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Η ΦΟΞ ΦΙΑ/'Λ ΕΛΛΑΣ a ε
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ “ΑΣΤΕΡΑ,, ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑ
ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ και την ωραιογατην 

πριγκηπιςςαν ΝΑΤΑΛΙΑΝ ΠΑΛΛΕΎ'
ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑ ΜΕΡΕ 

«ΑΝΤΙΖΗΛΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ” 
(LE PRINCE JEAN)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΖΑΝ ΝΤΕ ΜΑΡΓΚΕΝΑ

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ “ΑΝΤΙΖΗΛΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ,,
Paris-Midi ‘Ό Πιέρ Ρισάρ-Βίλμ έρμηνεύει τόν ρόλον τοΰ πρίγκηπος μέ πάθος καί ζωη· 
------------------ ρότητα, πού τόν καθιστούν έξαιρετικά συμπαθή».

Le Jour «Τό φ'ιΑμ- αύτό άσφαλώς θά άρέση είς κάθε κοινόν. * Ό Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, μέ τό 
--------------ώραϊον δραματικόν ταλέντο του, ύποδύεται τόν Πρίγκηπα Ίωάννην, καί ό Ντε- 

μπικούρ εις τόν ρόλον τοΰ άσυνειδήτου άδελφοΰ, έπιτυγχάνει μίαν δημιουργίαν έξό· 
χως έπιτυχή». ΜΑΡΣΕΛ ΙΝΤΚΟΒΣΚΙ

Comoedia: “Ενα πάρα πολύ καλόν έργον. Διάλογος έξαιρετικός. Ή Νατάλια Πάλεϋ 
------------------ ώραία καί κομψή, σημειώνει σημαντικήν πρόοδον καί δ Πιέρ Ρισάρ Βίλμ έπι- 

βεβαιοΐ διά μίαν άκόμη φοράν δτι είναι ένας άπό τούς καλλίτερους καλλιτέχνας τής 
όθόνης.

Courrier Cin6matographique : Φιλμ θαυμάσια σκηνοθετημένον, τεχνική άμεμπτος 
ντεκορασιόν πλουσιωτάτη. ’Επιτυχία έξησφαλισμένη.

Cinematographic Fran^aise: θαυμασία κινηματογραφική διασκευή τοΰ δράματος 
------------------------------------------ --------- τοΰ Μερέ Σκηνοθεσία πλουσία καί ζωντανή, θά έχη 

άσφαλώς μεγάλην έπιτυχίαν εις οίονδήποτε κοινόν.

Cinaedia : Ό Πιέρ Ρισάρ Βίλμ είναι περίφημος, δπως καί δλοι οί ήθοποιοί πού τόν περι- 
---------------- στοιχίζουν. "Ενα ένδιαφέρον θέαμα, τό όποιον προώρισται νά άρέση.

Cineo : Διάλογος σύντομος, ζωηρός, ντεκόρ ποικίλα, φωτισμός τεχνικώτατος. Ή σκηνο· 
-----------  θεσία παρουσιάζει γραφικότητα. Οί ήθοποιοί είναι καλοί: άναφέρομεν τόν Πιέρ 

Ρισάρ Βίλμ, ό όποιος έπιδεικνύει δλα του τά έξαιρετικά προσόντα.

Libre Belgique : Έπιτυχημένον έργον. Τεχνικόν μέρος, φωνοληψία, φωτογραφία, ντε- 
---------------------------- κόρ, άποτελοΰν δλα ένα σόνολον άπό τά πλέον έπιμελημένα.

Beran Lyonnais : "Ενα ώραιότατον φίλμ, διά τό όποιον ή «Φόξ» πρέπει νά ύπερη- 
-------------------------------- φανεται.



ΟΥΔΕΠΟΤΕ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΣΟΝ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΝ 

ως το εφετεινον ΠΦΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ή νέα Ελληνική Εταιρία

ΓϋϊΒΡΝΙΡ ΜΠΡΟΣ, ΦίΡΠ ΗΛΕΙΟΝΑΛ ΦΜί EMI! ι1.

35 ταινίας διαλεγμένας άπό παραγωγήν 2 ετών τών δύο μεγα- 
λειτέρων ’Αμερικανικών έταιριών

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ
και

ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
καταλλήλους διά τήν ελληνικήν αγοράν, αϊτινες θά προ

βληθούν είς τούς μεγαλειτέρους κινηματογράφους ΠΡΩΤΗΣ ΒΙΖΙΟΝ τών 
‘Αθηνών.

ΙΙΙΞΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

αι

άριθμόν ταινιών καταλλήλων 
γράφους.

σκηνικ
σένα

TADNDAZ τών όποί 
μέ ΥΠΟΟΕΣΕΙΣ 

μέ ΗΟΟΠΟΙΟΥΖ οί 
πρώτην τω 

μέ ΣΚΗΝΟΟΕΤΑΖ

λοΰιος θά καταπλήξη.

οτέρων συγγραφέων
'^έγιναν συμπαθείς άπό τήν 

ν κόσμον.

υτέρους τών Ευρωπαίων

ΕΠΙΣΗΣ τό γραφεΐον θά δι 
διά ΛΑΓΉ

30 άπό τά πλέον περίφημα ΣΟΡΤΣ τής γνωστής έταιρίας ΒΑΤΑ 
ΦΟΝ μοναδικής είς τό είδος της διά τήν κατασκευήν τών σόρτς.

[WOPHEP ΝΙΠΡΟί, ΦΕΡίΤ Ν1ΜΑ ΦίΑΜί EMI!, μ.
Γραφεία άπό τής 1ης Αύγούστου*  ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 
Τηλεγραφική Διεύθυνσις · I Β^ΝΕΒΑΡ αθηνας 

1 Ψ 1 I WANEWAR ΑΤΗέΝΕδ

ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ
TOYS TITAOYS ΤθΝ ΚΑΤΩΘΙ TAlNIPN MAS

ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠ ΑΥΤΕΣ ΘΑΝΑΙ & ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΠΩΛ ΜΟΥΝΙ

ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ

ΕΙΜΑΙ ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΩΝ 
ΜΑΤΡΗ Κ0ΛΑΣ1Χ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΜΑΝΤΑΜ ΝΤΥΜΠΑΡΥ
ΚΑΛ1ΕΝΤΕ 
WONDER BAR

ΝΤΟΥΓΚΛΑΖ ΦΑΙΡ^ΠΑΝΞ 
υιός

ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ

ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΑΡΑΤΓΗ
ΕΠΑΝΑΧΤΑΣ1Σ Π*  ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ

TANIA
ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΗΣ ΤΧΕΚΑΣ 
Η ΠΟΡΓΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
ΤΑΞΕΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

ΑΛ ΤΖΟΛΣΟΝ ΚΑΖΙΝΟ ΝΤΕ ΠΑΡΙ 
WONDER BAR

ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ

ΤΖΕΗΜΣ ΓΚΑΓΚΝΕΫ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΪΓ

ΕΝΑ ΡΩΜΑΝΤΖΟ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΤΟΤ ΑΕΡΟΣ 
ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΤΛΙΑ 
ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (G-MEN) 
ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ

ΠΑΝΤΑ ΜΕΣ’ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ 
ΛΙΛΙΑΝΑ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΛ
ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕ
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΠ

ΛΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕ

ΕΝΤΟΥΑΡ ΡΟ

ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΠΑΡ

Α ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΧΑΒΑ Ι·

ΚΟΛΑΣ! ΤΩΝ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ 
ΜΙΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ 
Η ΣΦΑΓΗ

ΝΑΥΜΑΧΙΑ

100 θ)ο ΕΓΧΡΟ/ΛΟ ΦΙΛ/Λ
“KEPINES MASKES,, 

ΚΑΙ ή περίφημες 4 0ΠΕΡΕΤΤΕΣ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ1Χ πού άνεστάτωσαν τόν κόσμον μέ τά άφάν· 
ταστα μπαλέττα καί τήν υπέροχη μουσική των :

42ος ΔΡΟΜΟΣ, CHERCHEURSES DOR 1935 GOLD DIGGERS, 
Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ PROLOGUES. CHERCHEUSES D’OR 1936 GOLD DIGGERS 

ΓΟΪΒΡΝΕΡ Mmi, ΦΕΡΙΤ IUI9IM ΦΐΙΙΙί Emi, it.
Γραφεία άπό τής 1ης Αύγουστου· ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32
Τηλεγραφική Διεύθυνσις· ΒΑΝΕΒΑΡ αθηνας 

WANEWAR ATHENES
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

«

5

Έτησία....... Δρ. 100.—
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 230
Αί σύνδρομα! δπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ -I 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥβΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Αρχισυντάκτης: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία: ‘Οδός SfTKPATOYS άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥΕΤΟΣ IB'ΑΡ·13 (359)
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ΔΑΥΊ Δ ΚΟΠΠΕΡΦΙΛΝΤ koi NTIKENS
Είναι μοιραΐον I “Ολα τά περίφημα λογοτεχνικά 

£ργα παρουσιάζονται σιγά-σιγά στόν κινηματογρά- 
φο^ Τό «Κβό-Βάντις», δ «Δόν Κιχώτης», οί «“Αθλιοι» 
και τόσα άλλα πασίγνωστα μυθιστορήματα, σημείω
σαν θριαμβευτικές_έπιτυχ(ες στήν δθόνη. Σήμερα ήρ
θε ή σειρά καί τοΰ «Δαυίδ Κόππερφιλντ», τοΰ άρι- 
στουργήματος τοΰ "Αγγλου συγγραφέως Καρόλου 
Ντίκενς, τοΰ πιό ώμορφου καί τοΰ πιό δημοφιλούς 
άπ’ δλα τά ’Αγγλικά μυθιστορήματα

Σ’ αύτό τό άΰάνατο βιβλίο, δ Κάρολος Ντίκενς 
περιγράφει κατά ένα μεγάλο μέρος τήν ίδια του τή 
ζωή, προσθέτοντας δμως έδώ κι’ έκεϊ διάφορα έπει- 
σόδια έντελώς φανταστικά.

Ό Δαυίδ Κόππερφιλντ είνε ένα ήσυχο καί καλό 
παιδί, πού άρχίζει τή σκληρή ζωή του ώς έργάτ:,, 
σ’ ?να μεγάλο μαγαζί, πού φτιάχνει κρασιά και πο
τά. Τό παιδί αύτό κατόπιν, χάρις στήν έπιμονή και 
στή θέλησί του, βελτιώνει σιγά σιγά τή θέσι του καί 
μέ τή βοήθεια μιάς καλόκαρδης θείας του, άρχίζει 
νά σπουδάζη. Γίνεται βοηθός ένός δικηγόρου, κατό
πιν στενογράφος σέ μιά έφημερίδα κι’ ΰστερα διά- 
σημος^συγγραψεύς. “Ε, λοιπόν, αύτή ή ιστορία είνε 
ή απλή καί καθαρή ιστορία τής ζωής τοΰ Καρόλου 
Ντίκενς, μέ τήν έξής διαφορά : δτι άπό μικρός δέν 
άρχισε νά δουλεύη σ’ ένα μαγαζί πού έ'φτιαχνε κρα
σιά καί ποτά, άλλά σέ μιά φάμπρικα, πού έφτιαχνε 
βερνίκια γιά τά παπούτσια. "Επειτα, δταν έγινε δε
καοχτώ χρόνων, δπως δ ήρως τοΰ βιβλίου του, έμα
θε στενογραφία.

«—"A I τί δύσκολες μέρες 1 παραπονιέται δ Δαυίδ 
Κόππερφιλντ ’Ακόμη καί στόν δπνο μου μέ κυνηγοΰ- 
σαν τά ιερογλυφικά έκεΐνα τής στενογραφίας, στήν 
δποία ή τελείες, τά κόμματα, οί τόνοι, άλλάζουν 
θέσι, κι’ δπου ένα δρνιθοσκάλισμα σάν παράξενος 
γρίφος σημαίνει ά γ ά π η... Είνε τόσο δύσκολο νά 
μάθη κανείς στενογραφία, δσο είνε νά μάθη τέσσε- 
ρες ξένες γλώσσες μαζύ».

Κι’ ώστόσο, δ Κάρολος Ντίκενς, μέ τήν ακαταδά
μαστη θέλησί του, κατάφερε νά μάθη στενογραφία 
καινά γίνη συντάκτης τοΰ «Μόρνιγκ‘Κρόνικλ». Έτσι 
άρχισε τήν έκπληκτική σταδιοδρομία του, πού τοΰ 
έξασφάλισε τήν^ άθανασία. ’Απ’ δλες δμως αύτές τις 
περιπέτειες τοΰ έμεινε στήν καρδιά ένας άπέραντος 
οίκτος γιά δλους τούς άτυχους άνθρώπους καί Ιδι
αιτέρως γιά δλα τά άτυχα παιδιά. "Εγινε λοιπόν ό 
συγγραφεύς τής καλωσύνης κΓ έκανε πολλά ταξεί- 
δια γιά νά γνωρίση άπό κοντά διάφορες χώρες καί 
διάφορους λαούς.

Στά ταξείδιά του τώρα αύτά, δ Κάρολος Ντίκενς 
δέν έχανε τόνκαιρό του νά θαυμάζη τά μνημεία καί 
τις ώμορφες τοποθεσίες, άλλά φρόντιζε πάντα νά 
μελετάη τή ζωή τοΰ λαοΰ, τή ζωή τών δυστυχών, 

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας. ί
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 5

/Ala ΠΕΡΙΦΗ/AOS ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

καί κάθε φορά πού ευρισκε τήν εύκαιρία, έκανε πο 
λύωρες έπισκέψεις στά όρφανοτροφεΐα, στά νοσοκο
μεία καί στις...φυλακές.

Τό ίδιο έκανε ό Ντίκενς δταν τό 1842, διάσημος 
πειά καί πλούσιος, πήγε στήν ’Αμερική, δπου τόν ΰ- 
ποδέχτηκαν μέ μεγάλες τιμές. Κοντά στή Φιλαδέλ
φεια τότε ύπήρχε μιά περίφημη φυλακή, ή όποια έ
κείνη τήν έποχή έθεωρεΐτο ώς ύπόδειγμα τοΰ είδους 
της. ^Ηταν στ’ άλήθεια ένα άξιοθαύμαστο «μοντέρ
νο» ίδρυμα, καθαρό, εύρύχωρο, εύάερο, μέ φώς καί 
θέρμανση δπως είνε καί σήμερα δλες ή άμερικανι- 
κές φυλακές. Στό ίδρυμα αύτό ώστόσο έφηρμόζετο 
μέ τόν πιό αύστηρό τρόπο τό σύστημα τής άπομο- 
νώσεως τών καταδίκων σέ μοναχικά κελλιά. Οί κα· 
/.άδικοι λοιτόν περνοΰσαν έκεϊ πέρα δλόκληρα χρό
νια, δίχως νά μπορούν ν’ άνταλλάξουν μιά λέξι μέ 
μιά ζωντανή δπαρξι. Περιττό ν’ άναφέρη κανείς δτι 
οί διευθυνταί τής ύπήρεσίας τών φυλακών έπαινοΰ- 
σαν κατενθουσιασμένοι αύτή τήν απάνθρωπο μέθο
δο. Ό Κάρολος Ντίκενς έμεινε έκεϊ πέρα μιά δλό- 
κληρη μέρα γιά νά μελετήση τήν όργάνωσι τής φυ
λακής καί κατόπιν τήν περιέγραψε στά γράμματα 
πρός τούς φίλους του, καθώς καί σ’ ένα περίφημο 
βιβλίο του, πού έχει τόν τίτλο: «’Αμερικανικές Ση
μειώσεις».

, "Επειτα, ό άγγλος συγγραφεύς έπεσκέφθη στό 
Πίττσμπουργκ μιά άλλη φυλακή, τοΰ ίδιου συστήμα
τος. «Ή άπόλυτη άπομόνωσις, τόσο τήν ήμέρα δσο 
καί τή νύχτα, καθώς κι’ έκείνη ή καταθλιπτική σιωπή 
τοΰ θανάτου, άναγκάζουν τό πνεΰμα νά βυθίζεται 
διαρκώς σέ πένθιμες σκέψεις καί φέρνουν έτσι σιγά- 
σιγά τήν παραφροσύνη,...».

Καί πιό κάτω:
«Ρώτησα, έναν άπό τούς καταδίκους άν κοιμόταν 

ήσυχα. Ό άνθρωπος αύτός μέ κύτταξε μέ τά μάτια 
γεμάτα φρίκη, κι’ δστερα ψιθύρισε, μ’ ένα πικρό ά· 
ναστεναγμό: «"Οχι! Δέν μπορώ νά κλείσω μάτι δλη 
τή νύχτα!...».

Τέλος ό Κάρολος Ντίκενς κατέληξε στό έξής 
συμπέρασμα: Αύτή ή μακροχρόνιος άπομόνωσις, δ
πως έφαρμόζοταν, μέ μιά άδυσώπητη αύστηρότητα, 
ήταν τό πιό τραγικό καί τό πιό άπάνθρωπο άπ’ δλα 
τά μαρτύρια γιατί τρέλλαινε τόν κατάδικο καί τοΰ 
κατέστρεφε γιά πάντα τήν ψυχή !»

Στήν Ελβετία, δ "Αγγλος συγγραφεύς έπεσκέφθη 
στή, Λωζάννη τό περίφημο τότε «Ίνστιτοΰτο τών Τυ
φλών», δπου έδειξε μεγάλο ένδιαφέρον γιά ένα νέον 
18 χρόνων, κωφάλαλο έκ γενετής, δ δποΐος είχε τυ· 
φλωθή σέ ,ήλικία πέντε χρόνων άπό ένα δυστύχημα' 
Ό νέος αύτός ώστόσο ήταν ένα φαινόμενο φιλομα- 
θείας, γιατί παρ’ δλη τήν άναπηρία του, είχε κατορ
θώσει νά φθάση σ’ ένα άξιοσημείωτο βαθμό μορφώ- 

σεως. Μιλούσε μ’ ένα ειδικό άλφάβητο, χτυπώντας I 
συνθηματικά τις παλάμες του, κι’ είχε καταφέρει μέ 
τήν έπιμονή καί τή θέληση νά μάθη νά λέη μερικές 
λέξεις καί φράσεις. Αύτός ό τυφλός κωφάλαλος ή
ταν ζωηρός καί έξυπνος κι’ είχε μάθει μάλιστα καί 
μιά δουλειά: ήταν ένας πρώτης τάξεως μαραγκός. 
Τό πνεΰμα του ήταν φωτισμένο, δηλαδή είχε πολλές 
ιδέες, μά παρ’ δλα αύτά, είχε ένα ένστικτώδη φόβο 
γιά τό θάνατο. Ώστόσο, ήταν εύσεβής καί δέν έλεγε 
ποτέ του ψέμματα. Μιά μέρα δμως είπε ένα ψέμμα. 
’Αμέσως λοιπόν τοΰ έξήγησαν πώς δέν έπρεπε νά 
λέη ποτέ ψέμματα καί τοΰ έπέβαλαν μιά μικρή τι
μωρία. Τό βράδυ τής άλλης μέρας, δ άτυχος αύτός 
νέος είδε στ’ όνειρό του δτι ένα τρομακτικό τέρας 
τόν έδάγκασε στόν ώμο. Τό πρωί λοιπόν, παρουσι- 
άσθηκε στόν διευθυντή τοΰ Ιδρύματος καί τοΰ έδή 
λωσε μέ θάρρος:

—’Απόψε είπα ένα ψέμμα!...
ΚΓ έπειτα, μέ πολύν κόπο βέβαια, _κατάφερε νά 

δώση μερικές έξηγήσεις. Τί είχε συμβή δηλαδή; Τό 
έξής: Επειδή τό τέρας πού είχε δή στόν ϋπνο του 
δέν τόν είχε δαγκώσει στ’ άλήθεια, νόμιζε δτι τό ό
νειρο αύτό ήταν μιά ειδική μορφή ψευτιάς!...

Ό τραγικός αύτός νέος είχε καί μιά μανία : τό 
κάπνισμα. ΚΓ ό αγαθός Κάρολος Ντίκενς τοΰ άφησε 
ένα μεγάλο ποσόν χρημάτων, γιά νά μή τοΰ λείψη 
ποτέ δ καπνός. Ό κωφάλαλος τότε έμαθε νά λέη, 
μέ έναρθρες λέξεις:

—Ό κύ—ρι—ος Ντί—κενς μοΰ έ—δω -σε λε—φτά 
γιά κα—πνό I...

Μαζεύοντας έτσι κατά τά ταξείδιά του ένα σωρό 
αύθεντικά στοιχεία γιά τήν άνθρώπινη δυστυχία, δ 
Κάρολος Ντίκενς κατώρθωσε νά γράψη πολλά άθά- 
νατα βιβλία, πού τόν έκαναν τρισένδοξο. Ό σκοπός 
τοΰ συγγραφέως δέν ήταν νά διασκεδάζη τόν κόσμο 
μέ τά μυθιστορήματά του, άλλά νά άναμοροώση τύ'-' 
κοινωνία. ’Αξέχαστη έχει μείνει στήν Αγγλία ή πε- I 
ρίφημη έκστρατεία του κατά τών λεγομένων /Φθη
νών Σχολείων». ’Εκείνα τά χρόνια έβλεπε κανείς συ
χνά στις άγγλικές έφημερίδες διάφορες άγγελίες, 
φαινομενικώς άθώες, γιά τή μόρφωσι καί τή διατρο
φή τών παιδιών μέ πολύ λίγα έξοδα... Αύτά ήσαν τά 
άπαίσια «Φθηνά Σχολεία». Κάτω λοιπόν άπό αύτές 
τις δελεαστικές άγγελίες κρυβόντουσαν άληθινά εγ
κλήματα. Φτωχά όρφανά, πού τά μισοΰσαν οί άγέ- 
ρωχοι κηδεμόνες τους, καθώς καί νόθα παιδιά, που 
έπρεπε νά ζοΰν μακρυά άπό τήν έγκληματική μητέ
ρα τους ή τόν άσυλλόγιστο πατέρα τους, έστέλλοντο 
σ’ αύτά τά άπαίσια «Φθηνά Σχολεία», δπου περνοΰ- 
οαν μιά μαρτυρική ζωή, πού έμοιαζε μέ φριχτή κό- 
λασι! Περιττό είνε ν’ άναφέρη κανείς δτι αύτά τά 
τραγικά παιδιά πέθαιναν πολύ γρήγορα άπό τις κα
κουχίες καϊ τά βασανιστήρια πού ύφίσταντο άπό 
τούς δημίους - δασκάλους τους. Αύτόν δμως άκριβώς 
τό θάνατό τους ήθελαν οί γονείς τους ή οί κηδεμό
νες τους, καί γι’ αύτό άκριβώς τά έμπιστευόντουσαν 
σ’ αύτά τά «Φθηνά Σχολεία»....

Ό Κάρολος Ντίκενς, μέ τό παροιμιώδες θάρρος 
του, άπεκάλυψε αύτά τά φρικώδη έγκλήματα, στό 
βιβλίο του πού έχει τίτλο «Νικόλας Νίκλεμπυ» καί 
προεκάλεσε τοιουτοτρόπως τήν κατάργησί τους.'Ο 
διάσημος συγγραφεύς πού είχε δοκιμάσει τήν πείνα 
καί τή φτώχεια, δέν είχε ξεχάσει τί θά πή πόνος 
καί είχε γίνει ύπερασπιστής καί προστάτης τών ά
τυχων καί τραγικών παιδιών.

—Ή τρισχαριτωμένη Λίλιχν Χάρβεϋ, τό χαμένο παιδί 
τής Ουφα, επανήλθε είς τάς άγγάλας τής μητρός της. 
Προαελήφθη καί πάλιν υπό τής U, p. Δ. καί πρωταγωνι
στεί είς ένα νέον φίλμ μέ τόν Βίλλυ Φρίτς. Είς τήν 
γαλλικήν βερσιόν συμπρωταγωνιστεί μέ τόν Άνρί Γκαρά.
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τό περίφημον έργον τοΰ Γκρίφψιθ «Σπασμένο 
Κρίνο» πού τόσην έπιτυχίαν έσημείωσε πρό δεκαπεν
ταετίας είς τόν βωβόν κινηματογράφον, καί τό ό
ποιον έδόξασε τήν Λίλιαν Γκίς καί τόν Ρίτσαρ 
Μπάρθελμες, πρόκειται νά κινηματογραφηθή έκ νέου, 
είς τήν ’Αγγλίαν αύτήν τήν φοράν. Ό γηραιός μαιτρ 
Γκρίφφιθ έκλήθη είς τό Λονδϊνον διά νά άναλάβη δ 
ίδιος τήν σκηνοθεσίαν τοΰ φίλμ.

— Ό Κόνρατ Φάΐτ πρωταγωνιστεί είς ένα νέον 
φίλμ «Βασιλεύς τών Κολασμένων». Είς τό ίδιον έρ
γον έμφανίζεται καί δ παλαιός γνώριμός μας Νόαχ 
Μπήρρυ. , _ ,

— Ό περίφημος καρατερίστας Τσαρλ Λωτον θα 
ΰποδυθή τό «Συρανό ντέ Μπερζεράκ» είς τό δμώνυ- 
μον φίλμ, τό όποιον θά «γυρίση» ό Κόρντα έκ τοΰ 
περιφήμου έργου τοΰ Ροστάν διά λογαριασμόν τής 
♦ London Films».

— Αί «Νύκται Μόσχας» τό έργον τό δποΐον τόσην 
έπιτυχίαν έγνώρισεν είς τήν 'Ελλάδα, κινηματογρα- 
φεΐται είς άγγλικήν έκδοσιν μέ πρωταγωνιστάς τόν 
Χάρρυ Μπώρ, ό δποΐος κρατεί καί πάλιν τόν ίδιον 
ρόλον, καί τόν Ντούγκλας Φαίρμπανκς τζούνιορ, δ 
όποιος άνέλαβε τδν ρόλον τοΰ Πιέρ Ρισάρ Βίλμ. 
ΑΜΕΡΙΚΗ

— Ό πολύς Μάξ Ράϊνχαρτ, μετά τήν επιτυχή 
σταδιοδρομίαν τοΰ «'Ονείρου θερινής νυκτός» , τοΰ 
Σαίξπηρ, πρόκειται νά κινηματογραφήση καί άλλο 
έργον τοΰ περιφήμου άγγλου ποιητοΰ, κατά πάσαν 
δέ πιθανότητα τόν «Βασιλέα Αήρ».

— 'Η Έλίζαμπετ Μπέργκνερ έκλήθη είς τήν ’Αμε
ρικήν, ύπογράψασα μακροχρόνιον συμβόλαιον μέ” 
τήν έταιρίαν «Φόξ».

— 'Η «Μέτρο - Γκόλντουϊν» κινηματογράφε! τήν 
γνωστήν τραγωδίαν τοΰ Σαίξπηρ «Ρωμαίος καί Ίου- 
λιέττα». Ώς Ίουλιέττα θά έμφανισθή ή ώραιοτάτη 
Νόρμα Σήρερ.

— Ή ίδια έταιρία έτοιμάζει μίαν διασκευήν του 
περιφήμου έργου τοΰ Ντίκενς «Α tale of two cities» 
μέ πρωταγωνιστήν τόν ρόναλντ Κόλμαν.

—Κατόπιν πολλών προετοιμασιών καί άναβολών 
άπεφασίσθη πλέον όρισπκώς ή κινηματογράφησις 
τοΰ έργου «"Αγγελος τοΰ σκότους» ύπό τών 'Ηνω
μένων Καλλιτεχνών» μέ πρωταγωνιστάς τούς "Αγ
γλους καλλιτέχνας Μέρλ Όμπερόν καί Φρέντερικ 
Μάρτς.

— Τό νέον φίλμ τής Κάθριν Χέπμπουρν φέρει τόν 
τίτλον «Άλίς Άνταμς».

— Ό Μπόρις Καρλώφ, δ γνωστός μας Φρανκε- 
στάϊν «γυρίζει» διά τήν Κολούμπια τό φίλμ «Τό μυ- 

τήριον τοΰ μαύρου δωματίου».
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ή Μάρθα "Εγκερτ τελειώνει τό φίλμ «Μελωδία 
τής άγάπης» ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Τουρζάνσκυ. 
Τό φίλμ αύτό είναι διασκευή τής όπερέττας · Κλό— 
Κλό» τοΰ Φράντς Λεχάρ.

— Διά τόν ρόλον τής πρωταγωνίστριας είς τήν 
νέαν έκδοσιν τοΰ «Βαρκάρη τοΰ Βόλγα» έξελέγη_ή 
"Αννα Στένν, ή όποια έγκαταλείπει πλέον όριστικώς 
τό Χόλλυγουντ.

— "Αλλη μιά παλαιά έπιτυχία τό «Βόλγα Βόλγα» 
κινηματογραφεΐται έκ νέου είς τό Βερολΐνον ύπό 
τοΰ σκηνοθέτου Βολκώφ. Τόν ρόλον τής ήρωΐδος θά 
κρατήση ό γνωστός «άστήρ» τοΰ Χόλλυγουντ Ρακέλ 
Τόρρες.
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ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ!

ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Εΐς τόν Κινηματογράφον τής 

Διαρκούς Έκθέσεως Ζαππεί- 
ου έγκατεστάθη μηχανή προ- 
βθλής ΜΠΑΟΥΕΡ τύπου 
Στάνταρ 7, θπε0 δΰνανται 
νά επισκέπτονται οί ένδιαφε- 

ρόμενοι

τήν ‘Ελί’α, ’Αλβανίαν, Κύπρον χαί Δωδεκάνησον

Μ
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ "Κ. AZTEPOS,, 

Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΟΜΙΛΕΙ 0 Κ. ΚΛ. ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΦΟΞ-ΦΙΛΜ (ΕΛΛΑΣ) A. Ε.

— Ή πλήρης έπιβυλή των αμερικανικών φίλμς άνά τον κόσμον.— Ή συγχώνευσις τής «Φόξ*  
μέ τήν «20the Century».— Τό πρωτοφανές πρόγραμμα τής μεγαλυτέραςΆμερικανικής εταιρίας

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» άρχίσας άπό τοΰ 
προγενεστέρου τεύχους τήν ^δημοσίευσιν διαφόρων 
γνωμών σχετικώς μέ τήν προβλεπομένην κινηματογρα
φικήν κίνησιν κατά τήν προσεχή περίοδον, δίδει σή
μερον τόν λόγον είς τόν κ. Λοσλουδόπουλον, τόν 
νέον γενικόν διευθυντήν τών γραφείων τής «Φόξ» 
έν Έλλάδι. Ό κ. Λουλουδόπουλος έργασθείς έπί 4 
έτη ώς διευθυντής τοΰ έν Βουλγαρία πρακτορείου 
τής «Φόξ», έδειξε έπιδεξιότητα τοιαύτην ώστε νά 
τοΰ άνατεθή καί ή γενική διεύθυνσις τών έν Έλλάδι 
γραφείων τής Ιδίας έταιρίας. Κατά τάς κυκλοψο- 
ρούσας δέ φήμας ή προαγωγή τοΰ κ. Λουλουδο- 
πούλου δέν πρόκειται νά σταματήση έως έδώ.

Ό κ. Λουλουδόπουλος, ό όποιος εύγενέστατα 
μάς ύπεδέχθη είς τό έπί τής Πλατείας Κάνιγγος 
γραφεΐον του, μάς έδήλωσεν δτι γενικώς είναι εύ· 
χαριστημένος άπό τήν κατάστασιν τοΰ κινηματο
γράφου έν Έλλάδι. Μόνον πού τό άμερικανικόν 
φίλμ, τό άσυγκρίτως άνώτερον κάθε άλλου, δέν 
κατέχει άκόμη τήν θέσιν τήν όποιαν δικαιούται είς 
τήν άγοράν μας. Πάντως πιστεύει δτι ή πλήρης έπι- 
κράτησις τής άμερικανικής παραγωγής είναι πλέον 
ζήτημα μηνών. Πώς είναι δυνατόν, μάς λέγει, νά 
μάς συναγωνισθή ή πτωχή γαλλική ή ή γερμανική 
παραγωγή, έφόσον τρία μόνον άμερικανικά γρα
φεία θά διαθέσουν έφέτος περί τά 130 έργα. Ή.^ 
έταιρία μας, ή όποια, ώς γνωρίζετε, συνεχωνεύδη” 
μέ τήν «20the Century», μοναδικόν μέχρι τοΰδε στή
ριγμα τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών», καθίσταται 
αύτοδικαίως πλέον ή μεγαλύτερα παγκόσμιος κινη
ματογραφική έταιρία. "Εχει κεφάλαια περί τά 40 
έκατομμύρια δολλάρια καί διαθέτει τά μεγαλύτερα 
στούντιο τοΰ κόσμου. ΔΓ έφέτος θά παρουσιάσωμεν 
περί τά 60 φίλμς, είδικώς διαλεγμένα διά τόν τόπον 
μας. Έχομεν φίλμς δι’ δλα τά γούστα καί διά κάθε 
είδους κοινόν. Μεταξύ τών έργων μας, εϊμεθα ύπε- 
ρήφανοι διότι, διαθέτομεν τό περίφημον «Ακάνθινος 
Δρόμος» ένα φιλμ άφθάστου ώραιότητος μέ τήν 
Άνν Χάρντιγκ καί τόν Κλάϊβ Μπρούκ, τό όποιον 
άσφαλώς θά ένθουσιάση δλους τούς έλληνας, 
τούς «Αγγέλους τοΰ Πόνου· ένα άνώτερον άνθρω- 
πιστικόν δράμα τοΰ Ζέσσε Λάσκυ πού θεωρείται 
άπό τά άριστουργήματα τής έφετεινής παραγωγής, 
τόν «Ίλιγγον», τό γνωστόν δράμα τοΰ Σάρλ Μερέ 
μέ τούς άριστεϊς τοΰ γαλλικού κινηματογράφου, τό 
φαντασμαγορικόν «Κόλασις», τό όποιον είναι έμ- 
πνευσμένον άπό τό περίφημον ποίημα τοΰ Δάντη, 
τήν θρυλικήν «Ραμόνα», τό άεροπορικόν άριστούρ- 
γημα, «Επιδρομείς τοΰ αίθέρος», τοΰ όποιου αί άε- 
ροπορικαί σκηναΐ θέ καταπλήξουν, τό «Ταγκό τοΰ 
θανάτου», ένα παθητικό άργεντίνικο ρωμάντσο, τήν 
«Μαρί Γκαλάντ» τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Ζάκ 
Ντιβάλ, τό κομψοτέχνημα «Ή πριγκήπισσα διασκε
δάζει» μέ τούς'συμπαθεΐς άστέρας Άνρί Γκαρά καί 
Ζανέτ Γκαίηνορ καί μέ μουσικήν τοΰ Βέρνερ Χέϋ- 
μαν, τό πολύκροτον «Μπαμπούνα», πού έκινηματο- 
γράφησεν τό ζεΰγος Τζόνσον εις τά βάθη τής Α
φρικής.

Αυτά τά άναφέρομεν είς τήν τύχην, διότι δλα μας 
τά έργα είναι έφέτος έξ ίσου ένδιαφέροντα καί ή 
προτίμησίς μας διά μερικά ιιόνον έξ αύτών καθί
σταται τελείως άδύνατος. Πάντως θά παρουσιάσω- 
μεν καί μίαν εύχάριστον έκπληξιν εις τό κοινόν 

μας. θά τοΰ γνωρίσωμεν διά πρώτην φοράν ένα 
πραγματικόν έξαιρετικόν ταλέντο, διά τό όποιον 
δλος δ κόσμος όμιλεΐ αύτήν τήν στιγμήν. Πρόκειται 
διά τήν μικροΰλαν Σίρλεϋ Τέμπλ, τό «παιδί—θαΰμα» 
δπως, καί δικαίως, τήν άποκαλοΰν.

'Ένα παιδί πέντε έτών, μέ έξαιρετικήν άντίληψιν 
τό όποιον τραγούδα χαριτωμένα, χορεύει περΰφημα, 
καί τοΰ όποιου ή ποικιλία καί ή άκρίβεια τών έκ-

Ό νέος Γεν. Διευϋ-υντής τής Φόξ Φιλμ 
κ. Κλ. Λουλουδόπουλος

φράσεων καθώς καί τό πολυσύνθετον τοΰ ταλέντου, 
άφήνουν τόν θεατήν κατάπληκτον. Άλλά περί τών 
άνωτέρω θά κρίνη μόνον του έντός όλίγου τό έλ- 
ληνικόν κοινόν.

Τονίσατε άκόμη μάς προσθέτει ό κ. Λουλουδό
πουλος, δτι ή >20the Century» άνέλαβεν είδικώς 
τήν πραγματοποίησιν μεγάλων διεθνών φίλμς, συμ
φώνων πρός τά γοΰστα καί τάς άπαιτήσεις τής Εύ- 
ρωπαϊκής άγοράς. Μέ τούς «άστέρας», πού διαθέ
τομεν, τήν Έλίζαμπετ Μπέργκνερ, τόν Τζώρτζ 
Άρλις, τήν Ζανέτ Γκαίηνορ, τόν Ρόναλντ Κόλμαν, 
τήν Λορέττα Γιούγκ, τόν Βάρνερ Μπάξτερ, τήν Σι- 
μόνη Σιμόν, τόν Ούάλλας Μπήρρυ, τήν Τούττα Ρόλφ, 
τόν Λώρενς Τίμπετ, τήν Πάτ Πάτερσον, τόν Βίκτωρ 
Μάκ-Λάγκλεν, τήν Κλαίρ Τρεβόρ, τόν Έντμοντ Λόβ, 
τήν 'Άνν Χάρντιγκ, τόν Κλάϊβ Μπρούκ, τήν Κον- 
τσίτα Μοντενέγκρο, τόν Νίνο Μαρτίνι, τήν Σίρλεϋ 
Τέμπλ, τόν Σπένσερ Τρέϊσυ, τήν Κέττι Γκαλιάν, τόν 
Τζίλμπερ Ρόλαντ, τήν Μόνα Μπάρρι, τόν Ρόντ Λά 
Ρόκ, τήν Μπεμπέ Ντάνιελς κ.ά., τούς μεγάλους σκη

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΤ ΦΙΛΜ

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ
Ή Βιρτζίνια Τσέρριλ, ή πρωταγωνίστρια των «Φώτων 

τής πόλεως*  χωρίζει τόν πλουσιώτατον σύζυγόν 
της κ. Γκράν, διότι τήν Άφηνε νηστική.

"Οσοι είδαν τά «Φώτα τής πόλεως», τό περίφη- 
μον έργον τοΰ Σαρλώ, θά έπρόσεξαν τήν ώραίαν 
ξανθούλαν πού ύπεδύετο μέ τόσον αίσθημα καί 
χάριν τήν τυφλήν άνθοπώλιδα, τήν ήρωΐδα τοΰ φίλμ. 
"Ηταν ή Βιρτζίνια Τσέρριλ, δημιούργημα τοΰ μεγά
λου κωμικοΰ.

Ή έπιτυχία της είς αύτό τό φίλμ ήταν σημαντική 
καί αί διάφοροι κινηματογραφικοί έταιρίαι έσπευσαν 
νά τής κάμουν εύνοϊκάς προτάσεις, δεδομένου δτι ό 
Σαρλώ «γυρίζει» ένα φίλμ κάθε δυό ή καί περισσό
τερα χρόνια, καί έπομένως δέν ήτο δυνατόν νά κρα- 
τήση τήν Τσέρριλ διά λογαριασμόν του. ‘Η νεαρά 
καλλιτέχνις έκρινεν ώς περισσότερον έπωφελεΐς τάς 
προσφοράς τής έταιρίας «Φόξ» καί έκλεισε συμβό- 
λαιον μετ’ αύτής.

"Ελαβε μέρος είς μερικά έργα καί ή καρριέρα 
ρα της είς τόν κινηματογράφον έθεωρεΐτο έξησφα- 
λισμένη, δταν ένας πλουσιότατος βιομήχανος, ένας 
κύριος Γκράν, τήν έρωτεύθη καί τήν έζήτησεν είς 
γάμον, ύπό τόν ρητόν δρον νά έγκαταλείψή τό έπάγ- 
γελμά της. Ή Τσέρριλ φυσικά έδέχθη κι’ έτσι έντός 
όλίγου έγειναν οί γάμοι των.

Άλλά δέν έπέρασε πολύς καιρός καί ή ξανθή 
Βιρτζίνια ήρχισε νά άντιλαμβάνεται τόν πραγματι
κόν χαρακτήρα τοΰ άνδρός της. ΤΗτο ένας σαδιστής 
καί φιλάργυρος, ό όποιος εδρισκε μεγάλην εύχαρί- 
στησιν, είς τό νά τήν τυραννή. Κάποτε έφθασε μάλι
στα μέχρι τοΰ σημείου νά τής στερήση καί αύτό 
άκόμη τό ψωμί.

'Η Τσέρριλ, διά νά άποφύγη τό σκάνδαλον, ύπέ- 
μενε δλα τά άφάνταστα μαρτύρια είς τά όποια τήν 
ΰπέβαλλεν ό έκφυλος σύζυγός της. Μίαν ήμέραν 
δμως πιεζομένη άπό τήν πείναν ήναγκάσθη νά ύπά- 
γη είς ένα ένεχυροδανειστήριον διά νά ένεχειριάση 
τήν βέραν της, τό μοναδικόν κόσμημα πού τής είχεν 
άπομείνει, οΓ δλίγα δολλάρια. Φυσικά τό πραγμα 
έπροξένησεν κατάπληξιν καί δέν ήργησε νά διαδοθή 
εύρύτατα. Ή Τσέρριλ τότε πιεζομένη καί άπό φί
λους καί συγγενείς, ήναγκάσθη νά ύποβάλη αϊτησιν 
διαζυγίου.

Άλλά οί δικασταί τοΰ Λός Άντζελες δέν ήθέλη- 
σαν νά πιστεύσουν παρόμοιας άγριότητας έκ μέ
ρους ένός τόσον έπιλέκτου μέλους τής κοινωνίας 
καί έφαντάσθησαν δτι δλα αύτά ήσαν κόλπα τής 
Τσέρριλ διά νά έκβιάση τόν σύζυγόν της καί νά 
πάρη γενναίαν άποζημίωσιν φι’ αύτό έχορήγησαν 
μέν τό διαζύγιον, άλλά ώς διατροφήν τής ένέκριναν 
μόνον 167.50 δολλάρια κατά μήνα !

Τώρα ή Τσέρριλ σκέπτεται νά άφιερωθή έκ νέου 
είς τήν τέχνην της. Είναι άγνωστον δμως έάν ό 
κινηματογράφος πλέον τήν θέλει καί έάν τήν ένθυ- 
μεΐται τό κοινόν, τό όποιον κάθε μέρα έπιζητεϊ καί 
νέα πρόσωπα. Β. Π.

νοθέτας μας, καί τά άφθονα τεχνικά καί ύλικά μέσα 
πού διαθέτομεν, θά καταστώμεν έντός έλαχίστου 
χρονικοΰ διαστήματος άσυναγώνιστοι. Είναι εύκολο 
νά άντιληφθή πας τις δτι τοΰ λοιποΰ τό δνομα τής 
«Φόξ» θά είναι είς τά χείλη δλων, καί δτι κάθε 
φίλμ τής έταιρίας μας θά είναι μία έξησψαλισμένη 
έπιτυχία.

Άπεχαιρετήσαμεν τόν κ. Λουλουδόπουλον μέ τήν 
εύχήν νά πραγματοποιηθούν συντόμως, διά τό καλόν 
τής κινηματογραφίας, δλα δσα άνωτέρω μάς άνέ- 
πτυξεν. Βίων Παπαμιχάλης

Η ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Κατά τήν γερμανικήν Γενικήν ‘Υπηρεσίαν Φόρων 
ή κινημ. κίνησις τοΰ Βερολίνου κατά τό τετράμη- 
νον διάστημα Ίανουαρίου—Απριλίου 1935 έχει ώς 
έξής:

Ό Απρίλιος τοΰ έτους 1935 έν συγκρίσει μέ τόν 
αυτόν μήνα τοΰ παρ. έτους παρουσιάζει αισθητήν 
αΰξησιν καί δή κατά 660.579 έπισκέπτας καί κατά 
534.944 μάρκα γεν. εισπράξεις.

Δρ. Ζαννέτος

Κιν/τρα Θεατοί Εισπράξεις
'Ιανουάριος 1935 395 5.268.982 4.130.494 μ-
Φεβρουάριος 1935 394 4.953.435 3.879.762 μ-
Μάρτιος 1935 392 5.000.629 3.875.475 μ.
’Απρίλιος 1935 392 4.956.258 3.891.824 μ-

Η ΤΖΩΑΝ ΜΑΡΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ANNA Κ APEN IΝΑ
Ύστερα άπό μιά διετή απουσία, ή χαριτωμένη ηθο

ποιός τοϋ Κινηματογράφου Τζώαν Μάρς έπέσιρεψεν είς 
τά στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ» διά νά ΰπο- 
δυθή ένα χαρακτηριστικόν ρόλον είς τήν άριστουργηματι- 
κήν ταινίαν «"Αννα Καρέ'ίνα» είς τήν όποιαν πρωταγω
νιστούν ή Γκρέτα Γκάρμπο καί ό Φρήντριχ Μάρτς.

Κατά τό διάστημα τής απουσίας της ή Τζώαν Μάρς έ- 
τελειοπο,ήθη είς τήν δραματικήν τέχνην, έσπούδασε μου 
σικήν καί έλαβε μέρος είς διάφορα ραδιοφωνικά κονσέρ
τα τής Νέας Ύόρκης.

Ό σκηνοθέτης τοϋ φιλμ Κλάρενς Μπράουν τής ένεπι- 
στεύθη τόν ρόλον τής Λίλι, ένός τύπου χαριτωμένου κο
ριτσιού, τό όποιον κατακτά τήν καρδιά τοΰ κόμητος Βρόν- 
σκυ (Φρήντριχ Μάρτς).
--------------------------------------- ■ - . — ■ - τ___________________ 2_

WIA ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΦΡΙΚΗΞ
Ή «Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ» γυρίζει μίαν ται

νίαν τοΰ είδους «Γκράν Γκινιόλ» ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ γνωστού Γερμανού σκηνοθέτου Κάρλ Φρόϋντ καί 
μέ τίτλον «Τά χέρια τοΰ Όρλάκ».

Ό Κάρλ Φρόϋντ διευθύνει τήν νέαν του ταινίαν 
μέ πρωταγωνιστήν τόν άφθαστον δραματικόν καλλι
τέχνην Πέτερ Λόρρε καί τούς Φράνσις Μράϊκ, Κολίν 
Κλαΐβ, Τένε Χήλυ καί Έντγουαρντ Μπρόφυ.

ΧΡΥΣΟ Ν__ Μ_Α Κ I Γ I A Ζ

Είναι ή τελευταία λέξις της κινηματογραφικής 
επιστήμης. 'Ο εφευρέτης τοϋ «χρυσού μακιγιάζ» 
Τζάκ Ντάσιν, πρώτος μακιγι'ερ τών στούντιο τής 
«Μέτρο Γκόλντουϊν-Μάγιερ» είναι ενθουσιασμένος 
άπό τά αποτελέσματα τής έφευρέσεώς του.

Ό Ντάσιν είς μίαν συνέντευξίν του είπε τά έ
ξής ■

«’Από καιρό χρησιμοποιώ τό «χρυσοϋν μακιγιάζ», 
τοιρα μόλις δμως κατώρθωσα νά εφεύρω τήν σω
στήν συνταγήν του. Είμαι βέβαιος δτι τό «χρυιΛϋν 
μακιγιάζ» θά σημειώση έπανάστασιν είς τό μακι
γιάζ τοϋ μέλλοντος.

»’Η προιτη εφαρμογή τοϋ «χρυσού μακιγιάζ» 
θά γίνη είς τήν νέαν ταινίαν τής Τζώαν Κράου
φορντ «'Όχι πιά γυναίκες!»
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Ή κίνησις τών θερινών κινηματογράφων τών ’Α
θηνών παρά τήν καλλιτέρευσιν τοΰ καιρού δέν πα
ρουσιάζει αισθητήν βελτίωσιν. "Οπως έγράψαμεν και 
είς τό προηγούμενου τεύχος, ολίγοι είναι οί θερινοί 
πού όπωσδήποτε ικανοποιούνται κατά τήν έφετεινήν 
περίοδον, οί πλεΐστοι δέ έξ αυτών είναι ζήτημα άν 
καλύπτουν μόνον τά ήμερήσια έξοδά των.

Πού δμως πρέπει ν’ άποδοθή ή κρίσις αύτή_; Ό 
πολύς κόσμος, λόγφ τοΰ όπωσδήποτε δροσερού θέ
ρους, παρέμεινε καί παραμένει εις τήν πρωτεύουσαν 
καί κατά συνέπειαν πρέπει νά άποκλείεται ό λόγος 
αύτός δ όποιος άλλοτε έμείωνε τήν κίνησιν τών κι
νηματογράφων. Οικονομική κρίσις Ικανή νά μή έπι- 
τρέπη εις τό Κοινόν νά συχνάζη είς τό φθηνότατον 
άλλα καί μοναδικόν θέαμα τού κινηματογράφου, δέν 
ΰφίσταται έπίσης.

Ή μόνη άφορμή έπομένως τής τοιαύτης κακο
δαιμονίας τών θερινών κινηματογραφικών επιχειρή
σεων είναι κατά τήν γνώμην μας τό γεγονός, δτι, 
οί πλεΐστοι τών κινηματογράφων είναι συγκεντρω
μένοι είς ώρισμένα μόνον σημεία τής πόλεως. Έπί 
παραδείγματι: Είς τό Ζάππειον λειτουργούν τέσσα 
ρες Κινηματογράφοι πλήν τών άλλων θεαμάτων, τής 
«Αίγλης» καί τής «Όάσεως». Είς τήν Λεωφόρον ’Α
λεξάνδρας έπίσης λειτουργούν πέντε Κινηματογρά
φοι πλήν τών άλλων κέντρων, Λαζάνη, Καραγκιόζη 
κλπ. Είς τό τμήμα τής όδοΰ Πατησίων άπό Άγγελο- 
πούλου μέχρι πλατείας ’Αμερικής μετά τών δεξιά 
καί άριστερά περιοχών του (Άχαρνών, Κυψέλης) λει
τουργούν έπίσης όκτώ θερινοί Κινηματογράφοι πλήν 
έπίσης τών άλλων κέντρων διασκεδάσεως. Έξαίρε- 
σιν μόνον άποτελοΰν οί Κινηματογράφοι τού θησείου 
(δύο μόνον δπως καί άλλοτε) καί τοΰ Σταθμού Λα- 
ρίσης — έπίσης δύο—άλλά καί αύτοί έχουν ώς συνα- 
γωνιστάς των τά διάφορα θέατρα τά όποια τελευ
ταίως έπληθύνθησαν ώς ή άμμος τής θαλάσσης.

Πάντως οίαδήποτε καί άν είναι ή άφορμή, ένα 
μόνον είναι τό γεγονός. “Οτι, ή έψετεινή θερινή πε
ρίοδος θά κλείση δυστυχώς, μέ πολύ μεγάλας ζημί 
ας διά τάς θερινός Κινηματογραφικός έπιχειρήοεις

* * *
'Η μεγαλειτέρα εισαγωγή ταινιών εις τήν Ελλά 

δα θά σημειωθή άσφαλώς κατά τήν έπί θύραις κινημ. 
περίοδον 1935—1936. “Ολα τά γνωστά άλλά καί πολ
λά άγνωστα γραφεία ταινιών, άναγγέλλουν μεγά
λην προμήθειαν, συνολικώς ύπερβαίνουσαν κατά 50ο)ο 
τήν τής παρελθούσης περιόδου.

Που δμωο θά διαθέσουν τάς τόσας νέας ταινίας 
των τά διάφορα αύτά γραφεία; ’Ή μήπως πρόκειται 
περί άγώνος ύπάρξεως; ’Άς άναμείνωμεν.

’Εκείνο δμως τό όποιον ένδιαφέρει κυρίως τό 
κοινόν, έπί τοΰ όποιου στηρίζονται αί κινηματογρα
φικοί έπιχειρήσεις, δέν είναι ή ποσότης τών είσα- 
χθησομένων ταινιών, άλλά ή ποιότης. Ή παρελθοΰσα 
περίοδος, ή όποία ύπήρξεν τόσον κακή έξ άψορμής 
τής άθλιας ποιότητος τών ταινιών, μέ κακά άποτε- 
λέσματα καί διά τάς θερινάς έπιχειρήσεις τής τρε- 
χούσης περιόδου, πρέπει νά χρησιμεύση ώς παρά
δειγμα εις τούς έκλέκτορας τών ταινιών. ΟΙ Κινη
ματογράφοι άφ’ έτέρου πρέπει νά προσέξουν πολύ 
είς τήν έκλογήν τών ταινιών πού θά πρόκειται νά 
παρουσιάσουν είς τό κοινόν καί νά μή βασίζουν τήν 
πρόοδον τής έπιχειρήσεώς των, μόνον είς τά όνό- 
ματα τών ήθοποιών καί τών σκηνοθετών ένός έργου 
ώς καί είς τήν δεινήν έπιχειρηματολογίαν τών έκ- 
μεταλλευτών ταινιών, άλλά καί είς τάς Ιδίας άντι- 
λήψεις τών διευθυντών των. Αύτοί είναι ύπεύθυνοι 

άπέναντι τής έπιχειρήσεώς τοΰ Κινηματογράφου καί 
άπέναντι τού κοινού, τό όποιον καλείται νά πλη- 
ρώση τά σπασμένα. Δέν πρέπει δέ νά λησμονούν αί 
διευθύνσεις τών κινηματογράφων, δτι τό Κοινόν τό 
όποιον έκλήθη πέρυσι νά άντιμετωπίση έπί τής όθό- 
νης, τόσας άηδίας, πληρώνοντας μάλιστα ηύξημένον 
είσιτήριον, θά ψανή έφέτος σκληρότερον, πράγμα τό 
όποιον θά σημάνη άσφαλώς τήν άρχήν τοΰ τέλους 
τοΰ Κινηματογράφου είς τήν Ελλάδα.

Αί έργασίαι διά τήν άνέγερσιν τοΰ νέου έπί τής 
όδοΰ Πανεπιστημίου καί παραπλεύρως τού Κινημα
τογράφου «Τιτάνια», μεγάλου Κινηματοθεάτρου τού 
Έλλην. Κτηματικού ’Οργανισμού, ήρχισαν καί πάλιν 
έντατικώς “Ηδη κατόπιν πολλών δικαστικών άγώ- 
σων έπετράπη καί κατεδαφίσθη ή πρός τό άνεγειρό- 
μενον μέγαρον, πλευρά τοΰ Κινηματογράφου «Τι
τάνια», τήν όποίαν ύποχρεοΰται ό «Έλλην. Κτημ. 
’Οργανισμός» νά έπαναφέρη είς τήν πρωτέραν ττς 
κατάστασιν μετά τεσσαράκοντα περίπου ήμέρας, ό 
πότε άρχίζει ή λειτουργία τού «Τιτάνια», ύποχρεου- 
μένου τού «Κτημ. ’Οργανισμού» είς σοβαρός άποζη- 
μιώσεις, έν έναντία περιπτώσει. ”Ηδη παρουσιάζον
ται δυσκολίαι διά τήν κατεδάφισιν τοΰ είς τήν δε
ξιάν πλευράν τής οικοδομής μεγάρου δπου καί ό 
Κινηματογράφος «Ίντεάλ», άλλά _και αύταί θά πα- 
ρακαμφθοΰν λυομένης τής διαφοράς.

Πάντως δμως τό Κινηματοθέατρον τούτο δέν πρό
κειται, παρά τάς καταβαλομένας προσπάθειας, νά 
είναι έτοιμον πρό τής παρελεύσεως ένός έτους.

θά βραδΰνη έπίσης πολύ—τούλάχιστον δύο έτη— 
καί ή άνέγερσις τοΰ νέου έπί τών όδών Κοραή καί 
Σταδίου μεγάρου τής άσφαλιστικής έταιρίας «Έ_- 
θνική», έντός τού όποιου, ώς γνωστόν, θά άνεγερθή 
καί Κινηματοθέατρον.

Σχετικώς μέ τήν μετατροπήν τού θεάτρου «Κοτο
πούλη» τής πλατείας Όμονοίας, είς Κινηματογρά
φον πληροφορούμεθα τά έξής θετικά.

‘Η κ. Μαρίκα Κοτοπούλη άπεφάσισεν όριστικώς 
νά διασκευάση καταλλήλως τό θέατρόν της εις Κι
νηματογράφον μέ πλέον τών 1500 θέσεων, νά τόν 
ένοικιάση δέ είς ειδικόν έπιχειρηματίαν πρός έκμε- 
τάλλευσιν. Πρός τοΰτο ήρχισαν αϊσχετικαί έργασίαι 
άπό τής παρελθούσης έβδομάδος καί άφαιροΰνται 
ήδη τά καθίσματα καί ή σκηνή. Ό έξώστης θά εύ- 
ρονθή κατά 4—5 περίπου μέτρα, ή πρόσοψις θά 
κατεδαφισθή τελείως διά νά γίνη άλλη έντελώς 
νέου ρυθμού μέ μεγαλοπρεπή είσοδον, θά τοποθε· 
τηθοΰν έπίσης νέα πολυτελή καθίσματα πλατείας 
καί έξώστου, τό δέ πάτωμα τής αιθούσης θά στρωθή 
διά φελλοτάπητας ή ειδικού καουτσούκ. Έν ένί λόγω 
τό «Κοτοπούλειον» θά παρουσιασθή ύπό νέαν έντε
λώς μορφήν ή δέ έσωτερική του διαρρύθμισις θά 
ίκανοποιήση τελείως τάς άπαιτήσεις τοΰ Κοινού.

Περί τής ένοικιάσεώς του ένδιαφέρθησαν μέχρι 
σήμερον πολλοί, άλλά, ώς πληροφορούμεθα, κατε- 
κυρώθη είς τόν κ. Κοσμίδην.

Τό νέον «Κοτοπούλειον» θά είναι έτοιμον κατά 
τάς άρχάς Νοεμβρίου.

* * *
Πληροφορούμεθα έπίσης δτι άνεγείρεται καί νέος 

κεντρικός μεγάλος Κινηματογράφος έντός τοΰ χώ
ρου τοϋ Άρσακείου μεγάρου μέ είσοδον έκ τής ό
δοΰ Σταδίου. Τό νέον αύτό Κινηματοθέατρον ένοι- 
κιάσθη ήδη ύπό τοΰ κ. Λ. Παπαγεωργίου άντί 1.850.000 
δρχ. έλάχιστον ήγγυημένον καί μέ ποσοστόν 24 ο)ο 

ήρχισεν δέ άπό ήμερών ή κατεδάφισις τών έν τώ 
χώρφ τούτφ διαφόρων οικημάτων.

Πάντως καί τό νέον αύτό Κινηματοθέατρον, δέν 
πρόκειται νά είναι έτοιμον πρό τής παρελεύσεως 
τούλάχιστον ένός έτους.

* * *
Κατά τήν έπί θύραις χειμερινήν περίοδον θά λει

τουργήσουν άσφαλώς οί έξής κεντρικοί Κινηματογρά
φοι : «Τιτάνια», «Πάνθεον», «’Αττικόν», «Σπλέντιτ». 
«Παλλάς», «Ίντεάλ» άπό 1ης Νοεμβρίου—μέχρι τέ
λους 'Οκτωβρίου θά δίδη παραστάσεις ό θίασος τής 
κ. Μαρίκας Κοτοπούλη—«’Απόλλων» καί «Κοτοπού- 
λειον». Έπίσης ώς δευτέρας βιζιόν τό «Οΰφα Πά
λας» «”1ρις», «Κοσμοπολίτ» καί τά άλλα γνωστά 
λαϊκά κεντρικά. Δηλαδή, έφέτος θά λειτουργήσουν 
δύο έπί πλέον τών περυσινών, κεντρικοί Κινηματο
γράφοι· τό «Σάλον Ίντεάλ» καί τό «Κοτοπούλειον». 
Δέν είναι άκόμη τελείως γνωστόν, ποίαν τιμήν εισι
τηρίου θά κρατήσουν οί νέοι αύτοί Κινηματογράφοι.

* * *
Πληροφορούμεθα δτι, τό Σωματεΐον τών ’Ηθο

ποιών κατόπιν έπιτυχών ένεργειών του έξησφάλισε 
τήν ύπόσχεσιν τοϋ κ. 'Υπουργού τών Οικονομικών, 
δπως δΓ άναγκαστικού Νόμου, αύξηθή κατά 10—20 
λεπτά κατά είσιτήριον τό ποσοστόν φόρου ύπέρ τοΰ 
ταμείου συντάξεως ήθοποιών. Έπίσης, δτι τό 'Υ
πουργεΐον τών Οικονομικών μελετά έκ παραλλήλου 
καί τήν αΰξησιν γενικώς τής φορολογίας τών Κινη
ματογράφων.

_ Έάν at πληροφορίαι μας είναι άκριβεϊς, άσφα
λώς δ αρμόδιος Υπουργός δέν έχει γνώσιν τής κα- 
ταστάσεως τών έλλην. κινηματογραφικών έπιχειρή- 
σεων. Έάν δμως θά είχε τήν διάθεσιν, πριν είσηγη- 
θή τάς άνωτέρω αύξήσεις, νά πληροφορηθή τήν 
διαφοράν τής άποδόσεως είς τό Δημόσιον έκ τοΰ 
φόρου τών Δ θ άπό τού ένός έτους είς τόν άλλον, 
θά έμάνθανε δτι ή έπί έλαττον διαφορά αύτή όφεί
λεται είς τήν αΰξησιν τής τιμής τών εισιτηρίων τών 
κεντρικών Κινηματογράφων, ή όποία έπεβλήθη ύπό 
τών έπιχειρηματιών, έκ τής άνάγκης τής άντιμετω- 
πίσεως τών τεραστίων έξόδων των, μόνον καί μό
νον διότι τό 'Υπουργεΐον παρά τάς ύποσχέσεις τοΰ 
κ. Χέλμη δέν προέβη εις τήν έλάττωσιν τής ύψιστα- 
μένης, φορολογίας. 'Η αϋξησις δέ αύτή τής τιμής 
τών εισιτηρίων, ή όποία κανονικώς έπρεπε νά αύ- 
ξήση καί τάς έκ· τοΰ φόρου εισπράξεις τοΰ Δη
μοσίου, παρουσίασεν δλως άντίθετα άποτελέσματα. 
’Αντί δηλαδή τό Δημόσιον νά είσπράξη κατά τό 
έτος_ 1934—1935 περισσότερα, έζημιώθη άσφαλώς, 
άφοϋ ή κίνησις τών Κινηματογράφων κατά τό αύτό 
έτος παρουσιάζεται μειωμένη κατά 500 000 θεα
τός άπό τοϋ προηγουμένου έτους. Δηλαδή ζη
μίας μεγάλας ΰπέστησαν καί 1 αί έπιχειρήσεις καί 
τό δημόσιον, διά νά άποδειχθή άλλην μίαν φο
ράν άκόμη, πόσον οί έκάστοτε άρμόδιοι 'Υπουργοί 
είναι ένήμεροι τής φορολογικής καταστάσέως ένός 
έκάστου κλάδου. 'Οσάκις παρουσιάζεται ζήτημα 
ίκανοποιήσεως μιάς έπιθυμίας ένός ίσχύοντος, δ 
άρμόδιος 'Υπουργός είσηγεΐται αΰξησιν τής φορο 
λογίας Δ. θ. καί είδικώς τών Κινηματογράφων. Ό 
Κινηματογράφος δηλαδή κατέστη ή εύκολοτέρα λεία, 
έφ’ δσον οί ένδιαφερόμενοι έπιχειρηματίαι δέν έκ- 
βιάζουν τό Κράτος, τό όποιον μόνον τότε συνέρ- 
Χετ,α1· ,

Εν πάσει περιπτώσει, ήμεΐς άπό τής παρούσης 
στήλης, θέλομεν νά συστήσωμεν είς τόν κ. ‘Υπουρ
γόν τών Οικονομικών, δχι μόνον νά μή αύξήση τήν 
ύφισταμένην ήδη_ φορολογίαν, άλλ’ άντιθέτως νά 
μελετήση σοβαρώς καί τήν έλάττωσιν αύτής, είδι
κώς διά τούς Κινηματογράφους. Αί κινημ. έπιχειρή- 
σεις, δέν είναι δυνατόν νά άντιμετωπίσουν τά βάρη 
τής σημερινής φορολογίας, δχι νά προστεθούν καί 

νέα. Άκόμη καί πέρυσι άπέδειξαν τούτο αί κεντρι
κά! κινηματογραφικοί Επιχειρήσεις τών ’Αθηνών 
διά τής ύποβολής πρός τόν ύφυπουργόν τών Οικονο
μικών κ. Χέλμην, τών ισολογισμών τών Κινημα
τογράφων των. Μία έλαχίστη έλάττωσις τού φόρου 
τών κινηματογραφικών εισιτηρίων έστω καί κατά 
2ο)ο θά παρουσιάση αύτομάτως αΰξησιν τών έσό- 
δων Κράτους καί Επιχειρήσεων. Διότι καί αύτό τό 
μικρόν ποσοστόν θά είναι ικανόν νά έπιτρέψη είς 
τάς έπιχειρήσεις μείωσιν τιμής τών εισιτηρίων, συ
νέπεια τής όποίας θά είναι ή αΰξησις τοϋ άριθμοΰ 
τών θεατών. Τό Υπουργεΐον πρέπει νά μελετήση 
έπίσης σοβαρώς καί τό ζήτημα τής έκδόσεως, ύπό 
τών διευθυντών τών Κινηματογράφων, άδειας τελέ- 
σεως θεάματος. Πρόκειται περί φορολογίας έντε
λώς άδικου καί πρέπει άπαραιτήτως τά κατάργηθή. 
Ή καταβολή ένός ποσού έκ δρχ 107 ήμερησίως δΓ 
άδειαν τελέσεως θεάματος, έάν δέν είναι τόσον 
μεγάλο διά τούς μεγάλους Κινηματογράφους, είναι 
δμως μέγιστον διά τούς μικρούς συνοικιακούς, οί 
όποιοι πολλάκις πραγματοποιούν εισπράξεις 200— 
300 δραχμών ήμερησίως. Αί έξ ένός περίπου έκα- 
τομμυρίου δραχμών εισπράξεις τοϋ Δημοσίου έκ 
τής ειδικής αύτής φορολογίας δέν πρόκειται νά ισο
σκελίσουν τόν προϋπολογισμόν τού Κράτους οΰτε 
άν λείψουν τελείως θά κλονισθή οίκονομικώς ή χώρα, 
άλλά διά τάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις καί 
μάλιστα διά τάς μικράς τοιαύτας, είναι ζήτημα 
πολύ ένδιαφέρον αυτούς.

Άς μελετήση καί τό ζήτημα τοΰτο τό άρμόδιον 
Υπουργεΐον καί θά ΐδη δτι, ή κατάργησις τής ειδι
κής αύτής φορολογίας, πόσον θά είναι, άνακουφι- 
στική μέν διά τάς έπιχειρήσεις, συμφέρουσα δέ 
άπολύτως είς τό Δημόσιον.

* * *
Τήν παρ. Δευτέραν 22 ’Ιουλίου άνεχώρησαν δΓ 

Αγγλίαν, Γαλλίαν καί Γερμανίαν οι κ. κ. θ. Δαμα
σκηνός καί I. Κουρουνιώτης διά τήν έκλογήν τών 
νέων ταινιών πού θά προβληθούν είς τούς Κινη
ματογράφους τής Έλλην. Κινηματογραφικής Έ- 
νώσεως.

Έπέστρεψεν έξ Εύρώπης ό κ. Ν. Άργόρης τής 
Α.Ε.Κ.Ε.

H ι Kimis τμ ι·1 __ imi
Θεσσαλονίκη

Προεβλήθησαν είς τούς κινηματογράφους κατά τό λή- 
ξαν δεκαπενθήμερον.

Θερινόν ΙΙατέ. (πρώην Διονύσια) «Τό Παλάτι τών ’Ο
νείρων», «Χονδρός καί Λιγνός στήν Χονολουλοΰ» καί 
«Βασίλισσα Χριστίνα». Και<> τ“ διαλείμματα Βαριετέ.

Θερινά Ήλύσια. Προεβλήθησαν «Οί πέντε τής Τζαζ», 
«Δακτυλογράφος καί τό έκατομμύριον» καί «Θές δέν θές 
θά μ’ άγαπήσης». Έπίσης κατά τά διαλείμματα βαριετέ.

Θερινός ’Απόλλων. Έσυνεχίσθη ή προθολή τής ται
νίας «Νύκτες Μόσχας». Έπίσης προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Φωνή χωρίς πρόσωπο» καί «Άννυ καί Άννυ». Έπίσης 
βαριετέ.

Ταράτσα Μοσκώφ. Προεβλήθησαν «Σουζάνα στό 
Μπάνιο», «Φωνή χωρίς πρόσωπο» καί «Δεσποινίς Παρα
μύθια ’’Οφμαν».

Σινε Βαριετέ Αίγλη. Προεβλήθησαν «Ερωτικά Γυ
μνάσια», «Δράμα Ιπποδρομίου» καί «Ντρέϋφους». Κατά 
τά διαλείμματα βαριετέ καί τό Μέντιουμ ΖΩΗ.

“Εσπερος (πρώην Χαρίλαος) Προεβλήθησαν «Όρτι- 
νάντσα» «Κσριόκα» καί « Ωραίος Φοιτητής» μέ τόν Νο
βάρρο. Έπίσης καί εδώ διάφορα Βαριετέ.

'Αττικόν. Συνεχίζονται αί έργασίαι του εις τήν χει
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μερινήν αίθουσαν ευθύς δέ ώς νυκτώση αρχίζει ή λει
τουργία τής άνωθεν ταράτσας. Προεβλήθησαν. Τζάκ 
Χόλτ καί Μπόμπ Στήλ,—«Τό σπήτι τοΰ τρόμου» ”Αννυ 
Όντρα καί Τόμ Τάϋλερ».

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν «"Ολοι γιά δέσιμο», «Κα- 
ριόκα» καί «Τό αηδόνι τής Βιέννης».
Ζάκυνθος

Ηάκ^εσκ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μαΰρος θάνα
τος», «Ζοσλέν», «Μυστηριώδης νεκρανάστασις», «Τό ση- 
μεϊον τοΰ σταυροΰ», «Ό άνδρεϊος τοΰ Τεξάς», «Ό άρχι- 
σιδηρουργός», «Ό πΰργος του μυστηρίου», «’Ερωτες πριγ- 
κήπων», «Τό λυκόφως τών τσάρων», «Τό δράμα τοΰ Ρίο 
Γκράντε», «Ό δόκτωρ Τζαϊκυλ», «Νύχτες στό Βόσπορο», 
«Μανωλεσκου», «Ή διαφθορά», «‘Ο υιός τής μαιτρέσσας 
μου», «Ή πριγκήπισσα τής Κίνας» καί «Δέν είμαστε πειά 
παιδιά». Δις Γρυπάρη.
‘Αργοστολιού

Τιτάνια. (Διεύθ. Χαλιώνη - Λειβαδά). Προεβλήθησαν 
τά έργα «Γυμνός σάν τό σκουλϊκι», «Ή αδελφή μου καί 
έγώ», «‘Υπό τήν γέφυραν τών στεναγμών», «’Εγώ καί ή 
αύτοκρατειρα» καί «Σερενάτα Σοΰμπερτ» μέ πρωτοφανή 
διά τήν πόλιν μας επιτυχίαν.

"Ατλαντίς. (Διεύθ. Λιβιεράτου). Έκαμε έναρξιν μέ 
τό έργον «Φρειδερίκη» έπιτυχώς. Έπίσης προέβαλλε τά 
έργα «Χαλύβδινοι αετοί» καί «Ή αγάπη τοΰ ναύτη» έπι
τυχώς. Βουταινας.
Β ά ν 8 η

"Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έ'ργα «Τό παλάτι τών 
ονείρων», «Χτύπα ξύλο», «Παγκανίνι» καί διά τρίτην φο
ράν «Ό κακός δρόμος» μέ τήν Κοτοπούλη.

Hav&tov. (θερινός). Προεβλήθη τό φιλμ «Ή πριγ- 
κήπισσα τών δολλαρίων».

Ήλύσια. (Σιάκα · Χριστοδούλου)} "Εναρξις λίαν προ
σεχώς. ΙΤαρασχίδης.
Λάρισα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κορίτσι μιας 
νύχτας», «*Η  κυρία μέ τάς καμελίας» καί «Άζέφ ό Ιούδας 
τής Ρωσίας».

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεγάλος διάβο
λος σέ μικρό παπούτσι», «Βιεννέζικο αΤμα» καί «Ό χον
δρός καί δ λιγνός στό Μέτωπο». Σ.
’Aypivtev

Θέσπις. Αργεί.
Πάρκον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάτα Χάρι», «Έγώ 

τήν ημέρα καί σύ τή νύχτα», «Κογκορίλλα», «Πάλι σάν 
πρώτα», «Ό διπλωμάτης τών γυναικών», «‘Ο προστάτης 
τών αδυνάτων», «Κουϊκ», «Φραγκενστάϊν», «Τήν αγάπη 
πρέπει νά τήν νοιώθης», «Κέρδιζε τή ζωή σου», «Δεσποι
νίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου» καί «Χαρήτε τή ζωή σας».

Πασχαλίδης 
Πΰργος

Δεξαμενή. Προεβλήθησαν τά έργα «Τυφών», «Καζα- 
νόβα», «Γάμος περιορισμένης ευθύνης», «Φτερό στόν ά
νεμο», «Ένα φιλί μπρός στόν καθρέπτη», «Τρεις στόν 
ώκεανό» καί «Κατά διαταγήν τοΰ Αύτοκράτορος».

"Αλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί έρωτες τοΰ Τσε- 
λίνι», «Βιεννέζικα παραμύθια», «Βασίλισσα Χριστίνα», 
«Οί ίππόται τής ερήμου», «Πλωτή νήσος No 1 δέν ά
παντα» καί «Ένας άνδρας, δυό γυναίκες».

Ζαφειρόπουλος
Καβάλλα

’Ολύμπια. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά 
φορά στή ζωή», «Μανωλέσκου», «Δύσκολη στιγμή», «Τό 
ρομάντσο μιας νύχτας», «Σιωπή, τό γύρισμα αρχίζει», 
«‘Ο γυρισμός» καί «Όρντινάντσα».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαραθιόνειος δρό
μος», «Οί πειραταί τοΰ άέρος», «Οί ίππόται τής ερήμου», 
«’Ανεμοστρόβιλος», «Φλέγόμενα τουφέκια», «’Ο μυστικός 

ταχυδρόμος» καί «Θυσία έραστοΰ». ’Ήδη δίδει παραστά
σεις ό θίασος Ριτσιάρδη.

Πάν&εον. (Βωβός) Προεβλήθησαν «Ή χαράδρα τοΰ 
θανάτου», «Ή γυναίκα μέ τά χρυσά μάτια» καί «‘Η κυ
ρία τής αγροικίας». Βασιλακος.
Δράμα

Μέγας, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό νικητής τών ά 
γρίων», «Ό άνθρωπος μέ τό φράκο» καί «"Ορκος άν· 
δρός».

Ρέμβη. Προεβλήθη τό φιλμ «Οί φυγάδες».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Λάκ ώ·ντάμ», «Ή 

άρτοπώλις τών Παρισίων» καί «’Ενα αστέρι πέφτει απ’ 
τόν ουρανό». Γοριδάρης
Σέρραι.

"Οασις. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο τρελλός αγωνι
στής», «Βικτωρία καί ό ούσσάρος», «Νεανικό αίμα», «'Ή 
κίτρινη μάσκα», «Γιά τήν γυναίκα του», «Εκτός νόμου» 
καί «’Αγάπα με τρελλά». Προσεχώς «Καριόκα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό αγαπημένος 
τών γυναικών», «Όρντινάντσα», «Κάτω άπό τή μάσκα», 
«Κβό Βάντις», «‘Ερρίκος 8ος» μέ επιτυχίαν, «Τό μυστικόν 
τής κυρίας Μπλάνς», «Οί επιδρομείς», «Παραμύθια Όφ· 
μαν», «Ό ωραίος φοιτητής», καί «Ποτέ πειά δέν θ’ άγα- 
πήσω». βΒατακίδης
Πάτραι

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «Έρως καί ήθική», 
«Νοκτοΰρνο», «Βαρκαρόλα», «Κλεμμένη αγάπη» καί «Μα- 
ρίτα».

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή φίλη τής Α. Έξο- 
χότητος», «Ό φωτογράφος τής άγάπης», Έρως καί ή
θική», «Νοκτοΰρνο», «‘Ο κυρίαρχος τής ζούγκλας» «Χον
δρός καί Λιγνός» καί «Πατέρας καί υιός».

Άνδριόπουλος 
Tpl> χο-λα

’Αττικόν. Προεόλήθησαν τά έργα «*Η  τελευταία 
μου αγάπη», «Τρελλή ζωή» μέ τήν Μάτζ "Ηβανς, «Φρά 
Ντιάβσλο» μέ τόν Χονδρόν καί τόν Λιγνόν, «Ό δόκτωρ 
Μαμπούζε», «Τό σθήτι τοΰ μυστηρίου μέ τόν Β. Κάρ- 
λωβ, «Ή σφΐγξ ώμίλησε», «Λευκή Αδελφή», καί «Ύπό 
τήν γέφυραν τών στεναγμών». Προσεχώτ «Καβαλκάτ». 
Xie;

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Έγώ τήν ημέρα καί 
σύ τήν νύχτα» άνεπιτυχώς, «Αί δύο. όρφαναί» μετ’ επι
τυχίας, «Ό λοχαγός τών κοζάκων», «Ή Χαραυγή», «Ή 
Μάχη» έπιτυχώς καί «Μικρούλα άπατεών».

Προσεχώς «‘Αρχισιδηρουργός», «Μάρς Ρακότσυ», «Ένα 
τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο» κ. ά. Βουδούρης

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΝΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ
Γραφεία : Πατησίων 9—Άριθ. Τηλεφώνου 24.372 —Τηλ. Διεύθ. «Σαντικοφίλμς»

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΛΟΥΤΙΣΘΗ ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΐΟΝ ΜΑΣ

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΑΜ ΤΑΜ Τό νέον φιλμ τής εξωτικής καλ- 
λιτέχνιδος ΖΟΖΕΦΙΝ ΜΠΑΙΚΕΡ. Ή ώραιοτέρα δημιουργία τής περι- 
φήμου μαύρης ’Αφροδίτης καί τού συμπαθέστατου ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ. 
Συμπράττουν ό Ρομπέρ Άρνοΰ, ή Ζερμαίν Ώσέ, ό Ζώρζ Πεκλέ και ό 
Ζάν Γκαλάν. Σκηνοθεσία Ε. Γκρεβίλ.

Η ΕΥΘΥΜΗ ΑΡΕΝΑ (Arenes Joyeuses) τών περιφήμων συγγρα
φέων "Υβ Μιράντ καί Ρενέ Πυζόλ. Σκηνοθεσία Κάρλ Άντόν. Πρωτα
γωνιστούν οί: Λουσιέν Μπαροΰ περίφημος κωμικός, ή Μπέττυ Στόκ- 
φιλδ, Άλέρμ καί Λιζέτ Λανβέν.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΟΥΦΟΡΝΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗΝ
*0 αδελφός τής Τξώαν Κράουφορντ άπεφάσισε νά 

άφιερωθή είς τόν κινηματογράφον.
*0 γνωστός σκηνοθέτης Φράνκ Λόϋντ, ό όποιος 

σκηνοθετεί τήν ναυτικήν ταινίαν «Τό ναυάγιον τον 
Μποΰντυ*  ένεπιστεύθη εις αυτόν ένα σημαντικόν ρό· 
λον τής ταινίας του.

«Τό ναυάγιον του Μπουντυ» θ’ άποτελέση μίαν άπό 
τάς καλλιτέρας παραγωγός τής «Μέτρο · Γκόλντουϊν» 
κατά τήν έρχομένην κινηματογραφικήν περίοδον.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μξ ευκολίας πληρωμής πλήρες 
μηχάνημα όμιλοϋντος κινηματογράφου, έγκατε- 
ατημένον ήδη είς τόν Κινηματογράφον τΰδν Ά- 

«Γκλόρια». Πληροφορίαι : Α. Ζερβόν 
’Ακαδημίας 51, .’Αϋ-ήναι.

ΖΙΙΓΚΟΛΟ (Ee greluchon delicat) μέ τόν γίγαντα τής οθόνης ΧΑΡΡΥ 
ΜΠΩΡ τήν Άλίς Κοσεά καί τόν Πώλ Μπερνάρ. Τό καθαρότερο δια
μάντι τής έφετεινής κινηματογραφικής παραγωγής.

ΤΟ ΤΡΕΛΛΟΒ^ΟΙΡΙΙΤΣΟ (Quelle drole de gosse) τοΰ YB MI- 
PANT μέ τόν συμπαθέστατον ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ,τήνΝτανιέλΝταριέ, 
τόν περίφημον ΛΟΥΣΙΕΝ ΜΠΑΡΟΥ, τόν Άντρέ Ροάν καί τήν Σού
ζαν Ντεσπρέ.

Ο ΠΡΟΓΚΙΚΙΨ TOY mEZONYKTOOY (Le prince de minuit). 
Τό τελευταϊον αριστούργημα τοϋ συμπαθεστέρου γάλλου ζέν πρεμιέ 
ΑΝΡΙ ΓΚΑΡΑ. Συμπράττει καί ή περίφημος γαλλίς καλλιτέχνις 
ΕΔΙΘ ΜΕΡΑ.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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SHMEIQ^QTE
ΜΕΡΙΚΟΥΞ ΤΙΤΛΟΥΞ

ΜΕΡΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΗΔΗ ΕΡΓΑ THS

METRO-GOLDWYN-MAYER
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ/

TQ ΠΕΠΛΟ ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
ΕΥ»ΘΎ·<Μ:ΙΙ ΧΙ^ΒΑ. Μωρις Σεβαλιε, Ζανέτ Μακδόναλδ 
ΣΕ^ΟΓΙ  ̂ ’Ανώτερο τοΰ Ταρζάν

3£Τ;Σ< JVESA. Νόρμα Σήρερ, Φρέντερικ Μαρς
©@Ωτ Τζόαν Κράουφορδ 

Τζίν Χάρ/.οου 
Ούάλας Μπήρυ 

Ραμδν ΝοβάρρΟ 

Κράουφορδ

Κλάρκ Γκέημπλ —Μύρνα Αύου
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ΓΕΒΙΒ^Η; ’̂ ΤΩ1ΝΓ
Τζόαν

ΟΤ ΑΤΌΜΤΟΙ
]ΧΓΤ2^ΒΙΊΧΓΤ ΚΟΠΕΡΦΪΑΔ μέ τό παιδί θαύμα Μπαρτολομιού 

ΙΧΓΤΟ^ΤΟϊ*  Μύρνα Λόου

BSSA Ούάλας Μπήρυ
Α.ΣΤΑ.ΤΙΙ ΓΥ1ΧΓ ΑΙΚ1.Α. Τζόαν Κράουφορδ

TFI-A, ΕΡΓΑ μέ τόν ΖΚ_© και -Λ_ΖΕ Χ71ΧΓ ΟΊΜ7
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ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓ2ΓΗΞ

ΜΕΤΡΟ ■ ΓΚΟΔΝΤΟΥΤΝ - ΜΑΓΕΡ
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