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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμέ ου.)
"Οιαν δέν ήθελε νά κοιμηθή, φαίνεται νά ένόμιζεν 

δτι και κανείς άλλος είς ιό σπίτι δέν ήθελι. Έκτυποι- 
σε διαρκώς τό κουδούνι δλην τήν νύχτα. Μέ έφώναζε νά 
πάρω ή νά τής φέρω τά γατιά. Ήθελε νερό ή καμμιά 
εφημερίδα. Πάντοτε κάιι ήθελε τά μεσάνυκτα.
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ίΰΐβίοζέρα άναωαράσίασις τής 

ακμής και ωαρακμής Ιής &lvto- 
κραίορικής ΤΙνμιις ιών Τσάρων

ANQNY/ΛΟί « ΕΤΑΙΡΕΙΑ^

ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ Βενιζέλου 7

Θεμιστοκλέους 15

ΑΝΛΡΑΣ €ΙΣ ΟΛΑ ΤΗΣ

Δέν τήν είδα ποτέ νά κρατή βελόνη σιά χέρια της, 
λέγει ή Σίγκριντ. "Ερραπτα έγώ δ,τι έχρειάζετο άν κ ιί ή 
Γκάρμπο δέν είχε πολλά ραψίματα. Έφόρει ανδρικές πυ- 
τζάμες μεταξωτές καί μέ κολλάρα, τά όποια έκλειναν στό 
λαιμό της. Αί μπλοΰζαι, τάς οποίας έφόρει μέ τό τζέρσεϋ, 
ήσαν σάν ανδρικά ΰποκάμισσα. Είχε μεγάλην συλλο
γήν ανδρικών γραββατών είς όλους τούς χρωματισμούς. 
Αί κάλτσαι της δέν ήταν μεταξωτοί καί τό καλοκαίρι φο
ρούσε «τσουράπια».

—Ήγόραζα τά παπούτσια της, συνεχίζει τώρα ό Γου- 
σταΰος, "Εφερε τό μικρότεροι’ ανδρικόν μέγεθες. Ποτέ 
δέν έβαζε στενά παπούτσια ή μέ ψηλό τακούνι.

"Οταν έκινηματογραφεΐτο τό «Φιλί» έφαίνετο καθαρά 
ότι στήν Γκάρμπο ήρεσεν ό νεαρός Λιοϋ "Αϋρε., ό όποι
ος έδοξάσθη άργότερον είς τό «Δυτικόν Μέτωπον ηρεμία». 
Τήν είδαν συχνά νά φλυαρή μαζί του. Εκείνος τής έζη- 
τοϋσε καθημερινώς φωτογραφίαν μέ τό αϋτόγραφόν της. 
Καί ή Γκρέττα αντί νά στρέψη τά νώτα καί νά φτ'ιγη, 
όπως έκαμνε συνήθως, τόν έκύτταζε γελώσα καί τοΰ 
έλεγε :

— Θά σοϋ τήν δώσω κάποια μέρα.....
"Ελεγε πάντοτε είς τόν Λιοϋ, δτι φορεΐ ωραία πουκά- 

μισσα. Μιά μέρα πού τόν είδε νά φορή ένα ωραίο πρά
σινο ΰποκάμισσο’, έξέφρασε τόν θαυμασμό της καί τοϋ εί
πε οτι θά ήθελε καί αυτή νά είχε ένα τέτοιο.

Τό άλλο απόγευμα, μόλις έγύρισε είς τό σπίτι της άπό 
τό στούντιο, εύνε ένα δέιια μέ δυό ύποκάμισσα ποί> τής 
έστελνεν ό Λιοϋ.

«'Π Γκάρμπο, δέν μετεχειρίζετο ποτέ λοσιόν, συνεχίζει 
ή Σίγκριντ. Δέν τήν είδα ποτέ νά βάζη κρέμα στό πρό
σωπό της. Σπανίως, τό έτριβε μέ ένα κομμάτι πάγου. 
Είς τό τραπεζάκι της έπάνω δέν είχε τίποτε άλλο άπό 
λίγη πούδρα.

• Ούτε άρώματα έχρησιμοποίει. Είχε μία μποτίλια, άλλά 
δέν την ήγγισε ποτέ. Τό μόνον άρωμά της ήτο τό σα
πούνι. Ή Γκάρμπο, έφρόντιζε γιά τά μαλλιά της μόνη 
της. Τά έλουζε καί κατόπιν τά περιέβρεχε μέ χαμέμηλο, 
τό όποιον τούς έδιδε μίαν λάμψιν.

»* *Η  Γκάρμπο, ποτέ δέν έφρόντισε διά τήν τακτοποίη- 
σιν τοΰ σπιτιού της, είμή όταν είσήλθε διά πρώτην φο-

ράν. Δέν τήν έμελλε άν τό τραπεζομάνδυλό της δέν ήτο 
μεταξωτό. Ικανοποιείτο απολύτως μετά κοινά πράγματα. 
Δέν ένθυμοϋμαι νά είχε άγοράσή τίποτε διά τό σπίτι, 
έστω καί ένα βάζο, έτόσον έμέναμεν έκεϊ.

»Άφοϋ έγκατεστάθη εις τό σπίτι της, άντελήφθη δτι 
οί γείτονές της τήν έκύτταζαν περιέργως όταν έβγαινε είς 
τόν κήπον της. Τό πράγμα αύτό'τήν ήνώχλει πολύ.

• Έπανήρχετο εις τό σπίτι καί θυμωμένη έλεγε δτι εις 
τό εξής θά έκολύμβα τόσον ενωρίς τό πρωί, ώστε όλοι 
αυτοί οί περίεργοι νά άναγκάίωνται νά χάνουν τόν ώραΐ- 
ον ύπνον των διά νά τήν ΐδουν. Πράγματι δέ τό έκαμνε 
τακτικά. Τήν ήκουσα πολλάκις νά κολυμβά είς τάς 5 τό 
πρωΐ. Έν τούτοις, ένα πρωΐ, δταν έβγήκε άπό τό λιμνά- 
ριον είδε ένα άνθρωπον, όποιος έστέκετο κοντά εις ένα 
σπίτι καί τήν έκύτταζε μέ κυάλια. 'Αμέσως έξεμά'η. Έ- 
μτήκε στό σπίτι φωνάζουσα ότι δέν ήνο'χε;ο πλέον νά 
τήν κυττάζουν καί δτι θά έφευγε.

»Ηύρα ένα έξαίσιο μέρος μέ πανοραματικιήν θέσιν 
έπΐ τής πόλεως καί έπΐ τοΰ ωκεανού, ένα ωραίο σπίτι μέ 
λιμνάριον, κήπον καί χωρίς γείτονας. Ό γραμματεύς της 
δμως τό διέβαλε καί συγχρόνως μέ έπέπληξε, λέγων δτι 
δέν ήτο δουλειά μου νά βρίσκω σπίτια.

• Ό γραμματεύς αυτός, έφερνε συνήθως είς τήν Γκάρ
μπο τάς έκατοντάδας τών έπιστολών, τάς όποιας έλομ- 
βανε είς τό στούντιο. Δέν άνοιξε ποτέ καμμίαν, εκτός έ- 
κείνων πού προήρχοντο άπό τό έξωτερικόν.

• Κάποτε παρηκολούΟει μέ ένδιαφέρον τάς έπιστολάς 
τάς όποιας τής έστελεν μία Κινέζα. Ποτέ δέν υπέγραφε 
τής φωτογραφίες της, άλλ’ ούτε καί τάς έστελνε. Άλλ* 
ούτε καί έποζάριζε χωρίς τό ένδυμο τοΰ στούντιο. Αί 
φωτογραφίαι μου, μέ τά ένδύματα, τά όποια φορώ, έλε· 
γεν, είνε διά τούς φίλου; μου μόνον !·

Τό θέατρον άρέσει πολύ είς τήν Γκάρμπο, δέν πηγαί
νει δμως τακτικά διότι ό κόσμος τήν παρενοχλεϊ. Μίαν 
φοράν πού άπεπειράθη νά ΰπάγη είς τόν κινηματογράφον 
τής έπετέθη κάποιος μέ τήν πρόθεσι τά τής σχίβη τό φό
ρεμά της καί νά κρατήση ένα κομμάτι ώς άνάμνησιν.

Τότε άκριβώς, μερικοί θαυμαστοί τής Γκάρμπο άνε- 
κάλυψαν τήν διεύθυνσί της. Πρώτη άρχισε νά τής γράφη 
μία δεσποινίς άπό τό Τεξάς, ίσχυριζομένη δτι ήτο συγ
γενής τοϋ Μπριτζ Στίλλερ καί είχε μίαν συστατικήν έπι- 
στολήν έκ μέρους του.

Ό Στίλλερ είχε άποθάνη πρό έτους καί ή Γκάρμπο 
έρριψε τάς έπιστολάς τής δεσποινίδος είς τόν κάλαθον 
τών άχρηστων.

Κατόπιν ή δεσποινίς έκάλεσε τήν Γκάρμπο είς τό τη- 
λέφωνον. Τήν έζήτησε πρώτον έίς τό στούντιο καί δ
ταν ή Γκάρμπο δέν άπήντησε, τήν έκάλεσε είς τό σπίτι 
της. Ή Γκάρμπο έχει τήν ίδιοτροπίαε νά μή θέλη ποτέ
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νά όμιλή άπό τηλεφώνου πρός ξένον.
—Μιτ’όλίγας εβδομάδας, άφηγεϊται ό Γουσταΰος, ή 

Σιγκριντ και εγώ έξυπνήσαμεν έντρομοι ένα βράδυ άπό 
τας φωνας ενός κοριτσιού. «Μις Γκάρμπο, μις Γκάρμπο» 
οι οποΐαι προήρχοντο κάτωθεν τών παραθύρων τοΰ κοι- 
τώνος μας. j κύτταξα τό ώρολόγιάν μου. Ή ώρα ήτο 2 
το πρωί.Εσκυψα άπό τό παράθυρο καί είδα ένα κορίτσι 
και δυο ανδρ’ας ίσταμένους κάτωθεν.

» Εντύθηκα καί έξήλθα. "Οταν τούς ήρώτησα τί θέ
λουν, τό κορίτσι μ >ΰ άπήντησε ο τι θέλει νά ίδό τήν 
Γκάρμπο. 'Λπήντησα δτι ή Γκάρμπο δέν έκάθητο έκεϊ, 
αλλα αυτή επεμεινε, μέχρις δτου ήναγκάσθην νά τήν 
διωξω βιαιως.
, »Τήν επομένην τό πρωί, ή Γκάρμπο, ή δτοία είχε 
ακούση τόν θόρυβον, ήρώτησε τί συνέβαινε. "Οταν τής 
είπα τά διατρέξαντα, έπεδόκίμασε τελείως τήν στάσι μου 
. ,’Μ,ει °λί,Υ°υ? Μήνα; ή Γκάρμπο έλαβε ένα γράμμα 
απο την δεσποινίδα αυτή μέ ένα άπόκομμα εφημερίδας 
υπό τον τίτλον «διατί ή Γκρέτα Γκάρμπο θά άποτυγχάνη 
πάντοτε εις τόν όμιλοϋντα» τόν όποιον είχε γράψη ή Ιδία. 
Είς τό γράμμα έλεγε πρός τήν Γκρέτα, δτι τήν έξεδικεϊτο 
έτσι διότι δέν τήν έδέχθη.

Οί περισσότεροι ήθοποιοί πού έπαιξαν μέ τήν Γκάρ
μπο εις την ίδιαν ταινίαν, εγνωριζαν δτι άπέφευγε νά συ- < 
ναψα σχεσεις μαζί των. Μόλις έτελείωνε μίαν σκηνήν 
εχυτταζτ τά πρόσωπα, μέ τά όποια τήν είχε γυρίσει ωσάν 
να τής ησαν ξένα.

Ό Κάρολο; Μπίκφορντ, ό συμπαίκτης είς μίαν ταινίαν 
είχε τελευταί ος γίνει ηθοποιός τοΰ κινηματογράφου προ
ερχόμενο; από τήν σκηνήν τής Ν. Ύόρκης. “Ηκουε τά 
λεγάμενα δια την υπερηφάνειαν τής Γκάρμπο, άλλά δέν τά 
εφίστευε. Πολύ περισσότερον άφοϋ ή Γκάρμπο έφαίνετο νά 
τον συμπαθή καί νά άστειεύεται μαζί του.

Μίαν ήυεραν, εφερε ένα φίλον του εις τό έργαστήριον 
και τον ετοποθέτησεν έξωθι τοΰ παραπετάσματος όπισθεν 
τοΰ οποίου εΐργάζετο ή Γκάρμπο. ’Από τό μέρος αυτό 
ημποροΰσε νά την βλέπη.

Μίαν ημέραν δ Μπίκφορντ ήθέλησε νά συστήση τόν 
φίλον του είς τήν Γκάρμπο. ’Έσπευσαν νά τήν συναντή
σουν την στιγμήν πού είσήρχετο είς τό δωμάτιόν της Κα- 
τϊπλαγησαν όμως καί συγχρόνως έλυπήθησαν, δίαν τήν 
είδαν να περνά χωρίς ούτε κάν ένα βλέμμα νά τούς ρίψη.

_ “ Γκάρμπο δέν έμτινε ευχαριστημένη άπό τό γύρισμα 
της ταινίας « Αννα Κρίστι». ’Έκρινεν δμως δτι ή Μαρι 
Ντρεσλερ έπαιξε καλλίτερα απο όλους. Τήν επομένην έπήγε 
είς ενα ανθοπωλείου, ηγόρασε μιά άνθόδέσμη άπό χρυ
σάνθεμά και τά προσέφερε στην Ντρέσλερ.

Β Γκάρμπο εστενοχωρεϊτο διά τά γραφόμενα, δτι ή 
Φιφη ντ Όρσαί ήτο φίλη της. Λέν ήθελε ποτέ νά συν
δέεται το ονομα της μέ τό όνομα οίουδήποτε είς τό Χόλ- 
λυγουντ.

Ο Γουσταΰος βέβαιοί ότι ή Φιφή δέν έπάτησε ποτέ τό 
πόδι τη; εις τό σπίτι τής Γκάρμπο. Άφοΰ είδε τό «Ζέστη 
στό Παρίσι» η Γκρέτα Γκάρμπο συνεπάθησε τό παίξιμο 
τής τ·τ’ ’Ορσαί καί έξεδήλωνε τήν επιθυμίαν της νά συ- 
ναντηθή μα ί της. Έκανόνισε λοιπόν μιά βραδυά νά δει
πνήσουν μαζί, καθώς καί μέ τόν Φρέΰντερ καί Σόρενσεν. 
Επακολούθησαν δύο άκόμη γεύματα τϋς Γκάρμπο μέ τήν 

ντ Ορσαι. Κατόπιν ή τελευταία ήρχισε νά διαδίδη ότι 
εινε φίλη τής Γκρέτα καί αυτό έγινε αιτία νά χωρίσουν.

, Κατα την εποχή αυτήν ή Γκρέτα ήτοιμάζετο νά λάβη 
μέρος εις την ταινίαν«Ρομάντζο>. Τό στούντιο δέν κατόρ
θωνε, να εύρη πρωταγωνιστή νά τής άρέση. Ή Γκάρμπο 
εινε απο του; ολίγους «αστέρας» πού έχουν απόλυτον ε
λευθερίαν ως πρός τήν έκλογήν τοΰ πρωταγωνιστοΰ των. 
τέλος, ευρεν ενα νεαρόν.
, Δέν έγνώριζεν δμως ότι ό Γκάβιν Γκόρντον ήτο ένας 

θερ·>οτέρους θαυμαστός της, ό όποιος είχε με- 
ταβη εις το Χόλλυγουντ διότι ήθελε νά εύρίσκεται κοντά 
της. Δεν ηξευρεν δτι εΐχεν έγκαταλείψει τό θέατρον Ικε- 
τευων και παρακαλών νά λάβη μέρος είς μίαν ταινίαν 
μαζί με την Γκάρμπο. Καί κατά σύμπτωσιν ή Γκάρμπο 
τόν εξελεξεν ω; πρωταγωνιστήν της, πραγματο.τοιήσασα 
το ονειρον του I

Ό Τσάρλ Λώτον, δ άπαράμιλλος δηαιουργός τοΰ Νέ- 
ρωνος είς τό «Σημείον τοΰ Σταυρού», μέ τήν εξαιρετικήν 
επιτυχίαν του είς τόν «Ερρίκον VIII. έχει λάβει πλήθος 
λαμπρών προτάσεων. Μέχρι τής στιγμής εινε γνωστόν δτι 
απεδεχθη να είναι ό σύντροφος τής Νόρμα Σήρερ είς τό 
φιλμ «Μαρία Άντουανέττα» τής Μέτρο Γκόλντουϊν καί ό 
πρωταγωνιστής τοΰ έργου «Prince of Darkness» τής Πα- 
ραμαουντ.

νΤθ ζήτημα ποΰ άπασχολεϊ έπί έτος σχεδόν τόν 
Λιουμπιτς καί τούς διευθυντής τής Μέτρο έξ άφορμής 
του ποια καλλιτεχνις θά ύποδυθή τόν ρόλον τής «Εύθύ- 
μου χήρας» είς τήν ομώνυμον όπερέτταν τοΰ Φράντζ Λέ- 
χαρ, φαίνεται οτι δέν έλύθη άκόμη οριστικός. Ουτω μετά 
την Ζανετ , Μακ Ντοναλντ και την Τζόαν Κράουφορντ, 
“ιξιν?ς.κατ,α σειθάν ύπεδείχθησαν ώς πάρτναιρ τοΰ Μωρίς 
Σεβαλιε, σήμερον μία νέα εϊδησις, τελείως άπρόβλεπτος 
αναγγέλλεται : τόν πρωτεύοντα ρόλον είς αυτήν τήν με- 
γαλήν υπέρ παραγωγήν θά ύποδυθή ή Γκλάρια Σβάνσον.

. —'Ρ Κ1γκ B‘vc,°(?> ° δημιουργός τής «Μεγάλης Παρε- 
λασεως» και τοΰ « Αλληλούια» πρόκειται νά «γυρίση» ένα 
νεον φιλμ διά τήν «Μέτρο» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Κό· 
λιν Μούρ.

—■ Ο Μάξ Μπάερ,, ό όποιος έπρόκειτο νά εϊνε ό σύν
τροφος τοΰ μεγαλειτέρου σήμερον αμερικανικό’>«άστέρο;» 
τής Μαίη Γουέστ, είς τό φιλμ «It ain’t no sin» ήκύρωσε 
το συμβολαιον του μέ τήν Παραμάουντ διότι ήξίωσε νά 
γραφή τό όνομά,του μέ ίσα γράμματα μέ την Μαίη Γου 
εστ, πράγμα ποΰ εκρίθη τελείως άπαράδεκτον.

, ~ Γκεϊνο ποΰ ^παρατηρεϊται είς τούς κύκλους τοΰ 
Χολλυγουντ είναι δτι έχει σχηματισθή μεγάλο ρεΰμα ενάν
τιον τή; Τζοαν Κράουφορντ, ή ότοία, δικαίως θεωρείται 
ως η σπουδαιοτέρα σύγχρονος άμερικανίς καλλιτεχνις. Οί 
καλώς πληροφορημένοι υποστηρίζουν δτι ή Νόρμα Σήρερ 
και η Γκρέτα Γκάρμπο έχουν βάλει εις ένέργειαν δ?.α τά 
μεγαλα μέσα ποΰ διαθέτουν διά νά τήν ρίψουν εις τήν 
αφανειαν.

~Διά τήν σαιζόν 1931—1935 ή Παραμάουντ άναγγέλ- 
λει 60 νέα φίλμς, ή Γιουνίβερσαλ 40, έκ’ τών οποίων 15 
ευρωπαϊκής παραγωγή.-, ή Μέτρο καί ή Κολούμπια άπό 
52 κοι η «Φόξ» περί τά 70.
y , —Μετά τόν «Ναπολέοντα» πού «γυρίζει» ό Φράνκ Μπορ- 
ζαζ διά τήν Γουόρνερ, ή «Ράντιο» άναγγέλλει καί μίαν 
«Ζαν ντ’ ’Άρκ», τήν ότοίαν θά έρμηνεύση ή νέα Γκρέτα 
I καρμπο, Καθριν Κέθμπουρν.

Τό νέον φιλμ τής «Φόξ» «Χοΰπ-λά» έκρίθη ώς μέ*  
γας θρίαμβος τής Κλάρα; Μπόου άντιθέτω; πρός τήν«Μα· 
τωμενην Παρελασιν» τοΰ Στερνμπεργκ ή όποια δέν Ικανο
ποίησε πολύ τούς θαυμαστάς τήςΜάρλεν Ντήτριχ.

, Ί ην ημέραν που θα ηρχιζεν η ταινία, έπήγαινε μέ τό 
αυτοκίνητό του στό στούντιο. Φαίνεται δέ δτι ήτο άπορ- 
ροφημένος τελείως είς τάς ονειροπολήσεις του, δέν έκύτ» 
τάζε μπροστά του καί είς μίαν στιγμήν έρριψε τό αύτοκί- 
νητο του είς τό πεζοδρομίαν.

’Οπωσδήποτε, κατόρθωσε νά φθάση μέχρι τοΰ δωμα
τίου του. Ό ίδρώ; έσταζεν άπό τό μέτωπόν του. Καί παρά 
τους φρικτους πόνους του, συνεχρατήθη, άποφασισμένος 
οπωσδήποτε νά έργασθή έκεϊνο τό πρωί I

Δέν κατόρθωσε δμως νά κρατηθή πολύ.
Μετά μαρτυρικήν έργασίαν μιας ώρας έπεσε είς τάς άγ- 
καλας τής Γκάρμπο,

Όταν συνήλθεν εύρίσκετο είς ένα νοσοκομείον. Έπέ- 
μεινε νά φύγη αμέσως διά νά συνέχιση τήν εργασία του. 
Ο ιατρός δμως έσπευσε νά τόν καθησυχάση καί νά τόν 
βεβαίωση δτι τόσον ό διευθυντής του δσον καί ή Γκάρ
μπο ήσαν ευχαριστημένοι απάτην έργασίαν του καί δέν 
επροκειτο νά τόν άπολύσουν.

ΤΕΛΟΣ
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Τό Λονδΐνον απασχολεί άπό ημερών μία έξοχως 
ενδιαφέρουσα δίκη, τήν οποίαν 'εκίνηι εν η ρο σ ας 
ποιγκήπισσα Γιουσσούπωφ, ενάντιον τής αμερικα
νικής κινηματογραφικής εταιρίας Μέτρο I κολντουιν 
Μάϋερ διά τήν ταινίαν «Τό λυκόφως τών 1 σαρών», 
παρμένη άπό τήν ζωήν καί τόν θάνατον του διαβο- 
λοκαλογήρου Ρασποΰτιν.

‘Η ένάγσυσα, σύζυγος τοΰ πριγκηπος 1 ωυσσου 
πωφ ζώντος έπίσης εις Λονδΐνον, ό όποιος ώς γνω- 
οτόν έφόνευσε τό 1917 τόν Ρασποΰτιν. 'Η αγωγή 
έκινήθη, διότι ή πριγκήπισσα έθεώρησε έαυτήν θι 
γομένην άπό τόν χαρακτήρα μέ τόν όποιον τήν εμ
φανίζει ή ταινία τής Μέτρο Γκόλντουϊν.

Είς τήν ταινίαν υπάρχει πράγματι μία ,πριγκη- 
πισσα «Νατάσα» φίλη τοΰ πριγκηπος «Τσεγόντιεφ», 
ή όποια παρουσιάζεται καί ώς ερωμένη τοΰ, Ρα 
σποΰτιν. Γό όνομα «Νατάσα» όπως καί τό όνομα 
«Τσεγόντιεφ» είναι φανταστικά, έδόθησαν δέ ακρι
βώς διά νά μή θίξουν τόν πρίγκηπα καί τήν πριγ 
κήπισσαν Γιουσσουπωφ, τους μονούς επιζώντα, μάρ
τυρας τής τραγωδίας τοΰ Ρασποΰτιν. Εν τούτοις 
κάτω άπό τά φανταστικά αυτά ονόματα διαφαίνεται 
πλήρως ή ιστορική δράσις τοΰ πριγκηπος Γιουσοού- 
πωφ. Ή «Νατάσα»’είνε φίλη του (τοΰ πριγκηπος 
Τσεγόντιεφ» είς τήν ταινίαν), όταν δε ο ποιγκηψ 
τής ζητεί νά γίνη σύζυγός του, αυτή απαντά ότι 
«δέν εινε κατάλληλος», διότι υπήρξε προηγουμένως 
καί εξακολουθεί νά είναι ερωμένη τοΰ Ρασποΰτιν. 
’Ακριβώς τοΰτο, τό-όη δηλαδή εμφανίζεται ώς ερω
μένη τοΰ άνδρός εκείνου, δ όποιος τόσον συνετέλε- 
σεν είς τήν καταστροφήν τής πατρίδας της καί τόν 
όποιον ό σύζυγός της ήναγκάσθη νά φονεύση, άκρι- 
βώς αυτό τό σημείον ή πριγκήπισσα Γιουσσούπωφ 
έθεώρησεν ώς ιδιαίτατα θίγον τήν ΰπόληψίν της. 
Καί δΓ αυτό κυρίως ένήγαγε τήν άμερικανικήν έται 
ρίαν Μέτρο Γκόλντουϊν.

Ή δίκη, ώς εϊνε φυσικόν, προεκάλεσε ζωηρότατον 
ενδιαφέρον, όχι μόνον μεταξύ τής άνωτάτης κοινω
νίας, είς τήν όποιαν ζή τό πριγκηπικόν ζεΰγος 
Γιουσσούπωφ, άλλά καί μεταξύ τοΰ λαοΰ.

Κατά τήν δίκην, δ συνήγορος τής έναγούσης 
ανέπτυξε διά μακρόν τό ιστορικόν τής δράσεως τοΰ 
συζύγου της, διά νά παρί-λληλίση τήν πραγματικήν 
μορφήν τούτου μέ τήν φανταστικήν μορφήν τοΰ 
πριγκηπος Τσεγόντιεφ, όπως τόν εμφανίζει ή ταινία.

Ό συνήγορος έπρότεινεν είς τούς ενόρκους νά 
παρακολουθήσουν τήν τα νίαν, δπερ καί εγινεν είς 
τά έν Λονδίνφ εργαστήρια τής εταιρίας. ’Ακολού
θως δ δικηγόρος τής π λιτικής άγωγής ήρχισε τήν 
άγόρευσίν του μέ τόν στίχον τοΰ Σαίξπηρ : «“Ε

χάσε κάτι πολυτιμότερου άπό τήν ζωήν της».
— «Εινε δύσκολον—είπε -νά φαντασθή τις χει

ρότερον έγκλημα εναντίον μιάς ευτυχούς ύπάνδρου 
γυναικός, εναντίον τής αρετής τής οποίας ουδεις 
μέχοι σήμερον άπετόλμησε τι, ως εκείνο, οπερ απε- 
τόλμησαν οί σκηνοθέται τής^ταινίας, παριστάνοντες 
αύιήν,ώς ύπογύψασαν είς εν άνθρωπόμορφον τέ
ρας, ώς δ Ρασποΰτιν»

Κατόπιν τό δικαστήριον μετά μακράν συσκεψιν 
έξέδωκε τήν άποφασιν του δι ης καταδικάζει την 
Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάΰ ρ είς πληρωμήν 25 χιλιάδων 
λιρών στερλινών (14.500.000 δραχμών) είς τήν πριγ- 
κήπισσαν Γιουσσουπωφ λογφ αποζημιωσεως δια την 
θίγει σαν ύπόληψίν της. „ . , _

ΣΗΜ. «Κιν. Άστέρος.—Δέν έγνώσθη αν δια της 
άνωιέρω άποφάσεως τοΰ δικαστηρ'ου τοΰ Λονδίνου, απη- 
γορεύθη κ ιί ή περαιτέρω προβολή τής ταινίας η αν περι- 
εκότησαν, αί θίγουσαι τήν πριγκήπισσαν σκηναι.

Η “ΣΚΙΑ,, ΤΟΥ ΝΙΚΟΝΤΕΜΙ
•ο Ανγουστις Τζ^νίνα μετέβη ε'ς τήν ’Ιταλίαν διά 

νά .γνρίαη. έκεϊ τήν διασκευήν τοϋ περίφημου έργου 
τοΰ Νικοντέμι «'Η Σκιά». Τό έργον αυτό . τό όποιον 
ιέγυρέσ&η» εις τήν ’Ιταλίαν μόνον τρεις μέχ^ρι σήμερον 
φοράς, είναι αρκετά γνωστόν εις τάς, ‘Α&ήνας τόσον „ 
άπό τόν κινηματογράφον δσον καί από τό νεατρον, 
όπου τό έδίδαξε ή Μαρίκα Κοτοπούλη. Είς το νεον 
φιλμ τοϋ Τζενίνα ψι&υρίξεται δτι &ά πρωταγωνιστήσω) 
ή σύζυγός του, Κάρμεν Μπόνι. Ή ε'ίδησις αϋτη δίν 
φαίνεται νά εν&ουσιάζη τούς κινηματογραφικούς κύ
κλους διότι ή Κάρμεν Μπόη, παρά τό ταλέντο της δεν 
είναι ' ή καταλληλότερα διά τόν δυσκολώτατον ρόλον 
τής ήρωΐδος τής < Σκιάς».

ΠΑΝΤΡΕ/ΘΗΚΕ Ο BA IΣΜΥΛΛΕΡ
'Ο παγκόσμ ος πρωταθλητής τοϋ κολυμβήματος 

Τζών Βαϊσμύλλερ, τόν όποιον θά θαυμάσωμεν εφέ
τος είς τήν ταινίαν «Ό Γαρζάν καί ή σύντροφός 
του» παραγωγής «Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ» παν- 
τρεύθηκε τελευταίως τήν χαριτωμένην Μεςικανίδα 
καλλιιέχνιδα Λοΰπε Βέλεζ.

ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΣ
Είς τόν συνοπτικόν πίνακα των πραγματο 

ποιη&έντων εισιτηρίων ύπό ένός έκάστου Εργου 
α’ βιζιόν, τόν δημοσιευ&έντα εις τό ΰπ &ρι&. 3 
(327) τεΰχος τοΰ αΚινημ. Άστέρος», έκ παρα
δρομής έσημειώ&ησαν ώς πραγματοποιηβέντα 
ύπό τοϋ Εργου «Τό Καρίβι τής Αμαρτίας*  ή τΤό 
στοιχειωμένο καράβι» 4949 εισιτήρια, ένφ 
πραγματικώς πρόκειται περί 7694 εισιτηρίων.

“ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΗΡ,.
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1 Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ Συνεργασία κ. ΒΙΟΝΟΣ ΠΜΠΡ/ΛΙΧΑΛΗ ?

ΠΑΡΑΓΩΓΗ “PARAMOUNT.,

ΞΑΝΘΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
(Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη συγχρόνως εις 

«dubbing» τά «Παλλάς» καί «Πάνθεον»
Εκμετάλλευσις : Άνων. Κινημ. Εταιρίας

Είναι γνωστά, εις τούς περισσοτέρους, τά έπει- 
σόδια του Στέρνμπεργκ.μέ τήν «Παραμάουνι· · έξ 
αφορμής του έργου τούτου. Ό διάσημος σκηνοθέτης 
ευρίσκων *ΰπερβ ολικά κουιο. (είναι ή έκφρασίς του) 
τό σενάριο ποΰ τοΰ ένεπιστεύθησαν, ήρνήθη κατ’ άρ- 
χήν νά τό σκηνοθετήση. Εις τήν έπιμονήν τής εται
ρίας του ήναγκάσθη νά ύποχωρήση άλλά άφοΰ προ
ηγουμένως έδήλωσε, καί διά τοΰ τύπου άκόμη, δτι 
δέν ευθϋνεται διά τό άποτέλεσμα. Ή εύσυνείδητος 
αυτή ένέργεια, ή όποια τιμά πραγματικώς τόν Στέρν- 
μπεργκ, μάς άφοπλίζει άπό τοΰ νά εϊμεθα αυστηροί 
άπέναντι του. Διότι έάν δέν εϊχομεν λάβει γνώσ ν 
τών άνωτέρω, άσφαλώς ή δυσαρέσκειά μας θά έξε- 
δηλωνετο κατά τοΰ σκηνοθέτου. Ή «Ξανθή ’Αφροδί
τη» είνε ένα φίλμ, «tire par les cheveux» χωρίς αρχήν 
και τέλος εις τό οποίον ή Μάρλεν Ντήτριχ σημειώνει 
τήν πρώτην της άποτυχίαν. Όφείλομεν νά όμολογή- 
σωμεν δτι διά τό τοιοΰτον δέν είναι ύπαίτιος ή ίδια 
Ό ρόλος τής «κατατρεγμένης, μητέρας ποΰ τής ένε- 
πιστευθησαν; δεν ταιριάζει διόλου μέ τό είδος της. 
^Χει μερικές στιγμές καλές, δπως έπί παραδείγμα- 

τι τήν στιγμήν ποΰ πρρσπαθεΐ νά γοητεύση τόν α
στυνομικόν, άλλ’ αύτό δέν είναι άρκετόν δ? ένα Φίλμ 
εις τό όποιον άπ’ άρχης μέχρι τέλους εύρίσκεται 
έπι σκηνής. Κατόπιν ή ιδέα νά ντουμπλάρουν καί μά
λιστα ανεπιτυχώς, καί τά τραγούδια της άκόμη μοΰ 
είναι ακατανόητος. ’Αλλά καί ή σκηνοθεσία) τοΰ 
Στέρνμπεργκ δέν μάς ικανοποιεί πλήρως 'Έχει 
;Χρωμα» καί «ποικιλίαν, άλλά τής λείπει ή ψυχή. 
Ο Στέρνμπεργκ σκηνοθετήσας τό έργον κατά πα
ραγγελίαν, περιωρίσθη εις τήν ενσυνείδητον απλώς 
εκτέλεσιν τουτου, χωρίς νά βάλη τίποτε άπό τόν 
έαυτόν του.

, Άπό τούς ήθοποιούς ποΰ λαμβάνουν μέρος ιδιαι
τέρως καλός ό μι,κρός Ντίκι Μοόρ, μέ τό αφελές καί 
χαριτωμένο παίξιμό του. Ό Γκάρρυ Γκράντ συμπα
θής εις την έμφάνισιν άλλά όλίγον ψυχρός. "Οσον 
άφορα τόν Χέρμπερ Μάρσαλ, ό όποιος ύποδόεται 
τόν σύζυγον, άποροΰμεν διά τήν έκλογήν του.

_ Γενικώς, πρόκειται περί έργου, τό όποιον άσφα
λτος δεν μπορεί νά καταταχθή εις τό ένεργητικόν 
των δημιουργών του. Εις τάς Αθήνας λόγω τοΰ τί
τλου του καί του όνόματος τής πρωταγωνίστριας 
του, συνεκέντρωσεν αρκετόν κόσμον.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ Δρος ΜΑΜΠΥΖ 
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη στόν’Απόλλωνα» 

’Εκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
_ Τό φιλμ ,αύτό άποτελεΐ συνέχειαν τρόπον τινά 

του άλησμονήτου άστυνομικοΰ έργου “Δόκτωρ Μα- 
μπύζ,, ποΰ προεβλήθη πρό δεκαετίας περίπου εις τό 
“Σπλ έντιτ„; Μέ τό έργον έκεΐνο άνεδείχθη καί έπε- 
ρλήθη ο Φρίτς Λάγκ, ό όποιος μεταγενεστ.έρως μάς 
'ω?.«»τα ,’Τρία κεΡι“„ τούς “ΝιμπελοΟγκεν,. καί 

την Μητροπολιν., τρία δηλαδή άπό τά σπουδαιότε- 
ρα φιλμ ποΰ παρήγ^γε μέχρι σήμερον ό κινηματο
γράφος. Μετά τήν ‘Μητρόπολιν,, δμως ό φρίτς Λάγκ 
έπαυσε να προοδεύη. Έκουράσθη ; “Εδωσε δτι είχε 

νά δώση ; παροδική κατάπτωσής; “Αγνωστον. Τό βέ’ 
βαιον πάντως είναι δτι ούτε τό “Άπό τής γής εις 
τήν σελήνην,, οΰτε τό “Ρ. ό δολοφόνος,, (ό Δράκος 
τ°ϋ Ντύσσελντορφ) ήσαν άντάξιά του. Ή “Διαθήκη 
τοΰ Δόκτορος Μαμπύζ,, άνήκει μάλλον εις τήν κα
τηγορίαν τών δυο τελευταίων. Είναι άσφαλώς καλόν 
άστυνομικόν έργον, άλλά δέν είναι άντάξιον τοΰ 
μεγάλου Φρίτς Λάγκ. Τό σενάριο τής Τέα φόν Χάρ· 
μπου δέν είναι άπό τά πλέον πρωτότυπα, άλλά τό 
ταλέντο καί ή δύναμις τής ύποβολής τοΰ δαιμόνιου 
σκηνοθέτου, μετέβαλον αύτό τό “fait divers., εις μίαν 
μυστηριώδη, σκοτεινήν καί άγωνιώδη περιπέτειαν, 
κατά τήν όποιαν ό ύπνωτισμός παίζει ένδιαφέροντα 
ρόλον. "Ολον τό φιλμ παρουσιάζει άναμφισβήτητον 
θεαματικόν ένδιαφέρον.

.Μεταξύ τών πλέον έπιβλητικών σκηνών, πρέπει 
νά άναφέρωμεν τήν νυκτερινήν καταδίωξιν μέ τό αύ- 
τοκ£νητον τοΰ καθηγητοΰ Μπάουμ ύπό τών άστυνο- 
μικών, ή όποια είναι πράγματά περίφημος, τάς σκη 
νά.ς τής τρέλλας, καί τήν πυρκαϊάν τών έργοστασίων 
ή, όποια άποτελεΐ καί τό κλοΰ» τοΰ φίλμ. Άλλά δια- 
τί δ διάλογος νά είναι τόσον άφθονος ;

Οι ήθοποιοί είναι δλοι στούς ρόλους των. Αύτό 
άλλωστε είναι γνωστόν διά κάθε φίλμ τοΰ Φρίτς 
Λάγκ, οπού οί ήθοποιοί γίνονται «άνδρείκελλα» ύπό 
τήν διεύθυνσίν του.

Γε/ϊκώς πρόκειται περί περιέργου καί ένδιαφέ- 
ροντος φιλμ, τό όποιον προερχόμενον άπό οίονδή- 
ποιε άλλον σκηνοθέτην, θά μάς άφηνε μεγάλην έν- 
τόπωσιν. Άπό τόν Φρίτς Λάγκ έχομεν πολύ μεγα- 
λυτέρας άπαιτήσεις. Πάνιως άξίζει νά τό δή κανείς.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ FRAGO-FILM

ΟΤΑΝ ΜΕ ΓΕΛΑΣΕΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ 
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη στό «Πάνθεον- 

’Εκμετάλλευσις: Άμολοχίτη -Βουλγαρίδη
ΆρκοΟν μερικές παρόμοιες όπερέττες άκόμη διά 

να κάμουν τό κοινόν μας νά άηδιάση τελείως τό εί
δος,αύτό. Πράγματι,, περισσότερον “κουτόν,, κατα
σκεύασμα, είναι άδύνατον νά φαντασθή κανείς. Καθ’ 
δλον τό πρώτον ήμισυ του φίλμ δέν μάς παρουσιά- 
ζουν παρα τό ταξεΐδι ένός ζεύγους νεονύμφων, κα- 
τά δέ τό υπόλοιπον μίαν άφελή ίστοριοΰλαν ’ένός 
κολλιέ. Δέν ύπάρχει τίποτε τό ένδιαφέρον ή τό πρω 
τότυπον εις τήν παραγωγήν αύτήν τοΰ Έμο (έλη- 
σμόνησα, τό δνε,ιρον τής Μάρθα “Εγκερτ, τό όποιον 
διαρκεϊ δμως δύο μόλις λεπτά). Τό συμπέρασμα εί
ναι δτι λυπούμεθα την Μάρθα “Εγκερτ, διότι έλαβε 
μέρος εις τήν κό:τ ευφημισμόν αύτήν όπερέτταν, το- 
σούτω μάλλον καθόσον λογω τής δημοτικότητός της 
έγένετο άφορμή νά παρασύρη πολλούς θεατάς να 
παρακολουθήσουν τό φίλμ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ PARAMOUNT

ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 
(ΌμιλοΟσα άγγλιστί) Προεβλήθη εις τό “Παλλάς,, 

Εκμετάλλευσις : Άνων. Κινημ. Εταιρίας
’^πί τέλους ! ’Ιδού καί μία όπερέττα μέ άξιώσεις. 

u Μαμουλιάν, ο περίφημος δημιουργός του
Δοκτωρος Τζέκυλ,, μέ τό έργον αύτό μάς άποδει- 

κνυει οτι είς οίονδήποτε είδος, έστω και εις τήν έλα- 
φραν όπερέτταν, μπορεί νά ύπάρξη Τέχνη. Τό «Αγά. 

νουν τόσην άδιαφορίαν καί άνικανότητα, διά τήν,σύλ- 
ληψιν τοΰ κλέπτου ; Καί ό έρως, ύπό τάς συνθήκας 
ταύτας, τοΰ Άρνώ μέ τήν Χρηστίνα ; Και τά τραγού
δια καί' ή χαρά τών φυγάδων διά τήν γέννησιν του 
παιδιοΰ, ένώ είναι έξαντλημένοι άπό τήν κούρασιν, 
τήν άγωνιαν καί τήν δίψαν;

Εύτυχώς, έπαναλαμβάνω, ή έξαιρετικη ζωντανή 
σκηνοθεσία μάς κάιινει νά παραβλέπωμεν δλας αυ
τός τάς άφελείας. Ή ερμηνεία τών ήθοποιων πολύ 
όμοιογενής, συγκεντρώνει περί τούς δέκα γνωστούς 
καλλιτέχνας. Τό άξιοσημείωτον είναι δτι «άστέρες» 
πρώτου μεγέθους ώς ή Λίν Νορό, ό Χάνς φόν Σλέ- 
τωβ καί ή Βέρα Μπαρανοφσκάγια ύποδύονται μι
κρούς καί άσημάντους ρόλους. Ό Πιέρ Μπλανσάρ, 
είς τόν ρόλον τοΰ Άρνώ, είναι θαυμαστός άπό φυσι
κότητα καί άλήθεια». Μέ τήν απλότητα, τήν εύλυγι- 
σίαν καί τήν δύναμιν τοΰ παιξίματός του μεταδίδει 
είς τήν ταινίαν έξαιρετικήν ζωήν. Ή Κάτε φόν Νάγ- 
κυ είναι έπίσης άρκετά καλή, άν καί χωρίς μεγάλην 
άτομικότητα. Σημειώνομεν άκόμη τούς Σάρλ Βανέλ. 
Μαίντυ Μπέρρυ, Πιέρ Πιεράντ, Άντρέ Ένγκελμαν, 
Πιέρ Λουΐς, Ραϋμόν Αίμος καί Ρενέ Μπερζερόν.

Έν συμπεράσματι οί «Φυγάδες» παρά τήν με
τριότητα τοΰ σενάριο, είναι ένα μεγάλο φίλμ τό 
όποιον άξίζει νά δή κανείς. Δυστυχώς, δπως συμβαί
νει κατά κανόνα μέ δλα τά άνώτερα έργα, ή έμπο- 
ρική του άξια διά τήν Ελλάδα, δέν μοΰ φαίνεται 
άνάλογος πρός τήν καλλιτεχνικήν του τοιαύτην.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «Μ. G. Μ.»

ΦΡΑ ΝΤΙΑΒΟΛΟ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό

«dubbing» «Αττικόν
Εκμετάλλευσις : Μέτρο—Γκόλντουϊν

Πρόκειται περί παρωδίας τοΰ γνωστοΰ όμωνύ- 
μου μελοδράματος. Άπό τόν “Φρά Ντιάβολο,, του 
Ώμπέρ δέν διετηρήθη παρά ό τίτλος, ό ήρως τοΰ 
έργου καί μερικές άριες. Τό φίλμ έπομένως είναι 
κάτι έξ όλοκλή'ρου νέον, όφειλόμενον είς τούς σενα- 
ρίστας τής “Μέτρο-Γκόλντουϊν,, καί εις τόν σκηνο
θέτην Χάλ Ρότς. , ,

Τό μεγαλύτερον, ίσως δε και τό μοναδικόν, θελ- 
γητρον τοΰ έργου, άποτελοΰν τά κωμικά σκέτς τών 
Λωρελ καί Χάρντυ (Χονδρός καί Λιγνός) μερικά τών 
όποιων είναι δμολογουμένως άπολαυστικά.

Τό σύνολον δέν μάς ικανοποιεί. Ή σκηνοθεσία 
καί έν γένει ή τεχνική ένθυμίζουν τάς πρώτας όμι- 
λούσας ταινίας. Έκ τών ήθοποιών. ό Ντένις Κίγκ 
έχει ώοαίαν έμφάνισιν καί τραγουδά καλά, , καί ή 
Τέλμα Τόντ τήν όποιαν άδικοΰν τά ύπερβολικά σκέρ
τσα, είναι πραγματικώς ώραία. Άλλά 0jn0 άπόψεως 
έρμηνείας καί παιξίματος δλοι πλήν τών δύο δημο
φιλών κωμικών, ύστεροΰν άρκετά.

Τό φίλμ έδώ, παρά τήν καλλιτεχνικήν του με
τριότητα, έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ U. F. Α.

ΒΙΚΤΩΡ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Εκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Πρόκειται περί έλαφράς κωμωδίας, είς τήν όποι

αν ή μουσική παίζει σπουδαΐον ρόλον, ,πραγματο- 
ποιηθείσης ύπό τοΰ Ρέϊνχολντ Σίντζελ έπί ,τή, βάσει 
ένός σενάριο ειδικής του έμπνεύσεως. Εύρίσκομεν 
είς αύτήν μέρη διασκεδαστικά καί άλλα τά όποια 

- ήθελαν νά ήσαν τοιαΰτα άλλά δέν τό επιτυγχάνουν 
παρά τήν προσπάθειαν τών ήθοποιών νά προκαί.έ- 
σουν παντί σθένει τόν γέλωτά μας. "Οπως δμως τά

πα υε αύτή τή νύχτα», παρά τό όχι περιφημον σε
νάριό του, που δέν είναι τίποτε περισσότερόν απο , 
ένα άφελές παραμΰθι, χάρις και μονον, εις την μαε
στρίαν καί τό ταλέντο τοΰ σκηνοθέτου είναι οχι μο- < 
νον μία θαυμασία όπερέττα αλλά ένα άπο_τα ωραιό
τερα καί πλέον κινηματογραφικά έργα που προεβλη- 
θησαν έφέτος. Ή τεχνική του είναι κυριολεκτικως 
καταπληκτική. Ή εύκινησία τής φωτογραφικής μηχα
νής ό ώραίος καί καθαρός φωτισμός, ή καθαρα φω
τογραφία, τά πλούσια καί καλαίσθητα ντεκορ, και 
πλήθος άπό ήχητικοθεαματικά εύρήματα (ως είναι 
έπί παραδείγματι τό ξύπνημα του Παρισιού, το τρα
γούδι τοΰ Μωρίς ποΰ διαδίδεται εις δλην την πολιν, 
κ. ά.) καθιστοΰν τό φιλμ αύτό πρότυπον τεχνικής 
τελειότητας. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ο Μαμου- 
λιάν είναι ένας πραγματικά μεγάλος σκηνοθέτης. 
“Ισως άπό άπόψεως παρατηρητικότητας και αισθαν- 
τικότητος νά ύστερή όλίγον ένός Λιουμπιτς έπι πα
ραδείγματα άλλά άπό άπόψεως καθαρώς έπαγγελ- 
ματικής δέν έχει ίσως σήμερον (μετά τόν θανατον 
τοΰ Μουρνάου) έφάμιλλόν του. ,

Οί ήθοποιοί άποτελοΰν όμοιογενες σύνολον. υ 
Μωρίς Σεβαλιέ είναι πάντοτε ό ίδιος (αύτό δεν ση
μαίνει δτι δέν είναι πάντοτε εύχάριστος) άλλα αυ
τήν τήν φοράν τό παίξιμό του είναι περισσότερον 
φυσικόν. Ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ χαριτωμένη, νό
στιμη καί έπί πλέον καλή τραγουδίσιρια. Άλλα και 
δλοι οί λοιποί συμπράττοντες ήθοποιοί δημιουργούν 
ώραίους τύπους. ,

Τελειώνων έχω νά προσθέσω και μίαν παρατη- 
ρησιν. Λόγω άκριβώς τής περιφήμου τεχνικής του 
καί τής λεπτότητός του, φοβοΰμαι μήπως δέν είναι 
προσιτόν διά τό πολύ κοινόν, τό όποιον, δυστυχώς 
έξακολουθεϊ νά μένη κινηματογραφικώς άμόρφωίον. 
Εϋχομαι ή δημοτικότης τοΰ Σεβαλιέ καί τής Μάκ 
Ντόναλντ νά μή άφήσουν τό φίλμ νά «πέση». Αύτό 
θά ήτο δίκαια ίκανοποίησις διά τό πραγματικά άξιό- 
λογον αύτό έργον.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «U. F. Α.»

ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη εις τό «Σπλέντιτ» 

’Εκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Μετά τό φίλμ «Ή πλωτή νήσος No 1 δέν άπαν

τά·, οί «Φυγάδες» άποτελοΰν τό δεύτερον μεγάλο 
έργον τής Όΰφα· ποΰ βλέπομεν έφέτος. Μία μεγά
λη προσπάθεια καλλιτεχνική, ή όποια τιμά πραγμα- 
τικώς τόν σκηνοθέτην Γκουστάφ Ούσίκυ, άλλά ταύτο- 
χρόνως καί τήν «ΟΟφα», ή όποια έθεσε εις τήν διά- 
θεσίν του άφθονα τά ύλικά καί τεχνικά μέσα. Πράγ
ματι οι «Φυγάδες» όφείλουν τήν έπιτυχίαν των άπο· 
κλειστικώς καί μόνον είς τόν δημιουργόν των, ό 
όποιος μέ τήν θαυμασίαν σκηνοθεσίαν του καί τήν 
άπαράμιλλον δεξιοτεχνίαν του εις τήν διεύθυνσίν τοΰ 
όχλου, κατορθώνει νά κάμη τόν θεατήν νά λησμονή 
τάς άφθονους άπιθανότητας τοΰ σενάριο. Τό τελευ- 
ταΐον είναι καί τό άσθενές σημεΐον τοΰ φίλμ, Είναι 
κρίμα μία τόσον μεγάλη προσπάθεια νά άδικεϊται 
άπό τήν πτωχήν φαντασίαν τοΰ συγγραφέως. Εκτός 
τοΰ δτι ύπόθεσις σχεδόν δέν ύπάρχει (δλον τό έρ
γον είναι ή προσπάθεια μερικών άνθρώπων νά πε
ράσουν τά κινεζορωσσικά σύνορα) καί τά όλίγα 
πράγματα ποΰ θέλουν νά μάς δείξουν βρίθουν άπό 
άπιθανόνητας, ύπερβολάς καί έλλειψιν στοιχειώδους 
ψυχολογίας. Πώς είναι δυνατόν έπί παραδείγματι οί 
Ρώσσοι άστυνόμοι, οί όποιοι έρευνοΰν προσεκτικώς 
τόν σταθμόν διά νά ευρουν τούς φυγόδας νά μήν 
άκούσουν τόν έξωφρενικόν θόρυβον ποΰ κάμουν οδ- 
τοι διά νά διορθώσουν τήν σιδηροδρομικήν γραμ
μήν ; Καί ό Άρνώ'ποΟ κλέβει μόνος του ένα βαγόνι 
μέ ύλικά ; Καί οί Κινέζοι στρατιώται, οι όποιοι δείχ
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έπιτυχή σημεία είναι σχεδόν ίσα μέ τά Ανεπιτυχή, 
ό θεατής δέν έχει παρά νά λησμονήση τά δεύτερα 
κα'ι νά συγκράτηση τά πρώτα. Υπάρχουν άλλωστε 
τόσα φιλμ τελείως,αποτυχημένα, ώστε πρέπει νά εϊ- 
μεθα επιεικείς δι ενα εργον ως τό ύπό κρίσιν. τό 
όποιον έχει άρκετά σημεία ικανοποιητικά.

, Μεταξύ τών έπιτυχημένων σκηνών σημειοΰμεν 
την πρώτην έμφάνισιν είς τό μικρό μιοΰζικ χώλλ τής 
Σουζάνας, τάς σκηνάς είς τό κακόφημον καμπαρέ 
του Λονδίνου καί τό τελικό νούμερο τοΰ Βίκτωρος 
ποΰ εμφανίζεται ως γυναίκα είς τό άριστοκρατορι- 
κον θέατρον τοΰ Λονδίνου. Ή άρχή, είς τό θεατρι
κόν πρακτερεΐον, τρακάρει άδικαιολογήτως, δπως 
έπίσης μοΰ φαίνονται τελείως περιττοί αί σκηναί τής 
αποτυχημένης μονομαχίας, τό φλέρτ τοΰ Βίκτωρος 
με μιαν φιγκιουράντ τοΰ μιοΰζικ χώλλ, καθώς καί 
ολοι εκείνοι οί έμμετροι διάλογοι οί όποιοι πα
ραγεμίζουν αδίκως τήν ύπόθεσιν, καί έπιβραδύ- 
νουν τήν δρασιν τοΰ φίλμ. Μετά τά ώς άνω λεχθέν- 
τα_όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ή σκηνοθεσία 
του Σίντζελ είναι πολύ ζωντανή καί πλουσία, ή φω
τογραφία πρώτης τάξεως καί ή μουσική τοΰ Φ. 
Ντοελλε ευχάριστή. ,’Από τούς ήθοποιούς ή Ρενάτε 
Μυλλερ σημειώνει μίαν πρώτης τάξεως έπιτυχίαν 
εις τον ρόλον τής Βικτωρίας. Έπιπροσθέτως φορεΐ 
με πολλην χάριν τό ανδρικό κοστούμι. Ό Χέρμαν 
Τίμιγκ, δ όποιος άγνωστον διατί, έχει είς τήν Γερ
μανίαν φήμην μεγάλου κωμικοΰ, (αύτό έμεΐς τουλά
χιστον μέχρι σήμερον δέν κατορθώσαμεν νά τό δια- 
πιστώσωμεν) κρατεί τόν ρόλον τοΰ Βίκτωρος. Είναι 
άρκετά υπερβολικός, καί άν ενίοτε κατορθώνει νά 
μας προκαλή τον γέλωτα, αύτό τό όφείλομεν μάλ
λον είς τάς κωμικός καταστάσεις τοΰ φίλμ παρά είς 
τό ταλέντο του. Ο Αντολφ Βόλμπρυκ φορεΐ μέ με- 
γάλην κομψότητα τό φράκο.

, Γενικώς,πρόκειται περί έργου, τό όποιον παρά 
Tot' μειονεκτήματά του, Ήθ(ρο(κολ.ουθεΐτο(ΐ ευχάριστο 
και τό όποιον δέν στερείται έμπορικής άξίας.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ "LIANO FILM,,

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ
χ (Όμιλοΰσα γαλλιστί)

Προεβλήθη είς τά «Παλλάς» καί «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις : Α. Ε. Κ. Ε.

Εις,τήν εποχήν τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου, τό 
γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Κλώντ Φαρρέρ είχεν ήδη 
«γυρισθή < ,εΐς ταινίαν μέ πρωταγωνιστάς τόν ’Ιάπω
να Σεσσού Χαγιακάβα καί τήν σύζυγόν του Τσούρου 
’Αοκί. Τήν,φοράν ταύτην τήν κινηματογράφησή; του 
α,ν-λαβεν ο Πικόλαος Φάρκας, δ περίφημος όπερατέρ 
εις τον οποίον οφείλονται, μεταξύ άλλων, καί αί ώ- 
ραιαι φωτο,γραφίαι τοΰ «Δόν Κιχώτου». Μέ τήν πρώ
την του ταύτην προσπάθειαν σκηνοθεσίας δ Φάρκας 
επέτυχε πλήρως. Ή «Ναυμαχία» του είναι ενα με
γαλειώδες φίλμ, θαυμάσια φωτογραφημένον καί μον- 
ταρισ,μενον,καί είς τό όποιον ό δημιουργός του άνα- 
δεικνυεται ικανός σκηνοθέτης τόσον είς τήν διεύθυν- 
σιν του όχλου, δσον και, είς τάς ψυχολογικός σκη- 
νας. Αι σκηναί αί ληφθεΐσαι είς τήν ’Ιαπωνίαν είναι 
πλήρεις τοπικοΰ χρώματος καί ζωής, καί συνδέονται 
έπιτυχως με τάς σκηνάς τοΰ στούντιο. Τό σενάριο, 
το οποίον δέν προδίδει τό περίφημον έργον τοΰ 
Φαρρερ, όφειλόμένον είς τόν ίδιον τόν σκηνοθέτην 
και είς τον συγγραφέα Μπερνάρ Ζίμμερ, άκολουθεϊ 
μιαν προοδευτικήν δραματικότητα, ή όποια συναρ
πάζει και. κρατεί αιχμάλωτον μέχρι τέλους τόν θεα
τήν., Εαν προσθέσωμεν είς τά προαναφερθέντα προ
τερήματα τήν θαυμασίαν ύπόκρισιν τοΰ Μπουαγιέ 
και της ’Ανναμπέλλα, θά καταλήξωμεν είς τό συμ
πέρασμα οτι πρόκειται περί έπιτυχημένου άπό πό
σης αποψεως φίλμ, τό όποιον συνδυάζει μετά τής

καλλιτεχνικής του άξίας, ή όποια είναι σημαντική 
και μεγάλην εμπορικότητα.

Ο Σάρλ Μπουαγιέ, είς τόν ρόλον τοΰ μαρκησίου 
I ιορισακα, ο οποίος θυσιάζει δτι πολυτιμότερον έχει, 
τιμήν, λατρευτήν σύζυγον, καί αύτήν τήν ζωήν του 
ακόμη, διά τό μεγαλεϊον τής πατρίδος του, σημειώ
νει μιαν άλησμόνητον δημιουργίαν. Χωρίς υπερβολήν 
είναι ένας άπό τούς μεγαλυτέρους συγχρόνους καλ· 
λιτεχνας τοΰ κινηματογράφου. Ή ’Ανναμπέλλα, ώ- 
ραί0< μακιγιαρισμένη, ερμηνεύει μέ λεπτότητα, άν- 
τιληψιν καί αίσθαντικότητα τάς διαφόρους ψυχικάς 
καταστάσεις τής ΜιτσοΟκο. ’Αξιόλογος άκόμη ό 
Ιζων Λόντερ, εις τόν ρόλον τοΰ ’Άγγλου άξιωμα- 
τικου, καθώς καί δ Ροζέ Κάρλ καί ή- Μπέττυ Στόκ- 
φιλντ. Μόνον δ Βαρέν Ίνκιτσίνωφ, ό θαυμάσιος Ρωσ- 
σωμογγόλος καλλιτέχνης, άδικεΐται είς τήν διανομήν.

’Η “ΝαΡ®Χί?·· ^ατά τήν προβολήν της είς τάς 
Αθήνας, άπό τής οθόνης δύο κεντρικών κινηματο
γράφων εσημείωσεν, μεγάλην έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Μ. G. Μ.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΓΟΔΑΣ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό 

«dubbing») «’Αττικόν»
Εκμετάλλευσις : Μέτρο Γκόλντουϊν.

ΌμολογοΟμεν δτι άπό τήν συνεργασίαν Κλάρενς 
Μπράουν, Ελλεν Χέηζ, Ράμον Νοβάρρο περιμέναμε 
περισσότερα πράγματα. Τό «Ύπό τήν σκιάν τής πα
γόδας» είναι ενα συμβατικόν κατασκεύασμα, ύπερβο- 
λικα αφελές, τό όποιον, παρά τάς περιπετείας του, 
δεν κατορθώνει εις καμμίαν στιγμήν νά μάς συγκί
νηση., Ο Κλαρενς Μπράουν, είς τόν όποιον όφείλον- 
ται τόσα, εκλεκτά έργα, δέν πρέπει άσφαλώς νά εί
ναι υπερήφανος διά τό νέον του φίλμ.

Ή θαυμασία καλλιτέχνις "Ελλεν Χέηζ, ή άλησμό- 
νητος έρμηνευτρια τής -‘Λευκής ’Αδελφής,, καί ιδιαί
τατα του «Σφάλματος μιάς μητέρας», είς τόν ψεύτι
κων ρολον τής Κινέζας δέν τής δίδεται ή εύκαιρία 
να δημιουργήση κάτι άντάξιόν της. Ερμηνεύει άπλώς 
ευσυνείδητα δτι τής ζητοΰν καί έχει στιγμές μόνον 
καλές. Περισσότερόν άκόμη άδικεΐται ό Ράμον Νο- 
βαρρο, δ όποιος είναι άπορίας άξιον πώς έδέχθη νού 
υποδυϋή τόν άχαρι καί σχετικώς μικρόν ρόλον τοΰ 
Κινέζου πριγκηπος. Ή σκηνοθεσία είναι έπιμελημένη 
ρετην διακρινεται διά καμμίαν ξεχωριστήν ά-

Γενικώς πρόκειται περί έργου, τό όποιον δέν συν- 
ισταται δια τά καλλιτεχνικά ή άλλα προτερήματά 
του, και το οποίον, παρά τά γνωστά ονόματα τών 
πρωταγωνιστών του, είς τάς ’Αθήνας δέν έσημείωσε 
την επιτυχίαν _πού έφανταζόμεθα. Είς τάς επαρχία? 
ι,σως λογφ τοΰ περιπετειώδους χαρακτήρος του νά 
εΧΙ) καλλιτέραν τύχην.

ΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Τό Kinematograph year Book τοΰ Λονδίνου δημο
σιεύει ενδιαφερουσαν, στατιστικήν των κινηματογράφων 
της Αγγλίας τήν οποίαν άναδημοοιεύομεν κατωτέρω

Κατ αυτήν, καθ’δλην τήν Μεγάλην Βρεττανίαν λει
τουργούν 4672 Κινηματογράφοι, ώς έξής:

’Ηχητικοί Βωβοί
’Αγγλία 3385 128Σκωτία 494 72Οΰαλλία 326 27’Ιρλανδία 209 31

Τό δλον 4414 2ό8

Βμμιιμ
11^__  — Η Π Π —---------

ΑΓΓΛΙΑ
— Μόλις τελειώσει τό «γύρισμα» είς τό Χόλλυγουντ 

τής «Εύθυμης Χήρας»> ό Μωρίς Σεβαλιε αναμένεται εις 
τό’Λονδίνον διά νά πρωταγωνίστησα εις μιαν μεγίχλη 
ταινίαν τήν όποιαν θά σκηνοθετηση ο Ζουλιεν Ντυβιβιε.

Κινέζα καλλιτέχνις Άννα Μαίη Βόγκ πρωτα
γωνιστεί είς τό φίλμ «Τσοΰν-Τσ'ιν-Τσοου» (γνωστόν εις 
Αθήνας άπό τήν βουβήν εϊδησίν του με την Μπετιυ 
MS), τό όποϊρν είναι παρμένο άπό τήν ομώνυμον 

αγγ/.ixrp .γυρίση· τό φίλμ «Nell Gwynn»
τοΰ οποίου τό θέμα πραγματεύεται τήν ζωήν του βασι- 
λέως Καρόλου τού 2ου·
ΑΜΕΡΙΚΗ

_  ‘Ο Ραμόν Νοβάρρο θά λάβη μέρος είς τό νέον 
φίλμ τοΰ Χάλ Ρότς, είς τό όποιον θά συμμετασχουν 
επίσης καί οί διάσημοι κωμικοί Λωρελ και Χαρντυ (Χον 
δρΟ’^ο^χέσιλ'ντέ Μίλ σκηνοθετεί διά τήν «Παραμά- 
ουντ>· τό έργον «Κλεοπάτρα» είς τό όποιον τόν ρολον της 
ήρωίδος υποδύεται ή Κλωντέτ Κολμπερ. ν.-,
° _ Ό Φράντζ Λέχαρ αναμένεται εις το Χολλυγουντ 

διά νά συντργασθή εί; τό «γύρισμα» τής «Ευθυμου 
Χηρας».^ όαν β^ουφορντ θά πρωταγωνιστήσω] είς τό 
νέον φίλμ τοΰ Κλάρενς Μπράουν «Σαντυ Μακκ» το 
όποιον ιϊναι παρμένο άπό τό ομώνυμον μυθιστόρημα του 
Βύνα Ντελμάρ. Παρά τό πλευρόν τής Κραουφορντ θα 
έμφανισθή καί η παλαιά «στάρ» Έστερ Ραλστον εις ενα 
ενδιαφέροντα ρόλον. , ,

— 'Ο Γζώοτζ Σέϊτζ «γυρίζει» δια την «Μέτρο· το 
έργον «Παλαιά' Λουίζιάνα» μέ ερμηνευτής τόν Ρομπερ 
Γιούγκ, τήν Τζήν Πάρκερ, τήν Μαίη Ρομπσον και την 
Λοΰπε Βελέζ. , „, , ...__Τό νέον φίλμ τών Λώρελ και Χαρντυ φερει τον 
τίτλον «Όλυβερ ό 8ος». . , -ν'

— "Ενα μεγάλο φίλμ «γυριςεται» υπο του Στεφατ 
Ρόμπερτς διά τήν «Παραμάουντ» ύπό τόν, τίτλον «Βεγγά
λη». Πρωταγωνιστούν ό Γκάρυ Κοϋπερ, ο Γκαρυ 1 κραντ 
καί ό Ρίτσαρ Άρλεν. , , , ,

- Ή ώραιο-ιάτη Ιζόαν Μαρς προσεληφθη υπό της 
«Παραμάουντ» διά νά πρωταγωνιστήσω) είς τό φιλμ 
«Murder at the Vanities».

— Είς τά στούντιο τής «R. Κ. Ο.» «γυρίζεται» το 
φίλμ «Βασίλισσα ’Ελισάβετ» μέ ήρωΐδα τήν διασημον 
πλέον Κάθρυν Κένμπουρν , , ,

— Τά ιστορικά φίλμ είνυι παλιν εις την ημερησιαν 
διάταξιν. Μεταξύ άλλων ή «Βάρνερ Μπρος» «γυρίζει» 
τύν «Κυρίαν Νιυ.ταρρύ» μέ τήν Καίη Φρανς.
ΓΑΛΛΙΑ

— Ή Νόρα Γκρέγκορ, γνωστή μας άπό τό έργον 
«Τί ονειρεύονται ή γυναίκες» έξελέγη διά νά , ύποδυθή 
τόν ρόλον τής Μαργαρίτας Γκωτιέ είς τήν «Κυρ αν με 
τάς Καμελίας» τοΰ ’Αλεξάνδρου Λουμά.

— Ό Μάξ Όφυλ;, ό σκηνοθέτης τής «Λυμπελάί», 
έτο μάζει τό φίλμ «Σκάνδαλον» άπό τό ομώνυμον έργον 
τοΰ Μπατάϊγ, μέ πρωταγωνίστριαν τήν Γκαμπύ Μορλαί.

— Ό Ρώσσος σκηνοθέτη; Κρανόφσκυ «γυρίζει» τό 
φίλμ ·Ν>'·χτες τής Μόσχας» τού Πιέρ Μπενουά, μέ έ.μη- 
νευτάς τόν Χάρρυ Μπόιρ καί τήν Ανναμπέλλα.

— Ό Ραύμόν Μπερνάρ, ό σκηνοθέτης τών «’Αθλίων» 
ετοιμάζει τό φίλμ «Ταρταρίνος άπό τήν Ταρασχώνη», άπό 
τό περίφημο μυθιστόρημα τοΰ ’Αλφόνς Ντωντέ, μέ πρω
ταγωνιστήν τόν πολύν Ραιμύ.

— Ή «Πατέ-Νατάν» ετοιμάζει τό φίλμ «Άννα Κα- 
δένιν» τοΰ Τολστόϊ μέ έρμηνεύτριαν τήν ’Ανναμπέλλα.

— Ό Μαρσέλ Πανιόλ άναγγέλλει, τήν έκ νέου κινη
ματογράφηση1 τοΰ περιφήμου έργου « Λρ,λεζιανα».,

— Ό Σάρλ Μπουαγιέ άναχωρεϊ κατ αυτας εις Λολ- 
λυγουντ, προσληφθείς ύπό τής «Φόξ» διά νά πρωταγωνι
στήσω] είς μίαν μεγάλην ύπερπαραγωγην του Ερικ Ισαρ- 
ρελ, τοΰ περιφήμου σκηνοθέτου τού φιλμ «Τό Συνεδριον 
χορεύει».
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

_  'Ο Τζώρτζ Τζάκομπυ κινηματογραφεΐ διά τήν 
«Ούφα» τήν περίφημον όπερέτταν τοΰ Κάλμαν «Πριγκη- 
πισσα τοΰ Τσάρντας». Είς τήν γερμανικήν έκδοσιν πρω
ταγωνιστούν ή Μάρθα ’Έγκερτ, ο Χάνς Ζενκερ, ο ΙΙαουλ 
Χέρμπιγκερ καί ό Πάουλ Κέμπ καί είς την γαλλικήν η 
Μέγκ Λεμονιέ καί ό Ζώρζ Ριγκώ.

— L0 νέον μεγ*λο  φ.λμ «Ουφα*  «Χρυ.ιΟ-,» «γυ- 
ρίζεται» είς τό Νιουμπάμπελσμπέργκ ύπό τήν διευθυνσιν 
τού Κάρλ Χάρτλ. Πρωταγωνιστούν οι: Χανς Άλμπερς, 
Μιχαήλ Μπόνεν, Μπριγκίττε Χέλμ, Λίεν Ντεγιερς, Ερνστ 
Καρτσόβ, διά τήν γερμανικήν έκδοσιν, και οι: Πιερ 
Μπλανσάρ, Μπριγκίττε Χέλμ, Ροζέ Κάρλ, Λιν Νορο και 
Φερνύ διά τήν γαλλικήν. Σκηνοθέτης τής τελευταίας 
είναι ό Σέρζ ντέ Πολυνάι. f ,

— Τό νέον φίλμ τού Γιάν Κιεπουρα δ.α την «Cme- 
Allianz· «γυρίζεται» ύπό τήν διεύθυνσήν τοΰ Κάρμινε 
Γκαλλόνε. Λαιιβάνουν μέρος ή Μάρθα Εγκερτ, ο 11α- 
ουλ Κέμπ, ό Τεό Λίγκεν, ό Λου; Ράλι', η Χίλντε Χιλ- 
ντεμπραιτ, ό Πάουλ Χέρμπιγκερ και ο Βιλλι _ουρ. Εις 
τήν γαλλικήν έκδοσιν έμφανίζονται η Ντανιελ Νταριε, ο 
Λουσιέν Μπαρού, ό Ρόλ Φράνς καί ό Καρέττ.

Ο MllH PM mpf ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
’Ο Μάξ Ράϊνχαρτ, ό περίφημος γερμανάς θεατρικός 

σκηνοθέτης, προσεκλήθη είς τό Χόλλυγουντ διά νά 
συνεργασθή μετά τοΰ Μέρβιν Λερουτ διά τήν κινημα
τογράφησή τοΰ έργου *Μπάρ  θαΰμα*.  'Επίσης εις το 
Χόλλυγουντ εϋρίσκεται <5 μεγάλος συγγραφευς “Εμ^ 
Λούντβιχ, δ όποιος γράφει τό σενάριο τοΰ φιλμ τ Η 
ζωή και οί έρωτες τοΰ Ναπολέοντος*  υό όποιον σκη
νοθετεί <5 Πάπστ με ήρωα τόν "Εντουαρ Ρόμπινσονη

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΛΟΟ Υ’
"Ενας άπό τους σνντεΐέσαντας είς την ανάδει- 

ξιν τής διάσημου βάμπ τοΰ ’Αμερικανικόν Κινημα
τογράφου Τζίν Χάρλοου, υπήρξε καί ό γνωστός

Xάρολντ JyO(JfJOV, ο ΟΤΙΟΪΟς EXlV'Kj/.lG.JOyQU’ 
φησεν δλας Ανεξαιρέτως τάς ταινίας τής πλατινο- 
μαλλονσας Χάρλοοϋ.

Ή Χάρλοοϋ είς ενδειξιν τής ευγνωμοσύνης της, 
εδέχϋη νά γίνη σύζυγος τον Ρόσσον, δεδομένου ότι 
δ τελευταίος ετρεφε φλογερόν αισ&ημα δι αυτήν, 
χρονολογούμενου άπό τριετίας.

Οί νεόνυμφοι σκέπτονται νά περάσουν την σε
λήνην τοΰ μέλιτος είς τάς νήσους τής Χαβαϊ,, πρό
κειται δε ν’ αναχωρήσουν εν&υς αμέσως μόλις η 
Τζίν τελειώσει τό «γύρισμα» τής τελενταίαςτης ται
νίας *Τό  πείσμα μιας γυναίκας» παραγωγής «Μέ
τρο Ι’κόλντουϊν».
ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Σαμ. Μαλλάχ 
Κινημ. ’Αλκαζάρ 
Γ. Θεοφιλόπουλος 
Άδελ.Σπηλιόπουλοι 
Κινημ. Ζέφυρος 
Δ. ’Αργυθώυ 
C. C°nstallt

Θεσ)λονίκη 
’Αθήναι 
’Λμαλιάς 
Πύργος 
’Αθήναι

Berlin

1-1-934 μέχρι 30-12-934
1-1-934 »
1-1-934 »
1-1-934 »
1-1 934 »
1-2-934 »
1-1-934 »

30 12-934 
30-12-934 
30-12-934 
30-12-934 
30- 7-934 
30-12-934
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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΦΙΛΜΟΠΕΡΕΤΤΕΣ
Σέ προηγούμενό μας άρθρο, μεταξύ άλλων άνα- 

φέραμε καί γιά τήν έπικρατήσασα στή Γερμανία, μέ
θοδο τοΰ αποκλειστικού σχεδόν «γυρίσματος» τών 
Φιλμοπερεττών.

Τά φίλμ αύτά,πραγματικά αρέσουν στό πολύ κοινό 
καί φαίνεται πώς ή αρχική τους επιτυχία παρέσυρε 
τούς γερμανούς παραγωγούς στήν ανεξάντλητη κα
τασκευή τους.

Υπογραμμίζωμε τή λέξη «παρέσϋρε», γιατί χωρίς 
αντίρρηση τά περισσότερα άπό τά φίλμ αύτά δέν πε
ριέχουν δλα έκεΐνα τά προσόντα γιά νά λέγωνται 
κινηματογραφικές όπερέττες. Μερικά τρα,οϋδια καί 
λίγες κωμικές σκηνές, αποτελούνε κατά τό πλεΐστον 
το σύνολο ους και με τον εύκολο αύτό τρόπο, έπι- 
χειροΰνε τήν κατάκτηση τής εμπιστοσύνης τοΰ κοι
νού. Μά φυσικά, μέσα στήν πληθώρα τών φίλμ αύτών 
ύπάρχουνε πάντοτε καί τά καλά πού αποτελούνε τήν 
έξαίρεση. ΚΓ άμέσως έρχονται στή μνήμη μας άπό 
τά παλαιά «Ό δρόμος τοΰ Παραδείσου», τό «"Ενα 
τραγοΰδι, ένα φιλί κλπ» μέ τήν Μάρθα Έγκερτ, πού 
τά τραγούδια του άκόμη διατηρούνται. Τό «’Άνθος 
τής Χαβάί» έπίσης μέ τήν "Εγκερτ καθώς καί τό «Ή 
Γκίττα χαρίζει τήν καρδιά της» μέ τήν Γκίτα "Αλπαρ, 
τό «Τραγοΰδι τής Νύχτας» μέ τόν Κιεποΰρα καί με
ρικά άλλα άκόμη. Αύτά είναι μερικά άπό τά περυ- 
σινά μουσικά φίλμ. "Ας σημειωθή έν παρόδω δτι είς 
τής ταινίες τοΰ είδους αύτοΰ δέν κυριαρχεί πάντοτε 
τό κωμικό στοιχείο, άλλά μπορεί στήν ύπόθεσί του 
νά περιλαμβάνονται καί δραματικές καταστάσεις, ή 
έπιτυχία των δμως συνίσταται κυρίως στή συγχρονι
σμένη μουσική τους.

Κατά τήν έφετεινή κινηματογραφική σαιζόν είδαμε 
ώρισμένες καλές φιλμοπερέττες μεταξύ τών όποίων 
πρώτη κατά σειράν προβολής μας παρουσιάσθη, είς 
τήν άρχήν τής σαιζόν, τό «Βάλς πού δέν ξεχνιέται». 
Πρόκειται περί φιλμοπερέττας ή όποία άρεσε στό 
κοινό μας καί έπέτυχε, ιδίως γιά τή γλυκειά μουσι
κή του. 'Ομοίως, κατ’ άρχάς τής σαιζόν, προεβλήθη 
τό «Αύτοκρατορικό Βάλς» μέ τήν Μάρθα ’Έγκερτ, τό 
όποιον μάλλον χάρις στήν συμπαθή πρωταγωνίστριά 
του καί τά λίγα καλά μουσικά τεμάχιά του μπόρεσε 
νά σταθή. Τό «’Εγώ καί ή Αύτοκράτειρα» είνε έπί
σης φίλμ τοΰ είδους αύτοΰ, τό όποιον δμως άξίζει 
περισσότερο άπό τά προαναφερθέντα, γιατί έκτος 
τής καλής σκηνοθεσίας του περιλαμβάνει άψογη μ-υ- 
σική καί ώραΐα βάλς. "Ενα άκόμα μουσικό άριστούρ
γημα είνε καί ή «Νινόν» μέ τήν όποία είχε κάνει έ- 
ναρξι ό κινηματογράφος “Τιτάνια,,. Ή ταινία αύτή 
στήν όποία πρωταγωνιστεί ό Κιεπούρα, έκτός τής 
ένδιαφερούσης ύποθέσεώς του καί τής καλής σκηνο
θεσίας του, περιλαμβάνει ώραιότατα τραγούδια τοΰ 

. εύχάρ°στην0Ρ°υ’ °π0Ϊα τήν καθιστοΰν άκόμα πειό

Ό «Πόλεμος τοΰ Βάλς», ό «Τσάρεβιτς» καί ή «Φρει

δερίκη· πού είχαμε δει τώρα τελευταία, παρουσιά
ζουν άρκετά ένδιαφέροντα σημεία άπό σκηνοθετικής 
άπόψεως, τούς λείπει δμως τό άπόλυτο έκεϊνο ένδι
αφέρον άπό άπόψεως ύποθέσεώς. Εύτυχώς πού γιά 
ώρισμένα άπό τά φίλμ αύτά, ή μουσική είνε έκείνη 
πού σώζει πάντοτε τήν κατάσταση καί στά Φίλμ πού 
προαναφε, άν έξαιρέσωμε τήν “Φρειδερίκη,, πού είχε 
συγχρόνως καί μιά πολύ λεπτή ύπόθεση, ό “Πόλε
μος τοΰ Βάλς, καί ό “Τσάρεβιτς., δέν άποτελοΰνε 
καμμιά πρωτοτυπία, άλλά είνε μάλλον άπομιμήσεις 
παλαιών Φίλμ καί μολαταΰτα χάρις στήν ώραία 
μουσική τους παρακολουθοΰνται εύχάριστα.

Άλλά τό έργο πού στάθηκε καλλίτερα μέχρι σή
μερα είνε ή “Σερενάτα τοΰ ΣοΟμπερτ,,.

,,Ή Σερενάτα ΣοΟμπερτ,, δύναται νά θεωρηθή ώς 
τό ώραιότερο Φίλμ τής σαιζόν, δχι άπλώς ώς μου
σικό φίλμ, άλλά καί ώς ύπόθεσις καί ώς σκηνο
θεσία.

"Αν οί Γερμανοί παραγωγοί σέ κάθε κινηματο
γραφική σαιζόν μάς παρουσιάζουνε μερικές ταινίες 
τής έπιτυχίας τής “Σερενάτας ΣοΟμπερτ,, τότε άφίεν 
ται αύτοΐς ή αμαρτίες γιά δσες κοινές καί χωρίς 
ένδιαφέρον φιλμοπερέττες μάς παρουσίασαν καί πού 
ίσως θά έξακολουθήσουν νά μάς παρουσιάζουν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΝΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΑΣΤΕΡΟΣ
τούς έ.τιθυμοΰν- 

. παλαιά τεύχη καί 
«Κινηματογραφικού 
1928, 1929, 1930, 

πρός δραχ. 5 έκα- 
100 ό τόμος ένός έ-

Είς τά^γραφεΐα μας πωλοϋνται πάντοτε 
και άποστέλλονται καί είς 
τας εκ τών ’Επαρχιών, 
ολόκληροι σειραί τοΰ 
Άστέρος» τών έτών 
1931, 1932 καί 1933 . 
στον τεύχος καί δραχ. 
κάστου έτους, άδετος.

ΙΙρομη~9ευθήιε τάς σέ ρα; τοΰ «Κινημα- 
τογραφ κοΰ Άστέρος» πριν έςαντληδοΰν, 
διότι πάντοτε 3α σάς είναι χρήσιμοι.

Αντί μικρών χρηματικών ποσών, γί- 
νο ται δεκτά _ καί γραμματόσημα διά τήν 
πληρωμήν τοΰ αντιτίμου τών άποστελλομέ- 
νων τευχών.

Τό έξ 96σελ. Πανηγυρικόν τείχος 1934 πωλεί
ται επίσης εις τα γραφεία μας πρός 25.— δον. καί 
αποστελλεται εις πάντα έμβάζοντα τό άντίτιμον 
εις γραμματοσημον.
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Κατά τάς δύο παρελθούσας εβδομάδας η κινησις των 
κινηματογράφων τής πρωτευούσης ύπήρξεν άρκετα ζωηρά 
καί Ιδίως κατά τήν τελευταίαν καθ’ ην προεβλήθησαν 
έργα μέ άξιώοεις. Είς τόν 'Απόλλωνα δε το πρόγραμμα 
έποικίλλετο καί μέ έξαιρετικήν ατραξιόν απο την πι ριηη- 
μη ορχήστρα τοΰ διάσημου άργεντινοΰ μαέστρου, Εν 
τουάρντο Μπιάνκο.

* ’ *
Κατά τάς δύο παρελθούσας εβδομάδας πρ< εβλήθη- 

σαν τά κάτωθι έρνα α”. β,ζιον ·ις τούς κεντρικούς κιτη 
ματογράφους τών Αθηνών : ....

Παλλάς : 26-4 Μαρτίου «Αγάπα με αυτή τη νύχτα» 
όιιιλοϊσα αγγλιστί μέ τόν Σεβαλιέ καί τήν Ζανέτ Μακ 
Ντόναλτ καί 5— 11 Ιδιου «’Π Μάχη» τοΰ Κλωντ Φαρρέρ 
μέ τόν Μπουαγιέ, τήν 'Ανναμπελλα. και ιόν Ίνκιτσινωφ, 
συγχρόνως μέ τό Πάνΰεον.

■Αττικόν: 26-4 Μαρτίου «Ή πυργαδεσποινα του Λι
βάνου*  μέ τόν Ζόν Μυρά καί 5—11 ίδίου «Ύπό τήνσκι 
άν τής παγόδας» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο καί τήν Ελ- 
λεν ΧίϊΕ. ,Τιτάνια : 26—4 Μαρ.ίευ «Βίκτωρ και Βικτωρία» με 
τήν Γενάτε Μύλλερ καί 5—11 «Οί ’Αντίζηλοι» μέ τόν 
Βίκτωρ Φρανσέν. _

Σπλέντιτ: 26—1 Μαρτίου ·Οί φυγαδες» όμιλοΰσα 
γαλλιστί μέ τήν Κάτε φόν Νάγκο καί τόν Σάρλ Βανελ 
καί 5—11 Μαρτίου «Οί Τρεις Σωματοφύλακες» ομιλούσα 
γαλλιστί μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.

Πάνθεον: 26—4 Μαρτίου «Όταν με γείωσες μια 
βραδυά» μέ τήν Μάρθα "Εγγερτ καί τόν Γζεύρκ Άλε- 
ςάντερ καί 5-11 ίδίου «Ή Μάχη» συγχρόνως με το 
Παλλάί. r λ,

’Απόλλων: 23—4 Μαρτίου «Ή δ.αθηκη του Αρος 
Μαμπΰζ» μέ τόν Ροΰντολφ' Κλάϊν Ρογγε καί 5 11 ίδίου 
«Καλό ταξεΐδι, Μάνικα» μέ τήν Μάγδα Σνάίντερ.

* *
*0 κ. ’Αντώνιος Ζερβός, τέως πρόεδρος τής Π.Ε.Κ. 

μάς ύπέβαλε παράπονα διά τά δσα εν τω προηγούμενο) 
τεύ/ει έγράφησαν, σχετικά μέ τήν έπί της προεδρειας 
τον, δράσιν τοΰ Διοικ Συμβουλίου τής Π.Ε.Κ.

Τά παράπονα τοΰ κ. Ζερβού δμως δέν δικαιολογούν
ται,'‘καθ’ δσον ή|ΐεΐς γράψαντες δσα έγράψαμεν, δεν 
ήΠέλαμεν μέ αύτά νά θίξω μεν ούτε προσωπικώς τον κ. 
Ζερβόν ούιε καί th τότε Διοικ. Σιμβούλ'ον τού Σ ώμα- 
τείσυ. Τήν δρασιν καί τήν έργασίαν τού κ. Ζερβού δυνα
τά ι πας τις νά έκτψήση, πολύ δέ περισσότερον ημείς οί- 
ί·νες γνωρίζομεν κίλλίτεςΊον παντός άλλου τά ποαγματα. 
Πρέπει δέ έξ άλλου τά όμολογηδή ^Γ1 παν^α τ<* 
σήμερον ,'ιοικ. Συμβούλια είργάσθησαν διά τά κοινά 
συμφέροντα τών κινηματογράφων μετά ζήλου και οσα 
καλά προήλθαν μέχρι σήμερον, οφείλονται αποκλειστικός 
καί μόνον είς τάς προσπάθειας αύτών ’Ιδιαιτέρως δέ ό 
ν. Ζερβός είργάσθη περισσότερον διότι είς αυτόν οφείλε
ται και ή μελέτη καί σύνταξις σχεδίου διά τήν σ^στασ ν 
Ταμείου Συντάξεως τών μελών τής Π.Ε.Κ., έπί τή βάσει 
τοΰ οποίου θά ένεργήση τό νΰν Διοικ. Συμβούλιον δια 
τήν έπιτυχίαν του. t

Παρ’ δλας δμως, τάς ανωτέρω άναφερομενας ειλι
κρινείς προσπάθειας τών εκαστοτε Διοικ. Συμβουλίων, 
εκείνοι υί οποίοι έγκληματικως ήδιαφόρησαν, είτε άπέ- 
χοντες τοΰ Σωματείου, είτε άντιδρούντες είς τάς ενέρ
γειας τής Όργανώσεως διά λογους ήκιστα κολακευτικούς, 
ειται μερικοί έξω τών Διοικ. Συμβουλίων και πρό παν
τός εκείνοι, οί λεγόμ νοι μεγάλοι, οί οποίοι ήθελον τό 
σωματεΐον φέουδόν των.

Διά τών γραφέντων επομένως δ «Κινηματογραφικός 
Άστήρ» έννοούσβ αύτούς καί μόνον αύτους, οι οποίοι

καί σήμερον άκόμη δέν θέλουν νά εγκαταλείπουν τήν 
όλεθρίαν τακτικήν των σπείροντες οΰτω ζιζάνιά και ποτι- 
ζοντες δηλητήριον εκείνους οί όποιοι πραγματικά πονούν 
διά τήν πρόοδον τής τάξεώς των. * Αυτοί επομένως είναι 
οί λό/οι οϊτινες ήνάγκασαν τούς έκάστοτε αναλαβοντας 
τό βάρος τών ευθυνών, νά θελήσουν νά απαλλαγούν αυ
τών καί νά μή τολμούν άλλοι νά άναλάβουν, πράγμα 
τό οποίον έφερε τό σωματεΐον εις ήν κατα στάσιν ευρι- 
σκετο πρό τής έκλογής τού νέου Διοικ. Συμβουλίου.

”Ας έλπίσωμεν δμως, δτι τό vcoV Διοικ. Συμρουλιον 
δά έργασθή μετά ζήλου και πυγμής καί θά φέρη είς πέ
ρας τήν εντολήν ήν άνέλαβε, αδιαφορών τελείως δια τος 
εναντίον τι υ συκοφαντικός ένεργείας μερικήν—ευτυχώς 
όάγων -μ,κροφιλοδόξων, οϊτινες κατά τό * παρελθόν, αν 
ήθέλησβν νά άιομιχθοΰν είς τα. κοινά, τό έκαμαν μονον 
διά τήν ικσνοποίησιν τών φιλοδοξιών των.

* * * 
Κατά τάς δύο παρελθοάσας εβδομάδας επραγματοποι- 

ήδησαν τά κατωτέρω είοιτήρια υπο τών κεντρικών Κινη
ματογράφων Α'. βιζών, οϊτινες προεβαλιιν τά εξής έργα : 

Έβδομος 19—25 Φεβρουάριου 1934.
ΠΑΛΛΑΣ ««Ξανθό

Λεύτερα 19
Τρίτη 20
Τετάρτη 21
Πέμπτη 22
Παρασκευή 23
Σάββατον 24

Κυριακή 25

Άφρΐ-δίτη» Μάρλεν Ντήιριχ 
Φεβουαάου Εισιτήρια 4591 

» ' » 2846
» » 2347
. » 1858
» » 1392

1813 
χ » , 3389

Σύνολον Εισιτηρίων 18.236
ΑΤΤΙΚΟΝ «Φρά Ντιάβολο», Χονδρός καί Λιγνός

Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμ,ττη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

18
19
20
21
22
23
21

Φεβρουάριου

Σύνολον

Εισιτήρια 4107
» 6304
» 4812
» 2974
» 2747
» 2323
» 1827
» 2657
» 4178

εισιτηρίων 31929
ΤΙΤΑΝΙΑ

Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

20

φορά στή ζωή·, Καμίλλα Χόρν.
19 Φεβρουάριου Εισιτήρια 3379
on » » 1640

1809
1576
1477

24
25

ΣΙΙΛΕΝΤΙΤ «'1 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

20
21
22
23

25

2639

ώραία
Σύνολον εισιτηρίων 14.297 
τής Γραινάδης», Μπρ. Χέλμ. 

Φεβρουάριου Εισιτήρια 2610 
. » 1512

. » 1954 

1491
1753
2603

Σύνολον εισιτηρίων 13632
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ΠΑΝΘΕΟΝ «Ξανθή ’Αφροδίτη», Μάρλεν Ντήτριχ 
Τ±ρ“ on Φεβρουάριου Εισιτήρια 2646

Τετάρτη 21 > 1633
Πέμπτη 22 »
Παρασκευή 23 »

1533
1232

Σάββατον 24 » 1059
Κυριακή 25 » 1289

2173
, Σύνολον εισιτηρίων

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα 
κατά τήν αύτήν ίβδομάδα καί

11.515

υπό τοΰ αύτοΰ έργου εις τόν 
Κινηματογράφον «Παλλάς» 18 236

Σύονλον εΐσιρηρίωι ,29451
ΑΠΟΛΛΩΝ «Καζανόβα» Ίβάν Μοσζοΰκιν.

Τρίτη’” 20 ΦεβρουαΟ''°υ Εισιτήρια 1098
Τετάρτη 21 » 442
Πέμπτη 22 » 556
Παρασκευή 23 » 5J6

__ 398
, Σύνολον εισιτηρίων 3.060

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά
την^παρ. εβδομάδά ύπό τοΰ οΰτοΰ 
έργου είς τόν Κινηματογράφον «Τιτάνια» 16.573

Σύνολον εισιτηρίων 19.633
Έβδομός 26—4 Μαρτίου 1934.

ΠΑΛΛΑΣ «Αγάπα με αυτή τή νύχτα» Σέβα? ιέ.
Τρίτη’” ο~ Φεβρουάριου Εισιτήρια 1908
Τετάρτη 28 » ’ 1740
Πέμπτη 1 Μαρτίου
Παρασκευή 2 »

1582
1318

Σάββατον 3 » 1156
Κυριακή 4 1582

3617
Σύνολον εισιτηρίων 12933

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή Πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου» 
Τρϊτη8'*  27 ΦεΡ<?0)|υα<?ί"υ Εισιτήρια
Τετάρτη 28 » ’

Ζ. Μυρά 
3181 
2610

Πέμπτη 1 Μαρτίου Εισιτήρια
Παρασκευή 2 » > u

2372
1916

Σάββατον 3 »
Κυριακή 4 »

1509
1852
3785

Σύνολον εισιτηρίων 17.225
ΤΙΤΑΝΙΑ .Βίκτωρ καί Βικτώρια», Ρενάττε

Δεύτερα 26 Φεβρουάριου Εισιτήρια
Πν / * * »Ιεταριη 28

....V
1430 
1635

Πέμπτη 1 Μαρτίου
Παρασκευή 2 »

1693
19C4

Σάββατο» 3 » 1641
Κυριακή 4 2176• 3522

Σύνολον εισιτηρίων μ4.201
ΣΠΛΕΝΤΙΓ «Οί φυγάδες», Κάτε φόν Νάγκυ

ί·”Τ I? 1282
Τετάρτη £g , 1391
Πέμπτη j Μα ίου ”
Παρασκευή 2 »
Σάββατον 3 »

1314
1290
1060

Κυριακή 4 » 1328
3319

Σύνολον Εισιτηρίων 10984

ΠΑΝΘΕΟΝ «Όταν
Δευτέρα 26
Τρίτη 27
Τετάρτη 28
Πέμπτη 1
Παρασκευή 2
Σάββατον 3
Κυριακή 4

ΑΠΟΛΛΩΝ:
Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Μετά τήν

μέ γέλασες μιά βραδυά» Μ. Έγκερτ 
Φεβρουάριου Εισιτήρια 1866

1784
1882 .
1701
1538
2063
3364
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Μαρτίου

Σύνολον Εισιτηρίων 14198
Ή διαθήκη τοΰ Δρος Μαμπύζ». Κ. Ρόγγε 

24 Φεβρυυαοίου unn
25

27
28

1
2

4

Φεβρουάριου Είσιτήρι

Μαρτίου

VO/.OV

1682
2422
594
563
596

818 
1302
9113

Μετά τήν συγκρότησίν του, τό νέον Διοικητικόν £υμ- 
βούλιον τή; II.Ε Κ. ήρχισε τάς ένεργείας του διά τήν 
λΰσιν διαφόρων ζητημάτων άφορόντων τάς επιχειρήσεις 
τών κινηματογράφων. Έν πρώτοις άπεφασίσθη νά ζη- 
τηθή άπό τήν Κυβέρνησιν ή έλάττωσις τοΰ φόρου τών 
Δημοσίων Θεαμάτων καί νά τεθή οΰτω τό κινηματο
γραφικόν θέαμα είς τήν αύτήν κλάσιν ώς τοΰ θεάτρου, τό 
όποιον ώ; γνωστόν καταβάλη ηόρον μόνον 10 ο)ο, έναντι 
τοΰ 25 ο)ο τοΰ κινηματογράφου. Πρός τοϋτο πολυμελής 
επιτροπή έκ τών κ. κ. Γαΐιη προέδρου τής Π.Ε Κ., Κ. 
Σαμαρτζή διευθυντοϋ τοϋ κινηματογράφου «’Αθηναϊκόν» 
καί συμβούλου τής Π.Ε.Κ,, Κουρουνιώτη διει-θυντοΰ τής 
Έλλην. Κινημ. Ένώσεως, Δ. Σκο·'·ρο διευθυντοϋ τοΰ κι
νηματογράφου «’Αττικόν», Κοτσιρίδη τοΰ Κινηματογρά
φου “Παλλάς,, Τηλ. Σπυρίδη ταμία τής Π. Ε. Κ , Τάκη 
Παπαχριστοφίλου διευθυντοϋ τοΰ “’Αχίλλειου,, *Ηρ  Οι
κονόμου Γεν. Γραυματέως τής Π.Ε Κ., Όδ. Καπάδαη τής 
Μέτρο—Γκόλντουϊν, Κ Χλοϊδη διευθυντοϋ τοΰ κινηματο
γράφου “Ροζικλαίρ,, Δ. Βτυλγαρίδη, Φιλ. Φίνου διευθυν- 
τοϋ τοϋ κινηματογράφου “Άλκαζάρ,, Γεωργ. Παπαστόφσ, 
Άλ. Γιαμαλίδη, μέ έπί κεφαλής ιούς βουλευτάς Αθηνών 
Δ. Λόντον καί Ε. Μανωλάτον,έπεσκέφθη τόν κ.‘Υπουργόν 
τών Οικονομικών, είς τόν όποιον άφοϋ έζέθεσε τήν οικο
νομικήν θέσιν τών Κινηματογραφικών έπιχειρήσ :ων ολο
κλήρου τής Έλλάδοτ, ύπέβαλεν καί σχετικόν υπόμνημα 
υπογεγραμμένου ύφ’ δλων τών άνωτέρω ενδιαφερομένων, 
έν τφ όποίφ έκτίθεται λεπτομερώς ή άιισότης τής 

■ φορολογίας θεάτρου καί κινηματογράφου καί ζητεί τήν 
έλάττωσιν αυτής. Ό κ. υπουργός ύπεσχέθη δτι θά μελε- 
τήση τό ζήτημα.

Είτα ή άνωτέρω έπιτροπή,ιιέ έπί κεφαλής τούς ίδιους 
βουλευτάς έπεσκέφθη τόν κ. ’Υπουργόν τών ’Εσωτερικών 
καί έζήτησε νά άτονίση ή ισχύς τοΰ νόμου περί λειτουρ
γίας κινηματογράφων, ό όποιος ζημιεϊ υπερβολικά τάς 
κινηματογραφικός έπιχειρήσεις μέ τά λαμβανόμενα, συμ- φώνως τφ νόμφ, μέτρα, μέχρις δτου μελειηθή καί τρο- 
ποποιηθή κατά τρόπον δίκαιον καί μή βλάπτοντα τά συμ
φέροντα τών κινηματογράφων έκ τών όποιων τό Δημόσι
ον τόσα προσπορίζεται. *Ο  κ. υπουργός άναγνωρίσας τό 
δίκαιον τών αιτημάτων μας, διέταζε τά δέοντα. Δέον νά 
σημειωθή δτι σχετικήν διαμαρτυρίαν άπέστειλεν έκ Ναυ
πλίου πρός τόν κ. ύπουργόν,καί δ έκεϊ διευθυντής κινη
ματογράφου κ. Πανόπουλος

"Ηδη τό Διοικητικόν Συμβούλιον εντός τών ημερών 
θά ύποβάλη έτερον υπόμνημα πρός τά υπουργεία τών Οι
κονομικών καί Εθνικής Οικονομίας διά τοΰ οποίου θά 
ζητείται νά μή αύζηθή τό ποσοστόν φόρου υπέρ τοΰ Τα
μείου Συνιάζεων ’Ηθοποιών—ώς γνωστόν οί ήθοποιοί 
έζήτησαν αύζησιν κατά 30 ο)ο ΤΟΰ ποσοστού φόρου υπέρ 
τοΰ Ταμείου Συντάζεως αυτών —καί θά ύποβάλή συγχρό-

νως καί σχέδιον συστάσεως Ταμείου Συντάζεως τών με
λών τής Π.Ε.Κ. τοϋ οποίου οί πόροι καί τά σχετικά άνα- 
φέρονιαι έν αΰτφ, έν π ίσει λεπτομερείς.

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τής Π.Ε.Κ. έχει είς 
τό πρόγραμμα τών ένεργειών του τήν κατάργησιν τής ήμε- 
ρησίας άδειας λειτουργίας τών κινηματογράφων ώς καί 
τήν διά νόμου π ιραχώρησιν άτελείας δηιιοσίων θεαμάτων 
είς δλα τά μέλη τής Π.Ε Κ., πράγματα διά τά όποια θά 
καταβάλη πάσαν δυνατήν προσπάθειαν νά τά έπιτύχη.

Άνεχώρησε διά τό Βερολϊνον ό κ. Θ. Δαμασκηνός 
έκ τών διευθυντών τή. Ελληνικής Κινηματογραφικής 
Ένώσεως.

Γ I ,· *
Άπό τοΰδε ήρχιιαν νά έεοιμάζωνται κοί οί θερινοί 

κινηματογράφοι. Πλήν τοΰ γνωστού κομμένου παραπλεύ- 
ρως τοΰ «Άλκαζάρ» τό όποιον ένοικιάσθη ύπό τών κ. κ. 
Καπράλου καί Γιαννότου, ό κ. Ζερβός άνέλαβε καί τό 
έπί τής πλατείας ’Αμερικής θερινόν «Γκλόρια». ’Εφέτος 
θά λειτουργήση ώς κινηματογράφος καί τό έπί τής όδοΰ 
Πατησίων γνωστόν «Άλσος» ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Γιαννάτου. Τό έτί τής αΰ:ής όδοΰ θερινόν «Μοντέρνο» 
δέν πρόκειται πλέον νά λειτουργήση ώς δημόσιον κέντρόν. 

| Η ΜΣΙΒ ΤΜ BUM |
Πειροτιε ' ς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φρά Ντιάβτλο» μέ 
τούς Χονδρό καί Λιγνό κ ιί «Ή ώραία τής Γρενάδης» μέ 
τήν Μπρ. Χέλμ.

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα «Καζανόβα» μέ τόν 
Μοσζοΰκιν καί «Ξανθή ’Αφροδίτη» μέ τήν Ντήτριχ.

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά μικρούλα 
μέσα στό τραίνο» καί «Ή πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου» 
μέ τόν Ζάν Μυρά.
Θεσσαλονίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν μετά μεγάλης έπιτυχίας αί 
ταινίαι «Σερενάτα Σοΰμπερτ» καί «Ό Άρχισιδηρο”ργός» 
μέ τήν Γκαμπύ Μορλ ιί.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τραγούδι τοΰ 
Νείλου», «Τρελλή Λόλα» καί «Φρ’ι Ντιάβολο».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαλύβδινοι ’Αε
τοί», «Ή άδελφή μου καί έγώ» καί «Ό Άρχισιδηρουρ- 
γός».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά, «Κίνκ Κόγκ», «Τά χείλη 
μου προδίδουν*»  καί «Καζανόβα».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Πώς μιλούν τά 
αγγλικά», «Γυναίκα πειρασμός», «Άπηγορευμένη μελωδία» 
καί «Έκδίκησις».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Χίλιες καί δυό 
νύχτες», «Τό κεφάλι ενός άνθρώπου» καί «’Ονειρώδες 
βάλς». _

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Δικαίωμα ό έρως», 
«Βροντή», «Ό Κατήφορος», «Ή πριγκήπισσα Στρογγώφ» 
καί «’Ανατολή».
Πάτραι

‘Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Έγώ καί ή αύτο- 
κράτειρα,, καί “Διαγωγή μηδέν,, μέ τήν "Οντρα. Προσε
χώς “Λιμπελάϊ.,.

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Αυτόν 
θέλω κι’ αύτόν θά πάρω» καί «Στά κύματα τοΰ Βο
σπόρου».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κάτω 
άπό τήν αγχόνη», ‘'Τροπικές νύχτες,, καί “Τρελλός αγω
νιστής,,. Άνδριόπουλος
Βόλος

Άχΐλλειον. Κατά τό λήζαν δεκαπενθήμερον προεβλή
θησαν μέ καλήν έπιτυχίαν τά φίλμ «Μιά βραδυά μέ τήν

άγάπη μου», «"Οταν ζυπνά τό παρελθόν», «Ή κυρία τού 
13» καί «ΓκράνΤ Ότέλ».

Σχολικός κινηματογράφος Συνοικισμού Ν. ‘Ιωνίας. 
— Είς ιό νέον σχολικόν κτίριον τοΰ συνοικισμού Ν. ’Ιω
νίας έγένοντο προχθές τά εγκαίνια σχολικού κινηματο
γράφου, τόν όποιον ή εφορία τοΰ σχολείου έγκατέστησεν 
είς μίαν τών αιθουσών τοΰ μεγάρου. Τήν έναρζιν παρη- 
κολούθησε πλήθος κόσμου. Ό κινηματογράφος θά λει- 
τουργή 11—12 π. μ. διά τούς μαθητάς μέ προβολήν δια
φόρων διδακτικών ταινιών καί μέ είσοδον 2 δραχμών καί 
7—11 μ μ. διά τό κοινόν μέ προβολήν άλλων ταινιών 
καί μέ είσοδον 5 —8 δρχ. Ή έγκατάσιασις ήτις άπήτησε 
δαπά ας πλέον τών 65 χιλ. δραχ. έγένετο διά τών έσόδων 
τοΰ σχολικού ταμείου καί μέ κρατικήν ένίσχυσιν 25 χιλ. 
δρχ. τα κέρδη δέ αύτοΰ θά διατίθενται δια τήν λειτουρ
γίαν συσσιτίου διά τά άπορα παιδιά τοΰ συνοικισμού. 
"Ηδη προεβλήθησαν αί ταινία ι «Χριστόλ» καί · Η Α. Μ. 
ό φωτογράφος». ΠαπαβασιΚείου
’Ιωάννινα

Εΰστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τραγουδι
στής τής Τζάζ» καί «Ή τραγική άμαζοστοιχία» μέ σχετι
κήν έπιτυχίαν. Παπαζήσης
Ηράκλειον

’Απόλλων. Μετά τό πέρας τών Άπόκρεω καθ’ ί/ς ό 
κινηματογράφος μετ-τράπη είς χορευτικόν κέντρον, έπα- 
ναλήφθησαν αί προβολαί μέ τό έργον (.’Ερωτική παρα
ζάλη» καί τό περιπετειώδες «Οί ήρωες τής φωτιάς».

Πουλακάκν Μετά τάς παραστάσεις τοΰ θιάσου Κυ- 
ριακοΰ, προεβλήθη τό έργον «'Ο κ. ή κ. καί ό μπιμπί». 
Διαφημίζεται τό έργον «Ένα τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυ
ναίκα».

ΙΤαλλάς (Βωβός). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Οί λύκοι 
τής κοινωνίας», «Ό Σαρλώ μουσικός», «Γό βέλ,ος τοΰ θα
νάτου», «Ή Γαλλική έπανάστασις» καί «Ό Δυναμίτης 
έκδικεϊται».

Άρχανών. Λόγοι τής άσυνήθους κακοκαιρία; διέκοψε 
προσωρινώς τάς προβολής του.

Νεαπόλεως. "Ομοίως.
Άγ. Νικολάου. Όμοίωι:.
Ίεραπέτρας. Προεβλήθη τό έργον «Λησιαί τών τραί

νων». Παρατηρητής
Ζάχυνθοτ

Πάν&ε.ν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή τύχη» μέ τήν 
Μαρί Μπέλ, «Στό Υποβρύχιο μέτωπο , «Ό πρίγκηψ τής 
’Αρκαδίας» μέ τόν Βίλλυ Φόρστ καί «Βιεννέζικες νύχτες» 
άπαντα έπιτυχώτ. Γρυπάρης
XUS »

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Ή Α. Μ. ό Έροις,, 
"δυό καρδιές ένας κτύπος,, “Λά γκράντ μπάρ,, μέ τόν 
Σεβαλιέ, “Τό βάλς τοΰ παραδείσου,, έπιτυχώς, “Τό πα- 
ράζενο κορίτσι»,, “Κυτνή άκτή,. “Μαρόκο,, “Τά δυό σου 
γαλανά ματάκια,, καί Φόζ Νιούς. Βουδούρης
’Aypiviov

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα “Ό εύθυμος ιππότης,, 
“"Ιλιγγος,, “Τό μήλον τήζ έριδος,, “Ή παρείσακτος,, ‘“Ο 
καβαλλάρης τοΰ κάμπου,, “"Ερως τυφλής» καί “Οί λα
θρέμποροι,,. Πασχαλίδης
Σΰρος

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Άπηγορευμένη 
αγάπη,, «Μετά τόν έρωτα» καί «"Ενας άνδρας μέ καρδιά». 
Προσεχώς «Δεσποιιίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου», ·Θά γί- 
νης δούκισσα», «Φρανκενστάϊν» κ.ά. Γεραγά'κας
Ξάνθη

Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον «Άτλαντίκ» καί διέ- 
κοψε τάς παραστάσεις του λόγφ άφίζέως τοΰ θιάσου Νέζερ.

Παρασγίδης 
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή πριγκήπισσα τοϋ 
δολλαρίων», «Ή Άνάστασις», «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεο'ς»
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«Άρισίοκρατική μελωδία» και «'Ο βασιλεύς τών βασιλέων».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί κατακτηταί 

τών πάγων», «Φωληά πειρατών», «'Ο τύραννος», «Ό α
κροβάτης τοΰ θανάτου» καί «Ό Χριστός». Γοριδάρης
’Αμαλίας

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία Άντουα- 
νέττα», κωμωδίαι μέ τον Σαρλώ καί «Γυναίκα εναντίον 
γυναικός».

"Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «ίίαρίσι» καί «Ή 
νήσος τοΰ παραδείσου». Ρουμελιώτης
Κέρκυρα

Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Λιμπελάϊ,, “Ή 
ερωμένη τοΰ ύπασπιστοΰ,, "Στην τρέλλα τοΰ χοροΰ., “Ό 
τελευταίος άνδρας έπί τής γής„ ‘‘Γό τραγούδι μιας νύ
χτας,, “Τό άνίίος τής Χαβάϊ,, “Παρί Μπεγκέν,, καί “Σαν 
σμίξουν δυό καρδιές,,. Προσεχώς “Καβαλκάτ,,.

Μπούας
Δευκύμη

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό λυκόφως τής 
δόξης,, “ΟΙ κατάσκοποι,, “Ό θαλασσόλυκος,, “Τά φτερά 
τής καταιγίδος,, “Βαριετέ,, “Ή φωνή τοΰ αΐματο:,, “Ή 
άρτοπώλις των Παρισίων,, “Εξαιρετική περιπέτεια,, “Ό 
άρχιδούξ τοΰ μπαλέττου,. “'Η κόρη τοΰ σεΐχη,, “Ό σιω
πηλός σωτήρ,, ‘‘Ρασποϋτιν,, καί “Τό κίτρινο διαβατήριο,,.

δΐποϋας 
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φιλμ “Όρλώφ,, “Έστρέλ- 
λα,, “Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι,, “Βικτώρια καί ό 
Ούσσάρος,, καί “Μιά γυναίκα, ένα χαμόγελο, μιά ζωή,,.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό καράβι τής 
Σαγγάϊ,, “‘Η καρδιά τοΰ ναύτη,, “Ή κοιλάς τής κολά- 
σεως„ “Τό κορίτσι τοΰ δρόμου,, καί “Λουϊζιάνα,,.

Κεφαλλωνίτ ης
Τρίκκαλα

Πανελλήνιον. Αργεί.
Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο φωτογράφος,, 

“Οικογενειακή τραγωδία,, καί “Στήν τρέλλα τοΰ χοροΰ,, 
μέ τόν Σίντνεϋ Τσάπλιν. Μαλιώρας
Κόρινθος

"Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα “Μετά τον έρωτα,, 
’‘"Ενας απρόσκλητος ξένος,, “Είνε χαριτωμένος,, "Τό 
άσπρο και τό μαΰρο,, καί “’Εγώ τήν .ημέρα καί σϋ τή 
νύχτα,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φιλμ ‘‘Ή αγάπη πού σκο
τώνει,, καί “Ό κλεμένος θησαυρός,,. Κολια
Πόρνος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Γιόχαν Στράους,, 
“Γυναίκα ά λά γκαρσόν,, “Τρελλός γιά κίνδυνο,, μέ απο
τυχίαν, ‘‘Δεσποινίς παραμύθια Χόφμαν,, “Αί 28 ημέραι 
τής Κλαιρέττητ,, καί “Κουΐκ,, μέ μεγάλην επιτυχίαν.

Σινόπουλος 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα “Στή χαμένη νήσο,, 
άνεπιτυχώς, “Ό θυελλώδης ήρως„ “Οι τέσσαρες διάβο
λοι,, “Κική,, "Ή κατά φαντασίαν πριγκήπισσα,, “Καμπί- 
ρια„ καί “‘Η μελωδία τής καρδιάς,,. Προσεχώς "Τό τρελ- 
λοκόριτσο,, “Τό τέλος τοΰ κόσμου,, “Μιά νύχτα στή Στα- 
μπούλ,, κ.ά.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άετιδεύς», «Τό 
παιδί τοΰ έρωτος». «Χαραυγή», «Λύιοκρατορικές βιολέτ- 
τες» μέ τήν Ρακέλ Μέλλερ, «Γυρισμός» μέ τόν Σ. Μπουα- 
γιέ καί «Τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ» μέ μεγάλην επιτυχίαν 
ύπεραρέσαν. Προσεχώς «Ρούμπα τής αγάπης», «Δέν θέλω 
νά μάθω ποιος είσαι» κ ά. Σωφρονιάδης *
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

[ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ]
ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

(ΤΙΜΩΡΙΑ |
ΕίςΒΙΑΣΤΟΥΪ

| Μέ πρωταγωνιστήν τόν :

Bapbik Βαρντ I
| Μούβιτον, ομιλούσα άγγλιστϊ, μήκους ξ 

I 2350 μέτρων και μέ ένα Ζουρνάλ ξ 

| μούβιτον, άπό τήν ζωήν τής Αίγύ- ξ 

πτου μήκους 320 μέτρων. ξ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ |
| ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 
| ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΟΣ |

ξ Ή ταινία ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΚΒΙ- | 
1 ΑΣΤΟΥ είναι έργον σαλονιού μέ ι 
ξ άκρως ένδιαφέρουσαν περιπετειώδη 1 
ξ ύπό&εσιν τής όποιας μέρος έζελίσ- ξ 

ξ σεται εις ένα στούντιο δμιλούντος | 
ξ κινηματογράφου. 1

| ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ | 
I ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |

ΙΗΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ!
| ΠΕΡΙΟώ'ΚΟΗ |

| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ]

g ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30 - ΑΘΗΝΑ I g 

^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιηι^

CINEMECC1NICA
Μηχανήματα

■Ομιλοϋντος Κινηματογράφου 
’Αντιπρόσωποι

ΣΥΝΟΛΙΝΟΣ & ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Άβήναι

Γρμφεϊα: ’Οδός Σωκράτους 30 
’Αρ. τηλεφ. 22-560

Χώρο; πρδς διάΒβσιν
Έκαστη δημ®°ίευοι5

Δραχ. 50
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Τ.αψ,ϊ,'Λβ,,νώ.. ΟΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15·Τ,Χ· 

Τηλεγρ. Δ]σις : «ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ»

ΤΠ0Κ).’ΛΑ ΘΕΣΣ)Ν1ΚΗΣ·. 0&0Σ ,Ί ,

I mi ΙΜΙΟΙ MM 
Η Κ. & Μ Α ΓΑΖΙΑΔΗ
S “ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ ΚΟ „
S ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48

ΤΗΛΕΦΩΝ0Ν : 23-544
Η ΤΗΛ ΜΑΤΑ:··ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑΙ„ 
ffl Παραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ) 
ίΙ κών "Εργων καί Ζουρνάλ, Βιο- 
0 μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του

ριστικοί καί ’Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
ώρας τηλεφωνείτε : 23-754).

Κάρβουνα προβολής 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 
ΜΗΧΑΝΑΙ & ΤΑΙΝΙΑ! 

Άποστολαί—Παραλαβαι καί 
— Έκτελωνισμοί Ταινιών

Δ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΓΕΝ. ΚΙΝΗΜ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 24» 
A 0 Η Ν A I

ΑΡΙΠ. ΜΕΝΛΡΙΗΟΪ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

ΟΔΟΣ ΤΧΙΜ1ΣΚΗ 7

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

CONRADTY

Κινη ματογραφισταί 
Τά έντυπά σας, τάς 
διαφημίσεις σας, έ- 

κτελεϊτε στο 
Τυπογραφεϊον

Ν. Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
Μπενάκη 14 - Ά&ήναι

HTIK - ΦΙΛΜ Κ- Α- ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 

ΑΘΗΝΑΙ - Μητρβπόλεως 1

Τηλβφ. 21.239
Τηλ. Δαις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - 1BHHI 
Παραγωγή καί έκμετάλλευσις 
Ελληνικών Κινηματογραφι

κών έργων καί Ζουρνάλ.

ΤΗΛ. Σ ΠΥΡ ΙΛΗΣ 
’Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. κα'1 G. R. C.
ΑΘΗΝΑ!

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 
"Αριθ. Τηλεφ. 24 626

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜAT A 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ αξιραης
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - Α Θ Η Ν A I

ΙΑΚ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ'
Κινηματογραφικού.

Ταινίαι καί Μηχαναι 
’Ηχητικά Μηχανήματα 
Μούβιτον καί Βιταφδν 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ OAQN TQH ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΙΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18

— ΑΘΗΝΑΙ—

CINE R A DIO
Μηχανήματα

Όμιλοϋντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα έφάμιλλα των 

Ευρωπαϊκών

’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις
ΑΟΗΝΑΊ

Στοά Φέξη άρ. 52 Α' ’Όροφος

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑ!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 
ΤΑΙΝΙΑΙ 

Δράματα, ’Επεισοδιακά 
Κωμωδίαι 

Διαφόρων Παραγωγών

Α.ε.κ.ε·
Τμήμα Έκμεταλλευσεως |
Κινηματογραφικών ταινιών Η

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 14 |

Άριθ. Τηλ. 23.058
Τηλεγρ. Δ)σις «PSVKO» Ξ

IKON
Κ.νηματτογραφικαί 

Μηχαναι - ’Εξαρτήματα 
■ Γενικοί Αντιπρόσωποι

I. IQANNOY & Α· ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99— Τηλ. 80-685 

αθηναι

ΣΕ SS

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ :

3ΕΣ)Ν.ΚΤΗ οα~ -Χ73 - τηλ. ^ve.-OmONOMOmMAPA,.

παραγωγής-
Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μαους.

Π Α Ξ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑ!

28 '©δβς Εΰριπδβυ 28
Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενατο» 

•Αρ. Τηλ. 23-687
Πωλήσεις, ενοικιάσεις κ«ι_ 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι,’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικοί 
Οΰβερτοϋραι καί Μίκυ Μάους

Φ0Ξ.ΦΙΑΜ Α.Ε. (’Ελλάς)
Γρ. Πλατεία Κάνιγγος Άθήναι
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To καχχί'Ιερο (ΰρόγραμμα εις ιεοικι- 
χίαν ”Τρρων~Τ(ωμωόιών~Τίιονς ~ Τϊία- 
ρικών χαλιών και υΥίίκν ΤΥΐάονς.
όΚαί με τονς όιασημοτέρονς *άβΙέρας·»  
έ}ααφαχί^εΙαι μόνον με Ιάς ταινίας της

I

_♦ I
*ΙΕ. ΦΟΞ ΦΙΛΜ EUKI

Τηλ. Διεΰθ. ΑΘΗΝΑΣ Άριθ. Τηλ.
«Φοξφιλμ» ΙΙλαιεϊα Κάνιγγος 22-654 =
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Τύποις: Ν. ΔΑΜΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ, Έμμ. Μπενάκη 14


