσοι» τής Ζερ 
τρύντ Πύρσελλ. Ή σκηνοθεσία τής ταινίας έχει ά- 
νατεθή είς τόν Ε. Γκρίφφιθ.

ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΡΕΒΥ 1933
Υπό την διευέλυνοιν τον γναοτον σκηνοθέτου ν Ετν- 

>ι2ντ 1,χι°ύλντιγκ «/ορίζεται» είς τά μοντέρνα στούντιο 
τής α Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάϋερ» ή κινηματογραφική επι- 
θεώρησις “Χόλλυγουντ Ρεβύ 1933».

Είς τήν άνωτέρω ταινίαν θά έαφανισθοΰν είς διάφορα 
νούμερα οί διασημότεροι αστέρες τής «Μέτρο» μεταξύ τών 
οποίων η Τζώαν Χάρλοου και ή Τζώαν Κράουφορντ.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Δημ. Ρέγγος Θεσ[νίκη 1-6-933 Μέχρι 30-5-934
Γεωρ. Δαρβέρης , 1-6-9 (3 » 30-5-934
Άμπραβανέλ-Μπενβενίστε » 1-6-933 » 30-5-934
Κων. Γιάγκου Δυρράχιον 1-6-933 » 80-5-934
Κινημ. Μέγας Δράμα 1-6 933 » 80-5 934
A. Κ. Ε. Άθήναι 1-7-933 » 30-6-934
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ΕΝΑΣ ΕΙΝΕ 0 ΟΥΡΑΝΟΣ
ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΕ 01 ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ

ΛΙΓΑ ΟΜΩΣ

ΤΑ ΛΑΜΠΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΑΣΤΡΑ
ΑΥΤΑ ΔΕ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΜΑΡΚΑ ΜΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΦΙΛΜ
ΕΛΛΑΣ

Λίλιαν Χάρβεϋ—Άνρύ Γκαρά—Κλάρα Μπόου 
Ζανέτ Γκαίϋνορ—Τζών Μπόλς—Ζοζε Μοχικα—Κον- 
τσίτα Μοντενέγκρο—Ραούλ Ρουλιέν—Μόνα Μάρις 
Μπάξτερ Τζόαν Μπέννετ—Κάλϊβ Μπρούκ—ΈλίζαΓουώρνερ

Λάντι Ζώρζ Όμπριέν—Ροζίτα Μορένο-Βίκτωρ Μάκ Λαγκλέν κ.ά.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕρΓΑ /Τ\ΑΣ
ΠΑρΑΓΩΓΜΣ 1933-1934

ΚΑΒΑΑΧΑΤ κλάϊβ Μπρούκ

Τ©Π ΑΝΗΓ ΥΡΙ ΤΗΣ ZSHS Ζανέτ Γκαίϋνορ
ΑΞΙΟΛΑΤΡΕΥΤΗ Ανρύ Γκαρά
ΣΕΡΑΘΧ Κλάϊβ Μπρούκ
Ενα ΛρομοϊΞτο Θηριοτροφείο ΖενέΡαύμδν
Τ@ ΑΜΑΞΙ THS Α. /Λ. Λίλιαν Χάρβεΰ 
Την Τετλρτη ΣΈροτευθηκλ Ελίζ“ Λα'ντι 
Α/ΛΑΖΩΝΙΘΙ EPQTES Ελίζα Λάντι

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ

■■■■■■■■■■■■■■
H ΑΝΩΝΥΜΟΣ

MNH/ηΑΤΟΓρΑΦΙΚΗ ΕΤΑφΙΑ
ΜΝΗΜΑΤΟΓρΑΦΟΣ “Π Α Λ ή, Α ί„ 

(3OVKOVPEITIOV Ο 1]

*
Ίδρύσασα τά νεοσύστατα’γραφεία αυτής 

έκμειαλλεύσεως ταινιών, εύρίσκεται είς 
τήν εύχάριστον θέσιν ν’ άναγγείλη δτι, έξη- 
σφάλισε τήν έξαιρετικήν παραγωγήν 
«ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ» ώς καί τά πλέον αξιό
λογα έργα τών κυριωτέρων ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 
’Εργοστασίων καί δτι διαθέτει άπό τούδε 
έκλεκτήν συλλογήν τών μεγαλειτέρων κινη
ματογραφικών παγκοσμίων έπιτυχιών μέ 
πρωταγωνιστάς τούς έκλεκτοτέρους καί 
πλέον συμπαθείς εις τό Ελληνικόν Κοινόν 
καλλιτέχνας, μερικούς έκ τών οποίων ανα
φέρει :

ΜΑΡΛΕΝ NTHNTP1X 
ΖΑΝΕΤ ΜΑΚ ΔΟΝΑΛΤ 
ΜΕΓΚ ΛΕΜΟΝΙΕ 
ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΤ 
ΛΙΑΝΕ ΧΑΤΤ 
ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ 
MAPI ΓΚΛΟΡΥ 
ΑΝΝΥ<ΟΝΤΡΑ 
ΝΤΟΛΛΥ ΧΑΑΖ 
ΑΝΝΑ Μ. ΒΟΓΚ

Κ.Λ.Π.

Τηλ. ΔιεώΘυνσις

ΚΙΝΠΑΛ- ΑΟΗΝΑ1

Τύποις ΔΑΜΙΑΝΟΥ Έμμ. Μπενάκη 14

ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ 
ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ 
ΓΟΥΣΤΑΒ ΦΡΑΙΛΙΧ 
ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ 
ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ 
ΦΡΕΝΤ. ΜΑΡΣ 
ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ 
ΚΛΑΊ-Β ΜΠΡΟΥΚ 
ΦΕΡΝ. ΓΚΡΑΒΑΙ 
ΧΑΡΟΛΔ ΛΟ-Υ-Δ

Κ.Λ.Π.

TnXiqpuvev
24 434
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I H ΑΝΩΝΥΜΟΣ
I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ETAipiA
551 ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ Ν’ ΑΝΑΓΓΕΙΛΗ ΟΣ

ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ IIII
ΟΛΙΓΑ ΜΕΤΑΞΥ TQN 65 ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΝ d 933 - Ί 934

ΤΟ ΣΙϊ/ΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΡΩΜΗ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 

Ν ΕΡΩΝΟΣ

Τό μεγαλειώδες κατόρθωμα τοΰ σκηνοθέτου ΣΕΣ1Λ 
ΝΤΕ ΜΙΛ, δημιουργού τών μεγαλειτέρων μέχρι σή. 
μερον κινηματογραφικών έπιτυχιών, μέ πρωταγωνι- 
στάς τούς ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ—ΕΛΙΣΣΑ ΛΑΝΔΙ-καΐ 
τόν έπωνομασθέντα νέον Γιάννιγκς ΣΑΡΛ ΛΑΟΥΤΟΝ 

Λαμβάνουν μέρος: 7.500 πρόσωπα.
Τό πλέον καταπληκτικόν θέαμα τό όποιον παρουσί
ασε ποτέ κινηματογραφική όθόνη.(Γαλλική όμιλοΰσα)

ΣΑΓΚΑΗ - ΕΞΠΡΕΣ

Εξαιρετική παραγωγή τοΰ σκηνοθέτου ΣΤΕΡΝ- 
ΜΠΕΡΓΚ. Πρωταγωνιστούν: ή διάσημος ΜΛΡΛΕΝ 
ΝΤΗΤΡΙΧ, ΚΛΑΤΒ ΜΠΡΟΥΚ καί ΑΝΝΑ ΜΑΎ’ ΒΟΓΚ. 
Έργον τό όποιον άπησχόλησε τόν παγκόσμιον τύ 
πον καί έδόξασε τούς πρωταγωνιστάς του.

(Γαλλική όμιλοΰσα)

/ΠΙΑ ΩρΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ
Καμμιά ότερέττα μέχρι σήμερον δέν έχει συγκεν
τρώσει τόση χάρι, τόση γοητευτική μουσική καί προ
παντός τήν άφθαστη ήθοποιΐα τών πειό αγαπημένων 
πρωταγωνιστών: ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ — ΖΑΝΕΤ ΜΑΚ- 
ΔΟΝΑΛΤ—ΛΙΛΥ ΝΤΑΜΙΤΑ, μέσα σ’ ένα όνειρώδες 
περιβάλλον. Μουσική: ΟΣΚΑΡ ΣΤΡΑΟΥΣ. Σκηνο
θεσία: ΛΟΥΜΠΙΤΣ. (Γαλλική όμιλοΰσα).

Τύποις ΔΑΜΙΑΝΟΥ ’Euu. Μπενάκπ 14



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΝ ΒΕΝΕΤΙΑ

III
"Ολη ή Παρισινή ζωή, δλη ή γοητεία τής μαγι

κής Βενετίας είναι συγκεντρωμένες στήν ύπερπαρα- 
γωγή.αύτή τής ΛΙΛΥ ΝΤΑΜΙΤΑ. (Γαλλική όμιλοΰσα)

ΗΣΥΧΙΑ!.. ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ

III
Ή ττειό εϋθυμη άπό τής κωμωδίες τοΰ άμίμητου 

ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΎ'Δ. Ή δλως πρωτότυπη ύπόθεσίς της 
έκτυλίσσεται μέσα στά μυστήρια καί τά άπόκρυφα 
ένός στούντιο. (Γαλλική όμιλοΰσα)

ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ!..

II!
Νέος θρίαμβος τοΰ ζεύγους ΜΩΡ1Σ ΣΕΒΑΛΙΕ 

ΖΑΝΕΤ ΜΑΚ ΔΟΝΑΛΤ—Άριστουργηματική όπερέτ
τα ποΰ θά έπισκιάση κάθε προηγούμενη κινηματο
γραφική έπιτυχία.

ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ

III
Μία όπερέττα γεμάτη ευθυμία, χαριτωμένα έπει- 

σόδια καί παρεξηγήσεις συνδυασμένη μέ τήν πειό 
έλκυστική μουσική. Πρωταγωνιστεί τό ζεύγος ΑΝΡΥ 
ΓΚΑΡΑ—ΜΕΓΚ ΛΕΜΟΝΙΕ. (Γαλλική όμιλοΰσα)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΠΑΛΛΑΣ»



ΑΝ2ΝΤΜ0Σ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ

'Η τελευταία γερμανική έπιτυχία ποΰ έχει ξετρελ- 
λάνει τό Βερολίνο καί τή Βιέννη, τοΰ Μουσουργού 
ΡΑΛΦ ΕΡΒ1Ν. Πρωταγωγιστοΰν : ΒΥΛΛΥ ΦΟΡΣΤ— 
ΝΤΟΛΛΥ ΧΑΑΖ. (Γερμανική όμιλοΰσα)

ΗΒΙΙΜ1·
III

Μοντέρνα γαλλική Κομεντί τοϋ γνωστού σκη
νοθέτου X. ΛΑΧΜΑΝ. Πρωταγωνιστεί ό συμπα. 
θέστατος ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ. (Γαλλ. όμιλοΰσα)

# >Κ g Cl» e
III

"Ενα άπό τά όλίγα έργα ποΰ έχουν δλα τα στοιχεία 
γιά νά άρέσουν. ’Εξαιρετικά ένδιαφέρουσα πλοκή. 
Αισθηματική ύπόθεσις-Μουσική εύθυμη. Καί προ 
παντός: Συμπαθείς ήθοποιούς ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ 
ΕΔΙΘ ΜΕΡΑ—ΡΟΜΠΕΡ ΜΠΥΡΝ1Ε (Γαλλ. όμιλοΰσα)

ΜΙ&Υ ΜΑΟΥΣ Γ&ΕΡΛ
III

Μία χαριτωμένη κωμωδία τής ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ τής 
γνωστής βασιλίσσης τής εύθυμίας Σκηνοθεσία: 
ΚΑΡΑ ΛΑΜΑΚ. (Γερμανική ομιλούσα)

Η ΣΑΡΞ ΚΑΙ 0 ΚΟΣΜΟΣ
Δραματική δημιουργία του μεγάλου τραγωδοΰ 
ΖΩΡΖ ΜΠΑΝΚΡΟΦΤ καί τής ΜΥΡΙΑΜ ΧΟΠΚΙΝΣ 
Αί άφθάστου μεγαλείου δραματικαί σκηναί 
τοΰ έργου, ποΰ λαμβάνουν χώραν στό άνοικτό 
πέλαγος, άποτελοΰν κάτι τό πρωτοφανές είς 
κινηματογραφικόν έργον. (Γαλλική όμιλοΰσα)

ΜΕ ΑΓΑΠΑ... ΤΡΕΛΛΑ!..
Μουσική κωμωδία μέ τό άστέρι ποΰ μεσουρανεί 
στό παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα: 
Τήν ΦΛΟΡΕΛ καί τόν ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ. 
Κινηματογραφικό κομψοτέχνημα άπό τά σπάνια.

(Γαλλική όμιλοΰσαι

ΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
"Ενα παρισινό σκάνδαλο που προκαλεΐ τό άβί- 
αστο γέλοιο μέτήν πρωτότυπη ύπόθεσί του καί 
μέ τήν ώραιοτάτη του μουσική. Πρωταγωνι- 
στοΰν: ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ—ΡΟΜΠΕΡ ΑΡΝΟΥ.

(Γαλλική όμιλοΰσα)

ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

Καί πάλιν ό ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ καί ή ΜΕΓΚ ΛΕΜΟΝΙΕ 
θά σκορπίσουν μέσα άπό τής σπαρταριστές σκηνές 
τήςθαυμασίας αότής δπερέττας, τό γέλοιο και _τήν 
εύθυμία. (Γαλλική όμιλοΰσα)

Αί υπέροχοι σκηναί αγωνίας μέσα σ’ ένα πλη
γωμένο Γ’ποβρύχιο, καθώς καί ή όλη έξέλιξις 
τής ύποθέσεως τοΰ δραματικοΰ αύτοϋ αρι
στουργήματος, άφίνουν καί είς τόν πλέον άδιά- 
φορον θεατήν μιά αλησμόνητη έντΰπωσι. Πρω
ταγωνιστούν: ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ—ΤΑΛΛΟΥΛΑ 
ΜΠΑΝΚΕΤ καί ΚΑΡΥ ΓΚΡΑΝΤ.(Γαλλ. όμιλοΰσα)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΠΑΛΛΑΣ» ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΠΑΛΛΑΣ»
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡIΚΟ ΒΑΛΣ

Βιεννέζικη όπερέττα γεμάτη μπρίο καί γοητεία, μέ 
τούς πειό λαοφιλείς πρωταγωνιστάς: ΜΑΡΘΑ ΕΓ- 
ΓΕΡΤ—ΣΕΚΕ ΣΑΚΑΛ ΑΙΧΜΠΕΡΓΚΕΡ κ.λ.π.

(Γερμανική όμιλοΰσα-

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΔΙΣΤΑΖΕΙ

Μία εύθυμη μουσική κωμωδία τοΰ συγγραφέως 
τής μόδας "Υβ Μιράντ. Πρωταγωνιστεί ή άγαπητή 
είς τό Ελληνικόν Κοινόν άπό τής τόσες έπιτυχίες 
της MAPI ΓΚΛΟΡΥ (Γαλλική όμιλοΰσα)

Ο “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΗΡ,, ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ο ΧΙΤΛΕΡ
ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Βερολΐνον. ’Ιούνιος (Τον τακτικού άνταπο- 
κριτοϋ μας).—Μία άπ’ όλες τής προσπάθειες τής 
Κυβερνήσεως Χίτλερ είναι και ή ένίσχυσις τής γερ
μανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Πρός τόν 
σκοπόν αυτόν ίδρύθη και ειδική Τράπεζα, ή «Τρά
πεζα Κινηματογραφικής Πίστεως».

Τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρΰσεως τής νέας Τρα- 
πέζης άνέλαβον οί διευθυνταί τών μεγάλων κινημα
τογραφικών έπιχειρήσεων, άντιπρόσωποι τών υπουρ
γείων Εργασίας και Προπαγάνδας, και οί διευθυν- 
ταί.τών Τραπεζών Γερμανίας, Δρέσδης, καί Εμπο
ρίου. Τό αρχικόν ονομαστικόν κεφάλαιον ωρίσθη εις 
10.000 λιρών, υπάρχουν δμως ήδη υποσχέσεις πι
στώσεων διά ποσόν 50 000 λιρών. Τοΰ λοιπού κάθε 
κινηματογραφικός παραγωγός συλλαμβάνων μίαν νέ
αν, Ιδέαν, θά ύποχρεοΰτοΊ νά τήν ύποβάλη εις τήν 
κρίσιν μιας ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, διά 
νά επιτυχή τήν άπαιτουμένην διά τήν πραγματοποί- 
ησίν της πίστωσιν.

Ταυτοχοόνως έλπίζεται, δτι διά τοΰ τρόπου τού
του θά έξασφαλισθή ή παραγωγή ταινιών άνωτέρας 
ποιότητος. Τόσον ό καγκελλάριος Χίτλερ, δσον καί

είς τό μέλλον αί ταινίαι μορφωτικής καί πολιτικής 
αξίας θά άπαλλάσσωνται τής φορολογίας αυτής έν 
μέτρφ μεγαλειτέρφ άπό τάς άλλας. Τονίζεται δέ 
έν προκειμένφ, δτι δέν ήμπορεΐ νά άναγνωρισθή 
καμμία μορφωτική αξία είς ταινίας, τών οποίων αί 
βασικαί ίδέαι άντιτίθενται είς τά ιδεώδη τής πα- 
ρούσης κυβερνήσεως. Είς τό μέλλον τό ποσοστόν 
τών 15 τοΐς εκατόν τοΰ φόρου διά τήν προβολήν 
δλων τών ταινιών, θά δ ι ΙίΤ^θή^έπ ί τή βάσει
τής άναγνωριζομένης «αξίας-*  μιαςΤφ^αης ταινίας 
καί οΰτω τό δημόσιον θά ούναται νά ε&ποάιτη 4,6, 
8,10 ή 12 τοΐς εκατόν, , άναλόγως τής ^Αριπτώσε- 
ως. Αί ταινίαι τής ΰψίστης αξίας άπό άπόφήως καλλι
τεχνικής καί προπαγανδιστικής θά άπαλλάσσωνται 
έντελώς τής φορολογίας.

"Οπως τονίζεται, δμώς, άπό τοής' «αρμοδίους, ή 
έμμεσος προπαγάνδα αξίζει’πολύ ^^ήσσότερον άπό 
τήν άμμεσον τοιαύτην, καί διά τούτο, κάθε κινημα
τογραφικός παραγωγός, έπιδιώκων τήν παροχήν πι- 
στώσεως, δέν πρέπει νά λησμονή τήν άρχήν δτι ή 
«τέρψις πρέπει νά τίθεται είς τήν πρώτην μοίραν».

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ συστήματος Ού· 
έστερν Έλέκτρικ χειροκίνητον έφοδιασμένον καί 
μλ δύο ξηράς στήλας Άπαντα καινουργή, καταλ- 
ληλότατον δι’ ’Επαρχίαν, είς πολύ συμφέρουσαν 
τιμήν. Πληροφορίαι είς τά γραφεία τοΰ «Κινη- 
ματογρ. Άστέρος».

Ο ΔΟΚΤΩΡ Τ Ζ Ε Κ Ϋ Λ
‘Αριστούργημα παρόμοιο τοΰ όποιου δέν έχει άκόμη 
προβληθή. Ή συγκλονιστικές σκηνές του, ή άφθαστη 
ήθοποιΐα του έν συνδυασμφ μέ τή δυνατή υποθεσι 
του άποτελοΰν ένα άλησμόνητο σύνολο πού θά απο- 
τελέση τή μεγαλειτέρα έφετεινή κινηματογραφική 
έπιτυχία. Πρωταγωνιστούν: ΦΡ. ΜΑΡΣ ΜΥΡΙΑΜ 
ΚΟΠΚΙΝΣ (Γαλλική όμιλοΰσα).

ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΠΕΡΕΤΤΕΣ
Τοΰ Σκηνοθέτου ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ ΜΠΟΛΒΑΡΥ δημιουργού τών μεγαλειτέρων κιν)κών έπιτυχιών:

(ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ Σ’ ΕΝΑ ΒΑΛΣ - 
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ-ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ 
ΜΑΘΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ-ΕΝΑ ΤΡΑ
ΓΟΥΔΙ, ΕΝΑ ΦΙΛΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 

κ.λ.π.) .
«Γυρισμένες» μέ τόν μεγαλείτερο 
πλοΰτο, σκηνοθεσίας, ηθοποιών, μου
σικής, τών όποιων τά ονόματα θ’ 
άναγγελθοΰν προσεχώς ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ τής 
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ

ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΦΑΜ1ΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

ΖΟΥΡΝΡΛ ΞΟΡΤΞ - ΜΟΥΞΙΚΑΙ ΕΚΤΕΑΕΞΕΙΞ

ό πρώην διευθυντής 
τοΰ διαφημιστικού 
γραφείου τοΰ Χίτλερ 
καί.νΰν υπουργός τής 
Προπαγάνδας δόκτωρ 
Γκαϊμπελς, έδήλωσεν 
δτι δέν άληθεύει τό 
γραφέν δτι ή Γερμα
νία πρόκειται νά πα- 
ράγη μόνον πολιτικής 
προπαγάνδας ταινίας. 
Άμφότεροι οί πρω- 
τεργάται αΰτόί τοΰ 

. εθνικοσοσιαλισμού ώ 
-· μολόγησαν, δτι οσά

κις ήσαν κάπως έξην- 
τλημένοι άπό τόν τρα- 
χύν άγώνα ποΰ έπρε
πε νά διεξάγουν,έπή- 
γαιναν εις τόν κινη
ματογράφον διά νά 
διασκεδάσουν ολίγον. 
Καί άσφαλώς, δέν εί
χαν καμμίαν επιθυ
μίαν νά συναντήσουν 
είς τάς περιπτώσεις 
αΰτάς προπαγάνδανοί- 
ουδήποτε είδους. Άφ’ 
ετέρου,δμως,ή σχεδια
ζόμενη μεταρρύθμισις 
τής φορολογίαςτώνθε- 
αμάτων,προβλέπει δτι

Μία χαρακτηριστική σκηνή τοΰ άρχαίας Ελληνικής ύποθέσεως έργου 
The warriors Husband «Άμαζόνιοι Έρωτες» (προσωρινός τίτλος) παραγω

γής Φόξ Φίλμ, 1933—34, μέ τούς Έλίζα Λάντυ καί Μάρτζορυ Ραμπώ.

. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΠΑΛΛΑΣ»
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.«■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ♦
ΑΓΓΛΙΑ

Ό γερμανός ρεζισέρ Φρίντρικ Τσίλνικ έτοιμάζει 
διά τήν «British Liou» τήν άγγλικήν έκδοσιν του φιλμ 
*Es war einnial ein musikus», πού προεβκήθη είς τήν 
πόλιν μας ύπό τόν τίτλον «Αύτόν θέλω κΓ αύτόν θά 
πάρω».

—Ό Τζώρτζ Κοΰπερ «γυρίζει» εις τά έν Τουΐκεν- 
χαμ στούντιο τό φ'ιλμ «His grace gives notice», τό ό
ποιον είνε διασκευή άπό μίαν κομεντί τής Λαίδης 
Τρούμπιζ. Πρωταγωνιστούν ό "Αρθουρ Μάργκετσον, 
ό Βίκτωρ Στάνλεϋ, ή Βιόλα Κήτς, ύ Μπέλ Βέλντεν, 
ό “Εντγκαρ Νόρφολκ καί ή Γερτρούδη Στέρρολ.

Εις τά Βάλτον στούντιο «γυρίζεται» ή άγγλική 
έκδοσις τής γνωστής φιλμοπερέττας «Πρίγκηψ τής 
Αρκαδίας» μέ τόν γνωστόν τενόρον Κάρλ Μπρισσόν, 
τήν Μαργκό Γκράχαμ καί τήν “Ιντα Λούπινα. Σκηνο
θέτης εΐνε δ γνωστός οδγγρος Σάνς Σβάρτς καί τό 
φιλμ «γυρίζεται» διά λογαριασμόν τής έταιρίας «Net- 
tbefold-Fogwell-Film». Εις τήν γερμανικήν έκδοσιν 
πρωταγωνιστούν, ώς γνωστόν, ό Βίλλυ Φόρστ καί ή 
Λιάνε Χάΐντ.
ΑΜΕΡΙΚΗ

Ή έταιρία «Κολούμπια» κινηματογράφε! τό γνω
στόν μυθιστόρημα του Άμποτ «The Circus Gueen 
Murder» μέ έρμηνευτάς τήν νορβηγίδα Γκρέτα Νίσ- 
σεν, τόν Άντόλφ Μαντζοϋ καί τόν Τζώρτζ Ρόζενερ. 1

—Διά λογαριασμόν τής Ιδίας έταιρίας ό "Ιρβιν 
Κούμιγκς «γυρίζει» τό φιλμ «Τάμπικο» μέ τήν Φαίη 
Ραίη, τήν Ρακέλ Τόρρες, τόν Τζάκ Χόλτ καί τόν Νόαχ 
Μπήρρυ.

—Τό πρώτον φιλμ τοΰ Άνρύ Γκαρά διά τήν «Φόξ» 
έτελείωσε. Φέρει τόν τίτλον «Adorable» καί τό σενά
ριο όφείλεται εις τούς Πάουλ Φράνκ καί Βίλλυ Βίλ- 
ντερ. Σκηνοθέτης είναι δ γερμανός Βίλχελμ Ντίτερλε 
καί συνθέται ό γνωστός μας Βέρνερ Χάϊμανν καί ό 
Ρίτσαρ Ούΐττιγκ. Πλήν τοΰ Άνρύ Γκαρά λαμβάνουν 
μέρος καί οί έξης ήθοποιοί: Ζανέτ Γκαίηνορ, Χέρ- 
μπερ Μούντιν, ’Ομπρεϋ Σμίθ, Μπλάνς Φρεντερίτσι, 
Τζαίημ Μάρκους, Βαρβάρα Λεονάρ καί Στέρλιγκ Χολ- 
λοουαίη.

—Εις τό πρώτον άμερικανικόν φιλμ τής Λίλιαν 
Χάρβεϋ «Τά χείλη μου προδίδουν λαμβάνουν μέρος 
δ Τζών Μπόλς, δ ”Ελ Μπρέντελ καί ή Οΰνα Όκόνορ.

—Ό Δόν Χοσέ Μοχίκα καί ή Κοντσίτα Μοντε- 
νέγκρο πρωταγωνιστούν είς τό νέον φιλμ «Άπηγο- 
ρευμένη Μελωδία». Είς τήν άγγλικήν έκδοσιν πρω
ταγωνιστεί ό Τζών Μπόλς.

—Ό Ένρυ Κίγκ «γυρίζει» ένα φιλμ μέ τόν παρά- 
ξενον τίτλον «Σδς άγαπώ τήν Τετάρτην». Πρωταγω- 
νισταί τοΰ έν λόγφ φιλμ είναι ή Έλίσσα Λάντι, ό 
Βάρνερ Μπάξτερ καί ή Μύριαμ Ζορντάν.

—Τό δεύτερον φιλμ τής Λίλιαν Χάρβεϋ διά τήν 
«Φόξ» θά είναι «My Weakners». Πάρτναιρ της θά 
είναι ό Άνρύ Γκαρά. Τό σενάριο όφείλεται εις τόν 
Μπούντυ ντέ Σύλβα, ή μουσική εις τόν Ρίτσαρ Ούΐτ- 
τιγκ καί ή σκηνοθεσία είς τόν Νταβίντ Μπούτλερ.

—Ή «Μοδιστροΰλα τής Λυνεβίλλ», τό γνωστόν 
θεατρικόν έργον τοΰ Άλφρέντ Σαβουάρ, τό όποιον 
έκινηματογραφήθη ήδη ύπό τής «Παραμάουντ» μέ τήν 
Μαντελέν Ρενώ καί τόν Πιέρ Μπλανσάρ, κινηματο- 
γραφεΐται έκ νέου είς τήν Αμερικήν ύπό τής «Φόξ». 
Σκηνοθέτης είναι δ Βίλχελμ Ντίτερλε καί πρωταγω
νίστρια ή συμπαθεστάτη Έλίσσα Λάντι.

—Είς τό νέον φιλμ τής «Μετρό» «Ή Γυναίκα τής 
νύχτας», τό όποιον σκηνοθετεί ό Ούίλλιαμ Ούέλμαν, 

πρωταγωνιστούν ό Ρικάρντο Κορτέζ, ή Λωρέττα 
Γιούγκ καί ή Οΰνα Μέρκελ. Τό σενάριο όφείλεται 
είς τήν γνωστήν συγγραφέα Άνίτα Λούς.

—Ό Κλάρενς Μπράουν «γυρίζει» διά τήν «Μετρό» 
τό φιλμ «Νυκτερινή Πτήσις» παρμένο άπό τό γαλλικό 
μυθιστόρημα τοΰ Άντουάν ντέ Σαίντ Έξυπερύ. Είς 
τό φιλμ λαμβάνει μέρος σωρεία όλόκλη’ρος γνωστών 
«άστέρων», μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται καί 
οί: Τζών Μπάρρυμορ, Λυονέλ Μπάρρυμορ, Κλάρκ 
Γκέϋμπλ, Νίλς "Αστερ, Έλλεν Χέηζ, Μύρνα Λόϋ καί 
Μπέν Λάιον. Οί ειδικοί προβλέπουν δτι ή ώς άνω 
παραγωγή θά άποτελέση τό μεγάλο κινηματογρα
φικόν γεγονός τοΰ έτους.

—Άλλο μεγάλο φιλμ τής ιδίας έταιρίας θά είναι 
καί τό «Δεΐπνον είς τάς όκτώ» μέ τούς άδελφούς 
Μπάρρυμορ, τόν Ούάλλας Μπήρρυ, τήν Μαίρη Ντρέ- 
σλερ, τόν Έντμοντ Λόβ, τήν Τζόαν Χάρλοου, τόν 
Μπίλλυ Μποΰρκε, τόν Λή Τράσυ, τήν Κάρεν Μόρλεη, 
τήν Μάτζ Έβανς, τόν Ζάν Χέρσολτ, τήν Έλισάμπεθ 
Πάττερσον καί τόν Γκράντ Μίτσελ.

—Τό νέον φιλμ τοΰ Βάν Ντάϊκ, τό όποιον έκτυ- 
λίσσεται είς τόν Βόρειον Πόλον, φέρει τόν τίτλον 
«Έσκιμώος».

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Είς τό Βερολϊνον «γυρίζεται» ή Ιταλική έκδοσις 

τοΰ γνωστού φιλμ «Πάπρικα» μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν Έλσα Μερλίκ.

—Ή Κάτε φόν Νάγκυ πρωταγωνιστεί είς τήν νέαν 
έκδοσιν τής «Μάχης» τοΰ Κλώντ Φαρρέρ.

—Είς τά στούντιο τής «Οϋφα» «γυρίζεται» τό φιλμ 
«"Ενας κάποιος κύριος Γκράν» μέ τόν Ζάν Μυρά, τόν 
Ροζέ λέ Μπόν καί τήν Ζακελΐν Φρανσέλ.

—Ή Γκίττα Άλπαρ, ή γνωστή οΰγγρίς υψίφωνος, 
έτοιμάζει ένα νέον φιλμ, τοΰ όποιου τά «έξωτερικά» 
θά «γυρισθοΰν» στήν Ισπανία. Σκηνοθέτης είναι ό 
Γκούσταφ Γκρίντγκενς. Πάρνταιρ της θά είναι ό συμ
παθής Φραίλιχ, ό καί σύζυγός της είς τήν πραγμα
τικότητα.

—Ό Μάξ Νιούφιλντ «γυρίζει» διά τήν έταιρίαν 
«Cinema» τό φιλμ «Μίαν μόνον φοράν στή ζωή» μέ 
«άστέρα» τόν Γκούσταφ Φραίλιχ.

—Ό Πάουλ Φέγιος, ό σκηνοθέτης τοΰ «Μπίγκ 
Χάουζ», τοΰ «Φαντομά» καί πολλών άλλων έργων, 
«γυρίζει» είς τήν Βιέννην τό φιλμ «Sonnenstrahl» είς 
τρεις έκδόσεις : γαλλικήν, άγγλικήν καί γερμανικήν. 
Πρωταγωνίστρια καί τών τριών έκδόσεων λέγεται 
δτι θά είναι ή Άνναμπέλλα.

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ
Είς τά στούνπο τής «Παραμάουντ» στό Χόλ· 

λυγουντ ήρχισε τό «γύρισμα» δεκατεσσάρων νέων 
φιλμ. Οί τίτλοι τών νέων τούτων έργων είναι οί 
έξής: «Τό άγγάλιασμα τής άμμου», «Ή σελήνη 
είς τρεις γωνιές», «Λέσχη τής νυκτός», «Εις δυ
σμένειαν», «'Ο Σωματοφύλαξ της», «"Ενα κυρια
κάτικο απόγευμα», «Δεν είμαι άγγελος», «'0 Δρό
μος τής αγάπης», «Λύτη ή ήμερα και αύτή ή· ήλι- 
κία» καί τό «Άσμα ασμάτων», μέ τήν γόησσα 
Μάρλεν Ντήτριχ.

"Ολαι αύταΐ αί παραγωγαϊ θά είναι έτοιμαι πρός 
προβολήν πρό τοΰ Σεπτεμβρίου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΤΟΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Προκειμένου νά καταρτίσωμεν πλήρη πίνακα 

τών έν ‘Ελλάδι λειτουργούντων κινηματογράφων 
χειμερινών τε και θερινών, τόν όποιον &ά δη- 
μοοιεύαωμεν έν καιρφ είς τόν «Κινηματογραφι
κόν Άστέρα», δι’ έξυπηρετικούς λόγοι ς αύτών 
τούτων τών έλληνικών κινηματογραφικών έπι- 
χειρήαεων, παρακαλοΰνται θερμώς πάντες οί έν 
Έλλάδι άνταποκριταί μας ό'πως άποατείλωσι τό 
ταχύτερον εις τά γραφεία μας σημείωμα, έν τφ 
όποίω νά άναφέρωνται αί κάτωϋ·ι πληροφορίαι :

Τίτλος Κινηματογράφου.
Όνοματεπώνυμον διευ&υντοΰ,
Είδος Κινηματογράφου. (Βωβός ή ήχητικός 

καί τό είδος τών μηχανημάτων, μούβιτον ή βί- 
ταφον και ποιας κατασκευής).

Θέσεις κα&ημένων.
Επίσης παρακαλοΰνται θερμώς και πάντες 

οί διευ&υνταί κινηματογράφων ή καί φίλοι άνα- 
γνώσται μας είς πόλεις ό'που δέν διατηροΰμεν 
άνταποκριτάς, όπως μ&ς διευκολύνουν είς τόν 
καταρτισμόν ένός τοιούτου πίνακος άποστέλλον- 
τες τάς σχετικός πληροφορίας κα&’ δσον ή δη- 
μοσίευσίς του, &ά είναι ό'χι μόνον διαφημιστι- 
κώς ώ έλιμος διά τάς έπιχειρήσεις, άλλά . καί 
έξυπηρετικός τοΰ γενικού κινηματογραφικού Εμ
πορίου τής ‘Ελλάδος.

0 ΛΑΟΥΡΙ ΒΟΛΠΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Ό περίφημος ’Ιταλός τενόρος Λάουρι Βόλπι, 

αντιπροσωπευτικός τΰπος τοΰ μπέλ κάντο, πρόκει
ται νά κάμη, μιμούμενος τό παράδειγμα τοΰ Τίτο 
Σκίπα και αύτός τήν έμφάνισίν του είς τόν κινη
ματογράφον. Τό φιλμ είς τό όποιον θά πρωταγωνι- 
στήση φέρει τόν τίτλον «Τραγοΰδι τοΰ ’Ήλιου». Τήν 
μουσικήν άνέλαβε νά συνθέση δ διάσημος μαέστρος 
Πέτρο Μασκάνι. Τό φιλμ θά «γυρισθή» είς δύο έκ- 
δόσεις: γερμανικήν καί γαλλικήν.

Η ΟΡΝΤΟΝΑΝΤΣΑ
Τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Γκύ ντέ Μωπασσάν 

«Ή όρντονάντσα», τοΰ όποιου τό _θέμα έχρησίμευσεν 
ήδη, κατά τήν έποχήν τοΰ βωβού, ώς σενάριο κινη
ματογραφικού· έργου, κινηματογραφεΐται έκ νέου μέ 
σκηνοθέτην τόν πολύν ρώσσον Τούρζάνσκυ. θά εν
θυμούνται ίσως οί άναγνώσται μας δτι ή παλαιό 
έκδοσις, ή όποια έσημείωσεν είς τήν έποχήν της 
,μεγάλην έπιτυχίαν, ώφείλετο είς τόν ίδιον σκηνοθέ
την καί εϊχεν ώς πρωταγωνίστριαν τήν ώραίαν Να- 
ταλίαν Κοβάνκο.__________ ______________

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Άνεχώρησε διά Παρισίους δ κ. Τζών Μάνσφιλδ, Γεν. 

Διευθυντής τής Φόξ Φιλμ διά τήν Έγγΰς ’Ανατολήν.
—Μετέβη δι’ δλίγας ημέρας είς Κωνσταντινούπόλιν καί 

ίπέστρεψεν ήδη ό κ. Έδουάρδος Χάρτυ, διευθυντής τής 
Μέτρο Γκόλντουίν διά τήν Ελλάδα.
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[ ΚΙΝΗΜΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

| .,
ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 

® φ / Μί!
Είς τήν σημερινήν κατά- 

| στάσιν, ή π&ρΛΡ^λλυγή τών 
| έξόδων πρέπει ν αποτελή τήν 
| βάσιν τών προσπαθειών σας. 
| "Ενα άπό τά σπουδαία κον- 
I δύλια πού έπιβαρύνει τάς 
| έπιχειρήσεις σας είναι καί 
| τό τών εξόδων άποστολής. 
| Αναθέσατε τήν διεκπεραίω- 
| σιν τών έργασιών σας είς 
3 'Εταιρίαν είδικευθεΐσαν είς 
| τοιούτου είδους άποστολάς 
| καί δυναμένην ώς έκ τοΰ με- 
| γάλου κύκλου τών έργασιών 
| της α ά σάς έξυπηρε ^ήση κατά 
| τόν πλέον συμφέροντα τρόπον 
| Γράψατε η άποτανθήτε είς την 

! ElMUMiHme
ΜγΙΤΡΟΠΟΛΞΩΣ 22, Αθ ΝΑΙ

ΑΡΙΘ ΤΗΛΕΦ 25-113

| Πρόθυμος πάντοτε νά }σάς εξυπηρέτηση 
1 μέ τόν τβχύτερον χαί οίκονονιχώτερον 

τρόπον.
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Τώρα μόλις ήμποροΰμεν, σχεδόν άνευ φόβου, νά ε’ίπω- 
μεν δτι είσήλθομεν πλέον εις τό θέρος. Ή καταστρεπτική 
διά τούς θερινούς κινηματογράφους κακοκαιρία παρήλθεν 
έπ'ι τέλους καί ήμποροϋν οπωσδήποτε νά λειτουργούν, χω
ρίς βεβαίως νά καλύπτουν καί τά έξοδά των, αλλά πάντως 
μέ τήν ελπίδα μιας καλυτέρας αΰριον. Μολονότι δμως αί 
έλπίδες δέν τούς έγκατέλειψαν, είς δλων τών επιχειρημα
τιών τών θερινών κινηματογράφων τά πρόσωπα,*  είναι 
ζωγραφισμένη ή θλϊψις γιά τά δυσανάλογα έξοδα έναντι 
τών έσόδων, άλλα καί τό έρωτηματικόν «τί θά γίνη αυτή 
ή κατάστασις ;» Έν τφ μεταξύ τά γραφεία εισπράττουν ή 
ζητούν νά εισπράττουν υπέρογκα ενοίκια, τά όποια οί μέν 
ευσυνείδητοι (;) θά πληρώσουν, αλλά θά κλείσουν συντο- 
μώτατα διά νά σταματήσουν τάς ζημίας, οί δέ ασυνείδη
τοι (;) θά ρίξουν κανονιές, αΐτινες θ’ άκουσθοΰν είς τά 
πέρατα τής γης.

Τό αποτέλεσμα ;
Τέλειον σκότωμα τού θερινού κινηματογράφου. * *
Έκ παραλλήλου διά τήν καταστροφήν τών θερινών 

επιχειρήσεων, πλήν τών κινηματογραφικών γραφείων, έργά- 
ζεται άποτελεσματικώτατα καί τό λεγόμενον θέατρον, τό 
όποιον δέν άφησε οίκόπεδον είς οίανδήποτε συνοικίαν 
πού νά μή τό μεταβάλει είς... Ναόν ττς Τέχνης! ’Οπως 
έγράψαμεν καί εις τό προηγούμενοι1, ή κατάστασις εξελίσ
σεται ραγδαίως πρός τήν καταστροφήν τών θερινών κινη
ματογράφων, οίτινες δέν δύνανται νά συναγωνισθοϋν τό 
θέατρον είς τάς τιμάς τών εισιτηρίων, λόγφ τών υπέρογ
κων έξόδων καί πρό παντός τών μεγάλων ένοικίων τών 
ταινιών. Ήδη, τό αουσικόν θέατρον θά έχη τήν δύναμιν 
νά συναγωνισθή ακόμη περισσότερον τόν κινηματογράφον 
λόγφ τοϋ δτι επέτυχε τήν έλάττωσιν τής φορολογίας του 
άπό 35 % είς 15 % μόνον, πράγμα τό όποιον ένισχύει 
μεγάλως ίάς θεατρικός έπιχειρήσεις τοΰ είδους αυτού, 
δυναμένας νά συναγωνισθοϋν άποτελεσματικώτατα τόν 
κινηματογράφον.

Δυστυχώς δλα αύτά δχι μόνον δέν τά βλέπουν εκείνοι 
πού πρέπει νά τά βλέπουν, άλλά μελετάται, ώς μανθάνο- 
μεν, καί ή αΰξησις τών τιμών τών εισιτηρίων τών χειμε
ρινών κινηματογράφων άπό 25 είς 30 δρχ.

Έπί τέλους, δικαίωμά των είνε ν’ αυξήσουν τήν τιμήν 
τών εισιτηρίων καί εις 50 δρχ. άκόμη,έάν έπιθυμοΰν.Πίσω 
δμως έχει ή άχλάδα τήν ουράν, ώς γνωστόν.

Τό νεοϊδρυθέν γραφεΐον έκμεταλλεύσεως κινηματογρα
φικών ταινιών τής «Ανωνύμου Κινημ. Εταιρίας» Κινημα
τογράφου «Παλλάς» ήρχισεν ήδη τάς έργασίας του, δια- 
πραγματευόμενον νά παραχωρήση ταινίας πρώτης προβο
λής καί είς άλλους κεντρικούς κινηματογράφους τών ’Αθη
νών. Αί ταινίαι αΐτινες θά διατεθούν ύπό τοΰ άνωτέρω 
γραφείου θά ύπερβοΰν, κατά νεωτέρους υπολογισμούς, τάς 
65. Ό διευθυντής τής Έκμεταλλεύσεως τοΰ άνωτέρω γρα
φείου κ. Κ. Ααζαρίδης, δστις μετέβη, ώς γνωστόν, είς 
Εύρώπην διά τήν εκλογήν ταινιών, γνώστης, λόγιι) τής 
πείρας του, καί τής επαρχιακής, άγοράς τής Ελλάδος, μάς 
έβεβαίωσεν δτι κατεβλήθη έκ μέρους του έξαιρετική προ
σπάθεια διά τήν εκλογήν ταινιών, μεταξύ τών άλλων, καί 
καταλληλότάτων δι’ επαρχιακούς κινηματογράφους. , Γενι
κώς ή έντύπωσις, ήν άποκομίζει τις έκ τής μεταξύ τών 
διευθυντών τής άνωτέρω έπιχειρήσεως συνομιλίας, είναι 
ότι θά καταβληθή ιδιαιτέρα προσπάθεια έκ μέρους των 
πρός ύποστήριξιν τοΰ έπαρχιακοΰ κινηματογράφου, δστις 
όσημέραι φθίνει, διά τής παραχωρήσεως πρός αυτόν κα- 

. λών έργων μέ λογικοτάτας, πρό παντός, τιμάς.

Μάς καταγγέλεται δτι μερικά γραφεία έκμεταλλεύσεως 
κινημ. ταινιών, χωρίς νά έχουν ούδέν δικαίωμα ένοικιά- 

σεως ταινιών είς τήν ’Αλβανίαν, ένοικιάζουν έν τούτοις 
αΰτάς, ένεργούντες τοιουτοτρόπως λαθρεμπόριον. Συγκε- 
κριμμένως μάς κατηγγέλθη δτι ταινίαι ένοικιασθεΐσαι ύπό 
’Αθηναϊκού γραφείου εις ’Αλβανόν επιχειρηματίαν, προ- 
εβλήθησαν αί ϊδιαι ύπό τοΰ συναγωνιστοΰ του ένωρίτερον, 
προμηθευθέντος ταύτας έξ ’Ιταλίας.

Τό τοιοϋτον άποτελεΐ πράξιν άντιβαίνουσαν τους έμ- 
πορικούς κανόνας πρέπει δέ οί έν Άλβανίρ. έπιχειρηματίαι 
νά λάβουν τά μέτρα των, τουλάχιστον διά τό μέλλον.

*** · C , · 1Έκ τών γραφείων τοΰ κ. Τηλ. Σπυρίδη μάς απεσταλη 
εγκύκλιος δΓ ής μάς άναγγέλλεται ή έναρξις τής λειτουρ
γίας έργαστηρίου κατασκευής επεξηγηματικών τίτλων έπί 
τών ταινιών μούβιτον. Τά μηχανήματα αύτά τύπου Erik
sen είναι έκείνα περί τών όποιων καί άλλοτε ήσχολήθη- 
μεν καί τά όποια άνήκον εις τόν κ. Δ. Τσακίρην. Ήδη δ 
κ. Σπυρίδης προέβη είς τήν άγοράν αύτών μετεκάλεσε δέ 
καί ειδικόν τεχνίτην έκ Τσεχοσλοβακίας διά τήν άρτιωτέ- 
ραν έμφάνισιν τής παραγωγής.

Τό τοιοϋτον σύστημα τών ύποτίτλων έπί τών ταινιών 
μολονότι κατά τι δαπανηρότερον τών συνήθων τίτλων είναι 
έν τούτοις σωτήριον δΓ όλους τούς κινηματογράφους, διά 
τούς κατωτέρω σοβαρωτάτους λόγους :

Κατάργησις ειδικής μηχανής προβολής ύποτίτλων, σχε
τικών έξόδων λειτουργίας τής ανωτέρω μηχανής(Κάρβουνα, 
ήλεκτρ. ρεΰμα, λάδια, κλπ.) οικονομία ημερομισθίων ειδι
κού μηχανικού καί τό σπουδαιότεροι', άκρίβεια είς τήν 
έπεξήγησιν τών διαλόγων τοΰ έργου, πράγμα τό όποιον 
είναι άπολύτως άδύνατο·/ νά έπιτευχθή διά τοΰ μέχρι κοί 
σήμερον χρησιμοποιουμένου γνωστού συστήματος τών χω
ριστών ύποτίτλων έκνευριζόντων είς άφάνταστον βαθμόν τόν 
άγνοοΰντα τήν δμιλουμένην, διά τής ταινίας, γλώσσαν, 
θεατήν.

* *Περί νέων προμηθειών κινημ. ταινιών, ουδεν νεωτερον 
άπ’ όσα άναφέρονται είς τό προηγούμενου τεύχος μας. 
"Ολα τά γραφεία διαδίδουν, βεβαιιύν κλπ. δτι θά φέρουν 
πολλάς, μά παρα πολλάς ταινίας γερμανικής, γαλλικής, 
Πορτογαλλικής' Κινεζικής, Βουλγαρικής κλπ. παραγωγής 
καί μόνον ’Αλβανικής δέν πρόκειται νά φέρουν δίά λόγους 
τούς όποιους επιμένουν νά κρατούν μυστικούς !'...... Έλ-
πίζομεν έν τούτοις, πολύ ουντόμως νά ήμεθα εις θεσιν 
νά πληροφορήσω μεν τούς άναγνώστας μας θετικώτερον, 
άναφέροντες καί τίτλους ταινιών ένός έκαστου γραφείου. 
Έν τούτοις, ώς έμφαίνεται έκ τών δημοσιευομένων είς 
άλλας σελίδας διαφημιστικών πινάκων μερικών γραφείων, 
γίνεται μία άρχή γνωστοποιήσεως μερικών ταινιών έκ τών 
άσφαλώς είσαχθησομένων έν Έλλάδι.

***—Πολλοί άναγνώσται μας έπιχειρηματίαι κινηματογρά
φων είς διάφορα μέρη τής Ελλάδος, μάς έρωτοΰν έπιμό- 
νως καί θέλουν νά μάθουν τά εξής περί τής αμαρτωλής 
καί τόν πομπώδη τίτλον φερούσης «Πανελληνίου Ένώσεως 
Κινηματογραφιστών».

Έάν ύφίσταται καί σήμερον ή «Π.Ε,Κ.» καί άπό ποί- 
ους άποτελεϊται τό Προεδρεϊον καί Διοικητικόν Συμβού- 
λιον αύτής ;

Είς ποιαν γωνίαν τής ’Αθηναϊκής γής εύρίσκονται τά 
γραφεία της καί

Είς τί άσχολεϊται ;
Έάν δέ, δέν ύφίσταται
Διελύθη νομίμως ; καί διά ποιας διαταγής τοΰ Υπουρ

γείου τής Εθνικής Οικονομίας ; Καί έάν δέν διελύθη νο
μίμως, τότε, τί γίνεται ή περιουσία της, τά έπιπλά της, 
αί άπαιτήσεις πρός τρίτους καί τρίτων ;

Θά ήθέλαμεν άπό τούς αρμοδίους, έάν ύπάρχουν τοι- 
ούτοι καί πρέπει νά ύπάρχουν, μίαν σαφή άπάντησιν, ήν 

θά δημοσιεύσωμεν είς άπάντησιν τών ύποβληθεισών πρός 
ημάς έρωτήσεων έκ μέρους μελών τοΰ έν λόγφ Σωματείου, 
τά όποια έπί ολόκληρα έτη προσέφεραν σημαντικά ποσά 
διά τήν συντήρησίν του, άλλως εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά 
ζητήσωμεν τάς πληροφορίας αΰτάς έξαλλης άλλά καί πά
λιν νομίμου πράγμα τό όποιον θά ήθέλαιιεν, οπωσ
δήποτε νά άποφύγωμεν διά γνωστούς λόγους.

Βόλος.

/Αχίλλειου.Προεβλήθηιαν μέ άρίστην έπιτυχίαν τά φίλμ 
«Γυμνή γυναίκα», «Ό ίππόιης τής νυκτός», «Έρωιικό 
τραγούδι», «Πρέπει να χωρίσω τή γυναίκα μου», «Ό 
Φαντομάς» κσί «Τά φώτα τοΰ Μπουένος Άΰρες ». Τό 
Αχίλλειου θά έξακολουθήση λειτουργούν καθ’ δλον τό 
θέρος καί με τιμάς ήλαττωμένας.

Έξωραϊσιικής. Ήρχισε τάς έργασίας του καί προε
βλήθησαν τά έργα «Άριάν» καί «Στήν τρέλλα τοΰ χορού».

Υ\απα βασιλείου 
'Ηράκλειον.

’ Απόλλων. Προεβλήθησαν τά όμιλοΰνια φίλμ «Τραγω
δία ορυχείων», «Διά μέσου τών άσφυξιογόνων» καί τό 
έπ ιοοδιακόν «Μιά δυνατή γροθιά-.

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Άνάιιεσα στά 
άγρια θηρία», ι’Ερωτικό κυνήγι» καί «Σό—μπϋτ».

Βόσπορος ( Ϋ’παίθριος βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Παρισινές γάμπες» καί «'ιΐ κόρη τού Σεΐχη».

Άρχανων. Προεβλήθησαν τά βωβά έργα «Δόν Ροδρήγος 
ό έκβιασ ής», ·. ΊΙ άδελφή τής πόρνης», «Παρίσι μου» -,.αί 
• Οί είλωτες».

Ίεραπέτρας Κατόπιν μηνιαίας σχεδόν διακοπής προε
βλήθη το έργον «Σχολή σιιρήνων».

Σητείσς. Προεβλήθη τό βωβόν έργον «Ό φίλος μου 
σωφφέρ».

Νεαπόλεως. Προεβλήθη «Τό τραγούδι τής έρημου».
Άχ. Νικολάου. Έπανήρχισε τάς προβολάς του κατόπιν 

έτησίας διακοπής μέ τό βωβόν φίλμ «Τό θύμα» ύπερα- 
ρεσαν. Ό παρατηρητής
<ι«τρ«ι

Πάν&εον. (Ταράτσα) Προεβλήθησαν τά έργα «Κόμησ- 
σα Μοντε Χρίστο», «Μαρόκο - β’ βιζιόν, «Στά σύνορα» καί 
•Νύχης Μεγαλουπόλεως».

Ζενί&. "Εναρξις μέ τό έργον «Ή Γκίτα χαρίζει τήν 
καρδ ά της». ’Επίσης έν συνεχείς προεβλήθησαν τά έργα 
«Στό σύνορα» καί «Έγό> τήν ημέρα καί σύ τήν νύχτα». 
Προσεχώς «Ξανθό όνειρο».

Οϋφα. "Εναρξις έντός τοΰ Α’ δεκαημέρου τοΰ ’Ιουλίου 
μέ τό έργον «Ό κ. ή κ. καί ό μπιμπί». Άνδριόπουλος 
Χοτλκίς

Κεντρικόν (θερινός-όμιλών'. Προεβλήθησαν τά έργα 
•Ή Σουζάν στό μπάνιο», «Ή κυρία δέν θέλει παιδιά», «Ό 
Μπάστερ εκατομμυριούχος» καί «Ή Άνάστασις». Προσε
χώς «Μάτα Χάρι», «Δόν Κιχώτης», «Φιλήστε με», «Ό 
γυιός τοΰ μαχαραγιά», «Άτλαντίς», «Τιτάνες τοϋ άέρος», 
«Γυμνή γυναίκα» κ. ά.

Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον «Βγαλμένοι άπ’ τό 
βόρβορο».

Μπούφαλο. "Εναρξις λίαν προσεχώς. Άκρο&αλασσίτης 
Σέρραι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κάνατε λάθος δε
σποινίς», «Φρα Ντιάβολο» καί «Βασίλισσα έπαναστάτις». 
Ήδη δίδει παραστάσεις ό θεατρικός θίασος Παλαιολόγου.

Παυθεου. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί λαθρέμποροι τής 
Σταμπούλ», «Ό έρως πού σκοτώνει», «Στή χώρα τών μα
χαραγιάδων», «Κάρμεν», «Ό άγνωστος τραγουδιστήςιι 
καί «Τό τραγούδι τής φλόγας».

Δυστυχώς την πόλιν μας μσσιίζει τοιάύτη οικονομική 

κρίσις,_ώστε νά καθίσταται προβληματική ή συνέχισις τώ 
έργασιών τών κινηματογράφων μας.
Alytov

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρωπος μέ 
τό φράκο», «Ή παρείσακτος», «Αριστοκρατική μελωδία»,, 
«Μυστική διαθήκη», «Μυστηριώδης έξαφάνισιτ» καί «Μαμ
ζέλ Νιιούς.
Άμαλιάς

ίίάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «θεία αρμονία», 
“Έκδίκησις στήν έρημο», «Τά κορίτσια τού θεάτρου», «Τά 
φώτα τής πόλεως», «Νέος δόν Ζουάν» καί «Ή νεότης 
θριαμβεύει».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάσκες τοΰ σατανά», 
«Ερωτικό βάλς», «Ζιγκολώ» ήχητικόν, «Ό άγαπημένος 
τών θεών», «Ή Ντόλλυ τό ρίχνει έξω», «Μαμά Κολιμπρί», 
«Ό γόης τών γυναικών» καί «Χαμένα όνειρα». Ρουμελ. 
Καλαμπάκα

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον τής πόλεώς μας 
προεβλήθησαν τά έργα Σχολή Σειρήνων» έπιτυχώς, «Μη- 
τρόπολις», «Ούράνιον τόξον» «Τό ξύπνημα», «Θύελλα τής 
Ασίας» καί «Τό άγριοκόριτσο». Αρσενίου
Τρίκκαλα.

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δαιαόνιος δρομεύς», 
«Τό καρναβάλι τοΰ έρωτος», «Λευκή σκλάβα», «Τό κί
τρινο διαβατήριο»,«Τό χρήμα» καί «Οί ’Επιδρομείς».
ΒαΘ > (Σάμου)

Απόλλων (Όμιλών). Προεβλήθησαν τό έργα «Ερωτι
κόν βολς», «Δυτικόν μέτωπον», «Ή A. Υ. διατάσσει» καί 
«Ή έξαδέλφη μου άπό τή Βαρσοβία».

Αττικόν (βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Άπηγορευ- 
μέν ιι καρποί», «Παριζιάνικες νύχτες » καί «Ό λύκος τών 
θαλασσών». Πούλμαν
Πύργος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα. «Ό έμπορος τής 
άμμου», «Μιά φίλη χρυσή σάν καί σένα», «Ή δίκη τοϋ 
λοχία Γκρίσσα», «Τά φώτα τής πόλεως», «Ή άγαπημένη 
τοΰ αύτοκράτορος» καί «Παρί Μεντιτερανέ».
Δράμα

Μέγας Προεβλήθησαν τά έργα. «Νικητής τών άγριων», 
«Ή βασίλισσα τοΰ καμπαρέ», «'Απόψε θά είμαι μόνη», 
«Λευκός μάγος», «Τό μίσος», «Ή πριγκήπισσσ Τρούλαλα», 
καί ·Τό πουκαμισάκ, τής ζωντοχήρας».

'Ολύμπια (θερινός). "Εκαμε έναρξιν κσί προεβλήθησαν 
τά έργα «Ό δαιμόνιος γ.γας», «Ό λαθροθήρας» καί «Ή 
κόρη τοΰ Δ. Μετώπου»».

Ζέφυρος. Δυστυχώς έκλεισε λόγω τής κρίσεως. Καλογ. 
Καστόρια

Κεντρικόν. Έτερμάτισε τής χειμερινός του παραστά
σεις μέ πολύ μεγάλας ζημίας.

Διαδίδεται είς τήν πόλιν μας ότι πρόκειται νά λειτουρ- 
γήση προσεχώς, θερινός κινηματογράφος. Παπαντίνας 
Σιδηρώκαστρον.

Άπό 1 'Ιουνίου διέκοψε τά προβυλάς του, λόγφ τής 
μεγάλης κρίσεως.

Νιγρίτα. Διέκοψε έπίσης τάς προβολάς του. Βατακίδης

ΛΑΔΙ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
Είς τήν Βιέννην, είς τά στούντιο τής «Sascha Α. 

G.», δ Ρούντολφ Κάεσερ «γυρίζει» διά λογαριασμόν 
τής «Pam Film» τό έργον «Λάδι στή φωτιά». Ή 
έν λόγω ταινία έκδίδεται είς δύο γλώσσας, γαλλικήν 
καί γερμανικήν. Είς τήν τελευταίαν λαμβάνει μέρος 
δ Πάουλ Χάρτμαν, ή Γκέρντα Μάουρους, δ Όσκάρ 
Χομόλκα, δ Πάουλ Κέμπ, δ Ραούλ ’Ασλάν, δ Πέτερ 
Λόρ καί ή Εϋα Σμίθ. Πρωταγωνισται τής γαλλικής 
έκδόσεως είναι ή Μαρσάλ καί δ Γκαμπριό.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

1 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 0 ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ευτυχώς ή αποθήκη τής βενζίνης δέν είχε πάρει 
φωτιά, άπό τόν κ. δμως Σαρόλ δέν έμενε άλλο ’ίχνος 
παρά τό κασκέτο, πού είχε κυλισθή λίγο μακρΰτερα.

—Μά δέν σοΰ είπα, έπανέλαβε δ καροτσιέρης, 
πώς είδα τόν κακόμοιρο τόν άνθρωπο νά τινάζεται 
κατ’ ευθείαν στό νερό; θά έπνίγηκε δίχως αμφιβολία,

— Έπνίγηκε! έφώναξε δ Γιάννης κατάπληκτος, 
γιατί αγαπούσε πολύ τόν κύριό του, στην υπηρεσία 
τοϋ δποίου εύρίσκονταν άπό πολύν καιρό. Μά αν 
τό πράγμα είναι έτσι, θά είπή πώς έλιποθύμησε 
πριν πέση στό νερό, γιατί ήταν πολύ καλός κολυμ
βητής καί άν ήταν στά λογικά του δέν θά έκοπίαζε 
καθόλου νά φθάση στην όχθη. Καί νά συλλογίζεται 
κανείς πώς τόν είχα ειδοποιήσει νά προσέχη στην 
καταραμένη αυτήν καμπή! Φαίνεται πώς θά τόν 
έπήρε τό ρεύμα.

—’Ίσως! έκτος αν βουτώντας έκτύπησε σέ καμ 
μιά πέτρα καί έμεινε στον πάτο.Τά νερά είναι βαθειά 
εκεί πέρα. “Ισως ή θάλασσα καί νά τόν επέταξε 
λιγάκι μακρΰτερα, δεξιά ή άριστερά' πρέπει νά πάμε 
νά ιδού με.

Έπί δύο ώρες καί περισσότερο καμμιά εικοσαριά 
άνθρωποι διέτρεξαν άνώφελα τήν ακτή. Ό σωφέρ 
άπελπιζόταν:

—Θεέ μου ! ’Άχ Θεέ μου ! τί καταστροφή ! Καί 
δταν συλλογίζομαι δτι πρέπει νά πάγω νά ειδοποιήσω 
τήν δεσποσύνη I

Έσυμφώνησαν νά εξακολουθήσουν τις έρευνες, 
ένφ εκείνος θά έπαιρνε τό τραίνο γιά τής Κάννες. Ό 
διευθυντής τής ’Αστυνομίας τών Άντιβών, άλλως τε, 
είχε εϊδοποιηθή καί εύρίσκονταν έπί τόπου.

,***  .
Ή Σουζάνα Σαρόλ έπανήλθε στήν έπαυλι κατεν- 

θσυσιασμένη άπό τήν θαυμασία έκδρομή στήν δποία 
είχε λάβει μέρος καί πού έπεσφραγίσθηκε μέ ένα 
εύθυμο γεύμα.

—Δέν έπέστρεψε ακόμη δ πατέρας μου, Λούη ; 
έρώτησε άμέσως.

—“Οχι δεσποινίς' άλλά φαντάζομαι πώς δέν 
θ’ άργήση πολύ άκόμα.

—Πόσο θά εύχαριστηθή δταν μάθη δτι έδιασκέ-' 
δασα πολύ. ’Έχω πολλά πράγματα νά τού είπώ.

Έπέρασε μισή ώρα, κατόπιν, ένφ ή νέα έστέ- 
κονταν στό σπουδαστήριο τοΰ κ. Σαρόλ, δίχιος νά 
πάγη ν’ άλλάξη φορέματα, γιατί ήθελε νά τήν θαυ- 
μάση στήν αμαζόνα της ποΰ είχε έγκαινιάση έκείνη 
τήν ημέρα, ακούσε ψιθυρισμούς καί πνιγμένες έπι- 
φωνήσεις.

Έξαφνα σιγά σιγά άνοιξε ή θύρα καί έφάνηκε 
δ σωφέρ άκολουθούμένος άπό τόν Δούη καί τήν 
Μάρθα.

Βλέποντας κανείς μονάχα τά αλλοιωμένα πρό
σωπά των θά έμάντευε δτι συνέβαινε καμμιά τρο
μερή καταστροφή καί μιά φωνή άγωνίας έβγήκε άπό 
τό στήθος της :

—Πατέρα !
—Θάρρος δεσποινίς, έψιθύρισε δ γέρος υπηρέτης 

...συνέβη ένα δυστύχημα... δέν έχάθηκαν δμως δλες 
ή ελπίδες.

—Δυστύχημα ! Τί ; Μίλησε γρήγορα, Θεέ μου ! 
Γιάνιη ποΰ εΐνε δ πατέρας μου ; νά τρέξω κοντά του!

Μέ τό κεφάλι σκυμμένο καί μέ χίλιες δύο προφυ
λάξεις καί περιστροφές δ σωφέρ της έδιηγήθηκε 
έκεΐνο τό δποΐον έγνώριζε.

Ή Σουζάνα έσωριάσθηκε κλαίγοντας μέ λυγμούς' 
κατόπιν συνήλθε' δ πόνος τής έδωκε δύναμη καί άπό 
παιδί πού ήταν ώς τότε τήν έκαμε σωστή καί ισχυρά 
γυναίκα,

— Θέλω νά τρέξω άμέσως έκεϊ κάτω, έφώναξε. 
Θά τόν έπανεύρω εγώ τόν άγαπημένο μου πατέρα, 
άφοΰ δέν έσυντρίφθηκε κάτω άπό τήν κατηραμένη 
έκείνη άμαξα. Γρήγορα Γιάννη ! γρήγορα ! νά μοΰ 
φέρης ένα αυτοκίνητο !

— Νά άκριβώς έρχεται δ κ. Μπεσάμ, δεσποινίς.
Ό νέος ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς καί έσπευδε 

καταταραγ μένος.
—Άχ ! Ζάκ ! ήλθες μέ τό αυτοκίνητο ; ξέρεις ; 

Κάμε μου τήν χάρι, πάρε με μαζύ σου.
“Οταν έφθασαν στις ’Αντίβες είδαν πολλούς άν- 

θρώπους έφωδιασμένους μέ πυρσούς, πού εξακολου
θούσαν νά ερευνούν τό παράλιο.

Ή Σουζάνα τούς άκολούθησε καί εξακολουθούσε 
άργά τήν νύκτα νά φωνάζη καί νά καλή, ή αγαπη
μένη δμως φωνή τού πατέρα της δέν έδωσε καμμιά 
άπάντησι.

Έχασε δέ καί τήν υπέρτατη παρηγοριά, νά εύρη 
τουλάχιστον τό πτώμα τοΰ πατέρα της.

Άμέσως τήν επομένη πρωΐ, δ κύριος Μισώ, δ 
όποιος είχε μάθει άπό τις εφημερίδες τό λυπηρό 
δυστύχημα, έσπευσε νά έλθη στήν έπαυλη γιά νά 
παρηγορήση καί ένθαρρύνη, μέ τήν άγάπη καί τήν 
άφοσίωσή του, τήν νέα.

Ή έπίσκεψις πού τού έκαμε δ κ. Σαρόλ καί αί 
συστάσεις του δσον άφορα τό μέλλον τής νέας, τοΰ 
έφαίνονταν σάν νά ύπαγορεύθηκαν άπό μιά προαί
σθηση τοΰ προσεχούς θανάτου του.

"Οταν δμως έπειτ’ άπό μερικές ημέρες έβεβαιώ- 
θηκε δτι δ δυστυχισμένος φίλος του άφινε μοναδική 
περιουσία στήν κόρη του τήν έπαυλη τών Καννών 
καί τήν άσφάλεια τής ζωής του, άρχισε νά διαβλέπη 
τήν άλήθεια.

(Συνέχεια είς τό .-ροσεχές)


