
ΑΝΡΙ ΓΚΑΡΑ - ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΎ’ΝΟΡ

Μία αισθηματική σκηνή τής χαριτωμένης δπερέττας «Ή ’Αξιολάτρευτη» (I/ Adorable) -παραγωγής ΞΞ
Φόξ Φίλμ, ή όποια θαυμάζεται Ιδιαιτέρως διά τήν χαριτωμένην της ϋπόθεσιν, τήν γλυκειά της μου- ==

σικήν κα'ι πλουσίαν σκηνοθεσίαν της.
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Η ΑΞΙΟΛΑΤΡΕΥΤΗ (L’adorable) Όπερέττα. "Ενα ύπέροχον άρν ΙΠ1 ι/ίιά 11 U1S u II ITU στούργημα, μέ ’άφαντάστως πλουσίαν σκη
νοθεσίαν καί μέ όνειρώδη μουσικήν, πρωταγωνισταί ό Άνρί Γκαρά καί ή Ζανέτ 
Γκέϋνορ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ
πλέον δυνατή ταινία τών τελευταίων έτών. Άδιάπτωτον ένδιαφέρον. Κολοσσιαία 
έμπορική ταινία. Ό θρίαμβος τής σαιζόν στό «Κριτέριον» τής Ν. Ύόρκης. Πρωτα
γωνιστούν οί: Μαντελέν Καρόλ, Φράνσοτ Τότ, Ρέτζιναλ Ντέννυ, Σίγκφριδ Ρού- 
μαν, Ζοζέ Μοχίκα, Ρ. Ρουλιεν, Λουϊζ Ντρέσλερ.

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ή
αιματηρών συγκρούσεων τοΰ μεγάλου πολέμου. "Ολαι αί μεγάλαι ναυμαχίαι καί 
αί μάχαι ξηρας καί άέρος έκ τοϋ φυσικοΰ, έπί τή βάσει έπισήμων αρχείων, μέ τάς 
φυσιογνωμίας τών ηρώων.

ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
Λόϋδ. Ύπόθεσις, χιούμορ, σκηνικά, πλήθος κόσμου, κωμικές περιπέτειες, έκπλη 
κτικό τέλος καί γέλοια άκρά ητα. Ταινία έμπορικωτάτη.

ΤΤ ΜΠΙΤ'ΑΜΟΙΡΟ Τ© AITOV Λ n (Caravan) θαυμασία καί πλούσιο y &UU 11 y ITMU WYO9 δπερέττα Σκηνοθεσία ’ Εριχ Τσά
ρελ. Πρωταγωνισταί Σάρλ Μπουαγιέ καί Άνναμπέλλα. Τσιγγάνικες ’Ορχήστρες

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ
Σάρλ Μπουαγιέ.

ΑΙ1ΑΙ1ΟΙΪΜΪ1 (Liliom) Παραγωγή ’ Εριχ Πόμμερ—Φρίτς Λάγκ. Πρωταγωνιστούν 
W11VII ^άρλ Μπουαγιέ, Φλωρέλ καί Μαντελέν Όζερέ.

ΕΚΛΕΨΑΝ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ !°Ε” ” τΠο?ΓΧρ
Γκαρα καί Λιλή Νταμιτα.

ΥΙ^ΔΝΑΛΛΑ (Scandals). Ή πλουσιωτέρα Έπιθεώρησις τοϋ George
ΙΑιII\Je=^ white μέ τόν περίφήμον Ροΰντι Βάλλυ καί τήν ώραιοτά 

την Άλΐς Φαίϋ.

Μ
ΓβΥΖΑΙΝΑ ΕΙΙΙίΜΪΙ9 ΕΙΓΟ (Suzanne c’est moi). Ή μόνη έφετε u 11XI« IE.BUVU LSU ταινία τής γλυκείας Λίλιαν Χάρβεϋ.

ΚΟΛΑΣΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΑΣ
στής ό Γουώρνερ Μπάξτερ.

ΑΠΟΨΕ ΘΑ ’ΡΟΗΣ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΚΧΧοίωτϊ 
νυ Γιοΰγκο, Πάουλ Χέρμπιγκερ, Λέο Τίνεν.

ΧΟΥΠ--ΛΑ (Hoop la) μέ τήν τσαχπίνα Κλάρα Μπόου.

ΟΠΡΙΓΚΗΨ ΤΟΥ ΠΙΠΕΡΣΤΑΤΝ
ρέλ, Λουβινί καί Κλώντ Ντωφέν.
TAYT©TOX 8S (Matricule 33' Άντρέ Λυγκέ, Έντβίζ Φεγιέρ.
Τ© 5θν ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ^Tza? Πρωταγωνισταί ή Άλίς

ΒΑΧΙΛΟΚΗ ΤΟΓΗΧ (Remo Demond de la Jungle) Ζούγκλα —’Άγρια | 

Ο ΑΝΑΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΙΑΣ μϊ 

Έλίζα Λάντι.ΛίΜίΤ) ΚΛΤίΠ) (Bottoms Up) Πλουσιωτάτη Έπιθεώρησις μέ τήν σύζυγον
, Δ U &<3 τοδ ^άρλ Μπουαγιέ. Πάτ Πάτερσον καί τήν 'Έλεν Τούλ- βετρις. > |

ΕΝΑΣ ΦΟΝΟΣ ΣΤΟ ΤΡΙΝΙΤΑΤ 
δραματικής τέχνης Σπένσερ Τρέϊσυ. Άπό τά πλέον δυνατά δράματα. 

XT© ΖΚ©Τ©Χ ΤΗΧ ^ΕΓΑΑ©ΥΠΟΑΕ©Χ 
(When X. York Sleeps) Δυνατό όραμα. Σπένσερ Τρέισυ. ’Έλεν Τούλβετρις. Άλίς 

Φαίϋ.Η ΑΤΥΧΗ ΜΑΡΙΑ ΧΛΤλι^,Τ Γ,οΰγκ°· Πάο“λ χίρμ’"' 

ΔΕΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΔΑΡΑ '“ρ?Χ ί^ 
ΚΟΖΑΚΟΙ ΤΟΥ ΝΤΟΝ ,cmR?”°χ™'

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ Ζοζί
ΓΡΕΝΑΔΙΕΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
τενέγκρο.Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΑΤΙΜΑΣΜΕΝΗΣ

ί νισταί οί : Ητόροθυ τζόρνταν καί ”Αλεξ Κίρκλαντ.
ΔΥ© KAPADEX ΑΥ© ΑΓΑΠΕΧ ^ατερΛάντι· ΓουώΡνεΡ

ΚΟΛΑΖΒΧ ΧΤΗ1 ΧΑΓΓΑΤ
BEHFES Ο·ΡΙλ%^[ (Orient Express) Χίντερ ’Έντζελ. Χέρμπετ Μοϋντεν. 
^ΑΤΑΝΑΔΕΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ in love)’ Λωρέττα 

Ο K0WEZ©X ΜΤΕΝΤΕΚΤΟΒ Μέ τό\ Γουώρνερ ’Όλαντ.
—"ηνΗβΗΒΗΗΜΗΗΒΙΙΜΗΜΒΜ

1935

ΜίΝΙΜΙ- - - - -
KlMKS EUIPI1
ΚΩΜΟΔΙ ΑΙ-ΜΟΥΒΙΓΟΝ 

ΚΑΟΥ ΜΤΤΟΎ-Σ 
ΦΟΞ Ν I Ο Υ-Σ 
ΤΕΡΡΥ ΤΟΥΝΣ 
ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 
ΚΑΜΕΡΑΘΡΙΑΣ



PHILIPPE SONO^
[♦ΙΛΙΠ:ΙΝΕ ΣΟΝΟΡ]

1 ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
Έττριδη 1 , πειδή είναι τά στερεώτερα.
απειθή έχουν την καλυτέραν άπόδο--------------------- ΥΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΘΥΝΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΡΧΙΣΙ
’Επειδή έχουν τήν καλυτέραν άπόδο

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΗ Κ 

ΙΔΟΥ ΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΛΙΓΩΝ ΜΗΝΩΝ ΠΟί
ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ....................96
Κινημ. Gloria Παρισίων

,, Publi ,,
,, Ua Muette ,,
,, Cineac ,,
,, Maillot ,,
,, Municipal ,,
,, Excelsior ,,
,, Lie Petit Parisien ,.
„ Pathe Journal ,,
,, Familia ,,
,, Artistic ,,
,, Magic
,, Eden ,,
,, Palace

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ

ΒΕΛΓΙΟΝ

ΔΑΝΙΑΝ

ΑΓΓΛΙΑΝ

ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΝ

ΝΟΡΒΗΓΙΑΝ

ΠΟΛθΝΙΑΝ

ΙΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑΝ · 20
1 
ΕΠΑΝΙΑΝ...............250

λβετιαν .... 3

ΙΛΓΕΡΙΟΝ .··· 6
2 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΝ· · · 20

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΝ · · 6

ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΦΡΙΚΗΝ 14

NOT. ΑΦΡΙΚΗΝ · · 8

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
FTAiDin KTHMRTIKQN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΗΙΡΙΛ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ 160

ΣΟΥΗΔΙΑΝ .... 87

ΙΝΔΙΑΣ...........................25

ΚΕΫΛΑΝΗΝ ■ · · 4

ΚΟΥΒΑΝ · ... 4

ΤΟΥΡΚΙΑΝ .... 24

ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΓΛΙΔΣΤΩΝ’Ο

Τηλεγραφική Διεύθυνΰ

APie. ! _ API© ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 24*339  

”PSYCO„

και ΕπίύΕΐΞΐε <-------------
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Έτησία....... Δρ. 100.—
Εξάμηνο;... » 60.—
Τρίμηνός... » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ 
Αί ουνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ XI.ΑΡ.13(337)

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Λ 924

ΙΛΙΟΚ ΓΗΧΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΧΐν;

Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
:εϊ« : ‘^δώς SQKPATOYS άριί. 30

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ιδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσει; αγγε

λιών διαρκείας.

■ 
i 
ζ. ζ 
I

ΤΟ TEXNQSMQTQ Τ9Ν ΑΣΤΕΓΟΝ
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΝΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ
ΕΓΗΩ εκαμνα μιαν ημέραν τον πρωινόν μου περί

πατον, συνήντησα τόν σκηνοθέτην Τζάκ Κρόλλεϋ.
Ό Κρόλλεϋ δέν είνε άπό τούς άνθρώπους έκεί- 

νους, πού μπορεί κανείς νά εύρη καθημερινώς εμ
πρός του. ’Ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών προσώ
πων πού αποτελούν τό υψηλότερου σκαλοπάτι τής 
-κινηματογραφικής αριστοκρατίας» τοΰ ΧόλΛυ-γουν:. 
Καί έπειδή ξεύρει κατά βάθος τήν πολυτάραχην 
ζωήν τοΰ κόσμου αύτοΰ, αί συζητήσεις του έχουν 
ιδιαιτέραν αξίαν δι’ ένα δημοσιογράφον, ό όποιος 
κυνηγά αύθεντικά δοκουμέντα.

Τό πρωί αύτό, λοιπόν, έσυναντηθήκαμε καί έκά- 
μαμε μαζύ ένα σύντομον περίπατον. ’Έξαφνα έπέ- 
ρασε δίπλα μας ένα μικρόν κόκκινο αύτοκίνητον, ο
δηγούμενοι/ άπό μίαν ώραίαν ξανθήν γυναικούλα. 
Ο Κρόλλεϋ έβναλε τό καπέλλο του καί έχαιρττησε 
τήν χαριτωμένην σωφερίνα... Έκύτταξα τήν ξαν- 
θουλα αυτήν, άλλά δέν ήμπόρεσα νά τήν άναγνω- 
ρίσω, διότι είχε κρυμμένον σχεδόν τό πρόσωπόντης 
μέ τά μεγάλα ματογυάλια της.

—Μήπως ήτο ή Γκρέτα Γκάρμπο; έρώ»ησα τόν 
Κρόλλεϋ.
n μοΰ άπήντησε έκεΐνος. Ήτο ό σωσίας 

_ αρχίσαμε τότε νά συζητούμε διά τούς σωσίας 
των κινηματογραφικών άστέρων, οί όποιοι είνε, ώς 
γνωστόν, ήθοποιοί άρσενικοϊ ή θηλυκοί τόσο παρό
μοιοι καθ’ δλα μέ τόν ένα ή τόν άλλον μεγάλον 
καλλιτέχνην, ώστε ήμποροΰν νά τόν άντικαταστή- 
σουν είς σκηνόις δευτερευοΰσης σημασίας.

, ΈΡ“Υ1σ« τ°ν Κρόλλεϋ άν ήξευρε κανένα σω- 
σίαν, ο όποιος νά έγινε έπί τέλους πραγματικώς 
πρωταγωνιστής ή πρωταγωνίστρια. Ό σκηνοθέτης 
έσκεφθηκε έπί μερικά λεπτά καί έπειτα μου είπε χα- 
μογελώντας: Λ

~—έρω μίαν μόνον τέτοιαν περίπτωσιν. θά σάς 
τήν διηγηθώ. ’Αλλά φοβούμαι δτι είς τό τέλος τής 
διηγήσεώς μου θά μείνετε άπογοητευμένος

. “Κάποιαν ήμέραν, λοιπόν, έφθασε έδώ μία ώραία 
νεα. Ηξευρε δτι είχε ταλέντο καί έποθουσε νά στα- 
διοδρομήση εις τό Χόλλυγουντ.

, θά ξεύρετε, δ άριθμός τών κοριτσιών πού 
φιλοδοξούν να γίνουν άστέρες, εινε τεράστιος. Πολ
λά άπό τα κορίΐσια αύτά είνε ώραιότατα. "Ολα δέ, 
χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν, έ'χουν τήν πεποίθησιν δτι 
δ καλός θεός τά έπροίκισε μέ ταλέντο ύπερφυσικό.

Εν τούτοις ή Μαίρη-άς όνομάσωμε έτσι τήν ή- 
ρωιδα μας είχε και ένα προσόν, τό όποιον λείπει 
s ? πεΡισσότερες επίδοξες βεντέττες: θέλησιν 
δηλαδή σιδερενιαν. '

»Διά νά μή τά πολυλογούμε, ένα έτος μετά τήν

άφιξιν της είς τό Χόλλυγουντ, ή Μαίρη είχε κατοο 
θωσει να π_αίζΠ ρόλους δευτερεύονιας είς διάφορα 

- Κ ?Ίμ·α °ζυ,τό ?’το βεβαια· άρκετά σημαντικόν 
ν’Λΐα ν“ φ3?ση £LS. τόΥ βαθμόν τοΰ -άστέρος» 

είχε να διανσαη άκομη οχι όλίγον δρόμον. Η
_ ■ Ισως θα κατόρθωνε νά τόν διανύση .. ίσως'Άλ

λα την σ ιχμην εκείνην συνέβη τό δυστύχημα !
?νοιίιάτιή° άπόγευμα. κατά τό όποιον ή 

εργασία εις το στούντιο είχε τελειώσει ένωρίτερα 
απο την συνη-ισμενην ώραν, ή Μαίρη έπήγε είς τήν 
παραλίαν μαζυ μέ μερικάς συναδέλφους της διά νά 
καμη το μπάνιο της. Άλλά δέν έξαναγύρισε πιά 
Ακόμη και ό ικανότερος κολυμβητής κινδυνεύει νά πνίγη, άν προσβληθή έξαφνα μέσ^ '(ς τό νερό άπό 

ζάλην η ν-υροκαβαλλίκευμα...
■ >'Τ®ς ήμέρ“ς έκείνας, ή έταιρία είς τήν όποιαν 

ειργαςετο η Μαίρη, επλησίαζε νά τελειώση τό γύ
ρισμα κάποιου σπουδαιοτάτου φίλμ, Ό ρ'όλοσ τόν 
οποίον είχε είς αύτόν ή νεαρά ήθοποιός δέν ’ ήτο 
πρώτης ταςεωτ, οπωσδήποτε δμως έπρεπε νά εύρε- 
ρώσ”πΟΙ°' V 3' Τελειως δμ°ια· όιά νά τήν άναπλη-

-Άν ήτο καμμία βεντέττα, τό πρόβλημα, δέν θά 
παρουσίαζε μεγάλας δυσκολίας. Πολλαί, πάρα πολ 
λαι γυναίκες κουράζονται μέ συνεχείς μελέττας έ
χοντας ως μοντέλλα τάς μεγάλας πρωταγωνίστριας 
και προσπαθώντας να τάς μιμηθοΰν είς τάς κινήσεις 
ίων. εις τον τρόπον τής ένδυμασίας των, είς τά κα- 
πελλα τών. Συχνά δέ επιτυγχάνουν μίαν τελείαν 
ομοιότητα._ ώστε δύσκολα ένας θεατής ήμπορεϊ νά 
διακρινη το πρωτότυπον άπό τό άντίγραφον.

_ Άλλα jo νά εύρεθή σωσίας τής Μαίρης δέν ήτο 
κοθολου ευκολον, διότι ή νέα αύτή δέν είνε γίνει 
ακόμη διάσημη, έπί πλέον δέν είχε ένα τύπον φυ
σιογνωμίας πρωτότυπον καί έξαιρετικόν,

*EjX£_ άρχίσει λοιπόν νά γίνεται σκέψις νά ξανα- 
γυρισθουν έξ άρχής μέ άλλην ήθοποιόν δλαι αί 
σκηναι, εις τας όποιας είχε λάβε, μέρος ή Μαίρη - 
πραγμα που θα έστοίχιζε ένα ποσόν μεγάλο- δ
ταν έξαφνα παρουσιάσθη είς τόν σκηνοθέτην 'τοΰ 
φίλμ μία συνάδελφος της μακαρίτισσας καί τοΰ ύ- 
πεοειξε ενα τρόπον σωτηρίας.

-Τοΰ έδωσε μίαν φωτογραφίαν, τήν όποιαν τηο 
είχε χαρίσει ή Μαιρη όλίγον πρό τοΰ τραγικού της 
τέλους καί δευτέραν φωτογραφίαν κάποιας άλλης 
νέας. Μυλις_ό σκηνοθέτης έρριψε μίαν ματιά είς τά 
δυο πορτραιτα,_εμεινε κατάπληκτος ! Έβλεπε δύο 
πρόσωπα εντελώς όμοια, τα όποια δέν παρουσίαζαν 
τήν παραμικρήν διαφοράν μεταξύ των, δσον ποο- 
σεκτικα και άν τα συνέκρινε κανείςί Η
«--'Όταν ό σκηνοθέτης έμαθε δτι ή δευτέρα φωτο
γραφία παρίστανε τήν Μάμπελ, τήν δίδυμην άδελ.

Φήν τής Μαίρης, έφρόντισε άμέσως να εύρη την δι· 
εύθυνσίν της καί τής έστειλε ένα τηλεγράφημα.

F; ,φαντασθήτε τώοα τήν μανίαν του, δταν η Μα- 
μπελ τςΰ άπήντησε δτι ήρνεϊτο κατηγορηματικά νά 
πάρη τήν θέσιν τής άδελφής της, διότι ανήκε ε_ις 
κάποιαν θρησκευτικήν αϊρεσιν—άπό τάς τόσας της

. ’Αμερικής-, ή οποία τής άπηγόρευε νά γίνη ηθο
ποιός όποιουδήποτε είδους! ,

«Τότε ό σκηνοθέτης έσκέφθηκε ένα μέσον λαμ
πρόν διά νά τήν μεταπείση: Τής ύπεσχεθη δτι,, αν 
άπετελείωνε τήν έργασίαν πού είχε άρχίσει ή αδελ
φή της, θά τής άνέθετε εις τό προσεχές φιλμ τον 
ρόλον τής πρωταγωνίστριας. , ,

«Ή Μάμπελ ήτο καί αύτη ωραιότατη και φιλό
δοξος. Δέν ήμπόρεσε λοιπόν νά άντισταθή είς τόν 
πειρασμόν μιας τόσον δελεαστικής προτάσεως. Αλ
λά προτού δεχθή, άπήτησε άπό τόν σκηνοθέτην να 
τής δώση γραπτώς τήν ύπόσχεσιν πού τής εκαμνε 
ποοφορικώς. . , . ■ a ε,ε«Έκεΐνος έδίστασε είς τήν άρχήν, προσεπαιθησε οε 
νά ξεφύγη... ’Έπειτα δμως, πΐεξόμενος_άπό^ τήν ανάγ
κην, έσυμορφώθηκε μέ δ,τι τοϋ έζητοϋσε ή νεα.

»Ή Μάμπελ, έπαιξε πράγματι τας ύπολοίπους 
σκηνάς τοΰ μισοτελειωμένου φιλμ. Καί άμέσως κα
τόπιν άρχισε νά προετοιμάζεται διά τήν νέαν ται
νίαν, είς τήν όποιαν θά ένεφανιζετο ώς πρωταγω
νίστρια...» _ , „

Είς τό σημεΐον αύτό της διηγησεως του, ο ΚρΟλ- 
λεΰ έσταμάτησε. Είχαμε φθάσει έξω άπό το σπίτι 
του. , . , - ,-Αύτή λοιπόν είνε, προσέθεσε, η ιστορία του μο
νού σωσία, ό όποιος μπόρεσε νά διακριθή. Διότι η 
Μάμπελ διεκρίθη πράγματι! Τό πρώτον της φιλμ ε- 
σημείωσε θριαμβευτικήν έπιτυχίαν...

"Απλωσε τό χέρι διά νά μέ άποχαιρετηση.
—Μιά στιγή, τοϋ είπα τότε, συγκροτώντας τσν.

Ή ιστορία σας ήτο πολύ ένδιαφέρουσα. Αλλα γιατί 
μοΰ είπατε είς τήν άρχή δτι θά άπογοητευομουν :

—Διότι ή θάλασσα δέν έρριξε_ποτέ εις τήν_ παρα
λίαν τό πτώμα τής Μαίρης.··, πράγμα τό όποιον δεν 
έχει ξανασυμβή είς τάς άκτάς, τής Καλιφορνιας ;

— Τί σημαίνει δηλαδή αύτό ; -, , -
- Σημαίνει άπλούστατα δτι ή Μαίρη δέν,έπνιγηκε 

καί δτι δέν είχε ποτέ δίδυμην άδελφήν. Είχε μονον 
θέλησιν άδάμαστην καί έποθοϋσε νά φθαση οπωσ
δήποτε είς τόν σκοπόν της. Καί, δπως βλεπε^ε, τό 
κατώρθωσε. , .

— Τώρα καταλαβαίνω... Ή Μάμπελ δεν ήτο παρα 
ή Μαίρη... Μά.., ή ύπόθεσις έκείνη τής φωτογρα
φίας ;

— Ένα άπλοΰν τέχνασμα, μέ την συνενοχήν της 
καλής συναδέλφου της ψευτοπνιγμένης ! άπηντησε 
ό Κρόλλεϋ γελώντας.

Ο ΠΑΠΑΣ
ΛΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗ/ΤΟΓΡΑΦΟΥ _ _ _ _ _

Άγγέλεται εκ Ρώμης οτι ο ΙΤαπας εδεχθη χθες 
εις Κασχέλ Γκαντόλφο αντιπροσώπους τής Διεθνούς 
Κινηματογραφικής 'Ομοσπονδίας, δηλωσας πρός^αυ
τούς on απεκδέχεται ένθέρμως τήν πολεμικήν ήτις 
διεξάγεται εις τάς 'Ην. Πολιτείας τής Αμερικής 
έναντίον τών άσεμνων και ληστρικών ταινιών.

Καθήκον τοΰ Τύπου είναι—είπε - νά εργασθή 
διά τήν άποκάθαρσιν τής βιομηχανίας τών ταινιών 
έκ τής σημερινής αυτών καταστά εως. _

Αί κατασκευαζόμεναι ταινίαι είναι τρομερά ανή
θικοι, είχαν πληοοφορίας, αίιινες με επληρωσαν 
φρίκης

Η ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΜΙΛΑΝΟΝ.—Αύγουστος. (’Ιδιαιτέρα άνταπόκρισις).— 
Είς τήν άνά διετίαν Έκθεσιν τοΰ Κινηματογράφου ητις 
θά λάβη χώραν έν Βενετίρ κατά τόν τρέχοντα μήνα, το 
Διεθνές Ίνστιτοΰτον τοΰ Εκπαιδευτικού Κ»γημξι1:οΥΟα<Ρ“υ 
άνέθεσεν, ώς καί κατά τό παρελθόν, είς τήν Ανων. Ε
ταιρίαν τοΰ Μιλάνου cinemeccanica, νά τοποθέτηση ηχη
τικήν έγκατάστασιν κατασκευής της, δια την προβολήν 
τών ταινιών τοΰ «Διεθνούς Διαγωνισμού».

Ή έπίδειξις τοιαύτης έμπιστοσύνης προς τας εγκατα
στάσεις τής Τσινεμεκάνικα, ήτις χρησιμοποιούσα τεχνικόν 
προσωπικόν άριστον, έγνώρισε καί γνωρίζει διαρκώς επι
τυχία,:, είνε ή ιόραιοτέρα ανταμοιβή δια την σκληραν ερ
γασίαν, τάς συνεχείς θυσίας της καί την επίμονον προ- 
σπάθειάν της πρός διαρκή τελειοποίησιν της παραγωγής 
τητ. Αί καθ’ άπασαν τήν Ιταλίαν τοποθετημένοι εν λει
τουργία όμιλοΰσαι έγκαταστάσεις τής «Τσινεμεκανικα» οι- 
τινες Υπερβαίνουν τάς 900, ομιλούν ευγλωττίας περί της 
εμπιστοσύνης ήν τρέφουν πρός αύτήν οί εκμεταλλευται 
Κινηματογράφων. , »

Ή «Τσινεμεκάνικα» θα εγκαταστηση εις την ω, ατω 
έκθεσιν τής Βενετίας τόν νέον τύπον ηχητικής εγκατα- 
στάσεώς της Victoria V. δστις αποτελεί την τελευιαιαν 
λέξιν τής τεχνικής. , , , <ν

Ώς γνωστόν, τήν άποκλειστικην αντιπροσωπείαν της 
«Τσινεμεκάνικα» δΓ Ελλάδα, ’Αλβανίαν, Κύπρον και Δω
δεκάνησον, άνέλαβεν άπό 1ης ’Ιουλίου ε. ε. ο κ. 1 εωργ. 
Παπαστόφας, Σωκράτους 30, Άθήναι.

αιαγωνιςμος_ιπαικον φιλμ
Είνε γνωστόν τό έξαιρετικόν ένδιαφέρον τής ’Ιτα

λικής Κυβερνήσεως καί ή ύπό τοΰ Ιταλικού Τύπου 
παρεχόμενη έντατική ύποστήριξις διά τό «γύρισμα» 
μικροφίλμς. . , , , ,

Διά δευτέραν ήδη φοράν, ή έφημερις Σταμπα., 
τοϋ Τουρίνου προεκήρυξε διαγωνισμόν μικροταινιων 
ιταλικών, τοΰ όποιου οί δροι καί κανονισμοί δυναν- 
ται νά χρησιμεύσουν ώς παράδειγμα περί του τι 
άπαιτεϊται διά τήν έρασιτεχνικήν έργασίαν και συγ
γραφήν τών μικροταινιων.

Είς τόν διαγωνισμόν τούτον Θά γίνωνται δεκτά 
άλα τά είδη τών μικρο-φίλμς. ώς καί τά είς σχήμα 
35 ni· tn. , , «Τά συναγωνιζόμενα μικρο-φιλμς Θα πρεπη να Ε
χουν ληφθή άπό Ιταλούς όπερατέρ καί ρεζισε_ρ, 
μηδέποτε όπηρετήσαντες είς Εταιρίαν παραγωγής 
Ταινιών. Τοΰτ’ αύτό δέον νά συμβαίνη καί δια τους 
ήθοποιούς τών ταινιών τούτων.

Τά όνόματα τών ρεζισέρ καί τών όπερατερ,, το 
εν ή τό άλλο, νά φαίνωνται έπί τοΰ φακέλλου η εν 
ρητόν άντ’ αύτών. ,

Οϊ φάκελλοι θά άνοιχΟώσιν ύπό των κριτών μετά 
τήν έπί τοΰ διαγωνισμού συνεδρίασιν.

Γλώσσα καί Τέχνη τών Ταινιών δέν ύπόκεινται 
είς ούδένα περιορισμόν.

Έκαστος διαγωνιζόμε_νος δύναται να παρου- 
σιάση δχι περισσότερον τών τριών φίλμς καί δή μέ
χρι τού μεσονυκτίου τής 20ης ’Οκτωβρίου έ. έτους.

Τό άποτέλεσμα τού διαγωνισμού θά γνωστοποι- 
ηθή έντός τού προσεχούς Νοεμβρίου, __

Τό πρώτον έπαθλον ώρίσθη εις Λιρέττας 2000. 
περίπου 20,000 δραχμάς. Τό δεύτερον είς Λ. 1000 —

Τέλος θά άπονεμηθή χρυσοϋν μετάλλιον εις τό 
πρωτεΰσον μικροφίλμ έκ μέρους τών μελών μιας 
κινηματογραφικής Λέσχης ή ένός Συνδέσμου έρσ· 
σπίχνΛν διχιρστέρ μικρστβινιαν.



VICTORIA V

ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕίΣ
/ΠΟΝη HXHTIKAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΛΣΕΙΣ

ΕΙ^ΑΝΙίςΑ
ZVNAVA7n Φυσικωτάτην άπόδοσιν — 'Απλότητα λειτουργίας 

'Αφάνταστου άυτοχήν. — Οίκονομικωτάτην τιμήν.
Καί εργάζονται άνευ । ί>ν άπ’ ευθείας είς τό όεΰμα καί εις οίονδήποτε βόλτας

WM I ΣΙΝΕιΠανικα ΕΙΝΕ Ν ΙΡηΤΟΠΟΡΟΙ THE ΤΕΑΕΙΒΤΗΤΒΣ 
TCRIA V μέ μπουάτ τών 1000 μέτρωνΤό νέον μοδέλο της

Αποτελεί τήν τι αν λέξιν τής μηχανικής έπιστήμης καί ραδιολογίας. 
Κεφάλι μη καί σύστημα Μούβιτον σέ ένα ενιαίο σύνολο.

ΑΦΑΝΤΟΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΩΛΗΜΚ 12-24 ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΗΙΙ
Ανταλλακτικών μηχανών προβολή ΐθρεπτών 
και ακών Bush - Αρκ μηχανών. >ΰ ελαίου 

α λιπανσιν μηχανών— Φωτοηλεκι <νψελών.
Λυχνιών ερεθισμού

. Ιθΰ έλα ίου

ΕΠΙΧΕ1ΡΗΜΑΤΙΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Χάριν διαφημίσεως διαθέττομεν ΊΟ έγκαταστάσεις 
ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ S. Ε. συστήματος Μούβιτον - Βί- 

ταφον καί είς τιμάς

ΑΠΙΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
COOAaos -ΒΑΝΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ψΑΠΑΣΤΟΦΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30 " ΑΘΗΝΑΙ 

Διά Παλαιοί» Σ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ Σωκράτους 7® - Αθήναι.
Διά Μακεδονίαν^ράχην Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ Φράγκων γι — Φεα^αλονίκη- 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ

Σ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ Σωκράτους 7C — Άθήναι.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
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ΓΕΡΜηΝΟΊΗΠΩΝΙΚΒΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΣΧΕΣΕΙΣ

Κατ’ άνακοίνωσιν τής έν Γερμανία ’Ιαπωνικής Έ- 
νώσεως, άναμένεται ή αφιξις κατ’ αύτάς είς Βερολϊ- 
νον τοΰ κ. Καβακίτα, Προέδρου τής ιαπωνικές έται 
ρίας παραγωγής Φίλμς «Towashoji-Goshikaisha» δ 
όποιος προτίθεται — ώς καί άλλοτε—νά διαπραγμα- 
τευθή τήν αγοράν ταινιών δΓ Ιαπωνίαν καί συζητή- 
ση έκ νέου πιθανώς τό ζήτημα τής είς Γερμανίαν καί· 
γενικώς είς Εύρώπην εισαγωγής ιαπωνικών τοι 
ούτων.

Ώς προκύπτει άπό πληροφορίας καί συζητήσεις 
τοΰ ιαπωνικού τύπου, αί γερμανικοί ταινίαι τυγχά
νουν έξαιρετικής υποδοχής έν ’Ιαπωνία καί τό ένδι
αφέρον τοΰ ιαπωνικού κοινοΰ διά τά γερμανικά φίλμς 
βαίνει διαρκώς αύξανόμενον.

Τοιαϋτα ακριβώς φίλμς, τά όποια είς τάς Λατι- 
νικάς χώρας ή είς τήν ’Αμερικήν έκρίθησαν ώς ά- 
πορριπτέα, τουναντίον έτυχον μεγάλης επιδοκιμα
σίας έν τή ’Ιαπωνία.

Κατά τή < διάρκειαν τής ληξάσης σαιζόν, προε
βλήθησαν μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν δύο γερμανικά 
φίλμς, έξ ών τό εν «Ή Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο». Έπίσης 
μέ ζωηρόν ένδιαφέρον καί μέ πλήρη κατανόησιν ύπε- 
δέχθη τό ιαπωνικόν κοινόν τήν γερμανικήν ταινίαν 
«Hitler junge Quex»

Τό κέρδος τής προμνησθείσης ιαπωνικής κινημα
τογραφικής έταιρίας < Γοιν ι-Shnji» εϊνε τό δτι φρον
τίζει νά προτάοση είς ιαπωνικήν γλώσσαν τους τί
τλους τών γερμανικών ταινιών, είς τρόπον ώστε νά 
γίνεται πλήρης κατανόησις τοΰ έκάσισ ε προβαλλο- 
μένου έργου έκ μέρους τοΰ κοινοΰ.

Ώς τονίζεται έκ μέρους τών ιαπωνικών κύκλων, ή 
θαυμασία μουσική τών περισσοτέρων γερμανικών 
φίλμς διευκολύνει είς αυτούς τόν συναγωνισμόν δχι 
μόνον μέ τάς αμερικανικός άλλά καί μέ τάς ιαπω
νικός άκόμη ταινίας.

Δυσκολίας διά τήν προμήθειαν γερμανικών ται
νιών είχε παρουσιάσει έπί μακράν χρόνον ή πτώσις 
τοΰ ία ιωνικού νομίσματος (Γιέν). Κατά πληοορορίας 
δμως τών έφημερίδων του Τότιο, έγκαίρως έπετεύ- 
χθη μία νέα συμφωνία μέ τήν Ουφα. Γή βοήθεια τής 
έν Τόκιο γερυανικής Πρεσβείας, άνανεώθησαν αί πα
λαιοί συμφωνίαι είς τρόπον ώστε νά είναι δυνατή ή 
έκεΐσε εισαγωγή γερμανικών ταινιών είς εύρεϊαν 
κλίμακα.

’Άλυτον έτι παραμένει, ώς πιθανολογείται, τό 
πρόβλημα τής είς Γερμανίαν εισαγωγής ιαπωνικών 
ταινιών. Τό μόνον γνωστόν έν Γερμανία ιαπωνικόν 
φίλμ εϊνε τό μέγα τοιουτον «V ikishi er Holzfaller» 
δηλαδή «Ό ξυλοκόπος Γιακισί» ώς καί τό πρό διε
τίας προβληθέν «Nippon».

Παρά τοΐς έν Βερολίνω ίαπωνικοΐς κύκλοις άνα
μένεται δ τι ή αφιξις τοΰ Προέδρου Κοβακίτα θά έχη 
ώς έπακολούθημα τήν ίσχυροπσίησιν τών ίαπωνο- 
γερμανι-κών σχέσεων έπί τοΰ κινηματογραφικού επι
πέδου.

ΒΙΕΝΝΕΖΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΘΥΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Ό βιεννέζος δημοσιογράφος Κάρολος Μαριλάουν υ

πήρξε θΰμα συγκοινωνιακού δυστυχήματος. *Ο  Μαρι- 
λάουν, έπιβαίνων τής μοτοσυκλέττας του, συνεκρούοθη 
πρός αύτοκίνητον μέ αποτέλεσμα ιόν έκσφενδονισμόν 
του έπί τοΰ εδάφους και τόν θανατηφόρον τραυματι
σμόν του.

*Απέθανεν αυθημερόν είς τό Νοσοκομεΐον Μέλκερ.
Ό Μαριλάουν υπήρξεν ωσαύτως έκ τών μάλλον δια- 

πρεπόντων κριτικών ταινιών.

ΥΠΟ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΝ ;
Η ΓΚΩΜΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΦΙΛΜ ΩΜΠΕΡ

ΠΑΡΙΣΙΟΙ. ~ Κατά πληροφορίας τοΰ έν Γαλλία ’Αν- 
ταποκριτού μας, βεβαιοΰται έπισήμως δτι τήν 22αν 
παρελθ. μηνός υπεβλήθη αϊτησις χρεωκοπίας ενώπιον 
τών Δικαστηρίων, έ'< μέρους τών τριών Οίκων παρα
γωγής Ταινιών : Γκωμόν, Φραγκοφίλμ καί Ώμπέρτ, 
οί όποιοι άπε τέλουν τό Συνδικατον Κινηματογραφι
κών Έπ χειρήσεων.

Αί προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως, ϊνα άποτραπή ό 
νέος οΰτος κλονισμός τής Γαλλικής Βιομηχανίας παρα
γωγής Ταινιών, παρέμειναν άκαρποι.

’ Εκκαθαριστή^ ώρίσθη ό κ. Μ. Mauger.
Τό μετοχικόν Κεφάλαιον τής Έπίχειρήσεως ανέρ

χεται είς 84 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, δηλαδή εις 
τό ίλιγγιώδες ποσόν τών 590.000 000 δραχμών περίπου, 
εχει δέ ή Έπιχείρησις αΰιη υπό τήν έπίβλεψίν της έν 
Γαλλία πλέον τών 40 Κινηματοθεάτρων.

’Ελέγετο ήδη άπό τινων μηνών δτι τό περί οΰ πρό
κειται Συνδικατον έβάδιζε πρός τήν καταστροφήν καί 
δτι άντιπρόσωπος τής Τραπέζης τής Γαλλίας, ή όποια 
εμμέσως ειχεν υποστηρίξει τήν ’Επιχείρησιν ταύτην 
κατ' έπιιαγήν τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, παρηκτ λού- 
-θει ώς έ πιτηρητή; τήν άνάπτυξιν τών γενικών εργα
σιών τοΰ χρεωκοπήσαντος Συνδικάτου.

Είς τών νομικών Συμβούλων έδημοσίευσε δήλωσιν 
διά τή; οποίας λέγει δτι ή αϊτησις π τωχεύσεως υπε
βλήθη, ϊνα διευκολυνθή μία νέα οικονομική ένίσχυσις 
τού Συνδικάτου τού οποίου ή δρασις πρόκειται νά 
συνεχισ θ ή.

Τό Συνδικα τον τούτο ΰφίσταται άπό τού έτους 
1930, οπότε ήνώθησαν αί τρεϊς μεγάλαι φίρμαι G()U- 
mont-Eilm, Francofilm καί Louis-Aubert.

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
—Πρωτοβουλία τής γερμανικής παροικίας τών Βρυξελ

λών, έύόθη τελευταίως κινηιιατογραφική παράστασις μέ 
πριβιλήν τοΰ έργου «Hans Westinar», είς τήν όποιαν 
προσκληθείς παρέστη καί ό έν Βελγίω Γερμανός πρε
σβευτής Κόμης "Αντελμαν.

—Τήν παράστασιν έτίμησεν έπίσης μέ τήν παρουσίαν 
του πλήθος ξένων. Ή έναρξις έγένετο μέ τραγούδια τής 
Χιτλερική; νεολαίας καί μέ ομιλίαν τοΰ Γερμανού πρε- 
σβευτοΰ.

—Ό τελευταίος, μέ ολίγα εισαγωγικά λόγια, ώμίλη- 
σεν έπί τής σηιιασίας τών Κινηματογραφικών ’Έργων.

—Είς τήν Κίναν προεβλήθη, έπειτα άπό μακροχρόνιον 
διακοπήν, μία γερμανική ταινία.

—Ή προβολή τοΰ έργου τούτου τής Ούφα, φέροντος 
τόν τίτλον «Das Flotenkonzert von Sanssouci», έγένετο 
είς τήν Σαγγάϊ, μέ φιλικωτάτην επιδοκιμασίαν τοΰ 
Κοινοΰ.

—"Επειτα άπό τόσον καιρόν ξαναβλέπομεν τόν Βίλλυ 
Φριτς ώς παρτενέρ τής Μπριγκίτε Χέλμ, είς τό νέον έρ
γον τής Ούφα «Die Insel»—«Ή Νήσος».

—Εκτός τών ανωτέρω δύο πρωταγωνιστών, τούς οποί
ους μέ τόσην αγάπην περιβάλλουν οί φίλοι τής όθόνης, 
συμμετέχουν, οί Otto Tressler, Heinz von Cleve, ό 
Βάλτερ Φράνκ, ή Φρανσουάζ Ροζέ, ό Χάνς Λάίμπελτ κλπ.

—-Τό έργον εκτυλίσσεται εις τούς κύκλους μιας Πρε
σβείας τών Βσρείων Κρατών είς μίαν νοτιοαμερικανικήν 
Χώραν, πρόκειται δέ νά «γυρισθή» συγχρόνως καί είς 
γαλλικήν έκδοσιν ύπό τόν τίτλον «Les Isolees».

—Αγγέλλεται άπό τό Χόλλυγουντ δτι δ ’’Αλ Τζόλσον, 
ό όποιος έτυχεν έν ’Αμερική νέας ενθουσιώδους υποδο
χής μέ τό φίλμ -Wunderbar», θά «γυρίσβ» κατά τό έτος 
τοΰτο ένα νέο έργο. Θά παίξη δ ίδιος τόν πρωτεύοντα 
ρόλον είς τήν ταινίαν «Πήγαινε στό χορό σου», ή ό.τιία 
θά είναι έτο 'μη τον έρχόμενΟν χειμώνα.

___________ _ ___ «Κ IΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦ IΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΝΕΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΕΣΟΥΡΑΝΟΥΝ
ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ! ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ

κ ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΡΟΛ
Ή Μαντελέν Καρρόλ δικαίως θεωρείται σήμε

ρον ώς μία άπό τής «ομορφότερες βεντέτες τοΰ Κι
νηματογράφου.Άπό χαρακτήρας ήρεμος, δέν υποφέρει ποτέ άπό

τάς έξάψεις έκείνας, αί όποΐαι άποτελοΰσ. ούνηθες 
χαρακτηριστικόν μερικών άλλων «άστέρων^Άπό πατέρα Ιρλανδό καί άπό μητέρα Γαλλίδα, 
έσπούδασεν είς τό Πανεπιστήμιου τοΰ Βίρμιγκαμ. 
Άργότερον ήρχισε νά παραδίδη μαθήματα Αγγλικής 
καί δταν έξοικονόμησεν άρκετά χρήματα, έπεδόθη 
είς σπουδάς μέ τόν Αποκλειστικόν σκοπόν νά γίνη 
καλλιτέχνις Διεκρίθη κατά τό διάστημα μιας έρα- 
σιτεχνικής παραστάσεως καί άγκαζαρίσθηκε άπό 
ένα άγγλον θεατρικόν πράκτορα, μέ τόν όποιον άνε 
χώρησε γιά μία καλλιτεχνική περιοδεία. "Επειτα 
άπό όλίγον καιρό, έντεμπουτάρισε σ’ ένα πρώτο 
φίλμ «Guns of Loos- , μεθ’ δ άπεσύρθη έπί όλόκλη- 

■ ρον έξάμηνον.’Έπειτα άπό τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, τό καλ
λιτεχνικό στάδιο τής Μαγδαληνής Καρρόλλ άρχισε 

t νά σταθεροποιήταΓ έκαμε τήν έμφάνισί της σέ διά
φορα φίλμ καθώς καί στή θεατρική σκηνή.

Έν τω μεταξύ ή Μαντελέν ύπανδρεύθη τόν λοχα 
γόν Φίλιππον "Αστλεϊ. πρώην υπασπιστήν τοΰ Πρίν- 
κηπος τής Ούαλλίας. Ό γάμος έγινε στήν ’Ιταλία, 

Β μεθ’ δ ή Μαντελέν ξαναγύρισε στήν Γαλλία καί έ
πειτα στήν Αγγλία δπου καί ένεφανίσθη στήν ται
νία «j’etais une espionne» ("Ημουν μία κατάσκοπος). 
Τό φίλμ τοΰτο τήν έκαμε γνωστή στήν Αμερική ένθα 
ό διευθυντής παραγωγής τής Φόξ Φιλμ Winfield 
Sheehan τής ένεπιστεύθη τόν ρόλον πρωταγωνίστριας 
είς τό «Ό Κόσμος προχωρεί», μίαν άπό τάς καλ- 
λιτέρας τοΰ προγράμματος τής Φόξ διά τήν Κινη
ματογραφικήν περίοδον 1934—35.

ΠΩΛΕΤ ΝΤΥΜΠΟΣΤ
Ή Πωλέτ Ντυμπόστ γεννήθηκε στό Παρίσι. Έ 

πειδή οί γονείς της έπιθυμοΰσαν νά τήν μορφώσουν 
δσον τό δυνατόν καλλίτερα, τήν έ'κλεισαν σ’ ένα οι
κοτροφείο. Δέν μπόρεσε νά μείνη έκεϊ μέσα περισ 
σότερο άπό όκτώ ήμερες καί άρχισε έκεΐνο ποΰ ή 
ιδία συνήθιζε νά λέγη «τήν κούρσα άνά τά οίκοτρο 
φεΐα·. διότι άλλαξε δώδεκα άπ’ αύτά, χωρίς νά εύ
ρη οδτε ένα τής άρεσκείας της.Ή οίκογένειά της, σχεδόν έξηντλημένη άπό τόν 
άγώνσ τής ζωής, παράτησε κάθε καινούργια προ 
απάθεια καί ή Πωλέτ είοήλθε στήν "Οπερα, σύμφωνα 
μέ τήν έπιθυμία της. καί έσπούδασε έκεϊ έπί τέσσα- 
ρα χρόνια τό χορό.Ο.αν έγκατέλειψε τήν "Οπερα, ώνειρεύτηκε τό 
θέατρο καί σχεδόν άμέσως άγκαζαρίστηκε γιά νά 
παίξη είς τήν Μανταλέν είς τό Μπρόντγουέη, έπειτα 
στό Τίπ-Τός. είς τό Φολί-Βάγκραμ. Άνέλαβεν άκο 
λούθως τό ρόλον τής Μέκ Λεμονιέ είς τό γνωστόν 
έργον ·ό Βασιλεύς Πωσόλ». Έδημιούργησε τήν «Μι
κρά Γαλακτοπώλιδα-. έπαιξεν είς τήν Έπιθεώρησιν 
Ρίπ, είς τό « ύοη 'niant», είς τήν Ποτιντέρ, είς τό 
Bonsoir Paris, είς τό holies Wagram κλπ.

'Όσον άφορά τήν Κινηματογραφική δράσί της. 
τήν είδαμε νά παίζη σημαίνοντος ρόλους σέ διάφο 
ρα έργα με αξύ τών όποιων άναφέρομεν τό «Ι.Ότ 
<1 n.i.ncc». * Ο Φακίρης τοΰ Γκράντ Ότέλ-, «Vive la 
Comp ignL«Onefiis dans la Vic», -Νεότης» κλπ., 
τότε δέ καί τήν άγκαζάρισαν διά νά ύποδυθή τόν ση 
μα ιόντα ρόλον τής Λουκίας Καβελιέ είς τ: έμπνευ- 
σμένο καί γνωστό έργο «Τό 5ον Αποτύπωμα» πα

ραγωγής τής Κινηματογραφικής Έταιρίας Φόξ Φίλμ, 
τό όποιον έπραγματοποίησεν ό Φρέντ Μπακός είς 
τά Στούντιο Πατέ-Νατάν τής Joinville καί τοΰ όποί- 
ου σκηνοθέτης ύπήρζίν δ Κάρλ Άντόν.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ....
Ή κίνησις τών θερινών κινηματογράφων συνεχί

ζεται ή ιδία, ώς καί άλλοτε έγράψαμεν. Δυστυχώς 
έκτος μερικών, 6—7 κινηματογράφων, οί ύπόλοιποι έκ 
τών 40 περίπου πού λειτουργούν εις ’Αθήνας καί τά 
προάστεια. είναι ζήτημα άν θ' άνθέξουν μέχρι τοϋ 
τέρματος τής θερινής περιόδου Μέ τά πρώτα μελ
τέμια, θά βρουν τήν σχετικήν δικαιολογίαν διά νά 
κλείσουν τάς πύλας των καί τάς... ζημίας των.

Αύγουστος. Τρίτον δεκαήμερον τοΰ Αύγούστου ! 
’Εποχή, δηλαδή, κατά τήν όποιαν πρέπει νά έτοιμά- 
ζονται διά τήν τουαλέτταν των, δλαι αί κινηματο
γραφικοί αϊθουσαι. Διά τοΰτο έλπίζομεν δτι ή τόσον 
προοδευτική «Έλλην. Κινημ. "Ενωσς-, θά θελήση 
νά δώση, είς τό τόσον κομψόν κατά τά άλλα Κινη- 
ματοθέατρόν της Σπλέντιτ, μίαν έμφάνισιν πραγμα
τικής αριστοκρατικής αιθούσης, ώς θέλει νά τήν πα- 
ρουσιάζη. Ή θέρμανσις. ή αλλαγή τών καθισμάτων 
καί ή έπίστρωσις τοϋ πατώματος δι’ άθορύβων έπι- 
στρωμάτων, είναι τρία πράγματα άπολύτως άπαραί- 
τητα διά τήν άνετον κυκλοφορίαν καί παραμονήν 
τών θεατών είς αϊθουσ*ν  αριστοκρατικήν ώς ή τοΰ 
Κινηματοθεάτρου Σπλέντιτ.

Επίσης ή αύτή έταιρία πρέπει νά φροντίση καί 
πιστεύομεν δτι θά φροντίση καί διά τό έτερον τέκνον 
της, τό Τιτάνια. Μερικαί έλλείψεις, αίτινες έγένοντο 
άντιληπταί κατά τήν λειτουργίαν τοΰ θεάτρου καί 
κάποιο έλάττωμα μηχανικόν - άρχιτεκτονικόν, είνε 
πράγματα τά όποια χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής. 
Ή προσοχή τής διευθυνσεως, κυρίως έπί τοΰ δευτέ
ρου ζητήματος έπιβάλλεται, πρός τό καλόν αυτής 
ταύτης τής έπιχειρήσεως.

Όπως άνεφέραμεν είς προηγούμενον τεΰχος, 
κατά τήν έπί θύραις χειμερινήν περίοδον 1934-35, θά 
λειτουργήσουν ασφαλώς, οί 6 γνωστοί κεντρικοί Κι
νηματογράφοι Α. βιζιόν, Τινάνια, Παλλάς, ’Αττικόν. 
Σπλέντιτ, ’Απόλλων κα· Πάν&εον. ’Ήδη είς τούς άνω- 
τέρω προστίθεται κατά πάσαν πιθανότητα καί έβδο
μος τοιοΰτος, δστις θά λειτουργήση διά πρώτην φο
ράν. Πρόκειται περί τοΰ γνωστού θεάτρου Άργυρο- 
πούλου έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου καί άνωθεν τοΰ 
Καμπαρέ«Φέμινα»,τοΰ όποιου τήν ένοικίασιν διαπραγ
ματεύεται ό κ. χανθόπουλος, νέος καί είς τήν ήλι- 
κίαν καί εις τάς κινημ. έ_πιχειρήσεις. Μανθάνομεν 
έπίσης δτι ό άνωτέρω κ. ηανθόπουλος διαπραγμα
τεύεται έκ παραλλήλου τήν ένοικίασιν ήχητικοΰ μη
χανήματος Ούέστερν καί συγκεκριμένως τό τοΰ 
'Εσπέρου καθώς καί έκλεκτών ταινιών διαφόρων σο
βαρών γραφείων.

Περί τοΰ Σαλόν Ίντεάλ έπαυσε νά γίνεται καί 
πάλιν λόγος περί άνοικοδομήσεως καί ένοικιάσε- 
ώς του.

Ύπό τοΰ ύπουργοΰ τής Έθν. Οικονομίας κατετέθη 
είς τήν Βουλήν πρός ψήφισιν Νομοσχέδιου «περί έλ- 
ληνικοΰ όργανισμοΰ τουρισμοΰ». Διά τοΰ νόμου τού
του ό Τουρισμός καθίσταται αύτοτελές νομικόν πρό- 
σωπον δημοσίου δικαίου ύπό τήν έποπτείαν τοΰ Κρά
τους καί άποσκοπεΐ τήν όργάνωσιν, τήν ένίσχυσιν 
καί προαγωγήν τοΰ Τουρισμοΰ έν Έλλάδι. Διά τοΰ 
νόμου τούτου, τό άποκλειστικόν προνόμιον παρα
γωγής οίασδήποτε φύσεως κινηματογρ. ταινιών έν 
‘Ελλάδι, άνήκει άπό τοΰδε είς τόν Τρυρισμόν, δυνά- 

μενον νά μεταβιβάση τοΰτο είς έπιχείρησιν λειτουρ
γούσαν ύπό τήν έπίβλεψίν του.

’Απαγορεύεται διά τοΰ αύτοΰ Νόμου, ή άνευ ά
δειας τοΰ Τουρισμοΰ κυκλοφορία κινηματογραφικών 
μηχανών λήψεως έντός τών ορίων τοΰ Κράτους, τών 
παρανόμως κυκλοφορουσών κατασχόμενων ύπό τών 
Αρχών.

Αί έν Έλλάδι Κινημ. ’Επιχειρήσεις ύποχρεοΰνται 
πάλιν, έν αρχή τοΰ προγράμματος, νά προβάλλουν 
μέ έσβεσμένα τά φώτα ταινίας τουριστικός ή μορ
φωτικός χορηγουμένας ύπό τοΰ Τουρισμοΰ, μήκους 
μέχρι 500 μέτρων. Οί παραβάται παραπέμπτονται είς 
τό Πλημμελιοδικεΐον καί τιμωρούνται διά φυλακίσεως 
μέχρι 3 μηνών καί προστίμου μέχρι 10 χιλιάδων 
δραχμών.

Τουριστικοί διαφημίσεις ύποχρεοΰνται νά δέχων- 
ται καί αί σιδηροδρομικοί, άτμοπλοϊκαί καί άεροπο- 
ρικαί έπιχειρήσεις.

Τήν προπαρελθοΰσαν Πέμπτην 9 Αύγούστου έπα- 
νέλαβε τήν λειτουργίαν του, υπό τήν διεύθυνσίν πάν
τοτε τών άδελφών Σαμαρτζή, ό Κινηματογράφος 
'Αθηναϊκόν», λυθείσης συμβιβαστικώς τής μεταξύ 
αύτών καί τής κ. Χαλκιοπούλου άναφυείσης δια
φοράς.

1ΗΜΗΜΕΜΪΙ
Θεσσαλονίκη

Διονύσια, Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τσάρεβιτς», «Λιμ- 
πελάί» καί «’Αρχισιδηρουργός».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Αγωνία ένός πα
τέρα», «Διαγωγή μηδέν», «Τό τραγοΰδι τοϋ Δουνάβεως» 
καί «Καζανόβα».

’Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον «Δεσποινίς Ζοζέτ ή 
γυναίκα μου».

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς Ζοζέτ ή 
γυναίκα μου» καί «Κισμέτ».

Άχίλλειον. Προεβλήθη τό έργον «Πάπρικα».
Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ « Απάχηδες Παρι- 

σίων», «Ό καβαλλάρη; τοΰ κάμπου», «Τό μεταλεΐον τοϋ 
διαβόλου», «Θυσία έραστοϋ», «Ό Μπάστερ εκατομμυριού
χος», «Τίμιος καί γενναίος», «Ίχνη γιγάντων» καί «Ό 
προστάτης τών αδυνάτων».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Φώτα Μεγαλου- 
πόλεως», «Μπούφαλο Μπίλ» καί «‘Η A. Υ. διατάσσει».
Πάτροτι

Πλούσιον πρόγραμμα τών καλλιτέρων φίλμ μάς πα
ρουσίασαν κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον οί κινηματο
γράφοι τής πόλεώς μας. “Ετσι δικαιολογείται καί ή προ- 
τίμησις τοΰ κοινοΰ μας στους δύο κινηματογράφους μας.

Ζενί&. Προεβλήθησαν «Τό τραγοΰδι τοΰ Δουνάβεως». 
«Ή γυναίκα μέ τό Σέξ-άπήλ», «Ή ωραία τής Γρενάδης», 
«Μιά μικρούλα μέσ’ τό τραίνο» καί «"Ενα τραγοΰδι γυ
ρίζει τόν κόσμο». Προσεχώς «Φρειδερίκη».

Ούφα. Προεβλήθησαν τά, «Μιά νύχτα στή Σταμποόλ», 
«Ή γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ», <-Τό τραγοΰδι τοΰ Δουνά
βεως», «Τά φώτα τοϋ Μπουένος-Άϋρες», «Ή ωραία τής 
Γρενάδης» καί «Ό μαΰρος ούσσάρος». Προσεχώς «Σαγ
γάϊ ’Εξπρές». Άνδριόπουλος
Βόλος.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό πουλί του 
παραδείσου», «Γυναίκα, χαμόγελο, ζωή», «Ή Όρντινάν-
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τσα», «Τό μυστικόν τοΰ καταδίκου», «Ναγκάνα», «Τό 
ρομάντσο μιας δακτυλογράφου», «ΟΙ αντίζηλοι», «Μέ τή 
μάσκα τοΰ άλλου» καί «Χαραυγή» άπαντα έπιτυχώς.

’Εξωραϊστικής. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπαροΰ», 
«’Ανοιξιάτικο τραγοΰδι», «Τό κεφάλι ένός ανθρώπου». 
«Ξύπνημα αμαρτωλής», «Αύτοκρατορικό βάλς·, «Μισελίν», 
«Τό κορίτσι τοϋ συντάγματος», «Ό γυιός τής μετραίσσσς 
μου· καί «Σιωπή τό γύρισμα αρχίζει».

Ν. ’Ιωνίας. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί τρεις σωμα
τοφύλακες», «Σοΰ Μόρια·, «Ό διαβολάνθρωπος», «Ό 
τρομοκράτης τών ερυθροδέρμων», «Ή κοιλάς τοΰ μυστη
ρίου», «Ό είσαγγελεύς», «Αύτή είναι ή ζωή» καί « Ο 
κρυμένος θησαυρός». Παπαβασιλείον
Ιωάννινα

Γκλόρια (Εύστρατιάδη-Καρτεζίνη). Μηχανήματα We
bster. Προεβλήθησον τά έργα «Τό συνέδρων χορεύει», 
«Άτλαντίκ», «Ό άγνωστος λοχίας», «’Ερωτικό βάλς», 
«Τά κορίτσια τοϋ Ρήνου», «Ή δίκη τοΰ Ντρέΰφους», 
«Ρεκέν», «Ποτέ πιά δέν θ’ αγαπήσω» καί «Δέτ σ’ αφήνω 
δέν θά πας».Σπήτι Στρατιώτου. Όσα έκ τών ανωτέρω έργων 
είχον υποτίτλους προεβλήθησαν ώς βωβά εις τόν στρα
τιωτικόν τούτον κινηματογράφον. Τοΰτο όμως, φανταζό- 
μεθσ, θά δυσφημίζει τά έργα.Τιτάνια (Χρ. Κατσή). Προεβλήθησαν τά βωβά έργα 
«Περαστικά πουλιά», «’Η καταστροφή τής Βαβυλώνος», 
«Τά θύματα τής ρουλέτας», «Καζανόβα», «Φυγή άπ’ τά 
κάτεργα», «Ρίφ καί Ρσφ στό μέτωπο·, «Τό ορφανό τών 
Παρισίων», «Άγγελος τοΰ σκότους», «Ό Πολικούσκα·, 

I «‘Ο δρόμος τών γάτων», «Φάουστ», «Σκλάβες ήδονής», 
«Ή Κόλασις» καί «Τό κορίτσι τής κοκόττας» .Παπαζήσης
ΧίοςΆστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μικρούλα τοΰ 
Μόνπαρνάς», «Άπηγορευμένη μελωδία», «Κογκορίλλα», 
«Καβαλκάτ» έπιτυχώς, «Μάτα Χάρη» έπίσης, «Ξανθό 
όνειρο» άνεπιτυχώς, «Τό άνθος τής Χαβάϊ» έπιτυχώς, 
«Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας», «Μοντέρνα χρόνια», «Τό 
πουλί τοΰ παραδείσου ··. Βουδούρης
ΑεβάύειαΑρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Έμδεν» έπιτυ
χώς, <Ό δράκος τοΰ Ντύσελντορφ» καί «Σούζυ Σαξω- 
φόν». Πανουργίας

Έλικών. ’Αργεί.
Άμαλιά;Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ένα φώς στό 
σκοτάδι», «Μάτερ Ντολορόζα», Φρανκενστάϊν», «Ή κοι- 
λάς τοΰ θανάτου», 'Ή δεσποινίς ύπαστυνόμος», «Περιπέ
τειες τής Λαίδης Χάμιλτων», «Πώς γλεντούν οί παντρε
μένοι», «Τό ορφανό τοΰ ιπποδρομίου», «Σερενάτα Σοΰμ- 

| περτ» μέ ζημίαν 700 δρχ. «Ό έμπορος τής άμμου» καί 
Ι «’Εκτός νόμου».Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δόκτωρ σατα

νάς» «Ό άνθρωπος τού ύψους», «Ή δίκη τή; Μαίρη 
ί Ντάνκαν», «Ό τρελλός έραστής», «Τό έγκλημα τής έρή 
φ μου», «’Ένοχος ή αθώος», «Ό τρομερός άπαχης» και
ί- «Ό άρχων τών θαλασσών». Ρουμελιώτης

... I
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Άπηγορευμένη I 

άγάπη» μέ τήν Ανναμπέλλα, «Ό πρίγκηψ τής Αρκα
δίας» μέ τόν Βίλλυ Φόρστ καί «Φρά Ντιάβολο». Προσε
χώς «Φιλήστε με», «Σερενάτα Σοϋμπερτ κ. ά.

Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Στά χαρέμια
I τής Βαγδάτης» μέ μικράν έπιτυχίαν, «Ή Τύχη» μέ τήν

Μαρί Μπέλ άνεπιτυχώς καί «Μοντέρνος «Ροκαμβόλ».
, Προσεχώς «Ή κυρία τοΰ 13», «Κική», «‘Η κατάσκοπος

27» κ. ά. · Παρασχίδης

Σΰρο;
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τελευταίος 

άνδρας έπί τής γής», «Κέρδιζε τή ζωή σου», «Ίχνη γι
γάντων», «Τήν άγάπη πρέπει νά τήν νοιώθης», «Οί Άν- 

g.: τίζηλοι», «Τελευταία ίχνη», «Τρελλή Λόλα», «"Ενα τρα-

γοΰδι γυρίζει τόν κόσμο», «Μπροστά στό θάνατο» καί 
«Σαγγάϊ Εξπρές», «Στρατιαί κατακτητών», «Ξύπνημα 
αμαρτωλής», «Τελευταία μου άγάπη» μέ τόν Μοχίκα καί 
«Καβαλκάτ». Προσεχώς «δόκτωρ Τζαϊκυλ», «Ή μικρούλα 
τοΰ Μόνπαρνάς» κ. ά. Γεραγάλας
ΆγρίνιονΘέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κ. ή κ. καί ό 
μπιμπί», «Κόμησσα Μόντε Χρίστο», «Ό βασιλεύς τών 
αλητών», «Κατηγορουμένη έγέρθητι», «Σάλτο μορτάλε», 
«‘Η γυναίκα καί τ’ αηδόνι», «Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου» 
καί «Μιά νύχτα μαζί σου».Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό άγνωστος τρα
γουδιστής», «Ούδέν νεώτερον άπό τό δυτικόν Μέτωπον», 
«Ή κόρη τοΰ σεΐχη», «Γιά τήν τιμή της», «Κλεμένος θη
σαυρός», «Αγαπημένο μου Παρ'σι» καί μίκυ-μάους.

Πάν&εον (Δασύλιον Άγ. Κων)τίνου) Προεβλήθη
σαν τά, «Κέν Μάΰναρ», «Χαλιμά» καί μίκυ μάους.

Κρίπα. Προεβλήθησαν τά «Μουλέν Ρουζ» καί «Τά 
μαραμένα κρίνα». Πασχαλίδης

ΠόρνοςΠάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα γιά 
τήν όποιαν μιλούν», «Ερρίκος 8ος», «'Ένα τραγούδι, έ<α 
φιλί, μιά γυναίκα», «Ή κατάσκοπος έπί τό έργον» καί 
«Δέν φοβούμαι τόν έρωνα. Σινόπονλος

ΔράμαΜέγας. Προεβλήθησαν τά φιλί «Σατανική συκοφαν
τία», «Ή γυναίκα πού σκοτώνει», «Ό τρομερός Μπώμπ 
Στήλ» καί «Τό μεγάλο στοίχημα». Προσεχώς «Ταρζάν».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ένα κορίτσι σάν 
κι’ έσένα», «Νεάπυλις, ή πόλις τών τραγουδιών», «Τό 
διαμάντι τοΰ Τσάρου», «Στό γαλάζιο ουρανό», «Μάτερ 
Ντολορόζα» καί «Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο». Τό τε- 
λευταϊον ήιο εντελώς κατεστραμένον διά τοΰτο ή διεύ- 
θυνσις ήναγκάσθη νά έξαργυρώση δλα τά εισιτήρια.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή λέσχη τών 
73», «Ουράνιον τόξον», «Κισμέτ» μέ τόν Μοχίκι» καί «Ή 
κατά φαντασίαν πριγκήπισσα». Γοριδάρης
Αάρισσα‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί τρεις σωμα
τοφύλακες», 'Διαβολάνθρωπος» καί «Μανουελίτα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τσάρντας», «Ή 
Σαγγάϊ στή; φλόγες» καί «Σερενάτα Σοϋμπερτ».Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Χριστινάκι 
τοϋ δασοφύλακας». Μοντέρνα χρόνια» καί «Τό τραγούδι 
τού Νείλου». Σωλομός
'Ηράκλειον.Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρέπει νά χω
ρίσω τή γυναίκα μου», «Ή Γκίτα χαρίζει τήν καρδιά 
της», «Τό γαλάζιο ’Εξπρές τής Μόσχας», «Ένας απρό
σκλητος ξένος» καί «Ράφλ».Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά «Φρανκενστάϊν», «Κα
βαλκάτ» καί «Ή γυναίκα τή; τύχης».Βόσπορος. ’Έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «'Ένα δράμα 
στόν ’Ωκεανό» καί διαφημίζεται τό «Φόξ Φόλλις».

Απόλλων. Προεβλήθη τό περιπετειώδες «Λησταί Ό
λυμπου».Σπλέντιτ. Προεβλήθη τύ έργον «Ή σκλάβα τής ερή
μου. Ό Παρατηρητής
Τρίχχαλα‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νύχτα εΐνε. δική 
μας» μέ τήν Μαρί Μπέλ, «Κίνγ-Κόγκ», -Σάν σμίξουν δυό 
καρδιές», «Μιά τρελλή ιδέα» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς, «Μιά 
γυναίκα ποΰ δέν ξεχνά μέ τήν Ντακόβερ καί τόν 
Πέτροβιτς, «Νταβίντ Γκόλντερ» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, 
«Μαρί άχ Μαρί» καί «Σερενάτα Σοϋμπερτ».
ΖάκυνθοςΠάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δώσ’ μου αύτή τήν 
εύτυχία», «Ανοιξιάτικο τραγούδι», «Ναγκάνα», «Ένα 
τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο», «Τό τραγούδι μιάς νύχτας», 
«Άτλαντίς», «Ό θυελλώδης σωτήρ», «’Ερρίκος 8ος», «Δυό 
καρδιές εύτυχισμένες» καί Τό Χριστινάκι τοΰ δασοφύλα
κας» άπαντα έπιτυχώς. Γρυπάρης
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Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤίιΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟΣ

-Λ,πΛ^σα μανθάνομεν σήμερον, άπό στατιστικός 
του Χόλλυγουντ, σχετικός μέ τήν δράσιν τών έκεΐ 
Καλλιτεχνών, προκύπτει δτι πολύ άνισος καί συνε
πώς άδικος παρουσιάζεται ή κατανομή τής έργασίας.

Ένα μέρος τών ήθοποιών καί άκριβώς έξ έκεί- 
νων, οί όποιοι πλουσιοπαρόχως άμείβονται, εΐνε πνι
γμένοι μέ συμβόλαια έργασίας. Δι’ αύτόν τόν λόγον 
το_μεγαλειτερον μέρος τών υπολοίπων ήθοποιών 
του Κινηματογράφου πολύ όλίγον άπασνολεΐται είς 
εργασίαν. . Λ s

Είς διάστημα 17 μηνών καί είςδσαέ'ργα παρήγα- 
γον αι 14 μεγαλύτεροι άμερικανικαί έταιρεΐαι, ένοη- 
σιμοποιήθησαν 1848 πρόσωπα.
ο Γ·° ^0)?Α°λων Τών Ρ°λων είς τά φιλμ αύτά έδό- 
υη εις JOO ήθοποιους, ένώ κάτι παραπάνω άπό τό ή- 
μισυ τών 1848 ήθοποιών ύπεδύθησαν ένα μόνο ρόλον 
κατα το 17μηνον αύτό χρονικόν διάστημα. Κατ’ άνα- 
λογιαν εχουσι τά πράγματα έν σχέσει μέ τούς ρε- 
ζισερ. Το 45 ο)ο των ταινιών «έγυρίσθησαν» άπό 41 
διαφόρους ρεζισέρ, ένφ είς τό ύπόλοιπον 55 ο)ο τών 
φιλμ ελαβον μέρος υχι περισσότεροι άπό 141 οε- ζισέρ.

Ό ειδικός περί τά κινηματογραφικά άσχολούμε- 
νος άμερικανικός τύπος δημοσιεύει αύτάς τάς στα
τιστικός μέ λίγα λόγια καί χωρίς σχόλια, ό άναγνώ- 
στης δμως δυναται νά έξαγάγη άπό τούς άνωτέρω 
αριθμούς θλιβερά συμπεράσματα. Δύναταί τις νά έν- 
νοηση δτι μία τοιαύτη κατανομή τής έργασίας εΐνε 
αυτόχρημα άδικος. Ή καλλιέργεια καί άνάδειξις τών 
κινηματογραφικών άστέρων, χαρακτηριστικόν τών ά- 
ναγγελλομενων έκάστοτε προγραμμάτων έκ μέρους 
των εταιριών παραγωγής ταινιών, σημαίνει δτι άπο- 
τελεί ενα πολύ σοβαρόν έμπόδιον διά τήν γενικωτέ- 
ραν έργαρίαν, έφ’ δσον άμείβονται μέ φανταστικά 
χρηματικά ποσά οί όλιγιστοι έργαζόμενοι καί πει- 
νωσιν οι πλειστοι.

το εν"βιεννηΓ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΧΡΗΜήΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

, Η άπό τίνος χρόνου άνανεώσασα τήν δράσίν της 
αυστριακή Συντεχνία Κινηματογραφικών Ταινιών 
ηοξατο εντατικός ^εργαζόμενη διά τήν ΐδρυσιν χρη
ματιστήριου Ταινιών, τοϋ όποιου τά προσχέδια άπό 
πολλου έχουν μελετηθή.

Τό ίδρυμα τοΰτο, δπερ πρόκειται νά περιβάλλε
ται με την έννοιαν ένός γενικωτέρου μεσιτικού Κέν
τρου με ήμιεπίσημον χαρακτήρα, θά έχη ώς έργον 
να κράτη πίνακας ονομάτων, δχι μόνον τών μέχρι 
σήμερον έν δράσει ήθοποιών τοΰ Κινηματογράφου 
και των κομπάρσων, άλλά καί δλων έκείνων οί ό
ποιοι. ευκαιρίας τυχούσης, θά ήθελον νά προσφέρωσι 
την συνεργασίαν των κατά τήν λήψιν μεγάλων ται
νιών.

Τό νέον Χρηματιστήριον ταινιών, έγκατεστάθη 
προσωρινως έντός τοΰ «cafe Filnilioh- όδός Νοϊ- 
μπαου (Neubaugasse) ένθα λαμβάνονται καί δίδονται 
πληροφορίαι.

_ Κατόπιν τής έξακολουθητικής έν Βιέννη παραγω
γής ταινιών, έθεωρήθη ώς άπαραίτητος ή ίδρυσις 
ενός επίσημου^Χρηματιστηρίου ταινιών, ή δράσις δέ 
τουτου καθιστά πλέον περιττήν τήν Οπαρξιν τών 
διάφορων ιδιωτικών μεσιτικών Γραφείων καί τών 
μεσολαβήσεων, ένώ διευκολύνει έξ άντιθέτου τήν 

συΥχέντρωσιν ήθοποιών καί κομπάρσων πρός 
το ίδιον των συμφέρον, έκ καραλλήλου δέ τών Πα
ραγωγών Ταινιών.
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—Είς τήν γερμανικήν ταινίαν τής Φόξ Φιλμ Pechmarie 
πρωταγωνιστεί ή χαριτωμένη Τζέννιι Γιοΰγκο.

—Κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψίν των εις τό Βερολί- 
νον οί βασιλείς τοΰ Σιάμ έ.τεσκέφθησαν καί τά έν Νιου- 
μπαμπελσμπεργκ στούντιο τής U. F- Α.

_~Τί1ν ,6 ^εχ- μηνάς ’Ιουλίου έδόθη είς τό Atrium 
του Βερολίνου ή πρεμιέρα τοΰ νέου έργου παραγωγής 
Pan - Film «Τό καρναβάλι τοΰ έρωτος». Ή ύπόθεοί; 
του είναι παρμένη από τήν ομώνυμον όπερέτταν τοΰ Γιά- 
χαν Στράους, εσκηνοΟετηΟη δέ υπό τοΰ Κάρλ ‘Λ»»νΧ 
Πρωταγωνιστούν οί : "Ερμαν Τίμιγκ, Λιάν Ντέγιεο ας ςκιι 
Μοζερ κ. ά. '
, ~Αί προπαρασκευαί διά τό Φιλμ «Furst Woronzeff- 
ετελείωσαν. "Ως πρωταγωνιστής τοΰ έργου τούτου προοε- 
ληφθη ο μεγάλης αξίας καρατερίστας ηθοποιός τοΰ Θεά
τρου «Θαλεια» τοΰ Αμβούργου "Αλμπρεχτ Σένχαλς, πρώ
την φοράν εμφανιζόμενος έπί τής όθόνης.'

—Είς το ίδιον έ'ργον καί παραπλεύρως τής πρωτα
γωνίστριας Μπριγκίττε Χέλμ, θά έμφανισθή ή νεαρά καλ- 
λιτεχνις τοΰ Δημοτικού Θεάτρου τής Λειψίας Hansi 
Knoteck, ή όποια ήδη έχει ντεμπουτάρει στό «Παλάτι 
του Ουμβερτου- —«Schloss Hubertus», νέον έπίσης Φίλα τής Ουφα. 1

°λλ“ ,διά ™ «φετεινής παραγωγής έργον
« Ο Παγκανινι». Κατά πληροφορίας έκ Βερολίνου, ή ’Α
νώνυμος Εταιρία Cinema-Film, μεταξύ πολλών άλλων 
ταινιών, τάς οποίας προσφάτως διέθεοεν είς τάς διατρό- 
ρους χωράς, τό «Paganini» ήγοράσθη είς τήν ’Αργεντι
νήν, Παραγουάην Οΰραγουάην, Βραζιλίαν, 'Ελλάδα, Ρου
μανίαν καί Ιταλίαν μέχρι σήμερον. Είς τήν τελευταίαν 
ταυτην Χωράν, τό φιλμ τοΰτο θά ντουμπλαρισθή είς ιτα
λικήν γλώσσαν.
- ν~Τ° “’’θϊευ·,ια νκ,22ας παρελθ. μηνάς ηύτοκτόνησεν 
’1. ^ενελαντ έντός ένός ξενοδοχείου τοΰ Βερολίνου. 
Ια αίτια οφείλονται είς νευρασθένειαν τής καλλιτέχνι- 
δος η οποία, κατόπιν τοΰ πρό 5 περίπου μηνών έπισ’υυ- 
Ραννος θανατου του συζύγου της, είχε περιέλθει είς μίαν 
ρασεϊαν απαγοήιευσιν.

Από εεών η ατυχής Σέντα ύπήρ'ξεν χαρινωμένος άν- 
τιπροσωπευτικύς τύπος τής κτλλιτεχνΐκής Κοινωνίας’ τοΰ 
Βερολίνου. Από τήν σκηνήν ένός Καμπαρέ μετεπήδησεν 
εις το Κινηματοθέατρον, είς τό όποιον έδρασε πολύ κατά 
τα πρώτα χρόνια τών ηχητικών ταινιών, τελευταίως δέ 
εις ενα ρόλον τοΰ έργου τή; Universal-Films «Xordnol 
ahoi».

_ Τθ τρ ιγικόν ιελο; της τοσον εύθυμου καί προσφι
λούς μτατά το παρελθόν καλλιτέχνιδος προύξένησε βαθεϊ- 
αν λύπην είς τού; γερμανικούς κύκλους τοΰ Κινηματο
γράφου.

Ο ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 1
ΕΧθΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΡΑΑΙΟΤΕΧΗΙΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ

(1η πάροδος όδοΰ Πατησίων)

«a#®·—

Είναι τή μόνα μηχανήματα πού πραγιια. 
τικά έξνπηρετοΰν κά&ε έπιχειρηματίαν Κι
νηματογράφον, έπειδή είναι απλά είς τήν 
χρήσιν. Λειτουργούν άπ εΰ&είας είς τό 
ρεύμα τής πόλεως καί εΐνε έφαμιλΛα τών 

Ευρωπαϊκών είς φυσικήν άπόδοσιν.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ Τ0Υ_Σ1ίΜ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΜ
Ό Βασιλεύς τοΰ Σιάμ, περιοδεύων κατ αύτάς 

άνά τάς σημαντικωτέρας μεγαλουπόλεις τής Γερμα
νίας. έστάθμευσεν καί είς Φραγκφουρτην. Επι τη 
εύκαιρία ταύτη, έπεσκέφθη τήν λουτρόπολιν Χομ- 
πουργκ ένθα πλειστάκις κατά τό παρελθόν ό πατήρ 
τουΧουλαλά Γκόρν έκαμε λουτροθεραπείαν.

Ό νεαρός Βασιλεύς τοΰ Σιάμ εΐνε ένας_ θερμός 
έρασιτέχνης τής φωτογραφικής καί φίλος τής Κινη
ματογραφίας. Σπανιότατα θά τόν ιδη κάνεις, χωρίς 
νά κρατή στά χέρια του φωτογραφική Μηχανή.

Τρέφει έξαιρετικόν έπίσης ένδιαφέρον δια τας κα
λάς κινηματογραφικός ταινίας. Εύθύς ως έπληροφο- 
ρήθη ό Βασιλεύς τοΰ Σιάμ δτι καώ έπαναληψιν σή
μερον έν Γαλλία προβάλλεται το εργον «Κορίτσια 
μέ στολή», έξεδήλωσε τήν ζωηροτάτην έπιθυμιαν να 
παραστή είς τήν προβολήν τής δυνατής απο πασης 
άπόφεως καί μοναδικής είς τέχνην γερμανικής αυ
τής ταινίας. , , , - , ,

Δυστυχώς κατ’ άκοιβής περί τα μέσα του λη- 
ξαντός μηνός, τό φιλμ τοΰτο ειχεν άπουυρθη άπο 
,ό πρόγραμμα τοΰ Κινηματοθεάτρου. Δια τον λόγον 

οΰτον, ό Βασιλεύς τοΰ Σιάμ έξεδήλωσε τήν νεωτε- 
ταν έπιθυμιαν του νά παραστή είς ετερον Φ_ιλμ το 
pWiegenlied», προβαλλομενον τας ήμέρας τής 
Φραγκφούρτην έπισκέψεώς του είς τό Κινηματοθεα- 
τρον Gloria Palast. , , ,

Ό Βασιλεύς τοΰ Σιάμ έπραγματοποιησε την _ επι
θυμίαν καί διά τόν πρόσθετον άκόμη λόγον του να 
γνωρίση επάνω είς τήν όθόνην τήν πρωταγωνίστριαν 
Δωροθέαν Βίκ.

ΤΟΥΤΟ ΑΓΊΕΔΕΙ—ΑΝ

αί γενόμεναι έντός τών τελευταίων 4 μη 
νών έγκαταστάσεις είς τούς 

ματογράφους.
κάτω&ι Κινη

ΠΑΛΛΑΣ

ΤΡΙΑΝΟΝ

ΑΣΤΗΡ

ΒΕΡΝΤΕΝ

ΠΑΝΘΕΟΝ

ΑΤΤΙΚΟΝ

Σ0Ν1Α

Γνωρίζουν ήδη οί αναγνωσται μας άπό τάς ειδή
σεις του καθημερινού τύπου δτι τήν νύκτα τής 21-ης 
παρελθόντος 'Ιουλίου συνελήφθη καί έφονεύθη ύπό 
τών άστυνομικών τοΰ Σικάγου ό διάσημος καί έπι- 
κίνδυνος ληστής Ντίλλιγκερ, τόν όποιον ό Ροϋσβελτ 
ειχεν επονομάσει «ό ύπ’ άριθ. 1 έχθρός τής ’Αμε
ρικής».

Άξιοσημείωτον εΐνε δτι ό φόνος του έλαβε χώ 
ραν είς τό Χώλλ τοΰ Biograph-Theater τοΰ Σικάγου, 
ένθα ό ληστής είχε ποιρακολουθήσει άπό τής όθόνης 
του Κινηματογράφου ένα ληστρικόν φιλμ φέρον τόν 
τίτλον « Ενα Μελόδραμα άπό τό Μανχάταν»,

ΑΤΤΙΚΟΝ

(Κορίνθου) 

(Καλαμών) 

(Πειραιώς) 

(’Αθηνών) 

(Χαλκίδος) 

(Τ ρικκάλων)

(’Αθηνών) 

(Τ ριπόλεως)

(’Αθηνών)

Γ. Τσαντίλας 

■ Άγγελόπουλος 

Μ. Μιχαηλίδης

■Ε. Καρρά

Π. Μαρόγλου 

Α. Μαργαρίτης 

Ν. Κανταρέλλης 

Γ. Χριστόπουλος

Ε. ΚαρράΡ0Ζ1ΚΛΑ1Ρ
ΣΙΝΕ ΜΟΥΒΙΤΟΝ (’Αργοστολιού) Κ.Λιβιεράτος 

Ν. Κουρουιάκης 
Κ.Λ.Π.

ΕΣΠΕΡΟΣ (Καλαμών)
Κ.Λ.Π. Κ.Λ.Π,

ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΏΝ ΦΙΛΜ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ

Ή περί τάς άρχάς τοΰ τρέχ. μηνός Αύγούστου 
λαμβάνουσα χώραν ’Έκθεσις ταινιών έν Βενετίφ 
έγνωστοποίησεν πρός τήν διεθνή όμοσπονδιαν του 
Κινηματογραφικού τύπου δτι δύναταινά συγκρότηση 
έν τή Βενετία εν διεθνές Συνέδριον.

Τό Βελγικόν Τμήμα τής διεθνοΰς 'Ομοσπονδίας 
άποστέλλει τήν πολυμελεστέραν, έξαιρέσει των Ιτα
λών φυσικά, άντιπροσωπείαν τόσον δια την ΕκΟεσιν, 
δσον καί διά τό Συνέδριον. , „ ,

Ή 20 μελής αΰτη άντιπροσωπεια του Βελγίου 
έτέθη ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Γεν. Γραμματεως κ. 
Ντιουβέρ.

έν Βενετίςχ

διευθυνται
ΕΠΑΡΧΙΑΚΏΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Τά μονόφυλλά σας τάς υποδέσεις τών έρ
γων σας τά φέϊγ βολάν, και παν σχετικόν 

μέ τάς διαφημίσεις σας.
ΑΠΟΤΑΝΘΗΤΕ

ΕΙΣ ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Ν I Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 14 - Α©Η Ν AI - Τ Η Λ. 23-593

Έκτέλεσις ταχεία
'Άμεσος ταχυδρομική άποστολή

ΤΙΜΑΙ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΙ
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ZEISS IKONa.g.Dresden

πλιφικατέρ, μεγάφωνα κ.λ.π.) κατάλληλοι δι’

Ό παραπλεύρως νέος 
τύπος όμιλούσηςέγκα- 
ταστάσεως ERNEMANN 
VII αποτελείτήντελευ- 
ταίαν λέξιν τής ραδιο- 
μηχανικής τέχνης. ’Έ
χει δλα τά πλεονεκτή
ματα τοΰ τύπου ERNE- 
MANN V καί έπί πλέον 
ολόκληρον τόν μηχανι
σμόν τοΰ ήχου (Μούβι
τον καί μοτέρ) μέσα 
είς τό κεφάλι τής μη

χανής προβολής.

e e &
Καθιστώμεν έπίσης 

γνωστόν πρός τούς εν
διαφερομένους Διευ- 
θυντάς Κινηματογρά
φων, δτι τά παγκοσμί- 
ως γνωστά έργοστάσια 
Zeiss Ikon fl.G.Dres
den έθεσαν είς κυκλο
φορίαν, φθάνουν δέ 
καί είς Ελλάδα λίαν 
συντόμως, πλήρεις ή 
χητικαί έγκαταστάσεις 
όμιλοΰντος Κινηματο
γράφου (Μούβιτον, άμ- 

αίθούσας άπό 500— 2500 θέ
σεις, θά διατεθούν δέ είς τούς έπιθυμοΰντας, είς τιμάς καί τρόπους πλη 
ρωμής έξαιρετικώς ευνοϊκούς.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ
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