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ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΥ
Το «άστρο» πού μεσουρανεί στον διεθνή Κινηματογράφον, ήδη| «χστήρ»3πρώτου μεγέθους τής 

αμερικανική; έταιρίας «Φόξ Φίλμ . Είς τήν άνωτέρω είκόναϊή Λίλιαν’Χάρβεϋ είς^μίαν 
σκηνήν τού έργου <Ή ’Αδυναμία μου» παραγωγής Φόξ Φίλμ πού θά προβληθή 
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ΤΑ ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΘΑ ΙΔΩΜΕΝ ΕΦΕΤΟΣ
ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ TON XEIMQNA. - 
ΓΡΑΦΙΚ9Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ· - ΓΚΡΕΤΑ

ΣΕΒΑΛΙΕ. - ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ, ΤΟ

Μερικαί μόνον έβδομάδες μάς χωρίζουν πλέον 
άπό τήν έναρξιν τής χειμερινής περιόδου. Φυσικόν 
λοιπόν είναι αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις νά 
βρίσκονται είς μεγάλην κίνησιν και νά προετοιμά
ζονται πυρετωδώς διά τήν νέαν σαιζόν. Ό άνταγω- 
νισμός, ποΰ πέρισυ είχε φθάσει είς όξύτατον σημεΐον, 
έφέτος φαίνεται δτι θά είναι άκόμη περισσότερον 
τραχύς. Κάθε έπιχειρηματίας φροντίζει νά κλείση 
διά τόν κινηματογράφον του τάς πλέον μεγάλας 
καί έμπορικάς ταινίας, δεδομένου δέ δτι ή τιμή τών 
φίλμ εύρίσκεται είς πολύ ύψηλά έπίπεδα, είναι φα
νερόν δτι πολλαί θυσίαι καταβάλλονται διά τήν 
έπιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου.

Καί τώρα άς ίδωμεν, άπό τάς πληροφορίας ποΰ 
έγνώσθησαν μέχρι σήμερον, τί φίλμ θά ίδωμεν τόν 
χειμώνα καί ποια έξ αύτών άξίζει τόν κόπον νά 
παρακολουθήση τό ’Αθηναϊκόν κοινόν. ’Εκείνο ποΰ 
θέλω νά τονίσω εύθύς έξ άρχής, καί άς μή φανή 
παράδοξον είς κανένα, είναι δτι ή άμερικανική πα
ραγωγή θά κρατήοη έφέτος τά σκήπτρα. Αύτό έξη- 
γεΐται διά δύο λόγους. Άφ’ ένός διότι ή έπιχείρη- 
σις τοΰ «Παλλάς» έφρόντισε νά έξασφαλίση τήν πα
ραγωγήν τριών έτών τής έταιρίας «Παραμάουντ», 
καί φυσικά μεταξύ αύτών ύπάρχουν άρκετά έργα, 
καί άφ’ έτέρου, έπειδή ή παραγωγή τοΰ Χόλλυγουντ, 
χάρις είς τήν μεγάλην, προσπάθειαν τών έκεΐ έν- 
οιαφερομένων, έβελτιώθη αΐσθητώς. Άπό τά πλέον 
ένδιαφέροντα άμερικανικά φίλμ ποΰ θά ίδωμεν κατά 
τήν περίοδον 1933—1934 δυνάμεθα νά άναφέρωμεν 
τά άκόλουθα : «Γκράντ Ότέλ», έργο παρμένο άπό 
τό περίφημον μυθιστόρημα τής Βίκυ Μπάουμ κατά 
σκηνοθεσίαν τοΰ "Εντμοντ Γκούλντιγκ καί μέ πρω- 
ταγωνιστάς έπτά άστέρας πρώτου μεγέθους, τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο τήν Τζόαν Κράουφορντ, τούς Τζών 
καί Λιονέλ Μπάρρυμορ, τόν Ούάλλας Μπήρρυ, τόν 
Αέβις Στόν καί τόν Τζών Χέρσολτ. Τό φίλμ αύτό 
θεωρείται άπό τούς ειδικούς ώς ένα άπό τά καλλί
τερα τής περυσινής παγκοσμίου παραγωγής. «Κα- 
βαλκάντ» μεγάλη έποποιΐα πραγματευόμενη τά ση- 
μαντικώτερα γεγονότα ποΰ έλαβον χώραν άπό τού 
1900 μέχρι τών ήμερών μας. Ή σκηνοθεσία όφείλε
ται είς τόν Φράνκ Λόϋδ καί πρωταγωνιστούν δ 
συμπαθής_ Κλάΐβ_ Μπρούκ καί ή Ντιάνα Ούΐνιαρντ. 
«Τό σημεΐον τοΰ Σταυρού» μεγάλο ιστορικό φίλμ 
τοΰ Σέσιλ ντέ Μίλ έκτυλισσόμενον κατά τήν έποχήν 
τοΰ Νέρωνος καί πραγματευόμενον τούς διωγμούς 
τών πρώτων Χριστιανών. Πρωταγωνιστοΰν τέσσαρες 
έκλεκτοί ήθοποιοί: ή Έλίζα Λάντι, δ Φρίντρικ Μάρς, 
ή Κλωντέτ Κολμπέρ καί δ Σάρλ Λώτον.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Δρ. 10.— 
. 1000.-

Ό στίχος 
Ή σελΐς..

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΑΓδΝΙΣΜΟΣ TQN ΚΙΝΗΜΑΤΟ- 
ΓΚΑΡΜΠΟ -Η ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ. - ΤΑ ΦΙΛΜ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΐΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΚΑΝΤ.

’Εκτός άπό τάς τρεις αύτάς ύπερπαραγωγάς δυ 
νάμεθα άκόμη νά σημειώσωμεν καί τά έξής: «Τό 
εξπρές _τής Σαγκάης» καί «-ανθή Αφροδίτη» δύο 
φίλμ τοΰ μεγάλου Στερνμπεργκ μέ τόν «άστέρα» τής 
μόδας τήν Μάρλεν Ντήτριχ, ή δποία θά συναγωνι- 
σθή μέ πείσμα έφέτος τήν Γκάρμπο διά τήν κατά- 
κτησιν τών Αθηναίων, «δ Δόκτωρ Τζέκυλλ καί δ 
Κύριος Χάΐντ» ένα γκρανγκινιολέσκ φίλμ τοΰ Μα- 
μουλιάν μέ τόν Φρίντρικ Μάρς είς ένα διπλοΰν ρό
λον, «Ό άνθρωπος ποΰ έσκότωσα» άπό τό έργον 
τοΰ Ροστάν κατά σκηνοθεσίαν τοΰ λεπτοτάτου Λιοΰ- 
μπιτς καί μέ έρμηνευτάς τόν Λιονέλ Μπάρρυμορ καί 
τήν Νάνσυ Κάρρολ, «"Οπως μέ έπιθυμεϊτε» έργον 
τοΰ Πιραντέλλο μέ τήν Γκάρμπο, «Ή λευκή άδελφή» 
νέα έκδοσις τοΰ γνωστοΰ έργου μέ τήν μεγάλην 
τραγωδόν Έλλεν Χέΐζ» καί τόν Γκέημπλ, «'Υπό τήν 
σκιάν τής παγόδας» μέ τήν ιδίαν καί τόν Νοβάρρο, 
«Αγάπα με άπόψε» καί «Μιά ώρα μαζύ σου», δύο 
χαριτωμένες όπερέττες μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ καί 
τήν χαριτωμένην Ζανέτ Μακντόναλτ (τά δύο αύτά 
έργα όφειλόμενα είς δύο άπό τούς μεγαλειτέρους 
σκηνοθέτας τοΰ κόσμου, τόν Μαμουλιάν καί τόν 
ΛιοΟμπιτς, άσφαλώς θά ένθουσιάσουν τούς Αθη
ναίους). «Αγωνία μιας νύχτας», μεγάλο φίλμ 
τοΰ Ζέσσε Λάσκυ διά τήν «Φόξ», «Τό πανηγύρι 
τής Ζωής» μέ τήν Ζανέτ Γκαίηνορ, τόν Βίλλυ Ρόγ- 
κερς, τήν Σάλλυ Έϊλερς καί τόν ΛιοΟ "Αύρες, τό 
«Καταφύγιον» μέ τήνΝτόροθυ Ζορντάν, έρνον ποΰ άπο- 
τελεΐ δριμύ κατηγορητήριον κατά τών δήθεν εύεργε- 
τικών ιδρυμάτων, «ίο μυστικόν τής Κυρίας Μπλάνς», 
τού Τσάρλ Μπραμπίν μέ τήν Ίρέν Ντάν καί τόν 
Φίλιπς Χόλμς (νέα έκδοσις τοΰ άλησμονήτου φίλμ 
τής Τάλματζ «Ή γυναίκα τής ταβέρνας») κ. ά.

Άπό τά γερμανικά διακρίνονται:
«Ή νήσος Ρ. 1 δέ άπαντά» μέ τούς Κόνρατ Φάϊτ 

καί Χάνς "Αλμπερς, «Ή αύτοκράτειρα καί έγώ» μέ 
τούς Φάϊτ, Βίλλυ Φρίτς καί τάς Λίλιαν Χάρβεϋ καί 
Μαίντυ Κρίστιανς, «Ό ΜαΟρος Ούσσάρος» μέ τόν 
Φάϊτ καί τήν Κρίστιανς, «Τό άστρον τής Βαλένσιας» 
μέ τήν Λιάνε Χάΐντ, «"Ενα τραγοΰδι γιά σένα» μέ 
τόν Κιεποΰρα καί τήν Τζένυ Γιοΰγκο, «Λιμπελάΐ» μέ 
τήν Σνάΐντερ, «Σαιζόν στό Κάιρο», μέ τόν Βίλλυ 
Φρίτς καί τήν Ρενάτε Μόλλεο, «Μανωλέσκο*  μέ τόν 
Πέτροβιτς καί τάς Μαίντυ Κρίστιανς, "Ελλεν Ρίχτερ 
καί Μαρία Σορένσεν, «Ή κατάσκοπος έπί τό έργον» 
μέ τήν Μπριγκίττε Χέλμ κ. ά. "Οπως βλέπουν οί 
άναγνώσταί μας τά περισσότερα άπό τά γερμανικά 
φίλμ είναι όπερεττοΰλες ή έλαφρές κομεντί. Νοσταλ- 
γσΰμεν μέ συγκίνησιν τήν έποχήν ποΰ δ γερμανικός 

κινηματογράφος μάς έδιδε τούς «Νιμπελοΰγκεν», τό 
«Βαριετέ», τόν «Φάουστ» ή τόν «Τελευταϊον των 
άνθρώπων». Άλλά δυστυχώς διά τήν σημερινήν έξέ- 
λιξιν τής ποιότητος τών φίλμ δ κυριώτερος ύπαίτιος 
είναι άσφαλώς τό κοινόν. Ή γαλλική παραγωγή 
έχει έφέτος νά παρουσιάση άρκετά ένδιαφέροντα 
έργα. Μεταξύ τούτων άναφέρομεν :

«Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό» άπό τό γνωστόν 
μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Φρονταί μέ έρμηνευτάς τήν 
Μαρί Μπέλλ καί τόν Ζάν Μυράτ, «Ή Όρτονάντσα» 
τοΰ Γκύ ντέ Μωπασσάν κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Του|3- 
ζάνσκυ μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ, «Χίλιες καί δύο, νύ
χτες» τοΰ ίδιου μέ τόν Μοσζοϋκιν καί τήν Τάνια 
φεντόρ, «Τό σκάνδαλον» μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί, 
«Καζανόβα» τοΰ Άνρύ Φεσκούρ μέ τόν Μοσζοϋκιν, 
«Ή μάχη» άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Κλώντ Φαρρέρ 
μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, «Μαρί ή κόρη τής Ουγγα
ρίας» κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Πάουλ Φέγιος μέ τήν 
Άνναμπέλλα, «Ή Πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου» μέ 
τήν Μαρί Μπέλλ, «Θεόδωρος καί Σια» ένα χαριτω
μένο έργάκι μέ τόν Άλμπέρ Πρεζάν τόν άμίμητον 
Ρεμύ καί τήν Άλίς Φίλντ, «Αί 28 ήμέραι τής Κλαι- 
ρέττης» τήν γνωστήν δπερέτταν μέ τόν άμίμητον 
Ζούλ, «Ή θεία μσυ άπό τό Όνφλέρ» μέ τήν Όδέτ- 
τήν Φλορέλ, «Ό πετεινός τοΰ Συντάγματος» μέ τόν 
Φερναντέλ καί τήν φάρσαν «Γυμνός σάν τό σκου
λήκι» μέ τόν δημοφιλέστατου Μπουμπούλ.

Έάν κρίνη κανείς άπό τά άνωτέρω, ή προσεχής 
περίοδος θά είνε άρκετά ένδιαφέρουσα. Ύπάρχουν 
φίλμ διί δλα τά γούστα, δράματα περιπετειώδη, όπε
ρέττες καί κομεντί. Σπανίζουν μόνον τά σοβαρά 
έργα μέ άνωτέρας καλλιτεχνικός άπαιτήσεις. Άλλά 
είπαμε καί πρωτήτερα, δτι οι’ αύτό πταίει κυρίως τό 
κοινόν μας, τό όποιον δέν ύποστηρίζει τά δυνατά 
έργα. Είναι άκόμη πρόσφατος ή άποτυχία ποΰ έσρ- 
μείωσεν είς τό «ΠάνΘεον» τό «Παρθένες μέ στολή· 
ένα άπό τά λεπτότερα έργα ποΰ μάς έδωσεν δ δμι- 
λών κινηματογράφος καί τό όποιον έσημείωσε 
θρίαμβον είς δλην τήν Εύρώπην καί Αμερικήν. Άλλά 
μήπως καί τό χαριτωμένον καί έξυπνότατον έργον 
τοΰ Ρενέ Κλαίρ «Α nous la liberte· δέν έπέρασεν τε
λείως άπαρατήρητον; Καί ή «Τραγωδία τών όρυ- 
χείων» τοΰ Πάπστ καί «ό Δόν Κιχώτος» τοΰ ίδιου 
καί δλα έν γένει τά άνώτερα έργα, δέν είχον τήν 
Ιδίαν τύχην; ’Άς μή είμεθα λοιπόν πολύ αύστηροί 
καί άς μή παραπονούμεθα μέ τούς έπιχειρηματίας 
μας, οί όποιοι φυσικόν είναι νέ φροντίζουν κυρίως 
διά τάς εισπράξεις των.

Βίων Παπαμιχάλη;

ΆIΚ AT Ε PIN ηΠΤ Ε ΓΑ Α Η
Αί πληροφορίαι μας, κατά τάς όποιας ή Μάρλεν 

Ντήτριχ, μετά τήν έξ Εύρώπης έπιστροφήν της είς 
Αμερικήν, πρόκειται νά πρωταγωνιστήση είς ένα 
φίλμ έχον ώς θέμα τήν ζωήν καί τούς έρωτας τής 

- Αικατερίνης τής Μεγάλης έπιβεβαιοΰται πλήρως.
Πράγματι τό προσεχές φίλμ τής ξανθής Άφροδί- 

; της διά τήν Παραμάουντ θά είναι τό “Σύνταγμα τών 
έραστών της,, τό όποιον θά “γυρισθή,, ύπό τήν καλ- 

·■ λιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Γιοζέφ φόν Στέμπεργκ.
Τό σενάριο όφείλεται είς τόν Μανουήλ Κομρώφ, δ 

| όποιος έχει καταγίνει είς είδικάς μελέτας διά τήν 
Ε ζωήν τής Ρωσσίδος Αύτοκρατείρας.

Τό άξιοσημείωτον δμως είναι δτι τόν ίδιον ρόλον 
^πρόκειται νά έρμηνεύση καί ή Έλίσσαμπετ _Μπέρ- 
|, γκερ, ή μεγαλειτέρα σύγχρονος τραγωδός τοΰ γερ

μανικού θεάτρου, είς ένα φίλμ ποΰ θά «γυρισθή» εις 
| τό Λονδϊνον, διά λογαργιασμόν τών «Ηνωμένων 
κ Καλλιτεχνών». ΟΙ καλλιτεχνικοί κύκλοι άναμένουν 

μέ μεγάλον ένδιαφέρον τάς δύο ταύτας παραγωγός, 
, διά νά δυνηθοΰν νά συγκρίνουν τάς άποδόσεις τής 
Γ γοητευτικής Ντήτριχ καί τής μεγάλης Μπέργκερ είς 
| τόν ίδιον ρόλον.
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Β ικτώι/φΐρινσέν 
φίλμ ΠΛ yoleu/του,' \ 

είς ίόΓέν '^ντ'ρη' 
A talejjf \twoCmis

—Ή Γκαμπύ Μορλαί καί δ 
πρωταγωνιστήσουν εις τό νέον 
Άνρύ Μπερνστάϊν.

—'Η Φόξ Φίλμ θά «γυρίση» 
τοΰ Λονδίνου στούντιο, τό φίλμ χ___ __
έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Σάρλ Ντ\κε>ς ·μέ πρω
ταγωνιστήν τόν Γουώρνερ Μπάξτερ. Τήν ρίςηνόθε- . 
σίαν άνέλαβεν δ Φράνκ Λόϋδ, δ δποιοςΥ^άΚ’ΝΦβ^'^ 
τησε καί τό περίφημον «Καβαλκάτ».

—Τό περίφημον φίλμ τής Μάρλεν Ντήντριχ Song 
of Song τοΰ σκηνοθέτου Μαμουλιάν, προεβλήθη εις 
τό Παρίσι τήν 1 Σεπτεμβρίου είς τό Miracles ύπό 
τόν τίτλον Cantique d’Amour.

! £

—Ή Γκράτσια ντέλ Ρίο εύρίσκεται ήδη στήν Αί
γυπτο.

—'Η Τζόαν Κράουφορδ περνάει ήδη τάς διακο- 
πάς της εις τήν Κυανήν Ακτήν.

—'Η Γκρέττα καί ό Τζίλμπερ πάλιν μαζύ. θά 
πρωταγωνιστήσουν είς τό νέον φίλμ τής Μέτρο-Γκόλ- 
ντουΐν «Βασίλισσα Χριστίνα».

—Τό φίλμ «Βασιλεύς Κόγκ», περί τοΰ δποίου έ- 
γράψαμεν προ μηνός, θά προβληθή κατ’ αύτάς είς 
τό Marivaux τών Παρισίων.

—Ό Τόμ Μίξ θά κάμη μίαν περιοδείαν είς τήν 
Ρωσίαν έπί κεφαλής ένός1 θιάσου Κάου-Μπόΰς.

—'Η Σύλβια Σίντνεϋ, πρωταγωνίστρια τοΰ ω
ραίου φίλμ τής Παραμάουντ «Μαντάμ Μπάτερφλάϋ» 
έφθασεν ήδη καί διαμένει είς Παρισίους.

—'Η Λίλιαν Χάρβεϋ καί ό Άνρύ Γκαρά, θά πρω
ταγωνιστήσουν είς τό νέον φίλμ τής άμερικανικής 
έταιρίας Φόξ, Music in the air (De la inusipue dans 
1’air) τών κ. κ. Κέρν καί Χάμερστάΐν. Μουσική σύν- 
θεσις Γουώρνερ Χέϋμαν.

—Τό «γύρισμα» τοΰ νέου φίλμ «Ό Βόλγας στής 
φλόγες» ήρχισε τήν πρώτην Αύγούστου.

—Είς τό φιλμ Chateau de reve τοΰ σκηνοθέτου 
Μπόλβαρυ, πρωταγωνιστούν οί Έδίθ Μερά, Ζάκ 
Κατλαίν, Λουσιέν ΜπαροΟ, Ροζέρ Ντάν, Μαρσέλ 
Άντρέ καί Βιβιάν Γκρέϋ.

—Τήν παρ. έβδομάδα πυρκαΐά έκκραγεΐσα είς 
τά παρισινά στούντιο τής έταιρίας _Braunberger— 
Ricbebi άπετέφρωσε άπαντα τά πρώτα ντεκόρ τής 
νέας ταινίας «Ή Μάχη» τοΰ Κλώντ Φαρέρ.

—'Η Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί δ Ραμόν Νοβάρρο 
θά πρωταγωνιστήσουν είς τό φίλμ Die Katze und 
die Fiedel.

—Είς μίαν νέαν έκδοσιν τού «Ταρζάν» θά πρωτα- 
γωνιστήση ό γνωστός ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου 
ρόντ λά Ρόκ.

—Ή Νεοϋρκέζα ήθοποιός τοΰ θεάτρου Άντριάν 
Ρόσλεϋ θά είναι ή παρτναίρ τής Λίλιαν Χάρβεϋ είς 
τό νέον φίλμ My Weikness.

Ή Μέτρο Γκόλντουΐν προσέλαβε διά συμβολαίου 
τόν γάλλον καλλιτέχνην Μωρίς Σεβαλλιέ δ όποιος 
θά γυ.οίση» μαζύ μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ τήν γνω
στήν δπερέτταν τοΰ Λέχαρ «Εύθυμη χήρα,,. Ή ταινία 
αύτή θά “γυρισθή,, ύπό τήν άνωτάτην καλλιτεχνικήν 
διεύθυνσιν τοΰ θάλμπεργκ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μηχάνημα όμιλοϋντος Κινηματογράφου 
WEBSTER ELECTRIC μέ προθεσμίαν πληρωμής. Πλη- 
ροφορίαι : Ζερβόν, οδός ’Ακαδημίας 51.



6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΤΗΛ. ΔΙΕΥθ ΑΝΖΕΡΒΟΣ.,
ΜΙΑ ΠΑΛΗΑ ΔΟΞΑ

ΑΛΛΑ ΝΑΖΙΜΟΒΑ
"Ενα απόβραδο τοΰ 1910, ό μεγάλος Ρώσσρς ήθο

ποιός Παύλος Όρλένεφ, συνήντησε μέσα σ’ ένα φιλολο
γικό σαλόνι τής Μόσχας μιά κοπέλλα μέ μάτιι ρεμβώ- 
δη, θερμά καί μυστηρκύδη σάν τή νύχτα I Ήταν ή 
"Αλλα Ναζίμοβα. Είχε μιά σοβαρή μαύρη τουαλέττα. 
Ήταν τότες ή προεπαναστατική εποχή, ή εποχή ποΰ οί 
ρώσσοι διαννοούμενοι είχαν άναλάβει αυτόκλητα τή«δια
φώτιση τοΰ λαού»- Ή "Αλλα Ναζίμοβα ετοιμαζόταν νά 
φύγη ώς δασκάλα σέ κάποιο ιιακρυνό χωριό.

'Ο Παύλος Όρλένεφ, ποΰ πέθανε τελευταία στήν 
Μόσχα πριν δεκαπέντε μήνες, έκτος τοΰ δτι ήταν 
ό ίδιος μία άπό τής άξιολογώτερες φυσιογνωμίες τοΰ 
ρωσσικοΰ θεάτρου, είχε καί τήν μεγάλη μανία νά ανα
καλύπτω καινούργιους καλλιτέχνες, νά δημιουργή και
νούργιους ιερείς καί ιέρειες τής θεατρική; θρησκείας. Τό 
βλέμμα καί ή φωνή τής Άλλας Ναζίμοβας δέν μπορού
σαν παρά νά συναρπάσουν καί νά γοητεύσουν τόν με
γάλο ηθοποιό.

Νύχτα ώρα καί κάτω άπό μιά ραγδαία βροχή παρηκό- 
λούθησε αυθημερόν τήν νέα κόρη, ποΰ άκόμη αλά καλά 
ούτε γνώριζε, μέσα στοΰ; άπέραντους δρόμους τής Μό
σχας. Τής άπέτεινε τό λόγο καί τής μίλησε μέ θέρμη καί 
ενθουσιασμό. Τήν παρεκσλεσε "έν όνόματι τοΰ Θεού,, 
νά δεχθή ν*  άνέβη στό θέατρο καί νά μήν περιφρονήση 
τό θαυμάσιο ταλέντο ποΰ είχε μέσα τη;. "Εφτασε στό 
σημείο νά γονατίση μπροστά στήν Ναζίμοβα, ό όνειροπό- 
λος έκεΐνος ποΰ ήξερε, ώς τήν τελευταία μέρα τής ζωής 
του παρ’ όλες τ ς δυστυχίες ποΰ πέρασε, νά διατηρήση 
στήν ψυχή του έναν ένθουσιασμό καί λυρισμό έντελώς 
παιδιάστικο. Καί επέτυχε νέ κερδίση στό τέλος τό παι
χνίδι του. Ή Ναζίμοβα γοητευμένη, μαγευμέτη, συνεπαρ- 
μένη, άφισε τόν εαυτό της νά παρασυρθή άπό τό λό
για του.

Έπί έξη χρόνια κατόπιν στή σειρά, ή Ναζίμοβα έγι
νε ή πιστή μαθήτρια, ή συνεργάτις, ή συντροφισσα τοΰ 
Παύλου ‘Ορλένεφ. Έμοιράστηκε τις άπογοητεύσεις του 
ώς διευθυντοΰ ενός πλανοδίου · ιάσου κι’ ώς ήθοποιοΰ 
περιπλανωμένου άνά τήν Ρωσσίαν καί τόν κόσμο ολό
κληρο. Κι' έκεΐνος τήν έδίδαξε νά εΐναι ειλικρινής καί 
άνωτέρα άπό κάθε έγωϊσμό, άληθινή οέ κάθε εκδή
λωσή της.

Ό Μεγάλος πόλεμος τούς βρήκε στήν Αμερική, δπου 
έπαιζαν έργα τού Τσιρικώφ, τοΰ "Ιψεν καϊ τοΰ Σαίξπηρ.

'Ο Όρλένεφ έπέστρεφε άμέσως στή Ρωσο.ία γιάνά πο- 
λεμήση. Ή Ναζίμοβα έμεινε μόνη στής ’Πιωμένες Πολι
τείες. Και τότε άκριβώς άρχίζει γιά τιι ζωή της μιά και
νούργια περίοδος : ή κινηματογραφική περίοδος.

Σήμερα τό δνομα τής Ναζίμοβα ίσως νά μή λέη π ά 
μεγάλα πράγματα στούς φίλους τοϋ κινηματογράφου. 
Τότε δμως δέκα δώδεκα χρόνια πρωτήτερα, τό όνομά της 
μαζύ μέ τοΰ Σαρλώ καί τοΰ Σεσοΰε Χαγιακάβα ήταν σέ 
δλων τά στόματα, άλλά καί σ’ δλων τής καρδιές. ’Αρκεί 
νά ξεφυλίση κανείς τής έφημερίδες εκείνης τής εποχής 
γιά νά καταλάβη το μέγεθος τής δημοτικόιητός της. Μετά 
τήν Πήρλ Χουάϊτ καί πριν άπό τήν Γκλόρια Σβάνσον, 
ή Ναζίμοβα υπήρξε ή μεγαλείτερη πρωταγωνίστρια τοΰ 
αμερικανικού κινηματογράφου.

Οί καιροί δμως αλλάζουν
Ό κινηματογράφος καίει γρήγορα τούς «άστέρας» του.
Ήρκεσε ένα μικρό φίλμ, μιά μικρή αποτυχία, ένα «τί

ποτα», κάτι μικρότερο άκόμη καί άπό τό «τίποτα» γιά νά 
σπάση στή μέση τήν ώραία καρριέρα τής Ναζίμοβα .. ..

Γιά πολλά χρόνια στή σειρά, γνώρισε άμέσως υστέρα 
ή Ναζίμοβα τήν φτώχεια καί τήν λησμονιά. Χωρίς θέση, 
χωρίς δουλειά, δίχως καμμιά υποστήριξη, διατηρούσε 
ώστόσο μίαν έπίμονη ελπίδα. Μέσα στό μικρό της σπιτά- 
κη τοΰ Μπέβερλέϋ-Χιλλ, είτε μέσα στήν καμαρούλα ποΰ 
κρατούσε γιά λίγον καιρό ο’ ένα ξενοδοχείο τής Νέας 
’Υόρκης σέ κάποια φτωχική συνοικία, ή φωτογραφίες 

τοΰ Παύλου Όρλένεφ τοΰ πριότου δασκάλου της, τής 
έδιναν θάρρος καί τήν έσωζαν άπό τήν άπελπισία.

Ή Ναζίμοβα, καθώς λένε, «κράτησε τή θέση της>. 
Άπό τό ένα θεατράκι στό άλλο, περιέφερε οχι μονάχα 
μιά δυστυχία διαρκώς αύξάνουσα, άλλά καί μιά άξιοση- 
μείωτη υπομονή. Τά βράδυα, πότε ράβοντας ένα φούστα-’ 
νάκι, πότε κεντώντας ένα εργόχειρο, άπήγγειλε κάποιου^ 
ωραίους στίχους ποΰ τής είχε μάθει ό Όρλένεφ : Κι’ αΰ-1 
τό ήταν ή μόνη χαρά ποΰ μπορούσε τάχη. Κάθε πρωί, 
ένας πλανόδιος πωλητής τής άφινε μπροστά στήν πόρτα 
της ένα κομμάτι ψωμί καί μιά τσάσκα μέ γάλα, πού πάνω; 
της ήταν γραμμένες λίγες λέξεις ; «γιά τούς φτωχούς» ! '

Άλλά γιά μιά φορά άκόμη ό παντοδύναμος τροχός 
τής τύχης γύρισε.

Πρό ενός έτους ή Ναζίμοβα ΰπεδύθη τόν πρώτο ρόλο.’ 
σ’ ένα αμερικάνικο έργο κι’ αύτό ΰπήρξε γιά τήν φτωχή 
καλλιτέχνιδα ή άπαρχή ενός νέου θριάμβου καί μιας 
νέας ζωής....

ΑΡΙΘ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ 24-170

ΜΝΗΙΚΑΤΟΓρΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕφΜΣΕΙΣ 
“ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ,,
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0 ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Ό διάσημος ’Ιταλός συγγραφεύς Λουΐγκι Πιραν· 

τέλλο είς συνέντευξίν του, δοθεϊσαν πρός συντάκτην; 
τής «Στάμπας» τοΰ Τουρίνου μετά τήν έξ ’Αμερικής; 
έπιστροφήν του, δηλοΐ δτι πρόκειται νά έμφανισθή 
πρό τοΰ κινηματογραφικοΰ φακοΰ ΰποδυόμενος τόν 
ρόλον τοΰ συγγραφέως εις τήν διασκευήν τοΰ γνω·.ί 
στοΰ θεατρικοΰ έργου του «"Εξ πρόσωπα ζητούν» 
συγγραφέα», τό όποιον πρόκειται νά κινηματόγρα-^ 
φηθή είς τά έν Χόλλυγουντ στούντιο τής «Μετρό— · 
Γκόλντουϊν—Μάγιερ». Έπιπροσθέτως, είς σχετικήν’ 
έρώτησιν τοΰ συντάκτου, έξέφρασε τήν πλήρη ίκα- 
νοποίησίν του διά τήν απόλυτον έπιτυχίαν είς τήν 
όθόνην τοΰ έργου του «"Οπως μέ νομίζετε», είς τό 
όποιον πρωταγωνιστούν ή Γκρέτα Γκάρμπο καί ό 
Στρόχεϊμ. «Τό έσεβάσθησαν είς άφάνταστον βαθμόν» 
λέγει. «"Οτι είχα φαντασθή καί είχα γράψει, τό εΰ- 
ρήκα είς τό φίλμ. Καί τό κοινόν τόσον τής Εύρώπης 
δσον καί τής ’Αμερικής, έδειξε μεγάλο ένδιαφέρον 
διά τήν ύπόθεσιν καί παρηκολούθησε μέ προσοχήν 
τήν ζωήν τών προσώπων μου».

"Οσον άφορα τό νέον του έπάγγελμα, έδήλωσε 
δτι άν καί γνωρίζει άγγλικά, δέν μπορεί είς τό φίλμ 
έφόσον παρουσιάζεται ώς δ ίδιος ό έαυτός του, νά 
όμιλή άλλην γλώσσαν έκτός άπό ’Ιταλικά. Διά νά 
δυνηθή δέ τό άμερικανικόν κοινόν νά παρακολουθή 
δσα λέγει θά ϋπάρχη ένας διερμηνεύς δστις θά με- 
ταφράζη τά λόγια του.

"Ας άναμείνωμεν λοιπόν νά ίδωμεν τόν έκκεντρι- 
κόν συγγραφέα, ό όποιος προσπαθεί μέ κάθε είδους 
έξωφρενισμόν νά προσελκύη τήν προσοχήν τοΰ κοι- 
νοΰ, καί... κινηματογραφικόν «άστέρα».

ΤΡΙΑ ΦΙΛΜ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΓΚΣ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΥίΟΝ

Εις τό Λονδΐνον άρχίζει κατ’ αύ'τάς τό «γύρισμα» 
τριών νέων ταινιών μέ πρωταγωνιστάς τούς διασή- 
μους άστέρας τής όθόνης Ντούγκλας Φαίρμπαγκς 
(πατέρα καί υιόν) καί μέ σκηνοθέτην τόν ’Αλεξάντερ 
Κόρντα.

Τό πρώτον φίλμ θά είναι «Ή ΑίκατερΙνρ τής Ρω
σίας» μέ τήν ’Ελισσάβετ Μπέργκνερ καί τόν Ντούγ
κλας Φαίρμπαγκς (υιόν). Ό πατήρ Φαίρμπαγκς θά 
«γυρίση» ένα έπεισοδιακόν πραγματευόμενον τήν 
ζωήν καί τό τέλος τυΰ Ντόν Ζουάν, υπό τόν τίτλον 
Exit Don Juan. Τέλος, πατέρας καί υιός μαζύ, θά 
«γυρίσουν» τό «Ζ» συνέχεια τοΰ έπεισοδιακοΰ«Ζορρό». 
Τοΰ τελευταίου φιλμ τά «έξωτερικά» θά «γυρισθοΰν» 
έπί τόπου είς τήν ’Ισπανίαν.

ΤΟ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΗΜΙ
ΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
(ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ) Η ΜΟΝΗ ΕΚΔΟΘΕ1ΣΑ ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΣ 6 ΓΛΩΣΣΑΣ



F1PQT0S ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤεΦΕΤΕΙΝΑ ΕΡΓΑ
ΕΝ ΑΘΗΝ ΑΙΣ Αντωνι Ζερβός

DIRIGIBLE
Τό συγκλονισπκωτερο δημιούργημα τής τελευταίας δεκαετίας. Τιτάνιον κατόρθωμα τοΰ κινηματογράφου, χαρ 

ρισθέν υπό τοΰ παγκοσμίου τύπου ως πραγματικός σταθμός στήν ιστορία τής τέχνης. Πρωταγωνι 

(’Έκδοσις Γαλί

ρισθέν ύπό τοΰ πι
Τζάκ Χόλτ, Ράλφ Γκραίηβς, Φαίη Ραίη

H A. m Ε Γ A Λ ΕI ΟΤ H Σ .. Ο ΘΥρορΟΣ!
HE ROI DES PALACES)

Κατα την γνωστή φαρσα τοΰ Ανρύ Κιστεμαίκερς. Τό «κλοΰ» τής έφετειη
Παρισινής σαιζόν Σκηνοθεσία: Καρμίν Γκαλάνε — Πρωταγωνισταί: 

Μπερρύ, δ αμίμητος γάλλος κωμικός καί ή χαριτωμένη Σιμόν Σιμόν

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ff\E ΦΙΛΗΙΗ
‘Η πικάντικη μουσική κωμωδία τών X. Ρόζενφελτ καί Φ. Άντάμ μέ τούς 
άσσους τής γερμανικής σκηνής Γκεώργκ Άλεξάντερ — Μάριον Τάαλ 

Φέλιξ Μπρεσάρ.

—= ΑΠΗΓορΕΥ/ΛΕΝΗ ΑΓΑΠΗ
(UN FILS D’AMERIQUE)

Απο τά λεπτότερα έργα πού έχει νά επίδειξη ή Γαλλικέ) κινηματογραφική τέχνίι 
Ενας μοναδικός θρίαμβος τής Άνναμπέλλα καί τοΰ "Αλμπερ Πρεζάν 

Σκηνοθεσία Καρμίν Γκαλάνε

Ill
ΤΟ 3ΑΛΣ πον ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ...
(Προσωρ. τίτλος). Ή γλυκειά Βιεννέζικη δπερέττα τοΰ- Φράντζ Λέχαρ. 
Μέ τή συμπαθή καλλιτέχνιδα τεΰ άσματος Μάρ&α "Εγκερτ καί τό άπαρά- 
μιλλο κουαρτέττο Ρόλφ Φόν Γκότ, “Ερνεστ Φερεμπές, Πάουλ Χέρμπιγ- 

κερ, “Αλμπερ Πάουλιγκ,

III

ΤΗΣ ETAIPEIAS
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5Ί

ΟΙ ΠΑΛΗΑΤΣΟΙ
‘Η άθάνατηΌπερα τοΰ Λεονκαβάλλο,«γυρισθεΐσα> μέ τούς μεγαλυτέρους καλλιτέχνας τής «Σκάλας» τοΰ Μιλάνου, 
είδικώς μετακλειθέντας είς τήν «Μετροπόλιταν "Οπερα Χάουζ» τής Νέας Ύορκης : Αλμπα Νοβέλλα, 
Φερνάντο Μπερτίνι, Μάριο Βάλλε, Φραντζέσκο Κούρτσι, Γκιονξέηπε Ίντερράντε. 85μελής ’Ορχή
στρα ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ διάσημου Μαέστρου Κάρλο Περόνι.

·--... ........ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ! ------
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕρΠΣ ΤΟ\ ΓΐςΑΙΤΕ

ΙΚατά τήν ομώνυμον Όπερέτταν τοΰ Φράντς Λέχαρ. Πρωταγωνιστούν: ή διεθ
νούς φήμης γερμανίς Βεντέττα Μαίντυ Κρίστιανς, δ περίφημος τενόρος Χάνς 

Μπόλμαν, δ “Οττο Βάλμπουργκ, καί δ Πάουλ Χέρμπιγκερ.

m H Δ Ε Ν !

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΙΛΕΩΣΙΣ

ΑΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΡΕΥΑΜΕ;—=
Ή τελευταία επιτυχία τής “Αννυ ’Όντρα. Τό εύθυμότερο φίλμ τής έφετει- 
νής παραγωγής. Σκηνοθεσία Κάρλ Λαμάτς. (Γαλλική έκδοσις)

Μέ τήν χαριτωμένη τσαχπίνα τοϋ κινηματογράφου “Αννυ Οντρα, ως ζιζάνιον 
παρθεναγωγείου καί τόν διά πρώτην φοράν πρωταγωνιστοΰντα εις κινηματογρα

φικόν έργον διάσημον Ούγγρον σκηνοθέτην Κάρλ Λαμάτς.

Ill
ΟΙ KypiOl τον /ΆΛΐΙ/ΥΥ =

Κατά τήν ομώνυμον Όπερέτταν τονΟσκάρ Στράους. 4 αστέρες Λη Πάρρυ 
— Γιοχάνες Ρήμαν—“Οσκαρ Καρλβάϊς—Αέο Σπεζάκ.

ΣΗΜ. ΔΓ ειδικής συμφωνίας μετά τοΰ μουσικού Οίκου Στ. Γαϊτάνου έξη- 
σφαλίσθη ή έκδοσις τών ωραιοτέρων τραγουδιών τοΰ έργου.

Ill

(Προσωρινός τίτλος) ·' 
τεύοντας ρόλους- δ ά

*̂* ’#* βτογραφιζή διασκευή τοΰ δραματικού αριστουργήματος τοΰ Μ. Φλαβέν «LE CRIMINEL» Είς τους πρω-
*0αγωδός Χάρρυ Μπώρ, καί οί διαπρεπείς καλλιτέχναι “Αλκοβερ, Μαντάΐ, 'Έλεν Περντριέρ, Ζάν ΣερβαΙ
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II ΝΕΑ APIHDKPATIA ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤI
«ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ» «ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ» 
«ΝΤΥΜΠΑΡΥ» «ΤΟΡΝΕΥΤΕΣ ΓΑΜΠΕΣ» «ΠΡΙΓΚΗ- 
ΠΙΣΣΑ ΤΩΝ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ» «ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ ΝΑΝΟΥΡΙ
ΣΜΑ» «ΝΥΧΤΕΣ Ν. ΥΟΡΕΗΣ» « ΔΟΣ ΜΟΥ ΑΥΤΗ 
ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ» «ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ»

«Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΛΑΧΤΑΡΑ ΓΙ’ ΑΓΑΠΗ »

III
*Έργα τής διαλυδείαπς Εταιρίας

Ε. Μ ΑΥΡΟΔΗ Μ ΑΚΗΣ & Σ11

Ταρακανόβα, Χώρα τοΰ Μειδιάματος, Χαμένα όνειρα, 
Ρίο Ρίτα, Άγάπη δίχως τέλος, 'Όπως ή μοίρα προ 
στάζει, 'Orav ό έρως καλεϊ, Γυναίκα πού άρέσει, 
Στρίγγλα, Δημοκράτης Βασιληάς, Λευκός έρως, Τό 
άσπρο καί τό μαύρο, Ό κύριος τοΰ Μεσονυκτίου, 
Ξανθό Ποντίκι, Διπλούς Γάμος, Ποτέ μή πιστέψης 
τή γυναίκα, Χριστινάκι, Ό Διαβολάκος, Ή δίκη τού 
λοχία Γκρίσσα, 'Όταν ή γυναίκα θέλει, Γυναίκα τής 
ταβέρνας, Μνηστή στή Λοτταρία, Οί ’Άγγελοι τής 
κολάσεως, Ύπό τόν τροπικόν Ουρανόν, Φτιδχεια κι' 
άγάπη, Ή Κατάσκοπος, Τί καταφέρνει ή Ζήλεια.

Ill
Ό ΞανΘούλης Μετανάστης (Δίπρακτος Κωμωδία) — Ό ΞανΘού- 
λης Ξεσκονιστής (Δίπρ. Κωμ.)—Ό ΞανΘούλης Πυροσβέστης 
(Δίπρ. Κωμ.)—’Ιρλανδική Φαντασία (Σόρτ)— ©ύβερτοΰρα 1S12 
(Γσαϊκόφσκυ)—©ύγγρική Ραψωδία (Σόρτ)—’Αραβική ορχήστρα 

— Μοιραίες γυναίκες—Στόν "Ay. Λουδοβίκο (Σόρτ)
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 4δ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΊ ί"™·—

Διαδίδεται είς τό Χόλλυγουντ Οτι τό διαζύγιον 
Ντούγκλας- Πίκφορδ οφείλεται είς τόν φλογερόν 
έρωτα τοΰ πρώτου πρός μίαν Εύρωπαίαν πριγκήπισ- 
σαν μέ βασιλικόν αίμα. Κάποια έφημερίς μάλιστα 
έβεβαίωσε δτι πρόκειται περί τής πριγκηπίσσης Μπά- 
τενμπεργκ, ή οποία συγγενεύει μέ τούς βασιλείς τής 
’Αγγλίας. Προσθέτουν δέ άκόμη αί φήμαι—άληθιναί 
ή ψεύτικαι—τοΰ Χόλλυγουντ δτι ή Μαίρη Πίκφορδ 
έβιάσθηκε νά ζητήση τήν πώλησιν τοΰ ώραίου σπιτιοΰ 
«Πίκφαιρ», δπου κατοικοΰσε ώς τώρα μέ τόν Φαίρ- 
μπανκς, διά νά άποφύγη άκριβώς μίαν προαγγελθεϊ- 
στν έπίσκεψιν τής πριγκηπίσσης.

Πολλοί γελοΰν δταν άκούουν τάς διάδόσεις αύτάς 
διότι συλλογίζονται τήν τεραστίαν άπόστασιν πού 
χωρίζει ένα κινηματογραφικόν ήθσποιόν άπό ένα 
πρόσωπον μέ βασιλικόν αίμα. ’Εν τούτοις, τό βέβαι
ον εΐνε δτι οί άστέρες τοΰ κινηματογράφου έχουν 
σχηματίσει τώρα είς τήν’Αμερικήν, σχεδόν μίαν νέαν 
άριστοκροτίαν.

"Εχουν πάρει δέ τό άριστοκρατικόν χρίσμα, δχι 
άπό τήν ’Αμερικήν, άλλά άπό τήν Εύρώπην. Οίκογέ- 
νειαι μέ άρχαιοτάτους τίτλους εύγενείας, άπόγονοι 
τών Σταυροφόρων, βασιλικοί αύλαί μέ αύστηράν 
έθιμοτυπίαν, άνοιξαν τάς πύλας των είς τάς διαση- 
μότητας τοΰ κινηματογράφου καί τούς άπένειμαν τι- 

■μάς, τάς όποιας δέν έγνώρισαν ποτέ οϋτε οί Βάντερ- 
μπιλτ, οΰτε οί Άστορ, ούτε οί Ροκφέλλερ, οϋτε τέ
λος κανένα πρόσωπον τής έκλεκτοτέρας ’Αμερικανι
κής κοινωνικής μερίδος.

***
Οί άστέρές, έκπρόσωποι τής τέχνης και τής ώμορ- 

φιας, άνυψώθησαν έπάνω άπό τό κοινόν πλήθος. ’Έ
γιναν δεκτοί είς τά άνάκτορα τοΰ Βούκιγχαμ, είς 
τήν Αύλήν τοΰ Λονδίνου. Τά όνόματά των άνεγρά- 
φησαν είς τούς καταλόγους τών βασιλικών προσκε
κλημένων, δίπλα είς όνόματα άρχαίων άριστοκρα- 
ίτών. Καί έκτύπησαν τήν πόρτα των πρίγκηπες έξ αί
ματος καί πρίγκηπες τοΰ πνεύματος—έπιστήμονες, 
διπλωμάται, πρόεδροι άφ’ ένός, δοΰκες, λόρδοι, κο
μήτες άφ’ ετέρου. Οί μεγαλύτεροι καί πλουσιώτεροι 
άνθρωποι τής γής έφιλοδόξησαν νά προσκληθούν είς 
τά σπίτια τής Γκάρμπο, τής Πίκφορδ, τής Σβάνσον ή 
τοΰ Τσάπλιν.

Καί δμως, οί βασιλείς αύτοί καί αί βασίλισσαι 
'τής όθόνης εΐνε κατά μέγα μέρος παιδιά άγνώστων 
καί ταπεινών γονέων—μολονότι διαδίδεται κάθε τόσο 
κάποιος θρΰλος, δπως π.χ. περί τής μισοαυτοκρατο- 
ρικής καταγωγής τής Έλίζας Λάντι. Έγεννήθησαν 
καί έμεγάλωσαν είς περιβάλλον λαϊκόν. Μερικοί άπό 
αότούς έπέρασαν τά μικρά των χρόνια έπάνω είς 
κάποιο κάρρο σαλτιμπάγκων ή είς κάποιο μικρο- 
σκοπικόν έπαρχιακόν θέατρον.

Πρόκειται λοιπόν περί άριστοκρατίας όφειλομέ- 
ίνης είς προσωπικήν άξίαν καί δχι είς προγονικά 
: κατορθώματα. Καί, λόγφ άκριβώς τής προσωπικής 
■ των άξίας, οί άριστοκράται τοΰ κινηματογράφου, ήμ- 
ίποροΰν κάποτε νά παραβαίνουν άτιμωρητει τάς ύπο- 
. χρεώσεις τής τάξεως τής άρχαίας άριστοκρατίας· 
Μερικοί μάλιστα, δπως π. χ. ή Σβάνσον καί ή Πόλα 
Νέγκρι, έπεριφρόνησαν τούς πραγματικούς τίτλους 

< εύγενείας των διά νά διατηρήσουν έκείνους μόνον οί 
έόποιοι προέρχονται άπό τόν κινηματογράφον.

Ή "Αννα ΜαίηζΒόνγκ, κόρη ένός Κινέζου πλύντου, 
^άρνήθηκε νά παρουσιασθή είς τήν Αύλήν τοΰ Λονδί- 
ί νου, διότι δέν ήθελε νά γίνη άντικείμενον περιερ- 
|γείας. Ή Μαίρη Πίκφορδ ήκουσε τηλεφωνικώς καί 
άπέκρουσε τάς προσκλήσεις τοΰ βασιλέως τοΰ Σιάμ 

ί καί κάποιου Γερμανού πρίγκηπος.
Ή Γκρέτα Γκάρμπο έπεριφρόνησε τήν πρόσκλη- 

σιν είς γεΰμα ένός Σουηδοΰ πρίγκηπος, λέγοντας :
—Δέν θά είχε βέβαια καμμιά διάθεσι, νά μέ γνω- 

ρίση, δταν ήμουν ή Γκρέτα Γκούσταφσον καί έργαζό- 
μουν σέ ένα κατάστημα τής Στοκχόλμης. Τώρα λοι
πόν δέν έχω έγώ διάθεσιν νά τόν γνωρίσω.

Ένας Αύστριακός πρίγκηψ είπε, μόλις έφθασε 
είς τό Χόλλυγουντ :

—Τό μόνον πρόσωπον πού θά ήθελα πολύ τά ίδώ 
σέ αότήν τήν πόλιν, εΐνε ή Μαρία Ντρέσσλερ.

'Η ήλικία τής μεγάλης ήθοποιοΰ άπεδείκνυεν δτι 
τά έλατήρια πού έσπρωχναν τόν πρίγκηπα νά θέλη 
νά τήν γνωρίση· ήσαν άπλώς καί μόνον καλλιτεχνικά. 
"Οταν ή Μαρία' έμαθε τά λόγια αύτά, είπε δυνατά, 
ώστε νά τήν άκούσουν δλοι οί παρευρισκόμενοι :

—”Αν θέλη νά μέ ίδή, μπορεί νά μέ προσκαλέση 
προσωπικώς.

H0U ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΒΛΗΒΗΣΑΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝJUTHT0N ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

Κατά τόν παρ. μήνα Αύγουστον προεβλήθησαν τά 
κάτωθι έργα διαφόρων παραγωγών είς τούς έξής 
κινηματογράφους Α’ βιζιόν τοΰ Βερολίνου.

1) Saison in Kairo παραγωγής U.F.A. είς τό Gio 
ria-Palast.

2) Kleiner Mann, was nun ? παραγωγής RN-Euro- 
pa είς τό Gapitol.

3) Liebe muss verstandeu sein παραγωγής U.p.A. 
είς τό UJ-Kurfiirstendamm.

4) Die Fahrt ins Griine τής Aafa είς τό Titania 
Palast.

5) Morgen beginnt das Leben παραγωγής Ethos- 
Forum είς τό Atrium.

6) Der weisse Adler τής Columbia-Cando είς τό Li- 
chtspielhaus τοΰ Σαρλότεμπουργ.

7) Ich liebe dicb τής Osso-cando είς τό Deutsche 
Fassung, Kamera.

8) Jenseits der Weichsel τής Puchstein είς τό Ufa- 
Pavillon.

9) Geheimnis urn Angelika τής Slavia-Vitagraph 
είς τό Bavaria Lichtspiele.

10) Ein gewisser Herr Gran τής U.F.A. είς τό Ufa 
Palast am Zoo.

11) Johannisnacht παραγωγής Aafa είς τό Atrium.
12) Heimkehr ins Gluck παραγωγής A.B.C.—Me

tropol είς τά UT.-Kurfiirstendamm καί Titania Palast.
13) Madame Butterfly παραγωγής Paramount είς 

τό Marmorhaus.
14) Roman einer nacht παραγωγής Atalanta-Ba- 

yerisclie είς τό Capilol.
15) Sonnenstrahl τής Otzoup-Metropol είς τό Glo

ria Palast.
16) Heimat am Rhein παραγωγής Aco-Albo είς τό 

Primus καί τό Titania Palast.
17) Fraulein Hoffmanns Erzahlungen παραγωγής 

Olac Bayerische είς τό Atrium.
18) Gruss und kuss Veronika παραγωγής V. Klein 

Deutsche Universal είς τό Capitol καί
19) S.O.S Eisberg παραγωγής Deutsche Univer

sal είς τό Ufa-Palast am Zoo.

MOYAEN ΡΟΥΖ
'Η άμερικανίς βεντέτα τοΰ κινηματογράφου Κών- 

στανς Μπέννετ θά πρωταγωνιστήσω εις ένα νέον 
φιλμ ύπό τόν τίλτον «Μπουλέν Ρουζ». Τό νέον 
αυτό φιλμ θά «γυρισθή» άπό τής νέας αμερικανι
κής εταιρίας τών Δ Ζάννηκ καί ΓιόσεφΣένκ διά 
λογαριασμόν τής Εταιρίας τών Ηνωμένων Καλλι
τεχνών.
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ΨΕΥΔ9ΝΥΜΑ 
ΚΑΙ ΑΛΗΘΗ ΟΝΟΜΑΤΑ 

ΛΣΤΕΡΟΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Ασφαλώς δέν θά είνε γνωστόν είς δλους τούςθαυ. 

μαστάς τών “άστέρων,, τής όθόνης, πώς κανείς άπ’ 
αύτούς δέν διατηρέΐ τό πραγματικόν του όνομα είς 
τήν καλλιτεχνικήν του καρριέραν. Διότι άν όχι όλοι 
οί καλλιτέχναι, πάντως δμως ή πλειονότης, τά 90 σχε
δόν τοϊς έκατόν, δλοι έχουν άλλάξη τά όνόματά των 
καί είναι γνωστοί μέ ψευδώνυμα, τά καλλιτεχνικά, 
λεγάμενα. Διά νά ίκανοποιήσωμεν λοιπόν καί μεΐς 
τούς άναγνώστας μας, δημοσιεύομεν κατωτέρω μίαν 
σειράν γνωστοτάτων καλλιτεχνικών τής όθόνης όνο- 
μάτων καί παραπλεύρως αύτών τό πραγματικόν ό
νομα ένός έκάστου έξ αύτών.

ΟΟτω δίδομεν είς τούς άναγνώστας μας τήν εό- 
καιρίαν νά γνωρίσουν τά είδωλά των καί άπό....,τάς 
δύο των πλευράς.
Ή "Αννα Χάρντιγκ όνομάζεται Δωροθέα Γκάτλεϋ 
Ό Ρίτσαρ. Ντίξ

Ή Κάρολ Λόμπαρτ
'Ή Μύρνα Λόου 
Ή Μάε Μούρραιύ 
Ή Μπέσσυ Λόβ 
Ή Κόλλιν Μούρ 
Ή Μπίλλυ Ντόβ 
Ή Λίλα Λή 
Ή Πόλα Νέγκρι 
'Η Λωρέττα Γιώγκ 
Ό Ραμόν Νσβάρρο 
Ή Μαρί Πρεβώ 
Ή Μάριον Μάρς 
Ή Τζόαν Κράουφορδ 
Ή Βαρβάρα Στάνβικ 
Ή Έβελιν Μπρέντ 
Ή Βιργινία Βάλλυ 
Ή Ζανέτ Γκαίϋνορ 
Ό Γκάρυ Κοϋπερ 
Ό Δούκας
Ή Άννα Μπρόντυ
Ό Έρνέστος Τόρρενς 
Ό Ροδ. Βαλεντίνο

Ή Άννίτα Π έιτζ 
Ή Ζάν Χάρλοου 
Ή Μαρί Νιρέσλερ 
Ή Γκρέτα Γκάρμπο 
Ό Ντούγ. Φαίρμπανκς 
Ή Μαίρη Πίκφορδ 
Ή Μαίρη Μπριάν 
Ό Άλμπέρτο Κόντι 
Ή Τζόαν Μάρς 
Ή Μάριον Νταΐβις 
Ή "Ελεν Τουέλβτρις 
Ή Φλοράνς Βιντόρ 
,Η Κλωντέτ Κολμπέρ

., Έρνέστος Κάρλτον 
Μπρίμμερ

Ζάν Πέτερς 
„ Μύρνα Ούΐλλιαμς 
,, Μαρία Κένιγκ
„ Ζουανίτα Χόρτον
,. Κάθλιν Μόρισσον 
„ Λίλιαν Μπόννυ
,, Αύγούστα Άππελ
„ ’Απολλωνία Σαλουπέζ 
,, Γκρέτχεν Γιώγκ
„ Ραμόν Ζΐλ Σαμανιέγκος 
,, Μπρίκφορτ Ντούν
,, Βιολέτ Κράουθ
,, Λουκία Λέ Συέ
„ Ροΰμπι Στίβενς
„ Μίννυ Ρίγκς
„ Βιργιν. Μάκ Σουέκνεϋ 
,, Λίλιαν Καρρέ
,, Φράνκ Κοΰπερ
,, Λούκακς

„ "Αννα Γκολστάϊν
,, Έρνέστος Τέϊσον

,, Ροδόλφοι:, Άλφόνσ'>ς,Ρα
φαήλ, Πέτρος, Φιλιμπέρ, 
Γουλιέλμος ντέ Βαλεν

τίνο ντ’ Έντοντζιόλλα
Άννίτα Πομαρές

Χάρλιν Κάρπεντερ
Λεϊλά Κέρμπερ 

Γκρέτα Γκούσταφσον 
Ροΰντολφ Οΰλμαν 

Γκλέντυ Μαρία Σμίθ 
Λουΐζα Ντάντζλερ 

Αλμπέρτο Ραμπαλιάτι 
Αγνή Ρόσερ 

Μάριον Ντούρας- 
"Ελεν Ζοϋργκενς 

Φλοράνς Χάρτς καί 
Κλωντέτ Σωσουάν

Η FOX EUROPA
ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΙΧ ΠΟΜΜΕΡ

Ώσ γνωστόν μέ τήν καταδίωξιν τών Ισραηλιτών άπό 
τήν Χιτλερικήν Γερμανίαν, πλεϊστοι καλλιτέχναι τοΰ κινη
ματογράφου έξεπατρίσθησαν.Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται 
καί ό μεγάλος μαιτρ "Εριχ Μόμμερ, ό σκηνοθέτης τοΰ ο
ποίου τό όνομα είς τά φίλμ τής Οϋφα ("Εριχ Πόμμερ ντέρ 
Οϋφα) έδιδε μίαν αϊγλην εις τάς παραγωγός τής γερμα
νικής αυτής φίρμας.

"Ηδη ό "Εριχ Πόμμερ εγκατασταθείς είς τό Παρίσι, συ- 
νεβλήθη μετά τής μεγάλης αμερικανικής εταιρίας Φόξ Φίλμ, 
διά λογαριασμόν τής οποίας θά εργάζεται είς τό μέλλον. 
Εις γάλλον δημοσιογράφον όστις τόν έπεσκέφθη ·ό "Εριχ 
Πόμμερ άνεκοίνωσιν τά εξής. «"Οπως ξεύρετε, έκλεισα 
μετά τής Φόξ Φίλμ συμβόλαιον δυνάμει τοΰ οποίου θά 
παρέχω κάθε χρόνον ένα αριθμόν μεγάλων ευρωπαϊκών 
ταινιών πού θά διανέμονται σ*  δλον τόν κόσμον μέσον 
τής μεγάλης όργανώσεως τή; Φόξ Φίλμ. Θά κάμω πρώτα 
γαλλικά ομιλούν τα φίλμ, άλλά έχω ύπ’ δψιν μου έπίσης 
μία διεθνή παραγωγήν μέ συμμετοχήν άμερικανών ήΟο- 
ποιών. Ξέρετε, εξακολουθεί δ ’ Εριχ Πόμμερ, ■ τό πρώτο 
μα; φίλμ θά είναι τό Lilion άπό τό έργο τοΰ , Μολνάρ 
διασκευασμένο καταλλήλως διά τόν κινηματογράφον καί 
είς τό όποιον δ κύριος ερμηνευτής θά είναι ό Σάρλ Μπου- 
αγιέ ποΰ «γυρίζει» τώρα τήν “Μάχην,, τοΰ Μπατάϊγ. Τό 
δεύτερο φίλμ θά είναι μιά περιπετειώδης κομεντί έπί τή 
βάσει σεναρίου τοΰ Ρενέ Πιόλ, ώς πρωταγωτ ιστήν δέ θά 
έχη τόν συμπαθή Άνρύ Γκαρδ. *0  προσωρινός του τί
τλος είνε “"Εκλεψα έναν άνθρωπο,,.Τέλο^ θά «γυρίσωμεν» 
τό Music in the air, μιά πολύ καλή όπερέττα είς τήν 
όποιαν θά πρωταγωνιστούν οί, Λίλιαν Χάρβεϋ καί Άνρύ 
Γκαρά. "Οπως βλέπετε, λέγει δ Πόμμερ, ξαναρχίζω ......
Είχα αποκτήσει στή Γερμανία κάποια θέσι.^Τώρα„ξεκι- 
νάω άπό τό μηδέν. Ξαναρχίζω τή ζωή μου όπως έκανα 
πρό πολλοΰ καιροΰ στή Γερμανία. Είμαι ευτυχής πού ξα
ναβρίσκω στήν αποφασιστική αύτή στιγμή πλάϊ μου, τόν 
φίλον μου Άντρέ Νταβέν. "Οπως καί στήν Οϋφα, θά είνε 
καί γιά τήν νέαν μας έταιρία Fox Europa δ στενότερος 
μου συνεργάτης,,.

Σ. Σ. 'Ως γνωστόν ή άμερικανική έταιρία Φόξ, Φίλμ 
άποφασίσασα νά παράγη ταινίας διεθνείς ίδρυσε έν Ευ
ρώπη τήν fox Furopa ή όποια προσέβαλε τούς έκλεκτοτε- 
ρους σκηνοθέτας καί ήθοποιού; τοΰ νεωτέρουεύρωπαϊκοΰ κι
νηματογράφου. ’Εκτός τοΰ σκηνοθέτου "Εριχ Πόμμερ σκηνο- 
ή Fox Europa προσέλαβε καί τόν διάσημον γερμανόν 
θέτην Φρίτς 'άγκ ό όποιο; καί “έγύρισεν,, ήδη τό Liliane.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
Τό τόσον ταιριαστό ζεύγος Βίλμα Μπάνκυ - Ρό- 

ναλντ Κόλμαν, πού τόσας έπιτυχίας είχε γνωρίσει 
κατά τήν έποχήν τού βωβού κινηματογράφου καί τό 
όποιον είχε παύσει τήν συνεργίαν του άπό πολλών 
έτών, πρόκειται νά συνεργασθή καί πάλιν. Ώς πρώ
τον φιλμ έξελέγη ό «"Αγγελος τού σκότους», είς τό » 
όποιον πρό χρόνων τό συμπαθές ζεύγος είχε σημει
ώσει έξαιρετικόν θρίαμβον. Ό Σάμουελ Γκόλντουϊν 
ό όποιος προσέλαβεν έκ νέου τήν Βίλμα Μπάνκυ, 
είναι βέβαιος ότι ή ώραιοτάτη,καλλιτέχνις, μία άπό 
τάς πραγματικός καλλονάς τής όθόνης, έκμαθοΰσα 
τελείως πλέον τήν ’Αγγλικήν, πρόκειται νά σημειώση 
καί είς τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον μεγάλην έπι
τυχίαν. 'Η έταιρία τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών» 
άσπαζομένη τήν γνώμην ταύτην τού Γκόλντουϊν ένε- 
πιστεύθη είς τήν Βίλμα Μπάνκυ τόν πρώτον ρόλον 
καί είς ένα άλλο μεγάλο φίλμ «Ή λευκή γυναίκα». 
Σημειωτέον δτι ό ρόλος αύτός, ό όποιος θεωρείται 
πολύ δύσκολος, έπρόκειτο νά δοθή είς τήν γνωστήν 
γερμανίδα βεντέττ Δωροθέαν Βήκ, άλλά άγνωστον 
διά ποίαν αιτίαν τήν τελευταίαν στιγμήν ή έταιρία ήλ- 
λαξε γνώμην καί έπροτίμησε τήν ξανθήν Ούγγαρέζαν.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
. .... ................ ...................... ..... .. .............■■■■■■■■■■■■.... ...... ■■■■■■■■........ ..................... ................... ■■■■■■..... .

Ή θερινή κινηματογραφική περίοδος εύρίσκεται 
περί τό τέρμα της, οί περισσότεροι δέ τών θερινών κι
νηματογράφων θά κλείσουν ασφαλώς μέ πολύ μεγάλας 
ζημίας, δεδομένου δτι και δ Σεπτέβριος, μην κατ' έξο
χων αποδοτικός δι’ αυτούς, μας ήλθεν κυριολεκτικως 
χειμωνιάτικος. Παρί τήν κακοκαιρίαν έν τούτοις, τού 
τελευταίου δεκαπενθημέρου ολίγοι, εκλεκτοί τής τύχης 
θερινοί κινηματογράφοι, συγκεντρώνουν, αρκετούς θεα
τός, δσοι άρκοϋν νά ικανοποιούν τά ταμεία τών επιχει
ρήσεων των.

Δυστυχώς, ή έφετεινή θερινή περίοδος διά τούς 
περισσοτέρους θερινούς κινηματογράφους ΰπήρξεν κυ- 
ριολεκτικώς καταστρεπτική, ώστε οί περισσότεροι έξ 
αυτών, νά σκέπτωνται σοβαρώς, αν θά πρέπει και είς 
τδ μέλλον νά έπαναλάβουν τό πείραμα.

Έν τώ μεταξύ, ήρχισε νά σημειώνεται ζωηρότατη 
κίνησις περί τούς χειμερινούς κινηματογράφους α' βι- 
ζιόν, αί περισσότεροι τών οποίων καλλωπίζονται κα- 
ταλλήλως διά νά είναι έιοιμοι νό δεχθούν τάς χιλιάδας 
τών θαυμαστών τής έβδομης τέχνης.

Τό έπί τής οδού Πανεπιστημίου νέον κινηματοθέα
τρου τής «’Ελληνικής Κινηματογραφικής Ένώσεως·, 
είς τό όποιον έδόθη, δριστικώς πλέον τό δνομα Τιτά
νια πλησιάζει νά έτοιμασθή έντελώς. Ή έξωτερική του 
έμφάνισις, πραγματικώς ώραιοτάιη, είνε έντελώς μον
τέρνας αρχιτεκτονικής καί θά άποτελή ενα λαμπρόν 
στόλισμα τής κεντρικής αυτής αθηναϊκής λεωφόρου. 

‘̂Εσωτερικώς ό νέος αύτός κινηματογράφος Τ τάνια θά 
έπενδυθή μέ Σερλοτέξ τό όποιον έχει τάς ιδιότητας νά 
είναι άφλεκτου, δεύτερον νά διατηρή κανονικήν θερμο
κρασίαν έντός τής αιθούσης καί τρίτον τό καί σπου- 
δαιότερον δτι αποδίδει τήν κατάλληλον ακουστικήν είς 
αίθούσας όμιλοΰντος κινηματογράφου. Τά καθίσματά 
του, τά όποια έπίσης ετοιμάζονται είνε έντελώς μον
τέρνα καί άναπαυτικώτατα. Περί τοΰ συστήματος τών 
ήχητιχών εγκαταστάσεων αΐτινες θά τοποθετηθούν είς 
εδ 'ιτάνια έπικρατεϊ σκέφις νά προτιμηθούν τά νεω- 
τάτου Τύπου Klang—Film διά τά όποια λέγονται πολ
λά τά καλά.

Πλήν τών γνωστών κινηματογράφων α' βιζιόν «Παλ- 
λ«5», «Τιτάνια», «Απόλλων», <’Αττικόν», «Σπλέντιτ», 
σΠάνθεον» καί «Οϋφα Πάλας», θά λειτούργήση έφέ- 
τος καί τό «Κοτοπούλειον» ύπό τήν διεύθυνσιν τής 

I έπιχειρήσεως τού κ. 'Αντωνίου Ζερβού, ώς πρώτης βι- 
’ ξιόν κινηματογράφος καί κατά νεωτέρας σκέψεις μέ 

ποικιλίαν προγράμματος Βαριετέ καί πολύ μικρότερου 
Ε^Φΐιήριον τών άλλων κεντρικών κινηματογράφων α'. 

βιζιόν.

1 ‘Από τήν «Ελληνικήν Κινηματογραφικήν "Ενωσιν» 
εξακολουθούν αί παραιτήσεις τών διαφόρων υπαλλή
λων αυτής. Μετά τόν κ. Μ. Τουλήν καί τόν κ. Άριστο- 
εελην Μενδρινόν, παρητήθη τήν παρελθούσαν έβδομά- 
ία καί ό κ. Μ. Δράκων δστις προσελήφθη αμέσως ώς 

'διευθυντήν τού κινηματογραφικού τμήματος τών έπι- 
■ Χ“ρήσεωκ τοΰ κ. Α Ζερβού. Ό κ. Άρ Μενδρινός έξ

άλλου ϊδρυσι έν Θεσσαλονίκη γραφεΐον κινηματογραφι- 
άναλαβών τήν αντιπροσωπείαν διά τήν Μακεδο-

είαν καί Θράκην, τής «’Ανωνύμου Κινηματογραφικής 
Εταιρίας» τού κινηματοθεάτρου Παλλάς ήτις ώς γυω 

σεόν πλήν τών άλλων ταινιών, έκμεταλλεύεται καί τάς 
ταινίας τής αμερικανικής καί γαλλικής «Παραμάουντ.»

* *
Ή < Άνων. Κινημ. Έταιρία», άναθέσασα τήν έν Μα- 

ζεύο-νίφ Καί Θράκη αντιπροσωπείαν της είς^ τόν κ. 
®ε»ίρικόν δστις διετέλεσε έπί ολόκληρον τριετίαν κατα 

το παρελθόν αντιπρόσωπος τής «Σινέ Όριάν» καί τής 
«Τριάγκλ» καί έπομένως γνώστης ώς έκ τής πολυετούς 
πείρας του τής κινημ. κινήσεως τής Βορείου "Ελλάδος, 
εκαμε μίαν πρώτης τάξεως έκλογήν καί πρέπει νά είνε 
βέβαια δτι έν τώ προσώπφ του εύρε τόν κατάλληλον 
άνθρωπον καί τόν καλόν συνεργάτην.

* *
Τήν παρελθούσαν έβδομάδα, έγένετο ό πλειστηρια- 

σμός τών ταινιών καί έπίπλων τής πτωχευσάσης κινη
ματογραφικής έταιρίας 'Ήστερν Φιλμ τού κ. Ε. Κραΐ- 
μερ, κατά τόν όποιον, τά άνωτέρω είδη κατεκυρώθη- 
θησαν εις τόν κ. Βουλγαρίδην αντί τοΰ ποσού τών 95 
χιλιάδων δραχμών.

* *
Πλήν τών ήδη γνωστών ταινιών αΐτινες θά είσα- 

χθούν έφέτος έν Έλλάδι ύπό τών διαφόρων γραφείων, 
μανθάνομεν δτι καί τά γραφεία τών κ. κ. Μαργουλή 
καί αδελφών Σαντίκου θά εισαγάγουν άπό ένα άριθμόν 
έκ δέκα περίπου έργων έκαστον, άγνωστον δμως ποιου 
είδους καί κατηγορίας, Έπίσης τό γραφεΐον τού κ. 
Βουλγαρίδη πιθανώς νά έκμεταλλευθή καί μερικάς ται
νίας τής τελευταίας Τουρκικής παραγωγής τών ‘Αδελ
φών 'Τπεκτσή.

Ill uimiHMma Β
Θεσσαλονίκη

Δ ονύσια.—Προεβλήθησαν τά φίλμ «Όρλώφ», «Τό 
διαμάντι τοΰ Τσάρου» καί «Διπλωμάτης γυνατκών».

Ήλύσια.—Προεβλήθησαν τά φίλμ «"Ενα; άνδρας μέ 
καρδιά» καί «Αύτή ή καμμιά άλλη».

Άθήναιον* —Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς δακτυ- 
λογράφος» καί «Ζητιάνος τής Σταμπούλ», Τουρκική.

Χαριλάου.—Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή νύχτα είναι 
δική μας», «Ό έρω; χρόνο» δέν κυττα» καί «Τό γράμμα».

Καστέλλα.—Προεβλήθη τό φίλμ «Ή τύχη» μέ τήν 
Μαρί Μπέλ.

’Αχίλλειου.—Προεβλήθη τό φίλμ «Χαβανέζικος έρως», 
Πάτραι.

Τό έφετεινό καλοκαίρι γιά τούς κινηματογράφους μας 
δέν ήταν καθόλου τυχερό. Είναι άλήθεια πώς έφέτος υστέ
ρησαν πολύ σέ κίνησι καί εισπράξεις, καί τούτο όχι άπό 
τήν άξια τών προβαλλομένων φίλμ, κάθε άλλο. Μπορεί 
μάλιστα κανείς νά έκτιμήση Ιδιαιτέρως τήν προσπάθεια 
τών καλών μας έπιχειρηματιών τά μδς παρουσιάσουν άξίας 
φίλμς, άλλά άπό μιά παράδοξη άκινησίαν .ποΰ δέν μπορεί 
κανείς ποϋ νά τήν άποδώση. Στόν καιρό ; "Ισως, γιατί 
δέν πρόφθασε νά ’ρθή καλα καλά τό καλοκαίρι καί ή 
τελευταίες βροχές μάς’ξανάφεραν στήν ανάγκη τής χειμε
ρινής αιθούση;. Ή έφετεινή κινηματογραφική σαιζόν ήταν 
ζημίες καί τίποτε άλλο.

Άπό χθές έκαμεν έναρξιν τών παραστάσεων ή Ταρά
τσα «Πανθέου» εις τήν δποίαν ,μετεφέρθησαν τά ήχητικά 
μηχανήματα τοΰ «Οϋφα» τής όποιας ή λειτουργία έπαυ- 
σεν άπό έβδομάδος καί πλέον λόγφ τών συχνών βροχών.

Κατά τό λήξαν ΙΟήμερον οί κινηματογράφοι μας μάς 
παρουσίασαν τά κάτωθι φίλμ :

Ζενίθ. «Φιλήστε με» β'. Βιζιόν μέ τόν Μπουμπούλ 
Μπουκατέλ, «Ξανθό όνειρό» Λίλιαν Χάρβεϋ—Βίλλυ Φρίτς 
Βίλλυ Φόρστ. Προσεχώς «"Ενα τραγούδι, ένα φιλί, μία 
γυναίκα».

| Οϋφα Προεβλήθη τό «Τραγωδία ορυχείων» μόνον.
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Πάν&εον ίΤαράτσα) «Ή κυρία τοϋ 13» μέ τήν Έλί- 
ζα. Αάνδι. Προσεχώς "Ξύλινοι Σταυροί».

Άπόλαυσις (Βραχνεΐκων) «Μιχαήλ Στρογκώφ καί 
κωμωδία Σιρλώ. ’Ανδριόπουλος
Βόλος

Προεβλήθησαν έπιτυχώς «Βιεννέζικες νύ- 
.·■’ ’>χύες», «Ήΐή^ώι δέν ϋέλ> ι παιδ.ά», «Οί άπόχηδε; τών 

ΙΤάρισίων*,·.· JO'.κακός δρόμος» τοϋ Ξενοποΰλου μέ έξι ι- 
ρετίκήν.έπιτηχί^ν, «Ντάβιντ Γκόλντερ» καί «Θα ξανα- 
ιρτιςμσουν τά πράγματα».

"Εξωραϊστικ'ής. Προεβλήθησαν μέ σχειικήν επιτυχίαν 
«Αυγόί θέλω ,κιξ αυτόν θά πάρω», «Ό έμπορος τής άμμου», 
''(Γ'ίίγγελος τ^ζ·. νυκτός«, «Αά· Γκράντ Μάρ», «"Οταν θέ- 
λει ή νύφη,'ήτα ό Γαμπρός», «Οί Ξύλινοι Σταυροί- καί 

χ ψτΠάλι μαζύ φέ'σένα». Παπαβσσιλέίου

Άλκαζάρ. Ποο βλήθησαν ιά ήχητικά φίλο «"Ολη τη: 
ή ζωή», «Ρόννυ», «Χ’τά δίχτυα τής αράχνης» καί «Χρνσό- 
μυιγες»

’Απόλλων (Β υβό;). Προεβλήθησιν τά περιπετειώδη 
« Η κληρονόμος τής χαμέιη; νήιου». «Τά χαλύβδινα στή
θη» καί «Ή βασίλισσα τοϋ Φωτός».

Βόσπορος Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ «Ή κοκ/.ι- 
νομαλλοϋσ ι», «Ό Ιππότης τής ερήμου», «Τό έ/κλήμα τοΰ 
δικαστοΰ» καί «Ή μαιτρέσσα τοΰ σατανά», ών τά πλεϊστα 
παλαιά καί β' προβολής.

Άλάμπρα. (Βωβός) Προεβλήθησαν «Τό ορφανό τοϋ 
Ιπποδρομίου» καί διάφοροι κωμωδίαι Σαρλώ, έν συνδυα
σμό μέ ακροβατικός παραστάσεις χοροί>ς κλπ.

Άρχανών. Προεβλήθησαν «Ό διάβολος τοϋ άέρος» 
καί «'Η σχολή τών σειρηνω·»

"Αγ. Νικόλαος.—Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μιά νύχτ < 
στ'ι Λονδϊνον», «Τό άσμα τής Κίρκη:· καί «Ή κόκκινο 
μαλλοΰσα». ‘Ο Παρατηρητής
Χανιά

Δημ. Κήπου. Προεβλήθησαν τά έργα «"Εμδεν», «Ή 
κίτρινη μάσκα» και «Πόστο μέ τραγούδια».

Πάνθ-εον. "Εκαμε έ αρξιν τών χειμερινών του παρα
στάσεων καί προεβλήθη τό έργον «Ό αλήτη: φοιτητής».

‘Ολύμπια (Βωβός) Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό αγο
ροκόριτσο», «Ή τίγρις τών θαλασσών», «Τό τραγοΰδι τής 
έρήμου», «Διά μέσου νυκτός καί πάγων», «Ή μονάκριβη» 
καί «Τό υπόγειον τοϋ θανάτου».

Πανα&ήναια (Βωβός). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Έν 
όνόματι τοΰ Αύτοκράτορος» καί «Κό ικινοι καβαλλάρηδες» 
είς έποχά . Κουβαριτάκης
Άγρίνιον

Θέσπις.—Προεβλήθησαν τά έργα «Κισμέτ», «Πρίγκηψ 
καί κοκόττα» μέ αποδοκιμασίαν λόγφ τοΰ οτι είναι παμ- 
πάλαιον καί έκ τής αφορμής αύτής εντελώς άκατανόητον, 
«Πλοίαρχος φάντασμα », <'ι ποβρύχιος Πόλεμος», -Τρεις 
υπέροχοι άλήται» καί <Ή ναυμαχία τής «’Ελιγολάνδης».

Πασχαλίδης 
Γρίκχαλα

"Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκές Σκιές», «Ή 
’Ανατολή» μέ τόν Αόν Τσάνεϋ, «"Εμπνευσις» μέ τήν 
Γκάρμπο καί «Χόλλυγουντ Ρεβιοΰ» άπαντα μέ μικράν επι
τυχίαν. Μαλιώρας
Χίος

‘Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κόλασις ύπό τήν 
θάλασσαν» καί «Τά ίχνη τοϋ λύκου» καί διέκοψε τάς θε
ρινός του παραστάσεις, έκαμε δέ έναρξιν εις τόν θερινόν 
ό θίασος Μ. Ρουγγέρη. Βουδοΰρης
Μυτιλήνη

2απφα>. Προεβλήθησαν άνεπιτυχώς τά βωβά έργα β', 
βιζιόν «Ουγγρική Ραψωδία», «Τά επτά, κορίτσια τής κ. 
Γιούρκοβιτς», «Επάνω τά χέρια». *Ο  κοζάκος τοϋ Βόλ
γα», «Παρθένος 100 ο)ο», όμιλοΰν καί «Σήμα κινδύνου».

Πάν&εον. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Παλαιολόγου.
Σωφρονιάδης

HI ΓΡΟΣΠΗΘΕΙΗΙ ΤΗΣ “Φ3Ξ„
Ό κύριος Brinch, ό άντιπρόσωπος τήζ_ «Φόξ» εις 

τήν Γερμανίαν καί γενικός διευθυντής_ τής γερμανι
κής «Φόξ» εις συνέντευξίν του δοθεΐσαν πρός τήν 
κινηματογραφικήν έφημερίδα «Licht Bild Biilme», το
νίζει τήν μεγάλην προσπάθειαν πού καταβάλλει δ 
Σίντνεϋ Ρ. Κέντ, πρόεδρος τής Φόξ Φιλμ Κορπορέ- 
σιον, διά νά καταλάβη ή «Φόξ» τήν πρώτην θέσιν 
είς τήν παγκόσμιον άγοράν. Διά τήν περίοδον 1933 
— 1934 προβλέπονται 52 φίλμ. Πλήν τούτων,-τά πλει- 
στα τών δποίων είναι ήδη έτοιμα ή “γυρίζονται,, 
εις τήν ’Αμερικήν, ή “Φόξ,, άπεφάσισε νά “γυρίση,, 
12 φίλμ είς τήν Γερμανίαν καί άλλα τόσα περίπου 
εις τήν Γαλλίαν, συμβληθεΐσα πρός τοΰτο μέ τά ε
κλεκτότερα στοιχεία τοϋ Εύρωπαϊκοΰ κινηματογρά
φου. Ή γερμανική παραγωγή θά διευθύνεται άπό 
τόν Κλάγκερμανν καί ή Γαλλική άπό τόν πρλΰν , Ε- 
ριχ Πόμμερ. Τό πρώτον γερμανικόν φίλμ τής “Φόξ, 
τής έφετεινής παραγωγής θά είναι “Περιπέτειας έξ 
έρωτος,, μέ τόν Λουΐ Γκραβέρ. θά έπακολουθήση 
μία άλλη ταινία μέ τήν Τζέννυ Γιοϋγκο καί τόν 
Χέϊντζ Ρήμαν. _

’Από τά σπουδαιότερα φίλμ τής “Φοξ,, ο κύριος 
Brinch άναφέρει τό περίφημον “Καβαλκάτ,,, τά δυο 
φίλμ τής Χάρβεϋ “Τά χείλη μου προδίδουν,, καί ή 
“'Η άδυναμία μου,, καί τό “Δύναμις καί Δόξα,,. Δια 
τό Φίλμ “Τά χείλη μου προδίδουν,, λέγει δτι στηρί
ζουν μεγάλας έλπίδας έπ’ αύτοΰ καί δτι ή Λίλιαν 
Χάρβεϋ είς ενα νέον δ’ ’αύτήν ρόλον κωμικόν-μπουρ^ 
λέσκ σημειώνει έξαιρετικήν έπιτυχίαν. "Οσον άφορφ 
τό “Καβαλκάτ,,, διά τό όποιον κάθε σύστασις περιτ-, 
τεύει, δίδει μερικάς πληροφορίας περί τών στοιχείων 
πού συνειργάσθησαν διά τήν κατασκευήν του. Οδτω 
λαμβάνουν μέρος 40 πρωταγωνισταί, 150 δευτερεύον- 
τες ήθοποιοί, 200 τεχνικοί, 10.000 στρατιώται, 4 σιδη- 
ρόδρ., 3 ζέππελιν, 8.000 δπλα, 1000 άλογα, 50 κανόνια, 
25.000 κοστούμια, 5.000 τραγουδιστοί καί τραγουδί- 
στριαι, 200 αύτοκίνητα. 2 ύπερωκεάνεια, 500 χορευ- 
ταί καί χορεύτριαι, 1000 μουσικοί, έχρειάσθη δέ να 
γίνη άναπαράστασις τοΰ Χάϊντ Πάρκ τοΰ Λονδίνου, 
τοΰ στάθμου τής Βικτωρίας, τοΰ Καθεδρικού Ναού 
τοΰ Αγίου Παύλου, τής περιφήμου πλατείας τοΰ 
Τράφακγκαρ κ. ά. Τά ώς άνω έργα πρόκειται νά 
προβληθοΰν κατά τήν νέαν περίοδον καίείς τήν πόλιν 
μας άπό τής όθόνης.τοΰ κινηματοθεάτρου ‘ Παλλάς,,.

Η ΓΚΡΕΤ ΝΙΣΕΝ ΚΑΙ ΡΑΚΕΛ ΤΟΡΕΝΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΠΡΙΤΙΣ IΝΤΕΡΝ Α ΣI ΟΝ Α Λ

Ή επιτυχία τών άμερικανών «αστέρων» Κών- 
στανς Κοΰμιγκς καί Μπεμπέ Ντάνιελς είς τάς ταινίας 
τής Μπρίτις Ίντερνασιονάλ, έδωσε αφορμήν είς τήν 
έν λόγφ αγγλικήν εταιρίαν νά προσλάβη διά συμ
βολαίων δύο νέας άκόμη άμερικανίδας βεντέτας τήν 
Ρακέλ Τόρενς, τήν γνωστήν μας άπδ τό έργον τής 
Μέτρο καί τήν έπίσης γνωστήν Γκρέτα Νίσεν. Αί 
δύο άνωτέρω καλλινέχνιδες θά πρωταγωνιστήσουν 
είς τό φίλμ Red Wagon, άπό τό γνωστόν Ρο
μάντζο τής Λαίδης Έλεάνορ Σμίθ.

ft 
X 
ft

Μόνον τά Τυπογραφικά Κ,αταατή 
ματαΝ. ΛΛΜΙΑΝΟΥ Σια Έμμ. 
Mnsvaxn 14 έκτυπώνουν δλαξ^ν 
γένει τά: τυπογραφικές έργκοίας 
αέ Τιμάς άφαντάατως χαμηλός.

X 
X 
% X 
X

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 0 ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ
(Συνέχει ι έκ τοΰ προηγουμένου)

"Έτ ;ι έπέρασαν τά χρόνιαένφ χάρις στύν ένεργη- 
δϊκότητα καί τήν πρωτοβουλία τοΰ Ζάκ, τό έργον τών 
Αγαπημένων γονέων τής Σουσάνας έμεγάλωνε σημαν
τικά
-- Έκτος άπό τις αίθουσες δπου ένοσηλεύοντο άσθε- 
ίνεϊςκαί πληγωμένοι,προσειέθησαν τώρα καί αϊθουσαι 
«ξετάσεώς, δπου κάθε ημέρα ήρχοντο νά κοιταχθοΰν 
κωτερικόί ασθενείς δίσρεάν

ίί Ένα πρωΐ, σ’ ένα. μεγάλο εργοστάσιο χημικών 
Κ-προϊόντων ποΰ εύρίοκετο στά περίχωρα, τήν ώ 
Κραν ποϋ άλλαζαν οί εργάτες, ένεκα απροσεξίας ενός 
s.’ ποΰ έκάπνιζε, έξερρ ίγη πυρκαϊά ή οποία σέ λίγο 
Βξέλαβε καταπληκτικός διαστάσεις.

Ε ’Έγινε μεγάλη καταστροφή, υπήρξαν Ζπολλά άν 
θρώπινα θύματα καί τό νοσοκομεΐο«Μαρία Σαρόλ» 

ΐΕ&νέμισε άπό πληγωμένους.
■? Μεταξύ αύτών εύρίσκονταν καί ένας γέρος έργά- 

< <ης τόν όποιον μέ μεγάλην δυσκολίαν κατώρθωσαν 
ν,ί σώσουν άπό τις φλόγες
|, Μι,σο.τνιγμένος μέ έγκαύματα σοβαρά στό πρό- 

ζ ’σωπο καί στά χέρια, ποΰ τόν έταραμ·"'ρφωναν, ό 
^®»θσπ'·χι]ς είχε χάσει καί τήν δράση πρός έπίμετρο

ΒΓ "Οταν τόν μετέφεραν στό νοσοκομείο, οί δύο 
γιατροί τής υπηρεσίας δέν μπόρεσαν νά συγκρατή- 
σουν ένα επιφώνημα λύπης καί έκίνησαν μέ λύπη 

■ τό κεφάλη.
t- Τούς έφαίνονταν προτιμώτερος ό θάνατος άπό 

ίλς Β<ά τέτοια άπελπιστική κατάσταση.
Κ, Έπειτ’ άπό μιά πρόχειρη χειρουργική έπέμβα- 

ςώ'-Άη, ή οποία τοΰ άπέσπασε μηκυθμούς πόνου, ό γέ- 
πραγματικό πτώμα έτοποθέτήθηκε μέ μεγάλες 

"προφυλάξεις στό κρεββάτη μέ τό πρόσωπο καί τά 
χίρια σκεπασμένα άπό παχύ στρώμα βαμβακιού.
Ε- Σύμφωνα μέ τό στρατιωτικό του βιβλιάριο, τό 

;. μονο πιστοποιητικό ταύτότητος, ποΰ εύρέθηκε στήν 
■ίκατοχή του, ανέγραψαν τό δνομά του, στόν πίνακα 
■;L ποΰ ήταν κρεμασμένος άπάνω άπό τό κρεββάτη του.

ΡΕΝΕ ΣΙΜΟΝ

| Άπό τις λίγες λέξεις ποΰ κατώρθωσε νά προ- 
ΚΦίρη, εννόησαν δτι δέν είχε κανένα συγγενή καί δέν 
ζ θά ειδοποιούσαν κανένα γιά τήν τρομερή του αύτή 
Ϋ-Χατάσταση.

ϊ Ή Σουσάνα έκαταταράχθηκε μέ τήν κατάσταση 
f του δυστυχισμένου αύτοΰ γέρου.
Bi Ή άπομόνωσή του, έπίσης, μόνος δπως ήταν 

στον κόσμο, δπως τούλάχιστον διατείνονταν, σέ μιά 
1. πετοια δυστυχία, τήν έσυγκίνη >αν περισσότερο 
^Συνέκρινε τήν κατάστασή του μέ τήν δική της 

άνατρίχιασε, γιατί αίσθάνθηκε, τώρα περισσό-

παντα 
έξαφνα

ΙΚΙΟ

ό βράδυ, δέν αίσθάνθηκε " 
έπαυ'

ήσυχο μέρος 
βράχο καί 
έφαίνονταν

τερο άτό άλλοτε, τό κακόν πέριξ 
μόνωσή της.

Πρό,..............................   '
ν.ί έπιστρέψη κατ’ εύθεΐαν στήν 
νήθιζε κάθε ημέρα.

Ή ιδέα δτι θά βρεθή μόνη, 
ξύ τών υπηρετών της, τής ήταν 
Έτρόμαξε βλέποντας τόν πτωχό αύτόν εργάτη"! 
νον στόν κόσμο, σέ μιά τέτοια τρομερή, περίσ .αση 
καί τήν κατελάμβανε μιά έντελώς νέα άγωνία γιά 
τό παρόν καί τό μέλλον.

Έκατέβηκε πρός ενα ερημικό καί 
τής όχθης καί έκεΐ καθισμένη σέ έναν 
παρακολουθώντας τά κύματα, πού τής 
άδυιώπητα καί δέν τής άφιναν τήν παρηγοριά νά 
μπορή νά γονατίση μπροστά στόν τάφο τοΰ πατέ
ρα της, άφισαν νά τρέξουν σιωπηλά τά δάκρυα πού 
τήν έπτ ιγαν.

Ό Ζάκ Μπεσάμ, τήν στιγμή πού ή νέα έγκατέ- 
λειπε τό νοσοκομείο γιά νά πάγη στήν επαυλή της, 
άντελήφθηκε άπό τήν έκφραση τών χαρακτηριστι
κών της μιά θλίψη, περισσότερο βαθειά άπό τις 
προηγούμενες ήμέρες

Έκπληκτος καί άνήσυχος γιατί δέν τήν έβλεπε 
νά πέρνη τό συνηθισμένο της δρόμο, έβγήκε δίχως 
νά τόν άντιληφθη καί τήν παρηκολούθησε άπό 
μακρυά.

Όταν τήν είδε νά καθίση στόν βράχο καί νά 
κλαίη, τήν έπλησίασε σιγά σιγά καί έκ <θησε κοντά 
της-

’Εκείνη έσήκωσε τό κεφάλη καί τόν έκύτταξε 
μέ τά κατακόκκ,να άπό τά δάκρυα μάτια της.

Τό λογικό της έταξείδευε τόσο πολύ μακρυά ώστε 
έφάνηκε, άπό τήν έκφρασή της πώς δέν τόν άναγνω- 
ρ'ζΕ\·

Τής έπιασε τά χέρια καί μέ μεγάλη 
τητα τής είπε :

ιρυφερό-

Τί έπαθες; 
πραγματι- 

τούς πό·

—Σουζάνα κλαΐς ; Γιατί ; Τί έχεις; 
Δέν θέλεις νά έμπιστευθής σέ μένα, τόν 
κό, τόν άληθινό φίλο σου, τις λύπες καί 
νους σου ; Δέν θέλεις τουλάχιστον νά μοΰ δώσης 
τό δείγμα αύτό τής έμπιστοσύνης καί τής φιλίας ;

Ένας λυγμός δυνατός υπήρξε ή άπάντησή της. 
Εκείνος έξηκολούθησε :

—Γιατί έπιμένεις νά μή θέλης νά έξωτερικεύσης 
τά αισθήματά σου ; Μήπως άραγε νομίζεις πώς δέν 
έννοώ τί συμβαίνει μέσα σου ; Ή θέλησες νά κλεί
σης τόν πόνο στήν καρδιά σου καί νά ζήσης μόνο 
μ’ αύτόν καί τώρα δέν μπορείς ν’ άνθέξης περισ
σότερο. Μήπως νομίζεις πώς δταν θά συγκεντρωθής 
περί τόν εαυτό σου, έτσι δπως κάνης τώρα, θά άπο- 
δείξης καλύτερα τήν πίστη σου στήν μνήμη τών 
νεκρών ; ('Π συνέχεια είς τό επόμενον)



CINEMECCANICA
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Αντιπρόσωποι

ΣΥΝΟΛΙΝΟΣ & ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ 
’Αθηναι

Γραφεία: Όδόε Σωκράτους 30 
Άρ. τηλεφ. 22-560

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Έκδιδόμενον έν Άθήναις άπό τοΰ 1924 

Διεύθυνσ ς Κ. Η. ©ΙΚ©Ν©Μ©Υ
Γραφεία: "Οδό; Σωκράτους άρ. 30 Τη εφ. άριθ. 24 558

Έτησία ’Εξωτερικού: Δολλάρια 2.— ή Δραχ. 300.—
Έτησία ’Εσωτερικού : Δρχ. 100.— Έξάμηνος δρχ. 60.—

ΚΟΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΑΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ!
ΤΑΙΝΙΑΙ

Δράματα, Επεισοδιακά 
Κωμωδίαι

Διαφόρων Παραγωγών

Pictures I
ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΙΝ ΜΑΫΕΡ 
ΦΙΛΜΣ (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε. 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ - Α 0 Η Ν A I 
ΓΡΑΦΕΙΑ : Θεμιστοκλέους 15 

Άριθ. Τηλεφ. 25γ-364
Τηλεγρ. Δ)σις ; »Μετροφίλμς»

ΑΡΙΣΤ. ΜΕ ΚΔ Ρ'ΝΟΣ
OESSAAONIKH 

’©δός Τσιμισκη ά?8. 7

Αντιπρόσωπος τής 
..6Ν0ΝΥΜ. ΚΙΝΗΜ· ΕΤΑΙΡΙΑΣ” 
Έκμετάλευσις διά τήν Μακεδο
νίαν και Θράκην τών ταινιών

ΠαΡΑΜΛΟΥΝΤ

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Γ
Κινηματογραφικοί 

Ταινίαι και Μηχαναι 
’Ηχητικά Μηχανήματα 
Μούβιτον καί Βιταφδν

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

— ΑΘΗΝΑΙ—

ΕΛΛΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ

Μητροπόλεω; 22 
Άριθ. Τηλεφ. 25—113 
Γραμματοθυρϊς 160

Άποπτολαι Κινηματογρας ικώ«

= Εις τάς ’Επαρχίας 
καϊ τό ’Εξωτερικό . =

I ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΞ 
ΦΙΛΜ

| ΦΙΛ. I. IU ΜΙΜΟΙ
& Σ·Α Ο Ε.

| ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΡΒΟΥ, 9 ΠΑΡ.ΜΝΤΡΟΠΟΚΟΣ
| ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ: 23-483
I ΤΗΑΕΓΡ. Δ-ΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΦΙΛΜ

CINE RADIO
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα έφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
Ενοικιάσεις — Πωλήσεις 

ΑΘΗΝΑ
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

rTEISl
I IKON

Κνηματογραφικαί
Μηχαναι - Εξαρτήματα

Γενικοί Άντ ιπρόσωποι

I. IQANNjY & Α ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99 —Τηλ. 8:1-684

ΑΘΗΝΑΙ

ANQNY/ΛΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ‘‘ΠΑΛΛΑΣ,, 

Βουκουρεστίου 1
Τηλ.24434 Τηλεγρ. «Κινπάλ»

ΑΘΗΝΑΙ
Έκμετάλλευσις 

- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - 
Παγκοσμίου Παραγωγής

Δ· Κ. ΜΑΝ1ΑΤΙΙΣ &
Β6ΡΑΝΖΕΡΟΥ 24*  

ΑΘηΝΑΙ

,ιαρκής Παρακαταθήκη Κι
νηματογραφικών ειδών.

Κάρβουνα Προβολής 
όλων τών διαστάσεων.
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ΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΨΥΧΙΚΟ
ΕΞ Τηλεγρ. Διεύθυνσις : FSYKO
§ Άριθ Τηλεφ. 7073
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ΤΗΛ. Σ ΠΥΡ ΙΔΗΣ 
Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. καί G. R. C. 
ΑΘΗΝΑΙ 

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

Π Α Ξ ΦΙΛΜ
ΑΘΙΙΝΑΙ

28 '©δός Εΰριπίδου 28 
Τηλ. Διεύθ. «Μαιξοξενάτο» 

Άρ. Τηλ. 23-687 
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικά! 

Οΰβερτοΰραι καί Μίκυ Μάους
Φ©3Φ|ΛΜ Α Ε. ( Ελλά' 
Γρ. Πλατεία Κάνίγγος 'Αθήνα


