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OD ΜΕΓΑΛΕΙΙΤΕΡΟϋ
ΑΘΗΝΩΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡ

ΓΙΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ
Προβάλλοντες δλην τήν έκλε

ΜΕΡΙΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ!
ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΧΙΩΝ ©Α ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣαε 
κτήν σειράν τών ταινιών της

ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ

Πάντα μεα’ τήν καρδιά μου Δακτυλικά άποτυπώμάτα

Μέ πρωταγωνιστάς τόν Ριχάρδον 
Μπάρθελμες καί Κλάρκ Γκέϊμπλ.

Ρωμαντική ύπόθεσις δυνατής πλοκής 
μέ τήν Βαρβάρα Στάνγουΐκ.

Καλιέντε

Γυρισμένη στην ’Ισπανία καί Μεξικό, 
μέ ισπανικήν μουσικήν, μέ τήν Ντο- 
λορές ντέλ Ρίο.

Καζίνο ντλ ΠαρΙ

Όπερέττα—θαΰμα σκηνικός πλούτος 
πρωτοφανής μέ τόν ”Αλ Τζόλσον καί 
τήν ροϋμπυ Κήλερ.

Μαντάμ Ντυμπαρρύ

Μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο, γυρισμέ
νη μέσα σέ ανάκτορα καί σαλόνια 
άφαντάστου σκηνοθεσίας.

Τ ά ν ι a

Ή τελευταία μεγάλη έπιτυχία τής 
Καίη Φρανσίς καί τοΰ Ριχάρδου Κορ- 
τέζ.

Έχ&ρδς tflg κοινωνίας

Έτέρα μεγάλη επιτυχία τοΰ Τζέημς 
Κάγκνεϋ καί τής Τζίν Χάρλοου.

Mid νύχτα σιή Χαβάΐ

Γυρισμένη στή Χαβάΐ, λαμβάνουν δέ 
μέρος δλοι οί μαθηταί τής Σχολής 
τών Δοκίμων τής ’Αμερικής.

Γυναίκες πολυτελείας
(Cold Diggers)

Ή όπερέττα—έπιθεώρησις πού άνε- 
στάτωσε τόν κόσμο γιά τά μπαλέττα 
καί μουσικήν της.

Τ’ άπόκρυφα τής Ταέκας

Ή μεγαλοπρεπεστέρα ταινία Ρωσσι- 
κής ΰποθέσεως, μέ τήν Καίη Φρανσίς 
καί τόν Λέσλι Χάουορδ.

Μαύρη κόλααις

Ή τελευταία δραματική ταινία τοΰ 
Πώλ Μοΰνι μέ σκηνάς άφαντάστου 
μεγαλείου.

| Ό δήμιος

Δυνατό δράμα ποΰ έκτυλίσσεται στή 
Κίνα μέ τήν Λωρέττα Γιώγκ καί τόν 
Έδ. Ρόμπινσον.
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. Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕ2Σ

ΒΕΝΕΤΙΑ, Αύγουστος. (Τοϋ άνταποκριτοΰ μας).— 
Τά έγκαίνια τής ένταΰθα 3ης Κινηματογραφικής Διε
θνούς Εκθέσεως, περί ής σας έγραψα όλίγα λόγια 
είς προγενεστέραν μου άνταπόκρισιν, έγένοντο μετ’ 
έναρκτήριον λογον τοΰ Κόμητος Volpi ό όποιος, διά 
βραχέων, άνεσκόπησεν τά τών δύο προηγουμένων 
Εκθέσεων.

Άνέφερεν δτι κατά τήν πρώτην "Εκθεσιν τοϋ 1932 
συμμετέσχον 7 μόνον "Έθνη, τής ’Ιταλίας άντιπρο- 
σωπευθείσης έν αύτή δι’ ένός μόνον φίλμ.

Ό συνολικός άριθμός τών έπισκεπτών τής πρώ 
της έκείνης ’Εκθέσεως άνήλθεν είς 25.000 άτομα.

Κατά τήν δευτέραν τοιαύτην τοΰ 1934 συμμετέ
σχον 15 χώραι, τής ’Ιταλίας άντιπροσωπευθείσης μέ 
3 φίλμ.

Ό άριθμός τών έπισκεπτών προσήγγισε τάς 40000.
Κατά τήν έφετεινήν "Εκθεσιν, ή ’Ιταλία θά προ- 

βάλη 5 Φίλμ.
Τόν κόμητα Volpi διεδέχθη ό κ. Charles Delac, 

Πρόεδρος τοΰ Γαλλικού Συνδικάτου, άπευθύνας χαι
ρετισμόν έκ μέρους τοΰ γαλλικού Φίλμ.

_ Μεθ’ δ, έκ μέρους τοΰ γερμανικού "Επιμελητηρίου 
τών Φιλμ~ώμίλησεν ό Δόκτωρ Scheuermann είπών, 
μεταξύ των άλλων, δτι ή Γερμανία πάσαν κατέβαλε 
φροντίδα ίνα άποστείλη είς τήν Βενετίαν παν δτι 
άριστον παρήγαγε τό γερμανικόν κινηματογραφικόν 
πνεύμα κατά τό τελευταϊον έτος. Φίλμ καί τέχνη 
δέον νά είναι τό μέσον μεταξύ τών ’Εθνών. Ή Γερ 
μανία και ή ’Ιταλία όφείλουσι, πρός τό συμφέρον έν 
γένει τής τέχνης τών Φίλμ, νά συνεργασθώσιν είς τά 
μεγάλα τοιαΰτα.

Μεθ’ δ ώμίλησαν δι’ ολίγων, ό βαρώνος Villani 
διά τήν Ούγγαρίαν καί διά τήν Πολωνίαν ό κ. Ri
chard Ordynski.

’Επί τοΰ σημείου τούτου έλαβε τόν λόγον ό ’Ιταλός 
υπουργός τής Προπαγάνδας Κόμης Cianno, τονίσας 
τάς προσπάθειας τής φασιστικής Κυβερνήσεως πρός 
δημιουργίαν μιας κινηματογραφίας, ή όποια νά αντι
κατοπτρίζω τήν έποχήν μας. Τό Φίλμ άς είναι ένα 
πολιτικόν πρόβλημα, οί δέ Ιταλοί δημιουργοί ται 
νιών έχουσιν—είπεν, τό καθήκον νά ύποβοηθήσωσι 
μέ κάθε τρόπον τάς απόψεις τής Κυβερνήσεως.

Ό λόγος τοΰ Ίταλοΰ "Υπουργού έπευφημήθη έπί 
μακράν,

Ή έορτή τών έ_γκαινίων έκλείσθη μέ τήν προβο
λήν ένός Φίλμ τοΰ «Centro Sperimentale di Cinema- 
tografia· διδάσκοντος τήν άνάπτυξιν καί έξέλιξιν τής 
Κινηματογραφικής Ταινίας άπό τών άρχών τής κα
τασκευής της.

Τό, φίλμ τούτο περιελάμβανεν άποκλειστικώς σχε
δόν εικόνας άπό τήν ταινιοπαραγωγήν τής πρώτης 
ιταλικής βιομηχανίας.

Είς τό Λίντο, ήρχισεν ή προβολή τών Ταινιών, μέ
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τήν «Casta Diva», τό περίφημον ιταλικόν Φίλμ τής 
Μάρθας "Εγκερθ. είς τό όποιον ζωγραφίζεται ένα 
κομμάτι τής ζωής τοΰ άθανάτου Ίταλοΰ μουσουργοΰ 
Βικεντίου Μπελλίνι καί τοΰ άνεκπληρώτου έρωτός 
του γιά τήν Μαγδαληνή Φουμαρόλι, τήν κόρη ένός 
Ναπολιτάνου δικαστοΰ.

Ή Eggerth, τής όποιας ή ιταλική προφορά δέν 
είναι άπηλλαγμένη άπό ξενικόν ιδίωμα, παίζει κατά 
τόν οίκεΐον της τρόπον.

Διάφορα μουσικά κομμάτια, διαλεγμένα άπό τά 
έργα τοΰ Bellini, προσδίδουν ένα μουσικόν πλαίσιον 
εις τό Φίλμ.

Μέ λίγα λόγια, ένα έργον τό όποιον σάς άφίνει 
νά έννοήσητε δτι έστοίχισε πολλά χρήματα

Ή βραδυά τών έγκαινίων έκλεισε μέ τήν προβο
λήν τοΰ νεωτάτου Φίλμ «Band Concert» τής Walt- 
Disney Filmes.

Καί ήταν μιά πραγματική έορτή τών Φίλμ, μιά 
γιορτή τής χαράς καί τής κομψότητος, τήν όποιαν, 
μεταξύ τών πλείστων άλλων διεθνών προσωπικοτή
των, έτίμησε διά τής παρουσίας του καί ό πρίγκηψ 
Χριστόφορος τής ‘Ελλάδος.

Τήν δευτέραν ήμέραν ήοχισαν αί προγραμματικοί 
ούτως είπεΐν, έορταί μέ τήν πολυπληθή συμμετοχήν 
τοΰ Λαοΰ καί μέ τήν προβολήν τοΰ άμερικανικοΰ έγ- 
χρώμου Φιλμ «Becky Sharp» τής R.K.O. τό όποιον 
παρουσιάζει μιά καινούργια πρόοδο στήν έξέλιξι 
τής Κινηματογραφίας, μέ τήν καταπληκτικήν τελειό
τητα τών χρωμάτων, τάς άποχρώσεις καί τό όπτικόν 
άποτέλεσμα ποΰ έπιτυγχάνεται μέ τά χρώματα 
αύτά. Ρεζισέρ τοΰ έργου είνε δ Rouben Mamoulian, 
δστις έσκηνοθέτησεν, ώς γνωστόν, καί τήν «Βασίλισ
σαν Χριστίναν». Τό παίξιμο τοΰ έργου, οί διάλογοι, 
ή μουσική,εύρίσκονται έν αρμονία πρός τά χρώματα 
είς τρόπον ώστε νά έμφανίζουν άπολύτως ένα και
νούργιο προϊόν τής Κινηματογραφικής τέχνης.

Ή Walter Reisch — Produktion τής Βιέννης άντι- 
προοωπεύεται μέ τό έργον της 'Έπειαόδιον*,  είς τό 
όποιον πρωταγωνιστούν ή Paula Wessely καί ό 
Carle Ludwig Diehl, γιά τούς οποίους λές κι’ έγινε 
όλόκληρο τό Φίλμ.

Ή Wessely παρουσιάζει, κατά τούς κριτικούς, άξιο- 
σημείωτον πρόοδον σχετικώς μέ τό παίξιμό της στό 
«Maskerade».

"Η προβολή τοΰ «Episode» έπευφημήθη κατ’ έπα- 
νάληψιν ύπό τοϋ κοινού ζωηρότατα.

Τό άπόγευμα τής Δευτέρας (12 Αύγούστου) έπε- 
δείχθη είς τήν ίδιαν αίθουσαν τό «Wedding Night— 
«Ή νύχτα τοΰ Γάμου» τών ’Ηνωμένων Καλλιτεχνών, 
μέ ρεζισέρ τόν King Widdes.

Είναι άλήθεια πώς τό έργον δέν φαίνεται νά εΐνε 
άπό έκεΐνα πού μπορούν νά έχουν άξιώσεις βραβεύ- 
σεως- ποιοτικώς ύστερεϊ. Ή Anna Sten δέν έχει πλέον 

τήν πρώτην της φρεσκάδα, κατ’ άντίθεσιν πρός τόν 
Gary Cooper πού έπαιζε μέ πεποίθησι.

Τό ίδιο βράδυ, ή Γερμανική Τέχνη μέ τόν «"Ασω
τον Υιόν» φαίνεται διεκδικοΰσα τό έπαθλον Μου- 
σουλίνι. Τό Κοινόν έχειροκρότει δαιμονιωδώς.

’Από τά μικρά Φίλμ πού έχουν μέχρι στιγμής έπι- 
δειχθή, έκεΐνο πού έτυχε μεγάλης, έπιδοκιμασίας 
είναι τό La Chanson de la voile. «Τό τραγούδι τοΰ 
Καραβιού» τής Svenska Filmindustrie.

Υπέροχη θάλασσα, άφθαστη φύσι, γλώσσα πού, 
τήν καταλαβαίνει ό κόσμος. "Ολα γεμάτα ποίησι 
Νά, τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τοΰ έργου.

ΝΕΩΤΕΡΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ

LIDO-VENETIA, 20 Αύγούστου. (Τοΰ άνταποκρι 
τοΰ μας).—Άπεψασίσθη ή κατά 5 ήμέρας παράτασις 
τής διαρκείας τής III Διεθνοΰς Κινηματογραφικής 
’Εκθέσεως. Ή μικρά αϋτη παράτασις έκρίθη άπαραί- 
τητος διά νά γίνη κατορθωτή ή προβολή τοΰ μεγά
λου άριθμοΰ τών ύπό κρίσιν Φίλμ.

Τήν Τετάρτην έγένετο έπίδειξις τοΰ δευτέρου γερ
μανικού φίλμ «Hermine und die sieben Aufrechten» 
τής Terra-Films, τό όποιον έσημείωσε μίαν ώραίαν 
έπιτυχίαν διά τήν γερμανικήν ταινιοπαραγωγήν.

Άντιθέτως δέν είχε τύχην τό Τσεχοσλοβακικόν 
Φιλμ «Taira — Romange» τής Elektra — Fifm τής 
Πράγας.

Έπίσης τό «Strictly Confidential-άκρως εμπιστευ- 
τικόν» τήδ Columbia Pictures, σκηνοτεθημένον άπό 
τόν Frank Capra, δέν παρουσίασε τίποτε τό έξαιρε- 
τικόν. Καλή, δπως πάντοτε, ή Myrna Loy, ό War
ner Baxter κλπ. _

Ό κόμης Volpi di Misurata, ό Πρόεδρος ,τής ενε- 
τικής Biennale, έπωφελήθη σήμερον τής εύκαιρίας 
νά όμιλήση πρός τούς δημοσιογράφους,'Ιταλούς καί 
ξένους, οί όποιοι συνέρρευσαν είς τό Λίντο. Έχαιρέ- 
τησε τούς άνταποκριτάς τοΰ Τύπου, προφανώς συμ- 
βαλόντας είς τήν μέχρι σήμερον έπιτυχίαν τής Διε
θνούς ’Εκθέσεως.

Τό Σάββατο τό βράδυ, άπό τάς 9 έως τήν 1 τα 
μεσάνυχτα, προεβλήθησαν είς τό Lido τά δύο Φίλμ 
«Crime et Chatiment—"Εγκλημα καί Τιμωρία» καί τό 
«Ρομάντζο τοΰ Σπουδαστοΰ—The Student’s Romance», 
ένφ είς τό Μέγαρον τής ’Εκθέσεως, κατά_ τάς άπο- 
γευματινάς ώρας, έγένετο ή προβολή τοΰ «Ich fur 
Dich-Du fur mich—Έγώ γιά σένα, σύ γιά μένα».

Ύπό τοιούτους δρους ύπεχρεώθησαν οί διάφοροι 
Κινηματογραφικοί άνταποκριταί νά παρακολουθούν 
τάς προβολάς έπί όλόκληρον θωρον.

Τό γαλλικόν προϊόν «Crime et Chatiment», το 
όποιον άπστελεΐ τήν κινηματογράφησή τοΰ παγκο^ 
σμίως γνωστοΰ μυθιστορήματος Ruskolnikow τοΰ 
Ρώσσου Ντοστογιέβσκυ, μέ ρεζισέρ τόν, Pierre Che- 
nal, δέν εδρεν έν Βενετία υποδοχήν άνάλογον.

Τό «Ρομάντζο τοΰ Σπουδαστοΰ- μέ πρωταγωνί
στριαν τήν Grete Nutzler, έφείλκυσε τήν προσοχήν 
τοΰ ΚοινοΟ καί εΐνε παραγωγή τής Associated Bri
tish Pictures Corp.

To Κοινόν πού παρηκολούθησε τήν προβολήν του 
«Έγώ γιά σένα, σύ γιά μένα», έδειξεν έπίσης μεγάλο 
ένδιαφέρον.

Τό άπόγευμα τοΰ Σαββάτου έγένετο ή προβολή 
δύο ώραίων Φίλμ εις τό Μέγαρον τής Εκθέσεως. 
Μία ολλανδική ΤΡ«γωόία καί μία γαλλική Κω
μωδία.
Op Hoop van Zegen—Ή καλή έλπίς» είναι ό τίτλος 
τοΰ όλλανδικοΰ έργου τοΰ Μ. Η. D.—Konzerns, Am
sterdam, τό όποιον έμφανίζει τήν τραγωδίαν μιας 
γραίας, τό παιδί τής όποίας έχασε τήν ζωήν του, 
βυθισθέντος τοΰ πλοίου είς τό όποιον έπέβαινε.

Τό γαλλικόν Φίλμ παραγωγής Helgal-Film Παρι- 
σίων, τιτλοφορεΐτα· «Un voyage imprevu - «Ένα τα

ξίδι άπροσδόκητο». Είναι μιά ταινία χιουμοριστική 
καί καθαρώς διασκεδαστική. Κομψός έσωτεριΚός 
διάκοσμος, μαγευτικώτατα τοπεΐα, φωτογραφίες ύπέ- 
ροχες, ύπόθεσις εύθυμη, διανθισμένη μέ έξαίρετη 
μουσική, καθιστούν τό έργον ένα άπό τά ώραιότερα 
ποΰ έστειλεν ή Γαλλία είς τήν "Εκθεσιν. Πρωταγω
νιστούν ή Betty Stockfield καί ό Roger Triville.

Έξ άφορμής τής Διεθνοΰς Εκθέσεως,, τήν 21ην 
καί 22αν τρεχ. μηνός συνεδρίασεν εις Lido ή 
Διεθνής 'Ομοσπονδία τών Συνδέσμων_τών_Κινημα- 
τογραφικών Διευθυντών, συμμετεχουσών τών Γαλ· 
λίας, Γερμανίας, Ελβετίας, 'Ισπανίας, ’Ιταλίας καί 
Πολωνίας.

Κατά τήν διάρκειαν τών συνεδριάσεων, ύπεβλή- 
θησαν είς τήν διευθύνουσαν Επιτροπήν τά νέα Κα
ταστατικά τής 'Ομοσπονδίας, τά όποια καί έπεκυρώ- 
θησαν, τής 'Ομοσπονδίας λαβούσης τήν άπόφασιν νά 
έργασθή συμφώνως πρός τάς έν Βερολίνφ ληφθείσας 
άποφάσεις.

Κατ’ άπόφασιν τής διευθυνούσης Επιτροπής, τό 
προσεχές Συνέδριον θά λάβη χώραν τόν προσεχή 
"Απρίλιον είς τό Λογκάρνο τής_ Ελβετίας.

Ή διευθύνουσα Επιτροπή τής Διεθνοΰς 'Ομοσπον
δίας άπαρτίζεται έκ τών κ. κ. Μπέρτραμ (Γερμανίας) 
ώς Προέδρου, Zagrodzinski (Πολωνίας) ώς Αντιπρο
έδρου, Λουζιέρ (Γαλλίας) καί Λομπάρντο (’Ιταλίας).

Αί προβολαί τών ύπό κρίσιν ταινιών διαδέχονται 
άλλήλας είς τό Λίντο. Δυστυχώς φαίνεται δτι ή έπι- 
τυχία μερικών Φιλμ δέν μπορεί νά είνε εύμενής, 
έφ’ δσον ή προβολή των συμπίπτει μέ άλλας πού 
γίνονται είς τήν Ταράτσαν τοΰ ξενοδοχείου Exelcior 
πράγμα πού έπέβαλε τό κολοσσιαϊον πρόγραμμα 
τών έορτών τής έβδομάδος. Είνε φανερόν έξ άλλου 
δτι τό Κοινόν, κουρασμένον άπό τό νά παρακολου- 
θή έπί 2 1)2 ώρας τήν προβολήν ένός Φίλμ, εύρίσκε- 
ται σέ άδυναμία νά παραμείνη στήν αίθουσα προ
βολών έν συνεχεία 2 ή 21)2 ώρας άκόμη διά νά πα
ρακολουθήσω τήν' προβολήν τοΰ ,άμέσως έπομένου 
έργου, πράγμα πού άδικεΐ εύνοήτως τό δεύτερον 
τοΰτο Φίλμ. η

Π.χ. τό γερμανικόν Φίλμ «Der alte und der gunge’ 
Konig», θά εϊχεν άσψαλώς άκόμη μεγαλειτέραν έπι
τυχίαν, έάν ή προβολή του δέν ήρχιζεν είς τάς 11 1)2 
μ. μ. καί έπειτα άπό τήν προβολήν τοΰ άγγλικοΰ 
Φίλμ «Rosambo», διαρκέσασαν έπί 2 1)2 περίπου ώ
ρας, ήτοι άπό τάς 9-11 1)2 μ.μ., τοΰ όποιου όμολο- 
γητέον δτι αί έξοχαι φωτογραφίαι έκράτησαν άμεί- 
ωτον τό ένδιαφέρον τών θεατών.

Ό ιταλικός Τύπος δέν παρέλειψε νά γράψη κο- 
λακευτικώτατα διά τό γερμανικόν Φιλμ έπα_ινών τό 
θαυμάσιο παίξιμο τοΰ Emil Jannings, ό όποΐος_έχει 
κατορθώσει νά ένσωματώση τόν χαρακτήρα τοΰ βα- 
σιλέως τών Πρώσσων Στρατιωτών.

Τό Πολωνικόν Φίλμ «Dzien Wielkiej Pryygody— 
Ή ήμερα τών μεγάλων περιπετειών», δέν παρουσίασε 
καί τόσον μεγάλο ένδιαφέρον. Εΐνε ένα Φίλμ, σχε
τικό μέ τήν πολωνικήν νεολαίαν μέ τόπον ύποθέ- 
σεως τήν Επάνω Τάτρα παρά τά πολωνο—τσεχο
σλοβακικά σύνορα, μέ διαδοχικές σκηνές καί χιονο
δρομίες τών χιονισμένων βουνών τής βορείπυ Εύ- 
ρώπης. Τό Φίλμ κατεσκευάσθη διά τήν panta—Film 
Konzere, μέ βεζισέρ τόν Joseph Sejtes, κατόπιν ένός 
χειρογράφου τοΰ Φερδινάνδου Γκέτελ είς τά άτελιέ 
τής Falanga έν Βαρσοβία.

"Ενα μεγάλο άμερικανικό Φίλμ τών ’Αδελφών 
Warner μέ τίτλον «Black- Fury- «‘Η μαύρη Μαινάς» 
έπαίχθη σ’ ένα άμερικανικό άνθρακωρυχεΐο.

"Εργον τρεχουμένης κινηματογραφικής τέχνης, 
στερούμενον δμως ύψηλοτέρων έννοιών»·

Τό «Curly Tops», έργον παραγωγής τής Fox-Film, 
μέ σκηνοθέτην τόν Irving Cummings, είς τό όποιον 
βρίσκεται καί πάλιν στις δόξες του δ περίφημος 
παιδικός άστήρ, ή Shirley Temple.
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Τό βράδυ τής περασμένης Τετάρτης (21 Αύγου
στου) ή μεγάλη ταράτσα τοΰ gxelcior—Hotel ύπερ
πλήρης άπό τόν κόσμο, ποΰ έστριμώχθη διά νά πα
ρακολουθήσω τήν προβολή τοΰ ’Ιταλικού Φιλμ 
«Scarpe al Sole», κατασκευασθέντος μέ τήν 
συνεργασίαν τών Ιταλικών οίκων «Industrie Cine 
matograficbe Italiane» κα'ι «Artisti Associate τής Ρώ 
μης καί μέ τήν άρωγή τοΰ Ίταλικοΰ Υπουργείου 
τών Στρατιωτικών. Πρόκειται περί μιας Soiree de 
Gala, τήν όποιαν τιμούν διά τής παρουσίας των, μέ 
πολλάς άλλας προσωπικότητας, ό Δούξ τής Γένοβας 
και ό Πρίγκηψ Νικόλαος τής 'Ρουμανίας.

Είναι τό πρώτον κατ’ έξοχήν πολεμικόν Φίλμ τής 
Ιταλίας είς τό όποιον καί έδόθη μεγάλη σημασία, 
διότι είναι τό πρώτον τοιοΰτον πού παρήχθη ύπό 
τήν αιγίδα τοΰ νέου καθεστώτος τής Βιομηχανίας 
τών ταινιών έν Ιταλία, διαφέρει δέ άπό δλα τά 
άλλα σχετικά ξένα Φίλμ, διότι είνε τό μοναδικό πο
λεμικόν τοιοΰτον πού2«έγυρίσθη» είς τούς τόπους καί 
τάς θέσεις ένθα διεδραματίσθησαν τά γεγονότα καί 
ή έν γένει ύπόθεσις τοΰ Έργου. Τόπος τής ύποθέ- 
σεωςεϊνε τό χωρίον vigoui, τό όποιον είχε κατα- 
ληφθή ύπό τών αύστριακών κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
Μεγάλου Πολέμου, τό δρος Tomafico καί αί Δαλμα- 
ιικαί "Αλπεις είς δψος 3.200 μέτρων ύπέρ -ήν θά
λασσαν.

_ Είς τό Φιλμ πρωταγωνιστούν οί ’Ιταλοί Κυνηγοί 
τών “Αλπεων καί διαδραματίζονται εις αύτό αί μά- 
χαι τών ιταλικών όρεινών στρατευμάτων κατά τών 
αύστριακών, θέμα δηλαδή σχεδόν δμοιο μέ ένα προ
γενέστερο γνωστό Φίλμ «Βουνά στής Φλόγες» τής 
Trenker-Film.

Τό «Scarps al Sole» έσκηνοθέτησεν ό Marco Elter. 
Πρωταγωνιστούν οί Cammilo Gillotto, Carlo Zodo- 
vici, Isa Pol , Nelly Corradi κλπ. Ώς βάσις τοΰ χει
ρογράφου έχρησίμευσεν ένα βιβλίον τοΰ γνωστού 
ΊταλοΟ συγγραφέως Paolo Moneli. Μουσική τοΰ 
Antonio Veretti.

Χθές τό βράδυ έγένετο στή Βενετία ή προβολή 
του γερμανικοΰ Φίλμ «Ό θρίαμβος τής θελήσεως» 
Triomph des Willens», σημειώσαντος έπιτυχίαν πα
νηγυρικήν.

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΝ

Ή φορολογική υπηρεσία τής γερμανικής πρω- 
τευούσης άνακοινοΐ τούς κάτωθι αριθμού::

*0 αριθμός τών έπισκεφθέντων τά 388 έν λει
τουργία Κινηματοθέατρα τής πόλεως, άνήλθον είς 
2 540.599 πρόσωπα κατά τόν παρελθόντα Ιούνιον

Τά έσοδα τών Κινηματοθεάτρων ύπελογίσθησαν 
εις μάρκα 1.920.984 και άντιστοίχως ό φόρος τοΰ 
γερμανικού Δημοσίου είς μάρκα 138.106 μέ πο
σοστόν 7.19 ο]ο.

Τά αποτελέσματα τοΰ ’Ιουνίου, συγκρινόμενα 
πρός τά τοΰ Μαΐου, παρουσιάζονται ήλαττωμένα

Ταΰτα έχουσιν ώς έξής :
Κινηματοθέατρα λειτουργήσαντα 391
Έπισκέπται 3 972.899
Εισπράξεις Κινηματοθ. R. Μ. 3.085.253
Φόρος Δημοσίου » 202.043

Υψος ποσοστού 6.55 ο]ο
Επίσης ο εφετεινος ’Ιούνιος έν συγκρίοει μέ 

τον ’Ιούνιον τοΰ 1934, παρουσιάζει μείωσιν εσόδων.

ΔΙΛΖΥΠΟΝ ΦΡΑΪΛΙΧ—ΑΛΠΑΡ
’Ιδού καί ένα διαζύγιον, τό όποιον ένδιαφέρει 

ολους τούς φίλους τοΰ κινηματογράφου καί είς τό 
όποιον άναμιγνΰονται πλήν τών συνήθων έρωτικών 
περιπλοκών καί πολιτικοί λόγοι. Πρόκειται περί τοΰ 
διαζυγίου τών γνωστών άστέρων τοΰ κινηματογρά
φου ΓοΟσταβ Φραϊλιχ καί τής Γκίττα Άλπαρ ‘Η 
Γκίττα Άλπαρ, τής όποίας τήν ώραίαν φωνήν έξε- 
τίμησαν οί έλληνες άπό διαφόρους ταινίας, είναι 
έβραία καί ώς τοιαύτη δέν έχει πλέον καμμίαν έλ- 
πίδα καλλιτεχνικής δράσεως είς τήν χιτλερικήν Γερ
μανίαν. Μέ τήν συγκατάθεσιν λοιπόν τοΰ συζύγου 
της αρχικώς, ,έψυγεν πρό έτους άπό τήν Γερμανίαν 
καί έγκατεστάθη είς τήν Βουδαπέστην. Πρό καιροΰ 
δμως ό σύζυγος Φραϊλιχ τήν έκάλεσε νά έπανέλθη 
είς τό Βερολΐνον δπου αύτός θά τής έξησφάλιζεν 
δλα τά μέσα τής άνέτου ζωής. ‘Η Γκίττα δμως ά- 
πήντησεν, δτι δέν μπορούσε νά έγκαταλείψη τό καλ
λιτεχνικόν της στάδιον καί κατά συνέπειαν δέν θά 
έπέστρεφεν εις τήν Γερμανίαν. Έν τώ μεταξύ ή 
Άλπαρ μέ είδικώς μισθωθέντας μυστικούς, κατώρ 
θωσε νά έξακριβώση δτι ό σύζυγός της είχε συνά- 
ψη_ίδιαιτέρας σχέσεις μέ άλλην γνωστήν ήθοποιόν 
τοΰ κινηματογράφου τήν Λίντα Μπαάροβα, ή όποία 
ήμπορεΐ νά μήν έχη τήν θαυμασίαν φωνήν τής Άλ
παρ, άλλ’ είνε νεωτέρα καί ώραιότερα. Καί ουτω 
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τοΰ Βερολίνου, ένω ό Φραί- 
λιχ έζήτει τό διαζύγιον, λόγω τής άρνήσεω'ς τής συ
ζύγου του δπως έπανέλθη ύπό τήν συζυγικήν στέ
γην, ή Γκίττα τό έζήτει έπίσης, άλλά λόγω τής α
πιστίας τοΰ συζύγου της.

Καίτοι δέ ή Γκίττα είναι έβραία, αί άποδείξεις, 
τάς όποίας προσήγαγε ήσαν τόσον πειστικοί ώστε, 
τό δικαστήριον έδικαίωσεν αύτήν καί άπέρριψε τήν 
αϊτησιν τοΰ συζύγου της.

ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Κα9’ u πληροφορούμεθα έκ Νέας 'Υόρκης, θρα- 
σύτατος βομβαρδισμός εναντίον δύο έκ τών κεντρι- 
κωτέρων Κινηματογράφων τού Μπροντγουαίη, έλα
βε χώραν πρό τινων ημερών, Αί ριφθιϊσαι βόμβαι 
ευτυχώς δέν προΰξένησαν εϊμή μικροβλάβας. Τά γε
γονότα έδημιούργησαν μέγιστον πανικόν εις τό πλή
θος, δεικνύουν δέ προφανέστατα δτι τά ριζοσπα
στικά κύματα τών απεργών, υποκινούμενα άπό τά 
επαναστατικά κηρύγματα τών κομμουνιστών, αρχί
ζουν νά ξεσπούν μέ μεγάλον θόρυβον.. !

Αί σημειωθεΐσαι βομβαρδιστικοί, ώς ανωτέρω, 
άπόπειραι κατά τών δύο Κινηματοθεάτρων τής 
’Αμερικανικής μεγαλουπόλεως, έξηκριβώθη έκ τών 
γενομένων ανακρίσεων, δτι οφείλονται είς μίαν 
προσφάτως έκκραγεΐσαν απεργίαν τών μηχανικών 
προβολών ταινιών.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΦΙAM ΤΟΥ ΡΟΝΑΑΝΤ ΚΟΛΜΑΝ
Είς τάς 12 Αύγούστου ήρχισε τό «γύρισμα» τοΰ 

πρώτου φιλμ τοΰ Ρόναλντ Κόλμαν διά τήν «Φόξ» 
«Ό άνθρωπος πού άνετίναξε τό Μόντε Κάρλο». Τό 
φιλμ αύτό, τό όποιον «γυρίζεται», ύπό τήν καλλι
τεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Ντάρρολ Τζάνουκ, πιστεύ
εται δτι θά άποτελέση τήν ώραιοτέραν μέχρι σήμε
ρον δημιουργίαν τοΰ δημοφιλούς άγγλου καλ
λιτέχνου.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΕΙΛΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ - ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ
τόν άλλον καί φαίνεται δτι τό κακό δέν πρόκειται 
τούλάχιστον πρός τό παρόν νά σταματήση. ’Εννοεί
ται δτι ή διάσημη «βεντέττα» κάθε φορά πού άγα 
πάει ένα φίλο της τοΰ όρκίζεται δτι είνε ό πρώτος 
κι’ ό τελευταίος έρως της. Δέν διαφέρει δηλαδή κα
θόλου άπό τις άλλες γυναίκες. Τόν τελευταίο καιρό 
λοιπόν είχε συνδεθή μέ κάποιον "Αγγλο έκατομμυ- 
ριοΰχο, μέ τόν όποιον καί περνοΰσε εόθυμα τις νύ
χτες της στά διάφορα κέντρα. Έκε_ίνη άκριβώς τήν 
έποχή άρχισε κοί τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ_τοΰ Τζών 
Μπόλς. Ή Γκλόρια Σβάνσον άπό τις πρώτες ερωτι
κές σκηνές τοΰ έργου, κατάλαβε δτι αύτός ό γόης 
τοΰ Χόλλυγουντ θά ή’αν γι’ αύτήν ό ιδεώδης φίλος. 
Τοΰ ,. «ρίχτηκε» λοιπόν μ’ δλα τά μέσα καί μ’ δλη 
τήν γυναικεία πονηρία καί πείρα της. Ό Τζών 
Μπόλς πού δέν είνε μάρμαρο, δέχτηκε νά προσθέση 
άκόμη μιά περιπέτεια στή ζωή του. Κι’ έτσι μεταξύ 
τής Γκλόρια Σβάνσον κι’ αύτοΰ άρχισε ένα.,, περι
παθές ειδύλλιο.

Ό ’Άγγλος δμως έκατομμυριοΰχος δταν έμαθε 
αύτή τή νέα περιπέτεια τής φίλης του έγινε έξω 
φρενών κι’ άπεφάσισε νά τής παίξη ένα άσχημο 
παιχνίδι. Διάλεξε ένα ώμορφο κομπάρσο τόν έντυσε 
σάν βαθύπλουτο τζέντλεμεν καί τής τόν παρουσία
σε ώς ένα λόρδο φίλο του πού είχε έρθη άπό τό 
Λονδΐνον. Ή Γκλόρια Σβάνσον γοητευμένη άπό τήν 
ώμορφιά τοΰ λόρδου κι’ άπό τόν τίτλο του, σκέφθη- 
κε δτι δέν θά ήταν άσχημα άν συνεδέετο κοιί μ’ένα 
"Αγγλο εύγενή. Τόν προσκάλεσε λοιπόν στή βίλλα 
της, τόν παρεκάλεσε νά τήν συνοδεύση σέ μερικά 
κέντρα καί προθυμοποιήθηκε νά τοΰ δείξη τό Χόλ- 

■ λυγουντ. Ό κομπάρσος έπαιξε περίφημα τό ρόλο 
ίΐ-^ου, κι’ ήταν ενθουσιασμένος πού, έπί τέλους είχε 

ρρή τόν τρόπο νά κερδίζη άρκετά δολλάρια καί νά 
γλεντάη τζαμπέ.

Μά ό Τζών Μπόλς δταν έμαθε κι’ αυτός μέ τ« 
σειρά του τό ειδύλλιο τής φίλης του μέ τόν ψευτο 
λόρδο, έγινε έξω φρενών καί άπήτησε άπό τήν 
Γκλόρια Σβάνσον νά διαλέξη έναν άπό τούς δυό: 
αύτόν ή τόν λόρδο. Ή «βεντέττα» φυσικά έθεώρησε 
καλόν νά διαλέξη τόν λόρδον.ΚΓ ό Τζών Μπόλς διέ
κοψε κάθε σχέσι μαζύ της, πειραγμένος γιατί τόν 
είχε προσβάλει τόσο πολύ.

Μά σάν νά μή έφτανε αύτή ή στενοχώρια του, 
ό "Αγγλος φίλος τής Γκλόριας Σβάνσον κατάλαβε 
δτι είχε έρθη ή κατάλληλη στιγμή γιά νά δώση τή 
«χαριστική βολή» στά θύματά του. "Ενα βράδυ λοι
πόν κάλεσε μερικούς φίλους του «άστέρες» στή. βίλ- 
λά του καί τούς διηγήθηκε αύτή τήν εϋθυμη ιστο
ρία. "Ολοι γέλασαν φυσικά μέ τήν καρδιά τους κι’ 
ή κακές γλώσσες τοΰ Χόλλυγουντ έσπευσαν νά δια
δώσουν παντού τό πάθημα τών δύο άστέρων» τής 
Σβάνσον καί τοΰ Μπόλς. Καθώς δέ γράφουν τά «Κι
νηματογραφικά Νέα» ή Γκλόρια Σβάνσον άρρώστησε 
άπό τό κακό της. "Οσο γιά τόν Τζών Μπόλς δέν 
τολμάει πειά νά κάνη τόν... γόητα, γιατί θυμάται τό 
ρεζιλήκι πού έπαθε μέ τόν απλό κομπάρσο.

Καθώς βλέπετε ή δόξα τών «άστέρων» κρέμεται 
σέ μιά κλωστή. Αλλοίμονο δέ άν τύχη καμμιά μέρα

L αύτή ή κλωστή νά σπάση ! Τότε άντίο έρωτες καί
. δολλάρια! Οί «άστέρες» μεταβάλλονται σέ διάτ-

τοντες!
ι * *

"Ενα περίφημο έργο τής Κάτε φόν Νάγκυ πρό
κειται ν’ άπολαύσουν σέ λίγο οί φίλοι τοΰ κινημα
τογράφου. "Εχει τόν τίτλο δ «Διάβολος στήν Μπο- 
τίλλια» κι’είνε ένα άπό τά πιό ώμορφα φιλμ τής 
«ΟΟφα».

Ή Γκράς Μούρ είναι μία άπό τις περίεργες ώ 
μορφιές τής φιλμουπόλεως. "Εχει λοξά μάτια σαν 
τις έξωτικες γυναίκες τής Άπω ’Ανατολής, σαρκώ
δη χείλη σάν τά ούρί τοΰ Παραδείσου τοΰ ’Αλλάχ 
καί τήν πιο ύπέροχη έπιδερμίδα. "Οσο γιά τό σώμα 
της αύτό πειά είνε ένα άληθινό ποίημα. Γι’ αύτό 
κΓ έκείνη δέν παύει νά τό έπιδεικνύη στις κοσμικές 
πλάζ καί στήν όθόνη τοΰ κινηματογράφου. Οί θαυ
μαστοί της κάνουν κάθε τόσο ένο σωρό τρέλλες γιά 
νά τής κινήσουν τό ένδιαψέρον κι’ είνε πρόθυμοι νά 
σπαταλήσουν τήν περιουσία τους γιά νά ικανοποιή
σουν τ'ις ιδιοτροπίες της. Ή Γκράς Μούρ θεωρείται 
σήμερα στό Χόλλυγουντ ώς μιά άπό τις πιό έκλε- 
κτές «βεντέτες» κι’ είνε ικανή νά ζωντανέψη μέ τις 
τρυφερότητές της άκόμη κΓ ένα άγαλμα! Αύτή λοι
πόν τήν χαριτωμένη «βεντέττα» πρόκειται νά τήν ά- 
πολαύσουν οί φίλοι τοΰ κινηματογράφου στή νέα της 
δημιουργία, στό φίλμ «Άγάπαμε πάντοτε»,τό όποιον 
είναι ένα άπό τά πιό ώμορφα τής έφετεινής παρα
γωγής. * *

Στό Χόλλυγουντ τελείωσε αύτές τις μέρες τό 
«γύριομα» τής περίφημης όπερας «Μποέμ», στήν ό 
ποία ώς γνωστόν πρωταγωνιστούν δ Ντούγκλας 
Φαίρμπανκς, ή Γερτρούδη Πάουρενς, ή Κάρολ Γουό- 
τερ καί άλλοι. Εννοείται δτι οί κριτικοί τής Εύρώ- 
πης είναι έπιφυλακτικοί στίς κρίσεις τους γι’ αύτό 
τό έργο, επειδή έχουν χάσει τήν έμπιστοσύνη τους 
γιά τούς ’Αμερικανούς σκηνοθέτας καί τούς ήθο- 
ποιούς. Κι’ αύτή ή όπερα θέλει—δπως λένε—πολύ 
αίσθημα καί τρυφερή καρδιά, πράγματα πού δυστυ
χώς δέν τά έχουν οί ’Αμερικανοί.

Ή «Ο5Φα».απέκτησε ένα νέο άστρο», τό όποιο 
είνε ύπερβολικά έπικίνδυνο γιά τή Λίλιαν Χάρβεϋ. 
Πρόκειται γιά τήν Μαρίκα Ρόϋκ, ή όποία μοιάζει 
πάρα πολύ τής διάσημης «βεντέττας», κι' άσφαλώς 
γρήγορα θά έπισκιάση τή δόξα της. Ή Μαρίκα 
Ρόϋκ γεννήθηκε στήν Αίγυπτο, μά ό πατέρας της 
είνε άπό τή Βουδαπέστη. ’Έχει περίφημη φωνή καί 
μιά άσύγκριτη ώμορφιά, πού θά τής έξασφαλίση 
πλήθος θαυμαστών.

* ** /Ή Μέρλ Όμπερόν, ή διάσημη ήθοποιός, έγκατε- 
λειψε τά χειροκροτήματα τών θεάτρων κι’ ήρθε στό 
Χόλλυγουντ γιά νά «γυρίση» διάφορα έργα. Είνε 

, ένθουσιασμένη άπ’ αύτή τήν άλλαγή τής ζωής της 
κι’ έχει τόσο κέφι πάλι νά έργασθή ώστε οί σκηνο 
θέται τών διαφόρων «στούντιο» άγωνίζονται ποιος 
νά τήν πείση νά συνεργασθή μαζύ του

* %Ή «Φόξ Φίλμ» μεταξύ τών διαφόρων έργων που 
θά παρουσιάση τόν ποοσεχή χειμώνα, θά προβάλη 
κι’ ένα φίλμ τοΰ Τζών Μπόλς καί τής Γκλόριας 
Σβάνσον. Αύτή ή άειθαλής καλλιτέχνις, ή όποια χά
ρις στά ίνστιτοΰτα καλλονής διατηρεί άκόμη δλη τή 
γοητεία της, δικαιολογεί θαυμάσια τή γνώμη, δτι ή 
καρδιά δέν γερνάει ποτέ. Τελευταίως μάλιστα έγινε 
άφορμή ένός πολυκρότου σκανδάλου, τό όποιον ξέ
σπασε είς βάρος τοΰ άτυχου Τζών Μπόλς. Πρόκειται 
γιά μιά κωμικοτραγική ιστορία πού διεσκέδασε τούς 
Αμερικανούς μέ τις λεπτομέοειές της. Άφορμή φυ
σικά ήταν ό έρως. "Ενας έρως δμως ύπερβολικά 
παράξενος μ’ άνυπολόγιστες θυσίες κι’ άφθονα δά
κρυα έκ μέρους τής ώμορφης «βεντέττας».

Ή Γκλόρια Σβάνσον πρέπει νά ξέρετε, δτι έχει 
πολύ τρυφερή καρδιά καί διαρκώς είναι έρωτευμέ- 
νη. Οί άνδοες διαδέχονται στήν καρδιά της ό ένας
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Συγκροτήσατε μερικούς τίτλοι
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, έξαιρετικής παραγωγής μας
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ΚΟΛΑΣΙΣ 
ΡΩΜΑΝΤΖΟ 
ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
Η Α. Μ. Η ΜΟΔΑ 
ΙΛΙΓΓΟΣ 
ΜΠΑΜΠΟΥΝΑ 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ

ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΕΡΤ 
ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ

ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ 
Κά&ε ταινία μας έχει 

Δια&έτομεν 60 φίλμς παντός είδους, <$ράμαίφριπετειώδι/, αίσΰηματικά, κοινωνικά, όπερέττες, 
κωμωδίΛου - μπόϋς

Έπί πλέον τά μιφκά είς τόν κύαμον :

Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΑΝΤΙΖΗΛΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 
MAPI ΓΚΑΛΑΝΤ 
ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 
ΡΑΜΟΝΑ 
ΥΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΑΣ 
ΤοΤΑΓΚΟτου ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
(ραΑισμέν^ν τήν έπιτυχίαν.

ΦΟΞ ΦΙΛ/η I
ΚΕΝΤΡΙ»

ΑΛΑΣ] A. Ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΟΣ EMM. ΜΠΕΝ/ΚΗ, 6 (/λεγαρον kastopia)
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑΝ
Λόγω τοΰ παγκοσμίου ενδιαφέροντος, τό όποιον 

άπό τίνος προκαλεΐ τό Ίταλο αίθιοπικόν ζήτημα καί 
ή μεταξύ τών δύο χωρών τελευταία έντασις τών σχέ
σεων, προθυμοποιούμεθα νά μεταφέρωμεν είς τάς 
στήλας μας μερικά ενδιαφέροντα πράγματα άπό 
έκεΐνα, τά όποια άναγράφονται είς εν τών σοβαρω- 
τέρων ήμερησίων φύλλων τοΰ συναδέλφου γερμανι
κού Τύπου, τήν Licht Bild Biihne τοΰ Βερολίνου

Ό Δόκτωρ Martin Rikli, δ γνωστός διά τά άνά 
τόν κόσμον ταξείδιά του, κινηματογραφικός άντα 
ποκριτής τής Οΰφα, έπανήλθεν έξ ’Αβησσυνίας είς 
ο μα νίαν, έπειτα άπό πεντάμηνον έκεΐσε διαμονήν, 
άφ’ένός μέν διότι έθεώρησεν ώς έπικίνδυνον σήμερον 
τήν περαιτέρω έν ’Αβησσυνία διαμονήν του καί έφο- 
βήθη μήπως ή πιθανή έκκρηξις τοΰ πολέμου θά τόν 
ΰπεχρέωνε νά παραμείνή άκουσίως καί έπί μακρόν 
χρόνον έκεΐσε, άφ’ ετέρου δέ διά τόν άπλούστατον 
λόγον δτι έξακολουθεΐ σήμερον ή φοβερά τρίμηνος 
έποχή τών βροχών, ή όποία κάθε άλλο παρά ευνοϊ
κή εΐνε διά κινηματογραφικός εργασίας.

Ό Δόκτωρ 'Ρίκλι έκόμισε μεθ’ έαυτοΰ ταινίας 
πλέον τών 10.000 μέτρων καθώς καί 2500 φωτογρα
φίας έν στάσει.

"Αξιόν ιδιαιτέρας σημασίας εΐνε δτι ύπήρξεν ό 
μόνος κινηματογραφικός άνταποκριτής τοΰ κόσμου 
είς τήν μαύρην Αύτοκρατορίαν.

Δημοσιογράφους, περί τους είκοσι τόν άριθμόν, 
άπέστειλαν είς ’Αβησσυνίαν αί διάφοραι χώραι τοΰ 
κόσμου, ένώ τά κινηματογραφικά ούδείς άλλος έπε- 
ξεργάσθη, είμή μόνος δ Rikli, έξ οΰ καί ή έπιτυχία.

’Από τό πλούσιον, ποικίλλον καί άξιον πράγματι 
θαυμασμού κινηματογραφικόν ύλικόν του, έναποθη- 
κευθέν παρά τή Οΰφα, άγοράζει σήμερον δλος ό 
κόσμος, διότι ούδεμία άληθώς χώρα προκαλεΐ σήμε
ρον τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον τοΰ παγκο
σμίου κοινοΰ δσον ή ’Αβησσυνία. Τοιουτοτρόπως δ 
Δόκτωρ Rikli παρουσιάζει σήμερον μίαν αύτόχρη- 
μα εξαιρετικήν φυσιογνωμίαν, όχι μόνον διά τόν 
κινηματογραφικόν κόσμον τής Γερμανίας, άλλά δΓ 
ολόκληρον τήν ΰφήλιον.

Παραπλεύρως τήο καθαρώς έκπολιτιστικής κινη
ματογραφικής έργασίας του, ώς άνωτέρω, μετέφερεν 
ό Δόκτωρ ‘Ρίκλι ένα μέγαν άριθμόν άκτουαλιτέ δι1 
εβδομαδιαία προγράμματα, αί όποιαι θά γίνουν 
λίαν εύπρόσδεκτοι άπό δλα τά Κινηματοθέατρα τοΰ 
Κόσμου.

’Από τό κομισθέν παρά τοΰ ίδιου κινηματογρα
φικόν ύλικόν θά κατασκευασθώσι 4 Φίλμ, σχέσιν έ- 
χοντα μέ τά έθιμα καί τήν έν γένει ζωήν τής Αι
θιοπίας.

Τό πρώτον έκ τούτων ύπό τόν τίτλον:
«Γύρω άπό τό Αύιοκρατορικδν Άνάκτορον της 

' ΑντΙς Άμπέμπα»
θά δείχνη πώς ζή καί κατοικεί δ Αΰτοκράτωρ Χαϊλέ 
Σελάσιε μέ τήν οίκογένειάν του. θά μπορέση κα
νείς άπό τό Φίλμ αύτό νά λάβη μιά ιδέα περί τοΰ 
πώς άνατρέφονται τά παιδιά τοΰ Αύτοκράτορος, πώς 
άσχολοΰνται μέ τά σπόρ καί μέ τά παιγνίδια τους. 
’Ενδιαφέρουσα έπίσης θά είναι ή προβολή τοΰ Μπα- 
λέττου τοΰ Λυκείου τής Αύτοκρατείρας, ύπό τής 
ιδίας άνασυσταθέντος, ώς καί δλα τά γεγονότα πού 
λαμβάνουν χώραν έντός καί γύρω τών ’Ανακτόρων.

Τό δεύτερον Φίλμ ύπό τόν τίτλον :
«Ή θρησκευτική ζωή τής ’Αβησσυνίας» 

δίδει μίαν ιδέαν τών θρησκευτικών έν γένει ιεροτε
λεστιών έν τή Χώρα.

Οί Άβησσυνοί εΐνε χριστιανοί Κόπται, άνώτατος 

δέ ιεράρχης αυτών εΐνε ό Abuna, δ όποιος έμφα- 
νίζεται είς τό Φίλμ αυτοπροσώπως.

θά ίδωμεν έπίσης έπί τής οθόνης τόν έξομολογη- 
τήν τής αύτοκρατείρας.

'Ο Δόκτωρ Rikli έπέτυχεν νά κινηματογραφήση 
ωσαύτως διαφόρους θρησκευτικός έορτάς, ώς τήν 
τής Κυριακής τών Βαΐων, τοΰ Πάσχα, έορτάς τών 
ομαδικών προσευχών καί χορούς τών ‘Ιερέων.

Ί ό τρίτον Φίλμ, φέρει τόν τίτλον :
«Χαράρ, έ'να κένιρον πολιτισμού τών Σομαλών 

έν ’ Αβησσυνίφ»
καί στρέφεται περί τά εύφορα τοποϊα τής πρός Νό
τον τής Χώρας πόλεως τοΰ Χαράρ, ήτις είς πα\αιο- 
τέραν έποχήν ήτο προσηρτημένη είς τήν Αίγυπτον.

Τό πλέον δμως έξαιρετικόν ένδιαφέρον τοΰ παγ
κοσμίου Κοινοΰ θά προκαλέση τό τέταρτον Φίλμ 
ύπό τόν τίτλον :
•Ή έπισιράτευσις τής νεολαίας σ’ ενα μαύρο 

τμήμα ϊής Γής·,
διότι άπό τό Φίλμ αύτό θά μπορέση κανείς νά έχη 
μία περιεκτική ιδέα τών προσπαθειών τοΰ Αύτοκρά
τορος διά τήν έκ μιΧράς ήλικίας σωματικήν καί πνευ
ματικήν διαπαιδαγώγησιν τής μαύρης νεολαίας τοΰ 
Βασ.λείου του.

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον, δ Αύτοκράτωρ έκτισε 
Σχολεία καί οικοτροφεία, μέσα είς τά όποια τά 
παιδιά, οί έφηβοΓκαί οί άπελεϋθερωθέντες σκλάβοι 
θά έκπαιδεύωνται.

Λειτουργούν είς τήν πρωτεύουσαν τής ’Αβησσυ
νίας Addis—Ababa τρία Κινηματοθέατρα ήμερησίως 
τά όποια προβάλλουν ώς έπί τό πλεϊστον γαλλικός 
ταινίας, διότι παρά τή άνεπτυγμένη κοινωνία τών 
Άβησσυνών έπικρατεϊ ή γαλλική γλώσσα.

Μία παράδοξος περίπτωσις,· ή όποία μόλις θά ;ή- 
δύνατο νά συμβή είς δλον τόν κόσμον, εΐνε δτι είς 
ενα Κινηματοθέατρον τής Addis—\baba ύπάρχει ένας 
κωφάλλαλος μηχανικός προβολών 1 Τόν άνθρωπον 
τοΰτον, δ όποιος ήτο ήδη μηχανικός προβολών βω
βών ταινιών, τόν άγκαζάρησαν άπλούστατα διά τήν 
προβολήν ήχητικών ταινιών, διότι δέν ευρισκαν άλ
λον άνθρωπον δυνάμενον νά χειρισθή τά σχετικά 
μηχανήματα.

"Εν γεγονός ιδιαιτέρας σημασίας ήτο δτι ό Δό
κτωρ Rikli, πρό τής έξ ’Αβησσυνίας άναχωρήσεώς 
του, έπέτυχε τήν προβολήν τών πρώτων Γερμανικών 
άκτυαλιτέ τής χώρας είς εν τών Κινηματοθεάτρων 
τής Addis—Ababa, τά όποια ή Ουφα, εύθύς άμα τή 
άφίξει των είς Γερμανίαν, έπεξεργάσθη καί τά ξανά 
έστειλε είς τήν ’Αβησσυνίαν συναρμολογημένα. 
Έγένετο έπίδειξις τούτων είς μίαν έπίσημον Κυρία- 
κάτικην παράστασιν. Πλησίον τών πολλών άλλων 
άξιωματούχων καί ύπαλλήλων, προσήλθεν έπίσης καί 
δ Διοικητής μέ άκολουθίαν 30 ύπηρετών, Μή νομί- 
σητε δμως δτι είσήλθε δωρεάν είς τόν Κινηματογρά
φον. ’Ω ! "Οχι! έπλήρωσε, τόσον διά τόν έαυτόν 
του, δσ>ν καί διά τούς 30 άνθρώπους του. Μή φαν- 
τασθήτε δέ δτι αί τιμαί τών εισιτηρίων εΐνε τόσον 
εύθυναί είς τά Κινηματοθέατρα τής Addis—Ababa ! 
Ή τιμή έκάστης θέσεως ύπολογιζομένη είς έλληνι- 
κόν νόμισμα στοιχίζει μεταξύ 165 -185 δραχμάς ! 
Τήν τιμήν αύτήν πληρώνουν οί άξιωματοΰχοι κ.λ.π. 
καί διά τήν άκολουθίαν των.

“Αμα ώς ό Διοικητής μέ τήν άκολουθίαν του έ- 
λαβον θέσεις είς τό Κινηματοθέατρον καί εΐδεν δτι 
άρξαμένης τής παραστάσεως, δέν εΐχον καταληφθή 
δλαι αί θέσεις, είπε: «άν έγνώριζα δτι ύπήρχον έδώ 

τόσαι πολλαί θέσεις κεναί, θά μποροΰσα νά φέρω 
μαζύ μου καί δλους τούς άλλους ύπηρέτας».

’Από τά άποτελέσματα τής προβολής μέ τις ώ· 
ραΐες καί ζωντανές εικόνες της έμεινε τόσον ικανο
ποιημένος δ Διοικητής, ώστε διέταξε καί διά δευτέ- 
ραν φοράν τήν προβολήν των. Μεθ’ δ έκάλεσεν είς 
τέϊον τόν δόκτωρα Rikli, είς ένδειξιν δέ εύχαριστιών, 
κατά τόν άποχωρισμόν, έδώρησεν είς αυτόν έναν 
κολοσσιαΐον έλεφαντόδοντα !

Έπί πολλάς εβδομάδας δ δόκτωρ Rikli έταξεί- 
δευοεν μέ τόν Αύτοκράτορα μέσω τή,ς’Αβησσυνίαςκαί 
έτυχεν πολλών έκ μέρους τοΰ Αύτοκράτορος διευκο
λύνσεων διά τούς σκοπούς τής έν ’Αβησσυνία δια 
μονής του

Μέ τήν Κινηματογραφικήν μηχανήν άνά χεΐρας, ό 
δόκτωρ Rikli ήχμαλώτησε τήν ζωήν καί τόν πολιτι
σμόν μιας ξένης χώρας, καί τοΰ λαοΰ της, δστις ά 
πεφάσισε, διά τήν άξιοπρέπειάν του, καί διά τά έπί 
τής ζωής του δικαιώματα, νά πολεμήση σκληρά καί 
άλύπητα

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΖΩΗ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
“Ολα τ<ι προγράμματα και τών 15 Κινηματο

θεάτρων τής γαλλική; πόλεως τής Μεσογείου, ποΰ
συγκεντροινει κατ’ έτος τούς πολυεκατομμυριυυχους 

“ ' παραθεριστάς άπό δλον τόν Κόσμο, αναγράφουν ή
μερησίως άπό 3 μεγάλα φίλμ, πράγμα ποΰ σημαί
νει δτι παίζονται κάθε μέρα στή Nice 44 μεγάλα
έργα

Αί προβολαί αρχίζουν εις τος 8.30 μ μ., ένώ τά 
Κινηματοθέατρα άνοίγουν συνήθως μία ολόκληρη 
ώρα πρό τής έ<άρξεως, εξασφαλίζει δέ κανείς μίαν 
θέσιν αντί τριών γαλλ. φράγκων, δηλαδή μέ δραχ
μάς 21.

'Υπό τοιούτους δυους, οί όποιοι μόλις έπιτρέ 
πουν εις τούς θεατρώνας νά καλύπτουν τά έξοδά 
τους, εξάγεται τό ασφαλές συμπέρασμα δτι κατά 
τήν έφετεινήν θερινήν σαιζόν δέν κατώρθωσε νά 
συγκέντρωση ή Ριβιέρα τόν κόσμο ποΰ συνεκέντρω- 
νεν άλλοτε.

Έπίσης, κατά τό έφετεινό καλοκαίρι, φαίνεται 
δτι σχεδόν έχει σβύσει ή παραγωγή ταινιών στήν 
Νίτσα, ένώ πέρυσι «γυρίσθηκαν» στήν Ριβιέρα πλεΐ- 
στα δσα φίλμ, γαλλικά καί ξένα.

Στό Άκρωτήριον τοΰ γιου Μαρτίνου τό αγγλι
κό Gaumont «γυρ'ζει» ένα φίλμ μέ ά/γλο-άμερικα- 
νικόν Έπιτελεΐον ηθοποιών, στήν Νίτσα έτελείωσε 
ένα άλλ) μέ τόν τίτλον «Ή εύθυμη ’Αρένα» καί 
ένα τρίτο θά άρχίση νά «γυρίζεται» κοντά στήν 
Τουλόν, ένώ άλλοτε «έχυρίζοντο» κατά μέσον δρον 20 
φίλμ έτησίως άπό διάφορες Εταιρίες τοΰ Κόσμου

Η ΛΟΡΕΤΤΑ ΓΙΩΓΚ ΩΣ ‘‘ΡΑΜΟΝΑ,,
Κατόπιν πολλών δοκιμών έξελέγει τελικώς δια 

νά έρμηνεύση τόν ρόλον τής «Ραμόνας» είς τό δμώ- 
νυμον φίλμ πού «γυρίζει» ή «Φόξ», ή ώραιοτάτη 
«στάρ< Λορέττα Γιώγκ Ή συμπαθής πρωταγωνί
στρια είναι ένθουσιασμένη διότι έπέτυχε νά_τής ά 
νατεθή αύτός δ ώραιότατος ρόλος, τόν όποιον τό
σαι άλλαι κσλλιτέχνιδες, καί άπό τάς πλέον γνω 
στάς, έποφθαλμιοΰσαν.

Η ΣΙΡΛΕ Υ· ΤΕΜΠΛ
ΠΡΩΤΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Είς τό Χόλλυγουντ έγεινε δημοψήφισμα μεταξύ 
τών καλλιτεχνών, σκηνοθετών κλπ. τοΰ Κινηματο
γράφου. "Ολοι αύτοί ήρωτήθησαν ποιοι εΐνε, κατά 
τήν γνώμην των, οί καλύτεροι κινηματογραφικοί 
αστέρες καί ποιους προτιμούν. Τό δημοψήφισμα 
αύτό γίνεται κατ’ έτος διά νά λαμβάνουν γνώσιν αί 
κινημ. έταιρίαι τών έκάστοτε προτιμήσεων τοΰ Κοι- 
νοΰ πρός τούς διαφόρους καλλιτέχνας. Τήν φοράν 
αύτήν ήρωτήθη τό προσωπικόν καί τών κινηματο
γραφικών επιχειρήσεων, έκτός τοΰ Χόλλυγουντ, 
δλου τοΰ κόσμου Αί απαντήσεις έδωκαν τό έξής 
άποτέλεσμα. ‘Ο λαμπρότερος άστήρ είς τόν ούρα- 
νόν τοΰ κινηματογράφου εΐνε ή μικρά άμερικανίς 
Σίρλεΰ Τέμπλ. τής Φόξ Φιλμ, ή δποία δέν έχει λά
βει μέρος ή είς ολίγα μόνον φίλμ.

Τό δημοψήφισμα τοΰ παρελθ. έτους έδωσε τά 
πρωτεία είς τήν μακαρίτιδα Μαρί Ντρέσλερ. Ό 
Κλάρκ Γκέημπλ δ όποιος εις τό δημοψήφισμα τοΰ 
1934 κατείχε τήν τετάρτην θέσιν, ήδη κατέχει τήν 
δευτέραν ‘Η Ζανέτ Γκαίϋνορ, έρχεται έννάτη καί ή 
Μάε Γουίστ δεκάτη τετάρτη. Ή Γκρέττα Γκάρμπο 
κατέχει τήν ένδεκάτην θέσιν.

0 ΟΥΤΛ ΡΟΤΖΕΡΣ ΑΠΕΘΑΝΕ
Τ’δνομά του δέν ήτο άρκετά γνωστόν είς τόν τό

πον μας. Έν τούτοις πρόκειται διά μίαν άπό τάς 
πλέον έξαιρετικάς φυσιογνωμίας τοΰ Νέου Κόσμου.

Παλαιός κάου—μπόϋ, προικισμένος δμως μέ μόρ- 
φωσιν μεγάλην καί άντίληψιν σπανίαν, έξελίχθη 
συντόμως είς έναν άπό τούς μεγαλειτέρους δημο
σιογράφους τοΰ κόσμου. Καθ’ έκάστην τά έξυπνα, 
καυστικά καί χιουμοριστικά χρονογραφήματά του, 
μέ θέμα πάντοτε τά φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, 
έδιαβάζοντο άπλείστως άπό τούς άμερικανούς. Ό 
Ρότζερς δμως, μή άρκούμενος είς τό νά εΐνε δ με- 
γαλείτερος ρεπόρτερ τοΰ τόπου του, έπέτυχε νά 
γίνη ένας άπό τούς διασημωτέρους ήθοποιούς τής 
Νέας Ύόρκης κατ’ άρχάς καί κατόπιν τοΰ Χόλλυ
γουντ. Αϊ έρμηνεΐαι του εΐχον πάντοτε τόν χιουμο
ριστικόν χαρακτήρα, τό καυστικόν πνεΰμα, τήν ει
ρωνείαν πού διέκριναν καί τά άρθρα του. ’Από τήν 
σκηνήν δέν άργησε νά κατακτήση καί τήν δθόνην. 
Τά φίλμ πού «έγύρισε» μέσα σέ πέντε έτη εΐ/αι 
άναρίθμητα. Αί έπιτυχίαι διεδέχοντο μέ καταπλη
κτικήν ταχύτητα ή μία τήν άλλην. ‘Η δημοτικότης 
του ήτο έξαιρετική καί ό αιφνίδιος θάνατός του, 
συνεπεία άεροπορικοΰ δυστυχήματος, άνεστάτωσε 
τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας. Λέγουν δτι ήτο δ άμερι- 
κανός πού έκέρδιζε σήμερον τά περισσότερα χρή
ματα. Πάντως ό φιλολογικός καί καλλιτεχνικός κό
σμος, καί ιδίως ή εταιρία «Φόξ» τής όποιας ήτο ση
μαίνον μίλος, θρηνεί, καί δικαίως, μίαν άπό τάς 
πλέον έξεχούσας συγχρόνους φυσιογνωμίας.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΦΟΞ-ΦΙΛΜ
Άπό Ίανουαρίου μέχρι τέλους ’Ιουνίου τοΰ τρέ

χοντος έτους ή Φόξ Φίλμ έπραγματοποίησε καθαρά 
κέρδη άνερχόμενα είς 1.355.781 δολλάρια ήτοι, 136 
έκατομμύρια δραχμών περίπου, ένώ κατά τήν ιδίαν 
περίοδον τοΰ παρελθόντος έτους έπραγματοποίησε 
κέρδη καθαρά 1.199.241 δολλάρια.

‘Η R.K.O. κατά τό πρώτον έξάμηνον τρέχ. έτους 
είχε καθαρά κέρδη 250 χιλιάδων δολλαρίων.



12_ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
«Κ1ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦIΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Εύρισκόμεθα είς τά πρόθυρα της νέας χειμερινής 
περιόδου. Οί πλεϊστοι τών χειμερινών κινηματοθεά
τρων ήρχισαν τάς μικροεπισκευάς καί τούς καλλω
πισμούς των διά νά είναι έτοιμοι κατά τό τέλος τοΰ 
τρέχοντος μηνάς νά δεχθούν είς τάς αίθούσας των 
τούς θαυμαστός τών «Αστέρων· τής οθόνης Ήδη ό 
είς μετά τόν άλλον κλείνουν τά προγράμματά των 
άγωνιζόμενοι διά τήν έξασφάλισιν τών έμπορικοτέ- 
ρων ταινιών τής νέας παραγωγής.

Σήμερον εύρισκόμεθα εις τήν εύχάριστον θέσιν 
νά δώσωμεν είς τούς άναγνώστας μας μερικάς πλη
ροφορίας, περί τοΰ ποια περίπου έργα θά προβάλη 
ένας έκαστος τών Κινηματογράφων Α' βιζιόν τής 
πρωτευούσης :

_Τό ’Αττικόν έκλεισε μέχρι σήμερον τά εξής έργα 
τών ήνωμένων γραφείων Άμολοχίτη— Βουλγαρίδη 
καί Α.Ε.Κ.Ε.: «Τό τελευταΐον βάλς τοϋ Όσκαρ 
Στράους» μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς καί τήν Καμίλλη 
Χόρν, «Κάστα Ντίβα» μέ τήν Μάρθα ’Έγγερθ, «Ό· 
τσιτσόρνια» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, «Ζουανίτα» μέ τόν 
Άλφρέντ^ Ροντέ, «Ή Επιφυλακή» μέ τήν Άνναμπέλ
λα καί τόν Β Φρανσέν, «Ό Γολγοθάς» τό όποιον θά 
προβληθή συγχρόνως καί είς τό «Hartfeov», «Ό μι
κρός ’Ιάκωβος», .ιΤό Κοράκι» τοΰ "Εντγαρ Πόϋ, «Νο
σταλγία» μέ τούς Ζάν Γκαλάν καί Ζάν Μπουατέλ, 
ένα φιλμ μέ τήν Άννυ Όντρα, ένα φίλμ μέ τήν 
Φρανκίσκα Γκάαλ κ. ά.

Τ*  άνωτέρω έργα θά προβληθούν κατόπιν καί είς 
τόν έν Πειραιεΐ Κινηματογράφον Χάϊ— Λάϊφ.

’Εκτός τών ώς άνω έργων, τό «Αττικόν» έκλεισε 
καί 20 περίπου έργα παραγωγής «Μέτρο Γκόλντουϊν» 
μεταξύ τών όποίων περιλαμβάνονται: «Ή εύθυμη 
χήρα» μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί τόν Σεβαλιέ, 
«Βαμένος πέπλος» μέ τήν Γκάρμπο, «Ή νήσος τών 
θησαυρών» μέ τόν Βάλλας Μπήρρυ, «Σεκόϊα», φίλμ 
ζούγκλας μέ ύκόθεσιν, «Μις Μπά» μέ τήν Ν. Σήρερ, 
Τσάρλ Λώτον καί Φρ. Μάρς, «Βίβα Βίλλα» μέ τόν 
Βάλλας Μπήρρυ, «Χρυσές άλυσσίδες» μέ τήν Κρά- 
ουφορδ, «Κάνε με νά σέ ποθώ» έπίσης μέ τήν Κρά- 
ουφορδ, «Δαυίδ Κόππερφιλντ» μέ τόν Λ. Μπάρρυυορ 
τήν Μέΐτζ Ήβανς καί Φρ. Μπαρτόλομίου, «Φροϋ- 
λάϊν ντόκτορ» μέ τήν Μΰρνα Λόϋ, «Άστατη γυναί
κα» μέ τήν Κράουφορδ, «ΟΙ δύο δρόμοι» μέ τόν 
Κλάρκ Γκαίημπλ καί τήν Μύρνα Λόϋ, τρεις ταινίας 
μέ τόν χονδρόν καί λιγνόν κ.ά

Τό Πάν&εον έκλεισε τά κάτωθι έργα τών γρα
φείων Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε. «Γολ
γοθάς» τό όποιον θά προβληθή συγχρόνως μέ τό 
Αττικόν, «Πολυμελής οικογένεια» μέ τόν Μπουμπούλ, 
«Ροκαμβόλ» |τό γνωστόν μυθιστόρημα, «Καίνιγκσ- 
μαρκ» θά προβληθή συγχρόνως μέ άλλον κινηματο
γράφον, «Ή μνηστή τοΰ Φρακενστάϊν» μέ τόν Β. 
Κάρλωφ, La Bandera μέ τήν Άνναμπέλλα, «Ό βρυ- 
κόλαξ τοΰ Λονδίνου». «Αγαπημένη» μέ τόν Τζών 
Μπόλς καί τήν Γκλόρια Στούαρτ, «"Ενας χρυσός άν
θρωπος» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, «Τό τελευταίο βάλς», 
«Τό πλήρωμα» μέ τήν Άνναμπέλλα, «Ό κόμης Όμ· 
πλιγκάντο» μέ τόν Μπουμπούλ, «Γκλάμορ», «Ό ταρ
ταρίνος τής Ταρασκόνης» μέ τόν Ρεμοΰ, «Ό τυχο
διώκτης» μέ τόν Β. Φράνσεν κ. ά.

"Απαντα τά άνωτέρω έργα θά προβληθοΰν έπί
σης καί εις τό πειραϊκόν Χάϊ Λάϊφ.

* V* *
Έν συνεχεία δημοσιεύομεν κατωτέρω μερικάς έκ 

τών νέων ταινιών τάς όποιας θά φέρουν διά τήν 
προσεχή περίοδον τά ύπόλοιπα γραφεία έκμεταλ
λεύσεως.

Οϋτω ή νέα έταιρία Γκουώρνερ Μπρος Φέρστ Νά- 
σιοναλ θά φέρη 45 περίπου ταινίας έκ τών όποίων 
αί 10 θά είναι κατάλληλοι καί διά λαϊκούς Κινημα
τογράφους. Μεταξύ αύτών συγκαταλέγονται αί έξης: 
«Κέρινες μάσκες» χρωματιστή 100 ο)ο ‘‘γυρισμένη, 
σύμφωνα μέ τό τελευταΐον σύστημα τελειοποιήσεως 
τών χρωμάτων, «Ή παρέλασις τοΰ γυμνοΰ> πλου- 
σιωτάτη όπερέττα, “Όνειρον θερινής νυκτός,, τοΰ 
Σαίκσπήρ, σκηνοθετημένη άπό τόν περίφημον Μάξ 
Ράϊνχαρτ, καί μέ μουσικήν τοΰ Μέντελσον, “Τό 
μπάρ τών οργίων., μέ τούς Άλ Τζόλσον, Ντολόρες 
ντέλ Ρίο, Καίη Φράνσις καί Ρικάρντο Κορτέζ, '20 
χιλιάδες χρόνια στό Σίγκ — Σίγκ,, “ Ενα ρω- 
μάντζο στή Βιέννη,, μέ τήν Ίρέν Ντάν, “Μαν
τάμ Ντυμπαρύ,, μέ τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο, “Μα
τωμένη χαραυγή» ρωσσικής ύποθέσεως μέ 
τόν υιόν Ντούγκ-.ας Φαίρμπαγκς καί τήν Νάνσυ 
Κάρολ, «Γυναίκες πολυτελείας» ή περίφημη ύπερε- 
πιθεώρησις, «Είμαι δραπέτης τών κάτεργων» μέ τόν 
Πώλ Μοΰνι, «Πάντα μέσ’ τήν καρδιά μου» μέ τήν 
Βαρβάρα Στάνγκουϊκ, «Νοσταλγία», «Σκιές πού περ
νούν» μέ τήν Βαρβάρα Στάγκουϊκ, «Τάνια», «Ή 
πόρτα τών όνείρων», «Μιά νύχτα στή Χαβάϊ» μέ 
τήν Ροΰμπυ Κήλερ, «Μαύρη κόλασις», «Ή ναυμαχία» 
μέ τήν Λίλ Ντάγκοβερ, «Μεταξύ ουρανού καί γής» 
μέ τόν Ρίτσαρ Μπάρθελμες, “ Ή κόλασις τών καρ
χαριών,, μέ τό Ρόμπινσον καί άλλαι καί έπί πλέον 
30 μουσικά σόρτς μεγάλης ποικιλίας.

Μικρόν έπίσης άριθμόν ταινιών θά φέρουν καί τά 
γραφεία Κ. Σουλίδη, Ε. Μαυροδημάκη, Ε. Κυριακο- 
πούλου, Γ. Παπαλεξάνδρου καί Γαβριήλ, Κ. Φραγκέ- 
τη, Σπυρίδη κλπ. * * *

Είς τό προηγούμενον τεΰχος ήσχολήθημεν μέ τό 
ζήτημα τοΰ μορφωτικού μαθητικού Κινηματογράφου, 
τοΰ όποιου τήν εισαγωγήν έπιβάλλει τό Ύπουργεϊον 
τής Παιδείας διά νόμου είς τά σχολεία τής Μέσης 
Έκπαιδεύσεως. Μέ τό ζήτημα αύτό κατόπιν ήσχολή- 
θησαν καί πλεΐσται καθημερινοί έφημερίδες έκθειά- 
σασαι τήν άπόψασιν αύτήν τοΰ κ. Χατζίσκου, έπί 
τών ήμερών τοΰ όποιου ή έκπαίδευσις πλουτίζεται, 
μέ ένα τόσον Αποτελεσματικόν μέσον διδασκαλίας 
τής μαθητιώσης νεολαίας.

Έπί τοΰ άνωτέρω ζητήματος εϊμεθα ύποχρεωμέ- 
νοι, δυστυχώς, νά έπανέλθωμεν διά νά δώσωμεν είς 
τούς άναγνώστας μας, μερικάς νεωτέρας πληροφο
ρίας έπί τών σκέψεων τοΰ Υπουργείου διά τήν και
νοτομίαν αυτήν πού είσάγη είς τά σχολεία, χωρίς 
δμως νά άπομακρύνη άπό ήμάς καί τούς φόβους διά 
τήν άποτυχίαν, τήν πανηγυρικήν άποτυχίαν, τής 
προσπάθειας αύτής τοΰ Αρμοδίου ‘Υπουργείου.

’Επιτροπή τής Π.Ε.Κ. Αποτελουμένη έκ τοΰ προέ
δρου καί τοΰ_γεν. γραμματέως αύτής καί συνοδευο- 
μένη ϋπό τοΰ πληρεξουσίου τής Έθνοσυνελεύσεως 
κ. Τ. Κοσμίδη έπεσκέφθη πρός τόν Ανωτέρω σκοπόν, 
έπιδώσασα και σχετικόν ύπόμνημα, τόν κ. ‘Υπουργόν 
της, Παιδείας δστις, δυστυχώς, πλήν τοΰ νά δεχθή 
τό ύπόμνημα, δέν ήτο είς θέσιν νά γνωρίζη λεπτο
μέρειας έπί τοΰ προκειμένου.

Κατόπιν αύτοΰ ή ’Επιτροπή έπεσκέφθη τόν Αρμό
διον διευθυντήν τοΰ ‘Υπουργείου ό όποιος έδήλωσεν 
δτι, δέν πρόκειται διά τοΰ νόμου αύτοΰ νά είσαχθή 
εις τά σχολεία ό ήχητικός μορφωτικός Κινηματο
γράφος, άλλ’ ό βωβός μέ μηχανάς ώς at Pathe Baby 
καί μέ ταινίας πλάτους τών 16 tn.m. Δηλαδή έν ένί 
λόγφ, δέν πρόκειται καί πάλιν νά είσαχθή είς τά 
σχολεία ό πραγματικός μορφωτικός κινηματογρά

φος, άλλά ένας κινηματογράφος μέ προβολήν ται
νιών πλάτους ώς αί ταινίαι μιας γραφομηχανής καί 
μήκους δχι πλέον τών 20—25 μέτρων, αΐτινες σήμε
ρον δχι μόνον δέν παράγονται, άλλά καί αί υπάρ- 
χουσαι δέν έκπληροΰν τόν προορισμόν διά τόν ό
ποιον ένδιαφέρεται τό ‘Υπουργεϊον. „

Πάντως τό άνωτέρω ζήτημα, ώς έχει, ήμεϊς τό 
θεωροΰμεν ώς προορισμένον νά μή έκπληρώση τόν 
σκοπόν καί συνεπώς νά ναυαγήση. Άπό κινηματο
γραφικής δέ άπόψεως ώς μή ένδιαφέρον κανένα. 
Εκείνο δμως διά τό όποιον ένδιαφερόμεθα ώς φο
ρολογούμενοι πολϊται, είναι δτι τό ‘Υπουργεϊον έ
πεσε θΰμα κακών εισηγήσεων τής κυρίας Κορόμηλά 
ή όποια μάλιστα Αμέσως, ώς ό_νόμος έψηφίσθη ύπό 
τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Έξουσιοδοτήσεως, 
έσπευσε νά προβή καί είς δηλώσεις είς τάς έφημε- 
ρίδας διά τό μεγαλεπήβολον έργον της. Ό μορφω
τικός κινηματογράφος ή πρέπει νά,είναι μορφωτι
κός καί δχι παιγνίδι ή πρέπει νά λειψή. Δηλαδή δέν 
πρέπει νά δημιουργεΐται κάτι διά νά ικανοποιείται 
ή φιλοδοξία μιας κυρίας τής όποιας ό προορισμός 
είναι τό σπήτι καί νά μή έπιβαρύνεται οϋτω , ή μα- 
θητιώσα νεολαία μέ μίαν άσκοπον φορολογίαν καί 
τό ‘Υπουργεϊον μέ μίαν δαπάνην ή όποια δσον δή
ποτε μικρά καί άν είναι, άναλόγως τοΰ προϋπολο
γισμού του, πάντως δέν πρέπει νά διατίθεται^ πρός 
ίκανόποίησιν μικροφιλοδοξιών διαφόρων κυριών τών 
όποίων καί τό παρελθόν είς παρόμοιας προσπάθειας 
δέν έχει νά έπιδείξη ικανοποιητικά Αποτελέσματα.

ΠληροφορούμεΘα άσφαλώς δτι δ κ.,Δημ. Σκού
ρας, κατά πάσαν πιθανότητα, θά είναι δ ένοικιαστής, 
τοΰ Ανεγειρομένου, έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου καί 
παραπλεύρως τοΰ «Τιτάνια» νέου Κινηματοθεάτρου 
τοΰ «Έλλ. Κτημ. ’Οργανισμού». Ό κ. Δημ. Σκούρας, 
κατά τάς πληροφορίας μας, προσέφερε διά τό νέον 
τοΰτο Κινηματοθέατρον έτήσιον έ ‘ °,nn n 
δραχμών έλάχιστον ήγγυημένον καί 25 ο)ο ποσοστά.

ένοίκιον 2 300.^10 -·ύ

KHHSis m mw; a
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό ψευδή ση
μαίαν», «Μικρούλα άπατεών», «Τό τραγούδι τοϋ ή’ιου» 
καί «Χορός στό Σαβόϊ·.

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βιεννέζικα παραμύ
θια», «Ή κυρία-τών ντάνσιγκ», «Τιριτόμπα» καί «Μεγά
λος διάβολος σέ μικρό παπούτσι».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Πώς νά τό πώ 
στόν άνδρα μου», «Ό Βασιλεύς τών Νέγρων», «Αύτοκρα- 
ιορικό βάλς», καί «ί'ιά μιά νύχτα έρωτος».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρίτα»,« Ύπό 
τήν γ φυραν τών στεναγμών» καί «‘Ο βασιλεύς τών 
νέγρων».

Μοσκώφ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Π αδελφή μου
καί έγώ», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», «Γλυκά φιλιά Βε- 
ρόνικα» καί «Μαρίτα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ζήτω τά σπόρ», 
«Μέσα στά άγρια θηρία», «Μαρίτα», «‘Ο Βασιλεύς τών 
νέγρων» καί «στό Δυτικό μέτωπο».

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή περίπολος τοϋ 
θανάτου», «Κουραμπιές» καί διάφορα άλλα άτράξιον. X
Πάτραι

Ζενϊ&. Προεβλήθησαν «Τό τελευταΐον βάλς τοϋ Σο
πέν», «Τό μυστικόν τών Βοροτντσέφ», «Τό αηδόνι τής 
Βιέννης», «Τρία ραντεβού τά μεσάνυχτα» καί ·Νανά».

Ούφα. Προεβλήθησαν τά «δεσποινίς Λ'ιζελότ», «Τό 
μυστικόν τών Βοροντσέφ», τό «Μυθιστόρημα μιας

εταίρας·, «Τό Βάλς τοϋ Σοπέν» καί «Τά αηδόνι τής 
Βιέννης». Άνδριόπονλος
Βόλος

’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πατέρας», 
«Οί ϊτπόται τή; έρημου», «Ή κυρία τοΰ Μαξ’ιμ», «Ρω
μαϊκά σκάνδαλα» καί «Ή χρυσή πεταλούδα».

‘Εξωραϊστική. Προεβλήθησαν τά έργα «Κορίτσια 
τής Βιέννη:», «Ταρζάν δ αρχών τής ζούγκλας», «Μ*  αγαπά 
τρελλά», «Σοϋ χαρίζω τή βραδυά μου» καί «Μιά γυναίκα 
πού ξέρει τί θέλει». _ *

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τελευταίος άνδρας 
έπί τής γής», «’Αμόκ», «"Ερως καί ηθική» καί «Ή μού
μια». χ.π.
Καλάμαι

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Νυκτερινή πτή- 
σις», «Ταρζάν καί ή σύντροφός του», «S.O.S.», «Ή μικρή 
Ντόριτ·, «Σκάνδαλα τοΰ 1935», «Βασίλισσα Χριστίνα», 
«Μιά μέρα σ’ αγάπησα», «Ή γάτα καί τό βιολί», «Ό 
κακός δρόμος», «Κατάσκοπος 33» καί «Ή κυρία τοΰ 
ντάνσιγκ».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Καριόκα», «’Ερω
τικό ρωμάντζο». «Χαλύβδινοι αετοί» καί «Λάκ ω ττάμ».

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπαττερφλάϋ», 
«Μασκαράτ», «Θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία», «Γιά λίγη 
άγάπη», Φρασκουΐττα», «Ξανθή ’Αφροδίτη», «Τό τελευ
ταίο βάλς τοϋ Σοπέν», «Άγάπά με αύτή τή νύχτα» καί 
♦ Ό άρχισιδηρουργός». Κεφαλλωνΐτης
Σΰρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άζέφ, δ ιούδας 
τής Ρωσσίας», «"Ενα φιλί μπρός στόν καθρέφτη», «"Ενα 
βράδυ στό μέτωπο» καί «Ό άνθρωπος πού σκότωσα». 
Προσεχώς «Ξανθή ’Αφροδίτη» καί «Μασκαράτ»

Γεραγάλας

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Έστρέλα», «Ή 
συμμορία τών οκτώ» καί «Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας». ” 

Μποτσέζος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρία ραντεβού τά 
μεσάνυχτα· άνεπιτυχώς, «Γυμνός σάν τό σκουλήκι», «Έγώ 
είμαι ή Σουζάνσ» μέ τήν Χάρβεϋ, «Σαιζόν στό Κάιρο», 
«Κίγκ-Κόγκ» καί «Ό άρχισιδηρουργός» μετά μεγάλης 
επιτυχίας.

Προσεχώς «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου», «Στό περιθώ- 
ριον τή; ζωής·, «Ή πριγκήπισσα τής Τσάρντας» κ. ά.

Βουδούρης
Δράμα

Μέγτς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μυστηριώδης αρά
χνη», «Ό κύριος τοΰ θανάτου» καί «Τραγική στιγμή».

Ρέ/·β·η Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Εκτός νόμου», «Ό 
μαύρος ούσσάρος» καί «Ή αδελφή μου καί έγώ».

Διονύσια. Προεβλήθη τό έργον «Απόψε θαρθώ 
κοντά σου». Γοριδάρης
Αϊγιον

Παρ&ενών (Διεύ&υνσις ·. Κουνισιώτη καί Ήλιοπού- 
λου). Προεβλήθησαν τά έργα «”ίχνη πάνω στή χιόνι», 
«Τό λυκόφως τών τσάρων». «Φρειδερίκη», «"Ενας άνδρας 
δυό γυναίκες·, «Τραγωδία ορυχείων», «Σ’ άγάπησα πριν 
σέ γνωρίσω», «Κορίτσι πού δέν ξεχνιέται», «Τό μυστικόν 
τής κυρίας Μπλάνς» καί «Είναι χαριτωμένος·.
Δάρ σα

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Παρθένες 1935», 
«Μέσα στήν άγκαλιά σου», «Οί "Αθλιοι», Ή πριγκήπισσα 
’Αλεξάνδρα», «Ό κόκκινος σουλτάνος» καί «Τό εξπρές 
άριθ. 12». X



' «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Ζάκυνθος
Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό εκδικητής 

τών ερυθροδέρμων», «Πρός τήν άβυσσο», «Σέ 16 όργιηές 
βάθος», «Πλωτή νήσος δέν άπαντά», «Αί δύο όρφαναί», 
«‘Ο τρελλός άγωνιστήτ», «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου», «-Λι 
λιόμ», «Τρελλή Λόλα», Νύχτες αγκάλης», «Τό κορίτσι τής 
νύχτας» καί «Περιπέτειες στή Χονολουλοΰ» μέ τούς χον
δρόν καί λιγνόν. Δν'ις Γρυπάρη
Χανιά

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες Λονδίνου», 
«Ό βασιλεύς κσί δ σωσίας του». «Δέν είμαστε πειά παι
διά», «Οί ίππόται τής ερήμου», «Ό ωραίος φοιτητής» καί 
«Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ».

’Ολύμπια, Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκανίνι», 
«Κατά διαταγήν τοϋ αύτοκράτορος» καί «Τραγωδία μιας 
μητέρας». Κολάρος
Τρίκκαλα

'Αττικόν Προεβλήθησαν τά έργα «Τά έγκληματ κά 
χέρια» μέ τόν Λίονελ Μπάρρυμορ καί « Ο άρχιατσίγγα- 
νος» μέ τόν Μοχίκτ.
Πύργος

Δεξαμενή. Προεβλήθ σαν τά έργα «Πάλι μαζύ μέ 
σένα», «Τό νού οου στήν τιμή μευ», «Πές μου ποιά είσαι», 
«Δεσποινίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου», «Έκδίκησις θηρίων». 
«Δύσκολος δρόμος», «Αύτόν θέλω κΓ αύτόν θά πάρω» καί 
διάφορα Νιούς.

“Αλσος. Πριεβλήθησαν τά έργα «Χρυσή πεταλούδα», 
«Πολισινέλ», «Σαρξ», «’Ανεμοστρόβιλος», «‘Η γάτα καί τό 
βιολί», «Ένα αστέρι πέφτει άπό τόν ουρανό», «Όκόκκινος 
σουλτάνος» καί «Διαγωγή μηδέν». Ζαφειρόπουλος 1
Ξ ά ν 6 η ,

Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν νά έργα «Μικρούλα άπα 
τεών», «Ή Α. Μ. δ 'Ερως», «Κατάσκοπος 33» καί «Μι
κρούλα καλώς ήλθες».

Ήλύσια. Προεβλήθη τό έργον «Αθώος ληστής».
Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σήμερα ζούμε» 

καί Λευκά βουνά». Παρασχίδης
Καβάλλα

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τό έργα «Ή πριγκήπισσα 
τοΰ Τσάρδας», Ό« δ Φωτογτάφος τής άγάπης», «'Υποβρύ
χιον μέτωπον», «Ή δεσποινίς κυοία», «Γάμος περιωρι- 
σμένης ευθύνης» καί «Ή Α.Μ. ό Έρως».

“Εσπερος. Παοεβλήθησαν τά έργα «Κατάσκοπος 33». 
♦Τό τραγούδι τοΰ Δουνάβεως», «Νυκτερινή περίπολος» καί 
«Οί άνθρωποι πού εξαφανίζονται».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Βενενόζα». «Σήμα 
κινδύνου». «Ή χώρα τοΰ μυστηρίου» καί «Ό τρόμος τοΰ 
μπάρ X». Βασιλάκος
Σέρραι.

“Οασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαντάμ Ντυμπσρύ», 
«Άπηγορευμένη άγάπη», «Δάφνης καί Χλόη» μέ επιτυ
χίαν, «Ένα δράμα στούς αιθέρας», «Όχι στό στόμα», 
«Τραγωδία ορυχείων» καί «Άπάχηκος έρω,».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά φώτα τοΰ 
Μπουένος "Αύρες», «Μικρούλα καλώς ήλθες», «Ή πριγ- 
κήπισσα τοϋ Τσάρδας», «Τό στοιχειωμένο καράβι», «‘Η 
μαύρη κόλασις» καί «Μαμζέλ Νιτούς» έκδοσις γαλλική.

Βατακίδης

Ξέναι Δημοσιεύσεις

ΑΦΙΞΙΣ ΕΠίΧΕΙΡΗΜΑΤΙΟΥ
9 Αφίχθη είς τήν πόλιν μας ό παλαίμαχος καί δαι

μόνιος διοργανωτής κινηματογρ. έπιχειρίσεων κ. Ευάγ 
Ζερβόπονλος, νυν διευθυντής τών έν Κυθήροις δύο 
μεγάλων κινηματοθεάτρων. ‘Η εδώ άφιξίς του οχετίξε 
ται μέ τήν υπογραφήν συμβάσεως μετά ιών τριών με
γάλων αθηναϊκών κινηματογραφικών Οϊκων «Σαπάκια 
Φίλμ», ^Νταντελάχια Φιλμ» καί Ερείπια Φίλμ», διά 
τήν ένοικίασιν τής νέας παραγωγής τών εκλεκτότερων 
ταινιών των. **

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΝΙΙΧΕΙΜΕΙί
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Καθίσταται γνωστόν πρός τούς έν Άλεξαν 
δρεία καί γενικώς τούς έν Αίγύπτφ άναγι ώστας 
μας, δτι ό έμφανιζόμενος τυχών ώς άντιπρόσω 
πος τοϋ«Κινημ. Αστέρος*  διά τήν Αίγυπτον κ. 
Νικ Άναγνωστόπουλος, ούδεμίαν τοιαύτην ίδιά 
τη τα εχει, παύσας άπό τριμήνου καί πλέον νά μάς 
άντιπροσωπεύη, πάσα δέ έτέργεια αύτοΰ σχέσιν 
έ'χονσα μέ ζητήματα τοΰ περιοδικού, θεωρείται 
άκυρος.

Σχετικώς ένηργήθησαν τά δέοντα διά τήν 
κατάσχεσιν τοΰ δελτίου ταύτότητος.

urn ■ ΦΙΛΜ Κ2 α. ε
γεν.διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητρόπόλεως 1

Τηλεφ 21.239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΝΙ - ΑΘΗΝΑΙ 
Παραγωγή καί έκμετάλλευσις 
‘Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων και ξουρνάλ, Βιο
μηχανικών, διαφημιστικών, 
τουριστικών και εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
Η ΛΡΧΑΙΟΓΕΡΛ ΕΤΛΙΡΙ*  ΕΝ ΕΛΛΛΔΙ

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη'Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Κινηματογραφικά!
ΜηχαναΙ - ’Εξαρτήματα

Γενικοί Αντιπρόσωποι
I. IQANNOY & Λ. ΜΑΛΛΗΣ

Πατησίων 99—Τηλ. 80-684
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
ΕΜΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΗΞΙΞ ΞΥΝΔΡΟ/ΛθΝ
Τήν 30 —9 — 935 λήγουν αϊ σύνδρομα! τών κ.κ. Χρ’ 

Άξαρλή, Φόξ Φίλμ, Π. Γκρέτση, Χαρ. Μπάλα, Όδ' 
Καπάδαη, Β. Μαλτά, Μαυρ. Νόβακ, Άμολοχίτη— 
Βουλγαρίδη, Κων. Γκούμα, ΌΘ. Βαϊδάνη, Άναστ. 
Τσαούτου, Ίωάν. Χατζηδημητρίου (Φωκαέως), |Παν. 
Χατζηανδρέα, M.G.M. (Θεσσαλονίκης), Παν. Μαρό- 
γλου, Δημ. Καλλιάφα, Δημ. Σκευάκη, Κων. ’Απο
στόλου, Βασιλ. Τσολιά, Δ. Δημοπούλου, Ήλ. Ήλιά- 
δη. Παν. Άντωνοπούλου, Γενναίου Σκούρα, Νίκου 
Κυπριανού καί Leo Film, Paris.

Σημείωσις. — Κατ’άπαράβατον άρχήν, αί έγγραφα! 
καί άνανεώσεις συνδρομών, ένεργοΰνται μόνον έΦ’ 
δσον μάς δίδεται πρός τοΰτο έντολή.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ
Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

& Σ ΓΑΒΡΙΗΛ
'Οδός Σωκράτους 43

Α' Όροφος — άριθ. 2
ΑΘΗΝΑΙ

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφι 
κών ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μηχαναί προβολής 

Άριθ. Τηλεφώνου 24-241

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Π. Κουβέλης Πάτραι 1-7-935 μέχρι 30-6-936
Ν. Γεωργιάδης Η Κοκκινιά 1-9-935 30 8-936
Κινημ. Όασις Σέρραι 1-8-935 » 30 1-936
Γ. Ρηγάκης Χανιά 1-8-935 » 30 10 935
Ν, Γαΐτης Άθήναι 1-9-935 » 30-3-936
Α.Άγγελόπουλος Καλάμαι 1 8-935 > 30-7-936
Τ. Χανιώτης Άθήναι 1-9 935 30 8-936
Γ. Παάαστόφας 1-9-935 » 30-8 936
Α. Γαρυφαλίδης 1-9-935 » 30-8-936
X. Μπάλας » 1 10 935 > 30 9-936
Άδελ. Σαμαρτζή » 1-9-935 » 30-8936
Έπ. Σταμπουλής Κιλκίς 1-1-936 > 3012 936
Κων. Γκούμας Άθήναι 1-10-935 > 30 9 936

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ
(ΕΛΛΑΣ) Α. Ε- 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ 
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΙ 

(ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ)

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟ!ΕΧΝ IKON ΕΡΓαΣΤΗΡΙΟΝ

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

'Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής 'Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
Όδός Βερανζέρου 14 

βΘΗΝΔΙ
Μιχαναί προβολής καί 

όμιλοΰσαι έγκαταστάσεις
ΜΠΛΟΥΕΡ

Κινηματογραφικοί ταινίαι 
Παγκοσμίου Παραγωγής 

Κάρβουνα προβολής τοΰ περι
φήμου αγγλικού οϊκο» SHIP

? ϊΐ

ΑΝΟΝΥΛ'Οί - “C Λ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΤΗΛΕΦ. 25-36Α

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ

4’Λί’Ρ Λ

ΛΑΙ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ1ΝΙΚΗΣ 
| ΟΔΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

ΤΗΛΕΦ. 35-8-1

.: “ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,

ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RAD1OTECNICO MILANO 
ΓΔΔΔΣΤθΝΟΣ ΑΡ. 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

Α Γ OP A I 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

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

φρικήν.

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΙΤΟΪ W 
ΣΤΑΔΙΟΥ 60δ - ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛ. Δ1ΣΙΣ: "ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

Η ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΘ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Ή περίφημη στάρ Μάρθα “ Εγγερτ εφθασε 

τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς Παρισίους έκ 
Βιέννης. "Αμα τή άφίζει της έδήλωσεν είς δημο
σιογράφους, είς γνησιωτάτην γαλλικήν γλώσσαν, 
δτι, είναι ιδιαιτέρως ευτυχής εΰρισκομένη σήμε 
ρον εις Παρισίους.

Δυστυχώς ή διαμονή της είς τήν γαλλικήν 
πρωτεύουσαν θά είναι βραχεία δεδομένου δτι 
όφείλει νΐ έπιβασθή τής «Νορμανδίας». Δέν 
άγνοεΐται είπε είς τούς γάλλους δημοσιογράφους 
δτι μεταβαίνω είς τό Χόλλυγουντ διά νά «γυρίσω» 
μίαν μεγάλην όπερέτταν «Τό τραγοΰδι τής χα
ράς» διά λογαριασμόν τής «Οϋνιβέρσαλ» μέ σκη
νοθέτην τόν Φαρκόν ρ. Εύθύς μετά ταϋτα θά 
έπιστρέψω εις Βερολΐνον δπου θά πρέπη νά 
«γυρίσω» έ’να μεγάλο φίλμ είς γαλλικήν καί 
άγγλικήν βερσιόν.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝ)Φ0Υ

ΜΗΧΑΝΑΙ ΓΡΟΒΟΛΗΣ

NITZSCHE a G
ΤΑΙΝΙΑΙ

ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ—ΣΙΩΠηΛΑΙ
KQPROYNQ ΣΙΜΕΝΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΛΡΚ-ΦΟΚΟΙ- ΚΛΘΡΕΠΤΛΙ
Δ Κ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

ί ΑΘΗΝΩΙ SQKPOTOYS 43

ΚΑΤΑΣΚΕΥ Η-ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΕΠ'ΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, 
’Εργασία ύπευθυνως ήγγυημένη καί άρτια άπό 

πόσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιοφώνων καί Ραδιογραμμοφώνων

Π ΑΞ ΦΙΛΜ 
ΑΘΗΝΑΙ 

11 'Οδός Φειδίου 11 

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοζενάτω

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Όμιλουσών και Βωβών

ΤΑΙΝΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
(Φωτέ'ίγ)

ΚΙΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ1 KAI ΒΕΑΤΡΟΝ
ΒΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ
Έργοστάσιον ‘Αγ.Μελετίου 127-Πληρο- 
φορίαι Πάξ Φίλμ. Εύριπίδου 28-ΤΙΜΑΙ. 
Από δρχ. 150 καί άνω τό κάθισμα.

CINE RADIO
Όμιλούσαι Κινηματογραφικοί 'Εγκαταστάσεις ξ

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 52—53—78 
Άρ. Τηλεφ. 26.213
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xpEl AZ ETAI

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ!
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Τά πράγματα είναι φανερά. Μιλούν μόνα τους. 
Φωνάζουν. Βοούν δτι

Εϊτε ύπό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ
Είτε ύπό ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ

Θά Κυρίαρχη Πάντοτε ή

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΑΝΤΟϊΊΗ-ΜίΓΕΡ
Ή όποια διά τό 1935 — Ι?36, τό

ΕΤΟΣ ΤΗΣΠΡΟΟΔΟΥ
Θά όργανώση τά ογκωδέστερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
Είς τούς μεγαλυτέρους κινηματογράφους

μέ τούς δημοφιλέστερους Αρχηγούς 
Γκρέτα Γκάρμπο — Κλάρκ Γκέημπλ — Τξόαν Κράουφορδ — Μωρις 
Σεβαλιε — Ζανέτ Μακδόναλδ — 'Ραμδν Νοβάρρο — ΤξΙν Χάρλοου — 
Ταάρλ Λώτον — Νόρμα Σήρερ — Ρ. Μαγκόμερυ κ.λ.π.

Και μέ αν μπαραατάτας πάντοτε τούς

ΧΟΝΔΡΟΝ και ΛΙΓΝΟΝ


