·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ^^^

ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ. ΡΙΟ
=:

Ή γνωστή καλλιτέχνις τού Κινηματογράφου, τήν όποιαν θά θαυμάσωμεν έφέτος είς τάς τρεις μεγάλας έπιτυχίας της: «Καλιέντε», «Μαντάμ Ντυμπαρρύ» καί «Wonder Bar», παραγωγής Γουώρνερ
Μπρός καί Φέρστ Νάσιοναλ.

BiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiimiimiiiiiM
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ΑΠΟ

1ΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ

(ΕΛΛΑΣ)

α.ε.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.................................................................................... .

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
Εις Το Νεοδμητον

Πολυτελές

Μεγαρον

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

6,

Οδός

Ε/η/η.

Μπενακμ

6

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ
λαμβάνομεν έπιστολάς άπό τούς διευθυντάς κινηματογράφων δλης τής Ελλάδος, διά τών
οποίων μάς εκφράζουν τόν ενθουσιασμόν των διά τήν ϊδρυσιν τών γραφείων μας καί μάς
προτείνουν συνεργασίαν δι’ δλας ανεξαιρέτως τάς ταινίας μας.

ΔΙΟΤΙ

>
>
>
>
>
>
>

Απεδειχοη Οτι
ΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΦΙΛΙΣΟΝΟρ

δπως άπεδείχθη καί είς τό παρελθόν αί δύο έταιρεΐαι,

(PHILIPS CINE SONOR)

ΚΑΙ

παρήγαγον πάντοτε τήν έκλεκτοτέρον σειράν ταινιών έκάστης σαιζόν.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΔΕ ΕΦΕΤΟΣ
αί ταινίαν τάς οποίας προσφέρομεν ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΕΜΙΙΟΡΙΚΩΤΕΡΑΙ ταινίαι άς δύναταί
νά προσφέρη κινηματο
ϊν γραφεϊον, τόσον άπό άπόψεως σκηνικού πλούτου δσον καί
δυνατών ί
εσεων κα
αριών καταλλήλων διά τήν Ελληνικήν άγοράν.

Αί έταιρείαι|ΓΙ)
τελειότερα σι

ί ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ;
ν δέ δ ιο ην κατασκευή
ινηματογραφική έταη

γαλύτερα καί
αινίας δσον

ΡΉΣΗΣ j
τά 30 περίφημα
γνωστής έταιρεί

προσφέρομεν διαλεγμ
ά άποτελέσουν τό άπαράίϊ
προγράμματος.

αραγωγήν τής
μα έκαστου

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ

Τελευταία έγκατάσταβις τοΰ τελειότερου τύπου

ΜΠΛΟΚ ΠΟΣΤ
έγένετο έπί τοΰ ύπερωκεΛνείου κολοασοΰ

ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Διαρκής ίχδεβις καί έπίδειξις τοΰ Τύπου
τούτου είς τά ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ κα8’ έκαστη ν'1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

i. Ε. ΕΜΕ ΟΡΙΚΜ i EtHMIIIffl EEIXE1FEEEW

(A. Ε. Κ. Ε.)

ΕΚΑΣΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΙΣΔΙΑΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ
ΟΔΟΣ

ΓΟΥΟΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ. ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ ι. ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΗΣΙθΝ 32
Τηλεγρ. Διεύθυνσις :

Τηλέφωνον :

>

>
>

28 541

_____________________________________ >

ΠρΟΤΙ/ΛΩΝΤΑΙ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ

Αρ. Ια

-

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

24.SS9

ΑΘΗΝΑΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.—Έπίσης έν ΕΚΘΕΣΕΙ εύρίσκεται καί νέος Τΰπος μηχανήματος ΠΟΡΤΑΤΙΦ
μετά μηχανής προβολής καί λοιπών έξαρτημάτων, δυνάμενος νά λειτουργή
καί μεταφέρεται δπουδήποτε, άνευ κόπου, εύκολώτατα, χωρίς ούδέν πρόσθετον
έξοδον, κατάλληλος διά μικρούς έπαρχιακούς κινηματογράφους, διά φορητούς
κινηματογράφους, σχολεία, λέσχας, αίθουσας διαλέξεων, Πανεπιστήμια,
πλοία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.λ.π.
Πληροφορίαι καί δροι πωλήσεως καθ’ έκάστην 9—1 καί 5—8 μ. μ.

ηΦΟΞ φιλμ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία....... Δρ. 100.—

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία
Δρχ. 250 ▼
Αί συνΑρομαί άπαραιτήτως προπληρώνονται ,

Έμπνευσμένον άπό τό άθάνατον ποίημα τοΰ Δάντη

Σκηνοθεσία: χΑΡΡΥ ΛΑΧΜΑΝ
Πρωταγωνισταί:
ΚΛΑΙΡ ΤΡΕΒΟΡ-ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΊ ΣΥ PITA ΚΑΝΤΣΙΝΟ

Κινηματογραφικός κολοσσός, δμοιον τοΰ
οποίου δέν παρουσίασε μέχρι σήμερον ή
κινηματογραφική τέχνη. Ντεκόράφαντάστου
πλούτου καί μεγαλοπρεπείας. Χιλιάδες κομ
πάρσων, έκατοντάδες ώραίων γυναικών,
ύπόθεσις ζωντανή, συναρπαστική, θαυ
μάσιος συνδυασμός εικόνων καί μουσικής,
τεχνική απαράμιλλος.--------------------------

Αί μεγαλειώδεις σκηναί τής ΚΟΛΑΣΕΩΣ
καταπλήσσουν καί ένθουσιάζουν τους θεατάς.

ΕΝΑ ΦΙΛΜ
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΑΘΜΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924
ΙΛΙΟΚΤΗ2ΙΑ—AIEYOYNSIS

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία

‘Οδός SQKPATOYS άριθ. 4.3

Ό στίχος...Δρ. 10.—
Ήσελίς.... » 1000.—
Κατ’ αναλογίαν τά
κλάσματα.
’Ιδιαιτέραν συμφωνίαν
δνά δημοσιεύσεις άγγελνών δναρκείας.

(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου:

Ε
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Η ΚΟΛΑΣIΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΤΑ

ΜΕΓΑΛΑ

ΦΙΛΜ

ΑΚΑΝΘΙΝΟΙ ώΡΟΜΟΞ
Μεταξύ τών 'έργων πού θά προβληθούν κατά τήν
προσεχή περίοδον είς τάς ’Αθήνας ιδιαιτέραν έντύπωσιν θά προξενήση άσψαλώς <Ό ’Ακάνθινος Δρό
μος», διασκευή τοΰ περιφήμου μυθιστορήματος τής
Κυρίας Χένρυ Γούντ «"Ηστ Λύν». Τό έργον αύτό,
πλήν τής θαυμασίας σκηνοθεσίας τοΰ Φράνκ Λόϋντ
κα'ι τής άψογου έρμηνείας τών ήθοποιών, δεδομένου
δτι πρωταγωνιστούν ή "Ανν Χάρντιγκ, δ Κλάϊβ
Μπρούκ κα'ι δ Κόνρατ Νάγκελ, θά άρέση ιδίως χάρις
είς τήν έξόχως δραματικήν καί συγκινητικήν του ύπόθεσιν. Λόγω άκριβώς ταύτης «Ό ’Ακάνθινος Δρό
μος· έκρίθη παντοΰ ώς τό «πειό συγκινητικό φίλμ
τής τελευταίας δεκαετίας».
Ή ώραία ’Ισαβέλλα, εϊδωλον τής άριστοκρατίας,
και δ πλούσιος δικηγόρος Ρόμπερ Κάρλαϋλ, είναι τό
πειό εύτυχισμένο ζευγάρι τοΰ κόσμου. Ζοΰν ξένοια
στα στό έξοχικό κτήμα των τοΰ "Ηστ Λύν, πλάθοντες
ένα σωρό ώραΐα όνειρα γιά τό μέλλον. "Ενα χαρι
τωμένο άγοράκι έρχεται νά συμπληρώση τήν εύτυχία των. Αλλά τά ώραΐα πράγματα δέν διαρκούν
έπί πολύ. Τρία χρόνια άργότερα αρχίζουν ή πρώτες
λύπες καί άπογοητεύσεις. 'Η Κορνηλία, άδελφή τοΰ
Ρόμπερ, ζηλιάρα καί σκληρή γεροντοκόρη, δέν άφίνει εύκαιρία νά δείξη δλη τήν άντιπάθεια πού αισθά
νεται γιά τήν νύφη της. Ή ’Ισαβέλλα, χάριν τοΰ συ
ζύγου της, πού έξακολουθεΐ νά αγαπά, καί τοΰ λατρεμμένου της παιδιού, ύπομένει δλην αύτή τήν κατάστασι. Ζή, γιά νά μή δίνη άφορμή σέ παρεξηγή
σεις, άποτραβηγμένη άπό κάθε κοινωνική καί κοσμι
κή ζωή, στό θλιβερά μονότονο περιβάλλον τοΰ κρύ
ου έπαρχιακοΰ πύργου καί περνά άχαρες μέρες.
Ό δημόσιος χορός, πού δίνεται μιά φορά τό χρό
νο στό "Ηστ Λύν, είναι ή μόνη εύκαιρία γιά τήν’Ισα
βέλλα, νά διασκεδάση λίγο τήν πλήξι της. ’Αλλά καί
έδώ άτυχία. Ό Ρόμπερ καλείται έπειγόντως στό
Λονδϊνον. Βλέποντας δμως πώς ή γυναϊκά του στενοχωρεΐται ποΰ θά στερηθή τή μοναδική της διασκέδασι, τής έπιτρέπει νά πάγη στό χορό, μέ τήν συνο
δεία τής άδελφής του καί τοΰ φίλου του Λέβισον,
ένός νεαροΰ διπλωμάτου. Τήν τελευταία στιγμή, ή
χαιρέκακη Κορνηλία, προσποιείται δτι έχει πονοκέ
φαλο. Ή Ισαβέλλα δμως αύτή τή φορά δέν έννοεΐ
νά ύποχωρήση καί πηγαίνει μόνη της μέ τόν Λέ
βισον.
Χορός, μουσική, σαμπάνια, άνοιξις, μεθυστικό πε
ριβάλλον, βαρειά άρώματα, δλα συντείνουν ώστε -ή
Ισαβέλλα νά ξεχάση γιά μιά στιγμή δτι είναι ή σο
βαρή πλέον Κυρία Κάρλαϋλ, καί νά έπιτρέψη στό
νεαρό διπλωμάτη νά τής φλερτάρη.’Αλλά ένα φλέρτ
τελείως άθώον, ποΰ τήν φέρνει απλώς μερικά χρόνια
π σω. Δέν συμβαίνει δμως τό ίδιο καί μέ τόν Λέβι

σον. Αύτές ή λίγες στιγμές ποΰ πέρασαν μαζύέφθασαν γιά νά τόν κάνουν νά έρωτευθή τρελλά τήν γυ
ναΐκα τοΰ φίλου του. "Οταν τήν συνοδεύη σπήτι δέν
μπορεί νά κρατηθή καί τής έξομολογεϊτάι τόν έρω
τά του, ίκετεύοντάς την νά φύγουν μαζύ. Ή Ισα
βέλλα φυσικά άρνεΐται καί τοΰ λέγει δτι άγαπά τόν
άνδρα της καί δτι τοΰ είναι άπόλυτα άφοσιωμένη.
Δυστυχώς ή Κορνηλία, άγρυπνη καί θυμωμένη γιατί
έναυάγησαν τά σχέδιά της, παρακολουθεί δλη τή
σκηνή. "Οταν ό Ρόμπερ έπιστρέφει τοΰ διηγείται τά
πράγματα διαστρεβλωμένα καί τοΰ λέγει δτι ή Ισα
βέλλα έπαυσε νά είναι τιμία γυναίκα, καί δέν είναι
τοΰ λοιποΰ άξια νά φέρη τ’ δνομά του."Εξω φρενών
ό Ρόμπερ καί χωρίς νά ζητήση έξηγήσεις άπό τήν
’Ισαβέλλα, τήν διώχνει καί δέν τής έπιτρέπει ούτε
κάν νά άποχαιρετήση τό παιδί της.
Ό γολγοθάς τής μητέρας άρχίζει! Ό «ΑΚΑΝΘΙ
ΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» άνοίγεται σκληρός καί άδυσώπητος
έμπρός της! Χωρίς κανένα πόρο ζωής ή ’Ισαβέλλα,
φεύγει μόνη γιά τό Παρίσι. Στό πλοίο συναντά τόν
Λέβισον, ό όποιος τής λέγει δτι έφ’ δσον αύτός ήταν
ή αιτία τής καταστροφής της καί έξακολουθεΐ νά
τήν άγαπά τρελλά, πρέπει νά τοΰ έπιτρέψη νά τήν
προστατεύση.
Ή Βιέννη μέ τήν ώμορφη νυχτερινή ζωή της,δίνει
κάποιες στιγμές λησμονιάς στήν άτυχη μητέρα.Άλλά
σέ λίγο ό Λέβισον απολύεται άπό τήν θέσι του καί
άναγκάζονται νά φύγουν γιά τό Παρίσι.
1870! Ό Γαλλο-Πρωσσικός πόλεμο, βρίσκεται στή
πειό άποφασιστική του φάσι. Οί Γερμανοί βομβαρδί
ζουν τ<5 Παρίσι καί ή ζωή έκεΐ δέν είναι καθόλου
εύχάριστη.
Ή εικόνα τοΰ παιδιοΰ της άκολουθεΐ παντοΰ καί
πάντα τήν ’Ισαβέλλα. ‘Η έπιθυμία της νά τό ξαναδή,
νά τό σφίξη καί πάλιν στήν άγκαλιά της, καταντά
έφιάλτης στή δυστυχισμένη μητέρα. Ή λογική τήν
έγκαταλείπει καί θέλει νά φύγη άπό τό άποκλεισμένο Παρίσι γιά τό Λονδΐνον. Τό μικρό ξανθό κεφαλάκι εΐνε ό μαγνήτης πού τήν τραβά άκατανίκη
τα. Τρέχει σάν τρελλή στούς δρόμους τοΰ Παρισιοΰ
ένώ ό Λέβισον προσπαθεί νά τήν συγκρατήση. Τά
πυροβόλα σφυρίζουν τριγύρω των. Μιά όβίδα. . . ,
ένας τοίχος πέφτει........ ή Ισαβέλλα καί ό έραστής
της πλακώνονται κάτω άπ’ τά έρείπια.
Ό Λέβισον άπέθανε, ή Ισαβέλλα θά γλυτώση
αλλά τό όπτικό της νεΰρο εΐνε κατεστραμμένο. Οί
ιατροί τής λέγουν δτι σέ λίγο θά τυφλωθή,
Τρελλή άπό τήν άγωνία νά προλάβη νά δη γιά
τελευταία φορά τό παιδί της ή ’Ισαβέλλα φθάνει στό
"Ηστ Λύν. Ή ύπηρέτρια Τζόης, τό μόνο πρόσωπο
πού τής έμεινε πιστό, τής λέγει δτι ό Ρόμπερ ξα·
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«Κ£ΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
-Τ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤίΙΝ
ΚΙΝΗΜ ΕΡΓΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΞΣΙΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Προεδρεΐον τής III Διεθνούς κινηματογραφι
κής Εκθέσεως έν Βενετία, βάσει τών κρίσεων τής
Επιτροπής, ήτις έπεφορτίσθη μέ τήν έπιλογήν τών
διά τήν "Εκθεσίν άποσταλέντων φίλμ, έκ τών 65 τοι·
ούτων άποσταλέντων παρά διαφόρων χωρών, προέκρινε τά άκόλουθα.
•Ιταλία. «Passaporto Rosso» (Tirrenia Film), «Scape
al sele» (JCI), «Freccia d’oro» (Ala Film), «Amore
(JC1).»
‘Αμερική: «Ή κόλασις τοΰ Δάντε» (rox Film)
«The Crusades» (Paramount 2 φίλμ τής Goldwyn Mayer.
Αυστρία. «Έπεισόδιον» (Walter Reisch) «Μόνον ένας
Γελ3 τοποιός)-Ηοηΐ3 Film), «Μουσική χορού» (Panfilm.)
*
«Tatranska romance (Elektra Film).
"Ελβετία. «Ή αίωνία Μάσκα» (Progress Film).
"Ολλανδία. «Ορ oop wan zegen· (Benno Film).
Ουγγαρία. «Ερωτικά όνειρα» (Attila Film).
Πολωνία : Dzien Wielkij Prygody (Panta Film).
"Αγγλία·. «Ρομάντζο σπουδαστού» (British Interna
tional Pictures».
Ίνδίαι; «Amrit Mauthan» (Μ. P. S. of India).
Ταινίαι. αι όποιαι ουδόλως έτι προεβλή&ησαν έκτος
των συνόρων τής χώρας παραγωγής των).
Αμερική: «Curly Tops (Fox Film) «Αύστηρώς έμπιστευτική» (Columbia Film).
"Ισπανία; «Dolorosa» (Madrid Film).
Ουγγαρία : «Μικρή Μαμά» (Universal Film).
"Αγγλία; «Sanders of the river» (London Film),
•Escape me never» (British and Dominions C.)
Γαλλία ; «"Εγκλημα καί τιμωρία» (Les grands spe
ctacles Cinematographiques), «Ή Μασκώτ (Albert Lauzin), «Marie des Angoisses» (Glaude Dolbert).
Ταινίαι μήπω προβλη&εΐσαι έν "Ιταλία.
Γερμανία ; «Ό θρίαμβος τής θελήσεως», «'Ο με
γάλος καί ό μικρός Βασιλεύς» (Deka Film), «Ό άπωλεσθεΐς υιός» (Rota Film), Hermine und die sieben
Anfrechten» (Terra Film), «Peer Gynt» (Bav aria Film),
«Regine» (Fanal Film).
"Ιταλία : «Casta Diva» (ACI).
Γαλλία : «Ή κυρία μέ τάς καμελίας» (Les Distributeurs Franpais), «Itto» (Eden - Productions). «Ή εύτυχία» (Pathe - Nathan), «Ένα ταξεΐδι άπροσδόκητο»
(Helgal Film).
"Αμερική: «Becky Sharp» (RKO Radio Pictures),
«Black Fury» (Furia neaa) (Warner Bros) «The man
from Folies Bergeres» (Artisti Associati), «No greater
glory (Columbia Film).

ναπαντρεύτηκε καί τήν οδηγεί κρυφά στό δωμάτιο
τοΰ παιδιού της, πού είναι βαρειά άρρωστο. Ή νύ
χτα αύτή είναι ή πειό εύτυχισμένη γιά τήν τραγική
μητέρα. Έχει έμπρός της τό λατρεμμένο της αγγε
λούδι, τό βλέπει, τό έγγίζει, τό φίλα ! Περνούν οί
ώρες χωρίς νά τό καταλαβαίνη. Σέ μιά στιγμή
άκούει βήματα. Είναι ή Τζόης, ή' όποία τής λέγει
δτι είναι ώρα νά φεύγη διότι ξημέρωσε, ^ημέρωσε ;
τραγική ειρωνεία. Ή ’Ισαβέλλα δέν διακρίνει πειά
τίποτε. Γι’ αύτήν άρχίζει ή ατέλειωτη νύχτα !
θυμωμένος ό Ρόμπερ τήν διώχνει. Αύτή δμως εύτυ
χισμένη γιατί ώς τελευταίαν εικόνα άπό τόν μά
ταιον αύτόν κόσμον άποκομίζει τό δραμα τού παι
διού της, φεύγει μέ τό χαμόγελο στά χείλη. Περίπα
τε! άσκοπα στό δρόμο, χαφνικά σκοντάφτει κάπου
καί πέφτει. "Ενας κρημνός δέχεται τό βασανισμένο
σώμα μιας άγιας γυναίκας,...
"Οταν ό Ρόμπερ μετανοιωμένος, τρέχει νά τήν
προλάβη, βρίσκεται έμπρός στό πτώμα της. ’Αλλά
στό γαλήνιο πρόσωπο τής Ισαβέλλας έξακολουθεΐ
νά άπλώνεται ένα εύτυχισμένο χαμόγελο.

’

·

■

"

'

-· - ’ ■

ΑΣΤΗΡ»

· —— ------------------------------ -—~

. I-.· TtS'T

g
................—

ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΗΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΛΤΓΟΤΝΤ

lOWIMIOIIMWP.PMZg

ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ

'Ξ

ΙΞ

----

ίί

:3”1

— ,

ΑΜΕΡΙΚΗ

Δύο έργα έτοιμάζονται διά τήν Γκρέτα Γκάρμπο.
Τό_ένα είναι ή «Κυρία μέ τάς Καμελίας» τού Δουμά
υιού, καί τό άλλο «Μιά γυναίκα άπ’ τήν Ισπανία»
είς τό όποιον ή «θεία Γκρέτα» θά έμφανισθή μέ τά
γραφικά κοστούμια τών ’Ισπανίδων».
— Τό περίφημον μουσικόν έργον «Σοουμπότ» τό
όποιον είδαμε πρό έτών μέ τήν Λάουρα Λαπλάντ
καί τόν Σίλντγκραουντ, κινηματογραφεϊται έκ νέου
μέ πρωταγωνίστριαν τήν Ίρέν Ντάν.
—Τό πρώτον φίλμ τού Φράνσις Λέντερερ διά τήν
«Φόξ» θά είναι τό «Χαρούμενη άπογοήτευσις». Τό
έργον αύτό «γυρίζεται» ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τού Ζέσσε Λάσκυ καί έχει ώς πρωταγωνί
στριαν τήν Φράνσις Ντή.
—Ό τελικός κατάλογος τών ήθοποιών πού λαμ
βάνουν μέρος είς τήν νέαν έκδοσίν τού περιφήμου
έργου τού Γκρίφψιθ «Μέσα στή θύελλα» είναι: Ρο·
σέλ Χούντσον, ή όποία άντικατέστησε τήν άσθενήσασαν Ζανέτ Γκαίηνορ, Ένρυ Φόντα, Σλίμ Σάμερβιλ, Ροΰσσελ Σίμπσον, Έντουαρ Τρεβόρ καί Μάργκαρετ Χάμιλτον.
—Ή Ρόσελ Χούντσον λαμβάνει μέρος καί είς τό
τελευταΐον φίλμ τής Σίρλεη Τέμπλ καί τού Τζών
Μπόλς «Χρυσά Σκουλαρίκια».
—Είς τό νέον της φίλμ ή Μάρλεν Ντήτριχ θά έχη
ώς πάρτναιρ τόν περίφημον Γκάρυ Κοΰπερ.
—Ή «Μετρό-Γκόλντουϊν», θά κινηματογραφήση
καί δεύτερον έργον τού Ντίκένς, τό περίφημον «Όλιβερ Τουίστ», γνωστόν είς τάς ’Αθήνας άπό τήν
βωβήν έκδοσίν μέ τόν Τζαΐκυ Κοΰγκαν.
ΑΓΓΛΙΑ
Ή Γκίττα "Αλπαρ θά πρωταγωνιστήση εις τό
φίλμ «Τραβιάτα», τό όποιον θά περιλαμβάνη δλην
τήν μουσικήν τοΰ Βέρντι.
—Τό νέον φιλμ τού Μωρίς Σεβαλιέ διά τήν
«Λόντον Φίλμ» θά είναι ό «Περιπλανώμενος βαγαπόντης».
—Ό Τσάρλ Λώτον έκλήθη είς τό Λονδΐνον διά
νά πρωταγωνιστήση είς τό φίλμ «Συρανό’ ντέ Μπερζεράκ· τού Έδμόνδου Ροστάν, τό όποιον σκηνοθετεί
ό Άλεξ Κόρντα.
—Έπίσης είς τό Λονδΐνον εύρίσκεται ή ’Άννα
Στένν _διά νά πρωταγωνιστήση είς τήν νέαν έκδοσιν τού «Κίτρινου Διαβατηρίου» τού Φεντόρ Όζέπ.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
’Η Λίλιαν Χάρβευ μετά τά «Μαύρα Ρόδα» είς τά
όποια < πρωταγωνιστεί τώρα μαζύ μέ τόν Βίλλυ
Φρίτς ύπό τήν διεύθυνσιν τού Πάουλ Μάρτιν, θά
έρμηνεύση, τόν δραματικόν ρόλον τής Νίνας Πε·
τρόβνας είς τήν νέαν έκδοσίν τής παλαιάς έπιτυχίας τής Μπριγκιττε Χέλμ «Τά περίφημα ψεύδη τής
Νίνας Πετρόβνα».
—Επειδή δέ ό λόγος περί Μπριγκίττε Χέλμ άς
άναφέρωμεν δτι ή ξανθή γόησσα έγκατέλειψε τήν
Γερμανίαν έπειδή δέν είναι διόλου συμπαθής είς
τόν Χίτλερ κατόπιν τοΰ γάμου της μέ ένα έβραΐον.
ΓΑΛΛΙΑ
Ή ωραία Έλίζα Λάντι καί ό Τζών Λότζ έφθασαν είς τό_ Παρίσι διά νά πρωταγωνιστήσουν εις
τό φίλμ τού Λεόνς Περρέ «Καίνικσμαρκ».
—Έπίσης εις τό Παρίσι εύρίσκεται καί ή Κοντσίτα Μοντενέγκρο, ή όποία πρωταγωνιστεί είς τήν
φιλμοπερέτταν «Παρισινή Ζωή» τοΰ ’Όφφενμπαχ.

Δέν θέλομεν νά πλέξωμεν τό έγκώμιον τοΰ καυγά....
’Αλλά έχει διαπισιωθή ότι ό έρως τελειώνει, όταν οί
ερωτευμένοι δέν μαλώνουν πιά μεταξύ των. "Εξ άλλου δέ,
άπό ένα καυγά, έγεννήθηκε συχνά μιά ερωτική σχίσις ή
ένας γάμος,
#
,
Δέν υπάρχει φίλος τοΰ κινηματογράφου, ο οποίος να
μή ξεύρη τήν Νόρμα Σήρερ.
,
, ,
Είς τήν αρχήν τοΰ σταδίου της, ή ηθοποιός αυτή
είχε έπ,τύχει άπό τήν Μέτρο Γκόλντουίν κάποιον άσήμαν
τον ρόλον. Ή συγκίνησίς της ήτο τόση, ώστε τής έκοβε
τήν όρεξιν καί τόν ύπνον. "Ετσι, ενφ επι πολυν καιρόν
είχε σεβασθή τούς κανόνας §ιά τή" διατήρησιν τής γυ
ναικείας καλλονής, παρουσιάστηκε ένα πρωί είς τό στούν
τιο μέ τά μάτια στεφανωμένα άπό μαυρους κύκλους καί
τό πρόσωπβν καταφανώς χαλασμένου.
Κάποιος κύριος πού εύρίσκετο εκεί-, τήν επιασε απο το
ιιπράτσο, τήν έτράβηξε παράμερα καί τής είπε :
— Σάς δίδω μιά συμβουλή, δεσποινίς, έγώ.πού ξέρω
αύτά τά πράγματα περισσότερο άπό σάς. Νά αποφεύγετε
τά γλέντια καί τά ξενύχτια, νά είσθε φρόνιμη, άν θέλετε
νά σταδιοδρομήσετε.
t
,
—Εϊσαστε ένας αυθάδης! έφώναξε η Νόρμα, δίδον
τας ένα χαστούκι είς τόν άγνωστον.
Έπειτα άπό ολίγον, είπε εις τόν διευθυντή της θυ
μωμένη :
.
, ,
,
—Τί άναιδέστατος αύτός δ ύπάλληλος σας !
—Ποιός ; έρώτησε εκείνος.
Ή ήθοποιός τοΰ έδειξε τόν άγνωστον.
,
—Μά, αγαπητή μου, είπε τότε γελώντας ό διευθυντής,
αύτός εΐνε ένας άπό τούς καλύτερους ρεζιοσέρ μας, ο
μίστερ "Ιρβινγκ Τάλμπεργκ.
‘Ιδού ποία ήτο ή πρώτη συνάντησις της Νόρμας Σήρερ
μέ τόν Ίρβινγκ Τάλμπεργκ, δηλαδή μέ τόν άνθρωπον
πού εΐνε Ικανός νά άποφασίση δια τό κινηματογραφικόν
πεπρωμένου τόσων καί τόσων κοριτσιών. ,
?
Ό "Ιρβινγκ δέν έδυσαρεστήθηκε άπό τό ξέσπασμα
τής μικρής ήθοποιοΰ, ή όποία ήτο τό πρώτον πρόσωπον
πού τόν είχε μπατσίσει.
"Εφθασαν τά Χριστούγεννα. Τό βράδυ ^τής παραμο
νής, έκτύπησε τό τηλέφωνον τής Νόρμας. Ητο ο Τάλ
μπεργκ.
_
,
—Θέλετε νά συμφιλιωθούμε ; τής είπε γελώντας.
χομε Χριστούγεννα, τήν εορτή τής.... Δέχεσθε νά δει
πνήσετε μαζύ μου στήν ταβέρνα τοΰ «Κοκκοφοίνικας»,,
Διά πρώτην φοράν άφότου ε πάτησε τό πόδι της εις
τό Χόλλυγουντ, ή Νόρμα παρέβη, τούς σιδερένιους κανό
νας τής αυστηρής ζωής της καί έγύρισε είς τό σπίτι της
είς τάς δύο τό πρωί.
__
"Επειτα άπό ολίγον καιρόν, έπερνρΰσε τό κατώφλι μιας
εκκλησίας, στηριγμένη είς τό μπράτσο τοΰ ανδρος τον
όποιον είχε χαστουκίσει....

φου άνεκάλυψαν τόν Τσάρλ Φαρρέλ. Άπό τότε, ήρχισε ή
άνάβασίς του. Καί, άπό μίαν παράξενην ειρωνείαν τής
τύχης, ένφ τό δικό του άστρον άνίβαινε, ή Βιρτζίνια
έκατέβαινε πρός τήν δύσιν της.
Έσχηματίσθηκε κατόπιν ή κλασσική δυάς Φαρρέλ—
Γκέϋνορ καί έσημείωσε μίαν έπιτυχίαν πρωτοφανή. Πριν
άπ’ όλους, έσπευσε νά συγχαρή έγγράφως τόν Τσάρλ ή
Βιρτζίνια Βάλλι.
Τό γράμμα της έξύπνησε είς τήν καρδιά του τήν πα
λαιόν συγκίνησιν. ’Επήγε νά έπισκεφθή πάλιν τή γυναίκα
τών ονείρων του, καί, αύτήν τήν φοράν, έγεινε δεκτός.
"Ενφ όλοι έστοιχημάτιζαν ότι θά έπανδρεύετο μέ τήν
Ζανέτ Γκέΰνορ, έπήρε μαζί του τήν Βιρτζίνια, έφυγε άπό
τόν ’Αμερικήν καί τήν έπανδρεύθηκε. Έτσι, ό πρώην
κομπάρσος Φαρρέλ εΐνε άστήρ καί ή πρώην πρωταγωνί
στρια εΐνε σύζυγός του.
*
Ή τρίτη ιστορία άρχίζει τό βράδυ κατά τό οποίον η
Μπεμπέ Ντάνιελς προσεκάλεσε τόν Μπέν Αυόν νά γίνη
«τέταρτος» είς μίαν παρτίδα μπριτζ.
Είς τό μέσον τοΰ παιγνιδιού, ή Μπεμπέ έκαμε ένα
χονδροειδέστατον λάθος. Ό Μπέν θυμωμένος, έπετάχθηκε όρθιος καί έβγήκε άπό τό δωμάτιον, κτυπώντας δυνα
τά τήν πόρτα.
Όλίγας ημέρας άργότερα, όταν τοΰ έπέρασε ό θυμός,
επήγε νά ζητήση συγγνώμην άπό τήν Ντάνιελς. "Αλλά ή
μαύρη ύπηρέτριά της τοΰ άνεκοίνωσε ότι ή κυρία της δέν
ήτο είς τό σπίτι.
Τήν ιδίαν στιγμήν, είς τήν κατοικίαν τοΰ Μπέν, ή
Μπεμπέ Ντάνιελς έσυζητοΰσε μέ τόν καμαριέρη του .·
— Μά πώς, δέν εΐνε εδώ ό κύριός σου ; τόν έρωτοΰσε
δυσαρεστημένη διότι έχανε τόν κόπον της.
Συγχρόνως έλεγε μέ τόν νοΰν της.
«Πολύ καλά, εΐνε πιθανόν ότι τόν έβλαψα στό μπριτζ■
παίζοντας τόν άσσο, άλλά έπί τέλους δέν πρέπει νά
παίρνη τέτοιες πόζες.
Έχει δώσει άσφαλώς διαταγή στόν καμαριέρη του νά
μή μέ δεχθή άν τυχόν ερχόμουν I» "Αλλά, είς τόν δρό
μον, ό Μπέν καί ή Μπεμπέ συνηντήθησαν. Πέντε λεπτά
άργότερα, οι διαβάται τούς έβλεπαν μέ έκπληξιν νά προχωροΰν πιασμένοι άπ" τό μπράτσο, πηγαίνοντας δεξιάάριστερά σάν μεθυσμένοι καί γελώντας διά τόν καυγά,
6 όποιος ολίγον έλειψε νά τούς χωρίση γιά πάντα. Ήσαν
ευτυχισμένοι διά τήν συμφιλίωσιν, πού τούς ήνωνε στενά...
τόσον ώστε νά γίνουν πολύ γρήγορα σύζυγοι.
Πράγμα τό όποιον δείχνει ότι, εις τόν έρωτα, ή βροχή
πρέπει νά άντικαθιστφ κάθε τόσο τήν καλοκαιρίαν....διά
νά δροσίζη ολίγον τήν καρδιά τών ερωτευμένων I

Η ΠΥΡΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
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Μία άλλη περιπέτεια μέ εύτυχισμένον τέλος συνέβη
είς τό στούντιο κάποιας μικρής Ανεξαρτήτου εταιρείας.
Πρωταγωνίστριά της ήτο ή ήθοποιός Βιρτζίνια Βάλλι.
‘Ο γνωστότατος σήμερα Τσάρλ Φαρρέλ , τήν είχε ερωτευθή. Μίαν ημέραν πού έμαθε οτι η αγαπημένη του
είχε τά γενέθλιά της, έξώδευσε καί τό τελευταΐον δολλάριόν του διά νά τής οτείλη ένα μπουκέτο τριαντά
φυλλα.
,
Ή χειρονομία, του αυτή συνεκινησε την Βιρτζίνια, η
όποία ήθέλησε να τόν προσκαλεση εις την εορτήν που θα
έδιδε τό βράδυ εκείνο είς τό σπίτι της. "Οταν όμως ο
Τσάρλ έφθασε έκεϊ, δέν τόν έγνώριζε κανείς, καί, καθώς
ή Βιρτζίνια είχε ξεχάσει νά ειδοποιήσω τούς ύπηρετας
ότι θά ήρχετα ένας ξένος, δ δυστυχισμένος ερωτευμένος
δέν ήμπόρεσε νά μπή.
Έπειτα άπό ολίγον οί κυρίαρχοι τον κινηματογρά

Είς τό έν Φλωρεντία ύποκατάστημα τής γνωστής
ιταλικής κινηματογραφικής Έταιρίας Pittaluga, έξερράγη πυρκαΐά έπεκταθεΐσαν εις τήν έκεΐ εύρισκομέ,νην αποθήκην ταινιών, ών ή άξία ύπολογίζεται είς 35 περίπου έκατομμύρι,α δραχμών καί τάς
όποιας κατέστρεψεν έξ όλοκλήρου.
Έκ τής πυρκαϊάς ύπέστη σοβαροτάτας έπίσης ζη
μίας τό Κινηματοθέατρον Tuger, τοΰ δποίου κατήρρευσεν ή σκηνή καί ή στέγη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρίας μοτοσυκλέττα καινουργής μέ σάϊτ κάρ, δέκα Ιπαων,
μάρκας Χάρλεν Ντάβιοον. Πλί)ροφορίαι είς
γραφεία μας.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ

3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Βενετία 10 Αύγουστον (Τοΰ Άνταποκριτοϋ μας).—
Σήμερον γίνονται τά έγκαίνια τής τρίτης Κινηματο
γραφικής Έκθέσεως, είς τήν όποιαν πρόκειται νά
διεκδικήσουν τά πρωτεία τά κινηματογραφικά, ώς
λέγεται, άριστουργήματα κάθε χώρας ποΰ συμμετέ
χει μέ τήν βιομηχανικήν της παραγωγήν ταινιών.
ΤΙ τά θέλετε. Τό άσύγκριτο σέ ώμορφιά πλαίσιο
τής ιστορικής καί καλλιτεχνικής αύτής πρωτευούσης των Δόγηδων καί μοναδικής νύμφης τοΰ Άδρία,
δέν είμπορεϊ παρά νά έμπνέη καί νά τραβάη σαν
μαγνήτης κάθε τι τό ώραΐο, τό ιδεώδες, τό σπάνιο.
Εΐνε ή πόλις τών καλλιτεχνικών θαυμάτων. Γι’
αύτό καί πολύ δικαίως συγκεντρώνει καί έφέτος_δλη
τήν προσοχή δλων τών χωρών τοΰ Κόσμου, ποΰ άξιοΰν νά έπιδείξουν τά άριστοτεχνικώτερα προϊόντα
τής Κινηματογραφικής παραγωγής των, σαν τής ω
ραίες μας κοσμικές κυρίες ποΰ άνυπόμονα περιμέ
νουν τής πρώτες χειμωνιάτικες χοροεσπερίδες τής
“Μεγάλης Βρεττανίας,, ή δέν ξεύρω, τίνος άλλου ση
μερινού κοσμικοΰ Κέντρου τής ’Αθήνας μας, γιά νά
δείξουν τής καινούργιες τουαλέττες τους.
'Ολος δ συναδελφικός Τύπος τ°ΰ Κόσμου τονίζει
σήμερα ύμνους άφθαστους στήν Βενετία, έπί τή εύκαιρία τών έγκαινίων τής τρίτης κατά σειράν διε
θνούς'Κινηματογραφικής έκθέσεως, ποΰ πρόκειται νά
λάβουν χώραν σήμερον μέ έναρκτήριον λόγον τής
Αύτοΰ Έξοχότητος τοΰ κόμητος Βόλπι ντΐ Μισούράτα, Προέδρου τής Biennale.
At έορταί τής Έκθέσεως θά διαρκέσουν έπ'ι δεκα
πενθήμερον, δηλαδή άπό 10—25 τρ. μηνάς, μέ έναρξιν προβολής είς τό Λίντο τής μεγάλης δυνάμεως..,
Φίλμς.
Έν τώ μεταξύ καί πρό τοΰ σημερινού ανοίγμα
τος, τό Προεδρεΐον τής Έκθέσεως άνεκοίνωσε τά
έργα, ών έγένετο ή έπιλογή, κατόπιν τής _άρμοδίας
έπί τοΰ ξεκοσκινήσματος Επιτροπής καί τών όποιων
κατάλογον σάς Επισυνάπτω είς τήν πρώτην μου
ταύτην άνταπόκρισιν πρός γνώσιν τών ένδιαφερομένων κύκλων.
Εϊνε έν τούτοις γεγονός δτι, καθ’ α έξάγεται έκ
τοΰ καταλόγου τών πρός κρίσιν ύποβληθέντων έρ
γων, τό έξωτερικόν, κατά μέγα μέρος, άπέστειλεν
είς τήν Έκθεσιν έργα ούχί γενικής παραγωγής
τοΰ διαρρεύσαντος έτους, άλλά τοιαΰτα έκ τών μάλ
λον προσφάτως παραχθέντων.
Τά διάφορα διαγωνιζόμενα Κράτη άπέστειλαν έν
συνόλω είς τήν έφετεινήν Έκθεσιν 65 έργα.
"Ινά άντιμετωπισθή τό πρόβλημα τής προβολής
τών έξ έπιλογής έκλεγέντων, άπεφασίσθη νά γίνωνται καθ’ έκάστην δύο προβολαί, έκ τών όποίων ή μία
τήν ήμέραν καί ή άλλη τό βράδυ.
*Η προβολή τής ήμέρας θά γίνεται είς τό έν Λίντο
Μέγαρον τής Έκθέσεως, ή δέ Εσπερινή είς τό παρά
τό Lido Πάρκον τής «Fontana Luminose,, έκεΐ δηλαδή
ποΰ έγένοντο αϊ προβολαί τών Φιλμ καί κατά τάς
Εκθέσεις τών δύο παρελθόντων έτών.
Παραλλήλως πρός τόν έπίσημον διαγωνισμόν μέ
άθλοθέτημα τό κύπελλον τοΰ Ντοΰτσε, θά καταστή
δυνατόν διά μερικάς διαγωνιζομένας χώρας νά κά•μουν έπίδειξιν τών άξιολογωτέρων ταινιών των είς
τά Κινηματοθέατρα τής Βενετίας.
Καί εΐνε βέβαιον δτι αί τοιούτου είδους προβολαί
είς τους Κινηματογράφους τής πόλεως θά προκαλέσουν τό μεγαλήτερον ένδιαφέρον τοΰ διεθνοΰς Κοινοΰ, τό όποιον πολυάριθμον έσπευσε νά ζητήση φιλο
ξενίαν είς τήν δροσερόν Βενετίαν λόγω τοΰ θερμού
τής έποχής.
"Ανς
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ΓΟΥΪΝΦΙΛΔ ΣΗΧΑΝ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΙΤΣΑ

Η “ΠΡΩΤΗ,, ΤΗΣ “ΚΟΛΑΣΕΩΣ,,
ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ “ΡΙ80ΛΙ,,

Ή περίφημη αυστριακή καλλιτέχνις τής “Οπε
ρας τής Βιέννης, Μαρία Γέριτσα, γνωστή καί εις
τό κοινόν τοΰ κινηματογράφου άπό τό φιλμ «Πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα», νυμφεύεται τόν διευθυντήν
τής αμερικανικής εταιρίας Φόξ Φιλμ κ Γουΐνφιλδ
Σίχαν, είς δεύτερον γάμον.
Είς τόν πρώτον γάμον ή Γέριτσα είχε νυμφευθή
τόν αυστριακόν βαρώνον Πόππερ, τόν όποιον τελευ
ταίως διεζεύχθη. Μετά τό διαζύγιόν της μετέβη
είς ’Αμερικήν, κατόπιν προσυνεννοήσεως μετά τοΰ
φίλου της κ. Σίχαν, τόν όποιον καί άπεφάσισε νά
νυμφευθή.
Ό γάμος ούτος θά γίνη λίαν προσεχώς, οι δέ
νεόνυμφοι θά αναχωρήσουν αμέσως κατόπιν δΓ
Ευρώπην διά τόν μήνα τοΰ μέλιτος.

Τό μεγάλο φιλμ «Κόλασις», τό όποιον είναι έμ·
πνευσμένον άπό τό περίφημον ποίημα τοΰ Δάντε καί
τό όποιον άνεμένετο μέ εύλογον άνυπομονησίαν
άπό τούς φίλους του κινηματογράφου, προεβλήθη
έπί τέλους, περί τά μέσα τοΰ ’Ιουλίου, διά πρώτην
φοράν, άπό τής οθόνης τοΰ μεγάλου κινηματοθεά
τρου «Ρίβολι» τής Νέας Ύόρκης. Ό κόσμος τό ύπεδέχθη μέ ένθουσιασμόν καί σέ πολλά σημεία τά
παταγώδη χειροκροτήματα τοΰ κοινοΰ διέκοψαν τήν
παράστασιν. Ή κριτικές, δλες εύμενέστατες, όμολογοΰν δτι τόσον μεγαλειώδες καί δυνατό φιλμ είχε
χρόνια νά παρουσιασθή. «Ή μεγάλες μηχανές τοΰ
Σέσιλ Ντέ Μίλ, γράφει ό κριτικός τοΰ «Motion Pi
ctures», ώχριοΰν έμπρός είς τάς μεγαλοπρεπείς
σκηνάς πού λαμβάνουν χώραν είς τήν Κόλασιν». Τό
Ελληνικόν κοινόν, τό όποιον θά έχη τήν ευτυχίαν
νά θαυμάση, ώς πληροφορούμεθα, κατά τήν προσε
χή περίοδον τό έργον αύτό, θά κρίνη μόνον του έπί
τής άληθείας ή δχι τών άνωτέρω.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ—ΕΙΔ0Π0ΙΗΣ1Σ
Καθίσταται γνωστόν πρός τούς έν Αίγύπτφ
καί άλλαχοΰ άναγνώστας μσς, ό'τι ό έμφανιζόμενος
ώς άντιπρόσωπος τοΰ «Κινηματογραφικού ’Α
στέρας» διά ιήν Αίγυπτον κ.Γ. Άναστασόπουλος έφοδιασμένος καί μέ τό σχετικόν δελτίον
ταύιότητος άνταποκριτοϋ, έ'πανσε νά είναι τοι·
οϋτος άπό τριμήνου, πάσα δέ ένέργεια αΰιοϋ
σχέσιν έ'χουσα μέ ζητήματα τοΰ περιοδικού,
θεωρείται άκυρος.
Σχετικώς ένηργήθησαν τά δέοντα διά τήν
κατάσχεσιν τοΰ δελτίου ταύτότητος.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

—Άνεχώρησεν δΓ Ευρώπην ό Κ. Ιωσήφ Μαργου
*
λής, διευθυντής τοΰ ομωνύμου γραφείου Κινηματο
γραφικών Ταινιών.
—Χθές Σάββατον άνεχώρησεν διά Νέαν Ύόρκην
ό κ. Φιλοποίμην Φίνος, διευθυντής τών Κινηματο
γραφικών Επιχειρήσεων «Άλκαζάρ».
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ ΊΗΣ ΣΑΙΖΟΝ

Μιά σκηνή άπό τό κολοσσιαΐον δημιούργημα
τοΰ μεγάλου σκηνοθέτου Μάξ Ράϊνχατ «Όνειρον θερινής νυκτός· τοΰ Σαίκσπηρ, παραγωγής
Γουώρνερ Μπρος Φέρστ Νάσιοναλ. Διά τήν κα
τασκευήν τής άνωτέρω ταινίας λέγεται δτι έδαπανήθησαν 6 έκατομμύρια δολλαρίων.

Η ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
‘Η χαριτωμένη γαλλίς καλλιτέχνις Σιμόνη Σιμόν,
ή άλησμόνητη Πέκ τής “Λίμνης των γυναικών,, πρό
κειται ν’ άναχωρήση κατ’ αύτάς είς τήν ’Αμερικήν,
ύπογράψασα μακροχρόνιον συμβόλαιον,μέ λαμπρούς
δρους, μέ τήν “Φόξ,,. Ήδη είς τό Χόλλυγουντ γί
νονται. πυρετώδεις προετοιμασίαι διά τό πρώτον της
φιλμ. Τό έργον αύτό, τό όποιον θά έχη ώς τίτλον
«Ύπό δύο σημαίας» είναι μία θαυμασία δραματική'
ιστορία, ή όποια έκτυλίσσεται μέσα είς τό γραφι-fe
κόν„περιβάλλον καί κάτω άπό τόν φλογερόν ούρα-3
νόν τής ’Αφρικής. Ή Σιμόνη Σιμόν ύποδύεται τόν]
ρόλον τής θερμόαιμης κόρης ένός φυλλάρχου, τήν]
όποιαν έρωτεύεται ένας λευκός. Τό τελευταΐον έρ-Ι
μηνεύει ό γόης Ούώρνερ Μπάξτερ, ό όποιος είναι]
Ενθουσιασμένος μέ τόν ρόλον αυτόν. Ή σκηνοθεσία
άνετέθη είς τόν πολύν Φράνγκ Λόϋντ. Γενικώς κατεβλήθη κάθε προσπάθεια ώστε τό φιλμ αύτό νά εί
ναι μία έξαιρετική παραγωγή, ή όποια νά έπιβάλη
εύθύς έξ άρχής τήν Σιμόνη Σιμόν είς τό άμερικανικάν κοινόν.

ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Κατά τινα πληροφορίαν έκ Παρισίων, έσημειώθη
άπεργία τών μηχανικών τοΰ Κινηματογράφου, τών
χειριζομένων τά μηχανήματα προβολής ταινιών, μέ
άποτελέσματα τό όλοκληρωτικόν σταμάτημα τής
λειτουργίας τών Κινηματοθεάτρων τής Γαλλικής
πρωτευούσης.
Εϋκολον εΐνε νά φαντασθή κανείς τήν δυσφορίαν
τοΰ παρισινοΰ κοινοΰ, τό όποιον έκόν άκον έστε■ ρήθη τών θελγήτρων τοΰ Κινηματογράφου, δπως έπίσης δέν είναι δύσκολον νά άναλογισθή κανείς τάς
οικονομικός συνέπειας τών Κινηματογραφικών Επι
χειρήσεων, ών αί ζημίαι κρίνονται άξιωσημείωτοι.
Ή σημειωθεΐσα άπεργία όφείλεται είς τάς έγερθείσας έκ μέρους τών άπεργών άξιώσεις περί αΰξήσεως τών άποδοχών των, τάς οποίας θεωροΰσιν
ώς δχι ικανοποιητικός.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝ&Τ ΑΙΡΟΣ διά Κινηματο
γράφον κείμενον έ'ξω τοΰ Πειραιώς. Κεφάλαια
καί προσωπική έργασία άπαραίτηια. Πληροφορίαι είς rd γραφεία μας.
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Η ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ
Κατά τάς πληροφορίας τοΰ άγγλικοΰ Τύπου, ή
Αίθιοπική Κυβέρνησις σκέπτεται νά παραχωρήση τό
άποκλειστικόν δικαίωμα λήψεως ταινιών, είς περίπτωσιν έκκρήξεως τοΰ πολέμου.
Διεξάγονται κατ’ αύτάς καί έπί τή εύκαιρία, έντατικαί διαπραγματεύσεις μετά Κινηματογραφικών
Εταιριών τοΰ Λονδίνου, λέγεται δέ δτι τό έκ τής
παραχωρήσεως τοΰ άποκλειστικοΰ -τούτου προνο
μιακόν χρηματικόν ποσόν θά ήναι 'άρκετά σοβαρόν
καί θέλει χρησιμοποιηθή διά τήν άγοράν δπλων καί
πολεμοφοδίων έκ μέρους τής ’Αβησσυνίας άπό τήν
άγγλικήν άγοράν.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
TO NEON ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΛΛΑΝ ΝΤΒΑΝ
Ό “Αλλαν Ντβάν, ό παλαίμαχος σκηνοθέτης είς τόν
όποιον οφείλονται τά περισσότερα φίλμς τής Γκλόρια
Σβάνσον, «γυρίζει
*
διά τήν «Φόξ
*
μιά μεγάλη ταινία
ύπό τόν τίτλον «‘Η κόρη τής ώμορφιας
.
*
Είς τό φιλμ αυτό, τό όποιον είναι διασκευή ένός
περίφημου μυθιστορήματος τής Κάθλιν Νόρρίς, πρωτα
γωνιστούν ή Ράλφ Μπελλάμυ, ό Μπεν Λάιον καί ή
ώραιοτάτη Κλαίρ Τρεβόρ, ή όποια ευρίσκει τήν ευκαι
ρίαν νά φορέση πλήθος πλουσίων καί κομψών τουαλεττών, πού ασφαλώς θά προκαλέσουν πάταγον μεταξύ
τοΰ γυναικείου κόσμου.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ
Ό ισολογισμός τοΰ πρώτου τριμήνου τρέχοντος
έτους 1933 τής αμερικανικής εταιρίας Paramount
έσημείωσεν ως καθαρόν κέρδος τό άξιοσέβαστον ποσον
τών δραχμών 233 000.000 κατά προσέγγισιν.
Τό εύχάριστόν τοΰτο αποτέλεσμα τών οικονομι
κών τής Έπιχειρήσεως αποτελεί δίκαιον αντιστάθ
μισμα τών ζημιών, ας εδοκίμασε κατά τό παρελ
θόν έτος.

ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΙΗΝΟΡ
Κατά τό «γύρισμα» μιας έξαιρετικά δυσκόλου
καί έπιπόνου σκηνής τοΰ φίλμ «Μέσα στή Θύελλα»,
τό όποιον «γυρίζει» δ Χένρυ Κίγκ διά τήν «Φόξ», ή
Ζανέτ Γκαίηνορ Εξηντλημένη έλυποθύμησε. Οί Ιατροί
οί όποιοι τήν έξήτασαν, έδήλωσαν δτι έπαθεν άπό
ύπερκόπωσιν καί τής συνέστησαν τελείαν άποχήν
άπό τό κουραστικό περιβάλλον τοΰ στούντιο, έπί
όκτώ τούλάχιστον έβδομάδας.
Κατόπιν τούτου, έπειδή ήτο άδύνατος ή καθυστέρησις τής ταινίας, ό Κίγκ ένεπιστεύθη τόν ρόλον
τόν προωρισμένον διά τήν Γκαίηνορ είς τήν Ροσέλ
Χοΰντσον, νέον «άστέρα» τής «Φόξ».
Τό φίλμ αύτό, ύπενθυμίζομεν, είναι νέα έκδοσις
τοΰ περιφήμου άριστουργήματος τοΰ Γκρίφφιθ, τό
όποιον τόσην έπιτυχίαν έσημείωσε πρό δεκαετίας
μέ τήν Λίλιαν Γκύς.

/ΛΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Έκτος άπό τό «Έγκλημα καί Τιμωρία» πού
«έγυρίσθη» είς τήν Γαλλίαν μέ τόν Χάρρυ Μπώρ
καί τόν Μπλανσάρ, είς τό Χόλλυγουντ Ετοιμάζεται
καί άλλη έκδοσις τοΰ περιφήμου έργου τοΰ Ντοστογέφσκυ μέ πρωταγωνιστήν τόν γερμανόν Πέτερ
Λόρ.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ |
Ένώ ή θερινή κινηματογραφική περίοδος εΰρίσκεται εις τό ζενίθ, οί κεντρικοί χειμερινοί Κινητοτογράφοι ήρχισαν τάς μικροεπισκευάς καί τόν καλλω
πισμόν τών αιθουσών των ώστε νά είναι έτοιμοι είς
τό τέλος τοΰ έρχομένου μηνός ν’ άνοίξουν τάς πύλας
των διά νά δεχθούν τούς άνυπομόνους φίλους τής
έβδόμης τέχνης.
Τά έργα τά όποια θά προβάλη καθένας έκ τών
Κινηματογράφων αύτών δέν είναι άκόμη γνωστά,
καθόσον οί πλεϊστοι έξ αύτών συνεχίζουν τάς δια
πραγματεύσεις των μέ τά διάφορα γραφεία. Έλπίζεται- όμως δτι. μέχρι τής προσεχούς έβδομάδος, θά
έχουν κλείση τά προγράμματά των δλοι σχεδόν.
Διαδίδεται έν τούτοις δτι άρκετόν άριθμόν ταινιών
διέθεσε ή Μέτρο Γκόλντουϊν διά τό «’Αττικόν», καί
ό κ. Ζερβός διά τούς Κινηματογράφους «Παλλάς»
καί «Πάνθεον».
***
“Οπως έγράψαμεν καί είς τό προηγούμενον τεύ
χος, κατά τήν έπί θύραις κινημ. περίοδον θά παρατηρηθή ύπερπληθωρισμός κινηματογραφικών ταινιών.
Εκείνο δμως τό όποιον είναι άκόμη περισσότερον
εύχάριστον είναι, δτι, αί πλεΐσται τών είσαχθησομένων ταινιών είναι έκ τών έξαιρετικών τοιούτων πού
παρήγαγεν έφέτος ή παγκόσμιος βιομηχανία,—ώς
μας βεβαιοΰν τούλάχιστον οί εισαγωγείς— πράγμα
τό όποιον θά έξασφαλίση μίαν λαμπράν περίοδον διά
τάς κινημ. έπιχειρήσεις όλοκλήρου τής Ελλάδος.
Συγκεκριμμένως, τά ήνωμένα γραφεία τών κ. κ. Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε. θά φέρουν περί
τάς 60 νέας ταινίας καταλλήλους διά μεγάλους κι
νηματογράφους μεταξύ τών όποίων συγκαταλέγον
ται, αί : «Γολγοθάς» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, «Λά Μπαν
τέρα» άφιερωμένον είς τήν ζωήν τών λεγεωνάριων,
μέ τήν Άνναμπέλλα, «Ματερνιτέ» (Μητρότης) μέ τήν
Λίν Νορό, «Ζουανίτα» μέ τόν περίφημον Άλφρέντ
Ρόντ, «Αύτοκρατορικός δρόμος» τοΰΠιέρ Φροντέ, μέ
τήν Κάτε φόν Νάγκυ, τόν Ζάκ Καλταίν καί τόν Πιέρ
Ρισάρ Βίλμ, «Κάστα Ντίβα» μέ τήν Μάρθα Έγκερτ,
La veille d’ arms τοΰ Κλώντ Φαρέρ μέ τήν Άνναμ
πέλλα καί τόν Βικτώρ Φρανσέν, «Ροκαμβόλ» τό
γνωστόν μυθιστόρημα, «Νοσταλγία» μέ τούς Ζάν
Γκαλάν καί Ζάν Μπουατέλ, ή γνωστή όπερέττα
«Ντεντέ», τό περίφημον «Ότσιτσόρνια» μέ τόν Χάρρυ
Μπώρ καί τήν Σιμόνη Σιμόν, «Ή μνηστή τοΰ Φραγκενστάΐν» μέ τόν Κάρλωφ, «Ίβάν ό τρομερός» μέ
τόν Χάρρυ Μπώρ καί τήν Άνναμπέλλα, «Καίνιγκσμαρκ» μέ τήν Έλίζα Λάντι καί τόν Πιέρ Φρενέ,
«Γκέϊσσα» μέ τήν Μάρθα “Εγκερτ, «Μικρός Ιάκω
βος» μέ τόν Κωνστάν Ρεμύ, «“Ας ζήσουμε άπόψεμέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Τούλιο Καρμινάτι,
«Πολυμελής οίκογένεια» μέ τόν Μπουμπούλ, «Γκάγκ
στερ» έπίσης μέ τόν Μουμπούλ, «Ντιζιέμ Μπυρό»
έργον κατασκοπείας μέ τόν Ζάν Μυρά, τήν Άνναμ
πέλλα καί τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί άλλαι.
Ή Φόξ Φίλμ θά φέρη περί τάς έξήκονια ταινίας
μεταξύ τών όποίων άναφέρονται αί άναγγελθεΐσαι
ύπ’ αύτής είς τό ύπ
* άριθ. 11 (357) τεύχος τοΰ Κινημ.
Άστέρος».
Τό γραφεΐον τοΰ κ. Άντ. Ζερβού θά φέρη περί
τάς τεσσαράκοντα ταινίας, μεταξύ τών όποίων συμπεριλαμβάνονται «Οί έστεμμένοι είλωτες· (Les deux
Roi) μέ τόν Γιάννιγκς, «’Ιδεώδης σύζυγος» μέ τήν
Μπριγκίτε Χέλμ, «Νυκτερινός γάμος» μέ τήν Ρενάτε
Μύλλερ, τό γνωστόν μελόδραμα «Μάρθα», «Ματω
μένα χείλη» ρωσικής ύποθέσεως μέ τόν περίφημον
ρωσομογγόλον καλλιτέχνην Ίγκιτσίνωφ, «Ζακ Μόρ-

τιμερ» μέ τόν Βόλμπρουκ, διά τό όποιον λέγονται
πολλά τά καλά, «Βικτώρια» τοΰ περίφημου συγγραψέως Κνούτ Χάμσουν, «Τραούμπουλους».μέ τόν Γιάννιγκς, «Ή άρπαγή τών Σαβίνων» έπίσης μέ τόν Γιάννιγς, «Ρόζε Μπέρτ» μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ, «Γυ
ναίκες τοΰ Βασιλέως Ήλιου» μέ τήν Δωροθέα Βίκ,
τήν _ Ρενάτε Μύλλερ καί τόν Γοϋσταφ Φραϊλιχ, τό
όποιον προβληθέν έν Βερολίνο) έσχε κολοσσιαίαν
έπιτυχίαν, «Ζοΰντερς Γκόλντ», «Χέρμαν καί Δωρο
θέα» μέ τόν Γ. Φραϊλιχ καί τήν Ρ. Μύλλερ, «Κράφτ
Μάϋρ» μέ μουσικήν τοΰ περιφήμου Λίστ καί άλλα.
Ή Μέτρο Γκόλντουϊν θά φέρη ώς γνωστόν περί
τά 27 φίλμ τών όποίων κατάλογον έδημοσίευσεν ήδη
είς τό ύπ’ άρ. 11 (357) τεΰχος.
ΟΙ άδελφοί Σαντίκου θά φέρουν έπίσης περί τάς
δέκα νέας ταινίας καταλλήλους διά Κινηματογρά
φους α'. προβολής, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέ
γονται «Ή πριγκήπισσα Γάμ Τάμ» μέ τήν Μπαΐκερ
καί τόν Άλμπέρ Πρεζάν, «Ό πρίγκηψ τοΰ μεσονυ
κτίου» μέ τόν Άνρί Γκαρά, «Ζιγκολό» μέ τόν Χάρρυ
Μπώρ, «Ή εύθυμη Αρένα» μέ τόν περίφημον κωμι
κόν Λουσιέν Μπαροΰ κ ά.
Τό γραφεΐον τοΰ κ. Μαργουλή δέν έγνώσθη είσέτι
ποιας ταινίας έξησφάλισε δεδομένου δτι, μόλις τήν
παρελ. έβδομάδα άνεχώρησε δΓ Εύρώπην πρός τόν
σκοπόν αύτόν. Λέγεται έν τούτοις, δτι διαπραγμα
τεύεται τήν παραγωγήν ή καί τήν άντιπροσωπείαν
τής «Παραμάουντ».
Ή «Ελληνική Κινηματογραφική Ένωσις», θά φέ
ρη περί τάς 90 ταινίας έκ τών όποίων αί 30 θά είναι
κατάλληλοι διά τόν κινηματογράφον «Απόλλων» αί
δέ 60 διά τό «Σπλέντιτ» καί «Τιτάνια».
Μεταξύ τοΰ δλου άριθμοΰ τών έργων συμπεριλαμβάνονται καί τά : “Άνάστασις,, μέ τήν “Αννα
Στέν, «Ραγισμένες καρδιές» μέ τήν Κάθριν Χέπμπουρν καί τόν Μπουαγιέ, “Έγκλημα καί τιμωρία,,
μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί τόν Μπλανσάρ, “Έπισόντ,,
μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ, “Ζάν Ντ’ “Αρκ„ τής ΟΟφα
μέ τής Σαλλόκερ, “Βαρώνος Άτσίγγανος,,, “Νύχια
γάμου,, μέ τήν “Αννα Στέν καί τόν Γκάρρυ Κοΰπερ,
Έύτυχία,, τοΰ Μπερνστάϊν μέ τήν Μορλαί καί τόν
Μπουαγιέ, “Ξανθή Κάρμεν» μέ τήν “Εγγερτ, “Μαύρα
Ρόδα,, μέ τήν Χάρβεϋ καί τόν Β. Φρίτς, “Μαζούρκα,,
μέ τήν Πόλα Νέγκρι,, γερμανική, “Μή μέ ξεχνάς,,
μέ τόν τενόρον Τζίλι, “Νύχτες Καρναβαλιού,, μέ τόν
Φραϊλιχ, “Βαριετέ,, μέ τήν Άνναμπέλλα, “Φολί Μπερζέρ,1 μέ τόν Σεβαλιέ, “Τά μυστήρια τών Παρισίων,,
μέ τόν Κωνστάν Ρεμύ, “Άμφιτρύων τοΰ Μπέρναρ Σώ
μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί τόν Πάουλ Κέμπ, “Ντυμπαρΰ
μέ τήν Γκίττα Άλπαρ, “Ούγγρική Ραψωδία,,, “Λου
κρητία Βοργία,,, “Βόλγα Βόλγα,,, “Καρδινάλιος Ρι·
σελιέ,,, “Σονάτα Κρόϋτσερ,, κ· ά.
Είς τό προσεχές τεΰχος θά δημοσιεύσωμεν τά
έργα καί τών άλλων γραφείων.
***
- Ό ύπουργός τής Παιδείας κ. Χατζϊσκος ύπέβαλεν
πρός τήν Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν Ν. Διαταγ
μάτων, σχέδιον Νομοθ. Διατάγματος περί ίδρύσεως
γραφείου Μορφωτικού Κινηματογράφου.
ΔΓ αύτοΰ συνιστάται παρά τφ άνωτέρω Ύπουργείω Γραφεΐον Σχολικού Μορφωτικού Κινηματο
γράφου.
Ή Διεύθυνσις τοΰ γραφείου σχολικού μορφωτικού
Κινηματογράφου άνατίθεται, άνευ έπιβαρύνσεως τοΰ
προϋπολογισμού τοΰ Κράτους, ύπό τοΰ Υπουργού
τής Παιδείας είς πρόσωπον κρινόμενον ώς έχων είδικήν πρός τοΰτο μόρφωσιν καί πείραν, προσλαμβα-

νόμενον άνευ άμοιβής τινός, διά συμβάσεως ύπογραφομένης μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ ύπουργοΰ τής Παι
δείας διά μίαν πενταετίαν, ήτις δύναται ν’άνανεοΰται
έκάστοτε. Ί ό προσωπικόν τοΰ γραφείου λαμβάνεται
έκ τών ύπαλλήλων τής Κεντρ. 'Υπηρεσίας τοΰ Υ
πουργείου, τοποθετουμένων διά διαταγής τοΰ 'Υ
πουργού.
Αί λεπτομέρειαι τής συγκροτήσεως τού γραφείου
κανονισθήσονται διά διατάγματοςΠρός έπίτευξιν τοΰ διά τοΰ παρόντος έπιδιωκομένου σκοπού διατίθενται οί έξής πόροι :
1) Δραχμαί 100,000 έτησίως έκ τοΰ άναγραφομένου έκάστοτε έν τώ προϋπολογισμό) τοΰ Υπουργείου
Παιδείας ποσού, δΓ άγοράν έποπτικών μέσων διδα
σκαλίας.
2) ‘Υποχρεωτική εισφορά τών μαθητών τών σχο
λείων τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, όριζομένης είς
δρχ. 4 κατ’ έτος.
3) Προαιρετική εισφορά τών μαθητών τών σχο
λείων τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως.
4)
Δωρεαί καί κληροδοτήματα.
5) Τό προϊόν τής πωλήσεως ή έκμισθώσεως είς
σχολικός έφορίας κινηματογραφικών μηχανημάτων
ή ταινιών.
Ό τρόπος τής είσπράξεως καί διαχειρήσεως τών
έσόδων, τής πληρωμής τών δαπανών ώς καί πάσα
λεπτομέρεια τοΰ παρόντος κανονισθήσονται διά Πρ.
Διατάγματος.
Παρά τφ γραφείω σχολικοΰ καί μορφωτικού κινη
ματογράφου συνιστάται γνωμοδοτικόν Συμβούλιον,
άποτελούμενον έκ τοΰ διευθυντοΰ Τεχνικών ‘Υπηρε
σιών, Σχολικής Υγιεινής, Καλών. Τεχνών καί δημο
τικής καί Μέσης Έκπαιδεύσεως, οΰτινος ή δικαιοδο
σία καί ή άρμοδιότης όρισθήσονται διά Πρ. Διατάγ
ματος.
*
* ♦

Μέ τήν δημιουργίαν τοΰ σχολικού μορφωτικού
Κινηματογράφου, ώς άνωτέρω λεπτομερώς έκτίθεται
ήσχολήθημεν καί είς τό παρελθόν (άριθ. φύλλου 11
τής 30’Ιουνίου έ. ε.) έκθέσαντες τούς φόβους μας ώς
πρός τήν πραγματοποίησιν τοΰ σκοποΰ, τής πράγ
ματι άξιεπαίνου αύτής έμπνεύσεωε τοΰ έπί τής Παι
δείας ‘Υπουργοΰ. Ήδη, έχοντες ύπ’ δψιν μας τό άτέρω σχέδιον Νομοθ. Διατάγματος, διαβλέπομεν καθαρώτατα έν αύτώ καί πάλιν, τήν διά τοΰ κινηματο
γράφου προστάτιδα τής μαθητιώσης νεολαίας, κυρίαν
Κορόμηλά. Άκόμη καί ό εισηγητής τής Κοινοβου
λευτικής Επιτροπής Νομοθετικών Διαταγμάτων πλη
ρεξούσιος κ. Δ. Μπαμπάκος, ζητεί παρά τοΰ Υπουρ
γού τής Παιδείας διευκρίνισιν τοΰ άρθρου 2 τοΰ Δια
τάγματος ώς πρός τό σημεϊον τής άνευ άμοιβής άναθέσεως είς είδικόν πρόσωπον τής διευθύνσεως
τοΰ γραφείου. Απορεί δηλαδή, πώς είνε δυνατόν νά
έξευρεθή πρόσωπον κατάλληλον, διατεθειμένον δπως
παράσχη τάς ύπηρεσίας του άφιλοκερδώς έφ’ δσον,
ώς τονίζεται έν τφ κειμένω, ούτε έπιβάρυνσις τοΰ
προϋπολογισμού θά προκύψη, ή δέ πρόσληψίς του
θά γίνη διά συμβάσεως άνευ άμοιβής. Εκτός άν
πρόκειται—συνεχίζει ό κ. Μπαμπάκος—περί έξ άλ
λων πόρων άποζημιώσεως τοΰ προσώπου τούτου,
όπότε καθοριστέον, τό πόθεν ή άποζημίωσις καί ποία
θά είναι καθώς καί ποία ή διαβάθμισις τοΰ διευθυντοΰ τοΰ γραφείου τούτου έν τή ύπαλληλική ιεραρχία.
Εκτός δμως τοΰ άνωτέρω ζητήματος, τό όποιον
πλήν τοΰ κ. Μπαμπάκου άφίνη κατάπληκτον πάντα
λαμβάνοντα γνώσιν αύτοΰ, είναι καί διάφορα άλλα
τεχνικά κινηματογραφικά ζητήματα, τά όποια προεκάλεσαν εύλόγως τήν διαμαρτυρίαν καί αύτής τής
«Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματογραφικής» (Π.Ε.Κ.)
ήτις διά σχετικού ύπομνήματός της πρός τόν κ. Υ
πουργόν τής Παιδείας καί πρός τόν εισηγητήν πλη
ρεξούσιον κ. Μπαμπάκον, προσφέρεται, καλουμένη,
νά διαφώτιση τήν έπιτροπήν, ώς πρός διάφορα ζη
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τήματα τά όποια άπαιτοΰν δαπάνας τοιαύτας ώστε
δχι ή έξ 100.000 δραχμών έτησία έπιχορήγησις τοΰ
Υπουργείου Παιδείας καί ή τετράδραχμος κατά μα
θητήν φορολογία δέν δύνανται νά τάς καλύψουν, άλλά
καί όλόκληρον κονδύλιον έκ δεκάδος έκατομμυρίων
έκ τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους δέν θά άρκοΰσε πρός τόν σκοπόν αύτόν.
Ό κ. 'Υπουργός τής Παιδείας, έν τή άξιεπαίνφ
αύτοΰ προσπαθεία, δέν πρέπει νά παρασυρθή άπό
ύποδείξεις διαφόρων έπιτηδείων άγνοούντων τελείως
τήν τεχνικήν όργάνωσιν ένός τόσον σπουδαίου συντελεστοΰ, τής διά τοΰ κινηματογράφου μορφώσεως
τής μαθητιώσης νεολαίας καί νά δημιουργηθή οϋτω
μία κατάστασις ή όποία κατ’ άνάγκην θά άποβιώση
έν τή γενέσει της. Μία τοιαύτη όργάνωσις άπαιτεϊ
δαπάνας όλοκλήρων έκατομμυρίων διά τήν άγοράν
ταινιών, ήχητικών μηχανημάτων, μισθοδοσίαν είδικοΰ
τεχνικού προσωπικού, κατασκευής ειδικών αιθουσών
προβολής ταινιών κλπ. Έπειτα αί έκδιδόμεναι έν
Εύρώπη έκπαιδευτικαί ταινίαι άπασαι όμιλοΰσαι είς
τήν γαλλικήν ή τήν γερμανικήν, κατά ποιον τρόπον
καί διά πόσων δαπανών θά κατορθωθή ούτως ώστε
αδται νά έκδίδονται καί είς τήν έλληνικήν,διά νά γίνον
ται νοηταί άπό τούς "Ελληνας μαθητάς; Έζήτησαν
οί συντάξαντες τό έν λόγφ νομοσχέδιον τ_ιμάς έκπαιδευτικών ταινιών, έγγραφής τής έλληνικής γλώσσης έπ’ αύτών, ήχητικών έγκαταστάσεων προβολής
κ. ά., ώστε νά καθορίσουν δτι μέ τήν τετράδραχμον
κατά μαθητήν τής Μέσης Έκπαιδεύσεως φορολογίαν
καί τήν έξ 100.000 δραχμών έπιχορήγησιν τοΰ ‘Υπουρ
γείου δύναται νά δημιουργηθή καί έν Έλλάδι μορ
φωτικός κινηματογράφος;
Διά τοΰτο τό άρμόδιον Ύπουργεΐον όφείλει νά
προσέξη πριν ή άποφασίση, μήπως δπισθεν τοΰ πραγ
ματικού αύτοΰ σκοποΰ κρύπτεται άλλος, δπως έκεΐνος ό όποιος παρεκίνησε άλλοτε τόν ’Οργανισμόν
Τουρισμοΰ νά μονοπωλήση έν Έλλάδι τήν βιομηχα
νίαν τής άνυπάρκτου παραγωγής ταινιών καί ό ό
ποιος εύτυχώς δέν έπραγματοποιήθη χάρις είς τάς
ύποδείξεις μας.
ί**
Τό διοικητικόν Συμβούλιον τής Π. Ε. Κ. ύπέβαλεν
διά τοΰ πληρεξουσίου κ. Κοσμίδη, ύπόμνημα πρός
τόν ‘Υπουργόν τής Παιδείας, σχετικόν μέ τήν διά
Νόμου μελετωμένην ίδρυσιν σχολικοΰ μορφωτικού
Κινηματογράφου, έν τώ όποίφ έκθέτει τούς φόβους
ώς πρός τόν πραγματικόν σκοπόν αύτοΰ καί ύποδεικνύει, ώς άποτελούμενον έξ ειδικών περί τά κινη
ματογραφικά ζητήματα, ποιον άποτέλεσμα θά έχη
ή κατά τοιοΰτον άμελέτητον τρόπον καί άνευ ειδι
κών συμβούλων όργάνωσις μιας τόσον σπουδαίας
ύπηρεσίας. Έν τέλει ζητεί δπως, καλουμένη, έξηγήση καί προφορικώς είς τούς άρμοδίους, τούς λόγους
διά τό άδύνατον τής πραγματοποιήσεως ένός τόσον
ώραίου σκοποΰ, ό όποιος ώς έπιδιώκεται νά έφαρμοσθή, διά τοΰ ύπό συζήτησιν Νομοσχεδίου, δέν πρό
κειται νά έξυπηρετήση είμή μόνον προσωπικούς σκο
πούς. Τό αύτό ύπόμνημα άπέστειλε ή_Π. Ε. Κ. καί
πρός τόν εισηγητήν τής κοινοβουλευτικής έπιτροπής,
πληρεξούσιον κ. Δ. Μπαμπάκον.
***
Έπίσης ή «Π. Ε. Κ.» διά καταλλήλων ένεργειων
της καταβάλη μεγάλας προσπάθειας παρά τώ ύπουργώ τών Οικονομικών, δπως έπιτύχη τήν μείωσιν τοΰ
φόρου τών εισιτηρίων τοΰ Κινηματογράφου είς τό
ήμισυ τοΰ ήδη είσπραττομένου καθώς καί τήν κατάργησιν τής ειδικής φορολογίας διά τήν έκδοσιν ήμερησίας άδειας τελέσεως θεάματος.
Ή έπιτυχία μιας τόσον σπουδαίας προσπάθειας
τοΰ Δ. Σ. τής «Π.Ε.Κ.» θά σώση πραγματικά τάς κινημ. έπιχειρήσεις έκ τοΰ κινδύνου τής χρεοκοπίας,
αί εισπράξεις δέ τοΰ κράτους έκ τής ειδικής αύτής
φορολογίας άσφαλώς θά αύξηθοΰν. Διότι τήν μείω-

«ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦ1ΚΟΣ

σιν τοΰ φόρου θά έπακολουθήση μείωσις τής τιμής
τών εισιτηρίων καί κατά κανόνα σημαντική αϋξησις
τοΰ άριθμοΰ τών θεατών. Δέν πρέπει νά λησμο
νηθώ ή 'κατά τό παρελθόν έτος 1934—35 μείωσις
τοΰ άριθμοΰ τών θεατών κατά 500 χιλιάδας περίπου
άπό τοϋ προπαρελθόντος, μόνον είς τούς 5 κεντρι
κούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών, πράγμα τό ό
ποιον όφείλεται είς τήν αΰξησιν τής τιμής τών εισι
τηρίων, έκ τής άνάγκης τής άντιμετωπίσεως τών τε
ραστίων έξόδων τών κινηματογράφων. Ή τοιαότη δέ
αόξησις τής τιμίής των εισιτηρίων, άντί νά άποδώση
μεγαλυτερας εισπράξεις είς τό Δημόσιον άντιθέτως
έμείωσεν αύτάς.
Ας έλπίσωμεν, ότι τό Ύπουργεΐον τών Οίκονος
μικών θά θελήση έπί τέλους νά μελετήση σοβαρώκαί είλικρινώς τό ζήτημα τούτο, διά νά' άποδώση
καί τό δίκαιον είς τάς έπιχειρήσεις καί μεγαλειτέ'ρας εισπράξεις είς τό Δημόσιον.
Μόνον καλή θέλησις χρειάζεται, τίποτε άλλο.

I η»
. - Timm
ιΙΜΙ Β
Οεσοαλονίχη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λάκ—ω—ντάμ»,
« Η αδελφή μου και εγώ» καί «Γιά νάσαι αγαπημένη».
Πατΐ. Προεβλήθησαν τά έργα «Πώς νά τό πώ στόν
άνδρα μου» καί «Ή δεσποινίς κυρία».
Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον «Μαρίτα».
"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Γλυκά φιλιά Βερόνικα», «Ή δακτυλογράψος καί τά εκατομμύρια» καί
«Ή κυρία μϊ τάς καμελίας».
Μοσκώφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Καριόκα», «Μιά
βραδυά μέ τήν αγάπη μου» καί «Τό τραγούδι τοΰ Δου
νάβεως» .
Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον «Ή κυρία μέ τάς
καμελίας».
'Αττικόν. Διάφορα άτράξιον καί βαριετέ.
X.
Πάτραι

Ζενίϋ·. Προεβλήθησαν τά έργα «Καριόκα», «Έξτάζ»
καί «Τό τελευταΐον βάλς τοΰ Σοπέν»,
Ουφα. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό Έντυ φακίρης»,
«Μιά γυναίκα πού ξέρει τί θέλει» καί «Έϊτσζ».
Άμ«λιάτ.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στό πέλαγος τής
Σιγκαπούρης», «Ό ανδρείος τοΰ Τεξάς», «Ή Γκίτα χα
ρίζει τήν καρδιά της» μετά μεγάλης επιτυχίας, «Ό κε
ραυνός τοΰ Σιίβάρ» καί «"Ενας άνδρας μέ καρδιά·.
"Οασις. Αργεί.
Μποτσέξος
Σϋρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Ή γυναίκα γιά
τήν όποιαν όμιλοΰν», «Τό μεγάλο παιγνίδι», «Σαπφώ»,
«Ή δεσποινίς Ροκοκό», «Πλωτή νήσος δέν άπαντα» καί
«Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι».
Γεραγάλας
5 ά ν 8 η

Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Τουραντότ»
«Ταρζάν» καί «Γλυκά φιλιά Βερόνικα».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Τό τέλος ένός
εκατομμυριούχου», «Τό βπήτι φάντασμα» καί «"Οταν ό
έρως καλεϊ».
Ήλύσια. Προεβλήθη τό επεισοδιακόν «Οί πειραταί
τοΰ άέρος».
ΙΙαρασχίδης
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ισραήλ», «Έγώ
είμαι ή Σουζάνα», «Τό κατα,,θόνιον μηχάνημα», «Ό
χονδρός καί ό λιγνός στό μέτωπο» καί «Μπήττερ —Τί».
’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βιεννέζικα πα
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ραμυθία», «Ό αόρατος άνθρωπος», «Έν όνόματι τοΰ
νομού», «Καζανοβα» καί «'Οδηγήστε με κυρία».
,
Άντ. Χολ.
Δραμα

Προεβλήθησαν τά έργα «Ποιητής καί τσάρος»,
«Ό άσσος τής διαφημίσεως» καί «*Η 13η ώρα».
Ρέμβη. Προεβλήθησαν «Οί επιδρομείς τοΰ άέρος»,
«Τό πλοϊον φάντασμα» καί «Ή νήσος τοΰ τρόμου».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό ψευδή ση
μαίαν», « Ετσι είναι ή Σιμόν» καί «Ή πυργοδέσποινα
τοΰ Λιβάνου». Λίαν προσεχώς θά δώση παραστάσεις ό
θίασος Άργυροπούλου.
Γοριδάρης
Σέρραι.

Οασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Κάνατε λάθος δε
σποινίς», «‘Υπό τά χαρακώματα», «Μιά νύχτα στόν πα
ράδεισο», «Διπλούς γάμος» καί «Ή πριγκήπισσα τών δολλαρίων».
Παν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «“Αχ τήν φίλησε
στόν ώμο» ή «Ό αλήτης φοιτητής», «Χίλιες καί δύο
νύχτες», «Τσάρντας», «Σταυρός καί σπαθί» καί «Τό
τραγούδι τοΰ Δουνάβεως».
Βατακίδης.
Καβάλλα

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δακτυλογράφος καί τά εκατομμύρια», «Ή πυργοδέσποινα τοΰ Λιβά
νου», «“Ερως καί μοτοσυκλέττα», «Ύπό τήν γέφυραν
τών στεναγμών» καί «Τό αίμα πού καίει».
Εσπερος. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Άργυροπούλου.
Πάν&εον. ‘Αργεί.
Βασιλάκος
’ Αργοοτόλιφν

’ Ατλαντίς. Προεβλήθησαν τά έργα «Σταυρός καί
σπαθί», «Διαγωγή μηδέν», «Ή αγάπη τοΰ ναύτη», «Ό
διαβολάκος», «Τό βάλς πού δέν ξεχνιέται», «Τά σκάν
δαλα τοϋ 1934», «Ή άδυναμία μου», 'Φιλήστε με» καί
μερικαί κωμωδίαι.
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γλυκά φιλιά Βε
ρόνικα», «Μανωλέσκου», «Βίκτωρ καί Βικτώρια», «Πλω
τή νήσος δέν άπαντά», «Ή γυναίκα γιά τήν όποιαν ομι
λούν», «Ό άρχισιδηρουργός», «Ό έρως κάνει μόδα»,
«Νύχτες στό Βόσπορο», «Τσιγγάνικο αίμα» καί διάφορα
μίκυ μάους.
Βουτσινάς
Τρίχχαλα

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τής
κυρίας Μπλάνς», «Ό ανδρείος τοΰ Τεξάς», «Δεσποινίς
Ζωξέττα ή γυναίκα μου», «Άπηγορευμένη μελωδία», «Ό
φρουρός τών συνόρων», «Κουΐκ» καί «“Ενα τραγούδι, ένα
φιλί, μιά γυναίκα».
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαρκαρόλα», «Κίγκ
Κόγκ», «Γυμνός σάν τό σκουλήκι», «Φτερό στόν άνεμο»,
«Έκδίκησις θηρίων», «Κβό Βάντις», «Μιά νύχτα στή
Βενετία», «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως», «Χορός στό Σαβόϊ».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κεφάλι ένός
ανθρώπου», «Μή τά βάζετε μαζύ μου», «Τό σημειον τοΰ
Σταυρού», «Οί τρεις σωματοφύλακες», «Τό παιδί τοϋ
θαύματος», «Ή γάτα καί τό βιολί» καϊ «Γιά μιά νύχτα
έρωτος».
Σωφρονιάδης
X αλχί ς
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμαϊκά Σκάν
δαλα», «Κόμης Μοντεχρήστος», «Δράκος τής Σαγγάης»,
«Πριγκήπισσα τής Τσάρδας», «Κοιλάς τοΰ Θανάτου»,
«Μπαττερφλάΰ», «Έρωτες άμαζώνων», «Λευκός άετός»,
«Κόκκινος Σουλτάνος», «Νεανικό αίμα», «Ποτέ πειά δέν
0’ αγαπήσω», Κουκαράτσα» καί «"Ερωτες Τσελλίνι».
ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζοσελέν», «Άτιμασθείς Ρογήρος», «Ποιος ό ένοχος», «Χωρίς τιμή», «Κό
κορας τοΰ Συντάγματος», «Προστάτης τών αδυνάτων»
«Βασιλεύς τών Νέγρων», «Μούμια», «Χωρίς οικογένεια»

«Τρελλός Καβαλλάρης», καί «Ό άνδρας πού κάθε μιά
ποθεί».
Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Κακός δρόμος»,
«’Αράχνη», «Τελευταία άγάπη», «Τέλος τοΰ ταξειδίου»,
• Κόλασις στή Σαγγάη», «Μετά τήν προδοσίαν», «Φαιδώρα», «Άπάχηδες τών Παρισίων», «Κυρία δέν θέλει
παιδιά», «Κουρεύς τής Σεβίλλης», «Μαύρη άστραπή» καί
ή πρώτη έποχή τών «’Αθλίων».
Λυκόπ.
Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αικατερίνη τής
Ρωσσίας», «Κατά διαταγήν τοΰ Αύτοκράτορος», «Βασί
λισσα Χριστίνα», «Παγκανίνι», «Τραγικά αεροπλάνα»,
«Τό σημειον τοΰ Σταυρού», «Ό κόκκινος σουλτάνος»,
«Ένα αστέρι πέφτει άπό τόν ουρανό», «Φρά Ντιάβολο»,
«“Οταν ξυπνά τό παρελθόν» καί «Τό παιδί τοΰ καρνα
βαλιού».
Γκλόρια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Η Άνάστασις»,
«Σερενάτα Σοΰμπερτ», «Τό πληγωμένο υποβρύχιο», «Ή
γιγαντομαχία τών Δαρδανελίων», «Οί αδελφοί Καραμαζώφ», «Έγώ καί ή Αΰτοκράτειρα», «Τήν άγάπη πρέπει
νά τήν νοιώθης», «Οί κατακτηταί τοΰ βυθού», «Νινόν»,
«Έγώ τήν ημέρα καί σύ τήν νύχτα», «Γαμήλειον ταξείδι»,
καί «Ρασπούτιν».
Ευαγγέλου
ΠΟργος

Δεξαμενή. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Τό σκάνδαλον»,
• Νύχτες Σικάγου», «Τό σπήτι~τοΰ’μυστηρίου», «Τσιγγάνικο τραγούδι», «Επικίνδυνη Κληρονομιά», «Σιμαρούν»
καί «Μικρή Ντόριτ».
"Αλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά μιά νύχτα έρω
τος». «Ό γυιός τοΰ μαχαραγιά», «Κορίτσια τής Βιέννης»,
«Ό κομμωτής τών κυριών», «Ό φίλος μου ό βασιληάς»,
«Καί μένα ποιος θά μέ φιλήση»,\«Ύπό τήν σκιάν τής
παγόδας» καϊ_«Περιπέτειαι στή Χονολουλοΰ».
Ζαφειρόπουλος

ΔΙΛΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
Ύπό τής έν Έλβετίςι νεοϊδρυθείσης ‘Ομοσπονδίας τών
Ερασιτεχνών Κινηματογραφιών, τής οποίας ό κυριώτερος σκοπός είνε ή όργάνωσις καί ή προστασία τών Συν
δέσμων Ελβετών Ερασιτεχνών, προκηρύσσεται Διεθνής
διαγωνισμός Ταινιών, εις δν θά έπιτραπή ή συμμετοχή,
δχι μόνον τών Ερασιτεχνών Παραγωγών Φίλμ, άλλά καί
τών έξ επαγγέλματος τοιούτων.
Ό Διαγωνισμός ούτος διαιρείται εις τρία Τμήματα ή
'Ομάδας:
Τούς έρασιτέχνας^παραγωγούς ταινιών.
Τούς έξ έπαγγέλματος έλβετούς τοιούτους καί τούς έξ
επαγγέλματος ξένους.
Τά φίλμ, τά όποια θά προσκομισθοΰν είς τόν έν λόγφ
διαγωνισμόν, δέον νά είναι εις γλώσσαν γαλλικήν.
Ώς ημέρα κλεισίματός του ώρίσθη ή 31 Δεκεμβρίου
έ. έ., δικαιώματα δέ συμμετοχής ώρίσθησαν Φρ. Έλβ.
10.—δ.ά τά έξ έπαγγέλματος Φίλμ καϊ Φρ. έλβ. 5.—διά
τά ερασιτεχνικά.
‘Ως άθλοθετήματα' έδηλώθησαν, διά μέν τούς έπαγγελματίας, ή άπόκτησις τοΰ “Ελβετικού κυπέλλου Ται
νιών,, διά δέ τούς έρασιτέχνας τού “Ελβετικού κυπέλλου
δι ερασιτεχνικά Φίλμ,,.
Πρώτην ήδη φοράν όργανοΰται, ύπό μιάς έρασιτεχνικής όργανώσεως, διεθνής ερασιτεχνικός,διαγωνισμός Ται
νιών, εϊς τόν δποΐον έπιτρέπεται κσϊ ή συμμετοχή τών
κατ’ έπάγγελμα τοιούτων.
Είνε δμως άληθές δτι οί έλβετοί έρσσιτέχναι κατασκευασταί Ταινιών εύρίσ
*ονται
είς στενωτάτην επαφήν μέ
τούς κατ’ έπάγγελμα παραγωγούς τής χώρας των, δλοι
δέ έξαιρετικώς εϊς τό πεδίον τών σχολικών Φίλμ, διά τήν
παραγωγήν τών οποίων αι δυο προμνησθεΐσαι τάξεις
συνεργάζονται ούτως εϊπεϊν, χέρι μέ χέρι.
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Η ΜΓΊΕΛΛΠΕ ΝΤΑΝΙΕΛΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Μετά μακράν απουσίαν δυο ολοκλήρων έτών,
ή Μπεμπέ Ντάνιελς, ή οποία έγνώρισε είς τόν κι
νηματογράφον μίαν άπό τάς λαμπροτέρας σταδιο
δρομία, επανέρχεται είς τήν οθόνην, προσληφθεΐσα
ύπό τής «Φόξ». ‘Η Ντάνιελς πρόκειται νά λάβη
μέρος είς τό φίλμ «Σφαίρα άπό φωτιά», τό όποιον
«γυρίζει» ό Τζώρτζ Μάρσαλ, μέ πρωταγωνιστές
τήν Άλίς Φαίη, τήν ώραιοτέραν ξανθήν τοϋ Χόλ
λυγουντ, καί τόν Τζάκ Χάλεϋ.

0 ΦΡΑΝΣΙΣ ΛΕΝΤΕΡΕΡ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΦΟΞ..
Ό γνωστός μας άπό πολλά έργα τής «Ουφα»
Φράνσις Λέντερερ, δ όποιος εύρίσκεται άπό μηνών
είς τήν ’Αμερικήν, υπέγραψε συμβόλαιον μέ τήν
εταιρίαν «Φόξ» διά νά «γυρίση» μίαν σειράν έρ
γων. ‘Ως πρώτον φίλμ τής σειράς έξελέγη τό: «Χα
ρούμενη άπογοήτευσις», τό δποΐον θά κινηματογραφηθή ύπό τήν καλλιτεχνικήν επίβλεψιν τοΰ Ζέσσε
Λάσκυ.
Σύντροφος τοΰ Λέντερερ θά είναι ή Φράνσις
Ντή, μία άπό τάς ώραιοτέρας «στάρ» τοΰ Χόλ
λυγουντ» .
ΜΙΚΡΑ

ΝΕΑ

—Περί τά τέλη Αύγούστου ή Σιμόνη Σιμόν άναχωρεΐ διά Χόλλυγουντ, προσληφθεΐσα ύπό τής_ με
γάλης ’Αμερικανικής έταιρίας «Φόξ». Τό πρώτον
φίλμ τής Σιμόνης Σιμόν θά είναι τό «Ύπό δύο ση
μαίας» είς τό όποιον θά έχη ώς σύντροφον τόν
Ούώρνερ Μπάξτερ.
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X

έτεραι ταινίαι πού έχουν ήδη παραληψθή ύπό τής έταιρίας

ΓΟΥΙΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣΦΕΡΣΤΝΑΣΙΟΗΑΛΦΙΑΜΣε™..

X
X
ΚΑΙ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ
X
είς τούς μεγαλειτέρους Κινηματογράφους πρώτης βιζιόν των Αθηνών
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Τό νέο αστέρι, πού ένθουσιάΉ γοητευτική πρωταγωνί
X Ή μεγάλη τραγωδός Καίη
στρια Βαρβάρα Στάνγουίκ
ζει τόν κόσμο, Τζέΐμς Κάγ·
X Φρανσ'ις καί ή Μαργαρίτα
κνεύ καί ό Πάτ θ' Μπριέν
καί ό ’Όττο Κροϋγερ στό πα
X Λίντσεϋ στό ύπερρωμαντικό
στόν ύπερκολοσσό «Δαίμονες
θητικό ρωμάντσο
*
Πάντα μεσ’
φιλμ «Νοσταλγία·.
X
τοΰ άέρος».
τήν καρδιά μου»
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Μιά σκηνή άπό τήν κολοσσιαίαν ταινίαν
"Ο γίγας καλλιτέχνης Πώλ Μοΰνι καί ή
X
«Μαντάμ Ντυμπαρρύ» μέ τήν Ντολόρες
ώραιοτάτη Μαργαρίτα Λίντσεϋ στή δραΝτέλ Ρίο είς τήν όποιαν έμφανίζεται αυτή
ματική ταινία «’’Όνειρα πού σβύνουν».
X
με
50
διάφορες
πολυτελέστατες
τόυαX
......
λέττες. ,
X
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