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Μία ύπέροχος σκηνή άπό τό περίφημον έργον ρωσσικής ύποθέσεως «Ότσιτσόρνια» (Μαύρα Ματια) 
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ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:

ΤΖΑίΗΜΣ ΤίΝΑΙΝΓΚ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ :

ΝΙΑΣ ΑΣΤΕΡ - ΠΑΤ ΠΑΤΕΡΣΟΝ

<§><§><§><§><§>
C*  Ένα αισθηματικό ρωμάντσο έμπνενσμέχο άπό τήν ζωήν τοϋ γλυ
κύτερου μουσουργού τών αιώνων, τοϋ ΦΡΑΝΤΖ XOYBWITUEPT 
** Αί ώραιώτεραι συνθέσεις τοϋ αθανάτου μουσουργού, έκτελούμεναι 
κατά τρόπον άριστουργηματικόν ύπό τής μεγάλης Συμφωνικής ’Ορχή
στρας τής Νέας ’Υόρκης, διανθίζουν τό φίλμ καί προσδίδουν είς αύτό 
εξαιρετικόν θέλγητρον.
$3 Ένα φίλμ πού θά ύπερβάλη είς έπιτυχίαν δλα τά γνωστά μουσικά 
έργα.
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Κεντρικά Γραφεια:
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ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:

ίΡΒΙΓΚ ΚΟΥΜ1ΓΚΣ '
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ:

Γ ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΩΓΚ - ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ
<§> (§>

λ Ή μελαλυτέρα μέχρι σήμερον παραγωγή τού διάσημου ΧΕΧΧΕ 

ΛΑΧΚΥ. _ _ . ,
£% "Ενα δυνατόν δράμα, βαθειά ανθρώπινον, τό όποιον μας εισάγει 
είς τό μεγαλύτερον νοσοκομεϊον τοϋ κόσμου καί μάς γχωρίζει την ζωήν 
τών δοκίμων νοσοκόμων.

Ή παγκόσμιος κρητική έξεφράσθη εύμενέστατα διά το φίλμ αύτό, τό 
όποιον χαρακτηρίζει ώς ένα άπό τά τελειότερα τής τελευταίας παρα
γωγής.

Ί Τά ονόματα τοϋ καλλιτεχνικού διευθυντοϋ, τοϋ σκηνοθέτου, και 
Κών πρωταγωνιστών, έγγυώνται διά τήν ανωτερότητα τοϋ έργου.
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(KATOHUN τής δοκιμαστικής προβολής μερικών ταινιών

ΕΙΙΜΑ.Ι ΓΕΓΟΝΟΣ

ότι ή πλέον εκλεκτή σειρά ταινιών καί ή μόνη δυναμένη

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ
Έχουν τάς πλέον δυνατάς υποθέσεις, ιήν πλέον έπιμελημένην 

άπύδοσιν. Το δέ ντουμπλάρισμα τών γαλλικών ταινιών

ΑΡΙΣΤΕΡΑ :

ΜΕΡΙΚΑΙ

Η παραπλεύρως 
είκονιζομένη γνω
στή ήθοποιός ΑΩ- 
PETJA ΓΙΩΓΚ ό
πως έμφανίζεται 
είς τό κινεζικής 
ύποθέσεως ά ρ ι
στό ύρ γ ημα «Ό 
Δήμιος*  είς τό ό
ποιον συμπρωτα
γωνιστεί καί ό 
Έντουαρ Ρόμ- 
πινσον.

ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ :

Ό μεγάλος 
κ α λ λ ιτέχνης 

Π Ω Λ_ ΜΟΥΝΙ 
ό όποιος πρω
ταγωνιστεί είς 
τρεις μεγάλας 
δραματικός έ- 
πιτυχίας:«Μαύ· 
ρη Κ ό λ ασις·, 
«Όνειρα πού 
σβύνουν» κ α ΐ 
«Είμαι δραπέ- 
της τών κατέρ- 
γων».

ΚΑΤΩ

Ή Γερμανίς καλλιτέχνις 
Λ I Λ Ν Τ Α Γ Κ Ο Β Ε Ρ καί ό 
ΓΟΥΩΡΕΝ ΓΟΥΤΛΙΑΜ είς 
μίαν δραματικήν σκηνήν τοΰ
ναυτικού κολοσσού «Ή Ναυ
μαχία».

ΙΚΕΝΤΡ8ΙΚ Α

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 - Τηλεφ. 28-541

ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ α. ε.

ΤΑΙΝΙΑΙ

εις τους κινηματογράφους πρώτης βιζιδν τών Ά&ηνών

ν’ άφήση ασφαλή κέρδη εις τούς επιχειρηματίας είναι ή τοΰ γραφείου

Τηλεγραφ Διευθ. BANESAP - aohnas

σκηνοθεσίαν καί έπί πλέον τήν καλυτέραν φωτογραφίαν καί άφάνταστον 

είναι τό τελειότερον έξ όσων έχουν παιχ&ή είς τήν 'Ελλάδα.

Ό άριστερά είκο 
νι ζ ό μ ενός γνω
στός ΑΛ ΤΖΟΛ- 
ΣΟΝ καί ή σύζυ 
γός του ΡΟΥΜΠΥ 
ΚΗΛΕΡ πρωταγω
νιστούν είς τό ΰ- 
πέροχον μουσικόν 
άριστού ργημα 

' «Καζινό ντέΠαρί».

ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ:

ΝΓΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡ- 
ΜΠΑΓΚΣ (υιός) είς μίαν σκη
νήν τοΰ ρωσσικου^ κολοσσού 
«Ή ματωμένη χαραυγή» δπου 
πρωταγωνιστεί και ή ΝΑΝΣΥ 
ΚΑΡΟΛ.

Ή ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ 
γνωστή άπό τό 
• Περιθώριο 
τής ζωής» θά 
ένθουσιάση πά 
λι δλους, στή 
δραματική όπε 
ρέττα «“Ενα 
βράδυ στή 
Βιέννη*.
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ΑΠΑΣΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΦΙΛΟΥΣ

ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝ (Γκρέτα Γκάρμπο) Τρίτην Διεθνή 

Κινηματογραφικήν "Εκθεσιν Βενετίας 1935 έτυχεν 

ύψίστης τιμής ΠΡΩΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ μετά ΧΡΥΣΟΥ ΚΥ

ΠΕΛΛΟΥ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ.

Ύπενθυμίζομεν δύο προηγούμενος ’Εκθέσεις 

έβραβεύθησαν όμοίως ήμέτερα έργα «Σφάλμα μιας

Μητέρας> ("Ελλεν Χέηζ) καί

<Βίβα Βίλλαι (Ούάλλας Μπήρυ).

ΜΕΤΡΟ έζακολουθεΐ κατέ-

χουσα σταθερώς πρωτεία.

μετρο-γκολντου-ιν-μαυ-ερ

"Ας πόΰν δλοι !

"Ας μιλήσουν !

"Ας ξεθυμώνουν!

Έμεις θά μιλήσουμε ’ τελευταίοι!

Και τότε θάγετε τήν ευχέρεια 

νά συγκρίνεται μόνοι σας καί νά βάλετε

ΑΠ’ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΡΙΑ 

δσά άκούσατε έως τώρα γιά 

τή σαιζόν 19-^^—19^6

ΚΙ’ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΛΗ
όσα θά σάς πούμε
εμείς γιά τις ταινίες 
πού έχουμε φέρει, 
πού είδαμε, πού 
έθαυμάσαμε καί 
θά θαυμάσετε καί σείς.

ΛΝΙΟΛΟΧΙΤΗΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 
κ α ι

I9i5 ■ <9Δ6
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ £ 
Ε
-

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

Έτησία Δρχ. 250
Αί ουνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΒ'ΑΡ.17 (363)

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥβΥΝΕΙΕ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: *©ύός  SQKPΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α’ ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου:

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

£
Ε ι | 
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ΤΑ Μ€ΓΑΑΑ ΦΙ/^Μ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΕΡΤ
Δέν έλησμονήθη άκόμη ή έπιτυχία τής «Σερενά

τας τοΰ Σοΰμπερτ·. Τό φιλμ αύτό τοΰ Βίλλυ Φόρστ 
έγινε αφορμή νά «γυρισθοΰν» πλεΐσται ταινίαι μέ 
θέμα τήν ζωήν τοΰ περιφήμου μουσουργού. Πέρισυ 
προεβλήθη είς τήν πόλιν μας «Τό Ερωτικό Ρωμάν- 
τσο» μέ τόν Τάουμπερ. Έφέτος θά ίδωμεν ένα άλλο 
φίλμ, άμερικανικής προελεύσεως αύτήν τήν φοράν, 
τό όποιον φέρει τόν τίτλον «Ό μεγαλύτερος Έρως 
τοΰ Σοΰμπερτ».

Έάν πιστεύσωμεν τάς κριτικός, πρόκειται περί 
δλως έξαιρετικοϋ φίλμ, τό όποιον έσημείωσε παντού 
δπου προεβλήθη μεγάλην έπιτυχίαν. Είς τό φιλμ 
αυτό, τοϋ όποιου πρωταγωνισταί είναι ή γοητευτική 
Πάτ Πάτερσον, ή σύζυγος τοΰ Σάρλ Μπουαγιέ, τήν 
όποιαν θά γνωρίση διά πρώτην φοράν τό έλληνικόν 
κοινόν, καί ό συμπαθής Νίλς "Αστερ, όπάρχουν ώ- 
ραιότεραι συνθέσεις τοΰ περιφήμου μουσουργού, 
έκτελούμεναι κατά τρόπον άριστουργηματικόν.

‘Η ύπόθεσίς του, λεπτή, χαριτωμένη, ρωμαντική, 
σύμφωνα μέ τόν αιώνα πού έκτυλίσσεται, έχει δλα τά 
προσόντα διά νά άρέση είς τό κοινόν. ’Αλλά περί 
τούτου άς πεισθώσι μόνοι των οι άναγνώσται μας:

«1820. Σέ μιά έξοχή, κοντά στή Βιέννη, ζή ή χαρι
τωμένη Βαλερία (Πάτ Πάτερσον), κόρη τοΰ Δουκός 
Γιόχαν φόν Χάτζφελντ, χωρίς νά γνωρίζη τίποτε τό 
σχετικό μέ τήν καταγωγή της. Μιά διαταγή τοΰ Αύ· 
τοκράτορος Φραγκίσκου τοΰ 1ου τήν κατεδίκασε νά 
μένη έκεΐ μακρυά άπό κάθε στοργή, έξ αιτίας τοΰ 
άναρμόστου γάμου τοΰ παρέρα της μέ μιά ταπεινή 
άστή.

Σ’ ένα περίπατό της ή Βαλερία συναντά ένα συμ
παθητικό καί συνεσταλμένο νέο. Είναι ό Φράντζ 
ΣοΟμπερτ πού έπιζητεΐ στή μοναξιά τήν έμπνευσι 
γιά τάς συνθέσεις του. “Ενα ειδύλλιο δέν άργεΐ νά 
γεννηθή μεταξύ τών δύο νέων, πού καταλήγει σέ 
σφοδρό έρωτα.

Έν τώ μεταξύ ό Δούξ, ύστερα άπό μιά λαμπρή 
νίκη, ζητεί ώς άντάλλαγμα άπό τόν Αύτοκράτορα 
τήν χάρι νά πάρη κοντά του τήν κόρη του. Ή άδεια 
δίδεται καί ένα άπόσπασμα στέλνεται γιά νά όδη- 
γήση τήν Βαλερία στά ’Ανάκτορα. Εκείνη μαθαί- 
νουσα τούς λόγους πού έφεραν τ’ άπόσπασμα σ’ αύ 
τήν, τά' χάνει κα' τρέχει νά είδοποιήση τόν άγάπη- 
μένον της, ζητώντας του νά τήν προστατεύση. 'Όταν 
φθάνει στό σπιτάκι της ό ΣοΟμπερτ, έχει ήδη φύγει 
γιά τήν Βιέννη. Τρελλή άπό φόβο καί άγωνία δέν 
ξέρει τι νά κάνη Εύτυχώς ένας πλανόδιος θίασος 
μουσικών πού περνά έκείνη τή στιγμή άπ’ έμπρός 
της τής δίνει τή διέξοδο. Προσφέρεται νά συμμετάσχη 
στό θίασο. Φορεΐ τά φτωχικά ροΰχα μιάς Τσιγγάνας

καί τούς άκολουθεΐ στή Βιέννη μέ τήν έλπίδα πώς 
έκεΐ θά συναντήση τόν άγαπημένον της.

Βιέννη. Πόλις τής εύθυμίας, τοΰ έρωτος, τών λι- 
κνιστικών βάλς. Ένώ ό θίασος περνά άπό μιά άπό- 
μερη συνοικία, ή Βαλερία άκούει άπό μιά σοφίτα νά 
ξεχύνονται ή γλυκειές μελωδίες μιάς πολύ γνωστής 
της συνθέσεως. Δέν χωρεΐ άμφιβολία. Μόνον ό ΣοΟμ- 
περτ της μπορούσε νά έκτελή έτσι τό κομμάτι αύτό. 
Πλημμυρισμένη άπό συγκίνησι άνεβαίνει στό άγνω- 
στο σπίτι καί βρίσκεται στήν άγκαλιά τοΰ άγαπη- 
μένου της.

'Η εύτυχία των έκράτησε πολύ λίγο. Ή φτώχεια 
καί μιά βαρειά άρρώστεια πού βρήκε τόν ΣοΟμπερτ 
τούς έκαναν νά περάσουν πολύ άσχημες μέρες. Κοντά 
σ’ αύτά ή σπιτονοικοκυρά, στήν όποιαν ό μουσικός 
χρωστά πολλά ένοίκια, άνακαλύπτει τήν Βαλερία 
καί ειδοποιεί τήν άστυνομία. Έτσι ή Βαλερία παρα
δίνεται στόν πατέρα της, πού γιά πρώτη φορά γνω
ρίζει. Τήν πηγαίνουν στά ’Ανάκτορα, τής δίνουν ένα 
σωρό τουαλέττες καί κοσμήματα, θέλουν νά τήν 
θαμβώσουν μέ τήν μεγάλη ζωή. Αλλά έκείνη μένει 
άσυγκίνητη σ’ δλα αυτά, θυμάται τόν ΣοΟμπερτ καί 
νοσταλγεί, θά έφευγε δέ κρυφά γιά νά πάη κοντά 
του έάν δέν έσκέπτετο δτι μέ τά μέσα ποΰ διαθέτει 
ό πατέρας της θά μπορούσε νά τοΰ φανή περισσό
τερον χρήσιμη άπ’ έκεΐ.

'Ένας μεγάλος χορός διοργανώνεται στά ’Ανά
κτορα. “Ολη ή άριστοκρατία τής Βιέννης είναι προ- 
σκαλεσμένη. Εύκαιρία λοιπόν διά τόν άσημον ΣοΟμ
περτ ν’ άναδειχθή. Ή Βαλερία ικετεύει τόν πατέρα 
της νά προσκαλέση στό χορό τόν προστατευόμενόν 
της γιά νά έκτελέση τις συνθέσεις του. Ό Δούξ δέ
χεται γιατί είναι περίεργος νά γνωρίση τόν έκλεκτόν 
τής κόρης του. Πηγαίνει μόνος του στή σοφίτα τοΰ 
συνθέτου καί τοΰ λέγει τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς 
του. Άλλ’ ύπάρχει καί κάποιος δρος. Γιά μή ξαναϊδή 
πιά τήν Βαλερία. Ό ΣοΟμπερτ άρνεΐται άλλ’ ό 
Δούξ τοΰ γνωρίζει δτι αύτό είναι διαταγή τοΰ Αύτο- 
κράτορος.

Στή συναυλία ό ΣοΟμπερτ άποθεώνεται. “Οταν 
δμως ή Βαλερία πηγαίνει νά τόν συγχαρή βρίσκε
ται έμπρός σέ μιά ψυχρή καί τυπική ύποδοχή. ’Απο
γοητευμένη πηγαίνει στόν πατέρα της καί έκεΐ πλη 
ροφορεΐται μέ τί άντάλλαγμα έπλήρωσε ό άγαπη- 
μένος της τή σημερινή του δόξα. Τίποτε πειά δέν 
μπορεί νάτήν συγκρατήση, ούτε αύτές άκόμη ή συμ
βουλές τοΰ Αύτοκράτορος. 'Εγκαταλείπει τά ’Ανά
κτορα καί τρέχει στή σοφίτα πού τήν περιμένει ή 
θερμή άγκάλη τοΰ άγαπημένου της.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΙΗΗΜΑΤΟίΡ. ΕΚΒΕίΕΠΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Τό παρ. Σάββατον άνηγγέλθησαν έπισήμως έν 
Βενετία αί ταινίαι έκεΐναι, εις τάς όποιας, μετά τήν 
προβολήν των είς τήν κινηματογραφικήν "Εκθεσιν, 
(περί τής όποιας έτηρήσαμεν ένημέρους τούς άνα- 
γνώστας τοΰ «Κινημ. Άστέρος»), άπενεμήθησαν τά 
προκηρυχθέντα βραβεία.

Οϋτω τό κύπελλον Μουσσολίνι διά τήν καλλιτέ- 
ραν ξένην ταινίαν άπενεμήθη είς τήν άμερικανικήν 
ταινίαν «"Αννα Καρένινα» παραγωγής Μέτρο Γκόλ
ντουϊν Μάϋερ. Είς τήν εκθεσιν τονίζεται δτι, ή ά- 
παράμιλλος ήθοποιΐα τής Γκρ. Γκάρμπο καί ή 
λαμπρά σκηνοθεσία καθιστοΰν τήν ταινίαν αύτήν, 
τήν καλλιτέραν τής έφετεινής παραγωγής.

Τό κύπελλον Μουσσολίνι διά τήν καλυτέραν ιτα
λικήν ταινίαν άπενεμήθη είς τήν «Κάστα Ντίβα» 
(Έκμετάλλευσις τών γραφείων Άμολοχ.—Βουλγα- 
ρίδη Α.Ε.Κ.Ε.) τήν ώραιοτάτην έκείνην ^ταινίαν, πού 
παριστάνει ένα έρωτικόν έπεισόδιον τής ζωής τοΰ 
ίταλοΰ μουσουργού Μπελλίνι καί είς τήν όποιαν τόν 
πρωτεύοντα ρόλον υποδύεται ή γνωστή μας Μάρθα 
Έγγερθ

Μεταξύ τών άλλων ταινιών είς τάς δποίας άπε
νεμήθησαν μικρότερα βραβεία, τοΰ ιταλικού ύπουρ- 
γείου Προπαγάνδας, τού ιταλικού φασιστικού κόμ
ματος κ. ά., είνε ή γερμανική ταινία «"Ασωτος 
υιός», ή ιταλική ταινία «Κίτρινο διαβατήριο», ή αυ
στριακή ταινία «Έπεισόδιον» (Έκμετάλλευσις έν 
Έλλάδι Ε.Κ.Ε) μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ, ή άμερικα- 
νική ταινία «Κατάσκοπος» κ. ά.

Χαρακτηριστικόν είνε τό γεγονός, δτι τό βρα- 
βεΐον διά τήν καλυτέραν είδησεογραφικήν ταινίαν 
άπενεμήθη είς τό περίφημον γερμανικόν φιλμ θρί
αμβος τής θελήσεως» τό όποιον έσκηνοθέτησεν ή 
Λένι Ρίφενσταλ καί τό όποιον παριστάνει τόν θρί
αμβον τού Χιτλερικού καθεστώτος.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΝΕΟΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
"Ενας νέος έμφύλιος πόλεμος άπειλεΐται νά κη- 

ρυχθή είς τήν κινηματογραφούπολιν Χόλλυγουντ. 
Πρόκειται περί τών διαφόρων νέων άστέρων οί ό
ποιοι, άγνωστοι χθές έγειναν έντός όλίγων έτών ά- 
στέρες, χάρις εις τούς ύποστηρικτάς των, καί οί ό
ποιοι ζητούν ήδη μισθούς άναλόγους μέ έκείνους 
πού λαμβάνουν οί παλαιοί καί άναγνωρισμένοι ά- 
στέρες, δπως ή Γκάρμπο, ή Ντήτριχ, ή Κράου- 
φορτ κ. ά.

Τόν πόλεμον ήρχισεν ή Μύρνα Λόυ ή όποια εΐ- 
πεν δτι έγκατέλειψεν τήν Μέτρο Γκόλντουϊν καί 
προσελήφθη είς άλλην εταιρίαν μέ πολύ μεγαλείτε- 
ρον μισθόν. Τήν ήκολούθησαν ή Συλβία Σίντνεϋ, ή 
Καίη Φρανσίς κ. ά. θέλετε νά μάθετε τώρα καί τί 
ζητούν; Ή Συλβία Σίντνεΰ έζήτησεν δπως ό 
μηνιαίος της μισθός αύξηθή άπό ένα είς ένάμιση 
έκατομμύριον δραχμών! ’Επίσης ή Καίη Φρανσίς έ· 
πέτυχεν ήδη αυξησιν 400 χιλιάδων μηνιαίως.

ΕΝΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Στήν πόλι τοΰ κινηματογράφου έγινε τήν περα

σμένη έβδομάδα ένας πρωτότυπος διαγωνισμός γιά 
τήν έκλογή τοΰ πιό χαρακτηριστικού τύπου τής 'Ι
σπανίδας. Σ’ αύτόν έλαβαν μέρος χίλιες ώμορφες 
γυναίκες, μεταξύ τών όποιων καί πολλές διάσημες 
• βεντέττες». Ό διαγωνισμός έγινε στό πιό άριστο- 
κρατικό ξενοδοχείο τοϋ Χόλλυγουντ καί συνεκέν- 
τρωσε δλους τούς «βασιλείς» τών δολλαρίων καί 
τούς διασήμους καλλιτέχνας. "Υστερα άπό ένα πει
σματώδη άγώνα, ό όποιος κράτησε τρεις ώρες, νική
τρια άνεδείχθη ή Ντολορές ντέλ Ρίο. ‘Η πασίγνωστη 
«βεντέττα» σύμφωνα μέ τήν κρίσι τής ’Επιτροπής 
τών καλλιστείων, έχει τά πιό άκριβή χαρακτηρι 
στικά μιας ίνφάντας, δηλαδή μιας ϊσπανίδος πριγ- 
κήπισσας. ·

H RMEPIKRNIKH ΠΚΡΗΓΩΓΗ
Σύμφωνα μέ μίαν πρόσφατον στατιστικήν, ή άμε- 

ρικανική παραγωγή θά πραγματοποιήση 855 φίλμς, 
διαρκούσής τής νέας σαιζόν, πρόκειται δηλαδή περί 
ένός άριθμοΰ, ό όποιος άποτελεΐ ρεκόρ έν σχέσει 
πρός τά άλλα έτη. Άξειοσημείωτον εΐνε δτι αύτήν 
τήν φοράν οί άνεξάρτητοι θά πραγματοποιήσουν 
περισσότερα φίλμς άπό τά όκτώ μεγάλα συνδικάτα 
τών οποίων τά φίλμς θά άνέλθουν είς 396 έν συνόλω, 
ένώ τών άνεξαρτήτων έταιριών θά προσεγγίσουν τόν 
άριθμόν τών 459 φίλμς.

0 ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
0 ΠΑΡΤΝΑΙΡΤΗΣΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ

Μία εϊδησις ή όποια προεκάλεσε μεγάλην συγκί- 
νησιν είς τούς κινηματογραφικούς κύκλους είναι δτι 
ό Σάρλ Μπουαγιέ, ό περίφημος γάλλος δραματικός 
καλλιτέχνης, έξελέγη ύπό τού Έρνεστ Λιοΰμπιτς 
διά νά είναι ό σύντροφος τής Μάρλεν Ντήτριχ είς τό 
προσεχές της φίλμ «Πρόσκλησις στήν εύτυχία» πού 
θά «γυρίση» ό Λέβις Μίλεστον διά τήν Παραμάουντ 
ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τοΰ Λιούμπιτς.

Διά τόν Μπουαγιέ θρυλλεϊται άκόμη δτι θά συμ
μετάσχη είς τό νέον φίλμ τής Γκρέτας, Γκάρμπο, τό 
όποιον θά «γυρίση» αΰτη μόλις τελειώσει τήν «Κυ
ρίαν μέ τάς Καμελίας»

ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ίδρύ&η έν Βερολίνω νέα Κινηματογραφική ‘Εται

ρία ΰπό τήν έπωνυμϊαν «Gloria Ton film g. m. b. 11, 
μέ τόν σκοπόν κατασκευής ταινιών.

— Τό ιδρυτικόν καφάλαιον τής ‘Εταιρίας ανέρχεται 
είς μάρκα 50.000,-τά κα&ήκοντα δέ τοΰ Διευ&υντοΰ 
της άνετέ&ησαν εις τόν ή&οποιόν τής ό&όνης Willi 
Richter-Constatin.

— Ή γνωστή Κινηματογραφική 'Ολλανδική 'Εται
ρία Magestic-pilm Konzer συνεβλή&η μέ τόν γνωστόν 
τενόρον Johan Ileesters, προκειμένου νά τόν χρησιμο
ποίηση έπί εν έτος είς τήν διεΌ-νή παραγωγήν ταινιών 
της.

— Ό Ileesters παίζει τόν ρόλον τοΰ πρωταγωνι- 
στοΰ είς μίαν μεγάλην ταινίαν ολλανδικής δπερέττας, 
τής δποίας τό «γύρισμα. αρχίζει τόν προσεχή Νοέμβριον 
μέ ρεζισέρ τόν Haro van Peski.

— Τόν ίδιον τενόρον πρόκειται νά χρησιμοποίηση, 
διά τό προσεχές έτος ή British Majestic Productions Ltd 
διά τήν κατασκευήν έτέρου φιλμ.

—Ή Nene Film-Kommandit Gesellschaft «Erich 
Engels» προτίϋ·εται νά κινηματογράφηση τήν κωμω
δίαν «Τό σπασμένο Κανάτι» τοΰ Heinrich Kleist μέ 
τόν Karl Valentin ΰποδυόμενον τόν είρηνοδίκην Adam.

— "Αμα τή λήξει, τής παρά τή Bavaria συνεργασίας 
του, δ Hans Albers &ά συνεργαο&ή είς τό νέον ΰπό 
κατασκευήν μέγα φίλμ τής Οϋφα, τό όποιον φέρει 
τόν τρεχούμενον έργατικόν τίτλον «Σύντροφοι·.

— Τό χειρόγραφον τοΰ έργου τούτου γράφει δ Γε· 
ράρδος Μέντσελ βοη&ούμενος άπό τό βιβλίον «’Αση
μένιο πλοΐον· τοΰ πλοιάρχου Ντίνγκελ.
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Στους κινηματογραφικούς κύκλους τής Νέας Ύόρκης 
ψιθνρίζεται ότι ή Μαίρη ΙΙίκφορντ εμφανίζει εξαιρετικήν 
δράσιν είς τό πεδίον τών Κινηματογραφικών Επιχειρή
σεων.

Λέγεται δτι πρόκειται νά καταλάβρ τήν θέσιν αντι
προέδρου τής Εταιρείας Ηνωμένων Καλλιτεχνών, άντι- 
καΟιστώσα τόν Joseph Η. Moskowitz.

—Φθάνει κατ'αύιάς εις Λονδίνον ό διευθυντής τής Σο- 
βιετο-ρωσσικής Βιομηχανίας Ταινιών, Βόρις Σουμιάτσκυ, 
συνοδεία μερικών ρεζισέρ καί άλλων τεχνιτών, προερχό
μενος έκ Νέας ‘Υόρκης.

Σκοπός τοΰ ταξειδίου του είτε ή μελέτη τών αγγλικών 
μεθόδων παραγωγής ταινιών.

—Ό γνωστός κινηματογραφικός άστήρ Gary Gooper, 
άπό μακροΰ χρόνου πρωταγωνιστής τής Παραμάουντ, μέ 
εξαιρετικήν μάλιστα έπιτυχίαν είς τό φίλμ «Bengali» 
έκλεισεν ήδη συμβόλαιον μέ τήν Columbia.

—Περί τό τέλος π. Αύγούστου ήρχισαν είς τήν Βιέν
νην αί φωτογραφικοί έργασίαι διά τήν μουσικήν κωμω
δίαν «'Η Συλβία καί δ σωφέρ της», τό νέον περίφημον 
έργον τής Cine-Central, μέ πρωταγοινίστριαν τήν "Ολγαν 
Τσέχοβαν.

—Ή Γκρέττα Γκάρμπο, ή οποία άπό τίνος χρόνου 
παραμένει επ’ άδεια είς τήν πατρίδα τη", έπεσκέρθη κατ’ 
αύτάς τήν Σουηδικήν έπαρχίαν Βέρμλαντ.

— Μέ ιδιαιτέραν κάπως εύχαρίστησιν καί συγκίνησιν 
έπεσκόπησε τά μέρη εκείνα τά όποια έξιστόρησε μέ τόσην 
δεξιοτεχνίαν ό Σέλμα Λάγκερλεφ είς τό «Gosta Berlings 
Saga», τό γνωστόν έκεϊνο φιλμ, μέ τό όποιον ή θεία καλ- 
λιτέχνις ήρχισε τό καλλιτεχνικόν στάδιόν της.

—Ή Γκρέτα Γκάρμπο δέν παρέλειψε νά έπισκεφθή τό 
Νεκροταφεΐον τοΰ Μούγκφορς ένθα αναπαύεται δ προ τί
νος άποθανών σουηδός καλλιτέχνης τής οθόνης Fridolf 
Bhudin, είς τόν τάφον τοϋ όποιου κατέθεσεν άνθη.

—Είς τά Ατελιέ τοΰ Χόλλυγουντ θεωρούνται δριστικώς 
λήξασαι αί θεριναί διακοπαί, όλες δέ ή Φίρμες ήρχισαν 
νά έργάζωνται έντατικώς.

— Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου ήρχισεν ή 
έργασία έπί 46 ταινιών, πράγμα τό όποιον σημαίνει μίαν 
ύπόσχεσιν σοβαροΰ έφοδιασμοΰ τής έπί θύραις σαιζόν.

— Τό ρεκόρ κατέχει ή Μέτρο μέ μίαν σύγχρονον πα
ραγωγήν 11 Φίλμς. Περαιτέρω καί πρός τό παρόν εΰρίσκον- 
ται έν τφ περατοΰσθαι 13 Φίλμς τής ιδίας Εταιρείας, με
ταξύ τών όποιων τό ρεβΰ-φίλμ «Broadway—Melody οϊ 
1935’·

—Είς τά Εργαστήρια τής Fox, παρά τή όποίφ ήδη 
ώς αρχηγός τής παραγωγής έχει άναλάβει ό Darryl Za- 
nuck μετά πολλών άλλων συνεργατών, θά «γυρισθοΰν» 
συγχρόνως 6 ταινίαι, μεταξύ τήν οποίων ή «The gay 
deception.

—Ή Paramount είχε 4 μόνον φίλμς είς τά ’Ατελιέ της, 
δι’ δν λόγον καί ήσχολήθη μέ τό κλείσιμον συμφωνίας 
διά τήν προπαρασκευήν άλλων 3.

—Ό Γερμανός σκηνοθέτης "Ερνστ Λοΰμπιτς έτέλεσε 
τούς γόμους του μετά τής Άχγλίδος Βιβιέν Γκαίϋ. Ό 
Λοΰμπιτς δ όποιος υπήρξε πρό 22 έτών ένας κλόουν σ’ 
ένα γερμανικό ΐπποδρόμιον, κερδίζει σήμερον, ώς σκηνο
θέτης 7.500.000 γαλλικά φράγκα έιησίως.

—Ή Μαρσέλ Σαντάλ άνεχώρησε μέ τό ύπερωκεάνειον 
«Νορμανδία» διά τήν Νέαν ‘Υόρκην. Έκεϊθεν θά μεταβή 
είς Χόλλυγουντ όπου θά παραμείνη έπί δεκαπενθή
μερον.

— Τόν ρόλον τής πριγκηπίσσης Αυγής είς τό νέον έρ
γον «Καίνιγκσμαρκ» τοΰ Λεόνς Περέ, υποδύεται ή Έλίζα 
Λάντι. Πρός τόν σκοπόν αύτόν κατετέθησαν είς γαλλικήν 
Τράπεζαν επ’ όνόματί της 50.000 δολλάρια, τά όποια θά 
εΐνε είς τήν διάθεσίν της μόλις φθάση είς Γαλλίαν έξ 
’Αμερικής. Τά έξοδα τής παραμονής της είς Γαλλίαν κατά

ΕΝΑ ΦΙΛΜ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΟΝ
Εις τό Στούντιο τής πορτογαλλικής Tobis εν 

Λισσαβώνι ήρχισαν κατ’ αύτάς αί έργασίαι διά τό 
«γύρισμα» τής ταινίας «Trevo de 4 fohlas—to Τε
τράφυλλο Τριφΰλι», μή σκηνοθέτην τόν Chianca 
de Gargia, εις τόν όποιον ανήκει καί τό χειρόγρα
φον τοΰ έργου.

Γην διεύθυνσιν τών εργασιών έχει άναλάβει ό 
Δόκτωρ Ricardo Jorge. Ό γερμανός Willy Ha 
meister έχει άγκαζαρισθή διά τό φίλμ τοΰτο καί 
πρός τόν σκοπόν τοΰτον, εύρίσκεται άπό τινων ε
βδομάδων στήν Λισσαβώνα.

Γούς ρόλους τών πρωταγωνιστών υποδύονται ή 
Beatrix Costa, ή οποία παίζει διπλοΰν ρόλον καί 
η οποία εΐνε πολύ γνωστή άπό τά έργα τής ΙΙαρα- 
μαουντ, ο καλλίτερος κωμικός τής Πορτογαλλίας 
Nascimento Fernandes, ένας διάσημος άλλος βρα
ζιλιανός κωμικός Procopio Ferreira, μία πορτο
γαλλική καλλονή ή Maria Castelar καί ένας διε
θνής ποδοσφαιριστής δ Waldermar Mota

Κατ’ άξίωσιν τής Tobis-Portuguesa θά κτι- 
σθή μία πόλις μέ άγοράν, εντός τής οποίας θά «γυ- 
ρισθή» ενα μέρος τοΰ εν λογά» φίλμ. Φωτογραφίαι 
διαφόρων τοπείων τής Λισσαβώνος, τοϋ Porto καί 
άλλων τινων πόλεων θά κοσμήσουν τό ύπό κατα
σκευήν Πορτογαλλικόν φίλμ.

Η ΝΕΑ ΜΟΔΑ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΦΙΛΜ

Ή Metro πρόκειται νά «γυρίση» δύο νέα φίλμ, 
στρατιωτικής ύποθέσεως ύπό τούς τίτλους «First 
to fight» καί «The army rides». ‘Ως πρωταγω
νιστής τοΰ πρώτου φιλμ δριστικώς προωρίσθη ό 
Wallace Beery δστις, καθ’ ά πιστοποιεί δ διευ
θυντής τής παραγωγής, άρέσκεται τελευταίως νά εμ
φανίζεται μέ στρατιωτικήν στολήν. Φαίνεται δτι δ 
Beery εν πάση περιπτώσει άγαπά περισσότερον τήν 
στρατιωτικήν στολήν άπό τήν φίρμα του, διότι έπή- 
ρεν άδειαν δι’ ένα φίλμ τιτλοφορούμενον «Profes
sional soldier εις τό όποιον πρόκειται νά παίξη 
τόν ρόλον τοΰ τίτλου.

τήν διάρκειαν τοΰ «γυρίσματος» τής ταινίας, θά βαρύνουν 
επίσης, κατά την συμφωνίαν, τούς παραγωγούς. Τό ποσον 
τών 50.000 δολλαρίων, εΐνε ή αμοιβή τήν οποίαν θά λάβη 
η Ελίζα Λάντι καί διά τάς δύο βερσιόν τοΰ έργου, γαλ
λικήν καί αγγλικήν.

— Η Λίλιαν Χάρβεϋ κατά τό «γύρισμα» τής ταινίας 
«Μαύρα Ρόδα» είς τό στούντιο τής U.F.A. έτραυματί- 
σΟη ελαφρώς άπό έκπυρσοκρότη^ιν πιστολιού.

Εις τό Βερολϊνον «γυρίζεται» μία νέα έκδοσις τοΰ 
έργου «Τα 'ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα» μέ πρωταγωνί
στριαν τήν Λίλιαν Χάρβεϋ.

Ό γνωστός μας Τζαϊκυ Κούγκαν, κατά πληροφο
ρίας έκ Χόλλυγουντ έμνηστεύθη, μετά τής έπίσης ήθο- 
ποιου τοΰ κινηματογράφου Τζόμπυ Ούΐγκ. ‘Q Κοΰγκαν 
ένηλικιουμενος οσονούπω, δά λάβη καί ποσόν ένός εκα
τομμυρίου δολλαρίων πού έχει κερδίσει έκ τής εργασίας 
του είς τόν κινηματογράφον.

ΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΑΡΑΞΕΙ
Η ΑΓΓΛΙΚΗ FOX-PRODUCTION

Κατ’ άντίθεσιν πρός τήν έλάττωσιν τών έργασιών 
τής Γερμανικής Fox - Produktion, ή> ευρωπαϊκή 
παραγωγή τής έν προκειμένω Αμερικανικής 
Κινηματογραφικής Εταιρίας παρουσιάζεται λίαν 
ένισχυμένη είς τάς άλλας χώρας. ,

Οίίτω. καθ’ ά άνακοινεΐ ό Διευθυντής τής ’Αγγλι
κής Fox κ. Hutchinson, ή Εταιρία θά σημειώση , έ- 
ξαιρετικήν δράσιν κατά τό άρχόμενον δεύτερον αγ
γλικόν παραγωγικόν έτος της. Ό προϋπολογισμός 
παραγωγής της διά τήν νέαν Σαιζόν ηύξήθη κατά 
50 °)ο.

Έσχηματίσθησαν πολλαΐ όμάδες παραγωγής, έ- 
κάστη τών όποιων θά παραγάγη, διαρκοΰντος τοΰ 
έτους, άνά τρία φίλμ, άποκλειομένης τής κατασκευής 
εύθηνών τοιούτων-

Τό πρώτον φίλμ τής άγγ\ικής Fox τής νέας σαι
ζόν έπρόκειτο νά άρχίση παραγόμενον κατ’ αύτάς 
είς τό έν Λονδίνω Wembley Studio. Φέρει τόν , τί
τλον «Late Extra», μέ ρεζισέρ τόν Albert Parker. Ως 
πρωταγωνιστα'ι προσελήφθησαν διά συμβολαίου ή 
Virginia Cherrill καί ένας νεο-άνακαλυφθείς καλλι
τέχνης, δ James Mason.

ΘΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΘΗ
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚίΙΔΩΝΟΣ ΤΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Είς τό χυτήριον κωδώνων τής Μπόχονμερ, τό άρ- 

χαιότερον τοΰ κόσμου καί άπό τό όποιον παρήχθη- 
σαν μέχρι σήμερον πλέον τών 90.000 κωδώνων, πρό
κειται νά άρχίση ή κατασκευή τοΰ ’Ολυμπιακού κώ
δωνος, ό όποιος θά σημαίνη τούς ’Ολυμπιακούς τοΰ 
Βερολίνου κατά τό προσεχές έτος 1936-

Ό τεράστιος αύτός κώδων θά φέρη, έπί τής μιας 
μέν πλευράς ένα κολοσσιαϊον άετόν μέ άπλωμένας 
πτέρυγας, δστις θά κρατά εις τά νύχια του τούς 5 
όλυμπιακούς κύκλους, έπί τής άλλης δέ πλευράς τήν 
πύλην τοΰ Μπράντεμπουργ καί είς τό μέσον τον 
άριθμόν έτους «1936« καί τήν ήμερομηνίαν «1 16 
Αύγούστου».

Είς τό κάτωθεν διάζωμα θά φέρη δ Κώδων τήν 
έπιγραφήν «Ich rufe die jugend, der Welt?-XI Oly- 
mpiade», δηλαδή «Καλώ τήν νεότητα τοϋ Κόσμον. 
XI ’Ολυμπίάς* .

'Η κατασκευή τοΰ Κώδωνος θά άπαιτήση 3μηνον 
διάστημα, πρός άποθανάτισιν δέ τοΰ γεγονότος, ή 
Οΰφα θά κατασκευάση ένα φίλμ ύπό τήν έποπτείαν 
τοΰ Δόκτωρος Ulrich Wester Kamp καί έπί τή βά
σει χειρογράφου «γυρίσματος» τών Rudolf Schaad και 
τοΰ Δόκτωρος U. Kayser, ό όποιος θά άναλάβη και 
τήν σκηνοθεσίαν.

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
—Ή Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ Πίκτσουρ, μετέβαλε 

τόν Τίτλον ·Ντύ Μπαρρύ» τοΰ φίλμ πού «γυρίζει» μέ 
τήν Γκίτα “Αλμπαρ, είς «“Εδωσα τήν καρδιά μου»._

— Είς τό Λονδίνον εύρίσκονται πλεΐστοι διεθνούς 
φήμης καλλιτέχναι κληθέντες διά νά λάβουν μέρος 
είς νέα άγγλικά φίλμς. Μεταξύ αύτών άναφέρομεν 
τούς : Ριτσάρ Ντίξ, “Αννα Στέν, Τζών Πάρκερ, Ε
λιασα Λάντι. “Ελσα Λάντσεστερ. Χάρρυ Μπωρ, Κον- 
ρατ φάίτ, Ρακέλ Τόρρες, Μάτζ Ήβανς, Μωρίς Σε- 
βαλιέ, Άνναμπέλλα, Γκίττα “Αλπαρ, Φαίη Ραιη κ. ά. 

Παγκοςμια Κινηματ. Νεα
ΑΜΕΡΙΚΗ

Ό Τζώρτζ Κοΰκορ θά σκηνοθετήση τό νέον φίλμ 
τής Κάθριν Χέπμπουρν καί τοΰ Γκάρυ Γκράντ «Συλ
βία Σκάρλετ». Είς τό έργον αύτό ένδιαφέροντα ρό
λον θά κρατήση καί ή Νατάλια Πάλεϋ.

—Ό Γκρέγκορυ λά Κάβα «γυρίζει» τό φίλμ *Ύ-  
πανδρεύθη τόν κύριόν της», μέ τήν Κλωντέτ Κολ- 
μπέρ ώς πρωταγωνίστριαν.

—Μετά πολλάς διαπραγματεύσεις έξελέγη έπί τέ_- 
λους τό θέμα τοΰ πρώτου αμερικανικού φιλμ του 
Φρίτς Λάγκ. θά είναι τό «Διαβατήριο διά τήν Κό· 
λασιν».

—Ό γνωστός γερμανός σκηνοθέτης Ντυπόν έτε- 
λείωσε τό φίλμ «The Bishop Misbehaves» μέ τήν Μω- 
ρίν Ό Σούλιβαν καί τόν Νόρμαν Φόστερ.

—Ό Κλάρκ Γκέημπλ θά είναι δ σύντροφος τής 
Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ είς τό φίλμ «Σάν Φραγκίσκο».

—Τήν κινηματογράφησιν τοΰ Σαιξπηρείου έργου 
«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» άνέλαβε ό Τζώρτζ Κοΰ
κορ. Τόν ρόλον τής Τουλιέττας θά έρμηνεύση, ώς 
γνωστόν, ή Νόρμα Σήρερ.

—'Ένα έξαιρετικό ταλέντο άπεκαλύφθη είς τήν 
’Αμερικήν. Πρόκειται περί τής Ρίτας Καντσίνο, νέου 
«άστέρος» τής «Φόξ».
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ό “Αντολφ Βόλμπρυκ μόλις τελείωση τόν ρόλον 
του είς τόν «Μιχαήλ Στρογκώφ» θά άντικαταστήση 
τόν Κόνρατ Φάϊτ είς τό φίλμ «Ό φοιτητής τής 
Πράγας». , , , ,

—Ό Βικτώρ Φρανσέν πρόκειται να είναι δ παρτ- 
ναιρ τοΰ προσεχοΰς φίλμ τής Λίλιαν Χάρβεϋ.

—Ό Κάρλ Φραΐλιχ έτοιμάζει τήν «'Αρπαγήν τών 
Σαβίνων» μέ τόν “Εμιλ Γιάννιγκς καί τόν Ρομα- 
νόφσκυ. ’

— Πολλά τά καλά λέγονται διά τό μεγάλο φίλμ 
τής «Οΰφα» «Βασιλικό Βάλς».

—Ό Γκαμπριέλ Γκαπριό, ό Κωνστάν Ρεμύ, και 
ή Λίν Νορό πρωταγωνιστούν είς τήν γαλλικήν έκδο- 
σιν τής «Καβαλλερίας Λετζέρας»

-'Η Βεντάγια τής Λαίδης Βίντερμερ, του “Οσκοιρ 
Ούάϊλντ κινηματογραφεΐται είς νέαν έκδοσιν μέ τήν 
Λίλ Ντάγκοβερ, τήν Άννα Βάαγκ καί τόν Ούώλτερ 
Ρίλλα. , ...

—Διά τόν ρόλλον τής «Φρόζ Μπέρντ» εις το όμω- 
νυμον φίλμ έξελέγη ύπό τοΰ Κάρλ Φραΐλιχ ή Πά- 
ουλα Βέσσελυ.
ΓΑΛΛΙΑ

Ή Μαρσέλ Σάνταλ θά είναι ή πρωταγωνίστρια 
τοΰ «Μιχαήλ Στρογκώφ».

—Ή Άνναμπέλλα, ό Ίαν Μυρά καί ο Ζαν Πιέρ 
Ωμόν πρωταγωνιστούν είς τό νέον φίλμ «“Αννα 
Μαρία».

—Ό περίφημος Λεόνς Περρέ, δ σκηνοθέτης του 
«Καίνικσμαρκ». τής «Γυμνής γυναίκας» καί τριακο- 
σίων άλλων φίλμς, άπεβίωσε τήν παρελθοΰσαν έβδο- 
μάδα αίφνηδίως, είς ένα προάστειον τών Παρισίων.

—‘Η Μαντελέν Ρενώ θά εΐνε ή πρωταγωνίστρια 
τής «Ξόβεργας» τοΰ Ζάν Ρισεπέν.

Ή Κάτε φόν Νάγκυ μετά τόν «Αύτοκρατορικόν 
Δρόμον» θά «γυρίση» ένα άκόμη φίλμ μέ σύντρο
φον τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

—«Βαρκάρης τοΰ Βόλγα» είς τό δμώνυμον φιλμ θα 
είναι ό Σάρλ Βανέλ,

—‘Ο Μαρσέλ Λερμπιέ θά κινηματογράφηση τόν 
«’Ηθοποιόν Κήν» καί δ Μωρίς Τουρνέρ «Τό κόκκινο 
καί μαΰρο» τοΰ Στεντάλ.
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Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
. 9 ^ιφανής Αγγλος συγγραφεύς κ. Ούέλς, ό 
οποίος έχει ιδιαιτέραν προτίμησιν εις τό νά περί 
γράφη τόν κόσμον τοϋ μέλλοντος, άπεφάσισε νά 
δώση καί άπό τής όθόνης μίαν ιδέαν περί τοϋ πώς 
φαντάζεται τήν έξέλιξιν τής ανθρωπότητας.

Οϋτω έν συνεργασία μέ τόν διάσημον σκηνοθέτην 
κ· ’Αλέξανδρον Κόρντα ετοιμάζουν ήδη ένα φιλμ 
ύπό τόν τίτλον «Ή μορφή τών πραγμάτων τοΰ μέλ
λοντος». ’Αργότερα θά κινηματογραψήσουν ένα άι.ό 
τά_φανταστικά έργα τοΰ. Ούέλς, τήν «Τροφήν τών 
θεών», δπου γίνεται λόγος περί μιας φυλής γιγάν
των.

Είς συνέντευξίν του περί τοΰ κόσμου τής αΰριον, 
δπως τόν φαντάζεται, ό κ. Ούέλς είπε:

Μετά πενήντα χρόνια ένας παππούς θά λέγη 
είς τήν έγγονή του :

«θυμάμαι μιά, φορά καί ένα καιρό δπου οί άν
θρωποι είχαν είς τά σπίτια τους κάτι περίεργα 
πράνματα πού τά έλεγαν παράθυρα.

»Οί άνθρωποι, έκείνην τήν έποχήν, φορούσαν 
καπέλλα δταν έβγαιναν έξω άπό τήν προστασίαν 
τής στέγης καί συγκρατοΰσαν τά φορέματά τους μέ 
ολόκληρον σύστημα λαβίδων καί έπιδέσμων».

—Κατά τήν γνώμην μου, έσυνέχισεν ό κ. Ούέλς 
ή άνθρωπότης τής αΰριον δέν θά ζή μέσα σέ σπίτια’ 
άλλά είς τά πλευρά λόφων ωραία τακτοποιημένων 
καί σοψώς άεριζομένων.

Οί άνθρωποι θά φοροΰν ένδύματα τά όποια θά 
είνε καμωμένα διά νά διατηροΰνται μόνον μίαν 
έβδομάδα, καί κατόπιν θά πετάγονται.

Δέν θά ύπάρχουν οΰτε....πλύστρες, οΰτε.... ούρα- 
νοξύστες.

Είς τήν έρώτησιν : «ποιά θά είνε ή μόδα κατά τό 
1980;» ό κ. Ούέλς άπήντησε!

—Δέν είμαι, φυσικά, είς θέσιν νά καθορίσω μίαν 
τόσον σημαντικήν λεπτομέρειαν. Είς τά πρόσωπα 
πού ύποδύονται ρόλους είς τό ίδικόν μου φίλμ έδώ- 
σαμεν ένδύματα όμοια περίπου πρός τά τής εποχής 
Τυντόρ....

—Πώς σας ήλθεν αύτή ή έμπνευσις;
—"Υστερα άπό πολλάς σκέψεις καί ιδίως άφοΰ 

έπανειλημμένως διηρωτήθην διατί ένδυόμεθα δπως 
ένδυόμεθα σήμερον. Άντί τών χονδρών κοστουμιών 
τών έφωδιασμένων μέ αναρίθμητες τσέπες διά μο
λύβια, στυλό, μανδήλια καί διάφορα άλλα πράγματα, 
ή ίδική μας άνθρωπότης τής αΰριον φορεΐ φορέματα 
άπλοΰ κοψίματος μέ μανίκια γυριστά, δπου θά ήμ- 
ποροΰν νά τοποθετούνται μερικά χρήσιμα αντικεί
μενα.

Μή πιστεύετε δέ δτι ή νεαρά τοΰ 1980 θά έχη 
κόμμωσιν, δπως οί σημερινές, τών όποίων τό 
κεφάλι ομοιάζει μέ τηλεφωνικόν μηχάνημα Μοΰ 
ύπέβαλαν πολλές ιδέες σχετικώς μέ τό ζήτημα 
αύτό, ώς έπί τό πλεΐστον κακές.

_'Ως πρός τόν άπλοΰν επενδυτήν τών άνθρώπων 
τοΰ μέλλοντος ήναγκάσθημεν νά περιορίσωμεν, παρά 
τήν έπιθυμίαν μου, τήν χρησιμοποίησίν του. Διό.τι 
ό άπλοΰς έπενδύτης προϋποθέτει, τούλάχιστον σ’ένα 
φίλμ, ωραίες, γάμπες, καί δέν κατέστη δυνατόν νά 
εϋρωμεν αρκετήν ποσότητα άπό ώραΐες γάμπες.

Τό φίλμ περί τής άνθρωπότητος τής αΰριον αρ
χίζει μέ πόλεμον, τόν όποιον έπακολουθοΰν τρομε- 
ραί έπιδημίαι. Ό πολιτισμός μας καταστρέφεται' 
Είνε τό προοίμιον καλλιτέρων καιρών. Μετά τήν 
καταστροφήν έπέρχεται ή άνανέωσις.

Ό πόλεμος τοΰ 1940 θά καταστρέψη τά πάντα, 
έξαιρέσει όλίγων περιοχών τοΰ πλανήτου.

Είς ένα άπό τά σημεία, τά όποια έμειναν άνέ-

ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
παφα, αναφαίνεται κατά τό 1970, ό «αρχηγός», ένα 
είδος στρατιωτικού ληστοΟ ό όποιος έννοει νά συ
νέχιση τόν πόλεμον.

Ό κόσμος τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος 
άλληλοσυγκρούονται είς τό πρόσωπον τοΰ «άρχη- 
γοΰ» ληστοΰ καί τοΰ νεαροΰ άεροπόρου Τζών 
Κάμπαλ.

'Ο τελευταίος οδτος εκλέγεται ύπό τών κατοί
κων τής πόλεως τοΰ μέλλοντος διά νά κάμη ένα 
ταξεΐδι είς τήν Σελήνην. Στέλλεται δέ πράγματι 
έκεΐ διά τηλεβόλου.

Ό κ. Ούέλς έχει έπιδοθή μέ πολλήν δρεξιν είς 
τήν κινηματογράφησή τών ιδεών του. Ομιλεΐ καί 
περί ένός άλλου φίλμ ύπό τόν τίτλον «θαυματο
ποιός·.

«Είνε, λέγει, ένα μικρόν πνευματικόν παιγνίδι- 
σμα. Τίθεται έπί σκηνής, μέσα σ’ ένα καμπαρέ, ένας 
άνθρωπος ικανός νά έκμηδενίση τό σόμπαν. ’Επι
βραδύνει όλίγον τήν ταχύτητα περιστροφής τής Γής 
καί, ώς ήτο έπόμενον, δλα έκτινάσσονται έξω τοΰ 
πλανήτου λόγω τής κεντημένης ταχύτητας. Ό δρά
στης δμως έχει τήν δύναμιν νά κάμνη θαύματα καί 
ώς πρός τό άτομόν του, κατορθώνει δέ νά μή πάθη 
αύτός τίποτε

•Διά τό φίλμ «Πράγματα τοΰ μέλλοντος» έγραψα 
ελάχιστα χειρόγραφα·.

Καί μετά αναπνοήν άνακουφίσεως, ό κ. Ούέλς 
συνεχίζει:

·. ..Εύρίσκω δέ δτι αύτή ή έργασία είνε περισ
σότερον ένδιαφέρουσα καί πλησιεστέρα πρός τήν 
ζωήν παρά ή σύνθεσις ένός μυθιστορήματος

»Τό Χόλλυγουντ δέν κατώρθωσε νά βγάλη άπό 
τά βιβΚία μου κανένα φίλμ έμφανίσιμον. Πρέπει 
συνεπώς νά άσχολοΰμαι ό ίδιος είς τήν προσαρ
μογήν τών έργων μου είς τήν οθόνην. Σκέπτομαι 
δέ νά άφοσιωθώ είς τόν κινηματογράφον έπί τρία 
ή τέσσαρα έτη. ’Αντιλαμβάνομαι δτι πρέπει νά είμαι 
συντομώτερος καί πλέον συγκεκριμένος. Γράφεις 
τέσσαρα χειρόγραφα καί πηγαίνεις κατ’ εύθεϊαν είς 
τό στούντιο. Οί συνεργάται χρησιμοποιούν άπό μίαν 
γραμυήν».

Ώτ πρός τήν παραγωγήν τών συνήθων φίλμ— 
κωμφδιών, δραμάτων κλπ.—ό κ. Ούέλς πιστεύει δτι 
αυτή έπί πολύν καιρόν θά είνε ή ίδια, μέ κυριαρ- 
χοΰντα πάντοτε πρωταγωνιστήν τόν έρωτα. Φρονεί 
δμως δτι είς τό ζήτημα τής μουσικής ό κινηματο
γράφος ύστερεΐ. Ή μουσική είνε δημιουργός συγκι
νήσεων καί έπρεπε είς κάθε φίλμ νά είνε άναπό- 
σπαστος μέ τήν δράσιν, χωρίς δμως καί νά άποτελή 
τό κύριον θέμα καί νά πνίγη τήν ύπόθεσιν τοΰ φίλμ.

Είς τήν άνθρωπότητα τής αΰριον, δπως τήν φαν
τάζεται ό κ. Ούέλς, ή μουσική θά έχη μεγαλείτερον 
ρόλον διά τήν δημιουργίαν αισθημάτων καί συγκι
νήσεων τοΰ Ανθρώπου.

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ
‘Η Κοντσίτα Μοντενέγκρο δέν είνε μόνο μιά 

καλή ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου, άλλά καί μιά 
περίφημη βιολίστρια. Ταχτικά δέ διασκεδάζει τούς 
καλεσμένους της μ’ ώμορφες έκτελέσεις. 'Η Κον
τσίτα Μοντενέγκρο, καθώς λέν οί διάφοροι ειδικοί, 
διακρίνεται γιά τή δεξιοτεχνία της καί ιό αίσθημά 
της, Είνε μιά πραγματική καλλιτέχνις

’Ήρχισαν αί έτοιμασίαι τών χειμερινών κινημα
τογράφων, έλπίζεται δέ δτι πριν παρέλθη δεκαπεν
θήμερον θά έπαναλάβουν σχεδόν δλοι τήν λειτουρ
γίαν των.

Κατά τήν έπί θύραις περίοδον θά λειτουργήσουν 
θετικά οί έξής Κινηματογράφοι.

Τιτάνια, Παλλάς, Σπλέντιτ, 'Αττικόν, Πάν&εον ύς 
πρώτης βιζιόν άριστοκρατικοί μέ τιμάς είσιτηρίων 
25 καί 15 δρχ.

‘Ο κινηματογράφος ’Απόλλων θά λειτουργήση ως 
πρώτης έπίσης βιζιόν, άλλά μέ λαϊκωτέρας ταινίας 
καί μέ τιμάς είσιτηρίων 17.50 καί 12.50 δρχΛ

Έάν έπικρατήση ή γνώμη νά διατηρηθή ή ηύξη- 
μένη, ώς πέρυσι, τιμή τών είσιτηρίων είς τούς πρώ
τους Κινηματογράφους, πραγμα τό όποιον έν τού- 
τοις δέν θέλομεν νά πιστεύσωμεν, τότε καί ό, Απόλ
λων θά καθιερώση άναλόγως ηύξημένην τιμήν, πάν
τως ούχί άνωτέραν τών 20 δραχμών.

Περί τοΰ νέου Σάλον Ίντεάλ δέν ύπάρχει άκόμη 
οριστική άπόφασις.Μέχρις δμως τέλους ’Οκτωβρίου, 
θά δίδη παραστάσεις ό θίασος τής κ. Κοτοπούλη, 
ένδεχόμενον δέ νά λειτουργήση καί καθ’ δλην τήν 
ύπόλοιπον χειμερινήν περίοδον ώς θέατρον έγκαθι- 
σταμένου τοΰ θιάσου Κυριακοΰ ή άλλου τινός.

Τό Οΐίφα Πάλας καί τό Κοσμοπολΐτ θά λειτουρ
γήσουν ώς δευτέρας βιζιόν. Τοΰ πρώτου Αναλαμ
βάνουν τήν έπιχείρησιν οί κ. κ. Μυράτ καί Χόρν, 
είς τό όποιον θά προβάλλονται ταινίαι τής Ε. Κ. Ε.

Τά διαδοθένια δτι οί δύο άνωτέρω νέοι διευθυν- 
ταί τοΰ Οΐίφα Πάλας άνέλαβον καί τήν Αντιπροσω
πείαν τών ταινιών τής U. F. Α. δέν έχονται Ακρί
βειας. Αί ταινίαι τής U. F- Α. καί έφέτος θά Ανή
κουν είς τήν Ε. Κ· Ε.

Περί τοΰ Κοτοπουλείου δέν έλήφθησαν εισετι ορι
στικά! Αποφάσεις ύπό τοΰ κ. Κοσμίδη.

Έπίσης οί κεντρικοί λαϊκοί κινηοατογράφοι Μα· 
ξέστιη, Ροζικλαίρ, Ελλάς καί ’ Α&ηναϊκόν οϊτινες έξαΐ- | 
ρετικώς έφέτος δέν διέκοψαν τήν λειτουργίαν των 
καί κατά τήν θερινήν περίοδον.^

Έκ τώγ συνοικιακών χειμερινών δ κινηματογράφος 
’Ίρις του κ. Α. Ζερβοΰ, "Αοης τοΰ κ. Μπάλα, 
Άτ&ίς τοΰ κ. Καπράλου καί τό ’Αχίλλειον ένοικια- 
σθέν έφέτος ύπό τοΰ κ. Ίω Σόρμπη. ’Εκτός τών άνω
τέρω οί δύο χειμερινοί Κρυστάλ καί Έτουάλ έν Καλ
λιθέα, τό Πανελλήνιον έν τή Λεωφόρω Συγγροΰ,, τό 
Ήρώόειον Ν. Φιλαδέλφειας‘καί δύο έν Ν. Ιωνία ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Βλατά.

Είς τόν Πειραιά θά λειτουργήσουν έφέτος τέσσα- 
ρες κεντρικοί κινηματογράφοι. Τό Σπλέντιτ τών Α
δελφών Γιαμαλίδη, Χάϊ-Λάϊφ τοΰ κ. Παπακώστα, μέ 
διευθυντήν ώς πάντοτε τόν κ. Δ. Γεωργιάδην, Κάπι- 
τολ τοΰ κ. ΓλιτσοΟ, έπισκευασθείσης τής αιθούσης 
του έπί νέου ρυθμοΰ μέ προσθήκην μεγάγου έξώ- 
στου καί πολλών καθισμάτων καί παραπλεύρως αύ
τοΰ τό νέον μεγάλο κινηματοθέατρον Παλλάς τοΰ κ. 
Άντ. Ζερβοΰ. Πλήν τών άνωτέρω καί οί δύο λαϊκοί 
τοΰ κ. Βουλγαρίδη.

Εις τήν Ν. Κοκκινιάν θά λειτουργήσουν καί πάλιν 
τέσσαρες κινηματογράφοι ύπό άγριον συναγωνι
σμόν, δεδομένου δτι τοΰ ένός έξ αύτών τήν έκμε- 
τάλλευσιν άνέλαβεν δ κ. ’Απόλλων Μαγκλής_ καί 
κατά συνέπειαν θά προβάλλωνται άποκλειστικως αί 
ταινίαι τής Έλλην. Κινημ. Ένώσεως.

Ή Π.Ε.Κ., ώς καί είς τό προηγούμενον έγράψα- 
μεν, καταβάλει έξαιρετικάς προσπάθειας παρά τοις 
άρμοδίοις διά τήν έλάττωσιν τής φορολογίας τών 

κινημ. εισιτηρίων. Δυστυχώς, τά τελευταίοι πολιτικά 
γεγονότα καί ή έξ αύτών άπασχόλησις καί τοΰ κ. 
ύπουργοΰ τών Οικονομικών, δέν έπέτρεψαν είς τήν 
έντεταλμένην έπιτροπήν τής Π. Ε. Κ. νά συνέχιση 
τάς ένεργείας της διά τό ζήτημα τοΰτο.

Έν τώ μεταξύ δμως, πλησιάζοντος καί τοΰ χρό
νου καθ’δν θ’ άρχίση ή λειτουργία τών χειμερινών 
κινηματογράφων, οί έπιχειρηματίαι δέν κατέλ_ηξαν 
εις δριστικήν άπόφασιν περί τοΰ καθορισμού τής 
τιμής τών είσιτηρίων τών κινηματογράφων των. Επι
κρατεί έν τούτοις παρά τοΐς πλείστοις ή ιδέα νά 
έλαττωθή ή τιμή τοΰ εισιτηρίου κατά δύο δραχμάς, 
Ανεξαρτήτως τής έλαττώσεως ή μή τοΰ φόρου, δη
λαδή νά έπανέλθη ή_παλαιά τιμή τών 25 δραχμών.

Ή έπικράτησις μιας τοιαύτης ιδέας θά είναι απο
λύτως λογική, θά έπιτρέψη δέ καί είς τούς φυγαδευ- 
θέντας φίλους τής όθόνης νά έπανέλθουν είς τό μο
ναδικόν καί προσφιλές των θέαμα, άλλά καί νά 
προσελκύση καί νέους θαυμαστάς. Τό άστοχον πεί
ραμα τοΰ παρελθόντος έτους, δέν πρέπει έπ’ ούδενί 
λόγω νά έπαναληφθή,διότι ούδεΐς άλλος πλήν αύτών 
τών ιδίων έπλήρωσεν τήν Απερισκεψίαν αύτήν. Ή 
μείωσις τών είσιτηρίων κατά τήν παρελθοΰσαν χει
μερινήν περίοδον είς μόνον τούε πέντε κεντρικούς 
κινηματογράφους κατά 500 χιλιάδας, όφείλεται κατά 
πρώτον καί κύριον λόγον εις τήν αΰξησιν τής τιμής 
τών είσιτηρίων. Δέν πρέπει νά αύταπατώμεθα I, Έπ- 
ταισε καί ή κακή ποιότης τών ταινιών, άλλά τό δεύ
τερον αύτό έγεινε Αντιληπτόν μετά παρέλευσιν μηνών, 
διότι ό κόσμος πάντοτε ήλπιζε είς τήν άναβίβασιν 
τών καλυτέρων“έργων είς καταλληλότερον χρόνον, 
ένώ ή αϋξησις τών είσιτηρίων, έκτύπησε Αμέσως 
κατακέφαλα τόν έλληνα θεατήν, δ όποιος δέν ήμπό» 
ρεσε έπ’ ούδενί > όγω νά τήν άνεχθή καί έδειξεν 
οϋτω άμέσως τήν δυσφορίαν του.

Έάν δμως τυχόν μάς εϊπουν, δτι ό κόσμος ήδη 
έχώνεψε τήν αυξησιν αύτήν καί δτι ή,έφετεινή καλή 
ποιότης τών ταινιών των θά δικαιολογηση τήν δια- 
τήρησιν, θά μάς έπιτραπή καί πάλιν νά διαψωνή- 
σωμεν ριζικώς, διότι πρώτον δ κόσμος δέν έλησμό- 
νησε τόν περυσινόν έμπαιγμόν καί δεύτερον ούδεΐς 
έξ δλων ημών γνωρίζει ποιαν ύποδοχήν θά εϋρουν 
τά διάφορα αριστουργήματα — έργα τών διαφόρων 
παραγωγών. Έπειτα, άς μή λησμονοΰν οί έπιχειρη- 
ματίαι μας, δτι ό Κινηματογράφος είναι τό θέαμα 
τό όποιον πρέπει νά άπολαμβάνη δ κόσμος καθη
μερινώς, δηλαδή νά συνηθίση νά πηγαίνη τακτικά 
καί τάς επτά ήμέρας τής έβδομάδος καί δχι νά_τόν 
έξαναγκάζομεν διά τής Αφροσύνης μας νά μάς έ· 
πισκέπτεται άπαξ μόνον τής έβδομάδος.

Δέν θέλομεν έν πάσει περιπτώσει νά έπαναλη
φθή τό περυσινόν πείραμα τό όποιον ένώ έγένετο 
διά νά έπ· φέρη κέρδη 300—400 χιλιάδων δραχ. είς 
έκαστον, έπέφερεν άντιθέτως ζημίας 1—2 έκατομμυ
ρίων είς καθ’ ένα έξ αύτών, χωρίς νά ύπολογίσωμεν 
καί τάς ζημίας τών έπαρχιακών κινηματογράφων, 
αί διευθύνσεις τών όποίων παρεσύρθησαν Από τούς 
συναδέλφους των τής πρωτευούσης.

Άκόμη δέν πρέπει νά λησμονεϊται, δτι ό θερινός 
κινηματογράφος άφ’ ένός καί δ χειμερινός δευτέρας 
βιζιόν άφ’ έτέρου μέ τήν εύθυνήν τιμήν τών_είσιτη- 
ρίων, καταντούν οι φυσικοί συναγωνισται τών πρώ- 
της βιζιόν χειμερινών, πράγμα τό όποιον δημιουρ- 
γεϊται κυρίως έκ τής μεγάλης διαφοράς τής τιμής 
τών είσιτηρίων.

Έλπίζομεν δτι θά έπικρατήση παρά τοις αρμό- 
δίοις, ή σύνεσις καί ή λογική διά νά ίδωμεν μέ
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χαράν τήν καλήν κινηματογραφικήν έποχήν, τήν 
όποιαν έχάσαμεν κατά τό παρελθόν έτος.

I πιμμμμϊΜ
______________________________________________ I

Θεσσαλονίκη
Ήλύσσια, Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά βραδυά μέ 

τήν αγάπη μου», «Τό μυστικόν τών Βοροντσέφ», «Πώς 
γλεντούν στό ναυτικό» καί «‘Υπό τήν σκιάν τής παγόδας».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό βάλς τοΰ Δουνά- 
βεως», «Όπως μέ ποθείς», «Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπα
νό» καί «Τό τσιγγάνικο τραγούδι».

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «'Υπό τήν γέφυ
ραν τών στεναγμών» καί έκλεισε ώς θερινόν.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Πώς νά τό πώ 
στον άνδρα μου», «Τό τραγούδι τοΰ ήλιου» καί «Στό πε- 
ριθώριον τής ζωής».

Μοσκώφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό ψευδή ση 
μαίαν». «Στό περιθώριον τής ζωής», «Τό βάλς τοΰ Δου- 
νάβεως» καί «Ύπό τήν γέφυραν τών στεναγμών».

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή αδελφή μου 
καί έγώ», «Φρά Ντιάβολο», «Τό βάλς τού Δουνάβεως», 
«Ή ερωμένη τοΰ συντρόφου» καί «Γοητεία».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Πλοϊον φάντα
σμα», «’Απαγορεύεται στής γυναίκες», «Σπίρτο μονάχο», 
«Μαύρος θάνατος», «Νύχτες τρόμου», «’Εθνικοί πυρο- 
σβέσται», «Έκδίκησις θηρίων», «Ληστής φάντασμα», 
«Τρεις ίππόται στό χαρέμι» καί «‘Ο νόμος τών συνόρων».

X.
Πάτραι

Ζενϊ&. Προεβλήθησαν τά έργα «Νανά», «Χριστουγεν
νιάτικη βραδυά», «Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπού
τσι», «Μιά έπίσκεψις τή νύχτα» καί «"Έτσι είναι ή Σι
μόν».

Οϋφα. Προεβλήθησαν «Τρία ραντεβού τά μεσάνυχτα», 
«"Ερωτες τού Τσελλίνι», «‘Ο Σωσίας», «Ό άγνωστος ε
ραστής» καί «Μεγάλος βιάβολος σέ μικρό παπούτσι*.

Άνδριόπουλος 
Βόλας

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Καριόκα», «Ό
ταν ή γυναίκα αγαπά», «’Η γάτα καί τό βιολί» καί «Μιά 
φορά στή ζωή».

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Φωνή χωρίς πρόσω
πο», «Κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος», «Δεσποινίς Ζω- 
ζέτττα ή γυναίκα μου» καί «Ζοσελέν».

Έξωραϊστική. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολωνέζικο 
αίμα», «Δεσποινίς κυρία», «Λεμπλεμπιτζή Χορχοραγάς», 
«Ριγολέτος» καί «‘Ο βασιλεύς καί σωσίας του». Π.Χ. 
Κέρκυρα

Οϋφα, Προεβλήθησαν τά έργα «Μασκαράτ», «Τό πα
λάτι τών ονείρων», «Μπατάϊγ». «Μανουελίτα», «Περιπέ
τεια! στή Χονολουλοΰ», «Μουλέν Ρουζ», «Ή κυρία μέ 
τάς καμελίας», «Τσιγγάνικο τραγούδι*,  «Φαιδώρα», «’Α
μόκ», »Χωρίς Οικογένεια» «’Αέριον X. 9», «Βαρκαρόλα» 
καί «Δάκρυα βασιλίσσης».

Κερκυραϊκδς. Προεβλήθησαν τά έργα «Στό περιθώ
ριον τής ζωής», «Τό κεφάλι ένός ανθρώπου», «Μεσσα- 
λίνα», «Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι», «Ή γυ
ναίκα μέ τό σέξ άπήλ», «Σκάνδαλον στή Βουδαπέστη», 
«*Ο  άτιμασθείς Ρογήρος», «Ό κλέπτης», «‘Ο κόκκινος 
σουλτάνος» καί «Πώς έσβυσε μιά αγάπη».

Άκταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό υπασπιστής τών 
ούσσάρων», «Μαντάμ Πομπαντοΰρ» καί «"Ερωτικόν βάλς». 
X α λ χ i ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φιλί «’Ισραήλ», «‘Ο 
νόμος τής γροθιάς» «Σκάνδαλα 1934», «Αΰτοκίνητον 17», 
«Λιλιόμ», «Παληάτσος», «Βενετσιάνικες νύχτες», «Νύχτες 

Μόσχας», «Τό τελευταΐον βάλς τού Σοπέν», «Τρελλός 
γιά κίνδυνο» καί «Ό άγγελος του σκότους».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Χονδρός καί λι
γνός στό μέτωπο», «Νύφη τής ζούγκλας», \Η άρτοπιίιλις 
τών Παρισίων», «Ό κυρίαρχος τής γής», «Παγκανίνι», 
«Δεσποινίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου», «Ό κεραυνός τοΰ 
Συλβάρ» καί «Τουραντότ».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν «Οί ’Αθλιοι» είς έποχάς, 
«25 χρόνια Ελλάς,» «Μανουελίτα» «Λεμπλεμπιτζής Χορ- 
χόρ άγάς», «Έκτός νόμου», «Νύχτες Μόσχας», «Ύπό τήν 
αγχόνην», «‘Ο πΰργος τοΰ μυστηρίου» καί «’Εκδικητής 
ερυθροδέρμων».

Αυκόπ.
'Ηράκλειον

Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί αντίζηλοι», 
«‘Ο λευκός παράδεισος» καί «Ερωτικό ρωμάντζο».

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «'Όπως μέ πο
θείς», «Μυστηριώδης νεκρανάστασις» καί Θές δέν θές θά 
μ’ άγαπήσης».

‘Απόλλων Προεβλήθη τό έργον «Μεταξύ άνθρώπων 
καί θηρίων».

Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό φιίλος μου ό 
βασιλεύς» καί «Δέν μέ φοβίζουν τά κόλπα σου».
Χανιά

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγωδία μιάς 
μητέρας», «Παρθένες 1935», «Δάκρυα βασιλίσσηςυ, «Έτσι 
είναι ή Σιμόν», «Χαλύβδινοι αετοί», «’Ιωάννα», «Στή 
χώρα τών ονείρων», «’Ινστιτούτο καλλονής» καί «Πο· 
λισινέλ».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο ωραίος φοιτη
τής», «Ό άνθρωπος χωρίς όνομα», «Ό άρχων τοΰ κό
σμου», «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ», «Τσιγγάνικο τραγούδι», 
«Ξανθή Κατερινοΰλα», «Χαρήτε τή ζωή σας», «‘0 λοχα
γός τών κοζάκων» καί «Κρυφή αγάπη».

Είς τό θερινόν ‘Ολύμπια δίδει παραστάσεις ό θίασος 
X. Νέζερ. Άντ. Χολ.
Κ ι λ X ί ς

Κιλκίς. Λίαν προσεχώς έναρξις μέ τάς νέας μηχανι
κός του έγκαταστάσεις (μηχαναί προβολής Έρνεμαν καί 
ήχητικαί Ούέπστερ Σικάγο) καί μέ τάς έκλεκτοτέρας ται
νίας τής νέας παραγωγής.
Πύργος

Δεξαμενή. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσά τείχη» «Ή 
δεσποινίς Ροκοκό·, «‘Η μικρή άνθοπώλις», «Ξύπνημα α
μαρτωλής» καί «Ή κατάσκοπος μέ τά γαλάζια υάτια».

“Αλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνδρας πού κάθε 
μιά ποθεί», «Ό υγρός τάφος» «Τρελλός καβαλλάρης», «’Α
γάπα με αύτή τή νύχτα», «Φοΰ Μαντσοΰ», «Ό Ιππότη; 
τής ερήμου» κοί «Νεανικό αίμα» Ζαφειρόπουλος.
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «'Απόψε θαρθώ κον
τά σου», «Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς», «Φρασκουίτα», «Αι- 
λιόμ , «Μέ τή μάσκα τβΰ άλλου» άνεπιτυχώς καί «Πλωτή 
νήσος δέν άπαντά». Προσεχώς «’Ο κόσμος γυρίζει», «Στή 
χώρα τών ονείρων» κ. ά. Βουδούρης
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά βραδυά στό 
Μόντε Κάρλο», «Τό αηδόνι τής Βιέννης», «Ό έκδικητής» 
μέ τόν Τόμ Μίξ, «‘Ο άρχισιδηρουργός» καί «Ό διπλω
μάτης τών γυναικών».

ϋίν&εον (χειμερινόν). Κάνει έναρξιν τών προβολών 
του μέ τό έργον «Τό μάρς τών ούσσάρων». Θά επακο
λουθήσουν τά' «Νύχτες Μόσχας», «Πώς έσβυσε μιά α
γάπη», «'Εσένα ποθώ», «Κόκκινος σουλτάνος» κ.ά. Έγέ- 
νετο έπίσης καί έγκατάστασις νέων μηχανημάτων συστή
ματος Ούέπστερ Έλεκτρικ. Σωφρονιάδης

ΒΪΙΓΗΙίίΓα ε.
γεν. διευθυντής Δ Η Μ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1

Τηλέφ. 21.239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ ■ ΑΘΗΝΑΙ 
ΙΙαραγωγη καί εκμετάλλευσις 
'Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων και ξουρνάλ, Βιο
μηχανικών , διαφημιστικών^ 
τουριστικών καί εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ,
Η ΑΡΧΑΙΟ ΓΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ 
ΰΗ /Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO
ΓΔΟώΣΤΟΝΟΣ ΛΡ 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥ Η-ΔΙΑΣΚΕΥΗΈΠΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, 
’Εργασία ύπευθύνως ήγγυημένη και άρτια άπό 

πάσης άπόψεαις.
Κατασκευή Ραδιόφωνων καί Ραδιογραμμοφώνων

ZEISS 
IKON

Κινηματογραφιχαί 
Μηχαναί - ’Εξαρτήματα 

Γενικοί Αντιπρόσωποι 

I. IQANNOY & Π. ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ «ΦΙΛΜ 
Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

& Σ- ΓΑΒΡΙΗΛ 
’Οδός Σωκράτους 43 

Α' Όροφος — άριθ. 2 
ΑΘΗΝΛΙ

(’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι- 
: κών ταινιών παγκοσμίου
: παραγωγής.

Μηχαναί προβολής 
: Άρι&. Τηλεφώνου 24-241

ΚίΙΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΙΙΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

’Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τήςΈταιρίας ΑΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
Όδός Βερανζέρου 14 

ΔΘΗΝΛΙ
Μιχαναί προβολής καί 

δμιλοΰσαι έγκαταστάσεις
ΜΠΑΟΥΕΡ

Κινηματογραφικοί ταινίαι
Παγκοσμίου Παραγωγής 

Κάρβουνα προβολής τού περι- 
φήμου αγγλικού οίκου SHIP

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ 
Ε W Μ. ΚΥΡΙΛΚΟΠΟΎΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18 

TAX. ΚΙΒ. 171

Α Γ Ο,Ρ A I 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΠΝ 
Ειδική δ^γάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν καί ’Α

φρικήν.

CINE RADIO
Όμιλοΰσαι Κινηματογραφικοί Εγκαταστάσεις

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 52- 53-78 
Άρ. Τηλεφ. 26 213

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ : "ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ., 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845_

ΚΙΝΒΜΑΤΟΓΡΛΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ)

ΓΡΑΦΕΙΑ : 
ΑΘΗΝΑΙ ΟΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: “ A Ν ΖΕΡΒΟΣ. ,
ΘΕΣΙΝΙΚΗ ΟΔΟΣ β. Κ)ΠΝΟΥ 3 - τηλ. διευθ.'ΌΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ,, 

’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

II 'Οδός Φειδίου II

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοζενάτο»

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Όμιλουσών καί Βωβών

ΤΑΙΝΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
(Φωτέϊγ)

ΚβϊΟΙΡΑΦίΙΙ KAI 0EATPQH
ΒΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ
Έργοστάσιον Άγ.Μελετίου 127-Πληρο-
φορίαι Πά’ί Φιλμ. Φειδίου 11 - ΤΙΜΑΙ: 
Από δρχ. 150 καί άνω τό κάθισμα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΤΗΛΕΦ. 25-36Α

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

ΤΗΛΕΦ. 35-87

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : “Μ ΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ! ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ /ΛΙΑΝ ΙΔΕΩΔΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝ)ΓρΑΦΟΥ;

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ ΑΥΤΗΝ
Έκ τοϋ μόνου έν Έλλάδι ειδικού ραδιοτεχνικοΰ έργοοτηρίου

ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ
8, ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 8-ΑΘΗΝΑΙ

Διπλωματούχο υ ράδιο μηχανικού τής Σχολής

ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO

Ε ON A D 
τά τελειότερα καί εύάηνότερα μηχανήαατα 
= μέ τά τργι κύρια χαρακτηριστικά =

ΑΠΟΔΟΣΙΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ-ΑΝΤΟΧΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ = I Δ ΕΩ Δ Η Σ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ

— ■■ I I___

EDNAD ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

πού έγγυώνται τήν έπιχείρησιν διότι κατασκευάζονται 
μέ πάσαν επιστημονικήν ακρίβειαν.

—=ι ι—~—

ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΞ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΕΓΓΥΗΞΙΞ

ΓιΛβοις: ΔΛΜΙΑΗΟΥ.—*Εμ(1.  Μκνφπ) 14


