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Ό μεγάλος καλλιτέχνης τοΰ κινηματογράφου Πώλ Μοΰνι τόν όποιον θά θαυμάσωμεν έφέτος εις τάς 
τρεις μεγαλυτέρας έπιτυχίας του: «Είμαι £νας δραπέτης τών κάτεργων», «Μαύρη Κόλασις» και «Πό

λις τοΰ πάθους», ταινίαι παραγωγής Γουώρνερ Μπρόδερς καί Φέρστ Νάσιοναλ.
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|ΝΜ· ΦΙΛΗ- α ε.
= γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Δ. ΓΑΖΙΔΔΗΣ 
Ξ ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1

Τηλέφ 21239
= Τηλ. Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΜΑΙ 
= ΤΙαραγωγη καί έκμετάλλευσις 
= ‘Ελληνικών κινηματογραφι- 
= κών έργων καί ζουρνάλ, Βιο- 
~ μηχανικών, διαφημιστικών, 
= τουριστικών καί εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
= Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΙΝΚΜΗΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΑ :

QEISS
I IKON

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

I
Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡ6Υ 

& Σ ΓΑΒΡΙΗΛ
Όδός Σωκράτους 43 

1ος όροφος — άριθ. 2 
ΑΘΗΝΑΙ

’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι
κών ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
ΜηχαναΙ προβολής

Άρι& Τηλεφώνου 24-241

Α- Κ Ε 
ΦΟΞ - ΦΙΛΜ 

(ΕΛΛΑΣ) 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ
Γ>-«ΦΓ!Α: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

ΓμΕΆΡΟΝ πολυδοροπουλου)

ΤΗΛΕΓΡ. Δ ΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

ΜΗΧαΝΗΜαΤα

ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝ)Φ0Υ
ΜΗΧΑΝΑΙ fΡΟΒΟΛΗΣ

NITZSCHE A-G
ΤΑΙΝΙΑΙ

ΟΜΙΛΟΥΣ ΑΙ—ΣΙΩΠηΛΑΙ
KQPROYNQ ΣΙ/ΛΕΝΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΟΡΚ-ΦΑΚΟΙ- ΚΛΘΡΕΠΤΟΙ

ΑΘΗΝΟΙ ΣΟΚΡβΤΟΥΣ 43

ΟΔΟΣ β.κ)γινου3 - τηλ. διευθ.'ΌΙΚΟΝΟΝΙΟΥ-ΣΑΜΙΡΑ,. 

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΑΗΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

’Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

ΠΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 Όύος Εΰριπίδου 28

Τηλ. Διενθ. «Μαιζοξενάτο»
Πωλήσεις, ένόικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικοί 

Οΰβερτοΰραι καί Μίκυ-Μάους

Α

ΑΝΩΝΥΜΟΙ || .
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : ι
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΤΗΛΕΦ. 25-3S4

ΝΥΜΟΙ J .-ΟΛΛΑί. || εταιρεία

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΙΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ Β. ΚΩΝΣ ΓΑΝΤΙΝΟΥ 3

μ ετροφιλμς,,

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΥ ΕΧΝ IKON ΕΡΓαΣΤΗΡΙΟΝ 
ΰΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΗΣ 1 ΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO 
ΓΛΟΔΣΤΡΝΟΣ ΛΡ- 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥ Η-ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΓΟΛΕΩΣ, 
’Εργασία ύπευΟΰνως εγγυημένη καί άρτια από 

πόσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιόφωνων καί Ραδιογραμμοφώνων

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
(Φωτέϊγ)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ! ΚΑΙ ΗΕΛΤΡΜ
ΒΑΣ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ
Έργοστάσιον Άγ. Μελετίου 8 · Πληρο- 
φορίαι Πάξ Φίλμ. Εΰριπίδου 28-ΤΙΜΑΙ: 
’Από δρχ. 150 καί άνω τό κάθισμα.

Κ.νημοττβγρκφικοτί 
ΜηχαναΙ - 'Εξαρτήματα 

Γενικοί Άντ ιπρόσωποι 
I. IQANNOY & Α. ΜΑΛΛΗΣ

Πατησίων 99—Τηλ. 80-684
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

ΑΓΟΡΑΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Ειδική δργάνωσις όιά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν και ’Α

φρικήν.

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ : ' 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

ΕΛΛΑΔΑ

- ΑΘΗΝΑΙ 
"ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,,

ΜΑΥΡΟ-ΦΙΛΜ II
Ε. ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ |ί

ΓΡΑΦΕΙΑ

Σωκράτους 43, Κ.' όροφος άρ, =
ΑΘΗΝΑΙ Ξ

ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΟΒΩΝ = 
TGINIQN

ΠΑΓΚΟΣΜΌν ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1=----------------------- 1

CINE RADIO
Όμιλοΰσαι Κινηματογραφικοί ’Εγκαταστάσεις

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 52-53-78 
Άρ. Τηλεφ. 26 213

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ 
- - - - - - - * ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

■ ΔιαΦέττομεν τάς έμπορικοτέρας 
ταινίας μέ τούς πλέον άγαπητούς 
«άστέρας» τής όάόνης καί σκηνούε- 
τημένας άπό τούς διασημοτέρους σκη- 
νοΏέτας τής Εύρώπης καί Αμερικής.

■ ’Ήδη άφίχΏησαν είς τά γραφεία 
μας αί περισσότεροι τών νέων 
ταινιών μας και εύρίσκονται είς 
τήν διάϋεσιν τών πελατών μας.

A.U Λ 4W 4.Ά Α.»Ά 4Λw

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ

νά έξυπηρειήσωμεν ποικιλοτρόπως τήν πελατείαν μας

ΘΑ ΚΑΝΟΝΙΣΩΜΕΝ

ΤΙΜΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥΣ

ΦΟΞΦΙΛΜ (ΕΛΛΑΣ)αε.
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1, I®
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία....... Δρ. 100.—
3
I ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 250
Αί ουνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙ8ΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ— ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Αρχισυντάκτης: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥΕΤΟΣ IB' ΑΡ· 12(358)

ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΙ ΚΩΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΣΤΑΝ ΔΩΡΕΑ και ΟΛΙΒΕΡ ΧΑΡΝΤΥ
Ο ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΙΓΝΟΣ

Γιά νά κάνη κανείς τόν κόσμο νά γελάη, ύπάρ- 
χουν δυό αλάνθαστες μέθοδοι. Ή πρώτη είναι νά 
μεταβληθής σέ νεορόσπαστο, νά δέχεσαι χτυπήματα, 
νά κάνης τοΰμπες καί νά πέφτης καταγής δπως ένα 
άδειο σακκί. "Ολ’ αύτά δμως πρέπει νά γίνωνται 
μέ μεγάλη σοβαρότητα καί μ’ άξιοπρέπεια. Ή άλλη 
μέθοδος είνε νά βρίσκης ένα σωρό έξυπνα τεχνά
σματα, νά λές ώμορφα αστεία καί νά μή χαμογε
λάς. ’Εγώ προτιμώ τήν πρώτη μέθοδο. Ό Χάρολδ 
Λόϋδτή δεύτερη, χωρίς βέβαια νά έχη καί τήν έξυ- 
πνάδα πού χρειάζεται γιά νά γίνη συμπαθής στους 
φίλους τής οθόνης.^ Μή φαντασθήτε δτι είμαι ζηλιά
ρης. "Ολοι δμως οί καλλιτέχνες έχουν τόν έγωϊσμό 
τους καί τις άδυναμίες τους. ’Εγώ λοιπόν δέν θά 
ήταν σωστό νά μή τούς μοιάσω. Ό φίλος μου δ 
Όλιβερ Χάρντυ διαρκώς μαλώνει μαζύ 
μου γι’ αύτό τό ζήτημα.

— Νά είσαι μοΰ λέει, μετριοπαθής καί 
νά μή θές νά κάνης θόρυβο γύρω άπό 
τ’ όνομά σου. “Ετσι θά διατήρής πάντα 
τή φήμη σου καί δλοι θά σ’ άγαποΰν καί 
θά σέ σέβονται.

Μά δέν τό πιστεύω. Ξέρω δτι κΓ αύ
τός κατά βάθος άγαπάει τό θόρυβο καί 
τή ρεκλάμα. Φαντασθήτε δτι στήν έξώ- 
πορτα τής βίλλας του έχει μιά μεγάλη
ταμπέλλα, πού γράφει: «"Ολιβερ Χάρντυ, δικηγόρος».

Ν,αί, αύτός είνε ένας άνεκπλήρωτος πόθος του. 
Ό φίλος μου ό Χάρντυ ήθελε νά γίνη δικηγόρος. Μά 
άπό τόν καιρό πού μέ γνώρισε έγινε περίφημος κω
μικός. Άλλ’ άς συνεχίσω τή διήγησι τής βιογρα
φίας μου.

Ακολουθώ, δπως σάς είπα τήν πρώτη μέθοδο τών 
κωμικών ήθοποιών. Σάς βεβαιώ δτι είνε πολύ δύ
σκολη. Ό^κόσμος σήμερα δέν γελάει εύκολα. Πρέ
πει διαρκώς νά παρουσιάζη κανείς άπρόοπτα έπει- 
σρδια καί νά μή τόν άφήνει καθόλου νά μαντεύση 
τήν συνέχεια τής εύθυμης ιστορίας. Στις «Περιπέ
τειες στή Χονολουλοΰ» καί στό «Φρά - Διάβολο» οί 
θεαταί λιποθυμούν άπό τά γέλια, γιατί κάθε σκηνή 
είνε καί κάτι πού δέν τό περιμένουν. "Επειτα τό 
φίλμ «Ό Χονδρός κι’ ό Λιγνός στό Μέτωπο» είνε 
κι’ αύτό γεμάτο άπό σκηνές μεγάλου ένδιαφέροντος. 
'Ωστόσο, τό μυστικό τής επιτυχίας μας δέν όφείλε
ται σέ τίποτ’ άλλο, παρά στό ότι έγώ κι’ ό Χάρντυ 
ταιριάζουμε ύπερβολικά Κάθε κωμική γκριμάτσα 
μου συμπληρώνεται πάντα άπό τόν σύντροφό μου.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ' αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

'Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

S i

£
___I

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5 |
'πππηπππππππππππππππηπππΕ

'Ένα άρθρον τοΰ διασήμου κωμικού ΣΤΑΝ ΛΩΡΕΛ

Μ’ έχετε δή νά κλαίω καί νά ξύνω τήν κορυφή τοΰ 
κεφαλιού μου μ’ άπελπισία; Ό Χάρντυ τότε κάνει 
άκριβώς τ’ άντίθετο. Παίρνει ύφος άνθρώπου ό ό
ποιος έχει άπογοητευθή άπό τις κουταμάρες μου 
καί στό πρόσωπό του ζωγραφίζεται ένας συγκρατη
μένος θυμός, ένω παίζη νευρικά τά δάκτυλα τών 
χεριών του. "Ολ' αύτά γίνονται μέ μεγάλη άπλότητα 
έντελώς αύθόρμητα καί φυσικά ξετρελλαίνουν τούς 
φ’λους τοΰ κινηματογράφου.

Γιά νά καταλάβουμε τί χρειαζόταν ό κόσμος γιά 
νά γελάση, χρειάσθηκε νά κάνουμε ένα σωρό παρα
τηρήσεις στήν ιδιωτική ζωή του καί νά προσέξουμε 
ποιά πράγματα τόν στενοχωρούσαν ή τόν διεσκέδα- 
ζαν. Καί πάνω σ’ αύτές τις παρατηρήσεις μας στη
ρίζουμε τό σχέδιο κάθε καινούργιου έργου μας. Αύ

τή τήν τεχνική τής δουλειάς τήν έμαθα 
άπό τόν πατέρα μου, τόν περίφημο συγ
γραφέα Λώρελ. Οί γονείς μου, πρέπει νά 
ξέρετε, δτι ήσαν μεγάλοι καλλιτέχνες. 
’Αγαπούσαν τή φιλολογία καί τό θέατρο 
καί γι’ αύτό ένωσαν τις τύχες τους. Έγώ 
γεννήθηκα δώ καί τριάντα χρόνια στό 
Ούλβερστον “Ημουν τόσο ζωηρός, ώστε 
άναγκάσθηκαν νά μέ κλείσουν έσωτερικό 
σ’ ένα κολλέγιο τού Τάνεμουθ. Έπειτα 
πέταξα σέ μιά γωνιά τά βιβλία καί άκο- 

λούθησα τό καλλιτεχνικό στάδιο. “Εχουν γραφή πολ
λά άρθρα γιά τή μαρτυρική ζωή μου, ώς τήν έποχή 
πού συνήντησα τό σύντροφό μου. Χωρίς αύτόν, ή 
έπιτυχία μου ήταν πολύ μικρή. Μαζύ του δμως κά 
νουμε άληθινά θαύματα. Ό “Ολιβερ Χάρντυ είναι 
καλός φίλος καί ύπομένει δλες τις ιδιοτροπίες μου. 
Κάθε φορά δμως πού θά θυμώση, γίνεται έξαλλος 
καί κάνει δ,τι περάσει άπό τό κεφάλι του. Μά έγώ 
διατηρώ τήν ψυχραιμία μου, παρακολουθώ τις κινή
σεις του, τήν έκφρασί του, τά λόγια του, καί τέλος 
τού λέω ·.

— “Ολιβερ, άνεκάλυψα μερικές νέες σκηνές γιά 
τό νέο έργο μας.

Ό Χάρντυ συνέρχεται καί μ’ άκούει μ’ ένδιαφέ- 
ρον. “Επειτα μού σφίγγει χαμογελώντας τό χέρι.

— Στάν, μοΰ λέει, μπορεί καμμιά μέρα νά σοΰ 
τσακίσω πάνω στό θυμό μου τά πλευρά. Ωστόσο 
είσαι ένας καλλιτέχνης. Ξέρεις νά έπωφεληθής άκό
μη κι’ άπό τό θυμό τοΰ φίλου σου.

Καί μοΰ δίνει κατόπιν ένα σωρό οδηγίες γιά τή 
συγγραφή τής ύποθέσεως τοΰ νέου έργου μας. "Ολα

τά σενάρια τά έχω γράψει μόνος μου. ’Έχω δπως 
λένε, ταλέντο καί θά μπορούσα νά γίνω ένας καλός 
θεατρικός συγγραφεύς. Φοβήθηκα δμως δτι θά είχα 
περισσοτέρους έχθρούς άπό φίλους, καί γι’ αύτό ά
φησα αύτή τή δόξα γι’ άνθρώπους λιγώτερο μυαλω
μένους!...  Εμένα μ’ άρέσει περισσότερο άπό δλα
ή ήσυχία. Είμαι, ή μάλλον είμαστε, οί σοβαρώτεροι 
άνθρωποι τοΰ Χόλλυγουντ. Οί διάφοροι θαυμαστοί 
μας, πού κάνουν τή γνωριμία μας, άπογοητεύονται. 
Δές μάς φανταζόντουσαν τόσο ταχτικούς καί τόσο 
προσεχτικούς στις δουλειές μας.

Μιά φορά στή βίλλα μου, στό Μπέ’βερλυ Χίλς, 
ήρθε νά μ’ έπισκεφθή μιά νεαρή άγγλίδα, ύπερβο
λικά ώμορφη. Έκείνη τήν ώρα έγώ, ντυμένος μ' ένα 
παληό κοστούμι, σκάλιζα τόν κήπο μου καί καθά
ριζα τις ρίζες τών φυτών άπό τά ξερά φύλλα. Οί 
υπηρέτες τού σπιτιού ήσαν άψωσιωμένοι μέ τό συγύ
ρισμά του, κΓ έτσι ή Άγγλίδα μπήκε άνενόχλητη 
στόν κήπο καί μέ πλησίασε.

— Δέν μού λές, καλέ μου άνθρωπε, μού είπε, μή
πως ξέρεις άν μπορώ νά ίδώ αύτή τή στιγμή τόν 
μίστερ Λώρελ ;

—Τί τόν θέλετε; άπόρησα. Μήπως γιά κανένα αύ 
τόγραφο.

— “Οχι, έρχομαι άπό τό Λονδίνο, μ’ άπάντησε, 
γιά νά τόν γνωρίσω καί νά ίδώ άν είναι τόσο κω
μικός καί στήν πραγματικότητα.

Ή ε’ιλικρείνεια της μού έκανε έντύπωσι.
—Γιά νά τόν δήτε, τής είπα πρέπει νά μή κατα- 

λάβη δτι ήρθατε γι’ αύτό τό λόγο. Δέν τού άρέσει 
νά τόν ένοχλοΰν δταν ξεκουράζεται στή βίλλα του. 
ΓΓ αύτό θά σάς προτείνω κάτι: Νά μείνετε μαζύ 
μου στόν κήπο, μέχρι νά τελειώσω τήν περιποίησι 
τών λουλουδιών κι’ έλπίζω δτι μέχρι τότε ό μίστερ 
Λώρελ θά ξυπνήση νά κάνη τόν περίπατό του.

Ή ώμορφη Άγγλίδα μοΰ έδωσε ένα χαρτονόμι 
σμα τών έκατό δολλαρίων καί κάθησε σ’ ένα παγ- | 
κάκι, περιμένοντας ύπομονετικά τήν.,.άφιξί μου. Εγώ 
τελείωσα τή δουλειά μου καί έτοιμαζόμουν νά_ τής 
πώ δτι έχασε άδικα τόν καιρό της, γιατί ό Λώρελ 
δέν θά κατέβαινε στόν κήπο, δταν ξαφνικά ό Όλι- 
βερ Χάρντυ παρουσιάσθηκε, γιά νά μοΰ χαλάση τό 
σχέδιό μου. ’Ηρθε βιαστικός μέ τ’ αύτοκίνητό του, 
έτρεξε κοντά μου χειρονομώντας καί μού φώναξε :

— Στάν, άκόμη δέν είσαι έτοιμος!.,, -έχασες δτι 
σήμερα άρχίζουμε τό «γύρισμα» τής ταινίας μας; _

Έγώ ξέσπασα άπό τό θυμό μου σ’ ένα κωμικό 
κλάμμα. Ή ώμορφη Άγγλίδα είχε μαρμαρώσει στή 
θέσι της. Μόλις μάς είδε καί τούς δυό μάς άνεγνώ- 
ρισε καί άπό τή χαρά της πήγε νά τρελλαθή. 'Ομο
λογώ δτι τήν περιποιηθήκαμε κατόπιν μέ _μεγάλη 
εύγένεια, κι’ δταν γύρισε στό Λονδϊδο μάς ώρκί- 
σθηκε δτι δέν θά ξεχνούσε ποτέ τήν περιπέτειά της. 
Μά δέν τήν πιστέψαμε. "Ολες οί γυναίκες σ’ αύτές 
τις στιγμές λένε πάντα τά ίδια λόγια.

Στήν Ιδιωτική ζωή μου, καθώς θά καταλάβατε, 
είμαι ύπερβολικά άπλός. Αγαπάω τήν έξοχική ζωή 
καί μ’ άρέσει νά περιποιούμαι μόνος μου, τ°ν άπέ- 
ραντο κήπο μου. θά μπορούσα νά γίνω ένας περί
φημος κηπουρός. Έπίσης άγαπάω νά διαβάζω^ περι
πετειώδη μυθιστορήματα κΓ ή άδυναμία μου εινε νά 
διηγούμαι ένα σωρό ιστορίες. Κάθε βράδυ στή βίλλα 
μου μαζεύονται μερικοί φίλοι μου γιά νά παίξουμε 
χαρτιά, νά πιούμε δυό-τρία κοκτέιλ και νά στοιχι- 
ματίσουμε ποιός θά πή τήν πιο καταπληκτική ιστο
ρία. Τούς κερδίζω πάντοτε, γιατί έχω μιά καταπλη
κτική εύκολία νά διηγούμαι ένα σωρό απίθανα πρά
γματα. Ό “Ολιβερ Χάρντυ στενοχωριέται πού δέν 
μπορεί κι’ αύτός νά κάνη τό ίδιο. Μά έκεΐνος δεν 
διαβάζει βιβλία, δέν σκέπτεται καί δέν κουράζει κα
θόλου τό μυαλό του. Τό πάχος του τόν κάνει νά 
βαρυέται τά πάντα. Μόνο ένθουσιάζεται δταν τόν 
προσκαλώ στό ψάρεμα, γιατί ξέρει δτι θά πιάσουμε

[Ο ΣΕΒΑΛΙΕ
ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ;
Αύτό είνε τό ζήτημα πού απασχολεί κατ’ αύτάς 

τούς καλλιτεχνικούς καί .. κοσμικούς κύκλους τής Γαλ
λίας. ιΟ Μωρ'ς έπέσ ρεψε πρό μήνις άπό τό Χόλλυ
γουντ στή Γαλλία, αφού «έγύρισε» εκεί τό φιλμ «Φολί- 
Μπερζέρ*,  δηλώσας οτι <5-:ν σκοπεύει πλέον νά έργα- 
σθή διά λογαριασμόν τών Αμερικανών οί ά τοίοι δέν 
γνωρίζουν νά έκμεταλλευθ >ϋν και νά άναδείζουν κα
ταλλήλως τά... καλλιτεχνικά τον προσόντα (sic).

Δέν έπέρασαν πολλές ήμερες άπό τήν έπιστροφ ήν 
του είς τό Παρίσι καί κατέφθασεν εκεί ή Καίη Φράνσις 
μέ τήν όποιαν διεδίδετο εύρντατα οτι άπό έτους καί 
πλέον εύρίσκετο είς στενάς αισθηματικός σχέσεις. Είς 
δημοσιογράφους οιόαοϊοι τούς έ πεσκέφ θησαν καί τούς 
ήρώτησαν περί τών μελλοντικών των σχεδίων, διέψευ- 
σαν κατηγορηματικούς τά περί αισθηματικών των σχέ
σεων καί έδήλωσαν ότι δέν τούς συνδέει τίποτε περισ
σότερον άπό.. αγνήν φιλίαν. ‘Εν τώ μεταξύ τήν επαύ
ριον τών περίφημων αύτών δηλώσεων έζηφανίσθησα ν 
άπό τό Παρίσι καί έγκατεστάθησαν είς μίαν μα} ευ ι- 
κήν βίλλαν τής Κυανής Ακτής, Ολην τήν ήμέραν τήν 
περνούν μαζύ, κρυμμένοι άπό κάθε άδιάκριτο βλέμμα 
καί μόνον ιό βράδυ κάνουν τήν επίσημον έμφάνισιν 
των είς τά διάφορα κοσμικά κέντρα.

Οι γνωρίζοντες τόν χαρακτήρα άμφοτέρων, πιστεύουν 
ότι ό γάμος είναι ή άναπόφευκττς συνέπεια αυτού τού 
ρωμαντικού ειδυλλίου. ’Ιδίως οι ., άσπονδοι φίλοι τής 
Καίη Φράνσις λέγουν ότι έχει είδικότητ είς τά ζητή
ματα τού. . γάμου, έφόσ ν έχώρισε μόλις πρό μηνών 
τόν τέταρτον κατά σειράν σύζυγόν της καί εφόσον εχει 
άπόφασιν νά καταρίτμει τό ρεκόρ τών διαζυγίων πού 
κατέχει μέχρι σήμερον ή συμπατριώτις της Ντόροθυ 
ΙΓ-’λ ες

Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ °Σ 
'ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ.,

Μόλις επιστρέφει άπό τό ταζεΐδι της εις τό Χόλ
λυγουντ (ώς γνωστόν εύρίσκεται, κατ' αύτάς στή Σουη
δία) ή Γκρέτα Γκάρμπο θά άρχίση τό ιγύρ.σμα*  μιας 
νέας έκδόσεως τού πολύκροτου ρωμαντικού δράματος 
τού Άλεζ Δουμά υιού «* Η Κυρία μέ τάς Καμελίας». 
Ήδη γίνονται πυρετώδεις προετοιμασίαι, ούτως ώστε 
μό^ις φθάση ή Γκρέτα νά τά εύρη όλα έν τάζει.

Φαίνεται ότι ή «θε α γυναίκαν φιλοδοζή νά ενσάρ
κωση είς τήν οθόνην όλας τάς μεγάλας ήρωΐδας τής 
παγκοσμίου φιλολογίας. Τήν είδαμε έως τώρα ώς 'Άν
να Καρενίνα, στό ομώνυμον έργον τού Τολσιόϊ, ώς 
'Άννα Κρίστυ τού Όνήλ, ώς Pita Κανταλίνι στό *Ρω-  
μάντσο*,  ώς * Σαπφώ*  τού Νιωντε, ώς Μάτα Χάρι, 
ώς Σουζάν Λενόξ, ώς Βασίλισσα Χριστίνα τής Σουη 
δίας, ώς πολυσύνθετη Μαρία στό Γ’Οπως με ποθείς*  
τού Πιραντέλλο, καί τώρα μόλις έτελείωσεν εκ δευτέ
ρου τήν ένσάρκωσιν τής «Άννας Καρενί, α».

Οι θαυμαστοί της περιμένουν άνυπομόνως νά τήν 
θαυμάσουν καί ώς Μαργαρίταν Γκωτιέ, μέ τήν πεπο - 
θησιν ότι είς τόν ρόλον τής τραγικής ήρωιδος τού 
Δουμά ή Γκάρμπο θά τούς χαρίση στιγμάς άνωτέρας 
καλλιτεχνικής συγκινήσεως.

κανένα ώμορφο ψάρι, πού θά γίνη £να περίφημο φα
γητό. Τό φαι είνε ή άδυναμία του. 'Όσο για μένα, 
του τά συγχωρώ δλα, γιατί είνε ό σύντροφός μου 
κα γιατί έχει άκόμη και τήν άδυναμία, νά θυμώνη 
μέ τό παραμικρό καί νά μέ κάνη νά βρίσκοσ έτσι τις 
πιό όμορφες σκηνές τών έργων μας A^nc.A

ΣΤΑΝ ΛΩΡΕΛ
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ΓΑΛΛΙΑ
—Ό Άμπέλ Γκάνς μόλις τελειώση τό «γύρισμα» 

τοΰ έργου «Περιπέτεια ένός άπορου νέου», τό όποιον 
κινηματογράφε! μέ πρωταγωνιστάς τήν Μαρ'ι Μπέλ, 
τόν Πιέρ Φρενα'ι καί τόν Άντρέ Μπωζέ, σκοπεύει 
νά «γυρίση» τήν ιστορίαν τής Λουκρητίας Βοργίας.

—Ή Ζοζεφίν Μπαΐκερ πρωταγωνιστεί είς ένα 
νέον φιλμ «Πριγκήπισσα Τάμ—Τάμ», τοΰ όποιου τά 
«έξωτερικά» «γυρίζονται» είς τήν Τύνιδα. Παρά τό 
πλευρόν τής μαύρης χορεύτριας έμψανίζονται δ 
•Αλμπέρ Πρεζάν, ό Ζάν Γκαλλάν καί ή Ζερμαίν 
Ώσσαί.

—'Η Άνναμπέλλα καί ό Βικτώρ Φρανσέν πρωτα
γωνιστούν είς τό φιλμ «’Επιφυλακή», τό όποιον είναι 
έμπιευσμένον άπό τό όμώνυμον μυθιστόρημα τοΰ 
Κλώντ Φαρρέρ

—Ή Κοντσίτα Μοντενέγκρο έπιστρέφει είδικώς 
άπό τό Χόλλυγουντ διά νά πρωταγωνιστήση εις τήν 
κινηματογραφικήν διασκευήν τής περιφήμου δπερέτ- 
τας τοΰ “Οφφενμπαχ «Παρισινή Ζωή»

—Ό Τουρζάνσκυ κινηματογραφεΐ εις τήν Βιέννην 
τήν όπερέτταν «Κλό Κλό» τοΰ Λέχαρ μέ πρωταγω
νίστριαν τήν Μάρθα "Εγκερτ.

- Προτοΰ άναχωρήσει ή Σιμόνη Σιμόν διά τό 
Χόλλυγουντ, όπου προσελήφθη, ώς γνωστόν, ϋπό τής 
έταιρίας «Φόξ», θά λάβη μέρος εις μίαν νέαν ται
νίαν τοΰ Μάρκ Άλλεγκρέ «Ώμορφες ήμέρες» μέ 
συμπαίκτην τόν Ζάν Πιέρ Ωμόν.

—Ό Μαρσέλ Λερμπιέ μετά τήν «Αύτοκρατορικήν 
Όδόν» πού «γυρίζει» εις τήν Αφρικήν μέ τήν Κάτε 
φόν Νάγκυ καί τούς Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί Ζάκ Κα- 
τελαίν, θά κινηματογράφηση τό έργον «Τό παιδί τοΰ 
'Ιπποδρομίου» μέ τόν Άντρέ Μπωζέ καί τήν Μπέττυ 
Στόκφιλντ.
ΑΓΓΛΙΑ

Ό Ζώρζ Γκρόσμιθ. ό γνωστός μας άπό τόν «’Aw 
θρωπο μέ τήν ’Ισπανό», τήν «Πυργοδέσποινα τοΰ 
Λιβάνου» καί τό «Γεράκι», άπεβίωσεν πρό ήμερων είς 
τό Λονδΐνον.

—Ή Λιάνε Χάΐντ θά πρωταγωνιστήση εις μίαν 
άγγλικήν ταινίαν τοΰ Μπάζιλ Ντάν, ή όπο α θά έχη 
ώς θέμα τήν ζωήν τοΰ Μόζαρτ καί θά «γυρισθή» είς 
τήν Βιέννην.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ή Λίλιαν Χάρβεϋ πρωταγωνιστεί είς τήν νέαν 
ταινίαν τοΰ Πάουλ Μαρτίν διά τήν «Οΰφα» τά «ΜαΟ- 
ρα Ρόδα». Συμπαίκτης δ Βίλλυ Φρίτς.
ΑΜΕΡΙΚΗ

"Ενα νέο ζεΰγος άνέτειλε είς τό κινηματογραφι
κόν στερέωμα, Μύρνα Λόϋ—Ούΐλλιαμ Πάουελ, τό 
όποιον πρωταγωνιστεί είς μίαν σειράν φίλμς τής 
έταιρίας -Μετρό-Γκόλντουϊν».

—«Οί Τρεις Σωματοφύλακες· τοΰ Δουμα πατρός 
άρκετά μοντερνοποιημένοι, «έγυρίσθησαν» έκ νέου 
ύπό τής «Ράντιο Πίκτσουρς» μέ πρωταγωνιστήν τόν 
Φράνσις Λέντερερ.

—Ό Τζόννυ Βάϊσμύλλερ καί ή άχώριστος σύν
τροφός του Μωρίν θ’ Σούλλιβαν, πρωταγωνιστούν 
είς μίαν συνέχειαν τού Ταρζάν «Ό Ταρζάν καί οί 
βρυκόλακες».

—Στατιστικές (χρήσιμες καί σοβαρές γιά κάθε 
κινηματογραφιστή, διευθυντή Κινηματογράφου, έμπο
ρο ταινιών, παραγωγό, σκηνοθέτη, όπερατέρ) μόνο 
στις σελίδες τοΰ «Κινημ. Άστέρος» δημοσιεύονται.

ΘΕΑΤΡΟΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Μια μεγάλη κινηματογραφική αγγλική εταιρία αγ

γέλλει δτι κατά τόν προσεχή χειμώνα εγκαθίσταται 
είς τά Λονδΐνον τό πρώτον θέατρον τηλεοράσεως. Ή 
απόφασις έλήφθη κατόπιν τής επιτυχίας τών πείρα· 
μάτων τηλεοράσεως τών γενομένων είς τό Κάρντιφ, 
όπου οι θεαταί παρηκο^ούθησαν, εντός του θεάτρου 
ευρισκόμενοι, τό θέαμα αγώνων ποδοσφαιρήσεως, οί 
όποιοι έγίνοντο είς τά προάστεια τοΰ Κάρντιφ, και 
τάς ιπποδρομίας τάς γενομένας μιτά τούς αγώνας. Είς 
τό θέατρον τηλεοράσεως τοΰ Λονδίνου θά προβάλλων 
λωνται γεγονότα, τά όποια συμβαίνουν τήν στιγμήν 
εκείνην είς ακτίνα πεντήκοντα χιλιομέτρων άπό τού 
Λονδίνου.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ

1935 - 1936
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΠΡΑΓ/*\αΤΟΠΟΙΗΘΗ
0 ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ ^ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Είς τήν έν Νεϊγύ έπαυλιν τοΰ Γάλλου διασήμου 

όπτικοΰ καί έφευρέτου Λυμιέρ έγινεν πρό ήμερων ή 
προβολή τής πρώτης δοκιμαστικής ταινίας τοΰ «ά· 
ναγλύφου κινηματογράφου», άναπαριστώσα τήν άφι- 
ξιν ένός τραίνου είς τόν σταθμόν τής Λά Σιοτά.

'Η νέα αύτή έφεύρεοις τοΰ Λυμιέρ, άνακοινω- 
θεΐσα πρό διμήνου είς τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν 
τών ’Επιστημών, στηρίζεται έπί τής χρησιμοποιή- 
σεως δύο γυαλιών διαφορετικού χρώματος, άπό τόν 
θεατήν.

ϋί όφθαλμοί του συνθέτουν τοιουτοτρόπως έν 
άναγλύφω τήν εικόνα πού προβάλλεται ταύτοχρό- 
νως άπό δύο φακούς, άναλόγους πρός τούς τών στε
ρεοσκοπικών φωτογραφικών μηχανών.

Σημειωτέον δτι ή προβολή τής άναγλύφου ται
νίας δέν γίνεται έπί δθόνης, άλλά είς τό κενόν, είς 
τρόπον ώστε νά δημιουργήται ή έντύπωσις πραγ
ματικών σωμάτων μέ τρεις διαστάσεις κίνουμένων 
έντός τής αιθούσης.

•Ή άτμομηχανή—γράφει ένας άπό τούς δημο
σιογράφους πού παρηκολούθησαν τήν ένδιαφέρου- 
παν αύτήν δοκιμήν—έφάνη σάν νά έπροχωροΰσεν 
έως τό μέσον τής αιθούσης καί άκουσίως μας δλοι 
όπισθοχωρήσαμεν, σάν νά έφοβηθήκαμε μήπως μάς 
παρασύρη.

»ΟΙ έπισκέπται πού κατέβαιναν άπό τά βαγό
νια, έφαίνοντο σάν νά άνεμιγνύοντο μέ τήν πρώτην 
σειράν τών θεατών, θά έλεγε δέ κανείς δτι ό δδη- 
γός τοΰ τραίνου έκουνοΰσε τήν κόκκινην σημαιού- 
λαν του έπάνω άπό τήν φαλάκραν ένός κυρίου πού 
έκάθητο είς τήν δευτέραν σειράν...».

Έγνώσθη δτι έτοιμάζονται ήδη είς ένα κινημα
τογραφικόν στούντιο τών Παρισίων δύο πλήρεις 
στερεοσκοπικοί ταινίαι έπί τή βάσει τής μεθόδου 
Λυμιέρ, αί δποϊαι θά προβληθούν τόν προσεχή 
Νοέμβριον. ____________________________ ___

0 ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΝΟΣ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ
Ή πρώτη ταινία τήν οποίαν θά «γυρίσουν» ό 

Λάουρελ καί δ Χάρντυ, δυνάμει τοΰ νέου των συμ 
βολαίου μέ τήν «Μέτρο-Γκόλντουϊν», θά είναι «'Η 
ώμορφη Σκωτία».

Πρός τόν σκοπόν αυτόν ολόκληρον έπιτελεΐον 
συνεργατών μέ έπί κεφαλής τόν σκηνοθέτην Χάλ 
Ρόατς θά μεταβοΰν εις τήν Σκωτίαν διά νά «γυ
ρίσουν» τά «εξωτερικά» τής εξωφρενικής αυτής 
κωμωδίας.
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Πρωταγωνισταί

ΑΝ ΧΑΡΝΤΙΓΚ 
ΚΛΑΪΒ ΜΠΡΟΥΚ 
ΚΟΝΡΑΤ ΝΑΓΚΕΛ Σκηνοθεσία :

ΦΡΑΝΚ ΛΟΎ-Δ

ΦΟ: ΦΙΛιιί (ΕΜΙΙ)ιι
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EIBVBAD ΔΡΑ-
ΠΕΤΗΣ ΤΩΝ

ΚΑΤΕΡΓΩΝ
Πώλ Μοϋνι

ΧΤΗ ΚΟΛΑΧΙ 
ΤΩΝ

ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ
”Εδ. Ρόμπινσον — Άρλεν

ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ 
(προσωρ. τίτλος)

ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ

Τζ. Γκάγκνεΰ-Μλοντέλ -Κήλερ

ΔΗΜΙΟΣ

σον—Λωρέτα Γιώγκ

42θζ

Ντάνιελς— Κήλερ — Μπάξ

TASEIAI 
ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ 

Καίη Φρανσίς—Γουΐλ Πάουελ

miANTAm
ΝΤΥ^ΙΠΑΡΥ

Ντολόρες Ντέλ Ρίο

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ
ΣΤΗ ΧΑΒΑΪ

Ρούμπο Κήλερ - Ντίκ Πάου = λ

Τζόλσον—Ντέλ Ρίο 
Κορτέζ—Φρανσίς

TANDA
Καίη Φρανσίς

Ρικάρντο Κορτέζ

(ΜΑΤΩΜΕΝΗ 

ΧΑΡΑΥΓΗ
Ντ. Φαίρμπανξ υίός

ΚΑΛΟΕΝΤΕ

Ντέλ Ρίο

ΜΑΥΡΗ
ΚΟΛΑΧΙΧ

Πώλ Μοΰνι

< >
Μερικοί άπό τούς «άστέρας» τών 'Εταιριών 

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ και ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ >
,»> οίτινες πρωταγωνιστούν είς τά φιλμ τά όποια θά παρουσιάση έφέτος ή νέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τ ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ — ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ (ελλάς) a. ε. (Γ

CHERCHEUSES D OR 
(GOLD DIGGERS)

ΛΙΛΙΑΝΑ

Βαρβ. Στάνγουϊκ

ΚΑΖΙΝΟ
.ΝΤΕ ΠΑΡΙ

Άλ. Τζόλσον —Ρ. Κήλερ

Μερικά άπό τά φιλμ τά όποια Όά παρουσίαση έφέτος ή νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΟΥΟΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ - ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ (ΐωί) ι
>
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Η ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ-ΦΕΡΣΤ ΝλΣΙΟΝΒΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΔΗ
Μια συνεντευξις με τόν κ. Μηένο Σλέζιν, Γεν. διευθυντήν τών έν 
Ευρώπη και Ανατολή γραφείων τών ανωτέρω αμερικανικών εταιριώ

ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΦΟΡΕΣ
Μιά συγκοινητική έξομολόγησίς τής ΓΛΟΡ1Α ΣΒΑΝΣΟΝ

Αί Άθήναι έφιλοξένησαν κατά τήν παρελθοΰσαν 
έβδομάδα τόν κ. Beno Slezin διευθυντήν τών έν Ευ
ρώπη καί Ανατολή γραφείων τών μεγάλων έται 
ριών «Βάρνερ Μπρος—Φέρστ Νάσιοναλ». Ό κ. Σλέ- 
ζιν ήλθεν είς τόν τόπον μας διά νά κανονίση τά 
τής λειτουργίας τών γραφείων τής έταιρίας του έν 
Έλλάδι, τήν διεύθυνσιν τών όποιων άνέλαβεν, ώς 
γνωστόν, ό κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης, πρόσωπον συμ

τών 'Αμερικανικών 'Εταιριών Γουώρ
νερ Μηρός-Φέρστ Νάσιοναλ διά τήν 
Έγγΰς ’Ανατολήν, δστις άφίχθη είς 
τήν πόλιν μας διά τήν όργάνωσιν τής 
νέας ελληνικής έταιρίας Γουώρνερ 
Μπρός-Φέρστ Νάσιοναλ φϊλμς (Ελ

λάς) A. Ε.
παθέστατον είς τήν άγοράν μας καί καταλληλότα- 
τον, λόγω τών γνώσεών του, τής πείρας του καί 
τής άνεγνωρισμένης δραστηριότητας του, διά τήν 
έπίζηλον ταύτην θέσιν.

Ό κ. Σλέζιν, εύγενέστατος καί όμιλητικώτατος, 
είχε τήν καλωσύνην νά μας δεχθή είς μακράν συνο
μιλίαν είς τό ξενοδοχεΐον τής «Μεγάλης Βρεττα- 
νίας» δπου κατέλυσεν. Μάς έξέφρασε τήν πλήρη 
ίκανοποίησίν του διά τάς έπιτυχίας τών άμερικανι- 
κών φίλμς, καί Ιδιαιτέρως διά τά φίλμς τών έται· 
ριών του, έν Εύρώπη καί ’Ανατολή, καί διά τήν 
πλήρη έπικράτησιν τούτων, είς τήν παγκόσμιον άγο
ράν, πρός ζημίαν τών γερμανικών καί τών γαλλι
κών. Είς τήν Ρουμανίαν, τήν Πολωνίαν, τήν Βουλ
γαρίαν, τήν Αίγυπτον, τήν Σερβίαν, άλλά καί είς 
αύτάς άκόμη τάς μεγάλας παραγωγικός χώρας 
τής Εύρώπης, δπως έπί παραδείγματι τήν Γαλλίαν, 
Γερμανίαν, Ιταλίαν καί ’Αγγλίαν, τό ’Αμερικανικόν 
φίλμ σήμερον είναι περιζήτητον.

Καί τούτο διότι ή άμερικανική παραγωγή προ
σφέρει άφθόνως είς τό πολύ κοινόν δτι άκριβώς τό 
ένθουσιάζει, δηλαδή πλούτον σκηνοθεσίας, άγαπη- 
τούς καί ώραίους ήθοποιούς, δράσιν καί κίνησιν, 
άμεμπτον τεχνικήν, μέ όλίγας λέξεις πραγματικώς 
κινηματογράφον καί δχι φωτογραφημένον θέατρον 
δπως καιήντησεν ή γερμανική καί Ιδίως ή γαλλική 
παραγωγή. Διά τόν τόπον μας, έξ δσων τούλάχι- 
στον έπληροφορήθη, ή προτίμησις τοΰ κοινού μας 
διά τό γαλλικόν φίλμ καί τήν γαλλικήν γλώσσαν 
είναι μάλλον ζήτημα συνήθειας και παραδόσεως. 

Μέ μίαν καλήν προπαγάνδαν καί μέ τήν προβολήν 
μεγάλων ’Αμερικανικών έργων, έχει τήν γνώμην 
δτι πολύ συντόμως τό 'Ελληνικόν κοινόν θ’ άλλάξη 
τακτικήν. Πώς είναι δυνατόν, μάς λέγει, κοινόν άνε- 
πτυγμένον καί μορφωμένον καλλιτεχνικώς ώς είναι 
τό ίδικόν σας νά προτιμά ένα άνούσιον καί φλύα- 
ρον δράμα, τό όποιον έκτυλίσσεται συνεχώς μέσα 
είς τούς τέσσαρας τοίχους ένός δωματίου, άπό τά 
θαυμάσια θεάματα τού «Wander Bar» τών «Χρυσο- 
μυιγών» τού «Προλόγου» καί «Τού όνείρου μιάς θε
ρινής νυκτός» τού Σαίξσπηρ, πού θά παρακολουθή
σετε έφέτος ;

Κατά τήν νέαν κινηματογραφικήν περίοδον τό 
γραφεΐον «Γουώρνερ Μπρος—Φέρστ Νάσιοναλ» θά 
παρουσιάση 45 έκλεκτάς ταινίας, μεταξύ τών όποιων 
30 πραγματικώς μεγάλα καί έξαιρετικά έργα, δια
λεγμένα άπό 360 πού άντιπροσωπεύουν τήν παρα-

Ό κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης, Γεν. Διευ
θυντής τής νέας ελληνικής έταιρίας 
Γουώρνερ Μπρος—Φέρστ Νάσιοναλ 

Φίλμς (Ελλάς) A. Ε.
γωγήν τών τριών τελευταίων έτών τών άνωτέρω 
έταιριών. Μέσα είς αύτά ύπάρχουν φίλμς δΓ δλα 
τά γούστα. "Εργα φαντασμαγορικά, τών όποιων ό 
πλούτος τής σκηνοθεσίας θά καταπλήξη, έργα δυ
νατής πλοκής, ώς έπί παραδείγματι τό περίφημον 
«G—men», τό όποιον προβάλλεται κατ’ αύτάς μέ 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν είς τήν Εύρώπην καί ’Αμερι
κήν, έργα κοινωνικά, πού πραγματεύονται δλα τά 
μεγάλα σύγχρονα προβλήματα, έργα μουσικά, μέ 
πρωτοφανή μπαλέττα. Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον 
είναι τό Σαιξπήρειον έργον «"Ονειρον θερινής νυ
κτός», τό όποιον έσκηνοθέτησε ό μεγαλύτερος σκη
νοθέτης τοΰ αίώνος, ό πολύς Μάξ Ράϊνχαρτ, έπί 
τούτω μετακληθείς είς Χόλλυγουντ. ’Εκ τών ήθο- 
ποιών (καί διαθέτει ή έταιρία «Γουώρνερ- Φέρστ»πλεΐ- 
στα έκλεκτά καί γνωστά στοιχεία ώς έπί παραδείγ- 
ματι, τήν Καίη Φράνσις, καί Ντολόρες ντέλ Ρίο, τόν 
Άλ Τζόλσον, τήν σύζυγόν του Ρούμπι Κήλερ, τόν 
Ρικάρντο Κορτέζ, τόν Ρίτσαρ Μπάρθελμες, τήν 
Λορέττα Γιούγκ, τήν Μπέμπη Ντάνιελς κ. ά ) ιδιαι
τέραν έντόπωσιν θά προκαλέσουν είς τό 'Αθηναϊ
κόν κοινόν τρεις μεγάλης όλκής καλλιτέχναι: ό 
Τζαίημ κΔχκνεϋ, ό πρωταγωνιστής τοΰ «G—men», ό 
Πάουλ Μοΰνι, γνωστός μας άπό τό «Scarface» καί ό 
Άρθουρ Ρόμπισον. Πρόκειται περί άγνώστων άκό-

Κάθε φορά πού ή άμερικανικές εφημερίδες θά 
γράψουν: «'Η Γκλόρια Σβάνσον πρόκειται νά πάρη 
κατ’ αύτάς διαζύγιο», λένε τήν άλήθεια. θά μποροΰ 
σε μάλιστα νά πή κανείς δτι, έκείνη τη μέρα, μόνο 
αύτή ή είδησίς τους εΐνε άληθινή καί άναμφισβήτη- 
τη! Γιατί έδώ πού τά λέμε, ή έφημερίδες έχουν γρά
ψει κΓ ένα σωρό ψευτιές γιά τούς «άποκρύφους» έ- 
ρωτάς μου, γιά τις «τρελλές» μου περιπέτειες καί 
γιά τήν «άσωτη» ζωή μου, πού άν δέν διασκεδάζουν 
κανένα, έμένα τούλάχιστον μέ κάνουν νά ξεκαρδί- 
ζωμαι άπό τά γέλια! .

“Ε, ναί, λοιπόν’ έχω παντρευτή _κΓ έχω χωρίσει 
τέσσαρες φορές. Τέσσαρες «εύτυχεΐς- γόμοι Τέσσα- 
ρα πολύκροτα διαζύγια. Τέσσαρες χαμένες έλπίδες. 
Ποιανού εΐνε τό λάθος; Δικό μου; Μά γιατί μόνο 
δικό μου; Είμαι ύπερήφανη στή ζωή, κΓ όμολογώ 
δίχως νά ντρέπωμαι πώς δέν έχω διόλου ύπομονή. 
Ό σκοπός τής ζωής μου εΐνε νά βρώ τόν άληθινό, 
τόν εύτυχισμένο έρωτα. Τόν βρήκα; Τά τέσσερα δι
αζύγιά μου εΐνε μιά χαρακτηριστική άπάντησι σχε- 
τικώς.

Μέ ποιούς συζύγους τώρα θέλησα νά βρώ τρν έ
ρωτα ; θά σάς τούς παρουσιάσω άμέσως καί θά 
σάς έξομολογηθώ μέ ειλικρίνεια τή ζωή πού πέρασα 
μέ τόν καθένα.

Ούάλλας Μπήρυ, σύζυγος τής Γκλόριας Σβάνσον 
άπό τις 20ής Φεβρουάριου 1916 μέχρι τής 1ης ’Ιου
νίου τού 1917.

Αύτός εΐνε ό πρώτος γάμος μου.’Ήμουν τότε δε
καεφτά χρόνων. Εΐχα άρχίσει νά σημειώνω τις πρώ
τες μου έπιτυχίες στό Μπροντγουέη. "Επειτα, δταν 
άρχισα νά «γυρίζω» ένα φίλμ μαζύ μέ τόν Μάκ 
Σέννετ, γνώρισα τόν Ούάλλας Μπήρυ στή Νέα Ύ- 
όρκη. Εΐνε ένας άναθός καί καλόκαρδος γίγας, βί
αιος καμμιά φορά, μά πάντα ρω,μαντικός κοί αίσθη- 
ματίας. Ό κολοσσός αύτός μοΰ έγραφε έκατό φορές 
τήν ήμέρα, μέ παρακαλοΰσε νά τόν παντρευτώ καί 
μοΰ ύπέσχετο δτι θά μέ έκανε εύτυχισμένη. Δέν ή
ταν ώμορφος, μά ήταν πλούσιος. Καί έγώ τότε δέν 
εΐχα ούτε ένα σέντς. Καί έτσι, γιά διαφόρους λόγους 
έγινα κυρία Μπήρυ.

Όμολογώ δτι. άγ ιποΰσα τόν Ούάλλας. ’’’Ηταν κα
λός, τρυφερός καί πιστός σύζυγος. Μά είχε ένα φρι
χτό έλάττωμα: ήταν τρομερά ζηλιάρης!....

Είπαν πώς είμαι φιλάρεσκη. "Οχι. Δέν εΐνε άλή- 
θεια. Έγώ τότε ήμουν μιά νέα ήθοποιός πού έκανε 
τήν καρριέρα της καί είχε άνάγκη άπό σχέσεις καί 
καλούς φίλους. Ό Ούάλλας δέν μπορούσε νά τό κα- 

μη ήθοποιών είς τόν τόπο μας, πλήν τού Μοΰνι, οί 
όποιοι δμως θριαμβεύουν σήμερον άνά τόν κόσμον 
καί συγκαταλέγονται μεταξύ τών μεγαλυτέρων καλ
λιτεχνών πού έχει νά επίδειξη ό παγκόσμιος κινη
ματογράφος.

Μέ δλα αύτά τά έφόδια προικισμένον τό νέον 
γραφεΐον, είναι εύνόητον δτι θά καταλάβη εύκόλως 
έπίζηλον θέσιν είς τήν άγοράν μας. Τό έλπίζομεν 
καί τό εύχόμεθα, διότι είναι κρίμα νά παραμένουν 
άγνωστα είς τό κοινόν μας τά μεγάλα έργα τής 
• Γουώρνερ—Φέρστ», τά όποια έθριάμβευσαν είς δλα 
τά μέρη τού κόσμου καί τά όποια είναι βέβαιον δτι 
θά χαρίσουν καί είς ήμάς εύχαρίστους στιγμάς καλ
λιτεχνικής άπολαύσεως.

Είς τόν εύγενέστατον κ. Σλέζιν, άναχωρήσαντα 
τήν παρ. Τετάρτην δΓ Ιταλίαν, εύχόμεθα νάτόν έπα- 
νίδωμεν ταχέως είς τήν πόλιν μας.

Βίων Παπαμιχάλης 

ταλάβη αύτό καί συνεπώς ζήλευε δλον τόν κόσμο. 
"Υστερα άπό λίγο καιρό, μοΰ είπε πώς ήθελε ν’άπο- 
χτήσουμε ένα παιδί καί τέλος, μοΰ άπηγόρευσε νά 
βγαίνω άπό τό σπίτι. ’Από τότε λοιπόν ξέσπασε μιά 
θύελλα πού δέν τελείωσε παρά τήν 1 Ιουνίου τοΰ 
1917 μέ τό διαζύγιο. Αύτό ήταν τό πρώτο διαζύ
γιό μου.

Τρμπερτ Κ. Σόμπορν ·. Σύζυγος τής Γκλόριας 
Σβάνσον άπό τις 23 Δεκεμβρίου 1919 μέχρι τις 12 
Αύγούστου 1922

»23 Δεκεμβρίου. Μεγάλη μέρα γιά μένα. Εΐχα γί
νει σχεδόν πασίγνωστη. Εκείνες τις ήμέρες «γύριζα» 
ένα φίλμ μέ τόν περίφημο σκηνοθέτη Σεσίλ ντέ 
Μίλ. Αύτή τήν έποχή άκριβώς παντρεύτηκα τόν "Ερ- 
μπερτ Κ. Σόμπορν, έναν βαθύπλουτο Εβραίο άπό 
τήν Παζαντένα, ό όποιος είχε άγοράσει τό «Μπρά- 
ουν Νέρμπι», τό πιό μεγάλο καί τό πιό άριστοκρα- 
τικό έστιατόριο. τού Χόλλυγουντ. Ό ’Έρμπερτ ήταν 
έξυπνος, πνευματώδης καί παραπολύ μορφωμένος. 
Έπί πλέον είχε καλές σχέσεις καί πανίσχυρους φί
λους. Καί έγώ τότε ήμουν άκόμη μικρή καί είχα 
άνάγκη άπό τέτοιες σχέσεις καί άπό τέτοιους προ- 
στάτας. Μέ τήν βοήθεια λοιπόν τού συζύγου μου, 
πού ήταν γιά μένα ένας πολύτιμος σύμβουλος, θά 
έσημείωνα τό μεγάλο θρίαμβο τής καρριέρας μου.

»Μά ξαφνικά, τόν Αύγουστο τού 1922 άναγκαστή- 
καμε νά χωρίσουμε, άν καί είχαμε άποχτήσει ένα 
χαριτωμένο κοριτσάκι. Ό Έμπερτ ήταν παραπολύ 
αύταρχικός, παραπολύ άφωσιωμένος στις υποθέσεις 
του. ΚΓ έγώ εΐχα άνάγκη άπό στοργή καί τρυφε
ρότητα.

«Διαζύγιο λοιπόν. Άλλη μιά φορά. Τό δεύτερο.
»’Από τότε γνώρισα τις μεγάλες έπιτυχίες καί 

τις τρομερές άπογοητεύσεις τής ζωής μου. Καί ώ- 
στόσο αύτά ήσαν τά πιό ώμορφα χρόνια μου. ’Αντα
γωνισμοί μέ τήν Πόλα Νέγκρι, έκκεντρικότητες, ά- 
μέριμνη ζωή, ταξείδια σ’ δλον τόν κόσμο περιπέ
τειες. Ή ζωή μου ήταν φαντασμαγορική μά... κενή, 
μονότονη, δίχως έρωτα!

Μαρκήσιος Άνρί Λέ Μπαιγϋ ντέ λά Φαλαΐζ ντέ λά 
Κουντραί. Σύζυγος τής Γκλόριας Σβάνσον άπό τις 
28 Ίανουαρίου 1925 μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίουτοΰ 1930.

»Δένήθελα πειά νά παντευτώ... Έκείνη τήν έποχή 
εΐχα ένα τρυφερό ειδύλλιο μέ τόν Ροδόλφο Βαλεν
τίνο. ’Έπειτα ένα άλλο αισθηματικό ειδύλλιο μέ τόν 
περίφημο βιολινίστα Γιάσα Χάϊψετς. Αύτά ήσαν τά 
μεγαλείτερα φλέρτ τής ζωής μου. Μιά ήμέρα δμως, 
στό Παρίσι, δπου εΐχα πάει γιά νά «γυρίσω» τήν 
♦ Κυρία δέν μέ μέλει», συνήντησα τόν Άνρί ντέ λά 
Φαλαΐζ. Ήταν στις 28 Ίανουαρίου τοΰ 1925. Ό 
Άνρί μοΰ άρεσε. Νόμισα πώς μαζύ του θά εϋρισκα 
τήν εύτυχία. Καί τόν παντρεύτηκα.

Είχε ένα χαριτωμένο δνομα. Ήταν τρυφερός, εύ- 
γενής, λεπτός, φίνος Γάλλος. Άκόμη περισσότερο; 
Παρισινός ! Αύτός ό γάμος ήταν γιά μένα μιά άνα- 
γνώρισις. Κέρδισα μιά θέσι στήν άριστοκρατική κοι
νωνία, δημιούργησα υψηλές σχέσεις, έγινα κΓ έγώ 
μία μεγάλη κυρία τού κόσμου. "Ημουν μαρκησία ! 
Μά δέν παντρεύτηκα άπό ματαιοδοξία τόν Χάνκ, δπως 
έλεγα τόν τρίτο άνδρα μου. Τόν άγαποΰσα καί πέ
ρασα μαζύ του εύτυχισμένες ήμέρες έρωτος. Μά ό 
Χάνκ ήταν άστατος. «Τί θελκτικός! Τί χαριτωμένος 
πού εΐνε;» έλεγαν δλες ή γυναίκες. ΚΓ ό Χάνκ είχε 
άναρίθμητες θαυμάστριες πού τόν διεκδικοϋσαν άπό 
μένα. Ό Χάνκ, στ’ άλήθεια, ήταν «πολύ καλός, μ’ 
δλες τις γυναίκες. "Οταν μάλιστα γυρίσαμε στό 
Χόλλυγουντ, έκανε κόρτε σ’ δλες τις «βεντέττες».
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Μά δέν έφταιγε αύτός. "Ολες ή «γόησσες» μέ ζή
λευαν καί ήθελαν κι’ αύτές νά γίνουν μαρκησίες. 
’Αντί δμως νά φροντίσουν νά βρουν έναν άλλο μαρ
κόσιο, προσπαθούσαν, νά ξελογιάσουν τόν άνδρα 
μου. Μιά ήμέρα τέλος, ή Κώνστανς Μπέννετ. ή πιό 
έπικίνδυνη άντίπαλός μου, άπήγαγε τόν Χάνκ καί 
τόν «φυλάκισε» σέ μιά βίλλα της στό Μάϊαμι. Είχε 
κερδίσει τό παιγνίδι... ’Εγώ τότε δέν είχα νά κάνω 
τίποτε άλλο, παρά νά ζητήσω διαζύγιο. Καί έτσι 
χώρισα άπό τόν_ μαρκήσιο ντέ λά Φαλαίζ στις 3 
Σεπτεμβρίου τοΰ 1930.

Μίτσελ Φάρμερ- Σύζυγος τής Γκλόριας Σβάνσον 
άπό τις 15 Αύγουστου 1931 μέχρι τις 19 'Οκτωβρίου 
1934.

•"Υστερα άπό μερικές τραγικές ήμερες, γνώρισα 
πάλι τήν εύτυχία καί τή χαρά τής ζωής.

» Δυό φίλμ. «Ή Παρείσακτη» καί «Ή ’Αδιάκριτη» 
σημείωσαν σωστούς θριάμβους σ’ δλον τόν κόσμο. 
Είχα πειά άρκετά χρήματα καί μπορούσα νά δια
σκεδάσω κατά τό κέφι μου. "Εκανα λοιπόν ταξείδια 
στό Παρίσι, στό Μπίαρριτς, στή Ριβιέρα, στή Βενε
τία. ’Εκείνη τότε τήν έποχή, τό καλοκαίρι τοΰ 1931, 
γνώρισα στό Λίντο τής Βενετίας τόν Μίτσελ Φάρμερ, 
τόν τέταρτο άνδρα μου. ΚΓ έπειδή ήμουν εύτυχι- 
σμένη έκεΐνον τόν καιρό, πίστεψα δτι χρεωστοΰσα 
σ’ αύτόν τήν εύτυχία μου.

Ό Μίτσελ ήταν νέος, ώραιότατος καί μέ λάτρευε. 
Παντρευτήκαμε λοιπόν κρυφά, στις 16 Αύγούστου 
1931, στήν ’Αγγλία, δπου είχαμε καταφύγει ΰστερα 
άπό τή γνωριμία μας στήν πόλι τών Δόγηδων. "Ε
πειτα, δταν γυρίσαμε στήν ’Αμερική, έπισημοποιή- 
σαμε τόν γάμο μας στις 9 Νοεμβρίου τοΰ ίδιου έτους.

»’Εγώ τότε πίστευα πώς είχα βρή πειά τήν διαρ
κή εύτυχία. Καί θέλησα νά άποκτήσω ένα παιδί, γιά 
νά τήν έξασφαλίσω. ’Επί δυόμισυ χρόνια τότε παρά
τησα τόν κινηματογράφο καί δέν πάτησα τό πόδι 
μου στό στούντιο...

Μά αύτό ήταν μιά τραγική αύταπάτη. Ό Μίτσελ 
ήταν φτωχός κι’ έγώ δέν κέρδιζα πειά χρήματα. Έπί 
πλέον ό Μίτσελ ήταν ζηλιάρης. "Οταν λοιπόν ή «Μέ
τρο» μοΰ προσέφερε ένα συμβόλαιο μέ έξαιρετικούς 
δρους, ό Μίτσελ ήθελε νά μή τό ύπογράψω, μά έγώ 
δέν τόν άκουσα. Δέν μπορούσα νά ζήσω μακρυά ά
πό τόν κινηματογράφο. "Επειτα πώς θά κέρδιζα 
χρήματα; Ό Μίτσελ τότε έφυγε γιά τό Παρίσι, άπ’ 
δπου μοΰ τηλεφωνούσε κάθε τόσο, ξοδεύοντας κάθε 
φορά 800 δολλάρια, γιά νά μοΰ παραπονεθή γιά τις 
άπιστίες μου !

Τό διαζύγιο ήταν άναπόφευκτο. Είχα κάμει άκό- 
μη ένα σφάλμα, τό τέταρτο. ΚΓ έτσι χώρισα πάλι 
άπογοητευμένη άπό τή ζωή καί τόν έρωτα.

Μά νοιώθω πώς δέν μπορώ ν’ άλλάξω. ’Ελπίζω 
πάντα, παρ’ δλες τις άπογοητεύσεις μου δτι θά βρώ 
μιά ήμέρα τήν πραγματική εύτυχία. Μήπως δμως 
είνε κι’ αύτό μιά άκόμη αύταπάτη; Ποιος ξέρει... 
Αύτή είνε ή μοΐρά μου : νά έχω τρυφερή καρδιά καί 
νά πιστεύω στόν έρωτα...» Γκλόοια Σβάνσον.

ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΜ
Κατ' έξηκριβωμένας πληροφορίας έκ Παρισίων, τέσ- 

σαρα νέα φίλμς σημειώνουν ήδη τάς μεγαλυτέρας επι
τυχίας της σαιζόν, αυτά δε είναι τά : «Voile des Il
lusions μέ την Γκάρμπο, Casta Diva μέ τήν Μάρ&α 
"Εγκερτ, Lequatre lanciers de Bengale, *cu  τό νέον φιλμ 
τής Χέπμπουρ*  μέ τόν Χάρλ Μπουαγιέ.

Ή Μάρλεν Ντήτριχ, ή σημειώσασα επιτυχίας είς 
τήν ό&όνην λόγω τής καταλλήλου διαφημίσεως τών 
ενδιαφερομένων, έσφυρίχ&η αγρίως κατά τήν προβο
λήν του νέου έργου της γυναίκα είναι διάβολος*,
τό όποιον αποτελεί κακίστην διασκευήν του γνωστού 
θεατρικού έργου *'Η  γυναίκα καί τό νευρόσπαστο».

Η Α/ΛΕΡΙΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ *Από τήν ζωήν τών άστέρων

ΑΙ ΤΥΨΕΙΞϋΤΗΞ ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ1935 - 1936

Κατ’ ειδήσεις έκ Νέας Ύόρκης ή έφετεινή κινη 
ματογραφική παραγωγή τήν όποιαν θά διαθέσουν 
αί άμερικανικαί έταιρίαι διά τήν περίοδον 1935- 
1936, άνέρχεται συνολικώς εις 470 φίλμς, κατανεμό
μένα ώς κατωτέρω. 
Παραμάουντ..................................... 60—65 Ταινία
Φόξ Φιλμ καί 20th Century.........  65 >
Γουωρνερ καί Φέρστ Νάσιοναλ.,,. 60 »
Μετρ > Γκόλντουϊν Μάϋερ............. 49 »
R. Κ. Ο. Ράντιο.................. 48 »
Κολοΰμπ α........................................ 48 »
Οΰνιβέρσαλ........................................ 42 »
Μόνογκριμ. . .................................. 42 »
'Ηνωμένοι Καλλιτέχναι................... 35 »
Γκωμόν—Μπρίτις............................ 16 »

ΚΑΙΝΙΞΞ/ΛΑΡΚ
Ποιος δέν ένθυμεΐται τό μεγάλο όμώνυμον φιλμ 

τοΰ Λεόνς Περρέ, τό όποιον έδόξασε τόν γαλλικόν 
κινηματογράφον άνά τόν κόσμον καί κατέστησε πε
ρίφημα τά όνόματα τής Ούγκέτ Ντυφλός καί τού 
Ζάκ Κατελαίν, τών πρωταγωνιστών του;

Ό Λεόνς Περρέ, έλθών είς συνεννοήσεις μέ με 
γάλους κεφαλαιούχους, άνέλαβε νά τό κινημστο- 
γραφήση έκ νέου, διά νά δώση, ώς ισχυρίζεται, τό 
μεγαλύτερον γαλλικόν φιλμ τής τελευταίας δεκαε
τίας. Είς_τόν ρόλον τής πριγκηπίσσης Αύγής, κατό
πιν πολλών διαπραγματεύσεων καί άφοΰ άνεφέρ- 
θησαν τά όνόματα τής Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, τής 
Γκλόρια Σβάνσον καί τής ΜαρσέΛ Σαντάλ, θά έμ· 
ψανισθή τελικώς ή ώραία ^Αγγλο αύστριακή καλλι ■ 
τέχνις τού Χόλλυγουντ Έλίζα Λάντι. Τόν ρόλον 
τού ζέν-πρεμιέ θά κρατήση δ Πιέρ Φρεναί, ό γνω
στός γάλλος πρωταγωνιστής τής «Κυρίας μέ τάς 
Καμελίας».

0 ΠΕΤΕΡ ΛΟΡΡΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Ό διάσημο; γερμανό; ηθοποιός τοΰ κινηματο

γράφου ΓΙέτεο Λόροε, προσελήφθη υπό τής «Μέ- 
τρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ» διά νά πρωταγωνιστήση 
εΐς τήν ταινίαν «Τρελλή αγάπη». Ή ύπόθεσις τής 
ταινίας ελήφθη άπό τό γνωστόν μυθιστόρηιια «Τά 
χέρια τοΰ Όρλάκ τοΰ γνωστοΰ συγγραφέως Μωρίς 
Ρενάρ Ή σκηνοθεσία τοΰ φίλμ αΰτοΰ σνετέθη 
είς^τόν γεομανόν σκηνοθέτην καί διάσημον όπερα- 
τέρ Κάρλ Φρόϋτ.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ____
‘Ο Χέϊντζ Ρίμαν, ή Λίτζι Χόλτσουχ καί δ Χέρμαν 

Τίμιγκ πρωταγωνιστούν εΐς τήν ταινίαν Der Himmel 
auf Erden παραγωγής Siegel—Monopolism.

—Ή παλαιό γνώριμός μας, ή ωραιότατη Ίταλίς βεν- 
τέττα τοΰ κινηματογράφου Μαρσέλλα Άλμπάνι, εμφανί
ζεται καί πάλιν άπό τής οθόνης, εΐς μίαν νέαν δημιουρ
γίαν τοΰ Γκέζα φδν Μπόλβαρυ ΰπό τό τίτλον Stradivari, 
παραγωγής Boston Film der Rota. Ή Μαρσέλλα ’Αλ· 
μπάνι υποδύεται τόν ρόλον τής δουκίσσης Τατιάνας.

—‘Ο Πιέρ Μπρασσέρ καί ή Τζέσσυ Βίρογκ πρωταγω
νιστούν εΐς τό φίλμ «Ό καθρέπτης τφν κορυδαλλών».

Κάθε τόσο, ή μεγάλες ’Αμερικανικές έφημερίδες 
ρωτούν τις «γόησσες» τοΰ κινηματογράφου γιά τά 
πιό παράξενα καί πιό έκπληκτικά πράγματα, κι’ δ- 
πως είνε φυσικό, δημοσιεύουν διασκεδαστικές καί 
πρωτότυπες άπαντήσεις.

Έσχά ως λοιπόν μιά έφημερίς τής Νέας Ύόρκης 
ύπέβαλε στήν Τζίν Χάρλοου, τήν «γόησσα μέ τά 
πλατινένια μαλλιά» τήν έξης έρώτησι:

«"Εχετε κάνει στή ζωή σας καμμιά κακή πράξι, 
γιά τήν όποία μετανοήσατε αργότερα ;»

Ή Τζίν Χάρλοου, πού φημίζεται γιά τήν παροιμι- 
ώδη είλικρίνειά της, τήν τόσο άφελή, έσπευσε άμέ- 
σως ν’ άπαντήση:

— Μάλιστα, έχω κάνει μιά κακή πράξι στή ζωή 
μου, γιά τήν όποία μετενόησα άργότερα πολύ πι
κρά. "Εχουν περάσει άπό τότε έπτά χρόνια κι’ ώσ- 
τόσο άκόμη δέν μπορώ νά τήν ξεχάσω. Άκοΰστε 
πώς έχει αύτή ή Ιστορία :

«’Εκείνο τόν καιρό ήμουν μιά χαριτωμένη άγνω
στη στή Νέα Ύόρκη. Μιά μέρα λοιπόν πήοα ένα ει
σιτήριο τρίτης θέσεως γιά νά έρθω στό Χόλλυγουντ 
μέ τήν έλπίδα δτι θά πετύχαινα σιόν κινηματογρά
φο. Στό διαμέρισμά μου τώρα, άπό μιά μικρή έπαρ- 
χιακή πόλι, άνέβηκαν δυό νεαροί νεόνυμφοι, πού έ
καναν τό ταξεΐδι τοΰ γάμου τους. Ή νυφοΰλα ήταν 
άξιολάτρευτη καί δέν έκανε τίποτα άλλο, παρά νά 
κοκκινίζη κάθε φορά πού ό άγαπημένος της σύζυγος 
τής ψιθύριζε κανένα τρυφερό λογάκι στ’ αύτί. ’Εκεί
νος πάλι ήταν τόσο έρωτευμένος μέ τήν ώμορφη γυ
ναικούλα του, ώστε δέν έκανε τίποτ’ άλλο παρά νά 
τής ψιθυρίζη κάθε τόσο έρωτικά λόγια στ’ αύτί Ή
ταν φανερό πώς έκείνη τόν έλάτρευε μ’ δλη τή φλό
γα τοΰ πρώτου έρωτός της καί τών νειάτων της. ΚΓ 
αύτή ή παρατήρησις άκριβώς έγινε άφορμή νά κάνω 
μιά κακή_, μιά πονηρή σκέψι. Ό καθείς μπορεί νά 
φαντασθή μέ τί ιδέες έπήγαινα στό Χόλλυγουντ : ή
θελα νά γίνω μιά μοιραία γυναίκα, μιά άπό έκεΐνες 
τις γυναίκες - σατανάδες, στις όποιες δέν μπορεί ν’ 
άντισταθή κανένας άνδρας. "Ε, λοιπόν, ποΰ θά εϋρι- 
σκα καλύτερη εύκαιρία γιά νά δοκιμάσω τή δύναμι 
τής γοητείας μου ; Αύτό τό ζευγάρι τών νεονύμφων 
μέ σκανδάλιζε. Οσο περισσότερο τούς κύτταζα, 
τόσο περισσότερο καταλάβαινα δτι είχαν παντρευτή 
άπό έρωτα. Ό νέος, μέσα σέ μιά όλόκληρη ώρα, δέν 
μοΰ είχε ρίξει παρά δυό άδιάφορες καί σχεδόν πε
ριφρονητικές ματιές. Οΰτε μέ λογάριαζε καθόλου. 
"Αν κατάφερνα λοιπόν νά τόν ξελογιάσω, τί θρίαμ
βος γιά τά θέλγητρά μου!.... ’Εμπρός! Είχα πάρει 
πειά τήν άπόφασί μου. "Εβγαλα τό άδιάβροχο, γιά 
νά δείξω τό κομψό φόρεμά μου (έκείνη τήν έποχή 
ήταν ή μόδα τών κοντών φουστανιών...), κΓ άφησα 
έπίτηδες νά πέση κάτω ή τσάντα μου. Ό νέος οΰτε 
πρόσεξε καθόλου σ’ αύτή τήν πρώτη έπίθεσί μου. 
Κύτταζε στά μάτια τή γυναίκα του κΓ άφησε τήν 
τσάντα μου κατά γής, μπροστά στά πόδια του. Μέ 
δυό λόγια, έπί τρεις όλόκληρες ώρες προσπάθησα 
μάταια νά τόν κατακτήσω, μ’ δλες τις πονηριές, πού 
μπορεί νά θέση εΐς έφαρμογήν μιά γυναίκα. Τέλος, 
βρέθηκα μιά στιγμή δίπλα του στό διάδρομο. Ή νυ 
φοΰλα είχε άποκοιμηθή λιγάκι στή θέσι της. Κατά
λαβα λοιπόν δτι έπρεπε νά καταφύγω στά έσχατα 
μέσα. Τή στιγμή πού έκεϊνος μοΰ είπε «έπιτρέπετε ;· 
κΓ έκανε νά περάση άπό μπροστά μου, έγώ τύλιξα 
τά χέρια μου γύρω στό λαιμό του καί τόν φίλησα 
παράφορα στό στόμα’ τοΰ έδωσα ένα άπό έκεΐνα τά 
φιλιά, πού είνε άγνωστα στόν κόσμο πού ζούσε καί 
τά όποια δέν θά γνώριζε ποτέ, άν δέν τόν φιλούσα....

» Δέν θά ξεχάσω τώρα τήν έκφρασι τοΰ προσώ

που του, δταν έτράβηξα τά χέρια μου άπό τό λαιμό 
του. Τά είχε χάσει άπό τή χαρά του καί τό φόβο 
του !...

» Είνε τρομερό!... Είνε ύπέροχο!.... ψιθύρισε σα
στισμένος, μπερδεύοντας τά λόγια του.

>’Εγώ τότε τόν παράτησα άπότομα καί ξαναγύ- 
ρισα στή θέσι μου. ’Εκείνος έτρεξε άμέσως άπό πί
σω μου καί κάθησε άπέναντί μου, δίπλα στή γυναί
κα του. ’Από τή στιγμή αύτή δέν ξεκόλλησε τά μά
τια του άπό πάνω μου. Οΰτε πρόσεχε πειά τήν ώ
μορφη γυναικούλα του. Καί τό καϋμένο τό κορίτσι 
δέν άργησε νά καταλάβη αύτή τήν ξαφνική άλλαγή. 
Πολλές φορές προσπάθησε τότε νά τόν κάνη νά τήν 
προσέξη πάλι, μά έκεϊνος δέν έκανε τίποτε άλλυ_, 
παρά νά μέ κυττάζη θαμπωμένος, έτοιμος νά μοΰ 
άνάψη τό τσιγάρο, νά άνοίξη τό παράθυρο, νά κλεί- 
ση τήν πόρτα, μέ άλλα λόγια νά ίκανοποιήση άμέ
σως κάθε Ιδιοτροπία μου.

♦ Έτσι νύχτωσε σιγά-σιγά. Τό τραίνο κυλοΰσε 
πάνω στις άτελείωτες γραμμές τής Καλιφορνίας. 
Τά μάτια τής νυφούλας, γουρλωμένα άπό τή φρίκη 
καί τήν κατάπληξι, έξακολουθοΰσαν νά κυττάζουν 
πότε έμένα πότε τό....θθμα μου!

• Έπειτα, κΓ οι τρεις, προσποιηθήκαμε δτι θέλου
με νά κοιμηθούμε. Μόλις δμως ή νυφοΰλα κΓ έγώ 
κλείσαμε τά μάτια, ό νέος έγινε πιό θαρρετός. Μιά 
στιγμή ένοιωσα τό χέρι του νά μοΰ χαΐδεύη τό δικό 
μου. Μισάνοιξα τά μάτια μου κΓ είδα πράσινη άπό 
τή χλωμάδα τή γυναίκα του. Είχε προσέξει τή χει
ρονομία του. Μά δέν είπε τίποτε, δέν έκανε καμμιά 
κίνησι. Μονάχα δυό χονδρά δάκρυα κύλισαν άπό τά 
μισόκλειστα βλέφαρά της. Δυό μεγάλα δάκρυα πί
κρας καί πόνου....

» Τό πρωί τώοα, σηκώθηκα καί βγήκα στό διά
δρομο. Σέ λίγο ήρθε κοντά μου ό νέος. Μ’ έπιασε 
άπό τά χέρια καί μ’ ένα έξαλλο ύφος, μοΰ είπε :

»—Μή γελάτε.... Καταλαβαίνω πώς δέν μπορώ 
πειά νά ζήσω χωρίς έσάς! Σάς έξορκίζω νά μοΰ 
πήτε ποιά είσαστε, ποΰ πάτε καί πώς θά μπορέσω 
νά σάς ξαναϊδώ!.·..

• Είχα θριαμβεύσει! "Ημουν μία άκατανίκηνη μοι
ραία γυναίκα. Μ’ ένα φιλί είχα ξελογιάσει ένα σύ
ζυγο πού μόλις είχε παντρευτή μιά ώμορφη νέα κΓ 
έκανε τό ταξεΐδι τοΰ γάμου..,

«Καθώς λοιπόν έψαχνα νά βρώ μιά άπάντησι, 
πρόσεξα δτι ήταν πάρα πολύ γελοίος καί άσήμαν- 
τος. Έκείνη άκριβώς τή στιγμή ή σύζυγος βγήκε 
στό διάδρομο κΓ ήρθε κοντά μας. Ήταν κατάχλωμη 
καί προσπαθούσε μέ κόπο νά συγκρατηθή.

»—Σέ παρακαλώ, Τζών, είπε στόν άνδρα της, 
πήγαινε νά μοΰ φέρης άπό τό μπάρ λίγο κονιάκ. Δέν 
αισθάνομαι καλά ..

«Μόλις δέ έκεϊνος χάθηκε στό βάθος τοΰ διαδρό^ 
μου, ή νεόνυμφη μ’ έπειασε άπό τά χέρια καί μοΰ 
φώναξε:

»—Σάς ικετεύω!... Μήν ξελογιάζετε τόν Τζών! 
Δέν μπορώ νά τά βγάλω πέρα μαζύ σας! Είμαι 
μιά μικρούλα έπαρχιώτισσα κΓ έσεΐς είσαστε μιά 
ώμορφη καί κομψή νέα άπό τή Νέα Ύόρκη. Σάς πα
ρακαλώ,·, Μήν καταστρέφετε τήν εύτυχία μου. Εμείς 
παντρευτήκαμε μόλις χθές κι’δμως είχαμε τήν ύπομο- 
νή νά περιμένουμε τρία όλόκληρα χρόνια] γιατί δέν 
μάς άφηναν ή οίκογένειές μας. Ό Τζών μοΰ ήταν 
πιστός, μέ λάτρευε ! Έσεΐς δμως, μέσα σέ λίγες ώ
ρες, τόν κάνατε νά μέ ξεχάση. "Αν είσαστε λιγάκι 
καλή, μή μοΰ κλέψετε τόν Τζών. Σάς ικετεύω !... 
θέλετε λοιπόν νά πεθάνω ;...

»—"Οχι! τής άπήντησα τρομαγμένη.
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1 H mis ΤΜ ΚΙΜΙίΙΐΙ
Ή θερινή κινηματογραφική κίνησις τών ’Αθηνών, 

μολονότι εύρισκόμεθα είς τό καλύτερον σημεΐον τής 
έποχής, δέν ικανοποιεί άρκούντως τάς έπιχειρή 
σεις. Διότι άν εξαίρεση τις ορισμένους κεντρι
κούς κινηματογράφους (Άθηνδ, "Εσπερος, Άλκα- 
ζάρ, Κάπιτολ, Στάδιον, Πεΰκα, Παναθήναια καί ένα 
ή_δύο άλλους), δλοι οί άλλοι διέρχονται τήν έποχήν 
τών Ισχνών άγελάδων καί ιδίως οί τών προαστείων.

Έξαιρετικώς, έφέτος ό Πειραιεύς παρουσιάζει 
ζωηράν θερινήν κινημ. κίνησιν, λόγω τής έμπνεύσεως 
τών φίλων άδελφών κ. Γιαμαλίδη, νά δημιουργήσουν 
άπό πέρυσι θερινόν κινηματογράφον, είς τήν άνωθεν 
τοΰ χειμερινού κινηματοθεάτρου των «Σπλέντιτ» ταρά
τσαν. Ή καλή, άπόδοσις τής ανωτέρω θερινής κινημ. 
έπιχειρήσεως, έδωσε άφορμήν νά δημιουργηθή καί δεύ
τερος θερινός κινηματογράφος είς τήν ταράτσαν τοΰ 
καφενείολ «Πάνθεον·, έπίσης έπί τής πλατείας Μουνυ- 
χίας καί οΰτω νά δημιουργηθή μία θερινή κινηματογρα
φική κίνησις εις τόν Πειραιά, τής όποιας έστερεϊτο 
ή πόλις αύτή_άπό έτών. Κατά τήν προσεχή θερινήν 
περίοδον—τοΰ 1936—θά ύπάρχη καί τό νέον μεγάλο 
θερινόν Παλλάς, έπί τής αύτής πλατείας, τοΰ κ. 
Ζερβοΰ (τό χειμερινόν θά λειτουργήση άπό τοΰ προ
σεχούς ’Οκτωβρίου), όπότε πλέον θά δημιουργηθή 
καί είς τόν Πειραιά μία ζωηροτάτη θερινή κινημα
τογραφική κίνησις, δυνατή νά ικανοποίηση πλήρως 
τό πειραϊκόν Κοινόν.

’Από τής παρελθούσης έβδομάδος ήρχισεν, ή είς· 
τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα· δημοσίευσις τών 
τίτλων τών διαφόρων νέων ταινιών μέ τάς όποιας 
έφοδιάζονται_τά διάφορα γραφεία διά τάς άνάγκας· 
τής προσεχούς χειμερινής περιόδου 1935—35 ’Εννο
είται δτι, ή_ πρώτη αύτή δημοσίευσις τών τίτλων τών 
νέων ταινιών, έφερε κάποιαν σχετικήν άναστάτωσιν 
είς τους κινηματογραφικούς κύκλους μας, έξ άφορ-

»Κι’ έτοιμαζόμουν νά τής πώ δτι δέν έδινα οΰτε 
ένα σέντς γιά τόν άνόητο Τζών της, μά συγκρατή- 
θηκα; Πόσο πειό κακή θά φαινόμουν στά μάτια της 
άν τής έδειχνα διι ξελόγιασα τόν άνδρα της έτσι, 
άπό ένα καπρίτσιο!;.. "Επρεπε νά μήν έπιδεινώσω τή 
θέσι της.

»—'Ακούστε, τής είπα. Ό Τζών είνε γιά μένα ό 
ιδανικός άνδρας. Μά δέν πρέπει, γιά τή δική μου 
εύτυχία, νά καταστρέψω τήν δική σας. Γι’ αύτό, εί
μαι πρόθυμη νά θυσιασθώ Σέ λίγο φθάνουμε σ’ ένα 
σταθμό Έκεΐ πέρα θά κατεβώ έγώ καί θά συνεχίσω 
τό ταξεΐδι μου αύριο...’Εσείς τώρα πηγαίνετε στό 
μπάρ νά κρατήσετε συντροφιά τοΰ Τζών, ώσπου νά 
σταματήση τό τραίνο. Σάς όρκίζομαι δτι δέν θά τόν 
ξαναϊδώ πειά. Καί τώρα, έμπρός !... Πηγαίνετε στό 
μπάρ!...

»'Η νεόνυμφη μ’ άρπαξε στήν αγκαλιά της καί μέ 
φίλησε πολλές φορές, σάν τρελλή. "Υστερα έκανε 
δ,τι τής είπα.

» Οταν λοιπόν τό τραίνο μπήκε στό σταθμό, πήρα 
τις βαλίτσες μου καί κατέβηκα, μέ μιά άπερίγραπτη 
χαρά, πού, γλύτωσα τόσο φθηνά άπό αύτή τήν πε
ριπέτεια. "Επειτα, τήν άλλη μέρα, πήρα τό άλλο έξ 
πρές κΓ έφθασα στό Χόλλυγουντ.

_ »Μά άπό τότε μέ βασανίζει ή ιδέα δτι ό Τζών 
ζή διαρκώς μέ τήν άνάμνησί μου. Κι’ αύτό μέ κάνει 
νά ύποφέρω δσο δέν φαντάζεσθε, γιατί έχω μετα
νοήσει πικρά γΓ αυτή τήν κακή πράξι, τή μόνη, τής 
ζωής μου!...».

ΤΖΙΠ ΧΑΡΛΟΟΥ 

μής τών διαδόσεων πλείστων δσων καλοθελητών, οί 
όποιοι εύχαριστοΰνται φαίνεται ιδιαιτέρως, νά φυ
τρώνουν έκεΐ πού δέν ιούς έχουν σπείρει. Φανταζό- 
μενοι δέ τούς έαυτούς των παράγοντας τοΰ κύκλου 
μας, διαδίδουν μέ στόμφον 18 καρδιναλίων δτι, τήν 
μέν ταινίαν αύτήν τήν διαφημίζει ψευδώς τό τάδε 
γραφεΐον άφοΰ δέν τήν έχει έξασφαλίσει, τήν δέ 
άλλην ταινίαν δέν πρόκειται νά τήν φέρη τό δείνα 
γραφεΐον, διότι δέν έχει τά οικονομικά πρός τούτο 
μέσα καί άλλας πολλάς κακοηθείας τάς όποιας γεν
νά μόνον ή φαντασία μερικών διανοητικώς άρρώ- 
στων κινηματογραφιστών. Διότι ήμεΐς δέν δυνάμεθα 
ποτέ νά φαντασθώμεν δτι είναι δυνατόν έκ προθέ- 
σεως νά έμπορεύεται κατ’ αύτόν τόν τρόπον δ έλλην 
κινηματογραφιστής, ένώ έξ άλλου γνωρίζομεν θετι- 
κώς δτι πλειστάκις εύρωπαΐοι έμποροι ταινιών έπώ- 
λ,ησαν μέ άποκλειστικότητα μίαν καί τήν αύτήν ται
νίαν είς δύο ταΰτοχρόνως έμπορους τής αύτής χώ
ρας καί πολλάκις κατεχράσθησαν προκαταβολάς, 
διότι δέν τούς έπήρκεσαν τά κεφάλαια διά νά τε
λειώσουν τήν ταινίαν τήν όποιαν προεπώλησαν οί 
μεγάλοι έν Εύρώπη κατεργαραΐοι πρός τούς ήλι- 
θίως συναγωνιζόμενους έλληνας κινηματογραφιστάς.

"Οπως έγράψαμεν κτί είς τό προηγούμενον τεύ
χος, κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον ούδέν 
έκ τών άνεγειρομένων νέων Κινηματοθεάτρων πρό
κειται νά λειτουργήση, πλήν τοΰ Σα όν Ίντεάλ, είς 
τό όποιον πιθανώς κατά τόν Σεπτέμβριον καί ’Οκτώ
βριον νά δώση παραστάσεις ό θίασος Κυριακοΰ ή 
Ριτσιάρδη καί κατόπιν νά λειτουργήση ώς Κινημα

τογράφος. ’Επειδή δμως άπεφασίσθη όριστικώς ή 
-,κατεδάφισις τοΰ θεάτρου «Κοτοπούλη· τής Όμο- 
νοίας καί ή μετατροπή αύτοΰ είς Κινηματοθέατρον, 
είναι ενδεχόμενον, έάν καί τοΰτο ένοικιασθή ύπό 
τοΰ κ Κοσμίδη καί κατορθωθή νά έτοιμασθή έντός 
τής προσεχούς χειμερινής περιόδου νά δώση πσρα- 

^στάσεις είς τό Ιντεάλ ή κ. Κοτοπούλη καθ’ δλον 
§τόν χειμώνα. Έάν δμως τό ’ Κοτοπούλειον ένοικια- 
"σθή είς άλλον, πράγμα έπίσης πιθανόν, διότι τό διεκ- 
I' δικοΰν καί άλλοι μεταξύ τών όποιων καί ό κ. Ζερ 

βός, τότε τό Σαλόν Ίντεάλ θά λειτουργήση έφέτος 
ώς κινηματογράφος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κο
σμίδη, ή δέ κυρία Κοτοπούλη μέχρι τής άποπερα- 
τώσεως τοΰ ένοικιασθέντος ύπ’ αύτής νέου θεάτρου 
τοΰ ‘Έλλην. Κτημ. Όργανισμοΰ», πιθανώς νά έγκα- 
Τασταθή είς τό Κεντρικόν, έάν έννοεΐται δέν περιο- 
δεύση άνά τάς Επαρχίας.

* ♦
Λέγεται έπίσης δτι διά τήν προσεχή χειμερινήν 

περίοδον ετοιμάζεται νά λειτουργήση καί νέος λαϊ
κός κινηματογράφος είς τήν άρχήν τής όδοΰ Πειραι
ώς καί πρό τής Πολυκλινικής, δπου σήμερον τό γκα- 
ράζ «Μάξ», ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Άνέστη καί 
Γ ιαννάτου.

Τήν παρελ. έβδομάδα έπέστρεψεν έκ τοΰ άνά τήν 
Εύρώπην ταξειδίου του δπου μετέβη διά τήν προμή
θειαν ταινιών, ό κ Μάριος Δράκων, διευθυντής τής 
κινημ έταιρίας, «Κινημ. Επιχειρήσεις Α. Ε.» τοΰ κ. 
Α. Ζερβοΰ καί δ όποιος, ώς έπληροφορήθημεν, έξη- 
σφάλισε διά τάς άνάγκας τής άνωτέρω έταιρίας 
περί τάς 15 νεωτέρας ταινίας μεταξύ τών όποίων 
συμπ,εριλαμβάνεται καί ή μοναδική τελευταία δημι
ουργία τοΰ μεγάλου Έμιλ Γιάννιγκς «Οί δύο βα
σιλείς».

Παρακαλοϋνται -d-ερμως ηάνιες οί άνταποκρι- 
ταί μας ‘Ελλάδος καί'Εξωτερικού, ό'πως £χωσιν 
ύη ό'ψιν των τήν τακτικήν κατά δεκαηεν&ήιιε- 
ρον έ'κδοσιν τοϋ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 
καί άποστέλλωσιν άνελλειπώς καί έγκαίρως τήν 
κινηματογρ κίνησιν τής πόλεώς των

“Οσοι τυχόν Αδυνατούν νά συμμορφω&οϊν 
μέ τήν άνωτέρω παράκλησίν μας, παρακαλούν 
ται νά μας τό γνωρίσουν διά νά ζητήσωμεν 
τόν Αντικαταστάτην του.
X at λ χ I ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δέν είμαστε πειά 
παιδιά», «‘Ο φίλος μου ό βασιληάς», «‘Η μάστιξ τών 
γκάγκστερς», « Μιά φωνή στό σκοτάδι», «Κορίτσια τής Βιέν
νης», «Μή τά βάζετε μαζί μου», «Κρυφή αγάπη», -Μέσα 
στή θύελλα» καί «Ό κύριος κατά παραγγελίαν».,

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οι ίππόται τής 
ερήμου», «Στά καταγώγια τοΰ Σάν Φραγκίσκου», «Κλεμ
μένη αγάπη», «Ένα φιλί μπρος στον κσθρέπτη», «Ή κυ
ρία τοϋ ντάνσιγκ», «Έσκιμώ», «Ό ήρως τοϋ Μεξικού» 
καί «Παρθένες τοΰ 1935».

ΙΛπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο θησαυρός 
τών πειρατών», «Έπί τά ίχνη του», «Τό φάντασμα τοΰ 
Μεξικού», «Τραγωδία ένός πατέρα», «Σιμσρούν», «Ό η 
ρως τής κολάσεως», «Μεσσαλίνα» καί «Γιά λίγη αγάπη»

Λυκόπ, 
Πάτραι

Ζενίθ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η πριγκήπισσα τοΰ 
τσάρντας», «‘Η κυρία τοΰ Μαξίμ», «Πώς έσβυσε μιά α
γάπη», «'Η φίλη τής Α.Ε.» καί «Έρως καί ηθική». Προ
σεχώς «Νοκτοΰρνο».

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί Άθλιοι», «‘Η 
κυρία τοΰ Μαξίμ», «Ή καλυτέρη μου πελάτις» καί «Ό 
φωτογράφος τής αγάπης». -Ανδριόπουλος
ΆργοστολίΦν

Τιτάνια (όμιλών). Έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «‘Η 
πριγκήπισσα τοΰ τσάρντας» μετά μεγάλης επιτυχίας.

Άτλαντίς (πρώην Μυύβιτον). Έναρξις λίαν προσεχώς.
Βουτσινας.

Ξ, ά ν 8 η
Ωραία Θέα Προεβλήθησαν τά έργα «Τό βάλς τοΰ 

Δουνάβεως», «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου», «Οί φυγάδες», 
«Ή Μάχη», «"Οταν ξυπνά τό παρελθόν» καί «‘Η κυρία 
μέ τάς καμελίας».

Πάνθεον. (Διεύθ. Χατζηξάνθη). Προεβλήθησαν τά 
φιλμ «Έμμα» καί «Ό τρελλός καβαλλάρης». Προσεχώς 
«Σήμερα ζοΰμε» κ. ά. Παρασχίδης
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθηστν τά έργα «Ό στοιχιωμένος πύρ
γος», «Μυστική διαθήκη», «Ή κατάπτωσις», «Ό θηριο
δαμαστής καί τά θηρία» καί «Ή κοιλάς τή; κολάσεως».

Ρέμβη. Προεβλήθησαν τά έργα «Φωνή χωρίς πρόσω
πο» καί ή κατάσκοπος έπί τό έργον».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκάνδαλο στή 
Βουδαπέστη», «Ή κουκαράτσα», «Τσάρντας», «Ή Μάχη», 
«Καί δμως, ή ζωή είναι ωραία» καί «Ή γυναίκα μέ τό 
σέξ-άπήλ». Γοριδάρης.
Πύργος

Σοπέν», «'Ένας άνδρας άπήγαγε μιά γυναίκα» καί «Ό 
δράκος τής Σαγκά'ί».

Διξαμενή. Ήρχισε τήν λειτουργίαν του ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τών κ κ. Μορτόγια καί Παπαϊωάννου καί προε
βλήθησαν τά έργα «Τό μάρς τών ούσσάρων», «Τό κο
ρίτσι τοΰ συντάγματος», «Ή γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ», 
«'Ο κόσμος γυρίζει», «Γυναίκα άπό δεύτερο χέρι», «Ό 
δρόμος πρός τήν διαφθοράν», «Τό λαχεΐον τοΰ διαβό
λου», «Κατάσκοπος 33», «"Οταν μέ γέλασες μιά βραδυά», 
«Ό θείος μου ό αρχιστράτηγος», «Φτερό στόν άνεμο». 
’Επίσης προεβλήθη καί ή ταινία τών άνθεστηρίων Πύρ
γου. Ζαφειρόπουλος.

ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΛΕΙΣ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Οί διάφοροι θαυμασται τοΰ μεγάλου γερμανοϋ τρα
γωδού “Εμιλ Γιάννιγκς διερωτώντο <5ιά ποιον λόγον 
ό εννοούμενος των καλλιτέχνης είγεν επί τόσον διά
στημα έξαφανισθή άπό τον κινηματογράφον. Ό Γιάν- 
νιγκς εϊχεν προσβληθή συνεπεία υπερκοπώσεως από 
οξυτάτης νευρασθενείας και ήναγκάσθη νά άποσυρθή 
έκ τοϋ καλλιτεχνικόν κόσμου έπι δύο σχεδόν ετη.

Σήμερον θεραπευθεις τελείως, επανέρχεται υπέρ 
ποτέ en forme καί πάλιν είς τήν τέχνην τών σκιών. 
Πρωτηγωνίσι ησε είς ένα μεγάλο φιλμ ιστορικής ΰπο- 
θέσεως * *Οί  δύο βασιλείς*  είς τό όποιον ερμηνεύει με 
τήν θαυμαστήν τέχνην του ένα δυσκολώτατον ρόλον.

"Αλσος. Προεβλήθησαν τά έργα ,ιΌ κύριος κατά πα
ραγγελίαν», «Νυκτερινή περίπολος», «"Οπως μέ ποθείς»,
• Ταρζάν καί ή σύντροφός του», «Τό τελευταϊον μάρς τοΰ

0 ZQPZ ΦΙΤΣΜΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΟ

"Υστερα άπό μίαν διετή απουσίαν, ό διάσημος 
σκηνοθέτης Φίτσμωρις, έπέστρεψεν^ είς τήν «Μέτρο’ 
Γκόλντουϊν» είς τά στούντιο τής οποίας «έγύρισε» 
μέχρι σήμερον τάς μεγαλλιτέρας του επιτυχίας. 'Ως 
γνωστόν δ Φίτσμωρις Ισκηνοθέτησε διά λογαρια
σμόν τής «Μέτρο» τάς ταινίας «Μάτα Χάρι», «Ό
πως μέ ποθείς» τοϋ Πιραντέλλο κ. ά. Ή πρώτη 
ταινία τήν οποίαν θά «γυρίση» με το νεον του 
συμβόλαιον, φέρει τόν τίτλον «Σούζυ».

/ΛΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Ή χαριτωμένη γερμανΐς ηθοποιός Ούρσοϋλα Γκρά- 

μπλευ πρωταγωνιστεί εις τό φιλμ τής Ουφα Mach mich 
glucklich τοΰ Άρθουρ Ρόμπισον.

— Είς τό νέον φιλμ Ein maleins der liebe, παραγωγής 
Minerva—Film der Europa, πρωταγωνιστούν ή Τζένια 
Νικολάγιεβα, ό Πάουλ Χέρμπιγκερ καί ή Λουΐζα Ουλριχ.

— Ή άγγλική εταιρία τών σιδηροδρόμων Λονδίνου— 
Λήδς, έγκατέστησε είς τάς ταχείας αμαξοστοιχίας κινημα
τογράφον διαρρυθμίσασα μερικά βαγόνια καταλλήλως. 
Έκάστη αίθουσα κινηματογράφου θά περιλαμβάνω 44 
άναπαυτικές πολυθρόνες διά τους επιβάτας.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Αίμ. Καρτεζίνης Ιωάννινα 1-7-935 
Gjon Zaja Durazzo 1-6-935
Κ. Λιβιεράτος ’Αργοστόλ. 1-7-935 
Γουώρνερ- Φέρστ ’ΑΘήναι 1-7-935 
Κινημ. Τιτάνια ’Ιωάννινα 1-7-935
Γ. Δασκαλάκης ’ΑΘήναι 1-1-935

Μέχρι 30-
» 30-

6936
5 936

» 30- 6-936
» 30- 6-936
» 30- 6-936
» 30-12-935



Μιά
άπ’ τις μεγάλες υποσχέσεις τής
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ΝΟΡΜΑ ΧΗΡΕΡ

MDX ΜΠΑ
(Ή Μεγάλη έπιτυχία τής κ. Μαο. Κοτοπούλη)

Συμπράττουν: ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ 
ΤΣΑΡΛΣ ΛΑΟΥΤΩΝ 
ΜΩΡΙΝ Ο’ΣΟΥΛΛΙΒΑΝ


