


ΕΣΚΙΜΩ
ΜΕΡΙΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΑ! ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Το ΕΣΚΙΜΩ δέν περιλαμβάνει μόνον πλούσιας 
σκηνάς ,άλλά. καί μίαν πραγματικήν ιστορίαν, παρ- 
μένην άπό τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ διασήμου 
οανου έξερευνητοΰ Πέτερ Φρόϊχεν, έσκηνοθετήθη δέ 
υπο του άρίστου σκηνοθέτου Βάν Νταΐκ. Μία άπό 
τας πλέον συναρπαστικάς σκηνάς τοΰ έργου είναι 
και ή μέχρις έξοντώσεως πάλη μεταξύ ανθρώπου 
και λυκου.

ζυπ’νά S ?ζιοσ!Ψε.ίωτον Φίλμ-πού διαρκώς σοΰ - 
ςυπνα την απορία, πως ο κινηματογραφικός Φακόε κατωρθωσε νά συλλάβη τέτοιες σκην^καΐ ή φω^ 

η τικη μηχανη να έγγράψη τέτοιους ήχους.

•V. Υ. 'linns
New York

W/mens’ tViin· 
AVm· York

Ε^κΛμΑΥ^°ύρΛημ?, Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ· 
ΕΣΚΙΜΩ θα μεινη αλησμόνητον σέ δσους έχουν τήν 
ευκαιρίαν να τό θαυμάσουν άπό τής οθόνης Έξετά- 
ζων_κάνεις τά άνατριχιαστικά έπεισόδια τής ταινίας 
αυτής, άπορει, πως αυτό τό άγριο ρομάντζο βρίσκει 
το ορομο του στήν υπέροχη αυτή ταινία.

Brooklyn Times 
New York

Το ΕΣΚΙΜΩ είναι ασφαλώς τό πλέον ίκανοποιη 
τικο μίγμα αυθεντικότητας καί διασκεδάσεως πού 
βγήκε απο τον Αρκτικό. Είναι ένα φιλμ διασκεδα 
στικο, συγχρόνως δμως καί μορφωτικό. Εκτός άπό την υπόθεσίν του. τό ΕΣΚΙΜΩ σάς προσφέρει κα° 
τας έξης αυθεντικός σκηνάς :Τήν ορμητική φυνή τών Καριμπου- Τήν πάλη τοΰ Μαλά υ^τή λευκή Τκτο· 
λϋκο ·νηΓό σ’1 · ΦωΚ10<ς-·' Τήν "άλη Ηέ τό
Λύκο. Γο σπάσιμο των παγωμένων εκτάσεων κ. ά.

>' α η
York

ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑ8ΝΒΩΝ

ΕΛΛΗΙΗΙΚΗΧ

Κινηματογραφικής Ενωςεως
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Α ©ΗΝ A 0

ΤΗΛ· Δ)ΣΙΣ «ΦΙΛΜΕΚΕ- - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 40 - ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ. 21 830

Εκτός τοΰ δτι πρόκειται γιά ένα πολικόν 'Έπος 
η ταινία αυτή περιλαμβάνει τά πειό άσυνήθιστα 
σκιρτήματα της φόσεως τά όποια ποτέ δέν κατώρ- 
ΰωσεν να, συλλάβη ό κινηματογραφικός φακός. 'Η 
παραγωγή αυτή τοΰ διασήμου σκηνοθέτου " Βάν 
Πταικ, παρουσιάζει ένα δυνατό ανθρώπινο δράμα 
συνδυασμένο μέ μιά θαυμασία φωτογραφική εργα
σία. Είναι ή μεγαλειτέρα επιτυχία τής σαιζόν.

Film Daily
New York

....Είναι μιά ιστορία έντελώς διαφορετική, άποτε' 
δίωνμάνληλσ0Χ· μ°νθν άπ0 °Ξψάν δ ^οχικών επεισο
δίων αλλα απο πραγματικά δραματικά στοιχεία τά 
Γστο1ρίαΐ“1σ1ων°υν όλό^Ρ°ν την αληθινή? αότήν

Η orlil I ·Ί·'·/ram

....Το ΕΣΚΙΜΩμας παρουσιάζει μεταξύ τών άλ
λων και ενα παλαιόν έθιμον τών Εσκιμώων κατά 
το οποίον ένας ιθαγενής μοιράζεται τή γυναίκα του 
με τους πειό _ άτυχους φίλους του. δπως θά μοίρα 
ςοτανε τα ρούχα του καί τό φαί του.

Brooklyn Ihtilii /■;«,//,·

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΗ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΝ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΦΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΟΥΦΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
(U- F· Α.)

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

(UNITED ARTISTS)

εις τό

ΑΤΤΙΚΟΝ
[’Αθηνών]

εις τά

Η Λ ΥΣ I A j
[Θεσσαλονίκης]

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ ΜΑΫΕΡ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΔΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
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EAAHNIKH ΚΙΝΗ/Π ΑΤΟΓρ ΑΦΙKH ΕΝΩΣΙΣ EAAHNIMi ΜΝΗ/ΛΑΤΟΓρΑΦίίςΗ ΕΝΩΣΙΣ

^-· ΒΑΡΙΕΤΕ εκδοσις γαλλική. ‘Η αλησμόνητη επιτυχία τοΰ 
1 ιανιγκς και τής Λύα ντε Πούττι.

43· 0 ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΔΟΥΞ ’Από τήν ζωήν του νικητοϋ τοΰ Βα- 
σ/ρ«τάρχθυ Ούέλιγκτων, μέ πρωταγωνιστήν τον 

Ιςωρτζ Αρλις. Σκηνοθεσία Βίκτωρ Σαβίλ
44· ΛΕΥΚΟΣ^ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ μέ τήν Μπριγκίττε Χόρνεϋ. Σκη

νοθεσία Αρνολτ Φάνκ.
45· ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ μέ τήν Καμίλλα Χόρν και Γκρ. Μο- 

σχάΐμ.
«■ ΠΟΛΩΝΕΖΙΚΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ ένδ.αφέρονσα στρατ,ωαχή πτ- 

ριπετεια μέ τον Γοΰσταβ Φραϊλιχ και τήν Όλγα Τσέχοβα.
4ί· Η ΜΕΑΛΟΥΣΑ ΖΩΗ ή φαντασία τοΰ περιφήμου ά'γγλου 

συγγραφέως Η. Wells διά τον μελλοντικόν κόσμον.
| s ΣΚΑΡΦΕΣ από τήν ζωήν τοΰ υποκόσμου τής Νέας Ύόρκης. 

Πρωταγωνιστής δ περίφημος Paul Muni.
4·’· ΟΝΕΙΡΩΔΕΣ ΒΑΛΣ ή περίφημος όπερέττα τοΰ Στράους.
αθ· 0 ΑΝΕΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ τό πασίγνωστον μυθιστόρημα 

τοΰ "Εκτωρ Μαλλό.
51· ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ τοΰ Ανρί Μπατάϊγ Π ρω- I 

ταγωνιστής Άνρι Ρολλάν.
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ γαλλική παραγωγή.

·1’· ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟ Πρωταγωνισταί: Μπριγγίττε Χέλμ 
και Βιλλυ Φρίτς. r
0 ΒΑΡΟΝΟΣ ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ή γνωστή Βιεννέζικη όπερέτ- I 

τα με την Ντ. Κράϊσλερ και τον ΙΙάουλ Κέμπ.
65. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΠΝ ΒΟΡΟΝΤΣΕΦ ι·έ τήν Μ„ρ. χ».μ 

και τον Ζαν Μυρά.
5β · Μ Π 0 Ε Μ μέ τήν Γερτροΰδη Λώρενς και τον Ντούγκλας 

Φαιρμπανγκς (υιόν).

57. Η ΑΓΑΠΗ, 0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ 0 ΔΙΑΒΟΛΟΣ ϊ«λλική πα
ραγωγή U-F-A· μέ τ,'ιν Κάτε φ°ν ΝαΥκυ’ τ^ινα ^Ιανες> 
Πιέρ Μπλανσάρ και Γκαμπριέλ Γκαμπριό.

58. Κ A Ρ I 0 Κ Α τθ περίφημον εργον τής Ντολόρες ντέλ Ριο.
59. Φ ο Λ 1 Μ Π Ε Ρ Ζ Ε Ρ με Τόν διάσημον Μωρίς Σεβαλιέ.
θο Η ΕΥΤΥΧΙΑ τοΰ Μπερνσταίν μέ τήν 1 καμπΰ Μορλαι 

και τον Σάρλ Μπουαγιέ.
61. 0 Δ I Κ Τ A Τ Ω Ρ μέ τθν Κλάϊβ Μπρούκ και τήν Μαν- 

τελαίν Καρόλ. Σκηνοθεσία Β. Σαβίλ.
62. ΖΑΝ Ν Τ’ AΡ Κ τθ μαρτύριαν τής παρθένου τής Ορλεά

νης, εθνικής ήρωΐδος τής 1 αλλιας.
63. ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ αρχαίας ελληνικής ύποθέσεως με τον 

Βίλλυ Φρίτς καί τον Πάουλ Κέμπ.
64. TOYPANTO ή πριγκήπισσα τής Κίνας, μέ τήν Κατε 

Φόν Νάγκυ, τον Βίλλυ Φρίτς καί τον ΙΙάουλ Κέμπ.
65. ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ τδ μυθιστόρημα τής βαρώνης 

Ντορσύ. Ή δραμάτικωτέρα σελίς τής γαλλικ. έπαναστασεως.
66. 0 ΒΑΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΧΑΟΥΖΕ  ι;,ίτ’ 

φόν Νάγκυ καί τον Βίκτωρ ντε Κόβα.
*

67. LITTLE WOMEN μέ ’ήν Κάθριν Χέμπουρν.
θ8. Η Β A Ρ Κ A Ρ 0 Λ Λ Α μέ τήν Μπρ· Χέλμ κα1 τδν Γ·φραιλ^· 
69· Ν Τ Υ Μ Π A Ρ Υ μέ τήν χαριτωμένην Αίλιαν Χαρβευ. 

ίο. DANCE BAND
τι. INVITATION TO THE DANCE

ΣΗ M El ΩςΙ Σ.—Ό πρώτος κατάλογος έδημοσ εύΟη εις το 18(312) τει.χο, το, Κ,ν. . ,



ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΗΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ 
(ΑΜΕΡΙΚΗΣ)

UNITED ARTIST
Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ άπό τό περίφημον έργόν 

τόΰ διασήμου άγγλου συγγραφέως Η. WELLS
ΠΩΖΑΜΠΟ τού ΕΝΤΓΚΑΡ ΟΥΑΛΛΑΣ
ΦΟΛί ΜΠΕΡΖΕΡμέ τον περίφημονΜΟρσ ΣΕΒΔΛΙΡ 
ΚΟΜΗΣ ΜΟΝΤΕΧΡίΣΤ©'
ΜΟΥΛΕΝ ΡΟΥΖ μέ τήν ΚΩΝΣΤΑΝΣ ΜΠΕΝΝΕΤ
ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ μέ τον περίφημον ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ

. ΦΑΙΡΜΠΑΓΚΣΑΙΓ^ΑΧ II ΑΧ[|X του Τολστοϊ μέ τήν ΠΕΝ
ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ μέ τον διά- 

_ σημον * ωμικόν ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ
ΝΑΝΑ του Ζολα με τήν ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ

Τό τελευταιον έργον τοΰ μεγάλου
ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΟΝ (Σαρλώ) 

κ τ λ. κ,τ.λ. κ,τ.λ.
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΣΙΛΛΥ ΣΥΜΦΩΝΥ (τρελλές συμφωνίες)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 40 - ΤΗΛΕΓΡ. «ΦΙΛΜΕΚΕ» - ΤΗΛΕΦ 21-830 

λι
ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΙΊΙΚΟΝ ΕΡΓΛΣΤΗΡΙΟΝ

Δ Η Μ. ΠΟΝΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 8 · Πρώτη πάροδος οδού Πατησίων

αθηναι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Τά μόνα πραγματιχώς έφάμΛλα των εύρωπάίκών, διαχρινόμενα διΑ τήν τε

λείαν διαύγειαν των χαϊ τήν Ισχυρόν των άπόδοσιν.

TO NEON /ΛΟΩΕΑΟ 1935
Είναι τό τελειότερου ήχητιχόν μηχάνημα πού έχει παρουσιάσει ή έξελιξις

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Λιά τήν κατασκευήν αυτού, έλήφδησαν ΰπ*  όήιει όλαι «ί μέχρι σήμερον 

παρουσιασθεΐσαι δυσκολίαν, ήτοι .

Ή ήχητνκή των αιθουσών, αν δυσκολίαν διά την διατήρησιν κανονικού 
ήλβκτρ. ρεύματος καί ή άπομόνωσνς παντός παρασίτου προερχομένου εϊτε έκ 

τοΰ ρεύματος τροφοδοτήσεως, εϊτε έκ τής Κομιτατρις.

TO NEON ΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Δύναται νά λειτουργή και όταν ή τάσις τού ρεύματος τής πόλεως αύξομειού 

ται κατά ‘30 ο)ο, άνευ διαφοράς τής άποδόσεώς του.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
τά εκλεκτότερα υλικά, τα έξασφαλίζοντα τήν απρόσκοπτου λειτουργίαν, 

είναι δε και τό εύθηνότερον παντός άλλου.

>8Τοιαύτα μηχανήματα έγκατεστάθησαν μέχρι σήμερον 

εις διαφόρους πόλεις τής ‘Ελλάδος.



VICTORIA VII

Κινηματογράφου

RΕύΙΝA
ΑΘΗΝΩΝ

IMTJI 
ΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙ

ΧΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
99» ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣ

Μηχανικήν τελειότητα - Φυσι- 
κωτάτην άπόδοσιν - ΆξιοΦαύ- 
μαστον αντοχήν - Οίκονομικω- 

τάτην τιμήν Ι|ΙΓΤΠΟ|Π Π
ΤΙ ΙΕΙΙΙΙΜΙMHAHHMAH "uul™ '

VICTORIAVIImiVICTORIAV
άποτελούν τήν τελευταίαν λέξιν 
τής Μηχανικής τελειότητας καί 

ραδιολογίας.
Κεφάλι μηχανής και σύστημα 
μούβιτον εις ένα ενιαίο σύνολο. 
’Εργάζονται άνευ μπαταριών άπ’ 
εύθείας είς τό ρεΰμα καί εις όί- 

ονδήποτε βολτάζ.

imkl fflWIll ΠΑΚΡίΙΜΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ιεοριιο! ι. nimnoiu! ΙΟλΟΜΟΥ 62-ΑΘΗΝΑΙ

Διά Παλαιόν 'Ελλάδα
Σ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ 

Σολωμού 62- ΆΦήναι
Διά Μακεδονίαν καί Θράκην

Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ 
Φράγκων 31-Θεσ)νίκη

ΠΡΟΙΝ 
mmiiain 

ΜΙΟΜΦΟΥ 

ΠΑΝΟίΟΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

H ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΚΡΙΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΜΕΓΑ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΜΕΤΑ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ IX ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤ0ΓΡΑΦΓ1Ν
ΠρΙν αποφασίσετε την τοποθέτησιν έν τώχη ηματογράφω αας 

ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
Ζητήσατε προσφοράς δι’ εγκαταστάσεις

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚ A
νΕχομεν τάς τελειοτέρας χαι εύθυνωτέρας εγκαταστάσεις. 

’Εγκαταστάσεις διά κινηματογράφους μέχρι $e© θέσεων 

ΑΠΟ 70-000 ΔΡΑΧΜΑΣ
ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΔ1Α1 ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σάς συμφέρει νά αγοράζετε άντι να ένοικιάζετε

Μ©»ον ή

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚ A
‘Η πρωτοπόρος τής τελειότητος, τής προόδου, 

των ευθυνών τιμών 
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ 

ΤΟΥ ΜΝΗ/ΆΑΤΟΓρΑΦΟΥ ΣΑΣ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

’Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 
ΕΛΛΑΔΟΣ—ΑΛΒΑΝΙΑΣ—ΚΥΠΡΟΥ—ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ 
ΣΟΛΩΜΟΥ 62-ΑΟΗΝΑΙ

ΔΙΑ ΠΑΛΑ1ΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ & ΘΡΑΚΗΝ

Σ Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ Α ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 62-ΑβΗΝΑΙ ΦΡΑΓΚΩΝ 31 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SHIP CARBONS

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

βουκουρεςτιου 1-ΑΘΗΝΑΙ

Άθήναι, Tfl 13 Δεκεμβρίου 1934

ΙύΡΙ°ν ΙΩΣΗΦ ΜΛΡΓΟΪΛΗΗ ,Ενταϋ8α

Κύρ1ε· "Ενομεν τήν εύχαρίατησιν νά σάξ ‘‘Ts'lTl Ρ ·
ήμέρας μάς Χάσατε 6·ά χαρΡοονων^προίοΛης μαρ^ί, LON1?ON 
τοΟ Αγγλικού έργοστα,σιου char’ 5 ούαεν &La τον κινηματογράφον 
δπερ αντιπροσωπεύετε, ΧΡ?σι^°^ω κάρβουνα, έπειδη θ?Ρ°^ 

μέΧΡ7εΠχβεήτ°ν'«ρ?ε^ετά'τών εόϊαρ.στών μας, τήν Ρ.αβεβα^ω 

της ύποχήψεώς μας. ABaNWX ΚΙΒΗΜ*Τ0ΓΡΛ*1Μ  ΒΤΑΙΡΕΙΛ

(ύπογρ)· Έμμ. ΚαλογήΡ°υ



ZEISS IKOta.o. DRESDEN
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

I. IΩANNOY] & a. ΜΑΛΛΗΣ
Άθήναι : Όδβ; Πατησίων άρ. 9’Αοι8. Τηλεφώνου S0.6S4Οδός «Ρ Αριβ Τηλεφώνου

ΑΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ

ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ERNE/ΛΑΝΓ

όλων των Τύπων

Wflli ΕΚΑΠΣΤίΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΠΗΜΗΓΟΓΡΗΦΟΥ

του διεδνοΰς φήμης γερμανικού ©ϊκου

ESETIMHOHEAN 
κατέκτηοαν τόι 

κύαμον 

τήν ασφαλειών τωι 

τήν σταδερότητι 
τής προσβολής των. 

Διά τον άπλούστατον ΟJVIIAOVZ/Vl Η 
χειρισμόν των.

και

Διά

Διά

VIIΜηχανήματα προβολής τύπου ERNEMANN 
μετά πλήρους συστήματος όμιλοΰντος Κινηματο

γράφου ZEISS IKON

■ZEISS ΙΠΙ κ DRESDEN
Τό μόνον έργοστάσιον πού παρακολουθεί 

μέ έπιστημονικήν ακρίβειαν πάσαν έξέλιξιν 
τ·ΰ όμιλοΰντος Κινηματογράφου.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ Λ1Α ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

500 ■ 2500 Φέσεων

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ δλων τών ανταλλακτικά)^! 
μηχανών προβολής, ήχητικών εγκαταστάσεων κάρβουνων προβολήί 

κ. λ. π. κ. λ. π.

Άμπλιψικατέρ Zeiss ikon 
τελευταίου τύπου

ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΑΙΡΚΤΙΚΟΣ ΕΥΝΟΊ KOI

1Γ^ρ",κ:Γ',ν ^iss 9ίζοη ^.9. Dresden
Ταιμιακή 7 — Οεοααλονίχη

Διά



80.000
θεαταί παρηκολούθησα / μέ θαυμασμόν 

τάς τρεις έποχάς τής ταινίας

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
τοΰ Βίκτωρος ©ύγκώ.

είς τον Κινηματογράφον ΑΤΤΙΚΟΝ τών ’Αθηνών

Μέ μεγαλειτέραν δέ ακόμη επιτυχίαν 
προεβλήθη καί διά4ην έβδομάδαείς το ίδιον θέατρον——

Ό Κινηματογράφος ΧΑΤ — ΛΑ 1 Φ Πειραιώς 
ΟΥΔΕΠΟΤΕ έγνώρισε μεγαλειτέρας ημέρας θριάμ
βου, ©σας μέ τήν προβολήν έχάστης τών τριών 

εποχών τών

ΑΘΛΙΩΝ
"Εσπασε όλα τα ρεκόρ τών εισπράξεων τοΰ Πειραιώς

ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΑΙΝΙΑ
τοΰ γραφείου

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
πού ώ; γνΜοτόν φέρνει

ISAOE ΧρΟΝΟ
Τά έμπορικώτερα φιλμ τής άγοράς.

WEBSTER CHICAGO
το xy/ngoAON thi τελειοτντος

ΙΟΜΗΣΑΒΞΜΑΠΟϊΈΑΤΕΕΤΗΣΕτΕΝίΑΑ^ϋ
Η ΛΕΓΑΛΕίΤΕρΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ Ι9Δ5

Α. 3 WEBSTER CHICAGO
1500 ΟΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΑΠΑρΑ/ΛΙΛΛΟΣ 
ΣΤΕρΕΟΤΜΣ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ 
ΧΕίρίΣ/ηΩΣ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟΣ

ΝΕΑΙ ΤΙ/WAI /ΛΕ ΡΕΓΑΛΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ 

ΠΑΚρΩ/ΆΜΣ

ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α3ΑΡΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6Οδ - ΑΟΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΦδΝΟΝ ΤΗΛ-ΔΙΕΥΘΥΝΜΙΕ
8Θ-84Β ΧΡΙΣΤΑΞΔΡ



CINE
EPJTtETTiPJfl ^ΑΤΛΕ^ΕΥ^Σ Ε/ΙΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ

Τά τελειότερα καί πλουσιότερα εργαστήρια εις
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΝ
Ε*ί*®* <υή *ai *Πιβχ5υ* εξαρτημάτων μηχανών προβολής καί έν νένει παντόο 
εξαρτήματος σχετικού με τήν Κινηματογραφίαν. $

■R Α Ο I Ο

ΤΑ ΑΜΤΤΛΙΦΙΚΑΤΕΡ ΜΑΣ

τμημα iHiimm

Ενοικιάσεις όλοκληρων 
εγκαταστάσεων ετοίμων 
προς λειτουργίαν, μή 
χρηζουσώ/ ούδεμιάς άλ

λης προσθήκης.

ΤΜΗΜΑ ΡΑΑΙΟΤΕΧΝΙΚβΜ

Κατασκευή άμπλιφικα- 
τέρ, πρεαμπλιφικατέρ, 
μουβιτον καί έν γένει 
παντός εξαρτήματος σχε
τικού μέ τον όμιλοΰντα 

Κινηματογράφον.

ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗ ΡΩΜΗΣ

ΑΘΗΝΑΙ
( ΓΡΑΦΕΙΑ KRI ΕΚΘΕΣΙΣ: Στοά Φέξη άριϋ. 78
I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : Στοά Φέξη άριϋ. 52—53
I Αρ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 26.217

ομιλουςων εΠ5ΑΤΑςΤΑΕΕΩ,ν
έργαλεία ραδιοτεχνικά καί λεπτομηχανουργικά

ΤΑ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΜΑΣ

Τά πωλούμενα η ένοι- 
κιαζόμενα μηχανήματα 

μ«ς

ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ
ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ

Διά πάσαν βλάβην 
τά έργαστήριά μας α
ναλαμβάνουν τήν ύπο- 
χρέωσιν τής έπιδιορθώ- 
σεως ή άντικαταστάσε- 
«ς τών εξαρτημάτων 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 
κατά τό διάστημα τής 

έγγυήαεως.

ΜΕΛΕΤΑΙ

Διά τήν καλλιτέρευσιν 
τής ακουστική? των αι
θουσών τών Κινηματο
γράφων καΤ έν γένει 
πάσης φύσεως σχετικής 
μέ τέν έμιλοΰντα Κινη

ματογράφον

ΤΑ ΜΕΓΑΦΩΝΑ ΜΑΣ



μμβμβμβμβμβκ i
To καλύτερο δώρο πού προσφέρομεν

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
στους πελότας μας είναι τα έκλεκτά μας έργα,

ΚΛΘΕ ΕΡΓΟ (ΆΡ&.
ΚΛΙ ΜΙΛ Μ£Γ«ΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

—
Μετά την έπιτυχίαν τών ήδη προβληΰεισών 

ταινιών μας :
ΤΟ ΜΑΡΣ ΤΟΝ ©ΥΣΣΑΡΟΝ μέ τί ν Φραντζέσκα Γκάαλ 

ΙΣΟΥ ΧΑΡΙΖΩ ΤΗ ΒΡΑΔΥΑ ΜΟΥ μέ την Μάρθα ΈγκερΟ
S, ΟΒ S, μέ τήν Λίνι Ρίφενσταλ
Η ΔΑΚΤΥΛΟ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ! μέ την Μαίρη Γκλόρυ, Ζάν

Μυρά και Άρμάν Μπερνάρ

ΤΑΡΖΑΝ ό αρχών τής Ζούγκλας και

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ

ί&έλβμεν πρββάλη εντός τοΰ ’Ιανουάριου καί Φεβρουάριου 
εις τούς κινηματογράφους ΑΤΤΙΚΟΝ καί ΠΑΝΘΕΟΝ τάς ταινίας: * Τ

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΟΡΩΠΟΣ τό καταπλητικόν έργον τοΰ [ΟΥΕΛΣ 
ΛΕΜΠΛΕΜΠΙΤΖΗ ΧΟΡ-ΧΟΡ ΑΓΑΣ ή γνωστή όπερέττα 

τοΰ Τσοχατζιάν μέ την γλυκυτάτην μουσικήν της, ή καλυτέρα ται
νία τής τουρκικής παραγωγής.

ΝΥΚΤΕΣ ΜΟΣΧΑΣ ή μεγαλειτέρα έφετεινή ταινία, μέ τον 
Χάρρυ Μπιόρ, Άνναμπέλλα, Σπινελι, Πιέρ-Ρισάρ-Βίλμ και την πε- 
ρίφημον τσιγγάνικην ορχήστραν τοΰ Άλφρέντ Ρωντέ.

Ο ΚΟΥΡΕΥΣ τής ΣΕΒΙΛΛΗΣ ©I ΓΑΜΟΙ τοΰφΐπ
ΚΑΡΩ ή γνωστή όπερα τών Ροσσίνι και Μόζαρτ μέ τον περί-J φημον βαρύτονον Άντρέ Μπωζέ. I ।

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Β ΑΛΣ ξοϋ ΣΤΡΑΟΥΣ ή καλύτερα έφε- 
τεινή όπερέττα μέ τον Ίβάν Πέτροβιτς και Καμίλλη Χόρν.

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙ τό ρομαντικότερο φιλμ 
τής σαιζόν πού ή ύπόθεσίς του Οά μείνη αλησμόνητη.

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ μουσική ΙΙιολ ’Αμπραάμ, σκηνοθεσία 
Μάξ Νόϋφελντ, μέ τήν τσιγγάνικην ορχήστραν τοΰ Άλφρέντ Ρωντέ, 
τήν Μαρσέλ Σαντάλ, Φερνάν Γκραβα'ι κτλ.

ΠΟΛΩΝΕΖΙΚΟ ΑΙΜΑ ” Αννυ "Οντρα, Ίβάν Πέτροβιτς.
Κ. Τ. Λ. Κ· Τ. -Λ..

.χχΦΟΙ <Φ>!ΛΜ ΕΛΛΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΟΡΤΣ

Α Μ 0 Λ 0 XJ ΤθΗ Σ θγ Β Ο Υ Λ Γ A Ρ I Δ Η Σ
’Αντιπρόσωπος Μακεδονίας-Θράκης ftp|JT. fflfiPIHOI, Τσιμισκή 7, Θεσ)νίκη

ΐ) ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
Τά μόνα επίκαιρα παγκόσμια γεγονότα 
όμιλοΰντα και ελληνιστί.

2) ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! ΟΠΕΡΑΤΕΡ
Θρίλς) τοΰ Φόξ Μοΰβιτθν

3) TEPFY ΤΟΥΜΧ
Πρωτότυπα Μίκεΰ Μάους

4) ΜΑΓΙΚΑ ΧΑΛΙΑ
Τά περίφημα τουριστικά Φοξ ΜΟυρι- 
τόν, δπως ή Ρόδος, ή Βενετία, ανα
μνήσεις άπό τήν Ελλάδα κ. λ. π., τα 
όποια έθαΰμασαν οί πελάται μας και 
τό ελληνικόν Κοινόν.

ΦΟΕ Φ>ΒΛΙΜΙ
ΑΘΗΝΑ!

Τηλεγρ. «ΦόξφΛμ. - Γραφεία Πλατεία Κάνη,γος - Τηλεφ. 22-654



ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ THI ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

του ΧΑΡΟΛΔ Λ© Ύ' Δ γαλλική 
ΓΕΛΟΙΑ Q ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΘΡΙΑΜΒΟΣ

Ή μοναδική ταινία τών δόο τελευταίων ετών

του ΖΟΖΕ ΜΟΧΙΚΑ ιςπανικαι 1 
0 ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ 
ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ

της ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ γερμανική

I ΑΠΟΨΕ ΘΑΡΘΗΣ ΚΟΝΤΑ MOY I
I Η ΑΤΥΧΗ ΜΑΡΙΑ I

του ΑΝΡΙ ΓΚΑΡΑ γαλλική

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΗΓΑΓΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ
Παραγωγή "Εριχ Πόμμερ Μουσική Γιοίρμαν και Κάπερ

της ΑΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕ Υ’ γαλλική

Η ΧΟΥΖΑΝΑ ΕΙ/Λ’ ΕΓΩ
Α.Κ.Ε. Φ<ΟΗ = Φ>Ι1ΛΙΜΙ ΕΛΛΑΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ — ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

3 
3
i

Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία Δολλάρια ΔΔΌ ▼
Αί συνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ

ΕΤΟΣ: ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ@ΥΝΣΙΣ

Κ. & HP.
Άρχισυντάχ ης: 

Γραφεία: ‘Οδός 
(Α' ΟΡΟΦΈΣ ΑΡ. 5)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

*0 στίχος...Δρ. 10.— 
Ή σελίς.... > 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 25

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Βίων Παπαμιχάλης

SQKPATCYS άριθ 43
ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
’Άρθρον τοΰ κ. KURT LONDON

Ή μουσικ,ή συνοδεία έδωσε πάντοτε τό μέτρον 
τοΰ προοδευτικού βαθμού τοΰ κινηματογράφ υ Νά 
άσχοληθή τις μέ τήν εξέλιξίν της. είναι ώς νά άσχο- 
ληθή μέ gva ζήτημα τό όπο ον δέν αφορά μόνον 
τήν μουσικήν, αλλά τό δποΐ'ν ένδιαφέρει τά μέγι
στα καί τόν κινηματογράφον. 'Η μουσική υπήρξε καί 
έξακολουθεΐ νά είναι—ιδιαίτατα μέ τόν «ήχητικόν» 

ένα άπαραίτητον στοιχεΤον τοΰ κινηματογραφικού 
θεάματος, άλλά αύτό δέν έγένετο πάντοτε άντιλη- 
πτόν καί, δπερ καί συχνώτερον, δέν έφρόντισαν 
διόλου δΓ αύτό.

Καταγωγή τής μουσική; συνοδείας Ή καταγωγή 
τής μουσικής συνοδείας τών φΐλμς δέν έχει τίποτε 
τό έξαιρετικόν. Ή πρώτη μορφή τής συνοδείας άντε- 
πεκρίνετο εις τήν άνάγκην νά καλυφθή ένας οχλη
ρός θόρυβος πού παρήγετο εις τό τέλειον σκότος. 
"Οταν ό Σχλαντανόφσχυ καί ό Μέστερ, εις τήν Γερ
μανίαν, οί αδελφοί Λυμιέρ, εις τήν Γαλλίαν, καί ό 
‘Εντιοον, εις τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας, έδημιούρ- 
γησαν τά πρώτα κινηματογραφικά μηχανήματά των, 
καί έδωσαν δημοσίως τάς πρώτας επιδείξεις, τό 
φιλμ, πολύ άπεϊχεν ά.τό τοΰ νά φθάνη τόν βαθμόν 
τής έκτιμήσεως πού χαίρει σήμερον. Τους πρώτους 
καιρούς, τά κινηματογραφικά θεάματα έδίδοντο εις 
κέντρα δευτέρας κατηγορίας καί τών όποιων τά 
κομφόρ συνεβάδιζον μέ τήν πρωτόγονον ποιότητα 
τών προβαλλόμενων έργων. Εις αύτήν τήν πρώτην 
περίοδον, ή μουσική συνοδεία άντεπεκρίνετο όλιγώ- 
τερον είς φροντίδας καλλιτεχνικός παρά εις τήν 
άνάγκην νά καταστήσουν τό θέαμα περισσότερον 
άνεκτόν. Πράγματι έπρόκειτο ιδίως νά; καλύψουν 
τόν θόρυβον τών μηχανών, πού ήχοΰσαν ώς μυδρα
λιοβόλα. Δέν έγνώριζον άκόμη τά μέσα νά μειώνουν 
τόν θόρυβον. "Αλλωστε δέν υπήρχε τότε αίθουσα ει
δική τών μηχανημάτων (καμπίνα) καί δ όπερατέρ 
εύρίσκετο μέσα είς τήν αίθουσαν πού ήσαν καί οί 
θεαταί. ’Εν συντόμφ ή μουβική ώφειλε νά καταπνίγη 
ένα θόρυβον δυσάρεστον μέ ένα θόρυβον δλιγώτε- 
ρον όχληρόν

Κατ’ άνάγκην κατέφυγον είς όργανα μουσικής 
πού παρήγον δυνατούς ήχους, όπως λόγου χάριν εις 
πιάνα ή ρομβίας. Χωρίς άμφιβολία πρέπει νά άνα- 
ζητηθούν είς τάς φροντίδας πού έγένοντο άπό τότε 
εις τήν έκλογήν τοΰ «μουσικοΰ θορύβου» τά πρώτα 
ιχνη ένός αισθητικού ένδιαφέροντος διά τήν μουσι
κήν συνοδείαν. Είναι ένδιαφέρον νά σημειωθή έπί- 
σης ότι ή προτίμησις διά τήν μηχανικήν μουσικήν 
πού χαρακτηρίζει τά πρώτα βήματα τοΰ κινηματο
γράφου, έκδηλώνεται έκ νέου σήμερον, άν καί ύπό 
άλλην μορφήν.

Είς τήν πρώτην λοιπόν περίοδον, ό κινηματογρά
φος έχει άνάγκην τής μουσικής. Βραδύτερον, όταν

πλέον έπεμελήθησαν περισσότερον τά περί τόν κινη 
ματογράφον, έμφανίζεται δ μουσικός (πιανίστας) μέ 
σάρκα καί όστα. 'Όταν αύτός έχει κάποιο ταλέντο 
θά άφεθή είς τήν έμπνευσίν του ή είς τήν φαντασίαν 
του, άλλά γενικώς ή μουσική έξακολουθεΐ νά μή 
έχη καμμίαν σχέσιν μέ τό φιλμ.

Κάποτε ένας πιανίστας είχε τήν ιδέαν νά παίξη 
κατά τήν προβολήν ένός έργου, πού πραγματεύετο 
τήν ζωήν ένός κακούργου, ώς λάϊτ μοτίβ ένα κομ
μάτι πού ήτο τότε πολύ τής μόδας είς τήν Γερμα
νίαν: «Man steigt nicli». "ίσως αύτή ή ήμέρα ύπήρξε 
άποφασιστική διά τήν μουσικήν τοΰ κινηματογρά
φου, διότι έκτοτε ήρχισε νά καταβάλλεται μεγαλύ
τερα φοοντίς είς τό νά συμφωνή αυτή μέ τόν ρυθ
μόν, τήν ψυχολογίαν καί τήν ατμόσφαιραν τοΰ 
φιλμ.

Ή καλλι-εχνική κίνησις ποΰ ήρχισε νά δ αφαίνε- 
ται σύν τώ χρόνω έσυστηματοποιήθη καλλίτερον. 
Αί όρχήστραι άντικατέστησαν τά πιάνα. Άπό αύτήν 
τήν έξέλιξιν έγεννήθη ή Ιδέα τών ειδικών μουσικών 
διασκευών Αύ ό έγένετο διά πρώτην φοράν είς τήν 
Γερμανίαν, ολίγον μετά τήν λήξιν τοΰ Πανευρωπαϊ
κού πολέμου, δΓ ένα φιλμ ποΰ πραγματεύετο τήν 
ζωήν τού Βάγκνερ καί διά τήν πρώτην έκδοσιν τοΰ 
«Φοιτητοΰ τής Πράγας». Ή τιμή τής ιδέας ταύτης 
οφείλεται είς ένα ’Ιταλόν, τόν Δόκτωρα Γχιουζέηηε 
Μπέχκε, δ όποιος είργάζετο τότε είς τό Βερολΐνον, 
καί ό όποιος άντελήφθη δλην τήν ώφέλειαν ποΰ 
μποροΰσε νά προκύψη άπό αύτό τό σύστημα. Αύτός 
είναι εκείνος ό όποιος πρώτος έδημιούργησε τάς 
«cinetheques» είδικώς.

Κατά τήν σύλληψιν τοΰ Μπέκερ, «-cinetheque» ήτο 
μία συλλογή τεμαχίων μουσικής, τών όποιων ή έκτέ- 
λεσις άπήτει διάρκειαν δύο ή τριών λεπτών, καί τά 
όποια, λόγω τής έξαιρετικής ποικιλίας των, έταίρια 
ζαν είς δλας τάς καταστάσεις καί είς δλα τά δυ 
νατά συναισθήματα. Ή κατάταξίς των κατά ώρι- 
σμένας δμάδας ήτο προωρισμένη νά διευκολύνη τούς 
μαέστρους είς τό νά συλλέγουν εύκόλως τά άναγ- 
καΐα τεμάχια διά νά συνθέσουν τό μουσικόν των 
πρόγραμμα Φυσικά, αί διασκευαί σύταί άπήτουν 
πολύ γοΰστο καί ώρισμένην μουσικήν μόρφωσιν. 
Αύτό έξηγεΐ τό διατί ώρισμένα μουσικά προγράμ
ματα τής έποχής έκείνης έθεωρήθησαν ώς πραγμα
τικά έργα τέχνης, ένώ δέν ήσαν παρά έπιδέξια συ 
ναρμολογήματα.

Διά λόγους μάλλον χρηματικούς παρά διά λό
γους τεχνικούς, δέν έγραψαν παρά όλίγας μόνον 
παρτισιόν διά βωβά φίλμς. Πάντως τά συναρμολο- 
γήματα τά όποια έγένοντο κατά τόν τρόπον ποΰ 
έδείξαμε, είχον τό άναμφισβήτητον προσόν νά έπι- 
δεικνύουν μίαν ώραίαν μουσικήν καί νά όδηγήσουν
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πολλούς θαμώνας τοΰ κινηματογράφου νά συχνά
ζουν έπίσης τό λυρικόν θέατρον καί τάς κλασσικός 
συναυλίας.

Ό ηχητικός κινηματογράφος. "Οταν έκαμε τήν έμ- 
φάνισίν του τό ηχητικόν φιλμ, ό μουσικός κόσμος 
έπίστευσεν δτι θά κατέφευγον συχνότερα πρός αύ- 
τόν. Δέν έσκέπτετο τάς μεταγενεστέρας προόδους 
τήζ μηχανικής μουσικής. 'Όταν τό άντελήφθη χιλιά
δες μουσικών εΰρίσκοντο ήδη άνευ έργασίας. Πράγ
ματι ή παραγωγή σινέ-σονόρ δέν είχεν άνάγκην 
παρά ένός περιορισμένου άριθμοΰ μουσικών, καί ή 
καταχωρηθεΐσα μουσική, γενομένη αναπόσπαστος τής 
είκόνος, θά ήκούετο εις δλους τούς κινηματογρά
φους τοΰ κόσμου, «γυρισθεΐσα» εις άπεριόριστον 
άριθμόν άντιτύπων.

’Εκτός τοΰ δτι έξετόπισε τούς μουσικούς τοΰ κγ 
νηματογράφου, τό ήχητικόν φιλμ, κατεγορήθη δτι 
έπροξένησε κρίσιν τοΰ θεάτρου. Έπΐ πλέον ή ήχη- 
τική παραγωγή δέν παρουσίαζεν εις τούς μουβικούς 
παρά σπανίους καί γλίσχρους πόρους.

Διακρίνομεν τρεις περιόδους εις τήν έξέλιξιν 
τοΰ ήχητικοΰ κινηματογράφου. Εις τήν πρώτην άφο- 
σιώθησαν , εις τήν άναπαραγωγήν δλων τών δυνα
τών ήχων : κάθε βήμα ώφειλε νά άντιχήση, κάθε 
πόρτα νά κτυπήση. Ήκολούθησεν ή περίοδος κατά 
τήν όποιαν ό «όμιλών» έκυριάρχησε μέχρι τοΰ ση
μείου νά κουράση τό κοινόν. ’Ηλθε κατόπιν ή πε
ρίοδος κατά τήν όποιαν τό τραγοΰδι έπεβλήθη καί 
έκυρίευσε τόν ήχητικόν κινηματογράφον ώς μία αλη
θινή έπιδημία. Αύτό ώφείλετο κυρίως εις λόγους 
έμπορικούς διότι τό κοινόν, τό όποιον δέν άντελαμ- 
βάνετο άκόμη τό τί ώφειλε νά είναι ό ήχητικός κι
νηματογράφος, ύπεδέχετο τό τραγοΰδι ώς ένα εύχά- 
ριστον νεωτερισμόν.

Ώς άποτέλεσμα ήτο έντός μικροΰ χρονικοΰ δια
στήματος τό τραγοΰδι νά καταργήση συστηματικά 
τήν ύπόθεσιν κάθε φίλμ. Τό δράμα έγεινε μελό
δραμα, ή κομεντί ένα μίγμα χορών καί τραγου- 
διών. Τό τραγοΰδι κατέληξε νά έκφυλίση τό ήχητι
κόν φίλμ.

Τά σενάριο ποΰ συνετάχθησαν μέ τήν μεγαλυτέ- 
ραν προσοχήν κατακρεουργήθησαν διά νά δώσουν 
θέσιν εις τό τραγοΰδι καί ό πληθωρισμός τών άσμά- 
των ύπήρξεν τοΰ νά μή δύναταί τις πλέον νά δια- 
κρίνη, άπό καλλιτεχνικής άπόψεως, τό τί ώφειλε νά 
είναι ή μουσική συνοδεία. Εις δλα αύτά ύπήρξαν 
καί μερικαί έξαιρέσεις , δπως π. χ, τό φίλμ τοΰ Ρενε 
Κλαΐρ «'Υπό τάς στέγας τών Παρισίων», ή τό «Fin- 
brecher» τοΰ Χολλέντερ, εις’τά όποια προσεπάθησαν 
ώστε τά τραγούδια και ή μουσική νά μή παρεμπο
δίζουν τήν δραματικήν ύπόθεσιν.

‘Υπό τήν κυριαρχίαν τοΰ τραγουδιοΰ, τό προσω
πικόν θέλγητρον ποΰ θά όδύναντο νά έχουν ώρι- 
σμένα φίλμς έσβένετο. Έν συντόμω έπανήρχοντο εις 
μίαν σύλληψιν τής τέχνης πολύ έπιπολαίαν καί πρός 
έξυπηρέτησιν τής όποιας έζήτουν νά παράγουν έργα 
ικανά νά ένδιαφέρουν τήν γενικότητα τοΰ κοινοΰ δ
λων τών κρατών. ’Αλλά αύτή ή περίοδος εύρίσκεται 
μέ τήν σειράν της πρός τήν δύσιν της.

Τό μέλλον τών μουσικών κινηματογραφικών φίλμς. 
Εις κανένα κράτος δέν τολμοΰν νά προβώσιν εις 
δοκικάς διά μουσικήν τών φίλμς, πράγμα ποΰ θά 
ήδύνατο πραγματικά νά προετοιμάση τήν οδόν τοΰ 
μουσικοΰ φίλμ. Αί προσπάθειαι τοΰ Χίντερμι&, τοΰ 
Μιλώ καί τοΰ Ντεσσώ, αί όποΐαι έγιναν τό 1929 εις 
τό Μπάντεν-Μπάντεν. έπ’ εύκαιρία τών εορτών τής 
μουσικής δωματίου, σχεδόν έλησμονήθησαν. Εις τήν 
Γαλλίαν μερικά πρωτοπορειακά φίλμς δέν κατόρ
θωσαν νέ έξέλθουν τών συνόρων. Έάν θελήση τις νά 
κάμη τόν άπολογισμόν τών τεσσάρων ετών τοΰ ήχη- 
τικοΰ κινηματογράφου θά διαπιστώση δτι έλάχιστα 
μοτίβα άπό τάς μουσικοκινηματογραφικάς συνθέσεις 

τών Ρα&άους, Ντεσσώ, Ζέλλερ, "Εϊσλερ, Μιλώ καί 
Μπένκε έχρησιμοποιήθησαν.

Ό καταθλιπτικός καί καταστρεπτικός χαρακτήρ 
τοΰ άσματος παρημπόδισε τόν δρόμον τοΰ μουσι- 
κοΰ φίλμ.

Ποΐαι είναι αί δυνατότητες ποΰ δύναταί τις νά 
διανοηθή διά τό μέλλον; Πρέπει νά ληφθή ώς δεδο- 
μένον δτι ή οικονομική κρίσις δέν επηρέασε πολύ 
τήν κρίσιν τοΰ κινηματογράφου. Αϋτη, έάν ΰπάρχη, 
όφείλεται κυρίως εις κρίσιν θεμάτων καταλλήλων 
διά τόν κινηματογράφον.

Εις δλα τά κράτη, τά καλά φίλμς έχουν πάντοτε 
έπιτυχίας, καί ό θεατής, έστω καί έάν ΰποφέρη οί- 
κονομικώς, πηγαίνει εις τόν κινηματογράφον δταν 
είναι βέβαιος δτι θά παρακολουθήση ένα καλόν έρ- 
γον. Έσφαλμένως λοιπόν ύποστηρίζουν τινές δτι τό 
κοινόν δέν άγαπά παρά συνηθισμένα πράγματα. "0- 
θεν μαζύ μέ τό ζήτημα τής μελέτης τών σενάριο 
πρέπει νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ δψιν καί τό μουσικόν 
μέρος.

Τό τελευταϊον αύτό παρουσιάζεται ύπό άλλην 
μορφήν έκείνης ποΰ τό ύπελόγισαν μέχρι σήμερον. 
Σήμερον έπιβάλλουν εις τό φίλμ τήν μορφήν τοΰ 
θεάτρου πρόζας καί ή μουσική δέν παρουσιάζεται 
παράώς μουσική τής σκηνής, χωρίς νά έχη σχέσιν, 
κατά τό πλεΐστον, μέ τήν ύπόθεσιν. Μέ άλλας λέ
ξεις δέν εύρίσκει τις, παρά σπανιότατα, μελωδικά 
καί ρυθμικά μοτίβα τά όποια νά πηγάζουν έξ αύ· 
τής ταύτης τής ύποθέσεως καί πρός τήν όποίαν νά 
συμφωνοΰν, ώς συμβαίνει μέ τάς προσπάθειας τοΰ 
Ρενε Κλαίρ.

Τό ήχητικόν φίλμ όφείλει, άντιθέτως, νά διαφέρη 
τελείως άπό τό θέατρον εις τόν τρόπον νά χρησι
μοποιεί τούς ήχους. "Οπως παρουσιάζεται σήμερον 
είναι πολύ πτωχόν μουσικώς. Οί παραγωγοί οφεί
λουν νά άσχοληθοΰν καί νά άναζητήσουν, έν συνερ
γασία μέ τούς μουσικούς, τόν δρόμον ποΰ πρέπει 
νά άκολουθήσουν.

Ή κατάπτωσις τής μουσικής εις τόν κινηματο
γράφον δέν είναι κατακριτέα μόνον άπό άπόψεως 
καλλιτεχνικής, άλλά καί ψυχολογικής. Πρέπει νά 
κατανοηθή δτι ή κατάπτωσις τής μουσικής ε’ις τόν 
κινηματογράφον δύναταί νά έπιφέρη καί τήν κατά- 
πτωσιν τών πνευματικών άρετών τοΰ φίλμ.

'Η μουσική τοΰ κινηματογράφου πρέπει νά είναι 
εις τήν πρώτην σειράν τών άσχολιών, δλων έκεί- 
νων ποΰ θέλουν νά καταστήσουν τόν κινηματογρά
φον μίαν τέχνην πραγματικός δημοφιλή. Αύτό δέν 
πρέπει νά λησμονηθή εις τήν άναθεώρησιν ποΰ 
έπιβάλλεται σήμερον, ύπό τήν πίεσιν τών άναγκών 
οικονομικής φύσεως, εις τήν παγκόσμιον παρα
γωγήν.

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Κατά πληροφορίας τής συνάδελφον «Κινηματογρα

φικός αγών τής Μασσαλίας», συνεστήθη πρό τινων 
μηνών ‘Εταιρία με σκοπόν τήν κατασκευήν Στούντιο 
εις τήν περιοχήν τού μεγάλου αυτού μεσογειακού λι- 
μένος.

Πρόσφατοι πληροφορίαι άνέφερον τήν εταιρίαν ταύ- 
την ώς εύρισ/.ομένην προσωρινώς εν άδρανεία.

Φαίνεται ούχ ήττον δτι ή ιδέα αύτη έτέθη εκ νέου 
επί τάπητος παρά τίνος προσωπικότητας τής πόλεως 
ταύτης^ ήτις έπείσθη περί τού δυνατού ίδρύσεως Κινη
ματογραφικών Στούντιο έν Μασσαλία.

Πιθανολογείται δτι λίαν ‘προσεχώς θά λειτουργή- 
σωσι ταύτα είς τά περίχωρα τής πόλεως.

Η ΑΝΝΑ ΜΑΙΗ ΒΟΓΚ
ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ‘‘ΔΕΚΑ ΚΟΡΑΚΩΝ”

Ή περιπέτεια τήν οποίαν θά διηγηθώμεν, είχε 
ώς πρωταγωνίστριαν της τήν ’Άνναν Μαίη Βόνγκ, 
τήν διάσημον ηθοποιόν τοΰ κινηματογράφου, μέ τα 
αμυγδαλωτά μάτια καί τήν εξωτικήν γοητείαν.

Ώς γνωστόν, οί Κινέζοι είναι προσηλωμένοι 
άγρια είς τάς παραδόσεις των καί τιμωρούν απάν
θρωπα εκείνον άπό τούς ίδικούς των πού θά τολ 
μήση νά παραβή τούς νόμους των. Μία άπό τάς 
παραδόσεις αύτάς άπαγορεύει είς τής γυναίκες νά 
έμφανισθοϋν είς τό θέατρον. Οί γυναικείοι θεατρι
κοί ρόλοι παίζονται εις τήν Κίναν άπό άνδρας με 
τημφιεσμένους.

Έν τούτοις, ή Μαίη Βόνγκ έτόλμησε νά πάρη τό 
πλοΐον άπό τήν Σαγγάί καί νά φθάση εις τήν Κα- 
λιφορνίαν, έλκυομένη άπό τήν λάμψιν τού Χόλλυ- 
γουντ. ’Εκεί εύρήκε άμέσως τήν μεγαλειτέραν επι
τυχίαν, διότι, διά τόν λόγον πού άνεφέραμεν πιο 
επάνω, δέν υπάρχουν πολλαί ηθοποιοί μέ κίτρινον 
χρώμα. Καί δμως, μία άνησυχία δέν τήν άφηνε νά 
είναι ευτυχισμένη. Έφοβεΐτο διαρκώς, ξεύροντας εις 
ποιον σημεΐον ήμπορεΐ νά φθάση τό μίσος καί ή 
έκδίκησις τών άνθρώπων τής φυλής της.

'Π βίλλα της είχε στερεότατα κάγκελλα εις δλα 
τά παράθυρα, καί είς τής πόρτες κλειδαρειές μυστι 
κές, σάν τών χρηματοκιβωτίων.

Ό κίνδυνος πού τήν άπειλοϋσε ήτο άκόμη σο
βαρότερος, διότι είχε επί πλέον εγκαταλείψει τόν μνη 
στήρα της διά νά άφοσιωθή είς τήν τέχνην. Ευτυ
χώς, τήν καθησύχασε κάπως ή εϊδησις δτι δ τέως 
άρραβωνιαστικός της είχε πανδρευθή μέ τήν μικρο- 
τέραν άδελφήν της Μ ιού.

Ιό βράδυ τής πρεμιέρας ένός νέου φίλμ τη; είς 
τό Σικάγον, έγύρισε είς τό ξενοδοχεΐον, έκλειδώθηκε 
είς τό διαμέρισμά της καί άναψε τό φώς είς ένα μι
κρόν σαλονάκι. ’Έξαφνα, έδοκίμασε τήν άόριστον 
εντύπωσιν δτι δέν ήτο μόνη της. Δέν έβλεπε έν τού- 
τοις κανέναν γύρω της... ’Ηθέλησε νά τρέξη πρός 
την πόρτα, νά κτυπήση τό κουδούνι, νά φωνάξη 
Αλλά μία μυστηριώδης δύναμις τήν έκρατοΰσε άκί- 

νητην ! Κρύος ίδρώς έτρεχε άπό τό μέτωπόν τη; ..
Έπί τέλους, έσωριάσθηκε κάτω άναίσθητη. Τό

τε εςεπρόβαλλαν πίσω άπό τις κουρτίνες τών παοα 
Αύρων, δπου είχαν κρυφθή, μερικοί Κινέζοι. Αυτοί 
την είχαν υπνωτίσει, διά νά ήμπορέσουν νά τήν άπα- 
γάγουν μέ δλην τήν ησυχίαν των.

Οταν συνήλθε, εύρίσκετο ξαπλωμένη είς ένα ντι- 
βανι. Άνασηκώθηκε καί έκύτταξε γύρω της. Τήν 
είχαν περικυκλώσει 10 άνδρες μέ μάσκες.

— Τί θέλετε άπό μένα ; κατώρθωσε νά τραυλί- 
ση. Γιατί μ’έφέρατε εδώ ;.. Πάςτε τά κοσμήματά 
μου... πέστε μου πόσα λύτρα θέλετε... άρκεΐ νά μ’ 
άφήσετε άμέσως ελεύθερη !

—Δέν είμεθα λησταί... τής άπήντησε λακωνικά 
ένας άπό τούς προσωπιδοφόρους.

—Έσύ, Σάν Γέν ;.. έψιθύρισε ή ηθοποιός, άνα 
γνωρίζοντας τήν φωνήν τού τέως μνηστήρας της. 
Τί ζητείς άπό μένο ; Είσ τι πιά δ άνδρας τής άδελ- 
φής μου "Αν θέλης, θά σοΰ ζητήσω συγγνώμην γιά 
τό κακό πού σοΰ έκανα... “Εχουν περάσει πιά πέντε 
χρόνια. .

—Ή άδελφή σου άπέθανε, άπήντησεν δ Κινέ
ζος, άπό ένα χρόνο τώρα, φέρνοντας στον κόσμο 
ένα κοριτσάκι πού έζησε λίγες ώρες μόνον... Ξέρεις 
τί σημαίνουν οί δύο αυτοί θάνατοι ; Δείχνουν τήν 
οργή τών Θεών ! Πρέπει νά πληρώσης δ,τι έκαμες, 
"Αννα Μαίη Βόνγκ !

—Είμαι μία γυναίκα μόνη . καί άνυπεράσπιστη 
...έτραύλισε ή ηθοποιός.

—Μετά τόν θάνατο τής άδελφής σου, έξηκολού- 
θησε δ Σάν Γέν, ήλθα εδώ, στο Σικάγο, καί άνοι
ξα ένα μεγάλο πλυντήριο στήν καρδιά τής κινεζικής 
συνοικίας. Τώρα βρισκόμαστε στο υπόγειο τού κα
ταστήματος αυτού. Ώς σήμερα, ή άστυνομία δέν 
έχει ανακαλύψει τίποτε είς βάρος ένός άγαθού καί 
εργατικού άνθρώπου, δπως εγώ Καί δμως ..

«Βλέπεις αυτούς τούς εννέα άνδρες; Είναι δλοι 
συμπατριώται μας, πού έχουν γίνει γνωστότατοι, εδώ 
στήν ’Αμερική. Σοΰ τό λέω αύτό, διότι είμαι βέ
βαιος δτι δέν θά μπορέσης νά έπαναλάβης ούτε λέξι. 
Βρίσκεσαι τώρα εμπρός είς τό δικαστήριο τών «Δέ
κα κοράκων», τό δποΐον θά άποφασίση τήν καταδί
κην σου. Κάθε έγκλημα κατά τών νόμων καί τών 
παραδόσεων τής πατρίδος μας, τιμωρείται άπό τήν 
άμείλικτη μυστική μας δργάνωσι.

—Μά έπί τέλους, γιατί μέ κατηγορείτε ;
— Διότι παρέβης τήν θρησκεία μας καί τά έθι 

μά μας, ματαιώνοντας τόν γάμο γιά τόν δποΐον 
ήσουν προωρισμένη. Διότι έπεριφρόνησες ένα αυ
στηρό καί πανάρχαιο νόμο, πού άπαγορεύει σέ κάθε 
γυναίκα τοΰ τόπου μας νά παρουσιασθή σέ ένα δη
μόσιο θέαμα. Διότι έπροκάλεσες τόν θάνατον τής 
άδελφής σου καί τοΰ νεογεννήτου παιδιού της. Διότι 
τέλος, μέ τής ταινίες σου, άπεκάλυψες σέ άνθρώπους 
άλλης φυλής τή ζωή μας, τής ίερώτερες παραδόσεις 
μας, τή ψυχολογία τοΰ λαοΰ μας.

»Είσαι ένοχος άπέναντι τών θεών καί τής φυ
λής σου.

—Λυπηθήκε με... έπρόφερε κατάχλωμη ή Μαίη 
Βόνγκ. ’Έκαμα μια επιπολαιότητα...

—Είναι ή σειρά μου νά μιλήσω ! είπε ένας άπό 
τούς Κινέζους, πού έφαίνετο άπό τόν τόνον τής φω
νής του δτι ήτο δ άρχηγός. Μετά τό κατηγορητήριο 
θά μάθης τί άπεφάσισε γιά σένα τό δικαστήριό μας. 
'Η τιμωρία σου θά είναι δ θάνατος. ’Αλλά, προτού 
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πεθάνης, θά ύποβληθής και σε άλλες δοκιμασίες
» Αυτήν τήν νύχτα, θά γίνης γυναίκα τοϋ Σάν 

Γεν. Πρέπει νά πλήρωσής έτσι για τον καιρό κατά 
τον όποιον δεν θέλησες νά τον παντρευθής, δπα>ς 
είχαν αποφασίσει οί θεοί... Έπειτα, ένας από τούς 
δικούς μας.θά σέ βγάλη επιτήδεια μέσα από τό δέρ
μα σου 'Όσο γιά τόν τελικό τρόπο τοΰ θανάτου σου 
θά σκεφθοΰμε καί θά άποφασίσωμε.

Ή Μαίη Βόνγκ επεσε γονατιστή, εκλαψε, ίκέ- 
τευσε. ’Αλλά οι δήμιοί της εμεναν απαθείς, σάν αγάλ
ματα. Οί εννέα από αυτούς έφυγαν αθόρυβα, αφή
νοντας μόνην τήν νέαν γυναίκα μέ τόν Σάν Γεν. 
Είχε φθάσει ή στιγμή τής πρώτης δοκιμασίας...

—Λυπήσου με, Σάν ! παρεκάλεσε ή ηθοποιός. 
Σώσε με άπό μιά τέτοια ταπείνωσι !

«Παραιτήσου άπό τήν έκδίκησί σου καί δώσε 
μου ένα δπλο γιά νά βάλω τέλος στή ζωή μου χω
ρίς νά βασανισθώ !...

’Αλλά δ Κινέζος επροχώρησε προς τό μέρος της 
μέ τά μάτια λάμποντα . . .

Τήν στιγμήν εκείνην, άκούσθηκαν επάνω άπό τά 
κεφάλια των κραυγαΐ καί κρότοι γυαλιών πού έσπα
ζαν. Ό Σάν Γεν έτέντωσε τό αυτί του καί έφερε τό 
χέρι εις τό περίστροφόν του Βλέποντας τό δπλον, ή 
’Άννα ώρμησε διά νά τοϋ τό άρπάξη καί νά σκο- 
τωθή. “Ιίρχισε τότε μία πάλη μεταξύ των, ή οποία 
δεν τούς άφηνε νά προσέξουν δ,τι συνέβαινε επάνω 
ε’ις τό πλυντήριον.

’Έξαφνα, έφυγε μία σφαίρα άπό τό περίστροφον 
τοΰ Σάν Γέν Ή ’Άννα έπεσε κάτω, μέ τό σιήθος 
αίμόφυρτον. Ό Κινέζος έτρεξε προς τήν πόρτα τοϋ 
υπογε ου, ή οποία δμως άνοιξε άπότομα τήν ιδίαν 
στιγμήν, άφήνοντας νά περάσουν άρκετοί αστυνο
μικοί.

’Έγινε άμέσως έρευνα, ή οποία άπεκάλυψε τήν 
ϋπαρξιν δύο άλλων υπογείων αιθουσών, πού περιεί
χαν άνατριχιαστικά όργανα ραφιναρισμένων μαρτυ
ρίων Αί ύπόνοιαι τής άμερικανικής άστυνομίας εί
χαν άποδειχθή άληθιναί : Είχε άνακαλυφθή τό κεν
τρικόν κρησφύγετον μιας ίσχυροτάτης δργανώσεως 
φανατικών. Καί διελευκάιθησαν έτσι πολυάριθμοι 
εξαφανίσεις καί μυστηριώδη εγκλήματα, τά οποία 
είχαν γίνει άπό τούς «Δέκα κόρακας», έν όνόματι 
τών θεών των.

Ή πληγή τής Μαίη Βόνγκ ήτο σοβαρή, άλλα 
όχι θανατηφόρος Μετά τήν θεραπείαν της. ή ηθο
ποιός έμεινε επί τρία έτη μακρυά άπό τήν ζωήν τοϋ 
Χόλλυγουντ καί άπό τό κινηματογραφικόν περιβάλ 
λον εις μίαν βίλλα τής Σάντα Μόνικα, περιτριγυρι
σμένη άπό σιωπήν καί προσπαθώντας νά ξεχάση 
τήν δραματικήν της περιπέτειαν.

ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΙΑ
λοΕίναι ό τίτλος μιας νέας ταινίας τής πλατινομα- 
ΐδϋσας Τζΐν Χάρλοου τήν οποίαν οί Αθηναίοι θά 
Κοΰν προβαλλομένην προσεχώς, άπό τής δθόνης τοΰ 

ινηματογράψου «’Αττικόν». Είς τήν άνωτέρω ται
νίαν ή Άμερικανίς γόησσα πρωταγωνιστεί μετά τοϋ 
δημοφιλούς Κλάρκ Γκέϊμπλ.

ΣΥΝ€ΝΤ€ΥΞ·Σ 
ΜΕ ΤΟΝ κ. ΧΑΡΡΥ ΛΗΖΙΜ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΝ 

ΤΗΣ «ΡΑΝΤΙΟ - ΠΙΚΤΣΟΥΡΣ»

Έπεσκέφθη τήν πόλιν μας, απεσταλμένος άπό τήν 
αμερικανικήν εταιρίαν «Ράντιο-Πίκτσονρς» ό κ. Χάρρυ 
Λήζιμ, καί παρέμεινεν έπί μίαν περίπου εβδομάδα. Τόν 
Λήζιμ έπεσκέφθημεν είς τό Ξενοδοχεΐον τής« Μεγάλης Βρετ· 
τανίας» διά νά τόν έρωτήσωμεν περί τών αιτίων τοΰ τα- 
ξειδίου του. Εύγενέστατος καί ομιλητικότατος μάς έξέφρα- 
σεν δλην του τήν εύχαρίστησιν διά τόν τόπον μας. Ήλθε 
μέ τόν σκοπόν νά διάθεση τήν παραγωγήν τής εταιρίας 
του, καί επέτυχε συμβληθείς μετά τής «'Ελληνικής Κινη
ματογραφικής Ένώσεως». Μεταξύ τών έργων, 15 τόν 
αριθμόν, τά όποια θά προβληθούν είς τήν πόλιν κατά τήν 
έφετεινήν καί προσεχή, περίοδον συγκαταλέγονται δύο 
πραγματικός άξιοσημείωτα φίλμς : τό «Καριόκα» μέ 
τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο καί τήν Τζίνκερ Ρότζερς καί τό 
«Γυναικούλες» (Little Women) μέ τήν Κάθριν Χέρμπουρν. 
Τό πρώτον είναι έ'να φιλμ μεγάλης σκηνοθεσίας, τό 
όποιον μέ τούς χορούς καί τά τραγούδια του, έσημείωσε 
μεγάλην επιτυχίαν παντού όπου προεβλήθη. "Οσον αφορά 
τό δεύτερον θεωρείται ώς ένα άπό τά οιραιότερα τής 
άμερικανικής παραγωγής. Τό έργον αυτό θά μάς έπιτρέψη 
νά γνωρίσωμεν τήν Κάθριν Χέπμπρουρν, τόν «άστέρα» ό 
όποιος μεσουρανεί σήμερον είς τήν ’Αμερικήν καί Ευρώ
πην. Ή νεαρά αΰτη καλλιτέχνις μέ τήν πρώτην της έμφά- 
νισιν «πεβλήθη καί έπέτυχεν έντός ελάχιστου χρονικού 
διαστήματος νά θεωρήται ή μόνη πραγματική συ αγωνί
στρια τής Γκρέτας Γκάρμπο. Ή «Ράντιο» προσέτι είναι 
κάτοχος τής άποκλεισπκής έκμεταλλεόσεως μιας νέας έφευ- 
ρέσεως χρωματιστής ταινίας, τελειωτάτης άποδόσεως. ‘ζ)ς 
δείγμα θά προβληθή εφέτος ένα σόρτς, τό όποιον, λέγουν, 
αποδίδει πιστότατα όλα τά φυσικά χρώματα. Ο κ Λήζιμ 
μάς λέγει άκόμη διά τάς ετοιμασίας πού γίνονται διά τήν 
κατασκευήν έιός γιγαντιαίου φίλμ.Πρόκειται περί τών«Τε· 
λευταίων ήμερόν τής Πομπηίας» τό όποιον θά σκηνοθε- 
τήση ό πολύς Μύριεμ Κοΰπερ, ό σκηνοθέτης τοϋ «Κίγκ- 
Κόγκ».

‘Ο κύριος Λήζιμ, ό όποιος άνεχώρησεν άτό τήν πόλιν 
μας, τήν 27ην Νοεμβρίου έ.έ., πρόκειται νά έπισκεφθή 
τά γραφεία διαφόρων Κρατών τά όποια διατελοΰν ύπό 
τήν διεύθυνσήν του καί τήν άμεσον έποπτείαν του.

Η ΓΚΑΡΜΠΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ

Ή μοναδική είς τό είδος της, Σουηδίς βάμπ τοϋ ’Α
μερικάνικου κινη ατογράφου Γκρέτα Γκάρμπο, έθεσεν 
τέρμα είς τάς διαφόρους φήμας πού διεδίδοντο είς βάρος 
της, μέ τήν υπογραφήν ένός νέου μακροχρονίου συμβο
λαίου μετά τής «Μέτρο Γκόλντουϊν-Μάγιερ.

Ή άλησμόνητος «Βασίλισσα Χριστίνα» πρόκειται νά 
έπανεμφανισθή κατά τήν έφετεινήν περίοδον είς τήν άρι- 
στουργηματικήν ταινίαν «'Όπως μέ ποθείς» τοΰ διάση
μου ’Ιταλού συγγραφέως Λουΐτζι Περαντέλλο.

ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝΣ

Είς τά μοντέρνα στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντου- 
ϊν Μάϋερ», έ.τερατιόθη ή πρώτη υπερατλαντική πα· 
ραγα,γή τής συμπαθεστάτης Γερμανίδος χαλλιτέχνι- 
δος Μαίντυ Κρίστιανς «Παληογυναΐκα».

'Ολόκληρος δ Αμερικανικός τύπος εκφράζεται έν- 
θουσιωδώς διά τήν ταινίαν αυτήν, χαρακτηρίζων 
αυτήν ως μίαν διεθνή επιτυχίαν !

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
ΠΕΡΙ ΚΕΡΔΠΝ ΕΞ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Είς τήν τελευταίαν έκδοσιν τοϋ γνωστού ’Αμερι
κανικού Περιοδικού «Variety», άναγινώσκομεν μίαν 
άριθμητικήν έπισκόπησιν, λίαν ένδιαφέρουσαν, σχετι
κός μέ τά προσδοκώμενα κέρδη έκ τής έξαγωγης 
’Αμερικανικών ταινιών. ,

Ή προμνημονευθεϊσα Κινηματογραφική Έπιθεω- 
ρησις, είς τάς στατιστικός αύτάς—ούτως είπεΐν, πίνα- 
κάς της, παραθέτει τόν πληθυσμόν, τόν άριθμόν τών 
Κινηματοθεάτρων καί έξ αντιστοίχου τό maximum 
τών εισοδημάτων έξ έκάστης Χώρας. Έκ τών έξη- 
γήσεων, άς περιέχει ή «Variety», δέν πρόκειται περί 
τών άριθμών, τούς όποίους δύναται νά έπιτύ^η μία 
ταινία είς τάς διαφόρους Χώρας, άλλά_περί υπολο
γισμού γενομένου έπί τή βάσει τής σειράς έπιτυχιών, 
τών έπιτευχθεισών άπό διάφορα Φίλμ είς μερικός 
Χώρας.

Μία δλως έξαιρετική ταινία θά έπρεπε μέ τήν 
βοήθειαν καταλλήλου διαφημίσεως, νά έπιτύχη είς 
άλας τάς χώρας καί νά φθάση είς τό ζενίθ τοΰ_ άπο- 
τελέσματος. Έν τοιαύτη περιπτώσει, τά έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ εισοδήματα ή κέρδη ένός ’Αμερικάνικου 
Φιλμ παραλληλιζόμενα πρός τά έκ τοΰ Εσωτερι
κού τοιαΰτα, θά είχον μίαν άναλογίαν 62.5 τοΐς έκα- 
τόν πρός 37.5 έπί τοΐς έκατόν. Λέγει δηλαδή τό 
«Variety» μέ άλλα λόγια δτι σέ μιά έξαιρετική ται
νία, τής όποίας ή νοοτροπία άρέσει σέ κάθε Λαό, 
τά έκ τοΰ έξωτερικοΰ κέρδη της_ είναι σχεδόν δι
πλάσια άπό τά έκ τοΰ Εσωτερικού (Η. Π. Α )

Έξ άλλου δ^ως, δ άριθμός τών Κινηματοθεάτρων 
τοΰ Εξωτερικού είναι σχεδόν τριπλάσιος άπό τά 
τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών.

Χάριν τών άναγνωστών μας, μεταδίδομεν άπό 
τήν ’Αμερικανικήν αύτήν Στατιστικήν, μόνον τόν 
πίνακα τών προσδοκωμένων κερδών, είς μερικός 
Χώρας, άπό έξαιρετικά Φίλμ.

Χώρα Αολλάρια
Μεγάλη Βρεττανία . . . 

Γαλλία
Γ ερμανία 

.’Ιταλία

. . . 675.000
350.000
300.000
225.000

Τσεχοσλοβακία 90.000
’Ισπανία—Πορτογαλλία 85.000
’Αργεντινή 45.000
Αύστραλία 80.000
’Ιαπωνία 40.000

Ε Κίνα 37.000
Βραζιλία 30.000
Βέλγιον 25 000
Ούγγαρία 20.000
Αύστρία 15.000
Ελβετία 15.000
Ρουμανία 10.000
Πολωνία 15.000
Αίγυπτος 8.000
Τουρκία 3.000
Ελλάς 5.000
Βουλγαρία 4.000
Βαλτικά Κράτη 4.000
Φινλανδία 4.000
Σκανδιναυϊκά Κράτη 26.500
Φιλιππΐναι Νήσοι 12.500
Ίνδίαι 17.000
Νότιος ’Αφρική 15.000
Μεξικόν 7.000
Κούβα 8.000
Πορτορϊκο 6.5)0
Κεντρική ’Αμερική 10.000

, Περοϋ
Διά τάς Χώρας, αΐτινες

4.000
παραλείπονται άπό τόν

άνωτέρω πίνακα, τά πιθανά προσδοκώμενα κέρδτ

είνε κατώτερα τών 4 000 Δολλαρίων. Διά τήν Ρωσ- 
σίαν δμως ούδεμίαν μνείαν κάμνει τό Περιοδικόν 
«Variety».

Οί άναγνώσταί μας θά παρετήρησαν δτι, ώς έκ 
τοΰ πίνακος έμφαίνεται, ή Ελλάς έρχεται, μεταξύ 
τών Βαλκανικών Χωρών, δευτέρα μετά τήν Ρουμα
νίαν, έφ’ δσον—έννοεΐται, οί στατιστικοί αύτοί άριθ- 
μοί τής ’Αμερικανικής συναδέλφου, προσεγγίζουν 
τήν πραγματικότητα.

Η TEAEYTADA ΑΓΑΠΗ

Είς την Βιέννην γίνονται μεγάλαι έτοιμασίαι δι*  έ'να 
νέον φίλμ, διά τό όποιον πολλά τά καλά Φρυλλούνται. 
Τό φιλμ αυτό ^γυρίζεταιο ύπό τήν διεύ&υνσιν τού 
Φρίτζ Σοϋλτζ και είναι έμπνευσμένον άπό τό μυθιστό
ρημα τού Χέϊντζ Γκόλντμπεργκ «Ή τελευταία αγάπη». 
*Ερμηνευται είναι πολλοί εκλεκτοί καλλιτέχναι, μεταξύ 
τών όποιων συγκαταλέγονται καί: ό "Αλμπερ ΛΓπάσ- 
σερμαν, δ Χάνς Γιαράν (Σερενάτα Σούμπερτ) ό Όσκάρ 
Καρλβάϊς και ή ”Ελση Μπάσσερμαν. Τό φίλμ αυτό, 
τό όποιον θά συνοδεύη γλυκυτάτη Βιεννέζικη μουσική, 
«γυρίζεται*  διά λογαριασμόν τής εταιρίας * Wien-Filin» 
(παραγωγή ’Έριχ Μοράβσκυ).

Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
"Ενα άπό τά μεγάλα σχέδια τού κ. Μουσσολίνι είναι 

νά καταστήση τήν ιταλικήν κινηματογραφικήν βιομηχα
νίαν, τήν πρώτην είς τήν Ευρώπην. Διά νά πραγματοποί
ηση δέ τάς ιδέας του, κατήρτισε εΰρύτατον πρόγραμμα 
τοΰ όποιου ή εφαρμογή θ' άρχίση αμέσως. Έν πρώτοις, 
ϊδρυσεν είδικόν ‘Υφυπουργεΐον, τό όποιον θά διευθύνη 
ολόκληρον τήν ιταλικήν κινηματογραφικήν παραγωγήν 
καί θά κανονίζη κάθε ζήτημα σχετικόν μέ τό «γύρισμα» 
ή τήν προβολήν τών ταινιών. ’Υφυπουργός διωρίσθη ό 
κ. Τσιάνο, δστις μετά τοΰ κ. Φρέντι θά έλέγχη τάς κινημ. 
παραστάσεις καί τήν προπαγάνδαν. Ό Ντοΰτσε επίσης 
θά ίδρύση ειδικήν πόλιν ή όποια θά περιλάβη όλα τά 
στούντιο. Αί σχετικαί έργασίαι ήρχισαν, ή δέ κινηματο- 
γραφούπολις θά όνομασθή Τυρρένια. Ό κ. Μουσσολίνι 
φιλοδοξεί νά καταστήση τήν Τυρρένια, τό Χόλλυγουντ 
τής ’Ιταλίας. Έγνώσθη έξ άλλου δτι δώδεκα αγγλικά 
φίλμ θά «γυρισθοΰν» είς τήν Ιταλίαν κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ 1935. Είς τήν ‘Ιταλίαν «γυρίζεται» επίσης καί τό ερ- 
γ·ν τοΰ Μουσσολίνι «Έκατόν Ήμέραι» τοΰ όποιου τόν 
πρωτεύοντα ρόλον τοΰ Ναπολέοντος είς τήν γερμανικήν 
βερσιόν υποδύεται δ μεγάλος γερμανός καλλιτέχνης Βέρ- 
νερ Κράους. Μία νεοϊδρυθείσα ιταλική κινημ. εταιρία 
ετοιμάζει μίαν ταινίαν περιστρεφομένην γύρω άπό τήν 
ζωήν τοΰ διασήμου μουσουργοΰ Μπελίνι, τοΰ όποιου τήν 
εκατονταετηρίδα θά έορτάση ή ’Ιταλία μεγαλόπρεπός, τό 
προσεχές έτος.

Ο ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ «ΗΝΩΜ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ»

Ό Μωρίς Σεβαλιέ, τοΰ όποιου τό τελευταϊον φιλμ 
«Ή Εΰθυμος Χήρα» προβάλλεται μέ επιτυχίαν είς τήν 
’Αμερικήν προσελήφθη ύπό τοΰ ίμπρεσσάριου Ζάνουκ διά 
νά «γυρίση» διά τήν εταιρίαν τόν «'Ηνωμένων Καλλιτε- 

’ χνών» τό εργον ·Φολί Μπερζέρ». Είς τό φίλμ αύτό ό 
Μωρίς Σεβαλιέ εμφανίζεται είς ένα ρόλον μάλλον σοβα
ρόν, άπό τόν όποιον δέν λείπουν αί δραματικοί στιγμαί. 
Ό Μωρίς Σεβαλιέ είς δηλώσεις του πρός δημοσιογράφους 

| εξέφρασε όλον του τόν ενθουσιασμόν διά τόν νέον του 
! ρόλον.
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no: μπορείς να ειηης
ΚΙΝΗΜΑΤΟίΡΑΦ. ΑΣΤΗΡ ΜΕ ΦΡ. ΕΑΑ 38.50

’Από τάς στήλας γαλλικής συναδέλφου, μεταφέ- 
ρομεν ευχαρίστως έν άπό τά συνήθη κόλπα τών ά- 
πατεώνων, οι όποιοι, σέ κάθε κλάδο καί σέ κάθε 
έποχή, έννοοΰν νά μήν άφίνουν άνεκμετάλλευτον τήν 
εύπιστίαν τοΰ Κοινοΰ.

Τόν τελευταΐον αύτόν καιρόν, έκαμαν τήν έμφά- 
νισί τους εις τόν Τύπον τής Αλσατίας καί Λωρραί- 
νης, τοΰ Σάαρ ώς καί εϊς τινας έφημερίδας τής Τσε
χοσλοβακίας, μικραί τινες άχγελ'αι σέ έμφανή μέρη 
καί μέ κτυπητά γράμματα, έχουσαι ώς έξης : «θέ
λετε ,νά κάμετε κινηματογραφική καρριέρα ; Γράψατε 
είς τήν διεύθυνσίν aIfa, 55 Faubourg - Montmartre a 
Paris».

Ή γαλλική συνάδελφος, ύποπτευθεϊσα μηχανήν 
πίσω άπό τήν όχι καί τόσον έξυπνα συνιεταγμένην 
άτωτέρω μικροαγγελίαν, ένόμισε καλόν ν’ άπευ- 
θυνθή έγγράφως είς τήν προμνημονευθεΐσαν διεύ- 
θυνσιν καί νά έρευνήση άποτελεσματικώς διά νά μάθη 
περί τίνος έπρόκειτο.

Είς άπάντησιν, έλαβεν έγκύχλιον έκ τριών σελί
δων, _έκ μέρους τοΰ Διευθυντοΰ.., τοΰ Alfa - Studio !, 
έν τή όποια, μετά μίαν άφήγησιν τής άπιστεύτου 
σταδιοδρομίας μερικών άστέρων, δπως τής Γκρέτα 
Γκάρμπο, τής Marlen Dietrich (αί όποΐαι διαδοχικώς 
είς τό παρελθόν ύπήρξαν πωλήτριαι, άπλαϊ φιγκιου 
ράντ), προέλεγεν ο^τος είς τόν έπιστολογράφον συ
νάδελφον τήν άστραπιαίαν δόξαν παντός ύποψηφίου 
άστέρος, άν θά ήθελε νά έμπνευσθή άπό έν μικρόν 
βιβλίον, περιέχων άναγκαίας καί άδιαψεύστους όδη- 
γίας είς τήν τιμήν τών φράγκων γαλλικών 38 50.

Τό έγχειρίδιον τοΰτο φθάνει έντός 24 ή 48 ωρών, 
έναντι πληρωμής είς τό Ταχυδρομεΐον, χωρίς νά 
χρειάζονται είδικαί πρός τοΰτο συστάσεις.

Τί είνε λοιπόν τό συμβουλευτικόν αύτό βιβλίον; 
Άπλούστατα έν τεύχος παρέχον καλάς σύμβουλός 
είς τούς ίδια έπιθυμοΰντας νά προπαρασκευασθώσι 
διά τόν βωβόν Κινηματογράφον, περιέχον έπιπρο- 
σθέτως διευθύνσεις Κινηματογραφικών Εταιριών, 
ών τό πλεΐστον έπαυσαν νά ύφίστανται ή έτροπο 
ποιήθησαν.

Δέν έσταματήσαμεν είς αύτό τό σημεϊον, λέγει 
ό γάλλος _συνάδελφος Πληροφορίαι μας έξ αύθεν- 
τικής πηγής μας έπιτρέπουν τώρα νά προσεπιβε- 
βαιώσωμεν δτι πρόκειται περί κάποιου κυρίου, κατα- 
δικασθέντος έν Βερολίνω κατά τό 1930 είς έξάαηνον 
Φυλάκισιν καί πρόστιμον μερικών χιλιάδων μάρκων, 
διά πολλάς άπατας διαπραχθείσας παρ’ αύτοΰ έν 
Γερμανία καί διά τών ίδιων μεθόδων.

Ό κύριος οΰτος, δστις άλλοτε έκέρδιζε μηνιαίως 
6—7.000 γαλ. φράγκα, ήγόρασε κατά τό 1919, παρά 
τίνος ύπό πτώχευσιν έκδοτου, είς τιμήν έξευτελιστι- 
κήν, τά δικαιώματα έπί τοΰ βιβλίου, τοΰ όποιου συγ- 
γραφεύς εΐνε ένας γερμανός σκηνοθέτης όνόματι 
Max Maek.

Εύρισκόμεθα σήμερον είς τό 1934 κα·ί ό κύριος Η... 
θέλη νά δημιουργήση άκόμη βεντέτες μέ τήν παρο
χήν συμβουλών ήλικίας 15 έτών ! ’Εξ άλλου, ό ίδιος 
προσφέρεται έπιπροσθέτως νά βοηθήση τούς άγαπη- 
τούς άναγνώστας εις τό στάδιον τής έκλογής των— 
έννοεΐται, έναντι συμπληρωματικών έμβασμάτων. 
, Πρόκειται, ώς έξηκριβώθη, περί γερμανοΰ τίνος 
ύποκρινομένου έν Παρισίοις τόν πρόσφυγα καί δστις 
προξενεί άληθινήν ζημίαν είς τόν Κινηματογράφον. 
Έν Γερμανία ό κύριος οδτος δέν θά είχε σήμερον 
καλές δουλειαίς διά τήν έξάσκησιν τοΰ προσωδοφό- 
ρου τούτου έπαγγέλματός του. Προετίμησεν δθεν νά 
τίμηση μέ τήν παρουσίαν του τό Γαλλικόν έδαφος 

ένθα, άγνοούμενος θά ήδύνατο εύκολώτερον νά παίξη 
τόν ρόλον τοΰ ευεργέτου τής νεολαίας άμφοτέρων 
τών φύλων, ή όποια καίεται ψεΰ I άπό τόν ζήλον νά 
άναδειχθή έπί τής Κινηματογραφικής όθόνης.

Εύελπιστοΰμεν δτι έγκαίρως θά προληφθή ή πε
ραιτέρω δράσις τοΰ κυρίου τούτου συμβούλου πρός 
άνάδειξιν άστέρων—έτσι τελειώνει ή γαλλική συ
νάδελφος, διότι άλλοίμονον άν παρόμοιοι άγγελίαι 
του ήθελον φιλοξενηθή είς τάς στήλας τοΰ έλληνι- 
κοΰ τύπου -προσθέτομεν ήμεϊς. ”Αν ή Γαλλική νεο
λαία καίεται, ή ελληνική ζεματίζεται άπό τήν δψι- 
μον λόξαν τής δόξης τής όθόνης. "Ανς

‘Η ύπέροχος πρωταγωνίστρια Τζώαν Κράουφορντ 
δπως εμφανίζεται είς τήν ύπερπαραγωγήν τής δεκα
ετηρίδας «ΜΕΤΡΟ»«Ή κυρία τοΰ Ντάνσιγκ». Είς τήν 
έν λόγω ταινίαν ή Άμερικανίς γόησσα, ή όποια εί
ναι καί δεινή χορεύτρια, δημιουργεί τόν καλλίτερον 

βόλον όλοκλήρου τής σταδιοδρομίας της.
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ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ 01 "ΑΣΤΕΡΕΣ,,
Ένφ «έγυρίζοντο» κάποιαι σκηναί ταυρομαχίας, μερικοί 

κύριοι καί περισσότεροι κυρίαι—αντιπρόσωποι τής 'Εται
ρείας προστασίας τώι ζώων— παρευρίσκοντο διαρκώς 
είς τό κινηματογραφικόν στούντιο. Ή αποστολή των 
ήτο νά φροντίζουν διό τήν τύχην τών ταύρων καί νά 
έμποδίζουν κάθε σκληρότητα είς βάρος των.

Έτσι προστατεύονται καί όλα γενικώς τά ζώα πού 
εμφανίζονται εις τά φιλμ.

Γενναται τώρα τό ερώτημα : Δέν θά έπρεπε νά προ
στατευτούν καί οί ηθοποιοί ;

Άναμφιβόλως, έχουν και αυτοί ανάγκην, προστασίας, 
δπως οί γάτοι, οί σκύλοι καί τά λεοντάρια πού παίζουν 
είς τόν κινηματογράφον. Θά έπρεπε νά όργανωθή καί 
γι’ αυτούς μιά ειδική 'Εταιρεία...

Υπάρχουν πολυάριθμα χαρακτηριστικά παραδείγματα, 
πού άποδεικνύουν μίαν τέτοιανάνάγκην. Κατά «τό γύρισμα» 
μερικών κωμικών σκηνών μέ σκυλιά ώς ηθοποιούς, τό 
τμήμα εκείνο τοΰ στούντιο άερίζετο τεχνητά μέ ^ηλεκτρι
κούς ανεμιστήρας, διότι ήτο καλοκαίρι. "Οταν έπαιζε ή 
Τζόαν Κράουφορδ, ή ζέστη ήτο ή Ιδία, άλλά δέν εγίνετο 
κανένας αερισμός.

Φυσικά ή γλώστα τής Τζόαν δέν έκρέμετο έξω άπό τό 
στόμα της, δπως θά συνέβαινε άν ήτο σκυλί... Κάνεις 
δμως δέν ήμποροϋσε νά άμφισβητήση δτι ή δυστυχισμένη 
ηθοποιός ύπέφερε πραγματικά.

Άς έλθωμε τώρα είς τά βάσανα τοΰ Βύριδος Καρλώφ.
Ό ήθοποιός αυτός είχε αρχίσει τό «γύρισμα» τοΰ φιλμ 

«Ή μούμια», ένφ συγχρόνως άπετελείωνε τάς σκηνάς 
τής τφινίας «Ή μάσκα τοΰ Φοΰ Μαντσού». Διά νά έτοι- 
μάση τό πρόσωπόν του δπως απαιτούσε τό πρώτον έργον, 
έχρεϊάζετο τριών ιδρών έργασίαν, πραγματικά μαρτυρικήν.

Έπειτα, τό βράδυ, ήθελε μίαν ολόκληρον ώραν διά 
νά καθαρίση τελείως τήν φυσιογνωμίαν του, ή οποία 
έμενε ερεθισμένη καί κατακόκκινη άπό τάς ουσίας πού 
είχε μεταχειρισθή. Έπί πολλάς ημέρας ύπέφερε άξιολύ- 
πητα. Καί, άφοΰ έτελείωνε τήν έργασίαν του είς τό ένα 
στούντιο, ώφειλε νά τρέξη είς τό άλλο, άρκετά ιίίλλια 
μακρυά, καί νά έργασθή έπί ώρας τήν νύκτα, διά τό 
δεύτερον φίλμ.

'Αλλά δ Καρλώφ ανέχεται δλα αυτά τά βασανιστήρια, 
άρκεϊ μόνον νά έχη πάντοτε νά παίζη σπουδαίους ρόλους.

—"Η υπερβολική εργασία δέν είναι βέβαια καθόλου 
συμπαθής, είπε είς κάποιον δημοσιογράφον. Άλλά έπερί- 
μεια, βλέπετε, έπί 20 έτη πριν νά φθάσω είς αύτό τό 
σημεϊον. Καί, έν τώ μεταξύ, έκαμα δουλειές πολύ πιο 
κουραστικές άπό τήν σημερινήν, μέ άμοιβήν πολύ μικρο- 
τέραν. Δέν παραπονοΰμαι γιά δσα υποφέρω, διότι τά 
θεωρώ άπαραιτήτους συνέπειας τοΰ σταδίου πού έδιά- 
λεξα.

Παρ’ δλην έν τούτοις τήν τόσην αϋταπάρνησιν τοΰ 
Καρλώφ, δέν υπάρχει άμφιβολία δτι πρέπει να γίνη κάποια 
άντίδρασις κατά τής «μανταλιτέ» ώρισμένων κινηματο
γραφικών έταιρειών, αί δποϊαι θεωρούν τόν ηθοποιόν 
ί ς μίαν... έπένδυσιν κεφαλαίου, καί επιθυμούν νά τόν 
έκμεταλλευθοΰν δσον τό δυνατόν περισσότερον, βάζοντάς 
τεν νά παίζη κάθε έτος είς πάρα πολλά φίλμ.

*0 Τζόελ Μάκ Κρη «έγύρισε», μέσα είς ένα έτος, 12 
ταινίας. Καί ό Τζώρτζ Ράφτ έργάοθηκε άδιάκοπα έπί 
μήνας έως δτου έπαθε ύπερκόπωσιν.

Ένα πράγμα δμως πρέπει νά καθορισθή,προτού ίδρυθή 
ή Εταιρεία Προστασίας τών ήθοποιών: Πότε υπάρχει 
κακομεταχείρισίς των ; "Οταν τούς έκθέτουν είς ένα κίν
δυνον ;

Ό Τζώρτζ Ό Μπριάν ολίγον έλειψε νά καταπατηθή 
άπό ένα κοπάδι άγριων άλογων. Άλλά τόν ίδιον κίνδυ
νον περνούν καί οί κάου-μπόυς, χωρίς νά σκεφθοΰν ποτέ 
νά παραπονεθοΰν γι' αύτό, δτι δ ιδιοκτήτης τοΰ «ράντς» 
τούς κακομεταχειρίζεται. Πρόκειται περί κινδύνων τοΰ 
έπαγγέλματός.

Ό Λύονελ Άτβιλ, «δ νέος Λόν Τσάνεϋ», έχει διαφο

ρετικήν γνώμην είς τό σημεϊον τής κακομεταχειρίσεως. 
"Οταν «έγύριζε» τό«Μυστήριον τοΰ μουσείου τών κηρίνων 
μορφών» έχρεϊάζετο μίαν ώραν διά τό μακιγιάρισμα τοΰ 
προσώπου του, τό δποϊον έπρεπε νά φαίνεται φριχτά 
δύσμορφου. Όταν δμως τό φιλμ έτελείωσε, ό Λύονελ 
είδε δτι άρκεταί σκηναί του είχαν κοπή, διά νά μή τρο
μάξουν αί γυναίκες καί τά παιδιά άπό τήν άνατριχιαστι- 
κήν φυσιογνωμίαν του I

Τόση εργασία νά καταλήγη είς ένα τέτοιο αποτέλεσμα! 
Ποιος ήμπορεϊ νά άμφισβητήση, δτι, είς τήν περίπτωσιν 
αύτήν, θά έχρεϊάζετο ή έπέμβασις τής Εταιρείας προ
στασίας τών ηθοποιών ;...

Ένα άλλο παράδειγμα : Πρό ολίγου καιρού, ή Κάρεν 
Μόρλεΰ ήτο άρρωστη. Άλλά έπρεπε οπωσδήποτε νά παίζη 
έπί πολλάς συνεχείς ώρας είς τό στούντιο. Ξεύρετε λοι
πόν τί μέσον μετεχειρίζετο ή κινηματογραφική εταιρεία, 
διά νά τήν κάμνη νά έχη τήν άπαιτουμένην ένέργειαν; 
Ενέσεις μέ μεγάλας ποσότητας ενός φαρμάκου υπερβολικά 
δραστικού, πού τής έφερνε σχεδόν λιποθυμίαν !

Μία άλλη σκληρότης ύπήρξε ή σκηνή ενός φίλμ, είς 
τήν οποίαν έπαιζαν ό Μπάστερ Κρέϊμπ καί ένα λεοντάρι. 
Δέν θά έπρεπε ποτέ νά μείνη μόνος μέ ένα θηρίον ένας 
άνθρωπος σάν τόν Κρέϊμπ, δ δποϊος δέν είχε ποτέ σχέ
σεις μέ τέτοιου είδους ζώα...Θέλοντας’ίσως νά άστειευθή 
τό λεοντάρι τοΰ έκοψε μέ μίαν νυχιά ένα κομμάτι κρέας !

Ή Τζόαν Κράουφορδ λέγει, δτι τό νά δοκιμάζή 15 
κοστούμια μέσα είς 3 ήμέρσς, τής ήτο πραγματικά μαρ
τυρικόν. Άλλά δέν παρεπονεΐτο, διότι άναγνωρίζει δτι 
άποτελοΰσε μέρος τής έργασίας της.

Τό πιό περίεργον δμως είναι δτι οί ηθοποιοί δέν δια
τυπώνουν συνήθως πολλά παράπονα γι’ αύτάς τάς κακο
μεταχειρίσεις. Πρέπει νά άναγνωρίσωμεν δτι η νέα γενεά 
των είναι προικισμένη μέ μεγαλειτέραν ηθικήν δύναμιν 
παρά ή προηγούμενη.

ΗϊΓ0ΚΤ0ΝΗΣΕΝ_Ο_Λ0Υ ΤΕΛΕΓΚΕΝ
"Ενας μεγάλος ηθοποιός πρό εικοσαετίας καί 

καλλιτέχνης κινηματογράφου κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν, δ Τέλεγκεν, ηύτοκτόνησεν είς τό Χόλλυ- 
γουντ, δταν δ θεατρώνης τοΰ εϊπεν δτι δέν έχρειά- 
ζετο πλέον διά τά φίλμ ! Ό Τέλεγκεν, δστις ήτο 
πεντήκοντα έτών, ήτο γνωστός ύπό τήν επωνυμίαν 
«Ό τέλειος εραστής», διότι εϊς τόν κινημανογρά- 
φον ούδείς έπαιζε τόν ρόλον τοΰ έραστοΰ καλλίτε
ρον, Ιδίως δμως διά τάς αναρίθμητους κατακτήσεις 
του. ’Ήρχισε τήν ζωήν του ως ζυμωτής, κατόπιν 
έγινεν ακροβάτης, κήρυξ είς τό Χρηματιστήριου καί 
τέλος ήθοποιός συνοδεύσας τήν Σάρ Μπερνάρ εις 
τό τουρνέ της είς τήν Αμερικήν, οπού εθριαμβευ- 
σεν. Ό μέγας γλυπτής Ροντέν, θαυμάσας τήν ελλη
νικήν ως έλεγε, κατατομήν του, τόν έλαβεν ως μον
τέλο εις τό έργον του «'Η αϊωνία άνοιξις». 'Ο Τε- 
λεγκεν ένυμφεύθη πέντε φορές. Ή τετάρτη συζυγός 
του ήτο ή περίφημη σήμερον σοπράνο Φραζέρ, ή 
δποία, δταν έμαθε τόν θάνατόν του άπήντησεν α
παθέστατα : «Τί μέ μέλει;». Τελευταίως είχε κατα
φυγή εις τούς μάγους τής «αισθητικής χειρουργι
κής» διά νά άνακτήση τό πρόσωπόν τών 30 έτών 
του, άλλά παρά τήν μεταμόρφωσίν του άπεκρούσθη 
άπό τόν κινηματογράφον. «Έφ*  δσον δέν άξίζω 
πλέον ούτε διά τόν κινηματογράφον,ή ζωή μοΰ είνε 
περιττή»,έγγραψεν εις τό σημείωμα τό δποϊον άφήκεν.
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ENQSI2
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΝ ΦΙΛΜ ΕΝ ΠΟΛΟΝΙΑ

_Κατά πληροφορίας τοΰ έν Βαρσοβία άνταποκρι- 
τού μας, κατά τό πρώτον ΙΟήμερον του παρ. μηνάς 
έλαβε χώραν έκεϊσε τό άξιοσημείωτον γεγονός τής 
ένώσεως τοΰ Κινηματογραφικού κόσμου τής Πολω
νίας, χώρας ήτις μέχρι σήμερον έστερεΐτο παρο
μοίου όργανισμοΰ δυναμένου νά άντιπροσωπε ’>ση 
έπαξίως ταύτην.

Κατόπιν έπιμόνων κα'ι δραστήριων ένεργειών, τό
σον έκ μέρους των παραγωγικών 'Εταιριών δσον 
κα’ι τών Επιχειρηματιών έκμεταλλεύσεως, έπετεύχθη 
τελικώς ή δημιουργία ένός ’Ανώτατου Συμβουλίου 
τής Βιομηχανίας τών Φιλμ έν Πολωνία, τή συμμε
τοχή 16 πληρεξουσίων προερχομένων άπό τάς 4 με- 
γαλειτέρας συνεταιρικός όργανώσεις τής Πολωνίας, 
ήτοι ! «τήν Πωλονικήν "Ενωσιν Παραγωγών»; τήν 
«Πολωνικήν "Ενωσιν τών Βιομηχάνων Ταινιών», 
συμπεριλαμβάνουσαν έν ταΰτή τά Στούντιο καί 'Α
τελιέ, τήν «"Ενωσιν τών Πολωνικών 'Ομοσπονδιών 
Ιδιοκτητών Κινηματοθεάτρων» καί τήν «"Ενωσιν τών 
παραγωγών μικροταινιών».

Τά έπίσημα έγκαίνια τών έργασιών τοΰ Συμβου
λίου καί ή έκλογή τοΰ Προέδρου έλαβον χώραν τήν 
6ην παρελθ. μηνός, έντός τής μεγάλης αιθούσης τοΰ 
Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου τής Βαρ
σοβίας, έπί παρουσία τών έπισήμων' έκπροσώπων 
τοΰ Κράτους, πολυπληθών έμπορικών καί άλλων 
’Οργανώσεων ώς καί πολυαρίθμων μελώνζτοΰ Κινη
ματογραφικού Κόσμου, τιμησάντων απάντων διά τής 
παρουσίας των τήν τελετήν.

Προεδρεύοντας τοΰ κ. Ζαγκροτζίνσκυ, Προέδρου 
τής Ένώσεως τών ’Επιχειρηματιών Έκμεταλλεύ
σεως, έξεφωνήθησαν λόγοι ύπό τών κυβερνητικών 
’Αντιπροσώπων, τών τοΰ Καλλιτεχνικού κόσμου, 
συγγραφέων καί συνθετών ώς καί έκ μέρους τών 
έκπροσώπων τών έμποροβιομηχανικών τάξεων.

Ευθύς μετά τήν άνάγνωσιν πλείστων δσων χαι
ρετιστήριων τηλεγραφημάτων, δ Πρόεδρος τής Συ- 
νελεύσεως άνήγγειλε τά άποτελέσματα τών έκλο- 
γών διά τό Προεδρεΐον τοΰ Συμβουλίου. Έξελέγη- 
σαν : Ό κ. Richard Ordynski, πρόεδρος τών παραγω
γών, Πρόεδρος: Οΐ κ. κ. Zagrodzinski, L- Cleisuer 
χαί J. Handt, ’Αντιπρόεδροι.

'Ο νεοκλεγείς Πρόεδρος κ. Ordynski, ύπό τάς 
έπευψημίας τών παρευρισκομένων, έξεφώνησε λόγον 
διά τοΰ όποιου έξήρε τήν σημασίαν τής νέας Όρ- 
γανώσεως, ήτις όψείλει νά εκπροσωπή τοΰ λοιποΰ 
τά συμφέροντα συλλήβην δλης τής Κινηματογραφι
κής οικογένεια»· τής Πολωνίας, καθήκον τόσον βαρύ 
άλλά καί έπιβεβλημένον έκ παραλλήλου εις στιγμά. 
γενικής κρίσεως καί μεγάλων δυσκολιών διά τήν 
Βιομηχανίαν τών Φίλμ.

’Επηκολούθησεν έπίσημον γεΰμα, μέ τό όποιον 
καί έτερματίσθη ή ιστορική αυτή ήμέρα διά τόν Πο
λωνικόν Κινηματογράφον.

Ο Φ PITS ΛΑΓΚ
ΕΙΣ ΤΗΝ Λ\ΕΤΡΟ

Ό διάσημος σκηνοθέτης Φρίτς Λάγκ, ό δημιουρ
γός τής “Μητροπόλεως,, καί τών “ΝιμπελοΟγκεν., 
προσελήφθη ύπό τής “Μέτρο-Φίλμς,, διά νά “γυ· 
ρίση,. τήν ταινίαν “Πλωτή κόλασις., μέ σενάριο τοΰ 
ιδίου.

’Εκτός τής άνωτέρω ταινίας, ό Φίτς Λάγκ θά σκη- 
νοθετήση καί μίαν όλόκρηρον σειράν δραματικών 
ταινιών.

Ο *·  SIDNEY R KENT
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ FOX - FILM ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ

Ο κ. Sidney R. Kent, Πρόεδρος τής Fox Film 
Corporation, συνοδευόμενος ύπό τής Κυρίας Kent, 
έφθασαν εις Λονδΐνον περί τά μέσα τοΰ παρελθόν
τος μηνός, διά μίαν βραχεΐαν διαμονήν.

Εις συνεντεύξεις του πρός τούς άγγλους δημο
σιογράφους έδήλωσεν δτι, λαμβανομένης ύπ’ δψιν 
της έν τώ έξωτερικώ, σημερινής γενικής καταστά- 
σεως, δέν*  ήδυνήθη νά προβλέψη οίονδήποτε κινημα
τογραφικόν πλάνο—«ή άγγελθεΐσα άπόφασις τών 
επίσημων γερμανικών ύπηρεσιών περί έπιβολής εισα
γωγικού δασμού έκ φράγκ. γαλλ. 120.000 κατά Φίλμ, 
έφ δλων τών είσαγομένων εις Γερμανίαν ταινιών, 
μας αναγκάζει, είπε, νά θεωρήσωμεν τήν χώραν 
ταύτην ούχί κατάλληλον διά τό πλασάρισμα τών 
ταινιών μας. Εις τήν Τσεχοσλοβακίαν, δέν ήδυνήθη- 
μεν, τώρα τελευταίως, νά διαθέσωμεν ούτε μίαν 
ταινίαν. Εν Γαλλία δσον καί έν’Ιταλία, χάρις είς τά 
διά τήν προστασίαν τής έθνικής παραγωγής ληφθέντα 
μέτρα,_ έγεννήθησαν έπίσης μεγάλαι δυσκολίαι διά 
τούς εισαγωγείς. ’Εν Ισπανία καί έν τή Νοτίφ ’Αμε
ρική, λόγω τών οικονομικο-πολιτικών ταραχών, δοκι- 
μάζομεν μεγάλας στενοχώριας».

θ κ^ Kent προσέθεσεν δτι ή Μεγάλη Βρεττανία 
μετά-ΐών κτήσεών της, είνε ή μόνη έμπορική άγορά, 
έπι τής οποίας θά ήδύναντο νά ύπολογίζωσιν οί 
’Αμερικανικοί Οίκοι.

Έν σχέσει μέ τήν είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
κατάστασιν, ό κ. Kent έδήλωσεν, δτι ή οικονομική 
κρίσις μέχρι σήμερον είχεν έπιφέρει μείωσιν είσπρά- 
ξεως είς δλα τά θεάματα, ήρχίσεν δμως τώρα μία 
βραδεία καλλιτέρευσις.

«‘Η κατά τής άνηθικότητος καμπάνια ώφέλησε τό 
Χόλλυγουντ. Έσταμάτησε μία έπικίνδυνος τάσις τοΰ 
νά «γυρίζωνται» Φίλμ όλοέν καί παρουσιάζοντα κατά- 
πτωσιν, μέ έξακολουθητικήν τάσιν πρός τόν κατή
φορον .

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΟΤΟΝ ΕΓΧΡΟΜΟΝ ΦΙΛΜ
Εις τήν Αγγλίαν Ετοιμάζεται τό πρώτον έγχρω

μον φιλμ κατόπιν μιάς Εντελώς νέας μεθόδου, όφει- 
λομέντ]ς είς ’ Αγγλον μηχανικόν. Τό φιλμ θά είναι 
Ετοιμον μετά ένα τούλάχιστον μήνα καί θά είναι 
ήχητικόν καί έγχρωμον. Οί χρωματισμοί θά είναι οί 
φυσικοί. Μέχρι τοϋδε έπεζητεΐτο ή λύσις τοΰ προ
βλήματος τών έγχρωμων ταινιών διά τοΰ πολλα
πλασιασμοί- τών φωτογραφικών μηχανών, διά τών 
όποιων λαμβάνεται ή ταινία. Έκαστη μηχανή έλάμ 
βανε φωτογραφίας ένός μόνον χρώματος. Ή νέα έ- 
φεύρεσις βασίζεται έπί τοΰ φίλμ Τό μυστικόν τής 
έφευρέσεως είναι ότι τό φίλμ δέν δύναται νά λάβη 
ή μόνον τό χρώμα τό πραγματικόν τοΰ αντικειμέ
νου τό όποιον φωτογραφεΐται έπ’ αύτοΰ. Έάν τό 
πείραμα, δπως έλπίζεται, έπιτύχη, δλαι αί δμιλοΰ- 
σαι ταινίαι θά είναι τοΰ λοιπού έγχρωμοι.

ΡΕΚΟΡ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ή χαριτωμένη ήθοποιός τής «Μέτρο-Γκόλντου'ίν» 
Μαίρη Κάρλαϊσλ, άπέκτησεν τελευταίως τό παγκό
σμιον ρεκόρ τοΰ «γυρίσματος ταινιών». ‘Η Μις Κάρ- 
λαΐσλ «έγύρισε» είς διάστημα 18 μηνών, είς 18 δια
φορετικός ταινίας.

ΤΑ ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΡΟΤΗέ-ΝΟΤΑΝ

Ή Εταιρία Pathe-Natan άσχολεΐται κατ’ αύτάς 
μέ τό «γύρισμα» πολλών μεγάλων Φίλμ, τών όποιων 
παραθέτομεν βραχεΐαν έπισκόπησιν ένδεικτικήν της 
δραστηριότητας τής γαλλικής ταύτης Εταιρίας.

Le Bonheur ('Η Ευτυχία). Τό «γύρισμα» του φιλμ 
τούτου ήρχισεν άπό τίνος είς τά έν Joinville-le Pont 
Στούντιο τής Εταιρίας, σύμφωνα μέ τό γνωστόν 
έργον τοΰ Ερρίκου Μπερστάϊν. τό όποιον είχε ση
μειώσει πολύ μεγάλην έπιτυχίαν κατά τήν διδασκα
λίαν του άπό τής σκηνής τοΰ Παρισινού θεάτρου 
τοΰ Γυμνασίου. _ , . ,

Συγγραφεύς του σεναρίου του Bonnetir είνε ο 
Marcel L’Herbier δστις μετά_τοΰ Βίκτωρος Francen 
είχε συγγράψει διά λ)σμόν τής Pathe-Natan τό έτε
ρον κινηματογραφικόν έργον «'Ο Τυχοδριώτης» (L 
aventurier καί τοΰ όποιου ή συμμετοχή έξασφαλίζει 
τήν έπιτυχίαν καί τοΰ Bonheur.

Ή διανομή τών διαφόρων ρόλων περιλαμβάνει 
τά όνόμρτα τών Gaby Morluy, Charles Boyer μετά 
τών Michel Simon καί τοΰ Ζάκ Κατλέν, έπανελθόν- 
τος έκ Χόλλυγουντ.

Ό διάκοσμος άνετέθη είς τόν Guy de c styne.
L’equipa e. Έγένετο έναρξις τής σκηνοθεσίας 

τοΰ φίλμ τούτου ύπό τοΰ A Litvak, σύμφωνα μέ τό 
ρομάντζο τοΰ J. Kessel. Τόν ρόλον τής Πρωταγωνί
στριας εις τό έργον πρόκειται νά διερμηνεύση ή 
Annabella.

justin de Marseille. Τόν έναντι τίτλον θα φερη το 
τρίτον κατά παραγωγήν φίλμ τής Pathe - Natan.

Σκηνοθέτης τούτου θά είναι δ Maurice Tourneur, 
σύμφωνα μέ έν πρωτότυπον σενάριο τοΰ Carlo Rim.

Είς τά Στούντιο τής Joinville κατεσκευάσθη ένας 
γιγαντιαΐος διάκοσμος άναπαριστών μίαν ειδικήν 
συνοικίαν τής Μασσαλίας. At πρωται σκηναί «έγυρι- 
σθησαν» μέ τούς Line Noro καί J. Berval.

Par dela Bengale. Τό φίλμ τοΰτο αποτελεί ενα 
άγγλικόν ρεπορτάζ διά τήν χώραν, τούς κατοίκους 
ώς καί τά ήθη καί έθιμα τοΰ Ίνδοσ^άν. Ό συγχρο
νισμός τοΰ ένδιαφέροντος τούτου φίλμ έγέγετο εις 
τό Στούντιο τής Pathe - Natan έν Joinville-le-Pont.

Ο ΒΙΛΑΥ ΦΟΡΞΤ
ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ AMEPIKHN

‘Ο Βίλλυ Φόρστ, ό όποιος μέ τά δύο έργα πού 
έσκηνοθέτησε, τήν «Σερενάτα Σοΰμπερτ» καί ,τήν 
«Μασκαράτ», άνεβίβασε τόν έαυτόν του άπό ήθο- 
ποιόν όπερέττας είς ένα άξιόλογον ρεζισέρ, προσε
λήφθη ύπό τής ’Αμερικανικής «Γιουνίβερσαλ» διά νά 
σκηνοθετήση περί τά μέσα τοΰ προσεχοΰς έτους ένα 
φίλμ είς τό Χόλλυγουντ. Ό Φόρστ, μόλις τελειώσει 
τό έργον «Δίκη διά φόνον» πού «γυρίζει» είς τό Βερο- 
λΐνον, θά μεταβή είς τήν Βιέννην διά νά έτοιμάση 
ένα νέον φίλμ

Είς τήν ’Αμερικήν θά συνοδεύσουν τόν Φόρστ ό 
Δόκτωρ Ραμπίνοβιτς, διευθυντής τής εταιρίας «Σινέ- 
Άλλιάνς» καί ό συγγραφεύς Βάλτερ Ρέϊχ, δ όποιος 
καί θά γράψη τά σενάριο δλων τών προσεχών έργων 
τοΰ Φόρστ.

Ό Φόρστ, ό όποιος τό διάστημα μέχρι τής μετά- 
βάσεώς του είς τήν ’Αμερικήν θά χρησιμοποιήσω ώς 
σκηνοθέτης καί όθοποιός διά μερικά νέα έργα _ποΰ 
θά «γυρισθοΰν» είς τήν Βιέννην καί τό Βερολΐνον, 
δέν σκοπεύει νά παραμείνη δριστικώς είς τό Χόλ
λυγουντ. θά άφιερώνη τήν ένεργητικότητά του έξ 
ήμισείας, μεταξύ Ευρώπης καί ’Αμερικής.

ΤΟ «ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

Κατά πληροφορίας, τάς οποίας μεταδίδει τό «Va
riety» άπό τό Χόλλυγουντ, ό πρώην Δήμαρχος τής Νέας 
Ύόρκης Τζίμυ Γουώκερ, δστις πρό τίνος μετά τής συζύγου 
του έξεδήλωσε τήν έπιθυιιίαν νά δράση έν ’Αγγλία ως 
κινηματογραφικός άστήρ, εμφανίζεται σήμερον ως παρα
γωγός ταινιών.

Έν ουνεταιρισμφ, πρός τό παρόν, μετά τοΰ γνωστού 
πράκτορος τοΰ Χόλλυγουντ "Αλ Ρόζεν,, ο Γουώκερ προ- 
τίθειαι νά ίδρυση οίκον ταινιών. ‘Η νέα αΰτη φίρμα θα 
παραγάγη 20 μεγάλας καί 60 μικρός ταινίας είς τό Σέρ
νετε-Στούντιο τοΰ Χόλλυγουντ καί είς τό Έλστρέε τού 
Λονδίνου. ,

Καθ’ δν χρόνον ό Ρόζεν θά άσχολήται μέ ΐην εν Χόλ
λυγουντ παραγωγήν, δ Γουώκερ—κατά τό «Variety», θά 
άσχοληθή μέ τήν εκλογήν τών ’Αντιπροσώπων της επι- 
χειρήσεως έν τφ έξωτερικφ. , , ,

Ό σύνδεσμος Γουώκερ καί Ρόζεν φαίνεται δτι προ- 
κειται νά έξυπηρετήση κάποιον σκοπόν διότι, καθ’ ά 
ισχυρίζεται δ τύπος τοΰ Βερολίνου, δ Γουώκερ εχει κα- 
ταστή διάσημος διά την ύποκίνησίν του καί τήν πρωτο
βουλίαν του είς τό «γύρισμα» δημοκοπικών φιλμ στρεηο- 
μένων κατά τοΰ νέου Γερμαν.κοΰ Καθεστώτος. Είργάσθη 
ό ίδιος διά τήν προβολήν έχθρικών διά τήν νέαν Γερ
μανίαν φίλμ, κιί μάλιστα έν άπό τά πρώτά του, μέ τό 
όποιον θά άπασχοληθή ή νέα του έπιχείρηοις, θά ήναι 
μία ύπερδημοκοπική ταινία, φέρουσα έχθρικώτατον διά τήν 
Γερμανίαν, ώς λέγουσι, τίτλον.

Οί δύο ιθαγενείς πρωταγωνισταί Νανούκ καί 
Μαλά δπως έμφανίζονται είς μίαν σκηνήν τής 
θαυμασίας πολικής ταινίας «ΕΣΚΙΜΩ» διά τό 
«γύρισμα» τής όποίας ό διάσημος σκηνοθέτης 
Βάν Νταΐκ, παρέμεινε έπί δύο όλόκληρα έτη 

είς τήν βόρειον πολικήν περιοχήν.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
‘Ο μήν οι’ιος έχει ημέρας 31, άριθμούσας έχάστη 

τρεις κινηματογραφικός παραστάσεις καί έν πληθώρφ 
θεατών τέσσαρας, έπιτυγχανομένας διά τής περιτομής τής 
ταινίας, ή όποια έτσι καθίσταται αγνώριστος, όπως οί 
Νεοέλληνες τόν τελευταΐον καιρόν. Ό ήλιος, όπως πάν
τοτε, εύρίσκεται εις τόν ‘Υδροχόον, ό δέ κ. Ξενάτος— 
τέταρτον μέλος τής τριμελούς ΚινηματογραφικήςΈνώσεως, 
εις τά Δικαστήρια, ζητών νά πάρη τά κεφάλαια πού είχε 
καταθέσει εις αυτήν. Ό Χέρν ντόκτωρ Δαμασκΐνος, σκη
νοθετεί μάρτυρας, 'ίνα διάψευση τόν ώς άνω, καί φθέγγε
ται εις τόν Μεφιστοφελικώς μειδιώντα κ. Κουρουνιώτην. 
«Κουρουνιώτη Κουρουνιώτη—μέ τή θελκτικέ) σου νειότη 
Τούρκος όντως νά πεθάνω, τόν Ξενάτο αν δέν κάνω 
τά μαλλιά του νά τραβάη καί στην ξενητειά νά πάη ... 
Κι’ δ κΰρ Γιάννης τ’ απαντάει... «Βάϊ μανοΰλα μου

βάϊ-βάϊ.
Σελήνης τέταρτον πρώτον .'Ο καιρός τρέπεται επί τά 

χείρω καί ό κ. Βακογιάννης κράζει μή χειρότερα καί δια
τάζει νά προβάλουν εις τό «Σπλέντιτ» τήν «Εύθυμη 
χήρα» αλλά προλαμβάνει δ κ. Σσοΰρας τού «Αττικού·, 
δστις δηλώνει ότι αν δέν... ξεσκουράνει ή κατάστασις, 
θά μεταβάλη τό Σινεμά του εις Γαλατάδικο. Τήν εϊδησιν 
ταύτην πληροφορηθείς δ γνωστός σιδερέμπορος καί μέγας 
κινηματογραφόφιλος κ. Μαγγιώρος, υποβάλλει έγγράφως 
διαμαρτυρίαν είς τόν κ. Σπυρίδην, εις τόν όποιον προ
τείνει νά βάλη τά κεφάλαια νά φέρουν ταινίες όπως έκμε- 
ταλλευθοΰν τό κέντρον αύτό. 'Ο κ. Σπυρίδης επιφυλάσ
σεται, καθ’ όσον ό έπίσης κινηματογραφόφιλος κ. Κων- 
βταντίνης τοΰ προσφέρει μέγα δάνειον ευκαιρίας μέ 500ο)ο. 
Ή Κινηματογραφική "Ενωσις αποφασίζει νά πληρώση 
ένα παληό λογαριασμό της, άλλ’ οί γρυλλισμοί διαμαρτυ
ρίας τού έκ τών μελών της άγλαομόρφου Κογκορίλα, ή 
πληρωμή ματαιούται κατά τό σύνηθες. Σελήνης τέταρτον 
τελευταΐον. Ό καιρός ένθυμίζει άκαιρον είσοδον τής 
Άνοίξεως δι’ δ άνοίγουν τέσσερες νέοι χειμερινοί κινημα
τογράφοι καί κλείνει νέον δάνειον ό κ. Τριαντάφυλλου μέ 
τόν Κωνσταντίνην διά ν’ ανακαίνιση τό «Πάνθεόν» του 
Άλλ’ ώς μή έχων τόν θεόν του., δέν κάνει τίποτε, έφ’φ 
καί ό τέως υποτακτικός του κ. Αγαμέμνων λέγει έρωτώ- 
μένος σχετικώς. Ό κ. “Αλκής... άλκεϊται εις τό νά λαμ- 
βάνη καί νά μή δίδη ποτέ.

Νέα Σελήνη καί νέα βάσανα διά τόν έν Θεσσαλονίκη 
Κρισναμοΰρτι ή Μενδρινόν. Ό συμπολίτης του κ.Μσλλάχ 
μή άρκούμενος είς τόν Προξενικόν τίτλον του καί είς τόν 
ανταγωνισμόν πού τοΰ κάνει είς τήν εμπορίαν ταινιών, 
μετονομασθείς είς... Μαλαχίαν διεκδικεΐ καί τά πατριαρ
χικά του δικαιώματα. Ό κ. Λεόν Συγκούρας κληθείς νά 
τούς συμβιβάση, έκύτταξε νά συγκουρευθή διά τήν μεσι
τείαν του. ‘Ο κ. Χατζηνάκος πληροφορηθείς τό συμβάν 
έβόησε : «“Αλλοι έχουνε τόνομα κΓ άλλοι έχουν τή χάρι». 
Ό ταμίας τής Κινηματογραφικής Ένώσεως πληρώνει ένα 
λογαριασμόν. Ό κ. Κουρουνιώτης μανθάνων τούτο τίλλει 
τάς τρίχας τής κεφαλής του καί χουχουλιάζεται.

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΣ
Ό μήν δέν έννοεϊ νά αΰξήση τις ημέρες του. Χωλαίνει 

έτσι σάν κινηματογραφική έπιχείρησις τής κακής ώρας. 
'Ο ήλιος εύρίσκεται είς τούς ιχθύς. Τούτους παριστών δ 
κ. Μαλτάς δέν άπαντά είς τάς απεγνωσμένος προσκλήσεις 
τοΰ έκ Λευκάδος κ. Σκληρού τού όποιου καθυστερεί κά
ποια αποστολή ταινίας καί δστις βοά καί μαίνεται:

Διατί σκληρώς βραδύνεις 
νά μοΰ στείλεις τήν ταινία 
διατί Μαλτά μ’ άφίνεις 
σέ τοιαύτην αγωνία ;

Οί κ.κ. Βλατας, Μανιάτης, Ζερβόπουλος καί Κρεμαμ- 
λής, γνωρίζοντες δτι ή ταινία κάνει, κοινή πάντων συμφω

νία τόν κύκλον δλων τών ‘Ελληνικών ’Επαρχιών μειδιούν 
έπιχαρίτως ύπό τούς... κεκαρμένους μύστακάς των.

Πανσέληνος. Ο1 δρόμοι τών ’Αθηνών ώς έκ τούτου 
δέ» έχουν άνάγκην φανών. Μόνον ό κ. Ξενάτος κράτών άνά 
χεΐρας φανόν, έρευνα νά εύρη, όχι άνθρωπον, άλλά τρό
πον νά ξεγελάση τόν κ. Χέρν Ντόκτωρ Νταμασκήνος νά 
τού πάρη τά ψιλά του... Πλήν έκεϊνος απουσιάζει είς 
Δαμασκόν, διά νά φέρη Δαμασκινά υφάσματα γιά τις στο
λές τών ταξιθετίδων του, γράφει είς τόν έν Θεσσαλονίκη 
γαμβρόν του κ. Δηιιητρόπουλόν, αντιπρόσωπον τής Κινη- 
ματογααφικής ‘Ενώσεως έκεΐ :

Είς τής Δαμασκού τά μέρη πού νυχθημερόν γυρίζω 
τόν Ξενάτο ένθυμοΰμαι καί δ δύστυχος σαστίζω 
Σκέψου τό λοιπόν λιγάκι τά ψιλά πώς θά τοΰ φάμε 
κι’ ώς... σπουδαίοι νά περνάμε!...
Σελήνης τέταρτον πρώτον ‘Ο κ. Κοσμίδης κοσμίσας έν 

τάξει τό Τντεάλ ανοίγει τάς πύλας του καί κλείνει τό στό
μα ΐνα μή προδώση πώς τά κατάφερε νά άποκτήση 6 
θέατρα. Ό κ. Κραίμερ φροντίζει νά νοικιάση μιά σάλλα 
τού «Ίντεάλ» γιά ν’ άνοιξη «Κρεμερί» άλλ*  άποτυγχάνει 
δπως παντού.

Οί κ.κ. Ίωάννου καί Μάλλης, θεώνται φέροντες ύπό 
μάλης άνά έν μηχάνημα Έρνεμαν ό πρώτος καί Τσά'ίς 
“Ικον ό δεύτερος, άλλά κανείς δέν πιστεύει δτι είναι άλή- 
θεια.

‘Ο καιρός έξακολουθεϊ εΰνοών τούς κινηματογραφιτζή- 
δες. *0  κ. Συνοδινός άναζητεΐ τόν Παπαστόφαν διά νά 
τόν φονεύση. Στό μεταξύ συναντά τόν ύποφαινόμενον καί 
τοΰ ζητεί δάνειον εκατό δραχμών. ’Ανοίγουν 6 νέοι κινη
ματογράφοι άλλ' δ κ. Κοσμίδης λέγει δτι δέν είναι δικοί 
του. Ποιός δμως τόν πιστεύει άφοΰ έχων τήν μίαν χεΐρα 
είς τό Μάζεστικ, τήν άλλην είς τήν Ρεγγίνα, τόν ένα πό- 
δα είς τόν θερινόντής Νεαπόλεως, τόν έτερον είς τό«Κρυ- 
στάλ» τού Χαροκόπου καί τήν κεφαλήν είς τό Έτουάλ, 
πρέπει κάπου ν’ άκουμπήση καί τό σώμα του.

Ό κ. Τριανταφύλλου δηλοϊ δτι δ ’Αγαμέμνων θά ξα- 
ναγυρίση είς τήν ύπηρεσίαν του, έκτος αν έγινε πάρα πο
λύ φιλάργυρος ή δ κ. Άργύρης άμείβων αύτόν πλούσιο- 
παρόχως τόν μετέβαλε είς... άργυραμοιβόν. Ή κ. Τασία 
Ααζάνη άκούσασα τά ώς άνω έκουμπώθη γιά νά μή ξε- 
παγιάση. Ειδήσεις έκ Καβάλλας άναφέρουν δτι δ κ. Καρ- 
τεζίνης ένθυμηθείς δτι ήτο όπερατέρ μετεκάλεσε τό Τρίο 
Καρτεζΐνο, διά νά«γυρίση» μαζί του μία ταινία. Ό κ. Μο
σχοβίτης προσεφέρθη νά καταβάλη τά έξοδα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ό μήν ούτος θεωρείται καθ’ δ γδάρτης καί παλουκο- 

καύτης ώς ό κατ’ έξοχήν εύνοών τούς κινηματογραφιτζή- 
δες έκ συναδελφικής αβρότητας... δεδομένου δτι κι' αυτοί 
γδαίρνουν τούς... πελότας μέ τήν τιμήν τών εισιτηρίων 
καί τούς παλουκώνουν τά ρούχα μέ τά χαλασμένα τους 
καθίσματα. Ό μήν αυτός έχει ήμέρας 31 άλλά ποιός ρω
τάει γι’ αυτές άφοΰ δ κινηματογράφος είναι ,. γιά τις 
τύχτες ;

Πληροφορίαι έκ Πατρών άναφέρουν δτι ό κ. Κουβέ- 
λης πληροφορηθείς δτι δ κ. Καλλιάφας θά κάνη κινημα
τογράφο είς τά δμώνυμα λουτρά... διά νά μή άπομείνη 
είς τά κρύα τού λουτρού, άνέθεσεν είς τόν κ Κρεμαμλήν 
νά τού εύρη σχετικήν σάλλαν. Ό κ. Κρεμαμλής δέν άπε- 
δέχθη τήν προσφοράν διότι δέν τού έδόθη προκαταβολή . 
ή μεσιτεία. Οί κ. κ. Μπενϊκο καί Αεων Σεγκούρα τής Θεσσα
λονίκης συνεφιλιιόθησαν μέ τόν κ. Χατζηνάκον τών ’Ηλι
αιών καί τού παρέθεσαν γεύμα άναλώμασιν τού κ. Μου
τσοπούλου τού Πάλας.Δυστυχώς δμως δ κ. Μπενΐκος έπρό- 
δωσε τό μυστικόν είς τόν κ. Δαρβέρην τών Διονυσίων, ό 
δποΐος τό άνέφερεν είς τόν κ. Κάτσιον δστις έκατσε καί 
τό είπεν είς τόν Σεγκούρα δστις έκμανείς είπεν εί$ τόν

Οί κύριοι άδελφοί Σαντίκου δηλοΰν ύπευθύνως δτι δέν 
είναι πολυεκατομμυριοΰχοι άλλ- εκατομμυριούχοι : Σαν τί 
κον βέντες δμως είν’ αυτές βρέ παιδιά; Τί Γιάννης τί 
Γιαννάκης. 01 κ. κ. Μαυοοδημάκης καί Ζερβός εξακολου
θούν διημερεέοντες έίς τά Δικαστήρια. Επίσης καί ό κ. 
Ξενάτος. -

ΜΑΙΟΣ
Οί χειμερινοί κινηματογράφοι κλείουν καί άνοίγουν οί 

θερινοί. Δέν είναι δ βίος Μάιος, αιώνιος δέν είναι βλέ
πεται λέγει ό ποιητικώτατος κ. Βακογιάννης. Ό κ. 
Κουρουνιιότης χασμάται ώραιοπρεπώς. ‘Ο κ. Χέρν ντό- 
κτορ Δαμασκΐνος έπανακάμπτει έκ Δαμασκού κομίζων 
Δαμασκηνό σπαθί γιά νά κόψη τόν Ξενάκιον κόμπον. ‘Ο 
κ. Τσανιίλας τή; Κορίνθου άλλάσσει σήμα τοΰ κινημα
τογράφου του. ’Αντί Τσαντήλας τοποθετεί... κεσσέν για
ουρτιού. Ό κ. Μαστέλλος τόν μιμείται καί αντί μαστέ
λου κρεμά... ένα κατοσιαράκι. ‘Ο κ. Σολομωνίδης τής 
Κοκκινιάς έξέμαθε τελείως τήν ελληνικήν καί δηλώνει. 
«Γιαβάς-γταβάς τζάνουμ τά ματαίνει καί τό γκαλλικός 
καί έγγλέζικος καί τό γερμανικός καί τά συντάσσομεν τά 
προγράμματα μόνοι μας». Άσκολσούμ τό λοιπόν κ. Σολο- 
μωνίδη.

Οί κ. κ. Μαρόγλου καί Μάτσας συμφιλιώνονται. ‘Η 
Χαλκίς πανηγυρίζει καί αύτοί γυρίζουν τά νώτα φιλικώς 
ό είς πρός τόν έ'τιρον. Έτσι ό μέν πρώτος παύει νά λέ
γεται Κουτά Μαρόγλου άπό τόν δεύτερον καί ό πρώτος 
Ματσαράγκας άπό τόν πρώτον. Άντιθέτως δ κ. Χατζηαν- 
δρέου τής Μυτιλήνης κάνει.. .Φωκα.,.ΐλες είς τόν Φωκαέα 
ό δέ κ. Φωκαέας Χατζηρεύεται μέ τήν άνδρείαν του νά 
κόψη τό χατζηλίκι τοΰ άντιπάλου του. Έν τφ μεταξύ 
ό κ. Σκληρός τής Λευκάδος ζητεί νά πωλήση τό ήχητι- 
κόν του Κλάγκ—ώς κλάγκ-σον αυτοκινήτου. ‘Ο κ. Γαΐτης 
τής «Ελλάδος» προσφέρεται νά δώση τήν προεδρίαν τής 
Π.Ε.Κ. είς τόν κ. Γκρέτσην άλλ’ ό τελευταίος κάνει τόν 
τάχατέ μου ίσχυριζόμενος δτι τώρα περνάει... «Μαγεία».

Ό κ. Χάρτυ τής Μετρό Γκόλντουίν σκέπτεται νά 
προσθέση παρά τόν «Λέοντα» πού άποτελεϊ τό σώμα τής 
Εταιρίας καί μίαν «Άλώπεκα» διά νά ένδείκνυται παρά 
τήν ίσχύν τής εταιρίας καί ή πονηριά τών μετόχων της, 
πού κατέκτησαν τό σύμπαν. Διαμαρτύρεται δμως ή συνοι
κία ’Αλωπεκής δτι τοΰτο θά τήν δυσφυμίση καί ό κ. 
Χάρτυ Χαρ(ι)τολσγών λέγει.... "Ας μείνει. ‘Ο κ. Σταμέ- 
λος διευθυντής τής «Φόξ» προτείνει είς τήν διεύθυν- 
σιν νά κατατεθή ώς σήμα τής Εταιρίας ένα «Φόξ-Τερ- 
ριέ» άλλ’ ό έν Βουλγαρία κ. Αουλουδόπουλος προτείνει νά 
τεθή ζεύγος χορεΰον φόξ. Ό ταμίας τής Μετρό κ. Νίκο- 
λας έπιμένει νά έχη διαρκώς λεπτά διά τάς άνάγκας τής 
Εταιρίας άνά πάσαν ώραν καί στιγμήν. Ό κ. Κουρου
νιώτης άκούων τούτω αναστενάζει. ‘Ο ήλιος τόν μήνα 
τούτον εύρίσκεται είς τούς Διδύμους. Οί έν Πύργφ Αδελ
φοί κ. κ. Σπηλιόπουλοι δέν εορτάζουν καθ’ δ μή δίδυμοι... 
Γεννάται τέρας άκέφαλον καί άνευ σπονδύλου νεκρόν. 
Πρόχειρος έξέτασις τού....τέρατος πείθει δτι πρόκειται 
περί τής Ελληνικής ταινίας «Δίς σάς ζητούν στό τηλέ- 
φωνον».

ΙΟΥΝΙΟΣ
Οΰδεΐς χειμερινό; κινηματογράφος λειτουργεί. Λει

τουργούν δμως 4.000 θερινοί τοιοΰτοι καί φυσάει δ Ζέφυ
ρος, ή Αύρα πνέει ή "Ιρις καίγεται κι’ δ Άρης κλαίει. 
Γιά τή Βικτώρια άν έρωτάται μπρος στό Άλκαζάρ τήν 
συναντάται. Παντοΰ «Μαγεία» καί ή «Νεάπολις» στά 
Μεγαλεία της, ή Αίγλη πάντα παρά τό Στάδιον. Οί δέ 
Δελφοί μας μπρος στό Παλλάδιον. Τά «Άστρα» φέγγουν 
πάντα τά βράδυα. Μά καί τό «Έντεν» δέν πάει πίσω. 
«Τά Παναθήναια» είν’ στά Πατήσια πού δ δρόμος πάει 
πάντοτε ίσα. Μά καί ή «Γκλόρια» έχει τις δόξες της.... 
ή δέ Λαζάναινα έχει....τις λόξες της. Πανσέληνος. ‘Ο κ. 
Σπυρίδης δέν σπείρει πλέον ζιζάνια άλλά διαφημίσεις διά 
τά Φιλμ Καπέλλι τά όποια καί αν φωτογςαφιστής ξεκα
πέλωτος σέ βγάζουνε καπελλωμένο, καί έτσι δέν θέλεις 
καπέλλωμα. Ό κ. Άδόλφος Σκαλίας έσκάλωοεν εις τήν 
Ρόδον δπου δέν κόβει ρόδα μυρωμένα άλλά λιρέττες

συνέταιρόν του: Γιατί ξεχνάς πώς τά Μπ— έν οίκφ μή 
έν Δήμφ; , . , , ,Κατά τόν μήνα τόΰτον ο ήλιος εύρίσκεται εις τον 
Κριόν καί τό κρύον είς τούς μή θερμαινομένους κίνημα- 
τογράγους. Είς τό Διδυμότειχον ά» θίγει κινηματογράφος 
ώς έκ τούτου οί κ. κ. Μαλτάς, Βλατάς, Ζερβόπουλος καί 
λοιποί παρέα καθυσιεροΰν ακόμη μίαν εβδομάδα τις ται
νίες πού έπήραν διά... τόν γΰρον τής Ελλάδος ύποσχε- 
θέντες δτι θά τήν δώσουν μόνον είς Κρεμυδαροΰν.

Ό κ. Γλυτσός τού Καπιτόλ μάς πληροφορεί δτι οί 
’Αδελφοί Γιαμαλίδη έρωτηθέντες άπ’ τό κ. Σταμέλο αν ή 
θελαν τήν ταινία τών γάμων τής Πριγκηπίσσης Μαρίνας 
τοΰ άπήντησαν τηλεγραφικώς : «Χρόνια πολλά τόν Αύ
γουστον ποΰναι παχειές οί μυΐγες. · Οί ώς άνω δμοις δια- 
ψεύδουν τήν εϊδησιν λέγοντες. Άν άληθεύει δτι μάς έ- 
φτιαιε τό Σπλέντιτ ό κ. Φωκάς, άλλο τόσο άληθεύιι κι’ 
αύτό. 01 ’Αδελφοί Σαμαρτζή τού ’Αθηναϊκού δηλοΰν δτι 
δέν οφείλουν τό έπίθετον είς τό επάγγελμα τοΰ πατρός 
άλλά τού παππού των. Ό κ. Μπόλλας τοΰ Άρεως μάς 
άνακοινεϊ έμπιστευτικώς δτι οί κληρονόμοι Καρρά τοΰ 
Ροζικλαίρ καραδοκούν ευκαιρίαν νά στείλουν τόν διευθυν
τήν των κ. Κοντόν Χλοΐδην σ’ ένα ’Ινστιτούτο καλλονής 
νά ψηλώση γιά νά κάνουν άντίπραξη στόν κ.Κουρουνιώτη

Ό κ. Άργύρης ύπόσχετσι νά έξωραΐση τόν Άγαμέ- 
μνονα... προκειμένου νά τόν παντρέψη.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ό μήν οΰτος φημίζεται διά τά ρόδα του. Ή ρόδα 

τών κινηματογραφικών μηχανών τών χειμερινών κινημα
τογράφων κάνει τις τελευταίες στροφές της. ‘Ο κ. Δαρ- 
βέρης τή; Θεσσαλονίκης κλείνει τά Διονύσιά του καί άγο- 
ράζει Δύο-νησία νά κάνη καζίνο. ’Επειδή προβλέπει νά 
γίνη οΰτω μέγας Δαραβεριτζής, μετονομάζεται είς Δαρα- 
βέρην. Ό κ. Κρισναμοΰρτι Δαραβεριζόμενος μαζί του, 
εγκαταλείπει τάς πατριαρχικά; προθέσεις του. ‘Ο κ. 
Ρέγκος, έμπορεύεται Σκουράτζους. Ό κ. Σαμαράς τού 
*Αχίλλειου, έχει τήν άχίλλειον πτέρναν του. Προτιμά τών 
ίππων, τούς όνους καί ήμιόνους καθ’ δ σαμαρονομένους. 
Ό κ. Δεσύλλας τής Μετρό Γκόλντουίν στέλνει άναφοράν 
τών πεπραγμένων του, τόσον κακογραμμένην ώστε δχι 
μόνον δέν διαβάζεται άλλά Ζε-συλλα-βίζεται. Ό κ. Γε· 
ληνιάτης τών φόρων φοράται γευματίζων μέ τόν κ. Πα- 
νόπουλον, τόν όποιον έν τοσούτω... έφαγε. Ό κ. Γεώρ
γιος Συναδινός έκμεταλλευόμενος τις... γλύκες του, άνοί- 
γει Σερμπετοποιεΐον. Πρώτος του πελάτης γίνεται ό κ. 
Παπαστόφας. ΚΓ ϋστερι σοΰ λέν οί κακές γλώσσες δτι 
δέν χωρεύουν ό ένας τόν άλλον. Σελήνης τέταρτον τελευ- 
ταϊον. Ό καιρός εύδιος. Οί έν Κατερίνη ’Αδελφοί Πορτο- 
κάλλη μετατρέπουν ιό έπίθετό τους είς Μανδαρίνοι καί 
αναχωρούν διά τΰν Κίναν δπου οί Μανδαρίνοι είναι πε
ριζήτητοι. Ό κ. Χατζόπουλος τής Πρεβέζη; καταγγέλλει 
τόν κ. Κρεμαμλήν έπί άθεμίτω συναγωνισμφ. Είς τήν 
Άρταν ό κ. Τσολιάς κλείνει τόν κινηματογράφον του 
καί κατατάσεται εί; τό Εύζωνικό λόγφ... ειδικότητας. 
Νέα σελήνη καί νέα βάσανο τοΰ ώρσιοπαθοΰ; “Αλκή 
Τριανταφύλλου. ‘Ο έν Πειραιεΐ κ. Τριανταφύλλου έμπο
ρος αποικιακών, άγοράζει καί νέον Ξενοδοχεΐον είς Αιδη
ψόν. Ό κ. Καροτζής τής Άμαλιάδος άγοράζει τέθριππου 
αμαξαν καί γίνεται Καροτζη έρης. "Οτα τά κορίτσια τής 
Αμαλιάδος ένθουσιάζονται καί τοΰ τραγουδούν.

Καροτζηέρη—Καροτζηέρη 
θέλω νά σέ κάνω ταίρι.

Ό διευθυντής τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» σκε- 
φθείς ώρίμως... γίιεται Οικονόμος καί μάς... ευλογεί. Ή 
δίς “Ιρις Σκαραβαίου δμως έχει άντιρρήσεις διότι λέει 
το ράσσο δέν κάνει τόν παππά. Ό κ. Λιναρδάκης τοΰ 
Ηρακλείου έπιμένει νά «γυρίση» ταινίαν έπί σεναρίου τοΰ 
κ. Βίωνος Παπαμιχσλη άλλ' ό τελευταίο; φοβάται τήν 
κριτικήν τών άλλων έφ’ δσον ώς κριτικός δέν έχάρισε 
κάστανα σέ κανέναν. Ό κ. Σιάκας τής Ξάνθης σκέπτεται 
αν δέν πρέπει νά μεταναστεύση είς Κομοτινήν χάριν εϋ- 
ρύνσεως τοΰ κύκλου τών έργασιών του. ’Αγαπά δμως μίαν 
ξάνθην καί ό φαύλος κύκλος τοΰ έρωτος ιόν εμποδίζει.
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Ό έν ‘Αλβανία κ. Μπεσίρι διαμαρτύρεται δτι δέν δου
λεύει.. ,.ντε-Μπεσίρι άλλα τοϊς μετρητοϊς.

Οί κ. κ. Κατσιρέας καί Κουρουνάκης τών Καλαμών 
δηλοϋν δτι αποτελεί κακοήθης συκοφαντία δτι τό θέρος 
πωλοΰν σύκα Καλαματιανά, τή στιγμή πού φημίζονται 
περισσότερο τά Καλαματιανά μαντήλια όπως λέει και τό 
τραγούδι' «Σάν πάς στήν Καλαμάτα καί ρθή; μέ τό καλό 
φέρεμ’ ένα μαντήλι νά δένω στό λαιμό». Οί κ. κ. Άντω- 
νόίουλος καί Άγγελόπουλος διαμαρτύρονται δτι δέν έθε
σαν αυτοί εις κυκλοφορίαν τήν είδησιν άτε.... μέν συμφι- 
λιωθέντες μέ τούς ώς άνω.

Ό κ. Δασκαλογρηγοράκης τών Χανιών μας άνακοινεΐ 
δτι πρόκειται νά προσλάβη ώς διευθυντήν τοΰ θεάτρου 
του τόν κ. Γεωργιάδην τοΰ "Αί Λάϊφ Πειραιώς δστις διε- 
φώνησε μέ τόν ιδιοκτήτην του κ. Παπακώσταν διότι τοΰ 
ήρνήθη ν’ Ανταλλάξουν τάς θέσεις των. Περισσοτέρας 
λεπτομέρειας δέν άναγράφομεν διότι τό πράγμα μάς άνε- 
κοινώθη ύπό εχεμύθειαν.

Κατά τόν μήνα τοΰτον ό ήλιος εύρίσκεται εις τόν καρ
κίνον. Ή Ελληνική Κινηματογραφική ενωσις δέχεται 
δώρα ώς καρκινοβατούσα.

Ό ’Απόλλων μεταβάλλεται εις θηριοτροφεΐον. Ό κ. 
Κουρουνιώτης έγκλείεται εις κλωβόν καί ό κ. Φωκάς τρί
βει έκ χαράς τάς χεΐρας λέγων: ‘Επί τέλους δ αγαπητός 
μου Γιάννης βρίσκεται είς τό στοιχεϊον του. ‘Ο κ. "Αλκής 
Τριανταφύλλου διαμαρτυρόμενος δτι έμεινεν έξω Απειλεί 
νά πάη στή Ζούγκλα. Ό κ. Άργύρης... δένει τόν Άγα- 
μέμνονα μή τυχόν άκολουθήσει λόγιο....Ατταβισμοΰ τόν 
πρώην κύριόν του.

ΙΟΤΛΙΟΣ
Οί ζέστες σφίγγουν καί οί ϊδιοκτήται τών θερινών 

κινηματογράφων ξεσφίγγουν τά ζωνάρια των...όσφραινό· 
μενοι δτι θά φάνε. ΟΙ κ. κ. Παπαδόπουλος καί Κυπρ.α- 
νοΰ τής Κύπρου εύρίσκοντες άπασχόλησιν παύουν προσω- 
ρινώς ν' ,.άλληλοτρώγονται... άλλά τούς τρώει ή μαρμά
γκα τοΰ μίσους των. Ό κ. Τσαοΰτος τοΰ Βόλον γίνεται 
ιεροψάλτης καί ψάλλει διαρκώς Τσαούιω βοήσωμεν φαι- 
δρώς πανί-γυρίζοντες. Ό κ. Τζεραϊρλίδης τής Λαρίσσης 
ζηλοφθονών έγγράφεται είς τό ’Ωδεϊον διά νά έκμάθη 
φωνητικήν μουσικήν.

Ό ήλιος εύρίσκεται είς τόν Λέοντα καί ό λέων είς τήν 
Μετρό ή οποία πανηγυρίζει. Ό κ. Οικονόμου προαγόμε- 
νος είς άρχιμανδρίτην φορεϊ φαρδομάνικα καί ψάλλει τόν 
'Αγιασμόν. Ό κ. Σπυρίδης τοΰ Αποστέλλει έγγραφον 
λέγων αύτώ νά παραιτηθή άπό γραμματεύς τής Π. Ε. Κ. 
διότι καλά είν*  τά φαρδομάνικα μά μόνον γιά τούς δεσπο
τάδες. ‘Αγγέλλεται δτι ό κ. Χλοίδης έψήλωσε κατά δύο 
πόντους...άλλά δέν τού φαίνεται. Ό έν Βερολίνο) Αντα
ποκριτής τοΰ<·Κινηματογραφικοΰ’Αστέρος» μάς αναγγέλλει 
δτι ή διεύθυνσις τής Οΰφα ίδοΰσα τήν ταινίαν τοΰ κ. 
Παρασκευά «Δίς σας ζητοΰν στό τηλέφωνον» τοΰ έτηλε- 
γράφησε νά παρασκευσοθή δπως τόν προσλάβει είς τήν 
υπηρεσίαν του, άλλ’ ό κ. Παρασκευάς δέν βρίσκει τήν 
θέσιν άντάξιάν του καί λέγει: Ουφ Αδερφέ μέ τήν Ούφφα 
σας. ’Αλλ’ άπό ένα Ταρτούφον τί νά περιμένει κανείς ;

ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ
’Αρχίζει μέ νηστείαν, άλλ’ ό κ. Παρασκευάς τόν ήθε- 

λεν μέ άμνηστείαν τής γκάφφας του είς τήν σκηνοθεσίαν 
τής ταινίας του. Ό κ. Πλάσκος όμως ζητεί τήν κεφαλήν 
του έπί πίνακι καί κάνει νηστείαν καί προσευχήν διά νά 
είσακουσθή. Οί Αδελφοί Γαζιάδη πρόκειται νά φέρουν 
μηχανήματα λήψεως ήχητικών καί όμιλουσών ταινιών. 
Οί κ. κ. Άμολοχίτη; καί Βουλγαρίδης εξακολουθούν θρι- 
αμβεύοντες καθ’ δσον έχουν διευθυντήν τόν Βίκτωρα ό 
όποιος νικά παντού καί πάντοτε. Ό κ. Ράτζιο Απειλεί νά 
πλουτήση τό κατάστημά του μέ ένα πελώριο γάτο διά νά 
φάη τόν κ. Ποντικήν πού τόν Ανταγωνίζεται. Ό τελευ
ταίος όμως φθέγγεται : "Αν έχη τό κου Ράτζιο νά πιάση 
τό γάτο άπό τά νύχια άς δοκιμάση. Είς τούς Ανωτέρω 
κατασκευαστάς ήχητικών μηχανημάτων θά ίλθη νά έκ- 
φωνήση σειράν κατηχητικών λόγων ό κ. Μενδρινός Κρι- 
σναμοΰρτι. Κατά τόν μήνα τοΰτον ό ήλιος εύρίσκεται είς | 

τήν Παρθένον. Εορτάζουν οί εξής παρθενικώτατοι νέοι 
οί ουδέποτε πονηρευόμενοι : Μαλτάς-Βλατβς, Λεπενιώτης, 
Μανιάτης, Ζερβόπουλος καί Κρεμαμλής. Έξ Αντιθέτου 
δέν εορτάζουν καθ’ δ «Μωροί Παρθένοι» αί ταξιθέτιδες 
τών Κινηματογράφων. Οί ’Αδελφοί Γαζιάδη επιμένουν 
δτι θά φέρουν ηχητικά μηχανήματα. Ό κ. Μαγγιώρος 
προθυμοποιείται νά τούς δανείση άλλά τόν έμποδίζει ό 
κ. Σπυρίδης.

Νέα Σελήνη. Ό κ. Καλογήρου, προκειμένου νά προα- 
χθή είς ηγούμενον άφίνει τό«Παλλάς» εις τόν κ. Στέφανό- 
πουλον δστις τόν κρατεί άπό τό ράσσο καί δέν τόν άφίνει 
νά κάνει πάσσο. Ο κ. Σκούρας μεταγνώσας δέν κάνει τό 
’Αττικόν γαλατάδικο. Ό κύριος Γλυτσός άφυπνιζόμενος 
τηλεγρ φεί στόν κ. Σταμέλο νά τού στείλει τήν ταινία 
τών γάμων τής Μαρίνας. Ό πρώτος τού άπαντά «Καλή- 
μέρα γι’ αύριο».

‘Η Κινηματογραφική “Ενωσις διορίζει 10 νέους Αντι
προσώπους καί πληρώνει ένα παλαιόν λογαριασμόν. Κα
τόπιν τούτου γκρεμίζονται 8 φούρνοι. Ό κ. Άξαρλής 
εισάγει τέσσαρα νέα ηχητικά μηχανήματα καί Ανοίγει ισα
ρίθμους κινηματογράφους νά τά τοποθετήση. Ό κ Κο- 
σμίδης διαμαρτύρεται πώς δίν εϊιαι συνιδιοκτήτης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
‘Ο καιρός τρέπεται πρός τό ψυχρόν. Ό Χέρν ντόκτωρ 

Νταμασκΐνος θεάται κρατών τηλεσκοπίαν κοί κυττάζων 
τά άστρα. Ό κ. Κουρουνιώτης Αδελφός δηλοϊ δτι δέν 
Αναζητεί ό συνεταίρος του νέους Αστέρας, Αλλά νά μαν- 
τεΰση αν πρέπει ν’Αρχίση ή Ανακαίνισις τών θεάτρων του. 
‘Η "Ενωσις διορίζει καί ένα Ακόμη Αντιπρόσωπον καί 
γκρεμίζονται άλλοι οκτώ φούρνοι. ’Επειδή κατόπιν τούτου 
Απειλείται έλλειψις άρτου, ή Κυβέρνησις συνιστά είς τήν 
εταιρείαν νά διακόψη τούς διορισμούς. Ό κ. Κουρουνιώ
της... δέν διαμαρτύρεται. Οί Αδελφοί Γαζιάδη έπαναδη- 
λούν δτι θά φέρουν τά προαναφερθέντα μηχανήματα.

Ό ήλιος εύρίσκεται είς τόν ζυγόν, δ δέ ζυγός είς χεΐ
ρας τής θέμιδος ή οποία ψιλοκοσκινίζει τήν διαφοράν Ξε- 
νάτου-χέρν ντόκτορ Νταμασκΐνος. Ή Βασιλεία τών θερι
νών κινηματογράφων δύει. Οί κ κ. Άνέστης καί Γιαν- 
νάτος τής «Άθηνάς» κάνουν αουηδικάς Ασκήσεις ίνα τη
ρήσουν τό ρητόν «Σινέ Άθηνα καί χεΐρας κίνει» γιά νά 
πάν οί δουλειές δεξιά. Ό κ. Ζερβός βαδίζει διαρκώς δεξιά 
γιά νά μή τοΰ τά φέρει ό Θεός ζερβοδίμητα καί συναν
τήσω τόν κ. Μαυροδημάκην.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
’Ανοίγουν τά σχολεία καί οί χειμερινοί κινηματογρά

φοι. Ανοίγει καί ό κ. Κουρουνιώτης τόν κορβονάν του 
καί δίνει ένα πενηνταράκι ύπέρ άναξιοπαθούντος τέως συ
νεργάτου του. Δέν γκρεμίζεται κανείς φούρνος διότι πρό 
τοιαύτης γσλαντομίας Απομένουν δλοι... μάρμαρο. Ό ήλιος 
εύρίσκεται είς τόν Σκορπιόν. Ό κ. Ξενάτος κρύβεται γιά 
νά μή τόν δαγκάση κανένας επιχειρηματίας τοιοΰτος. ‘Ο 
χέρν ντόκτωρ Νταμασκΐνος μαθαίνει Γερμανικά. ‘Ο κ. 
Γκρέτσης δέν θέλει νά γίνει πρόεδρος τής Π-Ε.Κ. Αλλ’ 
έκθέτει ύποψηφιότητα.

Τό κράτος Απαλλάσσει τής φορολογίας Δημοσίων θεα
μάτων τούς κινηματογράφους καί καταργεί τήν λογοκρι
σίαν, άλλ’ ύποχωρεί είς τάς παρακλήσεις τών επιχειρημα
τιών καί διπλασιάζει άμφότερα. Ό κ. Τριαντάφυλλου δη- 
λοΐ δτι φέρνει τά καλύτερα έργα άλλά δέν τόν πιστεύει 
κανείς, γνωστού δντος δτι τά καλύτερα έργα προβάλλον
ται είς τό Ροζικλαίρ καί τήν πλατείαν Λαυρίου. Ό κ. 
Σουλίδης εξακολουθεί εΐσάγων ταινίας καί έξάγων χρυσόν 
διά τήν εισαγωγήν των. Οί κ. κ. Άμολοχίτης, Βουλγαρί
δης καί Βίκτωρ τόν καταγγέλλουν ώς παραβαίνοντα τόν 
νόμον περί έξαγωγής συναλλάγματος. ‘Ο ώς άνω άπαντά: 
είπε δ γάιδαρος τόν πετεινό κεφάλα.

Πανσέληνος. Ό καιρός βρέχει ό δέ κόσμος είς τούς 
κινηματογράφους τρέχει. Ό κ. Σεγκούρα τής Θεσσαλονί
κης διαπραγματεύεται τήν άγοράν τοΰ «Πανθέου». ‘Ο κ. 
Κωνσταντίνη; σπεύδει νά έγγράψη πρώτην υποθήκην. Ό 
κ. Γαΐτης δέν Αγοράζει μιά Γαΐτα Μεσολογγίτικη άλλά 
μίαν ψαρόβαρκα είς Γλυφάδα. Οί Αδελφοί Γιαμαλίδη λέ· 

νε. Γιατί πάει νά ψαρέψη στά ριχά καί δέν πέρνει ένα 
Γρί-γρί νά ψαρεύει στόν Περέα. ‘Ο κ. Σταμέλος άκούσας 
τούτο αδει.

Γρηγορεΐτε καί προσεύχεσθε 
έάν δ’ άπό τήν πόλιν έρχεσθε 
καί σιήν κορφήν κομίζετε κυνάμωμον 
μή διεξάγεται ποτέ έμπόριον άνομον 
ώς πράττουν έν Άθήναις κάποιοι άλλοι 

πού χρεωστοΰν στό φούρναρη καθώς καί στό μπακάλι 
Τά μέλη τής κινηματογραφικής ένώσεως έρωτηθέντα 

έπί τής σημασίας τού ώς άνω άσματος έκαναν την 
πάπια.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Κατά τόν μήνα τοΰτον είς μέν τά όρη πίπτουν χιόνες 
είς δέ τά ταμεία τών κινηματογράφων πίπτουν χρήματα. 
Τό «Τιτάνια» κόβει μονέδα. ‘Ο κ. Ξενάτος κόβεται δτι 
οί θεατρώναι τού,θεάτρου τούτου τόν έκοψαν, ή δέ λογο
κρισία κόβει καί ράβει τάς ταινίας πού θά προβληθούν. 
Ό Χέρν ντόκτωρ Νταμασκΐνος Αναζητεί τόν κ. Άνα- 
στασιάδην ή δέ κ. Άναστασιάδου τήν κ. Οικονόμου. Ό 
κ. Ζερβός ζητεί τόν κ. Μαυροδηιιάκην διά νά συμβιβα- 
σθοΰν καί δ κ. Γκρέτσης ζητεί τήν προεδρίαν τής Π.Ε.Κ. 
άν καί δέν τήν θέλει. "Ολοι τέλος κάτι ζητοΰν έστω καί 
ταξιθέτιδας.

Ό ήλιος εύρίσκεται είς τόν Τοξότην. ‘Ο κ. Κουρου
νιώτης έμφανίζεται ώς Τοξότης ίπποκένταυρος, καί προ- 
καλεϊ συρροήν κόσμου είς τό θέατρόν του. Κατόπιν τού
του προσφέρει άλλα 50 λεπτά ύπέρ άναξιοπαθούντος συ
ναδέλφου του καί αυτήν τήν φοράν γκρεμίζονται 15 
φούρνοι. Ξεφουρνίζεται μία νέα τσινία έφ’ώ δ κ. Παρα- 
ρασκευάς ώς παρασκευάσας αυτήν στέλλεται είς τό Δρο- 
μοκαΐτιον. Οί ’Αδελφοί Σαμαρτζή συνεταιρίζονται μέ 
τόν κ. Σαμαράν καί διεξάγουν έμπόριον Σαμαροπα ίδιον. 
Ό κ. Παπακώστας γίνεται συνέταιρός των καί δικαιολο
γούμενος λέγει - Σαμαράς έγινες Παπακώστα, έτσι τάφαρε 
ή κατάρα. ‘Ο κ. Νίκολας τής «Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγερ» 
μαγειρεύει έκπλήξεις. ’ί ρωιώμενος έπ’ αϋτοΰ δ κ. Χάρτυ 
λέγει δτι δέν θά δώση χαρτί καί καλαμάρι, τών γινο
μένων στήν ‘Εταιρία του. Ό κ. Μαργουλής δέν άκούγε- 
ται φέτος διότι κάνει τις δουλειές του κρυφά. Ό κ. Φραγ- 
κέτης συνεταιρίζεται μέ τόν κ. Τζών Μάνσφιλντ καί έξε- 
βραΐζεται άντί νά έκτουρκισθή ώς ήπείλησε άλλοτε. ‘Ο 
κ. Δαδήρας έπαθε ολικήν έκλειψιν. ‘Ο κ. Φίνος τοΰ Άλ- 
καζάρ κοντεύει νά φινάρη άπό τό κακό του μετά τό ά
νοιγμα τής Βικτωρίας. Ό κ. Χρ. Κουρουνιώτης έρωτεύθη 
μέ τήν Μάρλεν Ντίτριχ καί άνεχώρησε πρός άνεύρεσίν 
της. ‘Ο Αδελφός του παρακαλεΐ νά τηρήσωμε τό πράγμα 
μυστικό μήπως τό μάθει ή Γκάρμπο ή δποία ήταν έρω- 
τευμένη τόσο μαζί του ώστε τόν έλεγε «πιθηκάκ·.» μου». 
‘θ κ. Πανόπουλος τού Ναυπλίου, δεινός Δσρβινολόγος 
λέγει δτι ό Δαρβϊνος άπέδωκε τήν καταγωγήν τοΰ Αν
θρώπου είς τόν πίθηκον άμα ώς έγνώρισε τόν Κογκο- 
ρίλο. Ό Χέρν Ντόκτωρ Δαμασκϊνος λέγει δτι μολονότι 
δτι έχει Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου δέν έμαθε ποτέ 
τοιοΰτόν τι.

Σελήνης τέταρτον ύστατον. ‘Ο έν Κορυτσά κ. Κώστα 
Βασίλης θά γίνη Κώστα Γιάννη; αν δ έν Ζακύνθφ κ. 
Μπίτας δέν πατήση στήν Πίτα σέ περίπτωσι πού θά συμ- 
βληθή μέ τόν κ. Σκαλία τής Ρόδου καθ' δσον ιδού ή 
Ρόδος ιδού καί τό πήδημα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ό μήν οΰτος είναι ψυχρός. Διό ψυχραίνονται αί σχέ
σεις Μοσχοβίτη - Μπερεσή - Δούγκα, οΐτινες δέν έρχονται 
οΰτε στά χέρια ούτε στά μαχαίρια ώς πολύ άλλήλων Απέ 
χοντες. Οί Αδελφοί Γαζιάδη έπιμένουν πώς θά φέρουν 
μηχανήματα. Ό κ. Σκενδερίδης μεταβαίνει νά προσκυνή- 
ση τόν τάφον τοΰ Σκενδέρμπεη. ‘Ο κ. Παπαχριστοφίλου 
έκτίθεται υποψήφιος γαμβρός καί Αποτυγχάνει. Ό κ. 
Κουβέλης τών Πατρών δηλοί δτι άν κάνουν οί μέλισσες 
μέλι θαχε καί αυτός ένα... Ακόμη Κουβέλη.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Εις τά στούντιο τής Β.Ι.Ρ. «γυρίζονται» τά 

φιλμ «Άβδοί'λ. Χαμίτ» με τον Κέρτνερ και διά 
λ)σμδν τής Dickens Film τά, The old Curiosity 
Shop, Me Glusky the Sea Rover, Dandy Dick 
καί Radio Parade 1935. Επίσης «γυρίζονται» τά 
Drake of England φιλμ ιστορικόν, «Μποέμ» με 
τον νεώτερον Χτοΰγκλας Φαίρμτταγκς καί τήν Γερ- 
τρούδη Λώρενς, «Ντυμπαρύ» καί δύο φιλμ με 
τήν Λίλιαν Χάρβεν τά Invitation to the danse 
καί Dance Band.

— γαλλική φίρμα Milo Film «γυρίζει» τό 
φιλμ Der sterbende Schwan.

— rH Λιάνε Χάϊντ καί ό Ίβάν Πέτροβιτς πρω
ταγωνιστούν εις τό εργον Der rote Reiter τής 
Ράντολφ-Φένιξ- Φιλμ.

—Ή Χαρλόττε Σούζα ό Χάνς Ζένκερ καί δ 
Χάραλντ ΙΙάουλσεν πρωταγωνιστούν είς τήν ται
νίαν Alle Wege fiihren zur liebe.

— Ό σκηνο&έτης Ντυπδν «γυρίζει» διά τήν 
Μέτρο Γκόλντουϊν τό φιλμ My brothers wife μέ 
τον Κλάρκ Γκαίημπλ καί τήν Τζίν Χάρλοου,

Ουδέποτε ό παγκόσμιος κινηματογράφος μας 
παρουσίασε όπερέτταν τόσο χαριτωμένη καί 
τόσο γλυκεία δσο τή «Γάτα καί τό Βιολί» εις 
τήν όποίαν πρωταγωνιστούν ή γλυκυτάτη Ζαν- 
νέτ Μάκ Ντόναλντ καί ό γόης Ραμόν Νοβάρρο. 
‘Η μουσική καί τά τραγούδια τού ύπερόχου 
αύτοϋ φιλμ Θά μείνουν Αλησμόνητα. Παραγωγή 
τής ΙΟετηρίδος «Μέτρο - Γκόλντουϊν - Μάγιερ».
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η ΚΛ€ΟΠΡΤΡΑ
Άρχαΐον δράμα.
Προελεύσεως αμερικανικής.
Όπερατέρ Victor Milner.
Παραγωγής Paramount 1934·
Πρωταγωνισταΐ Claudette Colbert, Henry Wilcoxon, 

Warren William, Gertrude Michael, Keith, Schild— 
Krant κλπ.

Διάρκεια προβολής 1 ώρα 35'
Χαρακτήρ τοΰ Φιλμ.
Ή μέ τεράστια μέσα άναβίωσις καί έμφάνισις ένός 

έξαφανισθέντοα κόσμου, τιμά τήν ’Αμερικήν διά τάς κα- 
ταβληθείσας έπί τούτη) προ παθείας Τό μεγαλειώδες 
τοϋτο έργον τοΰ C. R. de Mille, γεμάτο άπό πλοΰ ον 
καί πολυτέλειαν, προκαλεΐ τόν θαυμασμόν. Τά περίφημα 
ταμπλώ του καί ό άμερικανισμός του προσαρμόζονται 
κατ’ εϋχάριστον τρόπον είς τήν χλιδήν κσϊ τόν πλούτον 
τοΰ διακόσμου κατά τήν αρχαιότητα

Σενάριο. Ή Κλεοπάτρα σαγηνεύει τόν ’Ιούλιον Καί- 
σαρα, δστις τήν όδηγεϊ είς τήν Ριόμην διά νά άνακηρυ- 
χθή Αύτοκράτωρ καί εκείνη Αΰτοκράτειρα τΟϋ Κόσμου 
Τοΰ Καίσαρος δολεφονηθέντος υπό τοΰ Βρούτου, ή Κλεο
πάτρα επανέρχεται εις Αίγυπτον, ένθα συναντάται μέ τόν 
στρατηγόν Μάρκον ’Αντώνιον, δν καί αιχμαλωτίζει μέ τήν 
ώμορφιά της. Τόν αγαπά δμως τόσον πολύ ώστε, έπελ- 
θούσης τής ήττης, τόν συναντά είς τόν θάνατον, μετά 
τήν πυρπόλησιν τών πλοίων κατά τήν ναυμαχίαν παρά τό 
"Ακτιον. Βάσεως εμπορικής έκμεταλλεύσεως. ‘Ο προκλη
τικός τίτλος τοΰ φίλμ, ό πλούσιος διάκοσμος, τά ώραϊα 
γυμνά κορίτσια, ή ναυμαχία καί τό πομπώδες τής βασι
λικής Αυλής τής Κλεοπάτρας.

Τεχνικά μέρη. Μεγάλοι σκηναί καί χιλιάδες φιγκιου- 
ράν, μέ σταθεράν πειθαρχίαν διευθυνόμενοι. Μία σκηνή 
είναι ώραιοτάτη : ό κανονικός ρυθμός τών σκλάβων χει- 
ριζομένων τό πλοϊον σ’ ένα πλαίσιο έπίμηκες καί θεαμα- 
τικώς φωτισμένο. Χοροί, τραγούδια, σκηναί τοΰ πλήθους, 
δλα είνε βαλμένα στή θέσι τους. Τό αυθεντικόν τών δια
κόσμων καί τών ένδυμασιών, καίτοι άμφίβολον παρουσιά
ζει δμως ένα ώραΐον σύνολον.

Διερμήνευσις. Ή Claudette Colbert, δχι τόσον κα
τάλληλος διά τόν ρόλον τής Κλεοπάτρας, έμφανίζει έν 
τούτοις τά χαρίσματα τής ράτσας. Ό Wilcoxon υποδύε
ται τόν Μάρκον ’Αντώνιον καί ό Warren William ένα 
ύπερήφανον Καίσαρα. Καί οΐ τρεις δμω , παραμένουν 
είς τούς ρόλους των άγγλοσάξωνες.

ANQTEPON
ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΗ ΕΝ ΙΙΠΑΠ1Α

Ή ’Ισπανική Κυβέρνησις προέβη είς τήν ίδρυσιν 
ένός ’Ανώτερου Συμβουλίου τής Κινηματογραφίας, 
τοΰ όποιου ή άποστολή Θά είναι νά μελετά τήν Κινη
ματογραφικήν Τέχνην άπό άπόψεως έθνικοΰ συμφέ
ροντος ώς καί οικονομολογικής τοιαύτης.

Τό Άνώτερον τοΰτο Συμβούλιον θά άναζητήση 
τήν έξεύρεσιν τών μέσων πρός ένθάρρυνσιν τής ίσπα- 
νικής βιομηχανίας ταινιών καί θά έξετάση έπιστα- 
μένως τό ζήτημα τής παραδοχής ή εισαγωγής τών 
ξένων ταινιών είς ισπανικήν γλώσσαν.

Διά τήν τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν τών Φίλμ, 
θά συζητηθή ή παροχή δασμολογικών διευκολύνσεων 

ίσαγωγής.

TO NEON ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ

Ή «Παραμάουνι» εύρίσκεται είς διαπραγμα
τεύσεις μετά τοΰ Λιουμπιτς, διά νά άναλάβη τήν 
σκηνοθεσίαν τοΰ προσεχούς φίλμ τής Μα'ρλεν Ντή- 
τριχ «Show the wilde Mare». Οι καλώς πληροφο- 
ρημένοι διαδίδουν δτι εάν διαλυθή δριστικώς τό σύ
στημα Στέρνμπεργκ - Ντήτριχ, τό όποιον τελευταίως 
δέν δίδει μεγάλην ικανοτοίησιν εις τήν παραγωγόν 
εταιρίαν, ό Στέρνμπεργκ θά πίεση τήν Μάρλεν τά 
εγκατάλειψη τήν «Παραμάουνι» Άντιθέτως δμως 
πρός τάς φήμας ταυτας, αί όποιαι κυκλοφορούν ευ
ρύτατα, ή «ΙΙαραμάουντ» φαίνεται νά έχη απόλυτον 
βεβαιότητα δτι θά κράτηση όπωσδήποτε τήν Ντή- 
τριχ, καί εύρίσκεται είς συνεννοήσεις μετά τοΰ Τζών 
Μπάρριμορ, διά νά τής τόν δώση ώς πάρτναιρ είς 
τό νέον της φίλμ.

Συμπέρασμα τών ανωτέρω είναι δτι ή «Παρα- 
μάουντ» άφ’ ένός επιμένει νά κράτηση τήν Μάρλεν 
μεταξύ τών στελεχών της καί άφ’ ετέρου προσπαθεί 
νά τόνωση, χάρις είς αξιόλογα φίλμ, τήν λάμψιν 
τής πρωταγωνίστριας της, τήν οποίαν τελευταίως 
διάφοροι μέτριαι παραγωγοί, ήμαύρωσαν έπικιν- 
δύνως.

ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ

Ή διάσημος ήθοποιός τής όπερέττας Τζιούν Νάίτ, 
προσελήφθη υπό τής «Μέτρο Γκόλντουϊν-Μ'άγιερ» διά νά 
πρωταγωνιστήσω είς τήν υπερπαραγωγήν «Μπρόαντγου- 
αίη Μέλοντυ 1935».

Σημειωτέον δτι ή Μις Ναί; είναι ώραιοτάτη καί πε
ρίφημος χορεύτρια.

Μιά σκηνή άπό τήν ταινίαν «'Όταν μιά γυναί
κα άγαπά» είς τήν όποιαν πρωταγωνιστούν οί 
άφθαστοι δραματικοί καλλιτέχναι Νόρμα Σή- 
ρερ καί Χέρμπερτ Μάρσαλλ. Σπανίως έγρά- 
φησαν άπό τόν παγκόσμιον κινηματογραφικόν 
τύπον, σχόλια τόσον εύνοϊκά, δσον διά τήν 
ταινίαν αύτήν καί διά τους πρωταγωνιστάς της.

Ταινία παρα>ωγής δεκαετηρίδας 
«Μέτρο-Γ κόλντουϊν-Μάγιερ».

| SiΚΗΠΙΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ R
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-ΑΓΓΛΙΑ
Ή Έλίζαμπετ Μπέργκνερ θά πρωταγωνιστήση είς 

τό φίλμ «Escape me never», τό όποιον θά «γυρισθή» 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ συζύγου της Πάουλ Κτζίνες.

— Ή Λίλιαν Μπόντ, «άστήρ- τοΰ Χόλλυγουντ, «γυ
ρίζει» τό «Βρώμικη δουλειά».

— Ό Λόθαρ Μέντες έτοιμάζει ένα φίλμ έπί τών γε
γονότων τοΰ Σεραγέβου στό 1914. Πρωταγωνιστής 
θά είναι ό Κόνρατ Φάϊτ.

— Ό Άλφρεντ Χίτσκοκ άναγγέλει τά «39 σκαλο
πάτια», δράμα κατασκοπείας.

— Ό Ράλφ Λοΰτσε άναλαμβάνει τό «Φόνος στό 
Μόντε Κάρλο».

—Ή Λοΰπε Βελέζ «γυρίζει» ένα φίλμ είς τό Λον- 
δΐνον ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Μίλες Μάντερ «Ή ηθι
κή τοΰ Μάρκους».

—’Ιδού ή διανομή τών ρόλων τοΰ «Άβδούλ Χαμήτ»; 
Φρίτς Κόρτνερ (έρυθρός σουλτάνος) Νίλς Άστερ (ό 
άρχηγός τής Αστυνομίας τής Κων)πόλεως) Άντριεν 
Έϊμς (ή Αύστριακή χορεύτρια), Τζών Λόντερ, Έσμέ 
Πέρσυ καί Φρέντερικ Λόϋντ. Σκηνοθέτης ό Κάρλ 
Γ κροΰνε.

—Ό Μπάστερ Κήτον άφοΰ «έγύρισε» ένα φιλμ είς 
τό Παρίσι, «Ό βασιλεύς τών Ήλυσίων πεδίων», «γυ
ρίζει· τώρα ένα φίλμ είς τό Λονδΐνον ύπό τόν τίτλον 
«Ό παρείσακτος». Σύντροφός του είναι ή Λουπίτα 
Τοβάρ.
-ΑΜΕΡΙΚΗ

Ή Μαίντυ Κρίστιανς έξελέγη διά νά πρωταγωνι- 
στήση είς τό φίλμ «Wicked Woman» μέ συμπαίκτην 
τόν Τσάρλ Μπίκφορντ.

—Ή -Μετρό-Γκόλντουϊν» άναγγέλλει τά φίλμς 
«Κακιά Μαριέττα» μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, καί 
«Forsaking all others» μέ τήν Τζόαν Κράουφορντ, τόν 
Κλάρκ Γκέϊμπλ καί τόν Ρόμπερ Μοντγκόμερυ.

— Τό φίλμ «Άπομίμησις τής ζωής» άπήτησεν έννέα 
μήνας προπαρασκευών καί τρεις μήνας διά τήν πραγ- 
ματοποίησίν του. Πρωταγωνιστούν ή Κλωντέτ Κολ- 
μπέρ, ό Ούώρρεν Ούΐλλιαμ καί ό ’Άλαν Χώλ.

- -'Η Μύρνα Λόϋ ύπέγραψε συμβόλαιον μακράς 
διάρκειας μέ τήν «Μετρό-Γκόλντουϊν».

— Ό γερμανός σκηνοθέτης Τζόε Μάϋ εργάζεται 
διά τήν διασκευήν ένός ούγγρικοΰ έργου -Μιά γυ
ναίκα ψεύδεται». Κατόπιν θά «γυρίση» μίαν ιστορίαν 
τσίρκου.

— Ή Τζόαν Κράουφορντ πρωταγωνιστεί είς ένα 
μουσικόν έργον τοΰ Βίκτωρ Φλέμιγκ μέ σύντροφον 
τόν Ούΐλλιαμ Πάουελ.

— Ό Τζών Στόνθά γυρίση» έκ νέου τήν«Ραμόνα».
- Ό Κίγκ Βίντορ έκλήθη έπειγόντως έκ τής Γαλ

λίας. όπου παρεθέριζεν διά νά σκηνοθετήση τό προ 
σεχές φίλμ τής Άννα Στένν.

— Σύντροφος τοΰ νέου φίλμ τής Μάρλεν Ντήτριχ 
«Ισπανικό Καπρίτσιο» θά είναι ό συμπαθής ζέν-πρε· 
μιέ Τζόελ Μάκ Γκρή.

—Ό γνωστός μας τενόρος Κάρλ Μπρισσόν θά «γυ
ρίση» διά τήν Παραμάουντ τό φιλμ «"Ολα τά άλογα 
τοΰ βασιλέως» μέ σκηνοθέτην τόν Χάνς Κράλν.

—Ό αδελφός τοΰ Ροδόλφου, Άλμπέρτο Βαλεντί
νο έμφανίζεται είς τό νέον φιλμ «Enter Madame», 
τής Έλίζα Λάντι καί τοΰ Γκάρυ Γκράντ

— Τό νέον φίλμ τοΰ Σέσιλ ντέ Μίλλ θά είναι «ό 
’Ιωσήφ καί οι άδελψοί του».
-ΓΑΛΛΙΑ

Ό Άνατόλ Λίτβακ τελειώνει τό «Πλήρωμα» τοΰ 

Κεσσέλ μέ πρωταγωνιστάς τόν Ζάν-Πιέρ ’Ωμόν, τήν 
Άνναμπέλλα, τόν Ζάν Μυρά καί τόν Σάρλ Βανέλ.

—Ό Μαρσέλ Πανιόλ θά σκηνοθετήση ένα φίλμ Ιδι- 
κής του έμπνεύσεως ύπό τόν τίτλον «Ή πρώτη άγάπη». 
— ΓΕΡΜΑΝΙΑ

—Ή Τζίνα Μανές, ή όποια είχεν άποχωρήσει άπό 
τόν κινηματογράφον, έπανέρχεται είς αύτόν μέ τό 
φίλμ «Ό διάβολος στή φιάλη·. Συμπράττουν δ Πιέρ 
Μπλανσάρ, ό Γκαμπριό καί ή Κάτε φόν Νάγκυ.

—Τό προσεχές φίλμ τής Μπριγκίττε Χέλμ θά φέ- 
ρη τόν τίτλον «Βαρκαρόλλα». Είς αύτό θά έχη ώς 
πάρτναιρ τόν συμπαθή Γκούσταφ ΦραΪΛίχ.

—Ό Ρέϊνχολντ Σίντζελ έτελείωσε τό νέον του φίλμ 
«’Αγγλικός γάμος».

—Ή καλλιτέχνις τοΰ κινηματογράφου Άνναμπέλ
λα, τής όποιας τό πραγματικόν όνομα είναι Σουζά- 
να Ζωρζέτ Σαρπαντιέ, καί ό Ζάν Μυρά, έτέλεσαν 
τόν παρελθόντα μήνα τούς γάμους των.

—Ύπό τόν τίτλον «Ή νύχτα είναι μικρή» έπραγ- 
ματοποιήθη ύπό τής Μέτρο Γκόλντουϊν μία ταινία 
τής όποιας πρωταγωνιστής είναι ό συμπαθής Ράμον 
Νοβάρρο καί ή διάσημη άμερικανίς σουμπρέττα “Ε- 
βελιν Λαίϋ.

—Ό συμπαθής γάλλος καλλιτέχνης Πιέρ Ρισσάρ- 
Βίλμ καί ή Ναταλί Πόλεϋ, θά ύποδυθοΰν τούς πρώ- 
4ους ρόλους είς τό νέον φίλμ τής Φόξ Φίλμ «Ό πρίγ- 
κηψ Ιωάννης» τό όποιον θά σκηνοθετήση ό Φρέντ 
Μπακός

—Ή νέα ταινία τής Φόξ Φίλμ «Μαμζέλ Σπαχι» 
έτελείωσε θά προβληθή δέ είς Παρισίους προσεχώς. 
Είς τό νέον αύτό φίλμ πρωταγωνιστούν ό Νοέλ-Νοέλ, 
ό Μάντυ Μπέρρυ, δ Ραϋμόν Κορντύ καί δ Σατουρνίν 
Φάμπρ.

—Ό ρεζισέρ Βίλχελμ Τίλε ύπέγραψε μακροχρό 
νιον συμβόλαιον μέ τήν Φόξ φίλμ.

—Ό Ντούγκλας Φαίρμπανξ, υιός, καί ή Γερτρού- 
δη Lawrence θά είναι οί πρωταγωνισταί τής «Μποεμ». »

—Τό φίλμ τοΰτο, μέ σκηνοθέτην τόν Παΰλον Στάϊν 
θά πραγματοποιηθή διά λ)σμόν τής Associated Bri
tish Picture Corporation

—Τό μοντάρισμα τοΰ φίλμ «Ό ιππότης Λαφλέρ» 
έληξεν.

—Ή γαλλική αύτή όπερέττα θά έγκαινιάση τήν 
σειράν τών μεγάλων φίλμ, τών «γυρισθέντων» ύπό τοΰ 
Φερναντέλ διά τήν έταιρίαν Gamma, δ όποια έξη- 
σφάλισε τήν άποκλειστικότητα τοΰ διασήμου κωμικοΰ.

—«Le cavalier Lafleur» θά περιλαμβάνη έκλεκτά 
μουσικά μέρη καί πολλά τραγουδάκια, όπως κάθε 
καλή όπερέττα.

—Είς τό Μουλέν—Ρούζ τών Παρισίων έγένετο ή 
πρώτη δημοσία προβολή τοΰ τόσον άνυπομόνως άνα- 
μενομένου φίλμ, ύπό τοΰ Παρισινού Κοινοΰ, «Ό χρυ- 
σοΰς άνθρωπος·.

—Τό φίλμ έτυχε θριαμβευτικής — ώς τήν έχαρα- 
κτήρισαν—ύποδοχής τιμησάσης όχι μόνον τό φιλμ 
τοΰ Roger Ferdinand, άλλά αύτήν ταύτην τήν γαλλι
κήν παραγωγήν.

— Ή Film Society προέβαλεν ένώπιον τών Κινη
ματογραφικών διευθυντών καί τών κριτικών έν Λον
δίνο) τό «Le dernier Millisrdaire».

— Ή Academy Cinema άνέλαβε τήν άποκλειστικήν 
έκμετάλλευσιν τοΰ φίλμ τούτου.

— Οί άγγλοι κριτικοί δέν ήννόησαν τόν σκοπόν 
τοΰ Rene Cla r είς τό φίλμ τοΰ to.

—’Επειδή δμως πρόκειται περί σκηνοθέτου είλι- 
κρινώς θαυμαζομένου έν Αγγλία, τά άρθρα τών κρι
τικών γέμουσιν έπιφυλάξεων.

— 'Η Charles Boyer θά πρωταγωνιστήση είς τό 
«Private Worlds», παραγωγής τοΰ Walter Wanger, 
τοΰ όποιου τό σενάριο έβασίσθη έπάνω στό ρομάν
τζο τής Phyllis Bottone.
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— Τό φίλμ τοΰτο θά διανεμηθή πιθανώτα ύπό τής 
Παραμάουντ.

—Ή πολιτική τοΰ Κινηματογράφου είς τάς δύο 
κυριωτέρας πόλεις τής Αίγυπτου, κατά τούς τελευ
ταίους αύτούς μήνας, εύρίσκεται είς τό φόρτε της, 

— Καί έξηγούμεθα : τόσον στό Κάΐρον δσον καί 
στήν ’Αλεξάνδρειαν, αί ίσραηλιτικαί παροικίαι ά 
σκοΰσιν όχι άσήμαντον έπίδρασιν καί είς τά κινημα
τογραφικά άκόμη ζητήματα τών δύο πόλεων.

— Κατόρθωσαν, μέ άλλα λόγια, νά έμποδίσωσι 
τήν αναγραφήν γερμανικών φίλμ είς τά προγράμ
ματα τών κινηματοθεάτρων άμφοτέρων τών πόλεων, 
έν εϊδει διαμαρτυρίας κατά τών χιτλερικών διώξεων 
τών όμοθρήσκων των.

—Έπέτυχον δέ τοΰτο μέ τό άγριον άλλά καί συ- 
στηματικώς όργανωθέν μποϋκοτάζ έκ μέρους των, 
πράγμα τό όποιον έθεσεν είς μέγα δίλημμα τούς 
έπιχειρηματίας, οΐτινες εΐχον κλείσει συμβόλαια μέ 
τήν Ουφα.

—’Επειδή δέ τό 25—40ο)ο τών θεατών εΐνε έβραϊ- 
κοΰ θρησκεύματος, δέν ήξεραν άν έπρεπε νά τά βά
λουν μέ τήν πελατείαν των ή μέ τόν προμηθευτήν 
των δηλ. τήν ΟΥΦΑ.

—Τινές λοιπόν τών έπιχειρηματιών, πρώτης βι- 
ζιόν, δικαίως ή άδίκως, ήρνήθησαν τήν έκπλήρωσιν 
τών έκ τών συμβολαίων ύποχρεώσεών των, προφα- 
σισθέντες άνωτέραν βίαν.

— "Αλλοι έδέχθησαν οίκειοθελώς τήν καταβολήν 
μιας αναγκαστικής άποζημιώσεως ύπέρ τής ΟΥΦΑ.

—Οί πρώτοι, κατόπιν αγωγών τής Οϋφα ένώπιον 
τών Μικτών Δικαστηρίων, ύπεχρεώθησαν είς όλοκλη- 
ρωτικήν τής Εταιρίας άποζημίωσιν.

—Έν τώ μεταξύ, αί προσπάθειαί τής Οϋψα νά 
έμφανίση τά γερμανικά έργα της άπετύγχανον, ού- 
δενός έπιχειρηματίου δεχομένου νά άντιμετωπίση τό 
ίσραηλικόν μποϋκοτάζ.

—Τελειωτικώς. κατώρθωσεν ή Ουφα νά ένοικιάση 
τό κινηματοθέατρον Rex έν ’Αλεξάνδρειά καί νά έπι- 
βάλη τήν παραγωγήν της είς τιμάς δευ-έρας βιζιόν, 
δηλαδή κατά πολύ εύθηνοτέρας.

—Τά έγκαίνια έλαβον χώραν τήν 30 παρ. Όκτω 
βρίου μέ τήν «Πριγκήπισσαν τής Τσάρντας» τής οποί 
ας ή προβολή έπί μίαν εβδομάδα έσημείωσεν αφάν
τασταν συρροήν έλλήνων, ίταλών, ιθαγενών καί 
άλλων.

—Τό περίεργον ήτο δτι πλεΐσιοι δσοι ΐσραηλΐται 
παρευρέθησαν διαρκούσης τής έβδομάδος. διότι τό 
είσιτήριον . .. ήτο εϋθηνότερον.

—Ή Ουφα ήδη διαπραγματεύεται -ήν ένοικίασιν 
έν Καΐρω τοΰ κινηματοθεάτρου Wh.bi, διά νά άνΊ- 
μετωπίση κατά τόν ίδιον τρόπον τό μποϋκοτάζ τών 
’Ισραηλιτών τοΰ Κάιρου.

Η “ΜΠΟΕΜ,, ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Τό πασίγνωστον ώς μυθιστόρημα και ώς μελό

δραμα (Πουτσίνι) έργον τοΰ Μυρζέ ή «Μποέμ», τό 
όποιον τρεις φορές μέχρι τοΰδε διεσκευάσθη είς 
φιλμ (ή πρώτη έκδοσις ήτο γαλλική, ή δεύτερα γερ
μανική μέ τήν Μαρία Γιακομπίνι καί ή τ,λευταία 
αμερικανική μέ τήν Λίλιαν Γκίς καί τόν 'Τζών Τζίλ- 
μπερ) πρόκειται νά «γυρισθή» έκ νέου είς τόν κινη
ματογράφον. Τό παράδοξον είναι δτι τήν σκέψιν 
ταύιην έσχον ταύτοχρόνως ό γνωστός γάλλος σκη
νοθέτης Άμπέλ Γκάνς καί ό γερμανός συνάδελφός 
του ΙΙάουλ Λοΰντβιχ Στάΐν. Ό Γκάνς σκοπεύει νά 
«γυρίση» τό έργον του είς δύο εκδόσεις : γαλλικήν 
καί αγγλικήν. Ό ΙΙάουλ Στάΐν, ό όποιος απέκτησε 
κυρίως παγκόσμιον φήμην μέ τά έργα τά όποια 
έσκητοθέτησε είς τήν ’Αμερικήν μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν Κώνσταντζ Μπέννετ, θά «γυρίση» τήν«Μποέμ» 
έν Λονδίνη) διά λογαριασμόν τής αγγλικής εταιρίας 
«Β.Ι Ρ.» καί μέ πρωταγωνιστήν τόν Ντούγκλας 
Φαίρμπανς (υιόν).

’Ενισχύετε μέ κάθε τρόπον τόν . γραφικόν Αστέρα», ό όποιος σας έξυπηρετεϊ.

—Νά φυλάγετε καί νά βιβλιοδένετε κάθε χρό
νο τά τεύχη τοΰ «Κινημ. Αστέρας». Είναι ό μό
νος τρόπος νά παρακολουθείτε καί νά έξυπηρε- 
τεΐτε τήν έπιχείρησίν σας.

— "Οταν κρατείται δεμένους τούς τόμους τοΰ 
«Κινηματογραφικού ’Αστέρας», συμβουλεύεσθε 
ευκόλως καί πάντοτε τήν πολύτιμον, διά κάθε 
έπιχειρηματίαν, ύλην του.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Μ0Ν0ΠΩΛΙ0Ν ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

‘II Κυβέρνησις τοΰ ελευθέρου Κράτους τής 
’Ιρλανδίας προτίθεται νά έπιφυλάίη εαυτφ τά άπο 
κλειστικά δικαιώματα τής Κινηματογραφικής παρα
γωγής εις τήν Χώραν της.

Στούντιο πρόκειται νά ϊδρυθοΰν υπό τοΰ Κρά
τους, τά δέ πρώτα φί μ θά «γυρισθοΰν» κατά τήν 
προσεχή άνοιξιν.

“Αλλαι Έταιρίαι, αϊτινες θά έπεθύμουν νά «γυρί 
σουν» φ’>λμ εις τήν ’Ιρλανδίαν (Κράτος ελεύθερον), 
θά ώφειλον νά ζητήσουν τήν άδειαν τής Κυβερνή 
σεως, ελεύθερα νά δεχθή ή νά απόρριψη τήν πρό- 
τασιν.

—Στατιστικές (χρήσιμες καί σοβαρές γιά 
κάθε κινηματογραφιστή, διευθυντή Κινη 
ματογράφου, έμπορο ταινιών, παραγωγό, 
σκηνοθέτη, όπερατέρ) μόνον στής σελίδες 
τού «Κινημ. Άστέρος» δημοσιεύονται.

—Διευθυνταί Κινηματογράφων ! Ένισχύον 
τες τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα», ένισχύετε 
αύτάς ταύτας τάς Κινηματογραφικός ’Επιχειρή

σεις σας.

— Τό Πανεπιστήμιον 
Κινηματογράφου, είναι 
Άστήρ».

κάθε έπι 
ό «Κινημ

Χειρηματίου 
Ηθογραφικός

— Δέν είναι δυνατόν νά είναι κάνεις 
τογραφιστής, έάν δέν συμβουλεύεται τόν 

ματογραφικόν ’Αστέρα».

ΗΙνημα

'II Διεύθυνσις τοΰ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΕΡΟΣ
ΕΥΧΕΤΑΙ

είς τούς άναγνώστας του έπ’ εύκαιρίφ 
τοΰ νέου έτους 1935

0»τό πειό χαριτωμένο ζευγάρι τοΰ παγκοσμίου 
κινηματογράφου, ή γλυκυτάτη Ζαννέτ Μάκ 
Ντόναλντ καί ό άφθαστος Μωρίς Σεβαλλιέ, 
δπως εμφανίζονται είς τήν ύπερπαραγωγήν 
«Ευθημη χήρα» τοΰ Φράντς Λεχάρ, ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ άσσου τών σκηνοθετών "Ερνστ 
ΛοΟμπιτς. ‘Η ταινία αύτή ή όποια θά μάς πα- 

. ρουσιάση τόν μεγαλύτερον πλοΰτον διακόσμων 
πού παρουσίασε ποτέ ό κινηματογράφος έστοί- 
χισε περί τά 2000.000 δολλαρίων. Πρόκειται πε
ρί μιας ύπερπαραγωγής «Μέτρο Γκόλντουϊν- 

Μάγιερ» 1935 - 36...
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ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΝ
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—Αί διαφημιζόμενοι διά τού «Κινηματογρ 
Άστέρος» έπιχειρήσεις, όχι μόνον έξυπηρετοϋν 
έαυτάς. άλΛά ένισχύουν καί τόν «Κινηματογρ.
Αστέρα».

διευθυντής Κινηαατογράφου^ δέν 
επιχείρησίν του, έάν δέν συμβου- 
Κινηματογραφικόν 'Αστέρα».



ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ
"Εδιιξε τό δρόμο της σωτηρίας τοΰ κόσμου

H A. Ε.
Με τα δικά της αστέρια καί τής Ανεκτίμητες ταινίες της δείχνει το

Μέχρι σήμερον έηρόβαλλε τρεις ταινίςε, τρεις επιτυχίες

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ
[είς τό Πάνθεον] καί [είς τό Παλλάς]

ΤΟ ΖΟΣΛΕΗ
[είς τό Πάνθεον]

θά επακολουθήσουν:
TO ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ- ή πειό μεγάλη και πειό πρωτότυπη ταινία ποΰ 

έχει «γυρισθεΐ» μέχρι σήμερα. Σενάριο τοΰ ”Ιβ Μιράντυ. Σκηνοθεσία 
Μάρκ Ννιντιέ και Ζάκ Φεϋντέρ. Πρωταγωνιστούν όλοι οί μεγαλύ
τεροι γάλλοι ηθοποιοί, Γκ. Μορλαί, Μπουμπούλ, Ζούλ, Κονστάν 
Ρεμύ, Φρανσουάζ Ροζέ, Λεόν Μπελιέρ, Ρενέ Σαίν Σΰρ, κ.λ.π,κ.λ.π. 
Συμπράττουν ή μεγάλη ορχήστρα τοΰ Καζίνο ντε Παρί, ή μεγαλυ- 
τέρα χαβανέζικη ορχήστρα τοΰ κόσμου <ΡΙΚΟΖ ΚΡΕΛ ΜΠΑΝΤ» και 
ή πειό εύθυμη τζαζ τής Ευρώπης «ΡΕΫ ΒΕΝΤΟΥΡΑ»· Μουσική εί- 
δικώς συνταχθεΐσα άπό τόν Σάρλ. Τοΰκερ.

ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΝ TOY ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΖ, ή ύπερ- 
παραγωγή τοΰ διασήμου σκηνοθέτου Κούρτ Μπέρνχαρντ, μέ τήν 
Λουΐζα Οΰλριχ, Λούϊς Τρένκερ και Βίκτωρ Βαρκόνι.

Η ΑΡΤΟΠΩΛΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ» τ°ϋ γνωστού συγγρα- 
φέως Ξαβιέ ντε Μοντεπέν, μέ τούς Σαμσόν Φαινζίλμπερ, Μόνα Γκό- 
για, Σιμόν ΜπουρνταΙ, Σερμα'ιν Ντερμόζ(τής Κομεντί Φρανσαίζ).

ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝ- τ°ΰ Λεών Τολστόϊ, σκηνοθεσία Ραϋμόν Μπερ- 
νάρ, μέ τούς Σάρλ Μπουαγιέ καί Άνναμπέλλα.

ΣΑΠΦΗ- άπό τό ομώνυμον μυθιστόρημα τοΰ Άλφόνς Ντωντέ, μέ 
τήν μεγαλυτέραν ήθοποιόν τής Κομεντί Φρανσαίζ, Μαρύ Μαρκέ.

© ΤΥΧΟΔΙΟΚΤΗΣ- «πυ τό μυθιστόρημα τοΰ Άλφρέντ Καπύ. 
Σκηνοθεσία Μαρσέλ Λερμπιέ, μέ τούς Βικτώρ Φρανσέν, Άνρύ 
Ρολλάν καί Μπλάνς Μοντέλ.

Ι4ΐί ΙΟΥΛΙΟΥ· σενάριο καί σκηνοθεσία τοΰ Ρενέ Κλαίρ, μέ τήν 
τρισχαριτωμένη Άνναμπέλλα.

ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
πού ήταν πνιγμένος στήν αμαρτία

IV Ε.
δρόμο τής σωτηρίας σ’ όλες τής κινημ]φικές επιχειρήσεις πού 

βρίσκονται σέ στενοχώριες ___ „ , „

Ο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ- τοΰ Άνρύ Μπερνστάϊν, μέ τούς Γκαμπύ I 

Μορλαί καί Βικτώρ Φρανσέν.
ΤΑΡΤΑΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΑΡΑΣΚΗΝΑΣ- τοΰ Άλφόνς Ντω

ντέ. Σκηνοθεσίατοΰ Ραϋμόν Μπερνάρ [σκηνοθέτης τών ΑΘΛΙΩΝ].
ΑΓΟΝΙΑ ΑΕΤΟΝ- άπο τό συναρπαστικόν μυθιστόρημα τοΰ Ροζέ I 

Ρισμπέ, μέ τούς κορυφαίους τής γαλλικής σκηνής Κονστάν Ρεμύ καί 
Ζάν Ρενουάρ.ΙΔΕΟΔΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑ- σκηνοθεσία τοΰ Μπερτομιέ, μέ τήν Μαίρυ I 

Γκλόρυ καί τήν Άρλέτ Μαρσάλ.
ΤΟ ΠΛΗΡΗ^Α- άπο τό πασίγνωστον μυθιστόρημα τοΰ Κεσσέλ. [ 

Σκηνοθεσία Άνατόλ Λιτβάκ μέ τούς Ζάν Μυρά, Άνναμπέλλα, Σάρ?>. 
Βανέλ, Γκαμπριέλ Γκαμπριό, Ρολλάν Τουταίν, Ζάν Πιέρ ’Ωμόν.

Τ© Τ©ΥΝΕΛ· άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Κέλλερμαν, μέ τούς Ζάν I 
Γκαμπέν καί Μαντελέν Ρενώ. Σκηνοθεσία Κούρτ Μπέρνχαρντ.

ΦΡΟΫΛΑΪΝ ΝΤΟΚΤΟΡ- δράμα κατασκοπείας τοΰ Μακεδρνικοΰ I 
μετώπου καί τό όποιον θά «γυρισθή» είς Θεσσαλονίκην.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΑΡ1ΣΙΩΝ. μέ τόν Άρμάν Μπερνάρ [Ζούλ],τόν I 

Ζώρζ Τίλ, τής Όπερά ντέ Παρί καί τήν Σιμόν Μπουρντέ.Η ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ- ή εύθυμη οπερέτα τοΰ Λουΐ Βερ- I 

νέϊγ, σκηνοθετημένη άπό τόν Πιέρ Κολομπιέ, μέ τήν Έλβίρα Ποπέσκο.
Ο ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ ΤΗΝ ΒΑΓΚΟΝ ΛΙ. μέτόνΆλμπέρ Πρε- 

ζάν, Γκεόργκ Άλεξάντερ, Μαίρη Γκλόρυ, καί Νταριέ.
η moYmiiA- μέ τόν Βόριδα Κάρλωφ [Φράνκενστάϊν] ;
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Τέσσαρες περιπετειώδεις ταινίαι, ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΙ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΟΙ. Τ© ΓΕΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣ!, ΤΟ 
ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ Τ© ΝΗΣΙ ΤΟΥ 

ΔΙΑΒΟΛΟΥ
Δύο ταινίαι μέ τόν ΡΙΣΑΡ ΤΑΛΜΑΤΖ
Γέσσαρες ταινίαι μέ τόν ΤΟΜΜΙΞ

ΤΑΜΕΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ A. Ε. Κ. Ε. ΓΛΛΔΣΤΩΝΟΣ I, ΑΡ. ΤΗΑΕΦ. 24.339



ΑΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΔΕΙΤΕΡΑΙ
ΤΕΑΕΥΤΑΙΑΙ ύΗ/ΛΙΟΥΡΓΙΑΙ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

“ΡΕΓΚΙΝΑ,,
ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ 

€ΡΙΧ ΒΑΣΝΕΚ 
Έπί σεναρίου τοΰ ένδοξου ‘Ελβετού ποιητβΰ 

ΓΚΟΤΦΡΗΔ ΚΕΛΛΕΡ 
Tri συμπράξει τών διαπρεπών καλλιτεχνών 

ΛΟΥΪΖΑ ΟΥΛΡΙΧ 
ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛ/ΛΠΡΟΥΚ 

ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΟΒΑ 
ΑΝΤΑΛ/ΛΠΕΡ ΦΟΝ ΣΛΕΤθΦ 

Ενα δραματικό αριστούργημα πού τιμά τήν 
παγκόσμιον Κινηματογραφική Τέχνη

“ΝΤΕΡ ΡόΓΓΡΑΤΤΕΡ,,
(Προσωρινός τίτλος)

Μέχόν ΙΒΑΝ Π€ΤΡΟΒΙΤΣ 
τήν ΚΑ/ΛΙΛΛΗ ΧΟΡΝ 

κα. τήν περίφημη ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΤΖΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟΥΣ 
Σκηνοθεσία τοΰ διασήμου Ρ. ΡΑΝΤΟΛΦ 

’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις 
τής ’Ανωνύμου Εταιρείας 

“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! EHIXEIWEIE,, 
Ακαδημίας 5»

εμιιιιι ιι«ιμ<τιιρι·ιιη win num 
ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ K°iE

ΑΘΗΝΑΙ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦ. 21-239 τηλεγραφική διευθύνεις νταγκφιλμ -αθηναι

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ EH ΕΛΛΑΑΙ OPIiHfllU ΑΙΑ ΚΙΗΗΜΑΤΑΓΡΑΦΗΙΕΙί

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ACTUALITES : 
’Αντιπρόσωπος τών μεγαλυτέρων Ευρωπαϊκών και 

’Αμερικανικών Οϊκων.
ΔΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑΣΤΑΟΝΙΑΣ,δια- 
Όέτει εί'ικόν προσωπικόν και ειδικά μηχανήματα, 

πάντοτε ύπό τήν καλλιτεχνικήν καί τεχνικήν 
Διεύ^υνσιν τοΰκ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΓΑΖΙΑΔΗ
είδικώς σπουδάσαντος είς τήν ’Ακαδημίαν τοΰ Μονά
χου καί έργασύέντος έπί σειράν έτών είς τά Στούντιο 

τής ΟΥΦΑ έν Βερολίνω,
Διαθέτει τοςώραιοτέρας’Ελληνικάς ταινίας καίΖουρνάλ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ή ΝΤΑΓΚ°ΦΒΛΜ Κο πλουτίσασα τάς έγκατα- 
στάσεις της καί συμβληάείσα μετά τοϋ Οϊκου ΟΠΕΚ- 

ΦΙΛΜ διά τήν κατασκευήν όμιλουσών ταινιών, 
’Αναλαμβάνει τήν τεχνικήν καί καλλιτεχνικήν έκτέ- 
λεσιν όμιλουσών ταινιών Μ©ΥΕ>ΘΤ©Ν> διά τών 
άρτιωτέρων μηχανημάτων παγκοσμίου φήμης συστή 
ματος TOBISKLANG ώς καί τόν συγχρονισμόν άπό βω

βής είς ομιλούσαν ταινίαν, είς οίανδήποτε γλώσσαν.
’Εργασία εφάμιλλος τών Ευρωπαϊκών μεγάλων παραγωγικών Οίκων

ΤΑΧΥΤΗΣχοί ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ είναι ή βάσις 
τής εταιρίας μας.

I



ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΚΙϋΗΜΛΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Γραφεία: Ό4ος Βουκουρεστίου 1 

Μέγαρον Μετοχ. Ταμείου Στρατού 
ΑΘΗΝΑ!

Τηλεγρ. «Κινπάλ· — Τπλίφ. 24.434 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΑΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΚΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΙΙ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Γραφεία: Όδος Βουκουρεστίου 1 

Μέγαρον Μετοχ.Ταμείου Στρατού 
ΑΘΗΝΑ!

Τηλενρ.«Κινπάλ» — Τηλέφ.24.434

1· ΑΕΜΑ ΑΧΜΑΤΩΝ τό αριστούργημα τοΰ Μαμου- 
λιάν μέ τήν γόησσα Μάρλεν Ντήντριχ.

2· ΜΑΧΚΑΡΑΤ τό περίφημον έργον τοΰ συμπαθούς ήθο- 
ποιοΰ και σκηνοθέτου Βίλλυ Φόρστ. Πρωταγωνιστούν ή Πά- 
ολα Βέσσελυ, ό ’Άντολφ Βόλμπρικ και ή Όλγα Τσέχοβα.

3. ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ τοΰ σκηνοθέτου Νόϋ- 
φελτ μέ μουσικήν τοΰ περιφήμου Πάουλ Άμπράχαμ.

4· ΙΩΑΝΝΑ τοΰ Τουρζάνσκυ μέ τήν Γκαμπύ Μορλαι και 
τόν Άντρέ Λυγκέ.

ό. ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ τοΰ Γκέζα φόν 
Μπόλβαρυ μέ τήν Μάγδα Σνάΐντερ καί τόν Βόλφ Άλμπαχ 
Ρέττυ.

6. ΖΟΥΖΟΥ υπέροχος Κομεντί τοΰ Μάρκ Άλεγκρέ μέ 
τήν γνωστήν μας ΖΟΖΕΦΙΝ ΜΠΑΙΚΕΡ και τόν Ζάν Γκαμπέν

7· ΓΙΑ Λ-ΙΓΙϊ A.FJLEEEE μέ τούς Χάρρυ Μπώρ 
και Πιέρ Μπλανσάρ.

8. ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ή 
μεγάλη επιτυχία τοΰ ΆνρΙ Γκαρα και τής Μέγκ Λεμονιέ.

9. ΦΛΙΔΛΡΑ τοΰ Λ. Γκασνιέ μέ τήν Μαρ'ι Μπέλ.

10· ΠΟΛΙΣΙΝΕΛ τοΰ Άμπέλ Γκάνς μέ τήν Μαρ'ι Μπέλ.

11. ΑΣΤΕΡΙ ΠΕΦΤΕΙ ΑΤΧΟ ΤΟΝ
ΟΑ τοΰ σκηνοθέτου Μάξ Νόϋφελτ μέ τόν πε
ρίφημον τενόρον Γιόζεφ Σμίθ.

12. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ τό
κομψοτέχνημα τής Μάγδας Σνάΐντερ και τοΰ Λέο Σλέζακ.

μέ τόν γόητα Άνρ'ι Γκαρα.

14. ΟΚΥΡΙΟΣ μέ τήν Μπέττυ Στόκ-
φιλτ και τούς Μπαρόν Φις και Νοέλ Νοέλ.

15. τό αριστούργημα τής Συλ-
βίας Σίντνεϋ και τοΰ Κάρρυ Γκράν.
Σκηνοθεσία Μάριον Γέριγκ.

μέ τήν Ίρέν ντέ Ζιλαχί.
17. ETSI EE SIMQN ή γνωστή μεγάλη

θεατρική έπιτυχία μέ τήν Λεμονιέ καί τόν Άνρί Γκαρά.

18. ΕΣΕΙΝΓΑ. ΤΤΟθΩϊ μέ τόν περίφημον τενόρον Λουΐ 
Γκραβέρ καί τήν Καμίλλη Χόρν.

19. ΤΡΕΔΛΗ UEPIHETEIA ΤΙϊΣ
Λ, Α. Ύ*  μέ τήν Ίρέν ντέ Ζιλαχί και τόν Τιμπόρ 

φόν Χαλμάϊ.
20. ΤΟ ASQENES μέ τήν Μέγκ

Λεμονιέ καί τόν Άντρέ Λυγκέ.

ΑΙΙΟΜΔΕίεΤΣΪΕΗ:
IRMBTAAAITXIS

Αντιπρόσωπος 
Έν Μακεδονία καί Θράκη

ΑΡ ΜΕΝΔΡ1ΝΘΣ
όδός Τσιμισκή άρ. 7

Οεεσαλονίκη

ΕΚΛ Al Ρ ’Αντιπρόσωπος 
έν Μα»εδονία κχί Θράκη

ΑΡ ΜεΝΔΡΙΝΟΣ

όδός Τσιμ.σκϋ άρ. 7 
Θεσσαλονίκη



ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ ΦΙΛΜ I Κ. ΣΟΥΛΙΑΗΣ
ί. ΠΑΠίΙΑΛΕΞΑΝΛΡΟΥ & Σ1*
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 43(ΜΕΓΑΡ0Ν ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ)

Ιον ΠΑΤΩΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ No 2

ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΦ 24.241

Παραγωγή, άγορά πώλησις, και έκ· 
μετάλλευσις ταινιών δλων τών 

παραγωγών.
Κινηματογράφηαις έπικαιροτήτων

(ΖΟΥΡΝΑΛ *λ.π.)  
Διαϋ'έτομεν προς πώλησιν και ένοι- 
κίασιν μηχανάς προβολής μί πλήρης 

έγκατάστασιν Μούβιτον.
Κόλλα είς χϋμα άρίστης αυγκολητι 

κής δυνάμεως

ΤΑΙΝΙΑΙ ΕΙίΑΧΒΕΙίΜ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
1. 0 ΤΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ μέχόν 

Κέν Μάϋναρ.
2. 0 ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ μέ τόν Κέν Μάϋναρ
3. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6ΑΝΑΤ0Υ Αεροπο

ρικόν.
4. ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΗΤΙ μ  τόν 

Ριχάρδο Κορτέζ.
*

5. 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΛΣ™ Στρά- 
ους.

6. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΟΞ Καρνέρα
Σάρκεϋ

7. » » Μπάερ —
Σμέλινγκ

Θά ακολουθήσουν περί τάς 10 ταινίαι

ΑΘΗΝΑΙ
ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΤΟΑ ΙΝΤΕΑΛ)

ΑΙΟΡΑΠΠΑΗΣΙΣΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ
Κινηματογραφικών Ταινιών δμιλου- 

σών και βωβών

ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΤΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΝΥΧΤΕΣ ΣΑΓΓΑΗΣ πολεμά περιπετει
ώδης ομιλούσα γερμανιστί.

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ αστυ
νομική δμιλοΰσα γερμανιστί.

ΝΥΦΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ περιπετειώδης 
στη Ζούγκλα.

Η ΚΟΛΑΣΙΣΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ περι
πετειώδες δράμα τών πετρελαιοπη
γών. ‘Ομιλούσα αγγλιστί.

16 ΟΡΓΙΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ 
δράμα περιπετειώδες θαλασσινόν.

ΓΕΝ. ΛΝϊΙΙΙΡΟΣδΙΙΕΙΛ HI’ OAHU INN [AMAH 
τών καλυτέρωνΑΡΒΟΥΝΩΝ 
τοΰ κόσμου τής γαλλικής 'Εταιρίας

ΚΟΜΠΑΗΥ ΛΟΡΕΙΙHTE ΙΜΙ ΟίΡΙ
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΛΟΓΙΚΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15«)ο 

"Εναντι δλων τών άλλων καρβούνων 
οίασδήποτε μάρκας

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΑΣ
ββββββΜΜββ™■■«.■■■«.■mJ

1334 - 1935 
ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΗΧ 

.«ΦΟΒ <Φ>ΙΛΜ ΕΛΛΑΣ

ΠΡΩΤΗ είς εμπορικός ταινίας
ΠΡΩΤΗ είς άριΌμόν προβληθεισών ταινιών
ΠΡΩΤΗ είς έκμετάλλευσιν ταινιών

Έν Άθήναις έπαίχθησαν είς πρώτην προβολήν 
εφέτος αί ακόλουθοι 25 ταινίαι μας : ———

1· AOABOm
2. ΓΟΛΓΟΟΑΧ ΑΤΒί^ΑΧΟΕΒΖΗΧ
3. Ο ΛΟΧΑΓΟΧ ΤΟΝ ΚΟΖΑΚΟΝ
4- ΑΠΟΨΕ ©ΑΡΟΗΧ ΚΟΝΤΑ (ΜΟΥ
5. ΧΤΑΥΡΟΧ KAD ΧΠΑ@Β
6. ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΗΓΑΓΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ
τ ΚΟΛΑΧΒΧ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΤ
8· Η ΧΟΥΖΑΝΝΑ EDMAD ΕΓΟ
9· EKABKHXBX ©HP DON

10. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
11. β^ΑΥΡΗ ΚΟΛΑΧΒΧ
12· © ΔΑΒΙ^ΟΜ ΤΗΧ ΖΟΥΓΚΛΑΧ

·13· ΤΧΑΡΛΥ ΤΧΑΝ
14. ΕΗΠΡΕΧ ©ΡΒΑΜ
15. ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΧΑΡΑΣ
16· zmoKY
IT Ο ADKTATOP
18. ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 33
19· ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ (ΜΕΛΟΑΒΑ
20. © ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΝ ΧΥΝΟΡΟΝ
2ΐ· Ο ΑΓΝΟΧΤΟΧ ΕΡΑΧΤΗΧ
22. ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΦΑΚΒΡΗΧ
23. Η ΠΑΓΚΟΧ^ΒΟΧ ΟΥΕΛΛΑ
24. ΚΑΡΑΒΑΝ γαλλική

γαλλική μέ ιόν Σάρλ Μπουαγιέ
» μέ τήν Δωρ. Τζόρνταν 

ισπανική μέ. τόν Ζοζέ Μοχίκα 
γερμαν. μέ τήν Τζέννυ Γιούγκο 
ισπανική μέ τόν Ζοζέ Μοχίκα 
γαλλική μέ τόν Άνρύ Γκαρά 
αγγλική μέ τέν Σπένσερ Τρέϊσυ 
γαλλική μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ

» μέ τόν Ρενέ Ράύμον 
ισπανική μέ τόν Ραούλ Ρουλιέν 
γαλλική μέ τόν Νίγκελ Μπρούς 

Θηρία
αγγλική μέ τόν Γουώρν. Όλαντ 

>
» μέ τόν Βίκτωρ Τζόρυ
» μέ τόν Βίκτωρ Τζόρυ 

γαλλική μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ
» μέ τόν Άντρέ Λυγκέ 

ισπανική μέ τόν Ζοζέ Μοχίκα 
άγγλική μέ τόν Τζ. Ο’Μπριάν 
ισπανική μέ τόν Ραούλ Ρουλιέν 
άγγλική μέ τόν Βίκτωρ Τζόρυ 
γαλλική Παγκ. πολ. ίστ. 40 ετών 

μέ τούς Μπουαγιέ καί Άναμπέλλα
25. ΓΥΝΑΒΚΕΧ ΟΛΟΥ TOY ΚΟΣΜΟΥ άγγλική τόν Β. Μάκ Λαγκλέν

ΑΘΗΝΑΙ
Πλατεία Κάνιγγος—Άριθ. Τηλεφ. 22-654—Τηλεγραφήματα «Φόξφιλμ».
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ΤΑ ΕΡΓΑ noy ΟΑ ΚΑΤΑΠΛΜΖΟΥΝ

ΕΑΙ ΟΜΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΠΡΟΧΩΡΕΙ στο ΔΡΟΜΟ ΤΟ\

'Ιστορία έρωτος μιας εκατονταετίας

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑ

Πρωταγωνιστούν:

ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ 
ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΥ 
ΡΕΤΖΙΝΑΛ ΝΤΕΝΝΥ 
ΡΑΟΥΛ ΡΟΥΑΙΕΝ

Κ. ΑΡΑΒΑΝ 
[ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ]

Πρωταγωνιστούν:

ΣΑρΛ /ΛΠΟΥΑΠΕ Σκηνοθεσία:

ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ ερ,χ Τ2*ΓΕΛ
ΠΙΕρ ΜΠΛΑΝΣΑρ Μουσική :
ΚΟΝΤΣΙΤΑ ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ βερνερ χε ι man
ΑΝΤρΕ /ηΠΕρΛΕ

Παραγωγή :

ΓΟΥΪΝΦΙΛΔ ΣΙΧΑΝ

Σκηνοθεσία :

ΤΖΩΝ ΦΟΡΝΤ

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1930 γράφοντες, μετά τοΰ 
έκλεκτοϋ καί ά/απητοΰ συναδέλφου κ. Ro— ,Μ.ι, τόν 
απολογισμόν τής ληγούσης τότε περιόδου, έτιτλοφο- 
ρήσαμεν τό σημείωμά μας ώς άνωτέρω ΤΗτο ή έπο 
χή τής έμφανίσ^ως τεΰ όμίλοΰντος είς τήν πόλιν μας; 
οπότε ό κινηματογράφος ·. ύρίσκετο άκόμη είς δια« 
φόρους δοκιμάς καί έρεύνας. καί έπεζήτει νά εΰρη 
τήν άκολουθητέαν δδόν. Σήμερον, υσ ερα άπό τ σ- 
σαρα έτη. δ τίτλοτ -Θλιβερά τριμηνία» έπανέρχεται 
είς τήν μνήμην μου, διότι μοϋ φαίνεται δτι χαρακτη
ρίζει Επακριβώς τό διαρρεϋσαν χρονικόν διάστημα 
τήκ τρεχούσης περιόδου.

Ό Κινηματογράφος S έοχιιαι κρ σιν, όχι υλικήν Οσον 
ηνευ ατικήν Αύτή είναι μία αλήθεια ή οποία πρέ
πει νά κατανοηθή άπό πάντας

Τό κοινόν άγαπά καί ύποστη. ίζει τόν καλόν κι
νηματογράφον. "Οταν δ θεατής έχει τήν βεβαιότητα 
δτι τό φίλμ πού πρόκειται νά παρακολουθήση είναι 
έργον πραγματικώς ένδιαφέρον, διαθέτει ευχαρίστως 
τό ποσόν τών 27 ή 17 δραχμών, πολλάκις μέ θυσίαν 
άλλων άναγκών του (διότι καί δ κινηματογράφος 
έχει καταντήσει άνάγκη πλέον διά τό κοινόν) διά νά 
τό ϊδη. Άπόδειξις δτι κατά τήν προβολήν τών όλίγων 
έκλεκτών έργων πού παρουσίασαν έφέτος, υί κινημα
τογράφοι μας ήσαν ύπερπλήρεις.

Οί έπιχειρημαιίαι μας, καί αύτό είναι πρός τιμήν 
των, έφρόντισαν νά έξαοφαλίσουν μέ μεγάλας ύλι- 
κάς θυσίας ότι δή&ιν μεγάλον καί εκλεκτόν εργον πα- 
ρήγαγεν δ παγκόσμιος κινηματογράφος 'Αλλά δυ
στυχώς άπό τά 65 περίπου, διαφόρων έθνικοτήτων, 
προβληθέντα φίλμς, έλάχισια ικανοποίησαν τάς αι
σθητικός καί πνευματικός απαιτήσεις μας.

Έκεΐνο πού χαρακτηρίζει, κατά κανόνα, τά προ
βληθέντα έργα είναι δτι αίσθητώς ύστεροϋν άπό άπό
ψεως σενάριο. Τά περισσότερα τούτων είναι τόσον 
άνόητα. ώσιε φθάνει τις μέχρι τοΰ σημείου νά διε- 
ρωταται, έάν ΰπάρχη κρίσις συγγραφέων άνά τόν 
κόσμον. Πρέπει μάλλον νά παραδεχθώμεν δτι πταί- 
ουν τόσον οί παραγωγοί ταινιών, οί όποιοι δέν φρον
τίζουν νά προσεταιρισθοΰν τά καταλληλότερα πρό
σωπα, δσον καί οί συγγραφείς, οί όποιοι ή άγνοοϋν- 
τες τάς άνάγκας καί άπαιτήσεις τής κινηματογρα
φικής τεχνικής δέν έπιτυγχάνουν νά γράψουν συμφώ- 
νως πρός αύτάς, ή έξακολουθοΰν νά θεωρούν τόν 
κινηματογράφον ώς κατωτέραν τέχνην καί δέν άπο- 
δίδουν τήν δέουσαν σημασίαν είς αύτόν.. ’ Αλλο κα
κόν, τό όποϊοτ πρέπει' νά μελετηθή σοβαρώς άπό 
τούς ένδιαφερομένοος είναι αί διασκευαί φιλολογι
κών^ έργων, αί δποΐαι συντελούν τά μέγιστα εις τήν 
κακήν φήμην πού έξακολουθεϊ νά έχη είς ώρισμέ- 
νους κύκλους ή κινηματογραφική τέχνη ’Ελάχιστα 
φίλμς, πού έλήφθησαν άπό μυθιστορήματα ή θεατρι
κά έργα ήσαν άντάξια τοΰ πρωτοτύπου. Τά περισσό
τερα ή προδίδουν καί κατακρεουργούν τό έργον έκ 
τοΰ όποιου ένεπνεύσθησαν, ώς λ.χ. ή «Νατά-, ή έμ- 
μένοντα είς τό γράμμα τοΰ πρωτοτύπου καταντούν 
κουραστικά καί κακότεχνα κατασκευάσματα

Άλλ' άς έλθωμεν εις τό θέμα πού κυρίως μάς 
ένδιαφέρει. Είς τό διάστημα τών τριών μηνών πού 
διέρρευσαν, προεβλήθησαν είς τούς κεντρικούς κινη 
ματογράφους τών ’Αθηνών (’Αττικόν, ’Απόλλων, Παλ- 
λάς, Πάνθεον, Σπλέντιτ, Τιτάνια) 62 φίλμς πρώτης 
προβολής. ’Εκ τούτων, 30 ήσαν γερμανικής προελεύ- 
θεως, 15 γαλλικής, 13 άμερικανικής, 2 άγγλικής, 1 
έλληνικής καί 1 τουρκικής.

Παρά τάς άντιθέτους προβλέψεις, έπεκράτησεν

Ύπό κ. ΒΙΩΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ

έφέτος καί πάλιν ή γερμανική παραγωγή. Διατί; 
"Ενα άκόμη έρώτημα πού μένει χωρίς άπάντήσιν. 
Άπό τά 30 γερυανικά φίλμς είναι ζήτημα έάν δυνά- 
μεθα νά ξεχωρίσωμεν 4—5 πραγματικώς καλά. ΤαΟ- 
τα είναι: «Ό άρχων τοΰ κόσμου» τοΰ Κάρλ Χάρτλ, 
μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ καί τήν Χέλμ, -S O.S*  τοΰ 
Δόκτωρος Φάνκ. «Τό τελευταΐον βαλς τοΰ Σοπέν» καί. 
«Τό Μάρς τών Ούσσάρων , άμφότερα όφειλόμενα είς 
τόν Γκέζα φόν Μπόλβαρυ, καί ή Μασκαράτα- τοΰ 
Βίλλο Φόρστ μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ Άπό τά λοι
πά μερικά παρακολουθοΰνται άπλώς άκούραστα, ώς 
λ χ. «Πριγκήπισσα τοΰ Τσάρντας , «Μαρίτα-, «θές 
δέν θές θά μ’ άγαπήσης», «Τουραντό .

Διατί λοιπόν αύτή ή ιδιαιτέρα προτίμησις τών έπι- 
χειρηματιών μας πρός τό γερμανικόν φίλμ;

Ή Γαλλική παραγωγή δέν μάς έδωσεν έφέτος κα
νένα άριστούργηυα Είναι δμως άληθές δτι ό μέσος 
δρος τών προβληθέντων γαλλικών έργων είναι άνώ- 
τερος τοΰ μέτριου Έάν θελήσωμεν νά σημειώσωμεν 
τά έκλεκτότερα, ή προτίμησις μας στρέφεται πρ5ς τούς 
«Άθ> ίους» τοΰ Ραομόν Μπερνάρ (άξιέπαινος προ
σπάθεια πιστής άποδόσεως τοΰ μυθιστορήματος τοΰ 
Ούγκώ) καί τό «Μεγάλο παιχνίδι» τοΰ Ζάκ Φεΰντέρ.

Άπό τά άμερικανικά φίλμς ύπερτερεΐ άναμφισβη- 
τήτως ή «Βασίλισσα Χρηστίνα» τοΰ Ρούμπεν Μαμου- 
λιάν, μέ τήν μεγάλην Γκάρμπο, ή όποια σημειώνει 
ε'ις τό έργον αύτό τήν ώραιοτέραν δημιουργίαν τής 
θαυμαστής της καρριέρας. Ή «Βασίλισσα Χρηστίνα» 
είναι, κατά τήν γνώμην μου, καί τό καλλίτερον φίλμς 
τής περιόδου Ακολουθούν : «Είς τό περιθώριον τής 
ζωής-, λεπτώτατον έργον τοΰ Τζών Στάλ, ύπέροχα 
έρμηνευόμενον άπό τήν Ίρέν Ντάν, καί τό «Μπάττερ- 
φλάυ», τό όποιον κυρίως διακρίνεται διά τό άφθα- 
στον παίξιμο τής πρωταγωνίστριας του Σΰλβίας'Σίν- 
τνεϋ, Τό «^Άσμα Ασμάτων» παρά τά όνόματα τοΰ 
Μαμουλιάν καί τής Ντήτριχ, δέν ύπήρξεν άντάξιον 
τών προσδοκιών μας.

Άπό τά δύο προβληθέντα άγγλικά, «Περιπλανώ- 
μενος ’Ιουδαίος» καί « "Οταν ήμουν κατάσκοπος», κα
νένα δέν μάς ικανοποίησε. Άς άναμείνωμεν τό «Τέ
λος τοΰ Δόν Ζουάν», τοΰ Κόρντα, μέ τόν Ντούγκλας 
Φαίρμπανκς πατέρα, διά τό δποΐον θρυλλοΰνται πολ
λά τά καλά.

'Όσον άψορά τό έλληνικόν «Σάς ζητοΰν στό τη
λέφωνο», καί τό τουρκικόν «Λεμπλεμπιτζή Χόρ-χόρ 
Άγά» καλλίτερα νά μή γίνεται λόγος.

"Οπως έμφαίνηται έκ τών άνωτέρω, ένα τόσον μι
κρόν ποσοστόν έκλεκτών φίλμς, είναι δμολογουμέ- 
νως άποκαρδιωτικόν καί δικαιολογεί πληρέστατα 
τόν τίτλον τοΰ παρόντος «Μία θλιβερά τριμηνία».

Νά έλπίσωμεν είς μίαν ταχεΐαν βελτίωσιν τής κα- 
ταστάσεως; Μόνον μοιρολατρικώς κρίνοντες τά 
πράγματα θά ήδυνάμεθα νά τό πιστεύσωμεν, έφόσον 
ή σημερινή κρίσις, πνευματική έπαναλαμβάνω, πού 
μαστίζει τόν παγκόσμιον κινηματογράφον, όφείλεται 
είς βαθύτερα αίτια, τά όποια οί άμέσως ένδιαφερό ■ 
μενοι φαίνεται δτι δέν φροντίζουν νά έξουδετερώ- 
σουν, καί νά φέρουν τήν κινηματογραφικήν Τέχνην 
είς τό έπίπεδον πού έχει δλα τά δικαιώματα νά κα 
τέχη-

— Κρατάτε και φυλάγετε με προσοχή τά τεύχη 
τοΰ «Κινηματογραφικού ’ Αστέρος». Αποτελούν 
τόν δ&ηγό παντός Κινηματογραφιστοΰ,
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Η ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

XIΑΙΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ
Κατά Σ)βριον τρέχοντος έτους ή Άν.Έτ. Cinetnec 

canica τοΰ Μιλάνου έπραγματοποίησε τήν ΧΙΛΙΟ
ΣΤΗΝ έγκατάστασιν τών ηχητικών μηχανημάτων της.

Τό εύτυχές αύτό γεγονός έορτάσθη ύφ’ δλου τοΰ 
προσωπικού τής έταιρίας «Σινεμεκάνικα» δπερ 
ύπό τήν ηγεσίαν τών διευθυντών αυτής έξέδραμε 
τήν 30ην Σ)βρίου είς τήν παρά τήν λίμνην τοΰ Como 
πόλιν Pallanza ένθα τούς ύπεδέχθησαν α'ι διοικητι
κοί και στρατιωτικά! άρχαί τής πόλεως εχοντες έπί 
κεφαλής τόν Δήμαρχον αυτής, τό συμβούλιον τής 
όργανώσεως Ντοπολαβόρο τής πόλεως, άντιπροσω- 
πεϊαι τών παλαιών πολεμιστών, κλπ. έθνικιστικών 
οργανώσεων μετά τών σημαιών των.

Ήγουμένης τής Μουσικής τής πόλεως οί έκδρο- 
μεϊς, εις ους μετεΐχον δλοι οί κατά πόλεις άντιπρό- 
σωποι τής «Σινεμεκάνικα» καί πολλοί τών πελατών 
της, μετά τών άρχών μετέβησαν είς τό Μνημεΐον 
τών πεσόντων ένθα κατέθεσαν στέφανον τηρήσαν-ες 
σιγήν ενός λεπτού, είτα είς τό Μαυσωλεΐον τοΰ 
Στρατάρχου Καντόρνα δπου κατέθεσαν επίσης στέ
φανον. Έκεΐθεν διηυθύνθησαν είς τήν Μητρόπολιν τής 
Pallanza ένθα έτελέσθη δοξολογία μετά τό πέρας 
τής όποιας ό γραμματεύς τοΰ ’Οργανισμού τοΰ άνα- 
μορφωτικοΰ κιν)φου, ώμίλησε διά τήν έπιτευχθεΐσαν 
πρόοδον τής «Σινεμεκάνικα» ήτις, ώς ειπεν, έπετε- 
λέσθη ύπό τήν καθοδήγησιν τής θείας Προνοίας.

Τήν δοξολογίαν έπηκολούθησε δεξίωσις τών εκ
δρομέων είς τήν Δημαρχίαν τής πόλεως καθ’ ήν ένέ- 
γραφον τό όνομα τής -Σινεμεκάνικα» έπί τοΰ κυανο- 
χρώμου λευκώματος τιμής.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη γεΰμα είς τό ^ενοδο- 
χεΐον «‘Ωραία Θέα» δπερ έτίμησαν αί άρχαί τής 
πόλεως. Κατ’ αύτό άνεγνώσθησαν τά ληφθέντα άνα- 
ρίθμητα συγχαρητήρια τηλ)τα έκ μέρους διαφόρων 
άρχών, προσωπικοτήτων καί πολλών πελατών τής 
«Σινεμεκάνικα» δ δέ Πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου 
αύτής άξιότιμος κ. Mauro λαβών τόν λόγον καί άπο- 
τεινόμενος πρός τούς εργαζομένους έν τή «Σινεμε- 
κάνικα» άνέφερε διά συγκινητικών λέξεων τήν σκλη
ρόν πορείαν πού διέτρεξαν διά νά φθάσουν είς τά 
άξιόζηλα αύτά αποτελέσματα άτινα είνε καρπός τής 
παραδειγματικής όργανώσεως τής εργασίας παρά 
τή «Σινεμεκάνικα» ήτις αποτελεί μίαν μεγάλην οικο
γένειαν ώς έκ τής έγκαρδίου, έντιμου καί φιλικής 
συνεργασίας μεταξύ κεφαλαίου καί έργασίας, διευθυν
τών καί έργατών, τοΰ οίκου καί τών πελατών του ώς 
καί τών προμηθευτών του. ΆφοΟ κατεσκεύασεν εκα
τοντάδας χιλιάδων βωβών μηχανών έν τή αρκετά 
μακρά ζωή της, έργαζομένη πάντοτε δι’ Ιταλικών 
κεφαλαίων, Ιταλών διευθυντών καί ’Ιταλών τεχνι
τών καί έργατών, άφοΰ έφθασε νά τελειοποιήση 
ταύτας είς βαθμόν ώστε νά συναγωνίζωνται λίαν 
έπιτυχώς δλους τούς οίκους τοΰ έξωτερικοΰ, διά τής. 
συνεχοΰς έξελίξεως καί βελτιώσεως τής παραγωγής 
της, έπροΧώρήσε είς τήν κατασκευήν τών ήχητικών 
έγκαταστάσεων ένθα έπαρούσίασεν αποτελέσματα 
αληθώς αξιόλογα, προβαδίζουσα δέ έν τή έξελίξει 
αύτών διαρκώς έξησφάλισε τήν τελείαν έπικράτησιν 
τόσον έν τή χώρα μας δσον καί είς πλείστας χώρας 
τοΰ έξωτερικοΰ. Αί ήχητικαί εγκαταστάσεις παρα
γωγής μας έπεκράτησαν ήδη είς τήν ’Ισπανίαν, Πορ- 
τογαλλίαν, Πολωνίαν. Ελλάδα καί αύτάς έτι τάς 
Ινδίας.

‘Η συνεχής άπονομή τιμητικών διακρίσεων ών 
τελευταία ή προτίμησις ήμών έν τή Διεθνή ’Εκθέσει, 
τής Βενετίας, είνε ενδείξεις περιφανείς τής έπιτε- 
λεσθείσης έργασίας μας ώς αί τελευταίοι κατα- 
σκευαί έμφανίζονται διά τών ήχητικών μηχανημάτων 
Victoria V καί Victoria VII, άτινα έτυχον τής γενικής 
επιδοκιμασίας κριθέντα καί ύπ’ αύτών τών άνταγω-

νιστών μας ώς ασυναγώνιστα. Τελευτών συνεστη- 
σε πρός δλους τούς έργαζομένους, τήν συνέχισιν 
μετά τής αύτής ζέσεως τών προσπαθειών των, καί 
ηύχαρίστησε θερμότατα δλους τούς μετασχόντας 
τής εορτής διά τάς συγκινητικός των έκδηλώσεις.

Ώμίλησεν είτα ό Δήμαρχος τής πόλεως Pallanza, 
έκφράσας τήν άμετρον εύχαρίστησίν , του διά την 
συμμετοχήν του είς μίαν τόσον σεμνήν έορτήν τελου- 
μένην πρός έπιβράβευσιν τοσαύτης άξιολόγου εργα
σίας ήτις τιμά δχι μόνον τήν Cinemeccanica άλλα 
καί ολόκληρον τό Ίταλι όν Κράτος, ώστε νά πα- 
ρέχη αύτώ τό δικαίωμα τής υπερηφάνειας.

Τελευταίος έλαβε τόν λόγον, δ άντιπροσωπος 
τής όργανώσεως Ντοπολαβόρο της Pallanza έκφρα- 
σας τόν ενθουσιασμόν αύτοΰ διά τό, έπιτελεσθεν 
έργον καί τόν θαυμασμόν του διά τήν επικρατούσαν 
άγαστήν άρμονίαν μεταξύ δλων τών εργαζόμενων 
έν τή «Σινεμεκάνικα» ήτις καί έπέφερε τα έορταζο- 
μενα αποτελέσματα.

ΓΑΛΛΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ

Κατά πληοοφορίας έκ Παρισίων, δ Διευθυντής 
τής Γαλλικής R ΚΌ. κ. Harry Lensim ταξειδευει 
κατ’ αύτάς άνά τά Βαλκάνια, μέ τόν σκοπον^οπως 
πώληση είς διαφόρους χώρας τήν έφετεινήν ως και 
τήν έπικειμένην παραγωγήν ταινιών τής R_. Κ. CL

Πρώτη επιτυχία τοΰ ταξειδίου_ του υπηρξεν η 
πώλησις τοΰ συνόλου τής παραγωγής 1933-34 και 
1934 - 35, συμπεριλαμβανομένων τών μικροταινιων, 
είς Ρουμανίαν ένθα μέχρι σήμερον δέν άντεπρο-

Ή χαριτωμένη καλλιτέχνις Άλίς Φαίϋ, ήτις 
πρωταγωνιστεί είς τήν νέαν ταινίαν τής Φόξ 
φίλμ «Σκάνδαλα», έπιθεώρησις τοΰ , διασήμου 

μουσικοσυνθέτου Τζώρτζ Χουάΐτ·

Τόν τελευταϊον καιρόν, ή φωτογραφική τεχνική 
έπραγματοποίησε πραγματικά θαύματα. Μέ ένα νεώ 
τατον μηχάνημα, επιτυγχάνεται ή λήψις 8O.Q0O φω
τογραφιών είς ένα δευτερόλεπτου, μέ άλλα λόγια 
800 είς κάθε εκατοστόν τοΰ δευτερολέπτου !

’Έτσι ανοίγεται ένα καταπληπτικόν πεδίον ερευ
νών καί εφαρμογών διά τήν επιστήμην καί τήν τε
χνικήν. Φαινόμενα πού έφαίνοντο περιβεβλημένα 
άπό μυστήριον, διότι εξελίσσονται αστραπιαία, ήμπο- 
ροΰν τώρα νά μελετηθούν άνετα μέ τό νέον αύτό 
δπλον τής προόδου Είναι αναρίθμητα τά παραδείγ
ματα τέτοιων φαινομένων, πού συμβαίνουν είς ένα 
δέκατον τοΰ χιλιοστού τοΰ δευτερολέπτου. Τό αν
θρώπινον μάτι δέν κατορθώνει νά διακρίνη δ,τι 
εμφανίζεται καί εξαφανίζεται είς διάστημα δλιγώτε- 
ρον τού εκατοστού τού δευτερολέπτου.

Ποιος προφθάνει νά ϊδή τό πέρασμα μιας σφαί
ρας, τήν έκρηξιν ενός χημικοΰ μίγματος, τόν παλμόν 
ενός ελατηρίου; Πώς νά παρακολουθήσωμεν τήν 
περιστροφήν ενός μοτέρ, πού γυρίζει μέ ταχύτητα 
10.000 στροφών εις τό λεπτόν ;

Τώρα, χάρις είς τήν νέαν καταπληκτικήν έπι- 
νόησιν, άποτυπώνεται είς τήν φωτογραφικήν πλάκα 
κάθε φάσις αύτοΰ τοΰ φαινομένου. Μία στροφή τού 
μοτέρ, π χ. φωτογραφίζεται 8 φορές, καί επομένως 
ήμπορεΐ νά μελετηθή λεπτομερώς ή κίνησίς του.

Αί φωτογραφίαι βγαίνουν επάνω είς ένα φίλμ 
έν κινήσει. Ό συνηθισμένος φακός έχει άυτικατα- 
σταθή άπό 8 φακούς τοποθετημένους κυκλικά καί 
κινητούς επίσης. Τήν στιγμήν πού δ κάθε φακός 
περνά εμπρός άπό τό φίλμ, ένας δίσκος μέ είδ κός 
δπάς παίζει τόν ρόλον τού διαφράγματος καί άφή- 
νει δσον άνοιγμα χρειάζεται διά τήν φωτογραφίαν.

’Έπειτα, τό φίλμ ήμπορεΐ νά προβληθή επάνω 
είς ένα συυηθισμέυου κινηματογραφικόν πανί. Έτσι, 
βλέπομεν πράγματα πού έμειναν άόρατα ώς τώρα 
διά τά μάτια μας, διότι έξηφανίζοντο ταχύτατα.

Ένα άπλούν φτάρνισμα φωτογραφίζεται επάνω 
εϊς μισό χιλιόμετρον φίλμ!

Εξαιρετικά ένδιαφέρουσαι είναι αί μεταβολαί, 
τας οποίας παθαίνει μία σταγών, δταν πέση επάνω 
είς μίαν επιφάνειαν νερού. Τήν βλέπει κανείς νά 
κατεβαίυη αργά. Έπειτα, ήμπορεΐ νά έξετάση τό 
σχήμα -ιού λαμβάνει κατά τήν στιγμήν τής επαφής 
της μέ τό νερό, τήν άντίδρασιν πού επακολουθεί, 
τήν άναπήδησιν τής σταγόνος, τήν μεταβολήν της 
είς ένα υγρόν στεφάνι, καί τέλος τάς διαφόρους 
μεταμορφώσεις τοΰ στεφανιού αύτοΰ, μέχρι τής 
στιγμής πού ήσυχάζει πάλιν τελείως τό νερό.

Είναι επίσης πολύ διδακτική ή φωτογράφησις 
μιας σφαίρας, πού βγαίνει άπό ένα δπλον. Τό βλήμα 
φαίνεται νά κινήται άργά, σάυ... άνυπότακτον γαϊ
δουράκι, τό δποΐον δέν θέλει νά εγκατάλειψη τόν 

σταΰλον του! Έπί τέλους ξεπροβάλλει δλόκληρον 
καί αρχίζει τόν δρόμον του είς τόν άέρα.

Διακρίνονται τελείως δλα δσα συμβαίνουν είς 
κάθε στιγμήν, έπί παραδείγματι αί μετατοπίσεις 
τοΰ άέρος, καθώς καί κάθε άλλο σχετικόν φαι- 
νόμενον.

Τό ίδιον ήμπορεΐ νά γίνη δταν τό βλήμα κτυ- 
πήση εϊς ένα θώρακα. Καί έτσι είναι δυνατόν, μέ 
τήν μελέτην τών άποτελεσμάτων τής συγκρούσεως, 
νά άναζητηθή τό καλλίτερον σχήμα τό δποΐον πρέ
πει νά πάρη ή σφαίρα διά νά γίνη πιο άποτελε- 
σματική

Ή νέα μέθοδος έρεύνης άπετέλεσε σπουδαΐον 
δπλον διά τήν έπιστήμην. 'Ενώνοντας τήν αστρα
πιαίου φωτογραφικήν μηχανήν μέ τό μικροσκοπίου, 
κατώρθωσαν οί έπιστήμονες νά εισχωρήσουν είς τά 
μυστικά τής ζωής τών κυττάρων.

’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά πειρά
ματα, πού γίνονται τώρα κατά τόν τρόπον αύτόν, 
διά τήν μελέτην τοΰ σχηματισμού καί τής άναπτύ- 
ξεως τών κυττάρων τού καρκίνου. Δέν άποκλείεται 
δέ, μέ τήν νέαν μέθοδον έρευνών, νά ευρεθή έπί 
τέλους ένα μέσον διά τήν δριστικήν καταπολέμησιν 
τής τρομερός άσθενείας, “Ας μή ξεχνούμε δτι δλαι 
αί πρόοδοι τής έπιστήμης έβασίσθησαν πάντοτε είς 
συστήματα έρεύνης διαρκώς τελειότερα.

Δέν πρόκειται πιά περί πειραμάτων, ευρισκομέ
νων εϊς τόν δρόμον τής επιτυχίας.

Ή «ύπερ-φωτογραφία», ή αστραπιαία δηλαδή 
φωτογραφία, έχει πραγματοποιηθή σήμερα άπολύ- 
τως καί χρησιμοποιείται είς τά μεγαλείτερα εργα
στήρια τοΰ κόσμου.

Πρό δλίγων ημερών μάλιστα, έγινε γνωστόν δτι 
■ ■llllllllllllll I III II III I III Hill Hill 111 lltlll ΙΙΙΙΙΙΙ,Ι HU llllllllllll mil ιιιιιιι,ιιιιι,,ιιιιιιι,ιιιιιιι

Ή παλαιά καί νέα δόξα τής οθόνης, ή περίφη
μος Γκλόρια Σβάνσον, ήτις επανεμφανίζεται 
άπό τής όθόνης τοΰ όμιλοΰντος είς τό νέον έρ
γον Musique dans 1’air παραγωγής καί έκμε- 

ταλλεόσεως Φόξ Φίλμ. 
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πετεύχθη ταχύτης 200 000 φωτογραφιών είς το δευ 
τερόλεπτον!

Πιστεύετε, δτι δυνατόν νά φωτογράφηση ή τελευ- 
ταία σκηνή τήν οποίαν είδε ένας άνθρωπος δολοφο 
νημένος, και νά προσδιορισθή έτσι ό δολοφόνος του 
κατά τρόπον άναμφισβήιητον ;

Πρόκειται περί ένός παλαιού προβλήματος τό ό
ποιον ξαναήλθε τώρα είς τήν επιφάνειαν καί έλύ 
θηκε όριστικώς. Σήμερα, είναι πράγματι δυνατόν 
νά φωτογραφηθή ή είκών πού άπετυπώθη επάνω είς 
τόν αμφιβληστροειδή χιιώια τοΰ ματιού ένός αν
θρώπου μίαν στιγμήν προ τοϋ θανάτου του, ιδίως 
αν τό τέλος τοϋ προσώπου αυτού ήτο απότομον, άπό 
δολοφονίαν, ατύχημα αυτοκινητικόν ή τρομερόν 
φόβον.

Ή φωτογράφησις τής είκόνος τοϋ αμφιβληστρο
ειδούς γίνεται μέ ένα νέον μηχάνημα, τό όποιον 
ώνομάσθη άπό τούς ειδικούς «ρσδιοστατογράφος».

'Ως γνωστόν, ό αμφιβληστροειδής χιτών ήμπορεΐ 
νά παραβληθώ μέ μίαν εύαίσθητον φωτογραφικήν 
πλάκα, κλε,σμένην εις μίαν μηχανήν λήψεως, δηλαδή 
μέσα εις τό μάτι. Αί εικόνες πού σχηματίζονται 
διαρκώς επάνω του, μένουν άποτυπωμέναι επί ένα 
έ?.άχιστον χρονικόν διάστημα, και έπειτα σβήνονται. 
Είς αυτό τό φυσικόν φαινόμενον στηρίζεται καί ή 
λειτουργία τοϋ κινηματογράφου, ό όποιος, μέ τήν 
γρήγορην εναλλαγήν πολλών φωτογραφιών, μάς δί 
δει τήν έντύπωσιν τής συνεχούς κινήστως.

Εφόσον αί εικόνες σβήνονται ταχύτατα άπό τόν 
ααφιβληστροειδή, οί επιστήμονες είχαν καταλήξει 
είς τό συμπέρασμα, δτι ήτο αδύνατον νά φωτογρα- 
φηθή μία σκηνή, πού είχε άποτυπωθή εις τό μάτι 
πρός ένός χρονικού διαστήματος. Πρά/ματι δέ, κάθε 
σχετική προσπάθεια άπέτυχε.

Τώρα δμως εξηκριβώθη δτι τό σβύσιμον τών 
εικόνων γίνεται μόνον δταν ό άνθρωπος είναι ζων 
τανός. Άν πεθάνη έξαφνα, ή τελευτα'α σκηνή τήν 
οποίαν άντίκρυσε, μένει άποτυπωμένη μέσα ςϊς τό 
μάτι. ■

Ειδικοί λοιπόν επιστήμονες βγάζουν τόν αμφι
βληστροειδή χιτώνα, τόν κατεργάζονται χημικώς διά 
νά έμφανισθή ή είκόιν πού όπάρχει επάνω του,καί 
έπειτα φωτογραφίζουν τήν εικόνα αυτήν μέ ειδικά 
μηχανήματα, τά όποια συλλαμβάνουν καθαρώτατα 
καί τήν παραμικροτέραν λεπτομέρειαν

Ή πρώτη πρακτική εφαρμογή τής νέας μεθόδου 
έγινε προ ολίγων ήυερών. Μία γυναίκα είχε πλη- 
γωθή θανάσιμα εις κάποιο αυτοκινητικόν δυστύχηιια 
καί είχε ξεψυχήσει έπειτα άπό δλίγας στιγμάς. Ή 
φωτογραφία τής είκόνος τοϋ αμφιβληστροειδούς 
χιτώνος τών ματιών της, παρίστανε καθαρά τήν σκη 
νήν τής συγκρούσεως τών δύο αυτοκινήτων, επί πλέον 
δέ έδειχνε ποιος ήτο ό υπεύθυνος τοϋ δυστυχήματος

Είναι καταφανής ή σπουδαιότης τής νέας έφευ- 
ρέσεως διά τήν άνακάλυψιν τών δολοφόνων, τών ό 
ποιων ή εϊκών μένει άποτυπωμένη μέσα είς τά μάτια 
τοϋ θύματος.

Σίρλεϋ Τέμπλ, τό παιδί θαΰμα, δπως άποκα- 
λεΐται. Πρωταγωνιστεί είς τήν νέαν παραγω

γήν τής Φόξ Φιλμ «Ή μικρά Σίρλεϋ»·.
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ΝΕΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΜΠΟ Ϋ ΚΟΤΑΖ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Κατά πληροφορίας μεταδιδομένας έκ Νέας Ύ· 
όρκης, αί πρός μποϋκοτάζ κινήσεις τών ’Αμερικα
νών Καθολικών, αΐτινες έν μέρει είχον σταματήσει, 
έπανήλθον καί πάλιν είς τήν σκηνήν, πρός βλάβην 
τής Βιομηχανίας τών Φίλμ.

Είς τήν Βάσιγκτων έλαβε χώραν ήδη μία διήμε
ρος συνέλευσις τοΰ Καθολικού Κλήρου, κατά τήν 
οποίαν παρέστησαν όμαδικώς καί συμμετέσχον 
πλεΐσται δσαι προσωπικότητες τής Καθολικής ’Εκ
κλησίας.

Έξηκριβώθη δτι ή ’Αμερικανική Βιομηχανία τών 
Φιλμ δέν έτήρησε τήν ύπόσχεσίν της,'τού νά άπόσχη 
άπό τής παραγωγής ασέμνων φίλμ, οϊας παρέδωκεν 
είς τήν κατανάλωσιν εύθύς αμέσως άπό τάς τελευ
ταίας έβδομάδας.

Κατόπιν τής άνακοινώσεως ταύτης, έλήφθη άπό- 
φασις ένός 7ημέρου μποϋκοτάζ τούλάχιστον,τό όποιον 
θά συνεβούλευον οί Επίσκοποι είς άπάσας τάς έορ- 
τάς των, τρόπον τινά ώς διαμαρτυρίαν,, έναντίον 
δλων τών Κινηματοθεάτρων, άνεζαρτήτως άπό τά 
κατά τόν διαρρεύσαντα χρόνον προβληθέντα Φίλμ.

Καίτοι τό έν προκειμένω μποϋκοτάζ είναι ώρι- 
σμένης ώς άνω, χρονικής διαρκείας, ούχ ήττον ή 
έβδομαδιαία μείωυις τών επισκεπτών θά είναι τόσον 
αισθητή ώστε νά χρειασθή μεγαλήτερον χρονικόν 
διάστημα είς τους ϊδιοκτήτας τών Κινηματοθεάτρων 
διά νά συνέλθωσιν άπό τάς συνεπείας τοΰ κηρυ- 
χθέντος επταημέρου μποϋκοτάζ.

Περαιτέρω έκρίθη άναγκαΐον έκ καθολικής πλευ
ράς, νά γνωστοποιήται ύπό τών προκειμένων 'Ραδιο
πομπών ό κατάλογος τών άκαταλλήλων ταινιών.

ΓΊΟΡΟΔΟΣΕΙ£·...

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
και Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ και ΝΟΤΙΟΙ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Δεκέμβριος.—Προ καιρού είς τήν 
’Αγγλίαν είχε προκληθή ζωηροτάτη συζήτη ας διά 
νά γνωσθή εάν έπετρέπετο νά μένουν άνοικιοί κατα 
τά: Κυριακάς οί κινηιιατογράφοι. Διά τούς άλλους 
λαούς, παρόμοιον ζήτημα θά ήτο άκατανόητον, διότι 
κανείς δέν θά ήμποροϋσε νά φαντασθή οί δέν έχει 
τό δικαίωμα νά 'πέραση τάς ώρας τής αργίας του 
όπως τού αρέσει. Είς τήν ’Αγγλίαν δμως, αί αντι
λήψεις είνε διαφορετικοί. Άπό τής εποχής πού οί 
Κονάκεροι έπεβλήθησαν είς τάς Βρεττανικάς νή
σους, ή ημέρα τοΰ Κυρίου θεωρείται ώς ήμερα 
πλήρους αργίας. 'Η συνήθεια αυτή διαρκεΐ ήδη έπί 
όλοκλήρους αιώνας καί οί “Αγγλοι άφ ερώνουν τήν 
Κυριακήν των είς τήν προσευχήν καί εις τήν άνά 
παυσιν. ’Επί τών ημερών τής βασιλίσσης Βικτω 
ρίας, ένας καλός “Αγγλο: πολίτης δέν έπρεπε τήν 
Κυριακήν νά διαβάση ούτε εφημερίδα ή νά παίξη 
πιάνο, εκτός εάν έπρόκειτο νά συνοδεύση μέ τό όρ 
γανον αυτό τήν έκτέλεσιν θρησκευτικών ύμνων. Είς 
τήν εποχήν μας εύρέθη κάποιος εύσχημος τρόπος 
διά νά καταστρατηγηθώ δ νόμος καί οί κινηματο
γράφοι τοϋ Λονδίνου έλυσαν τό πρόβ’ημα, διαθέ- 
τοντες μέρος τών είσπράξεών των υπέρ τών φιλαν
θρωπικών έργων τής πρωτευούσης. Προ τριών ή 
τεσσάρων ετών, τό Κοινοβούλιον ήταγκάσθη νά 
άσχοληθή μέ τό ζήτημα τοΰτο. Μακραί συζητήσεις 
διεξήχθησαγ διά νά εξακριβωθώ εάν οί πολίται ήσαν 
ή όχι ελεύθεροι νά διαθέτουν κατ’ αρέσκειαν τήν 
Κυριακήν των. Έν τέλει, τό Κοινοβούλιον έδήλω 
σεν δτι τά μόνα αρμόδια διά νά αποφασίζουν έπί 
τοϋ προκειμένου, ήσαν τά δημοτικά συμβούλια τών 
πόλεων, τά όποια θά έκριναν εάν οί συνδημόται 
των εδικαιούντο νά παρακολουθούν κινηματογραφι
κός παραστάσεις τήν Κυριακήν.

'Η ’Αγγλία διηρέθη είς δύο στρατόπεδα : αί 
Νότιοι έπαρχίαι, εγγύτερον ευρισκόμενοι πρός τήν 
ηπειρωτικήν Ευρώπην, έψήφισαν υπέρ τοϋ κινημα
τογράφου, αί Βόρειοι δμως παρέμειναν πισταί εις 
τάς παραδόσεις των. Καί είς τό Λονδΐνον ακόμη 
τά δημοτικά συμβούλια ώρισμένων προαστείων δέν 
έπέτρεψαν τήν λειτουργίαν θεαμάτων τάς Κυριακάς.

ΙΙρό ημερών, μία μεγάλη κινηματογραφική εται
ρία έζήτησεν άπό τόν δήμον τοΰ Μπόμλεϋ τήν ά
δειαν νά άνοίγη ένα τουλάχιστον κινηματογράφον, 
τήν Κυριακήν, καί είς ένίσχυσιν τής αίτήσεώς της 
άνέφερεν δτι είς τούς γειτονικούς δήμους ύφίσταται 
άπό καιρού ή ελευθερία αύτη. Τό δημοτικόν δμως 
συμβούλιον τοϋ Μπρόμλεϋ διά ψήφων 18 έναντι 7, 
άπέρριψε τήν αϊτησιν. Καί οί δημόται τοϋ Μπρόμ
λεϋ θά εξακολουθήσουν νάδιέρχωνται τάς Κυριακάς 
των μέ θρησκευτικούς ύμνους καί προσευχάς.

Ο ΔΟΚΤΩΡ ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ
ΕΘΕΣΕΝ ΥΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ 2 ΦΙΛΜ

Ό γερμανός ‘Υπουργός τής_Προπαγάνδας Δό- 
τωρ Γκαΐμπελς περί τά τέλη τοϋ λήξαντος μηνός, 
έθεσεν υπό άπαγόρευσιν δυο ταινίας, αΐτινες έπρό- 
κειτο νά προβληθώσιν έντός τής εβδομάδας έκείνης 
έν Βερολίνω.

Έκ τούτων, ή μέν ϋπό τόν τίτλον «Die Liebe siegt 
— ό έρως νίκα» τής Westro Film der Europa, ή δέ ύπό 
τόν τίτλον «Ein kind, ein Hund, ein \\ agabond 
'Ένα παιδί, ένας σκύλλας, ένας άγύρτης» τής Lloyd 
Film. _ _

Ή άπαγόρευσις τής προβολής τών άνωτέρω Φίλμ. 
κατά τήν έπίσημον αιτιολογίαν, δέν όφείλεται είς τό 
δτι ταΰτα προσέβαλλον τά πολιτικά κρατικά συμφέ
ροντα ή διότι έθιγον τάς άρχάς τών έθνικοσοσιαλι- 
στικών αντιλήψεων, άλλά έπί τω δτι παρουσίαζαν 
επιπόλαια καί ανούσια κατασκευάσματα.

Si non e vero, ben trovato.

ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τήν 2ΰην παρελθ. μηνός ό Κρατικός Σύνδεσμος 
τών Γερμανικών Κινηματοθεάτρων έξέδωκε τήν 
κάτωθι προκήρυξιν καί απαγορευτικήν συνάμα δια
ταγήν ποός άπαντα τά Κινηματοθέατρα τής Γερ
μανία: ήν καί παραθέτομεν αύτουσίαν διά τό αίτιο- 
λογικόν της :

«Έκ συμφώνου μετά τοϋ κ Προέδρου τής Κρα 
τικής Επιτροπείας τών Φίλμ, εντέλλομαι δια τής 
παρούσης δπως άπαντα τά Γερμανικά Κινηματοθέα
τρα, κατά τήν Αγίαν Εσπέραν (τήν εσπέραν τών 
Χριστουγέννων) τηρηθώσι κλειστά, ϊνα οϋτω δο&ή 
ή ευκαιρία εις τούς ϊδιοκτήτας και τήν άκολου- 
&ίαν των νά διέλ&ωσιν τήν 'Αγίαν εσπέραν είς 
τόν κύκλον τής οικογένειας των

Θά εξακριβωθώ δλως Ιδιαιρέρως δτι, συμφώνως 
τή έντολώ μου, ούδεμία προβολή ταινίας οίασδή- 
ποτε φύσεως, θά ώφειλε νά προβληθώ κατά τήν 
εσπέραν τών Χριστουγέννων είς τά Κινηματοθέατρα.

(ύπογρ.) Fritz Bertram

TO NEON ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ ΤΗΣ
ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

Ή μεγάλη Σουηδίς· καλλιτέχνις, ή θεία Γκάρ
μπο, ή όποια παρά τάς κακόπιστους διαδόσεις ώ
ρισμένων αντιπάλων της, έξακολουθεΐ νά χαιρη τής 
μεγαίυτέρας δημοτικότητας ποΰ έγνώρισε ποτέ 
«άστήρ» τοΰ κινηματογράφου, άνενεωσ: τά συμβό- 
λαιόν της μετά τής «Μετρά-Γκόλ ντουί ν, Oi οροί ό
μως τοΰ νέου συμβολαίου της είναι έπί άλλων βά
σεων. Ή Γκάρμπο έδέχθη ντύπογράψη μόνον δι’ 
έ'να φίλμ, καί αυτό μέ τήν έπιφύλαξιν νά έκλέξη 
μόνη της τά σενάριο, τόν σκηνοθέτην καί τόν πάρτ- 
ναιρ της. Έν τφ μεταξύ τό τελευταΐον της φιλμ 
«Ό ζωγραφιστός πέπλος» προβάλλεται μέ κατα. 
πληκτικήν έπιτυχίαν είς τήν ’Αμερικήν.
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ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Ή Εταιρία Παραγωγής Clifton 
Hurst άγγέλει ήδη δτι έντός όλίγου θά άρχίση τό 
«γύρισμα» τοΰ νέου της φιλμ ύπό τόν τίτλον «Μαρία 
Στούαρτ». Τό μάλλον ένδιαφέρον/ σημεΐον έπί τοΰ 
προκειμένου εΐνε δτι ή Εταιρία θά έργασθή διά τό 
φιλμ τοΰτο, εχουσα αύστηρώς ύπ’ δψει τό έργον τοΰ 
Σίλλερ καί όχι άλλα σχετικά βιβλία, τά όποια, κα
τά έκατοντάδας κυκλοφοροΰντα έν ’Αγγλία, ομίλου- 
σι περί τής Μαρίας Στούαρτ.

Διά τήν άναπαράστασιν τοΰ Φιλμ θά χρησιμοποιη- 
θώσι γνωστότατοι ηθοποιοί, τό δέ σενάριο θά γραφή 
υπό γνωστού κριτικού ταινιών τοΰ Λονδίνου.

Επίσης ίδρύθη κατ’ αύτάς έν Λονδίνφ μία νέα 
Φίρμα παραγωγής ταινιών, ύπό τόν τίτλον «Cavalca
de». Ή νέα αϋτη Εταιρία θά παράγη έτησίως 7 φιλμ 
καί 14 μικροταινίας. Τό πρώτον τής φιλμ «Νύχτες 
του Λονδίνου» θά αρχιση νά «γυρίζεται» άπό τώρα, 
ύπό τόν ρεζισέρ Qlover.

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.—Τήν 29ην λήξαντος μηνός έπέστρε- 
ψεν έκ Λονδίνου ό διευθυντής τής γερμανικής Fox- 
κ. Brinch, δστις παρέμεινεν έπί έβδομάδας έκεΐσε καί 
προέβη είς διαφόρους συνεννοήσεις μετά τοΰ έν ’Αγ
γλία παρεπιδημοΰντος, ώς γνωστόν κ. Κέντ, Προέ
δρου τής Fox Film Corporation. Τό πλέον εύχάρι- 
στον πού προέκυψεν έκ τών συνομιλιών, εΐνε δτι ό 
Γερμανός_διευθυντής τής Φόξ θά έξακολουθήση άπο- 
λαύνων τής πλήρους έμπιστοσύνης τοΰ προέδρου τής 
Φόξ, εις τήν περαιτέρω διαχείρισιν τών συμφερόντων 
τής Εταιρίας του.

Κατόπιν τής γνωστής, υπό τοΰ ύπουργοΰ τής προ
παγάνδας Δόκτωρος Γκαΐμπελς, άπαγορεύσεως τής 
ταινίας «Ό έρως νικά», τής έταιρίας Westro Films, 
ή ’Ανώνυμος Εταιρία Europa Filmverleih άνεκοί- 
νωσεν δτι πρόκειται περί μιας ταινίας κατασκευα- 
σθείσης δαπάναις τής Westro Film, τήν οποίαν ται
νίαν άνέλαβε νά διανείμη ή Europa Filmverleih A. g. 
ούχί έπί πληρωμή, άλλ’ έπί προμήθεια.

’Εκ τοΰ λόγου τούτου, ή Europa δέν ήδύνατο νά 
έπιβάλη τάς γνώμας της έπί τής καλλιτεχνικής δια- 
μορφώσεως τοΰ φίλμ, έπιρροήν ήν άσκεΐ μόνον είς 
τά έργα τής ιδίας παραγωγής. Ή ένοικίασις τοΰ φίλμ 
τούτου έπηκολοΰθησεν άδιακρίτως άπό άλ-νας ται
νίας καί άσχέτως πρός άκριβωτέρας ή έφθηνοτέρας. 
Ούδεμίαν ύλικήν βλάβην ύπέστη ή Europa έκ τής 
άπαγορεύσεως ταύτης.

ΠΑΡΙΣ1ΟΙ.—‘Η συνάδελφος «Comedia» είς Κυρια- 
κάτικην έκδοσίν της, όμιλεΐ περί τών δύο άπαγορευ- 
θέντων έν Γενμανία γνωστών ήδη φίλμ «Ό έρως νι- 
κά»Χκαί «"Ενα παιδί, ένας σκύλλος, ένας άγύρτης». 
Τό ψύλλον έξιστορεΐ τάς αιτίας τής άπαγορεύσεως 
καί λυπεΐται διότι τό γεγονός έλαβε χώραν είς τό 
Βερολϊνον καί δχι στό Παρίσι καί λέγει δτι «χωρίς 
νά εύχώμεθα διά τό Παρίσι ένα παραδειγματισμόν 
τοΰ Δόκτωρος Γκαΐμπελς, θά έ'πρεπε νά σχεδιάσω- 
μεν μίαν ιδεώδη λογοκρισίαν, ή οποία νά έπέτρεπε 
νά άκούωνται καί έντεΰθεν τοΰ Ρήνου παρόμοιαι 
άλήθειαι. Τήν λογοκρισίαν ταύτην θά έπρεπε νά 
άσκή ό Τύπος».

Μεθ’ δ ή «Comedia» έξυμνεΐ τήν σημασίαν τοΰ 
Τύπου διά μίαν καλλιτεχνικήν άνάπτυξιν τών φίλμ 
καί προσθέτει έν κατακλεΐδι «άλλ’ ήμεΐς άπέχομεν 
πολύ άκόμη άπό τόν Γκαΐμπελς διά νά άπομακρζΰ 
νωμεν τά άπαγορευθέντα φίλμ. Ή βλακεία έχει έδώ 
(στή Γαλλία) έλευθέραν άκόμη κυκλοφορίαν».

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.—Τήν 17ην Νοεμβρίου έ. έ. έγένετο 
ή προβολή τ®0 γνωστού έργου τής ΟΥΦΑ «Walzer-

k!όποιου ή επιτυχία θριαμβευτικώς άνεγνω- 
ρίσΰη υπο του Κοινού καί τοΰ Τύπου. Οϊ «Τάϊμς» 
αναγνωρίζουν είς τό έργον, τήν αυτήν έπιτυχίαν μέ 
την του «Zwei Herzen im Dreiviertel Takt. Τά «Νέα» 
επίσης προφητεύουσιν δτι τό έργον τοΰτο θά κρατή- 
ση έπι πολύν χρόνον άμείωτον τήν έπί τής οθόνης 
προβολήν του. 1
... ΧθΛΛγΓΟγΝΤ.--'Ο ,Τ^μ Μίξ, τό άστέρι τής wild 
west, οια τόν .ποιον έπί μακρόν χρόνον δέν έγένε
το ουδεις λόγος, κατά τήν έρχομένην σαιζόν θά κό
μη τήν έμφάνισίν ττυ είς τόν κινηματογράφον, θά 
«γυριση» διπράκτους μικροταινίας διά λ]σμόν τής εται
ρίας Mascot Film Produklion. Πρός τό παρόν ό Τόμ 
Μιξ φιλοξενείται είς τό Τεξάς μαζύ μέ τό ‘Ιπποδρο
μίαν του. κ

Περί τάς άρχάς τρέχοντος μηνός, έξερράγη με
γάλη πυρκαϊα εις τά περίχωρα τοΰ Χόλλυγουντ κατά 
την οποίαν άπέθανεν είς πυροσβέστης καί άπωλέ- 
σθησαν συγχρόνως 15_άλλα πρόσωπα. Έσημειώθη- 
σαν μεγαλαι ζημιαι, ών τήν σοβαρωτέραν ύπέστΓ) τό 
Βαρνερ—’Ατελιέ. Αι ζημίαι άνέρχονται εις πολλάς 
εκατοντάδας χιλ. δολλαρίίον. Αι διακοσμίσεις ένός 
Φ^λμ, τό όποιον παίζεται εις μιαν Κινεζικήν συνοικίαν 
της Ν. Ύόρκης άπηνθρακώθησαν άπό τάς φλόγας. ‘Η 
λειτουργία τής λήψεως ταινιών, τόσον είς τό στούν
τιο Warner όσον καί είς άλλα ’Ατελιέ, διεκό.τησαν 
λογω τού μεγάλου πυρός.
, ΜΟΣΧΑ.—Μία σειρά άπό ρώσσους χωρικούς, οί 
οποίοι είργάσθησαν ώς κομπάρσοι είς τό «γύρισμα» 
ένος φίλμ ύπό τόν τίτλον «‘μ σήραγξ», ήγειραν άξίω- 
σιγ πληρωμής των παρά τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως 
Την άγωγήν των ταύτην έκέρδισαν, ήδη δέ 460 χω·- 
ρικοι θά άποζημιωθώσιν ύπό τής Κυβερνήσεως μέ έν 
ποσον 44 ρουβλίων.

ΒΙΕΝΝΗ.—‘Ο γνωστός ήθοποιός τοΰ Μελοδράμα
τος Leo Slezak, πρόκειται, κατ’ έπιθυμίαν του, νά 
συνταξιοδοτηθή ύπό τής Κρατικής "Οπερας. Λέγεται 
έν τω μεταξύ δτι αϊ μέλλουσαι άσχολίαι τοΰ καλ
λιτέχνου θά στραφωσι πρός τό μουσικόν φίλμ. θά 
ήτο μία πραγματική ζημία, άν ό κινηματογράφος δέν 
ενηγκαλίζετο μίαν προσωπικότητα τής περιωπής τοΰ 
Leo Slezak.
_ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ.—Ή Mady Christians, ό νέος άστήρ 

τής Μετρό, ή όποια διεφημίσθη δλως έξαιρετικώς 
υπο της φίρμας αύτής, έτελείωσε τό πρώτον της φίλμ 
«Wicked Woman» είς τό όποιον κατά τάς κρίσεις τών 
ειδικών, έχει άρίστην έπιτυχίαν καί έχει γίνει άγνώ- 
ριστη. ‘Η ίδια θά πρωταγωνιστήση έντός ολίγου είς 
τό νέον ψίλμ «Hie Flame within». Ώς ρεζισέρ θά 
έχη τόν Edmund Goulding, έκεΐνον δ όποιος ύπήρ- 
ξεν ρεζισέρ τοΰ φίλμ «"Ανθρωποι στό ξενοδοχεΐον».

Πληροφορούμεθα _δτι τό Ύφυπουργεϊον Τύπου 
καί Προπαγάνδας τής ’Ιταλίας έγκατέστησεν είς 
τήν ειδικήν αϊθουσάν Του προβολής ταινιών διπλήν 
ήχητικήν έγκατάστασιν Σινεμεκάνικα τοΰ οίκου τοΰ 
Μιλάνου.

ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΝ
Ο Thea ν. Harbou γράφει κατ’ αύτάς τό σε

νάριο τοΰ προσεχούς μεγάλου φίλμ τής έταιρίας 
Terra, τοΰ οποίου τό «γύρισμα» θά άρχίση τόν προ
σεχή Ιανουάριον ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Herbert 
Selpin καί ύπότόν τίτλον «Ό ιδεώδης σύζυγοί».

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΦΙΛ/Λ

Καθ α πληροφορούμεθα παρά, τοΰ εν Ρώμη 
άνταποκριτοΰ μας, δ αριθμός τών ιταλικών^ φίλμ, 
τά όποια εΐνε σχεδόν έτοιμα νά τεθώσιν εις τήν 
διάθεσιν τών Κινηματοθεάτρων τής ’ιταλικής πρω 
τευούσης, άνήλθον εις 35. , ,

Άπό τής 1ης π,ιρελθ. Οκτωβρίου μέχρι τής 1ης 
λήγοντος Δ)βρίου, προεβλήθησαν τά ακόλουθα φίλμ:

Melodramnia, Frutto Acerbo, Signora Paradiso 
Impiegata di Papa, Teresa Confalonieri, Quella 
Vecchia Csnaglia, L’eredita dello zio Buona- 
ninia, Seconda B,’ L’ultimo dei Bergerac καί τό 
Tempo Massimo

Έν τφ μεταξύ γίνονται at δέουσαι προπαρα 
σκευαί διά τήν προβολήν τοΰ έργου «Casta Dina» 
Sinfonia Belliniana, παραγωγής, τής Fa A-C.I· 
( \lleanza Cinematografica Italiana, μέ ρεζισέρ 
τον Carmine Galione.

Είς τήν παραγωγήν τοΰέργου συμμετέχει, έκτος 
τής εταιρίας Pittaluga, καί ή British Gaumon 
τοΰ Λονδίνου, άναλαβοΰσα ύπευθύνως τήν αγγλι
κήν έκδοσίν του.

Άμφότεραι αί βερσιόν θά «γυρισθοΰν» εις τά 
ρωμαϊκά Κινηματογραφικά ’Ατελιέ, μέ νέα ηχητικά 
μηχανήματα, μέ πρωταγωνίστριαν, καί εις τάς δυο 
εκδόσεις, τήν Mart ia Eggerth.

Τό περί ού πρόκειται φίλμ θά άναγνωρισθή ως 
επίσημον τοιοΰτον διά τά γενέθλια τοΰ ίταλοΰ μου
σουργού Bellini, έπί ταϊ; κατά τό προσεχές έτος 
γενησομέναις έορταΐς.

Τό μ-:γα φίλμ τής γερμανικής εταιρείας KU. — 
Delta-Film «Drei uni eine Fran» «Τρεις γιά μιά 
Γυναίκα», έπωλήθη είς τήν ’Ιταλίαν καί Ελβετίαν

0 ΠΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Καθ’ & πληροφορούμεθα δ Jan Kiepura έκλεισεν 

είς τό Χόλλυγουντ μέ τήν Paramount, συμβόλαιον 
μακρας διάρκειας.

‘Ο διάσημος καλλιτέχνης θά έπιχειρήση τό είς 
’Αμερικήν ταξίδιόν του κατά τήν άνοιξιν τοΰ προ
σεχούς έτους.

ΓΕΡΜAΝIΚΟΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗΝ ΤΩΝ ΦΙΛΜ

‘Υπό τής διευθύνσεως τοΰ Γερμανικού ’Ινστιτού
του τής Κουλτούρ τών Φίλμ, θά τεθή είς εφαρμογήν 
πρός τό παρόν ένας ένδιαφέρων νεωτερισμός.

Γίνεται σκέφις περί τής εισαγωγής τοΰ μέτρου 
τοιχοκολλήσεων, αί όποΐαι θά περιέχουν κάθε κρί- 
σιν-έπί τών φίλμ, άπό τάς δημοσιευομένας είς τό 
έπίσημον δημοσιογραφικόν δργανον τοΰ ’Ινστιτούτου 
«Τό καλό Φίλμ».

Τά τοιχοκολλήματα ταΰτα θά άναρτώνται ή θά 
τοιχοκολλώνται ύποχρεωτικώς είς έργατικά κέντρα 
καί έκεΐ δπου συγκεντροΰται ό μεγαλείτερος άριθ- 
μός έρνατικών μαζών.

Τά έν τώ προγράμματι τού Ινστιτούτου προβλε- I πόμενα διάφορα όμαδικά όργανωτικά μέτρα εΐνε
πολλά, μεταξύ τών όποιων ή ώς άνωτέρω εισαγωγή 
τού μέτρου τής έπί τών διαφόρων φίλμ κριτικής.... 
διά τοιχοκολλήσεων.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ 

ΤΗΣ ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ XΕΛΜ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ή συνάδελφος ήμερησία Licht Bild Bnkne τού Βε- 
οολίνου, είς τό ψύλλον τής 21ης Νοεμβρίου έ. ε. και 
είς τήν πρώτην σελίδα της, κάτωθεν δέ ένος σκίτσου 
τής γνωστής γερμανίδος βεντέτας, μέ το ελληνικοις 
γράμμασιν «Η ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΕ ΧΕΛΜ· άναγραφομενον 
δνομά της, γράφει τά έξής :

« Ή Brigitte Helm έκαμε τελευταίως μιαν μακροή- 
« μερον έπίσκεψιν είς 'Αθήνας, τυχοΰσαν άσυνειθίστου 
« έπιτυχοΰς υποδοχής άπό τόν τύπον. ’Εκείνο που καμ- 
« μίαν φοράν δεν συνέβη παρ' ήμϊν,το να αφιερωθούν 
« δηλαδή παχέα κτυπητά γράμματα έπί τής πρώτης σε- 
< λίδος διά μίαν καλλιτέχνιδα, έγένετο εν Άθηναις.

«Τό «’Ελληνικόν Μέλλον^ άπό ημέρας ανέγραφε 
« πλεΐστα όσα διά τήν Brigitte Helm, έμφανίξον είς ο- 
« λας τάς σελίδας του έπικαίρους φωτογραφίας απο 
« τήν άφιξίν της καί άπό τήν θυελλώδη υποδοχήν της 
«γερμανίδος ηθοποιού τοΰ Κινηματογράφου. Ελην 
« τούτων, σειράν φωτογραφιών άπό έπισκεψιν τής Α- 
« κροπόλεως καί άπό συνομιλίας της μετά προσωπικό- 
< τήτων τής Αθηναϊκής κοινωνίας. f

«'Ύπό τάς συνθήκας ταύτας, ή Μπριγκιττε Χ.εΛ.μ, 
« έπί πολλάς ήμέρας ύπήρζ,ε τό άντικείμενον συνομη- 
« λίας έν Άθήναις. Ο σκιτσογράφος του ’Ελληνικού 
« Μέλλοντος,, άνεπαρέστησε ταύτην, είς τό ανωτέρω πα- 
« ρατιθέμενον σκίτσο του, ώς ‘Ελληνίδα Θεάν. Ια κα- 
« τωθεν' αύτοϋ (τοΰ σκίτσου) ευρισκόμενα ελληνικά 
«γράμματα παριστώσι τήν ελληνικήν γραφήν τοΰ ονο- 
α ματος τής Καλλιτέχνιδος. _

< Τά προπαγανδιστικά άποτελέσματα του ταξειόιου 
« αΰτοΰ διά τά γερμανικά φίλμ άδυνατοΰμεν νά εκτιμη- 
« σωμεν εη,αρκώς».

Είς τό ύπό τήν αύτήν ήμερομηνίαν ψύλλον, της 
ιδίας γερμανικής έφημερίδος, καί είς τήν τριτην σε
λίδα της, άναγράφονται τά κατά τήν γνωστήν _ ηοη 
έν Άθήναις, τελευταίως διεξαχθεΐσαν δίκην και κα
ταδίκην τής Brigitte Helm, είς δίμηνον φυλακισιν 
καί χρηματικόν πρόστιμον ύπό των Δικαστηρίων του 
Βερολίνου, διότι παρέσυρε μέ τό αύτοκίνητον της 
όμόφυλλόν της τινά.

‘Η καταδίκη της ύπήρξε κάπως αυστηρότερα του 
δέοντος, διότι ύπέπεσε δευτέραν φοράν είς τό αυτό 
παράπτωμα, ή χαϊδεμένη τών ’Αθηναίων.

ΝΕΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ή διεύθυνσις τής λογοκρισίας ταινιών έν Γερ

μανία, δΓ επίσημου ανακοινωθέντος της τής 1ης λη- 
γυνιος μηνό: ύπ’ άριθ. 75C3, άπηγόρευσε την προ
βολήν τοΰ Κινηματογραφικού έργου «Um ein bis- 
schen gliick» «Γιά μία στάλα ευτυχία».

Ποόκειται περί ένός φίλμ τής Dafa Film επτά- 
πράκτου, μήκους 2077 μέτρων.

ΓΑίΛΟΙ ΚΛΛΑΙΤΕΧΝθΝ
Αγγέλλεται έκ Χόλλυγουντ ότι εις την πολιν 

Yuma έτελέσθησαν, έν πάσρ ηρεμία οι γάμοι μιας 
αλησμόνητου πρωταγωνίστριας τής οθόνης, τής Mar
garet Sullavan μετά τοΰ ρεζισέρ William Wyler.

Άμφόνεροι οί νεόνυμφοι ειργάζοντο παρά τφ 
Universal, δ δέ σύζυγος έσχεν επίσης αναρίθμητους 
έπιτυχίας ε’ις τήν Κινηματογραφικήν σκηνήν.
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Η ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗ.ΣΙΣ ΘΑ ΓΥΡIΣΗ ΦΙΛΜ

"Αγγέλλεται έκ Χόλλυγουντ δτι ή Κνβέρνη ι. τοΰ Μεξι
κού έλαβε τήν άπόφασιν νά γυρίση» Ιδίαις τη: δατάναις. 
μίαν σειράν ψυχαγωγικών Φίλμ, τά ό.τ ιΐα ί>ά έοφινί“ο··ν 
διάφορα Μιξικανικά το.τεΐα, έξυ.τηρετοΰ τα τήν δια','ή 
μη αν τής Χώρας.

Γά Φίλμ αύτό, κατά τό μέγιστον αΰτών μέρος, ί)ά 
παριχθώσιν είς τά έν ’ώ Χόλλυγουντ ’Ατελιέ ιών ηνω
μένων Καλλιτεχνών, δια νά Ιζανο.τυιηθώαιν ιι.τό πάσης 
άηόψεως αί διεθνείς άξαόοει:, όσον αφορά τά τεχνικά 
σημεία Αϊ απόψεις μόνον κ ί αί φωτογρσφιαι θά ληφθώ- 
σιν είς τύ Μεξικό'.

Ή διεόθυνσις τή; μεξικανικής έν Χόλλυγουντ ταινιο- 
παραγωγής άνετέθη είς τόν κ Manuel Reachi, πρώη 
Πρόξε-ον τοΰ Μεξικού έν Αμερική, ΰσιις τελιυτυίως 
εΐργάζετο παρά τή Warner Produktion.

Πρός τόν σκοπον τοΰτο', ή Μτξικανική Κυβέρνησιτ 
έθεσεν εί, τήν διάθεσιν τή: Παραγωγικής Εταιρίας τό 
σεβαστόν ποσόν τοΰ 1,00 *.000  Δ'λλαρίων, μέ άλλα λόγια 
100-000.000 περίπου δραχμών.

Είς τά Φίλμ αύτά, τά όποια θά ηρέτει νά σερβ ρουν 
κάθε εντυπωσιακήν προπαγάν αν, θά υποδεικνύεται άπα 
ραιτήτως ή ώμορφιά τής Μιξικανικής Χώρας καί ή ζωή 
τών κατοίκων της Τά φ λμ θά παραχθοΰν είς δύο εκδό
σεις, ών ή μέν είς- άγγλ κήν, ή δέ είς ισπανικήν γλώσ
σαν.

Τρία θέματα τών Φίλμ έξελέγησαν ήδη. Τό «γύρισμα» 
τοΰ πρώτου θά άρχίση τήν 15 Ιανουάριου 1035.

Ή 'Εταιρία τών 'Ηνωμένων Καλλιτεχνών θά μερι- 
μνήση διά τήν άνσ τήν ΰφήλιον διάδοσιν καί προβολήν 
τών κυβερνητικό! ■ ταινιών τοΰ Μεξικού.

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛ/Λ ΤΗΞ ΧΑΡΒΕ Υ
Ό ’Άγγλος διευθυντής τής Columbia γνωστοποιεί 

νέον ήδη συμβόλαιον τής Λίλιαν Χάρβεΰ μετά τοΰ 
έν ’Αμερική κέντρου του.

Ή Lilian Harvey θά παίξη τόν ρόλον τής πρω
ταγωνίστριας είς τό φιλμ Once a gentleman». Ώς 
παρτενέρ θά έχη τόν Τούλιο Καρμινάτι, ρεζισέρ θά 
είναι ό συνθέτης Victor Schertz.inger Ή αγγλική κι- 
νητατογραφική έργασία τής καλλιτέχνιδος. τήν ό
ποιαν είχε κλείσει, δυνάμει συμβολαίου, μετά τής 
έταιρίας Β. 1. Ρ. θά άναβληθή.

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ
ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται πάντοτε 
και ά ιοστέλλυνται ταχυδρομικούς είς τάς 
'Επαρχίας, παλαιό τεύχη καί ολόκληροι 
αειρα'ι τευχών «Κινημαιογραφικοϋ Άσιέ- 
ρος> άπό τοΰ έ'τους 1 929 μέχρι οήμερον. 
Τιμή έκαστου τεύχους άρχ. 5.—
Σειρά όλόκληρος ένός έτους » 1ΟΟ.—

Είς τάς ’Επαρχίας άποατέλλονται έλεύ- 
Ό·ερα ταχυδρομικών τελών.

Η άμερικανίς καλλιτέχνις Πάτ Πάτερσον, ήδη 
σύζυγος τοΰ περιψήμου Σάρλ Μπουαγιέ. πρω 
ταγωνίστρια τοΰ νέου έργου ·θά γίνης άστήρ» 

παραγωγής καί έκμεταλλεύσεως Φόξ Φιλμ. 
illllllllfllllllllllllllllllllllllllllHIIIinillllfllllllllllinillllllllllllllHIIIIillllllllllllllllllin

ΤΟ 40Ν ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ ΤΗΣ ΣΒΑΝΣΟν

Κ<·τ ι. πληροφοο α; έκ Χόλλυγουντ ή π^ηφημη Γκλό- 
q.α Σβάνοον κ?έρδισεν -νιότιον τών Λικαι’Γηρΰον τού 
Λ »ς ’Άντζιλε:, ό τέταρτον κατο ot>ραν. διαζϋγιόν της 
ένιντίον τού τέως σ« ζ· γου τη; Μιχαήλ Φόρμεί».

‘Ο Φάραυρ ήτο ό τέταρτος σιζυγός ιη:, προκχιοχος 
δέ τ>·ύ ου ήτο ό βιομή,ανος “Ε^μβερτ Σόιι.τορυ, προγε· 
νέοιεοοι δέ τού can, ό ήθοποι < τοΰ Κινηματογράφου 
Β ίλας Μ ιήορυ κιι ό Μαρκήσι >ς Νιελαφαλέλ Ντελακουν- 
τράγι.

Η ΑίίΑΓΟΡΕΥΣΙΣ TQN ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟΝ 
ΦΙΛΜ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΖΥΘΟΥ ΕΝ ΣΚΩΤΙΑ

Μεταξύ τών έκκλη παστικών κύκ ων τής Σκωτίας, ή 
προβολή μιας προπαγανδιστικής ταινίας έδωκεν αφορμήν 
είς πφοδροτάτα: διαμαρτυρίας. Λύται όφείλοντο είς τύν 
προβολήν τοΰ φιλμ «Το Στέμμα τοΰ έτους», είς έ\α Κ·- 
νημαιοΟέατρον τοΰ Παίσλεϋ, τό όποιον έπροπαγάνδιζεν 
ύπέρ τής καταναλώσεως τοΰ ζύθου και τών οί\ο·ν υμα- 
τω^ών ποτών.

*<ί ουχνότεοον επαναλαμβανόμενη έπί τής οθόνης φοά- 
σις, ήτο Ό Ζύθος εινε τό καλλίτερο».

Οί έ κζληαιαστικοί κύκλοι προέβησαν εις δέουσας πα
ραστάσεις, τόσον παρά τφ Ιδιοκτήτη τοΰ Κινηματογράφου 
τούτου όσον και πλησίον τοΰ Συνδέσμου τών Ιδιοκτητών 
Κι νη ιατογράφων, μέ τήν επιτακτικήν παρατήρησιν ότι 
τοιούτου είδους ταινίαι, αποσκοποΰσαι τήν προπαγάνδαν 
τοΰ αλκοόλ είς τό Κοινόν, δέν πρέπει νά προβάλλονται 
τοΰ λοιπού είς τού; Κινηματογράφους,
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ Συνεργασία κ. BIQNOZ ΠΑΠΑΜίΧΑΛΗ

Παραγωγή «Boston Kilins»

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟΝ ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΣΟΠΕΝ
('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Αύτάς τάς ήμέρας συμπληροΰται έτος άπό τής 
πρώτης προβολής είς τήν πόλιν μας, άπό τής δθόνης 
τοΰ «Τιτάνια», τής άλησμόνητης «Σερενάτας Σοΰ 
μπερτ». Αύτήν άκριβώς τήν έποχήν έξέλεξεν (ίσως 
νά όφείλεται καί είς απλήν σύμπτωσιν) ή διεύθυνσις 
τοΰ «Τιτάνια· διά νά παρουσιάση είς τό Αθηναϊκόν 
κοινόν ένα δεύτερον μουσικόν φίλμ, τό «Τελευταίου 
βαλς τοΰ Σοπέν». Τό έργον αύτό όφειλόμενον είς 
τόν γνωστόν σκηνοθέτην Γκέζα φόν Μπόλβαρυ, άσφα 
λώς δέν είναι τέλειον. Δέν δίδει τήν όλοκλήρωσιν 
τής μορφής τοΰ Σοπέν, (άπόπειρα μυθιστοριοποιου- 
μένου βίου) παρουσιάζει χαρακτήρας όχι τόσον άλη- 
θινούς, περιέχει άκόμη καί σκηνάς ποΰ θά είχαν τήν 
θέσιν των μόνον είς μίαν όπερέτταν. Άλλά παρά 
τά μειονεκτήματά του αύτά (μειονεκτήματα όφειλό- 
μένα κυρίως είς τό σενάριο) τό «Τελευταίου Βάλς 
τοΰ Σοπέν» είναι ένα άξιοσημείωτον φίλμ, τό όποιον 
τιμά τόσον τόν δημιουργόν του δσον «αί τόν γερμα
νικόν έν γένει κινηματογράφον. Σπανίως είδαμε 
τόσον έ.τιτυχή συνδυασμόν είκόνών καί μουσικής. 
Βάλς άπό τά ώραιότερα τοΰ Σοπέν συνοδεύουν τό 
φίλμ. Υπάρχει μάλιστα μία σκηνή εξαιρετική. Κατ’ 
αυτήν ό Σοπέν έμφανιζόμενος διά πρώτην φοράν 
είς τήν αίθουσαν Πλεγιέλ, ένώπιον τοΰ Παρισινού 
κοινού, πρόκειται νά παίξη ένα μενουέττο τοΰ Μό- 
ζαρτ, άλλά ένθυμούμενος τήν πατρίδα του, ή δποία 
έκείνην άκριβώς τήν στιγμήν έπαναστατεΐ κατά τών 
Ρώσσων, παρασύρεται καί μετατρέπει τό μενουέτ- 
τον είς πολεμικόν έμβατήριον. Τό κομμάτι αύτό είναι 
άσφαλώς άπό τά ώραιότερα πράγματα πού μάς 
έδωσε μέχρι σήμερον <5 ηχητικός Κινηματογράφος. 
Άρχει νά ίδη τις αύτήν τήν σκηνήν διά νά πεισθή 
περί τής σπουδαίας συμβολής τοΰ ήχου έπί τών εικό
νων. Πρέπει νά είμεθα εύγνώμονες είς τόν Μπόλ
βαρυ, διότι έπί τέλους έδειξε ποια είναι ή κατεύ- 
θυνσις πού πρέπει νά άκολουθήση ό κινηματογράφος.

Είς τό φίλμ υπάρχει μία πνοή λυρισμού, πλήρως 
άνταποκρινομένη πρός τό πνεύμα τοΰ έργου κα τόν 
ρωμαντισμόν τής έποχής (1831). Δεδομένου δέ δτι 
ή έποχή αΰτη διακρίνεται διά τούς μεγάλους της 
συγγραφείς καί μουσικούς, ό σκηνοθέτης έθεώρησεν 

.σκόπιμου νά παρουσιάση μερικούς έξ αύτών, οΰτω 
δέ βλέπομεν τόν Βίκτωρ Ούγκώ, τόν Όνορέ ντέ 
,Μπαλζάκ, τόν Αλέξανδρον Δουμάν πατέρα, τόν 
Άλφρέντ ντέ Μισσέ, τήν Γεωργίαν Σάνδη, τόν Παγ- 
καΛνι καί τόν Φράντς Λίστ. Ξενίζει δμως όλίγον τό 
νά άκούη κανείς τόν πλήρη μουσικότητας καί κατ’ 
έξοχήν γάλλον ποιητήν Άλφρέντ ντέ Μυσσέ νά συ 
νομιλή γερμανιστί μετά τής Γεωργίας Σάνδη!

Οί ήθοποιοί διευθυνόμενοι έπιδεξίως άπό τόν 
Μπόλβαρυ, προσπαθούν νά ύπεισέλθουν είς τά πρό
σωπα τών ήρώων πού έρμηνεύουν. Ό Βόλφγκανκ 
Λιμπενάϊερ δίδει μίαν πολύ χαρακτηριστικήν σκια
γραφίαν τοΰ Σοπέν. "Εχει μάλιστα σκηνάς, κατά 
τάς όποιας άναδεικνύεται καί πολύ καλός ηθοποιός. 
Καλός έπίσης, άν καί όλίγον ύπερβολικός, ό Ρομα- 
νόφσκη ώς καθηγητής Έλσνερ. Ή Άννα Βάαγκ ύπο- 
δύεται τήν Κωνστάντια Κλαντκόφσκα καί ή Σίμπιλ 
Σμίθ τήν Γεωργίαν Σάνδη, τούς δύο έρωτας τοΰ 
Σοπέν. Άμφότεραι είναι εύσυνείδητοι είς τούς ρό

λους των, χωρίς τίποτε τό ιδιαιτέρως άξιοσημεί 
ωτον.

Γενικώς πρόκειται περί έπιτυχοΰς μουσικού φίλμ, 
ένός έκ τών καλλιτέρων τοΰ είδους- Ή έπιτυχία του 
είς τάς Αθήνας ύπήρξε καί δικαίως μεγάλη.

Παραγωγή Patlie Natan

Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΛΤΙΣ
('Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Πρόκειται περί διασκευής μιας θεατρικής κομεντί 
τοΰ Λουΐ Βερνέΐγ, τής όποιας δμως δέν έπεβάλλετο 
ή κινηματογράφησις.

Τό δλον έργον είναι ύπερβολικά θεατρικόν, πλή
ρες συμβατικότητας, τό μπρίο του ψεύτικο, καί έπί 
πλέον ερμηνεύεται πολύ κακά άπό τούς ήθοποιούς. 
"Ολοι, πλήν ίσως τοΰ Ρενέ Λεφέβρ, ό όποιος δμως 
κρατεί έια ρόλον τελείως άσυμβίβαστον πρός τό 
είδος τοΰ ταλέντου του καί πρός τάς φυσικάς του 
άρετάς. παίζουν τούς ρόλους των, ώς νά εύρίσκοντο 
έπί τής σκηνής. ’Ιδιαιτέρως ή πρωταγωνίστρια Έλβί- 
ρα Ποπέσκο είς καμμίαν στιγμήν δέν κάμνει διάκρι- 
σιν θεατρικής καί κινηματογραφικής έρμηνείας. Ή 
σκηνοθεσία τοΰ Πιέρ Κολομπιέ είναι καί αύτή είς 
τόν τόνον τοΰ φίλμ.

Γενικώς πρόκειται περί μέτριου έργου, τό όποιον 
δέν έχει μεγάλας άξιώσεις.

Παραγωγή «Paramount»

ΜΓΙΑΤΤΕΡΦΛΑΎ·
('Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

♦dubbing») «Παλλάς»
Έκμετάλλευσις A. Κ. Ε.

Τό θλιβερό καί ώμορφο ρομάντζο τής μικρούλας 
«Μπαττερφλάϋ» μέ τόν άμερικανόν άξιωματικόν Μπέν 
Πίνγκερτον, διεσκευάσθη μέ πολλήν έπιτυχίαν είς 
τόν κινηματογράφον υπό τοΰ Μάριον Γέριγκ. Είς 
αύτό συνετέλεσε, κατά μέγα μέρος, καί ή έκλογή 
τής Συλβίας Σίντνεϋ διά τόν ρόλον τής ήρωΐδος. 
Δέν θά ήτο ύπερβολή νά λεχθή δτι καμμία άλλη 
σήμερον, άπό τάς γνωστάς καλλιτέχνιδας τοΰ παγ
κοσμίου κινηματογράφου, θά ήδύνατο νά ύποδυθή 
τόν ρόλον τής μικρούλας Ίαπωνίδος, μέ τόσην φυσι
κότητα, χάριν, άφέλειαν, τελειότητα. Ή Συλβία Σίν
τνεϋ, γνωστή καί άγαπητή καλλιτέχνις είς τήν Αμε
ρικήν καί τήν Εύρώπην, ύπήρξε δΓ ήμάς πραγματική 
άποκάλυψις. Χάρις είς αύτήν ό ρόλος τής Μπαττερ
φλάϋ γίνεται σύμβολου. "Οσοι ηύτύχησαν νά ίδουν 
τό φίλμ δέν μποροΰν πλέον νά φαντασθοΰν τήν Μπατ- 
τερφλάΰ ύπό άλλην μορφήν. Όστις άπ’ αύτούς είς 
τό μέλλον είτε διαβάση τό όμώνυμον μυθιστόρημα, 
είτε παρακολουθήση τό δράμα τοΰ Μπελάσκο ή τό 
μελόδραμα τοΰ Πουτσίνι, θά άναπλάσση είς τήν 
μνήμην του τά έκφραστικά καί θλιμμένα χαρακτηρι
στικά τής Συλβία Σίντνεϋ. Τί νά γράψη κανείς άλλο 
διά τό φίλμ ; Ή μικρούλα Μπαττερφλάϋ μάς κρατεί 
έπί δύο ώρας ύπό τήν έπήρειαν τής γοητεία της, 
ώστε καί τά τυχόν μειονεκτήματα τοΰ φίλμ, περνοΰν 
άπαρατήρητα. Πάντως μοΰ έφάνη δτι τά ’Ιαπωνικά 
ήθη καί έθιμα πού μάς παρουσιάζουν, άν καί δέν 
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είμαι βαθύς γνώστης τής ζωής είς τήν ’Άπω ’Ανα
τολήν, είναι μάλνον φανταστικά. ’Ακόμη οί γκέϊσσες 
πού μας δεικνύουν είναι πολύ....άμερικανίδες. Άλλα 
δλα αύτά, δπως καί ώρισμέναι άτέλειαι είς μερικά 
ντεκόρ, σβύνουν έμπρός είς τό παίξιμο τής πρωτα
γωνίστριας. Ό Γκάρρυ Γκράντ είναι ό συμπαθής 
πάρτναιρ της.

' Ενα φίλμ, τό όποιον χάρις είς τόν τίτλον του, 
τούς πρωταγωνιστάς του, καί τήν γνωσιήν μουσικήν 
τοΰ Πουτσίνι, πού διακριτικά συνοδεύει τό έργον, 
θά γνωρίση παντοΰ δπου προβληθή τήν έπιτυχίαν.

Παραγωγή Pathe- Natan

«01 ΑΘΛΙΟΙ»
(Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη

Τό πασίγνωστον μυθιστόρημα τοΰ Βίκτωρος Οΰγκώ 
διά τετάρτηγ φοράν γνωρίζει τήν διασκευήν είς τόν 
κινηματογράφον. Ή πρώτη είχε ώς πρωταγωνιστήν 
τόν Ένρύ Κράους, ή δεύτερα «έγυρίσθη» εις τήν 
Αμερικήν μέ τόν Οΰίλλιαμ Φάρνουμ, ή τρίτη άπό 
τήν έταιρίαν «Σινέ-Ρομάν» μέ σκηνοθέτην τόν Ενρύ 
Φεσκούρ καί μέ πρωταγωνιστάς τόν Γκαμπριέλ Γκαμ- 
πριό, τόν Ζάν Τουλοΰ καί τήν Σάντρα Μιλοβάνωφ 
(Φαντίνα, Τιτίκα). 'Η σημερινή έκδοσις, ή καί πρώτη 
όμιλοΰσα, όφείλεται είς τήν «Πατέ-Νατάν» καί έχει 
ώς σκηνοθέτην τόν Ραϋμόν Μπερνάρ, τόν έκλεκτόν 
δημιουργόν τοΰ «θαύματος τών Λύκων» τοΰ «Σκα- 
κιστοΰ», τής «Ταρακανόβας» καί τών Ξύλινων Σταυ
ρών». Εύθύς έξ αρχής σπεύδω νά ομολογήσω δτι 
αυτή υπερτερεί δλων τών προγενεστέρων άπό άπό- 
ψεως πιστής παρακολουθήσεως καί άποδόσεως τοΰ 
μυθιστορήματος τοΰ Ούγκώ. (δσον πιστά δηλαδή 
μπορεί νά άποδοθή . ένα μυθιστόρημα καί δή, τοΰ 
δγκου τών «Άθλιων» είς τόν κινηματογράφον)

Ό Ραϋμόν Μπερνάρ άναλαβώντό δύσκολον έγχεί- 
ρημα νά κινηματογραφήση τό πασίγνωστον αυτό 
έργον, ήθέλησε νά μή προδώση τό πνεΰμα τοΰ συγ- 
γραφέως. ΔΓ αύτό άδιαφορών διά τό ριψοκίνδυνον, 
άπό άπόψεως έμπορικής τοΰ πράγματος, άπεφάσισε 
νά διαίρεση τό φιλμ είς τρεις έποχάς, διά νά δυνηθή 
νά άπεικονήση δλα τά έπεισόδια. καί αύτά άκόμη 
τά όχι μεγάλου ένδιαφέροντος, τών «Αθλίων». ’Έχω 
τήν γνώμην δτι αύτή ή προσήλωσις είς τό γράμμα 
τοΰ εργου_ έβλαψε σχετίκώς τό φίλμ, διότι άναγκα 
σ ικώς τοΰ προσέδωσεν κάποιαν βραδύτητα και βα
ρύτητα, ή όποια έχει ώς άποτέλεσμα νά κουράζη 
όλίγον_ τόν θεατήν. Δέν θά άσχοληθώ μέ τήν άνάλυ- 
σιν τοΰ θέματος. Είναι τόσον γνωστόν ώστε περιτ
τεύει κάθε επ’ αύτοΰ άπασχόλησις. θά προσθέσω 
μόνον δτι τό θέμα αυτό, τό όποιον είς τάς χεΐρας 
οίόυδήποτε άλλου συγγραφέως, δέν θά ήτο παρά 
ένα σύνηθες μυθιστόρημα περιπετειών, χάρις είς τήν 
μεγαλοφυΐαν του συγγραφέως παραμένει ένα δράμα 
πλήρες άνθρωπισμοΰ, έπί τοΰ όποιου ό πανδαμάτωρ 
χρόνος δέν έπέτυχε νά άφήση βαθέα τά ίχνη τής 
διελεύσεώς του.

Τό φίλμ, ώς άνέφερα καί άνωτέρω, διαιρείται είς 
τρεις έποχάς : Ή πρώτη τιτλοφορείται: «Τρικυμία 
ύπό κρανίον», ή δευτέρα «Οί θερναδιέροι» καί ή 
τελευταία «’Ελευθερία, ’Ελευθερία προσφιλής I» Κατά 
τήν γνώμην μου ή καλλιτέρα δλων είνε ή πρώτη, 
διότι έκτος τοΰ δτι κατ’ αύτήν λαμβάνουν χώραν 
καί τά πλέον ένδιαφέροντα έπεισόδια τοΰ δλου 
έργου, είχε τήν τύχην νά έρμηνεύεται άπό πρώτης 
τάξεως ήθοποιούς. Έκτος τοΰ Χάρρυ Μπώρ, ό όποιος 
είναι ένας τέλειος Γιάννης Άγιάννης, καί έπί τοΰ 
όποιου κατά μέγα μέρος στηρίζεται ολόκληρον τό 
φίλμ, λαμβάνουν μέρος ή Φλορέλ, ή όποια μέ τό 

παίξιμό της, τό πλήρες ρεαλισμοΰ, δίδει μίαν ώραίαν 
σκιαγραφίαν τής Φαντίνας, ό Άνρί Κράους, πολύ 
καλός έπίσκοπος Μυριήλ, καί ό Σάρλ Βανέλ, ό όποιος 
έρμηνεύει τόν ρόλον τοΰ ’Ιαβέρη, άλλ’ ό όποιος δέν 
μάς κάμνει νά λησμονήσωμεν τόν Ζάν Τουλοΰ είς 
τόν ίδιον ρόλον. Διά τόν Ίαβέρην έχω νά παρατη
ρήσω δτι, ένώ άποτελεί τόν δεύτερον άξονα τοΰ δλου 
έργου, έθυσιάσθη ολίγον ύπό τοΰ σκηνοθέτου, ό 
όποιος έδωσε δλην του τήν φροντίδα είς τήν μορφήν 
τοΰ Γιάννη Άγιάννη. Είς τήν πρώτην έποχήν είδαμε 
άκόμη τόν Χάρρυ Μπώρ νά δίδη μίαν γραφικωτάτην 
ερμηνείαν τοΰ Μπάρμπα Μαθιοΰ, τοΰ σωσία τοΰ 
Άγιάννη, είς τήν σκηνήν τοΰ δικαστηρίου. Είς τήν 
δευτέραν καί τρίτην έποχήν έχομεν άρκετούς ένδοια- 
σμούς διά τήν ύπόκρισιν τών ήθοποιών. Οΰτε ή Ζο- 
σελίν Γκαέλ, ή όποια υποδύεται τήν Τιτίκα, οΰτε ό 
Ζάν Σερβαίς, Μάριος, ήσαν οί ιδεώδεις έρμηνευταί 
τών ρόλων των. Ή Ζοσελίν Γκαέλ μάς δίδει μίαν 
Τιτίκαν πολύ μοντέρνας νοοτροπίας, ό δέ Σερβαΐς 
δέν έχει τίποτε άπό τήν ρωμαντικήν φλόγα τοΰ 
Μαρίου. Ή Μαργκερίτ Μορένο, καλή είς τό πρώτον 
μέρος, είς τήν δευτέραν έποχήν καταφεύγει είς ύπερ- 
βολάς, αί όποΐαι μάς έκπλήσσουν προερχόμενοι άπό 
καλλιτέχνιδα τής περιωπής καί τής πείρας της. 
Άκόμη ό Μάξ Ντεαρλύ, ώς Ζιλνορμάν, δέν μπορεί 
νά λησμονήση δτι υπάρχει διαφορά μεταξύ ήθοποιΐας 
θεάτρου καί κινηματογράφου. 'Η Όράν Ντεμαζίς 
δίδει μίαν πολύ έκφραστικήν Έπονίνην, άλλά ό σκη
νοθέτης περιώρισεν άρκετά τόν ρόλον της. Οϋτω είς 
τήν δευτέραν καί τρίτην έποχήν δλον τό ένδιαφέρον 
μας, άπό άπόψεως ΰποκρίσεως, στρέφεται έπί τοΰ 
Χάρρυ Μπώρ, ό όποιος συντρίβει διά τοΰ καλλιτε
χνικού παραστήματος του δλους τούς συμπαίκτας 
του, καί ό όποιος έχει στιγμάς συγκλονιστικός.

Άπό άπόψεως άναβιβάσεως, τό φίλμ έχει γίνει 
μέ μεγάλην φροντίδα. Ντεκόρ, κοστούμια, δχλος, 
δλα είναι πρώτης τάξεως. Μόνον ή φωτογραφία μάς 
φαίνεται δτι κουράζει μέ τήν ομοιομορφίαν της, τήν 
προσήλωσίν της είς τήν διαρκή προτίμησιν τοΰ μαύ
ρου χρώματος, καί είς τόν ειδικόν τρόπον νά παίρνη 
ολίγον έπικλινώς πρόσωπα καί πράγματα.

Τό φίλμ. παρά τήν διαίρεσίντου είς τρεις έποχάς, 
λόγω τών έρμηνευτών του, έσημείωσε μεγάλην έπι
τυχίαν κατά τήν προβολήν του είς τήν πόλιν μας. 
Είναι άληθές δτι ή πρώτη έποχή έσημείωσε μεγα 
λυτέραν έπιτυχίαν τής δευτέρας, καί αυτή πάλιν 
καλλιτέραν τής τρίτης. Αύτό δμως είναι φυσική συ
νέπεια διά κάθε έργον πού προβάλλεται είς έποχάς.

Γενικώς δμως ή έμπορική του άξια ύπήρξεν έν 
Άθήναις καταπληκτική !

Παραγωγή Παλλάς Φ ί λ μ »

ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Όμιλοΰσα έλληνιστί; Προεβλήθη είς τόν «Απόλλωνα»

Πρό ήμερών μέ συνήντησε κάποιος γνωστός μου, 
καλλιτεχνικός διευθυντής ένός τών κεντρικών κινη- 
τοθεάτρων τής πρωτευούσης καί μοΰ είπε : «Είδατε 
τό έλληνικό φίλμ ; Μή τό χάσετε. Ποτέ σας δέν θά 
γελάσετε τόσον, ούτε άκόμη δταν είδατε τόν «Μάγο 
τής ’Αθήνας» τοΰ Μαντρά. Έπήγα, άλλά ομολογώ 
δτι δέν έγέλασα. "Εφυγα θλιμμένος διά τήν κατάν
τια, τής δυστυχισμένης ελληνικής κινηματογραφίας. 
Καί άλλοτε τό ύπεστήριξα : -Καλλίτερα νά μήν ύ- 
πάρχη καμμία έλληνική παραγωγή, παρά νά μάς 
παρουσιάζουν παρόμοια άνομήματα». Πώς νά τολ- 
μήση νά κρίνη κανείς τό κατασκεύασμα ποΰ λέγεται 
Σάς ζητοΰν στό τηλέφωνο»; Άπό ποΰ ν’ άρχίση καί 

ποΰ νά καταλήξη ; θά ήτο καθαρά υβρις διά τήν 
Ιδέαν τής κριτικής. Περιορίζομαι μόνον νά σημειώσω 
δτι οί άναλαβόντες τό έργον αύτό δέν έχουν ιδέαν 

τοΰ τί είναι κινηματογράφος. Νομίζει κανείς δτι 
προσεπάθησαν νά παρουσιάσουν τό πρότυπον τοΰ τί 
δέν πρέπει νά είναι ένα φίλμ. Τί σενάριο, τί σκηνο
θεσία, τί φωτογραφία, τί ντεκουπάζ καί μοντάζ, τί 
έρμηνεία ήθοποιών, τόσον άπό άπόψεως μιμικής δ
σον καί άπό άπόψεως άπαγγελίας ; Μά αύτοί οί 
ευλογημένοι δέν ξέρουν ούτε νά μιλήσουν ; Χωρί
ζουν τάς σύλλαβός έκεΐ πού δέν πρέπει καί έχει 
κανείς τήν έντύπωσιν δτι είναι μαθηταί τοΰ δημοτι
κού σχολείου καί άπαγγέλουν τό μάθημά των.

Ευτυχώς ό κόσμος άντελήφθη πλέον τό τί σημαί
νει έλληνικόν Φίλμ καί έλαμψε κατά τήν προβολήν 
τούτου διά τής άπουσίας του. Αύτό έννοεΐται θά 
έχη σοβαρόν άντίκτυπον είς τό μέλλον καί δΓ έκεί- 
νην άκόμη τήν έλληνικήν ταινίαν, ή όποια θά άξίζη 
τής γενικής ύποστηρίξεως.

Τί νά συμβουλεύση κανείς τούν νέους πού έδη- 
μιούργησαν (sic) τό έργον αύτό ; Φαντάζομαι δτι τό 
μάθημα θά τό άντελήφθησαν μόνοι των.

Παραγωγή «.Max Glass*
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

"Εργον κοινωνιοφιλοσοφικόν, τό όποιον πραγμα
τεύεται ώρισμένα προβλήματα ήθικής. ’Ίσως είς χεΐ
ρας άλλου σκηνοθέτου τό θέμα αύτό νά άπέδιδε 
πολλά πράγματα. Πάντως ό Γκεόργκ Γιάκομπυ δέν 
έπέτυχε νά κινήση μέ τό έργον του τό ένδιαφέρον 
μας, άντιθέτως δχι λίγες φορές μάς κουράζει. Πρέ
πει δμως νά ληφθή ύπ’ δψει, δτι τό φίλμ δέν είναι 
τελευταίας παραγωγής, πράγμα πού μειώνει όπωσ- 
δήποτε τήν ύπαιτιότητα τοΰ σκηνοθέτου διά τήν 
παλαιάς τεχνοτροπίας τεχνικήν του.

Έκ τών ήθοποιών άξιοσημείωτοι είναι μόνον ό 
Όσκάρ Χομόλκα, ό όποιος έρμηνεύει μέ τήν συνήθη 
εύσυνειδησίαν του τόν ρόλον τοΰ Ρόμπερ Κέσλερ, 
καί ή Γκρέτα Μοσχάϊμ, ή όποια, άν καί άδικεΐται 
άπό τήν έμφάνισίν της, κατωρθώνει νά κρατήση άξιέ- 
παινα τόν δύσκολον ρόλον τής συζύγου του. Ή 
Καμίλλη Χόρν ύστερεϊ πολύ άπό άλλας έμφανίσεις 
της- ,

_Τό φίλμ κατά τήν προβολήν του άπό τής οθόνης 
τοΰ «Τιτάνια» δέν έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Παραγωγή Cine - Allianz.

ΜΑΡΙΤΑ
(Ομιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τά «Τιτάνια» 

καί «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό φίλμ αύτό άκολουθεΐ τήν γααμμήν πού έχουν 
δλα τά έργα, είς τά όποια έμφανίζεται ό Κιεποϋρα.

Αισθηματική ύπόθεσις πού δίδει ταύτοχρόνως 
συχνά, κατά τήν γνώμην μας μάλιστα περισσότερον 
άφ’ δτι χρειάζεται, τήν εύκαιρίαν είς τόν τενόρον νά 
έπιδείξη τά φωνητικά του χαρίσματα, σκηνοθετημένη 
μέ γούστο, πλούτον καί έπιμέλειαν, καί ή όποια διαν
θίζεται κατά διαστήματα άπό διαφόρους κωμικός 
καταστάσεις. Είς τό ύπό κρίσιν φίλμ τόν ρόλον τοΰ 
κωμικού κρατεί καί πάλιν δ Πάουλ Κέμπ, ό όποιος 
κάμνει τό πάν διά νά μάς διασκεδάση.

_Τό άξιοσημείωτον είς τό «Μαρίτα» είναι τό δτι 
ένφ ό Κάρμινε Γκαλλόνε, ό σκηνοθέτης, είναι άπό 
τούς παλαιοτέρους τής κινηματογραφικής τέχνης, 
δεικνύει έν τούτοις τόσην πρωτοτυπίαν, φινέτσα καί 
κινηματογραφικήν άντίληψιν είς τό άνέβασιια ένός 

καθαυτό θεατρικού καί περιωρισμένων δυνατοτήτων 
έργου, ώστε άσφαλώς πρέπει νά τόν ζηλεύουν, πολ
λοί άπό τούς δήθεν σκηνοθέτας, τής πρωτοπορίας.

Είς τό φίλμ συμπράττει καί ,ή Μάρθα ’Έγκερτ, 
ή όποια δμως άδικεΐται άπό τόν ρόλον της δστις 
δέν τής έπιτρέπει ούτε κάν νά μάς έπιδείξη τό πλού
σιον τάλαντον τής φωνής της. Είναι προφανές δτι 
τήν προσέλαβον μάλλον διά τήν φίρμαν,τοΰ όνόμα- 
τός της, δεδομένου δτι ό ρόλος είναι τόσον εύκο
λος, ώστε ήτο δυνατόν νά έρμηνευθή άπό οίανδή- 
ποτέ καλλιτέχνιδα τής σειράς.

Τό «Μαρίτα» προβληθέν άπό τής όθόνης δύο κεν
τρικών κινηματοθεάτρων μας, έσημείωσε, λόγω τοΰ 
όνόματος τών πρωταγωνιστών, τής πλουσίας σκη
νοθεσίας του καί τής εύχαρίστου μουσικής του, ση
μαντικήν έπιτυχίαν.

Παραγωγή «Fox Europa»

ΕΚΛΕΨΑΝ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις “Φόξ Φίλμ,,.

Συνήθης κομεντί, ή όποια περιέχει καί ολίγον 
μυστήριον, δπως είναι τής μόδας σήμερον, μέ τό 
χαρακτηριστικόν δτι έρμηνεύεται άπό δύο συμπαθείς 
καί δημοφιλείς καλλιτέχνας, τήν Λιλή Νταμιτά καί 
τόν Άνρί Γκαρά. Είναι αληθές δτι ό "Εριχ Πόμμερ, 
εις τόν όποιον όφείλεται ή παραγωγή αδτη, μάς 
έχει συνηθίσει είς πράγματα πλέον ένδιαφέροντα. 
Πάντως τό φίλμ, λόγω κυρίως τών δύο πρωταγωνι
στών του, παρακολουθεΐται εύχάριστα.

Μαζύ μέ τό «’Έκλεψαν έναν άνδρα» είδαμε ένα 
έξαιρετικώς ένδιαφέρον, είς τό είδος του, έργον. 
Πρόκειται περί τής «Παγκοσμίου θυέλλης»_ τοΰ 
όποιου δλαι αί σκηναί είναι είλημμέναι έκ τοΰ φυ· 
σικοΰ, κατά τήν περίοδον τής μεγάλης δοκιμασίας, 
καί αί όποΐαι, συναρμολογηθεΐσαι μέ μεγάλην έπιτη- 
διότητα, δίδουν άκριβή ιδέαν τής περιόδου ταύτης. 
Τό φίλμ αύτό, τό όποιον μέσα είς τό διάστημα μιας 
ώρας διδάσκει τόσα, δσοι τόμοι καί τόμοι βιβλίων 
δέν θά έπετύγχανον, τιμά τούς παραγωγούς του καί 
δεικνύει, διά μίαν άκόμη φοράν, τήν μεγάλην χρησι
μότητα τοΰ κινηματογράφου είς τήν Ιστορίαν. Τό 
φίλμ αύτό, είμαι τής γνώμης δτι πρέπει νά τό παρα
κολουθήσουν, τή είσηγήσειτοΰ άρμοδίου Υπουργείου, 
οί μαθηταί δλων τών σχολών τοΰ κράτους. ’Ασφα
λώς κάτι θά άποκομίσουν άπό τήν παρακολούθησίν 
του.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ εις ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ

Τό Ύπουργεΐον τοΰ ’Εμπορίου υπέγραψε τό διά 
ταγμα, δυνάμει τοΰ οποίου άφίεται ελεύθερα ή ει
σαγωγή τών ταινιών εις Τσεχοσλοβακίαν.

ΔΓ έκάστην είσαγομένην ταινίαν ό σημερινός 
δασμός θά ανέρχεται είς Κορώνας 20.000 δηλαδή 
είς 90.000 δραχμάς περίπου, θά χρησιμοποιήται 
δέ οΰτος διά τήν σΰστασιν Ταμείου αρωγής υπέρ 
τής παραγωγής Τσεχοσλοβακικών Φίλμ.

Θά συσταθή έκ παραλλήλου ’Επιτροπή παρά 
τφ Υπουργεία) τοΰ Εμπορίου, ήτις καί θά κρίνη 
περί τοΰ, ποιον τών παραγομένων φίλμ θά ήναι άξια 
επαίνου καί χρηματικής ένισχΰσεως εκ μέρους τοΰ 
Κράτους.
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ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜ)ΓΡΑΦΟΥ 

I. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-Γ. ΝΟΒΟΤΝΑ-ΓΚ. ΜΑΟΥΡΟΥΣ

Την προπαρελθοΰσαν Πέμπτην 2() Δεκεμβρίου 
1934 άφίκοντο εις την πάλιν μας πρός τόν σκο
πόν λήψεως σκηνών διά τό νέον εργον «Ό Κοζά 
κος καί τ' αηδόνι», συνεργείου της αυστριακής κι
νηματογραφικής εταιρείας Atlandis Film, άπατε- 
λούμενον εκ τών ηθοποιών τοΰ κινηματογράφον 
'Ιβάν Πέτροβιτς, Γιαρμίλας Κοβότνα, Γκέρτα Μά- 
ονρους, τοΰ σκηνοθέτου Γκούτι βοηθού τοΰ Γιο- 
χάνες Μάγιερ, τοΰ τεχνικού προσωπικού κ. ά.

Τους ξένους καλλιτέγνας ι'ποδέχθησαν μέ θερ-

Ό Αρχισυντάκτης κα'ι κριτικός τοΰ -Κινημ. ’Α
στέρας» κ. Βίων Παπαμιχάλης (αριστερά) μετά 
τής συμπαθέστατης καλλιτέχνιδος κ. Γιαρμίλα 
Νοβότνα έπί τής ’Ακροπόλεως. Δεξιά ό φίλος 

δικηγόρος κ. Μ. Βορδώνης.

μάς εκδηλώσεις, πλεϊστοι θαυμαστοί των άμφοτέ- 
ρων τών φύλων καί αντιπρόσωποι τής ενταύθα ε
ταιρείας «Κινηματογραφικοί ’Επιχειρήσεις Α. Ε.» 
τοΰ κ Α. Ζερβού, ή όποια καί εκμεταλλεύεται εν 
Έλλάδι τά τελευταία έργα τοΰ καλλιτέχνου κ. Πέ 
τροβιτς.

Οί ξένοι μας κατέλυσαν είς τό ξενοδοχεΐον τής 
Μεγ. Βοεττανίας όπου καί νφίστανται καθημερινώς 
τάς επιθέσεις τών θαυμαστούν των.

Τό καλλιτεχνικόν τοΰτο συνεργείου θά παραμεί- 
νιι είς τ ην -χώραν μας πλέον τοΰ δεκαημέρου κατά

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κύριον
ΔιευΟ-υντήν τοΰ «Κινηματογραφικού Αστέρας»

Ά&ήνας
Κύριε Διευά-υντά,

Διά τής παρούσης μας έ πι&υμοϋμεν νά έκφράσωμεν 
τάς &ερμάς μας ευχαριστίας πρός τόν κ. Δημήτριον 
Ποντικήν Ραδιολόγον (Γλάδστωνος 8) διά τήν &αυμα- 
σίαν άπόδοσιν τών μηχανημάτων όμιλοϋνιος Κινημα
τογράφου, άτινα εγκατέστησε εις τόν Κινηματογράφον 
μας τόν παρελ&όντα ’Οκτώβριον και τά όποια λειτουρ- 
γοΰντα έκτοτε άπροσκόπτως λόγφ τής τε άρίστης ερ
γασίας καί ποιότητας των υλικών, δύνανται νά παρα- 
βλη&ώσι μέ πλεΐστα τών Εύροιπαϊκών τοιούταιν, είναι 
δέ ασφαλώς ανώτερα πολλών εξ αυτών.

’Ιδιαιτέρας έπιϋ-υαοϋμεν νά συγχαρώμεν τόν κ. Δ, 
Ποντικήν διά τήν ειλικρίνειαν ήν έπέδειξε ναό*  δλον 
τό διάστημα τής συναλλαγής μας, πράγμα δπερ δέν συ
νέβη μέ άλλους συναδέλφους του συνεργασθέντας με&' 
ημών κατά τό παρελ&όν.

Δ ατελοϋμεν μετά τιμής
«Διά τήν Κινημαεοθ-εατρικήν ‘Εταιρίαν 

Εσπερος»
Ν Κουρουνάκης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
THHH0N. ΕΤΑΙΡΙΑΣ “PITTALUGA,,

0 πως διευθύνων τά ρωμαϊκά Στούντιο τής 
Clues κ Muccini εκλήθη παρά τοΰ Διοικητ. Συμ
βουλίου τής Εταιρίας καί άνέλαβε τήν Γενικήν 
Διεύθυνσιν τών υπηρεσιών τής Puttaluga έν Το- 
ρίνιμ.

Είς τήν έν Ρώμη θέσιν του τόν διεδέχθη ό κ. 
de Julius

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΛΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΦΙΛΜ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ

Τό φίλα παραγωγής Fox «Myweakness» με 
τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, άπηγορεύίΐη προσφάτως έν Γερ 
μανία μέ τήν εξής αιτιολογίαν : «Τά δαντελωτά έ- 
σώρρουχα ...τών κοριτσιών θά προσέβαλαν τήν ηθι
κήν τής Νέας-Γερμανίας».

κατά τό διάστημα δέ τοΰτο θά «γυρίοη» μερικός 
σκηνάς εις διάφορα σημεία τών 'Αθηνών (Σούνίον 
Άκρόπολιν, Ζάππειον κ. ά.) πιθανώς δέ είς Κέρ
κυραν καί Θεσσαλονίκην.

Περιττόν νά προστεθή ότι οί ανωτέρω εκλεκτό^ 
ένοι καλλιτέχναι, είιαι εξαιρετικά ένθουσια1 
σμένοι άφ' ενός εκ τής υποδοχής καί τών θερμών 
εκδηλώσεων ττον Αθηναίων αμφοτέρων τών φύλων 
καί άφ' ετέρου εκ τής χοίιρας μας τής όποιας θαυ
μάζουν τάς φυσικός της καλλονάς.

Ό Ελληνικός 'Οργανισμός Ί ουρισμοΰ παρέ- 
σχε είς τό καλλιτεχνικόν τοΰτο συγκρότημα πάσαν 
εύκολίαν διά τό «γύρισμα» τής εν λόγφ ταινίας.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ
Τά κρατικά Κινηματογραφικά 'Αρχεία καί τά φιλμ τής αιωνιότητας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. (Τον έν Βερολίνο) άνταποκριτοΰ μας). 
—Θαρρώ πώς θά ήτο μεγάλη παράλειψις έκ μέρους μου 
άν δέν έσπευδα νά σάς ταχυδρομήσω, έστω καί άργά, τήν 
παρούσαν μου άνταπόκριοιν, ή οποία, είνε πιθανόν νά 
έξυπηρετή, όχι μόνον τήν είδησεογραφικήν ενημερότητα 
τοΰ άναγνωσιικοΰ κοινοϋ τοΰ «Κινηματογραφικού Άστε- 
ρος», άλλά καί νά διαφώτιση κάπως τούς αρμοδίους κρα
τικούς κύκλους, εντός τοΰ εύρυτάτου πεδίου τών Κινημα
τογραφικών ζητημάτων, έπί τών αντιλήψεων καί τής νοο 
τροπίας τών οικείων κρατικών ύπηρτσών τής Νέας Γερ
μάνιο ς.

"Εχων έπίγνωσιν τής αποστολής τοΰ «Κινηματογρα
φικού Άστέρος» εις τήνΧώραν μας, είμαι βέβαιος δτι θά 
φιλοξενήση'είς τάς στήλας του τήν περιληπτικήν μου αυ
τήν άνταπόκριοιν, μέ τήν πιθανήν ελπίδα νά δώση, δπως 
πάντοτε μέχρι σήμερον, τόν μίτον τής ’Αριάδνης είς τάς 
κρατικάς μας άποφάσεις καί κατευθύνσεις διά τήν έβδό- 
μην Τέχνην.

*Η πνευματική αυτή εορτή γύρω άπό τά ζωτικότερα 
κινηματογραφικά ζητήματα, έλαβε χώραν εις τό Harnack 
Haus τού Βερολίνου, μέσα είς τό αντιπροσωπευτικόν οι
κοδόμημα τής γερμανικής επιστήμης ένθα δλοι οί γερμα- 
νοί οί τετιμημένοι μέ τό βραβεΐον τοΰ Νόμπελ, οί εταίροι 
τής Kaiser Wilhelm Gesellschaft καί δλαι αί άρχουοαι 
κεφαλαί τών άνωτάτων γερυανικών Σχολών, συνέρχονται 
έκάστοτε διά νά συζητήσουν τάς τελευταίας προόδους τής 
’Επιστήμης, μέσα λοιπόν είς τό Μέγαρον αυτό συνεκεν- 
τρώθησαν τό πρώτο βράδυ οί 300 καί πλέον προσκεκλημέ
νοι τοΰ κ. Scheuermanns, Προέδρου τών Κρατικών Άρ 
χείων τών Φίλμς.

Παρέστησαν πλεϊστοι άλλοι Πρόεδροι διαφόρων ύπη 
ρεοιών τής γερμανικής Κουλτούρ καί τής Προπαγάνδας. 
Έκωλύθη μόνον ό υπουργός τής Προπαγάνδας Δόκτωρ 
Γκαΐμπελς, διότι κατά τήν ιδίαν ώραν ήτο υποχρεωμένος 
νά παρευρεθή είς κάποιαν άλλην συνεδρίασιν.

Παραγωγοί ταινιών μετά τών συνεργατών των, Ρεζισέρ, 
Συγγραφείς, Μουσουργοί καί Μουσικοσυνθέται, ’Αρχιτέ
κτονες, Καλλιτέχναι καί ’Ηθοποιοί τοΰ Κινηματογράφου 
άπετέλεσαν τό εορταστικόν πλαίσιον μιας βραδυνής εορ
τής, τής οποίας έναρξις έγένετο μέ τήν οΰβερτούραν τοΰ 
Ροσσίνι, υπό τήν μπαγκέτα τοΰ Max von'Schillings, 
πρός τιμήν μέν τοΰ προσφάτως άποθανόντος μεγάλου 
μουσουργού, άλλά και οίονεί ώς σΰμβολον τοΰ συνδέσμου 
τών δημιουργών τών Φίλμ, πρός τούς δημιουργούς τών 
άλλων καλλιτεχνικών σκοπών καί έπιδιώξεων δλων έκεί- 
νων, οΐτινες ελάμπρυναν διά τής παρουσίας των τήν συγ
κέντρωση’ τής πρώτης βραδυάς.

Μεθ’ ο, λαβών τόν λόγον δ Δόκτωρ Σόΰερμαν, άφοΰ 
πρώτον ευχαρίστησε τήν εταιρίαν τοΰ «Κάϊζερ—Γουλιέλ- 
μου» δια τήν φιλοξενίαν τών παρισταμένων είς τάς θαυ
μάσιας αίθουσας της, ήρξ.,το σκιαγραφών τήν τεχνικήν 
βάσιν τής ομιλίας του, τά νέα Κρατικά Αρχεία Κινημα
τογραφικών ταινιών·

ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
’Ανήγγειλε τήν ϊδρυσιν τούτων, άφ’ ενός μέν έ< προ

σφορών καί δωρεών τών Παραγωγικών Εταιριών, άφ’ 
έτέρου δέ καί τοιούτων παρ’ ιδιωτών, μεταξύ τών οποίων 
εμνημονευσε κάποιον κύριον Kunde, μανιώδη συλλέκτην 
Ταινιών προπολεμικών καί πολεμικών, προσθέσας μεθ" 
υπερηφάνειας δτι ή σημερινή συλλογή Ταινιών τών Κρα
τικών ’Αρχείων, άριθμεΐ 1200 Φίλμ, παραμένουσα ουτω 
μοναδική τοιαύτη έν τφ Κόσμο).

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΦΙΛΜ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Προχωρών ό σθεναρός ομιλητής έξεφράσθη μετά πι
κρίας διά τήν μέχρι σήμερον παρατηρουμένην τάσιν, τοΰ 
νά δημιουργοϋνται φίλμ άξίζοντα μόνον γιά ένα διάστη

μα 18 μηνών, ενώ ή μοναδική καί διηνεκής βάσις καί ό 
σκοπός τής Τέχνης εινε τό δημιουργεϊν διά τήν αιωνιό
τητα. Ουτω, ή ακαδημαϊκή συζήτησις διά τήν Τέχνην τών 
Φίλμ, μαζί μέ τήν στρατολογίαν τών φίλμ, δΓ αυτά ταΰ- 
τα τά συμφέροντά των, υπό τήν καθοδήγησιν τών δη
μιουργών τής Τέχνης, θά έπρεπε νά εξυπηρέτηση καί τούς 
μετόχους τών έξ άλλων προσέτι τμημάτων τοΰ πολιτισμού’ 
έπιπροσθέτως δμως οφείλει νά έπιδειχθή τό μέγα καθή
κον τών γερμανικών φίλμ, νά ήοαι οί άψευδεϊς μάρτυρες 
τής σημερινής ζωής καί όφείλουσιν είς τοΰτο προκληθώ- 
σιν οί δημιουργοί ταινιών : «ώ&ήσατε εαυτούς πρός τό 
μέγα τοΰτο έ'ργον

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΦΙΛΜ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΛΣ

Έφ’ δσον τό μέγα γερμανικόν Κοινόν, μέ τό τεράστιον 
πλήθος τών 250.000 000 έπισκεπτών έτησίως, καταπλημ- 
μυρίζει τά πεντακισχίλια Κινηματοθέατρα τής Γερμανίας, 
είνε σήμερον ό λαός ούτος πολιτικώς προηγμένος καί δέν 
έπιθυμ-ϊ νά βλέπη διασκεϊαστιτάς μόνον ταινία:. Πρέπει 
νά γίνη δυνατόν - καί θά γίνη, άπό τά κέρδη τών 160 
μέχρι 200 εκατομμυρίων μάρκων, τά όποια περνούν έτη
σίως άπό τά Ταμεία τών Κινηματοθεάτρων, μερικά του
λάχιστον εκατομμύρια τών μάρκων τούτων νά τεθώσιν εις 
τήν διάθεσιν τών έπιτετραμμένων διά τήν δημιουργίαν με
γάλων φίλμ, ίνα τοιουτοτρόπως δημιουγηθώσι πραγματι
κός έργα μεγάλης άξίας είς τήν Χώραν ! Δύναμαι νά βε
βαιώσω τούς παρεστώτας, έτόνιπεν ό δόκιωρ Scheuer 
mann, δτι ό δεύιερος ούτος σκοπός τοΰ Γερμανικοΰ Κρά
τους, λαμβάνει σάρκα και οστά εντός τοΰ προσεχούς έτους 
καί ότι, μέ αυτά τά μέτρα, ή έξυγίανσις καί ή άσφάλεια 
τής γερμανικής βιομηχανίας τών φιλμ, θεωρείται ώς γε
γονός πλήρες σημασίας. Τό έπιχείρημα τοΰτο υπήρξε δύ- 
σκολον, πλήν μέ υπερηφάνειαν άναφέρω δτι κατά τό έτος 
τοΰτο τής παραγωγής θά έχωμεν κατά 50 ο)ο μεγαλυτέραν 
παραγωγήν ταινιών, διότι ό αριθμός τών έπισκεπτών τών 
γερμανικών ταινιών, θά άνέλθη κατά 20 ο)ο, δοθέντος 
ότι ή Πιστωτική Τράπεζα Ταινιών θά δυνηθή νά άναλά- 
βη τήν χρηματοδότησιν σήμερον δλων τών φίλμ κατά50ο)ο 
μέ μάρκα χρυσά 50.000.

Μέ τά ώς άνω, περιληπτικώς έκτεθέντα έληξεν ή Συ- 
νεδρίασις τής πρώτη: εσπέρας.

Έπηκολούθησαν δύο έτι έστεριναί Συνεδριάσεις κατά 
τό διάστημα τών οποίων συνεζητήθησαν πλεΐστα δσα 
άλλα ζωτικά θέματα, περί τών οποίων έ.τιφυλάσσομαι 
νά σάς ομιλήσω έν συνεχεία είς προσεχή μου άνταπόκρι- 
σιν κάπως έκτενεστέραν, διότι πρόκειται περί άποφάσεων, 
αίτινες άποτελοΰσι τό Εΰαγγέλι >ν τοΰ Γερμανικοΰ Κινη
ματογράφου.

Βερολϊνον. Νοέμβριος. Α.

ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΤΜΠΛ - ΚίΙΝΣΤΑΝΣ ΜΠΕΝΕΤ

Ό δημοφιλής ’Αμερικανός ζέν πρεμιέ Κλάρκ Γκέ'ίμπλ, 
πρόκειται νά συμπαίξη διά πρώτην φοράν μετά τής χα
ριτωμένης Μπέννεττ είς τήν ταινίαν «Κουτσομπολιό» κατά 
σκηνοθεσίαν τοΰ γνωσιοΰ σκηνοθέτου Ρόμπερτ Λεονάρντ.

"Ολοι οί ειδικοί τοΰ Χόλλυγουντ εκφράζονται ένθου- 
σιωδώς διά τόν θαυμάσιον συνδυασμόν τόν όποιον επέ
τυχε ή «Μέτρο-Γκόλντουϊν- Μάγιερ·.

ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ
ΣΤ. Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ
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ΑΙ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΑΙ 
ΣΟΡΤΣ ΚΑΜΕΡΑ ΘΡΙΑΣ κ. τ. λ. 
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΟΠΕΡΑΤΕΡ

Τό Ελληνικόν κοινόν βλέπει συχνά είς τούς διαφό 
ρους Κινηματογράφους, έκτος τοΰ κυρίως έργου καί διά
φορα Σόρτς, ήτοι Νιούς, Κάμερα Θρίλς κλπ., τά όποια 
άλλοτε βλέπει άδιαφόρως καί άλλοτε τά παρατηρεί μέ 
θαυμασμόν.

Ένα πράγμα δμως αγνοεί' τούς κινδύνους πού ΰφί· 
σταται ό κάμεραμαν δηλ. ό όπερατέρ τοΰ Μουβιτόν, 
καθώς καί τά έξοδα τής ‘Εταιρείας, πού έκδίδει τά επί
καιρα αυτά γεγονότα, τά όποια είνε άφαντάστως κολοσ
σιαία.

Π. χ. τό Νιοΰς τής κηδείας τοΰ μακαρίτου Βασιλέως 
’Αλεξάνδρου προεβάλλετο στό Λονδΐνον δέκα ώρας μετά 
τήν τέλεσιν τής κηδείας έν Βελιγρσδίω!

Ό όπερατέρ δηλαδή, έπέταξε 1400 μίλια μεταξύ Βελι
γραδιού καί Λονδίνου χωρίς νά χάση ούτε λεπτόν, χρησι- 
μοποιήσας άλληλοδιαδόχως τέσσαρα άεροπλάνα. Τά τέσ- 
σαρα αυτά άεροπλάνα, τόν έπερίμεναν μέ κινουμένους 
μοτέρ στήν Βιέννην, Φραγκφούρτην καί Βρυξέλλας. 
Μόλις άπεβιβάζετο άπό τοΰ ενός άεροπλάνου, έπεβι- 
βάζετο άμέσως τοΰ άλλου καί ένεφάνιζε τήν ταινίαν 
μέσα στό άεροπλάνον καθ' δν χρόνον έπετοΰσε !!

Γνωρίζετε όλοι, ποια δρακόντια μέτρα έλαβεν ή Γαλ
λική Κυβέρνησις διά νά μή άποσταλή είς τό ’Εξωτερικόν 
ή άπεικόνισις τής άστυνομικής άταξίας κατά τήν δολο
φονίαν τοΰ Β. ’Αλεξάνδρου καί τοΰ Μπαρτού Μόλα 
ταΰτα έστω καί περικομένα, αί ταιιίαι τών Μουβιτόν 
Νιοΰς μετεφέρθησαν εις τό ’Εξωτερικόν καί έγκαίρως 
τάς εϊδον οί ’Αθηναίοι καί οί λοιποί Έλληνες.

Ή Φόξ είχε τούς όπερατέρ αδελφούς Μεζάτ. Τήν 
στιγμήν τής δολοφονίας, ένφ οί σφαίρες έσύριζαν δεξιά 
καί άριστερά, αυτοί είχαν καρφωμένους τούς φακούς των 
στήν έκτύλιξιν τών δραματικών γεγονότων καί έπήραν 
καί αυτήν άκόμη τήν βαθεϊαν άναπνοήν τοΰ Βασιλέως, 
ένα δευτερόλεπτον πρό τής δολοφονίας, τήν προαισθημα- 
τικήν αυτήν άναπνοήν, πού προήγγειλε τό τέλος τοΰ 
Μεγάλου Νεκρού. ’Επίσης οί άδελφοί Μεζάτ τής «Φόξ» 
έπήραν τήν σκηνήν τοΰ ίππέως συνταγματάρχου Πριολέ 
καθ’ δν χρόνον ούτος κατέφερε τήν σπάθην του έπί τοΰ 
δολοφόνου καί τόν κατεκρήμνιζε δΓ αύτής άπό τό άνά- 
βαθρον τοΰ αυτοκινήτου. Κατόπιν δ ένας άδελφός Μεζάτ 
έφερεν τήν μηχανήν πλησιέστερον καί έπήρε τόν δολο
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Καλέσατέ μας τηλεφωνικώς οίανδήποτε ώραν ήμέρας καί νυκτός. θά σάς έξυπηρετήσωμεν αμέσως.

φόνον έκτάδην κείμενον πού εξακολουθούσε νά πυροβολή 
ακόμη, ό δέ άλλος μέ τήν άλλην μηχανήν έπερνε άπό 
κοντά τον νεκρόν ήδη βασιλέα.

Ενας άλλος όπερατέρ όνόματι Φορεστιέ έπυροβολήθη 
και ετραυματίσθη σοβαρώς, άγνωστον εάν άπό'τό άγριο 
πιστόλι τοΰ δολοφόνου ή άπό τά πυρά τών άστυνομικών 
που «πυροβολούσαν άσκόπως έπί τοΰ πλήθου;, άπωλέ- 
σαντςς τήν ψυχραιμίαν των.

Η ‘ Φόξ,, έστειλεν άεροπλάνον νά συνάντηση εις άπό- 
στασιν 650 μιλιών άπό τής Νέας Ύόρκης τό ύπερωκεά- 
νειον «Ούάσιγκτων» ποϋ μετέφερε τήν ταινίαν τής δολο
φονίας, άλλά τό άεροπλάνον έβυθίσθη στή θάλασσα καί 
ένας μηχανικός έπνίγη. Τό «Ούάσιγκτων» έσωσε τούς 5 
υπολοίπους. Ή τραγωδία τής Μασσαλίας είχε συνέχεια 
εις τόν Ατλαντικόν*  Επι μίαν ώραν οί ναυαγοί έχαρο- 
πάλευαν πιασμένοι άπό τήν ουράν τοΰ βυθισθέντος αε
ροπλάνου.

'Ο πνιγείς μηχανικός τής “Φόξ., ήταν ό Χένρυ Τζόνσον 
ο οποίος εγλυστρηοεν άπό τό ναυάγιον πριν προφθάση ή 
σωστική λέμβος.

Στά «Κάμερα Θρίλς» πού προεβλήθησαν στόν Κινη
ματογράφον «Πάνθεον». εΐδαμεν ένα άκροβάτην ξετυλί- 
γοντα μιά σχοινένια σκάλα, πηδώντα είς τό κενόν 
καί α’ιωρούμενον στόν άέρα, καθ’ δλον τό διάστημα τής 
πτήσεω: ενός άεροπλάνου άπό Νέας ‘Υόρκης είς Φιλα
δέλφειαν. ‘Ο όπερατέρ ήταν δεμένος ύπτιος έπί τής πτέ- 
ρυγος τοΰ άεροπλάνου καί έφωτογραφοΰσε I ! Κίνδυνός 
Θάνατος.

Φρονοΰντες ότι τά ανωτέρω θά ένδιέφερον κάπως 
τούς άναγνώστας τοΰ “Κιν)κοΰ’Αστέρος„ τά παραθέττομεν 
έκ τοΰ ασφαλούς χωρίς νά ζηλεύωμεν καί τήν έπικίνδυ- 
νον δόξαν τών όπερατέρ.

Στάμος Β. Σταμέλος

ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΕΑ

Ό Ρενέ Κλαίρ πρόκειται νά «γυρίση» ένα φιλμ εις 
τό Λονδΐνον διά λογαριασμόν τής «Λόντον-Φίλμ».

—Ή Έλίζαμπετ Μπέργκνερ τελειώνει, ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ συζύγου της Πάουλ Τζίννερ, τό φίλμ «Μή μ’ 
άφήσης ποτέ».

—Ό Ρόμπερ Σίοντμακ, ό μεγάλος γερμανός σκηνοθέ
της, ·γυρίζει» είς τήν Γαλλίαν τό φίλμ «Παρισινή άγάπη».

—Ό Τουρζάνσκυ^ «γυρίζει» είς δύο έκδόσεις, γαλλίκήν 
καί γερμανικήν, τό έργον «Ό νόθος».

Η ”fi. Κ. 0. RADIO.. Ot
ΤΟ ’ΊΤΚΛΗΜΑ TOY HABEHPDY ΜΠΟΝΑΡ..

Κατά θετικός έκ Παρισίων πληροφορίας τοΰ 
έκεΐσε άνταποκριτοΰ μας, ή έν έπικεφαλίδι Κινη
ματογραφική 'Εταιρεία παραγωγής ταινιών, αγορά- 
σασα τά σχετικά δικαιώματα, πρόκειται νά κινηιια- 
τογραφήση τό γνωστόν περίφημον έργον τοΰ έκλυ 
πόντος και γνωστού άνά τήν ύφήλιον Γά/.λου σοφού 
και συγγραφέως Άνατόλ Φράνς: «Le crime de 
Sylvestre Bonnard».

Τόν πρωιεύοντα ρόλον είς το έργον θά υπο- 
δυθή ό νέος άστήρ ή “Αννα Σίρλεϊ.

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
— Κατά πληροφορίας έκ Νέας Ύόρκης, ή γνωστή τέως 

διάσημος βεντέττα τοΰ Κινηματογραφικού στερεώματος 
Μαίρη Πίκφορντ προτίθεται νά ίδρυση μίαν Εθνικήν Α
καδημίαν τής δραματικής τέχνης.

"Εδρα τής Ακαδημίας πρόκειται νά είναι ή Ουασιγ- 
κτων, σκοπός δέ ή παραγωγή καί άνάδειξις νέων δραμα
τικών ιδιοφυιών.

— ‘Η Mary Pickford έντεμπουτάρισεν άπό τινο. και 
ώς μυθιστοριογράφος.

— Κατά πληροφορίας έκ Παρισίων, ήρχισεν είς τό Ε· 
πινάί ή κινηματογράφησι; τοΰ έργου «Ή -,ατα στο 
σακκί». Τόν γυναικεΐον ρόλον τή; πρωταγωνίστριας, εις 
γλώσσαν γαλλικήν, παίζει ή Irene de Zilahy.

Ή ώμορφη βεντέττα τής όθόνης Κλαίρη Τρεβόρ 
ήτις_ πρωταγωνιστεί είς τήν νέαν παραγωγήν 

ζτής Φόξ Φίλμ Ravisseurs (Οί άπαγωγεΐς).

Λωρέττα Γιούγκ, ή ξανθή γόησσα, πρωταγωνί
στρια τών έργων «Έπανάστασις θηρίων», «Κα 
ραβάν» καί «Λευκή παρέλασις·. Πρόκειται περί 

ταινιών παραγωγής Φόξ Φίλμ.

η €Isafqfh
ZENQN ΦΙΑ/Λ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Κατά τους υπό τοΰ ’Αμερικανικόν φύλου «Film 
Daly» αναγραφόμενους υπολογισμούς και των 
οποίων έκάστοτε ή ακρίβεια είνε χαρακτηριστική, 
κατά τό λήγον έτος 1934 έσημειώθη μία αξιο
σημείωτος αύξησες εισαγωγής ξένων Φίλμ εις ’Α
μερικήν.

Τά αποτελέσματα τον παρελθόντος έτους, κατά 
τό οποίον είσήχθησατ είς ’Αμερικήν 13“ ξένα Φίλμ, 
φαίνεται ότι θά μειονεκτήσονν κατά πολύ έναντι 
των έφετεινών, διότι υπάρχει πιθανύτης μέχρι τής 
31ης Δεκεμβρίου νά φθάση ή εισαγωγή τόν αριθ
μόν 200. Ό αριθμός οί'τος εισαγωγής, συγκρινό- 
μένος πρός τούς των παρελθόντων έτών τοιοντονς, 
παρουσιάζει πράγματι ρεκόρ εισαγωγής ξένων 
ταινιών είς ’Αμερικήν, ακόμη καί άπό τό έτος 
1932 τό όποιον είχε θεωρηθή ώς τό μάλλον ευνοϊ- 
κώτερον διά την εισαγωγήν μέ τόν αριθμόν τών 
196 είσαχθέντων έκεΐσε ξένιον Φίλμ.

Σημειωτέου ότι έκ τών 200 τούτων έφετεινών 
ταιγιών, ή Γερμανική) Βιομηχανία είσήγαγεν είς 
’Αμερικήν 54 μόνον Φίλμ, ένώ κατά τό 1932 
ειχεν εισαγάγει 106 τοιαντα, πράγμα τό όποιον 
μαρτυρεί ενδεικτικήν μείωσιν εισαγωγών τής Νέας- 
Γερμανίας είς ’Αμερικήν.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Νέα Ύόρκη. Έπιβαίνων ιού ύπερωκεανείου «Μπε- 
ρεγκάρια» άνεχώρησβ είς Ευρώπην ό πολύς John Bar
rymore.

Είς συνέντευξίν ίου μετά δημοσιογράφων άνεκοίνωσεν 
δτι σκοπός τοΰ ταξειδίου του είνε τό κλείσιμον (ορισμέ
νων συμφωνιών του μέ ’Αγγλικός Παραγωγικός ‘Εταιρίας.

Λονδΐνον. Ή νεωσι'ι ίδρυθεϊσα Κινηματογραφική Ε
ταιρία «Capitol Film Production Ltd· έκλεισε συνεται
ρισμόν παραγωγής μέ τήν Β.Ι.Ρ. Διευθυντής καί Διαχει
ριστής τής capitol προσελήφθη δ Μάξ Σάχ. Ή Φίρμα 
άσχολεϊται ήδη μέ τό «γύρισμα» τής Ταινίας «Άβδούλ 
Χαμίτ» μέ σκηνοθέτην τόν Κάρλ Γκροΰνε.

Παρίσιοι. Ή γνωστή μαύρη χορεύτρια Ζοζεφίνα Μπαι- 
κερ εΰρίσκεται άπό τινων ημερών είς τήν Τουλώνα, ένθα 
«γυρίζεται» τό πρώτον τη; φίλμ. Πρόκειται περί τής ύπό 
τόν τίτλον «Zouzou» ταινίας τής παραγωγής Arys

Λονδΐνον. Τό γνωστόν θέατριν π^ικ,λιών «London 
Pavilion», μετατραπέν τελευταίως είς Κινηματογραφικόν 
τοιοΰτον, έκαμε τά εγκαίνιά του μέ πάσαν επισημότητα, 
προβληθέντος τοΰ μέ τόσην ανυπομονησίαν αναμενομέ
νου έργου τής Douglas Fairbangs-pilm ύπό τόν τίτλον 
«Ή ιδιωτική ζωή τοΰ Don Juan·.

Τήν παράστασιν έτίμησαν διά τής παρουσίας των 
πλεϊσται δσαι έπ,σημότητε:, μεταξύ τών οποίων καί ό 
τέως Βασιλεύς τή; 'Ελλάδος Γεώργιος ό Β'.

Χόλλυγουντ. Νέαι διενέξεις έσημειώθησαν μεταξύ τών 
Καθολικών καί τής αμερικανικής Βιομηχανίας ταινιών. 
Ώς αιτία τών οξυτήτων τούτων φέρεται τό φίλμ «Scar
let Letter», τό όποιον αναγράφεται είς τόν κατάλογον 
ώς άνήθικον διά τούς καθολικούς. ‘Ο παραγωγός διε- 
μαρτυρήθη έντόνως, διότι πρόκειται περί τής κινηματο- 
γραφήσεως ένός βιβλίου, εύρύτατατα διαδεδομένου, τόσον 
είς τά Σχολεία δσον καί τάς οικογένειας. ‘J ξιι

Κατόπιν τούτου, ή έπίθεσις τών Καθολικών κρίνεται 
ώς ακατανόητος, αγνοείται δέ ή έκβασις τής γενομένης 
διαμαρτυρίας τής παραγωγού εταιρίας.

Βερολϊνον. Τό νέον έργον «Καινούργια αγάπη» κατό
πιν τής έν Γερμανία σημειωθείσης επιτυχίας του καί 
τής τοιαύτης κατά τήν Έκθεσιν τής Βενετίας, έπωλήθη 
είς Αονδΐνον καί θέλει προ ληθή έκεϊσε κατά τάς έορτάς 
τών Χριστουγέννιον.

ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ RADIO-ORGANISATION

ΝΟΤΜΑΝ

Κατόπιν πνευμονίας, άπεβίωσεν έν Λονδίνφ δ S. G. 
Newman, διευθυντής τής Radio-Organisation, τήν ο
ποίαν ό ίδιος εΤχεν ιδρύσει πρό τριετίας.

Ό θανών έθεωρεΐτο είς έκ τών μάλλον πεπειραμέ
νων εις τά μεγάλα ζητήματα τής Κινηματογραφικής Τέ
χνης, τά συνδεδεμένα μέ τήν αμερικανικήν εξαγωγήν.

Ό αιφνίδιος θάνατό; του έβύθισεν είς μέγα πένθος τήν 
αγγλικήν βιομηχανίαν ταινιών. Είχε χρηματίσει είς τό 
παρελθόν ώς έξωτερικός ’Αντιπρόσωπος τής Αμερικανι
κής ‘Εταιρίας R C.·Production, τά δέ συνεχή ταξείδιά 
του άνά τήν ευρωπαϊκήν ήπειρον, τόν είχαν καταστήσει 
μίαν άπό τάς πλέον ένδιαφερούσας φυσιογνωμίας τοΰ Κι
νηματογραφικού κόσμου.

Η ΕΚΛΕΚΤΗ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ
ΣΤ. Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Πωλείται εις τά καλλίτερα έδωδιμοπωλεΐα 
τών ΑΘΗΝΩΝ

Έμφαίνων τάς προβληθείσας ταινίας α' βιζιόν είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους τών Αθηνών άπό τοΰ Σεπτεμ
βρίου 1934 μέχρι τής 23ης Δεκεμβρίου 1934, τόν άριθμόν εισιτηρίων πού έπραγματοποίησε ι.ία έκάστη, τό θέατρον είς 

δ προεβλήθη καί τό γραφεϊον έκμεταλλεύσεως εις δ ανήκει ουτη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΠΙΝΑ—

Καίτη Γκαλιάν ή ωραία πρωταγωνίστρια τοΰ 
νεωτέρου έργου τής Φόξ Φιλμ Marie Galante.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Ό Ε. Έμο άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τού φίλμ «Die 

Zaubergeige» διά λογαριασμόν τής εταιρίας «Μαζέστικ». 
Πρωταγωνιστούν δ Πάουλ Χέρμπιγκερ καί ή Έλίζα 
"ίλιαρντ.

—Ό Ντυπόν «γυρίζει» διά τήν «Μέτρο» τό φίλμ «Ή 
γυναίκα τοΰ αδελφού μου» μέ τήν Τζίν Χάρλοου καί 
τόν Κλάρκ Γκέημπλ

—Ή Λιάνε Χάϊντ πρωταγωνιστεί μαζί μέ τόν Ίβάν 
Πέτροβιτς είς ένα νέο φίλμ τής «Ράντολφ-Φένιξ-Φίλμ».

— Τό νέον φιλμ τής Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ διά τήν 
«Μέτρο» φέρει τόν τίτλον «‘Η Δούκισσα τοΰ Ντελμόνικο».

—Ό Έρικ Πόμμερ ετοιμάζει διά τήν «Φόξ» είς τό 
Χόλλυγουντ ένα μεγάλο φίλμ, τό δποΐον θά πραγματεύε
ται τήν ζωήν τοΰ περιφήμου Ρώσσου μουσικοσυνθέτου 
Τσαϊκόφσκυ. Τό φίλμ αυτό θά φέρη τόν τίτλον «’Αγάπη 
δίχως λόγια».

"Ενα άλλο μουσικόν φίλμ «γυρίζεται» είς τήν ’Ιταλίαν 
ύπό τοΰ Κάρμινε Γκαλλόνε καί πραγματεύεται τήν ζωήν 
τού Μπελλίνα. Τό φίλμ τιτλοφορείται «Casta Diva*  καί 
έχει ώς πρωταγωνίστριαν τήν Μάρθα "Εγκερτ.

Κατά τήν τεελυταίαν Κινηματογραφικήν "Εκθεσιν τής 
Βενετίας, διά τήν όποιαν ήσχολήθη κατ’ έπονάληήπν δ 
«Κινηματογρ. Άστήρ», έπρέτευσεν έξ δλων τών ’Ιταλι
κών Ταινιών τό φίλμ «Teresa Confalonieri» είς δ καί 
άπενεμήθη τό άθλοθετηθέν Κύπελλον—Μουσολίνι.

— Ή παραγωγή τοΰ διακριθέντος Κινηματογροφικοΰ 
"Εργου οφείλεται είς τόν διάσημον ίταλόν Liborio 
Capitani.

—Τήν Ιην ιταρελθ. Σεπτεμβρίου καί έπειτα άπό μα
κρύς προετοιμασίας, ήρχισεν είς τά ατελιέ τής Ουφα στο 
Neubabelsberg, τό «γύρισμα» ένός μικρο φίλμ, ύπό τόν 
τίτλον «Βιεννέζικο αίμα», καί μέ πρωταγωνίσιριαν τήν 
Λιάνε Χάΐντ.

Αϋξ. Τίτλος Ταινίας Κινηματογράφος Πραγματοποιη- Γραφεϊον Έκμεταλλεύσεως
άριθ. είς δν προεβλήθη θέντα εισιτήρια είς δ άνήκει ή •’■αινία

’Αττικόν 88.828 Άμολοχίτης— Βουλγαρίδης
2
3

Ή πριγκήπισσα τής Τσάρντας 
Ή Βασίλισσα Χριστίνα

Τ ιτάνια—Σπλέν. 
’Αττικόν

47.944
46.560

Έλλην. Κινημ. Ενωσις 
Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ

4 Τό τελευταίο Βαλς τοΰ Σοπέν Τ ιτάνια—Άπόλ. •30.411 Έλλ. Κινημ. Ενωσ.ς
Μαρίτα Τιτάνια - Σπλέν. 28.040 * »

6 Τ ιτάνια—Άπόλ. 25.018 * »
7
8

ΤΑσμα ’Ασμάτων
Τό μυστικό τών Βοροντσέφ

Παλλάς
Τ ιτάνια—Άπόλ.

24.184
23.762

Άν. Κινημ. 'Εταιρία 
Έλλ. Κινημ. "Ενωσις 
Α. Ε. Κ. Ε.9 Σκάνδαλον Παλλάς 16.874

10
11
12
13
14

Μπάττερφλάύ
Στό περιθώριον τής ζωής
Ή Δακτυλογράψος παντρεύεται 
Περιπλανώμενος Ιουδαίος
Τό μαρς τών ούσσάρων

Παλλάς 
Πάλλας 
Παλλάς— Πάνθ. 
Τιτάνια 
Αττικόν

16 642
16.412
16.205
15.942
15.720

Άν. Κινημ. Εταιρία 
Ίωσ. Μαργουλής 
Άμολοχίτης—Βουλγαρίδης 
Έλλ. Κινημ. "Ενωσις 
Άμολοχίτης—Βουλγαρίδης

15
1G
17

Μασκαράτ
Σοΰ χαρίζω τά βραδυά μου 
Σήμερα ζοΰμε «· *
"Εκλεψαν έναν άνδρα 
"Αννυ καί ’Άννυ

Παλλάς 
Αττικόν 
Αττικόν

15.506
15.345
14.130

Άν. Κινημ. Εταιρία 
Άμολοχίτης—Βουλγαρίδης 
Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ

18
19

Παλλάς 
Απόλλων

13.020
12.313

Φόξ Φίλμ
Έλλ. Κινημ. "Ενωσις

20
21

Ρωμαϊκά Σκάνδαλα
S. Ο. S. Παγόβουνα

Τιτάνια 
Πάνθεον

11.817
11.752 Άμολοχίτης—Βουλγαρίδης

22
23

’Εγώ είμαι ή Σουζάνα 
Ταρζάν κυρίαρχος τής ζούγκλας

Πάνθεον
Πάνθεον

11.296
11.287

Φόξ Φίλμ
Άμολοχίτης—Βουλγαρίδης

24 Βιεννέζικα παραμύθια Παλλάς 11.077 Άν. Κινημ. Εταιρία
25 Τό μεγάλο παιγνίδι 

Φραβκουΐτα
Πάνθεον 10.934 Α.Ε.Κ.Ε.

26 Τιτάνια 10.722 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
27 Δακτυλογράψος καί έκατομμύρια Τιτάνια 10.717 « >
28 Λιλιόμ Αττικόν 10.467 Φόξ Φίλμ
29 "Ερως καί ηθική Τ ιτάνια 10.032 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
30 Παγκανίνι Πάνθεον 10.017 Κινημ. Επιχειρήσεις A. Ε.
31 Πολωνέζικο ρομάντζο 

θές δέ θές θά μ’ άγαπήσης
Σπλέντιτ 10.013 Έλλ. Κινημ. Ενωσις _

32 Πάνθεον 9.894 Κινημ. Επιχειρήσεις A. Ε.
33 Ζοσλέν Πάνθεον 9.229 Α.Ε.Κ.Ε.
34 Ό λοχαγός τών Κοζάκων Πάνθεον 9.075 Φόξ Φίλμ
35 Μιά Χριστουγεννιάτικη νύχτα Παλλάς 8.836 Άν. Κινημ. Εταιρία
36 Απόψε θαρθώ κοντά σου Πάνθεον 8.359 Φόξ Φίλμ
37 "Οταν ήμουν κατάσκοπος Απόλλων 8.127 Έλλην. Κινημ. Ενωσις
38 Πολισινέλ Παλλάς 7.803 Άν. Κινημ. Εταιρία
39 Τσιγγάκικο αίμα Τιτάνια 7.779 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
40 Ό αρχών τοΰ κόσμου Σπλέντιτ 7.252

Παλλάς Φίλμ41 Σας ζητούν στό τηλέφωνο Απόλλων 7.195
42 Τό κορίτσι μιας νύχτας Σπλέντιτ 7.134 Έλλ. Κινημ. "Ενωσις
43 Τ ουραντότ Σπλέντιτ 6 898 » »
44 Τό νοϋ σου στήν Άμέλια

Ό άνδρας πού κάθε μιά ποθεί
Ή καλύτερη του πελάτις
Ό κομμωτής τών κυριών

Τιτάνια 6.710 » >
45 Αττικόν 6.445 Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ
46 Σπλέντιτ 6.280 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
47 Παλλάς 6.152 Ανων. Κινημ. Εταιρία
48 .χανθή Κατερινοϋλα Απόλλων 5.698 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
49 Τό τραγούδι τοΰ ήλιου Τιτάνια 5.435 » »
50 Δεσποινίς κυρία Σπλέντιτ 5.345 » »
51 Δεσποινίς Λιζελότ Παλλάς 4.833 Άνών. Κινημ. Εταιρία
52 Κυρία τοΰ Μαξίμ 

Κύριος Άλμπέρ
Σπλέντιτ 4.680 Έλλην. Κινημ. Ενωσις

53 Παλλάς 4 291 Άνών. Κινημ. Εταιρία
54 Μιά έπίσκεψις τήν νύχτα Απόλλων 3 481 Έλλην. Κινημ. "Ενωσις
55 Ή φίλη τής A. Ε. Σπλέντιτ 3.391 » >

■ 56 Φωτογράφος τής άγάπης Απόλλων 3.300

10 Χαρήτε τή ζωή σας Απόλλων 2.208
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ΠΤϊΤΐΤΠηϊΤΐΤΐΤΐΤΐΐτΐϊΐϊϊϊΐι

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΟΣ
Ή κινηματογραφική κίνησις τών ’Αθηνών άλλά καί 

δλων έν γένει τών Κινηματογράφων, έξ αφορμής τών με
γάλων εορτών, ύπήρξεν εφέτος εξαιρετικά ευχάριστος. 
Επίσης καί κατά τόν τελευταΐον μήνα τοΰ παρελθόνιος 
έτους, παρετηρήθη, έν συγκρίσει μέ τούς προηγούμενους 
μήνας, μεγαλειτέρα κίνησις, πράγμα τό ό.τοϊον ένεθάρ- 
ρυνε τάς διευθύνσεις τών κινηματογράφων νά παρουσιά
σουν τά καλύτερά τιον έργα καί νά ικανοποιήσουν ουτω 
καί τό Κοινόν διά τήν παρεχομένην, είς τούς Κινηματο
γράφους, ένίσχυσίν του.

Έν συγκρίσει πρός τούς «άλλους κινηματογράφους, ή 
μεγαλειτέρα μέχρι σήμερον κίνησις, παρετηρήθη εις τό 
’Αττικόν καί ιδίως κατά τήν προβολήν τών «’Αθλίων» 
τό όποιον παρά τάς τρεις έποχάς του, έπραγματοποίησε 
πολύ μεγαλείτεοον αριθμόν εισιτηρίων άπ’ δτι προεβλέ- 
πετο.

Ώς δέ έμφαίνεται καί έκ τοΰ εί; άλλην σελίδα δημο
σιευόμενου πίνακος πραγματοποιηθέντιον εισιτηρίων ύπό 
ένός έκαστου τών Κινηματογράφων άπό τήν ημέραν τής 
ένάρξεώς των, πρώτος έξ δλων έρχεται ό Κινηματογρά
φος 'Αττικόν, δεύτερος ό Κινηματογράφος Τιτάνια, τρί
τος ό Κινηματογράφος ΤΤαλλάς καί ακολουθούν οί άλλοι 
μέ σχετικώς μικρότεροι’ αριθμόν εισιτηρίων.

* * *
Κατά τάς παρελθούσα. εβδομάδας προεβλήθησαν είς 

τούς κεντρικούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών τά εξής 
έργα κατά τάς κατωτέρω ημερομηνίας.

Παλλάς.—10—16 Δεκεμβρίου «Ή κυρία Μπάττερφλάϋ» 
μέ τήν Σύλβια Σίντνεϋ, 17—23 Δεκεμβρίου «“Εκλεψαν 
ένάν άνδρα» μέ τόν Άνρί Γκαρά καί τήν Λιλή Νταμιτά 
καί «Ή μεγάλη θύελλα» ταινία ιστορική αναπαριστοισα 
τόν μεγάλον πόλεμον, άμφότεραι παραγωγής «Φόξ Φίλμ» 
καί 24—30 Δεκεμβρίου «Γιά λίγη άγάπη».

'Αττικόν.— 10—16 Δεκεμβρίου ή τρίτη καί τελευταία 
εποχή τών «’Αθλίων», 17—23 Δεκεμβρίου ολόκληρον τό 
έργον «Οί "Αθλιοι» καί 21—30 Δεκεμβρίου · Περιπέ- 
τειαι στό Χονολουλοϋ» μέ τόν Χονδρόν καί Λιγνόν.

Τιτάνια.—10-16 Δεκεμβρίου «Μαρίτα» μέ τόν Γιάν 
Κιεποϋρα καί τήν "Εγγερτ, 17—23 Δεκεμβρίου- «’Έρως 
καί ηθική» μέ τήν Γκρέτε Μοσχάϊμ καί 24—30 Δεκεμ
βρίου «Μπουμπού?. Λ' βασιλεύς τών Νέγρων».

Σπλέντιτ.—10—16 Δεκεμβρίου «Μαρίτα» συγχρόνως 
μέ τό Τιτάνια, 17—23 Δεκεμβρίου «Τουραντότ, ή πριγκή- 
πισσα τής Κίνας» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί 24—30 
Δεκεμβρίου «Δόν Ζουάν».

Π,άν&εον. —10—16 Δεκεμβρίου Τ’) μεγάλο παιγνίδι»

ΠΙΝΑΞ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Από τήν ήμέραν τής ένάρξεώς ένός έκαστου μέχρι τής 23 Δεμεμβρίου 1934 καί ή καθ’ ημέραν αναλογία

Κινηματοθέατρα . ‘Ημερομηνία 
ένάρξεώς. Μέχρι τής Ήμέραι 

λειτουργίας
Σύνολον 

εισιτηρίων
‘Αναλογία 

καθ' ήμέραν

ΑΤΤΙΚΟΝ 4—10—934 23—12—934 71 204.487 2380
ΤΙΤΑΝΙΑ 22— 9—934 23—12-934 93 180.961 1945
ΠΑΛΛΑΣ 29— 9—934 23—12-934 86 155.560 1808
ΠΑΝΘΕΟΝ 12—10—934 23 - 12-934 73 98.568 1350
ΣΠΛΕΝΤΙΤ 1 — 10—934 23—12—934 84 91.100 1084
ΑΠΟΛΛΩΝ 18—10—934 23—12—934 67 55 642 830
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μέ τήν Μ'αρί Μπέλ, 17—23 Δεκεμβρίου «Παγκανίνι» μέ 
τόν Πέτροβιτς καί 24 —30 Δεκεμβρίου λόγω τών εορτών 
τύ τουρκικόν φίλμ «Ό λεμπλεμπιτζή; Χόρ χόρ αγάς».

’Απόλλων.—10—16 Δεκει βοίου «Τό τελευταΐον βαλς 
τ >ύ Σοπέν» διά δευτέραν εβδομάδα μετά τήν είς τό Τι
τάνια προβολήν του, 17—23 Δεκεμβρίου «Σάς ζητοίν σιό 
τηλέφωνο» ταινία ελληνική καί 24 —30 Δεκεμβρίου «Μανου- 
ελίτα».

* *
Πληροφορούμεθα δτι ό Ελληνικός ’Οργανισμός Του

ρισμού, κατόπιν τοΰ εσχάτως ψηφισθέντος σχετικού Νό
μου, άπεφάσισεν νά δράση καί κινηματογραφικώς. Οΰτω 
κατόπιν τών υποδείξεων τοΰ «Κινηματογραφικού Άσιέ- 
ρος» τών δημοσιευθεισών είς ιό ύπ’ άρ. 16 (340) τεύχος 
του, ύ ιό τόν τίτλον «Το Κράτος, ό Τουρισμός κοίό 
ελληνικός Κινηματογράφος», ό Έλλ. ’Οργανισμός 
Τουρισμού άπέστειλε πρός διαφόρους ευρωπαϊκός Κινη
ματογραφικός Εταιρίας επιστολήν, δΓ ής γνωρίζει είς 
αϋτάς δτι ό Ε.Ο.Τ. θά ήτο διατεθειμένος νά ένισχύση 
πάσαν προσπάθειάν των διά τό «γύρισμα» ταινιών είς 
τήν 'Ελλάδα, αρκεί νά περιληφθούν είς αύτάς σκηναί 
εξελισσόμενοι είς ελληνικός πόλεις καί τοπία. Επίσης ό 
Έλλην. Όργ. Τουρισμού σκέπτεται δπως προβή είς τήν 
αγοράν μηχανημάτων λήψεως ήχητικών ταινιών, δι’ού 
νά κινηματογραφοΰνται τά σπουδαιότερα έν Έλλάδι επί
καιρα γεγονότα.

Αί ταινίαι αύται θά άποστέλλωνται είς τό Εξωτερικόν 
θά προβάλλωνται δέ καί είς τούς ελληνικούς κινηματο
γράφους. Διά τήν λήι,ι.ν τών επικαίρων ελληνικών γεγο
νότων θά κληθή έκ τοΰ Εξωτερικού καί ειδικός όπερατέρ 
ήχου. Έν συνεχεία δ Ε. Ο. Τ. άπεφάσισεν, έπί τή βάσει 
πάντοτε τοΰ ψηφισθέντος τελευταίως νόμου, δπως άπα- 
γορεύση τήν έξαγωγήν εκείνων τών ελληνικών ταινιών αί 
οποϊαι προβαλλόμενοι είς ευρωπαϊκούς ή αμερικανικούς 
κινηματογράφους δυσφημούν τήν Έ'λάδα καί προκαλοΰν 
δυσμενή σχόλια τών ξένων εί; βάρος τής Χώρας μας ώς 
είναι τά «Ό μάγος τής Αθήνας», «Ή ελληνική ραψωδία» 
κ. α. ώς αναφέρουν έπίαημοι έκθέσεις τών διαφόρων ελ
ληνικών Πρεσβειών.

Ε’ίμεθα ευτυχείς διότι ανεξαρτήτως τών υποδείξεων 
μας, τό Κράτςς άνέθεσεν είς τόν Ε. Ο. Π. τήν ρύΰμισιν 
ένός τόσον σοβαρού ζητήματος, ς εΐνε ή παραγωγή κι
νηματογραφικών ταινιών έν 'Ελλάδι. Αί μ«χρι σήμερον 
«γυρισθεϊσαι» έν ‘Ελλάδι ταινίαι έκτος ελάχιστων έξαιρέ- 
σεων, ούδέν άλλο παρά τήν δυσφήμησιν έπροκαλοϋσαν. 
’Οφείλει δμως ό Ε. Ο. Ί. νά διαχειρισθή τό ζήτημα τοΰ

έλέγχου τών ταινιών τόσον καλά, ώστε νά μή δημιουργη- 
θοΰν καί άδικίαι. _ _‘Ο έλεγχος τών Κινηματογραφικών ταινιών πρεπει νσ 
άνατεθή δχι μόνον εις ειδικούς άλλά καί είς πρόσωπα 
πού νά μή έπηρρεάζονται άπό πλάγια μέσα, τα οποία 
ε1να· ικανός νά θέση είς εφαρμογήν πας αμέσως ενδια
φερόμενος. r ,

Διά τή λήψιν έπικαίρων γεγονότων ο Ε.Ο.Τ., οφείλει 
νά ποομηθευθή όχι μόνον απλώς ειδικά προς τούτο μηχα
νήματα Τούτο καί μόνον δέν άρκεΐ Μηχανήματα τοιαιτα 
ύπάρχουν πλεϊστα δσα διαφόρων αγνώστων εφευρετών ως 
καί γνωστότατων οίκων παλαιού όμως τυπου, αχρηστα ως 
έπί τό πολύ, λόγιο τής καθημερινής τελειοποίησές των 
ειδικών τούτων μηχανημάτων , ... , ,
Ύπάογουν έπί παραδείγματι τοιουτου είδους καλα μηχανή
ματα ιταλικής βιομηχανίας, ολόκληρον δηλαδη συνεργειον 
έπ' αυτοκινήτου, τέλεια άπό πόσης αποψεως και σχετι- 
κώ- οικονομικά τά όποια θά δυνηθούν αξιολογοτατα να 
έξυπηρετήσ’υν τάς άνάγκας τοΰ Ε.Ο.Τ.,ό οποίος, δια 
τών Κινηματογραφικών ταινιών θα δυνηθη να αποδωση 
τό μέγιστον μέρος τών υπηρεσιών πού τό ζητεί το Κράτος.

Κατά τάς τρεις παρελθούσας εβδομάδας, αί α βιζιόν 
πρι.βληθιϊσαι ταινίαι εί; τούς κεντρικούς Κινηματογρά
φους ιών ‘Αθηνών, έπραγματοποίησαν τά καιωτερω εισι
τήρια.

Έβδομός 3- 9 Δεκεμβρίου 1934.
ΠΑΛΑΑΣ «Τό Σκάνδαλον», Γκ. Μορλαί.
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή

3 Δεκεμβρίου
4
5 »
6

Εισιτήρια 3173
2574 
1969
2017
1501

Σάββατον 
Κυριακή

8
9 »

2037)
3605

Τό δλον » 16874
ΑΤΤΙΚΟΝ «Οί Άθλιοι», β' έποχή.
Δευτέρα 
Τρίτη

3
4

Δεκεμβρίου Εισιτήρια 4106
3655

Τετάρτη » 3054
Πέμπτη 6 » 3543
Παρασκευή 7 » » 1991
Σάββατον 8 » 3231
Κυριακή 9 > » 4904

Τό δλον » 21784
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά τήν 

προβολήν τής Ά έποχή; ................................. 26526
Σύνολον εισιτηρίων 61300

ΤΙΤΑΝΙΑ «Τό τελευταΐον βάλς τοΰ Σοπέν».
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3179
Τρίτη 4 » > 3520
Τετάρτη 5 » > 3382
Πέμπτη 6 » » 377)0
Παρασκευή » » 2874
Σάββατον 8 » » 3765
Κυριακή 9 > S

Τό δλον »
5477

24947
ΣΠΛΕΝΤΙΤ « Π καλύτερη πελάτις», Έλβ- Ποπέσκο.
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 912
Τρίτη 4 » » 929
Τετάρτη 5 » > 798
Πέμπτη 6 729
Παρασκευή | > » 607
Σάββατον 8 » » 797
Κυριακή 9

Τό δλον »
1508

6.280

ΠΑΝΘΕΟΝ «Απόψε θαρθώ κοντά σου», Τζ. Γιοΰγκο.
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

3
4
5

. Δεκεμβρίου Εισιτήρια
» »

1127
1114
1031

Πέμπτη 6 > » 1098
798Παοασκευή 7 » »

Σάββατον 8 » »
Κυριακή 9 » » 2266

Τό δλον » 8.37)9
ΑΠΟΛΛΩΝ «Νανά , β' έβδομός.
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 952

676
659Τρίτη 

Τετάρτη
4

Πέμπτη 6 » » 8. )5
854
718

1953
Παρασκευή ( » »
Σάββατον 
Κυριακή

8
9

» »
» »

Τύ δλον » 6667
ΕΙσιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά τήν

18.351πρώτην εβδομάδα ε ίς το «Τιτάνιά» ....
Σύνολον εισιτηρίων 25.018

Έβδομά 10 — 16 Δεκεμβρίου 1934.
ΠΑΛΛΑΣ « Μπάττερφλάϋ», Σ. Σίντνεϋ.
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2151
Τρίτη
Τετάρτη 
Πέμπτη

11
12
13

» »
» »
» »

1877
2036
1880

Παρασκευή 14 » » 2154
Σάββατον 15 > » 2079
Κυριακή 16 » 4465

Τύ δλον » 16.642
ΑΤΤΙΚΟΝ «"Αθλιοι» γ' έποχή.
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2856
Τρίτη 11 » » 2470
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή

12
13
14 > »

2607
2049
2599

Σάββατον 15 » D 2263
Κυριακή 16 4006

Τό δλον » 18.850
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατα 

τάς προβολάς τών δύο προηγουμένων
51.300

Σύλ ολον εισιτηρίων 70.150
ΤΙΤΑΝΙΑ «Μαρίτα», "Εγκερθ-Κιεπούρα.

2821Δευτέρα ΙΟ Δεκεμβρίου Εισιτήρια
Τρίτη 
Τετάρτη

11
12

» »
» »

2634
2583

Πέμπτη 13 > » 2034
Παρασκευτ 
Σάββατον

14
15

> » 2196
1693

Κυριακή 16 » » 3S < 2
Τό δλον » 17.833

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μαρίτα», σύγχρονος προβολή μέ τόν Κινη-
ματογραφον «Τιτάνιά.

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1381
Τρίτη 11 » » 1414
Τετάρτη 12 W » 1513
Πέμπτη 13 » » 1144
Παρασκευή 14 » » 1275
Σάββατον 15 » » 1024
Κυριακή 16 > » 2456

Τό δλον » 10.207
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

του αυιου έργου, κατα τήν σύγχρονον
προβολήν
« Τιτάνια»

του εις τόν Κινηματογράφον
. 17.833

Σύνολον Εισιτηρίων 28.040
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ΠΑΝΘΕ3Ν «Τό μεγάλο παιγνίδι», Μαρί Μπέλ.
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1158Τρίτη 11 1330
Τετάρτη 12 1504
Πέμπτη 13 » > 1343
Παρασκευή 14 1444
Σάββατον 15 » 1479
Κυριακή 16 » »

Τό δλον
2676

10.931
ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό τελευταΐον βάλς τοΰ Σοπέν» β' έβδομάς
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 323
Τρίτη 11 520 ι
Τετάρτη 12 685 |
Πέμπτη 13 655
Παρασκευή 14 798
Σάββατον 15 » 784
Κυριακή 16 » »

Τό δλον »
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά

1699
5464

τήν πρώτην

ΠΑΛΛΑΣ «

εβδομάδα είς τό «Τιτάνια». . . .
Σύνολον είσιτηρίων

Εβδομάς 17—23 Δεκεμβρίου 1934
Έκλεψαν έναν άνδρα», Άνρί Γκαρά.

«Μεγάλη θύελλα» πολεμικόν.

24.947
30.411

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2823
Τρίτη 18 1569
Τετάρτη 19 » 1640
Πέμπτη 20 » * 1776
Παρασκευή 21 907
Σάββατον 22 1455
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ

23 »
Τό δλον »

«Οί "Αθλιοι», όλόκληρον.
17 Δεκεμβρίου Εισιτήρια

2850
13020

Δευτέρα 2168
Τρίτη 18 3191
Τετάρτη 19 3366
Πέμπτη 20 3328
Παρασκευή 21 » 3184
Σάββατον 22 » »

Τό δλον »
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά τάς

3141
18.678

προβληθείσας τρεις έποχάς τοΰ έργου »
Σύνολον Εισιτηρίων 

ΤΙΤΑΝΙΑ «Έρως καί ήθική», Γκρ. Μοσχάϊμ.

70,150
88.828

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 958
Τρίτη 18 » » 1207
Τετάρτη 19 1391
Πέμπτη 20 1293
Παρασκευή 21 1007
Σάββατον 22 » 1607
Κυριακή

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

23
Τό δλον » 

«Τουραντότ», Κάτε φόν Νάγκυ.
17 Δεκεμβρίου Είσιτήρια

2569
10.039

Δευτέρα 978
Τρίτη 18 » » 923
Τετάρτη 19 1130
Πέμπτη 20 810
Παρασκευή 21 » » 667
Σάββατον 22 » 1055
Κυριακή

ΠΑΝΘΕΟΝ

23
Τό δλον » 

«Παγκανίνι», I. Πέτροβιτς.

1335
6 898

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1009
Τρίτη 18 1127
Τετάρτη 19 1240
Πέμπτη 20 » 1133
Παρασκευή 21 » » 1254
Σάββατον 22 » » 1954
Κυριακή 23 > »

Τό δλον »
2300

10.017

ΑΠΟΛΛΩΝ «Σάς ζητοΰν στό τηλέφωνο» 'Ελληνικόν.
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1384Τρίτη 18 » 1075Τετάρτη 19 > » 972
Πέμπτη 20 » » 839
Παρασκευή 21 » » 527Σάββατον 22 » 839Κυριακή 23 > 1559

Τό δλον » 7.195
ΠΙΝΑΞ

Έμφαίνων τά πραγματοποιηθέντα είσιτήρια εις ένα 
έκαστον τών κεντρικών κινηματογράφων α' βιζιόν 
τών ’Αθηνών άπό τήν ημέράν ένάρξεως μέχρι τέλους 
Δεκεμβρίου καί συγκριτικώς κατά τά δύο τελευταία 

έτη 1933 καί 1944

Κινηματο

γράφοι

Μέχρι τής 23ης Δεκεμβρίου
1933 1934

Ήμέραι 
λειτουρ

γίας

Πραγμα 
τοποιηθ. 
είσιτήρ.

Ήμέραι 
λειτουρ

γίας

Πραγμα- 
τοποιηθ. 
είσιτήρ.

’Αττικόν 78 156.508 71 204.487
I Ιαλλάς 78 195.274 86 155560
Τ ιτάνια 31 105.044 93 180.961
Σπλέντιτ 78 136 227 84 91.100
ΠάνΘεον 63 119.808 73 98.568
’Απόλλων 70 87.985 67 55.642

II ι ami; τμ mm |g 
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Πειραιεύς

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθησαν μετ’ επιτυχίας, ή δεύτερα 
καί τρίτη εποχή τών «'Αθλίων τοΰ Β. ύΰγκώ καί «Τό 
μεγάλο παιγνίδι».

Σπλέντιτ. Προοβλήθηυαν τά έργα «Νανά», «Τό τε· 
λευταΐον βαλς τοΰ Σοπέν» καί «Μαρίτα».

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα «"Άσμα ασμάτων» 
μέ τήν Ντίντριχ, «Μπαττεφλάϋ» καί «Ό Έπανασιάτης 
τής Κίνας».

Έαλκρόρκια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πόλεμος τοϋ 
βάλς», «Ύπό τήν γέφυραν τών στεναγμών» καί «Βασί
λισσα Χριστίνα».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν «’Άλ Καπόνε», «Άτλαντίκ» 
καί «Κόμησσα Μοντεχρΐστο».

Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κατήφορος», «Ή 
κατάσκοπος μέ τά γαλάζια μάτια», «‘Η σφίγξ ώμίλησε», 
«Οί Ιππόται τής Σεβίλλης»,«Ή έρωμένη τοΰ ύπασπιστοΰ», 
«‘Ερρίκος 8ος» καί «Είς τό τάγμα τών εθελοντών».

Άστήρ. Προεβλήθησ»ν τά, «Βικτώρια καί δ ούσσάρος» 
"Ο ήρως τοΰ ιπποδρομίου,, “Μανωλέσκο,, καί “Σερενάτα 
Σοΰμπερτ,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ο άνθρωπος πού 
σκότωσα,, ‘Ή νήσος τής ευτυχίας,, καί «Ή βασίλισσα 
Χριστίνα,,.' Κ. Παπαζήσης,
Νέα Kexxtvia

Άλκαζάρ —Προεβλήθησαν τά έργα «Τρελλή Λόλα», 
«Τά φλέγόμενα βουνά», «Τό άστρον τής Βαλέντσια», «Ή 
μαύρη κόλασις», «Τό τέλος τοΰ ταξειδιοΰ» καί «‘Ο πλοί
αρχος τής κορβέττας».

Έκλαίρ:—Προεβλήθησαν τά έργα «Βασίλισσα Χρι
στίνα», «Λίλιομ», τό ζουρνάλ τών γάμων τής πριγκηπίσ- 
σης Μαρίνας, «Ό Άρχιατσίγγανος», «Ή νύφη τής ζούγ
κλας» καί «‘Ο τρόμος τών λαθρεμπόρων».

Κρνστάλ.—Προεβλήθησαν τά έργα «Περιπλανώμενος 

Ιουδαίος», τό ζουρνά?, τών γάμων τής πριγκηπίσσης Μα 
ρίνας, «Κατάσκοπος έπί τό έργον», «"Οταν δ έρως κάνει 
μόδα», «Νινόν» καί «’Εκδικητής».

Λούξ.—Προεβλήθησαν τά φίλμ «Χαλύβδινοι αετοί», 
«Αέριον X», τό ζουρνά?, τών γάμων τής Μαρίνας, 
«Τρελλή πε<·πέτεια», «Θεία αρμονία» καί «’Αλλάχ».

©εσσαλονίκη
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό αρχών τοΰ κό 

σμου» καί «Ή κακύτερη του πελάτις».
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεσσαλίνα» καί «Οί 

γρεναδιέροι τής αγάπης».
Πάλλας. Προεβλήθη τό έργον «Τσιγγάνικο αίμα».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σκάνδαλον» καί «Τό 
μυστικόν τοϋ Τθυταγχαμών·.

’Απόλλων. Ποοεβλήθησαν «Ό υίός τής μαιτρέσσσς 
μου» καί «Φλογισμένα βουνά».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπαροΰ» καί «’Α
γάπα με αυτή τή νύχτα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ή ωραία τής Γρενάδης», 
«Ναγκάνα», «Ό δαίμων τής Ανατολής», «Φιλήστε με», 
«Τό μυστικόν ποΰ καίει» καί «Ό γίγας τοΰ Τεξάς»,

’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ό κινέζος ντετεκτίβ», «Ή 
γυναίκα ιού δρόμου», «Τό μυστικό τοΰ καμπαλέρου», 
«Δεσποινίς δικηγορίνα», «Τιριτόμπα», «Χωρίς Τψή’ι “Ή 
μυστηριώδης νήσος τοΰ χρυσού», «Σπασμένα φτερά», «Ό 
Ντούγκλας αθλητής», «Μπαροϋ», «‘Ο φρουρός τών συνό
ρων» καί «Νύχτες καταιγίδας»,

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά, «Πλωτή νήσος δέν α
παντά» καί «Καρτιέ Λατέν».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τό «Ταγκό τής αγάπης», 
•Ή ωραία τή: Γρενάδης», «Οί αντίζηλοι» καί «Θέλω 
νά γίνω μεγάλη κυρία».

Έ&νικόν. Προεβλήθ ησαν τά έργα«Σπήτι στά σύνορα» 
καί «Πλωτή νήτος δέν άπαντά».
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρελλή Λόλα», «Τό 
μάρς τών οΰσσάρων», «Τό ονειρώδες βάλς», τό ζουρνάλ 
τών γάμων τοΰ δουκός τοϋ Κέντ, «Ή βασίλισσα Χρι
στίνα» καί «Ή δάκτυλό παντρεύεται».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «’Αέριον 
X.», «Ή τρελλή Λόλα», «Ό άνθρωπος πού σκότωσα», 
«Τό μάρς τών οΰσσάρων», «Ό πό?,εμος τοΰ βάλς» καί 
«Μισελίν».
, Π ίν&εον (Ταράισα). Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο 
τρομερός Λάριγκαν», «Τό μονοπάτι τοΰ θανάτου», «Έπί 
τά ίχνη του», «Ό στιγματισμένος» καί «‘Π κοιλάς τοΰ 
μυστηρίου». Άνδριόπονλος
Βόλος

Άχίλλειον. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Δύσκολη στιγμή», 
«Λευκή Αδελφή», «Μιά γυναίκα στό βολάν», «Πλωτή 
νήσος δέν άπαντά», «Βασίλισσα Χριστίνα» μέ πρωτοφανή 
κοσμοσυρροήν,«Τά χείλη μου προδίδουν» και «Πολωνέζικο 
ρομάντσο» μέ σχετικήν επιτυχίαν λόγω τοΰ δτι κατά τήν 
Ιδίαν εβδομάδα έδιδε παραστάσεις είς τό Δημοτικόν ό 
διαλυθείς θίασος Κυβέλης · Μαρίκας. Προεβλήθη επίσης 
τό ζουρνά?, τών γάμων τής βασιλόπαιδος Μαρίνης.

Ν. ’Ιωνίας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «‘Ο ιππότης τής 
νυκτός», «Τά παιδιά τής σκοτωμένης», «Οί γόμοι τής Μα
ρίνας», «Τό ταγκό τής αγάπης», «‘Ο ληστής Πόλκα Ντάτ» 
καί «Μυστηριώδης δολοφονία». Παπαβασιλείου
Α'ίγιον

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κοιλάς τοΰ 
μυστηρίου», καί «‘Η Άνάστασις». "Ηδη δίδει παραστά
σεις ό θίασος Χρ. Νέζερ.

’Εντός τών ημερών κάνει έναρξιν νέος όμιλών Κινημα
τογράφος ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ έκ Χαλκίδος κ Κα- 
. ατζοπούλοι». Μπιρμπίλης
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Πύργος
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γλυκά φιλιά Βε- 

ρόνικα», «Κογκορίλα», «Σ’ αγάπησα πριν σέ γνωρίσω» 
«Ό δαίμων τοΰ υποβρυχίου», «Τσαντοΰ», «Τό τραγούδι 
μιας νύχτας» καί «Τό τραγούδι τοΰ ήλιου».

Προσεχώς «Θυελλώδης σωτήρ», «Άπηγαρευμένη μελω
δία» καί «Σιωπή, τό γύρισμα αρχίζει. Ζαφειρόπουλος
Λεβάδεια

'Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς παραμύ
θια Χόφμαν», «Παρί Μεντιτερανέ», «’Απόψε ή ποτέ», 
«Γυναίκα άλα γκαρσόν», «Δαυίδ Γκόλντερ», «‘Η δολο
φονία τοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου», «‘Ο βασιλεύς τών 
λούστρων», «Τό ξανθό όνειρο», «Μιά γυναίκα διατάζει», 
«Ό δαίμων τοΰ υποβρυχίου», «Δύο καρδιές ευτυχισμέ
νες», «Θόδωρος καί Σια», «Δέν θέλω νά μάθω ποιος εί
σαι», Τό παλάτι τών ονείρων» καί «Αΰτοκρατορικόν βάλς»

Πανουργίας 
Σέρραι.

Χρόνιαν. Προεβλήθησαν τά έργα «Νινόν« έπιτυχώς, 
«Ζοσλέν», «Ή ωραία περιπέτεια», «Καρτιέ Λατέν», «Κα- 
ζανόβα», «Οί ’Αντίζηλοι» καί «Όταν ξυπνά τό πα
ρελθόν».

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά φίλμ «‘Ο μυστηριώδης 
δολοφόνος,, “Φρά Διάβολο,, “Μπροντγουαίϋ,, καί “Ο μαύ
ρος ούσσάρος,,, Δέλτσιος
Ναύπλιον. >

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Δακτυλογράφος, 
“Σαιζόν στό Κάιρο,, μέ τόν Β. Φρίτς, “Κατάσκοπος,, 
“Μιά φορά στή ζωή,, ‘Τό σημείον τοΰ σταυρού,, “Σε
ρενάτα Σοΰμπερτ,, καί “Νινόν,,. Παρατηρητής
’Αργοστολιού

Μούβιτον. Προεβλήθηταν τά έργα “Ο Φράντς είναι 
γυναίκα,, καί “Ο θείος μου ό άρχιστράτηγος,,. Επίσης 
τό ζουρνάλ τής δολοφονίας τοΰ Σέρβου Βασιλέως καί διά
φορα μίκυ μάους καί Φόξ Νιούς.

Πάν&εον (Βωβός) Προεβλήθησαν τά έργα “Τιτάνες 
τοΰ άέροτ,, “Έξω φτώχεια,, “Τό δαχτυλίδι τής χορεύ
τριας,, “Ο περιπλανώμενος ίουδαϊος,, καί “Κοκόττα.,,

Βοντσινάς
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Καβαλκάτ,, “Ο 
άγνωστος εραστής,, “Ο δρόμος τής αμαρτίας,, “Θέλω νά 
γίνω μεγάλη κυρία,, “Ορτινάντσα,, “Γυναίκα στό βολάν,, 
καί “Γλυκά φιλιά Βερόνικα,,.

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μισελίν,, “Μάτα 
Χάρη,, καί ,‘Μοντέρνα χρόνια,,. S.
Σύρος

’Απόλλων. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά φίλμ “Δε
σποινίς Παραμύθια Χόφμαν,, “Τό κορίτσι τοΰ Συντάγμα
τος, “Φλέγόμενα καραβάνια,, “Πέσ’ μου ποιά είσαι., 
“Στοργή,, καί “Νινόν,,.

Τήν πορσεχή εβδομάδα ό άνωτέρω κινηματογράφος 
διακόπτει τάς παραστάσεις του διά νά δώση τοιαύτας ό 
θίασος Πάολας - Καβαφάκη. Γεραγάλας.
Άγρίνιον

Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δράμα τοΰ 
Μάντερχόρνς» καί «"Οταν κανείς άγαπά».

Ό κ. Καζαντζής Ιδρύει νέον κινηματογράφον είς τήν 
έπί τής όδοΰ 11 ’Ιουνίου αίθουσαν τοΰ κ. Καρακίτσου.

Πασχαλίδης
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σερενάτα Σοΰμπερτ» 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν έπί ολόκληρον εβδομάδα, «Τό, ξύ
πνημα αμαρτωλής», «Ταρζάν δ νέος», «‘Αγάπα με αυτήν 
τήν νύκτα», «Ντρέϋφους», «‘Η ωραία τής Γρενάδης»,
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«Ντουωμόν» και to ζουρνάλ τών γάμων τής Μαρίνας.
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό έπαθλον τοΰ 

Κεντοίκι»,,«Τό ξύπνημα», «‘Ιπτάμενος άνθωπος», «Ντο 
λορές» «Τσαρλατάνος·, «’Αθλητισμός έν ’Αμερική», «Οί 
λησταϊ τοΰ Όλυμπου», «Σαρλώ» και «Άπάχικα αίσθή 
ματα». Γοριδάρης.
Άμαλιάς.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ερρίκος 8ος», 
«Έκδίκησις γκάγκστερ», «Όταν ό έρως πληγιδνει» ελλη
νικό τοΰ κ. Μαδρά, «Τρσγωδία ορυχείου» έπιτυχώς, «Στή 
χώρα τοΰ μειδιάαμτος» καί « Ιό κριτήριον» μέ τόν Χα· 
τζηκωνστσντίνου.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν »Τό μυστικόν τής κυρίας μέ 
τά μαΰρα», »Έρως καί σπόρ», «Μπέν Χούρ» μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν καί ήδη δίδει παραστάσεις δ θίασος Άρντάτωφ.

Ρουμελιώτης.
Καλάμαι

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τής φυ
λακισμένης», «Ή γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ», «Δύσκολη 
στιγμή», «‘Υπό τήν σκιάν τής παγόδας», «Ή κυρία τοΰ 
13», οί γάμοι τής πριγκηπίσσης Μαρίνας, «Καβαλκάτ» 
μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Ή κυρία δέν θέλει παιδιά» 
καί «Κική».

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Όρντινάντσα», 
«Μιά ώρα κοντά σου, «Άπηγορευμένη αγάπη» έπιτυχώς 
καί «*Αν  τούς παντρεύομαι». Ήδη δίδει παρασ άσεις δ 
θίασος Μαρίκας Νέζερ—Β. Αϋλωνίτη.

Τάκης Κεφαλλωνίτης. 
Ξάνθη

Ήλύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Τό αστρον τής Βα- 
λέντσια» μέ αποτυχίαν, ι.Δέν φοβούμαι τόν έρωτα», «Τρελ- 
λός γιά κίνδυνο», «Αικατερίνη ή μεγάλη», «Καρτιέ Λατέν» 
καί ·Ό κύριος κατά παραγγελίαν».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δόκτωρ σατα
νάς», «ληστής μέ τό στανιό» καί «Οί λησταϊ τής Νέας 
Ύόρκης».

Ή έφαρμογή τοΰ νόμου δΓ ού απαγορεύεται ή είσο
δος είς νέους κάτω τών 16 έτών, έφερε είς οικονομικόν 
αδιέξοδον τούς έπιχειρηματίας. Παρασχίδης.
'Ηράκλειον.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σημεΐον τού 
Σταυρού», «Άρσέν Λουπέν», «Ή λευκή Αδελφή» καί τό 
βωβόν περιπετειώδες «’Ατσαλένιες κλωστές*.

Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η γυναίκα στό 
βολάν», «Γλυκά φιλιά Βερόνικα», «Μιά γυναίκα διατάσ- 
σει» καί «Ευτυχία γιά μιά νύχτα».

Παλλάς (Βωβός), Προεβλήθησαν «Τά μάτια τοΰ τρό
μου», «Οί βρυκόλακες» καί ή κωμωδία «Τά φαντάσματα».

Παρατηρητής.
Καβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Σοΰ 
χαρίζω τή βραδυά μου», «Ό γυιός τής μαιτρέσσας», «Σαγ- 
κάϊ Εξπρές», «’Οδηγήστε με κυρία» καί «Ή γαναϊκα μέ 
τό σέξ άπήλ». Προσεχώς «Βιεννέζικα παραμύθια», «‘Η 
δάκτυλό παντρεύεται» καί «"Αθλιοι·.

Διονύσια. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Μάρς Ρα· 
κότσυ», «Έάν θέλεις έλα», «Μπατάϊγ», «"Ενας απρόσκλη
τος ξένος« καί «Τό λυκόφως τών Τσάρων». Προσεχώς 
«Ή πριγκήπισσα τοΰ τσάρντας» καί «Τό σκάνδαλον».

Αίγλη. Προσεχώς έναρξις κινηματογράφου μέ μηχανή
ματα Klang Film. Βασιλαν,ος.
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φρειδερίκη» μέ τ< ν 
Μαίντυ Κρίστιανς, «Γυναίκα γιά ν’ αγαπά» μέ απόλυτον 
αποτυχίαν, «Σμόκυ», «Γιά πάσαι αγαπημένη» μέ μικραν 
έπιτυχίαν, «"Οταν άγαποΰμε», τό ζουρνά?, τών γάμων 
τής πριγκηπίσσης Μαρίνας μέ κοσμοσυρροήν, « Γό μυστη
ριώδες ράντς» καί «Φωνή χωρίς πρόσωπο» έπιτυχώς.

Προσεχώς «Νινό», «Καζαιόβο», «Τό ρομάντσο μιας 
νύχτας», «Πλωτή νήσος δέν άπαντά» κ. ά.

Είς τήν αίθουσαν τοΰ Γυμνασίου μας καθ’ έκαστον 
Σάββατον δίδονται κιιηματογραφικαί παρασιάσεις διδα
κτικών καί επιστημονικών ταινιών ώ; καί κωμωδιών καί 
μέ είσοδον δραχμών 2.59. βονδούρης

Κεντρικόν. Έδ.δε π ραστάσεις δ θίασος Ξύδη. ’Έ
να ρξ-ς τών κινηματογραφικών παραστάσεων τήν ημέραν 
τών Χριστουγέννων μέ τό έργον «Φροσκουίτα» με τήν 
Γιαρμίλα Νοβότνα. Προσεχώς «Σοΰ χαρίζω τή βραδυά 
μου» μέ τιήν Έγκερτ καί «Άννυ κοί Άνιυ» μέ τήν 
Όντρα.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «"Ιχνη πάιω στό 
χιόνι», Ό ωραίος φοιτητής» καί «Χαλύβδινοι αετοί».

Εύρίπιος
Ζάκυνθος

Πάνϋ-εον. Διέκοψε τάς κινηματογραφικός του παρα
στάσεις πρ«σωρινώς καί έδωσε σειρ ·ν παραστάσεων τό 
ελληνικόν Μελόδραμα. Γεωργία Γρνπάρη
Βαθύ (Σάμου)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα Άτλαντίς», Ξαν
θό όνειρο», «Τοτό» καί «Τσάρεβιτς».

’Αττικόν. Δίδει παοαστάσε ς δ θίασος Χρ. Νέζερ.
Ε Πούλμαν

Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σερενάτα Σοΰμπερτ» 
«Νινόν» άμφότερα έπιτυχώς, «Θεόδωρος καί Σια», «Δε
σποινίς παραμύθια Χόφμαν», τό ζουρνάλ τών γάμων τής 
πριγκηπίσσης Μαρίνας, «Μιά φοαά στή ζωή» έπιτυχώ.; 
«Κατάσκοπος έπί τό έργου» καί διάφορα ζουρνάλ, Σόρτς, 
κωμωδίαι καί περιπετειιόδη δ α σχολικάς παραστάσεις. 
Τήν προσεχή εβδομάδα τά φιλμ «Γλ"κά φιλιά Βερόνικα», 
«Νύχτες στό Βόσπορο» κ. ά έργα τής Ε·Κ·Ε·

Πάνθεον. Προεβλήθησαν διάφορα σόρτς, ζο.υρνάλ καί 
κωμωδίαι καί τό έργον «Ταρζάν» υέ τόν Βαϊσμύλερ. ’Εν
τός ολίγου θά παρουσιάση ταινίας έφετεινής παραγωγής 
τών γραφείων Μέτρο, Παλλάς κυί Βουλγαριδη.

Σωφρονιάδης 
Πολύχνιτος (Λέσβου)

"Οαοις. £ίς τόν ένταΰθα κινηματογράφον τοΰ κ. Θεμ. 
Ίατρ ΰ ήρχισε ή προβολή βωβών έργων, συμβληθένιος 
τοΰ κ. Ιατρού μετά τής έπιχειρήσεως τοΰ κ. Φωκαέως. 
Τήν παρ, Κυριακήν 16 τρεχ. προέβαλε τό φίλμ «Οί τρεις 
υπέροχοι άλήται» καί διάφοροι κωμωδίαι. Κατά τάς βε
βαιώσεις τοΰ κ. ’Ιατρού, αί παραστάσεις τοΰ κινηματο
γράφου θά τυνεχισθοΰν καθ’ δλην τήν χειμερινήν περίο
δον μέ αλλαγήν προγράμματος άπαξ τής έβρομάδος. Τήν 
προσεχή Κυριακήν τό ζουρνάλ τών γάμων τής έλληνίδος 
πριγκηπίσσης Μαρίνας καί ένα περιπετιιώδες.
Πλωμάριον καί Γέρα (Λέσβου)

Εις τάς δύο ανωτέρω κωμοπόλεις εγκαθίστανται μη
χανήματα προβολής σιωπηλών ταινιών.

Λεπτομέρειας είς τό προσεχές ’Ανταποκριτής

ΠΙΝΕΤΕ

ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ
ΣΤ. Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Είναι τό καλλίτερον ορεκτικόν
Πωλείται είς τά αθηναϊκά ’Εδωδιμοπωλεία
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ΙΙΪΙΤΙ-ΦΙίΙΡα ε 
§ ΓΕ«. 4ΙΗ8ΠΙΤΗΣ AHM. Λ. ΓΑΖΙίΔΗΣ 
= ΑΘΗΝΑΙ - Μπτροπόλιως 1

Τηλεςρ 21.239
,Ε Τηλ. Δαις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΒΗΝΑΙ 
R ϋαραγωγη καί εκμετάλλευσις 
= "Κλληνικώ»· κινηματογραφι- 
Ξ κών έργων καί ζουρνάΐ, Βιο- 
= μηχανικών, διαφημιστικών, 
Ξ τουριστικών καί εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
= Η ΛΡΧΛΙΟΓΕΡ*  ΕΤΛΙΟΙΛ ΕΝ ΕΛΑΛΔΙ

CINE RADIO
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα εφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις 

ΑΘΗΝΑΙ
Στοά Φέξη άρ. 52 Α’ "Οροφος

A Κ Ε 

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ 
(ΕΛΛΑΣ)

i ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

(ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ) 

ί ΤΗΛΕΓΡ. Δ.ΕΧΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,.

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 22-654

ΙΚ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ'*
1 Κινηματογραφικοί 

Ταινίαι
ξ τής παγκοσμίου 

παραγωγής
gUPNYU ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΝ TQM ΔΙΛΣΤΑΣΕΟΜ

= ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18

— ΑΘΗΝΑΙ—

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3ΕΣ)ΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΝ ΙΖΕΛΟ V 3 - ΤΗΛ. ΔI Ε Υ θ. ” 01Κ 0 Ν 0 W10 Υ'ΣΛ Μ Λ ΡΑ,, 
Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

ΚΟΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 
Πανεπιστηυίβυ 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 

ΚΙΝΠΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
'Αντιπροσωπεία 

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ Ι1ΡΟΒΟΑΠΣ 
τής Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Π Α Ξ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ 

28 'Οδός Εΰριπίδβυ 28

Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 
Παρακαταθήκη Κι νημ. Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς. Μουσικοί 

Ούβερτοΰραι καί Μίκυ Μ /ου;

,Λ

ANQNvnoi || - εΛΛΑΙ. Jεταιρτια

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 ||

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ5ΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΌΤΕΧΝIKCN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΰΗ/*\.  ΠΟΝΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΙ

rAQOSTQNOS QP. 8 (1η πάροδος Οδ. πατησιών)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΕΩΣ, ΑνΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
Ειδική κατασκευή μηχανημάτων διά θερινούς καί 

χειμερινού; κίνημα ιογράη ους.
Κατασκευαί—Έπισκευαί— Μετατροπαί.

zEISs
Κ ινηματογραφίχκΐ 

Μηχαναΐ - ’Εξαρτήματα
Γενικοί Αντιπρόσωποι

I. IQANNOY & Α. ΜΑΛΑΗΣ
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

Α Γ Ο Ρ A 1 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Ειδική δργάνωσις όιά τήν 
Κεντοώαν ’Ασίαν 

φρίκην
καί Ά-

WEBSTER CHICAGO 
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝιΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6Ο§ - Α θ Η Ν Α ζ 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ: “ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

Χώρος πρός διά&εσιν 
Δι έκάστην δημοσίευσήν 

Δρχ. 50.— 
Έτησίως προπληρωτέα 

Δρχ. 750 —

ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
NIK. ΔΑΜΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ 

ΕΥΧΟΝΤΑΙ

ΤΟΙΣ ΦΙΑΟΙΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ
ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ

TO NEON ΕΤΟΣ

* 1935 *

Ξ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ
I Γ. ΠΔΠΙΛΕΞΚΝΑΡΟΥ &

"Οδός Σιοκράιοιις 43
= 1ος όροφος — άριθ 2 

ΑΘΗΝΑΙ
Ξ ΤΑΙΝΙΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ 

ΚΑΙ ’ΒΩΒΑΙ 
Μηχαναΐ προβολής

1 Μηχ)ματα όαιλοΰντο; CUE RADIO
I ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
Ξ όλων τών διαστάσεων.

ΜΑΥΡΟ Φ ΛΜ 
Ε. ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ

Σωκράτους 43, Α' όροφο; άρ. 5 
ΑΘΗΝΑΙ

ΧΞΖ ΙΝΓ θ X X κν S ι τ X S 

ΟΜιΛΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΒΩΒΩΝ 
ΤΟΙΝΙ2Ν

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝ-ΦΙΛΜ
ΚίΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΛΙ ΠΙΙΙΙί.Ι

Χ.Κ.ΓΒΛΗΝΗΣ 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΗΗΜΙΚΗ ΠΛΡΛΓΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Κ. & Μ Α ΓΑΖΙΑΔΗ 
"ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ · ΦΙΛΜ ΚΟ,„

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ : 23-644 

ΤΗΛ)ΜΑΤΑ·. "ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι, 
Παραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ] 
κών "Εργων καί Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικοί καί 'Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς έργασίμ 
ώρας τηλεφωνείτε: 23-Τ54).
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ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ “ΦΟΞ-ΦΙΛΜ,,

ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΎΔ
Ό συμπαθέστατος κωμικός τοΰ αμερικανικού κινηματογράφου δστις θά έμφανΓσθή λίαν προσεχώς 
άπό τής όθόνης τοΰ Κινηματογράφου «Πάνθεον» εις τήν νέαν του δημιουργίαν «Ο ΔίΚΤΑΤΩΡ», 

Ταινία «Φόξ Φίλμ».


